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�*-d+ 5B9 ��ÀÑSeÀ 5:5=

9
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w�da* �1Ñ\,*ZmZ +ºbºZ a¾4WÀ`SZS -ÀWÀYÀ *W/mxD

�mfmj 68B8 ��ÀÑSeÀ 589

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w˙ÀZU*W U*b*¸mZ/* Udfd ,À `¾U*W*` Ä¾`/ºD �E Ä¾`/ºUº
UdfdZd U*4/mC ÑÀ` j1US +S`O+S`
-ÀWÀYÀ *W/mxD

˙ÀZU*W ;B5 ��ÀÑSeÀ 56>9

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w�S4 +S4/ÀZ 1jSb/SUSZS4 �WW*ÑmZ a¾4ºZº SZa*Z
a¾4º VSYS /1USWE ÀaWSZ/ÀE Z1ÆÀ ,*` 1WÀE �WW*ÑmZ
a¾4º VSYS -À+dW 1b/SZS4xD

5 �*W\ZSVSWSWÀ`À 6B57 ��ÀÑSeÀ 59<7

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w�º-À//Àa �*4mW*`/*Vm ÑÀ` VÀWYÀ �WW*Ñ/*Z/m`xD

6 �SYdbSUÀ 7B5: ��ÀÑSeÀ 59=<

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w�1U¸ÀY+À`WSV Ñ1h ,*fb SZa*Z SabÀUS SWÀ Y1U/*Z*
ÄÀWYÀUS+E SZa*ZW*` Yº-À//Àa `dÑ bÀ`ÀeSZ/ÀZ
U¾ZÀW/SWÀ`ÀV �WW*Ñ/*Z ÄÀWÀZ
a¾4WÀ`S /*Zmjm+W*`xD

6 �db`da 5B65 ��ÀÑSeÀ 5:7>

�¾,4d 7

�º-À//Àa �Sb*+mZ
YºÀWWSeS
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w�E jSY*W aÀY*amZm +\jWd¸dZ º4À`SZÀ aÀ`S+E �1`S
Ñ1hWSV/À *am+xD
¿UUd+ 6:B; ��ÀÑSeÀ ;6>

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w�ºbºZ h*UW*` *fm+ /ÀZS4À b¾VºWº`E *YY* /ÀZS4
Ñ1h ,*fb /*jYm`D 	*UW*` +*jW*/m-W*`m U1`À
-*Um/m` VSE bÀ4À/ÀZ *famZxD

�*S4 5B; ��ÀÑSeÀ =5>

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w�1`SZ /*S`ÀaS
º4À`SZ/À
�ÀaVdZW*j*Z ,*`xD

¿jSU* 8>B66 ��ÀÑSeÀ =<6

�¾,4d 8

�º-À//Àa �Sb*+ ,À 1WY
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w�ÀZSZWÀ -*/mZ *`*amZ*E aÀZSZ ¾,W*/mZW*
\ZdZ ¾,W*/m *`*amZ* /ºjYÀZhSWSV -\U*Æ*¸*YD
�E aÀZSZ +*jmZm À4ÀÆÀVE aÀZ SaÀ \Zd
/*+*ZmZ/*Z h*W*Æ*-a*ZxD

�*`*/mWmj 7B59 ��ÀÑSeÀ 8:

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w�1` º4ºZºZ +ºbºZ f*W-W*`m aÀZSZ ¾,W*/mZ
,*aSbÀaSWÀ Yº+*`ÀV \W*Æ*-E hºZVS aÀZ �ÀZSY
a¾4ºYÀ -dW*- *a/mZxD

�*`*/mWmj 66B5< ��ÀÑSeÀ :<

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w�\U �*/j*ÑWm¸mZ ÄÀWaSZD �\U �ÀZSZ S`*/ÀZ Ä¾U/À
\W/d¸d VSYSE U1`/À /À U1`SZÀ U1baSZxD

�Àbb* :B5> ��ÀÑSeÀ 56==

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w�ºWÑ YÀZ+ÀUS \W*Z �WW*Ñ b14WSVWÀ "1Ub*Zm
*U*-W*`mZm4mZ *WbmZ/* À4ÀÆÀVxD

�\Y*WmW*`* 5:B6> ��ÀÑSeÀ 5966

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

wÁÀ` j1U \Z* b*+1 1/SWÀZ/ÀZ a\Z`* �¸dW ¾4º /À \Z*
ÑÀ` j1US b*+1 1/ÀZÀ b*+1 \W*Æ*- VSE �WW*Ñ ÑÀ` VÀa
ºhºZ ÑÀ` j1U \WadZxD

5 �\`SZeWSWÀ`À 59B6< ��ÀÑSeÀ 5985

�¾,4d 9

�º-À//Àa �Sb*+mZ
+*j Y¾,4dad
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w�À/WÀ` +`*ÑSYÀ ,À \ZdZ ¾,W*/mZ* ,1`SW/SDDD
�d /* �ÀaSÑ/S`D ¿ÄÀ` �ÀaSÑÀ YÀfadaadZd4a*E
\Z/*E ÑÀ-S-ÀbÀZE +`*ÑSYSZ ¾,W*/mamZm4 ,À
,À/À Ä¾`À ,*`SaaSZS4xD

�*W*bSU*WmW*`* 7B5:E 6= ��ÀÑSeÀ 59:>E 59:5

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w˙ºZU* º4À`SZ/À ]*/j*ÑWm- SZ/S �À++SYS4À ,À
�ZdZ �ÀaSÑSZÀ YÀfada/d`D �À++SYS4 À+À/SUUÀb
+\Ud ]*/j*ÑWm- 1/ÀÆÀVIx

�ÀÑU 55B59 ��ÀÑSeÀ 5:97

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w�1WÀWSVWÀE +WSa ,À "1Ub*Z */W*Z*Z +¾UºV
À3/*Ñ*E +ºbºZ /ºZU*Zm *W/*/*Z -À/SY SW*Z U1`À
*bmW/mE YÀWÀVWÀ`S /À \ZdZW* +S`WSV/À *bmW/mxD

�ÀÑU 56B= ��ÀÑSeÀ 5:98
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w�E -À/SY SW*ZmE +WSa ,À "1Ub*Z */W*Z*Z
À3/*Ñ*Zm bdbd+ YSZ SWWSUÀ +df\,W*/mxD

�ÀÑU 6>B6 ��ÀÑSeÀ 5::6

13
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�¾,4d :

�ÀaSÑ Ñ*--mZ/*
¾ZÆÀ/ÀZ /1USWÀZWÀ`

�˚�·¿	�¿���� Ã˚�¿��¿"	¿��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w�ÀZE 1U �1UbWÀÑY ¿eO
`*bEDD a`*SW/À S`*/ÀO
YS SÆ`* 1/ÀÆÀV `ÀÑ+À`
aÀZ/ÀZ hmf*Æ*-xD

�SVÀ 9B6 ��ÀÑSeÀ 5697

wa* ]*/j*Ñ ÁS`\/dZ
/¾,`ºZ/À �ÀÑd/SUUÀ
�1UbWÀÑYSZ/À *Z*/*Z
\W/dxD

�Àbb* 6B5 ��ÀeSÑÀ 56=7

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w�*Wb*`mYm *`*W*`mZO
/* +¾Wºj/º`º`WÀ`E
WS+*amY ºhºZ ]ºjV
*bm`W*`xD

˛À+d` 66B5< ��ÀÑSeÀ ;:8

w¿aÄÀ`WÀ` a*Zm /S`ÀUÀ
YmfW*U*Z/*Z a\Z`*
\ZdZ ºab ]*Wb*`W*`mZm
/¾`/ U1`À +¾W/ºWÀ`DDD
�YY* V¾UZÀUS bSVSjO
aS4E Udf*`m/*ZO*j*¸mU*
+ºb¾, b\fdY* S/SD �Z*
Ä¾`À /À +S`O+S`SWÀ`SO
ZÀ /1/SWÀ`B rÃÀWSZ
+dZd Æm`Y*U*-E ]ºjV
*b*- Ä¾`ÀV VSYÀ /ºjÀO
ÆÀVsxD

�ÀÑU* 5=B67E 68 ��ÀÑSeÀ 588<
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�˚�·¿	�¿���� Ã˚�¿��¿"	¿��
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w�ºbºZ aºYºVWÀ`SZS
-\`dUd`E Ñ1h +S`S
amZY*Ymj/m`xD

˛À+d` 78B6> ��ÀÑSeÀ ;;7

wa*U* U*fmZW*j*Z/*
Ä¾`/ºWÀ` VSE \E *`bm-
¾Wº+D �dZ* Ä¾`À /À
\ZdZ -mhW*`mZm
amZ/m`Y*/mW*`xD

�ÀÑU* 5=B77 ��ÀÑSeÀ 588=

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w�aSWSUSYS4À Ä¾`À \ZdZ
+À/ÀZS /1jSW/SxD
¿jSU* 97B9 ��ÀÑSeÀ 5>>7

w¿aÄÀ`WÀ`/ÀZ +S`S ZS4À
SWÀ \ZdZ +¾U`ºZº /1jO
/S ,À +¾U`ºZ/ÀZ -*Z SWÀ
ad *f/mxD

�ÀÑU* 5=B78 ��ÀÑSeÀ 588=

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w�ZW*` \bd4 ÄºYºj a*O
Um+ Ñ*--mYm ,1`/SO
WÀ`xD
˛ÀVÀ`SUUÀ 55B56E 57
��ÀÑSeÀ 56<6

w�Z/* \Z SVS ÑÀ,*`S/ÀZ
+S`SE �ÀÑd/* aVÀ`Udb
+¾UºV V*ÑSZWÀ`SZ U*ZmO
Z* Ä1/S+ /1/SB r�Zd
aS4À bÀaWSY 1baÀYE
YÀZÀ ZÀ ,1`À`aSZS4Hs
�ZW*` �ÀÑd/*U* \bd4
ÄºYºj ]dW +\UdZ
\W/dW*`xD
�Àbb* 6:B58E 59C 6;B9
��ÀÑSeÀ 5775E 5777
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w�SWWÀb YSWWÀbÀ -*`jmE /¾,WÀb /¾,WÀbÀ -*`jm
-*Wf*Æ*-DDD �ºbºZ +dZW*` +ÀW*W*`mZ +*jW*Z¸mÆmO
/m`xD

�Àbb* 68B;E < ��ÀÑSeÀ 576;

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w	\fWd U*W*Zhm ]1U¸ÀY+À` ]1U/* \Wd+ +S` h\fW*O
`mZm *W/*/*Æ*-D ÁÀ`ÆOYÀ`ÆWSV +*j *Wm+
Ä1b/SUSZ/ÀZ ÀVaÀ` SZa*ZW*`/* YÀÑÀ++Àb a\UdU*O
Æ*-xD

�Àbb* 68B55E 56 ��ÀÑSeÀ 576;

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w�ºÑ*`S+À aÀaWÀ`SE YºÑ*`S+À fÀ+À`WÀ`S 1jS/ÀZ/À
bÀj,SjÀ /ºjYÀUSZD �dZW*` +*j ,1`YÀWS/S`E
*YY* +dE ÑÀWÀ a\Z /1USWxD

�*`V 57B; ��ÀÑSeÀ 579=

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

wÃºÆWº 4ÀW4ÀWÀWÀ` \W*Æ*-E Ä*Ñ +d`*/*E Ä*Ñ
\`*/* -mbWm-W*` ,À fÀabÀWSVWÀ` \W*Æ*-D Za*ZW*`
/ÀÑjÀbWS YÀZ4À`ÀWÀ`SZE Ä¾U/ÀZ ÄÀWÀZ +¾UºV ÀW*O
YÀbWÀ`SZ j*ÑS/S \W*Æ*-xD

�dV* 65B55 ��ÀÑSeÀ 58><

�¾,4d ;

˛ÀY*ZÀYS4 Ñ*--mZ/*
/1USWÀZWÀ`
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w�dZd +SW VSE *fm`O
4*Y*Z/* a\Z /À`ÀÆÀ
hÀbSZ +S` ,*fb ÄÀWÀO
ÆÀVD 	ºZVS SZa*ZW*`
fd/+SZE ]dW]À`ÀabE W\,O
¸*E ¾4ºZ/ÀZ `*4mE Vºe`
/*Zmj*ZE ,*WS/1UZWÀO
`SZÀ Sb*Àb 1bYÀUÀZE
Z*ZV\`E ,Àe*am4E /\¸O
Y*W*`mZm a1,YÀUÀZE
+*`mjY*4E +¾Ñb*ZhmE
¾4ºZÀ Ñ*VSY \WY*U*ZE
4*WmYE U*fjmWm¸mZ
/ºjYÀZSE f*SZE bÀ`aE
bÀVÀ++º`Wº \W*Æ*-W*`E
�WW*Ñ/*Z h\f 1UjOSjO
`ÀbS a1,ÀÆÀVWÀ`D �ZW*`
º4/ÀZ ¾4WÀ`SZS Y¾YSZ
Ä¾abÀ`ÀÆÀVE ÀaWSZ/À
SaÀ �WW*ÑmZ U\Wd SWÀ
Ä1bYÀUÀÆÀVWÀ`xD
6 �SYdbSUÀ 7B5—9
��ÀÑSeÀ 59=<



18

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w�WW*Ñ -ÀbSUUÀZ ]SaWSV 1bYÀ4E �º/`Àb �*ÑS+S
Ñ*-am4Wm- 1bYÀ4Ix

¿UUd+ 78B5> ��ÀÑSeÀ ;7>

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w�mZ*-W*`W* º4WÀjÀZ/À -\U Ñ1h VÀaB r�WW*Ñ YÀZS
amZ*¸* hÀVS`sE P /1YÀaSZE hºZVS �WW*Ñ Ñ1h VÀaS
]SaWSVWÀ amZ*Ym` ,À �ZdZ ½4ºZº /À ]SaWSVWÀ
amZ*Y*- YºYVºZ /1USWxD

�*-d+ 5B57 ��ÀÑSeÀ 5:5=

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w�ºbºZ -*U¸mW*`mZm4m �ZdZ º4À`SZÀ -\UdZE hºZVS
�E -*U¸mZm4m hÀVS`xD

5 �db`da 9B; ��ÀÑSeÀ 5:6=

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w�1Ñ\,* +À4SWÀ`SZSZ /ºjºZ/ºUº VSYSE ½4 ,À/SZS
U1`SZÀ U1bS`YÀUÀ Ä1ÆSVYS`D �1U`I �E aS4À aÀ+S`
1/S`E hºZVS Ñ1h VÀaSZ YÀÑ, \WY*amZm SabÀYS`E
ÀVaSZÀE SabÀUS` VSE Ñ*Ym b¾,+ÀUÀ ÄÀWaSZxD

6 �db`da 7B= ��ÀÑSeÀ 5:76

�¾,4d <

˙ºZU*/*Vm À4*+W*` ,À
�WW*Ñ
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

wÃºZÀj *WbmZ/* +S` j1U /À Ä¾`/ºYB
-*hmjm ÑÀYSjÀ +À`V -*h*ZW*` d/Yd`E /¾Uºj/À
ÑÀYSjÀ SÄS/WÀ` -*WS+ ÄÀWYS`D 	¾`ÀV ÑÀYSjÀ
Yº/`SVWÀ`ÀE ,*`O/¾,WÀb ÑÀYSjÀ *¸mWWmW*`*
ZÀaS+ \WYd`E d¸d`d /* ÑÀYSjÀ +SWSVWS */*Y
-*4*ZYm`D 	ºZVS Ñ*YmamZmZ -*+*¸mZ* ,*fb ,À
bÀa*/ºe hmfm`xD

�*S4 =B55 ��ÀÑSeÀ =5;

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w�1WÀWSVWÀE ÄºZ*Ñ +S` */*Y ,*aSbÀaSWÀE ¾WºY /À
ÄºZ*Ñ ,*aSbÀaSWÀ /ºZU*U* ÄS`/SD �1WÀÆÀE ¾WºY
+ºbºZ */*YW*`* V1h/SE hºZVS Ñ*Ym ÄºZ*Ñ
SjWÀUS+xD

�\Y*WmW*`* 9B56 ��ÀÑSeÀ 59>=

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w�WW*ÑmZ �¸Wd YÀÑ4 +WSaSZ SjWÀ`SZS /*¸mbY*-
ºhºZ ÄÀWYSj/SxD

5 �ÀÑU* 7B< ��ÀÑSeÀ 5:79

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w�ºbºZ /ºZU* "À`S`SZ ÀWSZ/À/S`xD

5 �ÀÑU* 9B5= ��ÀÑSeÀ 5:7<

�¾,4d =

�Za*Z À4*+W*`mZmZ
aÀ+À+S
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w�*W1ÑWÀ` U1`À a*ÑS+ \W*Æ*-E \`*/* À+À/S
U*j*U*Æ*-W*`xD

˛À+d` 7;B6= ��ÀÑSeÀ ;;;

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w�S` ZÀaSW Ä1/S`E \ +S`S ZÀaSW ÄÀWS`E *YY* �1`
À+À/S /d`d`xD

�*S4 5B8 ��ÀÑSeÀ =>=

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w½WºYº À+À/SWSV YÀÑ, 1/ÀÆÀVE �ºWWSOfbSU*`
�1Ñ\,* +ºbºZ º4WÀ`/ÀZ Ä¾4 U*jW*`mZm aSWÀÆÀVxD

¿jSU* 69B< ��ÀÑSeÀ =:5

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w� ,*fb V\`W*`mZ Ä¾4WÀ`S *hmW*Æ*-E V*`W*`mZ
-dW*-W*`m 1jS/ÀÆÀVD � ,*fb *fa*-W*` Y*`*W VSYS
amh`*U*Æ*-E W*WW*`mZ /SWS a1,SZÆ/ÀZ ÆÀÑOÆÀÑ
,d`*Æ*-D �ÀÑ`*/* +dW*-W*` -*UZ*U*Æ*-E /º4WÀ`/À
h*UW*` *f*Æ*-xD

¿jSU* 79B9E : ��ÀÑSeÀ =;9

�¾,4d 5>

�WW*ÑmZ ,À/ 1b/SUS
Ä¾4ÀW ÄÀWÀÆÀV



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w�E \ZW*`mZ Ä¾4WÀ`SZ/ÀZ +ºbºZ U*jW*`m aSWÀÆÀVD
�`bm- ¾WºY \WY*U*Æ*-D �À /À`/E ZÀ eÀ`U*/E ZÀ /À
*¸`m \WY*U*Æ*-E hºZVS À,,ÀWVS j1UWÀ` V1hS+
Ä1b/SxD

�ÀÑU 65B8 ��ÀÑSeÀ 5::7

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w�ZW*` 1,WÀ` bSVS+ ShSZ/À U*j*U*Æ*-E º4ºY
+*¸W*`m a*Wm+ +*`mZm U1UÀÆÀVD 
SV/SVWÀ`S 1,/À
¾4ÄÀWÀ` U*j*Y*U*Æ*-E ÀV/SVWÀ`SZSZ +*`mZm
¾4ÄÀWÀ` U1YÀUÀÆÀVD �*W-mYmZ ¾Y`º *¸*Æ ¾Y`ºbÀV
d4dZ \W*Æ*-E a1hSWYSjWÀ`SY ÀWWÀ`SZSZ
4ÀÑYÀbSZ/ÀZ /\UdZÆ* 4¾,- *W*Æ*-xD

¿jSU* :9B65E 66 ��ÀÑSeÀ 5>5<

21



22
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w�WmZ bÀ`SZWÀ h¾`ÀV U1US+ *fm`/* b\`]*¸*
-*Um/*Æ*-a*ZE hºZVS \Z/*Z U*`*/mWYma*ZD

\`]*-a*ZE b\`]*¸* /* -*Um/*Æ*-a*ZxD

�*`*/mWmj 7B5= ��ÀÑSeÀ 8;

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w˙S`SWÀ` ¾WÀÆÀVWÀ`SZS +SWS`E W*VSZ ¾WºWÀ` Ñ1h
ZÀ +SWYS`DDD ¿WSZ/ÀZ ZÀ ÄÀWS`aÀE ,*` ÄºÆºZWÀ 1bE
hºZVS Ä1/ÀÆÀUSZ �À4*`/* ZÀ SjE ZÀ ZSUUÀbE ZÀ 1WYE
ZÀ /À ÑSVYÀb ,*`xD

�*S4 =B9E 5> ��ÀÑSeÀ =5;

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

wa* +dZW*`m /1UÀZ/ÀZ a\Z`* ÀW*,À 1b/SB r˙\abdYd4
W*4À` UdfdU* Ä1/S+E YÀZ SaÀ \Zd \U*bY*¸*
Ä1/S`ÀYsD a* \ZdZ ¾W/ºUºZº /1US`/SE \ZW*`a* 1WÀ
+SW/SWÀ` VSE a* */S Udfd/*Z /*Zmjm`D �Z/* a*
*hm- /1/SB rW*4À` ¾Wº+sxD

�ÀÑU* 55B55E 57E 58 ��ÀÑSeÀ 587:

�¾,4d 55

�Za*Z ¾WÀZ/À ZÀ +*j
,1`S`H
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w�dZ* Ñ1U`Àb 1bYÀUSZE hºZVS 1WÀ +S` ,*fb ÄÀWÀÆÀV
VSE -À+S`WÀ`/À \W*ZW*`mZ Ñ*Ymam \ZdZ aÀaSZS
1jS/ÀÆÀVEDD /S`SWÀÆÀVWÀ`xD

�ÀÑU* 9B6<E 6= ��ÀÑSeÀ 5868

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w�WW*ÑmZ ÑÀY a*W1ÑWÀ`SE ÑÀY /À -1U`SOa*W1ÑWÀ`S
/S`SW/ÀÆÀUSZÀ ºYS/ 1/S`ÀYxD

ÁÀ,*`SWÀ`SZ SjWÀ`S 68B59 ��ÀÑSeÀ 58=8

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w�ÀZ ÑÀYhSZSZ b*fbmZ ¾ZºZ/À /d`Ydj ¾WºWÀO
`S P +¾UºVWÀ`S ,À VShSVWÀ`S Ä¾`/ºYD 
dY*`W*`
*hmWYmj/mD �*j-* +S` bdY*` /* *hmW/mE +d bdO
Y*` ÑÀU*b VSb*+m/m`D ½WºWÀ` bdY*`W*`/* U*4mWO
Ymj ÀYÀWWÀ`SZÀ Yº,*eS- YºÑ*VSYÀ 1/SW/SD ˙ÀO
ZS4 \Z/* \W*Z ¾WºWÀ`S -*Ub*`/mE ¾WºY ,À �À4*` /*
\ZW*`/* \W*Z ¾WºWÀ`S -*Ub*`/mW*` ,À ÑÀ` +S`S ¾4
ÀYÀWWÀ`SZÀ Ä¾`À YºÑ*VSYÀ 1/SW/SxD

�ÀÑU 6>B56E 57 ��ÀÑSeÀ 5::6

�¾,4d 56

½WºWÀ`SZ *-S+ÀbS
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wjSZ/À dab* */*Ym Ä¾`YºaÀZH �E */S */*YW*`mZ
U\fE ]*/j*ÑW*`mZ Ñº4d`dZ/* /d`*`xD

�ÀaÀWWÀ` 66B6= ��ÀÑSeÀ <=;

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w�¸d`Wd- 1/ÀZ /*Ñ* \¸d`Wd- 1bYÀaSZE ÀWSZSZ Ñ*W*W
4ÀÑYÀbS SWÀ /\W*ZamZ VSE V\`Wd- hÀVÀZÀ /À ÀW
bdb* +SWaSZxD

˚e1aWSWÀ`À 8B6< ��ÀÑSeÀ 59:=

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

wÁÀ` VÀa
U1US+OShYÀWS ,À
4ÀÑYÀbSZ/ÀZ ÑÀ44
*WY*Wm/m`D �dE
�WW*ÑmZ
+ÀfjSjS/S`xD

�*S4 7B57 ��ÀÑSeÀ =56

�¾,4d 57

�WW*ÑmZ ÀYÀUÀ +*fmjm
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w˚UjOSj`ÀbS a1,ÀZ YºeWSaWÀjÀ`E Y1U ,À U*¸ ÑÀ`SaS
,*`W*ZY*4xD

�ÀaÀWWÀ` 65B5; ��ÀÑSeÀ <=9

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w�\`Æ *W*Z +\`Æ ,1`ÀZSZ Z¾VÀ`S �\W*`�xD

�ÀaÀWWÀ` 66B; ��ÀÑSeÀ <=:

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w�S4/ÀZ VSYaÀ +S` -ºWWÀ bSVYÀV eSV`SZÀ
/ºjaÀE YÀÄÀ` bSVSZbSZS -d`b*`Y*¸* ÄºÆºZºZ
h*bm+Oh*bY*U*Æ*¸mZm +SWYÀV ºhºZ À,,ÀWÆÀ \bd`d+
YÀa`ÀeWÀ`S Ñ1a*+W*Y*4H ¿Va bÀ-/S`/ÀE +ºZ¾,`ÀZS
-\U*Æ*-E *YY* bSVSZbSZS -d`b*`* +SWYÀUÀÆÀVD
�Z/* Æ*Y**bB r�d */*Y bSVYÀUÀ +*jW*/mE *YY*
-d`b*`* +SWYÀ/SsE P /1US+ \Z* ÄºWÀÆÀVxD

�dV* 58B6<—7> ��ÀÑSeÀ 57=<

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

wÅ*Y**b U1US+ /\U*Z/*Z a\Z`* a* j*ÄS`/WÀ`SZÀ
/1/SB r�`bm- -*W*Z bSVÀWÀ`S Um¸mZ VSE Ñ1h ZÀ 4*U
\WY*amZsxD

�ÀÑU* :B56 ��ÀÑSeÀ 586:

�¾,4d 58

Ãº4À`*Z +*`À/À
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w�ÀÑÀ++Àb \W*Z U1`/À bÀ`À,À4 U1YÀV ZSe`Àb \W*Z
U1`/À U*¸Wm /*Z* ÀbS U1YÀV/ÀZ U*fjm/m`xD
�ÀaÀWWÀ` 59B5; ��ÀÑSeÀ <<<

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w�ÀZ aÀZSZ �WW*ÑmZ �1Ñ\,*U*YE �ÀZ aÀZSZ f1U`SZÀ
aÀZS ¾U`À/S`ÀYE aÀZS Ä1bYÀWS \W/d¸dZ U\WW*
*]*`m`*YxD
¿jSU* 8<B5; ��ÀÑSeÀ ==:

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w�WW*Ñ* 1ÑbSU*Æm \W/d¸dZd /À`V 1/ÀZWÀ`
f\j+Àfb/S`E hºZVS aÀY*,S �*/j*ÑWm-
\ZW*`mZ/m`xD
�Àbb* 9B7 ��ÀÑSeÀ 56=:

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w�*j-*amZm ¾4ºZº a1,/SUSZ VSYS a1,xD
�Àbb* 66B7= ��ÀÑSeÀ 5768

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

wZa*ZW*`mZ aS4SZWÀ Z1ÆÀ `Àeb*` 1bYÀaSZS
SabÀUS`aSZS4aÀE aS4 /À \ZW*`W* 1WÀ `Àeb*` 1/SZxD
�dV* :B75 ��ÀÑSeÀ 57<>

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w�WW*ÑmZ a¾4ºZº 1jS/S+ \Z* ÀYÀW 1/ÀZWÀ`
f\j+Àfb/S`WÀ`Ix
�dV* 55B6< ��ÀÑSeÀ 57=5

�¾,4d 59


\j+ÀfbWSUSZ aS`WÀ`S
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wZa*ZmZ ,*`O/¾,WÀbS +*jmZ/*Z *jm+O/*ja* /*E
ÑÀU*bm +dZ/*Z *amWm /1USWxD

�dV* 56B59 ��ÀÑSeÀ 57=7
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w�dZ* Ä¾`À /À U1YÀUSYS4E ]*Wb*`mYm4 ,*`a*E
+dZW*`* -*Z1 \W*Æ*¸m-xD

5 �SYdbSUÀ :B< ��ÀÑSeÀ 59=8

���������������������������������������������������������������������������

w�1`YÀV
*WY*-/*Z
/*Ñ* h\f
f\j+ÀfbWSV
ÄÀbS`S`xD
ÁÀ,*`SWÀ`SZ
SjWÀ`S 6>B79
��ÀÑSeÀ 58<<
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w�ÀZ -*U¸m UºVºZº �1Ñ\,*U* ,1`E �E aÀZÀ /*U*- \W*`E
�E Ñ1h ,*fb a*W1Ñ SZa*Zm UmfmWY*¸* -\UY*4xD

˛À+d` 99B66 ��ÀÑSeÀ ;=5
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w	*Wmj-*ZmZ ZSUUÀbS d¸d` ÄÀbS`À`E bÀWÀaVÀZ
1ÑbSU*Æ* Ud,*`W*Z*`xD

�ÀaÀWWÀ` 65B9 ��ÀÑSeÀ <=9

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w�\`fY*E �ÀZ aÀZSZWÀUÀYD 
ÀW*j* /ºjYÀE aÀZSZ
�WW*ÑmZ �ÀZÀYD �ÀZÀ -º,,Àb ,1`ÀÆÀUÀYE aÀZÀ
V¾YÀV 1/ÀÆÀUÀYE Ñ*-- \W*Z a*¸ ÀWSYWÀ aÀZS
+À`VO+À`V bdb*Æ*¸*YxD

¿jSU* 85B5> ��ÀÑSeÀ =<7
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wÁ*ZamZm4 -*U¸m hÀVYÀVWÀ ¾Y`ºZº +S` -*`mj /*
\Wa*E d4*/* +SWÀ`Hx

�Àbb* :B6; ��ÀÑSeÀ 56==
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w�dZ* Ä¾`À /À Ñ1h ,*fb a*+*ÑVm ÄºZ ºhºZ Z*`*Ñ*b
\WY*UmZE hºZVS a*+*ÑVm ÄºZ ¾4º SWÀ U1ZS -*U¸mW*`
ÄÀbS`ÀÆÀVD ÁÀ` ÄºZºZ /À`/S ¾4ºZÀ +Àa/S`xD

�Àbb* :B78 ��ÀÑSeÀ 57>>

�¾,4d 5:

˙À`/OaÀ`WS /ºZU*/*
`*Ñ*bWm- YÀZ+ÀUS
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w˙*Ñ* ,*ÆS+ j1UWÀ`S *Um`/ 1bYÀUS +*Æ*`mZxD

�SWS]]SWSWÀ`À 5B5> ��ÀÑSeÀ 59;6
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wÁ1h ZÀUÀ Ä¾`À Z*`*Ñ*b \WY*UmZD ÁÀ` YÀaÀWÀ +*`À/À
/SWÀUSZS4S /d* ,À U*W,*`mjW*E jºV` 1/ÀO1/À
�WW*Ñ* +SW/S`SZD �Z/* �WW*ÑmZ ÑÀ` +S` *¸mW/*Z
ºabºZ \W*Z aºWÑº º`ÀUSZS4S ,À eSVS`WÀ`SZS4S
�ÀaSÑ a* ,*aSbÀaSWÀ -\`dU*Æ*-xD

�SWS]]SWSWÀ`À 8B:E ; ��ÀÑSeÀ 59;:
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w¿` *`,*/mZm ¾4 +À/ÀZSZS a1,/SUS VSYS a1,YÀWS/S`D
�`,*/mZm a1,ÀZ ¾4ºZº a1,S`E *fm 1WÀ +S` */*Y
U\f/d` VSE ¾4 +À/ÀZSZÀ ZSe`Àb 1baSZE ÀVaSZÀE SZa*Z
¾4 +À/ÀZSZSZ -1U/SZÀ -*Wm`E \Zd À4S4WÀUS`DDD ÁÀ` VÀa
*`,*/mZm ¾4ºZº a1,/SUS VSYS a1,aSZxD

˚e1aWSWÀ`À 9B6<E 6=E 77 ��ÀÑSeÀ 59;>
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w�S4 SaÀE *b*W*`E dj*-W*`mZm4m -À4À+WÀZ/S`YÀUSZE
\ZW*`m �1Ñ\,*ZmZ bÀ`+SUÀaS ,À ¾Uº/OZÀaSÑÀbSWÀ
+¾Uº/ºZxD

˚e1aWSWÀ`À :B8 ��ÀÑSeÀ 59;5

���������������������������������������������������������������������������������������������������
��˙%����
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w�`,*/ /* À`SZÀ /À`SZ Ñ¾`YÀb +ÀaWÀaSZxD

˚e1aWSWÀ`À 9B77 ��ÀÑSeÀ 59;>
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w˚U -*/mZW*`E À`WÀ`SZS4À �¸*ZmZ /*,*YhmW*`mZ*
U*`*j*Z bÀ`4/À b*+1 \WdZxD

�\W\aWdW*`* 7B5< ��ÀÑSeÀ 59<5

�¾,4d 5;

�SWÀ aÀ*/ÀbS
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w�j*-W*`E �À++SZ S`*/ÀaSZÀ dU¸dZ \W*`*-
,*WS/1UZWÀ`SZS4SZ a¾4ºZÀ -dW*- *amZE hºZVS +dE
�WW*ÑmZ Ä¾4ºZ/À /º4ÄºZ/º`D r�b*Z* ,À *Z*Z* Ñ¾`YÀb
1bsD �dE SWV ÀY`/S` VSE ,À/WÀ +À`*+À` ,1`SWS+B
r�1WÀÆÀ Äº4À`*ZmZ f\jE U1` º4ºZ/À ¾Y`ºZ d4dZ
\W*Æ*-sxD

˚e1aWSWÀ`À :B5—7 ��ÀÑSeÀ 59;5
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w˚U dj*-W*`E ÑÀ` j1U/À ,*WS/1UZWÀ`SZS4SZ a¾4ºZÀ
-dW*- *amZE hºZVS +dE �¸*U* f\j Ä1/S`xD

�\W\aWdW*`* 7B6> ��ÀÑSeÀ 59<5
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w˚U /d*W*`m 1jS/ÀZE ÑÀ` Æº` SZa*Z Ñº4d`dZ*
ÄÀWÀÆÀVxD

˛À+d` :9B6 ��ÀÑSeÀ ;=;
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w�ºbºZ -ÀW+SZWÀ �1Ñ\,*U* 1bS+*` 1bE ¾4 *¸WmZ*
Äº,ÀZYÀD ÁÀ` SjSZ/À �Zd /ºjºZE � /* U\WW*`mZm
`À,*Z 1/À`xD

�ÀaÀWWÀ` 7B9E : ��ÀÑSeÀ <;7
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w¿+À/S ÑÀU*b \/d` VSE �ÀZSE bÀV Ä1`hÀV �WW*Ñm ,À
Ä¾Z/À`/SUSZ a* �ÀaSÑS b*ZmamZW*`xD

�ÀÑU* 5;B7 ��ÀÑSeÀ 5889
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w�E Ñ1h +S`SYS4/ÀZ d4*- /1USWxD

ÁÀ,*`SWÀ`SZ SjWÀ`S 5;B6; ��ÀÑSeÀ 58<7
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w˙*SY* /d* 1/S`ÀY VSE /À-S- +SWSV ,À b*Y /À``*VÀ
SWÀ +S`WSV/À YÀÑÀ++ÀbSZS4 /À *`b/m-Æ* *`bamZxD

�SWS]]SWSWÀ`À 5B= ��ÀÑSeÀ 59;6

�¾,4d 5<

�WW*ÑW* /\abWd-
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w¿ÄÀ` aS4WÀ`/ÀZ VSYSZaÀ ÑSVYÀbS h*bmjYm`a*E
-\U ÑÀ` VÀaÀ aÀf*,ÀbWÀ ,À -mZ*Y*/*Z ,1`ÀZ
�WW*Ñ/*Z /SWÀaSZ ,À \Z* ,1`SWÀÆÀVxD

�*-d+ 5B9 ��ÀÑSeÀ 5:5=
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w�WW*Ñ* U*fmZW*jmZE � /* aS4À U*fmZW*j*Æ*-D
˚U ÄºZ*ÑV*`W*`E ÀWWÀ`SZS4S ]*VW*UmZI
˚U -ÀbSUUÀbaS4WÀ`E º`ÀUSZS4S bÀYS4WÀUSZIx

�*-d+ 8B< ��ÀÑSeÀ 5:66
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w�WW*Ñm a1,YÀV �ZdZ ÀY`WÀ`SZÀ `S*UÀb 1bYÀV
/1YÀV/S`E �ZdZ ÀY`WÀ`S SaÀ *¸m` /1USWxD

5 �ÀÑU* 9B7 ��ÀÑSeÀ 5:7;
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�� �˚�·¿	�¿��� ��˛˙%·% �������� L9 �����MB

�*`*/mWmjE mfmjE �*,SWSWÀ`E �*UW*`E �*ZdZdZ
bÀV`*`m
�*`*/mWmj/*Z -À/SY �a`*SW f*W-mZmZ bÀjÀVVºWºZÀ/ÀV
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������ �������� L56 �����MB

�djÀE Á*VSYWÀ`E �db
�ÀZSO�a`*SWSZ �WW*ÑmZ ,À/ 1b/SUS /SU*`* /*fSW \WY*am ,À
a\Z`*Vm Ñ*/SaÀWÀ`

5 ,À 6 �jYdSWE 5 ,À 6 �*/j*ÑW*`E 5 ,À 6 �*WZ*YÀWÀ`
�a`*SW f*W-mZmZ �1`daÀWSYSZ /*¸mWY*amZ* -À/À`VS
b*`SfS

¹41US`E �ÀÑÀYU*E ¿abÀ`
�ÀÑd/SWÀ`SZ �*+SW aº`ÄºZºZ/ÀZ a\Z`*Vm b*`SfS
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��˚��� �������� L9 �����MB

¿UUd+E ˛À+d`E 	ÀaÀWWÀ`E �*S4E �À¸YÀWÀ` ZÀ¸YÀaS
ÁSVYÀbWS VÀW*YW*` ,À ZÀ¸YÀWÀ` b\]Wdad
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ºYS/ +Àfj 1/À`ÀV ÑÀU*bmZ ÀZ *¸m` amZ*-W*`mZ* +1WÀE /¾4YÀUÀ ÄºÆ ,1O
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�*`*/mWmj � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �` 85
�mfmj � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �f 556
*,SWSWÀ` � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � , 5;>
�*UW*` � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �U 657
�*ZdZdZ bÀV`*`m � � � � � � � � � � � � � � � �Z 6;6
�djÀ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �j 768
Á*VSYWÀ` � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ÁV 79<
	db � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	b 7=5
5 �jYdSW � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5�j 7=:
6 �jYdSW � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6�j 87=
5 �*/j*ÑW*` � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5�/ 8;:
6 �*/j*ÑW*` � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6�/ 95<
5 �*WZ*YÀWÀ` � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5�Y 99<
6 �*WZ*YÀWÀ` � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6�Y 9=<
¹41US` � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ¹4 :8:
�ÀÑÀYU* � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �À ::>
¿abÀ` � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ¿a :<5
¿UUd+ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ¿U :=5
˛À+d` � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ˛+ ;85
�ÀaÀWWÀ` � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �a <:<
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�*S4 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �4 =>=
�À¸YÀWÀ` ZÀ¸YÀaS � � � � � � � � � � � �¸ =6>
¿jSU* � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ¿j =6<
¿`ÀYU* � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ¿` 5>65
�À`aSUÀWÀ` � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �`a 55>=
ÁS4-SU*W � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Á4 555=
˙ÀZU*W � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ˙Z 55=7
ÁdjÀ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Áj 5658
�dSW � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �W 566<
�Yda � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �Y 5677
¿+/SU* � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ¿+ 5688
�dZda � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �Z 568:
�SVÀ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �S 568<
�*ÑdY � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �* 569;
ÁÀ+-d- � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Á+ 56:>
�ÀeÀZU* � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �e 56:9
ÁÀ--*U � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Á- 56:=
˛ÀVÀ`SUUÀ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ˛V 56;6
�ÀW*VS � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �W 56<9
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�Àbb* � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �b 56=>
�*`V � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �` 577;
dV* � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � V 57::
�ÀÑU* � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �Ñ 585:
ÁÀ,*`SWÀ`SZ SjWÀ`S � � � � � � � Á, 5896
	\Y*WmW*`* � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	Y 59>6
5 �\`SZeWSWÀ`À � � � � � � � � � � � � � � � � 5�` 5967
6 �\`SZeWSWÀ`À � � � � � � � � � � � � � � � � 6�` 5987
�*W*bSU*WmW*`* � � � � � � � � � � � � � � � � � �b 599;
˚e1aWSWÀ`À � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ˚e 59:8

SWS]]SWSWÀ`À � � � � � � � � � � � � � � � � � 
] 59;6
�\W\aWdW*`* � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �W 59;;
5 �*W\ZSVSWSWÀ`À � � � � � � � � � � � � 5�V 59<6
6 �*W\ZSVSWSWÀ`À � � � � � � � � � � � � 6�V 59<;
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5 �SYdbSUÀ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5�Y 59<=
6 �SYdbSUÀ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6�Y 59=9
�Sbda* � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �b 59==

SWSY\Z* � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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1 Башланғыҹда Алла� ҝөјү
вә јери јаратды.*

2 Јер гурулушсуз вә бош
иди, дәрин суларын+ үзәриндә
гаранлыг �өкм сүрүрдү; Алла-
�ын ру�у�, суларын- үзәриндә
�әрәкәт едирди.

3 Алла� деди: «Гој ишыг ол-
сун». Ишыг олду.¸

4 Алла� ҝөрдү ки, ишыг јах-
шыдыр. О, ишыгла гаранлығы
бир-бириндән ајырды. 5 Ал-
ла� ишығы «ҝүндүз», гаран-
лығы исә «ҝеҹә» адландырды./

Ахшам олду, сә�әр олду. Бу,
биринҹи ҝүн иди.

5B6 � �*fd/ �WW*ÑmZ -º,,ÀaSD

6 Алла� деди: «Гој суларын
арасында фәза* олсун вә онла-
ры ики јерә ајырсын».+ 7 Ал-
ла� фәзаны јаратды вә онун
алтындакы сулары үстүндә-
ки сулардан ајырды., Белә дә
олду. 8 Алла� фәзаны «ҝөј»
адландырды. Ахшам олду, сә-
�әр олду. Бу, икинҹи ҝүн иди.

9 Сонра Алла� деди: «Гој
ҝөјүн алтындакы сулар бир
јерә јығылсын вә гуру ҝөрүн-
сүн».- Белә дә олду. 10 Ал-
ла� гуруну «јер»,¸ бир јерә јы-
ғылмыш сулары исә «дәниз»/

адландырды. Алла� ҝөрдү ки,
бу, јахшыдыр1. 11 Сонра Ал-
ла� деди: «Гој јердә от-әләф,
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тохум верән биткиләр вә нө-
вүнә ҝөрә тумлу мејвә ҝәтирән
ағаҹлар битсин». Белә дә олду.
12 Јердә от-әләф, нөвүнә ҝөрә
тохум верән биткиләр* вә нө-
вүнә ҝөрә тумлу мејвә ҝәтирән
ағаҹлар битди. Алла� ҝөрдү
ки, бу, јахшыдыр. 13 Ахшам
олду, сә�әр олду. Бу, үчүнҹү
ҝүн иди.

14 Сонра Алла� деди: «Гој
ҝүндүзү ҝеҹәдән ајырмаг
үчүн+ ҝөјдә ишыг сачан ҹисим-
ләр, пејда олсун. Онлар бир
әламәт олуб фәсилләри, ҝүн-
ләри, илләри ҝөстәрсинләр.-

15 Гој онлар ҝөјдән јерә ишыг
сачсынлар». Белә дә олду.
16 Алла� ишыг сачан ики ири
ҝөј ҹисми дүзәлтди, бөјүјүнү
ҝүндүзә �өкм етмәк үчүн,¸ ки-
чијини исә ҝеҹәјә �өкм етмәк
үчүн; О �әмчинин улдузлары
дүзәлтди�./ 17 Алла� онлары
ҝөјдә јерләшдирди ки, јерә
ишыг сачсынлар, 18 ҝүндүз-
лә ҝеҹәјә �өкм етсинләр вә
ишығы гаранлыгдан ајырсын-
лар.1 Алла� ҝөрдү ки, бу, јах-
шыдыр. 19 Ахшам олду, сә-
�әр олду. Бу, дөрдүнҹү ҝүн
иди.

20 Сонра Алла� деди: «Гој
сулар ҹанлыларла долсун вә
ҝөј үзүндә ганадлы мәхлуглар
учсун».À 21 Алла� нә�әнҝ дә-
низ �ејванларыны, ҹинсинә
ҝөрә суларда гајнашан ҹанлы-
лары вә ҹинсинә ҝөрә �әр ҹүр
ганадлы мәхлугу јаратды. Ал-
ла� ҝөрдү ки, бу, јахшыдыр.
22 Алла� онлара хејир-дуа ве-
риб деди: «Төрәјиб чохалын
вә дәниз суларыны долдурун,3

гој ганадлы мәхлуглар да јер
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үзүндә чохалсын». 23 Ахшам
олду, сә�әр олду. Бу, бешинҹи
ҝүн иди.

24 Сонра Алла� деди: «Гој
јер ҹинсинә ҝөрә ҹанлылар —
ев �ејванлары, вә�ши �ејван-
лар вә сүрүнән �ејванлар�
әмәлә ҝәтирсин».* Белә дә
олду. 25 Алла� ҹинсинә ҝөрә
вә�ши �ејванлары, ҹинсинә
ҝөрә ев �ејванларыны вә ҹин-
синә ҝөрә сүрүнән �ејванлары
јаратды. Алла� ҝөрдү ки, бу,
јахшыдыр.

26 Сонра Алла� деди: «Бизә
бәнзәјән�+ инсан јарадаг,, гој
о, дәниздәки балыглара, ҝөј-
дәки ганадлы мәхлуглара, ев
�ејванларына, бүтүн јер үзүнә
вә јер үзүндә сүрүнән �ејван-
ларын �амысына �өкмранлыг
етсин».- 27 Беләликлә, Алла�
инсаны Өз бәнзәриндә, Өзү-
нә охшар јаратды, онлары
киши вә гадын олараг јарат-
ды.¸ 28 Сонра Алла� онлара
хејир-дуа верәрәк деди: «Тө-
рәјиб чохалын, бүтүн јер үзү-
нү долдурун/ вә она са�иб
олун.1 Дәниздәки балыгларын,
ҝөјдәки ганадлы мәхлугларын
вә јердәки диҝәр ҹанлыларын
үзәриндә �өкмранлыг един».À

29 Сонра Алла� деди: «Бү-
түн јер үзүндәки тохум ве-
рән биткиләрин вә тумлу меј-
вәләри олан ағаҹларын �амы-
сыны сизә верирәм. Онларла
гидаланын.3 30 Бүтүн вә�ши
�ејванлара, ҝөјдәки бүтүн га-
надлы мәхлуглара, јердәки ди-
ҝәр ҹанлылара исә јем олараг
бүтүн јашыл биткиләри вери-
рәм».4 Белә дә олду.

31 Бундан сонра Алла�
јаратдыгларынын �амысына
бахды вә ҝөрдү ки, �әр шеј чох
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јахшыдыр*. Ахшам олду, сә�әр
олду. Бу, алтынҹы ҝүн иди.

2 Беләликлә, ҝөјүн, јерин
вә онларда олан �әр ше-

јин јарадылышы баша чатды.+

2 Алла� једдинҹи ҝүнә гә-
дәр ишләрини ҝөрүб гуртар-
ды, једдинҹи ҝүн исә иш ҝөр-
мәјиб истира�әт етмәјә башла-
ды., 3 Алла� једдинҹи ҝүнү
мүбарәк гылды вә ону мүгәд-
дәс елан етди, чүнки нијјәт ет-
дији �әр шеји јарадыб �әмин
ҝүн истира�әт етмәјә башла-
мышды.

4 Бу, Је�ова� Алла�ын јери
вә ҝөјү јаратдығы ҝүн онла-
рын мејдана ҝәлмә тарихчәси-
дир.-

5 Јердә �әлә нә бир кол,
нә башга бир битки битмирди,
чүнки Је�ова Алла� јер үзүнә
јағыш јағдырмамышды, торпа-
ғы беҹәрмәјә инсан да јох иди.
6 Лакин јердән бухар галхыр-
ды вә бунун сајәсиндә торпаг
суланырды.

7 Је�ова Алла� торпагдан
инсаны јаратды¸ вә онун бур-
нуна �әјат нәфәси үфүрдү,/ бе-
ләҹә, инсан ҹанлы варлыг
олду.1 8 Је�ова Алла� шәрг-
дә, ӘдәндәÀ бир бағ салды вә
јаратдығы инсаны3 ораја гој-
ду. 9 Је�ова Алла� јердә ҝө-
зәл ҝөрүнүшлү вә јемәли меј-
вәләри олан ҹүрбәҹүр ағаҹ-
лар, �әмчинин бағын ортасын-
да �әјат ағаҹы4 вә хејирлә
шәри билмә ағаҹыS битирди.

10 Әдәндән бир чај ахыб
бағы сулајырды, сонра исә
дөрд гола ајрылырды. 11 Би-
ринҹисинин ады Пишондур.
О, гызыл чыхан бүтүн Һәви-
лә торпағыны доланараг ахыр.
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12 О торпағын гызылы јах-
шы гызылдыр. Орада �әмчи-
нин әтирли гатран вә дамар-
лы әгиг дашы вар. 13 Икин-
ҹи чајын ады Ҝи�ондур. О, бү-
түн Куш дијарыны доланараг
ахыр. 14 Үчүнҹү чајын ады
Дәҹләдир�. * Бу, Ашшурдан+

шәргдә ахан чајдыр. Дөрдүнҹү
чај исә Фәратдыр,.

15 Је�ова Алла� инсаны
Әдән бағында мәскунлашдыр-
ды ки, бағы беҹәрсин вә она
гуллуг етсин.- 16 Је�ова Ал-
ла� инсана белә бир әмр
дә верди: «Бағдакы бүтүн
ағаҹларын мејвәсиндән үрәјин
истәјән гәдәр јејә биләрсән.¸

17 Анҹаг хејирлә шәри билмә
ағаҹынын мејвәсиндән јемә,
чүнки ондан јејән ҝүн �өкмән
өләҹәксән»./

18 Сонра Је�ова Алла�
деди: «Инсанын тәк олмасы
јахшы дејил. Онун үчүн ону
тамамлајан бир көмәкчи јара-
даҹағам».1 19 Је�ова Алла�
торпагдан вә�ши �ејванлары,
ҝөјдәки ганадлы мәхлуглары
јарадырды; онлары инсанын
јанына ҝәтирмәјә башлады ки,
ҝөрсүн онлары неҹә адланды-
раҹаг. Инсан ҹанлылара нә ад
верирдисә, онлар елә дә адла-
нырды.À 20 Беләликлә, инсан
бүтүн ев �ејванларына, ҝөјдә-
ки ганадлы мәхлуглара вә бү-
түн вә�ши �ејванлара ад гој-
ду. Лакин инсан үчүн мү-
насиб бир көмәкчи тапылма-
ды. 21 Буна ҝөрә дә Је�ова
Алла� инсаны дәрин јухуја
гәрг етди. О, јухуда икән га-
бырғасындан бирини ҝөтүр-
дү вә јерини дәри илә өртдү.
22 Сонра Је�ова Алла� инсан-
дан ҝөтүрдүјү габырғадан га-
дыны јаратды вә ону инсанын
јанына ҝәтирди.3
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23 Инсан деди:
«Нә�ајәт, сүмүјү сүмүјүм-
дән,

Бәдәни бәдәнимдән олан
бири...

Онун ады Гадын олаҹаг,
Чүнки кишидән јарады-
лыб�».*

24 Буна ҝөрә дә киши өз ата-
анасыны тәрк едиб арвадына
бағланаҹаг вә онлар бир бә-
дән олаҹаг.+ 25 Онларын �әр
икиси, киши дә, арвады да
чылпаг иди,, анҹаг бундан
утанмырдылар.

3 Илан- Је�ова Алла�ын ја-
ратдығы бүтүн вә�ши �еј-

ванлардан ән е�тијатлысы�
иди. О, гадындан соруш-
ду: «Доғруданмы, Алла� сизә
дејиб ки, бағдакы �әр аға-
ҹын мејвәсиндән јемәјәси-
низ?»¸ 2 Гадын илана ҹаваб
вериб деди: «Бағдакы ағаҹ-
ларын мејвәсиндән јејә би-
ләрик./ 3 Анҹаг бағын орта-
сындакы ағаҹ1 �аггында Ал-
ла� дејиб: “Ондан јемәјин,
она тохунмајын, јохса өләрси-
низ!”». 4 Илан гадына деди:
«Јох, әсла өлмәзсиниз.À 5 Са-
дәҹә Алла� билир ки, ондан је-
јән ҝүн ҝөзләриниз ачылаҹаг
вә сиз хејирлә шәри биләрәк
Алла� кими олаҹагсыныз».3

6 Гадын ҝөрдү ки, ағаҹын
мејвәси јахшыдыр вә ҝөзә
хош ҝөрүнүр, ағаҹа бахдыг-
ҹа бахмаг истәјирсән. Белә-
ҹә, онун мејвәсиндән ҝөтүрүб
једи.4 Сонра әри јанында олан-
да она да верди вә о да једи.S

7 Бу заман �әр икисинин ҝөз-
ләри ачылды вә чылпаг олдуг-
ларыны баша дүшдүләр. Буна
ҝөрә дә әнҹир јарпагларыны
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бир-биринә тикиб өзләри үчүн
фитә дүзәлтдиләр.*

8 Сонра инсан илә арвады
ҝүнүн сәрин вахтында бағда
ҝәзән Је�ова Алла�ын сәсини
ешитдиләр вә бағдакы ағаҹла-
рын арасына ҝириб Је�ова Ал-
ла�дан ҝизләндиләр. 9 Је�о-
ва Алла�: «Һарадасан?» — дејә
сәсләјиб инсаны чағырырды.
10 Нә�ајәт, о дилләнди: «Бағ-
да Сәнин сәсини ешитдим, ан-
ҹаг чылпаг олдуғум үчүн гор-
хуб ҝизләндим». 11 Онда Ал-
ла� сорушду: «Чылпаг+ олдуғу-
ну сәнә ким деди? Мејвәсини
јемәмәји әмр етдијим ағаҹ-
дан јемисән?», 12 Инсан ҹа-
ваб вериб деди: «Сәнин мәнә
вердијин гадын — о, мәнә аға-
ҹын мејвәсиндән верди, мән дә
једим». 13 Је�ова Алла� га-
дына деди: «Нејләмисән?!» Га-
дын ҹавабында деди: «Илан
мәни алдатды, мән дә једим».-

14 Онда Је�ова Алла� ила-
на¸ деди: «Буну етдијин
үчүн бүтүн ев �ејванларынын
вә бүтүн вә�ши �ејванларын
ичиндә ләнәт са�иби олурсан.
Гарнын үстә сүрүнәҹәксән вә
бүтүн өмрүн боју торпаг је-
јәҹәксән. 15 Сәнинлә/ гадын1

арасына, сәнин өвладынла�À

онун өвлады�3 арасына дүш-
мәнчилик4 гојаҹағам. О�, сә-
нин башыны әзәҹәк,S сән исә
ону дабанындан чалаҹагсан».m

16 Гадына деди: «Һамилә-
лик ағрыларыны артырдыг-
ҹа артыраҹағам, ағры ичиндә
ушаг доғаҹагсан. Әринә бөјүк
е�тијаҹын олаҹаг, о да сәнә
ағалыг едәҹәк».

17 Адәмә� исә деди: «Арва-
дынын сөзүнә гулаг асдығын,
мејвәсиндән јемәмәји тапшыр-
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дығым* ағаҹдан једијин үчүн
сәнә ҝөрә торпаг ләнәтләнир.+

Бүтүн өмрүн боју әзаб-әзиј-
јәтлә, ондан мә�сул ҝөтүрә-
ҹәксән. 18 Торпаг сәнә тикан
вә гангал битирәҹәк, чөлдә-
ки биткиләрлә гидаланаҹаг-
сан. 19 Алын тәринлә чөрәк
јејиб ахырда торпаға гајыда-
ҹагсан, чүнки ондан јарадыл-
мысан.- Торпагсан, торпаға да
гајыдаҹагсан».¸

20 Бундан сонра Адәм ар-
вадынын адыны Һәвва� гојду,
чүнки о, јер үзүндә јашајанла-
рын �амысынын анасы олаҹаг-
ды./ 21 Је�ова Алла� Адәм-
лә арвады үчүн дәридән узун
палтар дүзәлтди ки, әјинләри-
нә ҝејинсинләр.1 22 Сонра
Је�ова Алла� деди: «Инсан хе-
јирлә шәри билмәкдә бизим
кими олду.À Инди исә әл уза-
дыб �әјат ағаҹынын3 мејвәсин-
дән дә дәриб јемәсин вә әбәди
јашамасын дејә...» 23 Бу сөз-
ләрлә Је�ова Алла� ону Әдән4

бағындан говду ки, јарадыл-
дығы торпағыS әкиб-беҹәрсин.
24 Беләликлә, О, инсаны гов-
ду вә �әјат ағаҹына ҝедән
јолу горумаг үчүн Әдән бағы-
нын шәргиндә кәррублар�m вә
арамсыз фырланан јанар гы-
лынҹ гојду.

4 Адәм арвады Һәвва илә ја-
хынлыг етди. О да �амилә

галыбU ГабилиV доғду вә деди:
«Је�ованын көмәји илә дүнја-
ја инсан ҝәтирдим». 2 Сонра
о, јенә �амилә галыб Габилин
гардашы ҺабилиÄ дүнјаја ҝә-
тирди.
Һабил чобан олду, Габил исә

әкинчи. 3 Бир ҝүн Габил тор-
пағын мә�сулундан Је�ова-
ја бәхшиш ҝәтирди. 4 Һабил
дә сүрүсүндә илк доғулан �еј-

7B6> � �ÀZ*amB U*j*U*ZD 7B68 � º¸ÀbÀ
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ванлардан* бир нечәсини пији
илә бирликдә Је�оваја тәг-
дим етди. Је�ова Һабилдән
вә онун бәхшишиндән разы
галды,+ 5 лакин Габилдән вә
онун ҝәтирдији бәхшишдән
разы галмады. Габил бәрк гә-
зәбләнди, гаш-габағыны сал-
лады. 6 Онда Је�ова Габи-
лә деди: «Нијә гәзәбләниб гаш-
габағыны салладын? 7 Дүзә-
либ јахшы иш ҝөрсән, мәҝәр
ҝөзүмдә уҹалмазсан? Анҹаг
белә етмәсән, онда бил ки, јо-
лунун үстүндә ҝүна� пусгу гу-
руб, о, сәни әлә кечирмәк ис-
тәјир. Инди нә едәҹәксән, она
үстүн ҝәләҹәксән?»

8 Бундан сонра Габил гар-
дашы Һабилә деди: «Ҝәл
чөлә ҝедәк». Онлар чөлдә
оланда Габил гардашы Һа-
билин үстүнә �үҹум чәкиб
ону өлдүрдү., 9 Бир гәдәр
сонра Је�ова Габилдән соруш-
ду: «Гардашын Һабил �арада-
дыр?» О ҹаваб верди: «Билми-
рәм. Мәҝәр мән гардашымын
кешикчисијәм?» 10 Онда Ал-
ла� деди: «Сән нә етдин?
Гардашынын ганы торпагдан
Мәнә фәрјад едир!- 11 Инди
сән ләнәтләнирсән вә торпаг-
дан говулурсан, о торпагдан
ки ағзыны ачыб сәнин әлин-
дә өлән гардашынын ганыны
удуб.¸ 12 Торпағы беҹәрәндә
о, сәнә мә�сул вермәјәҹәк. Јер
үзүндә авара, сәрҝәрдан до-
лашаҹагсан». 13 Габил Је�о-
ваја деди: «Вердијин ҹәза ҝү-
ҹүмдән артыгдыр. 14 Инди
мәни бу торпагдан говурсан.
Артыг �үзуруна чыха бил-
мәјәҹәјәм. Јер үзүндә авара,
сәрҝәрдан долашаҹағам, ки-
мин растына чыхсам, мәни ту-
туб өлдүрәҹәк». 15 Онда Је-
�ова она деди: «Ким Габили
өлдүрсә, ондан једди гат инти-
гам алынаҹаг».
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Је�ова Габил үчүн бир әла-
мәт верди ки, онунла растла-
шан �еч ким ону өлдүрмә-
син. 16 Беләликлә, Габил Је-
�ованын �үзурундан ҝетди
вә Әдәндән* шәргдә јерләшән
Нод� дијарында мәскән салды.

17 Габил арвады+ илә ја-
хынлыг етди. О да �амилә га-
лыб Һәнугу доғду. Сонра Габил
бир шә�әр салыб она оғлу Һә-
нугун адыны верди. 18 Бир
мүддәт сонра Һәнугун Ирад
адында бир оғлу олду. Ира-
дын Мә�ујаил, Мә�ујаилин Мә-
тушаил, Мәтушаилин исә Лә-
мек адында оғлу олду.

19 Ләмек ики арвад алды:
биринин ады Ада�, о биринин
ады Зилла� иди. 20 Ада�дан
Јабал олду. О, чадырда јаша-
јыб малдарлыгла мәшғул олан
илк адам олду. 21 Онун гар-
дашынын ады Јубал иди. О,
чәнҝ вә түтәк чалан илк
адам олду. 22 Зилла�дан исә
Тубал-Гајин олду. О, мис вә дә-
мирдән �әр ҹүр аләт дүзәлдир-
ди. Тубал-Гајинин баҹысынын
ады Нәама иди. 23 Ләмек ар-
вадлары Ада� вә Зилла� үчүн
белә бир шеир гошду:

«Еј Ләмекин арвадлары,
ешидин сәсими,

Сөзүмә гулаг верин:
Мәни јараладығы үчүн
бир адам өлдүрдүм,

Мәни вурдуғу үчүн
бир ҹаван өлдүрдүм.

24 Әҝәр Габил үчүн једди гат
гисас алынаҹагса,,

Ләмек үчүн јетмиш једди
гат алынаҹаг».

25 Адәм јенә арвады илә ја-
хынлыг етди, о да бир оғлан
доғду вә «Габил Һабили өл-
дүрдү,- Алла� да онун јери-
нә мәнә башга бир өвлад вер-

8B5: � �ÀZ*amB aº`ÄºZD

ди» дејәрәк адыны Шејс�* гој-
ду. 26 Шејсин дә оғлу олду,
адыны Әнуш+ гојду. Һәмин
вахт инсанлар Је�ованын ады-
ны чәкмәјә башладылар.

5 Адәмин тарихчәси белә-
дир. Алла� Адәми јарадан-

да ону Өзүнә� бәнзәр ја-
ратды., 2 Онлары киши вә
гадын олараг јаратды.- Јарат-
дығы ҝүн¸ онлара хејир-дуа
верди вә онлары «инсан» ад-
ландырды.

3 Адәм 130 јашында олан-
да өзүнә бәнзәр� оғлу олду
вә адыны Шејс/ гојду. 4 Шејс
доғуландан сонра Адәм 800 ил
јашады. Онун башга оғул
вә гызлары да олду. 5 Адәм
930 ил өмүр сүрүб өлдү.1

6 Шејс 105 јашында олан-
да ӘнушÀ адлы оғлу олду.
7 Әнуш доғуландан сонра
Шејс 807 ил јашады. Онун баш-
га оғул вә гызлары да олду.
8 Шејс 912 ил өмүр сүрүб
өлдү.

9 Әнуш 90 јашында оланда
Гинан адлы оғлу олду. 10 Ги-
нан доғуландан сонра Әнуш
815 ил јашады. Онун башга
оғул вә гызлары да олду.
11 Әнуш 905 ил өмүр сүрүб
өлдү.

12 Гинан 70 јашында олан-
да Мә�лаил3 адында оғлу
олду. 13 Мә�лаил доғулан-
дан сонра Гинан 840 ил јаша-
ды. Онун башга оғул вә гызла-
ры да олду. 14 Гинан 910 ил
өмүр сүрүб өлдү.

15 Мә�лаил 65 јашында
оланда Јарәд4 адында оғлу
олду. 16 Јарәд доғуландан
сонра Мә�лаил 830 ил јашады.
Онун башга оғул вә гызлары
да олду. 17 Мә�лаил 895 ил
өмүр сүрүб өлдү.
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18 Јарәд 162 јашында олан-
да Һәнуг* адында оғлу олду.
19 Һәнуг доғуландан сонра
Јарәд 800 ил јашады. Онун
башга оғул вә гызлары да
олду. 20 Јарәд 962 ил өмүр
сүрүб өлдү.

21 Һәнуг 65 јашында олан-
да Мәтушәлә�+ адында оғлу
олду. 22 Мәтушәлә� доғулан-
дан сонра Һәнуг 300 ил Ал-
ла�ын јолу илә јериди�. Онун
башга оғул вә гызлары да
олду. 23 Һәнуг 365 ил јашады.
24 Һәнуг Алла�ын јолу илә ҝе-
дирди., Сонра о гејб олду, чүн-
ки Алла� ону апарды.-

25 Мәтушәлә� 187 јашында
оланда Ләмек¸ адында оғлу
олду. 26 Ләмек доғуландан
сонра Мәтушәлә� 782 ил јаша-
ды. Онун башга оғул вә гыз-
лары да олду. 27 Мәтушәлә�
969 ил өмүр сүрүб өлдү.

28 Ләмек 182 јашында олан-
да бир оғлу олду. 29 «Бу
ушаг Је�ованын ләнәтләди-
ји торпаға/ ҝөрә чәкдијимиз
әзијјәти вә әлимизин зә�мә-
тини јүнҝүлләшдирәҹәк» дејә-
рәк онун адыны Ну��1 гојду.
30 Ну� доғуландан сонра Лә-
мек 595 ил јашады. Онун баш-
га оғул вә гызлары да олду.
31 Ләмек 777 ил өмүр сүрүб
өлдү.

32 Ну� 500 ил јашајандан
сонра онун СамÀ, Һам3 вә Ја-
фәс4 адында үч оғлу олду.

6 Инсанлар јер үзүндә чохал-
маға башлады. Онларын

гызлары олду. 2 Һәмин вахт
Алла� оғуллары�S инсан гыз-
ларына фикир вермәјә башла-
дылар вә ҝөрдүләр ки, чох ҝө-
зәлдирләр. Онлар бәјәндиклә-
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ри гызлары өзләринә арвад
етмәјә башладылар. 3 Онда
Је�ова деди: «Мән� әтдән-ган-
дан олан� инсана сонсуза-
дәк дөзмәјәҹәјәм.* Онун өмрү-
нә јүз ијирми ил галыб».+

4 О ҝүнләрдә вә сонра-
лар јердә нә�әнҝ адамлар�
јашајырды. Һәмин вахт Ал-
ла� оғуллары инсан гызлары
илә јахынлыг едирди вә онлар
оғуллар дүнјаја ҝәтирирдиләр.
Бунлар гәдим дөврүн ҝүҹлү,
мәш�ур адамлары иди.

5 Је�ова ҝөрдү ки, јер үзүн-
дә инсанлар тамам позулуб,
үрәкләриндәки фикирләр вә
нијјәтләр анҹаг пислијә мејил-
лидир., 6 Је�ова јер үзүндә
инсанлары јаратдығына тәәс-
сүф етди вә кәдәрләнди�. -

7 Буна ҝөрә дә Је�ова деди:
«Јаратдығым инсанлары јер
үзүндән јох едәҹәјәм; инсанла-
ры да, ев �ејванларыны да, ҝөј-
дәки ганадлы мәхлуглары да,
сүрүнән �ејванлары да мә�в
едәҹәјәм, чүнки онлары ја-
ратдығыма пешман олмушам».
8 Ну� исә Је�ованын ҝөзүндә
рәғбәт газанмышды.

9 Ну�ун тарихчәси беләдир.
Ну� сале� инсан иди.¸ Зәма-

нәсинин адамларындан фәрг-
ли олараг, о, ејибсиз адам
иди. Ну� Алла�ын јолу илә
ҝедирди�./ 10 Сонралар Ну-
�ун Сам, Һам вә Јафәс1 адында
үч оғлу олду. 11 Дүнја Алла-
�ын ҝөзүндә дағылыб ҝедир-
ди. Јер үзү зоракылыгла дол-
мушду. 12 Алла� јерә бахыб
ҝөрдү ки, дүнја дағылыб ҝе-
дир,À чүнки бүтүн инсанлар
јолуну азмышды.3
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13 Алла� Ну�а деди: «Ар-
тыг бүтүн инсанларын сону
чатыб, чүнки онларын уҹба-
тындан јер зоракылыгла до-
луб; онлары да, јер үзүнү
дә мә�в едәҹәјәм.* 14 Гатран
ағаҹындан өзүнә ҝәми+ дү-
зәлт. Ҝәмидә отаглар дүзәлт.
Она ичәридән вә бајырдан гат-
ран, чәк. 15 Ҝәмини белә дү-
зәлтмәлисән: онун узунлуғу
үч јүз гулаҹ�, ени әлли гу-
лаҹ�, �үндүрлүјү отуз гулаҹ�
олмалыдыр. 16 Ҝәминин ју-
харысындан бир гулаҹ ашағы-
да пәнҹәрә� гојарсан, гапысы
исә јан тәрәфдән олсун.- Ҝәми-
нин биринҹи, икинҹи вә үчүн-
ҹү мәртәбәси олмалыдыр.

17 Мән јер үзүнү суја¸ гәрг
едәҹәјәм ки, ҝөјләр алтын-
да олан бүтүн ҹанлылар� мә�в
олсун. Јердәки �әр шеј тә-
ләф олаҹаг./ 18 Сәнинлә исә
ә�д бағлајырам; сән, оғулла-
рын, арвадын вә ҝәлинләрин
бирликдә ҝәмијә минәрсиниз.1

19 Һәр нөв ҹанлы варлыглар-
данÀ бир ҹүт — бир еркәк,
бир диши3 сечиб ҝәмијә ҝәтир
ки, сәнинлә бирликдә онлар да
сағ галсын. 20 Ганадлы мәх-
лугларын �әр ҹинсиндән, ев
�ејванларынын �әр ҹинсиндән
вә сүрүнән �ејванларын �әр
ҹинсиндән бир ҹүтү сағ гал-
маг үчүн ҝәмијә, сәнин јанына
ҝәләҹәк.4 21 Сән исә бүтүн
јемәли шејләрдәнS јығыб ҝөтүр
ки, �әм өзүнүн, �әм дә �ејван-
ларын јемәји олсун».

22 Ну� Алла�ын бүтүн тап-
шырыгларыны јеринә јетирди.
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Она неҹә дејилмишдисә, елә
дә етди.*

7 Бундан сонра Је�ова Ну�а
деди: «Аиләнлә бирликдә

ҝәмијә ҝир, чүнки бу зәма-
нәнин адамлары ичиндә сәни
сале� ҝөрдүм.+ 2 Өзүнлә �әр
пак �ејвандан еркәкли-диши-
ли једди баш�,, напак �ејван-
дан исә ики баш, бир еркәк,
бир диши ҝөтүр. 3 Һәмчинин
ҝөјдәки ганадлы мәхлуглардан
да еркәкли-дишили једдиси-
ни� ҝөтүр. Беләҹә, бу ҹанлыла-
рын нәсли кәсилмәјәҹәк вә он-
лар бүтүн јер үзүнә јајылаҹаг-
лар�.- 4 Чүнки дүз једди ҝүн-
дән сонра елә едәҹәјәм ки,
јер үзүнә гырх ҝүн-гырх ҝеҹә¸

јағыш/ јағаҹаг; јаратдығым бү-
түн ҹанлы варлыглары јер
үзүндән јох едәҹәјәм».1 5 Ну�
Је�ованын тапшырдығы �әр
иши јеринә јетирди.

6 Јер үзүндә дашгын олан-
да Ну� алты јүз јашында иди.À

7 Дашгын башламаздан әввәл
Ну� оғуллары, арвады вә ҝә-
линләри илә бирликдә ҝә-
мијә минди.3 8 Пак вә напак
�ејванларын, ганадлы мәхлуг-
ларын вә јер үзүндәки ди-
ҝәр ҹанлыларын �әр нөвүн-
дән олан �ејванлар4 9 ҹүт-
ҹүт, бир еркәк, бир диши Ал-
ла�ын Ну�а әмр етдији кими
Ну�ун јанына ҝәлиб ҝәмијә
ҝирди. 10 Једди ҝүндән сон-
ра јердә дашгын олду.

11 Һәмин ҝүн — Ну�ун өм-
рүнүн алты јүзүнҹү илин-
дә, икинҹи ајын он једдин-
ҹи ҝүнүндә ҝөјдәки әнҝин
суларын� бүтүн гајнаглары
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пүскүрдү вә ҝөјүн бәндләри
ачылды.* 12 Гырх ҝүн-гырх
ҝеҹә јерә лејсан јағыш јағды.
13 Елә �әмин ҝүн Ну�, оғул-
лары Сам, Һам, Јафәс+, арвады
вә үч ҝәлини ҝәмијә минди.,

14 Һәр ҹинсдән олан вә�ши
�ејванлар, ев �ејванлары вә
јердәки сүрүнән �ејванлар,
еләҹә дә �әр ҹинсдән олан га-
надлы мәхлуглар вә гушлар
онларла бирликдә ҝәмијә ҝир-
ди. 15 Дахилиндә �әјат гүв-
вәси олан �әр нөв �ејван
ики-ики Ну�ун јанына, ҝәмијә
ҝирди. 16 Беләликлә, Алла-
�ын әмр етдији кими, �әр нөв
ҹанлы варлыглардан еркәк вә
диши �ејванлар ҝәмијә ҝирди.
Је�ова онларын архасынҹа га-
пыны бағлады.

17 Јер үзүнә гырх ҝүн ја-
ғыш јағды вә су ҝет-ҝедә
чохалыб ҝәмини галдырды.
Ҝәми јердән хејли јүксәкдә,
сујун үзүндә үзмәјә башлады.
18 Су чохалыб бүтүн јер үзү-
нү басды. Ҝәми исә сујун үзүн-
дә үзүрдү. 19 Су јер үзүн-
дә о гәдәр чохалды ки, сәма
алтындакы бүтүн �үндүр дағ-
лары өртдү.- 20 Сулар дағла-
рын зирвәсиндән он беш гу-
лаҹ� јухары галхды.

21 Беләликлә, јер үзүндәки
ҹанлы варлыгларын �амысы —
ганадлы мәхлуглар, ев �ејван-
лары, вә�ши �ејванлар, гајна-
шан мәхлуглар, еләҹә дә бүтүн
инсанлар мә�в олду.¸ 22 Гу-
руда јашајан, �әјат нәфәси�
олан варлыгларын �амысы
өлдү./ 23 Беләликлә, Алла�
инсандан тутмуш �ејвана ки-
ми, сүрүнән �ејванлара вә
ҝөјдәки ганадлы мәхлуглара
кими бүтүн ҹанлы варлыгла-
ры јер үзүндән јох етди. Онла-

;B6> � �ÀfD :E; YD ;B66 � �*fd/ ÑÀU*b `dO
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рын �амысы мә�в олду;* тәк-
ҹә Ну� вә онунла ҝәмидә олан-
лар сағ галды.+ 24 Јер үзү јүз
әлли ҝүн сујун алтында гал-
ды.,

8 Алла� Ну�а вә онунла ҝә-
мидә олан бүтүн вә�ши

�ејванлара вә ев �ејванларына
нәзәр салды�.- Алла� јер үзүнә
күләк ҝөндәрди вә су азалмаға
башлады. 2 Әнҝин суларын
гајнаглары вә ҝөјүн бәндләри
бағланды, ҝөјдән јаған лејсан
јағыш дајанды.¸ 3 Су чәкил-
мәјә башлады, јүз әлли ҝүн-
дән сонра исә су хејли азалды.
4 Једдинҹи ај, ајын он јед-
динҹи ҝүнүндә ҝәми Арарат�
дағларында дајанды. 5 Сулар
онунҹу аја гәдәр азалмаға да-
вам етди. Онунҹу ајын бирин-
ҹи ҝүнү дағларын зирвәси ҝө-
рүндү./

6 Гырх ҝүн кечәндән сонра
Ну� ҝәмидә дүзәлтдији пәнҹә-
рәни1 ачыб 7 бир гузғун бу-
рахды. Јер үзүндә су гуруја-
на гәдәр гузғун учуб ҝери га-
јыдырды.

8 Сонра о, сујун јер үзүндән
чәкилиб-чәкилмәдијини өјрән-
мәк үчүн бир ҝөјәрчин бурах-
ды. 9 Ҝөјәрчин гонмаға јер
тапмајыб ҝәмијә гајытды, чүн-
ки јер үзү �әлә дә су иди.À Ну�
әлини узадыб ҝөјәрчини ичә-
ри салды. 10 О, да�а једди
ҝүн ҝөзләјиб ҝөјәрчини бир дә
бурахды. 11 Ҝөјәрчин ахшам
учуб ҝәләндә димдијиндә тәзә-
ҹә гопарылмыш зејтун јарпа-
ғы ҝәтирди. Бундан Ну� бил-
ди ки, су јер үзүндән чәки-
либ.3 12 Једди ҝүн дә ҝөзлә-
јиб ҝөјәрчини бир дә бурахды,
ҝөјәрчин да�а онун јанына га-
јытмады.
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13 Ну�ун өмрүнүн алты јүз
биринҹи илиндә,* биринҹи
ајын биринҹи ҝүнүндә су ар-
тыг чәкилмишди. Ну� ҝәми-
нин дамындакы гапағы гал-
дырды вә бахыб ҝөрдү ки, тор-
паг гурујур. 14 Икинҹи ајын
ијирми једдинҹи ҝүнүнә кими
исә торпаг тамамилә гуруду.

15 Алла� Ну�а деди:
16 «Арвадын, оғулларын вә
ҝәлинләринлә бирликдә ҝәми-
дән чых.+ 17 Бүтүн ҹанлыла-
ры: ганадлы мәхлуглары, ев
�ејванларыны вә јердәки сүрү-
нән �ејванлары да чыхарт., Гој
онлар төрәјиб артсынлар, јер
үзүндә чохалсынлар».-

18 Онда Ну� оғуллары,¸ ар-
вады вә ҝәлинләри илә бир-
ликдә ҝәмидән чыхды. 19 Бү-
түн ҹанлылар — сүрүнән
�ејванлар, ганадлы мәхлуг-
лар, јерин бүтүн �ејванлары
дәстә-дәстә ҝәмидән чыхды./

20 Ну� Је�ованын адына бир
гурбанҝа� дүзәлтди,1 бүтүн
пак �ејванлардан вә бүтүн га-
надлы пак мәхлугларданÀ ҝө-
түрүб гурбанҝа�да јандырма
гурбаны кими тәгдим етди.3

21 Је�ова хош әтри дујду.
Буна ҝөрә дә Је�ова үрәјин-
дә деди: «Бир дә �еч вахт ин-
сана ҝөрә торпағы ләнәтләмә-
јәҹәјәм,4 чүнки ағлы кәсәндән
инсанын үрәји пислијә мејил-
ли олур.S Инди еләдијим кими
бир дә ҹанлыларын �амысыны
мә�в етмәјәҹәјәм.m 22 Бундан
сонра јер үзүндә �еч вахт
әкинин-бичинин, истинин-со-
јуғун, јајын-гышын, ҝеҹәнин-
ҝүндүзүн сону олмајаҹаг». U

9 Алла� Ну�а вә оғулла-
рына хејир-дуа вериб деди:

«Төрәјиб чохалын, бүтүн јер
үзүнү долдурун.V 2 Јер үзүн-
дәки бүтүн вә�ши вә ди-
ҝәр �ејванлар, ҝөјдәки бүтүн
ганадлы мәхлуглар, дәниздәки

бүтүн балыглар бундан сонра
да сиздән горхуб дә�шәтә ҝә-
ләҹәкләр. Онлары сизин ихти-
јарыныза верирәм.* 3 Јердә
јашајан бүтүн �ејванлары јејә
биләрсиниз.+ Биткиләр кими,
бунларын да �амысыны сизә
верирәм., 4 Анҹаг �ејванын
әтини онун ҹаны олан ганы-

илә јемәјин.¸ 5 Бундан сава-
јы, инсан ганы төкән Мәнә ҹа-
ваб вермәли олаҹаг. Әҝәр �әр
�ансы �ејван инсанын өлүмү-
нә баис оларса, о, �өкмән өлә-
ҹәк. Кимсә �ансыса адамы өл-
дүрәрсә, ондан да ҹаваб тәләб
едәҹәјәм./ 6 Ким инсан ганы
төкәрсә, онун да ганы инсан
әли илә ахыдылаҹаг.1 Чүнки
Алла� инсаны Өз бәнзәриндә
јарадыб�.À 7 Сиз исә төрәјин,
артыб јер үзүндә чохалын».3

8 Сонра Алла� Ну�а вә
онун оғулларына деди:
9 «Сизинлә вә сизин нәсли-
низлә ә�д бағлајырам.4 10 Бу
ә�д сизинлә олан бүтүн ҹан-
лылара — гушлара, �ејванлара
вә јер үзүндәки бүтүн ҹанлы-
лара, бир сөзлә, ҝәмидән чы-
хан ҹанлы варлыгларын �амы-
сына вә онлардан төрәјәнлә-
рә аиддир.S 11 Бәли, сизинлә
ә�д бағлајырам ки, бир дә �еч
вахт ҹанлыларын �амысыны
дашгынла гырмајаҹағам, бир
дә �еч вахт јер үзүнү дашгын-
ла мә�в етмәјәҹәјәм».m

12 Алла� сөзүнә әлавә едиб
деди: «Сизинлә, бүтүн ҹан-
лыларла вә бүтүн ҝәләҹәк
нәсилләрлә бағладығым ә�-
дин нишанәси будур: 13 бу-
лудда Өз ҝөј гуршағымы гоју-
рам. О, Мәнимлә јер арасында
олан ә�дин нишанәси олаҹаг.
14 Мән ҝөјүн үзүнә булуд ҝә-
тирәндә булудда ҝөј гурша-
ғы пејда олаҹаг. 15 Онда Мән
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сизинлә вә бүтүн ҹанлы вар-
лыгларла бағладығым ә�ди ха-
тырлајаҹағам; да�а �еч вахт
сулар дашгын әмәлә ҝәти-
риб ҹанлы варлыгларын �амы-
сыны мә�в етмәјәҹәк.* 16 Бу-
лудда ҝөј гуршағы олаҹаг вә
Мән ону ҝөрәндә јер үзүндә ја-
шајан бүтүн ҹанлы варлыглар-
ла бағладығым әбәди ә�ди ха-
тырлајаҹағам».

17 Алла� јенә Ну�а деди:
«Јер үзүндәки бүтүн ҹанлы
варлыгларла бағладығым ә�-
дин нишанәси будур».+

18 Ну�ун ҝәмидән чыхан
оғуллары бунлар иди: Сам,
Һам вә Јафәс., Сонралар Һа-
мын Кәнан адында оғлу олду.-

19 Бу үч нәфәр Ну�ун оғул-
лары иди. Бүтүн дүнјадакы
адамлар онлардан төрәјәрәк
�әр јерә јајылыб.¸

20 Ну� әкинчилик етмәјә
башлады вә үзүм бағы салды.
21 Бир ҝүн о, шәраб ичиб сәр-
хош олду вә чадырында пал-
тарларыны сојунду. 22 Кәна-
нын атасы Һам атасыны чыл-
паг ҝөрдү вә ҝедиб буну бајыр-
дакы ики гардашына сөјләди.
23 Самла Јафәс бүрүнҹәк ҝө-
түрүб чијинләринә салдылар
вә далдалы ичәри ҝирдиләр.
Онлар үзләри әкс тәрәфә ата-
ларынын ејиб јерини өртдү-
ләр, беләликлә дә, онун ејиб је-
рини ҝөрмәдиләр.

24 Шәрабын тәсири кечән-
дән сонра Ну� ајылды вә ки-
чик оғлунун она нә етдијини
билди. 25 Онда о деди:

«Кәнана ләнәт олсун./

Гој о, гардашларынын гулу,
көләси олсун».1

26 Сонра сөзүнә әлавә едиб
деди:

«Самын Алла�ы Је�оваја
алгыш олсун!

Кәнан исә Сама гул олсун.À

27 Алла� Јафәсин јурдуну
ҝениш етсин,

Гој о, Самын чадырларын-
да мәскән салсын.

Гој Кәнан она да
гул олсун».

28 Дашгындан сонра Ну� үч
јүз әлли ил јашады.* 29 Белә-
ликлә, Ну� доггуз јүз әлли ил
өмүр сүрүб өлдү.

10 Ну�ун оғуллары Сам+,
Һам вә Јафәсин тарих-

чәси беләдир.
Дашгындан сонра онла-

рын оғуллары олду., 2 Јафә-
син оғуллары бунлар иди: Ҝү-
мәр-, Мәҹуҹ¸, Мадај, Јавән, Ту-
бал/, Мәшәг1 вә ТирасÀ.

3 Ҝүмәрин оғуллары бун-
лар иди: Әшкиназ3, Рифәт вә
Түҹарма4.

4 Јавәнин оғуллары бун-
лар иди: ӘлишаS, Таршишm,
Киттим U вә Дуданим.

5 Адаларда� јашајанлар бун-
лардан төрәјиб дилинә, гәби-
ләсинә вә халгына ҝөрә ај-
рылараг өз өлкәләринә јајыл-
дылар.

6 Һамын оғуллары бунлар
иди: Куш, Мисраим�, V ПутÄ вә
КәнанW.

7 Кушун оғуллары бунлар
иди: СибаY, Һәвилә, Сәбтә,
Рә�маZ вә Сәбтәкә.
Рә�манын оғуллары Сәба

вә Дидан иди.
8 Кушун Нәмруд адында

оғлу олду. О, јер үзүндә илк
гүдрәтли адам олду. 9 О,
Је�оваја гаршы чыхан ҝүҹ-
лү овчу� иди. Буна ҝөрә дә
халг арасында «Је�оваја гар-
шы чыхан ҝүҹлү овчу Нәм-
рудун тајы» дејими јаранды.
10 Әввәлҹә онун сәлтәнәти-
нә Шинар\ дијарында олан
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Бабил*, Әрәк+, Аккад вә Гәл-
нә дахил иди. 11 Нәмруд
бу дијардан чыхыб Ашшура,

ҝетди вә орада Нејнәваны�, -

Рә�бут-Ири, Кәла�ы 12 вә
Нејнәва илә Кәла� арасында
Рәсәни салды; бөјүк шә�әр
будур�.

13 Мисраимин Лудим¸,
Әнамим, Лә�абим, Нәфту-
�им/, 14 Патрусим1, Кәслу-
�им (филиштлиләр�À ондан
төрәјиб) вә Кәфтурим3 адын-
да оғуллары олду.

15 Кәнанын оғуллары бун-
лар иди: илки Сидон4,
ҺетS, 16 �әмчинин јәбуси-
ләрm, амориләрU, ҝиргашиләр,
17 �ивиләрV, аргиләр, сини-
ләр, 18 арвадиләрÄ, сәмари-
ләр, �әмәсиләрW. Сонралар
Кәнан гәбиләләри сәпәләниб
јајылдылар. 19 Беләликлә,
кәнаниләрин сәр�әди Сидон-
дан ГәззәY јахынлығында-
кы ГәрараZ, Сәдума, Әмурәјә\,
Адмаја вә Леша јахынлығын-
дакы Сәбујимә¾ гәдәр уза-
нырды. 20 Бунлар өз гәби-
ләсинә, дилинә, өлкәсинә вә
халгына ҝөрә бөлүнән Һам
оғуллары иди.
21 Бөјүк оғул олан Јафәсин

гардашы� Самын да өвладла-
ры олду. О, бүтүн Абир] оғулла-
рынын әҹдадыдыр. 22 Самын
оғуллары бунлар иди: Елам`,
Ашшурa, Әрфә�садb, Луд вә
Арамd.

23 Арамын оғуллары бун-
лар иди: Уз, Һул, Гәтар вә
Маш.

24 Әрфә�садын Сале�º,
Сале�ин Абир адында оғлу
олду.
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25 Абирин ики оғлу олду.
Биринин ады Фалиг�* иди,
чүнки онун јашадығы вахтда
јер� бөлүнмүшдү; гардашы-
нын ады Гә�тан+ иди.

26 Гә�танын Әлмудад, Сә-
лиф, Һазармавәд, Јарә�,,
27 Һәдурам, Узал, Дигла,
28 Обал, Абимаил, Сәба,
29 Офир-, Һәвилә вә Јубаб
адында оғуллары олду; бун-
ларын �амысы Гә�танын
оғуллары иди.
30 Онларын јашадығы тор-

паглар Мисадан тутмуш Шәрг-
дәки дағлыг бөлҝә олан Сәфа-
ра гәдәр узанырды.

31 Бунлар өз гәбиләсинә,
дилинә, өлкәсинә вә халгына
ҝөрә бөлүнән¸ Сам оғуллары
иди.

32 Нәслинә вә халгына
ҝөрә бөлүнән Ну� оғуллары-
нын гәбиләләри бунлар иди.
Дашгындан сонра јаранан вә
јер үзүнә јајылан халглар он-
лардан төрәјиб./

11 Бүтүн јер үзүндә бир
дилдә данышыр, ејни

сөзләр ишләдирдиләр. 2 Ин-
санлар Шәргә тәрәф көч едән-
дә ҝәлиб Шинар1 дијарында
бир овалыг тапдылар вә ора-
да мәскән салдылар. 3 Онлар
бир-бирләринә дедиләр: «Ҝә-
лин кәрпиҹ кәсиб биширәк».
Беләликлә, кәрпиҹ онлар үчүн
дашы, гатран исә палчығы
әвәз едирди. 4 Сонра деди-
ләр: «Ҝәлин шә�әр салаг вә
башы ҝөјләрә чатан гүллә ти-
киб өзүмүзә ад газанаг, да�а
јер үзүнә јајылмајаг».À

5 Је�ова јерә нәзәр салыб�
инсан оғулларынын салды-
ғы шә�әри вә тикдији гүллә-

5>B69 � �ÀZ*amB +¾WºZYÀD � �*fd/ U1O
`SZ ÀÑ*WSaSD 55B9 � ÁÀ`eÀZB *j*¸m
1ZS+D

�¿D 5>
* �` 55B=

+ ¹4 8B=

, �S 9B:

- �Z 7B7
�b 56B85

¸ ¿` 8:B=

/ 5�Y 5B55E 56

1 Á4 6=B58

À �j 57B6E 7
¿` 8;B8

3 �Z 6B67

4 �j 57B:
�` ;B68

S �` 69B5>
�` 6;B8:
5�Y 5B57O5:

m ÁV 5B65

U �` 59B5:
�Z 7B<

V �j 55B7

Ä Á4 6;B55

W 5�/ <B:9

Y �j 59B6>E 8;
Á, <B6:

Z �` 6>B5

\ �` 57B5>
�` 5=B68
�/ ;

¾ �Z 6=B67

] �` 55B5;

` ¹4 8B=
Á, 6B<E =

a Á4 6;B67

b �` 55B5>

d 5�Y 5B5;

º �` 55B56
V 7B67E 79

��������������������

*¸ aºbdZ
* �` 55B5:

+ 5�Y 5B5=

, 5�Y 5B6>O67

- 5�/ =B6<
5�/ 5>B55

¸ �` 5>B9

/ �` =B;
�` =B5=
Á, 5;B6:

��������������������

�¿D 55
1 �` 5>B=E 5>
˙Z 5B6

À �` =B5


���˙%	%" 5>B55—55B9 54



ни ҝөрдү. 6 Онда Је�ова
деди: «Бир халгдырлар, дил-
ләри дә ејнидир* дејә, ҝөр
нә етмәјә башлајыблар. Ар-
тыг онлар үчүн ағылларына
ҝәләни етмәјә �еч бир әнҝәл
јохдур; истәдикләрини едәҹәк-
ләр. 7 Ҝәл+ онларын дилини
гарышдыраг� ки, бири о бири-
нин нә дедијини баша дүшмә-
син». 8 Је�ова онлары ора-
дан бүтүн јер үзүнә сәпәләди,

вә онлар јаваш-јаваш шә�ә-
рин иншасыны дајандырды-
лар. 9 Буна ҝөрә дә о јерин
ады Бабил�- галды, чүнки Је-
�ова орада бүтүн дүнјанын
дилини гарышдырды вә Је�о-
ва орадан инсанлары бүтүн
јер үзүнә сәпәләди.

10 Самын¸ тарихчәси белә-
дир.
Дашгындан ики ил сон-

ра, Самын 100 јашы оланда
Әрфә�сад/ адында оғлу олду.
11 Әрфә�сад доғуландан сон-
ра Сам 500 ил јашады. Онун
башга оғул вә гызлары да
олду.1

12 Әрфә�сад 35 јашында
оланда онун Сале�À адында
оғлу олду. 13 Сале� доғулан-
дан сонра Әрфә�сад 403 ил ја-
шады. Онун башга оғул вә гыз-
лары да олду.

14 Сале� 30 јашында оланда
онун Абир3 адында оғлу олду.
15 Абир доғуландан сонра Са-
ле� 403 ил јашады. Онун баш-
га оғул вә гызлары да олду.

16 Абир 34 јашында оланда
онун Фалиг4 адында оғлу олду.
17 Фалиг доғуландан сонра
Абир 430 ил јашады. Онун
башга оғул вә гызлары да
олду.

18 Фалиг 30 јашында олан-
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да онун Рә�у* адында оғлу
олду. 19 Рә�у доғуландан
сонра Фалиг 209 ил јашады.
Онун башга оғул вә гызлары
да олду.

20 Рә�у 32 јашында оланда
онун Сәруҹ адында оғлу олду.
21 Сәруҹ доғуландан сонра
Рә�у 207 ил јашады. Онун баш-
га оғул вә гызлары да олду.

22 Сәруҹ 30 јашында оланда
онун На�ур адында оғлу олду.
23 На�ур доғуландан сонра
Сәруҹ 200 ил јашады. Онун
башга оғул вә гызлары да
олду.

24 На�ур 29 јашында олан-
да онун Тарих+ адында
оғлу олду. 25 Тарих доғулан-
дан сонра На�ур 119 ил јаша-
ды. Онун башга оғул вә гызла-
ры да олду.

26 Тарихин 70 јашдан сонра
Ибрам,, На�ур- вә Һаран адын-
да оғуллары олду.

27 Тарихин тарихчәси бе-
ләдир.
Тарихин Ибрам, На�ур вә

Һаран адында оғуллары олду.
Һаранын Лут¸ адында оғлу
олду. 28 Һәлә атасы Тарих
сағ икән Һаран доғулдуғу өл-
кәдә — кәлданиләрин/ Ур1

шә�әриндә өлдү. 29 Ибрамла
На�ур өзләринә арвад ал-
дылар. Ибрамын арвадынын
ады СарајÀ иди, На�урун арва-
ды исә Һаранын гызы Милгә3

иди. Һаран Милгә илә Искә-
нин атасы иди. 30 Сарај сон-
суз иди,4 онун ушағы олмурду.

31 Бундан сонра Тарих оғлу
Ибрамы, Һаранын оғлу, нәвә-
си Луту,S Ибрамын арвады ҝә-
лини Сарајы ҝөтүрүб кәлдани-
ләрин Ур шә�әриндән Кәнанm

дијарына үз тутду. Бир гәдәр
сонра онлар ҺарранаU чатды-
лар вә орада мәскән салдылар.
32 Тарих 205 ил өмүр сүрүб
Һарранда өлдү.
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12 Је�ова Ибрама деди:
«Өз торпағыны, го�ум-

ларыны, ата евини гојуб чых,
сәнә ҝөстәрәҹәјим торпаға
ҝет.* 2 Сәндән бөјүк бир халг
төрәјәҹәк. Буну Мән едәҹәјәм.
Сәни мүбарәк гылаҹағам, ады-
ны уҹалдаҹағам, сән бир немәт
олаҹагсан.+ 3 Сәнә хејир-дуа
верәнләрә хејир-дуа верәҹәјәм,
сәни ләнәтләјәнләри исә лә-
нәтләјәҹәјәм., Јер үзүнүн бү-
түн халглары сәнин васитәнлә
мүбарәк олаҹаг».-

4 Ибрам Је�ованын дедији-
нә әмәл едиб јола чыхды. Лут
да онунла ҝетди. Һаррандан
чыханда Ибрам јетмиш беш ја-
шында иди.¸ 5 Беләликлә, Иб-
рам арвады Сарајы,/ гардашы
оғлу Луту,1 топладыглары бү-
түн мал-дөвләтиÀ вә Һарран-
да алдыглары гуллары ҝөтүрүб
Кәнан3 торпағына јола дүш-
дү. Кәнан торпағына чатан-
да 6 Ибрам јолуна давам едиб
Мө�рәнин бөјүк ағаҹларынын4

јахынлығына, Си�амS дејилән
јерә ҝәлиб чыхды. Һәмин вахт
о торпагда кәнаниләр јаша-
јырды. 7 Је�ова Ибрама ҝөрү-
нүб деди: «Бу торпағы сәнин
өвладларына�m верәҹәјәм».U Иб-
рам орада она ҝөрүнән Је-
�ованын адына бир гурбанҝа�
дүзәлтди. 8 Бир мүддәт сон-
ра Ибрам орадан БејтелдәнV

шәргдә јерләшән дағлыг бөл-
ҝәјә ҝәлиб орада чадыр гур-
ду; Бејтел ондан гәрбдә, АјÄ шә-
�әри исә шәргдә иди. Сонра
о, �әмин јердә Је�ованын ады-
на гурбанҝа� дүзәлдибW Је�о-
ванын адыны чағырмаға� баш-
лады.Y 9 Бундан сонра Ибрам
јығышыб јола дүшдү вә дү-
шәрҝә сала-сала Неҝев�Z тәрә-
фә ирәлиләди.
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10 Бу торпагда аҹлыг баш
галдырды. Ибрам мүвәггәти
јашамаг үчүн Мисирә көч-
дү,* чүнки аҹлыг чох ҝүҹ-
лү иди.+ 11 Мисирә чатачат-
да о, арвады Сараја деди: «Гу-
лаг ас, ҝөр нә дејирәм. Сән
ҝөзәл гадынсан., 12 Мисир-
лиләр сәни ҝөрүб “бу, онун
арвадыдыр” дејәҹәкләр. Онда
мәни өлдүрәҹәк, сәни исә сағ
сахлајаҹаглар. 13 Бәлкә, сән
дејәсән ки, мәним баҹымсан,
онда сәнин сајәндә башым са-
ламат олар, сағ галарам».-

14 Ибрам Мисирә ајаг
басар-басмаз арвадынын ҝө-
зәллији мисирлиләрин диг-
гәтини ҹәлб еләди. 15 Фиро-
нун әјанлары да гадыны ҝөр-
дүләр вә ҝедиб ону фирона
тәрифләмәјә башладылар. Га-
дыны фиронун сарајына апар-
дылар. 16 Онун хатиринә фи-
рон Ибрамла јахшы рәфтар
етди, Ибрам чохлу гојун-кечи,
мал-гара, ешшәк, дәвә, гул-га-
рабаш са�иби олду.¸ 17 Ан-
ҹаг Је�ова Ибрамын арвады
Сараја/ ҝөрә фиронун вә онун
евиндәкиләрин башына бө-
јүк бәлалар ҝәтирди. 18 Белә
оланда, фирон Ибрамы чағы-
рыб деди: «Бу нә ишдир мә-
ним башыма ачмысан? Нијә де-
мирдин ки, о, сәнин арва-
дындыр? 19 Нә үчүн дејир-
дин ки, баҹындыр?1 Аз гала
ону өзүмә арвад етмишдим.
Ал, бу арвадын, бу да сән. Ҝө-
түр, чых ҝет!» 20 Сонра фи-
рон адамларына Ибрам барәдә
ҝөстәриш верди. Ибрам арва-
дыны, гулларыны вә са�иб ол-
дуғу �әр шеји ҝөтүрүб фиро-
нун адамларынын мүшајиәти-
лә өлкәдән чыхды.À

13 Бундан сонра Ибрам ар-
вадыны вә са�иб олдуғу

�әр шеји ҝөтүрүб, Лутла бир
јердә Мисирдән Неҝевә3 ҝет-
ди. 2 Ибрамын чохлу мал-га-
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расы, гызыл-ҝүмүшү вар иди.*

3 О, дүшәрҝә сала-сала Неҝев-
дән Бејтелә доғру ирәлиләди
вә ҝәлиб Бејтеллә Ај арасын-
дакы әразијә,+ әввәлләр дү-
шәрҝә салдығы вә 4 гурбан-
ҝа� дүзәлтдији јерә чыхды.
Орада Ибрам Је�ованын ады-
ны чағырды�.

5 Ибрамла бирликдә олан
Лутун да мал-гарасы, гојун-гу-
зусу вә чадырлары вар иди.
6 Һәмин јер онларын бир-
ликдә јашамасы үчүн дарлыг
едирди; мал-мүлкләри о гәдәр
чохалмышды ки, да�а бир јер-
дә гала билмирдиләр. 7 Иш о
јерә ҝәлиб чыхды ки, Ибрамын
чобанлары илә Лутун чобан-
лары арасында мүба�исә дүш-
дү. (О вахт �әмин торпагда
кәнаниләр вә фәризиләр јаша-
јырды.), 8 Онда Ибрам Лута-

деди: «Гој арамызда сөз-сө�-
бәт олмасын, нә мәнимлә сә-
нин аранда, нә дә чобанларым-
ла чобанларын арасында, ахы
биз гардашыг. 9 Бах, јердән
чох јер вар. Ҝәл ајрылаг. Әҝәр
сән сола ҝетсән, мән саға ҝедә-
рәм; сән саға ҝетсән, мән сола
ҝедәрәм». 10 Лут ҝөзүнү гал-
дырыб Со�ара¸ гәдәр Иордан
бојунҹа узанан бүтүн торпаг-
лары нәзәрдән кечирди./ Ҝөр-
дү ки, бүтүн бу әрази Је�о-
ванын бағы1 кими, Мисир тор-
пағы кими бол суварылан јер-
дир. (Је�ова о вахт �әлә Сәдум
вә Әмурәни мә�в етмәмиш-
ди.) 11 Онда Лут өзү үчүн
бүтүн Иордан әтрафыны сеч-
ди вә шәргә тәрәф көчдү. Белә-
ҹә, онлар ајрылдылар. 12 Иб-
рам Кәнан торпағында, Лут
исә Иордан әтрафындакы шә-
�әрләрин јахынлығында ја-
шајырды.À Ахырда Лут Сәду-
мун јахынлығында чадыр гур-
ду. 13 Сәдумун ә�алиси чох

57B8 � �*fd/ +ÀU*Z 1b/SD

пис инсанлар иди. Је�ованын
ҝөзүндә онлар ағыр ҝүна�лар
ишләјирдиләр.*

14 Лут Ибрамдан ајрылдыг-
дан сонра Је�ова Ибрама
деди: «Ҝөзүнү галдыр, дајан-
дығын јердән шимала, ҹәну-
ба, шәргә вә гәрбә тәрәф
бах. 15 Ҝөрдүјүн бүтүн тор-
паглары әбәдилик сәнә вә сә-
нин өвладларына� верәҹәјәм.+

16 Өвладларыны гум дәнәлә-
ри гәдәр чохалдаҹағам. Белә
ки, кимсә јердәки гум дәнәлә-
рини саја билсә, онда сәнин
өвладларыны да саја биләҹәк.,

17 Дур бу торпағы енинә-узу-
нуна долаш, ону сәнә верә-
ҹәјәм». 18 Ибрам чадырлары-
ны көчүрә-көчүрә јашајырды�.
Сонра ҝедиб Һәбрунда-, Мам-
редәки бөјүк ағаҹлар¸ олан
јердә мәскән салды. Орада Је-
�ованын адына гурбанҝа� дү-
зәлтди./

14 Бир ҝүн Шинар1 пад-
ша�ы Әмрафил, Әллә-

сар падша�ы Әрјух, ЕламÀ

падша�ы Кәдирлумәр3 вә Ҝу-
јим падша�ы Тидал 2 Сәдум4

падша�ы Бараја, ӘмурәS пад-
ша�ы Биршаја, Адма падша-
�ы Шинаба, Сәбујимm пад-
ша�ы Шимибара вә Бәлә�
(Со�ар) падша�ына гаршы мү-
�арибәјә башлады. 3 Бу пад-
ша�лар� индики Шор дәни-
зин�U јериндә олан Сиддим
дәрәсиндәV өз гошунларыны
бирләшдирдиләр.

4 Онлар он ики ил Кәдир-
лумәрин табелијиндә олмуш,
он үчүнҹү илдә исә үсјан ет-
мишдиләр. 5 Он дөрдүнҹү ил
Кәдирлумәр вә онунла мүт-
тәфиг олан падша�лар ҝәлиб
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Әштәрут-Гарнајимдә рәфала-
ры, Һамда зузлары, Шәва-Кир-
јатаимдә емләри* 6 вә чөл кә-
нарындакы Ил-Фәрана гәдәр
узанан Саир+ дағларында ја-
шајан хуриләри, дармадағын
етдиләр. 7 Сонра ҝери гајы-
дыб Ејн-Мишпата, јәни Гәдисә-

ҝетдиләр вә әмалигәләрин¸,
еләҹә дә Һасун-Тамарда/ јаша-
јан амориләрин1 бүтүн торпаг-
ларыны тутдулар.

8 Белә оланда Сәдум пад-
ша�ы, �әмчинин Әмурә, Адма,
Сәбујим, Бәлә� (Со�ар) пад-
ша�лары јүрүш едиб Сиддим
дәрәсиндә 9 Елам падша�ы
Кәдирлумәрә, Ҝујим падша�ы
Тидала, Шинар падша�ы Әм-
рафилә, Әлләсар падша�ы Әр-
јуха гаршы дөјүшә чыхдылар:À

дөрд падша� беш падша�а
гаршы. 10 Сиддим дәрәсиндә
гатранла долу чохлу чухурлар
вар иди. Сәдум вә Әмурә пад-
ша�лары ҹанларыны гуртар-
маг үчүн гачанда бу чухурлара
дүшдүләр, галанлары исә дағ-
лара үз гојдулар. 11 Галиб-
ләр Сәдум вә Әмурәни талан
едиб, бүтүн азугәсини әлә ке-
чириб јолларына давам етди-
ләр.3 12 Онлар �әмчинин Иб-
рамын Сәдумда јашајан гар-
дашы оғлу Луту4 да гарәт
етдиләр, өзүнү исә әсир апар-
дылар.

13 Онлардан гачыб ҹаныны
гуртаран бир нәфәр ҝәлиб иб-
рани Ибрама �адисәни хәбәр
верди. Һәмин вахт Ибрам Әш-
гулун вә Анерин гардашы амо-
ри МамренинS бөјүк ағаҹлары
олан јердә мәскунлашмышды.m

Бу адамлар Ибрамын мүттә-
фигләри иди. 14 Ибрам го�у-
мунун�U әсир апарылдығындан
хәбәр тутанда дөјүшмәји баҹа-
ран, евиндә доғулмуш үч јүз
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он сәккиз нәфәр гулуну ҝө-
түрүб Дана* гәдәр онлары тә-
гиб етди. 15 Ҝеҹә адамлары-
ны дәстәләрә бөлүб �үҹума
кечди вә онлары мәғлуб едә-
рәк Дәмәшгдән шималда јер-
ләшән Һоба�а гәдәр говду.
16 Ибрам гарәт олунмуш бү-
түн әмлакы, го�уму Луту вә
онун әмлакыны, гадынлары вә
галан ҹамааты ҝери гајтарды.

17 Ибрам Кәдирлумәри вә
онунла олан падша�лары мәғ-
луб едиб гајыданда Сәдум
падша�ы Шәвада, јәни Пад-
ша� дәрәсиндә+ онун пишва-
зына чыхды. 18 Онда Сәлим
падша�ы, Мәликсадиг- чөрәк
вә шәраб ҝәтирди; о, Алла�-
Тааланын� ка�ини иди.¸

19 Мәликсадиг Ибрама хе-
јир-дуа вериб деди:

«Јери-ҝөјү јарадан
Алла�-Таала Ибрамы
мүбарәк гылсын.

20 Дүшмәнләрини сәнә
тәслим едән

Алла�-Таалаја алгыш ол-
сун!»

Ибрам да �әр шејин онда би-
рини она верди./

21 Бундан сонра Сәдум пад-
ша�ы Ибрама деди: «Адам-
лары мәнә вер, галан �әр
шеј сәнин олсун». 22 Анҹаг
Ибрам Сәдум падша�ына
деди: «Әлими јери-ҝөјү ја-
радан Алла�-Таала Је�ованын
дәрҝа�ына галдырыб анд ичи-
рәм: 23 сәндән �еч бир шеј,
бир чөп дә� ҝөтүрмәрәм, сон-
ра гајыдыб демәјәсән ки, Иб-
рам мәним сајәмдә варланыб.
24 Тәкҹә бу ҹаванларын је-
дикләрини �алал елә. Мәним-
лә ҝедән адамлара — Анерә,
Әшгула вә Мамрејә1 ҝәлинҹә

58B5< � 
¾,-ÀWdÆ* �WW*ÑD 58B67 � ÁÀ`O
eÀZB ZÀ +S` a*]E ZÀ /À +S` aÀZ/ÀW +*¸mD

�¿D 58
* �Z 6B5>E 55

+ �` 7:B<

, �Z 6B56

- �U 6>B5

¸ �` 7:B56
5�j 59B6

/ 6�Y 6>B6

1 �` 5>B59E 5:

À �` 58B5E 6

3 �` 58B5:

4 �` 5=B5

S �` 58B68

m �` 57B5<

U �` 55B6;
��������������������

*¸ aºbdZ
* ÁV 5<B6=

+ 6�j 5<B5<

, �+ ;B5E 6

- ˛+ 55>B8
�+ :B6>

¸ ˛+ <7B5<
�+ 9B9E 5>

/ �+ ;B8

1 �` 58B57


���˙%	%" 58B:—68 58



исә, гој онлар өз пајларына дү-
шәни ҝөтүрсүнләр».

15 Бүтүн бунлардан сонра
Ибрама Је�ованын сөзү

назил олду: «Горхма*, Ибрам,
сәнин галханын+ Мәнәм. Сә-
нин мүкафатын чох бөјүк ола-
ҹаг»., 2 Ибрам Она ҹаваб ве-
риб деди: «Еј Күлли-Ихтијар
Је�ова! Өвладым олмајандан
сонра �ансы мүкафатдан сөз
ҝедә биләр? Будур, нәјим вар-
са бу дәмәшглијә, Әлјәзәрә- га-
лаҹаг». 3 Сонра әлавә етди:
«Сән мәнә өвлад�¸ вермәми-
сән, варисим нөкәрим� ола-
ҹаг». 4 Онда Је�ованын бу
сөзү назил олду: «Сәнин вари-
син бу адам јох, өз белиндән
ҝәлән оғлун олаҹаг»./

5 Алла� ону бајыра чыха-
рыб деди: «Башыны галды-
рыб бир ҝөјә бах, улдузлары
сај, ҝөр саја билирсән». Сонра
деди: «Бах, өвладларын� о гә-
дәр олаҹаг».1 6 Ибрам Је�о-
ваја иман ҝәтирди,À О да буну
сале�лијә јазды.3 7 Алла� сө-
зүнә давам етди: «Мән Је�о-
вајам, бу торпағы сәнә вер-
мәк үчүн сәни кәлданиләрин
Ур шә�әриндән чыхаран Алла-
�ам».4 8 Ибрам сорушду: «Еј
Күлли-Ихтијар Је�ова, нәдән
билә биләрәм ки, бу тор-
паг мәним олаҹаг?» 9 Алла�
ҹаваб вериб деди: «Бир үчил-
лик дүјә, үчиллик кечи, үчил-
лик гоч, бир гумру вә бир ҝө-
јәрчин баласы ҝөтүр». 10 О,
бүтүн бу �ејванлары ҝөтү-
рүб шаггалады, бир �иссәсини
о бирисинин гаршысына гој-
ду. Гушлары исә парчаламады.
11 Ҹәмдәкләрин үстүнә јыр-
тыҹы гушлар учуб ҝәлирди,
Ибрам исә онлары говурду.

59B7 � ÁÀ`eÀZB b\fdYD � ÁÀ`eÀZB 1, ÀÑO
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12 Ҝүн гүруба енәндә Иб-
рам дәрин јухуја ҝетди. О за-
ман онун үстүнә ва�имәли
гаты зүлмәт чөкдү. 13 Сонра
Алла� Ибрама деди: «Буну бил
ки, өвладларын� гүрбәтдә ја-
шајаҹаг, оранын халгы онлары
көлә едиб дөрд јүз ил онлара
зүлм едәҹәк.* 14 Амма Мән
онларын көләлик етдији хал-
гы ҹәзаландыраҹағам.+ Бун-
дан сонра онлар орадан әли-
долу чыхаҹаглар., 15 Сән исә
әмин-аманлыг ичиндә ата-ба-
баларына говушаҹаг, �әјат-
дан дојараг бу дүнјадан кө-
чәҹәксән.- 16 Сәнин өвладла-
рынын дөрдүнҹү нәсли бура
гајыдаҹаг,¸ чүнки онда амори-
ләрин ҝүна� касасы долмуш
олаҹаг�»./

17 Ҝүнәш батыб зүлмәт га-
ранлыг дүшәндә түстүлә-
нән бир соба пејда олду вә
�ејванларын парчаланмыш ҹә-
сәдләри арасындан јанар мә-
шәл кечди. 18 Һәмин ҝүн Је-
�ова Ибрамла ә�д бағлајыб1

деди: «Мисир чајындан тут-
муш бөјүк чаја, Фәрат ча-
јынаÀ гәдәр олан бу торпағы
сәнин өвладларына� верәҹә-
јәм.3 19 Гәниләрин4, гәнази-
ләрин, гәдмуниләрин, 20 �ет-
ләринS, фәризиләринm, рә-
фаларын U, 21 амориләрин, кә-
наниләрин, ҝиргашиләрин,
јәбусиләрин торпағы сәнин
нәслинә мәхсус олаҹаг».V

16 Ибрамын арвады Сара-
јын ушағы олмурду.Ä

Онун ҺәҹәрW адында мисир-
ли бир кәнизи вар иди. 2 Са-
рај Ибрама деди: «Је�ова мәни
өвлад үзүнә �әсрәт гојуб. Ҝәл
сән мәним кәнизимлә јахын-
лыг ет. Бәлкә, �еч олмаса бу
јолла ушағым олар».Y Ибрам
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Сарајла разылашды. 3 Белә-
ҹә, Сарај кәнизи мисирли Һә-
ҹәри Ибрама верди ки, она ар-
вад олсун. Бу �адисә баш ве-
рәндә Ибрам артыг он ил иди
ки, Кәнан торпағында јашајыр-
ды. 4 Ибрам Һәҹәрлә јахын-
лыг етди вә о �амилә галды.
Һәҹәр �амилә олдуғуну билән-
дә өз ханымына �әгарәтлә бах-
маға башлады.

5 Сарај Ибрама деди: «Ҝөр
мән нәләр чәкирәм, �амысы да
сәнин үстүндә. Өз әлимлә кә-
низими сәнин гојнуна вердим,
о исә �амилә олдуғуну билиб
мәнә �әгарәтлә бахыр. Гој Је-
�ова сәнинлә мәним арамда
�аким олсун, кимин �агг, ки-
мин на�аг олдуғуну Өзү ҝөс-
тәрсин». 6 Белә оланда Иб-
рам деди: «Кәнизин сәнин их-
тијарындадыр, неҹә билирсән,
елә дә ет». Онда Сарај Һәҹәрлә
сәрт давранмаға башлады, Һә-
ҹәр дә евдән гачды.

7 Бир гәдәр сонра Је�ова-
нын мәләји ону сә�рада, Шур*

јолундакы булағын башында
тапды. 8 Мәләк ону чағырыб
деди: «Еј Һәҹәр, Сарајын кә-
низи, �арадан ҝәлиб, �ара ҝе-
дирсән?» Һәҹәр деди: «Мән
ханымым Сарајын әлиндән
гачырам». 9 Онда Је�ованын
мәләји она деди: «Гајыт ханы-
мынын јанына вә она табе ол».
10 Сонра Је�ованын мәләји
деди: «Сәнин өвладларыны
о гәдәр чохалдаҹағам ки, сајыб
гуртармаг олмајаҹаг».+ 11 Је-
�ованын мәләји сөзүнә әлавә
етди: «Бах, сән �амиләсән. Бир
оғлун олаҹаг. Адыны Исмајыл�
гојарсан, чүнки Је�ова фәр-
јадыны ешитди. 12 О, вә�ши
ешшәк кими, ипә-сапа јатмајан
адам олаҹаг. О, �амыја, �амы
да она гаршы олаҹаг. Бүтүн

5:B55 � �ÀZ*amB �WW*Ñ 1jS/S`D

гардашлары илә үзбәүз јашаја-
ҹаг�».

13 Һәҹәр онунла данышан
Је�ованын адыны чағырыб
деди: «Сән �әр шеји ҝөрән Ал-
ла�сан!»* О, өз-өзүнә фикирлә-
ширди: «Доғруданмы, мәни
Ҝөрәни ҝөрмүшәм?» 14 Буна
ҝөрә дә �әмин булаға Биир-
Ла�ај-Рој� ады верилди. (О,
Гәдислә Бәрәд арасында јер-
ләшир.) 15 Бир мүддәт сонра
Һәҹәр Ибрама оғул доғду.
Ибрам оғлунун адыны Ис-
мајыл гојду.+ 16 Һәҹәр Исма-
јылы дүнјаја ҝәтирәндә Ибра-
мын сәксән алты јашы вар
иди.

17 Ибрам дохсан доггуз ја-
шында оланда Је�ова

она ҝөрүнүб деди: «Мән Гадир
Алла�ам. Мәним јолумла ҝет
вә камил� ол. 2 Мәнимлә сә-
нин аранда олан ә�ди ҝерчәк-
ләшдирәҹәјәм, вә нәслини чо-
халтдыгҹа чохалдаҹағам».-

3 Буну ешитҹәк Ибрам
үзүстә дүшдү. Алла� сөзүнә
давам едиб деди: 4 «Мән сә-
нинлә ә�д бағламышам,¸ сән
чохлу халгларын атасы ола-
ҹагсан./ 5 Адын да�а Ибрам�
јох, Ибра�им� олаҹаг, чүн-
ки сәни чохлу халгларын ата-
сы едәҹәјәм. 6 Нәслини чо-
халтдыгҹа чохалдаҹағам. Сән-
дән халглар төрәјәҹәк, нәслин-
дән падша�лар чыхаҹаг.1

7 Мәнимлә сәнин вә ҝә-
ләҹәк өвладын� арасындакы
ә�ди нәсилдән-нәслә давам
едән әбәди ә�д олараг тутаҹа-
ғам:À Мән сәнин вә өвладлары-
нын� Алла�ы олаҹағам. 8 Гә-
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риб кими јашадығын торпа-
ғы — бүтүн Кәнан дијары-
ны әбәдилик сәнә вә ҝәләҹәк
өвладларына� верәҹәјәм.* Мән
онларын Алла�ы олаҹағам».+

9 Сонра Алла� Ибра�имә
деди: «Сән исә ә�димә әмәл ет.
Һәм сән, �әм дә ҝәләҹәк өв-
ладларын� ә�димә әмәл етмә-
лисиниз. 10 Мәнимлә сизин
араныздакы ә�д будур: ара-
нызда киши ҹинсиндән олан
�әр кәс сүннәт олунмалыдыр.,

Сиз дә, ҝәләҹәк өвладлары-
ныз� да бу ә�дә әмәл етмәли-
синиз. 11 Сиз сүннәт олун-
малысыныз. Бу, Мәнимлә си-
зин аранызда бағланан
ә�дин нишанәси олаҹаг.-

12 Араныздакы сәккизҝүнлүк
оғлан ушаглары, истәр еви-
низдә доғулсун, истәрсә дә
нәслиниздән олмајыб сатын
алынан јаделли олсун, сүннәт
олунмалыдыр.¸ Бу, нәсилдән-
нәслә белә давам етмәли-
дир. 13 Һәм евиниздә доғу-
лан, �әм дә сатын алдығы-
ныз �әр кәс сүннәт олунмалы-
дыр./ Бәдәниниздә нишанәси
олан ә�дим әбәди ә�д ола-
ҹаг. 14 Ким сүннәт олунмаз-
са, халгынын арасындан јох
едилмәлидир�. Һәмин кәс Мә-
ним ә�дими позуб».

15 Сонра Алла� Ибра�имә
деди: «Арвадын Сарајы1 исә
да�а Сарај� дејиб чағырма,
бундан сонра онун ады Сара�
олаҹаг. 16 Ону мүбарәк гы-
лаҹағам, о, сәнә оғул доға-
ҹаг;À ону мүбарәк гылаҹағам,
о, халгларын анасы олаҹаг,
ондан халгларын падша�ла-
ры төрәјәҹәк». 17 Буну еши-
дәндә Ибра�им үзүстә дүшдү

5;B< � ÁÀ`eÀZB b\fdYdZ*D 5;B= � ÁÀ`O
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Zd4D 5;B58 � �*fd/ ¾W/º`ºWYÀWS/S`D
5;B59 � �ÀfYSZS YÀZ*amB /*,*V*`D
� �ÀZ*amB ÀaSW4*/À -*/mZD

вә ҝүлүб үрәјиндә деди:* «Һеч
јүз јашлы кишинин дә ушағы
олар? Һәлә Сараны демирәм,
дохсан јашында гадын да ушаг
доғар?»+

18 Ибра�им Алла�а деди:
«Каш ки Исмајыл Сәнин
хејир-дуаны алајды!», 19 Ал-
ла�ын ҹавабы белә олду: «Ар-
вадын Сара сәнә оғул доға-
ҹаг, адыны Ис�аг�- гојаҹагсан.
Ә�дими онунла вә онун ҝәлә-
ҹәк өвлады� илә давам етди-
рәҹәјәм.¸ Бу, әбәди ә�д олаҹаг.
20 Исмајылла бағлы диләјини
дә ешитдим. Ону да мүбарәк
едәҹәјәм, чохлу оғул-ушаг са-
�иби олаҹаг, нәслини чохалт-
дыгҹа чохалдаҹағам. О, он
ики әмир атасы олаҹаг вә он-
дан бөјүк бир халг төрәјәҹәк./

21 Анҹаг ә�дим Саранын ҝә-
лән ил бу вахт1 дүнјаја ҝәтирә-
ҹәји Ис�агла олаҹаг».À

22 Бунунла Алла� сөзүнү
битириб Ибра�имдән ајрылды.
23 Һәмин ҝүн Ибра�им, Алла-
�ын дедији кими, оғлу Исмајы-
лы, евиндә доғулан вә сатын
алынан бүтүн гуллары — евин-
дә киши ҹинсиндән олан �әр
кәси сүннәт етди3. 24 Ибра-
�им сүннәт олунанда4 дохсан
доггуз јашында иди. 25 Оғлу
Исмајыл исә сүннәт олунан-
да он үч јашында иди.S

26 Һәмин ҝүн Ибра�им вә
оғлу Исмајыл сүннәт олунду.
27 Онун бүтүн ев ә�ли —
евиндә доғуланлар да, јадел-
лиләрдән сатын алынанлар да
онунла бирликдә сүннәт олун-
дулар.

18 Бундан сонра Је�оваm

Мамредәки бөјүк ағаҹ-
лар U олан јердә Ибра�имә ҝө-
рүндү. Ҝүнүн гызмар вах-
ты иди. Ибра�им чадырын
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ағзында отурмушду. 2 О, ба-
шыны галдырыб баханда бир
аз аралыда үч нәфәрин дајан-
дығыны ҝөрдү.* Онлары ҝө-
рән кими габагларына јүјүр-
дү вә јерә гәдәр әјилиб тәзим
етди. 3 Сонра деди: «Је�ова,
әҝәр ҝөзүндә лүтф тапмышам-
са, гулунун евиндән јан кечмә.
4 Гој су ҝәтириб ајагларыны-
зы јусунлар.+ Сонра ағаҹын ал-
тында динҹәләрсиниз. 5 Сиз
ки тәшриф бујуруб бу гулуну-
зун евинә ҝәлмисиниз, гојун
бир тикә чөрәк ҝәтирим, јејин,
үрәјинизә гүввәт ҝәлсин, сон-
ра јолунуза давам едәрсиниз».
Онлар ҹаваб вериб дедиләр:
«Јахшы, гој сән дејән олсун».

6 Ибра�им чадыра, Сара-
нын јанына гачыб деди: «Тез
елә, үч габ� нарын ун ҝөтүр,
хәмир јоғуруб чөрәк бишир».
7 Сонра Ибра�им гачыб нахы-
рын арасындан јахшы бир ҹөн-
ҝә сечди вә нөкәринә верди.
О, ҹәлд ону биширди. 8 Сон-
ра Ибра�им хөрәји ҝөтүрүб јағ
вә сүдлә бирликдә гонагларын
гаршысына дүздү. Онлар јемә-
јә башладылар, Ибра�им исә
онларын јанында, ағаҹын ал-
тында дурду.,

9 Онлар Ибра�имдән со-
рушдулар: «Арвадын Сара- �а-
рададыр?» О деди: «Бурада,
чадырда». 10 Онлардан бири
деди: «Ҝәлән ил бу вахт јенә
ҝәләҹәјәм. Онда арвадын Са-
ранын бир оғлу олаҹаг».¸ Сара
онларын архасында, чадырын
ағзында дуруб гулаг асыр-
ды. 11 Ибра�имлә Сара гоҹа-
лыб јаша долмушдулар./ Сара-
нын артыг ушаг доған јашы
кечмишди.1 12 Сара үрәјиндә
ҝүлүб деди: «Һарадандыр бу

5<B: � ÁÀ`eÀZB ºh a1* LbÀfD 5> V-MD 5 a1*
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хошбәхтлик?! Һај-�ајым ҝедиб,
вај-вајым галыб, үстәлик, ағам
да гоҹадыр».* 13 Онда Је�о-
ва Ибра�имә деди: «Нәјә ҝөрә
Сара ҝүлүб “бу гоҹа вахтым-
да ушагмы доғаҹағам?” дејир?
14 Је�ованын әлиндә мүмкүн
олмајан бир шеј вармы?+ Ҝә-
лән ил бу вахт јенә сәнин ја-
нына ҝәләҹәјәм, Саранын бир
оғлу олаҹаг». 15 Амма Сара
горхусундан: «Мән ҝүлмүр-
дүм», — дејә бојнундан атма-
ға башлады. О исә деди: «Хејр,
ҝүлүрдүн».

16 Сонра онлар ајаға гал-
хыб Сәдума, тәрәф бахдылар.
Ибра�им онлары јола салыр-
ды. 17 Је�ова деди: «Ҝөрәҹә-
јим иши нијә Ибра�имдән ҝиз-
ли сахламалыјам ки?- 18 Ахы
ондан бөјүк вә ҝүҹлү бир халг
төрәјәҹәк, онун васитәсилә јер
үзүнүн бүтүн халглары мүба-
рәк олаҹаг.¸ 19 Мән ону Өзү-
мә јахын етдим ки, о, оғулла-
рына, өзүндән сонракы бүтүн
нәслинә �агг иш ҝөрүб әда-
ләтлә давранмағы, Је�ованын
јолу илә ҝетмәји тапшырсын,/

Је�ова да Ибра�имә вердији
сөзү јеринә јетирсин».

20 Сонра Је�ова деди: «Сә-
дум вә Әмурәнин ҝүна�ы чох
ағырдыр.1 Онларын әлиндән
чәкилән наләләр әршә гал-
хыб.À 21 Ашағы ениб Мәнә
чатан бу фәрјадларын �аглы
олуб-олмадығыны јохлајаҹа-
ғам, ҝөрүм, доғруданмы, онла-
рын ҝүна�ы бу дәрәҹәдә ағыр-
дыр».3

22 Сонра адамлар орадан
чыхыб Сәдума тәрәф јөнәлди-
ләр. Је�ова4 исә �әлә дә Ибра-
�имлә иди. 23 Ибра�им Она
јахынлашыб деди: «Доғрудан-
мы, Сән шәр адамла бир јердә
сале� адамы да мә�в едә-
ҹәксән?S 24 Туталым, шә�әр-
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дә әлли нәфәр сале� адам та-
пылды, јенә дә ораны дағыда-
ҹагсан? Һәмин әлли нәфәрин
хәтринә бу шә�әрә рә�м етмә-
јәҹәксән? 25 Ола билмәз ки,
Сән белә еләјәсән, сале� ада-
мы шәр адамла бир јердә мә�в
едәсән. Сән сале� адамы шәр
адамла ејни агибәтә дүчар ет-
мәзсән.* Јох, бу мүмкүн де-
јил!+ Бүтүн дүнјанын Һакими
әдаләтсиз даврана билмәз».,

26 Онда Је�ова деди: «Әҝәр
Сәдумда әлли нәфәр сале� тап-
сам, онларын хатиринә бү-
түн о јерә рә�м едәҹәјәм».
27 Ибра�им јенә деди: «Је�о-
ва, өнүндә торпаг вә күл кими
бир шеј олсам да, ҹүрәт едиб
сорушмаг истәјирәм. 28 Бир-
дән әллидән беш нәфәр аз са-
ле� олса? Беш нәфәр әскик
олдуғуна ҝөрә бүтүн шә�әри
мә�в едәҹәксән?» О ҹаваб вер-
ди: «Әҝәр гырх беш нәфәр тап-
сам, шә�әри дағытмајаҹағам».-

29 Ибра�им јенә сорушду:
«Бирдән гырх нәфәр олду?» О
ҹаваб верди: «Гырх нәфәрин
дә хатиринә шә�әрә �еч нә
етмәрәм». 30 Ибра�им сөзү-
нә давам едиб деди: «Је�ова,
мәнә аҹығын тутмасын,¸ амма
јенә сорушмаг истәјирәм: бәс
отуз нәфәр тапылса, онда
неҹә?» О деди: «Отуз нә-
фәр тапсам, ораја дәјмәјәҹә-
јәм». 31 Ибра�им әл чәкмәјиб
деди: «Је�ова, јенә ҹүрәт едиб
сорушмаг истәјирәм: бәс ијир-
ми нәфәр олса?» О ҹаваб вер-
ди: «Ијирми нәфәрин дә ха-
тиринә ораны мә�в етмәрәм».
32 Ахырда Ибра�им деди: «Је-
�ова, нә олар, аҹығын тутма-
сын, изин вер, бир дәфә дә со-
рушум. Он нәфәр тапылса,
онда неҹә?» О деди: «Он нәфә-
рин дә хатиринә ораны дағыт-
марам». 33 Ибра�имлә сө�-
бәтини битирәндән сонра Је-

�ова ајрылыб ҝетди,* Ибра�им
дә евинә гајытды.

19 Ики мәләк ахшамүстү
ҝәлиб Сәдума чатды.

Лут шә�әр дарвазасынын ағ-
зында отурмушду. Онлары ҝө-
рәндә Лут галхыб гаршыла-
рына чыхды вә јерә гәдәр
әјилиб тәзим етди.+ 2 Онлара
деди: «Ағаларым, ҝәлин гулу-
нузун евиндә гонаг олун, ајаг-
ларынызы јујарлар, ҝеҹәни га-
ларсыныз, сә�әр дә о башдан
дуруб, јолунуза давам едәрси-
низ». Онлар исә ҹаваб ве-
риб дедиләр: «Јох, лазым де-
јил, ҝеҹәни шә�әр мејданын-
да кечирәҹәјик». 3 Онда Лут
онлары дилә тутмаға башла-
ды. Ахырда онлар разылашыб
онунла ҝетдиләр. Лут мајасыз
чөрәк бишириб гонаглар үчүн
сүфрә ачды, онлар да једиләр.

4 Онлар �әлә јатаға ҝир-
мәмиш бүтүн Сәдум ә�ли,
ушагдан тутмуш гоҹаја кими,
шә�әрин бүтүн кишиләри тө-
күлүшүб Лутун евини дөврә-
јә алдылар. 5 Онлар Луту ча-
ғырыб: «Һаны ахшам евинә ҝә-
лән кишиләр? Чыхар онла-
ры бајыра, онларла јахынлыг
едәк», — дејә бағырырдылар.,

6 Ахырда Лут чыхыб ар-
хасынҹа гапыны бағлады.
7 Үзүнү онлара тутуб деди:
«Гардашлар, аманын бир ҝү-
нүдүр, белә иш тутмајын.
8 Евдә ики бакирә гызым вар,
онлары ҝәтирим, нә етмәк ис-
тәјирсиниз, онлара един. Бир-
ҹә бу адамларла ишиниз ол-
масын, ахы бу гонаглар мәним
дамымын алтына сығыныб-
лар».- 9 Онлар гышгырмаға
башладылар: «Чәкил ҝөрәк. Бу
јурдсуз-јувасыза бир бах... Ҝә-
либ бурда јурд салмағы бәс де-
јил, үстәлик, бизим башымыза
ағыл да гојур. Инди сәни он-
лардан да пис ҝүнә гојарыг».
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Һамы бир нәфәр кими Лутун
үстүнә шығыјыб ону итәләмә-
јә башлады. Онлар чалышыр-
дылар ки, гапыны сындырсын-
лар. 10 Иши белә ҝөрәндә
ичәридәки кишиләр әлләри-
ни чыхарыб Луту евә салды-
лар вә гапыны бағладылар.
11 Гапынын ағзындакылары
исә, балаҹадан тутмуш бөјүјә-
дәк, �амысыны кор етдиләр.
Белә ки, онлар евин гапысы-
ны ахтара-ахтара әлдән-ајаг-
дан дүшдүләр.

12 Гонаглар Лута дедиләр:
«Шә�әрдә да�а кимин вар?
Күрәкәндән, оғулдан, гыздан,
го�ум-әгрәбадан кимин вар-
са, �амысыны бурадан чы-
харт. 13 Биз бу јерин күлүнү
ҝөјә совураҹағыг, чүнки бура-
нын ҹамаатынын әлиндән чә-
килән фәрјадлар Је�ованын
дәрҝа�ынаҹан ҝәлиб чатыб.*

Она ҝөрә дә Је�ова бизи ҝөн-
дәриб ки, бураны јерлә јек-
сан едәк». 14 Лут ҝедиб гыз-
ларынын адахлылары илә да-
нышды. О, онлара исрарла де-
јирди: «Тез олун, бу јердән
чыхын, чүнки Је�ова бу шә�ә-
ри дармадағын едәҹәк!» Амма
күрәкәнләринә елә ҝәлди ки, о
зарафат едир.+

15 Дан јери сөкүләндә мә-
ләкләр Луту тәләсдирмәјә
башладылар: «Галх, арвады-
ны, гызларыны ҝөтүрүб бура-
дан чых ки, шә�әрин бады-
на ҝетмәјәсән»., 16 Лут ләнҝ
тәрпәнирди. Амма Је�ованын
она рә�ми ҝәлдијиндән- �ә-
мин адамлар Лутун, арвады-
нын вә гызларынын әлиндән
тутуб онлары шә�әрдән чы-
хардылар.¸ 17 Шә�әрдән чы-
хан кими онлардан бири деди:
«Гач ҹаныны гуртар! Архана
бахма,/ бөлҝәдән чыхана гәдәр
дә �еч јердә дајанма!1 Дағлара
гач ки, �әлак олмајасан!»

18 Лут исә онлара деди:
«Јох, Је�ова, нә олар! 19 Би-
лирәм ки, бу гулуна лүтф
ҝөстәрмисән, ҹанымы горујуб*

мәнә бөјүк хејирха�лыг етми-
сән, амма мән дағлара гача
билмәрәм, горхурам ки, ба-
шыма бәла ҝәләр, мән �ә-
лак оларам.+ 20 Гој бу јахын-
лыгдакы кичик шә�әрә гачым.
Нә олар, гој ора гачыб ҹа-
нымы гуртарым, онсуз да елә
дә бөјүк јер дејил». 21 Алла�
она деди: «Јахшы, сәнин ха-
тиринә, дедијин шә�әрә дәјмә-
јәҹәјәм.- 22 Тез елә, ора гач,
сән ора чатмајынҹа Мән �еч нә
едә билмәјәҹәјәм!»¸ Буна ҝөрә
дә �әмин шә�әрин ады Со-
�ар�/ галды.

23 Лут Со�ара чатанда ар-
тыг ҝүн доғмушду. 24 Онда
Је�ова Сәдумла Әмурәнин үс-
түнә ҝөјдән күкүрд вә од јағ-
дырды.1 Је�ованын јағдырды-
ғы од 25 бу шә�әрләри, үс-
тәлик, бүтүн бөлҝәни шә-
�әрләрин ә�алиси вә биткиси
гарышыг јандырыб күлә дөн-
дәрди.À 26 Лутун арвады исә
архада ҝәлирди. О бојланыб
ҝеријә бахды вә дуз сүтунуна
чеврилди.3

27 Ибра�им сә�әр сүб�дән
ојаныб Је�ованын өнүндә дур-
дуғу јерә ҝәлди.4 28 Сәдумла
Әмурәјә, бүтүн о бөлҝәјә бах-
ды. Гаршыда дә�шәтли мәнзә-
рә ҹанланырды. Јердән, соба-
дан чыхар кими, гаты түстү
галхырды.S 29 Анҹаг Алла�
бөлҝәдәки шә�әрләри мә�в
едәндә Ибра�ими унутмамыш-
ды, белә ки, Лутун јашады-
ғы шә�әрләри дағыданда Луту
орадан чыхармышды.m

30 Үстүндән бир гәдәр ке-
чәндән сонра Лут гызлары илә
бәрабәр Со�ардан чыхыб дағ-
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лара көчдү,* чүнки Со�арда+

јашамаға горхурду. Беләҹә,
о, ики гызы илә бирликдә
мағарада јашамаға башлады.
31 Бир дәфә бөјүк гыз кичи-
јә деди: «Атамыз гоҹалыб. Бу-
раларда да бир Алла� бәндә-
си јохдур ки, �амы кими биз
дә әрә ҝедәк. 32 Ҝәл атамыза
шәраб ичириб онунла јатаг вә
атамызын нәслини давам ет-
дирәк».

33 Һәмин ахшам онлар ата-
ларына чохлу шәраб вериб ону
ичиртдиләр. Сонра бөјүк гыз
ичәри ҝириб атасы илә јатды,
атасынын исә онун нә вахт
ҝәлдијиндән, нә вахт ҝетдијин-
дән хәбәри олмады. 34 Ертә-
си ҝүн бөјүк гыз кичијә деди:
«Мән кечән ҝеҹә атамла јат-
дым. Ҝәл бу ахшам да шәраб
вериб ону ичирдәк, сонра сән
дә ҝириб онунла јатарсан ки,
атамызын нәслини давам ет-
дирәк». 35 Онлар �әмин ах-
шам да аталарыны мө�кәм
ичиртдиләр. Сонра кичик гыз
ҝедиб атасы илә јатды, ата-
сынын исә онун нә вахт ҝәл-
дијиндән, нә вахт ҝетдијиндән
хәбәри олмады. 36 Һәр ики
гыз атасындан �амилә галды.
37 Бөјүк гызын оғлу олду,
адыны Муаб, гојду. О, ин-
дики муабиләрин әҹдадыдыр.-

38 Кичик гызын да оғлу олду,
адыны Бәнамми гојду. О да ин-
дики әмуниләрин¸ әҹдадыдыр.

20 Ибра�им Неҝевә көчдү/

вә Гәдислә1 ШурÀ ара-
сында мәскән салды. О �әмчи-
нин бир мүддәт Гәрарда3 јаша-
ды. 2 Орада да Ибра�им ар-
вады Сараны баҹысы кими
тәгдим етди.4 Онда Гәрар пад-
ша�ы Әбумәлик� адам ҝөндә-
риб Сараны јанына ҝәтиздир-
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ди.* 3 Анҹаг ҝеҹә Алла� јуху-
да Әбумәликә ҝөрүнүб деди:
«Бу гадыны апардығына ҝөрә
сәни өлүм ҝөзләјир,+ чүн-
ки о, әрдәдир, башгасына мәх-
сусдур»., 4 Әбумәликсә �әлә
она тохунмамышды. Буна ҝөрә
дә деди: «Је�ова, Сән ҝүна�-
сыз халгы мә�в едәҹәксән?
5 Мәҝәр о өзү демәмишди ки,
бу, мәним баҹымдыр? Гадын да
демишди ки, о, мәним гарда-
шымдыр. Буну етмәкдә мәним
�еч бир пис нијјәтим олма-
јыб». 6 Алла� јухуда она ҹа-
ваб вериб деди: «Мән дә били-
рәм ки, сән буну пис нијјәтлә
етмәмисән. Буна ҝөрә дә гој-
мадым ки, она тохунуб Мәнә
гаршы ҝүна� едәсән. 7 Инди
исә кишинин арвадыны өзүнә
гајтар, чүнки о, пејғәмбәрдир.-

Сәнин үчүн дуа едәр,¸ сән дә
сағ галарсан. Анҹаг гајтарма-
сан, өзүнү дә, бүтүн нәслини
дә өлмүш бил».

8 Әбумәлик сүб� тездән
галхыб бүтүн хидмәтчиләри-
ни јанына топлады вә �әр
шеји онлара данышды. Һа-
мынын ҹанына горху дүш-
дү. 9 Сонра Әбумәлик Ибра-
�ими чағыртдырыб деди: «Бу
нә ојундур башымыза ачмы-
сан? Сәнә нә пислијим дә-
јиб? Аз гала мәни дә, сәлтәнә-
тими дә бөјүк ҝүна�а батыр-
мышдын. Һеч јахшы иш тутма-
мысан. 10 Ахы буну етмәкдә
мәгсәдин нә иди?»/ 11 Ибра-
�им ҹаваб вериб деди: «Өз-
өзүмә фикирләшдим ки, јәгин
бу јерләрдә Алла�дан горх-
мурлар, арвадыма ҝөрә мәни
өлдүрәҹәкләр.1 12 Бир дә ки,
о, доғрудан да, мәним баҹым-
дыр. Атамыз бирдир, садәҹә
анамыз ајрыдыр. Мән ону ал-
мышам.À 13 Алла� мәни ата
евимдән чыхарыб гүрбәтә апа-
ранда3 она демишдим: “Мәнә
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бир јахшылыг ет: �ара ҝет-
сәк, де ки, мән сәнин гардашы-
нам”».*

14 Әбумәлик Ибра�имә го-
јун-гузу, мал-гара, �әмчинин
гул-гарабаш пај верди. Арва-
ды Сараны да она гајтарды.
15 Сонра Әбумәлик деди: «Бу
мәним торпағым, бу да сән.
Үрәјин истәјән јердә јаша».
16 Сараја исә белә деди: «Гар-
дашына+ мин ҝүмүш верирәм.
Бу, јахынларын вә башгалары
үчүн сәнин тәмиз олдуғуна сү-
бутдур�. Һеч кәс сәнин �аггын-
да пис бир шеј дејә билмәз».
17 Ибра�им Алла�а дуа етди,
Алла� да Әбумәликә, онун
арвадына вә гарабашларына
шәфа верди. Белә ки, онларын
јенә ушаглары олду. 18 Чүн-
ки Је�ова Ибра�имин арвады
Сараја ҝөрә Әбумәликин евин-
дәки бүтүн гадынлары сонсуз
етмишди.,

21 Је�ова, дедији кими, Са-
раја нәзәр салды. Је�ова

вердији сөзү јеринә јетирди.-

2 Сара �амилә галыб¸ Ибра�и-
мин ихтијар чағында Алла�ын
дедији вахт бир оғул доғду./

3 Ибра�им Сарадан доғулан
оғлунун адыны Ис�аг1 гојду.
4 Алла�ын тапшырдығы ки-
ми, Ибра�им ушағы сәккизин-
ҹи ҝүн сүннәт етди.À 5 Ис�аг
доғуланда Ибра�им јүз јашын-
да иди. 6 Сара деди: «Алла�
мәни ҝүлдүрдү. Буну ешидән
�әр кәс мәнимлә бирҝә ҝүлә-
ҹәк�. 7 Ким дејәрди ки, Ибра-
�имин арвады Сара ушаг әмиз-
дирәҹәк? Амма ишә бир бах,
гоҹа вахтында она оғул доғ-
дум».
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8 Ҝүн ҝәлди, ушаг бөјү-
јүб сүддән ајрылды. Ибра-
�им Ис�агын сүддән ајрыл-
дығы ҝүн бөјүк бир зија-
фәт верди. 9 Сара ҝөрүрдү
ки, мисирли Һәҹәрин* Ибра�и-
мә доғдуғу оғлу Ис�агы әлә са-
лыр.+ 10 Буна ҝөрә дә Ибра-
�имә деди: «Кәнизи оғлу илә
бирҝә бурадан гов ҝетсин. Бу
кәнизин оғлу мәним оғлум Ис-
�агла бир јердә варис олма-
јаҹаг!», 11 Оғлу �аггында Са-
ранын дедикләри Ибра�имә
пис тәсир етди.- 12 Онда Ал-
ла� Ибра�имә деди: «Гој Са-
ранын ушаг вә кәниз �аггын-
да дедикләри сәнә пис ҝәлмә-
син. Она гулаг ас, чүнки сәнә
вәд олунан өвлад� Ис�агдан
төрәјәҹәк.¸ 13 Кәнизин оғлу-
на/ ҝәлдикдә исә, ондан да бир
халг јарадаҹағам,1 чүнки о, сә-
нин өвладындыр».

14 Ибра�им сә�әр тездән
дуруб чөрәк вә бир тулуг
су ҝөтүрдү. Бунлары Һәҹәрин
чијнинә гојуб ону оғлу илә
бирликдә јола салды.À Һәҹәр
ҝетди вә Биир-Сәбадакы3 сә�-
ралыгда долашмаға башлады.
15 Тулугда су гуртаранда Һә-
ҹәр оғлуну бир колун алтына
гојду вә 16 «гој ҝөзләрим ба-
ламын өлүмүнү ҝөрмәсин» де-
јәрәк орадан бир ох мәнзили
гәдәр узаглашды, јерә отуруб
�өнкүр-�өнкүр ағлады.

17 Алла� оғланын сәсини
ешитди.4 Алла�ын мәләји ҝөј-
дән Һәҹәри чағырыб деди:S

«Нијә ағлајырсан, Һәҹәр? Горх-
ма, Алла� оғлунун сәсини ону
гојуб ҝетдијин јердән ешитди.
18 Дур, ҝет оғлуну галдыр,
ону әлинлә тут, чүнки ондан
бөјүк бир халг јарадаҹағам».m

19 Сонра Алла� Һәҹәрин ҝөз-
ләрини ачды вә о, бир су гујусу
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ҝөрдү. О ҝедиб тулуғу су илә
долдурду вә оғлуна ичиртди.
20 Алла�ын әли оғланын үс-
түндә иди.* О, сә�рада јашады,
бөјүјүб охатан олду. 21 О,
Фәран сә�расында+ јашајырды.
Анасы она Мисир торпағын-
дан бир гыз алды.

22 Һәмин вахт Әбумәлик
орду башчысы Феј�улла бир-
ликдә ҝәлиб Ибра�имә деди:
«Алла� �әр ишиндә сәнә да-
јагдыр., 23 Алла�а анд ич ки,
нә мәнә, нә мәним өвладлары-
ма, нә дә өвладларымын өв-
ладларына хаинлик етмәјәҹәк-
сән, мән сәнинлә хејирха�лыг-
ла даврандығым кими, сән дә
мәнимлә вә мәскән салдығын
бу торпағын адамлары илә хе-
јирха�лыгла давранаҹагсан».-

24 Ҹавабында Ибра�им деди:
«Анд ичирәм».

25 Анҹаг Ибра�им хидмәт-
чиләринин зор ҝүҹүнә су гују-
ларыны әлә кечирдијинә¸

ҝөрә Әбумәликә наразылығы-
ны билдирди. 26 Әбумәлик
ҹаваб вериб деди: «Мәним хә-
бәрим јохдур буну ким едиб.
Сән өзүн дә мәнә �еч нә демә-
мисән, бу �агда биринҹи дәфә-
дир ешидирәм». 27 Онда Иб-
ра�им гојун-гузудан, мал-га-
радан ҝөтүрүб Әбумәликә
верди вә онлар ә�д кәсди-
ләр. 28 Ибра�им сүрүсүндән
једди диши гузу сечиб ајы-
ранда 29 Әбумәлик Ибра�им-
дән сорушду: «Бу једди гузу-
ну нә үчүн сечиб ајырырсан?»
30 Ибра�им ҹаваб верди: «Гу-
јуну мәним газдығыма шә�а-
дәт олараг бу гузулары ҝөтүр-
мәлисән». 31 Буна ҝөрә дә о,
бу јери Биир-Сәба�/ адландыр-
ды, чүнки онларын �әр ики-
си бурада анд ичмишди.
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32 Беләликлә, онлар Биир-Сә-
бада ә�д бағладылар*. Бун-
дан сонра Әбумәлик орду баш-
чысы Феј�улла бирликдә гал-
хыб ҝери, филиштлиләрин+

торпағына гајытды. 33 Ибра-
�им Биир-Сәбада јулғун ағаҹы
әкди вә орада әбәди Алла�,

олан Је�ованын адыны чағыр-
ды.- 34 Ибра�им филиштли-
ләрин торпағында хејли мүд-
дәт јашады.¸

22 Бу ә�валатын үстүндән
бир мүддәт кечәндән

сонра Алла� Ибра�имин има-
ныны сынаға чәкди./ О: «Еј Иб-
ра�им!» — дејә чағырды. Иб-
ра�им ҹаваб верди: «Бәли, ја
Рәбб!» 2 Алла� деди: «Ҹанын
гәдәр севдијин јеҝанә оғлун1

Ис�агыÀ ҝөтүр, Муријјә3 тор-
пағына ҝет. Орада сәнә ҝөс-
тәрәҹәјим дағда оғлуну гурбан
ҝәтир�».

3 Ибра�им сә�әр сүб�дән
галхыб улағыны паланлады.
Өзү илә ики нөкәрини вә
оғлу Ис�агы ҝөтүрдү. Јандыр-
ма гурбаны үчүн одун јарды вә
дуруб Алла�ын дедији јерә јол-
ланды. 4 Үчүнҹү ҝүн башы-
ны галдыранда узагдан �әмин
јери ҝөрдү. 5 Ибра�им нөкәр-
ләринә деди: «Сиз улагла бура-
да галын, оғлумла мән исә ора
ҝедәк, ибадәт едиб гајыдаҹа-
ғыг».

6 Ибра�им јандырма гурба-
ны үчүн ҝөтүрдүјү одуну оғлу
Ис�агын күрәјинә шәләләди.
Өзү исә оду вә бычағы ҝө-
түрдү вә бирликдә ҝетдиләр.
7 Јолда Ис�аг Ибра�ими ча-
ғырды: «Ата!» О: «Ешидирәм,
оғлум», — дејә ҹаваб верди.
«Одумуз да вар, одунумуз да,
бәс јандырма гурбаны үчүн го-
јун �аны?» 8 Ибра�им деди:
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«Јандырма гурбаны үчүн гоју-
ну Алла� Өзү јетирәҹәк,* оғ-
лум». Онлар јолларына давам
етдиләр.

9 Нә�ајәт, Алла�ын ҝөстәр-
дији јерә ҝәлиб чыхдылар. Иб-
ра�им орада гурбанҝа� дүзәл-
диб одунлары үстүнә јығды
вә оғлу Ис�агын әл-голуну
бағлајыб гурбанҝа�а, одунла-
рын үстүнә узатды.+ 10 Сон-
ра әл атыб бычағы ҝөтүрдү
ки, оғлуну гурбан ҝәтирсин.,

11 Амма Је�ованын мәләји
ҝөјдән ону чағырды: «Ибра-
�им, Ибра�им!» О: «Бәли!» —
дејә сәсләнди. 12 «Ушаға �еч
нә еләмә. Инди билдим ки, сән
Алла�дан горхурсан, чүнки өз
јеҝанә оғлуну Мәндән әсир-
ҝәмәдин».- 13 Онда Ибра�им
бахыб архада бујнузлары кола
илишмиш бир гоч ҝөрдү. Ҝе-
диб гочу ҝәтирди вә оғлу-
нун әвәзинә јандырма гурба-
ны кими тәгдим етди. 14 Иб-
ра�им о јерин адыны Је�ова-
Јире� гојду. Буна ҝөрә дә
индијәҹән белә дејирләр: «Је-
�ова Өз дағында јетирәҹәк».¸

15 Је�ованын мәләји ҝөјдән
икинҹи дәфә сәсләниб Ибра-
�имә деди: 16 «Је�ова белә
дејир: “Варлығыма анд ичи-
рәм/ ки, јеҝанә оғлуну әсирҝә-
мәдијин1 үчүн 17 сәни мүба-
рәк гылаҹағам, өвладларыны�
ҝөјдәки улдузлар, дәниз са�и-
линдәки гум дәнәләри гәдәр
чохалдаҹағам.À Сәнин өвлад-
ларын дүшмән шә�әрләрини�
зәбт едәҹәк.3 18 Јер үзүнүн
бүтүн халглары сәнин өвла-
дын�4 васитәсилә мүбарәк ола-
ҹаг, чүнки сән Мәним сөзүмә
гулаг асдын”».S
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19 Бундан сонра Ибра�им
нөкәрләринин јанына гајытды.
Онлар галхыб бирликдә Биир-
Сәбаја ҝери дөндүләр. Ибра-
�им Биир-Сәбада* јашады.

20 Бир мүддәт сонра Ибра-
�имә хәбәр чатдырдылар ки,
гардашы На�урун+ да Милгә-
дән оғуллары олуб: 21 илки
Уз, онун гардашы Буз, Ара-
мын атасы Гамуил, 22 Хә-
сәд, Хәзу�, Филдәш, Јәдләф
вә Бәтуил,. 23 Бәтуил Рәфә-
гәнин- атасы иди. Ибра�имин
гардашы На�урун Милгәдән бу
сәккиз оғлу дүнјаја ҝәлмиш-
ди. 24 Ҹаријәси Рүма�дан да
онун Тәба�, Га�ам, Та�аш вә
Мәка� адында оғуллары ол-
мушду.

23 Сара јүз ијирми једди
ил јашады. Онун өмрү

бу гәдәр олду.¸ 2 Сара Кә-
нан/ торпағындакы Кирјат-Ар-
бада1, јәни ҺәбрундаÀ өлдү.
Ибра�им Сараја јас тутуб ағла-
ды. 3 Сонра Ибра�им ҹәназә-
нин јанындан галхды вә ҝедиб
�етләрә3 деди: 4 «Мән ара-
нызда јурд салмыш бир гәри-
бәм.4 Өлүмү дәфн етмәјә тор-
пағыныздан мәнә јер сатын».
5 Һетләр Ибра�имә ҹаваб ве-
риб дедиләр: 6 «Аға, ҝөр нә
дејирик. Сән арамызда Алла-
�ын сечдији бир әмирсән�.S

Апар өлүнү ән јахшы јердә
дәфн ет. Арамыздан �еч кәс
сәндән дәфн үчүн јер әсирҝә-
мәз».

7 Онда Ибра�им галхыб
оранын ҹамааты, �етләрm

гаршысында тәзим етди 8 вә
деди: «Өлүмү дәфн етмәјимә
разысынызса, онда сиздән бир
риҹам вар: Зо�арын оғлу Әф-
рундан ха�иш един ки, 9 са-
�әсинин ајағындакы Мәхфилә
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мағарасыны мәнә сатсын. Ма-
ғаранын дәјәри нечә ҝүмүш-
дүрсә*, ҝөзүнүзүн габағында
чыхарыб о гәдәр дә верәрәм,
тәки өлүмү дәфн етмәјә јерим
олсун».+

10 Әфрун исә �етләрин ара-
сында отурмушду. Һет Әф-
рун орадакы Һет оғуллары-
нын вә шә�әр дарвазасындан,

ҝирәнләрин �амысынын өнүн-
дә Ибра�имә белә ҹаваб вер-
ди: 11 «Јох, ағам, гулаг вер,
ҝөр нә дејирәм. Са�ә дә, ичин-
дәки мағара да сәнә пеш-
кәшдир. Халгымын оғуллары-
нын ҝөзү гаршысында ону
сәнә верирәм. Апар өлүнү
дәфн ет». 12 О заман Ибра-
�им оранын ҹамааты гаршы-
сында тәзим етди 13 вә �а-
мынын јанында үзүнү Әфруна
тутуб деди: «Јох, белә олмаз!
Торпағын дәјәрини сәнә бү-
түнлүклә өдәјәҹәјәм. Пулу ҝө-
түр ки, апарыб өлүмү орада
дәфн едә билим».

14 Әфрун Ибра�имә ҹаваб
вериб деди: 15 «Торпағын
гијмәти дөрд јүз шекел� ҝү-
мүшдүр. Анҹаг, ај аға, бу нә
пулдур ки, дуруб бунун сө�бә-
тини еләјәк. Апар өлүнү дәфн
ет». 16 Ибра�им Әфруну дин-
ләјиб онун �етләрин јанында
дедији дәјәри өдәди, таҹирлә-
рин өлчүсү илә дөрд јүз шекел
ҝүмүш чәкиб верди.- 17 Бе-
ләликлә, Әфрунун Мамренин
гаршысында јерләшән Мәхфи-
ләдәки са�әси, мағара вә ағаҹ-
ларла бирликдә, 18 �етләрин
вә бүтүн шә�әр дарвазасын-
дан ҝирәнләрин ҝөзү гаршы-
сында сатылыб Ибра�имин
мүлкијјәтинә кечди. 19 Бун-
дан сонра Ибра�им арвады
Сараны Кәнан торпағындакы
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Һәбрунда, Мамренин гаршы-
сында јерләшән Мәхфилә са�ә-
синдәки мағарада дәфн етди.
20 Беләликлә, �етләр са�әни
дә, мағараны да өлүсүнү дәфн
етмәк үчүн Ибра�имин мүл-
кијјәтинә вердиләр.*

24 Ибра�им артыг гоҹалыб
јаша долмушду. Је�ова

онун �әр ишини уғурлу ет-
мишди.+ 2 Бир ҝүн Ибра�им
евиндәки хидмәтчиләрдән ән
јашлысы олан нөкәрбашыја,

деди: «Әлини будумун алты-
на гој� вә 3 јерин-ҝөјүн Алла-
�ы Је�оваја анд ич ки, оғлума
араларында јашадығым кәна-
ниләрин гызларындан арвад
алмајаҹагсан.- 4 Мәним өлкә-
мә, го�умларымын¸ јанына ҝе-
диб оғлум Ис�аг үчүн орадан
арвад алаҹагсан».

5 Нөкәрбашы она деди:
«Бәс бирдән гыз мәнимлә
бура ҝәлмәк истәмәсә, онда нә
едим? Оғлуну сәнин чыхдығын
торпаға/ гајтарым?» 6 Ибра-
�им она ҹаваб верди: «Мә-
бада оғлуму ора гајтарасан.1

7 Мәни атамын евиндән, го-
�умларымын арасындан чыха-
ран,À мәнимлә данышан вә
“бу торпағы сәнин өвладлары-
на3 верәҹәјәм”4 дејәрәк мәнә
анд ичәнS ҝөјләрин Алла�ы Је-
�ова сәнин гаршында мәләји-
ни ҝөндәрәҹәкm вә сән мүтләг
орадан оғлума гыз тапаҹаг-
сан. U 8 Әҝәр гыз сәнинлә ҝәл-
мәк истәмәсә, онда андындан
азадсан. Бирҹә оғлуму ора гај-
тарма». 9 Онда нөкәрбашы
әлини ағасы Ибра�имин буду-
нун алтына гојуб анд ичди.V

10 Беләликлә, нөкәр аға-
сындан он дәвә вә ҹүрбәҹүр
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�әдијјәләр ҝөтүрүб јола дүшдү
вә ҝәлиб Икичајарасына�, На-
�урун јашадығы шә�әрә чых-
ды. 11 О, шә�әрдән кәнарда
бир гујунун јанында дәвәләри
јерә јатырды. Ахшам дүшүрдү.
Адәтән бу вахт гадынлар су
чәкмәјә ҝәлирдиләр. 12 Одуа
едиб деди: «Еј ағам Ибра�имин
Алла�ы Је�ова, нә олар, бу-
ҝүнкү ишими аванд елә, ағам
Ибра�имә хејирха�лыг ҝөстәр.
13 Мән бурада гујунун јанын-
да дурмушам, шә�әрин гызла-
ры инди су чәкмәјә ҝәләҹәк-
ләр. 14 Гој елә олсун ки, “сә-
�әнҝини әј су ичим” дејәндә
мәнә: “Бујур, ич, инди дәвәлә-
ринә дә верәрәм”, — дејә ҹа-
ваб верән гыз гулун Ис�аг
үчүн сечдијин гыз олсун. Бун-
дан биләҹәјәм ки, ағама хејир-
ха�лыг едирсән».

15 Сөзүнү дејиб гуртарма-
ға маҹал тапмамыш шә�әр-
дән чијниндә сә�әнҝ Ибра�и-
мин гардашы На�урун* Милгә-
дән+ доғулан оғлу Бәтуилин,

гызы Рәфәгә чыхды. 16 Бу
ҝәнҹ гыз чох ҝөзәл иди, өзү
дә бакирә иди, она �әлә киши
әли дәјмәмишди. О, булаг ба-
шына ениб сә�әнҝини долдур-
ду. Ҝери гајыданда 17 нөкәр
тез онун габағына гачыб деди:
«Гызым, вер сә�әнҝиндән бир
гуртум су ичим». 18 Гыз: «Бу-
јур, аға, ич», — дејә ҹаваб
верди вә ҹәлд сә�әнҝини чиј-
ниндән ашырыб она су верди.
19 О, су ичиб гуртарандан
сонра гыз деди: «Инди дәвәлә-
рин үчүн дә су чәкәрәм, до-
јунҹа ичәрләр». 20 Буну де-
јиб ҹәлд сә�әнҝини сувата бо-
шалтды, дәфәләрлә гујунун ја-
нына гачды-ҝәлди, бир уҹдан
су чәкиб дәвәләрин �амысы-
ны сулады. 21 Киши �ејрәт-
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дән донуб галмышды. Бүтүн
бу вахт әрзиндә сәссиз-сәмир-
сиз гызын �әрәкәтләрини из-
ләјир, Је�ованын онун јолуну
уғурлу едиб-етмәдијини ајырд
етмәјә чалышырды.

22 Дәвәләр ичиб гуртаран-
дан сонра киши чәкиси јарым
шекел� олан гызылдан бир бу-
рун �алгасы вә он шекел ағыр-
лығында ики гызыл голбаг
чыхарыб 23 сорушду: «Де ҝө-
рүм кимин гызысан? Атанын
евиндә ҝеҹәләмәк үчүн бизә
јер тапылар?» 24 Гыз она ҹа-
ваб вериб деди: «На�урун*

Милгәдән доғулан оғлу Бәтуи-
лин гызыјам».+ 25 Сонра сө-
зүнә әлавә етди: «Биздә са-
ман да вар, чохлу јем дә.
Ҝеҹәләмәјиниз үчүн јеримиз
дә вар». 26 Нөкәр Је�ованын
өнүндә әјилиб тәзим етди
27 вә деди: «Шүкүр олсун
ағам Ибра�имин Алла�ы Је�о-
ваја! О, Өз хејирха�лығыны вә
сәдагәтини ағамдан әсирҝәмә-
ди. Је�ова мәни бирбаш аға-
мын гардашларынын евинә ҝә-
тириб чыхартды».

28 Гыз гачыб баш верән-
ләри анасыҝилә данышды.
29 Рәфәгәнин Лабан адында
гардашы вар иди. Лабан, ду-
руб гача-гача булаг башында
ҝөзләјән адамын јанына ҝетди.
30 О, бурун �алгасыны вә ба-
ҹысынын биләјиндәки голбаг-
лары ҝөрәндә, онун «киши
мәнә белә-белә деди» сөзләри-
ни ешидәндә �әлә дә булаг ба-
шында, дәвәләринин јанында
дајанан кишини гаршылама-
ға ҝетди. 31 Ону ҝөрән кими
деди: «Ҝәл, еј Је�ованын мүба-
рәк бәндәси. Нијә орада дур-
мусан? Сәнин үчүн дә, дә-
вәләрин үчүн дә јер �азыр-
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ламышам». 32 Буну ешидән-
дә киши галхыб онлара ҝетди.
О�, дәвәләрин јә�әр-јүјәнини
ачыб ҝөтүрдү, онларын габа-
ғына саман вә јем төкдү, ки-
шијә вә онунла ҝәләнләрә ајаг-
ларыны јумаг үчүн су ҝәтирди.
33 Гаршыларында сүфрә ачы-
ланда киши деди: «Сөзүмү де-
мәјинҹә ағзыма бир тикә дә го-
јан дејиләм». Онда Лабан деди:
«Бујур, де сөзүнү».

34 «Мән Ибра�имин нөкә-
ријәм,* — дејә о сөзә башла-
ды. — 35 Је�ова ағама хејир-
бәрәкәт вериб, она о гәдәр
гојун-гузу, мал-гара, гызыл, ҝү-
мүш, гул-гарабаш, дәвә, еш-
шәк вериб ки, инди онун
вар-дөвләти башындан ашыр.+

36 Ағамын арвады Сара гоҹа
вахтында она оғул доғду,, ағам
да нәји варса, �әр шејини она
верәҹәк.- 37 Ағам мәнә анд
ичдирди ки, оғлуна араларын-
да јашадығы кәнаниләрин гыз-
ларындан алмајым.¸ 38 Онун
ата евинә, јахынларынын/ ја-
нына ҝедиб оғлу үчүн ора-
дан арвад алым.1 39 Мән дә
ағамдан сорушдум ки, бир-
дән гыз мәнимлә ҝәлмәк истә-
мәди.À 40 Онда о, мәнә деди:
“Јолу илә ҝетдијим Је�ова Ал-
ла�3 Өз мәләјини сәнинлә ҝөн-
дәрәҹәк4 вә јолуну уғурлу едә-
ҹәк; сән мүтләг мәним оғлума
јахынларымдан, өз ата евим-
дәнS гыз алаҹагсан. 41 Әҝәр
јахынларымын јанына ҝетсән,
амма онлар сәнә гыз вер-
мәк истәмәсәләр, ичдијин анд-
данm азад олаҹагсан; онда сә-
нин үстүндән мәсулијјәт ҝөтү-
рүләҹәк”.

42 Бу ҝүн булаг башына ҝә-
либ чатанда дуа едиб дедим:
“Еј ағам Ибра�имин Алла�ы
Је�ова, әҝәр Сән мәним јолуму
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ачыг еләмисәнсә, гој онда белә
олсун: 43 мән бурада була-
ғын јанында дајанмышам. Су
чәкмәјә ҝәлән гыза*: “Нә олар,
сә�әнҝиндән мәнә бир аз су
вер ичим”, — дејәҹәјәм. 44 Гој
о, мәнә: “Бујур, ич, инди дәвә-
ләрин үчүн дә су чәкәрәм”, —
дејә ҹаваб версин. Еј Је�ова,
гој �әмин гыз ағамын оғлу
үчүн сечдијин гыз олсун”.+

45 Сөзүмү дејиб гуртарма-
мыш бир дә ҝөрдүм, чијнин-
дә сә�әнҝ Рәфәгә ҝәлир. О, бу-
лаг башына ениб су чәкмәјә
башлады. Онда мән она дедим:
“Мәнә бир аз су вер, ичим”.,

46 О, ҹәлд сә�әнҝи чијниндән
ашырыб деди: “Бујур ич,- инди
дәвәләрини дә сулајарам”. Мән
ичәндән сонра о, дәвәләрими
дә сулады. 47 Ондан соруш-
дум: “Кимин гызысан?” “На�у-
рун Милгәдән доғулан оғлу Бә-
туилин”, — деди. Онда бурун
�алгасыны онун бурнуна, гол-
баглары да биләјинә тахдым.¸

48 Сонра әјилиб Је�оваја сәҹ-
дә етдим, ағамын Алла�ы Је-
�оваја шүкүр етдим/ ки, аға-
мын оғлуна онун гардашы гы-
зыны алмаг үчүн мәнә бә-
ләдчилик едиб. 49 Инди нә
дејирсиниз, ағама хејирха�-
лыг, сәдагәт ҝөстәрәҹәксиниз,
ја јох? Фикринизи дејин ки,
мән дә өз ишими билим».1

50 Онда Лабан вә Бәтуил
ҹаваб вериб дедиләр: «Бир иш
ки Је�овадандыр, да�а биз
нә дејәк? 51 Рәфәгә сәнин-
дир, апара биләрсән. Гој о, Је-
�ова дејән кими ағанын оғлу-
на арвад олсун». 52 Бу сөз-
ләри ешидән кими Ибра�имин
нөкәри диз чөкүб Је�оваја
сәҹдә етди. 53 Сонра о, ҝү-
мүш вә гызыл әшјалар, ли-
баслар чыхарыб Рәфәгәјә вер-
ди. Гардашына вә анасына
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да гијмәтли шејләр бағышла-
ды. 54 Бундан сонра киши вә
онунла ҝәләнләр онларла бир-
ликдә јејиб-ичдиләр вә ҝеҹәни
орада галдылар.
Сә�әр галханда нөкәр деди:

«Изин версәјдиниз, ағамын ја-
нына гајыдардым». 55 Гызын
гардашы вә анасы она деди:
«Гој гыз �еч олмаса он ҝүн
бизимлә галсын, сонра ҝедәр».
56 Нөкәр исә онлара деди:
«Бир �алда ки Је�ова јолу-
му уғурлу едиб, бурахын ҝе-
дим ағамын јанына, мәни јол-
дан сахламајын». 57 Онда он-
лар дедиләр: «Гој гызын ағзы-
ны арајаг, ҝөрәк о нә дејир».
58 Рәфәгәни чағырыб ондан
сорушдулар: «Нә дејирсән, ҝе-
дирсән бу адамла?» О да: «Ҝе-
дирәм», — деди.

59 Белә оланда онлар ба-
ҹылары Рәфәгә* илә дајә-
сини+ Ибра�имин нөкәри вә
онун адамлары илә бирҝә јола
салдылар. 60 Онлар Рәфәгә-
јә хејир-дуа вериб дедиләр:
«Баҹы, о ҝүн олсун ки, мин-
ләрлә он мин өвлада ана ола-
сан. Өвладларын онлара ниф-
рәт едәнләрин шә�әрләринә
са�иб олсунлар»., 61 Рәфәгә
илә кәнизләри галхыб дәвәлә-
рә миндиләр вә кишинин арха-
сынҹа ҝетдиләр. Беләҹә, нөкәр
Рәфәгәни ҝөтүрүб јола дүшдү.

62 Ис�аг исә Неҝев- дија-
рында јашајырды. Бир ҝүн
о, Биир-Ла�ај-Рој¸ тәрәфдән
гајыдырды. 63 Шәр гарышан
вахт иди. О, јолуну чөлдән сал-
ды ки, бир аз ҝәзишсин,
дүшүнүб-дашынсын/. Бир дә
ҝөрдү ки, дәвә карваны ҝәлир.
64 Рәфәгә дә башыны галды-
рыб Ис�агы ҝөрдү вә дәвәдән
дүшдү. 65 О, нөкәрдән со-
рушду: «Чөллә бизә тәрәф ҝә-
лән о адам кимдир?» «Ағам-
дыр». Онда гыз өрпәјини ба-

шына чәкди. 66 Нөкәрбашы
�әр шеји јерли-јатаглы ағасы-
на данышды. 67 Сонра Ис�аг
гызы анасы Саранын чады-
рына апарды.* Беләҹә, Рәфәгә
онун арвады олду. Ис�аг ону
севиб үрәкдән бағланды+ вә
анасындан сонра, онда тәсәл-
ли тапды.

25 Ибра�им башга бир ар-
вад алды. Онун ады Гә-

турә иди. 2 Ибра�имин Гәту-
рәдән Зимран, Јөгшән, Мәдан,
Мәдјән-, Ишбаг вә Шуа�¸ адын-
да оғуллары олду.

3 Јөгшәнин Сәба вә Ди-
дан адында оғуллары олду.
Диданын оғуллары бун-

лар иди: Ашшур, Латуш вә
Лаум�.

4 Мәдјәнин оғуллары бун-
лар иди: Ифа�, Ифәр, Һәнуг,
Әбида вә Әлда�.

Бунларын �амысы Гәтурәнин
өвладлары иди.

5 Ибра�им нәји вар идисә,
�амысыны оғлу Ис�ага верди./

6 Ҹаријәләрдән доғулан оғул-
ларына да �әдијјәләр верди.
Һәлә сағлығында онлары Ис-
�агдан узаға, Шәргә ҝөндәр-
ди.1 7 Ибра�им јүз јетмиш
беш ил јашады. 8 Беләликлә,
узун өмүр сүрәндән сонра �ә-
јатдан дојмуш �алда дүнјадан
көчдү вә ата-бабаларына го-
вушду�. 9 Оғуллары Ис�агла
Исмајыл ону �ет Зо�арын
оғлу Әфрунун Мамре гаршы-
сында јерләшән са�әсиндәки
Мәхфилә мағарасында дәфн ет-
диләр.À 10 О са�әни Ибра-
�им �етләрдән сатын алмыш-
ды. Ибра�ими орада арвады-
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нын јанында дәфн етдиләр.*

11 Ибра�им өләндән сонра да
Алла�ын әли онун оғлу Ис�а-
гын үстүндә иди.+ Ис�аг Биир-
Ла�ај-Ројун, јахынлығында ја-
шајырды.

12 Саранын кәнизи мисир-
ли Һәҹәрин- Ибра�имә доғду-
ғу оғлу Исмајылын¸ тарихчәси
беләдир.

13 Исмајылын сонракы нә-
силләри онун бу оғулла-
рындан төрәмишди: Исмајы-
лын илки Нәбајүт/, ондан сон-
ра Гәдар1, Әдбиил, Мибшам,À

14 Мишма, Дума�, Масса,
15 Һәдад, Тәма, Јәтур, Нафиш
вә Гәдма. 16 Бунлар Исмајы-
лын оғуллары, он ики тај-
фа башчысыдыр.3 Јашадыгла-
ры кәнд вә обалар онларын
адыны дашыјырды. 17 Исма-
јыл јүз отуз једди ил јашадыг-
дан сонра дүнјадан көчүб ата-
бабаларына говушду. 18 Он-
ларын мәскән салдығы әрази
Мисир тәрәфдә јерләшән Шу-
рун4 јахынлығындакы Һәвилә-
дәнS тутмуш Ашшура гәдәр
узанырды. Онлар бүтүн гар-
дашларына јахын јашајырды-
лар�.m

19 Ибра�имин оғлу Ис�а-
гын тарихчәси беләдир. U

Ис�аг Ибра�имин оғлу иди.
20 Ис�аг гырх јашы оланда
Фәддан-Арамдан арами Бәтуи-
лин гызыV, арами Лабанын ба-
ҹысы Рәфәгәни алды. 21 Ан-
ҹаг о, сонсуз иди. Ис�аг ондан
өтрү Је�оваја јалварырды. Је-
�ова да онун јалварышына ҹа-
ваб верди вә арвады Рәфәгә
�амилә галды. 22 Онун бәт-
ниндә көрпәләр бир-бирилә
чарпышмаға башлады.Ä Онда
Рәфәгә: «Әҝәр беләдирсә, да�а
мән нијә јашајырам?» — де-
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јиб Је�овадан бунун нә демәк
олдуғуну сорушду. 23 Је�ова
она ҹаваб вериб деди: «Сәнин
бәтниндә ики халг вар,* сән-
дән ики ајры-ајры халг төрәјә-
ҹәк.+ Бири о бириндән ҝүҹлү
олаҹаг, вә бөјүк кичијә хидмәт
едәҹәк».-

24 Рәфәгәнин доғмаг вах-
ты ҝәләндә бәлли олду ки,
доғрудан да, бәтниндә әкиз
ушаг вар. 25 Биринҹи доғу-
лан ушаг гырмызы иди, өзү дә
елә түклү¸ иди ки, елә бил, әј-
нинә күрк ҝејинмишди. Буна
ҝөрә дә онун адыны Ејс�/ гој-
дулар. 26 Ардынҹа Ејсин гар-
дашы чыхды, о, әли илә Ејсин
дабанындан тутмушду1. Буна
ҝөрә дә онун адыны Јагуб� гој-
дулар.À Ушаглар доғуланда Ис-
�аг алтмыш јашында иди.

27 Ушаглар бөјүјүб боја-
баша чатдылар. Ејс ма�ир овчу
олду.3 О, чөл адамы иди. Јагуб
исә вахтынын чохуну евдә� ке-
чирирди.4 О, динҹ� адам иди.
28 Ис�аг да�а чох Ејси истә-
јирди, чүнки Ејс онун үчүн �еј-
ван овлајыб ҝәтирирди. Рәфә-
гә исә Јагубу чох истәјирди.S

29 Бир ҝүн Јагуб шорба би-
ширирди. Бу заман Ејс јорғун-
арғын чөлдән ҝәлди. 30 О,
Јагуба деди: «Нә олар, тез
мәнә биширдијин о гырмызы
хөрәкдән бир аз вер јејим, лап
әлдән дүшмүшәм». Буна ҝөрә
дә она Әдум�m ады верилди.
31 Јагуб она деди: «Онда сән
дә илк оғуллуг �аггыны мәнә
сат». U 32 «Әши, инди јыхы-
лыб өләҹәјәм. Өләндән сонра
илк оғуллуг �аггы нәјимә ҝә-
рәкдир?» — дејә Ејс ҹаваб вер-
ди. 33 Јагуб деди: «Әввәлҹә
анд ич!» Ејс анд ичди, бунунла
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да илк оғуллуг �аггыны Јагуба
сатды.* 34 Јагуб Ејсә чөрәк
вә мәрҹи шорбасы верди. Ејс
јејиб-ичди вә галхыб ҝетди. Бе-
ләҹә, Ејс илк оғуллуг �аггы-
нын гәдрини билмәди.

26 Өлкәдә Ибра�имин дөв-
рүндә олдуғу кими аҹ-

лыг баш галдырды.+ Буна ҝөрә
дә Ис�аг Гәрара, филиштлилә-
рин падша�ы Әбумәликин ја-
нына ҝетди. 2 Је�ова она ҝө-
рүнүб деди: «Мисирә ҝетмә.
Һарада десәм, орада јаша.
3 Бир мүддәт бурада гал., Мән
сәнинлә олаҹағам, сәни мүба-
рәк гылаҹағам, бүтүн бу тор-
паглары сәнә вә өвладлары-
на� верәҹәјәм.- 4 “Сәнин өв-
ладларыны� ҝөјдәки улдузлар
гәдәр чохалдаҹағам,¸ бүтүн бу
торпаглары өвладларына ве-
рәҹәјәм./ Јер үзүнүн бүтүн
халглары сәнин өвладын� ва-
ситәсилә мүбарәк олаҹаг”,1 —
дејәрәк атан Ибра�имә ичди-
јим анды јеринә јетирәҹәјәм.À

5 Чүнки Ибра�им сөзүмә гу-
лаг асды, бүтүн өмрү боју тә-
ләбләримә, әмрләримә, гајда
вә ганунларыма риајәт етди».3

6 Беләҹә, Ис�аг Гәрарда јаша-
ды.4

7 Һәмин јерин адамлары
Ис�агдан арвады барәдә сору-
шанда о дејирди ки, баҹы-
сыдыр.S Рәфәгә ҝөјчәк гадынm

олдуғундан «арвадымдыр» де-
мәјә горхурду, фикирләшир-
ди ки, �әмин јерин адамла-
ры Рәфәгәјә ҝөрә ону өлдүрәр-
ләр. 8 Бир мүддәт кечәндән
сонра филиштлиләрин падша-
�ы Әбумәлик пәнҹәрәдән ба-
хыб ҝөрдү ки, Ис�аг арва-
ды Рәфәгәни охшајыр. U 9 Дәр-
�ал Ис�агы чағырыб деди:
«О ки сәнин арвадындыр. Нәјә

6:B7 � ÁÀ`eÀZB b\fdYdZ*D 6:B8 � ÁÀ`O
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ҝөрә дејирдин, баҹындыр?»
Ис�аг ҹаваб верди: «Горхур-
дум ки, она ҝөрә мәни өлдү-
рәрләр».* 10 Онда Әбумәлик
деди: «Бу нә ишдир башымы-
за ҝәтирирсән?+ Бирдән ким-
сә арвадынла јатарды, онда нә
оларды?.. Аз гала бизи ҝүна-
�а батыраҹагдын!», 11 Әбу-
мәлик бүтүн халга белә бир
фәрман верди: «Ким бу кишијә
вә арвадына тохунса, өлдүрү-
ләҹәк!»

12 Ис�аг о торпагда тахыл
әкмәјә башлады. Һәмин ил
торпагдан јүз гат мә�сул ҝө-
түрдү, чүнки Је�ова она бәрә-
кәт верирди.- 13 Беләликлә,
Ис�аг варлы-�аллы адам олду.
Онун ишләри елә јахшы ҝе-
дирди ки, ахырда вар-дөвләти
бирә-беш артды. 14 О, гојун
сүрүләри, чохлу мал-гара, гул-
гарабаш са�иби олду.¸ Буну ҝө-
рән филиштлиләр она пахыл-
лыг етмәјә башладылар.

15 Филиштлиләр вахтилә
Ибра�имин нөкәрләринин газ-
дығы бүтүн гујулары торпаг-
ла долдурдулар./ 16 Ахырда
Әбумәлик Ис�ага деди: «Чых
ҝет бизим арамыздан. Чүнки
сән биздән гат-гат ҝүҹлү олму-
сан». 17 Ис�аг орадан чыхыб
ҝетди вә Гәрар1 вадисиндә ча-
дыр гуруб јашады. 18 О, ата-
сы Ибра�имин дөврүндә га-
зылан, амма онун өлүмүндән
сонра филиштлиләрин торпаг-
ла долдурдуғу су гујуларыны
јенидән газдыÀ вә онлара ата-
сынын гојдуғу адлары3 гај-
тарды.

19 Ис�агын нөкәрләри ва-
дидә гују газанда ширин
су тапдылар. 20 Анҹаг Гәрар
чобанлары: «Су бизимдир», —
дејәрәк Ис�агын чобанлары
илә далашмаға башладылар.
Буна ҝөрә дә Ис�аг гујунун
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адыны Әсәг� гојду, чүнки чо-
банлар онунла далашмышды-
лар. 21 Онлар башга гују да
газдылар. Онун да үстүндә
дава дүшдү. Ис�аг гујунун
адыны Ситна� гојду. 22 Сон-
ра Ис�аг орадан ҝедиб, башга
бир гују газды. Амма бу гују-
нун үстүндә дава дүшмәди. Бу
сәбәбдән Ис�аг гујунун адыны
Рә�бут� гојду вә деди: «Је�ова
бизи ҝенишлијә чыхарды вә бу
дијарда барлы-бә�әрли етди».*

23 Сонра Ис�аг орадан
Биир-Сәбаја+ ҝетди. 24 Је�о-
ва �әмин ҝеҹә она ҝөрүнүб
деди: «Мән атан Ибра�имин
Алла�ыјам., Горхма-, Мән сә-
нинләјәм. Гулум Ибра�имә
ҝөрә сәни мүбарәк гылаҹа-
ғам, өвладларыны� чохалдаҹа-
ғам».¸ 25 Онда Ис�аг орада
гурбанҝа� дүзәлтди вә Је�о-
ванын адыны чағырды�./ О, �ә-
мин јердә чадыр гурду.1 Гулла-
ры да орада гују газды.

26 Бир мүддәт сонра Әбу-
мәлик мәслә�әтчиси Ә�уз-
зәт вә орду башчысы Феј-
�ул илә бирҝәÀ Гәрардан онун
јанына ҝәлди. 27 Ис�аг онла-
ра деди: «Хејир ола ҝәлми-
синиз? Мәни ҝөзү ҝөтүрмәјән,
араныздан гован сиз дејилди-
низ?» 28 Онлар ҹаваб верди-
ләр: «Ачыг-ајдын ҝөрүрүк ки,
Је�ова сәнин арханда дуруб.3

Буна ҝөрә бура ҝәлмәји гәра-
ра алдыг, ҝәлдик ки, бир-би-
римизә анд ичиб ә�д бағлајаг4:
29 биз сәнә тохунмадығымыз,
јалныз јахшылыг едиб, сәни
сағ-саламат јола салдығымыз
кими, сән дә бизә пислик етмә,
чүнки сән Је�ованын мүбарәк
бәндәсисән». 30 Ис�аг онлар
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үчүн зијафәт гурду, онлар
отуруб јејиб-ичдиләр. 31 Сә-
�әриси ҝүн тездән галхыб
бир-бириләринә анд ичдиләр.*

Сонра Ис�аг онлары јола сал-
ды вә онлар сағ-саламат чы-
хыб ҝетдиләр.

32 Елә �әмин ҝүн Ис�агын
гуллары ҝәлиб хәбәр верди-
ләр ки, газдыглары гујудан+ су
чыхды. 33 О, гујунун адыны
Шива� гојду. Буна ҝөрә дә шә-
�әрин ады бу ҝүнә гәдәр Биир-
Сәба�, галыб.

34 Гырх јашы оланда Ејс
�ет Бииринин гызы Јә�удәти
вә �ет Илунун гызы Бәсмәни
алды.- 35 Онлар Ис�агла Рә-
фәгәјә бөјүк дәрд олдулар.¸

27 Ис�аг гоҹалыб ҝөзләри-
нин нуруну итирмишди.

Бир ҝүн о, бөјүк оғлу Ејси/ ја-
нына чағырыб деди: «Оғлум!»
О: «Бәли, ата», — дејә ҹаваб
верди. 2 «Мән артыг гоҹал-
мышам, өлүм башымын үстү-
нү �аглајыб. 3 Сила�ыны, јај-
охуну ҝөтүр, ҝет чөлә, мәним
үчүн ов овла.1 4 Хошлады-
ғым о дадлы јемәји бишир ҝә-
тир, јејим, нә гәдәр ки ҹаным
үстүмдәдир, сәнә хејир-дуа ве-
рим».

5 Рәфәгә Ис�агын Ејслә
сө�бәтинә гулаг асырды. Елә
ки Ејс ов овлајыб атасына
ҝәтирмәк үчүн чөлә ҝетди,À

6 Рәфәгә оғлу Јагубун јаны-
на ҝәлиб деди:3 «Индиҹә ата-
нын гардашын Ејслә сө�бә-
тини ешитдим. О дејирди:
7 “Мәним үчүн �ејван овлајыб
ҝәтир, ондан дадлы јемәк �а-
зырла, јејим, ҹаным �әлә үс-
түмдә икән Је�ованын өнүндә
сәнә хејир-дуа верим”.4 8 Оғ-
лум, инди гулаг ас, ҝөр нә деји-
рәм.S 9 Ҝет сүрүнүн ичиндән
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ики јахшы оғлаг сеч ҝәтир,
атанын хошладығы јемәји би-
ширим. 10 Сонра ону апарыб
атана верәрсән ки, јесин вә
ҹаны �әлә үстүндә икән сәнә
хејир-дуа версин».

11 Јагуб исә анасы Рәфәгәјә
деди: «Ахы гардашым Ејс түк-
лүдүр,* мән исә јох. 12 Бир-
дән атам мәнә тохунду?+ Елә
чыхаҹаг ки, мән ону әлә са-
лырам. Онда хејир-дуа әвәзи-
нә ләнәт газанарам». 13 Ана-
сы она ҹаваб верди: «Сәнә оху-
нан ләнәт мәнә ҝәлсин, оғлум.
Сән мән дејәни елә, ҝет �ејван-
лары ҝәтир»., 14 Беләликлә,
Јагуб ҝедиб �ејванлары ана-
сына ҝәтирди, о да онун атасы-
нын хошладығы јемәји би-
ширди. 15 Бундан сонра Рә-
фәгә бөјүк оғлу Ејсин евдә
олан ән ҝөзәл палтарыны ҝө-
түрүб кичик оғлу Јагуба ҝејин-
дирди.- 16 Һәмчинин әлләри-
ни вә бојнунун түксүз јерини
оғлагларын дәриси илә өртдү.¸

17 Сонра �азырладығы дадлы
јемәји вә чөрәји Јагубун әлинә
верди./

18 Јагуб ичәри, атасынын
јанына ҝириб «Ата!» — дејә
сәсләнди. О сорушду: «Бујур.
Кимсән, бала?» 19 «Илкин Еј-
сәм, — Јагуб ҹаваб верди.1 —
Дедијини еләдим. Галх, ҝәтир-
дијим ов әтиндән је ки, мәнә
хејир-дуа верәсән».À 20 Ис�аг
оғлуна деди: «Нә тез ов та-
пыб ҝәлдин, оғлум?» О ҹа-
ваб верди: «Алла�ын Је�ова
ону мәним гаршыма чыхарды».
21 Онда Ис�аг Јагуба деди:
«Бир јахын ҝәл оғлум, сәнә то-
хунум, ҝөрүм доғруданмы Ејс-
сән».3 22 Јагуб атасы Ис�а-
га јахынлашды. Ис�аг она
тохунуб деди: «Сәс Јагубун сә-
сидир, әлләр исә Ејсинки».4

23 Јагубун әлләри гардашы
Ејсин әлләри кими түклү ол-

дуғундан Ис�аг ону таныма-
ды. Беләҹә, Ис�аг она хејир-
дуа верди.*

24 Бундан сонра о соруш-
ду: «Сән, доғрудан, оғлум Ејс-
сән?» «Бәли», — дејә ҹаваб вер-
ди. 25 «Онда, оғлум, ов әтин-
дән ҝәтир јејим, сонра сәнә
хејир-дуа верим». Јагуб јемә-
ји онун габағына гојду, Ис-
�аг једи. Шәраб да ҝәтирди, о
ичди. 26 Сонра Ис�аг оғлуна
деди: «Оғлум, јахын ҝәл, атаны
өп».+ 27 О јахынлашыб ата-
сыны өпдү. Ис�аг онун палта-
рынын гохусуну �исс етди, вә
она хејир-дуа вериб деди:
«Оғлумдан Је�ованын не-

мәт вердији чөлләрин гохусу
ҝәлир. 28 Гој Алла� сәнә ҝөј-
ләрин ше�ини,- јерин бәрәкәт-
ли торпагларыны¸ версин, та-
хылы, јени шәрабы башындан
төксүн./ 29 Гој халглар сәнә
гуллуг етсин, үммәтләр өнүн-
дә баш әјсин. Гардашларына
аға ол, гој ананын оғуллары
гаршында баш әјсин.1 Сәнә лә-
нәт едәнләрә ләнәт олсун,
сәнә хејир-дуа верәнләр исә
хејир-дуа алсын».À

30 Ис�аг Јагуба хејир-дуа
вериб гуртарандан сонра Ја-
губ атасынын јанындан чых-
ды. Елә бу дәм гардашы Ејс
овдан гајытды.3 31 О да дад-
лы јемәк бишириб атасына ҝә-
тирди вә деди: «Ата, галх оғ-
лунун ҝәтирдији ов әтиндән је,
мәнә хејир-дуа вер». 32 Ата-
сы Ис�аг ондан сорушду: «Сән
кимсән?» «Мән сәнин оғлунам,
илкин Ејс».4 33 Онда Ис�а-
гын ҹанына шиддәтли титрәт-
мә дүшдү. О деди: «Бәс онда
�ејван овлајыб әтиндән бајаг
мәнә ҝәтирән ким иди? Елә сә-
нин габағынҹа онун ҝәтир-
дији хөрәји јејиб гуртардым,
ҝәтирәнә дә хејир-дуа вердим.
Хејир-дуа онунку олаҹаг».
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34 Атасынын сөзләрини
ешидәндә Ејс �арај салыб аҹы-
аҹы ағлады вә атасына јал-
варды: «Нә олар, ата, мәнә дә
хејир-дуа вер!»* 35 Ис�агса
ҹаваб верди: «Гардашын мәнә
кәләк ҝәлиб сәнә верәҹәјим
хејир-дуаны алды». 36 Онда
Ејс деди: «Елә буна ҝөрә онун
ады Јагубдур� да. Бунунла
икинҹи дәфәдир ки, мәним је-
рими тутур.+ Әввәлҹә илк
оғуллуг �аггыма ҝөз дикди,,

инди дә хејир-дуамы алды».-

Сонра атасындан сорушду:
«Јәни мәним үчүн �еч хејир-
дуа галмајыб?» 37 Ис�аг Ејсә
ҹаваб верди: «Ону сәнә аға
еләмишәм,¸ бүтүн гардашла-
рыны онун гуллуғуна верми-
шәм. Тахылы, јени шәрабы она
бәхш етмишәм./ Сәнә вермәјә
нә галды ки, оғул?»

38 Ејс атасына деди: «Ата,
елә ҹәми бир хејир-дуан вар?
Нә олар, мәнә дә хејир-дуа
вер!» Буну дејиб �өнкүртү илә
ағлады.1 39 Онда Ис�аг оғлу-
на деди:
«Мәскәнин јер үзүнүн бәрә-

кәтли торпагларындан, ҝө-
јүн ше�индән узаг олаҹаг.À

40 Гылынҹ ҝүҹүнә јашајаҹаг-
сан,3 гардашына гуллуг едә-
ҹәксән.4 Амма вахт ҝәләҹәк,
үсјан едәҹәксән, онун бојунду-
руғуну гырыб бојнундан ата-
ҹагсан».S

41 Атасы Јагуба хејир-дуа
вердијинә ҝөрә Ејс гардашына
дүшмән кәсилмишди.m О, өз-
өзүнә дејирди: «Атамын өмрү-
нә� аз галыб, U ондан сонра гар-
дашым Јагубу өлдүрәҹәјәм».
42 Бөјүк оғлу Ејсин сөзләри
Рәфәгәнин гулағына чатанда
дәр�ал кичик оғлу Јагубу ја-
нына чағыртдырыб деди: «Гар-

6;B7: � �ÀZ*amB /*+*Z/*Z U*]mj*ZC
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дашын Ејс сәни өлдүрүб ги-
сас алмаг истәјир. 43 Инди,
оғлум, мәнә гулаг ас: бура-
дан гач, Һаррана, гардашым
Лабанын јанына ҝет.* 44 Гар-
дашынын �ирси јатана гәдәр
бир мүддәт орада гал. 45 Еј-
син сәнә гаршы гәзәби соју-
јанда вә она етдикләрини јад-
дан чыхаранда хәбәр ҝөндә-
риб сәни орадан чағырарам.
Нә үчүн бир ҝүндә икинизи дә
итирим?»

46 Рәфәгә елә �еј Ис�ага
дејирди: «Бу �ет гызларынын
әлиндән �әјатымдан безми-
шәм.+ Әҝәр Јагуб да �ет гызла-
рындан алса, бу өлкәдәки гыз-
лар кими гыза евләнсә,, мән
да�а јашаја билмәрәм».

28 Ахырда Ис�аг Јагубу ча-
ғырыб она хејир-дуа вер-

ди вә тапшырды: «Кәнан гыз-
ларындан өзүнә арвад алма.-

2 Фәддан-Арама, ананын ата-
сы Бәтуилин евинә ҝет, ора-
дан, дајын Лабанын гызларын-
дан¸ арвад ал. 3 Гадир Алла�
сәни мүбарәк гылаҹаг, оғул-
ушаг са�иби едәҹәк, нәслини
чохалдаҹаг. Сәндән чохлу тај-
фалар әмәлә ҝәләҹәк./ 4 Ал-
ла�ын Ибра�имә вәд етдији
немәтләр1 сәнә вә өвладына�
нәсиб олаҹаг, Ибра�имә вер-
дији торпаға — гәриб кими ја-
шадығын бу торпаға са�иб
олаҹагсан».À

5 Беләликлә, Ис�аг Јагубу
Фәддан-Арама ҝөндәрди. Ја-
губ арами Бәтуилин оғлу3 Ла-
банын јанына ҝетмәк үчүн
јола дүшдү. Лабан Јагубла Еј-
син анасы Рәфәгәнин гарда-
шы4 иди.

6 Ејс ҝөрдү ки, Ис�аг Јагу-
ба хејир-дуа вериб арвад алмаг
үчүн Фәддан-Арама ҝөндәрди,
өзү дә она хејир-дуа верәндә
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Кәнан гызларындан алмамағы
тапшырды,* 7 Јагуб да ата-
анасынын сөзү илә Фәддан-
Арама ҝетди.+ 8 Онда Ејс
билди ки, атасы Ис�агын Кә-
нан гызларындан хошу ҝәл-
мир., 9 Одур ки, Исмајылын�
јанына ҝедиб, арвадларынын
үстүнә Ибра�имин Исмајыл-
дан олан нәвәси, Нәбајүтүн
баҹысы Мә�аләти алды.-

10 Јагуб јола дүзәлиб Биир-
Сәбадан Һаррана тәрәф ҝет-
ди.¸ 11 Хејли ҝетдикдән сон-
ра ҝәлиб бир јерә чыхды.
Ҝүн артыг батдығындан ҝе-
ҹәни орада кечирмәк гәрары-
на ҝәлди. Орадакы дашлардан
бирини ҝөтүрүб башынын ал-
тына гојду вә узаныб јатды./

12 Ҝеҹә бир јуху ҝөрдү. Ҝөрдү
ки, јердән башы ҝөјә дирәнән
бир пилләкән галхыр. Алла-
�ын мәләкләри бу пилләкәнлә
чыхыб-дүшүрләр.1 13 Пиллә-
кәнин башында исә Је�ова ду-
руб. О дејирди:
«Мән бабан Ибра�имин вә

атан Ис�агын Алла�ыјам.À Үс-
түндә узандығын торпағы
сәнә вә өвладларына� верәҹә-
јәм.3 14 Өвладларын гум дә-
нәләри кими чох олаҹаг.4 Ша-
хәләниб гәрбә, шәргә, шимала
вә ҹәнуба јајылаҹагсан. Сәнин
вә өвладын� васитәсилә јерин
бүтүн халглары мүбарәк ола-
ҹаг.S 15 Мән сәнинләјәм; ҝет-
дијин �әр јердә сәни гору-
јаҹағам вә гајтарыб бу дијара
ҝәтирәҹәјәм.m Сәни тәрк етмә-
јәҹәјәм, вердијим сөзү мүтләг
јеринә јетирәҹәјәм». U

16 Јагуб јухудан ојаныб өз-
өзүнә деди: «Ишә бир бах, Је-
�ованын Өзү бурададыр, мән
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исә билмәмишәм». 17 О гор-
хуја дүшүб деди: «Бура нә ва-
�имәли јердир белә! Јох, бура
Алла�ын евиндән башга бир
шеј ола билмәз, бура ҝөј-
ләрин гапысыдыр».* 18 Јагуб
сүб� тездән галхды, башынын
алтына гојдуғу дашы галды-
рыб дикинә гојду вә үстүнә јағ
төкдү.+ 19 Һәмин јерин ады-
ны Бејтел� гојду; шә�әрин әв-
вәлки ады исә Луз иди.,

20 Сонра Јагуб нәзир едиб
деди: «Әҝәр Алла� �әмишә мә-
нимлә олса, ҝетдијим јолда
мәни горуса, јемәјә чөрәјими,
ҝејинмәјә палтарымы јетирсә,
21 сағ-саламат атамын еви-
нә гајытсам, онда биләҹә-
јәм ки, Је�ова, �әгигәтән, мә-
ним Алла�ымдыр�. 22 Гојду-
ғум бу даш Алла�ын еви- ола-
ҹаг вә мәнә вердији �әр шејин
онда бирини Она верәҹәјәм».

29 Бундан сонра Јагуб јолу-
на давам едиб шәрглилә-

рин өлкәсинә ҝетди. 2 О ҝә-
либ бир отлаға чыхды. Ҝөр-
дү ки, бир гујунун јанында үч
гојун сүрүсү јатышыр; адәтән,
сүрүләри �әмин гујудан сула-
јырдылар. Гујунун ағзында бө-
јүк бир даш вар иди. 3 Сүрү-
ләрин �амысы ораја јығылан-
да дашы гујунун ағзындан ҝө-
түрүр, �ејванлара су верир,
сонра дашы јенә гајтарыб өз
јеринә, гујунун ағзына гојурду-
лар.

4 Јагуб чобанлардан со-
рушду: «Гардашлар, �арадан-
сыныз?» «Һарранданыг»,¸ —
дејә ҹаваб вердиләр. 5 Онда
о сорушду: «На�урун/ нәвә-
си Лабаны1 танымырсыныз?»
«Таныјырыг», — дедиләр.
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6 «Неҹәдир, сағ-саламатдыр?»
«Һә, саламатдыр. Одур, гызы
Рә�илә* ҝәлир, гојунлары ҝә-
тирир». 7 Јагуб деди: «Һәлә
ахшама чох вар, сүрүләри јығ-
маг вахты дејил! Гојунлара су
верин, сонра апарын отарын».
8 Онлар дедиләр: «Јох, ҝәрәк
сүрүләрин �амысы јығылсын,
дашы гујунун ағзындан ҝөтүр-
сүнләр ки, биз дә гојунлары
сулаја биләк».

9 Јагуб онларла данышанда
Рә�илә атасынын гојунлары-
ны ҝәтириб ҝәлди, чүнки го-
јунлары о отарырды. 10 Ја-
губ дајысы Лабанын гызы Рә-
�иләни ҝөрәндә јахынлашыб
дашы гујунун ағзындан јувар-
лады вә дајысы Лабанын го-
јунларына су верди. 11 Сон-
ра Рә�иләни өпдү вә �өнкүртү
илә ағлады. 12 О, Рә�иләјә
атасынын го�уму, Рәфәгәнин
оғлу олдуғуну сөјләди. Гыз га-
чыб атасына хәбәр верди.

13 Лабан+ баҹысы оғлу Ја-
губун ҝәлдијини ешитҹәк тез
онун габағына чыхды. Ону
өпүб бағрына басды вә евлә-
ринә ҝәтирди. Јагуб башы-
на ҝәләнләри бирҹә-бирҹә Ла-
бана нәгл етди. 14 Лабан она
деди: «Сән мәним ганы га-
нымдан, ҹаны ҹанымдан олан
доғмамсан�». Беләликлә, Јагуб
дүз бир ај онларда галды.

15 Бундан сонра Лабан Ја-
губа деди: «Белә олмаз ахы,
го�умумсан, дејә, мәнә �авајы
ишләјәҹәксән? Сөјлә, зә�мәти-
нин �аггы нә олсун?»- 16 Ла-
банын ики гызы вар иди: бө-
јүјүнүн ады Ләја, кичијининки
исә Рә�илә иди.¸ 17 Ләјанын
ҝөзләриндә парлаглыг јох иди.
Рә�илә исә ҝөзәл-ҝөјчәк, јара-
шыглы бир гыз иди. 18 Јагуб
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Рә�иләјә вурулмушду. Одур
ки, деди: «Кичик гызын Рә�и-
ләјә ҝөрә сәнә једди ил ишлә-
мәјә �азырам».* 19 Лабан ҹа-
ваб вериб деди: «Мәним үчүн
лап јахшы. Гызымы башга-
сына вермәкдәнсә, елә сәнә
верәрәм. Гал мәним јанымда».
20 Јагуб Рә�иләјә ҝөрә једди
ил ишләди,+ амма бу једди ил
онун үчүн бир нечә ҝүн кими
ҝәлиб кечди, чүнки гызы чох
севирди.

21 Вахт тамам оланда Ја-
губ Лабана деди: «Данышды-
ғымыз вахт битди. Инди Рә-
�иләни мәнә вер, онунла евлә-
ним�». 22 Лабан о јерин бү-
түн ҹамаатыны јығыб зијафәт
верди. 23 Анҹаг ахшам Јагу-
бун јанына гызы Ләјаны апар-
ды ки, Јагуб онунла јахынлыг
етсин. 24 Лабан кәнизи Зүл-
фәни гызына гуллугчу верди.,

25 Сә�әр ачыланда Јагуб ҝөз-
ләринә инанмады: јанындакы
Ләја иди! О ҝедиб Лабана
деди: «Бу нә ишдир ҝөрмү-
сән? Мәҝәр мән сәнә Рә�иләјә
ҝөрә ишләмирдим? Нијә мәнә
кәләк ҝәлдин?»- 26 Онда Ла-
бан деди: «Бизим адәтә ҝөрә,
бөјүк гыз дура-дура кичији
вермәк олмаз. 27 Гој �әфтә-
низ тамам олсун, сонра сәнә
о бири гызы да верәрәм, амма
онун үчүн дә једди ил иш-
ләмәли олаҹагсан».¸ 28 Јагуб
белә дә етди, �әфтәни Ләја илә
баша вурду. Ондан сонра Ла-
бан гызы Рә�иләни дә она вер-
ди. 29 Үстәлик, кәнизи Бәл-
�әни гызы Рә�иләјә гуллугчу
верди./

30 Јагуб Рә�илә илә дә ја-
хынлыг етди. О, Рә�иләни
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Ләјадан чох севирди. Јагуб Ла-
бана једди ил дә хидмәт етди.*

31 Је�ова ҝөрәндә ки, әри
Ләјаны севмир, онун бәтни-
ни ачды.+ Рә�илә исә сонсуз
иди., 32 Ләја �амилә галыб
оғлан доғду вә «Је�ова дәр-
дими ҝөрдү.- Инди әрим мәни
севәҹәк» дејәрәк оғлунун ады-
ны Рубән�¸ гојду. 33 О, јенә
�амилә галыб оғлан доғду.
«Је�ова севилмәдијими еши-
диб мәнә бу ушағы да верди»
дејәрәк адыны Шәмун�/ гојду.
34 Ләја бир дәфә дә �амилә га-
лыб оғлан доғду вә «инди әрим
мәнә бағланаҹаг, чүнки онун
үчүн үч оғул дүнјаја ҝәтирми-
шәм» деди. Буна ҝөрә дә уша-
ғын ады Лави�1 олду. 35 Сон-
ра бир дә �амилә галды вә јенә
оғлу олду. О деди: «Бу дәфә Је-
�ованы мәд� едәҹәјәм». Одур
ки, ушағын адыны Јә�уда�À

гојду. Бундан сонра бир мүд-
дәт онун ушағы олмады.

30 Рә�илә Јагуба ушаг доғ-
мадығыны ҝөрәндә ба-

ҹысына пахыллыг етмәјә баш-
лады вә Јагуба деди: «Мәнә
ушаг вер, јохса өләрәм».
2 Буну ешидәндә Јагуб Рә�и-
ләнин үстүнә �ирсләнди вә
деди: «Мәҝәр мән Алла�ам?
Алла� сәнә өвлад вермәјәндән
сонра мән нејләјә биләрәм?»
3 Онда Рә�илә деди: «Кәни-
зим Бәл�ә3 илә јахынлыг ет,
гој онун доғдуғу ушаг мә-
ним олсун�, мән дә ана олум».
4 Беләликлә, о, кәнизи Бәл�ә-
ни Јагуба верди вә Јагуб онун-
ла јахынлыг етди.4 5 Бәл�ә
�амилә галыб Јагуба оғул доғ-
ду. 6 Онда Рә�илә деди: «Ал-
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ла� �акимим олду, сәсими
ешитди вә мәнә бир оғул вер-
ди». Буна ҝөрә дә ушағын ады-
ны Дан�* гојду. 7 Рә�иләнин
кәнизи Бәл�ә јенә �амилә гал-
ды вә Јагуба бир оғул да доғ-
ду. 8 Рә�илә: «Баҹымла вар
ҝүҹүмлә чарпышыб она үстүн
ҝәлдим!» — деди вә ушағын
адыны Нифталы�+ гојду.

9 Ләја ҝөрәндә ки, да�а
ушағы олмур, кәнизи Зүлфә-
ни Јагуба верди., 10 Ләјанын
кәнизи Зүлфә Јагуба оғул доғ-
ду. 11 Онда Ләја деди: «Мә-
нимки ҝәтирди!» вә оғлунун
адыны Ҹад�- гојду. 12 Бундан
сонра Ләјанын кәнизи Зүл-
фә икинҹи дәфә Јагуба оғул
доғду. 13 Ләја деди: «Мән
бәхтәвәрәм! Гадынлар мәнә
бәхтәвәрлик охујаҹаг».¸ Белә-
ҹә, ушағын адыны Ашир�/

гојду.
14 Бир дәфә буғда бичини

вахты Рубән1 бајырда ҝәзән-
дә адамкөкү тапды вә ҝәтириб
анасы Ләјаја верди. Онда Рә-
�илә Ләјадан ха�иш етди: «Оғ-
лунун ҝәтирдији адамкөкүн-
дән мәнә дә вер». 15 Ләја она
деди: «Әрими әлимдән алма-
ғын бәс дејил, инди дә оғ-
лумун ҝәтирдији адамкөкүнә
ҝөз дикмисән?»À Онда Рә�и-
лә деди: «Јахшы, оғлунун ҝә-
тирдији адамкөкүнүн әвәзин-
дә Јагуб бу ҝеҹәни сәнинлә ке-
чирәҹәк».

16 Јагуб ахшам отлагдан
гајыданда Ләја онун гаршысы-
на чыхыб деди: «Бу ҝеҹә сән
мәнимсән. Сәндән өтрү оғ-
лумун ҝәтирдији адамкөкүнү
вермишәм». Беләликлә, Јагуб
�әмин ҝеҹәни Ләја илә кечир-
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ди. 17 Алла� Ләјаны ешитди
вә она ҹаваб верди. Ләја �ами-
лә галыб бешинҹи оғлуну дүн-
јаја ҝәтирди. 18 Онда Ләја:
«Кәнизими әримә вердијимә
ҝөрә Алла� мәни мүкафатлан-
дырды», — дејиб оғлунун ады-
ны Јәсакир�* гојду. 19 Ләја
јенә �амилә галды вә Јагуба
алтынҹы оғлуну доғду.+ 20 О
деди: «Алла� мәнә ҝөзәл бир
пај верди. Ахыр ки, әрим мәнә
дөзүм ҝөстәрәҹәк,, ахы мән
онун үчүн алты оғул дүнјаја
ҝәтирмишәм».- О, ушағын ады-
ны Зәбулун�¸ гојду. 21 Бун-
дан сонра Ләјанын бир гызы
олду вә онун адыны Динә/

гојду.
22 Нә�ајәт, Алла� Рә�иләјә

нәзәр салды. Ону ешитди вә
јалварышларына ҹаваб вериб
бәтнини ачды.1 23 О �амилә
галыб оғлан доғду вә деди:
«Алла� үзүмү ағ еләди».À

24 Сонра «Је�ова мәнә баш-
га бир оғул да верди» дејәрәк
ушағын адыны Јусиф�3 гојду.

25 Елә ки Рә�илә Јусифи
дүнјаја ҝәтирди, Јагуб Лабана
деди: «Мәни бурах өз елимә,
обама гајыдым.4 26 Арвад-
ушағымы да мәнә вер, онла-
ра ҝөрә сәнә хидмәт етмишәм.
Сәнин үчүн неҹә ҹанла-башла
ишләдијими өзүн дә јахшы би-
лирсән».S 27 Ҹавабында Ла-
бан деди: «Нә олар, мәним ја-
нымда гал. Бүтүн әламәтләр
ҝөстәрир ки, Је�ова сәнә ҝөрә
мәнә хејир-бәрәкәт верир».
28 Сонра әлавә етди: «Һаг-
гын нә олаҹагса, де верәрәм».m

29 Онда Јагуб деди: «Сәнә
неҹә хидмәт етдијими, сүрү-
ләринә неҹә бахдығымы өзүн
дә јахшы билирсән. U 30 Әв-
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вәл сәнин нәјин вар иди? Амма
ҝөр мән ҝәләндән сонра Је�о-
ва сәнә нә гәдәр хејир-бәрәкәт
вериб, сүрүләрин ҝөр нә гәдәр
артыб чохалыб. Бәс мән өзүмә
нә вахт ҝүн ағлајаҹағам?»*

31 Лабан деди: «Сәнә нә
верим?» Јагуб ҹаваб вер-
ди: «Мәнә �еч нә лазым де-
јил! Сәндән тәкҹә бир риҹам
вар. Мән јенә дә сәнин сү-
рүнү отарыб ону горујаҹағам.+

32 Амма бир шәртлә: бу ҝүн
сүрүнү ҝөздән кечирәк. Сән
гојунларын ичиндән халлыла-
ры вә ала-булалары, гочларын
ичиндән түнд-шабалыды рәнҝ-
дә оланлары, кечиләрин дә
ичиндән ала-булалары вә хал-
лылары сечиб ајыр. Бундан
сонра беләләри мәним муздум
олаҹаг., 33 Нә вахт мәнә дү-
шән пајы јохламаға ҝәлсән, дү-
рүст даврандығымы ҝөрәҹәк-
сән; әҝәр мәним сүрүмдә бир
дәнә дә олсун халсыз, ала-була
олмајан кечи, јахуд түнд-шаба-
лыды олмајан гоч ҝөрсән, ону
бојнума оғурлуг кими јазар-
сан».

34 Онда Лабан деди: «Лап
јахшы! Гој сән дејән олсун».-

35 Һәмин ҝүн о, бүтүн ала-бә-
зәк вә халлы тәкәләри, халлы
вә ала-була кечиләри, үстүндә
ағ халы олан вә түнд-шабалы-
ды гочлары ајырыб оғланла-
рына верди. 36 Сонра Јагуб-
ла өзү арасында үчҝүнлүк јол
гәдәр мәсафә гојду. Јагуб Ла-
банын јердә галан сүрүләринә
чобанлыг едирди.

37 Јагуб ајыфындығы, ба-
дам вә чинар ағаҹларын-
дан тәзәҹә кәсилмиш будаг-
лары ҝөтүрдү, габығыны кә-
сиб үзәриндә ағ халлар ачды.
38 Сонра габығыны кәсдији
будаглары сүрүләрин су ич-
дикләри суватлара гојду ки,
�ејванлар су ичмәјә ҝәләндә

�¿D 7>
* �` 79B67
�` 8:B57
�` 8=B58
�Z 77B5<

+ 	b 8B55

, �` 6=B76

- �` 79B67
�` 8:B59
˛+ 56;B7

¸ �` 8:B58
�` 8=B57
�Z 77B5<

/ �` 78B5

1 �` 6=B75

À V 5B68E 69

3 �` 79B68
�` 89B8
�Z 77B57
Á, ;B=

4 �` 6<B59
�` 75B57

S �` 75B85
Áj 56B56

m �` 75B;

U �` 75B7<
��������������������

*¸ aºbdZ
* �` 76B=E 5>

+ Áj 56B56

, �` 75B;

- �` 75B<

81 
���˙%	%" 7>B5;—7<



онларын өнүндә ҹүтләшсин-
ләр.

39 Беләликлә, �ејванлар ҝә-
либ будагларын өнүндә ҹүт-
ләшир вә сүрүләрдә ала-бә-
зәк, халлы, ала-була �ејванлар
доғулурду. 40 Јагуб гочлары
ајырыр, Лабанын сүрүләрин-
дәки �ејванларын үзүнү ала-
була, түнд-шабалыды �ејван-
лара тәрәф чевирирди. О, өз
сүрүләрини ајры сахлајыр, он-
лары Лабанын сүрүләринә
гатмырды. 41 Һәр дәфә сағ-
лам �ејванлар ҹүтләшәндә Ја-
губ будаглары суватлара, �еј-
ванларын ҝөзү өнүнә гојурду
ки, �ејванлар будагларын ја-
нында ҹүтләшсинләр. 42 Һеј-
ванлар зәиф оланда исә будаг-
лары гојмурду. Беләҹә, зәиф-
ләр �әмишә Лабана, сағламлар
исә Јагуба дүшүрдү.*

43 Јагубун мал-дөвләти
артдыгҹа артды. Онун бөјүк
сүрүләри, чохлу гул-гарабашы,
дәвәләри вә ешшәкләри олду.+

31 Үстүндән бир мүддәт
кечәндән сонра Јагуб

ешитди ки, Лабанын оғланла-
ры дејирләр: «Јагуб атамы-
зын нәји варса, �амысыны әлә
кечириб. Бүтүн вар-дөвләти-
ни атамызын �есабына топла-
јыб»., 2 Јагуб Лабана да ба-
ханда ҝөрүрдү ки, Лабан онун-
ла да�а әввәлки кими дејил.-

3 Бир ҝүн Је�ова Јагуба деди:
«Ата-баба јурдуна, доғмалары-
нын јанына гајыт.¸ Мән сәнә
арха олаҹағам». 4 Јагуб хә-
бәр ҝөндәриб Рә�илә илә Ләја-
ны отлаға, сүрүнүн јанына ча-
ғырды 5 вә деди:
«Ҝөрүрәм ки, атанызын үзү

јаман дөнүб,/ амма атамын
Алла�ы мәнимләдир.1 6 Сиз
өзүнүз дә ша�идсиниз ки,
атаныза ҝүҹүмү әсирҝәмәдән
хидмәт етмишәм.À 7 Атаныз
исә мәнимлә ојун ојнајыр, он

дәфә мәним муздуму дәјишиб.
Амма Алла� гојмады ки, о,
мәнә пислик еләсин. 8 Дејән-
дә ки, муздум халлы �ејванлар
олаҹаг, сүрүдә халлы �ејван-
лар доғулурду; елә ки де-
јирди ала-бәзәк �ејванлар
мәним олаҹаг, онда сүрүдә
ала-бәзәк �ејванлар доғулур-
ду.* 9 Беләҹә, Алла� атаны-
зын сүрүләрини әлиндән алыб
мәнә верди. 10 Бу јахынлар-
да сүрү ҹүтләшән вахт јуху-
да ҝөрдүм ки, сүрүдәки ди-
шиләрлә ҹүтләшән тәкәләр
ала-бәзәк, халлы, ала-була-
дыр.+ 11 Онда Алла�ын мә-
ләји јухуда мәни чағырды: “Ја-
губ!” “Бәли”, — дејә ҹаваб вер-
дим. 12 “Ҝөзләрини галдыр
бах: сүрү илә ҹүтләшән тәкә-
ләр ала-бәзәк, халлы вә ала-
буладыр, чүнки Лабанын сәнә
етдикләри Мәним ҝөзүмдән
јајынмајыб., 13 Мән Бејтелдә
сәнә ҝөрүнән Алла�ам.- Орада
дашын үстүнә јағ төкүб� мәнә
нәзир демишдин.¸ Галх, бу өл-
кәдән чых, доғулдуғун торпаға
гајыт”»./

14 Рә�илә илә Ләја она де-
диләр: «Онсуз да атамызын
мүлкүндән бизә пај дүшмәјә-
ҹәк. 15 О ки бизи өзүнә јад
сајыр, бизи сатыб, алдығы
башлығы да јејир.1 16 Алла-
�ын атамыздан алдығы бүтүн
о мал-дөвләт бизим вә ушагла-
рымызындыр.À Буна ҝөрә Ал-
ла� сәнә нә дејиб ону да елә».3

17 Јагуб галхыб ушаглары-
ны вә арвадларыны дәвәлә-
рә миндирди.4 18 Топладығы
бүтүн мал-дөвләти ҝөтүрдү,
бүтүн сүрүсүнүS — Фәддан-
Арамда әлдә етдији сүрүнү га-
бағына гатыб Кәнан торпағы-
на, атасы Ис�агын јанына јола
дүшдү.m
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19 Лабан гојунларыны гырх-
маға ҝедәндә Рә�илә атасы-
нын ев бүтләрини�* оғурлады.+

20 Јагуб арами Лабана кәләк
ҝәлди, белә ки, она чыхыб ҝет-
дијини билдирмәди. 21 Јагуб
�әр шејини ҝөтүрүб гачды вә
чајы� кечәрәк, Ҝилад дағлыг
бөлҝәсинә үз тутду.- 22 Бу �а-
дисәнин үчүнҹү ҝүнү Јагубун
гачдығыны Лабана чатдырды-
лар. 23 Буну ешидән кими о,
го�умларыны да ҝөтүрүб онла-
рын изинә дүшдү вә једди ҝүн
јол ҝедәндән сонра Ҝилад дағ-
лыг бөлҝәсиндә ону �аглады.
24 Алла� ҝеҹә јухуда¸ арами
Лабана/ ҝөрүнүб деди: «Јагуб-
ла данышанда сөзләринә фи-
кир вер�».1

25 Јагуб Ҝилад дағлыг бөл-
ҝәсиндә чадыр гурмушду. Ла-
бан да го�умлары илә бирлик-
дә алачыгларыны �әмин јердә
гурду. Лабан Јагуба јахынла-
шыб деди: 26 «Бу нә ишдир
тутмусан? Нә үчүн мәни алда-
дыб гызларымы дөјүшдә алы-
нан әсирләр кими апармысан?
27 Нә үчүн мәнә кәләк ҝә-
либ ҝизлинҹә, хәбәр еләмә-
дән гачмысан? Мәнә дејәрдин,
сәни тој-бајрамла, дәфлә, чәнҝ-
лә јола салардым. 28 Амма
сән мәни гызларымла, нәвәлә-
римлә өпүшүб сағоллашмаға
гојмадын; ағылсыз �әрәкәт ет-
дин. 29 Сизә пислик едә би-
ләрдим, лакин атанызын Алла-
�ы кечән ҝеҹә мәнимлә даны-
шыб: “Јагубла данышанда сөз-
ләринә фикир вер”,À — деди.
30 Өзү дә ки, туталым, ата-
нын евиндән өтрү бәрк дарых-
дығына ҝөрә чыхыб ҝедирсән,
бәс мәним алла�ларымы нијә
оғурламысан?»3
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31 Јагуб ҹавабында Лаба-
на деди: «Горхурдум, фикир-
ләширдим ки, гызларыны зор-
ла әлимдән алаҹагсан. 32 Ал-
ла�ларыны исә кимдә тапсан,
онун ганы �алалдыр. Гардаш-
ларымызын ҝөзү гаршысында
ахтар, мәндә нәјини тапсан,
ҝөтүр». Јагубун хәбәри јох иди
ки, Рә�илә онлары оғурлајыб.
33 Лабан Јагубун, Ләјанын вә
ики кәнизин* чадырына ҝирди,
амма �еч нә тапмады. Ахыр-
да Ләјанын чадырындан чы-
хыб Рә�иләнин чадырына ҝир-
ди. 34 Бүтләр Рә�иләдә иди,
онлары кәҹавәнин� ичинә го-
јуб үстүндә отурмушду. Лабан
бүтүн чадыры ахтарды, амма
онлары тапа билмәди. 35 Рә-
�илә атасына деди: «Ағам, гар-
шында ајаға дурмадығыма
ҝөрә аҹығын тутмасын, чүнки
инди мәнимлә гадынларда адә-
тән олан шеј баш верир».+ Бе-
ләликлә, о, чох ахтарды, амма
бүтләри тапа билмәди.,

36 Онда Јагуб �ирсләниб
Лабанла сөзләшди: «Сәнә гар-
шы нә гәба�әт иш тутмушам?
Ҝүна�ым нәдир? Мәни елә тә-
гиб едирсән ки, санки, ҹа-
нијәм. 37 Һәр јери әләк-вә-
ләк еләдин, нәјинисә тапдын?
Әҝәр тапдынса, гардашлары-
мызын габағында чыхарт, гој
онлар бу мәсәлә барәдә гә-
рар версинләр. 38 Дүз ијир-
ми илдир ки, сәнин јанын-
дајам. Нә бир гојунун, нә
бир кечин бала салмајыб.- Сү-
рүндәки гочлардан бирини
дә јемәмишәм. 39 Парчалан-
мыш �ејваны сәнә ҝәтирмәми-
шәм,¸ зијаныны өзүм чәкми-
шәм. Ҝүндүз дә оғурланан
�ејванын әвәзини мәндән ис-
тәмисән, ҝеҹә дә. 40 Ҝүндүз
ҝүн башыма вурурду, ҝеҹә ајаз
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мәни дондурурду. Јуху нәдир
билмирдим.* 41 Будур евин-
дә кечирдијим ијирми ил. Он
дөрд ил ики гызын үчүн, алты
ил дә сүрүн үчүн ишләдим.
Муздуму да он дәфә дәјиш-
мисән.+ 42 Јахшы ки, атамын
Алла�ы,, Ибра�имин Алла�ы,
Ис�агын горхдуғу Алла�- мә-
нимлә иди, јохса мәни әлибош
ҝөндәрәрдин. Алла� чәкдијим
зүлмү, зә�мәти ҝөрдү, буна
ҝөрә дә кечән ҝеҹә сәнә хәбәр-
дарлыг еләди».¸

43 Онда Лабан Јагуба деди:
«Гызлар мәним гызларымдыр,
ушаглар мәним ушагларым-
дыр, сүрү мәним сүрүмдүр.
Ҝөрдүјүн нә варса, �әр шеј
мәнә вә гызларыма мәхсусдур.
Һеч мәним онлара, ја да онла-
рын ушагларына нә исә етмәјә
әлим ҝәләр?! 44 Инди ҝәл сә-
нинлә ә�д бағлајаг, гој о, ара-
мыздакы разылыға ша�ид ол-
сун». 45 Јагуб даш ҝөтүрүб
дикинә гојду/ 46 вә го�умла-
рына деди: «Даш јығын!» Он-
лар да дашлардан галаг вурду-
лар. Сонра даш галағынын үс-
түндә јемәк једиләр. 47 Ла-
бан ону Јәгар-Сә�адут�, Јагуб
исә Галид� адландырды.

48 Лабан деди: «Бу даш га-
лағы мәнимлә сәнин арандакы
ә�дин ша�идидир». Буна ҝөрә
дә Јагуб онун адыны Галид1

гојду 49 вә «биз бир-бири-
миздән узаг оланда гој Је�о-
ва бизә нәзарәт етсин�» дејә-
рәк она Ҝөзәтчи гүлләси ады-
ны да верди. 50 Сонра әлавә
етди: «Әҝәр гызларымы ин-
ҹитсән, онларын үстүнә арвад
алсан, јадда сахла ки, �еч ким
ҝөрмәсә дә, ша�идимиз олан
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Алла� ҝөрүр. 51 Бу даш гала-
ғы, бу да арамыздакы ә�дә
ша�ид кими гојдуғум сүтун.
52 Бу даш галағы вә сүтун ша-
�ид олсун* ки, пислик етмәк
үчүн нә мән бу галағын о та-
јына кечәҹәјәм, нә дә сән гала-
ғын вә сүтунун бу тајына ҝә-
ләҹәксән. 53 Гој Ибра�имин+,
На�урун, онларын атасынын
Алла�ы арамызда �өкм чыхар-
сын». Јагуб исә атасы Ис�агын
горхдуғу Алла�а анд ичди.,

54 Бундан сонра Јагуб дағ-
да гурбан ҝәтириб го�умла-
рыны бир јердә чөрәк јемә-
јә чағырды. Онлар јејиб-ичди-
ләр вә ҝеҹәни дағда галдылар.
55 Лабан сә�әр тездән дурду,
нәвәләрини-, гызларыны өпүб
онлара хејир-дуа верди.¸ Сон-
ра исә онлардан ајрылыб еви-
нә гајытды./

32 Јагуб јолуна давам етди.
Јолда онун гаршысы-

на Алла�ын мәләкләри чых-
ды. 2 Јагуб онлары ҝөрәндә
деди: «Бура Алла�ын ордуҝа-
�ыдыр!» Буна ҝөрә дә о јерин
адыны Ма�анајим� гојду.

3 Сонра Јагуб Әдум1 торпа-
ғындакы Саир дијарына,À гар-
дашы Ејсин јанына габағын-
ҹа адамлар ҝөндәрди. 4 Ја-
губ онлара тапшырды: «Ағам
Ејсә чатдырын ки, гулу Јагуб
белә дејир: “Узун илләрдир Ла-
банын јанында јашајырдым.3

5 Чохлу өкүз, ешшәк, гојун,
гул-гарабаш са�иби олмушам.4

Ағама бу хәбәри ҝөндәрирәм
ки, илтифатыны газаным”».

6 Адамлар гајыдыб Јагу-
ба хәбәр ҝәтирдиләр: «Гарда-
шын Ејслә ҝөрүшдүк. Инди о,
сәни ҝөрмәјә ҝәлир, јанында
да дөрд јүз нәфәр вар».S 7 Ја-
губу горху бүрүдү.m О тәшви-
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шә дүшдү вә адамларыны, сү-
рүләрини, мал-гарасыны, дә-
вәләрини ики �иссәјә ајырды.
8 Фикирләширди ки, Ејс бир
тәрәфә �үҹум етсә, о бириси
гачыб гуртула билсин.

9 Сонра Јагуб деди: «Еј ба-
бам Ибра�имин, атам Ис�а-
гын Алла�ы Је�ова, Сән Өзүн
мәнә демишдин: “Јурдуна, доғ-
маларынын јанына гајыт. Лүт-
фүмү сәндән әсирҝәмәјәҹә-
јәм”.* 10 Гулун ҝөстәрдијин
мә�әббәтә, сәдагәтә лајиг де-
јил.+ Тәк бир чомагла Иорда-
ны кечдим, инди исә ики дәс-
тә көчүм вар., 11 Јалвары-
рам-, Сән Өзүн мәни гардашым
Ејсдән гору, чүнки горхурам
ҝәлиб мәнә, ушаглара вә ана-
ларына �үҹум едәр.¸ 12 Ахы
Сән Өзүн демишдин ки, мәнә
лүтф ҝөстәрәҹәксән, өвладла-
рым� са�илдәки гум дәнәләри-
тәк сајсыз-�есабсыз олаҹаг»./

13 Јагуб ҝеҹәни орада ке-
чирди. Сонра гардашы Ејс
үчүн пај олараг бунлары ајыр-
ды:1 14 200 кечи, 20 тәкә,
200 гојун, 20 гоч, 15 балала-
ры илә бирликдә 30 балаәмиз-
дирән дәвә, 40 инәк, 10 өкүз,
20 диши ешшәк вә 10 еркәк еш-
шәк.À

16 О, сүрүләри бир-бир гул-
ларына тапшырыб деди: «Мән-
дән габаг чајы кечин. Сү-
рүләри бир-бириндән аралы
апарын». 17 Сонра биринҹи
гула тапшырды: «Гардашым
Ејс растына чыханда соруш-
са ки, кимин гулусан, �ара
ҝедирсән, бу сүрүләр кимин-
дир, 18 онда дејәрсән: “Гулун
Јагубун. Бунлар ағам Ејсә �ә-
дијјәдир.3 Будур, өзү дә арха-
дан ҝәлир”». 19 Икинҹијә дә,
үчүнҹүјә дә, сүрүләри апаран
бүтүн гуллара әмр едиб деди:
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«Сиз дә Ејслә растлашанда
она белә дејәрсиниз. 20 Һәм
дә “гулун Јагуб да архамыз-
ҹа ҝәлир” дејин». О, өз-өзү-
нә фикирләширди: «Габағым-
ҹа �әдијјә ҝөндәриб көнлүнү
алсам,* үз-үзә ҝәләндә, бәлкә,
мәни хош үзлә гаршылајар».
21 Беләҹә, �әдијјәләри габа-
ғынҹа чајын о тајына ҝөндәр-
ди, өзү исә ҝеҹәни чадырлары-
ны гурдуғу јердә галды.

22 Ҝеҹә галхыб ики арвады-
ны,+ ики кәнизини, вә он бир
оғлуну ҝөтүрүб Јәббуг- чајы-
нын дајаз јериндән кечди.
23 Беләҹә, онлары вә нәји вар-
дыса, �әр шеји чајын� о тајына
кечирди.

24 Нә�ајәт Јагуб тәк галан-
да бир нәфәр дан јери сөкү-
ләнә гәдәр онунла ҝүләшди.¸

25 Ҝөрәндә ки, Јагуба үстүн
ҝәлә билмир, онун буд ој-
нағына тохунду; беләҹә, ҝүлә-
шән вахт Јагубун буду јерин-
дән ојнады./ 26 Бундан сон-
ра о деди: «Бурах ҝедим,
�ава артыг ишыглашыр». Ја-
губ исә: «Мәнә хејир-дуа вер-
мәјинҹә бурахмарам»,1 — деди.
27 Онда о сорушду: «Адын
нәдир?» «Јагуб», — дејә ҹа-
ваб верди. 28 «Бундан сонра
адын Јагуб јох, Исраил�À ола-
ҹаг, чүнки сән Алла�ла вә ин-
санларла чарпышдын,3 ахырда
үстүн ҝәлдин». 29 Јагуб он-
дан сорушду: «Бәс сәнин адын
нәдир?» О исә ҹавабында:
«Адым нәјинә ҝәрәкдир?»4 —
деди вә орада она хејир-
дуа верди. 30 Јагуб: «Алла-
�ын үзүнү ҝөрсәм дә, сағ гал-
дым»,S — дејәрәк �әмин јерин
адыны Фәниил�m гојду.
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31 Јагуб Фәнуили� кечәндә
ҝүн доғурду. Буду зәдәләнди-
јиндән о ахсајырды.* 32 Одур
ки, Исраил оғуллары инди-
јә гәдәр буд ојнағынын үстүн-
дәки вәтәрләри јемирләр, чүн-
ки ҝүләшдији шәхс Јагубун
буд ојнағынын вәтәринә то-
хунмушду.

33 Јагуб бир дә бахыб ҝөр-
дү ки, Ејс ҝәлир, јанында

да дөрд јүз нәфәр адам.+ Онда
о, Ләјанын, Рә�иләнин вә ики
кәнизин ушагларыны ајырды.,

2 Кәнизләри ушаглары илә
бирликдә габаға,- Ләја илә
ушагларыны онлардан сонра,¸

ән ахырда исә Рә�илә/ илә Ју-
сифи гојду. 3 Өзү исә габаға
кечди вә гардашына јахынла-
шанадәк једди дәфә тәзим
етди.

4 Ејс исә онун габағына гач-
ды, бојнуна сарылыб өпдү.
Икиси дә зүлүм-зүлүм ағлады.
5 Ејс башыны галдырыб га-
дынлары вә ушаглары ҝөрән-
дә сорушду: «Бунлар ким-
дир?» Јагуб деди: «Алла�ын
сәнин гулуна бәхш етдији өв-
ладлардыр».1 6 Онда кәниз-
ләр ушаглары илә ирәли чы-
хыб тәзим етдиләр. 7 Ләја да
ушаглары илә габаға чыхыб
тәзим етди. Ән ахырда Јусиф-
лә Рә�илә јахынлашыб тәзим
етдиләр.À

8 Ејс сорушду: «Габағыма
чыхан о адамлар, сүрүләр
нә иди белә?»3 Јагуб: «Сә-
нин илтифатыны газанмаг ис-
тәјирдим, ағам»,4 — дејә ҹаваб
верди. 9 Онда Ејс деди: «Мә-
ним бәс дејинҹә малым-мүл-
күм вар, гардаш.S Гој сәнин
малын өзүнә галсын». 10 Ја-
губ исә ха�иш етди: «Илти-
фат ејлә, аға, �әдијјәләри гә-
бул ет. Сән ки мәни ме�ри-
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банлыгла гаршыладын, сәнин
үзүнү ҝөрәндә, елә бил, Алла-
�ын үзүнү ҝөрмүш олдум.*

11 Бу �әдијјәләрсә сәнә бәслә-
дијим хош арзуларын из�ары-
дыр.+ Нә олар, онлары ҝөтүр,
чүнки Алла�ын лүтфү сајәсин-
дә �әр шејим вар»., Јагуб о гә-
дәр тәкид етди ки, ахырда Ејс
�әдијјәләри ҝөтүрдү.

12 Сонра Ејс деди: «Ҝәл јола
дүшәк. Мән сизин габағыныз-
ҹа ҝедәрәм». 13 Јагуб исә
деди: «Ағам, ҝөрүрсән ушаг-
лар балаҹадыр.- Үстәлик, мал-
гаранын ичәрисиндә јаныба-
лалылары вар. Сүрүләри бир
ҝүн бәрк говсалар, �амысы
гырылар. 14 Гој ағам ҝетсин,
биз исә јаваш-јаваш сүрүнүн,
ушагларын ајағы илә јеријиб
Саирә, ағамын јанына ҝәлә-
рик».¸ 15 Ејс деди: «Онда гој
адамларымдан бир нечәси сә-
нин јанында галсын». Јагуб
исә ҹаваб верди: «Буна нә ҝә-
рәк вар? Сән ки мәнә илтифат
ҝөстәрдин, бу, мәним бәсим-
дир». 16 Беләликлә, Ејс �ә-
мин ҝүн Саирә гајытды.

17 Јагуб Суггута/ ҝетди.
Орада өзүнә ев, сүрүләри үчүн
чардаглар тикди. Буна ҝөрә дә
о јерин адыны Суггут� гојду.

18 Фәддан-Арамдан1 чых-
дыгдан сонра Јагуб сағ-сала-
мат КәнанÀ дијарындакы Си-
�ам3 шә�әринә ҝәлиб чых-
ды. Орада шә�әрин јахын-
лығында чадырларыны гурду.
19 О, Си�амын атасы Һаму-
рун оғулларына јүз гесита��
вериб чадырларыны гурду-
ғу торпағын бир �иссәсини
алды.4 20 Сонра орада бир
гурбанҝа� дүзәлдиб она Ил-
Ила�-Исраил� адыны верди.S
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34 Јагубун Ләјадан доғу-
лан гызы Динә* о өлкә-

нин гызларынын+ јанына ҝе-
дир, онларла вахт кечирирди.
2 Өлкәнин бөјүк адамларын-
дан бири олан �иви, Һаму-
рун оғлу Си�ам Динәни ҝөрдү,
ону апарыб намусуна тохун-
ду. 3 О, Јагубун гызы Динә-
јә вурулуб она үрәкдән бағ-
ланды; ширин сөзләрлә гызын
үрәјини әлә алмаға чалышды.
4 Ахырда Си�ам атасы Һаму-
ра- деди: «Бу гызы мәнә ал».

5 Јагуб Си�амын Динәни
ләкәләдијини ешидәндә оғлан-
лары отлагда сүрүләрин ја-
нында иди. Буна ҝөрә дә сәси-
ни чыхармајыб оғланларынын
ҝәлишини ҝөзләди. 6 Си�а-
мын атасы Һамур Јагубун ја-
нына ҝәлди ки, онунла да-
нышсын. 7 Амма Јагубун оғ-
ланлары Динәнин башына ҝә-
ләнләри ешитдиләр вә дәр�ал
отлагдан гајытдылар. Бу �ади-
сә онлара јаман тохунмушду,
онлар гәзәб ичиндә идиләр,
чүнки Си�ам Исраили рүсвај
етмишди: онун гызы илә јат-
мышды.¸ Онун тутдуғу бу иш
јолверилмәз иди./

8 Һамур онлара деди: «Гы-
зыныз оғлум Си�амын гәлбинә
�аким кәсилиб. Ха�иш едирәм,
ону оғлума верин. 9 Ҝәлин
го�ум олаг. Биз сиздән гыз
алаг, сиз дә биздән.1 10 Ара-
мызда јашајын. Торпаг сизин
ихтијарынызда олаҹаг. Јаша-
јын, алыш-вериш един, бура-
да көк салын». 11 Сонра Си-
�ам дилләниб гызын атасына
вә гардашларына деди: «Сизин
лүтфүнүзү газанмаг үчүн �әр
нә истәсәниз, верәрәм. 12 Нә
гәдәр бөјүк башлыг, �әдијјә
истәсәниз,À вермәјә �азырам,
бирҹә гызы мәнә верин».

13 Јагубун оғланлары ба-
ҹылары Динәни ләкәләдијинә

ҝөрә Си�ама вә атасы Һаму-
ра �ијлә илә дедиләр: 14 «Бу
мүмкүн дејил, баҹымызы сүн-
нәт олунмамыш* адама вериб
өзүмүзү рүсвај едә билмәрик.
15 Анҹаг о вахт разы ола би-
ләрик ки, бүтүн кишиләриниз
бизим кими сүннәт олунсун.+

16 Онда сизә гыз верәр, сиз-
дән дә гыз аларыг. Сизин ара-
нызда јашајыб бир халг оларыг.
17 Јох әҝәр дедијимизи едиб
сүннәт олунмасаныз, гызымы-
зы да ҝөтүрүб ҝедәҹәјик».

18 Онларын сөзү Һамурун,

вә оғлу Си�амын- хошуна ҝәл-
ди. 19 Ҝәнҹ онларын шәрти-
ни ләнҝимәдән јеринә јетир-
ди,¸ чүнки Јагубун гызындан
чох хошу ҝәлирди. Үстәлик, о,
атасынын евиндә ән �өрмәтли
адам иди.

20 Һамурла оғлу Си�ам шә-
�әр дарвазасына ҝедиб шә-
�әрин кишиләринә дедиләр:/

21 «Бу адамлар бизимлә јах-
шы мүнасибәтдә олмаг истә-
јирләр. Гој онлар бизим тор-
пагда јашајыб алыш-вериш ет-
синләр. Онсуз да өлкәмиз
бөјүкдүр, онларын �амысы-
на јер чатар. Биз онлар-
дан гыз аларыг, онлар да
биздән.1 22 Анҹаг онлар бир
шәртлә бизим арамызда ја-
шајыб бизимлә бир халг ол-
маға разыдырлар: ҝәрәк бү-
түн кишиләримиз онлар кими
сүннәт олунсун.À 23 Белә ет-
сәк, онларын бүтүн мал-мүл-
кү, вар-дөвләти, мал-�ејваны
бизим олаҹаг. Ҝәлин онлара
разылығымызы верәк, бизим-
лә јашасынлар». 24 Онда шә-
�әр дарвазасынын јанында јы-
ғышанларын �амысы Һамур-
ла Си�амын дедији илә разы
олду. Беләҹә, бүтүн киши-
ләр — шә�әр дарвазасынын ја-
нында јығышанларын �амысы
сүннәт олунду.
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25 Анҹаг сүннәт олунмала-
рынын үчүнҹү ҝүнү, �әлә
ағры чәкәркән Јагубун ики
оғлу, Динәнин гардашлары*

Шәмун вә Лави шә�әрә ҝи-
риб �еч кимдә шүб�ә ојат-
мадан шә�әр кишиләрини гы-
лынҹдан кечирдиләр.+ 26 Һа-
муру да, оғлу Си�амы да өл-
дүрдүләр. Сонра баҹылары
Динәни Си�амын евиндән ҝө-
түрүб ҝетдиләр. 27 Јагубун
о бири оғланлары ҝәлиб ки-
шиләри өлдүрүлмүш шә�әри
таладылар, чүнки онларын
баҹысыны ләкәләмишдиләр.,

28 Онларын гојун-гузулары-
ны, мал-гараларыны, ешшәк-
ләрини, шә�әрдә вә са�әдә
олан �әр шејләрини апарды-
лар. 29 Вар-јохларыны гарәт
етдиләр, бүтүн ушаглары, га-
дынлары әсир ҝөтүрдүләр, ев-
ләрини талан етдиләр.

30 Онда Јагуб Шәмунла Ла-
вијә деди:- «Сиз мәним ба-
шыма бәла ачдыныз, мәни бу
торпағын сакинләринин, кә-
наниләрин, фәризиләрин ниф-
рәтинә үрҹа� етдиниз. Мә-
ним нә адамым вар ки? Бир-
ләшиб үстүмә �үҹум чәкәҹәк,
мәни дә, евимдәкиләри дә тә-
ләф едәҹәкләр». 31 Онларса
ҹаваб вериб дедиләр: «Бәс би-
зим баҹымызла фа�ишә кими
рәфтар едәндә јахшы иди?»

35 Бүтүн бунлардан сон-
ра Алла� Јагуба деди:

«Галх, Бејтелә¸ ҝет, орада
јаша. Гардашын Ејсдән гачан-
да сәнә ҝөрүнән Алла�а орада
гурбанҝа� дүзәлт»./

2 Онда Јагуб аиләсинә вә
онунла оланларын �амысына
деди: «Сиздә олан јад алла�-
ларын бүтләрини атын,1 пак-
ланын, палтарларынызы дәји-
шин. 3 Јығышыб Бејтелә кө-
чүрүк. Орада дар ҝүнүмдә
мәнә �ај верән, та бу ҝүнәдәк

мәнә дајаг олан Алла�а гур-
банҝа� дүзәлдәҹәјәм».* 4 Он-
лар өзләриндә олан бүтүн
бүтләри вә гулагларындакы
сырғалары Јагуба вердиләр,
Јагуб да онлары Си�амын ја-
хынлығында битән бөјүк аға-
ҹын алтында басдырды.

5 Бундан сонра онлар јола
дүшдүләр. Әтраф шә�әрлә-
ри Алла�ын вә�ми басмыш-
ды, буна ҝөрә дә онлар Јагу-
бун оғулларыны тәгиб етмәди-
ләр. 6 Ахырда Јагубҝил ҝә-
либ Кәнан торпағындакы Луз+

шә�әринә, јәни Бејтелә чыхды-
лар. 7 Јагуб орада гурбанҝа�
дүзәлтди вә �әмин јерин ады-
ны Ил-Бејтел� гојду, чүнки гар-
дашындан гачанда Алла� ора-
да она ҝөрүнмүшдү., 8 Бир
мүддәт сонра Рәфәгәнин да-
јәси Дәбурә- өлдү. Ону Бејте-
лин јахынлығында, бир палы-
дын алтында дәфн етдиләр. Бу
сәбәбдән Јагуб ағаҹын адыны
Аллун-Бакут� гојду.

9 Јагуб Фәддан-Арамдан
көч едән вахт Алла� јенә
дә она ҝөрүндү. Она хејир-дуа
вериб 10 деди: «Сәнин адын
Јагубдур¸, амма бундан сон-
ра адын Јагуб јох, Исраил
олаҹаг». Беләликлә, Алла� она
Исраил адыны верди./ 11 Ал-
ла� сөзүнә давам едиб деди:
«Мән Гадир Алла�ам.1 Сәнин
нәслини чохалтдыгҹа чохалда-
ҹағам. Сәндән халглар, чох-
лу халглар төрәјәҹәк.À Нәс-
линдән падша�лар чыхаҹаг�.3

12 Ибра�имә вә Ис�ага верди-
јим торпаға ҝәлинҹә, ону сәнә,
сәндән сонра исә өвладларына
верәҹәјәм».4 13 Бундан сон-
ра Алла� Јагубла данышдығы
јердән ҝетди.
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14 Јагуб Алла�ын онунла
данышдығы јердә дикинә бир
даш гојду, үстүнә шәраб тәгди-
мәси� вә јағ төкдү.* 15 О, Ал-
ла�ын онунла данышдығы �ә-
мин бу јерин адыны јенә дә
Бејтел дејиб чағырды.+

16 Сонра Јагубҝил Бејтел-
дән чыхыб јола дүшдүләр.
Әфрата �әлә хејли галмыш
Рә�иләни доғуш санҹысы тут-
ду. Доғуш чох ағыр кечирди.
17 Ушаг ҝәләндә мамача она
деди: «Горхма, бу да оғлан-
дыр»., 18 Рә�илә ҹан үстә
оланда оғлунун адыны Бәну-
ни� гојду. Атасы исә она Бинја-
мин�- адыны верди. 19 Рә�и-
лә өлдү вә Әфрата (Бејт-
лә�м)¸ ҝедән јолда дәфн едил-
ди. 20 Јагуб онун гәбринин
үстүнә бир даш гојду. Бу баш-
дашы бу ҝүнә кими Рә�иләнин
гәбри үстүндәдир.

21 Исраил јола давам едиб
Әдәр гүлләсинин о бири тә-
рәфиндә чадыр гурду. 22 Бир
ҝүн, Исраил �әлә о дијар-
да јашајан вахт, Рубән атасы-
нын кәнизи Бәл�ә илә јахын-
лыг етди./ Бу, Исраилин гула-
ғына чатды.
Јагубун он ики оғлу

вар иди. 23 Ләјадан доғулан
оғуллары: илки Рубән,1 Шә-
мун, Лави, Јә�уда, Јәсакир,
Зәбулун; 24 Рә�иләдән доғу-
лан оғуллары: Јусиф вә Бин-
јамин; 25 Рә�иләнин кәни-
зи Бәл�әдән доғулан оғулла-
ры: Дан вә Нифталы; 26 Ләја-
нын кәнизи Зүлфәдән доғулан
оғуллары: Ҹад вә Ашир. Бун-
лар Јагубун Фәддан-Арамда
доғулан оғуллары иди.

27 Јагуб Ибра�имлә Ис�а-
гын гәрибÀ кими јашадығы
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Кирјат-Арба (Һәбрун) ја-
хынлығындакы Мамрејә*, ата-
сы Ис�агын јанына ҝәлди.
28 Ис�аг јүз сәксән ил ја-
шады.+ 29 О, узун өмүр сүр-
дүкдән сонра �әјатдан дојмуш
�алда дүнјадан көчдү вә ата-
бабаларына говушду�. Оғлан-
лары Ејслә Јагуб ону дәфн ет-
диләр.,

36 Ејсин, јәни Әдумун та-
рихчәси беләдир.-

2 Ејс Кәнан гызларындан
�ет Илунун¸ гызы Ада�ы/,
�иви Сибунун нәвәси, Ана�ын
гызы Ә�улибамәни1 3 вә Ис-
мајылын гызы, НәбајүтүнÀ ба-
ҹысы Бәсмәни3 алмышды.

4 Ада� Ејсә Әлифәзи, Бәс-
мә Руили,

5 Ә�улибамә Јәушу, Јала-
мы вә Гаруну доғду.4

Бунлар Ејсин Кәнан торпа-
ғында доғулан оғулларыдыр.
6 Ејс арвадларыны, оғул вә
гызларыны, бүтүн ев ә�лини,
сүрүләрини вә галан мал-�еј-
ваныны, еләҹә дә Кәнан тор-
пағында топладығы ҹәми мал-
дөвләтиниS ҝөтүрүб гардашы
Јагубун јанындан башга дија-
ра көчдү.m 7 Чүнки онларын
мал-мүлкү о гәдәр чохалмыш-
ды ки, бир јердә јашамала-
ры мүмкүн дејилди. Сүрүлә-
ри артдығындан јашадыглары
торпаг онлара дарлыг едирди.
8 Беләликлә, Ејс СаирU дағлыг
бөлҝәсинә көчүб орада мәскән
салды. Ејсә �әмчинин Әдум да
дејирдиләр.V

9 Бу, Саир дағлыг бөлҝәсин-
дә јашајан әдумиләрин атасы
Ејсин тарихчәсидир.Ä

10 Ејсин оғулларынын ад-
лары беләдир: арвады Ада�-
дан доғулан оғлу Әлифәз, ар-
вады Бәсмәдән доғулан оғлу
Руил.W
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11 Әлифәзин оғуллары
бунлар иди: Тә�ман*, Өмәр,
Сәфи, Гәтам вә Гәназ.+

12 Ејсин оғлу Әлифәзин
Тимнә адлы ҹаријәси вар
иди. О, Әлифәзә Әмалики,

доғду. Бунлар Ејсин арвады
Ада�ын оғуллары� иди.

13 Руилин оғуллары бун-
лар иди: Нә�ат, Зара�, Ша-
ма� вә Миза�. Бунлар Ејсин
арвады Бәсмәнин- оғуллары
иди.

14 Ана�ын гызы, Сибунун
нәвәси Ә�улибамәнин Ејсә
доғдуғу оғуллар бунлар иди:
Јәуш, Јалам вә Гарун.
15 Ејсин нәслиндән чыхан

шејхләр� бунлардыр:¸ Ејсин
илки Әлифәзин оғуллары: шејх
Тә�ман, шејх Өмәр, шејх Сәфи,
шејх Гәназ,/ 16 шејх Гарун,
шејх Гәтам вә шејх Әмалик.
Әлифәзин бу оғуллары Әдум
дијарында шејх идиләр.1 Бун-
лар Ада�ын оғулларыдыр.

17 Ејсин оғлу Руилин оғул-
лары бунлардыр: шејх Нә�ат,
шејх Зара�, шејх Шама� вә
шејх Миза�. Руилин бу оғулла-
ры ӘдумÀ дијарында шејх иди-
ләр. Бунлар Ејсин арвады Бәс-
мәнин оғулларыдыр.

18 Ејсин арвады Ә�улиба-
мәнин оғуллары бунлардыр:
шејх Јәуш, шејх Јалам вә шејх
Гарун. Бу шејхләр Ејсин арва-
ды Ана�ын гызы Ә�улибамә-
нин оғулларыдыр.

19 Бунлар Ејсин, јәни Әду-
мун3 оғуллары вә онун нәс-
линдән чыхан шејхләрдир.

20 Һәмин торпагда јашајан
хури Саирин оғуллары бун-
лардыр:4 Лутан, Шубал, Си-
бун, Ана�,S 21 Дишон, Исәр
вә Дишән.m Бунлар Саирин
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оғуллары, Әдум дијарында ја-
шајан хуриләрин шејхләридир.

22 Лутанын оғуллары Ху-
ри вә Һејмәм иди. Тимнә Лу-
танын баҹысы иди.*

23 Шубалын оғуллары
бунлардыр: Алван, Мана�ат,
Ејбал, Шәфи вә Унам.

24 Сибунун+ оғуллары
Аја� вә Ана� иди. Бу, атасы
Сибунун ешшәкләрини ота-
ранда сә�ралыгда исти бу-
лаглар тапан �әмин Ана�-
дыр.

25 Ана�ын өвладлары
бунлардыр: оғлу Дишон, гы-
зы Ә�улибамә.

26 Дишонун оғуллары
бунлардыр: Һәмдан, Әшбан,
Ифран вә Кәран.,

27 Исәрин оғуллары бун-
лардыр: Бил�ән, Зәван вә
Әган.

28 Дишәнин оғуллары
бунлардыр: Уз вә Аран.-

29 Хуриләрин шејхләри
бунлардыр: шејх Лутан, шејх
Шубал, шејх Сибун, шејх Ана�,
30 шејх Дишон, шејх Исәр вә
шејх Дишән.¸ Саир дијарын-
да јашајан хуриләрин шејхлә-
ри бунлардыр.

31 Исраил оғулларынын
үзәриндә падша� олмаздан
әввәл Әдум/ дијарында пад-
ша�лыг едәнләр бунлар иди:1

32 Баур оғлу Бәлә� Әдум-
да падша� иди. Онун шә�әри
Дин�аб адланырды. 33 Бәлә�
өләндә онун јеринә боз-
ра�лы Зара� оғлу Јубаб пад-
ша� олду. 34 Јубаб өләндә
онун јеринә тә�маниләрин ди-
јарындан олан Һушәм пад-
ша� олду. 35 Һушәм өләндә
онун јеринә Муаб торпағында
мәдјәниләриÀ мәғлуб едән Бә-
дад оғлу Һәдад падша� олду.
Онун шә�әри Авит адланыр-
ды. 36 Һәдад өләндә онун је-
ринә мәсригалы Сәмла пад-
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ша� олду. 37 Сәмла өләндә
онун јеринә чај� кәнарында-
кы Рә�бутдан олан Шаул пад-
ша� олду. 38 Шаул өләндә
онун јеринә А�бур оғлу Баал-
�әнан падша� олду. 39 А�бу-
рун оғлу Баал�әнан өләндә
онун јеринә Һәдар падша�
олду. Онун шә�әри Пај адла-
нырды. Арвады Ме�заб гызы
Мәтрәдин гызы Ме�итаб иди.

40 Аиләләринә, мәскунлаш-
дыглары әразиләрә ҝөрә Еј-
син нәслиндән чыхан шејхлә-
рин адлары беләдир: шејх
Тимнә, шејх Алва, шејх Јәт-
тат,* 41 шејх Ә�улибам, шејх
Ила�, шејх Финун, 42 шејх Гә-
наз, шејх Тә�ман, шејх Миб-
сар, 43 шејх Мәгдиил вә шејх
Ирам. Са�иб олдуглары тор-
пагларда јашадыглары јерлә-
рә ҝөрә Әдум шејхләри бун-
лардыр.+ Бу, әдумиләрин атасы
Ејсдир.,

37 Јагуб атасынын гәриб
кими јашадығы Кәнан

торпағында галыб орада јаша-
јырды.-

2 Јагубун тарихчәси белә-
дир.
Он једди јашлы Јусиф¸ ата-

сынын арвадлары Бәл�ә вә
Зүлфәнин оғланлары/ илә бир-
ликдә сүрү отарырды.1 Ју-
сиф онларын пис әмәлләрини
атасына хәбәр верди. 3 Ју-
сиф Исраилин ихтијар чағын-
да дүнјаја ҝәлдијинә ҝөрә Ис-
раил ону бүтүн оғулларынданÀ

чох истәјирди. Она ҝөзәл ли-
бас тикдирмишди. 4 Гардаш-
лары ҝөрәндә ки, аталары Ју-
сифи онлардан чох истәјир, он-
дан зә�ләләри ҝетди вә да�а
онунла ме�рибан даныша бил-
мәдиләр.

5 Бир ҝүн Јусиф јуху ҝөр-
дү вә ҝедиб ону гардашла-

7:B7; � 
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рына данышды.* Бундан сон-
ра онларын үрәјиндә Јуси-
фә гаршы әмәлли-башлы ниф-
рәт баш галдырды. 6 Јусиф
онлара белә демишди: «Ҝө-
рүн нә јуху ҝөрмүшәм. 7 Ју-
худа ҝөрдүм ки, биз тарлада
дәрз бағлајырыг. Мәним дәр-
зим галхыб дик дурур, сизин-
киләрсә ону дөврәјә алыб
тәзим едир».+ 8 Гардашлары
демишди: «Инди демәк истә-
јирсән ки, бизим үстүмүздә
падша� олаҹагсан? Бизә аға-
лыг едәҹәксән?», Беләликлә,
ҝөрдүјү јухуја вә дедији сөз-
ләрә ҝөрә гардашлары Јусифә
нифрәт етмәјә башламышды.

9 Бундан сонра о, башга
бир јуху ҝөрдү вә ону гардаш-
ларына данышды: «Бир јуху да
ҝөрмүшәм: бу дәфә ҝүнәш, ај
вә он бир улдуз мәнә тә-
зим едирди».- 10 Јухуну �әм
гардашларына, �әм дә атасы-
на данышды. Атасы ону данла-
јыб деди: «Бу нә јухудур ҝөр-
мүсән? Инди демәк истәјирсән
ки, мән дә, анан да, гардаш-
ларын да ҝәлиб сәнин өнүн-
дә сәҹдә гылаҹағыг?» 11 Гар-
дашларынын она пахыллығы
тутду,¸ атасы исә онун сөзлә-
рини јадында сахлады.

12 Бир дәфә Јусифин гар-
дашлары аталарынын сүрүсү-
нү отармаг үчүн Си�амын/ ја-
хынлығына ҝетдиләр. 13 Он-
лар ҝедәндән бир мүддәт сон-
ра Исраил Јусифә деди:
«Гардашларын Си�ам јахын-
лығында сүрүләри отарыр.
Ҝәл сәни онларын јанына ҝөн-
дәрим». О: «Мән �азыр», —
деди. 14 «Ҝет ҝөр гардашла-
рын неҹәдир, сүрү нә вәзиј-
јәтдәдир. Сонра мәнә бир хә-
бәр ҝәтир». Белә дејиб Јагуб
ону Һәбрун1 дәрәсиндән Си�а-
ма ҝөндәрди. 15 Јусиф чөлдә
долашаркән бир кишијә раст
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ҝәлди. Киши ондан сорушду:
«Нә ахтарырсан?» 16 «Гар-
дашларымы ахтарырам. Бил-
мирсән онлар сүрүнү �арада
отарырлар?» 17 «Онлар бу-
радан ҝедибләр, ешитдим, де-
јирдиләр: “Дуфана ҝедәк”». Ју-
сиф гардашларынын далынҹа
Дуфана ҝедиб онлары орада
тапды.

18 Гардашлары узагдан Ју-
сифи ҝөрдүләр. Јусиф онла-
ра тәрәф ҝәләндә ону өлдүр-
мәк үчүн тәдбир төкмәјә баш-
ладылар. 19 Бир-бириләринә
дедиләр: «Будур, јуху ҝөрәни-
миз ҝәлир.* 20 Ҝәлин ону өл-
дүрүб гујуја атаг, сонра да де-
јәк ки, вә�ши �ејван парчала-
јыб. Онда ҝөрәрик, јухулары
неҹә чин чыхыр». 21 Рубән+

буну ешидәндә Јусифи онла-
рын әлиндән гуртармаг үчүн
деди: «Она гыјмајын., 22 Ҝә-
лин ган төкмәјәк.- Ону бу би-
јабандакы гујуја атаг, гој әли-
миз гардаш ганына булашма-
сын».¸ Рубәнин мәгсәди ону
гардашларынын әлиндән гур-
тарыб атасына гајтармаг иди.

23 Јусиф гардашларынын
јанына чатар-чатмаз онун ҝө-
зәл палтарыны дартыб әјнин-
дән чыхардылар./ 24 Сонра
ону ҝөтүрүб гујуја атдылар.
Һәмин вахт гују бош, сусуз
иди.

25 Сонра јемәк јемәјә отур-
дулар. Башларыны галдырыб
баханда ҝөрдүләр ки, Ҝилад-
дан исмајыллыларын1 карваны
ҝәлир. Онлар дәвәләринә ла-
дан гатраны, балзам, гатранлы
ағаҹ габығыÀ јүкләјиб Миси-
рә апарырдылар. 26 Онда Јә-
�уда гардашларына деди:
«Гардашымызы өлдүрүб ишин
үстүнү өрт-басдыр етмәклә
нә әлдә едәҹәјик?3 27 Ҝәлин
ону исмајыллылара сатаг.4 Она
әл галдырмајаг, ахы о, бизим

гардашымыздыр, ејни ганда-
ныг». Гардашлары онун сөзү
илә разылашдылар. 28 Мәд-
јәни* таҹирләр онларын ја-
нындан кечәндә онлар Јуси-
фи гујудан чыхардылар вә ону
ијирми ҝүмүшә исмајыллыла-
ра сатдылар.+ Онлар да Јуси-
фи Мисирә апардылар.

29 Үстүндән бир аз кечән-
дән сонра Рубән гујунун ја-
нына гајытды вә бахыб ҝөр-
дү ки, Јусиф гујуда јохдур.
Онда о әл атыб јахасыны ҹыр-
ды. 30 Гардашларынын јаны-
на ҝәлиб: «Ушаг јоха чыхыб!
Инди мән нејләјәҹәјәм?» — дејә
налә чәкди.

31 Онлар бир тәкә кәсди-
ләр, сонра Јусифин палтары-
ны ҝөтүрүб онун ганына була-
дылар. 32 Бундан сонра �ә-
мин либасы аталарына јолла-
дылар. «Ҝөр нә тапмышыг. Бах
ҝөр оғлунун палтарыдыр?» —
дејә палтары апаранларла хә-
бәр ҝөндәрдиләр., 33 Јагуб
палтара бахыб фәрјад гопар-
ды: «Оғлумун палтарыдыр! Јә-
гин Јусифи вә�ши �ејван је-
јиб! Баламы тикә-тикә еләјиб!»
34 Јагуб белә дејиб јахасы-
ны ҹырды, белинә чул бағ-
лајыб ҝүнләрлә оғлуну ағла-
ды. 35 Бүтүн оғуллары, гыз-
лары она тәсәлли вермәјә ча-
лышырды, о исә сакитләшмәк
билмәјиб: «Оғлуму ағлаја-ағла-
ја Мәзара�- ҝедәҹәјәм!» — де-
јирди. Беләҹә, атасы отуруб-
дуруб Јусифә ҝөрә ағлајырды.

36 Мәдјәниләр исә Мисирдә
Јусифи фиронун сарај әјанына,
кешикчибашы Фитфирә сатды-
лар.¸

38 Бу арада Јә�уда гардаш-
ларындан ајрылды вә

Хира� адлы әдулламлы бир
кишинин јашадығы јерә ҝә-
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либ орада чадыр гурду. 2 Һә-
мин јердә Јә�уда Шуа адында
бир кәнанинин гызыны* ҝөр-
дү. Гызы алды вә онунла ја-
хынлыг етди. 3 О �амилә га-
лыб оғлан доғду вә адыны
Әир+ гојду. 4 Гадын јенә �а-
милә галыб бир оғлан да доғду
вә адыны Онан гојду. 5 Сон-
ра о, бир оғлан да дүнјаја ҝә-
тирди вә адыны Сале� гојду.
Ушаг доғуланда Јә�уда Әхзиб-
дә, иди.

6 Јә�уда илк оғлу Әир үчүн
арвад алды. Онун ады Тамар-

иди. 7 Лакин Је�ова Јә�уда-
нын илки Әирдән наразы иди.
Буна ҝөрә дә Је�ова ону өл-
дүрдү. 8 Онда Јә�уда Онана
деди: «Гардашынын арвады-
ны алыб өз гајынлыг бор-
ҹуну јеринә јетир вә гар-
дашынын нәслини давам ет-
дир».¸ 9 Амма Онан билирди
ки, �әмин нәсил онунку са-
јылмајаҹаг./ Одур ки, гардашы-
нын нәслини давам етдирмә-
мәк үчүн онун арвады илә ја-
хынлыг едәндә тохумуну јерә
ахыдырды.1 10 Онун тутдуғу
иш Је�ованын ҝөзүндә пис
иди. Буна ҝөрә Је�ова ону да
өлдүрдү.À 11 Белә оланда Јә-
�уда ҝәлини Тамара деди: «Оғ-
лум Сале� бөјүјәнәдәк атанын
евиндә дул кими јаша»; о гор-
хурду ки, Сале� дә гардашла-
ры кими өләр.3 Тамар ҝедиб
атасынын евиндә јашады.

12 Ај кечди, ил доланды.
Бир ҝүн Шуанын4 гызы, Јә�у-
данын арвады өлдү. Јас ҝүн-
ләри гуртарандан сонра Јә-
�уда досту әдулламлы Хира�-
лаS бирликдә Тимна�аm, гојун
гырханларынын јанына ҝет-
ди. 13 Тамара хәбәр чатды
ки, гајынатасы Тимна�а, гојун
гырханларынын јанына ҝәлир.
14 Буну ешидәндә о, дул пал-

тарыны әјниндән чыхарды, ба-
шына өртүк, үзүнә исә рүбәнд
салды, чыхыб Тимна� јолунда
јерләшән Әнаимин ҝирәҹәјин-
дә отурду. О ҝөрүрдү ки, Са-
ле� бөјүјүб, амма ону Сале�ә
алмырлар.*

15 Јә�уда ону ҝөрәндә елә
билди ки, фа�ишәдир, чүнки
о, үзүнү өртмүшдү. 16 Јә�у-
да јолдан дөнүб она јахынлаш-
ды вә деди: «Ҝәл мәнимлә ҝе-
дәк». Амма билмирди ки, бу,
онун ҝәлинидир.+ О исә соруш-
ду: «Әвәзиндә мәнә нә верә-
ҹәксән?» 17 «Сүрүмдән сәнә
бир оғлаг ҝөндәрәрәм». «Бәс
ону ҝөндәрәнә гәдәр нә ҝиров
гојаҹагсан?» 18 «Нә истәјир-
сән ҝиров гојум?» «Мө�үр үзү-
јүнү,, гајтаныны, бир дә әлин-
дәки әсаны». Јә�уда бунлары
гадына вериб онунла јахынлыг
етди. О ушаға галды. 19 Сон-
ра гадын галхыб ҝетди. Өртү-
јүнү чыхарыб тәзәдән дул пал-
тарыны ҝејинди.

20 Јә�уда исә ҝирову ҝери
алмаг үчүн әдулламлы досту-

илә гадына оғлаг јоллады, ан-
ҹаг досту гадыны тапа билмә-
ди. 21 Онда �әмин јерин ки-
шиләриндән сорушду: «Әнаим-
дә, јол гырағында отуран о
мәбәд фа�ишәси �арададыр?»
Онларса ҹаваб вериб деди-
ләр: «Бурада �еч вахт мәбәд
фа�ишәси олмајыб». 22 О, Јә-
�уданын јанына гајыдыб деди:
«Ону тапа билмәдим, �әм дә
оранын кишиләри дә дедиләр
ки, орада �еч вахт мәбәд фа�и-
шәси олмајыб». 23 Онда Јә-
�уда деди: «Гој шејләр она гал-
сын, тәки биз биабыр олмајаг.
Һәр �алда мән оғлағы ҝөндәр-
дим. Нејләмәк олар, сән ону
тапа билмәдин».

24 Үстүндән үч ај кечди. Јә-
�удаја хәбәр ҝәтириб деди-
ләр: «Ҝәлинин Тамар зина
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едиб. О, �амиләдир». Онда Јә-
�уда деди: «Чыхарын ону,
јандырын».* 25 Ону чыхарыб
апаранда Тамар гајынатасы-
на хәбәр ҝөндәриб деди: «Мән
бу шејләрин јијәсиндән �а-
миләјәм». Сонра әлавә етди:
«Ха�иш едирәм, бах ҝөр бу
үзүк, гајтан вә әса кимин-
дир».+ 26 Јә�уда әшјалара ба-
хыб деди: «О, мәндән �аглы-
дыр, чүнки мән ону оғлум Са-
ле�ә алмадым»., Јә�уда да�а
�еч вахт онунла јахынлыг ет-
мәди.

27 Доғмаг вахты ҝәләндә
мәлум олду ки, Тамарын бәт-
ниндәки әкиздир. 28 Доғуш
вахты ушаглардан бири әли-
ни чыхарды, онда мамача тез
онун голуна гырмызы ип бағ-
лады вә деди: «Биринҹи бу
чыхды». 29 Амма о, әлини
ичәри салан кими гардашы
чыхды. Мамача �ејрәтә ҝәлиб
деди: «Ҝөр бир өзүнә неҹә јол
ачды!» Буна ҝөрә дә онун ады-
ны Фарәс�- гојдулар. 30 Он-
дан сонра голуна ип бағла-
нан ушаг чыхды. Онунса ады-
ны Зара��¸ гојдулар.

39 Исмајыллылар/ Јусифи
Мисирә ҝәтирдиләр.1

Орада фиронун сарај әјан-
ларындан бири, кешикчибашы
мисирли ФитфирÀ Јусифи он-
лардан сатын алды. 2 Лакин
Је�ованын нәзәри Јусифин үс-
түндә иди.3 Одур ки, Јусиф �әр
ишдә уғур газанды вә мисир-
ли ағасы она евинин ишләри-
нә бахмағы тапшырды. 3 Аға-
сы ҝөрүрдү ки, Је�ова Јусиф-
ләдир вә әлини атдығы �әр
иши Је�ова аванд едир.

4 Ағасынын ҝүнү-ҝүндән
Јусифә рәғбәти артырды. О, Ју-
сифи өзүнүн шәхси хидмәтчи-

7<B6= � �ÀZ*amB U*`mWY*D 7<B7> � �ÀO
Z*amB jÀeÀ-WÀZÀZC /\¸*Z LÄºZÀjMD

си етмишди. Евини вә нәји вар
идисә �әр шејини она тапшыр-
мышды. 5 Евини вә �әр ше-
јини Јусифә тапшырдығы ҝүн-
дән Је�ова Јусифә ҝөрә мисир-
линин евинә рузи-бәрәкәт ве-
рирди. Онун �әм евинә, �әм
тарласына Је�ованын бәрәкәт
вердији ҝөрүнүрдү.* 6 Ахыр-
да о, бүтүн варидатыны Јуси-
фин ихтијарына верди. Онун
једији јемәкдән башга евиндә
олан �еч нәдән хәбәри јох иди.
Јусиф бөјүјүб бојлу-бухунлу, ја-
рашыглы бир ҝәнҹ олмушду.

7 Фитфирин арвадынын Ју-
сифә ҝөзү дүшмүшдү. Һәр
дәфә она: «Мәнимлә јат», — де-
јирди. 8 Амма о разы олмур
вә ағасынын арвадына дејир-
ди: «Ағам мәндән там архајын-
дыр дејә евиндән нара�ат де-
јил. Нәји варса, �әр шејини
мәнә �әвалә едиб. 9 Бу евдә
мәндән бөјүјү јохдур. Һәр шеји
мәним ихтијарыма вериб, тәк
сәндән башга, чүнки сән онун
арвадысан. Инди мән неҹә
белә бир јаманлыг едиб Алла-
�а гаршы ҝүна� ишләјә билә-
рәм?»+

10 Гадын исә Јусифдән әл
чәкмир, �әр ҝүн ејни сөзләр-
лә она јанашырды. Лакин Ју-
сиф онунла нә јахынлыг етмә-
јә, нә дә тәкликдә галмаға
разы олмурду. 11 Бир ҝүн Ју-
сиф иш ҝөрмәк үчүн евә ҝир-
ди. Нөкәрләрдән �еч бири
евдә јох иди. 12 Онда гадын
онун палтарындан јапышыб
деди: «Мәнимлә јатмалысан!»
Амма Јусиф онун әлиндән чы-
хыб бајыра гачды, палтары
исә гадында галды. 13 Гадын
ҝөрәндә ки, Јусиф палтары-
ны онун әлиндә гојуб гачды,
14 �ај-�арај салды, нөкәрләри
чағырыб деди: «Бир буна ба-
хын! Ағанызын евә ҝәтир-
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дији бу ибрани ел-аләми бизә
ҝүлдүрмәк фикриндәдир. О,
мәнимлә јахынлыг етмәк ис-
тәјирди, анҹаг мән вар ҝү-
ҹүмлә гышгырмаға башладым.
15 Елә ки ҝөрдү гышгыры-
рам, палтарыны гојуб гачды».
16 Әри евә ҝәләнә гәдәр о, Ју-
сифин палтарыны өзүндә сах-
лады.

17 Әри ҝәләндә она белә
деди: «Евә ҝәтирдијин бу иб-
рани гул мәни ел ичиндә рүс-
вај етмәк истәјирди. 18 Амма
мән гышгырмаға башлајан-
да палтарыны гојуб гачды».
19 Јусифин ағасы арвадынын
«гулун мәнә белә-белә етмәк
истәди» сөзләрини ешидәндә
�ирс башына вурду. 20 Јуси-
фи тутуб зиндана атды. Һә-
мин зинданда падша�ын дус-
таглары јатырды. Беләҹә, Ју-
сиф зиндана дүшдү.*

21 Анҹаг Је�ова мә�әббәт
ҝөстәриб Јусифи тәк гојмурду.
Онун ризасы илә Јусиф зин-
дан рәисинин рәғбәтини га-
занды.+ 22 Зиндан рәиси Ју-
сифи зиндандакы дустагларын
үстүндә гојду. Орада ҝөрү-
лән бүтүн ишләрә о нәза-
рәт едирди., 23 Зиндан рәи-
си Јусифин ө�дәсинә вердији
�еч бир ишә ҝөрә нара�ат ол-
мурду, чүнки Је�ова Јусифлә
иди. Әлини �ансы ишә атыр-
дыса, Је�ова ону аванд едир-
ди.-

40 Бу ә�валатдан бир мүд-
дәт сонра Мисир пад-

ша�ынын баш сагиси¸ вә
баш чөрәкчиси ағалары пад-
ша�а гаршы ҝүна� иш тутду-
лар. 2 Фирон бу ики әјанына,
баш сагијә вә баш чөрәкчијә
бәрк гәзәбләниб/ 3 онлары
кешикчибашынын1 зинданына
атдырды. Јусиф дә �әмин зин-
данда иди.À 4 Кешикчибашы

Јусифә онларын јанында олуб,
гуллугларында дурмағы тап-
шырды.* Онлар бир мүддәт
зинданда галдылар.

5 Бир ҝеҹә Мисир падша�ы-
нын зинданда мә�бус олан са-
гиси дә, чөрәкчиси дә јуху
ҝөрдү. Һәр јухунун өз јозу-
му вар иди. 6 Сә�әриси Ју-
сиф ҝәлиб онлары пәришан
ҝөрдү. 7 Онунла бир јердә
ағасынын евиндә дустаг олан
фирон әјанларындан соруш-
ду: «Нијә бу ҝүн белә бикеф-
синиз?» 8 Онлар ҹаваб вериб
дедиләр: «Икимиз дә јуху ҝөр-
мүшүк. Амма јухумузу јозма-
ға адам јохдур». Онда Јусиф
деди: «Мәҝәр јухулары јозан
Алла� дејил?+ Јухунузу мәнә
данышын».

9 Баш саги Јусифә јухусу-
ну данышмаға башлады: «Јуху-
да ҝөрдүм ки, габағымда бир
үзүм тәнәји вар, 10 тәнәјин
дә үстүндә үч көрпә будаг.
Будаглар тумурҹуглајыб чичәк
ачды вә тәнәкдә үзүм сал-
хымлары јетишди. 11 Фиро-
нун пијаләси мәним әлим-
дә иди. Мән үзүмләрдән дә-
риб фиронун пијаләсинә сых-
дым, сонра пијаләни фирона
вердим». 12 Јусиф она деди:
«Јухунун јозуму беләдир: үч
будаг үч ҝүн демәкдир. 13 Үч
ҝүндән сонра фирон сәни азад
едиб әввәлки јеринә гајта-
раҹаг., Сән јенә саги олду-
ғун вахтлардакы кими фиро-
нун әлинә пијалә верәҹәксән.-

14 Амма сәндән бир ха�ишим
вар. Мәнә бир јахшылыг ет.
Ишләрин гајдасына дүшәндә
мәни јада сал, �аггымда фиро-
на данышыб мәни бурадан
чыхартдыр. 15 Билирсән, мә-
ни ибраниләрин торпағындан
оғурлајыблар.¸ Бурада да зин-
данлыг бир иш тутмамышам»./
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16 Баш чөрәкчи ҝөрәндә ки,
Јусиф јухуну хејрә јозду, о
да өз јухусуну данышды: «Мән
исә јухуда ҝөрмүшәм ки, ба-
шымда үч сәбәт ағ чөрәк
вар. 17 Үстдәки сәбәтдә фи-
рон үчүн биширилмиш нөвбә-
нөв чөрәкләр вар иди. Ҝөрдүм
ки, гушлар онлары димдиклә-
јир». 18 Јусиф она деди: «Бу
јухунунса јозуму беләдир: үч
сәбәт үч ҝүндүр. 19 Үч ҝүн-
дән сонра фирон сәнин башы-
ны бәдәниндән ајыраҹаг, өзү-
нү дә ағаҹдан асдыраҹаг, гуш-
лар әтини дидәҹәк».*

20 Бу �адисәнин үчүнҹү
ҝүнү фиронун ад ҝүнү иди.+ О,
бүтүн әјан-әшрәфи үчүн зија-
фәт гурмушду. Фирон баш саги
илә баш чөрәкчини зиндандан
чыхартдырыб �амынын өнүнә
ҝәтиздирди. 21 Баш сагини
әввәлки вәзифәсинә гајтарды.
О, јенә дә фиронун әлинә пија-
лә верди. 22 Чөрәкчини исә
асдырды. Беләҹә, Јусиф онла-
рын јухусуну неҹә јозмушдуса,
елә дә олду., 23 Лакин Јусиф
баш сагинин јадына дүшмәди,
саги ону унутмушду.-

41 Үстүндән ики ил кечди.
Бир ҝүн фирон јухуда

ҝөрдү ки,¸ Нил чајынын кәна-
рында дуруб. 2 Чајдан једди
сағлам, көк инәк чыхыб Нил
гырағында отламаға башла-
ды./ 3 Онлардан сонра Нил-
дән башга једди инәк чыхды.
Бунлар арыг вә ејбәҹәр иди.
Бу инәкләр чајын кәнарында-
кы инәкләрин јанында дур-
дулар. 4 Сонра арыг, ејбәҹәр
инәкләр једди сағлам, көк инә-
ји једи. Бу дәм фирон ојанды.

5 Сонра о, јенидән јуху-
ја ҝетди вә бир јуху да ҝөр-
дү: бир саплагда једди јахшы,
долу сүнбүл вар иди.1 6 Он-

лардан сонра сәмум јелиндән�
јанмыш једди ҹылыз сүнбүл
чыхды. 7 Једди ҹылыз сүн-
бүл једди јахшы, долу сүнбү-
лү удду. Онда фирон ојанды вә
баша дүшдү ки, ҝөрдүјү јуху-
дур.

8 Сә�әр ачыланда фирон
нара�атлыгдан өзүнә јер тапа
билмирди. О, Мисирин бүтүн
ка�инләрини вә мүдрикләри-
ни чағыртдырыб ҝөрдүјү јуху-
лары онлара данышды. Амма
онлары јоза билән олмады.

9 Онда баш саги дилләниб
фирона деди: «Бу ҝүн ҝүна�-
ларымы етираф етмәк истә-
јирәм. 10 Бир дәфә сән мәнә
вә баш чөрәкчијә гәзәблә-
ниб бу гулларыны кешикчиба-
шынын зинданына атдырмыш-
дын.* 11 Орада оланда бир
ҝеҹә �әр икимиз јуху ҝөрдүк.
Һәр јухунун да өз јозуму вар
иди.+ 12 Бизимлә зинданда
кешикчибашынын гулу олан
бир ҝәнҹ ибрани дә јатырды.,

Јухуларымызы она данышан-
да- о, бизә онларын мәнасыны
ачды. 13 О неҹә демишдисә,
елә дә олду: мән әввәлки јери-
мә гајтарылдым, чөрәкчи исә
асылды».¸

14 Фирон дәр�ал Јусифин
далынҹа адам ҝөндәриб ону
зиндандан ҝәтиздирди./ Јусиф
үз-ҝөзүнү тәраш едиб� палта-
рыны дәјишди вә фиронун �ү-
зуруна ҝәлди. 15 Фирон Ју-
сифә деди: «Мән бир јуху ҝөр-
мүшәм, амма ону јозан јох-
дур. Ешитмишәм, сән јуху јоза
билирсән».1 16 Јусиф фирона
ҹаваб вериб деди: «Мән кимәм
ки! Гој Алла� Өзү фиронун ју-
хусуну хејрә јозсун».À
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17 Фирон Јусифә јухусуну
данышмаға башлады: «Јухуда
Нил чајынын кәнарында дур-
мушдум. 18 Бир дә ҝөрдүм,
чајдан једди сағлам, көк инәк
чыхды вә чајын кәнарында от-
ламаға башлады.* 19 Онлар-
дан сонра чајдан башга јед-
ди инәк чыхды. Онлар сыс-
га, арыг вә ејбәҹәр иди; мән
�әлә бүтүн Мисир торпағында
елә ејбәҹәр инәк ҝөрмәмишәм.
20 Арыг, чиркин инәкләр јед-
ди көк инәји једи. 21 Амма
�еч кәс демәзди ки, онлар
инәкләри јејибләр, чүнки әв-
вәлки кими арыг галмышды-
лар. Бу дәм јухудан ојандым.

22 Сонра башга јуху ҝөр-
дүм. Ҝөрдүм ки, бир сап-
лағын үстүндә једди јахшы,
долу сүнбүл вар.+ 23 Онлар-
дан сонра сәмум јелиндән ја-
ныб бүзүшмүш једди ҹылыз
сүнбүл битди. 24 Ҹылыз сүн-
бүлләр једди јахшы сүнбү-
лү удду. Јухуларымы ка�инлә-
рә данышдым,, амма �еч бири
онларын мәнасыны мәнә ача
билмәди».-

25 Онда Јусиф фирона
деди: «Фиронун ҝөрдүјү јуху-
ларын мәнасы бирдир. Тәк
олан Алла� фирону ҝөрәҹә-
ји ишдән аҝа� едиб.¸ 26 Јед-
ди јахшы инәк једди ил де-
мәкдир. Једди јахшы сүнбүл
дә �әмчинин. Јухуларын ики-
синин дә мәнасы ејнидир.
27 Онлардан сонра пејда олан
једди арыг, чиркин инәк јед-
ди илдир. Сәмум јелиндән јан-
мыш једди бош сүнбүл једди
ил сүрәҹәк аҹлығы билдирир.
28 Елә мән дејән кимидир: Ал-
ла� фирона едәҹәји иши бил-
дириб.

29 Бүтүн Мисир торпағын-
да једди ил боллуг олаҹаг.
30 Амма ондан сонра једди ил
аҹлыг олаҹаг, елә аҹлыг ки,

Мисирдәки боллугдан әсәр-
әламәт белә галмајаҹаг.
Аҹлыг өлкәни чапыб-талаја-
ҹаг.* 31 Өлкәдә олан әввәл-
ки боллуг бүсбүтүн унудула-
ҹаг, белә ки, аҹлыг сон дәрәҹә
шиддәтли олаҹаг. 32 Фиро-
нун јухуну ики дәфә ҝөрмәси
исә о демәкдир ки, Алла� ар-
тыг Өз гәрарыны вериб, өзү дә
бу иши тезликлә �әјата кечи-
рәҹәк.

33 Буна ҝөрә дә гој фи-
рон мүдрик, тәдбирли адам та-
пыб ону Мисир үзәринә тәјин
етсин, 34 өлкәнин �әр јери-
нә нәзарәтчиләр гојсун вә бол-
луг олан једди ил әрзиндә Ми-
сир торпағынын вердији мә�-
сулун бешдә бирини јығсын.+

35 Гој нәзарәтчиләр бәрәкәт-
ли илләрдә тахылы шә�әрлә-
рә јығыб сахласынлар. Бу та-
хыл е�тијаты фиронун нәзарә-
ти алтында олсун., 36 Мисир
торпағында једди ил сүрәҹәк
аҹлыг өлкәни мә�в етмәсин
дејә, �әмин вахт әрзиндә бу та-
хыл азугәниз олар».-

37 Бу фикир фиронун да,
әјанларын да ағлына батды.
38 Онда фирон әјанларына
деди: «Үзәриндә Алла�ын ру�у
олан бунун кими башга бир
адамы �арадан тапаҹағыг?»
39 Сонра фирон Јусифә деди:
«Әҝәр Алла� сәнә бүтүн бун-
лары ачыбса, демәли, сән-
дән ағыллы, мүдрик адам јох-
дур. 40 Сәни евимин үзәрин-
дә бөјүк гојурам. Адамлары-
мын �амысы гејд-шәртсиз сәнә
табе олаҹаг.¸ Јалныз тахтда
мән сәндән бөјүк олаҹағам».
41 Сонра әлавә етди: «Сәни
бүтүн Мисир торпағы үзәрин-
дә башчы гојурам!»/ 42 Белә
дејиб фирон мө�үр үзүјүнү
бармағындан чыхарыб Јуси-
фин бармағына тахды, әјни-
нә зәриф кәтандан тикилмиш
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либас ҝејиндирди, бојнуна гы-
зыл бојунбағы тахды. 43 Үс-
тәлик, әмр етди ки, ону өзүнүн
икинҹи ән јахшы арабасына
миндирсинләр вә гаршысын-
да ҝедә-ҝедә: «Аврех!»� — дејә
гышгырсынлар. Беләҹә, фирон
Јусифи бүтүн Мисир үзәриндә
башчы гојду.

44 Сонра фирон Јусифә
деди: «Фирон мәнәм. Бунун-
ла белә, сәнин изнин ол-
мадан Мисир торпағында
�еч ким бир аддым белә ат-
мајаҹаг».* 45 Фирон Јусифин
адыны Сәфнат-Фәна� гојду вә
Он� шә�әринин ка�ини Фит-
фира�ын гызы Әснаты+ она
верди. Јусиф бүтүн Мисир өл-
кәсини ҝәзиб нәзәрдән ке-
чирмәјә башлады., 46 Мисир
падша�ы фиронун �үзурунда
дуранда Јусифин отуз јашы
вар иди.-

Јусиф фиронун �үзурундан
чыхыб бүтүн Мисир өлкәсини
долашды. 47 Једди ил сүрән
боллуг вахты торпаг бол мә�-
сул верди. 48 О, једди ил әр-
зиндә Мисир торпағынын вер-
дији бүтүн мә�сулу шә�әрләрә
јығды. Шә�әрин әтрафындакы
тарлалардан јығдығы мә�сулу
елә �әмин шә�әрдә дә сахла-
јырды. 49 Јусиф дәниз гуму
гәдәр чохлу тахыл тәдарүк
етди. Ахырда иш о јерә ҝәлиб
чатды ки, тахылы да�а өлчмә-
диләр, чүнки артыг өлчүјә
ҝәлмирди.

50 Аҹлыг башламаздан әв-
вәл Он шә�әринин ка�ини
Фитфира�ын гызы Әснат Јуси-
фә ики оғул доғду.¸ 51 Јусиф:
«Алла� бүтүн дәрдләрими вә
ата евими мәнә унутдурду», —
дејиб илкинин адыны Мәнәс-
сә�/ гојду. 52 «Башым бәла-
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лар чәкән бу өлкәдә Алла�
мәни бә�әрли етди»,* — дејә-
рәк икинҹи оғлунун адыны
Әфраим�+ гојду.

53 Мисир торпағында јед-
ди ил сүрән боллуг сона јет-
ди, 54 вә Јусифин дедији ки-
ми, једди ил давам едәҹәк
аҹлыг башлады.- Аҹлыг бү-
түн өлкәләри бүрүмүшдү, Ми-
сиринсә �еч бир јериндә чөрәк
сарыдан корлуг чәкилмирди.¸

55 Ахырда аҹлыг Мисирин дә
башынын үстүнү алды. Ҹа-
маат чөрәк үчүн фирона јал-
вармаға башлады./ Онда фи-
рон мисирлиләрә деди: «Ју-
сифин јанына ҝедин, о нә
десә, ону да един».1 56 Аҹ-
лыг бүтүн јер үзүнә јајылмыш-
ды.À Јусиф анбарларын ағзы-
ны ачыб мисирлиләрә тахыл
сатмаға башлады,3 чүнки Ми-
сирдә аҹлыг чох шиддәтли
иди. 57 Бундан башга, аҹлыг
бүтүн јер үзүндә түғјан етди-
јиндән Јусифдән тахыл алмаг
үчүн Мисирә �әр јандан адам-
лар ҝәлирди.4

42 Јагуб хәбәр тутду ки,
Мисирдә тахыл вар.S О,

оғланларына деди: «Нијә ду-
руб бир-биринизә бахырсы-
ныз? 2 Ешитмишәм, Мисир-
дә тахыл вар. Ҝедин орадан
бир аз тахыл алын ҝәтирин,
јохса аҹындан гырылаҹағыг».m

3 Беләликлә, Јусифин он гар-
дашы U тахыл алмаг үчүн Ми-
сирә јолланды. 4 Јагуб Јуси-
фин гардашы БинјаминиV он-
ларла ҝөндәрмәди, горхду ки,
бирдән онун башына бир иш
ҝәләр.Ä

5 Бүтүн Кәнан торпағын-
да аҹлыг олдуғундан Исраи-
лин оғуллары ҹамаата гошу-
луб Мисирә тахыл алмаға ҝәл-
диләр.W 6 Јусиф өлкәдә ән
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нүфузлу адам иди,* бүтүн өл-
кәләрдән ҝәлән адамлара та-
хылы о сатырды.+ Гардашла-
ры онун јанына ҝәлдиләр вә
јерә гәдәр әјилиб тәзим етди-
ләр., 7 Јусиф гардашларыны
ҝөрән кими таныды, амма өзү-
нү онлара танытмады.- Сәрт
үз ҝөстәриб онлардан соруш-
ду: «Һарадан ҝәлмисиниз?»
Онлар: «Кәнан торпағындан
ҝәлмишик, тахыл алмаг истә-
јирик», — дејә ҹаваб вердиләр.¸

8 Беләликлә, Јусиф гардаш-
ларыны таныды, онларса ону
танымадылар. 9 О ан Јуси-
фин јадына онларла бағлы ҝөр-
дүјү јухулар дүшдү./ О деди:
«Сиз ҹасуссунуз! Ҝәлмисиниз
ки, өлкәнин зәиф јерләрини өј-
рәнәсиниз». 10 «Хејр, аға,
гулларын тахыл алмаға ҝә-
либ, — дејә онлар ҹаваб верди-
ләр. — 11 Биз �амымыз бир
атанын өвладларыјыг. Гулла-
рын дүз адамлардыр, ҹасус
дејилләр». 12 Јусифсә: «Јох!
Сиз өлкәнин зәиф јерләри-
ни өјрәнмәјә ҝәлмисиниз!» —
деди. 13 Онлар ҹаваб вериб
дедиләр: «Сәнин гулларын он
ики гардашдыр.1 Биз Кәнан-
да јашајан бир нәфәрин оғул-
ларыјыг.À Ән кичијимиз ата-
мызын јанындадыр.3 Бир гар-
дашымызса артыг �әјатда јох-
дур».4

14 Јусиф онлара деди: «Јох!
Елә мән дејәндир. Сиз ҹасуссу-
нуз! 15 Сизи јохлајыб �әгигә-
ти үзә чыхараҹағам. Фиро-
нун ҹанына анд олсун, нә гә-
дәр ки кичик гардашыныз
бура ҝәлмәјиб, сизи бурахан
дејиләм.S 16 Бириниз ҝедиб
гардашынызы ҝәтирсин, га-
ланларынызса тутулаҹаг. Бе-
ләҹә, ҝөрәрик дүзүнү дејирси-
низ, ја јох. Сөзләриниз јалан
чыхса, демәк, сиз ҹасуссунуз».

17 Буну дејиб онларын �амы-
сыны тутдурду вә үч ҝүн �әбс-
дә сахлады.

18 Бу �адисәнин үчүнҹү
ҝүнү Јусиф онлара деди:
«Дедијими етсәниз, ҹаныны-
зы сизә бағышлајаҹағам,
мән Алла�дан горхан адамам.
19 Әҝәр сиз дүз адамсынызса,
гој гардашларыныздан бири
бурада �әбсдә галсын, галан-
ларынызса тахылы апарыб
ҝетсин ки, евиниздәкиләр аҹ
галмасын.* 20 Кичик гарда-
шынызы ҝәтирсәниз, биләҹә-
јәм ки, дүз дејирсиниз. Онда
өлмәјәҹәксиниз». Онлар разы-
лашдылар.

21 Сонра өз араларында да-
нышыб дедиләр: «Бу, гардашы-
мызын а�ыдыр бизи тутуб.+

Ахы јалварыб биздән рә�м
диләјәндә онун неҹә изти-
раб чәкдијини ҝөрүрдүк, амма
она гулаг асмадыг. Инди она
ҝөрә башымыза бу бәла ҝә-
лир». 22 Онда Рубән онлара
деди: «Ахы мән сизә дедим,
ушаға гаршы ҝүна� еләмә-
јин. Гулаг асмадыныз., Инди
биздән онун ганы алыныр».-

23 Гардашлар да�а билмирди-
ләр ки, Јусиф онлары баша
дүшүр. Чүнки Јусифлә дил-
манҹ васитәсилә данышырды-
лар. 24 Јусиф онлардан ара-
ланыб ағлады.¸ Сонра јанлары-
на гајыдыб онларла бир дә да-
нышды вә Шәмуну онлардан
ајырыб ҝөзләри гаршысында
әл-голуну бағлады./ 25 Бун-
дан сонра Јусиф әмр верди ки,
онларын чувалларыны тахыл-
ла долдурсунлар, �әр биринин
пулуну кисәсинә гојсунлар вә
јол үчүн онлара азугә версин-
ләр. Әмр иҹра олунду.

26 Гардашлар чуваллары
улаглара јүкләјиб јола дүш-
дүләр. 27 Онлардан бири
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ҝеҹәләдикләри јердә кисәсини
ачыб ешшәјинә јем вермәк ис-
тәјәндә ҝөрдү ки, пулу ки-
сәдәдир. 28 О, гардашларына
деди: «Пулуму өзүмә гајтарыб-
лар, будур, кисәдәдир!» Онда
онларын үрәји гопду, горхудан
әсмәјә башладылар. Бир-бири-
нә бахыб дедиләр: «Бу нә иш-
дир Алла� башымыза ҝәтир-
ди?»

29 Онлар ҝәлиб Кәнана,
аталары Јагубун јанына чат-
дылар вә башларына ҝәләни
она нәгл етдиләр: 30 «О өл-
кәнин башчысы бизи ҹасус са-
ныб бизимлә сәрт даныш-
ды.* 31 Бизсә дедик ки, биз
ҹасус дејилик, дүз адамларыг.+

32 Бир атанын өвладларыјыг,
он ики гардашыг., Бир гарда-
шымыз артыг �әјатда јохдур,-

ән кичијимиз исә Кәнанда ата-
мызын јанындадыр.¸ 33 Амма
о өлкәнин башчысы деди:
“Онда гој гардашларыныздан
бири мәним јанымда галсын./

Сиз исә тахыл апарыб ҝедин
ки, евиниздәкиләр аҹ галма-
сын.1 34 Кичик гардашыны-
зы ҝәтириб ҝәлсәниз, биләҹә-
јәм ки, дүз адамсыныз, ҹасус
дејилсиниз. Онда гардашыны-
зы сизә гајтарарам. Өзүнүз дә
бу өлкәдә алыш-веришинизи
едәрсиниз”».

35 Онлар кисәләрини бо-
шалданда �әр бири орада өз
пул кисәсини тапды. Пул кисә-
ләрини ҝөрәндә онлар да,
аталары да горхуја дүшдү.
36 Јагуб фәрјад едиб деди:
«Мәни ушагларымдан етди-
низ!À Јусиф јох,3 Шәмун јох,4

инди дә Бинјамини апар-
маг истәјирсиниз. Бу нә бәла-
дыр мән дүшмүшәм!» 37 Ру-
бән атасына деди: «Әҝәр ону
гајтарыб ҝәтирмәсәм, ики оғ-
луму өз әлинлә гәбрә гојар-
сан.S Мән бојун олурам ки, ону

сәнә гајтараҹағам».* 38 Јагуб
исә деди: «Оғлум сизинлә �еч
јана ҝетмәјәҹәк. Онсуз да гар-
дашы өлүб, тәк галыб.+ Јолда
башына бир иш ҝәлсә, бу ағар-
мыш башымы кәдәр ичиндә
Мәзара� ҝөндәрәҹәксиниз».,

43 Өлкәдәки аҹлыг чох
ҝүҹлү иди.- 2 Буна ҝө-

рә дә Мисирдән ҝәтирдикләри
тахыл гуртарандан сонра ата-
лары онлара деди: «Ҝедин, бир
аз да тахыл алын».¸ 3 Јә�у-
да исә она деди: «О адам
ачыг-ајдын деди ки, гардашы-
мызы апармасаг, ҝөзүнә ҝө-
рүнмәјәк./ 4 Әҝәр гардашы-
мызы бизимлә бурахырсанса,
онда ҝедиб тахыл аларыг.
5 Бурахмасан, ҝедә билмә-
јәҹәјик, чүнки өзү дили илә
бизә демишди: “Гардашыны-
зы ҝәтирмәсәниз, ҝөзүмә ҝө-
рүнмәјин”».1 6 ИсраилÀ деди:
«Нијә мәни бәлаја салмысы-
ныз? Ахы нијә демисиниз ки,
башга гардашыныз да вар?»
7 Онлар ҹаваб вериб дедиләр:
«О, суал вериб өзүмүз, доғма-
ларымыз �аггында сорушурду:
“Атаныз сағдыр? Башга гарда-
шыныз да вар?” Биз дә нә вар,
ону дедик.3 Һарадан билә би-
ләрдик ки, дејәҹәк, ҝедин гар-
дашынызы бура ҝәтирин?»4

8 Ахырда Јә�уда атасы Ис-
раилә деди: «Бурах ушағы мә-
нимлә,S бизи јолдан сахлама,
јохса �амымыз, биз дә, сән
дә, ушагларымыз да гырылаҹа-
ғыг.m 9 Мән она башымла ҹа-
вабде�әм. U Ону мәндән истә-
јәрсән. Әҝәр гајтарыб јанына
ҝәтирмәсәм, гој өмрүм боју ја-
нында үзүгара олум. 10 Белә
ләнҝимәсәјдик, инди ики дәфә
ҝедиб ҝәлмишдик».

11 Аталары Исраил онла-
ра деди: «Јахшы, онда белә
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един: бу торпағын наз-немә-
тиндән чувалларыныза долду-
руб о адама пај апарын.*

Балзам+, бал, ладан, гатран-
лы ағаҹ габығы,, пүстә, ба-
дам, �әрәсиндән бир аз-бир аз
ҝөтүрүб апарын. 12 Өзүнүз-
лә икигат артыг пул ҝөтүрүн,
кисәләринизә гојулан пуллары
да апарын.- Бәлкә, нә исә сә�в
дүшүб. 13 Гардашынызы да
ҝөтүрүб о адамын јанына ҝе-
дин. 14 Гој Гадир Алла� Өзү
онун үрәјинә рә�м салсын ки,
Бинјамини дә, о бири гарда-
шынызы да бурахсын. Бурах-
маса да, да�а нејләмәк олар,
демәли, өвладсыз галаҹағам!»¸

15 Гардашлар �әдијјәләри
јығдылар, икигат артыг пул
ҝөтүрдүләр, Бинјамини дә јан-
ларына алыб Мисирә јола дүш-
дүләр. Ҝәлиб јенә Јусифин �ү-
зурунда дурдулар./ 16 Јусиф
Бинјамини онларын јанында
ҝөрән кими ешикағасына
деди: «Онлары евә апар, �еј-
ван кәсиб јемәк �азырла. Бу
адамлар мәнимлә на�ар едә-
ҹәкләр». 17 О да дәр�ал Ју-
сифин әмр етдији кими онла-
ры евә апарды.1 18 Амма
гардашлар ҝөрәндә ки, онла-
ры Јусифин евинә апарыр-
лар, ҹанларына вәлвәлә дүш-
дү. Бир-биринә дедиләр: «Ке-
чән дәфә кисәјә гојуб гајтар-
дыглары пула ҝөрә бизи бура
ҝәтирибләр. Инди улаглары-
мызы әлимиздән алаҹаг, өзү-
мүзү дә тутуб гул едәҹәкләр».À

19 Гапынын ағзына чатан-
да онлар Јусифин ешикаға-
сына јахынлашыб дедиләр:
20 «Бағышла аға. Биз бир
дәфә дә тахыл алмаға ҝәл-
мишдик.3 21 Амма карванса-
раја чатанда кисәләримизи
ачыб ҝөрдүк ки, �әр бири-
мизин пулу өз кисәсиндәдир,
пулларын да �амысы өз је-

риндә.* Инди өз әлимизлә
пуллары гајтармаг истәјирик.
22 Тахыл алмаг үчүн бу дәфә
өзүмүзлә кечән дәфәкиндән
чох пул ҝәтирмишик. О пул-
лары исә кимин кисәјә гојду-
ғундан хәбәримиз јохдур».+

23 Онда нәзарәтчи деди: «На-
ра�ат олмајын, �әр шеј јахшы-
дыр! Пулунуз мәнә чатмыш-
дыр. Ону кисәләринизә гајта-
ран исә сизин вә атанызын
Алла�ы иди». Сонра ҝедибШә-
муну онларын јанына ҝәтир-
ди.,

24 Бундан сонра нәзарәтчи
онлары Јусифин евинә ҝәтир-
ди, ајагларыны јумаг үчүн су
верди вә улагларынын габағы-
на јем төкдү. 25 Гардашлар
Јусифин ҝүнорта евә ҝәлиши-
нә �әдијјәләри �азырладылар,-

чүнки ешитмишдиләр ки, ора-
да чөрәк јејәҹәкләр.¸ 26 Ју-
сиф евә ҝәләндә онлар да �ә-
дијјәләрини ҝәтириб ҝәлдиләр
вә онун гаршысында јерә гә-
дәр әјилиб тәзим етдиләр./

27 Јусиф онларла �ал-ә�вал
тутуб сорушду: «Демишдиниз
гоҹа атаныз вар, неҹәдир, сағ-
саламатдыр?»1 28 «Сәнин гу-
лун, атамыз јахшыдыр, сағ-са-
ламатдыр». Сонра онлар әји-
либ тәзим етдиләр.À

29 Јусиф ҝөзләрини галды-
рыб анабир гардашы3 Бинја-
мини ҝөрәндә сорушду: «Де-
дијиниз кичик гардашыныз
будур?»4 Сонра деди: «Ал-
ла� сәни сахласын, оғлум».
30 Гардашыны ҝөрәндә Јуси-
фин үрәји елә сызылдады ки,
ону ағламаг тутду. Тәләсик
орадан чыхды вә ичәри ота-
ға ҝириб ағламаға башлады.S

31 Сонра өзүнү әлә алыб үз-
ҝөзүнү јуду вә ҝери гајыдыб
деди: «Јемәк ҝәлсин!» 32 Ју-
сиф үчүн ајрыҹа, гардашлары
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үчүн ајрыҹа вә онун евиндә
јејән мисирлиләр үчүн ајрыҹа
сүфрә салдылар. Чүнки мисир-
лиләр ибраниләрлә јемәк је-
мәздиләр, бу, онлар үчүн иј-
рәнҹ бир шеј иди.*

33 Јусифин гардашлары
бөјүкдән-кичијә+, сыра илә
онун гаршысында отурмуш-
дулар. Онлар �ејрәтлә бир-
биринә бахырдылар. 34 Ју-
сиф гаршысына гојулан је-
мәкләрдән онларын сүфрәсинә
ҝөндәрирди. Бинјаминин па-
јыны исә гардашларынкындан
беш гат артыг едирди., Бе-
ләҹә, онлар бирликдә дојунҹа
јејиб-ичдиләр.

44 Сонра Јусиф ешикағасы-
на тапшырды: «Бу адам-

ларын чувалларыны апара би-
ләҹәкләри гәдәр тахылла дол-
дур, �әр биринин пулуну да
өз кисәсинә гој.- 2 Мәним ҝү-
мүш ҹамымы исә, тахыл үчүн
ҝәтирдији пулла бирликдә, ән
кичикләринин кисәсинә гој».
О ҝедиб Јусифин тапшырығы-
ны јеринә јетирди.

3 Сә�әр �ава ишыглашанда
гардашлар улагларыны габаг-
ларына гатыб јола дүшдүләр.
4 Шә�әрдән �еч узаглашма-
мышдылар ки, Јусиф ешикаға-
сына деди: «Ҹәлд ол! Ҝет онла-
ра чат вә белә де: “Нә үчүн јах-
шылыға јаманлыгла ҹаваб ве-
рирсиниз? 5 Ахы бу, ағамын
ичдији, фала бахдығы ҹамдыр.
Сиз чох пис иш тутмусунуз”».

6 Ешикағасы гардашлара
чатыб �әмин бу сөзләри онла-
ра сөјләди. 7 Онларса етираз
етдиләр: «Аға, бу нә сөздүр де-
јирсән? Һеч гулларын белә иш
тутар? 8 Биз кисәләримиздә
тапдығымыз пулу Кәнандан
ҝери ҝәтирдик.¸ Инди неҹә ола
биләр ки, ағанын евиндән гы-
зыл, ҝүмүш оғурлајаг? 9 Ону

�ансымызда тапсан, �әмин
адамын ганы �алалдыр, галан-
ларымызса ағамыза гул ола-
рыг». 10 О деди: «Сиз дејән
кими олсун: ҹам кимдә та-
пылса о, мәним гулум олаҹаг,
галанларынызса тәгсирсиз би-
линәҹәк». 11 Онда �әр бири
өз кисәсини јерә ендириб ағ-
зыны ачды. 12 Ешикағасы
бөјүк гардашдан башлајыб ки-
чијинә гәдәр бир-бир �амысы-
нын кисәсини јахшы-јахшы ах-
тарды. Ахырда ҹам Бинјами-
нин кисәсиндән чыхды.*

13 Онда гардашлар әл атыб
јахаларыны ҹырдылар, јүклә-
рини улагларына јүкләјиб шә-
�әрә гајытдылар. 14 Јә�уда+

вә гардашлары Јусифин еви-
нә ҝәлдиләр. Јусиф �әлә евдә
иди. Гардашлар онун өнүндә
јерә дөшәндиләр., 15 Јусиф
онлара деди: «Бу нә ишдир
тутмусунуз? Мәҝәр билмирди-
низ ки, мәним кими адам фала
бахыб �әр шеји ҝөрәҹәк?»-

16 Онда Јә�уда деди: «Ағама
нә дејәк, нә сөјләјәк? Өзү-
мүзү неҹә тәмизә чыхараг?
Алла� гулларынын ҝүна�ыны
үзә чыхарды.¸ Инди биз дә, ки-
сәсиндән ҹам чыхан гардашы-
мыз да ағамызын гулларыјыг».
17 Анҹаг Јусиф деди: «Јох,
мән белә шеј етмәрәм. Ҹам
кимдә тапылыбса, о, мәним
гулум олаҹаг,/ галанларыныз-
са атасынын јанына гајыда би-
ләр».

18 Јә�уда она јахынлашыб
деди: «Аға, сән фирона бәра-
бәр бир адамсан. Гулуна аҹы-
ғын тутмасын, изин вер сәнә
бир сөз дејим.1 19 Ағам биз
гулларындан сорушмушду ки,
атамыз вә ја башга гардашы-
мыз вармы. 20 Биз дә ағама
дедик ки, бир гоҹа атамыз вар,
бир дә атамызын а�ыл јашын-
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да дүнјаја ҝәлән оғлу, кичик
гардашымыз.* Онун анабир
гардашы өлүб,+ анасындан тәк
о галыб., Атамыз ону чох ис-
тәјир. 21 Онда сән гуллары-
на дедин: “Гардашынызы ҝә-
тирин, ҝөрүм”.- 22 Амма биз
ағамыза дедик ки, ушаг ата-
сыны гојуб ҝәлә билмәз, јох-
са атасы өләр.¸ 23 Сән исә
гулларына сөјләдин ки, кичик
гардашымызы ҝәтирмәјинҹә
ҝөзүнә ҝөрүнмәјәк./

24 Биз гулун атамызын ја-
нына ҝедиб ағамызын дедик-
ләрини она данышдыг. 25 Үс-
түндән бир мүддәт кечән-
дән сонра атамыз деди: “Ҝе-
дин бир аз да тахыл алын”.1

26 Биз ҹаваб вердик ки, ҝедә
билмәрик. Анҹаг кичик гар-
дашымызы бизимлә бурахса,
ҝедәрик. О, бизимлә ҝетмә-
сә, о адамын ҝөзүнә ҝөрү-
нә билмәрик.À 27 Онда гу-
лун атамыз бизә деди: “Си-
зә мәлумдур ки, арвадым мәнә
ики оғул доғмушду.3 28 Он-
лардан бири мәни гојуб ҝетди.
Дедим, јәгин ону вә�ши �ејван
парчалајыб.4 Одур-будур онун
үзүнү ҝөрмәмишәм. 29 Инди
бу икинҹини дә ҝөзүмдән уза-
ға апарсаныз, онун башына
бир иш ҝәлсә, онда бу ағар-
мыш башымы кәдәр ичиндә
Мәзара� ҝөндәрәҹәксиниз”.S

30 Атам бу ушағы ҹанын-
дан артыг истәјир. Инди гу-
лун атамызын јанына бу ушаг-
сыз гајытсам, 31 онун бизим
јанымызда олмадығыны ҝөрән
кими бағры чатлајаҹаг. Онда
гулларын атамызын ағармыш
башыны кәдәр ичиндә Мәзара�
ҝөндәрмиш олаҹаг. 32 Ушаг
�әлә атасынын јанында олан-
да бу гулун онун үчүн бојун
олуб демишди: “Әҝәр ону ҝери

88B6=E 75 � �+`D j1\WD º¸ÀbÀ +*fD

гајтарыб ҝәтирмәсәм, гој онда
өмрүм боју атамын јанын-
да үзүгара олум”.* 33 Инди
ха�иш едирәм, гој бу уша-
ғын әвәзинә мән ағама гул
олум, о исә гардашларымла га-
јыдыб ҝетсин. 34 Бу ушагсыз
атамын јанына неҹә гајыдым?
Ахы атамын бу фаҹиәсинә ду-
руб баха билмәрәм!»

45 Бу јердә Јусиф да�а өзү-
нү сахлаја билмәди,+

гышгырыб хидмәтчиләринә
деди: «Һамы бајыра чыхсын!»
Отагда �еч ким галмајанда Ју-
сиф өзүнүн ким олдуғуну гар-
дашларына ачды.,

2 Сонра �өнкүртү илә ағла-
ды. О, елә бәркдән ағлајырды
ки, мисирлиләр онун сәсини
ешитди. Фиронун еви дә бун-
дан хәбәр тутду. 3 «Мән Ју-
сифәм, — дејә о, гардашларына
сөјләди. — Атам �әлә сағдыр?»
Гардашлары динә билмәдиләр,
онларын нитги гурумушду.
4 Јусиф гардашларына деди:
«Јахын ҝәлин». Онлар јахын-
лашдылар.
Сонра о деди: «Мән гарда-

шыныз Јусифәм, Мисирә сат-
дығыныз Јусиф.- 5 Амма үрә-
јинизи сыхмајын, бир-бирини-
зи дә гынамајын ки, нијә
мәни бура сатмысыныз. Алла�
мәни сизин габағынызҹа бура
ҝөндәриб ки, сизи өлүмдән
гуртарсын.¸ 6 Инди ики ил-
дир өлкәдә аҹлыгдыр,/ �әлә
беш ил дә әкин-бичин олма-
јаҹаг. 7 Алла� мәни габағы-
нызҹа ҝөндәриб ки, нәсли-
низ кәсилмәсин1 вә сизә бөјүк
гуртулуш вериб сағ сахласын.
8 Беләликлә, мәни бура сиз
јох, Алла� ҝөндәриб ки, мәни
фиронун баш вәзири�, онун
евинин ағасы вә бүтүн Мисир
өлкәсинин башчысы етсин.À
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9 Тез атамын јанына га-
јыдыб она дејин ки, оғлун Ју-
сиф белә дејир: “Алла� мәни
бүтүн Мисир өлкәсинин аға-
сы едиб.* Јубанмадан бура
ҝәл.+ 10 Гошен, дијарында ја-
шајарсан, оғулларын, нәвәлә-
рин, мал-�ејванын вә �әр ше-
јинлә бирликдә мәнә јахын
оларсан. 11 Сәни әрзагла тә-
мин едәрәм, чүнки аҹлыг �әлә
беш ил сүрәҹәк.- Јохса сән
дә, евиндәкиләр дә вардан-јох-
дан чыхар, сәфаләтә дүшәр-
синиз”. 12 Сиз дә, гардашым
Бинјамин дә өз ҝөзләриниз-
лә ҝөрүрсүнүз ки, сизинлә да-
нышан мәнәм.¸ 13 Мисирдә-
ки ҹа�-ҹалалымы, ҝөрдүјүнүз
�әр шеји атама данышын. Тә-
ләсин, ҝедин атамы бура ҝәти-
рин».

14 Сонра о, гардашы Бин-
јамини гуҹаглајыб ҝөзләринин
јашыны сел кими ахытды, Бин-
јамин дә онун бојнуна сары-
лыб ағлады./ 15 Јусиф ағлаја-
ағлаја о бири гардашларыны
да өпдү. Сонра онлар отуруб
сө�бәт етдиләр.

16 Јусифин гардашлары-
нын ҝәлмәси хәбәри фиро-
нун евинә ҝедиб чатды. Фи-
рон да, әјанлары да бу хәбә-
рә севиндиләр. 17 Фирон
Јусифә деди: «Гардашлары-
на де �ејванларыны јүклә-
јиб Кәнан торпағына ҝетсин-
ләр. 18 Аталарыны вә аилә-
ләрини ҝөтүрүб бураја, мәним
јаныма ҝәлсинләр. Мән онла-
ры Мисир торпағынын наз-не-
мәтиндән гәни едәҹәјәм. Өлкә-
нин ән бәрәкәтли торпағы-
нын мә�сулу илә доланаҹаг-
лар.1 19 Бундан әлавә, әмр
едирәм ки, онлара белә дејә-
сән:À “Арвад-ушағыныз вә ата-
ныз үчүн Мисир торпағын-
дан арабалар апарын.3 Јығы-
шыб �амыныз бирликдә бура

ҝәлин.* 20 Һеч нәјинизә ҝөрә
�ејифсиләнмәјин,+ чүнки Ми-
сирин ән јахшы шејләри сизин
олаҹаг”».

21 Исраилин оғуллары неҹә
дејилмишдисә, елә дә етдиләр.
Јусиф фиронун әмринә ујғун
олараг онлара арабалар вер-
ди вә онлар үчүн јол тәдарү-
кү ҝөрдү. 22 Һәр биринә бир
дәст, Бинјаминә исә беш дәст
дәјишәк палтар верди, үстә-
лик, она үч јүз ҝүмүш дә вер-
ди., 23 Атасына исә Мисирин
наз-немәти илә јүкләнмиш он
ешшәк, �әмчинин јол үчүн та-
хыл, чөрәк вә башга әрзаг јүк-
ләнмиш он диши ешшәк ҝөн-
дәрди. 24 Беләликлә, о, гар-
дашларыны јола салды вә он-
лар чыхыб ҝетдиләр. Јусиф
онлара деди: «Јолда дава ет-
мәјин».-

25 Онлар Мисирдән чыхыб
Кәнана, аталары Јагубун ја-
нына ҝәлдиләр. 26 Она хә-
бәр вериб дедиләр: «Јусиф сағ-
дыр. О, бүтүн Мисир үзә-
риндә башчыдыр!»¸ Јагуб до-
нуб галды. О, ешитдикләринә
инана билмирди./ 27 Амма
онлар Јусифин дедији сөзлә-
ри она сөјләјәндә вә ону апар-
маг үчүн ҝөндәрдији арабала-
ры ҝөстәрәндә Јагуб дирчәл-
ди. 28 О, уҹадан деди: «Инди
инандым! Оғлум Јусиф сағдыр!
Гој өлмәздән габаг ҝедим ону
ҝөрүм!»1

46 Исраил нәји варса� јы-
ғыб јола дүшдү. О, Биир-

СәбајаÀ чатанда атасы Ис-
�агын Алла�ына гурбан ҝә-
тирди.3 2 Ҝеҹә Алла� вә�јдә
Исраили чағырыб деди: «Ја-
губ, Јагуб!» О: «Бәли», —
дејә ҹаваб верди. 3 Алла�
деди: «Мән вар олан Алла�ам,
атанын Алла�ыјам.4 Мисирә
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ҝетмәјә горхма, чүнки орада
сәндән бөјүк бир халг јарада-
ҹағам.* 4 Мән Өзүм сәнинлә
Мисирә ҝедәҹәјәм, елә Өзүм
дә сәни орадан чыхараҹағам.+

Сәнин ҝөзләрини Јусиф бағла-
јаҹаг».,

5 Бундан сонра Јагуб Биир-
Сәбадан ҝетди. Исраилин
оғуллары аталары Јагубу
вә арвад-ушагларыны фиронун
аталары үчүн ҝөндәрдији ара-
баларда апарырдылар. 6 Он-
лар мал-гараларыны, еләҹә дә
Кәнан торпағында әлдә етдик-
ләри �әр шеји өзләри илә ҝө-
түрмүшдүләр. Беләликлә, Ја-
губ өвладлары илә бирлик-
дә ҝәлиб Мисирә чатды. 7 О,
Мисирә бүтүн нәслини, оғул-
ларыны, гызларыны вә нәвә-
ләрини ҝәтирмишди.

8 Исраилин, јәни Јагубун
Мисирә ҝәлән оғуллары бун-
лар иди:- Јагубун илки Рубән.¸

9 Рубәнин оғуллары: Һә-
нуг, Фәллу, Һәсрун вә Гар-
ми./

10 Шәмунун1 оғуллары:
Јәмуил, Јәмин, Ә�әд, Јакин,
Зо�ар вә кәнани гадындан
доғулан ШаулÀ.

11 Лавинин3 оғуллары:
Һирсән, Кә�ат вә Мерар.4

12 Јә�уданынS оғуллары:
Әир, Онан, Сале�m, Фарәс U вә
Зара�V. Әир илә Онан Кәнан
дијарында өлмүшдүләр.Ä

Фарәсин оғуллары: Һәсрун
вә Һәмүл.W

13 Јәсакирин оғуллары:
То�ла, Фува, Јуб вә Шим-
рун.Y

14 ЗәбулунунZ оғуллары:
Сәрад, Илун вә Јә�лаил.\

15 Бунлар Јагубун Ләјадан
доғулан өвладларыдыр. Ләја
онлары вә гызы Динәни¾

Фәддан-Арамда доғмушду.
Онун оғул вә гызларынын сајы
ҹәми отуз үч нәфәр иди.

16 Ҹадын* оғуллары: Сиф-
јун, Һәгги, Шуни, Әзбун,
Ејри, Аруд вә Әрили.+

17 Аширин, оғуллары:
Имна�, Ишва, Јишви, Бәрја.
Баҹыларынын ады Сәра иди.
Бәрјанын оғуллары: Һабир

вә Мәлкиил.-

18 Бунлар Лабанын гызы
Ләјаја гуллугчу вердији Зүлфә-
дән¸ доғулан оғуллар иди. Ја-
губун Зүлфәдән он алты өвла-
ды олмушду.

19 Јагубун арвады Рә�илә-
дән доғулан оғуллары: Јусиф/

вә Бинјамин1.
20 Јусифин Мисирдә Он шә-

�әринин ка�ини Фитфира-
�ын гызы ӘснатданÀ Мәнәссә3

вә Әфраим4 адында оғлу ол-
мушду.

21 Бинјаминин оғуллары:S

Бәлә�, Бәкир, Әшбил, Гира�m,
Неман, Ә�и, Руш, Муффим,
Һуффим U вә Ард.V

22 Бунлар Јагубун Рә�илә-
дән доғулан оғулларыдыр. Ја-
губун Рә�иләдән он дөрд өвла-
ды олмушду.

23 ДанынÄ оғлу�: Һушим.W

24 НифталынынY оғулла-
ры: Јәсаил, Гуни, Јасир вә
Шәлим.Z

25 Бунлар Лабанын гызы
Рә�иләјә гуллугчу вердији
Бәл�әдән доғулан оғуллар
иди. Јагубун Бәл�әдән једди
оғлу олмушду.

26 Јагубдан төрәјән вә
онунла Мисирә ҝәләнләрин
сајы, ҝәлинләриндән сава-
јы, алтмыш алты нәфәр иди.\

27 Јусифин Мисирдә ики оғлу
олмушду. Јагубун Мисирә кө-
чән аиләси јетмиш нәфәрдән
ибарәт иди.¾

28 Јагуб Јә�уданы] өзүн-
дән габаг ҝөндәрди ки, Го-
шенә ҝетдијини Јусифә хәбәр
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версин. Нә�ајәт, онлар ҝәлиб
Гошенә чатдылар.* 29 Јусиф
арабасыны �азырлајыб Гоше-
нә, атасы Исраили гаршылама-
ға ҝетди. Ону ҝөрән кими бој-
нуна сарылыб хејли ағлады.
30 Исраил Јусифә деди: «Инди
ки сәни сағ-саламат ҝөрдүм
да�а өлсәм дә, дәрдим олмаз».

31 Јусиф гардашларына вә
атасынын ев ә�линә деди: «Ҝе-
дим фирона хәбәр верим,+ Кә-
нанда јашајан гардашларым вә
атамын ев ә�ли јаныма ҝәлиб.,

32 Онлар мал-�ејван сахлајыр,
чобанлыг едирләр.- Бүтүн сү-
рүләрини вә нәләри варса өз-
ләри илә ҝәтирибләр.¸ 33 Фи-
рон сизи чағырыб сорушанда
ки, нә ишлә мәшғулсунуз,
34 дејәрсиниз: “Гулларын ата-
бабалары кими ушаглыгдан
мал-�ејван сахлајыр”./ Белә де-
јин ки, јашамаг үчүн сизә Го-
шен1 торпағыны версин. Чүн-
ки гојун отаран �әр кәс мисир-
лиләрин ҝөзүндә ијрәнҹдир».À

47 Јусиф ҝәлиб фирона хә-
бәр верди:3 «Атам да,

гардашларым да Кәнан торпа-
ғындан чыхыб ҝәлибләр. Он-
лар гојун-гузуларыны, мал-га-
раларыны вә нәләри варса,
�әр шеји өзләри илә ҝәтириб-
ләр. Инди Гошендәдирләр4».
2 Сонра гардашларындан бе-
шини фиронун �үзуруна ҝәти-
риб она тәгдим етди.S

3 Фирон Јусифин гардаш-
ларындан сорушду: «Нә ишлә
мәшғулсунуз?» Онлар: «Гулла-
рын ата-бабалары кими ушаг-
лыгдан гојун отармагла мәш-
ғулдур», — дејә ҹаваб вер-
диләр.m 4 Сонра фирона де-
диләр: «Биз ҝәлмишик ки,
мүвәггәти бу торпагда јаша-
јаг. U Чүнки Кәнан дијарында
аҹлыг елә ҝүҹлүдүр ки, гулла-
рын сүрүләрини отармаға от-

лаг тапа билмирләр.* Она
ҝөрә дә ха�иш едирик, гул-
ларына Гошен торпағында ја-
шамаға иҹазә вер».+ 5 Онда
фирон Јусифә деди: «Атан
вә гардашларын тәшриф бују-
руб бура, сәнин јанына ҝәлиб-
ләр. 6 Мисир сәнин ихтија-
рындадыр. Өлкәнин ән јахшы
јерини атана вә гардашларына
вер., Гој онлар Гошен дијарын-
да јашасынлар. Һәм дә ара-
ларындан баҹарыглы билдијин
адама мәним сүрүләримә бах-
мағы тапшыр».

7 Сонра Јусиф атасыны ҝә-
тириб фирона тәгдим етди.
Јагуб фирона алгыш етди.
8 Фирон Јагубдан сорушду:
«Нечә јашын вар?» 9 Јагуб
фирона деди: «Јүз отуз илдир
ки, гүрбәт елләрдә өмүр сүрү-
рәм. Гыса вә кешмәкешли �ә-
јатым- аталарымын гүрбәт ел-
ләрдә кечирдији өмүр гәдәр
узун дејил».¸ 10 Бундан сон-
ра Јагуб фирона алгыш едиб
онун �үзурундан чыхды.

11 Јусиф атасыны вә гар-
дашларыны Мисир торпағын-
да јерләшдириб, фиронун әмр
етдији кими, Рамсес торпағы-
нын ән јахшы јериндә онлара
мүлк верди./ 12 О, атасыны,
гардашларыны вә атасынын
бүтүн ев ә�лини ушагларын
сајына ҝөрә әрзагла тәмин
едирди.

13 Бүтүн өлкәдә әрзаг гыт-
лығы иди, чүнки аҹлыг чох
шиддәтли иди. Аҹлыг Мисир
вә Кәнан өлкәләрини чапыб-
таламышды.1 14 Јусиф тахы-
лы сатыб Мисир вә Кәнан өл-
кәләринин бүтүн пулуну топ-
лајыр, онлары фиронун евинә
чатдырырды.À 15 Бир гәдәр
кечәндән сонра Мисирдә вә
Кәнанда пул гуртарды. Бү-
түн мисирлиләр Јусифин јаны-
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на ҝәлиб дедиләр: «Бизә чөрәк
вер! Пулумуз јохдур дејә, ҝөз
ҝөрә-ҝөрә өләк?» 16 Онда Ју-
сиф деди: «Әҝәр пулунуз јох-
дурса, онда мал-гаранызы ҝә-
тирин. Мән дә әвәзиндә сизә
чөрәк верәрәм». 17 Беләлик-
лә, онлар мал-�ејванларыны
Јусифин јанына ҝәтирирдиләр,
Јусиф дә атларын, гојун-гузу,
мал-гара вә ешшәкләрин әвә-
зиндә онлара әрзаг верирди.
Һәмин ил о, мал-�ејванын мү-
габилиндә халгы әрзагла тә-
мин етди.

18 Ил баша чатды. Нөвбәти
ил ҹамаат Јусифин јанына ҝә-
либ деди: «Ағамыздан нә ҝиз-
ләдәк, �еч нәјимиз галмајыб.
Пулумузу да, мал-гарамызы да
ағамыза вермишик. Бир гуру
ҹанымыз галыб, бир дә тор-
пағымыз. 19 Биз өлсәк, тор-
пағымызы беҹәрән олмаса, бу-
нун кимә фајдасы олаҹаг? Бизи
дә, торпағымызы да ал, әвә-
зиндә бизә әрзаг вер. Торпа-
ғымыз фиронун мүлкијјәти-
нә кечсин, өзүмүз дә она гул
олаг. Бизә тохум вер ки, сағ га-
лыб өлмәјәк, торпағымыз бош
галмасын». 20 Јусиф мисир-
лиләрин бүтүн торпагларыны
фирон үчүн алды, чүнки аҹлыг
шиддәтли олдуғундан мисир-
лиләрин �амысы өз торпағы-
ны сатырды. Беләликлә, тор-
паглар фиронун олду.

21 Сонра о, Мисирин бир
уҹундан о бири уҹунадәк бү-
түн ә�алини шә�әрләрә кө-
чүрдү.* 22 Тәкҹә ка�инләрин
торпагларыны алмады,+ чүнки
онлары фирон өзү әрзагла тә-
мин едирди. Онлар фиронун
вердији әрзагла доланырды-
лар, буна ҝөрә дә торпаглары-
ны сатмадылар. 23 Онда Ју-
сиф ҹамаата деди: «Артыг
сиз торпагларынызла бирлик-

дә фирона мәхсуссунуз. Инди
алын, бу да тохум, апарын
әкин. 24 Јығдығыныз мә�су-
лун бешдә бири фиронун ола-
ҹаг,* галан дөрд �иссәсини исә
өзүнүзә ҝөтүрәрсиниз. Ондан
�әм тохумлуг кими истифа-
дә едәрсиниз, �әм дә өзүнүзү,
ушагларынызы вә бүтүн еви-
низдә оланлары доландырар-
сыныз». 25 Онлар ҹаваб вер-
диләр: «Сән бизи хилас елә-
дин.+ Биз фирона гул ола-
рыг, тәки сән лүтфүнү биздән
әсирҝәмә»., 26 Јусиф мә�су-
лун бешдә биринин фирона ве-
рилмәси барәдә ганун чыхар-
ды. Бу ганун бүтүн Мисир өл-
кәсиндә буҝүнкү ҝүнә гәдәр
гүввәдәдир. Јалныз ка�инлә-
рин торпаглары фиронун мүл-
кијјәтинә кечмәди.-

27 Исраил Мисирдә, Го-
шен дијарында јашајырды.¸

Онлар орада көк салдылар,
доғуб-төрәјәрәк чохалдылар./

28 Јагуб Мисирдә он једди ил
јашады. Беләликлә, о, јүз гырх
једди ил өмүр сүрдү.1

29 Өлүмүнә аз галмыш Ис-
раилÀ оғлу Јусифи чағырыб
деди: «Мәнә јахшылыг етмәк
истәјирсәнсә, әлини будумун
алтына гојуб анд ич ки, мәнә
хејирха�лыг вә сәдагәт ҝөстә-
рәҹәксән. Ха�иш едирәм, мәни
Мисирдә дәфн етмә.3 30 Мән
өләндә мәни Мисирдән чыха-
рыб ата-бабаларымын јанын-
да дәфн едәрсән».4 Јусиф деди:
«Неҹә истәјирсән, елә дә едә-
ҹәјәм». 31 Онда о деди: «Анд
ич». Јусиф анд ичди.S Исраил
јатағынын башында, отурдуғу
јердә әјилиб сәҹдә етди.m

48 Бунун үстүндән бир
мүддәт кечәндән сонра

Јусифә хәбәр ҝәтирдиләр:
«Атанын �алы писдир». Ју-
сиф дә ики оғлуну, Мәнәссә
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вә Әфраими ҝөтүрүб атасы-
нын јанына ҝетди.* 2 Јагуба
хәбәр вердиләр: «Оғлун Јусиф
сәни ҝөрмәјә ҝәлиб». Исраил
вар ҝүҹүнү топлады, галхыб
јатағында отурду. 3 Јагуб Ју-
сифә деди:
«Гадир Алла� Кәнан ди-

јарында, Лузда мәнә ҝөрү-
нүб хејир-дуа вермишди.+

4 О, мәнә демишди: “Сәни
оғул-ушаг са�иби едәҹәк, нәс-
лини чохалдаҹағам, сәндән
чохлу тајфалар јарадаҹағам.,

Бу торпағы әбәди мүлк ола-
раг сәнин өвладларына� ве-
рәҹәјәм”.- 5 Инди ҝөр нә де-
јирәм, мән Мисирә ҝәлмәз-
дән әввәл сәнин бурада доғу-
лан ики оғлун мәнимдир.¸

Рубән вә Шәмун кими Әф-
раимлә Мәнәссә дә мәним
оғулларым олаҹаг./ 6 Онлар-
дан сонра доғулан ушаглар
сәнин олаҹаг. Онларын ады
гардашларынын мирас пајын-
да гардашларынын ады алтын-
да ҝедәҹәк.1 7 Фәддандан га-
јыданда ӘфратаÀ чатмаға хеј-
ли галмыш Кәнан торпағында
Рә�иләни итирдим.3 Буна ҝөрә
дә ону Әфрата ҝедән јолда,
Бејтлә�мдә4 дәфн етдим».

8 Сонра Исраил Јусифин
оғулларыны ҝөрүб сорушду:
«Бунлар кимдир?» 9 «Алла-
�ын мәнә бу торпагда бәхш ет-
дији өвладлардыр»,S — дејә Ју-
сиф ҹаваб верди. «Јахын ҝә-
тир, онлара хејир-дуа верим».m

10 Исраилин гоҹалыгдан ҝөз-
ләри зәифләмишди, о ҝөрмүр-
дү. Јусиф оғулларыны онун ја-
нына ҝәтирди. Исраил онлары
бағрына басыб өпдү. 11 Сон-
ра Јусифә деди: «Мән �еч сәни
ҝөрмәјә үмид еләмирдим, U Ал-
ла�са мәнә сәнин өвладла-

8<B8 � ÁÀ`eÀZB b\fdYdZ*D

рыны да ҝөстәрди». 12 Јусиф
оғланларыны Исраилин јанын-
дан кәнара чәкди вә алныны
јерә гојараг она тәзим етди.

13 Јусиф сағ әли илә Әф-
раими* Исраилин сол тәрәфи-
нә, Мәнәссәни+ исә сол әли
илә Исраилин сағ тәрәфи-
нә чәкиб она јахынлашдырды.
14 Анҹаг Әфраим кичик олса
да, Исраил сағ әлини онун ба-
шына, сол әлини исә Мәнәссә-
нин башына гојду. О, биләрәк-
дән әлләрини белә гојду, бах-
мајараг ки, Мәнәссә бөјүк оғул
иди., 15 Сонра Јусифә хејир-
дуа верәрәк деди:-

«Аталарым Ибра�им вә
Ис�агын гуллуг етдији
о тәк олан Алла�,¸

Бу ҝүнә гәдәр, бүтүн
өмрүм боју мәним
гајғыма галан
о бир олан Алла�,/

16 Мәни бүтүн бәлалардан
сахлајан мәләк1 гој бу
ушаглара немәт
нәсиб етсин.À

Гој онлар мәним адымла,
аталарым Ибра�имин,
Ис�агын ады илә
анылсынлар.

Гој онларын нәсли
јер үзүндә чохалдыгҹа
чохалсын».3

17 Атасынын сағ әлини Әф-
раимин башына гојмасы Јуси-
фин писинә ҝәлди. О, ата-
сынын әлини Әфраимин ба-
шындан ҝөтүрүб Мәнәссәнин
башына гојмаг истәди. 18 Ју-
сиф атасына деди: «Јох,
ата, илк оғлум бу бириси-
дир,4 сағ әлини бунун башына
гој». 19 Амма атасы буну ет-
мәк истәмәјиб деди: «Билирәм,
оғлум, билирәм. Ондан да бө-
јүк халг төрәјәҹәк, о да бө-
јүк олаҹаг. Амма јенә дә, кичик
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гардашы ондан бөјүк олаҹаг.*

Нәсли артыб о гәдәр чохала-
ҹаг ки, бир нечә халга бәра-
бәр олаҹаг».+ 20 Һәмин ҝүн
Јагуб онлара хејир-дуа вериб
деди:,

«Гој Исраилдә сәнин адын-
ла бир-бириләринә хејир-
дуа верәрәк десинләр:

“Алла� Әфраимлә Мәнәссә-
јә бәхш етдији немәтләр-
дән сәнә дә нәсиб ет-
син!”»

Беләҹә, о, Әфраими Мәнәссә-
дән үстүн етди.

21 Сонра Исраил Јусифә
деди: «Мән өлүрәм.- Амма Ал-
ла� сизинлә олаҹаг. О, сизи
ата-бабаларынызын торпағы-
на гајтараҹаг.¸ 22 Мән исә
сәнә амориләрдән гылынҹ вә
каманла алдығым торпаг-
дан гардашларына вердијим-
дән бир пај артыг торпаг вери-
рәм».

49 Сонра Јагуб оғуллары-
ны чағырыб деди: «Һа-

мыныз јаныма ҝәлин, сизин
ҝәләҹәјиниз барәдә сизә да-
нышым. 2 Ҝәлин динләјин, еј
Јагуб оғуллары, атаныз Ис-
раилә гулаг верин.

3 Рубән, илким мәним,/ ҝү-
ҹүм, кишилик гүдрәтимин нү-
бары. Ләјагәт, ҝүҹ-гүввәт зир-
вәси. 4 Азғынлығын ҹошуб
дашан сулар кимидир. Зирвә-
дән ен! Сән атанын јатағына
чыхдын.1 О вахт мәним јатағы-
мы ләкәләдин. Бәли, о, мәним
јатағыма чыхыб!

5 Шәмун вә Лави гардаш-
дыр.À Гәддарлыг гылынҹлары
илә сила�ланыблар.3 6 Еј ҹа-
ным, онлардан узаг дур. Еј шә-
рәфим�, онларын мәҹлисинә
гошулма, чүнки гәзәбләнәр-

8=B: � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB V¾ZWºYD

кән ган төкдүләр,* әјләнәркән
өкүзләри шикәст етдиләр�.
7 Ләнәт олсун вә�ши гәзәблә-
ринә, ләнәт олсун амансыз
�иддәтләринә.+ Гој онлары Ја-
губда пәрән-пәрән салым, Ис-
раилдә сәпәләјим.,

8 Сәни исә, Јә�уда-, гар-
дашларын мәд� едәҹәк.¸ Әлин
дүшмәнләринин бојнунда ола-
ҹаг./ Атанын оғуллары сәнә
баш әјәҹәк.1 9 Јә�уда бала
ширдир.À Оғлум шикарыны је-
јиб галхаҹаг. О, шир кими јерә
јатыб јајханыб. Бу шири гал-
дырмаға ким ҹүрәт едәр?
10 Һөкмдар әсасы Јә�уданын
әлиндән чыхмајаҹаг,3 башчы
әсасы дизләринин арасындан
ҝөтүрүлмәјәҹәк, та Шило� ҝә-
ләнә гәдәр.4 Вә халглар она
итаәт едәҹәк.S 11 Улағыны
мејнәјә, сыпасыны сечмә тәнә-
јә бағлајыб палтарыны шәраб-
да, либасыны үзүмүн ганын-
да јујаҹаг. 12 Шәрабдан ҝөз-
ләри ал-гырмызы, сүддән диш-
ләри ағаппагдыр.

13 Зәбулунm дәниз кәнарын-
да, ҝәмиләрин јан алдығы са-
�илдә мәскән салаҹаг. U Онун
сәр�әди Сидона тәрәф узана-
ҹаг.V

14 ЈәсакирÄ белиндә хурҹун
јерә јатан, сүмүјү мө�кәм бир
улаг кимидир. 15 О, динҹәл-
мәк үчүн ра�ат јер, сәфалы
өлкә тапаҹаг. Күрәјини јүк ал-
тына верәҹәк, ону гул кими
ишләдәҹәкләр.

16 Исраил гәбиләләриндән
бири олан ДанW халгына �а-
кимлик едәҹәк.Y 17 О, јол кә-
нарында бир илан, ҹығырда
бир ҝүрзә олуб атын ајағыны
чалаҹаг, атлыны архасы үстә
јерә јыхаҹаг.Z 18 Еј Је�ова,
хиласы Сәндән ҝөзләјәҹәјәм.
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19 Ҹада* исә гулдурлар бас-
гын едәҹәк, амма Ҹад архала-
рынҹа дүшүб онлары говаҹаг.+

20 Аширин, рузиси бол ола-
ҹаг, ша�лара лајиг тәамлар ве-
рәҹәк.-

21 Нифталы¸ зәриф марал
кимидир. О, ләтиф сөзләр сөј-
ләјир./

22 Јусиф1 барлы ағаҹын
пө�рәсидир, булаг башын-
да битән, будаглары дива-
ры ашан бә�әрли бир аға-
ҹын пө�рәси. 23 Лакин охчу-
лар она гәним кәсилиб ону
оха тутдулар. Онунла дүшмән-
чилик етдиләр.À 24 Амма Ја-
губун гүдрәтлиси, чобанын
вә Исраилин гајасы сајәсин-
дә онун каманы сынмады, го-
лунун гүввәти түкәнмәди.3

25 О�, атанын Алла�ындан
бир пајдыр, Алла�ын Өзү сәнә
көмәк олаҹаг. О, Гүдрәт Са�и-
бинә бағлыдыр. Алла� ҝөјлә-
рин хејир-бәрәкәтини үстүнә
јағдыраҹаг, дәринликләрдән
сәнә немәтләр верәҹәк,4 сәни
чохлу оғул-ушаг са�иби едә-
ҹәк�. 26 Атанын хејир-дуасы
дүнја дурдугҹа вар олан дағ-
ларын немәтләриндән, әбәди
тәпәләрин фүсункарлығындан
үстүн олаҹаг.S Бу хејир-дуа
гардашларынын ичиндән се-
чилмиш Јусифдән �еч вахт әс-
кик олмајаҹаг, �әмишә онун
башы үзәриндә олаҹаг.m

27 БинјаминU ҹанавар кими
шикарыны дидиб-парчалаја-
ҹаг.V Сә�әр өз овуну јејәҹәк,
ахшам исә гәнимәт бөлүшдү-
рәҹәк».Ä

28 Исраилин он ики гәбилә-
си бунлардан төрәјиб. Атала-
ры онлара бу сөзләрлә хејир-
дуа верди, �әрәсинә өз хејир-
дуасыны.W
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29 Бундан сонра Јагуб оғул-
ларына тапшырыб деди: «Мән
сон мәнзилә јола дүшүрәм�.*

Мәни аталарымын јанында,
�ет Әфрунун са�әсиндә олан
мағарада дәфн един,+ 30 Кә-
нан дијарында, Мамре гаршы-
сында јерләшән Мәхфилә са-
�әсиндәки мағарада. О са�әни
Ибра�им �ет Әфрундан дәфн
јери кими алмышды. 31 Иб-
ра�им вә арвады Сара ора-
да дәфн олунуб., Ис�агла- Рә-
фәгәни дә орада дәфн етдиләр.
Мән дә Ләјаны орада дәфн ет-
мишәм. 32 Са�ә дә, ичиндәки
мағара да Һет оғулларындан
сатын алынмышды».¸

33 Беләликлә, Јагуб оғул-
ларына вәсијјәт едиб гуртар-
ды. Сонра ајагларыны јатағы-
на галдырды вә сон нәфәсини
вериб ата-бабаларына говуш-
ду./

50 Јусиф өзүнү атасынын
үстүнә атды1 вә ағлаја-

ағлаја ону өпдү. 2 Сонра Ју-
сиф хидмәтиндә олан тәбиб-
ләрә атасыны мумијаламағыÀ

әмр етди вә тәбибләр Исраи-
ли мумијаладылар. 3 Бу, дүз
гырх ҝүн чәкди, чүнки мејити
мумијаламаг гырх ҝүнә баша
ҝәлирди. Мисирлиләр Јагуба
ҝөрә јетмиш ҝүн ҝөз јашы төк-
дүләр.

4 Матәм ҝүнләри баша ча-
танда Јусиф фиронун сарај
адамларына деди: «Мәнә бир
илтифат ҝөстәрин, фирона бу
сөзләри чатдырын: 5 “Атам
мәнә анд верәрәк демишди:3

“Мән өлүрәм.4 Мәни Кәнан-
да �азырладығым јердә дәфн
едәрсән”.S Изин вер, ҝе-
дим атамы дәфн едим, сон-
ра гајыдыб ҝәләрәм”». 6 Фи-
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рон деди: «Андыны јеринә је-
тир, ҝет атаны дәфн ет».*

7 Беләликлә, Јусиф атасы-
ны дәфн етмәјә ҝетди. Фиро-
нун хидмәтчиләри, сарајын вә
бүтүн Мисирин ағсаггаллары+,
8 Јусифин ев ә�ли, гардашла-
ры вә атасынын ев ә�ли дә
онунла ҝетди., Јалныз ушаг-
лары вә мал-�ејваны Гошендә
сахладылар. 9 Онлары ара-
балар- вә атлылар мүшајиәт
етди. Беләликлә, онлар бө-
јүк бир изди�амла јола чыхды-
лар. 10 Онлар Иордан јахын-
лығындакы Атад хырманына
чатанда шивән гопарыб ағ-
лашма гурдулар. Јусиф атасы
үчүн једди ҝүн јас сахлады.
11 О јердә јашајан кәнани-
ләр Атад хырманындакы јасы
ҝөрәндә дедиләр: «Мисирлилә-
рин јаман бөјүк јасы дүшүб!»
Буна ҝөрә дә Иордан јахынлы-
ғында олан бу јерин ады Абил-
Мисраим� галды.

12 Беләликлә, Јагубун оғул-
лары онун вәсијјәтини јери-
нә јетирдиләр,¸ 13 ону Кә-
нан дијарына ҝәтириб Ибра�и-
мин �ет Әфрундан дәфн јери
кими алдығы, Мамре гаршы-
сында јерләшән Мәхфилә са-
�әсиндәки мағарада дәфн ет-
диләр./ 14 Атасыны дәфн ет-
дикдән сонра Јусиф Мисирә
гајытды. Онунла бирликдә гар-
дашлары вә атасынын дәфни-
нә ҝедәнләр дә гајытдылар.

15 Аталары өләндән сон-
ра Јусифин гардашлары бир-
биринә дедиләр: «Билмәк ол-
маз, бәлкә, Јусиф үрәјиндә
бизә гаршы кин сахлајыр?
Әҝәр беләдирсә, инди биздән
она етдијимиз пислијин �ејфи-
ни чыхаҹаг».1 16 Буна ҝөрә
дә онлар Јусифә сөз ҝөндәриб
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дедиләр: «Атан өлүм ајағында
оланда демишди ки, 17 сәнә
бу сөзләри чатдыраг: “Ха�иш
едирәм, гардашларынын тәг-
сириндән кеч, сәнә етдикләри
пислијә ҝөрә онлары бағыш-
ла”. Инди, риҹа едирик, ата-
нын Алла�ынын бу гуллары-
ны бағышла». Бу сөзләри еши-
дәндә Јусиф көврәлиб ағлады.
18 Бундан сонра гардашлары
ҝәлиб онун гаршысында јерә
дөшәндиләр вә дедиләр: «Биз
сәнин гулунуг!»* 19 Онда Ју-
сиф онлара деди: «Горхмајын.
Мәҝәр мән Алла�ам? 20 Сиз
мәнә пислик етмәк истәсә-
низ дә,+ Алла� �әр шеји хеј-
рә дөндәрди. Ҝөрдүјүнүз кими
нә гәдәр адамын �әјатыны хи-
лас етди., 21 Нара�ат олма-
јын, мән нә сизи, нә дә ушагла-
рынызы аҹ гојмајаҹағам».- Бу
сөзләрлә Јусиф гардашларына
үрәк-дирәк вериб онлары ар-
хајын етди.

22 Јусиф дә, атасынын ев
ә�ли дә галыб Мисирдә јаша-
ды. Јусиф јүз он ил өмүр
сүрдү. 23 О, Әфраимин нәвә-
ләрини¸ вә Мәнәссәнин оғлу
Ма�ирин өвладларыны/ ҝөр-
дү. Онлар Јусифин гуҹағында
бөјүдүләр�. 24 Ахырда Јусиф
гардашларына деди: «Мән өлү-
рәм. Амма Алла� мүтләг сизә
нәзәр салаҹаг.1 Сизи бу өлкә-
дән чыхарыб Ибра�имә, Ис�а-
га вә Јагуба анд ичиб
вәд етдији торпаға апара-
ҹаг».À 25 Јусиф Исраил оғул-
ларына анд вериб деди: «Ал-
ла� мүтләг сизә нәзәр сала-
ҹаг. Онда мәним сүмүкләри-
ми дә бурадан апарарсыныз».3

26 Јусиф јүз он јашында өлдү,
ону Мисирдә мумијалајыб4 та-
бута гојдулар.
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1 Јагубла бирликдә аиләлә-
ри илә Мисирә ҝәлән Ис-

раилин оғулларынын ады бу-
дур:* 2 Рубән, Шәмун, Лави,
Јә�уда+, 3 Јәсакир, Зәбулун,
Бинјамин, 4 Дан, Нифталы,
Ҹад вә Ашир,. 5 Јагубдан тө-
рәјәнләрин сајы јетмиш нә-
фәр иди. Јусиф артыг Мисир-
дә иди.- 6 Бир мүддәт сон-
ра Јусиф дүнјадан көчдү.¸

Һәмчинин онун гардашлары
вә бүтүн о нәсил дә өлдү.
7 Исраил оғуллары исә доғуб-
төрәјир, ҝүнү-ҝүндән чоха-
лырдылар; онлар ҝөрүнмәмиш
сүрәтлә артыр вә гүввәтлә-
нирдиләр. Ахырда онлар бү-
түн өлкәни бүрүдүләр./

8 Бу арада Мисирдә Јуси-
фи танымајан јени бир падша�
тахта чыхды. 9 О, өз халгы-
на деди: «Будур, исраиллиләр
биздән чох, биздән ҝүҹлүдүр-
ләр.1 10 Ҝәлин бир тәдбир
ҝөрәк, јохса онлар да�а да ар-
тыб чохалаҹаглар. Ишдир, мү-
�арибә олса, онлар дүшмәнлә-
римизә гошулуб бизә гаршы
дөјүшәҹәк, сонра да өлкәдән
чыхыб ҝедәҹәкләр».

11 Беләҹә, мисирлиләр Ис-
раил оғулларыны ағыр ишләр-
дә ишләдиб зүлм вермәк үчүн
онларын үзәринә нәзарәтчи-
ләр гојдулар.À Исраил оғулла-
ры фирон үчүн анбарлар јер-
ләшән шә�әрләри, Фисум вә
Раамсеси3 тикдиләр. 12 Ла-

кин Исраил оғулларына нә гә-
дәр зүлм едирдиләрсә, онлар
бир о гәдәр чохалыр, �әр тә-
рәфә јајылырдылар. Мисирли-
ләр исраиллиләрдән горхмаға
башладылар.* 13 Буна ҝөрә
дә зор ҝүҹүнә онлары көлә ет-
диләр.+ 14 Онлара палчыг
тапдалатдырыр, кәрпиҹ кәсди-
рир вә �әр ҹүр гул ишиндә иш-
ләдәрәк �әјатларыны аҹы зә-
�әрә дөндәрдиләр. Онлары
ағыр шәраитдә �әр ҹүр гул
ишиндә ишләдирдиләр.,

15 Бир ҝүн Мисир падша-
�ы, Шәфра вә Фуә� адлы ибра-
ни мамачалара 16 әмр етди:
«Ибрани гадынлары доғузду-
ранда- ҝөрсәниз, ушаг оғлан-
дыр, өлдүрүн, гыздырса, әл
дәјмәјин». 17 Анҹаг мамача-
лар Алла�дан горхурдулар,
буна ҝөрә дә Мисир падша�ы-
нын әмринә әмәл етмир, оғ-
лан ушагларыны сағ сахла-
јырдылар.¸ 18 Бир мүддәт ке-
чәндән сонра Мисир падша�ы
мамачалары чағыртдырыб со-
рушду: «Нијә белә едирсиниз?
Нијә оғлан ушагларыны сағ
сахлајырсыныз?» 19 Мамача-
лар фирона ҹаваб вердиләр:
«Ибрани гадынлар Мисир га-
дынлары кими дејил, онлар
ҝүҹлүдүрләр, мамача өзүнү је-
тирәнәҹән доғурлар».

20 Алла� мамачаларын јах-
шылығыны әвәзсиз гојмады;
халг исә артмагда вә ҝүҹ-
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ләнмәкдә иди. 21 Мамачалар
Алла�дан горхдугларына ҝөрә
Алла� онлара аилә нәсиб
етди. 22 Ахырда фирон бү-
түн халгына белә бир әмр вер-
ди: «Јени доғулан �әр ибра-
ни оғлан ушағыны Нил чајына
атын, гыз ушагларына исә дәј-
мәјин».*

2 Лави нәслиндән бир нә-
фәр лавили бир гызла ев-

ләнди.+ 2 Гадын �амилә га-
лыб бир оғлан доғду. Уша-
ғын чох ҝөзәл олдуғуну ҝөрүб
ону үч ај ҝизләтди., 3 Лакин
ушағы артыг ҝизләтмәк- мүм-
күн олмајанда бир гамыш� сә-
бәт ҝөтүрүб она гатран� чәк-
ди, ушағы сәбәтә гојду вә сәбә-
ти апарыб Нил чајынын гыра-
ғындакы гамышлыға бурахды.
4 Көрпәнин баҹысы¸ исә онун
башына нә ҝәләҹәјини билмәк
үчүн узагдан дуруб бахырды.

5 Фиронун гызы Нил ча-
јына чиммәјә ҝәлди. Онун кә-
низләри чајын кәнарында ҝә-
зиширдиләр. Фирон гызынын
ҝөзү гамышлыгдакы сәбәтә
саташды вә ҹәлд кәнизини
ҝөндәриб сәбәти ҝәтиртди./

6 Сәбәти ачанда ушағы ҝөрдү.
Көрпә ағлајырды. Фирон гызы:
«Бу, ибрани ушағыдыр», —
десә дә, она јазығы ҝәлди.
7 Бу заман ушағын баҹысы
фирон гызына деди: «Истәјир-
сән, ҝедим бир әмзикли ибра-
ни гадын чағырым көрпәјә да-
јәлик етсин?» 8 Фирон гызы:
«Ҝет чағыр», — деди. Гыз-
ҹығаз ҝедиб көрпәнин анасы-
ны чағырды.1 9 Фирон гызы
гадына деди: «Бу ушағы ҝө-
түр, она дајәлик ет. Һаггыны
верәҹәјәм». Беләликлә, гадын
ушағы апарыб она дајәлик
етди. 10 Ушаг бөјүјәндә га-

6B7 � ÁÀ`eÀZB ]*]S`daD � �*fd/ *ae*Wb
,À -*b`*ZD �d`*/* bÀ+SS *ae*Wb Z¾,WÀO
`S ZÀ4À`/À bdbdWd`D

дын ҝәтириб ону фиронун гы-
зына верди. О да ушағы оғул-
луға ҝөтүрдү* вә: «Ону судан
чыхардым», — дејәрәк адыны
Муса� гојду.+

11 Илләр кечди, Муса бөјү-
дү. Бир ҝүн о, сојдашлары-
нын� јанына ҝедиб онларын
неҹә зүлм чәкдијини ҝөрдү.,

Орада бахыб ҝөрдү ки, бир
мисирли онун ибрани гар-
дашларындан бирини дөјүр.
12 Муса әтрафа ҝөз ҝәздирди.
Ҝөрәндә ки, �еч кәс јохдур, ву-
руб мисирлини өлдүрдү, меји-
тини исә гумда ҝизләтди.-

13 Ертәси ҝүн ҝәләндә ики
ибранинин бир-бирилә да-
лашдығыны ҝөрдү вә �аг-
сыз олана деди: «Јолдашы-
ны нијә дөјүрсән?»¸ 14 Һә-
мин адам деди: «Сәни би-
зим үзәримизә аға гојублар,
јохса �аким? Бәлкә, мисирли-
ни өлдүрдүјүн кими, мәни дә
өлдүрмәк истәјирсән?»/ Муса:
«Ишин үстү ачылыб!» — дејә-
рәк горхуја дүшдү.

15 Фирон бу �адисәдән хә-
бәр тутанда Мусаны өлдүрмәк
истәди. Анҹаг Муса фирон-
дан гачыб јашамаг үчүн Мәд-
јән1 торпағына ҝетди. Ора
чатанда бир гујунун башын-
да отурду. 16 Мәдјән ка�ини-
нинÀ једди гызы вар иди. Он-
лар гујунун башына ҝәлдиләр
ки, су чәкиб суваты долдур-
сунлар вә аталарынын сүрү-
сүнү суласынлар. 17 Чобан-
лар исә �әмишәки кими, ҝә-
либ онлары говдулар. Онда
Муса галхыб гызларын көмәји-
нә чатды вә сүрүләрини сула-
ды. 18 Гызлар евә гајыданда
аталары Руил�3 сорушду:
«Нә јахшы бу ҝүн белә тез
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ҝәлдиниз?» 19 Гызлар ҹаваб
вердиләр: «Бир мисирли* бизи
чобанларын әлиндән гуртар-
ды, �әтта бизим үчүн гују-
дан су чәкиб сүрүнү дә су-
лады». 20 «Бәс о, �арададыр?
Нијә ону гојуб ҝәлдиниз? —
дејә о сорушду. — Ҝедин ону
чағырын, ҝәлсин бизимлә чө-
рәк јесин». 21 Муса Руилин
евиндә галмаға разы олду.
Руил гызы Сәфурәни+ Муса-
ја верди. 22 Бир мүддәт сон-
ра Сәфурәнин бир оғлу олду.
Муса: «Јад елдә гәриб ол-
дум»,, — дејәрәк ушағын ады-
ны Һирсәм�- гојду.

23 Илләр кечди. Мисир пад-
ша�ы өлдү.¸ Лакин Исраил
оғуллары әввәлки кими, көлә-
лик бојундуруғу алтында налә
чәкиб инилдәјирдиләр. Зүлм
әлиндән дад едиб Алла�дан
имдад диләјирдиләр./ 24 Ал-
ла� онларын а�-наләсини
ешитди1 вә Ибра�имлә, Ис�аг-
ла, Јагубла бағладығы ә�ди ха-
тырлады.À 25 Беләҹә, Алла�
Исраил оғулларына нәзәр са-
лыб чәкдикләри әзаб-әзијјәти
ҝөрдү.

3 Муса Мәдјән ка�ини олан
гајынатасы Јәтранын�3 сү-

рүсүнү отарарды. Бир ҝүн
о, сүрүнү сә�ранын гәрб тә-
рәфинә апараркән ҝәлиб Һу-
рибә, Алла�ын дағына чыхды.4

2 Бу заман Је�ованын мә-
ләји колун ортасындан галхан
аловда она ҝөрүндү.S Муса ба-
хыб ҝөрдү ки, кол алов ичин-
дә олса да, јаныб күл олмур.
3 Муса деди: «Ҝедим бу гәрибә
мәнзәрәјә јахындан бахым. Ҝө-
рүм кол нијә јаныб күл олмур».
4 Је�ова Алла� Мусанын кола
тәрәф ҝәлдијини ҝөрүб колун
ичиндән ону сәсләди: «Муса!
Муса!» О: «Бәли!» — дејә ҹаваб

6B66 � �ÀZ*amB \`*/* -À`S+D 7B5 � 	dSO
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верди. 5 Алла� деди: «Бура
јахынлашма. Ајағындан сәндә-
ли чыхар, чүнки дурдуғун јер
мүгәддәсдир».

6 Алла� сөзүнә давам етди:
«Мән атанын Алла�ы, Иб-
ра�имин Алла�ы*, Ис�агын+

вә Јагубун Алла�ыјам»., Онда
Муса үзүнү өртдү, чүнки Ал-
ла�а бахмаға горхурду. 7 Је-
�ова деди: «Мисирдәки халгы-
мын әзаб-әзијјәтини ҝөрүрәм.
Онлары гул кими ишләдәнлә-
рин әлиндән етдикләри фәр-
јадлары ешидирәм, нә чәкдик-
ләриндән аҝа�ам.- 8 Мән јерә
ениб онлары мисирлиләрин
әлиндән гуртараҹағам,¸ онла-
ры о торпагдан чыхарыб, ҝө-
зәл, ҝениш мәмләкәтә, сүд-
бал ахан бир дијара,/ кәнани-
ләрин, �етләрин, амориләрин,
фәризиләрин, �ивиләрин вә јә-
бусиләрин јашадығы торпаға
апараҹағам.1 9 Бәли, исраил-
лиләрин а�-наләси ҝәлиб Мәнә
чатыб, мисирлиләрин онла-
ра неҹә зүлм вердијини ҝө-
рүрәм.À 10 Буна ҝөрә дә сәни
фиронун јанына ҝөндәрирәм,
сән халгым Исраили Мисирдән
чыхараҹагсан».3

11 Муса исә Алла�а деди:
«Мән кимәм ки, фиронун јаны-
на ҝедим, исраиллиләри Ми-
сирдән чыхарым?» 12 Алла�
деди: «Мән сәнинлә олаҹа-
ғам.4 Сәни Мәним ҝөндәрдији-
мә әламәт бу олаҹаг: халгы
Мисирдән чыхардыгдан сон-
ра ҝәлиб бу дағдаS бирликдә
Мәнә, тәк олан Алла�а ибадәт
едәҹәксиниз».

13 Анҹаг Муса Алла�дан со-
рушду: «Туталым, исраиллилә-
рин јанына ҝетдим вә онла-
ра: “Мәни сизин јаныны-
за ата-бабаларынызын Алла-
�ы ҝөндәриб”, — дедим. Бәс
онлар “Онун ады нәдир?”m со-
рушсалар, онда нә ҹаваб ве-
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рим?» 14 Алла� Мусаја деди:
«Ким Истәсәм, Олаҹағам�»*

вә әлавә етди: «Исраиллилә-
рә белә дејәрсән: “Мәни си-
зин јаныныза Олаҹағам ҝөндә-
риб”».+ 15 Алла� Мусаја тәк-
рарән деди:
«Исраиллиләрә белә сөјлә:

“Мәни сизин јаныныза ата-ба-
баларынызын Алла�ы, Ибра-
�имин Алла�ы,, Ис�агын Ал-
ла�ы,- Јагубун Алла�ы¸ Је�о-
ва� ҝөндәриб”. Адым әбәди-
лик будур,/ нәсилдән-нәслә
Мәни бу адла јадда сахлајаҹаг-
лар. 16 Инди исә ҝет, Исраил
ағсаггалларыны топлајыб он-
лара де: “Ата-бабаларынызын
Алла�ы, Ибра�имин, Ис�агын
вә Јагубун Алла�ы Је�ова
мәнә ҝөрүнүб деди: “Сизин �а-
лыныз вә Мисирдә нәләр чәк-
дијиниз нәзәримдән јајынма-
јыб1. 17 Одур ки, сизи мисир-
лиләрин зүлмүндән гуртарыбÀ

кәнаниләрин, �етләрин, амо-
риләрин3, фәризиләрин, �иви-
ләрин вә јәбусиләрин торпағы-
на,4 сүд-бал ахан дијараS апа-
раҹағам”.

18 Исраил ағсаггаллары сә-
нин сөзүнә гулаг асаҹаглар.m

Бирликдә Мисир падша�ынын
јанына ҝедиб падша�а де-
јәрсиниз: “Ибраниләрин U Алла-
�ы Је�ова бизимлә данышды.
Риҹа едирик, изин вер, сә�ра-
да үч ҝүн јол ҝедиб Алла�ы-
мыз Је�оваја гурбан ҝәти-
рәк”.V 19 Амма билирәм ки,
Мисир падша�ы өз хошуна
сизи бурахмајаҹаг.Ä 20 Буна
ҝөрә дә әлими галдырыб Ми-
сири вураҹағам, орада фөв-
гәлбәшәри �адисәләр төрә-
дәҹәјәм. Бундан сонра Ми-
сир падша�ы сизи бурахаҹаг.W

21 Елә едәҹәјәм ки, мисирли-

7B58 � �8 ÀW*,ÀaSZÀ +*fD 7B59 � �4À`O
+*UÆ*Z /SWSZ/À +d */ �ÀÑ,* VSYS /À YÀO
WdY/d`D

ләр сизә јахшы мүнасибәт ҝөс-
тәрәҹәк, орадан әлидолу чыха-
ҹагсыныз.* 22 Гој �әр гадын
гоншусундан вә евиндә галан
гадындан гызыл-ҝүмүш әшја-
лар, пал-палтар истәсин. Бун-
лары оғулларыныза, гызлары-
ныза ҝејиндирәҹәксиниз. Ми-
сирлиләрин вар-јохуну әллә-
риндән алаҹагсыныз».+

4 Онда Муса деди: «Бирдән
мәнә инанмадылар, сөзү-

мә гулаг асмадылар,, “Је�о-
ва сәнә ҝөрүнмәјиб” дедиләр?»
2 Је�ова Мусадан сорушду:
«Әлиндәки нәдир?» «Әса», —
дејә о ҹаваб верди. 3 Алла�
деди: «Ону јерә ат». Муса әса-
ны јерә атды, әса дөнүб илан
олду.- Муса иланын јанындан
гачды. 4 Је�ова Мусаја деди:
«Әлини узат онун гујруғундан
тут». Муса әлини узадыб ила-
ны тутду вә илан онун әлиндә
әсаја чеврилди. 5 Алла� Му-
саја деди: «Бу әламәт она ҝө-
рәдир ки, онлар ата-бабалары-
нын Алла�ы, Ибра�имин Ал-
ла�ы, Ис�агын вә Јагубун
Алла�ы¸ Је�ованын сәнә ҝө-
рүндүјүнә инансынлар»./

6 Сонра Је�ова она деди:
«Әлини гојнуна сал». Муса әли-
ни гојнуна салды. Чыхаран-
да ҝөрдү ки, әли ҹүзамдан
гар кими ағарыб.1 7 Алла�
она деди: «Әлини јенә гојну-
на сал». Муса әлини гојнуна
салды. Чыхаранда әли әввәл-
ки кими сағлам иди. 8 Алла�
деди: «Әҝәр сәнә инанмасалар
вә биринҹи мөҹүзәни гәбул ет-
мәсәләр, икинҹисинә инанаҹаг-
лар.À 9 Лакин бу ики әламәтә
дә инанмасалар вә сәнә гулаг
асмасалар, онда Нил чајындан
бир аз су ҝөтүрүб торпаға тө-
кәрсән. Чајдан ҝөтүрдүјүн су
јердә гана чевриләҹәк».3

10 Онда Муса Је�оваја
деди: «Је�ова, ахы мән јахшы
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даныша билмирәм. Гулун дү-
нән дә, срағаҝүн дә белә олуб.
Елә инди Сәнинлә данышар-
кән дә неҹә варам, елә гал-
мышам, дилим сөз тутмур».*

11 Је�ова исә ондан соруш-
ду: «Инсана дили верән ким-
дир? Ону лал, кар, кор едән, ја-
худ она ҝөз верән кимдир?
Мәҝәр буну едән Мән Је�ова
дејиләм? 12 Инди ҝет. Даны-
шанда Мән сәнинлә олаҹағам,
нә демәк лазымдырса, сәнә
өјрәдәҹәјәм».+ 13 Лакин Муса
деди: «Нә олар, Је�ова, башга-
сыны ҝөндәр, гој бу иши баш-
гасы ҝөрсүн». 14 Онда Је�о-
ванын Мусаја аҹығы тутду вә
деди: «Мәҝәр лавили Һарун,

сәнин гардашын дејил? Мән
билирәм ки, о, јахшы даны-
шыр. О, сәни гаршыламаға чы-
хыб, сәни ҝөрәндә чох севи-
нәҹәк.- 15 Сән Мәним сөзлә-
рими она чатдыраҹагсан.¸ Сиз
данышаркән Мән сизинлә ола-
ҹағам./ Сизә нә едәҹәјинизи
өјрәдәҹәјәм. 16 Сәнин јеринә
халгла о данышаҹаг. О, сәнә
ағыз олаҹаг, сән исә она ал-
ла� олаҹагсан�.1 17 Бу әсаны
әлинә алыб онунла мөҹүзәләр
ҝөстәрәҹәксән».À

18 Муса гајынатасы Јәтра-
нын3 јанына гајытды вә она
деди: «Истәјирәм Мисирә, сој-
дашларымын јанына ҝедим.
Ҝөрүм саламатдырлар?» Јәт-
ра она: «Ҝет, јолун ачыг ол-
сун», — деди. 19 Бундан сон-
ра, Муса �әлә Мәдјәндә икән
Је�ова она сөјләди: «Мисирә
гајыт. Ҹаныны алмаг истәјән-
ләрин �амысы өлүб».4

20 Муса арвадыны вә оғул-
ларыны улаға миндириб, Ал-
ла�ын дедији әсаны да әли-
нә алыб Мисир торпағына
јола дүшдү. 21 Је�ова Муса-

8B5: � �*fd/ \ZdZ ºhºZ �WW*Ñm bÀYaSW
1/ÀÆÀVaÀZD

ја деди: «Сәнә мөҹүзәләр ҝөс-
тәрмәк гүдрәти вердим. Ми-
сирә гајыданда бүтүн бунла-
ры фиронун гаршысында ҝөс-
тәр.* Мән исә онун үрәјини
даша дөндәрәҹәјәм�+ вә о, хал-
гы бурахмајаҹаг., 22 Сән фи-
рона дејәрсән: “Је�ова белә
бујурур: “Исраил Мәним оғлум-
дур, илкимдир.- 23 Сәнә деји-
рәм, оғлуму бурах, гој ҝедиб
Мәнә ибадәт етсин. Әҝәр ону
бурахмасан, сәнин оғлуну, илк
өвладыны өлдүрәҹәјәм”».¸

24 Сонра Је�ова�/ јолда,
карвансарада онун гаршысы-
на чыхды вә ону өлдүрмәк ис-
тәди.1 25 Онда СәфурәÀ чах-
магдашы ҝөтүрүб оғлуну сүн-
нәт етди вә сүннәт әтини онун
ајағынын алтына атыб деди:
«Сән мәним ган адахлымсан».
26 Беләҹә, Алла� ону бурах-
ды. Онда Сәфурә деди: «Ган
адахлысы». Буну сүннәтә ҝөрә
деди.

27 Сонра Је�ова Һаруна
деди: «Ҝет сә�раја Мусаны гар-
шыла».3 Һарун ҝетди вә Ал-
ла�ын дағында4 Муса илә ҝө-
рүшүб ону өпдү. 28 Муса ону
ҝөндәрән Је�ованын бүтүн
сөзләрини Һаруна чатдырдыS

вә ҝөстәрмәји әмр етдији бү-
түн мөҹүзәләр барәдә она
данышды.m 29 Бундан сонра
Муса илә Һарун ҝедиб ис-
раиллиләрин бүтүн ағсаггал-
ларыны бир јерә топладылар. U

30 Һарун Је�ованын Мусаја
дедији сөзләрин �амысыны
онлара данышды вә Муса хал-
гын ҝөзү гаршысында мөҹүзә-
ләр ҝөстәрди.V 31 Халг Муса-
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ја инанды.* Онлар Је�ованын
исраиллиләрә нәзәр салдығы-
ны+ вә чәкдикләри әзаб-әзиј-
јәти ҝөрдүјүнү, ешидәндә диз
үстә дүшүб сәҹдә етдиләр.

5 Муса илә Һарун фиронун
�үзуруна ҝәлиб дедиләр:

«Исраилин Алла�ы Је�ова
белә дејир: “Халгымы бурах,
ҝедиб сә�рада Мәним шәрәфи-
мә бајрам кечирсин”». 2 Фи-
рон исә деди: «Је�ова кимдир
ки,- Онун сөзүнә гулаг асыб
Исраили бурахым?¸ Мән Је�о-
ва танымырам, халгы да бу-
рахмајаҹағам!»/ 3 Онлар исә
дедиләр: «Ибраниләрин Алла-
�ы бизимлә данышды. Изин
вер, сә�рада үч ҝүн јол ҝедиб
Алла�ымыз Је�оваја гурбан
ҝәтирәк,1 јохса О, бизи ҹәза-
ландыраҹаг, ја ҹанымыза азар
салаҹаг, ја да гылынҹ ағзына
верәҹәк». 4 Мисирин падша-
�ы онлара деди: «Муса, Һа-
рун, нијә халгы ишдән еләјир-
синиз? Ҝедин ишләјин!À 5 Бу
гәдәр адамы өзүнүзлә апарыб
ишдән еләмәк истәјирсиниз?»

6 Елә �әмин ҝүн фирон хал-
гын үзәриндәки нәзарәтчилә-
рә вә иш иҹрачыларына� тап-
шырды: 7 «Бундан сонра кәр-
пиҹ кәсмәк үчүн халга саманы
сиз јығыб вермәјәҹәксиниз.3

Гој ҝедиб өзләри јығсынлар.
8 Кәрпиҹләри исә әввәлки гә-
дәр тәләб един, сајы азалтма-
јын. Онлар тәнбәлләшибләр.
Буна ҝөрә дә �ај-күј салыб:
“Ҝетмәк истәјирик, Алла�ы-
мыза гурбан ҝәтирмәк истәји-
рик”, — дејирләр. 9 Онларын
ишини да�а да ағырлашдырын
ки, башлары ишә гарышсын,
бош-бош сөзләрә гулаг асма-
сынлар».

10 Нәзарәтчиләр4 вә иш иҹ-
рачылары ҝедиб халга деди-

9B: � �j SÆ`*hmW*`m Sa`*SWWSWÀ`SZ
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ләр: «Фирон белә дејир: “Да-
�а сизә саман вермәјәҹәјәм.
11 Ҝедин, өзүнүз �арадан ис-
тәјирсиниз тапын. Ишинизи
исә азалтмајаҹағам”». 12 Бе-
ләликлә, халг бүтүн Мисир
торпағына сәпәләниб саман
әвәзинә күләш јығмаға баш-
лады. 13 Нәзарәтчиләр исә
ҝедиб-ҝәлиб дејирдиләр: «Һәр
кәс саман верилән вахт олдуғу
кими, инди дә ҝүндәлик иши
јеринә јетирсин». 14 Сонра
исә фиронун нәзарәтчиләри
исраиллиләрин үзәринә гој-
дуглары иш иҹрачыларыны
дөјүб* дедиләр: «Нәјә ҝөрә нә
дүнән, нә дә бу ҝүн әввәлки
гәдәр кәрпиҹ кәсмәмисиниз?»

15 Онда исраиллиләрин иш
иҹрачылары фиронун јанына
ҝедиб шикајәт етдиләр: «Ни-
јә гулларынла белә давра-
нырсан? 16 Гулларына саман
вермирләр, амма “кәрпиҹ кә-
син” дејирләр. Тәгсир сәнин
адамларындадыр, дөјүләнсә
бизик». 17 Фирон исә деди:
«Сиз тәнбәлсиниз, тәнбәл!+

Буна ҝөрә дә: “Ҝетмәк истә-
јирик, Је�оваја гурбан ҝәтир-
мәк истәјирик”,, — дејирсиниз.
18 Ҝедин ишләјин! Сизә саман
верилмәјәҹәк, амма әввәлки
сајда кәрпиҹ кәсмәлисиниз».

19 Исраиллиләрин иш иҹ-
рачылары «ҝүндәлик кәр-
пиҹ сајыны азалтмамалысы-
ныз» әмрини ешидәндә анла-
дылар ки, ишләри фәнадыр.
20 Онлар фиронун јанындан
чыханда бајырда онлары ҝөз-
ләјән Муса вә Һаруну ҝө-
рүб дедиләр: 21 «Гој сизин-
лә Је�ова Өзү билсин.
Сизин уҹбатыныздан фиро-
нун, әјанларынын нифрәтинә
туш олдуг. Сиз онларын әли-
нә гылынҹ вердиниз ки, ә�ә-
димизи кәссинләр».- 22 Онда
Муса Је�оваја үз тутуб деди:
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«Је�ова, нијә бу халгы бәла-
ја салдын? Нијә мәни ҝөндәр-
дин? 23 Фиронун гаршысын-
да Сәнин адындан* данышды-
ғым ҝүндән бәри о, халга зүлм
верир.+ Сән исә халгынын да-
дына јетишмирсән».,

6 Онда Је�ова Мусаја деди:
«Фирона нә едәҹәјими ҝө-

рәҹәксән.- Әлимин ҝүҹү гар-
шысында мәҹбур галыб онла-
ры бурахаҹаг, нәинки бура-
хаҹаг, �әтта говаҹаг өлкәсин-
дән».¸

2 Сонра Алла� Мусаја деди:
«Мән Је�овајам. 3 Ибра�имә,
Ис�ага вә Јагуба Гадир Ал-
ла�/ кими ҝөрүнсәм дә, Өзү-
мү онлара Је�ова ады1 илә та-
нытмамышдым� .À 4 Онлар-
ла ә�д бағламышдым ки, гәриб
кими јашадыглары Кәнан тор-
пағыны онлара верәҹәјәм.3

5 Инди исә мисирлиләрин
көлә етдији исраиллиләрин
фәрјадыны ешитдим вә ә�ди-
ми хатырладым.4

6 Буна ҝөрә дә исраиллилә-
рә белә де: “Мән Је�овајам.
Сизи мисирлиләрин зүлмүн-
дән, онларын көләлијиндән
азад едәҹәјәм.S Чыхардығым
бөјүк �өкмләрлә, гүввәтли
әлимлә сизи гуртараҹағам.m

7 Сизи Өзүмә халг едәҹәјәм,
сизин Алла�ыныз олаҹағам. U

Биләҹәксиниз ки, Мән Алла-
�ыныз Је�овајам, сизи Миси-
рин зүлмүндән азад едән Ал-
ла�. 8 Сизи Ибра�имә, Ис�а-
га вә Јагуба анд ичиб вәд ет-
дијим дијара апараҹағам. Бу
торпаглары сизә мүлк верәҹә-
јәм.V Мән Је�овајам”».Ä

9 Муса бу сөзләри исраил-
лиләрә чатдырды, анҹаг онлар
ру�дан дүшдүкләринә вә ағыр
көләлик бојундуруғу алтында
әзилдикләринә ҝөрә Мусаны
ешитмәдиләр.W

:B7 � �*fd/ b*Y b*ZmbY*Ymj/mYD

10 Онда Је�ова Мусаја
деди: 11 «Мисир падша�ы
фиронун �үзуруна ҝет вә она
сөјлә ки, исраиллиләри өл-
кәсиндән бурахсын». 12 Муса
исә Је�оваја деди: «Һеч ис-
раиллиләр мәнә гулаг асмады-
лар,* галмышды ки фирон. Ахы
мән ҝүҹ-бәла илә данышы-
рам».+ 13 Амма Је�ова Муса
илә Һаруна халгын Мисир тор-
пағындан чыхмасы илә бағлы
исраиллиләрә вә Мисир пад-
ша�ы фирона чатдыраҹаглары
әмрләри бир да�а тәкрар етди.

14 Исраиллиләрин нәсил
башчылары бунлардыр: Исраи-
лин илк оғлу Рубәнин, оғул-
лары: Һәнуг, Фәллу, Һәсрун вә
Гарми.- Бунлар Рубәндән төрә-
јәнләрдир.

15 Шәмунун оғуллары: Јә-
муил, Јәмин, Ә�әд, Јакин, Зо-
�ар вә кәнани гадындан доғул-
муш Шаул.¸ Бунлар Шәмундан
төрәјәнләрдир.

16 Лавинин/ оғуллары:
Һирсән, Кә�ат вә Мерар. Он-
лардан төрәјән аиләләр онла-
рын адыны дашыјырды.1 Лави
јүз отуз једди ил јашамышды.

17 Һирсәнин оғуллары
Либни вә Шимај иди. Онлар-
дан төрәјән аиләләр онла-
рын адыны дашыјырды.À

18 Кә�атын оғуллары: Им-
ран, Ис�ар, Һәбрун вә Үз-
зиил.3 Кә�ат јүз отуз үч ил
јашамышды.

19 Мерарын оғуллары:
Мә�ли вә Муши.
Бу, Лавидән төрәјәнләрин

нәсил шәҹәрәсидир.4

20 Имран бибиси Ју�абид-
лә евләнмишди.S Ју�абид она
Һаруну вә Мусаны доғмушду.m

Имран јүз отуз једди ил јаша-
мышды.

21 Ис�арын оғуллары: Га-
рун,U Нафиг вә Зәкри.
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22 Үззиилин оғуллары: Мү-
саил, Әлсәфан* вә Зитри.

23 Һарун Илсәба илә евлән-
мишди. Илсәба Әминәдабын
гызы вә Нә�сунун+ баҹысы
иди. О, Һаруна Надабы, Аби�у-
ну, Әлјазары вә Исамары доғ-
мушду.,

24 Гарунун оғуллары:
Әсир, Әлгәна вә Әбиасәф.-

Бунлар Гарундан төрәјәнләр-
диләр.¸

25 Һарунун оғлу Әлјазар/

Фәтаилин гызларындан бири
илә евләнмишди. О, Әлјазара
Фән�асы1 доғмушду.
Бунлар Лави оғулларынын

нәсил башчыларыдыр.À

26 Је�ованын «исраиллилә-
ри дәстә-дәстә Мисирдән чы-
харын» дедији Һарун вә Му-
санын сој-көкү будур.3 27 Ис-
раиллиләри Мисирдән чыхар-
маг үчүн мә�з бу Муса вә
Һарун Мисир падша�ы фирон-
ла данышмышды.4

28 Је�ова Мисир торпағын-
да Муса илә данышмышды.
29 Мусајла данышдығы ҝүн
Је�ова она демишди: «Мән Је-
�овајам. Сәнә дедијим бүтүн
сөзләри Мисир �өкмдары фи-
рона сөјлә». 30 Муса исә Је-
�оваја демишди: «Мән ҝүҹ-
бәла илә данышырам. Фирон
мәнә гулаг асаҹаг?»S

7 Онда Је�ова Мусаја деди:
«Сәни фирон үчүн алла�

етмишәм, гардашын Һарун исә
пејғәмбәрин олаҹаг.m 2 Сән
бүтүн әмрләрими Һаруна сөј-
ләјәҹәксән, о да фирона де-
јәҹәк вә фирон исраиллиләри
өлкәсиндән бурахаҹаг. 3 Мән
исә фиронун үрәјини даша
дөндәрәҹәјәм. U Мисирдә чохлу
әламәтләр, мөҹүзәләр ҝөстә-
рәҹәјәм.V 4 Амма фирон сизә
гулаг асмајаҹаг. Онда Мән
әлими Мисирә гаршы галды-
рыб она ағыр ҹәзалар верәрәк

ордуларымы, халгым Исраили
орадан чыхараҹағам.* 5 Әли-
ми Мисирә гаршы галдырыб
исраиллиләри орадан чыха-
ранда мисирлиләр биләҹәкләр
ки, Мән Је�овајам».+ 6 Муса
илә Һарун Је�ованын әмрини
јеринә јетирдиләр. Һәр шеји
Онун дедији кими етдиләр.
7 Фиронла данышанда Муса
сәксән, Һарун исә сәксән үч ја-
шында иди.,

8 Је�ова Муса илә Һаруна
деди: 9 «Фирон “мөҹүзә ҝөс-
тәрин” десә, онда сән Һаруна
де, әсасыны ҝөтүрүб фиронун
габағында јерә атсын. Әса дө-
нүб бөјүк илана чевриләҹәк».-

10 Беләҹә, Муса илә Һарун
фиронун �үзуруна ҝәлдиләр
вә Је�ованын әмрини олдуғу
кими јеринә јетирдиләр. Һарун
әсаны фиронун вә онун хид-
мәтчиләринин габағында јерә
атды, әса дөнүб бөјүк илан
олду. 11 Фирон да мүдриклә-
ри вә ҹадуҝәрләри чағыртдыр-
ды. Мисирин ка�инләри¸ өз
се�рләри илә ејни шеји етди-
ләр./ 12 Онлардан �әр бири
өз әсасыны јерә атды вә әса-
лар дөнүб бөјүк иланлар олду.
Амма Һарунун әсасы онларын
әсасыны удду. 13 Лакин Је-
�ова неҹә демишдисә, елә дә
олду, фирон инад еләјиб онла-
ра гулаг асмады.1

14 Је�ова Мусаја деди: «Фи-
рон тәрслик едиб халгы бу-
рахмыр.À 15 Сән белә елә: са-
ба� сә�әр фирон чаја ҝедәҹәк.
Сән дә илана дөндәрдијин әса-
ны ҝөтүрүб Нил чајынын гы-
рағына ҝет вә орада дуруб
ону ҝөзлә.3 16 О ҝәләндә де:
“Мәни ибраниләрин Алла�ы
Је�ова сәнин јанына ҝөндә-
риб.4 О тәләб едир ки, хал-
гыны бурахасан, ҝедиб сә�ра-
да Она ибадәт етсинләр. Сән
исә табе олмурсан. 17 Буна
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ҝөрә дә Је�ованын сөзү белә-
дир: “Мәним Је�ова олдуғуму
бундан биләҹәксән:* әлимдәки
әсаны Нил чајынын суларына
вураҹағам, чај гана дөнәҹәк.
18 Чајдакы балыглар өләҹәк
вә чај ијләнәҹәк. Мисирлиләр
чајын сујуну ичә билмәјәҹәк-
ләр”».

19 Сонра Је�ова Мусаја
деди: «Һаруна белә де: “Әса-
ны әлинә ҝөтүр вә Мисирин су-
ларына,+ чајларына, Нилдән ај-
рылан архлара, батаглыглара,

вә бүтүн чар�овузларына сары
узат ки, сулар гана дөнсүн”.
Бүтүн Мисир торпағында, �әт-
та чәлләкләрдә вә даш күп-
ләрдә дә су гана чевриләҹәк».
20 Муса илә Һарун дәр�ал Је-
�ованын дедији кими етдиләр:
Һарун фиронун вә онун хид-
мәтчиләринин ҝөзү габағын-
да әсаны галдырыб Нил чајы-
нын сујуна вурду, су бүсбүтүн
ган олду.- 21 Чајдакы балыг-
лар өлдү¸ вә чај ијләнмәјә баш-
лады. Мисирлиләр чајын сујуну
ичә билмәдиләр./ Бүтүн Мисир
торпағында су гана чеврилди.

22 Лакин Мисирин ка�ин-
ләри дә өз се�рләри илә ејни
шеји етдиләр.1 Беләҹә, Је�ова-
нын дедији кими, фирон тәрс-
лијиндән дөнмәди вә онлара
гулаг асмады.À 23 Фирон чы-
хыб сарајына ҝетди, баш ве-
рәнләри јенә дә веҹинә алма-
ды. 24 Мисирлиләрин �амы-
сы Нил чајынын гырагларында
јери газыб су ахтармаға баш-
ладылар, чүнки чајын сујуну
ичә билмирдиләр. 25 Је�ова-
нын Нил чајынын сујуну гана
дөндәрмәсинин үстүндән јед-
ди ҝүн кечди.

8 Је�ова Мусаја деди: «Фи-
ронун јанына ҝет, она сөј-

лә: “Је�ова белә дејир: “Халгы-
мы бурах, ҝедиб мәнә ибадәт
етсин.3 2 Әҝәр јенә дә он-

лары бурахмасан, онда сә-
нин бүтүн өлкәни гурбаға
басаҹаг.* 3 Нил чајында гур-
бағалар гајнашаҹаг, онлар чы-
хыб сәнин евинә, јатаг отағы-
на, чарпајына, хидмәтчиләри-
нин евинә, тәкнәләринә, јемәк
биширдијин күрәләрә долаҹаг,
адамларынын үстүнә тулла-
наҹаг.+ 4 Гурбағалар сәнин,
халгынын вә бүтүн хидмәтчи-
ләринин үстүнә �үҹум чәкә-
ҹәк”».

5 Бундан сонра Је�ова Му-
саја деди: «Һаруна де, әлин-
дәки әсаны чајларын, Нилдән
чәкилән архларын, батаглыг-
ларын үстүнә узатсын, гур-
бағалар чыхыб бүтүн Мисири
бүрүсүн». 6 Һарун әлини Ми-
сирин сулары үзәринә узатды,
гурбағалар чыхыб Мисир тор-
пағыны бүрүдү. 7 Лакин Ми-
сирин ка�инләри дә се�р иш-
ләдиб ејни шеји етдиләр, Ми-
сир торпағыны гурбағаларла
долдурдулар., 8 Онда фирон
Муса илә Һаруну чағырыб
деди: «Је�оваја дуа ет, гој мә-
ним, халгымын ҹаныны гур-
бағалардан гуртарсын.- Хал-
гы Је�оваја гурбан ҝәтирмә-
јә бурахырам». 9 Муса фиро-
на деди: «Сән өзүн вахтыны
де, мән дә дуа едим, сәнин
дә, хидмәтчиләринин дә, адам-
ларынын да ҹаны гурбағалар-
дан гуртарсын, онлар евлә-
риндән чәкилиб јалныз Нил-
дә галсын». 10 О: «Саба�», —
дејә ҹаваб верди. Муса деди:
«Алла�ымыз Је�ованын тајы-
бәрабәри олмадығыны билә-
сән дејә,¸ дедијин кими олаҹаг.
11 Гурбағалар евләриндән чә-
киләҹәк, сәнин дә, хидмәт-
чиләринин дә, адамларынын
да ҹаны онлардан гуртараҹаг.
Онлар јалныз Нилдә галаҹаг»./

12 Муса илә Һарун фиро-
нун �үзурундан чыхдылар вә
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Муса Је�оваја јалварды ки, фи-
ронун үстүнә ҝөндәрдији гур-
бағалары јох етсин.* 13 Је�о-
ва Мусанын ха�ишини јеринә
јетирди, евләрдәки, �әјәтләр-
дәки, ојлаглардакы гурбағалар
өлдү. 14 Гурбағалары галаг-
галаг јығдылар; өлкәни үфу-
нәт ији бүрүдү. 15 Фирон ҝө-
рәндә ки, бәла совушду, Је-
�ованын дедији кими, үрәјини
даша дөндәриб онлара гулаг
асмады.+

16 Је�ова Мусаја деди: «Һа-
руна де, әсасыны узадыб тор-
паға вурсун, бүтүн Мисир
өлкәсиндә јерин тозу мығ-
мығаја чеврилсин». 17 Онлар
белә дә етдиләр. Һарун әсасы-
ны узадыб торпаға вурду. Бү-
түн Мисир өлкәсиндә јерин
тозу мығмығаја чеврилди. Он-
лар адамлары вә �ејванлары
дишләмәјә башлады., 18 Ка-
�инләр дә ејни мөҹүзәни ҝөс-
тәрмәк, се�р ишләдәрәк мығ-
мыға әмәлә ҝәтирмәк истә-
диләр,- лакин баҹармадылар.
Мығмығалар исә инсанлара
вә �ејванлара дарашмышды.
19 Онда ка�инләр фирона де-
диләр: «Бу ишдә Алла�ын әли
вар!»¸ Амма фирон инадындан
дөнмәди вә Је�ованын дедији
кими, онлара гулаг асмады.

20 Сонра Је�ова Мусаја
деди: «Сә�әр тездән фирон
чаја ҝедәндә онун габағы-
на чых вә сөјлә: “Је�ова белә
дејир: “Халгымы бурах, ҝедиб
Мәнә ибадәт етсин. 21 Әҝәр
бурахмасан, Мән сәнин, хид-
мәтчиләринин, халгынын үс-
түнә мозалан ҝөндәрәҹәјәм.
Сәнин евләрин вә бүтүн ми-
сирлиләрин евләри мозалан-
ла долаҹаг. Һәтта дурдуглары
торпағы да бүрүјәҹәк. 22 Һә-
мин ҝүн халгымын јашады-
ғы Гошен торпағыны ајыраҹа-

ғам, орада мозалан олмајаҹаг.*

Бундан биләҹәксән ки, Мән
Је�ова бу өлкәдәјәм.+ 23 Мән
Өз халгымы сәнин халгындан
ајры тутаҹағам. Бу әламәт са-
ба� ваге олаҹаг”».

24 Је�ова белә дә етди; фи-
ронун вә хидмәтчиләринин ев-
ләринә, бүтүн Мисир торпа-
ғына сајсыз-�есабсыз мозалан
сүрүләри �үҹум еләди. Моза-
ланлар өлкәни виран гојду.,

25 Ахырда фирон Муса илә
Һаруну чағырыб деди: «Ҝедин
Алла�ыныза бу өлкәдә гур-
бан ҝәтирин». 26 Муса исә
деди: «Бу, мүмкүн дејил. Ал-
ла�ымыз Је�оваја ҝәтирәҹәји-
миз гурбанлар мисирлиләрин
ҝөзүндә мәнфурдур.- Мисирли-
ләрин ҝөзү габағында онлар-
да икра� доғуран гурбанлар
ҝәтирсәк, бизи дашламазлар?
27 Биз Алла�ымыз Је�ованын
дедији кими, үч ҝүн сә�рада
јол ҝедиб орада Она гурбан ҝә-
тирәҹәјик».¸

28 Онда фирон деди: «Алла-
�ыныз Је�оваја сә�рада гур-
бан ҝәтирмәк үчүн сизи бу-
рахаҹағам. Амма чох узаға
ҝетмәјин. Инди исә мә-
ним үчүн дуа един»./ 29 Муса
деди: «Мән ҝедирәм. Сәнин ја-
нындан чыхан кими Је�ова-
ја дуа едәҹәјәм вә саба� фи-
рон да, хидмәтчиләри дә, хал-
гы да мозаланлардан гуртула-
ҹаг. Амма јенә елә олмасын
ки, фирон бизи алдадыб хал-
гы Је�оваја гурбан ҝәтирмәјә
бурахмасын».1 30 Муса фиро-
нун јанындан чыхыб Је�ова-
ја дуа етди.À 31 Је�ова Муса-
нын дуасына ҹаваб вериб фи-
рону, хидмәтчиләрини, халгы-
ны мозаланлардан гуртарды.
Бир дәнә дә олсун мозалан
галмады. 32 Анҹаг фирон бу
дәфә дә үрәјини даш еләди вә
халгы бурахмады.
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9 Је�ова Мусаја деди: «Фи-
ронун јанына ҝет вә сөј-

лә: “Ибраниләрин Алла�ы Је-
�ова белә дејир: “Халгымы бу-
рах, ҝедиб мәнә ибадәт етсин.*

2 Әҝәр јенә дә онлары бурах-
масан, ҝетмәјә гојмасан,
3 Је�ованын әли+ отлагларда-
кы �ејванларына гаршы галха-
ҹаг. Атларын, ешшәкләрин, дә-
вәләрин, мал-гаранын, гојун-
гузунун ичинә азар дүшүб
онлары гыраҹаг., 4 Лакин Је-
�ова исраиллиләрин �ејван-
ларыны мисирлиләринкиндән
ајры тутаҹаг, исраиллиләрин
�ејванларындан бири дә өлмә-
јәҹәк”».- 5 Је�ова вахт тәјин
едиб деди: «Мән Је�ова буну
саба� едәҹәјәм».

6 Сә�әриси ҝүн Је�ова де-
дијини етди. Мисирлиләрин
бүтүн �ејванлары гырылды,¸

амма исраиллиләрин �ејван-
ларындан бири дә өлмәди.
7 Фирон адам ҝөндәриб өј-
рәнди ки, исраиллиләрин бир
дәнә дә �ејваны өлмәјиб. Бу-
нунла белә, о, инадындан дөн-
мәди вә халгы бурахмады./

8 Је�ова јенә Муса вә Һа-
рунла данышыб деди: «Соба-
дан овуҹларынызы долдуруб
�ис ҝөтүрүн, гој Муса фиронун
гаршысында ону �аваја атсын.
9 О, тоз кими бүтүн Мисир
торпағыны бүрүјәҹәк. Бүтүн
Мисир торпағындакы инсанла-
рын вә �ејванларын бәдәнин-
дә иринли чибанлар әмәлә ҝә-
ләҹәк».

10 Онлар собадан �ис ҝө-
түрүб фиронун �үзурунда дур-
дулар. Муса �иси �аваја атды.
Инсанларын вә �ејванларын
бәдәниндә иринли чибанлар
әмәлә ҝәлди. 11 Ка�инләр
Мусанын гаршысына чыха бил-
мәдиләр, чүнки бүтүн мисир-
лиләр кими, онларын да бәдә-

ниндә чибанлар чыхмышды.*

12 Амма Је�ова фиронун үрә-
јини даша дөндәрди. Је�ова-
нын Мусаја дедији кими, фи-
рон онлара гулаг асмады.+

13 Онда Је�ова Мусаја де-
ди: «Сә�әр тездән галхыб фи-
ронун �үзуруна ҝет вә она
де: “Ибраниләрин Алла�ы Је-
�ова белә дејир: “Халгымы бу-
рах, ҝедиб мәнә ибадәт етсин.
14 Јохса бу дәфә сәнин, хид-
мәтчиләринин, халгынын үс-
түнә нә ки бәла вар, �амысы-
ны ҝөндәрәҹәјәм. Онда билә-
ҹәксән ки, бүтүн дүнјада Мә-
ним тајым-бәрабәрим јохдур.,

15 Истәсәјдим, чохдан әлими
галдырыб сәни дә, халгыны
да азара салар, көкүнүзү јер
үзүндән кәсәрдим. 16 Амма
сәни она ҝөрә сағ сахладым
ки, сәнә ҝүҹүмү ҝөстәрим вә
бүтүн дүнја адымы ешитсин.-

17 Демәк, сән �әлә дә халгы-
ма хор бахыб онлары бурах-
маг истәмирсән. 18 Белә исә,
саба� бу вахт елә ҝүҹлү долу
јағдыраҹағам ки, беләси тә-
мәли гојуландан бәри Мисир-
дә �әлә ҝөрүнмәјиб. 19 Хә-
бәр ҝөндәр, бүтүн мал-�ејва-
ныны вә бајырда нәјин варса,
�амысыны ичәри салсынлар.
Ичәри ҝирмәјән, бајырда галан
бүтүн инсанлары вә �ејванла-
ры долу мә�в едәҹәк”».

20 Фиронун хидмәтчиләри
арасында Је�ованын сөзүндән
горхуја дүшәнләр тез өз гулла-
рыны вә �ејванларыны ичәри
салды. 21 Лакин Је�ованын
сөзүнү саја салмајанлар гулла-
рыны вә �ејванларыны бајыр-
да гојдулар.

22 Је�ова Мусаја деди:
«Әлини јухары, ҝөјә тәрәф
узат, гој бүтүн Мисир тор-
пағына, инсанларын, �еј-
ванларын, биткиләрин үстүнә
долу јағсын».¸ 23 Муса әса-
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сыны ҝөјә тәрәф галдырды
вә Је�ованын �өкмү илә ҝөј
ҝурулдады, долу дүшдү, ҝөј-
дән јерә алов јағды�. Је�о-
ва Мисир торпағыны долуја
тутду. 24 Ҝөјдән долу илә
бәрабәр алов да төкүлүрдү.
Долу елә ҝүҹлү јағырды ки,
Мисир халгынын тарихиндә
беләси �әлә ҝөрүнмәмишди.*

25 Долу бүтүн Мисир торпа-
ғында инсандан тутмуш �еј-
вана кими бајырда галан �әр
шеји мә�в етди, бүтүн битки-
ләр тәләф олду, ағаҹлар гы-
рылды.+ 26 Јалныз исраил-
лиләрин јашадығы Гошен дија-
рына долу дүшмәди.,

27 Иши белә ҝөрдүкдә фи-
рон Муса илә Һаруну ча-
ғыртдырыб деди: «Бу дәфә
ҝүна� етдим. Је�ова �агдыр,
мәнимлә халгым исә ҝүна�-
карыг. 28 Је�оваја дуа един
ки, илдырымла долу дајансын.
Онда сизи бурахарам, да�а
бурада сахламарам». 29 Муса
она деди: «Шә�әрдән чыхан
кими әлләрими ҝөјә галдырыб
Је�оваја дуа едәҹәјәм. Илды-
рым дајанаҹаг, долу да�а јағ-
мајаҹаг. Беләҹә, биләҹәксән
ки, дүнјанын са�иби Је�ова-
дыр.- 30 Амма мән билирәм
ки, �әтта онда да нә сән, нә дә
хидмәтчиләрин Је�ова Алла�-
дан горхмајаҹагсыныз».

31 Долу кәтаны да, арпа-
ны да мә�в етмишди, чүн-
ки арпа дән бағламыш, кәтан
исә гозаламышды. 32 Буғда
илә пәринҹ исә �әлә јетиш-
мәдијиндән мә�в олмамышды.
33 Муса фиронун �үзурундан
ҝедиб шә�әрдән чыхды, әллә-
рини ҝөјә галдырыб Је�оваја
дуа етди. Илдырымла долу да-
јанды, лејсан кәсди.¸ 34 Фи-

=B67 � ˚ÑbSY*W VSE ÄºÆWº SW/m`mY h*fO
Y*am bÀa,S` \WdZd`D

рон лејсанла долунун кәсдији-
ни, илдырымын дајандығыны
ҝөрәндә јенә дә ҝүна� етди:
о да, хидмәтчиләри дә үрәк-
ләрини даш етдиләр.* 35 Фи-
рон инадындан дөнмәјиб Је�о-
ванын Муса васитәсилә габаг-
ҹадан дедији кими, исраилли-
ләри бурахмады.+

10 Је�ова Мусаја деди:
«Фиронун јанына ҝет.

Мән онун вә хидмәтчиләринин
үрәкләрини даш етмишәм ки,,

онун өнүндә бу әламәтләри
ҝөстәрим,- 2 �әм дә сән Ми-
сири неҹә сәрт ҹәзаландырды-
ғымы, онлара �ансы әламәтлә-
ри ҝөстәрдијими оғулларына
вә нәвәләринә даныша билә-
сән.¸ Беләҹә, биләҹәксиниз ки,
Мән Је�овајам».

3 Муса илә Һарун фиро-
нун �үзуруна ҝедиб дедиләр:
«Ибраниләрин Алла�ы Је�ова
белә дејир: “Нә вахта гәдәр
Мәнә бојун әјмәјәҹәксән?/ Хал-
гымы бурах, ҝедиб Мәнә иба-
дәт етсин. 4 Әҝәр јенә дә
халгымы бурахмасан, саба�
өлкәнә чәјирткә ҝөндәрәҹә-
јәм. 5 Онлар јерин үзүнү елә
өртәҹәк ки, торпаг ҝөрүн-
мәз олаҹаг. Сизин үчүн долу-
дан нә галыбса јејиб гуртара-
ҹаг, өлкәниздәки ағаҹлары
тәләф едәҹәк.1 6 Онлар сә-
нин евләринә, хидмәтчиләри-
нин евләринә, Мисирдәки бү-
түн евләрә долаҹаглар. О гә-
дәр чох олаҹаглар ки, белә
шеј ата-бабаларыныз бу өлкә-
дә јурд саландан индијәдәк ҝө-
рүнмәјиб”».À Буну дејиб Муса
фиронун �үзурундан чыхды.

7 Онда әјанлары фирона де-
диләр: «Һачанаҹан бу адам
бизә �әдә-горху ҝәләҹәк?� Гој
ҝетсинләр, Алла�лары Је�ова-
ја ибадәт етсинләр. Мәҝәр
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Ä¾`Yº`aÀZE �SaS` ,S`*ZÀWSO
UÀ h1,`SWS`Hx < �da* SWÀ Á*O
`dZd eS`\ZdZ U*ZmZ* ÄÀbS`/SO
WÀ`D �S`\Z \ZW*`* /1/SB wÃ1O
/SZE �WW*ÑmZm4 �1Ñ\,*U* S+*O
/Àb 1/SZD �YY* /1USZ Ä¾`ºY
VSYWÀ` Ä1/ÀÆÀVHx = �da* Æ*O
,*+ ,1`/SB wÅ*,*ZW*` /*E U*jO
WmW*` /*E \¸dWO-m4W*`mYm4
/* +S4SYWÀ Ä1/ÀÆÀVE -\UdZO-dO
4dW*`mYm4m ,À Y*WO-*`*Ym4m
/* ¾4ºYº4WÀ *]*`*Æ*¸m-E* hºZO
VS �1Ñ\,*ZmZ jÀ`ÀeSZÀ +*UO
`*Y V1hS`YÀWSUSVxD+ 5> Å*,*O
+mZ/* eS`\Z /1/SB wÁÀE /1YÀVE
�1Ñ\,* aS4SZWÀ/S`H �UOÑ*UE YÀZ
aS4S dj*-W*`mZm4W* +S` U1 Ò
/À +d`*f/mYE aS4 /À Ä1b/SZS4D,
�SWS`ÀYE aS4SZ ZÀ SaÀ +S` emO
`mW/*¸mZm4 ,*`D 55 �\fE 1WÀ
j1U U\f/d`I �1Ñ\,*U* S+*/Àb 1bO
YÀV SabÀYS`/SZS4H �SjSWÀ`S
Ä¾bº`ºZE Ä1/SZxD �S`\Z +dZd
/1US+ \ZW*`m -\,/dD

56 �1Ñ\,* �da*U* /1/SB
w¿WSZS �SaS`SZ º4À`SZÀ d4*bE
-\U �SaS`S hÀUS`bVÀ +*aamZE
+ºbºZ +SbVSWÀ`SE /\Wd/*Z -*O
W*Z ÑÀ` j1US U1US+ -d`b*`amZxD
57 �da* /À`Ñ*W Àa*amZm �SO
aS`SZ º4À`SZÀ d4*b/m ,À �1O
Ñ\,*ZmZ Ñ¾VYº SWÀ \ ÄºZ +ºO
bºZ ÄºZº ,À +ºbºZ Ä1ÆÀZS
jÀ`- VºWÀUS Àa/SD �ÀÑÀ` *hmO
W*Z/* jÀ`- VºWÀUS hÀUS`bVÀWÀ`
ÄÀbS`/SD 58 	ÀUS`bVÀWÀ` �SO
aS`À /\Wd+ ¾WVÀZSZ ÑÀ` bÀO
`ÀeSZÀ U*UmW/mW*`D- �dE ÀaW
eÀW*VÀb S/SD¸ ¿,,ÀWWÀ` �SO
aS`/À +d -À/À` hÀUS`bVÀ \WY*O
Ymj/mE +dZ/*Z a\Z`* /* \WY*O
U*Æ*-/mD 59 
ZW*` U1`SZ º4ºO
Zº 1WÀ ¾`b/ºWÀ` VSE ¾WVÀ -*`*
`ÀZÄÀ +\U*Z/mD 
ZW*` /\WdO
/*Z -*W*Z +ºbºZ +SbVSWÀ`S ,À
*¸*ÆW*`mZ Y1U,ÀWÀ`SZS U1/SO
WÀ`D �ºbºZ �SaS` b\`]*¸mZ/*
ZÀ *¸*ÆW*`/* +S` U*jmW U*`]*-
-*W/mE ZÀ /À U1`/À +S` \bD

5: �S`\Z /À`Ñ*W �da* SWÀ
Á*`dZd h*¸m`m+ /1/SB w�ÀZ

�WW*ÑmZm4 �1Ñ\,*U* ,À aS4À
-*`jm ÄºZ*Ñ 1bYSjÀYD 5; �À
\W*`E *fm`mZÆm /ÀeÀ ÄºZ*O
ÑmY/*Z V1hSZE �WW*ÑmZm4 �1O
Ñ\,*U* /d* 1/SZ VSE +d +ÀO
W*Zm YÀZ/ÀZ d4*-W*j/m`amZxD
5< �da* eS`\ZdZ U*ZmZ/*Z
hmfm+ �1Ñ\,*U* /d* 1b/SD*
5= �1Ñ\,* VºWÀUSZ SabS-*YÀO
bSZS /ÀUSjS+ ÄºÆWº -À`+ VºO
WÀUS Àa/S`/SD �ºWÀV hÀUS`bVÀO
WÀ`S a\,d`d+ �m`Ym4m /ÀZS4À
b¾V/ºD �ºbºZ �SaS` ¾WVÀaSZO
/À +S` /ÀZÀ /À \WadZ hÀUS`bO
VÀ -*WY*/mD 6> �YY* �1Ñ\,*
eS`\ZdZ º`ÀUSZS /*j* /¾Z/À`O
/S+ ,À \E Sa`*SWWSWÀ`S +d`*fO
Y*/mD

65 �\Z`* �1Ñ\,* �da*U*
/1/SB w¿WSZS Ä¾UÀ bÀ`Àe d4*bE
-\U +ºbºZ �SaS` ¾WVÀaS º4ÀO
`SZÀ -*`*ZWm- h¾VaºZE 4ºWO
YÀb -*`*ZWm-xD 66 �da* /À`O
Ñ*W ÀWSZS Ä¾UÀ a*`m d4*bO
/m ,À +ºbºZ �SaS` b\`]*¸mZO
/* ºh ÄºZ -*bm 4ºWYÀb \W/dE,
67 Ä¾4OÄ¾4º Ä¾`Yº`/ºD ¹h ÄºZ
Ñ1h VSY 1,/ÀZ +*Um`* hmfY*O
/mD �YY* Sa`*SWWSWÀ`SZ U*j*O
/m¸m U1` Sjm- S/SD- 68 �SO
`\Z �da*Zm h*¸m`m+ /1/SB
wÃ1/SZE �1Ñ\,*U* S+*/ÀbSZSO
4S 1WÀUSZD¸ j*-W*`mZm4m /*
*]*`mZD �YY* -\UdZO-d4dZd4E
Y*WO-*`*Zm4 +d`*/* -*WamZxD
69 �da* SaÀ /1/SB w�d`+*Z ÄÀO
bS`YÀV ºhºZ +S4À Ñ1U,*ZW*O
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`m �WW*ÑmYm4 �1Ñ\,*U* bÀ-O
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рон Мусаја деди: «Рәдд ол ҝө-
зүмүн габағындан! Бир дә
ҝөзүмә ҝөрүнсән, өзүнү өл-
мүш бил!» 29 Муса ҹавабын-
да деди: «Јахшы, сән дејән ол-
сун. Бир дә ҝөзүнә ҝөрүнмәјә-
ҹәјәм».

11 Је�ова Мусаја деди:
«Фиронун вә Мисирин

үстүнә бир бәла да ҝөндә-
рәҹәјәм. Онда о, сизи бураха-
ҹаг.* Нәинки бурахаҹаг, �әтта
бурадан говаҹаг.+ 2 Ҝет хал-
га де ки, кишили-гадынлы �әр
кәс гонум-гоншудан гызыл-ҝү-
мүш әшјалар истәсин»., 3 Је-
�ованын ризасы илә мисир-
лиләр исраиллиләрә јахшы
мүнасибәт ҝөстәрдиләр. Үс-
тәлик, Муса да Мисирдә фиро-
нун әјанларынын јанында вә
халг арасында �өрмәт газан-
мышды.

4 Муса деди: «Је�ова Алла�
белә дејир: “Ҝеҹә јарысы Ми-
сирдән кечәҹәјәм.- 5 Мисир-
дә тахтда отуран фирондан
тутмуш дәјирманда дән үјүдән
гарабашын өвладынадәк �а-
мынын илк доғулан ушағы, бү-
түн �ејванларын илк доғу-
лан баласы өләҹәк.¸ 6 Бүтүн
Мисир торпағында елә а�-
фәған галхаҹаг ки, беләси
�еч вахт олмајыб, олмајаҹаг
да./ 7 Исраиллиләрин исә ба-
шындан бир түк белә, әс-
кик олмајаҹаг, �ејванлары-
нын үстүнә ит дә �үрмәјәҹәк,
белә ки, Је�ованын исраил-
лиләри мисирлиләрдән фәрг-
ли тутдуғуну биләсән”.1 8 Бү-
түн хидмәтчиләрин јаныма ҝә-
ләҹәк, гаршымда баш әјиб:
“Сән дә, бүтүн халгын да чы-
хын ҝедин”,À — дејиб јалвара-
ҹагсыныз. Онда мән ҝедәҹә-
јәм». Муса бунлары дејиб гә-
зәб ичиндә фиронун јанындан
чыхды.

9 Онда Је�ова Мусаја деди:
«Фирон сизә гулаг асмаја-
ҹаг,* амма бу она ҝөрәдир
ки, Мисир торпағында мөҹү-
зәләрим чохалсын».+ 10 Муса
вә Һарун бүтүн бу мөҹүзәлә-
ри фиронун гаршысында ҝөс-
тәрдиләр,, анҹаг Је�ова фиро-
нун үрәјини даш еләди вә о,
исраиллиләри өлкәсиндән бу-
рахмады.-

12 Је�ова Муса илә Һару-
на онлар �әлә Мисир-

дә икән деди: 2 «Бу ај сизин
үчүн биринҹи ај, илин илк ајы
олаҹаг.¸ 3 Ҝедиб бүтүн Ис-
раил ҹамаатына белә сөјлә-
јин: “Бу ајын онунҹу ҝүнү ата
евиниз үчүн бир гузу/ сечин,
�әр евә бир гузу. 4 Кимин аи-
ләси кичикдирсә вә гузуну
јејиб гуртара билмәјәҹәксә,
онда гузуну евиндә гоншусу
илә бирликдә јесин; адамла-
рын сајыны вә �әр кәсин
нә гәдәр јејәҹәјини нәзәрә ал-
сын. 5 Һејван ја гојунларын,
ја да кечиләрин ичиндән се-
чилмиш сағлам,1 бириллик ер-
кәк �ејван олмалыдыр. 6 Ону
ајын он дөрдүнҹү ҝүнүнә гә-
дәр бәсләјин.À Гаш гараланда
Исраил иҹмасынын �әр аиләси
�ејваны кәссин.3 7 Ганындан
бир аз ҝөтүрүб гузуну �ансы
евдә јејәҹәкләрсә, о евин гапы-
сынын ики јан вә үст тахтасы-
на чиләсинләр.4

8 Әт �әмин ҝеҹә јејилмәли-
дир.S Ону одда гызардыб ма-
јасыз чөрәкләm вә аҹы отлар-
ла јесинләр. U 9 Ону нә чиј, нә
дә суда бишмиш �алда јемәјин,
башы, ајаглары вә ичалаты
илә бирликдә одда гызардыб
јејин. 10 Һејвандан сә�әрә
�еч нә сахламајын, сә�әрә га-
ланы одда јандырын.V 11 Ону
гуршагланыб, ајағыныза сән-
дәл ҝејиниб, әлинизә чомаг
ҝөтүрүб тәләм-тәләсик јејин.
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Бу, Је�ованын шәрәфинә кечи-
рилән Пасхадыр�. 12 Мән бу
ҝеҹә Мисир торпағындан ке-
чәҹәјәм. Мисир торпағындакы
адамларын илк доғулан уша-
ғыны вә �ејванларын илк ба-
ласыны өлдүрәҹәјәм,* Миси-
рин бүтүн алла�ларыны мү-
�акимә едәҹәјәм.+ Мән Је�ова-
јам! 13 Евинизин үзәриндәки
ган ишарә олаҹаг, ганы ҝөрүб
сиздән јан кечәҹәјәм. Мән Ми-
сир торпағыны ҹәзаландыран-
да сизә бу бәладан зәрәр дәј-
мәјәҹәк.,

14 Бу ҝүнү јаддашыныза
�әкк един вә нәсилдән-нәслә
Је�оваја �әср олунмуш бајрам
кими гејд един. Бу, �әмишә-
лик сизин үчүн ганун олаҹаг.
15 Једди ҝүн мајасыз чөрәк
јејин.- Биринҹи ҝүн евләриниз-
дән мајалыг хәмири чыхарын.
Биринҹи ҝүндән једдинҹи ҝү-
нәдәк мајалы бир шеј јејән
адам исраиллиләрин арасын-
дан јох едилмәлидир�. 16 Би-
ринҹи вә једдинҹи ҝүн мүгәд-
дәс топланты кечирин. Бу ҝүн-
ләрдә �еч бир иш ҝөрмәмәли-
синиз.¸ Јалныз өзүнүзә јемәк
�азырлаја биләрсиниз.

17 Мајасыз чөрәк бајрамы-
ны мүтләг кечирин,/ чүнки �ә-
мин ҝүн Мән сизин изди-
�амларынызы� Мисир торпа-
ғындан чыхараҹағам. Бу ҝүнү
нәсилдән-нәслә гејд етмәлиси-
низ, бу, �әмишәлик сизин үчүн
ганун олаҹаг. 18 Биринҹи ај,
ајын он дөрдүнҹү ҝүнү ах-
шамдан башлајараг, ајын ијир-
ми биринҹи ҝүнүнүн ахшамы-
надәк мајасыз чөрәк јемәлиси-
низ.1 19 Једди ҝүн евиниздә
мајалыг хәмир олмасын, ис-
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тәр јаделли олсун, истәрсә дә
јерли, ким мајалы бир шеј јесә,
Исраил халгынын арасын-
дан јох едиләҹәк�.* 20 Маја-
лы �еч нә јемәјәҹәксиниз, бү-
түн евләрдә мајасыз чөрәк је-
јилмәлидир”».

21 Муса ҹәлд бүтүн Ис-
раил ағсаггалларыны+ чағы-
рыб деди: «Һәр кәс өз аилә-
си үчүн �ејван� сечсин вә ону
Пасха гурбаны олараг кәссин.
22 Сонра бир дәстә гарагыны-
ғы ләјәндәки гана батырыб га-
пынын үст вә ики јан тахта-
сына чиләсин. Сә�әрәҹән �еч
ким евдән бајыра чыхмасын.
23 Је�ова мисирлиләрин ба-
шына бәла ҝәтирмәк үчүн
Мисирдән кечәндә гапыны-
зын үст вә јан тахталарында-
кы ганы ҝөрәҹәк. Онда Је�ова
гапыныздан јан кечәҹәк, өлүм
ҝәтирән бәланы евиниздән со-
вушдураҹаг.,

24 Бу �адисәни өзүнүз дә,
оғулларыныз да гејд един. Бу,
�әмишәлик ганундур.- 25 Је-
�ованын дедији кими, Онун
сизә верәҹәји торпаға чатан-
да да бу ајини иҹра един.¸

26 Оғулларыныз сиздән сору-
шанда ки, бу ајинин мәнасы
нәдир,/ 27 дејәрсиниз ки, бу,
Је�оваја �әср олунмуш Пасха-
дыр. О, Мисирдә мисирли-
ләрин башына бәла ҝәтирән-
дә исраиллиләрин евиндән јан
кечмишди, бизим аиләләрими-
зә тохунмамышды».
Ҹамаат јерә гәдәр әјилиб

тәзим етди. 28 Исраиллиләр
ҝедиб Је�ованын Мусаја вә
Һаруна әмр етдији кими етди-
ләр.1 Бәли, неҹә дејилмишди-
сә, елә дә етдиләр.

29 Ҝеҹә јарысы Је�ова Ми-
сир торпағында тахтда оту-
ран фирондан тутмуш зин-
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дандакы мә�бусадәк �амы-
нын илк өвладыны*, еләҹә дә
�ејванларын илк баласыны өл-
дүрдү.+ 30 Ҝеҹә фирон, онун
бүтүн әјанлары вә бүтүн ми-
сирлиләр ојанды. Мисирлилә-
рин арасында бөјүк шивән
гопду, чүнки елә бир ев јох
иди ки, орада өлән олма-
сын., 31 Фирон ҝеҹәјлә Му-
саны вә Һаруну чағыртдырыб
деди:- «Дурун, чыхын халгы-
мын арасындан, сиз дә, галан
исраиллиләр дә. Неҹә ки де-
јирдиниз, ҝедин Је�оваја иба-
дәт един,¸ 32 гојун-гузулары-
нызы да, мал-гаранызы да өзү-
нүзлә апарын./ Мәним дә ҹа-
ныма дуа един».

33 Мисирлиләр: «Белә ҝет-
сә, �амымыз гырылаҹағыг», —
дејәрәк халгы тәләсдирмәјә
башладылар ки, тез өлкәдән
чыхыб ҝетсинләр.1 34 Ис-
раиллиләр хәмир тәкнәләрини
палтарларына бүкүб чијинлә-
ринә гојдулар, мајасыз јоғур-
дуглары хәмири өзләри илә
апардылар. 35 Онлар Муса-
нын дедији кими, мисирли-
ләрдән гызыл-ҝүмүш әшјалар,
еләҹә дә пал-палтар истәди-
ләр.À 36 Је�ованын ризасы
илә мисирлиләр јахшы мү-
насибәт ҝөстәриб онлара ис-
тәдикләрини вердиләр. Белә-
ҹә, исраиллиләр мисирлилә-
рин варыны-јохуну алыб апар-
дылар.3

37 Исраиллиләр, ушаглар-
дан әлавә тәхминән алты
јүз мин пијада киши Рам-
сесдән4 СуггутаS јола дүш-
дү.m 38 Һәмчинин әҹнәбиләр-
дән ибарәт изди�ам�U исраил-
лиләрлә ҝетди. Ҹамаат чохлу
�ејван, сүрүләр, нахырлар ҝө-
түрмүшдү. 39 Онлар Мисир-
дән ҝәтирдикләри мајасыз хә-
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мирдән көкәләр биширдиләр.
Хәмирә маја гатылмамышды,
чүнки онлар Мисирдән гәфил
говулмуш, өзләри үчүн �еч
бир тәдарүк ҝөрә билмәмиш-
диләр.*

40 Мисирдә јашајан исраил-
лиләр гүрбәтдә дөрд јүз отуз+

ил јашамышдылар., 41 Дөрд
јүз отуз илин тамамында, мә�з
�әмин ҝүн Је�ованын ордула-
ры Мисир торпағындан чых-
ды. 42 Һәмин ҝеҹәни исраил-
лиләр Је�ованын онлары Ми-
сирдән чыхардығы ҝүн кими
гејд етмәлидирләр. Бу ҝеҹәни
бүтүн Исраил халгы нәсилләр
бојунҹа Је�ованын шәрәфинә
гејд етмәлидир.-

43 Је�ова Муса илә Һа-
руна деди: «Пасха илә бағ-
лы тәләбләр бунлардыр: �еч
бир әҹнәби Пасха гурбанын-
дан јемәмәлидир.¸ 44 Амма
киминсә пулла алдығы гулу
варса, ону сүннәт етмәлидир./

Јалныз бу �алда о гул он-
дан јејә биләр. 45 Мү�аҹир-
ләр вә муздурлар ондан јејә
билмәзләр. 46 Гузу бир евдә
јејилмәлидир. Әт евдән чыха-
рылмамалыдыр. Гузунун �еч
бир сүмүјү сындырылмамалы-
дыр.1 47 Пасханы бүтүн Ис-
раил халгы гејд етмәлидир.
48 Әҝәр аранызда јашајан бир
јаделли Је�ованын шәрәфинә
кечирилән Пасханы гејд етмәк
истәсә, евиндәки бүтүн киши-
ләр сүннәт олунмалыдыр. Јал-
ныз бу �алда о, Пасханы гејд
едә биләр; �әмин адам јер-
ли сајылаҹаг. Сүннәт олунма-
мыш адам исә ондан јејә бил-
мәз.À 49 Јерли үчүн дә, ара-
нызда јашајан јаделли үчүн дә
ганун бир олаҹаг».3

50 Беләҹә, бүтүн исраилли-
ләр Је�ованын Мусаја вә Һару-
на дедикләрини јеринә јетир-
диләр. Неҹә бујурулмушдуса,
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елә дә етдиләр. 51 Һәмин
ҝүн Је�ова исраиллиләри из-
ди�амлары� илә Мисир торпа-
ғындан чыхартды.

13 Је�ова јенә Муса илә
данышыб деди: 2 «Ис-

раиллиләрин ичиндә киши
ҹинсиндән олан бүтүн илкин-
ләри Мәним үчүн ајырын. Илк
доғулан оғлан ушаглары, елә-
ҹә дә �ејванларын еркәк ба-
лаларындан биринҹиси Мәнә
мәхсусдур».*

3 Муса халга деди: «Мисир-
дән, көләлик евиндән чыхды-
ғыныз бу ҝүнү унутмајын.+ Је-
�ова сизи Өз гүввәтли әли илә
орадан чыхарды., Буна ҝөрә дә
мајалы �еч нә јемәјин. 4 Сиз
бу ҝүн, әвив� ајында бурадан
чыхырсыныз.- 5 Је�ова сизи
кәнаниләрин, �етләрин, амо-
риләрин, �ивиләрин вә јәбуси-
ләрин торпағына,¸ ата-бабала-
рыныза анд ичиб сизә вермәји
вәд етдији сүд-бал ахан дија-
ра ҝәтирәндә бу ајда бу аји-
ни иҹра един./ 6 Једди ҝүн
мајасыз чөрәк јејин.1 Једдинҹи
ҝүн Је�ованын шәрәфинә бај-
рам кечирилмәлидир. 7 Јед-
ди ҝүн мајасыз чөрәк јејилмә-
лидир;À јан-јөрәниздә мајалы
�еч нә сахламајын.3 Јашады-
ғыныз әразинин �еч бир је-
риндә мајалыг хәмир олмама-
лыдыр. 8 Һәмин ҝүн гој �әр
кәс өз оғлуна белә десин: “Бун-
лары Је�ованын мәнә јахшы-
лыг едиб Мисирдән чыхарды-
ғына ҝөрә едирәм”.4 9 Гој бу
бајрам, санки, әлиниздә, алны-
нызда нишан олуб сизә о �а-
дисәни хатырлатсын,S беләҹә,
Је�ованын гануну дилиниздән
дүшмәсин. Ахы Је�ова ҝүҹлү
әли илә сизи Мисирдән чы-
харыб. 10 Һәр ил бу вахт бу
ҝөстәришә әмәл един.m
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11 Је�ова сизи кәнанилә-
рин торпағына, анд ичиб сизә
вә ата-бабаларыныза вермәји
вәд етдији дијара ҝәтирәндә*

12 илк доғулан оғлан ушагла-
рынын, еләҹә дә са�иб ол-
дуғунуз �ејванларын биринҹи
еркәк балаларынын �амысыны
Је�оваја �әср един. Еркәк �еј-
ванлар Је�оваја мәхсусдур.+

13 Ешшәјин биринҹи баласы-
нын әвәзинә гојун вериб ону
сатын алмалысыныз. Алмаса-
ныз, бојнуну сындырмалысы-
ныз. Илк доғулан оғулларыны-
зы сатын алмалысыныз.,

14 Сонралар оғлунуз сиз-
дән бунун нә демәк олдуғуну
сорушанда дејәрсиниз: “Је�о-
ва бизи ҝүҹлү әли илә Мисир-
дән, көләлик евиндән чыхар-
мышды.- 15 Фирон инад едиб
бизи бурахмаг истәмәјәндә¸

Је�ова Мисир торпағында бү-
түн илк доғуланлары, инсан-
ларын илк ушагларыны вә
�ејванларын биринҹи баласы-
ны өлдүрмүшдү./ Буна ҝөрә дә
�ејванларымызын биринҹи ба-
ласыны Је�оваја гурбан ҝәти-
ририк, илк оғулларымыз үчүн
исә фидјә веририк”. 16 Гој бу,
әлиниздә вә алнынызда ни-
шан олуб сизә о �адисәни ха-
тырлатсын.1 Ахы Је�ова ҝүҹ-
лү әли илә бизи Мисирдән чы-
харыб».

17 Фирон халгы бураханда
Алла� онлары, јахын олса да,
филиштлиләрин� өлкәсинә ҝе-
дән јолла апармады. Чүнки
Алла� деди: «Бирдән онлар дө-
јүшмәли олдугларыны ҝө-
рүб, фикирләриндән дөнәр вә
Мисирә гајыдарлар». 18 Буна
ҝөрә дә Алла� халгы долајы
јолла, Гырмызы дәниз сә�ра-
сы илә апарды.À Исраиллиләр
Мисирдән низамлы бир гошун
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кими чыхмышдылар. 19 Муса
Мисирдән Јусифин сүмүклә-
рини дә апарды, чүнки Јусиф
Исраил оғулларына анд ичди-
риб демишди: «Алла� мүт-
ләг сизә нәзәр салаҹаг. Онда
мәним сүмүкләрими дә өзү-
нүзлә апарарсыныз».* 20 Он-
лар Суггутдан чыхыб сә�ра-
нын кәнарында, Етамда дү-
шәрҝә салдылар.

21 Је�ова гаршыда ҝедиб
онлара бәләдчилик едирди.
Ҝүндүзләр булуд сүтуну,+ ҝе-
ҹәләр исә алов сүтуну илә он-
лара јол ҝөстәрирди. Белә-
ҹә, онлар ҝеҹә дә, ҝүндүз
дә јолларына давам едирди-
ләр., 22 Ҝүндүз булуд сүту-
ну, ҝеҹә исә алов сүтуну ҹа-
маатын өнүндән ајрылмырды.-

14 Је�ова Мусаја деди:
2 «Исраиллиләрә де, дө-

нүб Мигдолла дәниз арасында
јерләшән Фә�ијрутун гаршы-
сында, Баал-Сәфјунун јахын-
лығында дүшәрҝә салсынлар.
Дүшәрҝәни дәниз кәнарын-
да, үзү Баал-Сәфјуна тәрәф
салын.¸ 3 Фирон: “Исраилли-
ләр азыб галыблар, сә�ра он-
лары әсир едиб”, — дејә фикир-
ләшәҹәк. 4 О вахт Мән фи-
ронун үрәјини даша дөндәрә-
ҹәјәм/ вә о, сизин далынызҹа
дүшәҹәк. Онда Мән фиронла
онун бүтүн гошунуну дармада-
ғын едиб адымы уҹалдаҹа-
ғам.1 Мисирлиләр биләҹәкләр
ки, Мән Је�овајам».À Неҹә де-
јилмишдисә, исраиллиләр елә
дә етдиләр.

5 Бир мүддәт кечәндән сон-
ра Мисир падша�ына хәбәр
чатдырдылар ки, исраиллиләр
гачыб. Фиронла адамлары хал-
гы бурахдыгларына пешман
олуб дедиләр:3 «Биз нә етдик,
нијә өз әлләримизлә Исраи-
ли, гулларымызы бурахдыг?»
6 Фирон ҹәнҝ арабаларыны

�азырлады вә дөјүшчүләрини
ајаға галдырды.* 7 О, алты
јүз сечмә араба, үстәлик, Ми-
сирдә олан бүтүн башга ара-
балары да ҝөтүрдү. Һәр араба-
да дөјүшчүләр вар иди. 8 Бе-
ләликлә, Је�ова Мисир падша-
�ы фиронун үрәјини даш етди
вә о, Мисирдән зәфәрлә чы-
хан исраиллиләрин далынҹа
дүшдү.+ 9 Мисирлиләр — фи-
ронун бүтүн арабалары, сүва-
риләри вә гошуну исраиллилә-
ри тәгиб едиб, онларын дәниз
кәнарында, Фә�ијрут јахынлы-
ғында, үзү Баал-Сәфјуна тәрәф
дүшәрҝә салдыглары јерә је-
тишдиләр.

10 Фирон јахынлашанда ис-
раиллиләр бахыб ҝөрдүләр ки,
мисирлиләр онларын үстүнә
ҝәлир. Халг горхуја дүшүб Је-
�оваја фәрјад етмәјә башла-
ды.- 11 Онлар Мусаја деди-
ләр: «Мәҝәр Мисирдә гәбирис-
танлыг јох иди ки, бизи бу
сә�рада өлмәјә ҝәтирмисән?¸

Ахы нә үчүн бизи Мисир-
дән чыхарыб башымыза бу оју-
ну ачдын? 12 Мисирдә олан-
да сәнә демирдик, әл чәк биз-
дән, гој мисирлиләрә гуллуг
едәк? Сә�рада өлмәкдәнсә, ми-
сирлиләрә гул олсајдыг, бун-
дан јахшы оларды»./ 13 Муса
исә халга деди: «Горхмајын!1

Мәтин олун! Ҝөрүн Је�ова
сизи бу ҝүн неҹә хилас едә-
ҹәк.À Ҝөрдүјүнүз бу мисир-
лиләри бир да�а ҝөрмәјәҹәк-
синиз.3 14 Је�ова Өзү сизин
уғрунузда дөјүшәҹәк,4 сиз исә
сакит дуруб бахаҹагсыныз».

15 Је�ова Мусаја деди:
«Нијә фәрјад едирсән? Исраил-
лиләрә де, дүшәрҝәни јығсын-
лар. 16 Сән исә әсаны гал-
дыр, әлини дәнизин үзәринә
узат, ону ики јерә ајыр ки,
исраиллиләр дәнизин орта-
сындан гуру јолла кечә
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билсинләр. 17 Мән мисирли-
ләрин үрәјини даша дөндәрә-
ҹәјәм. Онлар сизин арханыз-
ҹа дүшәҹәкләр. Онда Мән фи-
ронун, онун бүтүн гошуну-
нун, ҹәнҝ арабаларынын вә
сүвариләринин үзәриндә гә-
ләбә чалыб адымы уҹалдаҹа-
ғам.* 18 Мән фиронун, онун
ҹәнҝ арабаларынын, сүвари-
ләринин үзәриндә зәфәр ча-
лыб адымы уҹалданда мисир-
лиләр биләҹәкләр ки, Мән Је-
�овајам».+

19 Исраиллиләрин өнүндә
ҝедән Алла�ын мәләји, онла-
рын архасына кечди. Гаршы-
ларында олан булуд сүтуну да
ҝеријә кечиб онларын арха-
сында дајанды.- 20 Белә ки,
о, мисирлиләрлә исраиллилә-
рин арасында дурду.¸ Булуд
бир тәрәфи гаранлыг едир,
о бири тәрәфдә исә ҝеҹә-
ни ишыгландырырды./ Беләҹә,
бүтүн ҝеҹәни мисирлиләр ис-
раиллиләрә јахын дүшә билмә-
диләр.

21 Муса әлини дәнизин үзә-
ринә узатды.1 Је�ова бүтүн
ҝеҹә гүввәтли шәрг күләји
илә дәнизин сујуну говуб ди-
бини гурутду.À Сулар ики јерә
ајрылды.3 22 Исраиллиләр
гуру јолла дәнизин ортасын-
дан кечди.4 Сулар исә онларын
сағ вә сол тәрәфиндә дивар
кими дурурду.S 23 Мисирли-
ләр онларын далынҹа дүшдү.
Фиронун бүтүн атлары, ҹәнҝ
арабалары вә сүвариләри ис-
раиллиләрин архасынҹа дәни-
зин ортасына ҝирди.m 24 Сә-
�әр нөвбәси� вахты Је�ова
алов вә булуд сүтунундан U ми-
сирлиләрә бахыб араларына
чахнашма салды. 25 О, ара-

58B68 � �+`*ZSWÀ` Ä1ÆÀZS ºh wZ¾,+ÀxUÀ
+¾Wº`/ºD �fm`mZÆm Z¾,+À \W*Z aÀÑÀ`
Z¾,+ÀaS Ä1ÆÀ a**b SVS/ÀZ aÀÑÀ` a**b
*WbmU*/ÀV /*,*Y 1/S`/SD

баларын чархларыны чыхарт-
ды, буна ҝөрә дә арабалары
сүрмәк чәтинләшди. Мисирли-
ләр дејирдиләр: «Ҝәлин ис-
раиллиләрдән гачаг, чүнки Је-
�ова онларын тәрәфиндә ми-
сирлиләрлә дөјүшүр».*

26 Онда Је�ова Мусаја
деди: «Әлини дәнизин үзәринә
узат, сулар ҝеријә, мисирлилә-
рин, ҹәнҝ арабаларынын, сү-
вариләрин үстүнә гајытсын».
27 Муса дәр�ал әлини дәни-
зин үзәринә узатды вә сә-
�әрә јахын дәниз әввәлки �а-
лына гајытды. Мисирлиләр
гачмаға үз тутдулар, амма Је-
�ова онлары сүпүрләјиб дәни-
зин ортасына атды.+ 28 Јери-
нә гајыдан сулар исраиллилә-
рин далынҹа дәнизә ҝирән
ҹәнҝ арабаларыны, сүварилә-
ри вә фиронун бүтүн гошуну-
ну удду., Онлардан бир нәфәр
дә олсун сағ галмады.-

29 Исраиллиләр исә гуру
јолла дәнизин ортасындан
кечмишди.¸ Онлар кечәндә су-
лар онларын сағ вә сол тә-
рәфиндә дивар кими дурурду./

30 Беләликлә, �әмин ҝүн Је-
�ова Исраили мисирлиләрин
әлиндән хилас етди,1 онлар
мисирлиләрин са�илә чых-
мыш ҹәсәдләрини ҝөрдүләр.
31 Исраил Је�ованын мисир-
лиләрә гаршы неҹә бөјүк гүв-
вәтлә галхмасына ша�ид олду.
Онда халг Је�овадан горхма-
ға башлады. Онлар Је�ова илә
гулу Мусаја иман ҝәтирдиләр.À

15 Онда Муса илә исраил-
лиләр Је�ованы тәрән-

нүм едәрәк бу нәғмәни охуду-
лар:3

«Је�ованын шәнинә нәғмә
дејирәм, зәфәр чалыб јүк-
сәкләрә уҹалды.4

Аты да, атлыны да
дәрјада батырды.S

�¿D 58
* �f =B59E 5:

+ �f 58B8
	Y =B5;E 5<

, �` 8<B5:
�f 76B78
�U 6>B5:
�/ =

- �f 57B65

¸ �j 68B:E ;

/ ˛+ 5>9B7=

1 �f 58B5:
Á, ;B7:

À �j 6B=E 5>
˛+ ::B:
˛+ 5>:B=
˛+ 558B7

3 �À =B5>E 55
˛+ ;<B57
˛+ 57:B57
¿j :7B56

4 5�` 5>B5
�+ 55B6=

S �f 59B<

m �f 58B5;

U �f 57B65
��������������������

*¸ aºbdZ
* �f 58B8

+ �f 59B5E 8

, �f 59B9E 5>
�Z 55B7E 8
�j 68B:E ;
�À =B5>E 55
˛+ ;<B97
�+ 55B6=

- �f 58B57
˛+ 5>:B55
˛+ 57:B59

¸ ˛+ ;;B5=

/ �f 59B<

1 �Z 8B6>
˛+ 5>:B<O55

À �f 8B75
�f 5=B=
˛+ 5>:B56

��������������������

�¿D 59
3 ÁV 9B5

6�j 66B5
�Ñ 59B7

4 �f =B5:
�f 5<B5>E 55
˛+ 5>:B55E 56

S �f 59B65
˛+ 57:B59

�%�%" 58B5;—59B5 132



2 Ја�� ҝүҹүм, гүввәтимдир.
Хиласымдыр О, мәним.*

Одур мәним Алла�ым,
Ону тәриф едәрәм.+

Атамын Алла�ыдыр,,

Ону уҹалдарам.-

3 Је�ова, јенилмәз
ҹәнҝавәр.¸ Је�овадыр
Онун ады./

4 Фиронун ҹәнҝ арабала-
рыны, гошунунудәнизә
атды.1

Сај-сечмә әрләрини
Гырмызы дәнизин сула-
рына гәрг етди.À

5 Күкрәјән далғалар онлары
өртдү, даш тәки дәрин су-
ларын дибинә ҝетдиләр.3

6 Еј Је�ова, түкәнмәздир сағ
әлинин гүдрәти.4

Еј Је�ова, о сағ әлин ләрзә
салыр јағыларын ҹанына.

7 Бөјүклүјүнлә, әзәмәтинлә
Сәнә гаршы баш галды-
ранлары јерә вурурсан;S

Од пүскүрән гәзәбин онла-
ры көвшәнтәк
јандырыб күл едир.

8 Нәфәсинлә� сулар ҹәм-
ләшди,

Бәнд олуб үмманларын
гаршысына сәдд чәкди.

Ҹошгун сулар дәнизин бағ-
рында донуб галды.

9 Дүшмән деди: “Изләринә
дүшүб �аглајым!

Гәнимәти бөлүшдүрүб,
көнлүмү шад ејләјим!

Гылынҹымы сыјырым,
онлары ганына
гәлтан ејләјим!”m

10 Нәфәсини үфүрдүн,
дәниз онлары удду;U

Гурғушун олуб әнҝин су-
ларда гәрг олдулар.

59B6 � �1Ñ\,* */mZmZ -ma* e\`Y*amD
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11 Алла�лар арасында Сәнә
тај вармы, еј Је�ова?*

Ким Сәнинтәк мүгәддәсли-
јин зирвәсиндә
ола биләр?+

Еј харигәләр јарадан, е�ти-
рама, �әмдә лајигАлла�!,

12 Сағ әлини узатдын,
торпаг онлары удду.-

13 Азад етдијин халга
мә�әббәтинлә
бәләдчилик едирсән.¸

Гүдрәтинлә онлары
Өз мүгәддәс мәскәнинә
апараҹагсан.

14 Ешидәндә халглар/

ләрзәјә ҝәләҹәк;
Филишт сакинләринин
аманы кәсиләҹәк.

15 Әдум шејхләри
тәшвишә дүшәҹәк;

Муаб �өкмдарлары
тир-тир әсәҹәк.1

Кәнан сакинләриндә үрәк-
ҝөбәк галмајаҹаг.À

16 Онлары горху,
дә�шәт бүрүјәҹәк.3

Еј Је�ова, халгын
кечиб ҝедәнә гәдәр,

Сечдијин халг4

чыхыб ҝедәнә гәдәр
Голунун гүдрәтиндән
гурујуб даш кими
�әрәкәтсиз галаҹаглар.S

17 Еј Је�ова, халгыны ҝәти-
риб мүлкүн олан дағда,

Өзүн үчүн �азырладығын
мәскәндә,

Еј Је�ова, әлләринлә гур-
дуғун мүгәддәс мәканын-
да әкәҹәксән.m

18 Је�ова әбәдијјәт бојунҹа,
сонсузадәк
�өкмранлыг едәҹәк. U

19 Фиронун атлары, ҹәнҝ ара-
балары, сүвариләри
дәнизә баш вурандаV

Је�ова дәнизин суларыны
онларын үстүнә
ашырды.Ä
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Исраил халгы исә
дәнизин ортасындан
гуру јол илә кечди».*

20 Онда Һарунун баҹысы
пејғәмбәр Мәрјәм әлинә га-
вал алды, онун ардынҹа бү-
түн гадынлар да әлләрин-
дә гавал рәгс едә-едә чыхды-
лар. 21 Мәрјәм кишиләрә ҹа-
ваб олараг охуду:

«Је�ованын шәнинә нәғмә
дејин, О зәфәр чалыб
јүксәкләрә уҹалды.+

Аты да, атлыны да
дәрјада батырды».,

22 Сонра Муса Гырмызы дә-
низин са�илиндән јола дүшүб
Исраили Шур сә�расына ҝә-
тирди. Онлар сә�ра илә үч
ҝүн јол ҝетдиләр, амма су тапа
билмәдиләр. 23 Ҝәлиб Мара-
�а чатдылар,- амма оранын
сују аҹы олдуғундан ичә бил-
мәдиләр. Буна ҝөрә дә �әмин
јерин адыны Мара�� гојдулар.
24 Онда халг: «Инди биз нә
ичәк?» — дејә Мусадан ҝилеј-
ҝүзар етмәјә башлады.¸ 25 О,
Је�оваја јалварды/ вә Је�ова
она балаҹа бир ағаҹ ҝөстәрди.
Муса ону суја атды, су ширин-
ләшди.
Орада Алла� онлара ганун

вә фәрман верди вә онлары
сынады.1 26 О деди: «Әҝәр
сөзүмә диггәт кәсилсәниз,
Мәнә мәгбул ишләр ҝөрсә-
низ, әмрләримә гулаг ассаныз
вә ҹәми ганунларыма табе ол-
саныз,À онда Мән, Алла�ыныз
Је�ова сизи мисирлиләрә ҝөн-
дәрдијим азарларын �еч бири-
нә дүчар етмәјәҹәјәм.3 Чүнки
Мән, Је�ова сизә шәфа верән
Алла�ам».4

27 Бундан сонра онлар Ели-
мә ҝәлдиләр. Орада он ики бу-
лаг вә јетмиш хурма ағаҹы вар
иди. Онлар �әмин јердә сујун
јанында дүшәрҝә салдылар.

59B67 � �ÀZ*amB *ÆmWm-D

16 Сонра онлар Елимдән
чыхдылар. Мисирдән

чыхандан сонра икинҹи ајын
он бешинҹи ҝүнүндә Исраил
иҹмасы Елимлә Сина арасын-
да јерләшән Ти� сә�расына*

ҝәлди.
2 Һәмин вахт сә�рада бү-

түн Исраил иҹмасы Муса илә
Һарундан ҝилејләнмәјә башла-
ды.+ 3 Исраиллиләр елә �еј
дејирдиләр: «Сиз бүтүн бу ҹа-
мааты она ҝөрә чыхарыб бу
сә�раја ҝәтирмисиниз ки, �а-
мысыны аҹындан гырасыныз.
Каш ки Је�ова бизи елә Ми-
сирдә, әтлә долу газанларымы-
зын башында, дојунҹа чөрәк
јејән јердә өлдүрәјди».,

4 Онда Је�ова Мусаја деди:
«Ҝөјдән јағыш кими башыны-
за чөрәк јағдыраҹағам.- Гој �әр
кәс чыхыб �әр ҝүн өз пајыны
јығсын.¸ Беләҹә, сизи сынаја-
ҹағам, ҝөрүм гојдуғум ганунла
ҝедирсиниз, ја јох./ 5 Анҹаг
алтынҹы ҝүн1 о бири ҝүнләр-
дә јығдығыныздан икигат ар-
тыг јығмалы вә габагҹадан би-
ширмәлисиниз».À

6 Муса илә Һарун бүтүн ис-
раиллиләрә дедиләр: «Ахшам
биләҹәксиниз ки, сизи Ми-
сирдән чыхаран Је�овадыр.3

7 Сә�әр исә Је�ованын ҹала-
лыны ҝөрәҹәксиниз, чүнки О,
сизин дејинмәјинизи ешидиб.
Биз кимик ки биздән ҝилејлә-
нирсиниз? Әслиндә, сиз Је�о-
вадан ҝилеј-ҝүзар едирсиниз».
8 Муса давам еләди: «Ахшам
Је�ова сизә јемәјә әт верәҹәк,
сә�әр исә боллуҹа чөрәк јети-
рәҹәк. Онда ҝөрәҹәксиниз ки,
Је�ова Ондан етдијиниз ҝилеј-
ҝүзары ешидиб. Биз кимик ки?
Әслиндә, сиз биздән јох, Је�о-
вадан ҝилејләнирсиниз».4

9 Сонра Муса Һаруна деди:
«Бүтүн Исраил иҹмасына белә
сөјлә: “Је�ованын �үзурун-
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да топлашын, чүнки О, си-
зин дејинмәјинизи ешидиб”».*

10 Һарун Исраил иҹмасына бу
сөзләри дејәндә онлар чеври-
либ сә�раја тәрәф бахдылар вә
Је�ованын ҹалалынын булуд-
да пејда олдуғуну ҝөрдүләр.+

11 Сонра Је�ова Мусаја
деди: 12 «Исраиллиләрин де-
јинмәјини ешитдим., Онлара
белә де: “Гаш гараланда әт је-
јәҹәксиниз, сә�әр исә дојунҹа
чөрәк јејәҹәксиниз.- Онда би-
ләҹәксиниз ки, Мән сизин Ал-
ла�ыныз Је�овајам”».¸

13 Һәмин ахшам билдир-
чинләр учуб ҝәлди вә бүтүн
дүшәрҝәни бүрүдү./ Сә�әр исә
дүшәрҝәнин әтрафына ше�
дүшдү. 14 Ше� бухарлананда
сә�рада, торпағын үзүндә гы-
рова бәнзәр, хырда лопалар
ҝөрүндү.1 15 Исраиллиләр
ону ҝөрәндә бир-бириндән:
«Бу нәдир белә?» — дејә со-
рушдулар, чүнки онун нә олду-
ғуну билмирдиләр. Муса онла-
ра деди: «Бу, Је�ованын сизә
вердији чөрәкдир.À 16 Је�о-
ва белә бујурур: “Һәр кәс нә гә-
дәр јејәҹәксә, о гәдәр јығсын.
Чадырыныздакы адамларын
сајына ҝөрә, адамбашына бир
омер�3 јығын”». 17 Исраил-
лиләр елә дә етдиләр. Ҝедиб
јемәји јығдылар, кимиси чох
јығды, кимиси аз. 18 Омерлә
өлчәндә нә чох јығанларын ар-
тығы, нә дә аз јығанларын әс-
кији олду.4 Һәр кәс јејә биләҹә-
ји гәдәр јығмышды.

19 Бундан сонра Муса он-
лара деди: «Һеч ким бу је-
мәкдән сә�әрә сахламасын».S

20 Амма онлар Мусаја гулаг
асмадылар. Бәзиләри ондан
сә�әрә сахлады вә сахладыг-
лары јемәјә гурд дүшүб ијлән-
ди. Бундан хәбәр тутанда Муса

5:B5: � �ÀfD 6 WSb`WSV -*+mZ bdb/d¸d -ÀO
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онлара �ирсләнди. 21 Белә-
ликлә, онлар �әр сә�әр, јејә
биләҹәкләри гәдәр бу јемәк-
дән јығырдылар. Ҝүн гызанда
исә о әријиб јох олурду.

22 Алтынҹы ҝүн јемәкдән
икигат артыг,* адамбашына
ики омер јығдылар. Иҹманын
бүтүн ағсаггаллары ҝәлиб Му-
саја бу барәдә хәбәр вер-
диләр. 23 Муса онлара деди:
«Је�ова белә дејиб: “Саба� ис-
тира�әт ҝүнүдүр, Је�оваја
�әср олунан мүгәддәс шән-
бәдир.+ Нә бишир-дүшүрүнүз
вар, бу ҝүн един., Артыг јемә-
ји сә�әрә сахлајын”». 24 Он-
лар да Муса дејән кими, јемәк-
дән сә�әрә сахладылар; о нә
ијләнди, нә дә ичинә гурд дүш-
дү. 25 Онда Муса деди: «Сах-
ладығыныз јемәји бу ҝүн јејин,
чүнки бу ҝүн Је�оваја �әср
олунан шәнбә ҝүнүдүр. Бу ҝүн
торпағын үзүндә чөрәк олма-
јаҹаг. 26 Ону алты ҝүн јыға-
ҹагсыныз. Једдинҹи ҝүн исә
шәнбәдир,- �әмин ҝүн ондан
олмајаҹаг». 27 Буна бахмаја-
раг, једдинҹи ҝүн бәзиләри чө-
рәк јығмаға чыхдылар, лакин
�еч нә тапмадылар.

28 Онда Је�ова Мусаја
деди: «Нә вахта гәдәр әмрлә-
римдән чыхыб, ганунларымы
позаҹагсыныз?¸ 29 Баша дү-
шүн, Је�ова сизин үчүн шән-
бәни тәсис едиб./ Мә�з буна
ҝөрә алтынҹы ҝүн сизә ики
ҝүнлүк чөрәк верир. Једдинҹи
ҝүн гој �еч кәс �еч јана ҝетмә-
син, �әр кәс олдуғу јердә гал-
сын». 30 Беләҹә, ҹамаат јед-
динҹи ҝүн шәнбә илә бағлы
ҝөстәришләри иҹра етди.1

31 Исраиллиләр јығдыгла-
ры чөрәјин адыны манна� гој-
дулар. О, кешниш тохуму кими
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ағ иди, өзү исә баллы көкә да-
дырды.* 32 Сонра Муса деди:
«Је�ова белә бујуруб: “Ондан
бир омер јығын вә горујуб сах-
лајын. Гој ҝәләҹәк нәсилләри-
низ ҝөрсүнләр ки, сизи Мисир
өлкәсиндән чыхаранда сә�ра-
да сизә неҹә чөрәк вермиш-
дим”».+ 33 Муса Һаруна деди:
«Бир күпә ҝөтүрүб ичинә бир
омер манна төк. О, нәсилдән-
нәслә Је�ованын �үзурунда
сахланмалыдыр»., 34 Һарун
Је�ованын Мусаја бујурдуғу
кими, ону горујуб сахламаг
үчүн сандығын� өнүнә гојду.-

35 Исраиллиләр јашајыш олан
торпаға¸ ҝәләнә гәдәр гырх
ил манна једиләр./ Кәнан тор-
пағынын сәр�әдинә чатанадәк
онларын једији јемәк манна
олду.1 36 Бир омер ефанын�
онда бир �иссәсидир.

17 Исраил иҹмасы Је�ова-
нын әмри илә Ти� сә�-

расындан чыхдыÀ вә бир јер-
дән о бири јерә көч едә-едә ҝә-
либ Рәфдимдә3 дүшәрҝә сал-
ды.4 Амма халгын ичмәјә сују
јох иди.

2 Ҹамаат: «Бизә ичмәјә су
вер», — дејәрәк Муса илә да-
лашмаға башлады.S Муса
исә онлара деди: «Нијә мә-
нимлә далашырсыныз? Нә
үчүн Је�ованы сынајырсы-
ныз?»m 3 Амма ҹамаат сусуз-
лугдан јанырды, одур ки, ҝи-
лејләниб Мусаја дејирдиләр: U

«Бизи Мисирдән нијә чыхар-
мысан? Чыхармысан ки, өзү-
мүзү дә, балаларымызы да,
�ејванларымызы да сузундан
өлдүрәсән?!» 4 Ахырда Муса
Је�оваја фәрјад етди: «Мән бу
адамларла нејләјим? Бир аз да
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кечсә, мәни дашгалаг едәҹәк-
ләр!»

5 Је�ова Мусаја деди: «Нил
чајына вурдуғун әсаны әлинә
ал, Исраилин ағсаггалларын-
дан да бир нечәсини өзүнлә
ҝөтүр.* Онларла бирликдә
халгын өнүндә Һурибә ҝет.
6 Орада Мән гајанын үстүндә
сәнин өнүндә дајанаҹағам. Га-
јаја вурарсан, ондан су чыха-
ҹаг, халг да ондан ичәр».+ Муса
Исраил ағсаггалларынын ҝөзү
гаршысында белә дә етди.
7 О, �әмин јерин адыны Ма-
са��, вә Мәриба�- гојду, чүнки
исраиллиләр онунла далаш-
мыш вә: «Је�ова бизим ара-
мыздадыр, ја јох?» — дејәрәк
Је�ованы сынамышдылар.¸

8 Әмалигәләр/ ҝәлиб Рәф-
димдә Исраил илә вурушду.1

9 Онда Муса Јушәјә деди:À

«Адам сеч, ҝедиб әмалигәләр-
лә дөјүш. Саба� мән, әлим-
дә Алла�ын әсасы, тәпәнин ба-
шында дураҹағам». 10 Јушә
Мусанын дедији кими, ҝедиб
әмалигәләрлә дөјүшдү.3 Муса
исә Һарун вә Хурла бирликдә
тәпәнин башына галхды.4

11 Муса әлләрини јухарыда
сахлајанда исраиллиләр үстүн
ҝәлирди, әлләрини саланда
исә әмалигәләр үстүн ҝәлир-
ди. 12 Мусанын голлары та-
гәтдән дүшәндә ҝәтириб алты-
на даш гојдулар, Муса дашын
үстүндә отурду. Һарун онун
бир әлини, Хур исә о бири әли-
ни тутуб сахлады. Ҝүн бата-
на кими онун әлләри јухарыда
галды. 13 Беләҹә, Јушә әма-
лигәләри вә онларын адамла-
рыны мәғлуб едиб гылынҹдан
кечирди.S

14 Је�ова Мусаја деди:
«Буну хатирә олараг китаба
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јаз вә Јушәјә белә де: “Мән
јер үзүндән әмалигәләрин кө-
күнү кәсәҹәјәм, онларын ады
јаддашлардан силинәҹәк”».*

15 Муса гурбанҝа� дүзәлтди
вә адыны Је�ова-Нисси� гојуб
деди: 16 «Ја�ын тахтына әл
узадыблар,+ буна ҝөрә дә Је-
�ова нәсилдән-нәслә әмалигә-
ләрлә дөјүшәҹәк».,

18 Мусанын гајынатасы
Мәдјән ка�ини Јәтра- Је-

�ова Алла�ын Муса вә халгы
Исраил үчүн нәләр етдијини,
Исраили Мисирдән неҹә чы-
хардығыны ешитди.¸ 2 Муса
арвады Сәфурәни ҝери ҝөндә-
рәндән гајынатасы Јәтра гы-
зыны 3 ики оғлу/ илә бир-
ликдә јанында сахлајырды. Оғ-
ланлардан биринин ады Һир-
сәм�1 иди. Муса: «Јад елдә
гәриб олдум», — дејәрәк она бу
ады вермишди. 4 О бири оғ-
лунун ады Әлјәзәр� иди. Муса
она ад верәндә: «Атамын Ал-
ла�ы көмәјимдир, мәни фи-
ронун гылынҹындан гуртар-
ды», — демишди.À

5 Беләликлә, гајынатасы
Мусанын оғланларыны вә ар-
вадыны ҝөтүрүб онун јаны-
на, сә�рада Алла�ын дағынын
јанында чадыр гурдуғу јерә
ҝәлди.3 6 Јәтра Мусаја хәбәр
ҝөндәриб деди: «Мән, гајына-
тан Јәтра,4 арвадын вә ики
оғлунла бирликдә јанына ҝәл-
мишәм». 7 Буну ешидән кими
Муса гајынатасыны гаршыла-
маға чыхды, гаршысында тә-
зим едиб ону өпдү. Онлар бир-
бириндән �ал-ә�вал тутуб ча-
дыра ҝирдиләр.

8 Муса гајынатасына Је�о-
ванын Исраилә ҝөрә фиронун
вә Мисирин башына нәләр ҝә-
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тирдијини, јол боју чәкдиклә-
ри сыхынтылары вә Је�ова-
нын онлары неҹә гуртарды-
ғыны нәгл етди.* 9 Јәтра Је-
�ованын исраиллиләрә етдији
јахшылыглара, онлары Мисир-
дән гуртардығына ҝөрә чох
севинди. 10 О деди: «Сизи
Мисирдән чыхаран, фиронун
әлиндән гуртаран, халгы Ми-
сирин әсарәтиндән азад едән
Је�оваја ешг олсун! 11 Инди
билдим ки, Је�ова бүтүн ал-
ла�лардан уҹадыр,+ халгы илә
тәкәббүрлә даврананларын
башына ҝөр нәләр ҝәтириб».
12 Сонра Мусанын гајыната-
сы Јәтра Алла�а јандырма тәг-
димәси вә гурбанлар ҝәтир-
ди. Һарун вә Исраилин бүтүн
ағсаггаллары ҝәлиб Алла�ын
өнүндә Мусанын гајынатасы
илә чөрәк кәсдиләр.

13 Сә�әри ҝүн Муса �әми-
шәки кими отуруб халга �а-
кимлик етмәјә башлады. Халг
да сә�әрдән ахшамаҹан Муса-
нын гаршысында дајаныб дур-
ду. 14 Мусанын гајынатасы
баш верәнләри ҝөрәндә деди:
«Сән нијә белә едирсән? Нијә
бу иши тәкбашына ҝөрүр-
сән, халг да сә�әрдән ахша-
ма кими јанында дуруб ҝөзлә-
јир?» 15 Муса гајынатасына
деди: «Халг Алла�ын �өкмүнү
өјрәнмәк үчүн мәним јаныма
ҝәлир. 16 Һәлл олунасы иш-
ләри оланлар јаныма ҝәлир,
мән дә араларында �акимлик
едир, онлара Алла�ын �өкмү-
нү вә ганунларыны әјан еди-
рәм».,

17 Гајынатасы Мусаја деди:
«Сән дүз еләмирсән. 18 Белә
ҝетсә, өзүн дә әлдән дүшәҹәк-
сән, халгы да үзәҹәксән. Бу
јүк сәнин үчүн �әддән артыг
ағырдыр, ону тәк дашыја бил-
мәзсән. 19 Ҝәл сәнә бир мәс-
лә�әт верим. Мәнә гулаг ас,
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Алла� да сәнинлә олаҹаг.*

Сән халгы Алла�ын �үзурунда
тәмсил едиб халгын ишләри-
ни Она чатдыр.+ 20 Онлары
ганун вә гајдалардан хәбәрдар
ет;, �ансы јолла ҝетмәлидир-
ләр, �ансы иши ҝөрмәлидир-
ләр онлара баша сал. 21 Бун-
дан башга, халгын ичиндән
баҹарыглы,- Алла�дан горхан,
етибарлы, �арам газанҹа ниф-
рәт едән¸ адамлар сеч вә онла-
ры �әр мин, �әр јүз, �әр әлли
вә �әр он нәфәрин үстүндә
башчы гој./ 22 Иш галханда
онлар халгы мү�акимә етсин-
ләр. Чәтин мәсәләләри сәнә
ҝөндәрсинләр,1 хырда мәсәлә-
ләрә исә өзләри бахсынлар. Бу
јүкү онларла бирликдә дашы.
Гој сәнин үчүн дә асан ол-
сун.À 23 Елә Алла�ын да бу-
јурдуғу будур. Белә етсән, �әм
өзүн давам ҝәтирәрсән, �әм
дә ҹамаат разы галыб архајын
евинә-ешијинә ҝедәр».

24 Муса гајынатасынын сө-
зүнә гулаг асыб дедији �әр
шеји етди. 25 Исраиллилә-
рин арасындан баҹарыглы ки-
шиләр сечиб онлары �әр мин,
�әр јүз, �әр әлли вә �әр он
нәфәрин үстүндә башчы гојду.
26 Беләликлә, лазым оланда
онлар халгы мү�акимә едир-
диләр. Чәтин ишләри Муса-
ја ҝөндәрирдиләр,3 хырда мә-
сәләләрә исә өзләри бахырды.
27 Бундан сонра Муса гајына-
тасыны јола салды4 вә о чыхыб
өз өлкәсинә ҝетди.

19 Мисир торпағындан
чыхмаларынын үчүнҹү

ајы иди. Исраиллиләр Сина
сә�расына ҝәлдиләр. 2 Ораја
Рәфдимдән чыхыб ҝәлдиләр.S

Исраил орада дағын гаршы-
сында дүшәрҝә салды.m

3 Муса Алла�ын �үзуруна
чыхмаг үчүн даға галхды. Је-
�ова ону дағдан сәсләјиб деди:

«Јагуб нәслинә, исраиллилә-
рә белә де:* 4 “Сизи гартал
кими ганадларым үстүндә+ ја-
ныма ҝәтирмәк үчүн мисирли-
ләрә нә етдијими өз ҝөзләри-
низлә ҝөрдүнүз., 5 Әҝәр �әр
шејдә сөзүмә гулаг ассаныз,
сизинлә бағлајаҹағым ә�дә
риајәт етсәниз, бүтүн халг-
ларын ичиндә Мәним мәх-
суси халгым олаҹагсыныз,-

белә ки, бүтүн дүнја Мәним-
дир.¸ 6 Сиз Мәнә мәхсус ка-
�инләр падша�лығы вә мү-
гәддәс халг олаҹагсыныз”./

Бу сөзләри исраиллиләрә чат-
дырмалысан».

7 Муса ҝедиб халгын ағсаг-
галларыны чағырды вә Је�о-
ванын она дедији бүтүн сөзлә-
ри онлара сөјләди.1 8 Һамы
бир ағыздан деди: «Је�ованын
бүтүн дедикләринә әмәл едә-
ҹәјик».À Муса да дәр�ал хал-
гын ҹавабыны Је�оваја чат-
дырды. 9 Муса халгын сөз-
ләрини Је�оваја чатдыранда
Је�ова деди: «Гара булудда ја-
нына ҝәләҹәјәм ки, сәнинлә
данышанда халг ешитсин вә
�әмишә сәнә инансын».

10 Је�ова Мусаја деди: «Ҹа-
маатын јанына ҝет, бу ҝүн, са-
ба� онлары пак ет. Гој пал-
тарларыны јусунлар. 11 Он-
лар үчүнҹү ҝүнә �азыр олма-
лыдырлар, чүнки үчүнҹү ҝүн
Мән Је�ова бүтүн халгын
ҝөзү өнүндә Сина дағына енә-
ҹәјәм. 12 Халг үчүн дағын
әтрафына сәр�әд чәк вә онла-
ра де: “Мәбада даға чыха-
сыныз, ја онун сәр�әдини ке-
чәсиниз. Даға тохунан өләҹәк.
13 О адама әл дәјмәјәҹәк, о ја
дашгалаг едиләҹәк, ја да охла
вурулуб өлдүрүләҹәк. Һејван
да олса, инсан да олса, өлә-
ҹәк”.3 Јалныз шејпур сәсини4

ешидәндә онлар даға јахынла-
ша биләрләр».
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14 Муса дағдан ениб ҹамаа-
тын јанына ҝәлди вә хал-
гы пак етмәјә башлады, он-
лар пал-палтарларыны ју-
дулар.* 15 Муса халга деди:
«Үчүнҹү ҝүнә �азыр олун. Һеч
ким гадынла јахынлыг етмә-
син».

16 Үчүнҹү ҝүнүн сә�әри ҝөј
ҝурулдамаға, илдырым чахма-
ға башлады. Дағын башыны га-
лын булуд алды.+ Һәр јаны гу-
лагбатыран шејпур сәси бү-
рүмүшдү. Дүшәрҝәдә �амы-
нын ҹанына әсмәҹә дүшдү.,

17 Муса ҹамааты Алла�ын �ү-
зуруна ҝәтирмәк үчүн дүшәр-
ҝәдән чыхарды. Онлар ҝә-
либ дағын әтәјиндә дурдулар.
18 Сина дағы түстү ичиндә
иди, чүнки Је�ова аловлар
ичәрисиндә даға енмишди.-

Дағ соба кими түстүләнир,
бәрк титрәјирди.¸ 19 Шејпур
сәси ҝет-ҝедә ҝүҹләнирди.
Муса данышыр, Алла�са уҹа
сәслә она ҹаваб верирди.

20 Је�ова Сина дағынын
башына енди. Сонра Је�ова
Мусаны дағын башына ча-
ғырды./ Муса ора галханда
21 Је�ова она деди: «Аша-
ғы ен вә халга хәбәрдар-
лыг ет: “Мәбада Је�ованы
ҝөрмәк үчүн јахына ҝедә-
синиз, јохса чохунуз мә�в
олаҹаг. 22 Је�ованын �үзу-
руна чыхан ка�инләр дә пак-
лансынлар ки, Је�ованын гә-
зәбинә туш ҝәлмәсинләр”».1

23 Онда Муса Је�оваја деди:
«Ҹамаат Сина дағына чыхмаз,
ахы Сән хәбәрдарлыг еләјиб
демишдин ки, дағын әтрафы-
на сәр�әд чәким вә ону пак
едим».À 24 Је�ова исә она
деди: «Ҝет, дүш ашағы, сон-
ра гардашын Һарунла бирлик-
дә ҝери ҝәл. Амма ка�ин-
ләр вә халг Је�ованын јанына
галхмаға чалышмасынлар, јох-

са Онун гәзәбинә туш ҝәләр-
ләр».* 25 Муса халгын јанына
ениб бүтүн бу сөзләри онлара
сөјләди.

20 Сонра Алла� бу әмрләри
верди:+

2 «Мән сизи Мисир торпа-
ғындан, көләлик евиндән чы-
харан Алла�ыныз Је�овајам.,

3 Мәндән башга алла�ыныз
олмамалыдыр.-

4 Өзүнүз үчүн нә јухары-
да — сәмада, нә ашағыда — јер-
дә, нә дә јердәки суларда олан
шејләрин �еч биринин бүтүнү
вә ја сурәтини дүзәлтмәјин.¸

5 Онлара сәҹдә гылыб сита-
јиш етмәјин,/ чүнки Мән, Ал-
ла�ыныз Је�ова там сәдагәт
тәләб едән Алла�ам.1 Мәнә
аси кәсилән аталарын ҝүна�-
ларынын ҹәзасыны оғуллары-
на, үчүнҹү, дөрдүнҹү нәслә гә-
дәр өвладларына чәкдирәрәм.
6 Мәни севиб әмрләримә әмәл
едәнләрин исә минләрлә нәс-
линә мә�әббәт ҝөстәрәрәм.À

7 Алла�ыныз Је�ованын
адыны налајиг шәкилдә дили-
низә ҝәтирмәјин,3 чүнки Је-
�ова адыны налајиг шәкил-
дә дилә ҝәтирәни ҹәзасыз гој-
маз.4

8 Шәнбә ҝүнү �әмишә ја-
дынызда олсун, ону мүгәд-
дәс тутун.S 9 Нә ишиниз вар-
са, алты ҝүн әрзиндә един.m

10 Једдинҹи ҝүн Алла�ыныз
Је�оваја �әср олунмуш шәнбә-
дир. Һәмин ҝүн �еч бир иш
ҝөрмәмәлисиниз. Нә өзүнүз,
нә оғлунуз, нә гызыныз, нә гу-
лунуз, нә гарабашыныз, нә �еј-
ваныныз, нә дә шә�әрләриниз-
дә јашајан јаделли �еч бир иш
ҝөрмәмәлидир. U 11 Чүнки Је-
�ова алты ҝүн әрзиндә ҝөј-
ләри, јери, дәнизи вә онлар-
да олан �әр шеји јарадыб, јед-
динҹи ҝүн исә истира�әт ет-
мәјә башлајыб.V Буна ҝөрә дә
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Је�ова шәнбә ҝүнүнү мүбарәк
гылараг ону мүгәддәс елан
едиб.

12 Атаныза вә ананыза �өр-
мәт един* ки, Алла�ыныз Је-
�ованын сизә вердији торпаг-
да узун өмүр сүрәсиниз.+

13 Адам өлдүрмәјин.,

14 Зина етмәјин.-

15 Оғурлуг етмәјин.¸

16 Һеч кимә гаршы јалан-
дан ша�идлик етмәјин./

17 Һеч кимин евинә тама�
салмајын. Һеч кимин �еч нә-
јиндә — нә арвадында,1 нә гу-
лунда, нә гарабашында, нә
өкүзүндә, нә дә ешшәјиндә ҝө-
зүнүз олмасын».À

18 Илдырымын чахдығыны,
дағын түстүләндијини, ҝөј ҝу-
рултусуну вә шејпур сәси-
ни ешидиб ҝөрән ҹамаат узаг-
да дуруб тир-тир әсирди.3

19 Буна ҝөрә дә Мусаја де-
диләр: «Бизимлә сән даныш,
сәнә гулаг асаг. Гој Алла� би-
зимлә данышмасын, јохса өлә-
ҹәјик».4 20 Онда Муса халга
деди: «Горхмајын, Алла� сизи
сынамаг үчүн ҝәлиб.S Ҝәлиб
ки, үрәјиниздә �әмишә Алла�
хофу олсун вә ҝүна�дан чәки-
нәсиниз».m 21 Ҹамаат узагда
дурду, Муса исә Алла�ын ол-
дуғу галын гара булуда јахын-
лашды.U

22 Је�ова Мусаја деди: «Ис-
раиллиләрә белә де: “Өз ҝө-
зүнүзлә ҝөрдүнүз ки, Мән
сизинлә ҝөјдән данышдым.V

23 Ҝүмүшдән вә ја гызыл-
дан алла�лар дүзәлдиб Мәнә
шәрик гошмајын.Ä 24 Мәним
үчүн торпагдан гурбанҝа� дү-
зәлдин. Үстүндә јандырма гур-
банларынызы, үнсијјәт гур-
банларынызы тәгдим един,
гојун-кечинизи вә мал-гараны-
зы гурбан ҝәтирин. Адымын
анылмасы үчүн сечдијимW �әр
јердә јаныныза ҝәләҹәк вә

сизә немәтләр бәхш едәҹәјәм.
25 Әҝәр Мәним үчүн гурбан-
ҝа�ы дашдан дүзәлтсәниз, ону
јонма дашдан дүзәлтмәјин,
чүнки она искәнә дәјсә, мур-
дарланаҹаг.* 26 Гурбанҝа�ы-
ма пилләкәнлә галхмајын ки,
орада ејиб јериниз ҝөрүнмә-
син”.

21 Халга бу �өкмләри бил-
дир:+

2 “Кимсә ибрани гул алса,,

гој гул она алты ил гуллуг ет-
син, једдинҹи ил исә �еч бир
шеј өдәмәдән азад олунсун.-

3 Гул тәк ҝәлмишдисә, тәк дә
ҝетсин; јох әҝәр арвады вар
идисә, арвады илә бирликдә
ҝетсин. 4 Ағасы она арвад
алыбса, бу арваддан оғуллары
вә ја гызлары олубса, арвад-
ла ушаглар ағасына мәхсус-
дурлар, гул тәк чыхыб ҝетсин.¸

5 Лакин гул тәкидлә: “Аға-
мы да, арвадымы да, оғулла-
рымы да чох истәјирәм, азад
олмаг истәмирәм”, — дејәр-
сә,/ 6 ағасы ону Алла�ын �ү-
зурунда гапыја, ја да гапынын
јан тахтасына сөјкәјиб гулағы-
ны бизлә дешсин. Бунунла да
о, өмүрлүк ағасынын гулу ола-
ҹаг.

7 Кимсә гызыны гарабаш
кими сатарса, гулдан фәрг-
ли олараг, о азад олунмајаҹаг.
8 Ағасынын гыздан хошу ҝәл-
мәјиб ону өз ҹаријәси етмәсә,
ҝөтүрүб сатмаг истәсә, ону ја-
деллијә сатмаға �аггы јохдур,
чүнки онунла �агсыз давра-
ныб. 9 Әҝәр гарабашы оғлу-
на аларса, онунла өз гызы
кими� давранмалыдыр. 10 О,
башга арвад аларса, биринҹи-
ни јемәк, ҝејим вә арвадлыг
�аггындан мә�рум етмәмәли-
дир.1 11 Әҝәр о, бу үч шејдә
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онун �аггыны позарса, гады-
нын �еч нә өдәмәдән азад ол-
маг �үгугу вар.

12 Кимәсә зәрбә вуруб ону
өлдүрән адам өлдүрүлмә-
лидир.* 13 Әҝәр о өлдүрмәк
гәсдиндә олмајыбса, тәјин едә-
ҹәјим јерә гачыб ора сығына
биләр. Чүнки буну биләрәкдән
етмәјиб, �адисә Мәним изним-
лә баш вериб.+ 14 Кимсә би-
ринә гәзәбләнәр вә гәсдинә
дуруб ону өлдүрәрсә,, ҝәлиб
Мәним гурбанҝа�ыма сығын-
са белә, ону өлдүрмәк лазым-
дыр.- 15 Атасына ја анасына
әл галдыран өлдүрүлмәлидир.¸

16 Адам оғурлајыб/ сатан
вә ја оғурланмыш адамы сах-
лајан1 өлдүрүлмәлидир.À

17 Атасыны ја анасыны лә-
нәтләјән өлдүрүлмәлидир.3

18 Дава едәндә бир нәфәр
о бирини дашла вә ја јумруг-
ла� вурарса, адам өлмәз, ан-
ҹаг јатаға дүшәрсә, 19 сонра
исә ајаға галхыб әл ағаҹы илә
бајырда ҝәзә биләрсә, ону ву-
ран адам ҹәзаландырылмама-
лыдыр. Лакин о, јаралынын
там сағалана кими ишләјә бил-
мәдији мүддәт әрзиндә чәкди-
ји зәрәри өдәмәлидир.

20 Кимсә гулуну вә ја гара-
башыны көтәкләјиб өлдүрәр-
сә, ҹәзаландырылмалыдыр.4

21 Лакин гул вә ја гарабаш дө-
јүләндән сонра бир-ики ҝүн ја-
шајарса, ағасы ҹәзаландырыл-
мамалыдыр, чүнки ону өз пулу
илә алыб�.

22 Кишиләр далашанда �а-
милә гадына зәрбә дәјәрсә вә
о, вахтындан әввәл доғарсаS,
анҹаг �еч бир итки олмаз-
са, тәгсиркар шәхс �акимлә-
рин гәрары иләm гадынын әри-
нин тәләб етдији мәбләғи ве-
риб дәјән зәрәри өдәмәли-
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дир. 23 Өлүм оларса, онда
ҹан әвәзинә ҹан верилмә-
лидир.* 24 Ҝөз әвәзинә ҝөз,
диш әвәзинә диш, әл әвәзинә
әл, ајаг әвәзинә ајаг,+ 25 ја-
ныг әвәзинә јаныг, јара әвәзи-
нә јара, зәдә әвәзинә зәдә өдә-
нилмәлидир.

26 Кимсә вуруб гулунун вә
ја гарабашынын ҝөзүнү чы-
харарса, ҝөзүнүн әвәзиндә
ону азад етмәлидир., 27 Ја-
худ гулунун вә ја гараба-
шынын вуруб дишини сынды-
рарса, дишинин әвәзиндә ону
азад етмәлидир.

28 Өкүз кишини, јахуд га-
дыны вурар, о да өләр-
сә, өкүз дашгалаг едилмәли-
дир,- әти јејилмәмәлидир. Һеј-
ванын јијәсинә исә ҹәза дүш-
мүр. 29 Амма өкүз вураған
олубса вә јијәси бундан хәбәр-
дар едилсә дә, ону бағлы сах-
ламајыбса, нәтиҹәдә өкүз ки-
шини, јахуд гадыны өлдүрүб-
сә, �ејван дашгалаг едилмә-
ли, јијәси дә өлдүрүлмәлидир.
30 Өкүзүн јијәсиндән ганба-
�асы тәләб едилдији тәгдирдә
о, ҹанынын әвәзиндә ондан тә-
ләб олунан мәбләғи өдәмәли-
дир. 31 Һејван истәр оғланы
вурсун, истәр гызы, јијәсинә
јенә дә ејни �өкм чыхарылма-
лыдыр. 32 Өкүз биринин гу-
луну ја гарабашыны вурарса,
јијәси онун ағасына отуз ше-
кел� вермәли, �ејван исә даш-
галаг едилмәлидир.

33 Кимсә гујусунун ағзыны
ачыг гојарса, ја да гују га-
зыб үстүнү өртмәзсә вә
ора өкүз, јахуд ешшәк дүшәр-
сә, 34 гујунун јијәси зәрәри
өдәмәлидир.¸ О, �ејванын са-
�ибинә онун дәјәрини өдәмә-
лидир, �ејванын леши исә она
галаҹаг. 35 Биринин өкүзү
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башгасынын өкүзүнү вуруб
өлдүрәрсә, јијәләри сағ га-
лан өкүзү сатыб пулу јары
бөлмәлидирләр. Өлү �ејванын
леши дә јары бөлүнмәлидир.
36 Лакин мәлум олса ки, өкүз
вураған олуб, јијәси исә ону
бағлы сахламајыб, онда о, өкү-
зүн әвәзинә өкүз вериб зәрә-
ри өдәмәлидир, �ејванын леши
исә она галаҹаг.

22 Өкүз вә ја гојун оғур-
лајыб кәсән, јахуд сатан

адам бир өкүз әвәзинә беш
өкүз, бир гојун әвәзинә дөрд
гојун вериб зәрәри өдәмәли-
дир.*

2 (Әҝәр оғру+ киминсә еви-
ни јараркән јахаланарса вә
ону вуруб өлдүрәрләрсә, онун
ганы батаҹаг. 3 Һадисә ҝүн
доғандан сонра баш верәрсә,
ган төкән мүгәссир сајылаҹаг.)
Оғру вурдуғу зәрәри �өк-

мән өдәмәлидир. Әҝәр өдәмә-
јә �еч нәји јохдурса, онда
оғурладығы шејләрин дәјәри-
ни гајтармаг үчүн гул кими са-
тылмалыдыр. 4 Әҝәр оғурла-
дығы өкүз, ешшәк вә ја гојун
әлиндә сағ тапыларса, әвәзи-
ни икигат өдәмәлидир.

5 Кимсә мал-�ејваныны от-
лаға, јахуд үзүмлүјә чыхарыб
отаранда онлары башгасынын
са�әсинә бурахарса, вурулан
зәрәри өз тарласынын вә ја
үзүм бағынын ән јахшы бары
илә өдәмәлидир.

6 Әҝәр тиканлыға алов дү-
шәрсә, сонра јајылыб дәрзлә-
ри, әкини вә ја бүтүн тарла-
ны јандырыб күлә дөндәрәр-
сә, јанғыны төрәдән адам дәјән
зәрәри өдәмәлидир.

7 Биринә әманәт едилмиш
пул вә ја әшја �әмин адамын
евиндән оғурланарса, оғру та-
пылса, зәрәри икигат өдә-
мәлидир., 8 Оғру тапылмаз-
са, әманәтә хәјанәт едиб-етмә-

дијини ашкара чыхармаг үчүн
ев са�иби Алла�ын �үзуруна�*

ҝәтирилмәлидир. 9 Әҝәр ики
нәфәрдән �әр бири итмиш
өкүзүн, ешшәјин, гојунун, пал-
тарын вә ја башга бир шејин
она мәхсус олдуғуну дејәр вә
бунун үстүндә араларында мү-
ба�исә дүшәрсә, мәсәлә Алла-
�ын �үзуруна+ чыхарылмалы-
дыр. Алла�ын тәгсирли бил-
дији тәрәф о бирисинә зәрәри
икигат өдәмәлидир.,

10 Әҝәр биринә әманәт
едилмиш ешшәк, өкүз, гојун
вә ја башга �ејван өләр, ши-
кәст олар, јахуд �еч кәсин
ҝөрмәдији вахт апарыларса,
11 әманәт етибар олунан адам
Је�ованын гаршысында анд
ичмәлидир ки, әманәтә хәја-
нәт етмәјиб. Һејванын јијәси
анды гәбул етмәлидир, о бири-
си исә �еч нә өдәмәли дејил.-

12 Јох әҝәр �ејван оғурланыб-
са�, онда зәрәри өдәмәлидир.
13 Һејваны вә�ши �ејван пар-
чалајыбса, о адам сүбут кими
�ејванын лешини ҝәтирмәли-
дир. О, парчаланан �ејванын
зәрәрини өдәмәли дејил.

14 Биринин борҹ ҝөтүрдүјү
�ејван јијәси јанында олмајан-
да ја шикәст олар, ја да өләр-
сә, �ејваны борҹ ҝөтүрән адам
зәрәри өдәмәлидир. 15 Јијә-
си јанында олубса, борҹ ҝөтү-
рән �еч нә өдәмәмәлидир.
Әҝәр �ејваны иҹарәјә ҝөтүрүб-
сә, иҹарә пулу зәрәри өртүр.

16 Кимсә нишанлы олмајан
гызы јолдан чыхарыб онунла
јахынлыг едәрсә, башлыг ве-
риб онунла евләнмәлидир.¸

17 Гызын атасы гызыны она
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вермәјә гәти разы дејилсә,
о, башлыға мүвафиг мәбләғдә
пул өдәмәлидир.

18 Ҹадуҝәр гадыны сағ гој-
мамалысыныз.*

19 Һејванла ҹинси әлагәјә
ҝирән өлдүрүлмәлидир.+

20 Је�овадан савајы башга
алла�а гурбан ҝәтирән өлдү-
рүлмәлидир.,

21 Гәриб адамла пис дав-
ранмајын, ону сыхышдырма-
јын,- чүнки сиз өзүнүз дә Ми-
сирдә гәриб олмусунуз.¸

22 Дул гадыны вә јетими
инҹитмәјин./ 23 Инҹитсәниз,
онлар Мәнә фәрјад едәндә
фәрјадларыны ешидәҹәјәм,1

24 гәзәбләниб сизи гылынҹ-
дан кечирәҹәјәм, онда арвад-
ларыныз дул, ушагларыныз је-
тим галаҹаг.

25 Јанынызда јашајан, хал-
гымдан олан касыба борҹ пул
верәндә, сәләмчи кими дав-
ранмајын, ондан сәләм алма-
јын.À

26 Әҝәр кимәсә борҹ ве-
рәндә палтарыны ҝиров ҝө-
түрсәниз,3 ҝүн батана кими
палтары јијәсинә гајтарын.
27 Чүнки онун башга палтары
јохдур. Бу, онун јеҝанә өртүјү-
дүр, о, нәдә јатсын?4 Мәнә фәр-
јад едәндә Мән ону ешидәҹә-
јәм, чүнки Мән шәфгәтли Ал-
ла�ам.S

28 Алла�а күфр етмәјин,m

халгын арасында башчылыг
едәнә ләнәт охумајын. U

29 Јығдығыныз бол мә�сул-
дан вә ашыб-дашан шәрабы-
ныздан, јағыныздан тәгдимә
ҝәтирәндә үрәјиниздә тәрәд-
дүд олмасын.V Илк оғлунузу
Мәнә вермәлисиниз.Ä 30 Бу-
зову да, гузуну да белә един:W

о, једди ҝүн анасынын јанында
галсын, сәккизинҹи ҝүн ону
Мәнә верин.Y

31 Мәнә мәхсус халг кими
мүгәддәс олун.* Вә�ши �ејва-
нын парчаладығы �еч бир �еј-
ванын әтини јемәјин.+ О, итә
атылмалыдыр.

23 Јалан хәбәр јајмајын.,

Пислик мәгсәдилә ша-
�идлик едәрәк шәр адамла әл-
бир олмајын.- 2 Күтләјә го-
шулуб пислик етмәјин; ша�ид-
лик верәндә чохлуға ујуб әда-
ләти позмајын. 3 Касыбын
ишинә баханда үзҝөрәнлик
еләмәјин.¸

4 Ҝөрсәниз ки, дүшмәнини-
зин өкүзү вә ја ешшәји азыб,
ону јијәсинин јанына апарын./

5 Сизә дүшмән кәсилән ада-
мын ешшәјини јүк алтында јы-
хылыб галмыш ҝөрәндә јанын-
дан өтүб кечмәјин. Јијәсинә
�ејванын үстүндән јүкү ачыб
ҝөтүрмәјә көмәк един.1

6 Касыбын ишинә баханда
әдаләти позмајын.À

7 Јаландан итти�ам етмәк-
дән узаг дурун. Ҝүна�сыз вә
дүз адамы өлдүрмәјин, Мән
белә иш ҝөрәнә �агг газандыр-
марам.3

8 Рүшвәт алмајын, чүнки
рүшвәт ити ҝөзү кор едәр, дү-
рүст адамын фикрини дәјиш-
дирәр.4

9 Гәриби сыхышдырмајын.
Гәриб олмаг нәдир јахшы би-
лирсиниз, чүнки өзүнүз дә
Мисирдә гәриб олмусунуз.S

10 Торпағынызы алты ил
беҹәриб мә�сулуну јығын.m

11 Једдинҹи ил исә беҹәрмә-
јин, динҹә гојун. Орада нә бит-
сә, гој касыб-кусуб јесин; он-
лардан галан исә гурда-гуша
јем олсун. Бу, үзүм бағыныза
да, зејтун бағыныза да аиддир.

12 Нә ишиниз варса, алты
ҝүн әрзиндә ҝөрүн, једдинҹи
ҝүн исә �еч бир иш ҝөрмәјин.
Гојун өкүзүнүз, ешшәјиниз
динҹәлсин, гул-гарабашыныз
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вә јурдунуздакы јаделли исти-
ра�әт етсин.*

13 Диггәтли олун ки, деди-
јим шејләрин �амысына әмәл
едәсиниз.+ Башга алла�ларын
адыны дилинизә ҝәтирмәјин,
ағзыныздан онларын ады чых-
масын.,

14 Илдә үч дәфә Мәним шә-
рәфимә бајрам кечирмәлиси-
низ.- 15 Мајасыз чөрәк бајра-
мыны гејд един.¸ Сизә тапшыр-
дығым кими, әвив� ајында, тә-
јин етдијим вахт једди ҝүн
мајасыз чөрәк јемәлисиниз,/

чүнки Мисирдән мә�з �әмин
вахт чыхмысыныз. Һеч ким
�үзурума әлибош ҝәлмәсин.1

16 Һәмчинин Бичин бајрамы-
ны�, зә�мәтинизин нүбары-
нын, беҹәрдијиниз торпағын
илк мә�сулунун бичинини гејд
един.À Еләҹә дә илин сонун-
да, әкиб-беҹәрдијиниз мә�су-
лу јығанда Мә�сул јығымы бај-
рамыны� гејд един.3 17 Илдә
үч дәфә бүтүн кишиләриниз
Рәббиниз Је�ованын �үзуруна
ҝәлмәлидир.4

18 Мәнә ҝәтирдијиниз гур-
банын ганынын јанында маја-
лы �еч нә олмамалыдыр. Мәнә
�әср олунан бајрамларда ҝәти-
рилән гурбанларын пијиндән
сә�әрә галмамалыдыр.

19 Торпағыныздан ҝөтүр-
дүјүнүз илк мә�сулун ән јах-
шысыны Алла�ыныз Је�ова-
нын евинә ҝәтирмәлисиниз.S

Оғлағы анасынын сүдүндә
биширмәјин.m

20 Габағынызҹа мәләк ҝөн-
дәрирәм ки,U сизи јолда го-
русун, ҝәтириб �азырлады-
ғым јерә чыхарсын.V 21 Һәрә-
кәтинизә фикир верин вә онун
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сөзүнә әмәл един. Бу мәләјә
гаршы чыхмајын, о, асили-
јинизи бағышламајаҹаг,* чүн-
ки о, Мәним адымы дашы-
јыр. 22 Анҹаг онун сөзүнә
дәгигликлә әмәл етсәниз вә
Мән дејән �әр шејә табе ол-
саныз, сизә гәним кәсиләнә
гәним кәсиләҹәјәм, сизә гар-
шы чыхана гаршы дураҹа-
ғам. 23 Мәләк гаршынызда
ҝедиб сизи амориләрин, �ет-
ләрин, фәризиләрин, кәнани-
ләрин, �ивиләрин вә јәбусилә-
рин торпағына ҝәтирәҹәк вә
Мән бу халглары јох едәҹә-
јәм.+ 24 Бу халгларын алла�-
ларына сәҹдә гылмајын, ујуб
онлара ибадәт етмәјин. Һә-
мин халгларын әмәлләрини
тәкрарламајын., Әксинә, бүт-
алла�ларыны сындырыб дағы-
дын, дик дашларыны� парча-
парча един.- 25 Сиз Алла�ы-
ныз Је�оваја ибадәт етмәли-
синиз,¸ О да сизин чөрәјинизә,
сујунуза бәрәкәт верәҹәк,/

азар-безары сиздән узаг едә-
ҹәк.1 26 Өлкәниздә �еч бир
гадын ушаг салмајаҹаг, �еч
бири сонсуз олмајаҹаг.À Сизи
узунөмүрлү едәҹәјәм.

27 Гаршыныза чыхан бүтүн
халглары чахнашмаја салаҹа-
ғам,3 елә едәҹәјәм ки, бүтүн
дүшмәнләриниз өнүнүздән га-
чаҹаг. Сизи �әлә ҝөрмәмиш-
дән Мәним �аггымда ешидиб
ҹанларына ләрзә дүшәҹәк.4

28 Сиз �әлә ора чатмамыш-
дан �ивиләри, кәнаниләри вә
�етләри ру�дан салыб� ҝүҹ-
ләрини, тәпәрләрини әлләрин-
дән алаҹағам, онлары өнүнүз-
дән говаҹағам.S 29 Амма бир
ил ичиндә јох ки, торпаг бош
галмасын, вә�ши �ејванлар чо-
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халыб үстүнүзә �үҹум чәкмә-
син.* 30 Онлары јаваш-јаваш
говаҹағам, та о вахта гәдәр ки,
чохалыб өлкәни тутасыныз.+

31 Сизә верәҹәјим торпа-
ғын сәр�әди Гырмызы дәниз-
дән филиштлиләрин дәнизи-
нә, сә�радан чаја� кими уза-
наҹаг,, чүнки оранын сакин-
ләрини сизә тәслим едәҹәјәм,
сиз дә онлары говаҹагсыныз.-

32 Нә өзләрилә, нә дә ал-
ла�лары илә ә�д бағламајын.¸

33 Онлары өлкәниздә јашама-
ға гојмајын ки, сизи Мәнә гар-
шы ҝүна� ишләмәјә тә�рик ет-
мәсинләр. Онларын алла�ла-
рына ибадәт етсәниз, тәләјә
дүшәҹәксиниз”»./

24 Сонра Је�ова Мусаја
деди: «Сән, Һарун, На-

даб, Аби�у1 вә Исраил ағ-
саггалларындан јетмиш нәфәр
даға чыхын вә узагда дуруб
Мәнә сәҹдә един. 2 Јалныз
Муса Је�оваја јахынлашсын, о
бириләр исә јахынлашмасын-
лар. Халгдан да �еч ким сәнин-
лә даға чыхмасын».À

3 Муса ҝәлиб Је�ованын
бүтүн сөзләрини вә �өкмлә-
рини халга сөјләди,3 халг да
бир ағыздан деди: «Је�ованын
бизә сөјләдији �әр шејә әмәл
етмәјә �азырыг».4 4 Муса Је-
�ованын бүтүн сөзләрини гә-
ләмә алды.S Сонра сә�әр еркән
дуруб дағын әтәјиндә гурбан-
ҝа� дүзәлтди вә Исраилин он
ики гәбиләсинин сајына ҝөрә
он ики сүтун гојду. 5 Сонра
онун тапшырығы илә Исраи-
лин ҹаванлары Је�оваја јан-
дырма гурбаны ҝәтирдиләр вә
үнсијјәт гурбаныm олараг буға-
лар тәгдим етдиләр. 6 Муса
ганын јарысыны ләјәнләрә јығ-
ды, галан јарысыны исә гур-
банҝа�а сәпди. 7 Сонда ә�д
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китабыны� ҝөтүрүб уҹадан ҹа-
маатын гаршысында охуду.*

Онлар исә дедиләр: «Је�ова-
нын бүтүн сөзләринә әмәл
едиб Она табе олаҹағыг».+

8 Онда Муса гандан ҝөтүрүб
халгын үстүнә сәпди, вә деди:
«Бу ган ешитдијиниз бүтүн
о сөзләр әсасында Је�ованын
сизинлә бағладығы ә�ди гүв-
вәјә миндирир».-

9 Муса, Һарун, Надаб, Аби-
�у вә Исраил ағсаггалларын-
дан јетмиш нәфәр даға галхыб
10 Исраилин Алла�ыны ҝөр-
дүләр.¸ Онун ајаглары алтын-
да, санки, ҝөј јагутдан дөшәмә,
сәманын өзү кими ајдын бир
шеј вар иди./ 11 Алла� Ис-
раил башчыларына тохунма-
ды.1 Алла� вә�јдә онлара ҝө-
рүндү. Онлар јејиб-ичдиләр.

12 Је�ова Мусаја деди:
«Даға, јаныма галх вә бурада
гал. Халгы өјрәтмәк үчүн сәнә
даш лөв�әләр үзәриндә га-
нун вә әмрләрими јазыб ве-
рәҹәјәм».À 13 Муса илә хид-
мәтчиси Јушә3 галхдылар вә
Муса Алла�ын дағына чых-
ды.4 14 Әввәлҹә исә ағсаггал-
лара белә деди: «Биз гајыда-
на кими бурада ҝөзләјин.S Һа-
рун вә Хур јанынызда галыр.m

Кимин нә иши олса, онлара ја-
нашсын». U 15 Муса даға чых-
ды. Дағын башыны булуд бү-
рүмүшдү.V

16 Је�ованын ҹалалыÄ Сина
дағынданW ајрылмырды; булуд
алты ҝүн дағын башындан чә-
килмәди. Једдинҹи ҝүн Алла�
булудун ичиндән Мусаны сәс-
ләди. 17 Дуруб тамаша едән
исраиллиләрә Је�ованын ҹа-
лалы дағын башында алышыб
јанан алов кими ҝөрүнүрдү.
18 Муса булудун ичинә ҝириб
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даға галхды.* О, гырх ҝүн-гырх
ҝеҹә дағда галды.+

25 Сонра Је�ова Мусаја
деди: 2 «Исраиллиләрә

де Мәним үчүн бәхшиш ҝәтир-
синләр. Үрәји сөвг едән �әр
кәсдән бәхшиш алын., 3 Он-
лардан бу кими бәхшишләр
алын: гызыл-, ҝүмүш¸, мис/,
4 ҝөј иплик, бәнөвшәји јун, ал-
гырмызы иплик, зәриф кәтан,
кечи түкү, 5 гырмызы бојан-
мыш гоч дәриси, суити дә-
риси, акасија ағаҹы,1 6 чыраг
үчүн јағ,À мәс� јағы3 вә әтирли
бухур үчүн балзам,4 7 дөш-
лүкS вә синәбәндm үчүн дамар-
лы әгиг дашы вә башга даш-
лар. 8 Мәним үчүн мүгәддәс
чадыр дүзәлдин. Мән араныз-
да мәскән салаҹағам. U 9 Ча-
дыры� вә онун бүтүн авадан-
лығыны ҝөстәрдијим нүмунәјә
әсасән дүзәлдин.V

10 Акасија ағаҹындан сан-
дыг дүзәлдин: узунлуғу ики
гулаҹ� јарым, ени гулаҹ ја-
рым, �үндүрлүјү гулаҹ јарым.Ä

11 Она �әм ичәридән, �әм дә
чөлдән халис гызыл чәкин.W

Кәнарларына гызылдан на-
хышлы �ашијә дүзәлдин.Y

12 Гызылдан дөрд әдәд төк-
мә �алга дүзәлдиб сандығын
дөрд ајағынын үстүнә бәрки-
дин, икисини бир тәрәфинә,
галан икисини о бири тәрә-
финә. 13 Акасија ағаҹындан
шүвүлләр дүзәлдиб үстүнү
гызылла өртүн.Z 14 Шүвүл-
ләри сандығын јан тәрәфлә-
риндәки �алгалардан кечи-
рин ки, ону дашыја биләсиниз.
15 Шүвүлләр �әмишә �алга-
ларда галмалы, �еч вахт чыха-
рылмамалыдыр.\ 16 Санды-
ғын ичинә сәнә верәҹәјим Шә-
�адәт лөв�әләрини гојарсан.¾
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17 Халис гызылдан ики гу-
лаҹ јарым узунлуғунда, гу-
лаҹ јарым ениндә гапаг дү-
зәлдин.* 18 Гапағын �әр ики
гырағы үчүн дөјмә гызыл-
дан бир кәрруб дүзәлдин.+

19 Кәррублары дүзәлдиб �ә-
рәсини гапағын бир гырағы-
на гојун. 20 Кәррубларын га-
надлары јухарыја тәрәф ачы-
лыб гапағын үстүнү өртмә-
лидир., Онлар гаршы-гаршыја
гојулмалы, үзләри исә гапаға
бахмалыдыр. 21 Гапағы сан-
дығын ағзына гој.- Сәнә ве-
рәҹәјим Шә�адәт лөв�әләри-
ни исә сандыға гој. 22 Мән
гапағын үстүндә сәнә ҝөрүнүб
орадан сәнинлә данышаҹағам.¸

Исраиллиләрә чатдыраҹағын
бүтүн фәрманлары сәнә Шә-
�адәт сандығынын үстүндәки
кәррубларын арасындан бил-
дирәҹәјәм.

23 Һәмчинин акасија аға-
ҹындан ики гулаҹ узунлуғун-
да, јарым гулаҹ ениндә, гулаҹ
јарым �үндүрлүјүндә бир маса
дүзәлдин./ 24 Үстүнә халис
гызыл чәкин. Гырагларына гы-
зылдан нахышлы �ашијә ву-
рун. 25 Масаја дөрд бармаг�
ениндә чәрчивә вурун. Чәр-
чивәнин гырағына да нахыш-
лы �ашијә дүзәлдин. 26 Маса
үчүн гызылдан дөрд �алга
дүзәлдин вә масанын дөрд
күнҹүнә, ајагларын бәркидил-
дији јерә вурун. 27 Һалга-
лар чәрчивәјә јахын олмалы-
дыр. Масаны дашымаг лазым
ҝәләндә шүвүлләри �алгалар-
дан кечириб масаны ҝөтүрәр-
синиз. 28 Шүвүлләри акаси-
ја ағаҹындан дүзәлдин, үстү-
нә дә гызыл чәкин. Масаны бу
шүвүлләрлә дашыјаҹаглар.

29 Маса үчүн нимчәләр,
ҹамлар, еләҹә дә шәраб тәг-
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димәсини төкмәк үчүн долча-
лар вә касалар дүзәлдин. Он-
лар халис гызылдан олмалы-
дыр.* 30 Мәним өнүмдән, ма-
санын үстүндән �үзур чөрәји
�еч вахт әскик олмамалыдыр.+

31 Халис дөјмә гызылдан
чырагдан дүзәлдин., Онун
алтлығы, ҝөвдәси, голлары,
тумурҹуглары, гөнчәләри вә
ҝүлләри бир бүтөв олмалы-
дыр.- 32 Чырагданын ҝөвдә-
синдән алты гол ајрылмалы-
дыр — үчү бир тәрәфдән, үчү
диҝәр тәрәфдән. 33 Һәр ики
тәрәфдәки голларда тумурҹуг
вә гөнчәләрлә нөвбәләшән, ба-
дам чичәјинә бәнзәр үч ҝүл
олмалыдыр. Чырагданын ҝөв-
дәсиндән ајрылан алты гол бу
ҹүр олмалыдыр. 34 Чырагда-
нын ҝөвдәсиндә дә тумурҹуг
вә гөнчәләрлә нөвбәләшән, ба-
дам чичәјинә бәнзәр дөрд ҝүл
олмалыдыр. 35 Чырагданын
ҝөвдәсиндән ајрылан алты го-
лун �әр ҹүтүнүн алтында бир
тумурҹуг олмалыдыр. 36 Ту-
мурҹуглар, голлар, үмумијјәт-
лә, чырагдан бүтөв бир гы-
зыл парчасындан, халис, дөјмә
гызылдан дүзәлдилмәлидир.¸

37 Чырагдан үчүн једди чы-
раг дүзәлдин. Чыраглар јанан-
да габаг тәрәфи ишыгландыр-
малыдыр./ 38 Машалар вә хә-
кәндазлар халис гызылдан ол-
малыдыр.1 39 Чырагдан вә
онун бүтүн аваданлығы бир
талант� халис гызылдан дү-
зәлдилмәлидир. 40 Диггәтли
ол ки, �әр шеј сәнә дағда ҝөс-
тәрилән нүмунәјә ујғун дүзәл-
дилсин.À

26 Мүгәддәс чадыры3 зә-
риф кәтан ипликдән, ҝөј

вә ал-гырмызы ипликдән, бә-
нөвшәји јундан тохунмуш

69B7= � �*W*Zb 78E6 V-O* +À`*+À`/S`D
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он парча гумашдан дүзәл-
дин. Үзәринә кәрруб тәсвир-
ләри ишләјин.* 2 Һәр парча
28 гулаҹ� узунлуғунда, 4 гу-
лаҹ� ениндә олмалыдыр. Он-
ларын �амысы ејни өлчүдә ол-
малыдыр.+ 3 Парчалары беш-
беш бир-биринә бирләшдирин.
4 Алынан �әр ики парчанын
гырағына, парчаларын бир-
биринә бирләшәҹәји јерә
ҝөј ипликдән илҝәкләр ти-
кин, 5 �әр парчаја 50 илҝәк.
Онлары елә тикин ки, пар-
чалар бирләшәндә гаршы-гар-
шыја олсунлар. 6 Гызылдан
50 гармаг дүзәлдин вә онларла
ики парчаны бирләшдирин ки,
бүтөв бир чадыр әмәлә ҝәл-
син.,

7 Һәмчинин чадырын өртү-
јү үчүн кечи түкүндән- 11 пар-
ча гумаш дүзәлдин.¸ 8 Һәр
парча 30 гулаҹ узунлуғунда,
4 гулаҹ ениндә олмалыдыр.
Он бири дә ејни өлчүдә олма-
лыдыр. 9 Беш парчаны бир
бирләшдирин, алты парчаны
бир. Чадырын габаг тәрәфин-
дә алтынҹы парчаны гатла-
јын. 10 Һәр ики �иссәнин гы-
рағына дүшән золағын кәна-
рына, �иссәләрин бирләшдији
јерә 50 илҝәк тикин. 11 Мис-
дән 50 гармаг дүзәлдин вә ил-
ҝәкләрә салыб өртүјү бирләш-
дирин ки, бүтөв парча алын-
сын. 12 Өртүјүн артыг галан
�иссәләрини салладарсыныз.
Золағын артыг галан јарысы-
ны чадырын архасындан сал-
ладын. 13 Јан тәрәфләрдән
бир гулаҹ узунлуғунда артыг
галан парча да саллансын, елә
ки, чадыры өртсүн.

14 Бундан әлавә, өртүјүн
үстүндән салмаг үчүн гырмы-
зы бојанмыш гоч дәрисиндән,
онун да үстүндән салмаг үчүн
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суити дәрисиндән өртүк дү-
зәлдин.*

15 Чадыр үчүн акасија аға-
ҹындан дикинә гојулаҹаг чәр-
чивәләр дүзәлдин.+ 16 Һәр
чәрчивә он гулаҹ узунлуғун-
да вә гулаҹ јарым ениндә
олмалыдыр. 17 Һәр чәрчивә-
дә јанашы ики чыхынты ол-
малыдыр. Чадырын бүтүн чәр-
чивәләри белә дүзәлдилмәли-
дир. 18 Чадырын ҹәнуб тәрә-
фи үчүн, јәни ҹәнуба бахан
тәрәфи үчүн 20 чәрчивә дүзәл-
дин.

19 Бу 20 чәрчивәнин алтына
гојмаг үчүн ҝүмүшдән ојуглу
40 алтлыг дүзәлдин, �әр чәр-
чивәнин ики чыхынтысы үчүн
ики алтлыг., 20 Чадырын ди-
ҝәр тәрәфи, шимала бахан тә-
рәфи үчүн 20 чәрчивә 21 вә
ҝүмүшдән ојуглу 40 алтлыг дү-
зәлдин, �әр чәрчивәнин ики
чыхынтысы үчүн ики алтлыг.
22 Чадырын гәрбә бахан арха
тәрәфи үчүн 6 чәрчивә дүзәл-
дин.- 23 Чадырын ики арха
күнҹүндә дајаг олаҹаг ики
чәрчивә дүзәлдин. 24 Онлар
ашағыда башлајан вә јухары-
да, биринҹи �алганын јанында
бирләшән ики бәрабәр �иссә-
дән ибарәт олмалыдыр. Чәрчи-
вәләрин икиси дә бу ҹүр олма-
лыдыр. Бунлар күнҹ дајағы-
дыр. 25 Беләҹә, 8 чәрчивә, �ә-
рәсинин дә алтында ики дәнә
олмагла 16 ојуглу ҝүмүш алт-
лыг олмалыдыр.

26 Акасија ағаҹындан шү-
вүлләр дүзәлдин: чадырын
бир тәрәфиндәки чәрчивәләр
үчүн 5 шүвүл,¸ 27 о бири тә-
рәфиндәки чәрчивәләр үчүн
5 шүвүл, гәрбә бахан арха
тәрәфдәки чәрчивәләр үчүн
дә 5 шүвүл. 28 Чәрчивәләрин
ортасындан кечән шүвүл бир
башдан о бири баша узанма-
лыдыр.

29 Чәрчивәләрин үстүнә
гызыл чәкин.* Һалгаларыны
гызылдан дүзәлдин. Шүвүл-
ләр бу �алгалардан кечәҹәк.
Шүвүлләрин дә үстүнә гызыл
чәкин. 30 Чадыры сәнә дағда
ҝөстәрилән нүмунәјә әсасән
дүзәлдин.+

31 Ҝөј вә ал-гырмызы ип-
ликдән, бәнөвшәји јундан вә
зәриф кәтан ипликдән пәрдә,

тохујун, үзәринә кәрруб тәс-
вирләри ишләјин. 32 Онлары
акасија ағаҹындан олан, үстү
гызылла өртүлмүш сүтунлар-
дан асын. Сүтунлар ојуглу ҝү-
мүш алтлыглар үстүндә дур-
малы, гармаглары гызылдан
олмалыдыр. 33 Пәрдәни гар-
магларын алтындан асын вә
Шә�адәт сандығыны- ҝәтириб
пәрдәнин архасына гојун. Пәр-
дә Мүгәддәс јерлә¸ Ән мүгәд-
дәс јери ајыраҹаг./ 34 Ән мү-
гәддәс јердә Шә�адәт санды-
ғынын гапағыны онун ағзына
гојун.

35 Масаны пәрдәнин бајыр
тәрәфинә гојун. Чадырын ҹә-
нуб тәрәфиндә, маса илә үз-
бәүз чырагданы гојун;1 маса
исә шимал тәрәфдә олмалы-
дыр. 36 Чадырын ҝиришинә
асмаг үчүн ҝөј вә ал-гырмызы
ипликдән, бәнөвшәји јундан вә
зәриф кәтан ипликдән пәрдә
тохујун.À 37 Пәрдә үчүн ака-
сија ағаҹындан беш сүтун дү-
зәлдин, үстүнә гызыл чәкин.
Гармаглары гызылдан олма-
лыдыр. Сүтунлар үчүн мисдән
ојуглу беш төкмә алтлыг дү-
зәлдин.

27 Акасија ағаҹындан ени
вә узуну 5 гулаҹ�, �үн-

дүрлүјү 3 гулаҹ� олан гур-
банҝа� дүзәлдин. Гурбан-
ҝа� дөрдбуҹаг олмалыдыр.3
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2 Онун �әр күнҹүндә бујнуз
дүзәлдин.* Бујнузлар гурбан-
ҝа�ла бир бүтөв олмалыдыр.
Гурбанҝа�ын үстүнә мис чә-
кин.+ 3 Күрәкләр, ләјәнләр,
јабалар, хәкәндазлар, �әмчи-
нин күлү јығмаг үчүн габ-
лар дүзәлдин. Бүтүн ләвази-
матлар мисдән олмалыдыр.,

4 Гурбанҝа� үчүн мис шәбә-
кә дүзәлдин. Шәбәкәнин �әр
дөрд күнҹүнә бир мис �алга
бәркидин. 5 Шәбәкәни гур-
банҝа�ын ичинә, чәрчивәдән
ашағыда јерләшдирин. О, гур-
банҝа�ын јарысына гәдәр чат-
малыдыр. 6 Гурбанҝа� үчүн
акасија ағаҹындан шүвүлләр
дүзәлдин вә онларын үстүнә
мис чәкин. 7 Шүвүлләр �ал-
галардан кечириләҹәк, белә-
ликлә, гурбанҝа�ы дашыјанда
шүвүлләр онун ики тәрәфинә
дүшәҹәк.- 8 Гурбанҝа�ы тах-
тадан, алтсыз сандыг шәклин-
дә дүзәлдин. О, дағда сәнә
ҝөстәрилән нүмунәјә ујғун дү-
зәлдилмәлидир.¸

9 Мүгәддәс чадырын �әјә-
ти олмалыдыр./ Һәјәтин ҹә-
нуб тәрәфинә, јәни ҹәнуба ба-
хан тәрәфинә зәриф кәтандан
парча чәпәр чәкин. О, 100 гу-
лаҹ узунлуғунда олмалыдыр.1

10 Онун үчүн 20 дирәк вә мис-
дән 20 ојуглу алтлыг �азыр-
ланмалыдыр. Дирәкләрин гар-
маглары вә �алгалары ҝү-
мүшдән олмалыдыр. 11 Ши-
мал тәрәфә чәкилән парча
чәпәр дә 100 гулаҹ узунлу-
ғунда олмалы, 20 дирәји, мис-
дән 20 ојуглу алтлығы, дирәк-
ләр үчүн исә ҝүмүш гармагла-
ры вә �алгалары олмалыдыр.
12 Гәрб тәрәфдән �әјәтин ени-
нә 50 гулаҹ узунлуғунда пар-
ча чәпәр чәкин. Онун үчүн
10 дирәк вә 10 ојуглу алтлыг
дүзәлдилмәлидир. 13 Шәргә,
ҝүндоғана бахан тәрәфдә �әјә-

тин ени 50 гулаҹ олмалы-
дыр. 14 Ҝиришин сағ тәрә-
финә 15 гулаҹ узунлуғунда пар-
ча чәпәр чәкилмәли, 3 дирәји
вә 3 ојуглу алтлығы олмалы-
дыр.* 15 Ҝиришин сол тәрә-
финә дә 15 гулаҹ узунлуғунда
парча чәпәр чәкилмәли, 3 ди-
рәји вә 3 ојуглу алтлығы олма-
лыдыр.

16 Һәјәтин ҝиришинә 20 гу-
лаҹ узунлуғунда пәрдә чәкин.
Пәрдә ҝөј вә ал-гырмызы ип-
ликдән, бәнөвшәји јундан, зә-
риф кәтан ипликдән тохунма-
лыдыр.+ Онун үчүн 4 ди-
рәк вә 4 ојуглу алтлыг �а-
зырланмалыдыр., 17 Һәјәтин
бүтүн дирәкләринин �алгала-
ры вә гармаглары ҝүмүш-
дән, ојуглу алтлыглары исә
мисдән олмалыдыр.- 18 Һәјә-
тин узунлуғу 100 гулаҹ,¸ ени
50 гулаҹ, зәриф кәтандан олан
парча чәпәрин исә ени 5 гулаҹ
олмалыдыр. Һәјәт үчүн мис-
дән ојуглу алтлыглар дүзәл-
дилмәлидир. 19 Мүгәддәс ча-
дырда ишләдилән бүтүн әш-
јалар, чадырын вә �әјәтин
бүтүн мыхлары мисдән олма-
лыдыр./

20 Исраиллиләрә әмр ет,
чырагларын сәрасәр јанмасы
үчүн зејтундан чәкилмиш ха-
лис јағ ҝәтирсинләр.1 21 Һа-
рун вә оғуллары Һүзур чады-
рында, Шә�адәт сандығынын
гаршысындакы пәрдәнин ба-
јыр тәрәфиндәки чыраглары
ахшамдан сә�әрә гәдәр Је�о-
ванын өнүндә јанар сахла-
јаҹаглар.À Исраиллиләрин бү-
түн нәсилләри �әмишә гүввә-
дә олаҹаг бу гануна әмәл етмә-
лидирләр.3

28 Гардашын Һаруну4 вә
оғулларыS Надаб, Аби-

�у,m Әлјазар вә Исамары U ис-
раиллиләрин ичиндән ајыр ки,
Мәнә ка�ин гисминдә хидмәт
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етсинләр.* 2 Гардашын Һару-
нун ҝөркәминә әзәмәт вә ҝө-
зәллик гатаҹаг мүгәддәс ҝејим
�азырланмалыдыр.+ 3 Бүтүн
баҹарыглы адамларла, габи-
лијјәт бәхш етдијим �әр кәс-
лә даныш,, гој онлар Һарунун
мүгәддәс олмасы үчүн она ҝе-
јим тиксинләр вә о, Мәнә ка-
�ин кими хидмәт етсин.

4 Онлар бу ҝејимләри тик-
мәлидирләр: синәбәнд-, дөш-
лүк¸, голсуз көјнәк/, дама-дама
алт көјнәк, әммамә1, гуршаг.À

Гој гардашын Һаруна вә онун
оғулларына бу мүгәддәс ҝе-
јимләри тиксинләр ки, онлар
Мәнә ка�ин кими хидмәт ет-
синләр. 5 Усталар гызыл сап-
дан, ҝөј вә ал-гырмызы ип-
ликдән, бәнөвшәји јун вә зә-
риф кәтандан истифадә етмә-
лидирләр.

6 Дөшлүк гызыл сапдан, ҝөј
вә ал-гырмызы ипликдән, бә-
нөвшәји јундан вә зәриф кә-
тан ипликдән нахышлы тохун-
малыдыр.3 7 Дөшлүјүн ики
чијинлији олмалыдыр, бунлар
дөшлүјүн ики уҹуна бәркиди-
либ дөшлүјү бирләшдирәҹәк.
8 Дөшлүјү сых бағламаг үчүн
она бәркидилмиш гуршаг4 да
ејни малдан, гызыл сапдан, ҝөј
вә ал-гырмызы ипликдән, бә-
нөвшәји јундан вә зәриф кәтан
ипликдән тохунмалыдыр.

9 Ики дамарлы әгиг дашыS

ҝөтүрүн вә үзәринә Исраи-
лин оғулларынын адыны нәгш
еләјин.m 10 Алтысынын ады-
ны бир даша, диҝәр алтысы-
нын адыны исә о бири даша
доғулма сырасына ҝөрә јазын.
11 Һәккак Исраилин оғулла-
рынын адларыны мө�үр ој-
масы кими ики дашын үс-
түнә �әкк етсин. U Сонра онла-
ры гызыл сағанаглара салын.
12 О ики дашын �әрәсини
бир чијинлијә бәркидин. Он-

лар Исраил оғуллары үчүн
јаддашлыг олаҹаг.* Һарун он-
ларын адларыны Је�ованын
өнүндә јаддашлыг кими чи-
јинләриндә дашыјаҹаг. 13 Са-
ғанаглары гызылдан дүзәл-
дин. 14 Халис гызылдан ипә
бәнзәр ики бурма зәнҹир дү-
зәлдин вә зәнҹирләри сағанаг-
лара бирләшдирин.+

15 Нахышчыја �өкм синә-
бәнди дүзәлтдир., О да дөш-
лүк кими гызыл сапдан, ҝөј вә
ал-гырмызы ипликдән, бәнөв-
шәји јундан вә зәриф кәтан ип-
ликдән олмалыдыр.- 16 Ики
гатлананда дөрдбуҹаг шәкли-
ни алмалы, ени вә узуну бир
гарыш� олмалыдыр. 17 Үстү-
нә дөрд ҹәрҝә даш дүзүл-
мәлидир: биринҹи ҹәрҝәдә ја-
гут, топаз, зүмрүд, 18 икин-
ҹи ҹәрҝәдә фирузә, ҝөј јагут,
јәшәм, 19 үчүнҹү ҹәрҝәдә лә-
шәм�, әгиг, аметист, 20 дөр-
дүнҹү ҹәрҝәдә хризолит, да-
марлы әгиг, нефрит. Онлар
гызыл сағанаглара салынма-
лыдыр. 21 Дашлар Исраилин
оғулларынын адларына мүва-
фиг олараг, он ики әдәд олма-
лыдыр. Һәр бир дашын үстү-
нә мө�үр ојмасы кими бир ад
нәгш олунмалыдыр, �әр даша
он ики гәбиләдән биринин
ады.

22 Синәбәнд үчүн халис гы-
зылдан ипә бәнзәр бурма зән-
ҹир¸ 23 вә гызылдан ики �ал-
га дүзәлдин. Һалгалары синә-
бәндин күнҹләринә бәркидин.
24 Ики гызыл зәнҹири си-
нәбәндин күнҹләриндәки �ал-
галара тахын. 25 Зәнҹирлә-
рин о бири уҹларыны дөш-
лүјүн өн �иссәсиндә олан
чијинликләрдәки сағанаглара
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тахын. 26 Ики гызыл �алга
дүзәлдиб синәбәндин ичәри
гатланан, дөшлүјә бахан тәрә-
финин ики күнҹүнә бирләшди-
рин.* 27 Гызылдан ики ајры
�алга дүзәлдин вә онлары га-
багдан, дөшлүјүн чијинлији-
нин ашағы уҹларына, онун
бирләшдији јерә јахын, тохун-
ма гуршагдан јухарыда бәр-
кидин.+ 28 Синәбәнди сахла-
маг үчүн онун �алгаларын-
дан дөшлүјүн �алгаларына ҝөј
ипләр кечирилиб бағланмалы-
дыр. Беләликлә, синәбәнд гур-
шагдан јухарыда, дөшлүјүн үс-
түндә дураҹаг.

29 Һарун Мүгәддәс јерә ҝи-
рәндә Исраилин оғуллары-
нын адларыны үрәјинин үс-
түндә, �өкм синәбәндиндә,
даими јаддашлыг кими Је�о-
ванын өнүндә дашымалыдыр.
30 Урим вә Туммим� �өкм
синәбәндиндә сахланылмалы-
дыр., Һарун Је�ованын өнүнә
чыханда онлар Һарунун үрәји-
нин үстүндә олмалыдыр вә о,
Исраил оғулларына �өкм ет-
мәк үчүн олан бу әшјалары Је-
�ованын өнүндә �әмишә үрә-
јинин үстүнә гојуб дашымалы-
дыр.

31 Дөшлүјүн алтындан ҝе-
јиләҹәк голсуз көјнәји бүс-
бүтүн ҝөј ипликдән тохујун.-

32 Ортада боғазлыг олмалы-
дыр. Онун кәнарларына көбә
тохунмалыдыр ки, боғазлыг
зире�инки кими мө�кәм ол-
сун, ҹырылмасын. 33 Голсуз
көјнәјин әтәјинә бәнөвшәји
јундан, ҝөј вә ал-гырмызы ип-
ликдән нарлар, нарларын ара-
ларына исә гызыл зынгыров-
лар тикин. 34 Гызыл зынгы-
рову вә нары көјнәјин әтәји-
нә сыра илә, бир дәнәдән
бир дүзүн. 35 Һарун хидмә-

6<B7> � º¸ÀbÀ +*fD

тини иҹра едәндә ону ҝејинмә-
лидир ки, мүгәддәс мәкана, Је-
�ованын өнүнә ҝириб чыханда
зынгыровларын сәси ешидил-
син вә о өлмәсин.*

36 Халис гызылдан парлаг
лөв�әҹик дүзәлдиб үстүнә мө-
�үр ојмасы кими «Мүгәддәс-
лик Је�оваја мәхсусдур» сөз-
ләрини �әкк един.+ 37 Ону
ҝөј ипләрлә әммамәнин габаг
тәрәфинә бәркидин., 38 Лөв-
�әҹик Һарунун алнынын үс-
түндә олмалыдыр. Алла�а
бәхшиш кими тәгдим едилән
мүгәддәс шејләрлә бағлы тәг-
сирләрин мәсулијјәтини Һарун
дашыјаҹаг.- Лөв�әҹик �әмишә
Һарунун алнынын үстүндә ол-
малыдыр ки, исраиллиләр Је-
�ованын разылығыны газан-
сынлар.

39 Алт көјнәји зәриф кәтан-
дан дама-дама тохујун. Әмма-
мәни дә зәриф кәтандан дүзәл-
дин. Бир дәнә дә кәмәр тоху-
јун.¸

40 Һарунун оғуллары үчүн
дә ҝөрүнүшләринә әзәмәт вә
ҝөзәллик/ гатаҹаг алт көјнәк,
гуршаг вә чалма дүзәлдин.1

41 Онлары гардашын Һару-
на вә онун оғулларына ҝејин-
дир, онлары мәс� етÀ вә вә-
зифәләринә тәјин ет�.3 Онлар
Мәнә ка�ин гисминдә хидмәт
едәҹәкләр. 42 Ејиб јерләрини
өртмәк үчүн онлара белдән
дизә гәдәр олан туман тикин.4

43 Һарун вә оғуллары Һүзур
чадырына ҝирмәли вә ја мү-
гәддәс мәканда хидмәт едәр-
кән гурбанҝа�а јахынлашмалы
оланда туманы ҝејинсинләр
ки, ҝүна� газаныб өлмәсин-
ләр. Гој бу, �әмишәлик Һарун-
ла өвладлары� үчүн ганун ол-
сун.
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29 Мәнә ка�ин гисминдә
хидмәт етмәләри үчүн

онлары пак ет: бир ҹаван буға,
ики гүсурсуз гоч,* 2 мајасыз
чөрәк, мајасыз јағлы хәмирдән
биширилмиш �алгавары чөрәк
вә мајасыз хәмирдән биширил-
миш, үстүнә јағ чәкилмиш ла-
ваш ҝөтүр.+ Бунлары нарын
буғда унундан бишир 3 вә сә-
бәтә гојуб буға вә гочларла
бирликдә тәгдим ет.,

4 Һаруну оғуллары илә бир-
ликдә Һүзур чадырынын ҝири-
шинә ҝәтир.- Гој онлар су илә
јујунсунлар.¸ 5 Сонра палтар-
лары ҝөтүр,/ алт көјнәји, дөш-
лүјүн алтындан ҝејилән гол-
суз көјнәји, дөшлүјү, синәбән-
ди Һаруна ҝејиндир вә дөшлү-
јүн үстүндән сарынан тохунма
гуршағы белинә мө�кәм сары.1

6 Әммамәни башына гој вә
мүгәддәс гызыл лөв�әҹији�
әммамәнин үстүнә бәркит.À

7 Башына мәс� јағы3 төкүб
ону мәс� ет.4

8 Сонра оғулларыны габа-
ға чыхарыб алт көјнәји ҝејин-
дир,S 9 �әм Һарунун, �әм дә
оғулларынын белинә кәмәрлә-
ри бағла. Оғулларынын башы-
на чалма гој. Ка�инлик онла-
ра мәхсус олаҹаг. Бу, �әмишә
гүввәдә олаҹаг бир ганундур.m

Һарунла оғулларыны ка�инли-
јә белә тәјин етмәлисән. U

10 Буғаны Һүзур чадыры-
нын гаршысына ҝәтир, гој
Һарунла оғуллары әлләри-
ни буғанын башына гојсун-
лар.V 11 Је�ованын өнүндә,
Һүзур чадырынын ҝиришин-
дә буғаны кәс.Ä 12 Бармағы-
ны буғанын ганына батыр
вә гурбанҝа�ын бујнузларына
чәк.W Ганын галаныны гурбан-
ҝа�ын дибинә төк.Y 13 Сон-
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ра бағырсагларын, гараҹијә-
рин үстүндәки пији, бөјрәклә-
ри вә онларын үстүндәки пији
ајыр вә гурбанҝа�да јандыр.*

14 Буғанын әтини, дәрисини
вә нәҹисини исә дүшәрҝәдән
кәнарда јандыр. Бу, ҝүна� гур-
баныдыр.

15 Сонра гочлардан бири-
ни ҝөтүр. Гој Һарунла оғул-
лары әлләрини гочун башына
гојсунлар.+ 16 Гочу кәс вә га-
нындан ҝөтүрүб �әр тәрәфдән
гурбанҝа�ын үстүнә чилә.,

17 Гочу �иссәләрә бөл, ба-
ғырсагларыны, ајагларыны ју,-

�иссәләри дүзүб башы да ја-
нына гој. 18 Гочу бүтүнлүк-
лә гурбанҝа�да јандыр. Бу,
Је�оваја ҝәтирилән јандырма
гурбаны, хош әтирдир;¸ Је�о-
ва үчүн одда јандырылан тәг-
димәдир.

19 Сонра о бири гочу ҝө-
түр. Һарунла оғуллары әллә-
рини онун башына гојсун./

20 Гочу кәс вә ганындан бир
аз ҝөтүрүб Һарунун вә оғулла-
рынын сағ гулағынын мәрҹәји-
нә, сағ әлләринин вә сағ ајаг-
ларынын баш бармағына чәк.
Һәмчинин ганы �әр тәрәф-
дән гурбанҝа�ын үстүнә чилә.
21 Сонра мәс� јағындан1 вә
гурбанҝа�ын үстүндәки ган-
дан ҝөтүрүб Һарунун вә пал-
тарынын, оғулларынын вә он-
ларын палтарынын үстүнә сәп
ки, о да, палтары да, еләҹә дә
оғуллары вә онларын палтары
да мүгәддәс олсун.À

22 Сонра гочун пијини, гуј-
руғуну, бағырсагларын вә га-
раҹијәрин пијини, бөјрәкләри
вә онларын үстүндәки пији,3

еләҹә дә сағ буду ајыр. Бу, ка-
�инлик гурбаны кими тәгдим
олунан гочдур.4 23 Һәмчинин
Је�ованын өнүндәки мајасыз
чөрәкләр олан сәбәтдән бир
јумру чөрәк, јағлы хәмирдән
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биширилмиш бир �алгавары
чөрәк вә бир дәнә лаваш ҝө-
түр. 24 Онларын �амысыны
Һарунун вә оғулларынын әли-
нин ичинә гој. Гој онлары јел-
ләдәрәк Је�ованын �үзурунда
јелләтмә тәгдимәси кими тәг-
дим етсинләр. 25 Сонра чө-
рәкләри онлардан ал вә јан-
дырма гурбанынын үстүндә
Је�ованын өнүндә хош әтирли
тәгдимә кими гурбанҝа�да јан-
дыр. Бу, Је�ова үчүн одда јан-
дырылан тәгдимәдир.

26 Сонра Һарун үчүн ка-
�инлик гурбаны кими тәгдим
олунан гочун дөш �иссәсини
ҝөтүр* вә јелләдәрәк Је�ова-
нын �үзурунда јелләтмә тәгди-
мәси кими тәгдим ет. Бу, сә-
нин пајын олаҹаг. 27 Һарун
вә оғуллары үчүн ка�инлик
гурбаны кими тәгдим олунан
гочун �иссәләрини — јелләт-
мә тәгдимәси кими ҝәтирилән
дөшү вә мүгәддәс пај кими
ҝәтирилән буду мүгәддәс ет.+

28 Онлар Һарунла оғуллары-
нын олаҹаг. Исраиллиләр �ә-
мишә бу гајдаја риајәт етмә-
лидирләр, чүнки бу, мүгәд-
дәс пајдыр. Бу, исраиллиләрин
вердији мүгәддәс пај олаҹаг,
ҝәтирдикләри үнсијјәт гурбан-
ларындан Је�ова үчүн ајры-
лан мүгәддәс пај.,

29 Һарунун мүгәддәс пал-
тарларыны- ондан сонра оғул-
лары ҝејинәҹәк. Бу палтарла-
ры мәс� олунуб ка�инлијә тә-
јин едиләндә ҝејинәҹәкләр.¸

30 Һарундан сонра ка�ин ола-
ҹаг вә мүгәддәс мәканда хид-
мәт етмәк үчүн Һүзур чадыры-
на дахил олаҹаг оғлу једди ҝүн
о палтарлары ҝејинәҹәк./

31 Һарунла оғуллары үчүн
ка�инлик гурбаны кими тәг-
дим олунан гочун әтини мү-
гәддәс јердә суда бишир.1

32 Һарун вә оғуллары әти сә-

бәтдә олан чөрәклә Һүзур ча-
дырынын ҝиришиндә јемәли-
дирләр.* 33 Онлар пак еди-
либ ка�инлијә тәјин олунмала-
ры үчүн кәффарә олараг
ҝәтирилән тәгдимәләри јемә-
лидирләр. Лакин кәнар адам�
онлардан јејә билмәз, чүнки
онлар мүгәддәсдир.+ 34 Ка-
�инлик гурбанынын әтиндән
вә ја чөрәкдән сә�әрә галаны
јандырын., Ону јемәк олмаз,
чүнки мүгәддәсдир.

35 Һарун вә оғуллары илә
бағлы нә әмр етмишәмсә, �а-
мысыны јеринә јетир. Онла-
рын ка�инлијә тәјин едилмәси
једди ҝүн чәкәҹәк.- 36 Һәр
ҝүн кәффарә үчүн ҝүна� гур-
баны олараг бир буға тәгдим
ет. Кәффарә ҝәтирәрәк гурбан-
ҝа�ы пак ет�; ону мүгәддәс ет-
мәк үчүн мәс� елә.¸ 37 Гур-
банҝа� үчүн кәффарә ҝәтир-
мәк једди ҝүн чәкәҹәк. Ону
мүгәддәс ет. Беләликлә, гур-
банҝа� сон дәрәҹә мүгәддәс
олаҹаг./ Она тохунан адам мү-
гәддәс олмалыдыр.

38 Гурбанҝа�да бунлары
тәгдим ет: мүтәмади олараг,
�әр ҝүн ики еркәк тоғлу.1

39 Тоғлунун бирини сә�әр,
диҝәрини исә гаш гараланда
тәгдим ет.À 40 Ефанын� онда
бири гәдәр нарын уна �и-
нин� дөрддә бири гәдәр јағ
гат. Буну вә шәраб тәгдимә-
си олараг �инин дөрддә бири
гәдәр шәрабы биринҹи тоғлу-
нун јанында тәгдим ет.
41 Гаш гараланда ҝәтирдијин
икинҹи тоғлунун јанында сә-
�әрки кими тахыл вә шәраб
тәгдимәси ҝәтир. Ону Је�оваја
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хош әтир кими, одда јандыры-
лан тәгдимә кими тәгдим ет.
42 Бу јандырма гурбаныны нә-
силләр бојунҹа Һүзур чады-
рынын ҝиришиндә, Је�ованын
өнүндә мүнтәзәм ҝәтирмәли-
синиз. Орада Мән сизә ҝөрү-
нәҹәјәм вә сәнинлә данышаҹа-
ғам.*

43 Мән орада исраиллилә-
рә ҝөрүнәҹәјәм вә ҹалалым-
дан �әмин јер мүгәддәс ола-
ҹаг.+ 44 Һүзур чадырыны вә
гурбанҝа�ы мүгәддәс едәҹә-
јәм. Һәмчинин Һаруну вә оғул-
ларыны да мүгәддәс едәҹәјәм
ки,, Мәнә ка�ин кими хид-
мәт етсинләр. 45 Мән Исраил
халгынын арасында јашајаҹа-
ғам, онларын Алла�ы ола-
ҹағам.- 46 Онлар биләҹәкләр
ки, Мән онларын Алла�ы Је�о-
вајам. Онлары Мисирдән чы-
хармышам ки, араларында ја-
шајым.¸ Мән онларын Алла�ы
Је�овајам.

30 Бухур јандырмаг үчүн
акасија ағаҹындан гур-

банҝа� дүзәлдин./ 2 Гурбан-
ҝа� дөрдбуҹаг шәклиндә ол-
сун, ени вә узуну бир гулаҹ�,
�үндүрлүјү исә ики гулаҹ. Буј-
нузлары гурбанҝа�ла бир бү-
төв олмалыдыр.1 3 Гурбанҝа-
�ын �әр јеринә, үстүнә, јан-
ларына вә бујнузларына халис
гызыл чәкин. Кәнарларына гы-
зылдан �ашијә вурун. 4 Һәр
тәрәфдә ики-ики олмагла, ики
тәрәфдә �ашијәнин алтына
гызыл �алга бәркидин. Гур-
банҝа�ы дашыјанда шүвүллә-
ри бу �алгалардан кечирәҹәк-
синиз. 5 Шүвүлләри акасија
ағаҹындан дүзәлдин вә үстүнә
гызыл чәкин. 6 Гурбанҝа�ы
Шә�адәт сандығынын өнүндә-
ки пәрдәнин габағына гојун.À
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О, сәнә ҝөрүнәҹәјим јерин,
Шә�адәт сандығынын үстүн-
дәки гапағын гаршысында ол-
малыдыр.*

7 Һарун+ гурбанҝа�ын үс-
түндә әтирли бухур јандырма-
лыдыр., Бухуру �әм сә�әрләр
чыраглары �азырлајанда јан-
дырмалыдыр,- 8 �әм дә гаш
гаралан вахт чыраглары јан-
дыранда. Бу бухур тәгдимә-
сини нәсилдән-нәслә мүтәма-
ди олараг Је�ованын өнүн-
дә ҝәтирин. 9 Гурбанҝа�ын
үстүндә нә јасаг бухур,¸ нә јан-
дырма гурбаны, нә дә тахыл
тәгдимәси ҝәтирмәјин, үстү-
нә шәраб тәгдимәси төкмәјин.
10 Һарун гурбанҝа�ы пак ет-
мәк үчүн ҝүна� гурбаны кими
ҝәтирилән �ејванын ганындан
онун бујнузларына чәкмәли-
дир. Буну кәффарә олараг илдә
бир дәфә едәҹәк./ Нәсилдән-
нәслә белә олмалыдыр. Гур-
банҝа� Је�ованын ҝөзүндә
сон дәрәҹә мүгәддәсдир».

11 Сонра Је�ова Мусаја
деди: 12 «Исраил оғуллары-
ны сија�ыја алыб сајанда1 �әр
кәс ҹанынын әвәзиндә Је�ова-
ја фидјә версин. Гој белә ет-
синләр ки, сија�ыја алынан
вахт башларына бәла ҝәлмә-
син. 13 Сија�ыја алынан �әр
кәс мүгәддәс мәкан шекели�
илә јарым шекел вермәлидир.À

Шекел ијирми ҝераја� бәра-
бәрдир. Бу јарым шекел Је�о-
ваја верилмәлидир.3 14 Ијир-
ми вә ијирмидән јухары јашда
олуб сија�ыја алынан �әр кәс
Је�ованын дедији пајы ианә
етсин.4 15 Ҹаны үчүн кәффа-
рә олараг Је�оваја бу ианәни
верәндә нә варлы јарым ше-
келдән чох вермәлидир, нә дә
касыб ондан аз вермәлидир.

7>B57 � "1V1W 55E8 -O* +À`*+À`/S`D
�58 ÀW*,ÀaSZÀ +*fD � Ã1`* >E9; -O* +ÀO
`*+À`/S`D �58 ÀW*,ÀaSZÀ +*fD

�¿D 6=
* �f 69B66
, 5B5
�U 5;B8

+ �f 8>B78
�U 56B9
5�/ <B55

, , 66B=

- �f 69B<
, 6:B56
˛V 6B55
6�` :B5:

¸ �f 6>B6
��������������������

�¿D 7>
/ �f 7;B69O6<
�f 8>B9

1 �f 6;B5E 6
, 8B;

À �f 6:B77
�+ =B7

��������������������

*¸ aºbdZ
* �f 69B66

+ 5�Y 67B57

, �f 7>B78E 79
�U 5:B7=E 8>
5�j 6B6;E 6<
V 5B=

- �f 6;B6>

¸ , 5>B5
6�Y 6:B5<
Á4 <B55E 56

/ , 5:B9E :
, 5:B5<E 5=
, 67B6;
�+ =B;

1 �f 7<B69
�U 5B6
6�j 68B5>E
59

À , 6;B69

3 6�Y 68B=
�b 5;B68

4 �f 7<B6:
�U 5B7
�U 6:B5E 6

�%�%" 6=B86—7>B59 154



16 Кәффарә �аггы олан ҝү-
мүш пулу исраиллиләрдән ал
вә Һүзур чадырында едилән
ибадәт үчүн вер. Бу, исраилли-
ләри Је�оваја хатырладан ни-
шан вә ҹанлары үчүн кәффарә
олаҹаг».

17 Је�ова сөзүнә давам
едиб Мусаја деди: 18 «Јујун-
маг үчүн мисдән бир чән вә
онун үчүн алтлыг дүзәлдин.*

Ону Һүзур чадыры илә гурбан-
ҝа�ын арасына гојун вә ичини
су илә долдурун.+ 19 Һарунла
оғуллары онун сују илә әл-ајаг-
ларыны јумалыдыр., 20 Он-
лар Һүзур чадырына ҝирәндә,
јахуд хидмәт етмәк вә одда
јандырылан тәгдимәләри Је-
�оваја тәгдим етмәк үчүн
гурбанҝа�а јахынлашанда ју-
јунмалыдырлар ки, өлмәсин-
ләр. 21 Онлар әл-ајагларыны
јумалыдырлар, јохса өләҹәк-
ләр. Бу, нәсилдән-нәслә �әм
онун үчүн, �әм дә өвладлары
үчүн дәјишмәз ганун олаҹаг».-

22 Је�ова сонра Мусаја де-
ди: 23 «Ән ҝөзәл әтријјатдан
ҝөтүрүн: 500 шекел бәрк мүрр,
онун јарысы гәдәр, 250 ше-
кел әтирли дарчын, 250 шекел
әтирли кәҹәвәр, 24 мүгәддәс
мәкан шекели¸ илә 500 шекел
дарчын� вә 1 �ин� зејтун јағы.
25 Онлардан мүгәддәс мәс�
јағы дүзәлдин. Усталыгла �а-
зырланмыш бу гатышыг мү-
гәддәс мәс� јағы олсун./

26 Онунла Һүзур чадыры-
ны1 вә Шә�адәт сандығыны,
27 масаны вә бүтүн ләвази-
матыны, чырагданы вә бүтүн
аваданлығыны, бухур гурбан-
ҝа�ыны, 28 јандырма гурба-
ны үчүн гурбанҝа�ы вә бүтүн
аваданлығыны, чәни вә алтлы-
ғыны мәс� ет. 29 Онлары мү-
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гәддәс ет. Беләликлә, онлар
сон дәрәҹә мүгәддәс олаҹаг-
лар.* Онлара тохунан адам мү-
гәддәс олмалыдыр.+ 30 Һару-
ну, вә оғулларыны- да мәс� ет.
Онлары мүгәддәс ет ки, Мәнә
ка�ин кими хидмәт етсинләр.¸

31 Исраиллиләрә белә де:
“Бу јағ нәсилдән-нәслә Мә-
ним үчүн мүгәддәс јағ ола-
ҹаг./ 32 Һеч ким ондан бәдә-
нинә чәкә билмәз. Һәм дә бу
тәркибдә �еч нә дүзәлтмәјин.
О, мүгәддәсдир. Ону �әмишә
мүгәддәс тутун. 33 Ким буна
бәнзәр јағ дүзәлтсә вә ја кәнар
адама� бу јағдан чәксә, халгын
арасындан јох едиләҹәк�”».1

34 Је�ова Мусаја деди: «Бә-
рабәр өлчүдә балзам, әтир-
ли бухур, әтирли галбан гатра-
ны вә халис күндүр ҝөтүрүн.À

35 Сонра онлардан бухур дү-
зәлдин;3 әтирли отларын га-
тышығы усталыгла �азырлан-
малы, дузланмалыдыр4. Бу га-
тышыг гарышыгсыз вә мү-
гәддәс олмалыдыр. 36 Ондан
бир аз ҝөтүрүн, дөјүб тоз �а-
лына салын вә бир гәдәри-
ни Һүзур чадырында Шә�а-
дәт сандығынын гаршысына,
сәнә ҝөрүнәҹәјим јерә гојун.
Бу гатышығы сон дәрәҹә мү-
гәддәс тутмалысыныз. 37 Бу
тәркибдә өзүнүз үчүн бухур
дүзәлтмәјин.S Буна Је�ова-
нын ҝөзүндә мүгәддәс олан
бир шеј кими бахмалысыныз.
38 Ким әтриндән өтрү буна
бәнзәр бир шеј дүзәлтсә, хал-
гын арасындан јох едиләҹәк�».

31 Сонра Је�ова Мусаја
деди: 2 «Јә�уда гәби-

ләсиндән олан Хур оғлу
Урун оғлу Бәсалили сечми-
шәм.m 3 Она Өз ру�умдан
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бәхш едиб� �икмәт, дәрракә,
билик верәҹәјәм ки, �әр ҹүр
иши усталыгла ҝөрә билсин,
4 ҝөзәлликләр јаратсын, гы-
зыл, ҝүмүш вә мислә ишләмә-
ји, 5 даш-гаш јонуб сағанаға
салмағы, ағаҹдан �әр ҹүр әшја
дүзәлтмәји баҹарсын.* 6 Дан
гәбиләсиндән олан Әхишама
оғлу Ө�лүјабы исә она кө-
мәкчи тәјин едирәм.+ Баҹары-
ғы олан �әр кәси да�а да баҹа-
рыглы едәҹәјәм ки, сәнә деди-
јим бүтүн шејләри:, 7 Һүзур
чадырыны,- Шә�адәт сандығы-
ны¸ вә онун гапағыны/, чады-
рын бүтүн аваданлығыны,
8 масаны1 вә ләвазиматыны,
халис гызылдан чырагданы вә
бүтүн аваданлығыны,À бухур
гурбанҝа�ыны,3 9 јандырма
гурбаны үчүн гурбанҝа�ы4 вә
бүтүн аваданлығыны, чәни вә
алтлығыны,S 10 зәриф тохун-
муш ҝејимләри, ка�ин Һарунун
мүгәддәс ҝејимләрини вә оғул-
ларынын ка�инлик палтарла-
рыны,m 11 мәс� јағыны вә мү-
гәддәс мәканда јандырылаҹаг
әтирли бухуру дүзәлтсинләр. U

Онлар �әр шеји сәнә дедијим
кими дүзәлтмәлидирләр».

12 Је�ова сөзүнә давам
едиб Мусаја деди: 13 «Ис-
раиллиләрә белә сөјлә: “Шән-
бә ҝүнүнә даир вердијим гану-
на мүтләг риајәт един.V Шән-
бә Мәним сизинлә бағладығым
ә�дин нәсилдән-нәслә дура-
ҹаг нишанәсидир. Ондан би-
ләҹәксиниз ки, сизи мүгәддәс
едән Мәнәм, Је�ова. 14 Шән-
бәјә риајәт един, ону мүгәд-
дәс тутун.Ä Шәнбә ганунуну
позан халгын арасындан јох
едилмәлидир�; �әмин ҝүн иш
ҝөрән адам сағ галмамалыдыр.W
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15 Нә ишиниз варса, алты ҝүн
әрзиндә ҝөрүн. Једдинҹи ҝүн
исә хүсуси ҝүндүр, истира�әт
үчүн тәјин олунан шәнбәдир.*

Бу ҝүн Је�ованын ҝөзүндә мү-
гәддәсдир. Шәнбә ҝүнүндә иш
ҝөрән адам өлдүрүлмәлидир.
16 Исраиллиләр шәнбәјә риа-
јәт етмәлидирләр; бүтүн ҝәлә-
ҹәк нәсилләри дә шәнбәјә риа-
јәт етмәлидир. Бу ә�д �әми-
шә дураҹаг. 17 Шәнбә Мәним
исраиллиләрлә бағладығым ә�-
дин дәјишмәз нишаныдыр.+

Чүнки Је�ова алты ҝүн әрзин-
дә јери вә ҝөјү јарадыб, једдин-
ҹи ҝүн исә әл сахлајыб истира-
�әт едиб”».,

18 Алла� Сина дағында
Муса илә данышыб гуртаран-
дан сонра она Шә�адәт лөв�ә-
ләрини,- үстүндә Алла�ын әли
илә� јазы јазылмыш ики даш
лөв�әни верди.¸

32 Ҹамаат ҝөрәндә ки,
Муса дағдан енмәк бил-

мир,/ төкүлүшүб Һарунун ја-
нына ҝәлдиләр вә дедиләр:
«Галх, бизим үчүн бир алла�
дүзәлт ки, өнүмүздә ҝетсин.1

Чүнки бизи Мисирдән чыха-
ран бу Муса �ара јоха чы-
хыб, билмирик». 2 Һарун он-
лара деди: «Арвадларынызын,
оғул вә гызларынызын гулаг-
ларындан гызыл сырғалары
чыхарыб ҝәтирин».À 3 Һамы
гулағындан гызыл сырғасыны
чыхарды вә ҝәтириб Һаруна
верди. 4 О, гызыллары алды,
ојмачы аләтилә она шәкил ве-
риб дана дүзәлтди.3 Онда ҹа-
маат бир ағыздан деди: «Будур
сәни Мисирдән чыхаран Алла-
�ын, еј Исраил!»4

5 Иши белә ҝөрән Һарун да-
нанын габағында бир гурбан-
ҝа� да дүзәлтди вә ҹамаа-
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ты јығыб деди: «Саба� Је�ова-
ја �әср олунмуш бајрамдыр».
6 Беләликлә, сә�әриси ҝүнү
�амы тездән дуруб јандырма
вә үнсијјәт гурбанларыны тәг-
дим етмәјә башлады. Гурта-
рандан сонра јејиб-ичдиләр вә
галхыб шәнләнмәјә башлады-
лар.*

7 Је�ова Мусаја деди: «Ҝет,
ашағы ен. Мисирдән чыхарды-
ғын бу халг рәзиллик едир.+

8 Бујурдуғум јолдан јаман тез
дөндүләр., Одур, өзләри үчүн
дана бүтү дүзәлдибләр. Гар-
шысында сәҹдә едир, гурбан-
лар ҝәтириб дејирләр: “Будур
сәни Мисирдән чыхаран Ал-
ла�ын, еј Исраил”». 9 Је�о-
ва сөзүнә давам едиб Мусаја
деди: «Ҝөрүрәм, бу халг дик-
баш халгдыр.- 10 Бурах, гој
од пүскүрән гәзәбимлә онла-
ры јох едим, әвәзиндә сәндән
бөјүк бир халг јарадым».¸

11 Онда Муса Је�оваја јал-
варыб деди:/ «Је�ова, ахы он-
лары бөјүк ҝүҹүнлә, гүдрәт-
ли әлинлә Мисирдән чыхармы-
сан. Инди нијә онлары Өз гәзә-
бинә дүчар едәсән?1 12 Нәјә
ҝөрә мисирлиләр: “Һә, халгы
бәд нијјәтлә бурадан чыхар-
мышды. Чыхармышды ки, апа-
рыб �амысыны дағларда гыр-
сын, көкләрини јер үзүндән
силсин!” — десинләр?À Гој-
ма гәзәбин аловлансын. Рә�-
мин ҝәлсин, онларын башына
бу фәлакәти ҝәтирмә. 13 Гул-
ларын Ибра�ими, Ис�агы вә
Исраили јадына сал. Варлығы-
на анд ичиб онлара демишдин
ки, өвладларыны� ҝөјдәки ул-
дузлар гәдәр чохалдаҹагсан,3

вәд етдијин бу торпағы �әми-
шәлик онлара верәҹәксән».4

14 Је�ова халгынын башы-
на фәлакәт ҝәтирмәк фикрин-
дән дашынды.S
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15 Бундан сонра Муса әлин-
дә ики Шә�адәт лөв�әси дағ-
дан енди.* Лөв�әләрин �әр
ики үзү — габаг тәрәфи дә,
арха тәрәфи дә јазылы иди.
16 Онлары Алла� дүзәлтмиш,
јазылары да үстүнә О �әкк ет-
мишди.+ 17 Јушә халгын сәс-
күјүнү ешидәндә Мусаја деди:
«Дүшәрҝәдән дөјүш сәси ҝә-
лир». 18 Муса исә деди:

«Бу нә зәфәр нәғмәсидир,
Нә дә мәғлубларын
фәрјад сәси.

Гулағыма ҝәлән шәрги
башга шејдән хәбәр ве-
рир».

19 Муса дүшәрҝәјә јахынла-
шанда дананы, вә рәгс едән-
ләри ҝөрдү. Һирс башына вур-
ду. Дағын әтәјиндә әлиндәки
лөв�әләри јерә чырпыб парча-
парча еләди.- 20 Дүзәлтдик-
ләри дананы исә ҝөтүрүб јан-
дырды вә әзиб тоза дөндәрди.¸

Сонра тозу суја төкүб исраил-
лиләрә ичиртди./ 21 Муса
Һаруна деди: «Бу ҹамаат сәнә
нејләјиб ки, онлары белә бөјүк
ҝүна�а сүрүкләдин?» 22 Һа-
рун деди: «Аға, аҹығын тутма-
сын. Өзүн јахшы билирсән ки,
шәр иш ҝөрмәк бу ҹамаатын
ганындадыр.1 23 Онлар мәнә
дедиләр: “Бизим үчүн бир ал-
ла� дүзәлт ки, өнүмүздә ҝет-
син. Чүнки бизи Мисирдән чы-
харан бу Муса �ара јоха чы-
хыб, билмирик”.À 24 Мән дә
дедим, кимин нә гызылы вар,
чыхарыб ҝәтирсин. Сонра гы-
зылы ода атдым, оддан бу дана
чыхды».

25 Муса ҝөрдү ки, халг
әмәлли-башлы азғынлашыб.
Һарун онлары о дәрәҹәјә чат-
дырыб ки, дүшмәнләрин өнүн-
дә хар олублар. 26 Онда о,
дүшәрҝәнин ҝирәҹәјиндә ду-
руб деди: «Ким Је�ованын
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тәрәфиндәдир јаныма ҝәл-
син!»* Бүтүн лавилиләр
онун әтрафына топлашды.
27 Муса онлара деди: «Исраи-
лин Алла�ы Је�ова белә де-
јир: “Гој �әр кәс гылынҹыны
гуршасын, дүшәрҝәни башдан-
баша доланыб гардашыны,
гоншусуну, достуну гәтлә је-
тирсин”».+ 28 Лавилиләр Му-
санын дедији кими етдиләр.
Беләликлә, �әмин ҝүн үч минә
јахын адам гәтлә јетирилди.
29 Сонра Муса деди: «Бу ҝүн
сиз өзүнүзү Је�ованын гуллу-
ғуна вердиниз, �әр бириниз өз
оғлуна, өз гардашына гаршы
чыхды., Бу ҝүн Алла� сизи мү-
барәк гылаҹаг».-

30 Сә�әриси ҝүн Муса хал-
га деди: «Сиз чох бөјүк ҝү-
на�а батмысыныз. Инди Је�о-
ванын јанына ҝедирәм. Ҝедим
Она јалварым, бәлкә, ҝүна�ы-
ныздан кечди».¸ 31 Муса Је-
�ованын јанына ҝедиб деди:
«Халгын ҝүна�ы чох бөјүкдүр.
Өзләри үчүн гызылдан ал-
ла� дүзәлдибләр./ 32 Амма
јалварырам, онлары әфв елә.1

Еләмирсәнсә, онда, нә олар,
адымы јаздығын китабдан
сил».À 33 Анҹаг Је�ова Муса-
ја деди: «Ким Мәнә гаршы ҝү-
на� едибсә, онун адыны кита-
бымдан силәҹәјәм. 34 Инди
ҝет, халгы сәнә дедијим јерә
апар. Ҝөндәрдијим мәләк гар-
шынызда ҝедәҹәк.3 Вахты ча-
танда онлардан етдикләри ҝү-
на�а ҝөрә ҹаваб тәләб едиб ҹә-
заларыны верәҹәјәм». 35 Һа-
руна дүзәлтдирдикләри гызыл
данаја ҝөрә Је�ова халгын үс-
түнә бәла ҝөндәрди.

33 Сонра Је�ова Мусаја
деди: «Мисирдән чыхар-

дығын халгла бирликдә бура-
дан јола дүшүб Ибра�имә, Ис-
�ага вә Јагуба анд ичиб өвлад-

ларына� вермәји вәд етди-
јим торпаға ҝедин.* 2 Өнү-
нүздә ҝетмәк үчүн мәләк ҝөн-
дәрәҹәјәм.+ Кәнаниләри, амо-
риләри, �етләри, фәризиләри,
�ивиләри вә јәбусиләри гар-
шыныздан говаҹағам., 3 Сүд-
бал ахан дијара ҝедин.- Анҹаг
Мән сизинлә ҝетмәјәҹәјәм, јох-
са јары јолда сизи мә�в едә-
рәм, чүнки дикбаш халгсы-
ныз».¸

4 Халг бу бәд хәбәри еши-
дәндә јаса батды, �еч ким
үстүнә бәр-бәзәк тахмады.
5 Онда Је�ова Мусаја деди:
«Исраиллиләрә белә сөјлә:
“Чох дикбаш халгсыныз./ Ара-
ныздан кечиб бир ҝөз гыр-
пымында көкүнүзү кәсәр-
дим.1 Инди бүтүн бәр-бәзәји-
низи чыхардын. Мәнсә бахым,
ҝөрүм сизинлә нә едирәм”».
6 Исраиллиләр Һуриб дағын-
да бәр-бәзәкләрини чыхарыб
да�а тахмадылар.

7 Муса чадырыны дүшәрҝә-
дән чыхарыб бир гәдәр аралы-
да гурду вә адыны �үзур ча-
дыры гојду. Је�ова илә мәслә-
�әтләшмәк истәјән �әр кәс дү-
шәрҝәдән кәнарда гурулан бу
�үзур чадырына ҝедәрди.À

8 Муса чадыра ҝетмәк үчүн
чыханда �амы галхыб өз чады-
рынын ағзында дурар, о, чады-
ра ҝирәнә гәдәр ардынҹа ба-
харды. 9 Муса чадыра ҝирән
кими булуд сүтуну3 ениб ча-
дырын ҝиришиндә дурарды вә
Алла� Муса илә данышыб гур-
тарана кими орадан ајрылмаз-
ды.4 10 Ҹамаат булуд сүтуну-
нун чадырын ҝиришиндә дур-
дуғуну ҝөрәндә галхыб өз ча-
дырынын ҝиришиндә тәзим
едәрди. 11 Ики нәфәр бир-
бири илә неҹә данышырса,
Је�ова да Муса илә елә да-
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нышырды, үз-үзә.* Сонра Муса
дүшәрҝәјә гајыдыр, онун хид-
мәтиндә дуран көмәкчиси Нун
оғлу Јушә+ исә чадырдан ај-
рылмырды.

12 Муса Је�оваја деди:
«Мәнә дејирсән: “Бу халга рә�-
бәрлик ет”, амма мәнимлә
кими ҝөндәрәҹәјини билдир-
мирсән. Үстәлик, мәни јахын-
дан таныдығыны� вә мән-
дән разы олдуғуну дејирсән.
13 Әҝәр �әгигәтән дә, мәндән
разысанса, ха�иш едирәм, јол-
ларыны мәнә ач,, гој Сәни јах-
шы таныјым вә бундан сон-
ра да Сәни разы салым. Ахы
бу халг да Сәнин халгын-
дыр».- 14 Онда Алла� ҹаваб
верди: «Мән Өзүм сәнинлә ҝе-
дәҹәјәм,¸ сәнә динҹлик верәҹә-
јәм»./ 15 Муса Алла�а деди:
«Әҝәр Өзүн бизимлә ҝетмәјә-
ҹәксәнсә, бизи бурадан чыхар-
ма. 16 Сән бизимлә ҝетмә-
сән, бизи јер үзүндәки башга
халглардан фәргләндирмәсән,
нәдән биләҹәјик ки, мәнә, хал-
гына илтифат ҝөстәрирсән?»1

17 Је�ова Мусаја деди: «Бу
ха�ишини дә јеринә јетирәҹә-
јәм, чүнки сәнә �үсн-рәғбәтим
вар, сәни јахындан таныјы-
рам». 18 Онда Муса деди: «Нә
олар, мәнә ҹалалыны ҝөстәр».
19 Алла� исә деди: «Сәнә Өз
кәрамәтими� ҝөстәрәҹәјәм вә
гаршында Је�ова адыны бәјан
едәҹәјәм.À Илтифат ҝөстәрил-
мәли адама илтифат, мәр�әмәт
ҝөстәрилмәли адама мәр�ә-
мәт ҝөстәрәҹәјәм».3 20 Амма
сонра әлавә етди: «Үзүмү исә
ҝөрә билмәзсән, чүнки үзүмү
ҝөрән кәс сағ гала билмәз».

21 Је�ова сөзүнә давам
етди: «Будур, јанымда бир јер
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вар. Ҝәл дур бу гајанын үстүн-
дә. 22 Ҹалалымы ҝөстәрәндә
сәни гајадакы јарыға сала-
ҹағам вә Мән кечиб ҝедә-
нә гәдәр әлимлә сәни өртәҹә-
јәм. 23 Сонра әлими чәкәҹә-
јәм, Мәни архадан ҝөрәҹәксән.
Анҹаг үзүмү ҝөрмәјәҹәксән».*

34 Бундан сонра Је�ова
Мусаја деди: «Өзүн үчүн

әввәлкиләр+ кими ики даш
лөв�ә јон., Онлара сындырды-
ғын лөв�әләрдәки сөзләри ја-
заҹағам.- 2 Сә�әрә �азыр ол.
Сина дағынын башына галха-
ҹагсан. Орада Мәним өнүм-
дә дурмалысан.¸ 3 Амма сә-
нинлә �еч кәс галхмамалыдыр,
дағда сәндән башга бир инс-
ҹинс ҝөрүнмәмәлидир, �әндә-
вәриндә мал-�ејван белә, отла-
мамалыдыр»./

4 Муса Је�ованын сөзүнә
әмәл едиб әввәлкиләр кими
ики даш лөв�ә јонду. Сүб� тез-
дән дурду, лөв�әләри дә әли-
нә алыб Сина дағына галх-
ды. 5 Је�ова булудун ичиндә
енди1 вә Мусанын јанында да-
јаныб Је�ова адыны бәјан
етди.À 6 Је�ова онун гаршы-
сындан кечиб деди: «Је�о-
ва, Је�ова, рә�мли3 вә мәр�ә-
мәтли4, сәбирлиS, мә�әббәти�
бол,m �әгигәти әнҝин олан U Ал-
ла�. 7 Минләрҹә нәсилләрә
мә�әббәт ҝөстәрән,V тәгсири,
асилији вә ҝүна�лары бағыш-
лајан,Ä ҝүна�карыса әсла ҹә-
засыз гојмајан,W аталарын ҝү-
на�ларынын ҹәзасыны оғул-
ларына, нәвәләринә, үчүнҹү,
дөрдүнҹү нәслә гәдәр өвлад-
ларына чәкдирән Алла�».Y

8 Муса буну ешитҹәк баш
әјиб јерәдәк тәзим етди.
9 Сонра деди: «Је�ова, �әр-
чәнд биз дикбаш халгыг,Z амма
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мәни лүтфүнә лајиг билирсән-
сә, онда бизимлә ҝет.* Нә
олар, Је�ова, тәгсирләрими-
зи, ҝүна�ларымызы бағыш-
ла,+ бизә јијә дур». 10 Ҹава-
бында Алла� деди: «Сизинлә
ә�д бағлајырам: бүтүн хал-
гын ҝөзү габағында јер үзүндә
мисли-бәрабәри ҝөрүнмәмиш,
�еч бир халгын ешидиб-бил-
мәдији харигәләр төрәдәҹә-
јәм., Араларында јашадығы-
ныз бүтүн халглар Је�ованын
ишләрини ҝөрәҹәк. Чүнки си-
зин үчүн �ејрәтамиз� ишләр
ҝөрәҹәјәм.-

11 Инди сәнә верәҹәјим
әмрә диггәтлә гулаг ас.¸ Мән
амориләри, кәнаниләри, �ет-
ләри, фәризиләри, �ивиләри,
јәбусиләри өнүнүздән говаҹа-
ғам./ 12 Мәбада ҝедәҹәјиниз
өлкәнин сакинләри илә ә�д
бағлајасыныз.1 Бу, сизин үчүн
тәлә олар.À 13 Онларын гур-
банҝа�ларыны дағыдын, дик
дашларыны сындырыб пар-
чалајын, Ашера бүтләрини�
кәсин.3 14 Башга алла�лара
сәҹдә етмәјин,4 чүнки Мән Је-
�ова там сәдагәт тәләб едән
Алла�ам. Бәли, Мән там сәда-
гәт тәләб едирәм.S 15 Мәба-
да о өлкәнин сакинләри илә
ә�д бағлајасыныз, јохса онлар
өз алла�лары илә зина едәндә
вә онлара гурбанлар ҝәтирән-
дә сизи дә дәвәт едәҹәкләр вә
сиз о гурбанлардан јејәҹәкси-
низ.m 16 Сонра исә оғуллары-
ныза онлардан гыз алаҹагсы-
ныз. U Онларын гызлары өз ал-
ла�лары илә зина едәндә оғул-
ларынызы да алла�лары илә
зина етмәјә сөвг едәҹәкләр.V

17 Ситајиш етмәк үчүн төк-
мә бүт дүзәлтмәјин.Ä

18 Мајасыз чөрәк бајрамы-
ны гејд един.W Сизә әмр етди-
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јим кими, әвив� ајында, тәјин
етдијим вахт једди ҝүн әрзин-
дә мајасыз чөрәк јејин, чүн-
ки Мисирдән мә�з әвив ајында
чыхмысыныз.*

19 Бүтүн илк доғуланлар
Мәнимдир.+ Мал-�ејваныны-
зын илк еркәк баласы Мә-
нимдир., 20 Ешшәјин илк ба-
ласынын әвәзинә гојун вериб
ону сатын алмалысыныз. Ал-
масаныз, бојнуну сындырма-
лысыныз. Илк доғулан оғулла-
рыныз үчүн фидјә вермәлиси-
низ.- Һеч ким �үзурума әли-
бош ҝәлмәмәлидир.

21 Нә ишиниз варса, алты
ҝүн әрзиндә един, једдинҹи
ҝүн исә динҹәлин.¸ Һәтта шум
вә бичин вахты белә, �әмин
ҝүн динҹәлмәлисиниз.

22 Буғданын нүбары илә
Һәфтәләр бајрамыны, илин со-
нунда исә Мә�сул јығымы бај-
рамыны гејд един./

23 Илдә үч дәфә бүтүн ки-
шиләриниз Рәббин, Исраи-
лин Алла�ы Је�ованын өнү-
нә ҝәлмәлидир.1 24 Мән бү-
түн халглары гаршыныздан
говаҹағамÀ вә әразинизи ҝе-
нишләндирәҹәјәм. Одур ки,
илдә үч дәфә Алла�ыныз Је�о-
ванын �үзуруна ҝедәндә сизин
торпагларыныза ҝөз дикән ол-
мајаҹаг.

25 Мәнә ҝәтирдијиниз гур-
банын ганынын јанында маја-
лы �еч бир шеј тәгдим ет-
мәјин.3 Пасха бајрамында ҝә-
тирилән гурбандан сә�әрә �еч
нә галмамалыдыр.4

26 Торпағынызын вердији
илк мә�сулун ән јахшысыны
Алла�ыныз Је�ованын евинә
ҝәтирин.S

Оғлағы анасынын сүдүндә
биширмәјин».m
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27 Сонра Је�ова Мусаја
деди: «Бу сөзләри јаз,* чүнки
сәнинлә вә Исраил халгы илә
мә�з бу сөзләрә әсасән ә�д
бағлајырам».+ 28 Муса Је�о-
ванын јанында гырх ҝүн-гырх
ҝеҹә галды. Бу мүддәт әрзиндә
нә чөрәк једи, нә дә су ичди.,

Алла� ә�дин сөзләрини, он
әмри� лөв�әләрә јазды.-

29 Муса әлиндә ики Шә�а-
дәт лөв�әси Сина дағын-
дан енди.¸ О билмирди ки,
Алла�ла данышдығына ҝөрә
үзү ишыг сачыр. 30 Һарун вә
халг Мусаја баханда ҝөрдүләр
ки, үзү шәфәг сачыр, буна
ҝөрә дә она јахынлашмаға
горхдулар./

31 Муса онлары чағырды.
Һарун иҹманын ағсаггаллары
илә бирликдә онун јанына ҝәл-
ди вә Муса онларла даныш-
ды. 32 Бундан сонра бүтүн
исраиллиләр онун јанына ҝәл-
ди вә Муса Је�ованын Сина
дағында вердији бүтүн фәр-
манлары онлара билдирди.1

33 Муса �әр дәфә онларла
данышыб гуртаранда үзүнү
нигабла өртүрдү.À 34 Анҹаг
Је�ова илә данышмаг үчүн
Онун �үзуруна ҝедәндә ни-
габы үзүндән ҝөтүрүр, ора-
дан чыханаҹан нигабсыз олур-
ду.3 Чыханда алдығы әмрләри
исраиллиләрә чатдырырды.4

35 Исраиллиләр исә Мусанын
үзүнүн шәфәг сачдығыны ҝө-
рүрдү. Онда Муса Алла�ла да-
нышмаға ҝедәнәҹән үзүнү ни-
габла өртүрдү.S

35 Муса бүтүн Исраил иҹ-
масыны топлајыб онла-

ра деди: «Је�ова бу ҝөстәриш-
ләрә әмәл етмәји әмр едир:m

2 нә ишиниз варса, алты
ҝүн әрзиндә ҝөрүн. Једдинҹи
ҝүн исә мүгәддәсдир, Је�ова-
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ја �әср олунмуш хүсуси ҝүн,
истира�әт үчүн тәјин олунан
шәнбәдир.* Шәнбә ҝүнүндә
иш ҝөрән адам өлдүрүлмәли-
дир.+ 3 Шәнбә ҝүнү �еч бир
евдә оҹаг галанмамалыдыр».

4 Сонра Муса бүтүн халга
хитаб едиб деди: «Је�ова белә
әмр едир: 5 Је�оваја бәхшиш
ҝәтирин., Үрәјиндән Је�оваја
бәхшиш вермәк кечән адамлар
гој бунлары ҝәтирсин:- гызыл,
ҝүмүш, мис, 6 ҝөј иплик, бә-
нөвшәји јун, ал-гырмызы ип-
лик, зәриф кәтан, кечи түкү,¸

7 гырмызы бојанмыш гоч дә-
риси, суити дәриси, акасија
ағаҹы, 8 чыраг үчүн јағ, мәс�
јағы вә әтирли бухур үчүн бал-
зам,/ 9 дөшлүк вә синәбәнд
үчүн дамарлы әгиг дашы вә
башга дашлар.1

10 Араныздан баҹарыглыÀ

адамлар ҝәлсин, Је�ова-
нын тапшырдығы �әр шеји:
11 Мүгәддәс чадыры вә өртү-
јүнү, гармагларыны, чәрчивә-
ләрини, шүвүлләрини, сүтун-
ларыны, ојуглу алтлыгларыны;
12 Шә�адәт сандығыны,3 шү-
вүлләрини4, гапағыныS вә пәр-
дәниm; 13 масаны U, шүвүллә-
рини вә бүтүн ләвазиматыны,
�үзур чөрәјиниV; 14 чырагда-
ныÄ, бүтүн аваданлығыны, чы-
рагларыны вә јағыны;W 15 бу-
хур гурбанҝа�ыныY вә шүвүл-
ләрини; мәс� јағыны вә әтир-
ли бухуруZ; чадырын ҝириш
пәрдәсини; 16 јандырма гур-
баны үчүн гурбанҝа�ы\ вә мис
шәбәкәни, шүвүлләрини вә бү-
түн аваданлығыны; чәни вә
алтлығыны;¾ 17 �әјәтин пар-
ча чәпәрини,] дирәкләрини вә
ојуглу алтлыгларыны; �әјәтин
ҝириш пәрдәсини; 18 чады-
рын вә �әјәтин мыхларыны вә
онларын ипләрини;` 19 мү-
гәддәс мәканда хидмәт зама-
ны ҝејиләҹәк зәриф тохунушлу

�¿D 78
* �f 68B8
�Z 75B=E 55

+ �f 68B<
�Z 8B57

, �Z =B5<

- �f 75B5<
�Z 5>B6

¸ �f 76B59

/ 6�` 7B;

1 �f 68B7
�Z 5B7

À 6�` 7B57

3 6�` 7B5:

4 �Z 6;B5>

S 6�` 7B;E 57
��������������������

�¿D 79
m �f 78B76
��������������������

*¸ aºbdZ
* �f 6>B=E 5>
, 67B7

+ �f 75B58E 59
�U 59B76E 79

, �f 69B6O;
�f 79B6=

- 6�` <B56
6�` =B;

¸ �f 6:B;
�f 7:B<

/ �f 69B7E :

1 �f 6<B=
�f 6<B59
�f 7=B58

À �f 75B:
�f 7:B5

3 �f 69B5>

4 �f 69B57

S �f 69B5;

m �f 6:B75

U �f 69B67

V �f 69B7>
, 68B9E :

Ä �f 69B75

W �f 6;B6>

Y �f 7>B5
�f 7;B69
�f 8>B9

Z �f 7>B78E 79

\ �f 6;B5

¾ �f 7>B5<
�f 7<B<

] �f 6;B=

` �f 6;B5=

161 �%�%" 78B6;—79B5=



ҝејимләри,* ка�ин Һарунун мү-
гәддәс ҝејимләрини+ вә оғул-
ларынын ка�инлик палтарла-
рыны �азырласынлар».

20 Бундан сонра бүтүн Ис-
раил иҹмасы Мусанын јанын-
дан ҝетди 21 вә үрәјиндән
кечән �әр кәс Һүзур чады-
ры, орадакы хидмәт вә
мүгәддәс ҝејимләр үчүн Је-
�оваја бәхшишләр ҝәтирди.,

22 Кишили-гадынлы, үрәји
сөвг едән �әр кәс санҹаглар,
сырғалар, үзүкләр вә башга
ләл-ҹәва�ират, еләҹә дә ҹүр-
бәҹүр гызыл әшјалар ҝәтирди.
Һәр кәс өз гызыл тәгдимәси-
ни� Је�оваја тәгдим етди.-

23 Кимдә ҝөј вә ал-гырмызы
иплик, бәнөвшәји јун, зәриф
кәтан, кечи түкү, гырмызы бо-
јанмыш гоч дәриси, суити дә-
риси вар идисә, ҝәтириб вер-
ди. 24 Је�оваја бәхшиш ола-
раг ҝүмүш вә мис ҝәтирәнләр
дә, өзүндә олан акасија аға-
ҹындан иш үчүн ҝәтириб тәг-
дим едәнләр дә вар иди.

25 Баҹарыглы гадынларын¸

�амысы өз әлләри илә ҝөј вә
ал-гырмызы иплик, бәнөвшәји
јун вә зәриф кәтан әјириб ҝә-
тирдиләр. 26 Һәмчинин үрә-
ји сөвг едән бүтүн баҹарыглы
гадынлар кечи түкү әјирдиләр.

27 Ағсаггаллар дөшлүјә вә
синәбәндә тахмаг үчүн дамар-
лы әгиг дашы вә башга даш-
лар,/ 28 балзам, чыраг үчүн
јағ, мәс� јағы1 вә әтирли бу-
хурÀ ҝәтирдиләр. 29 Кишили-
гадынлы, үрәјиндән кечән �әр
кәс Је�ованын Муса васитәси-
лә тапшырдығы иш үчүн бәх-
шиш ҝәтирди. Исраиллиләр
Је�ова үчүн олан бу тәгдимә-
ләри көнүллү олараг ҝәтирди-
ләр.3
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30 Сонра Муса исраилли-
ләрә деди: «Је�ова Јә�уда
гәбиләсиндән олан Хур оғлу
Урун оғлу Бәсалили сечиб.*

31 Она Өз ру�ундан бәхш
едиб �икмәт, дәрракә, билик
вериб ки, �әр ҹүр иши уста-
лыгла ҝөрә билсин, 32 ҝө-
зәлликләр јаратсын, гызыл,
ҝүмүш вә мислә ишләмә-
ји, 33 даш-гаш јонуб сағанаға
салмағы, ағаҹдан �әр ҹүр әшја
дүзәлтмәји баҹарсын. 34 Ал-
ла� она вә Дан гәбиләсиндән
олан Әхишама оғлу Ө�лүјаба
өјрәтмәк габилијјәти вериб.+

35 Онлара баҹарыг вериб ки,,

әлләриндән �әр ҹүр сәнәткар-
лыг, нахыш ишләмә, ҝөј вә ал-
гырмызы ипликлә, бәнөвшәји
јун вә зәриф кәтанла тоху-
маг вә диҝәр тохуҹулуг ишлә-
ри ҝәлсин. Бу адамлар �әр бир
иши ҝөрәҹәк, ҹүрбәҹүр ҝөзәл-
ликләр јарадаҹаглар.

36 Мүгәддәс мәканла бағ-
лы бүтүн ишләри Је�о-

ванын әмр етдији кими јеринә
јетирмәләри үчүн Је�ованын
�икмәт вә дәрракә вердији бү-
түн баҹарыглы адамлар Бәса-
лил вә Ө�лүјабла бирҝә ишлә-
јәҹәк».-

2 Муса Бәсалили, Ө�лүјабы
вә Је�ованын габилијјәт вер-
дији, бу иши ҝөрмәји үрәкдән
арзулајан баҹарыглы адам-
лары чағыртдырды.¸ 3 Онлар
исраиллиләрин мүгәддәс хид-
мәтлә бағлы ишләр үчүн ҝә-
тирдији бүтүн бәхшишләри
Мусадан ҝөтүрдүләр./ Исраил-
лиләрин исә бәхшишләринин
арды-арасы кәсилмирди, �әр
сә�әр бәхшиш ҝәтирирдиләр.

4 Мүгәддәс иши иҹра едән
усталар бир-биринин далынҹа
5 Мусанын јанына ҝәлиб де-
јирдиләр: «Ҹамаат Је�ованын
тапшырдығы иш үчүн лазы-
мындан артыг бәхшиш ҝә-
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тирир». 6 Онда Мусанын тап-
шырығы илә бүтүн дүшәрҝәдә
елан олунду ки, нә кишиләр,
нә дә гадынлар Мүгәддәс ча-
дыр үчүн да�а �еч нә ҝәтирмә-
синләр. Буну ешидәндән сон-
ра ҹамаат артыг �еч нә ҝәтир-
мәди. 7 Јығылан бәхшишләр
бүтүн иши ҝөрүб гуртармаг
үчүн нәинки бәс едирди, �әлә
артыг да галырды.

8 Усталар* чадырын+ он
парча гумашыны зәриф кәтан
ипликдән, ҝөј вә ал-гырмызы
ипликдән, бәнөвшәји јундан
тохудулар. О�, гумашын үзә-
ринә кәрруб тәсвирләри иш-
ләди., 9 Һәр парча 28 гулаҹ�
узунлуғунда, 4 гулаҹ ениндә
иди. Онларын �амысы ејни
өлчүдә иди. 10 О, парчалары
беш-беш бир-биринә бирләш-
дирди. 11 Алынан �әр ики
парчанын гырағына, парча-
ларын бир-биринә бирләшди-
ји јерә ҝөј ипликдән илҝәкләр
тикди, 12 �әр парчаја 50 ил-
ҝәк. Онлары елә тикди ки,
парчалар бирләшәндә гаршы-
гаршыја олсунлар. 13 Сонра
гызылдан 50 гармаг дүзәлтди
вә онларла ики парчаны бир-
ләшдирди. Беләликлә, бүтөв
бир чадыр әмәлә ҝәлди.

14 Бундан сонра о, чады-
рын өртүјү үчүн кечи түкүн-
дән 11 парча гумаш дүзәлтди.-

15 Һәр парча 30 гулаҹ узун-
луғунда, 4 гулаҹ ениндә иди.
Он бири дә ејни өлчүдә иди.
16 О, беш парчаны бир бир-
ләшдирди, алты парчаны бир.
17 Һәр ики �иссәдә гыраға дү-
шән золағын кәнарына, �иссә-
ләрин бирләшәҹәји јерә 50 ил-
ҝәк тикди. 18 Сонра өртүјү
бирләшдириб бүтөв парча �а-
лына ҝәтирмәк үчүн мисдән
50 гармаг дүзәлтди.
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19 Өртүјүн үстүндән сал-
маг үчүн гырмызы бојанмыш
гоч дәрисиндән, онун да үс-
түндән салмаг үчүн суити дә-
рисиндән өртүк дүзәлтди.*

20 Сонра о, чадыр үчүн ака-
сија ағаҹындан+ дикинә го-
јулаҹаг чәрчивәләр дүзәлтди.,

21 Һәр чәрчивә 10 гулаҹ узун-
луғунда вә гулаҹ јарым ениндә
иди. 22 Һәр чәрчивәдә јана-
шы ики чыхынты вар иди. О,
чадырын бүтүн чәрчивәләри-
ни бу ҹүр дүзәлтди. 23 Белә-
ликлә, чадырын ҹәнуб тәрәфи
үчүн, јәни ҹәнуба бахан тәрә-
фи үчүн 20 чәрчивә дүзәлтди.
24 Сонра бу 20 чәрчивәнин
алтына гојмаг үчүн ҝүмүш-
дән ојуглу 40 алтлыг дүзәлтди,
�әр чәрчивәнин ики чыхынты-
сы үчүн ики алтлыг.- 25 Ча-
дырын әкс тәрәфи, шимала ба-
хан тәрәфи үчүн 20 чәрчивә
26 вә ҝүмүшдән ојуглу 40 алт-
лыг дүзәлтди, �әр чәрчивәнин
ики чыхынтысы үчүн ики алт-
лыг.

27 Чадырын гәрбә бахан
арха тәрәфи үчүн 6 чәрчи-
вә дүзәлтди.¸ 28 Чадырын
ики арха күнҹүндә дајаг ола-
ҹаг ики чәрчивә дә дүзәлтди.
29 Онлар ашағыда башлајан
вә јухарыда, биринҹи �алга-
нын јанында бирләшән ики бә-
рабәр �иссәдән ибарәт иди.
Күнҹ дајағы олан бу чәрчивә-
ләрин икисини дә бу ҹүр дү-
зәлтди. 30 Беләҹә, 8 чәрчи-
вә, �әрәсинин дә алтында ики
дәнә олмагла 16 ојуглу ҝүмүш
алтлыг алынды.

31 Бундан сонра о, акасија
ағаҹындан шүвүлләр дүзәлт-
ди: чадырын бир тәрәфиндә-
ки чәрчивәләр үчүн 5 шү-
вүл,/ 32 о бири тәрәфиндә-
ки чәрчивәләр үчүн 5 шүвүл,
гәрбә бахан арха тәрәфдәки
чәрчивәләр үчүн дә 5 шүвүл.
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7; �\Z`* h*/m`mZ ÄS`SjSZÀ
*aY*- ºhºZ Ä¾U ,À *WO-m`Ym4m
S]WSV/ÀZE +ÀZ¾,jÀUS UdZ/*Z ,À
4À`Se VÀb*Z S]WSV/ÀZ ]À`/À
b\fd/dD- 7< �d ]À`/À ºhºZ /À
9 aºbdZ ,À -*`Y*-W*` /º4ÀWbO
/SD �ºbdZW*`mZ +*jmZ* ,À
+ÀZ/WÀ`SZÀ -m4mW hÀV/SD 
ZO
W*`mZ 9 \Ud-Wd *WbWm¸m SaÀ
YSa/ÀZ S/SD

7; �Àa*WSW¸ *V*aSU* *¸*ÆmZO
/*Z d4dZWd¸d SVS -dW*Æ�

U*`mYE 1ZS ,À ÑºZ/º`WºUº -dO
W*Æ U*`mY \W*Z a*Z/m-/ /ºO
4ÀWb/SD1 6 
Z* ÑÀY ShÀ`S/ÀZE
ÑÀY /À h¾W/ÀZ f*WSa -m4mW
hÀV/SD �ÀZ*`W*`mZ* -m4mWO
/*Z Z*fmjWm Ñ*jSUÀ /º4ÀWbO
/SDÀ 7 �\Z`* -m4mW/*Z 8 À/À/
b¾VYÀ Ñ*W-* /º4ÀW/S+ a*Z/mO
¸mZ /¾`/ *U*¸mZmZ ºabºZÀ +À`O
VSb/SE SVSaSZS +S` bÀ`ÀeSO
ZÀE SVSaSZS \ +S`S bÀ`ÀeSZÀD
8 ÁÀYhSZSZ *V*aSU* *¸*ÆmZO
/*Z jº,ºWWÀ` /º4ÀW/S+ ºaO
bºZº -m4mWW* ¾`b/ºD3 9 �*ZO
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jº,ºWWÀ`S a*Z/m¸mZ U*Z bÀO
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Y*a*ZmZ /¾`/ VºZÆºZÀE *U*-W*O
`mZ +À`VS/SW/SUS U1`À ,d`/dD
58 Á*W-*W*` hÀ`hS,ÀUÀ U*fmZ
,d`dWYdj/dD �*a*Zm /*jmY*-
ºhºZ \W*Z jº,ºWWÀ` \ZW*`/*Z
V1hS`SWÀÆÀV/SD 59 
E +d jºO
,ºWWÀ`S *V*aSU* *¸*ÆmZ/*Z /ºO
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�d jº,ºWWÀ` Y*a*Zm /*jmY*-
ºhºZ S/SD 5: �dZ/*Z a\Z`*
Y*a* ºhºZ f*WSa -m4mW/*Z WÀO
,*4SY*bW*` P ZSYhÀWÀ`E Æ*YO
W*`E V*a*W*`E 1WÀÆÀ /À jÀ`*+
bÀ-/SYÀaSZS b¾VYÀV ºhºZ /\WO
h*W*` /º4ÀWb/SD1
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ҝөвдәсиндән алты гол ајры-
лырды — үчү бир тәрәфә, үчү
диҝәр тәрәфә. 19 Һәр ики тә-
рәфдәки голларда тумурҹуг вә
гөнчәләрлә нөвбәләшән бадам
чичәјинә бәнзәр үч ҝүл вар
иди. Чырагданын ҝөвдәсиндән
ајрылан алты гол бу ҹүр дү-
зәлдилмишди. 20 Чырагда-
нын ҝөвдәсиндә дә тумурҹуг
вә гөнчәләрлә нөвбәләшән ба-
дам чичәјинә бәнзәр дөрд ҝүл
вар иди. 21 Чырагданын ҝөв-
дәсиндән ајрылан алты голун
�әр ҹүтүнүн алтында бир ту-
мурҹуг вар иди: биринҹи ҹүт
голун алтында бир тумурҹуг,
икинҹи ҹүт голун алтында бир
тумурҹуг вә үчүнҹү ҹүт го-
лун алтында бир тумурҹуг.
22 Тумурҹуглар, голлар, үму-
мијјәтлә, чырагдан халис, дөј-
мә гызылдан дүзәлдилмишди
вә бир бүтөв иди. 23 Сонра
о, чырагдан үчүн халис гы-
зылдан једди чыраг,* маша-
лар вә хәкәндазлар дүзәлтди.
24 Чырагдана вә онун бүтүн
аваданлығына бир талант� ха-
лис гызыл сәрф олунду.

25 Сонра о, бухур јандыр-
маг үчүн акасија ағаҹындан
гурбанҝа� дүзәлтди.+ Гурбан-
ҝа� дөрдбуҹаг шәклиндә иди,
ени вә узуну 1 гулаҹ, �үндүр-
лүјү исә 2 гулаҹ иди. Бујнуз-
лары гурбанҝа�ла бир бүтөв
иди., 26 Гурбанҝа�ын �әр је-
ринә, үстүнә, јанларына вә буј-
нузларына халис гызыл чәкди.
Кәнарларына гызылдан �аши-
јә вурду. 27 Һәр тәрәфдә ики-
ики олмагла, ики тәрәфдә �а-
шијәнин алтына гызыл �алга
бәркитди. Гурбанҝа�ы дашы-
јанда шүвүлләр бу �алгалар-
дан кечириләҹәкди. 28 Сон-
ра акасија ағаҹындан шүвүл-
ләр дүзәлдиб үстүнә гызыл
чәкди. 29 О �әмчинин уста-

7;B68 � 78E6 V-D �58 ÀW*,ÀaSZÀ +*fD

лыгла мүгәддәс мәс� јағы* вә
гарышыгсыз әтирли бухур+ дү-
зәлтди.

38 Сонра о, јандырма гур-
баны тәгдим етмәк үчүн

акасија ағаҹындан ени вә узу-
ну 5 гулаҹ�, �үндүрлүјү 3 гу-
лаҹ олан дөрдбуҹаг шәклиндә
гурбанҝа� дүзәлтди., 2 Онун
�әр дөрд күнҹүндә бујнуз дү-
зәлтди. Бујнузлары гурбанҝа�-
ла бир бүтөв иди. О, гур-
банҝа�ын үстүнә мис чәкди.-

3 Сонра гурбанҝа�ын бүтүн
ләвазиматыны — күрәкләри,
ләјәнләри, јабалары, хәкәндаз-
лары, �әмчинин күлү јығмаг
үчүн габлары дүзәлтди. Лә-
вазиматын �амысыны мис-
дән дүзәлтди. 4 Гурбанҝа�
үчүн мис шәбәкә дә дүзәлтди,
ону гурбанҝа�ын ичинә, чәр-
чивәдән ашағыда јерләшдир-
ди. 5 Шәбәкәнин �әр дөрд
күнҹүнә шүвүлләри кечирмәк
үчүн бир мис �алга бәркитди.
6 Сонра акасија ағаҹындан
шүвүлләр дүзәлтди вә онла-
рын үстүнә мис чәкди. 7 Гур-
банҝа�ы дашымаг үчүн олан
шүвүлләри онун јанларында-
кы �алгалардан кечиртди. Гур-
банҝа�ы тахтадан, алтсыз сан-
дыг шәклиндә дүзәлтди.

8 Сонра мисдән бир чән¸

вә онун үчүн алтлыг дүзәлт-
ди. Онлары Һүзур чадыры-
нын ҝиришиндә хидмәт едән
гадынларын ҝүзҝүләриндән�
дүзәлтди.

9 Сонра о, �әјәтин ишләри-
нә кечди./ Һәјәтин ҹәнуб тә-
рәфи, јәни ҹәнуба бахан тәрә-
фи үчүн зәриф кәтандан 100 гу-
лаҹ узунлуғунда парча чәпәр
дүзәлтди.1 10 Онун 20 ди-
рәји вә мисдән 20 ојуглу алт-
лығы вар иди. Дирәкләрин
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гармаглары вә �алгалары ҝү-
мүшдән иди. 11 Шимал тәрә-
фин дә парча чәпәри 100 гу-
лаҹ узунлуғунда иди. 20 дирә-
ји вә 20 ојуглу алтлығы мис-
дән, гармаглары вә �алгалары
исә ҝүмүшдән иди. 12 Гәр-
бә бахан тәрәфин парча чәпә-
ри исә 50 гулаҹ узунлуғунда
иди. Онун 10 дирәји, 10 ојуглу
алтлығы вар иди, гармаглары
вә �алгалары исә ҝүмүшдән
иди. 13 Шәргә, ҝүндоғана ба-
хан тәрәфдә �әјәтин ени 50 гу-
лаҹ иди. 14 Ҝиришин сағ тә-
рәфиндә 15 гулаҹ узунлуғунда
парча чәпәр, 3 дирәк вә 3 ојуг-
лу алтлыг вар иди. 15 Ҝири-
шин сол тәрәфиндә дә 15 гулаҹ
узунлуғунда парча чәпәр, 3 ди-
рәк вә 3 ојуглу алтлыг вар иди.
16 Һәјәтин әтрафына чәки-
лән парча чәпәр зәриф кәтан-
дан иди. 17 Дирәкләрин ојуг-
лу алтлыглары мисдән, гармаг-
лары вә �алгалары ҝүмүшдән
иди. Дирәкләрин башына ҝү-
мүш чәкилди. Һәјәтин бүтүн
дирәкләринин ҝүмүш бәндлә-
ри вар иди.*

18 Һәјәтин ҝиришинин пәр-
дәси ҝөј вә ал-гырмызы иплик-
дән, бәнөвшәји јундан, зәриф
кәтан ипликдән тохунду. Онун
узунлуғу 20 гулаҹ, ени �әјәтин
парча чәпәри илә ејни өлчү-
дә, јәни 5 гулаҹ иди.+ 19 Онун
4 дирәји вә 4 ојма алтлығы
мисдән дүзәлдилмишди. Ди-
рәкләрин гармаглары ҝүмүш-
дән иди, башларына вә
�алгаларына ҝүмүш чәкилди.
20 Чадырын вә �әјәтин бүтүн
мыхлары мисдән иди.,

21 Шә�адәт сандығынын
јерләшдији Мүгәддәс чадырын
дүзәлмәсинә сәрф олунан шеј-
ләрин сија�ысы тутулду.- Буну
Мусанын ҝөстәриши илә, ла-
вилиләр ка�ин Һарунун оғлу
Исамарын¸ рә�бәрлији алтын-

да етдиләр.* 22 Јә�уда гәби-
ләсиндән олан Хур оғлу Урун
оғлу Бәсалил+ Је�ованын Му-
саја әмр етдији �әр шеји је-
ринә јетирди. 23 Онунла Дан
гәбиләсиндән олан Әхиша-
ма оғлу Ө�лүјаб, да ишләјир-
ди. Ө�лүјаб �әм нахышчы, �әм
дә ҝөј вә ал-гырмызы ипликлә,
бәнөвшәји јунла вә зәриф кә-
тан ипликлә ишләјән сәнәткар
иди.

24 Јелләтмә тәгдимәси ола-
раг нә гәдәр гызыл ҝәтирил-
мишдисә, мүгәддәс мәканын
дүзәлмәсинә о гәдәр гызыл
сәрф олунду:- мүгәддәс мә-
кан шекели илә 29 талант�
730 шекел�. 25 Иҹманын сија-
�ыја алынан үзвләринин вер-
дији ҝүмүш мүгәддәс мәкан
шекели илә 100 талант 1775 ше-
кел иди. 26 Сија�ыја алынан
ијирми вә ијирмидән јухары
јашда олан 603 550 кишинин
вердији јарым шекел мүгәддәс
мәкан шекели илә јарым ше-
кел иди.¸

27 Мүгәддәс мәканын ојуг-
лу алтлыгларыны вә пәрдә
үчүн олан ојуглу алтлыгла-
ры төкмәјә 100 талант ҝү-
мүш сәрф олунду, 100 алтлы-
ға 100 талант, �әр алтлыг үчүн
1 талант./ 28 О, 1775 шекел
ҝүмүшдән сүтун үчүн гармаг-
лар дүзәлтди, сүтунларын ба-
шына ҝүмүш чәкди вә бир-
бири илә бирләшдирди.

29 Тәгдим едилән мис 70 та-
лант 2400 шекел чәкисиндә
иди. 30 Бунунла о, Һүзур ча-
дырынын ҝиришиндәки ојуг-
лу алтлыглары, мис гурбанҝа-
�ы, онун шәбәкәсини, гурбан-
ҝа�ын бүтүн ләвазиматыны,
31 �әјәтин ојуглу алтлыглары-
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ны, �әјәтин ҝиришинин ојуглу
алтлыгларыны вә чадырла �ә-
јәтин бүтүн мыхларыны* дү-
зәлтди.

39 Мүгәддәс мәканда хид-
мәт заманы ҝејинмәк

үчүн ҝөј вә ал-гырмызы ип-
ликдән, бәнөвшәји јундан зә-
риф ҝејимләр тохудулар.+ Сон-
ра Һарун үчүн олан мүгәддәс
ҝејимләри �азырладылар., Он-
лары Је�ованын Мусаја тап-
шырдығы кими дүзәлтдиләр.

2 Ҝөј вә ал-гырмызы ип-
ликдән, бәнөвшәји јундан вә
зәриф кәтан ипликдән дөш-
лүк- тохудулар. 3 Сонра гы-
зыл лөв�әләри дөјүб назилт-
диләр вә ондан саплар кәс-
диләр, онларла ҝөј вә ал-
гырмызы ипликдән, бәнөвшәји
јундан вә зәриф кәтан иплик-
дән тохунмуш дөшлүјә нахыш
вурдулар. 4 Ики чијинлик дү-
зәлдиб дөшлүјә бәркитдиләр.
Дөшлүјүн ики уҹу чијинлик-
ләрә бирләширди. 5 Дөшлүјү
сых бағламаг үчүн она бәрки-
дилән гуршағы да ејни үсулла
вә ејни малдан, гызыл сапдан,
ҝөј вә ал-гырмызы ипликдән,
бәнөвшәји јундан вә зәриф кә-
тан ипликдән тохудулар.¸ Је-
�ова неҹә бујурмушдуса, елә
дә етдиләр.

6 Сонра дамарлы әгиг даш-
ларыны гызыл сағанаглара са-
лыб үстүнә Исраилин оғулла-
рынын адларыны мө�үр ојма-
сы кими �әкк етдиләр./ 7 Је-
�ованын Мусаја әмр етдији
кими, Исраил оғуллары үчүн
јаддашлыг олараг, дашларын
�әрәсини дөшлүјүн бир чијин-
лијинә бәркитдиләр.1 8 Сон-
ра нахышлы синәбәнд дүзәлт-
диләр.À О да дөшлүк кими гы-
зыл сапдан, ҝөј вә ал-гырмызы
ипликдән, бәнөвшәји јундан вә
зәриф кәтан ипликдән иди.3

9 Ики гатлананда дөрдбуҹаг

шәклини алырды, ени вә узу-
ну бир гарыш� иди. 10 Сон-
ра үстүнә дөрд ҹәрҝә даш
дүздүләр: биринҹи ҹәрҝәдә ја-
гут, топаз, зүмрүд, 11 икин-
ҹи ҹәрҝәдә фирузә, ҝөј јагут,
јәшәм, 12 үчүнҹү ҹәрҝәдә лә-
шәм, әгиг, аметист, 13 дөр-
дүнҹү ҹәрҝәдә хризолит, да-
марлы әгиг, нефрит. Онлар гы-
зыл сағанаглара салынмышды.
14 Дашларын сајы Исраилин
оғулларынын адына мүвафиг
олараг, он ики әдәд иди. Ад-
лары дашларын үстүнә мө-
�үр ојмасы кими �әкк етдиләр.
Һәр ад бир гәбиләни тәмсил
едирди.

15 Синәбәнд үчүн халис гы-
зылдан ипә бәнзәр бурма зән-
ҹир дүзәлтдиләр.* 16 Ики гы-
зыл сағанаг вә ики гызыл
�алга дүзәлтдиләр, �алгалары
дөшлүјүн ики күнҹүнә бәр-
китдиләр. 17 Ики гызыл зән-
ҹири синәбәндин күнҹләрин-
дәки �алгалара тахдылар.
18 Зәнҹирләрин о бири уҹла-
рыны сағанаглара тахдылар,
сағанаглары исә дөшлүјүн өн
�иссәсиндә олан чијинликлә-
рә бәркитдиләр. 19 Ики гы-
зыл �алга дүзәлдиб синәбән-
дин ичәри гатланан, дөшлүјә
бахан тәрәфинин ики күнҹүнә
бирләшдирдиләр.+ 20 Сонра
гызылдан ики ајры �алга да
дүзәлтдиләр вә онлары габаг-
дан, дөшлүјүн чијинликләри-
нин ашағы уҹларына, тохунма
гуршағын дөшлүклә бирләш-
дији јерин үстүнә бәркитди-
ләр. 21 Ахырда, Је�ованын
Мусаја әмр етдији кими, си-
нәбәнди дөшлүјүн үстүндә,
гуршагдан јухарыда сахла-
маг үчүн онун �алгаларындан
дөшлүјүн �алгаларына ҝөј ип-
ләр кечириб бағладылар.
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22 Сонра бүсбүтүн ҝөј ип-
ликдән дөшлүјүн алтындан
ҝејиләҹәк голсуз көјнәк тоху-
дулар.* 23 Ортада зире�дәки
кими боғазлыг дүзәлтдиләр вә
ҹырылмамасы үчүн кәнарла-
рына көбә вурдулар. 24 Көј-
нәјин әтәјинә бир-биринә �ө-
рүлмүш бәнөвшәји јундан, ҝөј
вә ал-гырмызы ипликдән нар-
лар тикдиләр. 25 Сонра ха-
лис гызылдан зынгыровлар
дүзәлдиб көјнәјин әтәјиндә-
ки нарларын араларына дүз-
дүләр. 26 Је�ованын Мусаја
әмр етдији кими, гызыл зын-
гырову вә нары хидмәт за-
маны ҝејилән голсуз көјнәјин
әтәјинә сыра илә, бир дәнәдән
бир дүздүләр.

27 Онлар Һарун вә оғулла-
ры үчүн зәриф кәтандан ҝе-
јим,+ 28 зәриф кәтандан әм-
мамә,, зәриф кәтандан бәзәк-
ли чалма-, зәриф кәтан иплик-
дән туман¸, 29 зәриф кәтан
ипликдән, ҝөј вә ал-гырмызы
ипликдән вә бәнөвшәји јун-
дан кәмәр тохудулар. Һәр шеји
Је�ованын Мусаја әмр етдији
кими етдиләр.

30 Ахырда халис гызылдан
парлаг лөв�әҹик, мүгәддәс
лөв�әҹији дүзәлдиб үстүнә
мө�үр ојмасы кими «Мүгәддәс-
лик Је�оваја мәхсусдур» сөз-
ләрини �әкк етдиләр./ 31 Је-
�ованын Мусаја әмр етдији ки-
ми, она ҝөј ипликдән дүзәл-
дилмиш ипләр тахдылар ки,
әммамәнин үстүнә бәркитмәк
олсун.

32 Беләликлә, Һүзур чады-
рынын бүтүн ишләри ҝөрүлүб
гуртарды. Исраиллиләр �әр
шеји Је�ованын Мусаја әмр ет-
дији кими етдиләр.1 О, неҹә де-
мишдисә, елә дә етдиләр.

33 Сонра Мүгәддәс чадырыÀ

вә бүтүн аваданлығыны,
гармагларыны3, чәрчивәләри-

ни*, шүвүлләрини+, сүтунла-
рыны, ојуглу алтлыгларыны,,
34 гырмызы бојанмыш гоч дә-
рисиндән- вә суити дәрисин-
дән олан өртүкләри, аракәсмә
пәрдәни¸, 35 Шә�адәт санды-
ғыны, шүвүлләрини/, гапағы-
ны1, 36 масаны вә бүтүн лә-
вазиматыны,À �үзур чөрәјини,
37 халис гызылдан чырагда-
ны, үстүнә дүзүләҹәк чырагла-
ры,3 бүтүн аваданлығыны4 вә
јағыныS, 38 гызыл гурбанҝа-
�ыm, мәс� јағыны, U әтирли бу-
хуруV вә чадырын ҝириш пәр-
дәсини,Ä 39 мис гурбанҝа�ыW

вә онун мис шәбәкәсини, шү-
вүлләриниY вә бүтүн авадан-
лығыны,Z чәни вә алтлығы-
ны,\ 40 �әјәтин парча чәпә-
рини, дирәкләрини вә ојуглу
алтлыгларыны,¾ �әјәтин ҝи-
риш пәрдәсини,] мыхлары` вә
ипләри, Мүгәддәс чадырда,
јәни Һүзур чадырында исти-
фадә олунан бүтүн аваданлыг-
лары, 41 Мүгәддәс мәканда
хидмәт заманы ҝејилән зәриф
тохунмуш ҝејимләри, ка�ин
Һарунун мүгәддәс ҝејимләри-
ниa вә оғулларынын ка�инлик
палтарларыны ҝәтириб Мусаја
вердиләр.

42 Исраиллиләр бүтүн иш-
ләри Је�ованын Мусаја әмр ет-
дији кими јеринә јетирдиләр.b

43 Муса ҝөрүлән ишләри јох-
лајанда ҝөрдү ки, �әр шеј Је-
�ованын әмр етдији кими јери-
нә јетирилиб. Онда Муса онла-
ра хејир-дуа верди.

40 Је�ова Мусаја деди:
2 «Биринҹи ајын бирин-

ҹи ҝүнү Мүгәддәс чадыры, Һү-
зур чадырыны гур.d 3 Шә�а-
дәт сандығыны ора гојº вә пәр-
дә илә габағыны тут.e 4 Ма-
саны ичәри ҝәтирf вә она аид
олан шејләри үстүнә дүз. Чы-
рагданы да ҝәтириб чырагла-
рыны јандыр.Ñ 5 Сонра бухур
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үчүн олан гызыл гурбанҝа�ы*

Шә�адәт сандығынын гаршы-
сына гој вә чадырын ҝириш
пәрдәсини ас.+

6 Јандырма гурбаны үчүн
олан гурбанҝа�ы, Мүгәд-
дәс чадырын, Һүзур чадыры-
нын ҝириши илә үзбәүз гој.
7 Чәни Һүзур чадыры илә гур-
банҝа�ын арасында гој вә ичи-
нә су төк.- 8 Сонра чадырын
�әјәтини дүзәлт.¸ Һәјәтин ҝи-
риш пәрдәсини ас./ 9 Мәс�
јағыны1 ҝөтүрүб Мүгәддәс ча-
дыры вә ичиндәки �әр шеји
мәс� ет.À Чадыры вә бүтүн
аваданлығыны мүгәддәс ет.
Беләликлә, о мүгәддәс олаҹаг.
10 Јандырма гурбаны үчүн
олан гурбанҝа�ы вә онун бү-
түн аваданлығыны мәс� ет.
Ону мүгәддәс ет. Беләликлә,
о, сон дәрәҹә мүгәддәс гурбан-
ҝа� олаҹаг.3 11 Бундан сонра
чәни вә алтлығыны мәс� ет.
Ону мүгәддәс ет.

12 Һаруну вә оғулларыны
Һүзур чадырынын ҝириши-
нә ҝәтир. Гој онлар су илә
јујунсунлар.4 13 Сонра Һару-
нун әјнинә мүгәддәс палтар-
лары ҝејиндир,S ону мәс� етm

вә мүгәддәс ет ки, Мәнә ка-
�ин гисминдә хидмәт етсин.
14 Сонра онун оғулларыны
ҝәтириб палтарларыны ҝејин-
дир. U 15 Онлары да аталары
кими мәс� ет ки,V Мәнә ка�ин
кими хидмәт етсинләр. Онла-
рын мәс� едилмәси ка�инли-
јин �әмишәлик онларын нәс-
линә верилдијини тәсдиг едә-
ҹәк».Ä

16 Муса Је�ованын әмр ет-
дији бүтүн шејләри јеринә је-
тирди,W неҹә демишдисә, елә
дә етди.

17 Беләликлә, икинҹи илин
биринҹи ајынын биринҹи ҝү-
нүндә Мүгәддәс чадыр гурул-
ду.Y 18 Муса чадыры бу ҹүр

гурду: әввәлҹә ојуглу алтлыг-
лары* дүздү, үстүнә чәрчи-
вәләри+ гојду, шүвүлләри, ке-
чиртди, сүтунлары гојду
19 вә Је�ованын она тапшыр-
дығы кими, үзәринә өртүјү-

салды, онун да үстүндән үст
өртүјү¸ салды.

20 Бундан сонра сандығын/

ичинә Шә�адәт лөв�әләрини1

гојду, сандығын шүвүлләриниÀ

кечиртди вә гапағыны3 үстү-
нә гојду.4 21 Шә�адәт санды-
ғыны чадыра ҝәтирди вә ара-
кәсмә пәрдәниS асыб санды-
ғын габағыны тутду.m Је�ова
неҹә демишдисә, елә дә етди.

22 Сонра Һүзур чадырынын
ичиндә, шимал тәрәфдә, пәрдә-
нин бајыр тәрәфиндә масаныU

гојду 23 вә Је�ованын өнүн-
дә олсун дејә, чөрәкләриV ма-
санын үстүнә гојду. Је�ова
неҹә демишдисә, елә дә етди.

24 Сонра Һүзур чадырынын
ҹәнуб тәрәфиндә, маса илә үз-
бәүз чырагданыÄ гојду 25 вә
Је�ованын өнүндә чыраглары
јандырды.W Је�ова неҹә де-
мишдисә, елә дә етди.

26 Бундан сонра Һүзур ча-
дырында пәрдәнин габағына
гызыл гурбанҝа�ыY гојду ки,
27 үстүндә әтирли бухурZ јан-
дырылсын.\ Је�ова неҹә де-
мишдисә, елә дә етди.

28 Ахырда чадырын ҝириш
пәрдәсини¾ асды.

29 Бундан сонра о, Һүзур
чадырынын ҝиришинин јаны-
на јандырма гурбаны үчүн
олан гурбанҝа�ы] гојду ки, үс-
түндә јандырма гурбаны` вә
тахыл тәгдимәси тәгдим олун-
сун. Је�ова неҹә демишдисә,
елә дә етди.

30 Һүзур чадыры илә гур-
банҝа�ын арасына чән гојуб
ичинә јујунмаг үчүн су төкдү.a

31 Муса, Һарун вә оғуллары
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әл-ајагларыны онун сују илә
јујурдулар. 32 Је�ованын Му-
саја әмр етдији кими, онлар
Һүзур чадырына ҝедәндә, ја-
худ гурбанҝа�а јахынлашанда
јујунурдулар.*

33 Ән ахырда чадыры вә
гурбанҝа�ы дөврәјә алан �ә-
јәти+ дүзәлтди вә �әјәтин ҝи-
риш пәрдәсини асды.,

Беләҹә, Муса ишини баша
вурду. 34 Булуд Һүзур чады-
рыны бүрүдү вә чадыр Је-
�ованын ҹалалы илә долду.-

35 Булуд чадырын үстүндән
чәкилмәдијиндән вә чадыр Је-

�ованын ҹалалы илә долдуғун-
дан Муса чадыра ҝирә билмир-
ди.*

36 Булуд чадырын үстүн-
дән галханда исраиллиләр дү-
шәрҝәни јығыб јола дүшүр-
дүләр. Бүтүн сәфәрләри бо-
јунҹа онлар белә едирдиләр.+

37 Анҹаг нә гәдәр ки булуд
галхмырды, онлар олдуглары
јердә галырдылар., 38 Бүтүн
сәфәрләри бојунҹа исраилли-
ләрин ҝөзләри ҝүндүзләр ча-
дырын үстүндә Је�ованын бу-
лудуну, ҝеҹәләр исә алов ҝө-
рүрдү.-
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1 Је�ова Һүзур чадырындан*

Мусаны чағырыб деди:
2 «Исраил оғулларына белә
сөјлә: “Је�оваја �ејван гурбан
ҝәтирәндә �ејваны мал-гара-
дан вә ја гојун-кечидән ҝәтир-
мәлисиниз.+

3 Мал-гарадан јандырма
гурбаны тәгдим едән адам сағ-
лам еркәк �ејван сечмәлидир.,

Бу гурбаны көнүл хошлуғујла*

Һүзур чадырынын ҝиришинә
ҝәтириб Је�ованын �үзурун-
да тәгдим етмәли 4 вә әлини
�ејванын башына гојмалыдыр.
Беләҹә, гурбан онун ҝүна�ла-
рынын кәффарәси кими гәбул
олунаҹаг.

5 Сонра бу ҹаван буға Је�о-
ванын өнүндә кәсилмәлидир.
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Ка�инләр,* Һарун оғуллары
ганы ҝәтириб Һүзур чады-
рынын ҝиришинин јанында
олан гурбанҝа�ын үстүнә
�әр тәрәфдән чиләмәлидир-
ләр.+ 6 Һејван сојулуб пар-
чалара бөлүнмәлидир., 7 Ка-
�инләр гурбанҝа�да од галама-
лы- вә үстүнә одун јығмалы-
дырлар. 8 Одунун үстүндән
башы, бөјрәк пијини вә гурба-
нын парчаларыны дүзмәлидир-
ләр.¸ 9 Һејванын бағырсагла-
ры вә ајаглары јујулмалыдыр.
Ка�ин бунларын �амысыны
гурбанҝа�да јандырма гурбаны
кими јандырмалыдыр. Бу, әтри
Је�оваја хош олан, одда јанды-
рылан тәгдимәдир./

10 Јандырма гурбаныны го-
јун-кечидән тәгдим едән адам
сағлам еркәк �ејван сечмә-
лидир.1 11 Һејван Је�ованын
өнүндә гурбанҝа�ын шимал
тәрәфиндә кәсилмәлидир. Ка-
�инләр ганы �әр тәрәфдән гур-
банҝа�ын үстүнә чиләсинләр.À

12 Һејванын башы кәсилмә-
ли, бөјрәк пији чыхарылмалы,
ҹәмдәк исә парчалара бөлүн-
мәлидир. Ка�ин онлары гур-
банҝа�дакы одунларын үстүнә
дүзмәлидир. 13 Һејванын ба-
ғырсаглары вә ајаглары јујул-
малыдыр. Ка�ин бунларын �а-
мысыны гурбанҝа�да јандыр-
сын. Бу, јандырма гурбаныдыр,
әтри Је�оваја хош олан, одда
јандырылан тәгдимәдир.

14 Јандырма гурбаны кими
Је�оваја гуш тәгдим едән адам
исә гумру гушу вә ја бала ҝө-
јәрчин ҝәтирмәлидир.3 15 Ка-
�ин гушу гурбанҝа�ын јанына
ҝәтирмәли, боғазыны дырнағы
илә јыртыб гурбанҝа�да јан-
дырмалыдыр. Ганыны исә гур-
банҝа�ын бир диварындан
ахытмалыдыр. 16 О, гушун
чинәданыны чыхарыб түкләри-

ни јолмалы вә гурбанҝа�ын
шәрг тәрәфинә, күллүјә атма-
лыдыр.* 17 Ка�ин гушу га-
надларынын алтындан јарма-
лы, амма ики јерә бөлмәмә-
лидир. Сонра ону гурбанҝа�да
јанан одунларын үстүндә јан-
дырмалыдыр. Бу, јандырма гур-
баныдыр, әтри Је�оваја хош
олан, одда јандырылан тәгди-
мәдир.

2 Је�оваја тахыл тәгдимәси+

ҝәтирән адам тәгдимәни
нарын ундан ҝәтирмәлидир.
Үстүнә јағ төкмәли вә күндүр
гојмалыдыр., 2 Сонра ону ка-
�инләрин, Һарун оғуллары-
нын јанына ҝәтирмәлидир. Ка-
�ин бүтүн күндүрлә бирлик-
дә јағ гатылмыш нарын ундан
бир овуҹ ҝөтүрүб гурбанҝа�-
да хатирә тәгдимәси- кими јан-
дырсын. Бу, әтри Је�оваја хош
олан, одда јандырылан тәгди-
мәдир. 3 Тахыл тәгдимәсин-
дән галан �иссә Һарунун вә
оғулларынын олаҹаг.¸ О, Је-
�оваја одда јандырылараг ҝә-
тирилән тәгдимәләрин ичиндә
сон дәрәҹә мүгәддәсдир./

4 Тәндирдә биширилән та-
хыл тәгдимәси ҝәтирән адам
ону нарын ундан ҝәтирмәли-
дир: мајасыз, јағлы хәмирдән
биширилмиш �алгавары чөрәк
вә ја мајасыз хәмирдән биши-
рилмиш, үстүнә јағ чәкилмиш
лаваш ҝәтирмәлидир.1

5 Саҹда биширилмиш та-
хыл тәгдимәси нарын уна јағ
гатылыб јоғрулмуш хәмирдән
олмалыдыр.À 6 Ону тикәләрә
бөлмәк вә үстүнә јағ төкмәк
лазымдыр.3 Бу, тахыл тәгди-
мәсидир.

7 Газанда биширилмиш та-
хыл тәгдимәси ҝәтирәндә ону
јағдан вә нарын ундан �а-
зырламаг лазымдыр. 8 Је�о-
ваја ҝәтирилән тахыл тәгдимә-
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си бунлардан �азырланмалы-
дыр. Тәгдимә ка�инә верилмә-
ли, ка�ин дә ону гурбанҝа�а
ҝәтирмәлидир. 9 Ка�ин та-
хыл тәгдимәсиндән бир гәдәр
ҝөтүрүб хатирә тәгдимәси*

кими гурбанҝа�да јандырсын.
Бу, әтри Је�оваја хош олан,
одда јандырылан тәгдимәдир.+

10 Тахыл тәгдимәсиндән га-
лан �иссә Һарунун вә оғулла-
рынын олаҹаг. О, Је�ова үчүн
одда јандырылан тәгдимәлә-
рин ичиндә сон дәрәҹә мүгәд-
дәсдир.,

11 Је�оваја ҝәтирилән та-
хыл тәгдимәләриндән �еч
бири мајалы олмамалыдыр.-

Чүнки нә мајалыг хәмири, нә
дә балы� Је�оваја одда јанды-
рылан тәгдимә олараг ҝәтир-
мәк олмаз.

12 Онлары нүбар тәгдимә-
си¸ кими Је�оваја тәгдим ет-
мәк олар, амма хош әтир кими
гурбанҝа�а ҝәтирмәк олмаз.

13 Ҝәтирилән бүтүн тахыл
тәгдимәләринә дуз гатылма-
лыдыр. Дузсуз тахыл тәгдимә-
си ҝәтирмәјин. Дуз Алла�ын
ә�динин рәмзидир. Бүтүн тәг-
димәләрә дуз гатылмалыдыр./

14 Нүбардан Је�оваја та-
хыл тәгдимәси ҝәтирәндә гов-
рулмуш вә дөјүлүб јарма
�алына салынмыш тәзә та-
хыл ҝәтирин. Бу, нүбардан ҝә-
тирилән тахыл тәгдимәсидир.1

15 Онун үстүнә јағ төкүн вә
күндүр гојун. Бу, тахыл тәг-
димәсидир. 16 Ка�ин ону ха-
тирә тәгдимәси кими јандыр-
сын.À О, күндүрүн �амысы илә
бирликдә јағ гатылмыш јарма-
дан бир гәдәр ҝөтүрүб Је�о-
ваја одда јандырылан тәгдимә
олараг тәгдим етсин.
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3 Гарамалын еркәјиндән вә
ја дишисиндән үнсијјәт

гурбаны* тәгдим етмәк истә-
јән адам Је�ованын �үзуруна
сағлам �ејван ҝәтирмәлидир.
2 О, әлини �ејванын башына
гојмалыдыр. Һејван Һүзур ча-
дырынын ҝиришиндә кәсилмә-
ли, ка�инләр, Һарун оғуллары
ганы �әр тәрәфдән гурбанҝа-
�ын үстүнә чиләмәлидирләр.
3 Һәмин адам үнсијјәт гурба-
нынын бу �иссәсини Је�оваја
одда јандырылараг ҝәтирилән
тәгдимә кими тәгдим етмәли-
дир:+ ич пијини, бағырсаглары
өртән бүтүн пији,, 4 �әр ики
бөјрәји вә онларын үстүндәки,
јәни бел на�ијәсиндәки пији. О
�әмчинин бөјрәкләрлә бир јер-
дә гараҹијәрин үстүндәки пији
дә тәгдим етмәлидир.- 5 Һа-
рун оғуллары бунлары гурбан-
ҝа�да, јанан одунларын үстүн-
дәки јандырма гурбаны илә
бирликдә јандырмалыдыр.¸ Бу,
әтри Је�оваја хош олан, одда
јандырылан тәгдимәдир./

6 Је�оваја тәгдим едилән
үнсијјәт гурбаны гојун-кечи-
дән оларса, ҝәтирилән еркәк
вә ја диши �ејван сағлам ол-
малыдыр.1 7 Ҹаван гоч тәг-
дим едән ону Је�ованын өнү-
нә ҝәтирмәли 8 вә әлини �еј-
ванын башына гојмалыдыр.
Һејван Һүзур чадырынын ҝи-
ришиндә кәсилмәли, Һарун
оғуллары ганы �әр тәрәф-
дән гурбанҝа�ын үстүнә чи-
ләмәлидир. 9 Һәмин адам үн-
сијјәт гурбанынын пијини Је-
�оваја одда јандырылараг ҝә-
тирилән тәгдимә кими тәгдим
етсин.À О, дүз бел сүмүјүнүн
јанындан бүтүн гујруғу кәсмә-
ли, �әмчинин ич пијини, ба-
ғырсаглары өртән бүтүн пији,
10 �әр ики бөјрәји вә онларын
үстүндәки, јәни бел на�ијәсин-
дәки пији вә бөјрәкләрлә бир
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јердә гараҹијәрин үстүндәки
пији чыхармалыдыр.* 11 Ка-
�инләр бунлары гурбанҝа�да
јемәк тәгдимәси кими јандыр-
сынлар. Бу, Је�ова үчүн одда
јандырылан тәгдимәдир.+

12 Кечи тәгдим едән ону
Је�ованын өнүнә ҝәтирмәли
13 вә әлини �ејванын башы-
на гојмалыдыр. Һејван Һүзур
чадырынын ҝиришиндә кә-
силмәли, Һарун оғуллары ганы
�әр тәрәфдән гурбанҝа�ын үс-
түнә чиләмәлидирләр. 14 Һә-
мин адам Је�ова үчүн одда
јандырылан тәгдимә кими �еј-
ванын бу �иссәсини: ич пији-
ни, бағырсаглары өртән бү-
түн пији,, 15 �әр ики бөј-
рәји вә онларын үстүндәки,
јәни бел на�ијәсиндәки пији,
�абелә бөјрәкләрлә бир јер-
дә гараҹијәрин үстүндәки пији
тәгдим етмәлидир. 16 Ка�ин-
ләр бунлары гурбанҝа�да хош
әтир үчүн одда јандырылан је-
мәк тәгдимәси кими јандыр-
сынлар. Пијин �амысы Је�ова-
нындыр.-

17 Пиј вә ган¸ јемәмәлиси-
низ. Бу, јашадығыныз �әр јер-
дә бүтүн нәсилләриниз үчүн
�әмишәлик ганундур”».

4 Сонра Је�ова Мусаја деди:
2 «Исраил оғулларына бе-

лә де: “Кимсә билмәдән Је�о-
ванын гадаған етдији иши ҝө-
рүб ҝүна�а батанда белә етмә-
лисиниз:/

3 Әҝәр мәс� олунмуш ка-
�ин1 халга да суч газанды-
ран ҝүна� ишләјәрсә,À ҝүна�ы-
на ҝөрә Је�оваја ҝүна� гур-
баны кими сағлам, ҹаван буға
тәгдим етмәлидир.3 4 О, бу-
ғаны Је�ованын өнүнә, Һү-
зур чадырынын ҝиришинә4

ҝәтирмәли, әлини �ејванын ба-
шына гојмалы вә Је�ованын
өнүндә кәсмәлидир.S 5 Сон-

ра мәс� олунмуш ка�ин* буға-
нын ганындан ҝөтүрүб Һү-
зур чадырына ҝирмәлидир.
6 Бармағыны гана батырараг+

Је�ованын өнүндә, мүгәддәс
мәканын пәрдәсинин габағын-
да једди дәфә дамҹылатмалы-
дыр., 7 Ка�ин гандан �әмчи-
нин Һүзур чадырында, Је�о-
ванын өнүндә олан бухур
гурбанҝа�ынын бујнузларына
чәкмәлидир.- Буғанын галан
ганыны исә Һүзур чадырынын
ҝиришинин јанындакы јандыр-
ма гурбаны үчүн олан гурбан-
ҝа�ын дибинә төкмәлидир.¸

8 Сонра о, ич пији вә бағыр-
саглары өртән пиј дахил ол-
магла, буғанын бүтүн пијини,
9 �әр ики бөјрәјини вә онла-
рын үстүндәки, јәни бел на-
�ијәсиндәки пији чыхармалы-
дыр. О �әмчинин бөјрәкләрлә
бир јердә гараҹијәрин үстүн-
дәки пији дә чыхармалыдыр./

10 Үнсијјәт гурбаны кими ҝә-
тирилән буғадан нә чыхары-
лырса, бу буғадан да ејни
шејләр чыхарылмалыдыр.1 Ка-
�ин онлары јандырма гурбаны
үчүн олан гурбанҝа�ын үстүн-
дә јандырмалыдыр.

11 Лакин буғанын дәриси-
ни, әтини, башыны, ајаглары-
ны, бағырсағыны, нәҹисини,À

12 бир сөзлә, буғанын бү-
түн галан �иссәләрини дүшәр-
ҝәдән кәнара, күл атылан пак
бир јерә чыхартдырыб одунун
үстүндә јандырсын.3 Бунлар
күл атылан јердә јандырылма-
лыдыр.

13 Бүтүн Исраил иҹмасы
билмәдән суч ишләјиб ҝүна�а
батар,4 Је�ованын гојдуғу га-
дағаны поздугларындан бихә-
бәр оларларса,S 14 бу ашкар
оланда, онлар Һүзур чадыры-
нын јанына ҝүна� гурбаны
кими бир ҹаван буға ҝәтирмә-
лидирләр. 15 Иҹманын ағсаг-
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галлары әлләрини Је�ованын
өнүндә буғанын башына гој-
сунлар вә о, Је�ованын өнүн-
дә кәсилсин.

16 Сонра мәс� олунмуш ка-
�ин буғанын ганындан ҝө-
түрүб Һүзур чадырына ҝир-
мәлидир. 17 Бармағыны гана
батырараг Је�ованын өнүн-
дә, мүгәддәс мәканын пәрдә-
синин* габағында једди дәфә
дамҹылатмалыдыр. 18 Ка�ин
гандан �әмчинин Һүзур ча-
дырында, Је�ованын өнүндә
олан гурбанҝа�ын+ бујнузла-
рына чәкмәлидир. Буғанын га-
лан ганыны исә Һүзур чады-
рынын ҝиришинин јанындакы
јандырма гурбаны үчүн олан
гурбанҝа�ын дибинә төксүн.,

19 О, �ејванын бүтүн пијини
чыхарыб гурбанҝа�да јандыр-
малыдыр.- 20 Ҝүна� гурбаны
олан о бири буға илә нә ет-
мишдисә, ејни шеји бу буға илә
дә етсин; гој �әр шеји мә�з
белә етсин. Беләликлә, ка�ин
халг үчүн кәффарә вермиш
олаҹаг¸ вә халгын ҝүна�ы ба-
ғышланаҹаг. 21 Ка�ин бу бу-
ғаны да дүшәрҝәдән кәнара
чыхартдырыб биринҹи буғаны
јандырдығы кими јандырмалы-
дыр./ Бу, халг үчүн тәгдим
олунан ҝүна� гурбаныдыр.1

22 Халгын башчыларын-
данÀ бири билмәдән Алла�ы
Је�ованын гадаған етдији иши
ҝөрүб ҝүна�а батарса, 23 ја-
худ хәбәр тутарса ки, �ансы-
са әмри позараг ҝүна�а ба-
тыб, онда о, гурбан олараг
сағлам, ҹаван тәкә ҝәтирмәли-
дир. 24 О, әлини тәкәнин ба-
шына гојмалы вә ону Је�ова-
нын өнүндә јандырма гурбан-
лары кәсилән јердә кәсмәли-
дир.3 Бу, ҝүна� гурбаныдыр.
25 Ка�ин бармағыны гана ба-
тырараг јандырма гурбаны
үчүн олан гурбанҝа�ын буј-

нузларына чәкмәлидир.* Галан
ганы исә јандырма гурбаны
үчүн олан гурбанҝа�ын диби-
нә төкмәлидир.+ 26 О, үнсиј-
јәт гурбанынын пији кими, бу
�ејванын да бүтүн пијини гур-
банҝа�да јандырмалыдыр., Бе-
ләликлә, ка�ин онун үчүн ҝү-
на�ынын кәффарәсини вер-
миш олаҹаг вә онун ҝүна�ы
бағышланаҹаг.

27 Халгын ичиндән ким-
сә билмәдән Је�ованын гада-
ған етдији иши ҝөрүб ҝү-
на�а батарса,- 28 јахуд ҝү-
на� ишләдијиндән хәбәр ту-
тарса, онда ишләдији ҝүна�а
ҝөрә гурбан олараг сағлам, ҹа-
ван диши кечи ҝәтирмәлидир.
29 О, әлини кечинин башына
гојмалы вә ону јандырма гур-
банлары кәсилән јердә кәсмә-
лидир.¸ 30 Ка�ин бармағыны
гана батырараг јандырма гур-
баны үчүн олан гурбанҝа�ын
бујнузларына чәксин. Галан
ганы исә гурбанҝа�ын дибинә
төксүн./ 31 О, үнсијјәт гур-
банынын пији кими, бу �ејва-
нын да бүтүн пијини чыхарыб1

Је�оваја хош олан әтир кими
гурбанҝа�да јандырмалыдыр.À

Беләликлә, ка�ин о адам үчүн
кәффарә вермиш олаҹаг вә
онун ҝүна�ы бағышланаҹаг.

32 Әҝәр о, ҝүна� гурбаны
кими гузу ҝәтирмәк истәсә,
сағлам диши �ејван ҝәтирмә-
лидир. 33 О, әлини гузунун
башына гојмалы вә ону јан-
дырма гурбанлары кәсилән
јердә ҝүна� гурбаны олараг
кәсмәлидир.3 34 Ка�ин бар-
мағыны гана батырараг јан-
дырма гурбаны үчүн олан гур-
банҝа�ын бујнузларына чәк-
син.4 Галан ганы исә гурбанҝа-
�ын дибинә төксүн. 35 О,
үнсијјәт гурбаны олараг ҝәти-
рилән ҹаван гочун пији ки-
ми, бу �ејванын да бүтүн
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пијини чыхармалы вә гурбан-
ҝа�да, Је�ова үчүн одда јан-
дырылан тәгдимәләрин үстүн-
дә јандырмалыдыр.* Беләлик-
лә, ка�ин онун үчүн ишләдији
ҝүна�ын кәффарәсини вермиш
олаҹаг вә онун ҝүна�ы бағыш-
ланаҹаг.+

5 Әҝәр кимсә �ансыса ҝүна-
�ын ша�иди олар, бунунла

бағлы нә исә биләр вә ја ҝө-
рәрсә, амма шә�адәт вермәк
үчүн чағырыш оланда� билди-
јини ачыб демәзсә,, ҝүна�ына
ҝөрә ҹаваб вермәли олаҹаг.

2 Ким, �әтта өзүнүн хәбә-
ри олмадан белә, мурдар бир
шејә — напак вә�ши �ејванын,
напак ев �ејванынын лешинә,
јахуд напак гајнашан мәхлу-
гун өлүсүнә тохунарса,- мур-
дарланаҹаг вә ҝүна�а батаҹаг.
3 Әҝәр кимсә хәбәри олмадан
инсандан ифраз олунан мур-
дарлыға, мурдар әшјаја, јахуд
мурдар адама тохунуб мурдар-
ланарса, бундан хәбәр тутанда
ҝүна�кар сајылаҹаг.¸

4 Кимсә истәр јахшылыг
олсун, истәрсә дә пислик, нә
исә етмәјә тәләсик, гејри-их-
тијари анд ичәрсә, дүшүнмә-
дән анд ичдијини баша дүшән-
дә ҝүна�кар сајылаҹаг./

5 Ким бу шејләрдә ҝүна�-
кар олса, ҝүна�ыны ачыб ети-
раф етмәлидир.1 6 Һәмчинин
етдији ҝүна�а ҝөрә Је�оваја
тәгсир гурбаны,À јәни гојун-ке-
чидән бир диши �ејван — бир
гузу, јахуд бир ҹаван кечи тәг-
дим етмәлидир. Бу, ҝүна� гур-
баныдыр. Сонра ка�ин онун
үчүн ҝүна�ынын кәффарәсини
версин.
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7 Әҝәр онун гојун ҝәтир-
мәјә ҝүҹү чатмырса, ҝүна�ы-
на ҝөрә тәгсир гурбаны олараг
Је�оваја ики гумру гушу, ја-
худ ики бала ҝөјәрчин тәгдим
етсин,* бирини ҝүна� гурба-
ны кими, о бирини исә јандыр-
ма гурбаны кими.+ 8 Онла-
ры ка�инин јанына ҝәтирмәли-
дир, ка�ин исә онлардан би-
рини ҝүна� гурбаны кими
тәгдим етмәлидир. О, дырна-
ғы илә гушун боғазыны јырт-
малы, амма башыны үзмәмә-
лидир. 9 Онун ганындан гур-
банҝа�ын бир диварынын үс-
түнә дамҹылатмалыдыр, галан
ганы исә гурбанҝа�ын диби-
нә ахытмалыдыр., Бу, ҝүна�
гурбаныдыр. 10 О бири гушу
јандырма гурбаны кими гајда-
гануна ујғун олараг тәгдим ет-
мәлидир.- Беләҹә, ка�ин онун
үчүн етдији ҝүна�ын кәффарә-
сини вермиш олаҹаг вә онун
ҝүна�ы бағышланаҹаг.¸

11 Әҝәр онун ики гумру
гушу вә ја ики бала ҝөјәрчин
ҝәтирмәјә дә ҝүҹү чатмырса,
ҝүна�ына ҝөрә ефанын�/ онда
бири гәдәр нарын уну ҝү-
на� тәгдимәси олараг ҝәтир-
син. Она нә јағ гатмалыдыр, нә
дә үстүнә күндүр гојмалыдыр,
чүнки бу, ҝүна� тәгдимәсидир.
12 Ону ка�инә ҝәтирмәлидир.
Ка�ин ондан хатирә тәгдимә-
си кими бир овуҹ ҝөтүрүб гур-
банҝа�да, Је�ова үчүн одда
јандырылан тәгдимәләрин үс-
түндә јандырсын. Бу, ҝүна�
тәгдимәсидир. 13 Беләҹә, ка-
�ин бу ҝүна�лардан �әр �ан-
сы бирини едән адам үчүн
кәффарә вермиш олаҹаг. Онун
ҝүна�ы бағышланаҹаг.1 Тахыл
тәгдимәси кими, бу тәгдимә-
дән дә галан ка�инин олмалы-
дыр”».À
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14 Је�ова сөзүнә давам
едиб Мусаја деди: 15 «Әҝәр
кимсә хәтаја јол вериб Је�ова-
нын мүгәддәс сајдығы шејләрә
гаршы билмәдән ҝүна� ишлә-
јәрсә,* Је�оваја тәгсир гурба-
ны олараг сағлам гоч ҝәтир-
мәлидир.+ Гочун ҝүмүш ше-
келлә� дәјәри мүгәддәс мәкан
шекели илә мүәјјән едилмәли-
дир., 16 Һәмин адам мүгәд-
дәс мәкана гаршы ишләдији
ҝүна�ын гаршылығыны, үстә-
лик, онун бешдә бирини өдә-
мәлидир.- Бу мәбләғи ка�инә
вермәлидир ки, ка�ин тәгсир
гурбаны олан гочла онун үчүн
кәффарә версин. Беләҹә, онун
ҝүна�ы бағышланаҹаг.¸

17 Һәтта билмәдән Је�ова-
нын гадаған етдији шеји едиб
суч ишләјән адам ҝүна�кар-
дыр вә ҝүна�ына ҝөрә ҹа-
ваб вермәлидир./ 18 О, тәг-
сир гурбаны олараг ка�инин
јанына мүәјјән едилмиш дәјәрә
мүвафиг сағлам гоч ҝәтирмә-
лидир.1 Ка�ин онун үчүн бил-
мәдән, тәсадүфән етдији ҝүна-
�ынын кәффарәсини версин.
Беләҹә, онун ҝүна�ы бағышла-
наҹаг. 19 Бу, тәгсир гурбаны-
дыр. Һәмин адам Је�ованын
өнүндә ҝүна�а батмышды».

6 Је�ова сөзүнә давам едиб
Мусаја деди: 2 «Ким она

әманәт олунан шејлә бағ-
лы башгасыны алдадар,À ја-
худ кимдәнсә нәсә оғурлајар-
са, кимәсә фырылдаг ҝәләрсә,
3 итмиш бир шеји тапыб онун-
ла бағлы јалан данышарса вә
бу ҝүна�лардан бирини етди-
ји �алда јаландан анд ичәр-
сә,3 Је�оваја сәдагәтсизлик4

ҝөстәриб ҝүна� ишләмиш ола-
ҹаг. 4 Бу ҹүр ҝүна�а батан
адам оғурладығыны, зорла вә
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ја фырылдагла әлә кечирдији-
ни, она әманәт олунан вә ја
тапдығы итмиш шеји, 5 јахуд
�аггында јаландан анд ичди-
ји шеји гајтармалыдыр. Зәрә-
рин дәјәри там �әҹмдә са-
�ибинә өдәнилмәли вә үстү-
нә дәјәрин бешдә бири әлавә
едилмәлидир.* Тәгсиркар буну
ҝүна�ы сүбута јетирилән ҝүн
етмәлидир. 6 О �әмчинин тә-
јин едилмиш дәјәрә мүвафиг
бир гоч ҝөтүрүб Је�оваја тәг-
сир гурбаны кими ка�инин
јанына ҝәтирмәлидир.+ 7 Ка-
�ин Је�ованын өнүндә онун
үчүн кәффарә вермәлидир. Бе-
ләҹә, ону ҝүна�а батыран әмә-
ли бағышланаҹаг».,

8 Је�ова сөзүнә давам едиб
Мусаја деди: 9 «Һаруна вә
оғулларына бу әмри чатдыр:
“Јандырма гурбанына даир га-
нун беләдир:- јандырма гур-
баны бүтүн ҝеҹәни сә�әрәдәк
гурбанҝа�дакы одун үстүн-
дә галмалыдыр. Гурбанҝа�да-
кы од арамсыз јанмалыдыр.
10 Ка�ин хидмәт үчүн олан
кәтан палтарыны¸ вә кәтан ту-
маныны/ ҝејинмәлидир. Сонра
гурбанҝа�дан јандырма гурба-
нынын күлүнү тәмизләјиб1

гурбанҝа�ын јанына јығмалы-
дыр. 11 Сонра исә әјнини дә-
јишибÀ күлү дүшәрҝәдән кә-
нара, пак јерә апармалыдыр.3

12 Гурбанҝа�дакы од �әмишә
јанмалы, сөнмәмәлидир. Ка-
�ин �әр сә�әр ора одун атма-
лы,4 үстүнә јандырма гурбаны-
ны дүзмәли, �әмчинин орада
үнсијјәт гурбанынын пијини
јандырмалыдыр.S 13 Гурбан-
ҝа�дакы од �әмишә јанмалы,
�еч вахт сөнмәмәлидир.

14 Тахыл тәгдимәсинә даир
ганун беләдир:m Һарун оғул-
лары ону Је�ованын �үзу-
рунда, гурбанҝа�ын гаршы-
сында тәгдим етмәлидирләр.
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15 Онлардан бири тахыл тәг-
димәсиндән — јағ гатылмыш
нарын ундан бүтүн күндүрү
илә бир јердә бир овуҹ ҝө-
түрүб гурбанҝа�да әтри Је-
�оваја хош олан хатирә тәг-
димәси кими јандырмалыдыр.*

16 Галаныны Һарун вә оғулла-
ры јејәҹәк.+ Ондан мајасыз чө-
рәк бишириб мүгәддәс јер-
дә — Һүзур чадырынын �әјә-
тиндә јемәлидирләр., 17 Она
маја гатылмамалыдыр.- Мәнә
одда јандырылараг ҝәтирилән
тәгдимәләрдән буну ка�инлә-
рә пај верирәм.¸ Ҝүна� гурба-
ны вә тәгсир гурбаны кими о
да сон дәрәҹә мүгәддәсдир./

18 Һарун нәслиндән олан бү-
түн киши хејлаглары ондан
јејә биләр.1 Бу, Је�оваја одда
јандырылараг ҝәтирилән тәг-
димәләрдән онларын нәсиллә-
ринә верилән �әмишәлик пај-
дыр.À Бу тәгдимәләрин дәјдији
�әр шеј мүгәддәс олаҹаг”».

19 Је�ова јенә Муса илә да-
нышыб деди: 20 «Һарун мәс�
едилән ҝүн өзү вә оғулла-
ры Је�оваја буну тәгдим ет-
мәлидирләр:3 тахыл тәгдимә-
си4 олараг ефанын�S онда бири
гәдәр нарын ун, јарысыны сә-
�әр, јарысыны ахшам. Буну �ә-
мишә етмәлидирләр. 21 Уна
јағ гатыб саҹда биширмәли-
дирләр.m Сонра чөрәјә јахшы-
ҹа јағ �опдуруб доғрамалы вә
әтри Је�оваја хош олан тахыл
тәгдимәси кими ҝәтирмәли-
дирләр. 22 Һарун оғулларын-
дан онун јеринә кечән мәс�
едилмиш ка�ин дә буну етмә-
лидир. U Бу тәгдимә бүтүнлүк-
лә јандырылыб Је�оваја ҝә-
тирилмәлидир. Бу, �әмишәлик
ганундур. 23 Ка�инин ҝәтир-
дији тахыл тәгдимәләринин
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�әр бири бүтүнлүклә јанды-
рылмалыдыр. Ондан јемәк ол-
маз».

24 Је�ова јенидән Муса илә
данышыб деди: 25 «Һаруна
вә оғулларына белә де: “Ҝү-
на� гурбанына даир ганун бе-
ләдир:* ҝүна� гурбаны кими
ҝәтирилән �ејваны Је�ова-
нын өнүндә, јандырма гурба-
ны кими ҝәтирилән �ејванын
кәсилдији јердә кәсмәк лазым-
дыр.+ Ҝүна� гурбаны сон дә-
рәҹә мүгәддәсдир. 26 Бу гур-
бандан ону тәгдим едән ка�ин
јејәҹәк., О, мүгәддәс јердә —
Һүзур чадырынын �әјәтиндә
јејилмәлидир.-

27 Гурбанын әти дәјән �әр
шеј мүгәддәс олаҹаг. Ганын-
дан киминсә палтарына сыч-
раса, палтар мүгәддәс јердә
јујулмалыдыр. 28 Әтин гајна-
дылдығы сахсы габ сындырыл-
малыдыр. Әҝәр мис габда гај-
надылыбса, онда габы сүртүб
су илә јумаг лазымдыр.

29 Ка�инләрин сырасындан
олан бүтүн кишиләр ондан
јејә биләрләр.¸ О, сон дәрә-
ҹә мүгәддәсдир./ 30 Лакин
ганы мүгәддәс мәкана, Һүзур
чадырына кәффарә кими ҝәти-
рилән ҝүна� гурбанындан је-
мәк олмаз.1 О, одда јандырыл-
малыдыр.

7 Тәгсир гурбаны үчүн га-
нун беләдир:À о, сон дәрәҹә

мүгәддәсдир. 2 Тәгсир гур-
баны кими ҝәтирилән �еј-
ваны јандырма гурбаны кими
ҝәтирилән �ејванын кәсилди-
ји јердә кәсиб ганыны3 �әр
тәрәфдән гурбанҝа�ын үстүнә
чиләмәк лазымдыр.4 3 Гујруг,
бағырсагларын үстүндәки пиј,
4 �әр ики бөјрәк вә бел на�и-
јәсиндәки пиј дахил олмагла,
�ејванын бүтүн пијини тәгдим
етмәк лазымдыр.S Бөјрәкләрлә
бир јердә гараҹијәрин үстүн-
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дәки пиј дә чыхарылмалыдыр.*

5 Ка�ин онлары Је�ова үчүн
одда јандырылан гурбан ола-
раг гурбанҝа�да јандырсын.+

Бу, тәгсир гурбаныдыр. 6 Ка-
�инләрин сырасындан олан
бүтүн кишиләр ондан јејә би-
ләрләр., О, сон дәрәҹә мү-
гәддәсдир вә мүгәддәс јердә
јејилмәлидир.- 7 Ҝүна� гур-
банына даир ганун тәгсир гур-
банына да аиддир. Тәгсир гур-
банынын әти бу гурбанла кәф-
фарә верән ка�инә мәхсусдур.¸

8 Кимин үчүнсә јандырма
гурбаны тәгдим едән ка�ин
�ејванын дәрисини өзүнә ҝө-
түрсүн./

9 Тәндирдә, газанда, јахуд
саҹда1 биширилән бүтүн та-
хыл тәгдимәләри онлары тәг-
дим едән ка�инә мәхсусдур. Бу
тәгдимәләр ка�инин олаҹаг.À

10 Јағ гатылмыш,3 јахуд јағ-
сыз4 ҝәтирилән бүтүн тахыл
тәгдимәләри исә Һарунун бү-
түн оғуллары үчүндүр. Һамы-
сынын пајы бәрабәр олмалы-
дыр.

11 Је�оваја үнсијјәт гурба-
ны ҝәтирәнләр үчүн ганун бе-
ләдир:S 12 әҝәр кимсә бу гур-
баны миннәтдарлыг ифадәси
кими ҝәтирирсә, шүкран гур-
банынынm јанында мајасыз јағ-
лы хәмирдән �алгавары чө-
рәк, үстүнә јағ чәкилмиш ла-
ваш вә нарын уна јағ га-
тылараг јахшы-јахшы јоғрулуб
биширилмиш �алгавары чө-
рәк ҝәтирмәлидир. 13 Мин-
нәтдарлыг ифадәси олараг ҝә-
тирилән үнсијјәт гурбаны илә
чөрәк тәгдимәләринин јанын-
да мајалы хәмирдән биширил-
миш �алгавары чөрәк дә ҝәти-
рилмәлидир. 14 Һәмин адам
бу чөрәкләрин �әрәсиндән
бир дәнәсини Је�оваја мүгәд-
дәс пај олараг ҝәтирмәлидир.
Бунлар үнсијјәт гурбанынын

ганыны чиләјән ка�инин ола-
ҹаг.* 15 Миннәтдарлыг ифа-
дәси олараг ҝәтирилән үнсиј-
јәт гурбанынын әти гурбан кә-
силән ҝүн јејилмәлидир. Он-
дан сә�әрә сахламаг олмаз.+

16 Әҝәр кимсә нәзир, деди-
ји үчүн вә ја көнүллү тәгди-
мә- олараг гурбан ҝәтирәрсә,
гурбанын әти кәсилән ҝүн је-
јилмәлидир. Галаныны сә�әри
ҝүн дә јемәк олар. 17 Үчүнҹү
ҝүнә галан исә јандырылма-
лыдыр.¸ 18 Үнсијјәт гурбаны-
нын әтиндән үчүнҹү ҝүн јејил-
сә, бу гурбан гәбул олунмаја-
ҹаг. Гурбаны ҝәтирән адама бу
гурбандан �еч бир хејир дәјмә-
јәҹәк. Бу әт мурдардыр. Ондан
јејән адам ҝүна�ына ҝөрә ҹа-
ваб вермәли олаҹаг./ 19 Мур-
дар бир шејә дәјән әт јејил-
мәмәлидир, ону јандырмаг ла-
зымдыр. Пак әтдән исә јалныз
пак адам јејә биләр.

20 Лакин мурдар ола-ола
Је�оваја ҝәтирилән үнсиј-
јәт гурбанынын әтиндән је-
јән адам халгын арасындан јох
едилмәлидир�.1 21 Ким ин-
сандан ифраз олунан мурдар-
лыға,À напак �ејвана,3 јахуд
мурдар, ијрәнҹ бир шејә4 то-
хунуб сонра да Је�оваја ҝә-
тирилән үнсијјәт гурбанынын
әтиндән јејәрсә, халгын ара-
сындан јох едилмәлидир�”».

22 Је�ова сөзүнә давам
едиб Мусаја деди: 23 «Ис-
раил оғулларына белә де: “Нә
малын, нә гојунун, нә дә ке-
чинин пијини јемәмәлисиниз.S

24 Өлмүш вә ја парчаланмыш
�ејванын пијиндән башга мәг-
сәдләр үчүн истифадә етмәк
олар, јемәк исә гәти гадаған-
дыр.m 25 Је�оваја одда јан-
дырылараг тәгдим олунан �еј-
ванын пијиндән јејән адам
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халгын арасындан јох едилмә-
лидир�.

26 Јашадығыныз �еч бир
јердә ган јемәмәлисиниз,* нә
гушун, нә дә �ејванын.
27 Ган јејән адам халгын ара-
сындан јох едилмәлидир�”».+

28 Је�ова сөзүнә давам
едиб Мусаја деди: 29 «Ис-
раил оғулларына белә де: “Је-
�оваја үнсијјәт гурбаны ҝәти-
рән адам гурбанын бир �иссә-
сини Је�оваја тәгдим етмәли-
дир., 30 Һејванын пији- илә
дөшүнү Је�ова үчүн одда јан-
дырылан тәгдимә кими өз
әли илә тәгдим етмәлидир.
Буну јелләтмә тәгдимәси¸ ола-
раг Је�ованын өнүндә јелләт-
мәлидир. 31 Ка�ин пији гур-
банҝа�да јандырсын,/ дөш исә
Һарунун вә оғулларынын ола-
ҹаг.1

32 Үнсијјәт гурбаны кими
ҝәтирдијиниз �ејванын сағ бу-
дуну мүгәддәс пај олараг ка-
�инә вермәлисиниз.À 33 Һеј-
ванын сағ буду Һарун оғулла-
рындан үнсијјәт гурбанынын
ганыны вә пијини тәгдим едә-
нин пајыдыр.3 34 Чүнки Мән
Исраил оғулларынын ҝәтирди-
ји үнсијјәт гурбанындан јел-
ләтмә тәгдимәси олараг ҝәти-
рилән дөшү вә мүгәддәс пај
олан буду ка�ин Һаруна вә
онун оғулларына верирәм. Бу,
Исраил оғуллары үчүн �әми-
шәлик ганундур.4

35 Бу, Је�оваја одда јан-
дырылараг ҝәтирилән тәгди-
мәләрдән Һарун вә оғуллары
үчүн ајрылан пајдыр. Је�ова-
нын ка�ини тәјин едилдиклә-
ри ҝүндән бу пај онларындыр.S

36 Је�ова әмр етмишди ки,
онлары мәс� едәҹәјиm ҝүн Ис-
раил оғулларындан бу пај он-
лара верилсин. Бу, нәсилдән-

;B69E 6; � �*fd/ ¾W/º`ºWYÀWS/S`D

нәслә дураҹаг �әмишәлик га-
нундур”».

37 Бу, јандырма гурбаны-
на,* тахыл тәгдимәсинә,+ ҝү-
на� гурбанына,, тәгсир гурба-
нына,- ка�инлик гурбанына¸ вә
үнсијјәт гурбанына/ даир га-
нундур. 38 Је�ова бу гануну
Мусаја Сина дағында, Исраил
оғулларына Сина сә�расында
Је�оваја гурбан ҝәтирмәк әмр
едилән ҝүн вермишди.1

8 Сонра Је�ова Мусаја деди:
2 «Һарунла оғулларыныÀ

чағыр, онларын ҝејимләрини,3

мәс� јағыны,4 еләҹә дә ики
гоч, ҝүна� гурбаны үчүн бир
буға вә бир сәбәт мајасыз чө-
рәкS ҝөтүр. 3 Бүтүн иҹманы
да Һүзур чадырынын ҝириши-
нә топла».

4 Муса Је�ованын әмрини
јеринә јетирди. Бүтүн иҹма
Һүзур чадырынын ҝириши-
нә топлашды. 5 Муса ҹамаа-
та хитаб едиб деди: «Је�о-
ва бизә буну әмр едир». 6 О,
Һарунла оғулларыны чағы-
рыб су илә јујунмағы тапшыр-
ды.m 7 Сонра Һаруна алт көј-
нәји U ҝејиндириб кәмәриV бели-
нә бағлады. Үстүндән голсуз
көјнәкÄ илә дөшлүјүW ҝејиндир-
ди вә дөшлүјүн гуршағыныY

кип бағлады. 8 Дөшлүјүн үс-
түндән синәбәндиZ тахды вә
Уримлә Туммими\ онун ичинә
гојду. 9 Әммамәни¾ Һарунун
башына гојду вә әммамәнин
габаг тәрәфинә мүгәддәс лөв-
�әҹији,] парлаг гызыл лөв�ә-
ҹији бәркитди. Һәр шеји Је�о-
ванын әмр етдији кими етди.

10 Сонра Муса мәс� јағыны
ҝөтүрдү вә Мүгәддәс чадыры,
еләҹә дә ичиндә олан �әр шеји
мәс� едиб мүгәддәс етди.`

11 Ондан �әмчинин гурбанҝа-
�ын, онун бүтүн аваданлығы-
нын, чәнин вә алтлығынын үс-
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түнә једди дәфә дамыздырыб
онлары мүгәддәс етмәк үчүн
мәс� етди. 12 Ахырда Һару-
ну мүгәддәс етмәк үчүн мәс�
јағындан башына төкүб ону
мәс� етди.*

13 Бундан сонра Муса Һару-
нун оғулларыны чағырыб алт
көјнәкләрини ҝејиндирди, кә-
мәрләрини белләринә бағла-
ды вә чалмаларыны башлары-
на гојду.+ Је�ова неҹә демиш-
дисә, елә дә етди.

14 Сонра о, ҝүна� гурба-
ны үчүн олан буғаны ҝәтир-
ди. Һарун вә оғуллары әллә-
рини онун башына гојдулар.,

15 Муса �ејваны кәсди, бар-
мағыны гана батырыб- гурбан-
ҝа�ын бујнузларына чәкди вә
гурбанҝа�ы пак етди. Ганын
галаныны исә гурбанҝа�ын
дибинә төкәрәк ону мүгәддәс
етди ки, үстүндә гурбан ҝә-
тирә билсинләр. 16 Бундан
сонра о, бағырсагларын вә
гараҹијәрин үстүндәки пији,
�әр ики бөјрәји вә үстүндә-
ки пији чыхардыб гурбанҝа�-
да јандырды.¸ 17 Галан шеј-
ләри исә — буғанын дәрисини,
әтини вә нәҹисини дүшәрҝә-
дән кәнарда јандырды./ Је�ова
неҹә демишдисә, елә дә етди.

18 Сонра о, јандырма гур-
баны үчүн олан гочу ҝәтир-
ди вә Һарунла оғуллары әллә-
рини гочун башына гојдулар.1

19 Муса гочу кәсди вә ганыны
�әр тәрәфдән гурбанҝа�ын үс-
түнә чиләди. 20 Гочу парча-
лара бөлүб башы, парчалары
вә бөјрәк пијини гурбанҝа�-
дакы одун үстүндә јандырды.
21 Сонра бағырсагла ајаглары
јуду вә гочу бүтүнлүклә гур-
банҝа�да јандырды. Бу, јан-
дырма гурбаны, хош әтир, Је-
�ова үчүн одда јандырылан
тәгдимә иди; Је�ова Мусаја
белә бујурмушду.

22 Сонра о бири гочу, ка-
�инлик гурбаны үчүн олан
гочу ҝәтирди.* Һарунла оғул-
лары әлләрини гочун башына
гојдулар.+ 23 Муса гочу кәсди
вә ганындан бир аз ҝөтүрүб
Һарунун сағ гулағынын мәр-
ҹәјинә, сағ әлинин вә сағ аја-
ғынын баш бармағына чәкди.
24 Сонра Һарунун оғуллары-
ны габаға чыхарыб гандан сағ
гулагларынын мәрҹәјинә, сағ
әлләринин вә сағ ајагларынын
баш бармағына чәкди. Ганын
галаныны исә �әр тәрәфдән
гурбанҝа�ын үстүнә чиләди.,

25 Сонра гочун пијини, гуј-
руғуну, бағырсагларын вә га-
раҹијәрин пијини, �әр ики бөј-
рәји вә онларын үстүндәки
пији, еләҹә дә сағ буду ајырды.-

26 Муса Је�ованын өнүндәки
мајасыз чөрәкләр олан сәбәт-
дән бир �алгавары чөрәк,¸ јағ-
лы хәмирдән биширилмиш бир
�алгавары чөрәк/ вә бир дәнә
лаваш ҝөтүрдү. Онлары пиј
тикәләринин вә сағ будун үс-
түнә гојду. 27 Бунларын �а-
мысыны Һарунун вә оғуллары-
нын әлинин ичинә гојду вә јел-
ләдәрәк Је�ованын �үзурунда
јелләтмә тәгдимәси кими тәг-
дим етди. 28 Сонра чөрәклә-
ри онлардан алды вә гурбан-
ҝа�да, јандырма гурбанынын
үстүндә јандырды. Бу, хош
әтир кими тәгдим олунан ка-
�инлик гурбаны, Је�ова үчүн
одда јандырылан тәгдимә иди.

29 Сонра Муса гочун дөш
�иссәсини ҝөтүрдү вә јелләдә-
рәк Је�ованын �үзурунда јел-
ләтмә тәгдимәси кими тәгдим
етди.1 Ка�инлик гурбаны кими
ҝәтирилән гочун бу �иссәси
Је�ованын ҝөстәришинә ҝөрә
Мусанын пајы олду.À

30 Сонра Муса мәс� јағын-
дан3 вә гурбанҝа�ын үстүн-
дәки гандан бир аз ҝөтүрүб
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Һарунун, палтарларынын,
оғулларынын вә онларын пал-
тарларынын үстүнә сәпди. Бе-
ләликлә, о, Һаруну вә палтар-
ларыны, еләҹә дә оғулларыны*

вә онларын палтарларыны мү-
гәддәс етди.+

31 Сонра Муса Һарунла
оғулларына деди: «Гочун әти-
ни Һүзур чадырынын ҝири-
шиндә суда биширин, вә сә-
бәтдәки чөрәклә елә орадаҹа
јејин. Мәнә: “Гој Һарунла оғул-
лары ону јесин”,- — дејә әмр
олунуб. 32 Гурбанын әтин-
дән вә чөрәкдән сә�әрә га-
ланы јандырын.¸ 33 Ка�инли-
јә тәјин едилмә мүддәти баша
чатана гәдәр, једди ҝүн Һүзур
чадырындан араланмајын. Ка-
�инлијә тәјин едилмәниз једди
ҝүн чәкәҹәк./ 34 Кәффарәниз
үчүн Је�ова әмр едиб ки, бу
ҝүн етдијимизи галан ҝүнләр
дә едәк.1 35 Једди ҝүн, једди
ҝеҹәÀ Һүзур чадырынын јанын-
да олун вә Је�ованын гаршы-
сында борҹунузу јеринә јети-
рин,3 јохса өләҹәксиниз. Мәнә
белә әмр олунуб».

36 Је�ова Мусаја нә бујур-
мушдуса, Һарунла оғуллары
�амысыны етдиләр.

9 Сәккизинҹи ҝүн4 Муса Һа-
рунла оғулларыны вә Ис-

раил халгынын ағсаггаллары-
ны бир јерә топлајыб 2 Һа-
руна деди: «Өзүн үчүн ҝү-
на� гурбаны кими сағлам бир
данаS вә јандырма гурбаны
кими сағлам бир гоч ҝөтү-
рүб Је�ованын өнүнә ҝәтир.
3 Исраил оғулларына исә белә
сөјлә: “Ҝүна� гурбаны үчүн
бир тәкә, јандырма гурба-
ны үчүн исә икиси дә бирил-
лик олан бир дана вә бир ер-
кәк тоғлу ҝөтүрүн. 4 Је�ова-
нын өнүндә үнсијјәт гурбаныm

кими кәсмәк үчүн бир буға,
бир гоч, бир дә јағла јоғрул-

муш тахыл тәгдимәси* ҝөтү-
рүн. Чүнки бу ҝүн Је�ова сизә
ҝөрүнәҹәк”».+

5 Онлар Мусанын дедији
�әр шеји Һүзур чадырынын
гаршысына ҝәтирдиләр. Сон-
ра бүтүн иҹма ҝәлиб Је�ова-
нын �үзурунда дурду. 6 Муса
деди: «Је�ованын бујурдуғу бу
шеји един ки, Је�ованын ҹа-
лалы сизә ҝөрүнсүн»., 7 Сон-
ра Һаруна деди: «Гурбанҝа�а
јахынлаш вә өзүн үчүн ҝүна�
гурбаны- илә јандырма гурба-
ны тәгдим ет, өзүн вә евин
үчүн кәффарә вер.¸ Халгын
тәгдимәсини ҝәтир/ вә Је�о-
ванын әмр етдији кими, онлар
үчүн кәффарә вер».1

8 Һарун дәр�ал гурбанҝа�а
јахынлашыб өзү үчүн ҝүна�
гурбаны олараг дананы кәс-
ди.À 9 Сонра оғуллары ганы
ҝәтириб Һаруна вердиләр.3 О,
бармағыны гана батырыб гур-
банҝа�ын бујнузларына чәк-
ди, галаныны исә гурбанҝа-
�ын дибинә төкдү.4 10 Һејва-
нын пијини, бөјрәкләрини, га-
раҹијәринин үстүндәки пији
Је�ованын Мусаја әмр етдији
кими, гурбанҝа�да јандырды.S

11 Әтини вә дәрисини исә дү-
шәрҝәдән кәнарда јандырды.m

12 Сонра Һарун јандырма
гурбаны кими тәгдим олу-
нан �ејваны кәсди. Оғуллары
ганы ҝәтириб она вердиләр вә
о, ганы �әр тәрәфдән гурбан-
ҝа�ын үстүнә чиләди. U 13 Он-
лар �ејванын парчаларыны
башы илә бирликдә она верди-
ләр. О да онлары гурбанҝа�-
да јандырды. 14 Сонра ба-
ғырсагларла ајаглары јуду вә
гурбанҝа�дакы јандырма гур-
банынын үстүнә гојуб јан-
дырды.

15 Бундан сонра Һарун хал-
гын тәгдимәсини ҝәтирди.
Халгын ҝүна�ы үчүн олан тә-
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кәни кәсди вә биринҹи гурбан
кими ону да ҝүна� гурбаны
олараг тәгдим етди. 16 Ар-
дынҹа јандырма гурбаныны
тәгдим етди. Бу гурбаны гајда-
гануна ујғун олараг ҝәтирди.*

17 Һарун сә�әрки+ јандыр-
ма гурбанындан савајы, тахыл
тәгдимәси дә ҝәтирди., Ондан
овуҹ долусу ҝөтүрүб гурбан-
ҝа�да јандырды.

18 Сонра халг үчүн үнсијјәт
гурбаны кими нәзәрдә тутулан
буғаны вә гочу кәсди. Оғулла-
ры ганы ҝәтириб Һаруна вер-
диләр вә о, ганы �әр тәрәфдән
гурбанҝа�ын үстүнә чиләди.-

19 Буғанын пијини,¸ гочун гуј-
руғуну, ичалатыны өртән пији,
бөјрәкләри вә гараҹијәрин үс-
түндәки пији/ 20 дөш �иссә-
ләринин үстүнә гојдулар, сон-
ра Һарун бүтүн бу пији гур-
банҝа�да јандырды.1 21 Дөш
�иссәләрини вә сағ буду исә
Мусанын әмр етдији кими, Је-
�ованын өнүндә јелләтмә тәг-
димәси олараг јелләтди.À

22 Һарун ҝүна� гурбаныны,
јандырма гурбаныны вә үнсиј-
јәт гурбаныны тәгдим едәндән
сонра әлләрини халга доғру
узадыб онлара хејир-дуа вер-
ди3 вә ашағы дүшдү. 23 Муса
илә Һарун Һүзур чадырына
ҝирдиләр, сонра исә чыхыб
халга хејир-дуа вердиләр.4

Бүтүн халга Је�ованын ҹа-
лалы ҝөрүндү.S 24 Је�ова-
нын �үзурундан алов чыхыбm

гурбанҝа�дакы јандырма гур-
баныны вә пији јандырыб күлә
дөндәрди. Бу ан �әр јандан се-
винҹ нидалары ешидилди вә
халг үзүстә јерә дөшәнди. U

10 Һарунун оғуллары На-
даб вә Аби�уV бухурдан-

ларынын ичинә көзлә бухур
гојубÄ Је�оваја онлара бујрул-
мамыш, јасаг одW ҝәтирди-
ләр. 2 Онда Је�ованын �үзу-

рундан алов чыхыб онлары
бүрүдү.* Онлар елә Је�ова-
нын �үзурундаҹа ҹанларыны
тапшырдылар.+ 3 Муса Һару-
на деди: «Је�ова белә бујурур:
“Мәнә јахын оланлар үчүн мү-
гәддәс олмалыјам,, бүтүн хал-
гын гаршысында адым уҹа ту-
тулмалыдыр”». Һарун бир кәл-
мә дә демәјиб сакит дурду.

4 Муса Һарунун әмиси Үз-
зиилин- оғуллары Мүсаиллә
Әлсәфаны чағырыб деди: «Ҝә-
лин, гардашларынызын ҹәсә-
дини мүгәддәс мәкандан чы-
харыб дүшәрҝәдән кәнара апа-
рын». 5 Онлар ҝәлиб ҹә-
сәдләри елә паллы-палтарлы
Мусанын дедији кими, дүшәр-
ҝәдән кәнара чыхардылар.

6 Бундан сонра Муса Һару-
на вә онун о бири оғланлары-
на, Әлјазарла Исамара деди:
«Сачларыныз пыртлашыг ол-
масын, јаханызы ҹырмајын,¸

јохса өләҹәксиниз, үстәлик,
бүтүн иҹманы да Алла�ын гә-
зәбинә туш едәҹәксиниз. Гој
Је�ованын одла мә�в етдији
бу адамлары гардашларыныз,
бүтүн Исраил ә�ли ағласын.
7 Сиз исә Һүзур чадырын-
дан араланмајын ки, өлмәјәси-
низ, чүнки үстүнүзә Је�ова-
нын мәс� јағы/ төкүлүб». Он-
лар Мусанын сөзүнә итаәт ет-
диләр.

8 Сонра Је�ова Һаруна
деди: 9 «Һүзур чадырына ҝә-
ләндә нә өзүн, нә дә оғул-
ларын шәраб вә ја башга
кефләндириҹи ички ичмәјин
ки, өлмәјәсиниз.1 Бу сизин нә-
силләриниз үчүн дәјишилмәз
ганундур. 10 Беләҹә, сиз мү-
гәддәс оланла олмајаны, пакла
напакы ајырд едәҹәкÀ 11 вә
Је�ованын Муса васитәсилә
вердији бүтүн ганунлары Ис-
раил оғулларына өјрәдә билә-
ҹәксиниз».3

�¿D =
* , 5B7
, :B=

+ �f 6=B7=

, , 6B5E 55E 57

- , 7B5E 6

¸ , 7B7E 8

/ , 7B=E 5>

1 , ;B6=O75

À �f 6=B6;E 6<

3 �U :B67O6;
�Z 5>B<
�Z 65B9
5�Y 67B57

4 6�j :B5<
6�Y :B7

S , =B:

m ÁV :B65
5�Y 65B6:

U 5�/ 5<B7<E 7=
6�Y ;B5E 7

��������������������

�¿D 5>
V �f :B67
5�Y 68B6

Ä �f 7>B78E 79
, 5:B56

W �f 7>B=
, 5>B=
, 5:B5E 6

��������������������

*¸ aºbdZ
* �U 5:B79

+ �U 6:B:5

, �f 5=B66

- �f :B5<

¸ , 65B5>

/ �f 6<B85
, <B56
, 65B55E 56

1 Á4 88B65

À Á4 88B67

3 �Z 77B5>
6�Y 5;B<E =
�À <B;E <
�W 6B;

183 	���	�	¿� =B5:—5>B55



12 Сонра Муса Һаруна вә
онун сағ галан о бири оғлан-
лары Әлјазарла Исамара деди:
«Је�ова үчүн одда јандыры-
лан тахыл тәгдимәсиндән ар-
тыг галаныны ҝөтүрүн вә он-
дан мајасыз чөрәк �азырла-
јыб гурбанҝа�ын јанында је-
јин,* чүнки о, сон дәрәҹә
мүгәддәсдир.+ 13 Ону мүгәд-
дәс јердә јемәлисиниз,, чүн-
ки о, Је�оваја одда јандырыла-
раг ҝәтирилән тәгдимәләрдән
сәнин вә оғулларынын пајы-
дыр. Мәнә белә әмр олунуб.
14 Һәмчинин јелләтмә тәгди-
мәси кими ҝәтирилән дөш �ис-
сәни вә мүгәддәс пај олан буду
сән,- оғулларын, гызларын пак
јердә јејин.¸ Бу, Исраил оғулла-
рынын ҝәтирдији үнсијјәт гур-
банларындан сәнә вә оғулла-
рына дүшән пајдыр. 15 Мү-
гәддәс пај олан буд вә јелләт-
мә тәгдимәси кими ҝәтирилән
дөш �иссә одда јандырылан
пиј тәгдимәләри илә бирликдә
ҝәтирилмәли вә јелләтмә тәг-
димәси Је�ованын өнүндә јел-
ләдилмәлидир. Бунлар — дөш
�иссә вә буд, Је�ованын әмри-
нә ҝөрә, �әмишәлик пај кими
сәнә вә оғулларына верилир»./

16 Муса ҝүна� гурбаны
кими кәсиләҹәк кечини ахта-
ранда ҝөрдү ки, ону артыг јан-
дырыблар.1 Онда Һарунун сағ
галан оғуллары Әлјазарла Иса-
мара �ирсләниб деди: 17 «Нә
үчүн мүгәддәс мәканда ҝү-
на� гурбанындан јемәмиси-
низ?À Ахы о, сон дәрәҹә мү-
гәддәсдир вә сизә верилиб ки,
халгын ҝүна�ыны үзәрини-
зә ҝөтүрәсиниз вә Је�ованын
өнүндә халг үчүн кәффарә ве-
рәсиниз. 18 Гурбанын ганы
мүгәддәс мәкана ҝәтирилмә-
јиб.3 Сиз онун әтиндән мү-
гәддәс мәканда мүтләг јемәли
идиниз. Ахы мәнә белә тапшы-

рылыб». 19 Һарун Мусаја ҹа-
ваб вериб деди: «Башыма бу
иш ҝәлди. Бу ҝүн дә Је�о-
ванын өнүндә ҝүна� гурбаны
вә јандырма гурбаны ҝәтирди-
ләр.* Инди мән дуруб бу ҝү-
на� гурбанындан јесәјдим, Је-
�оваја хош ҝедәрди?» 20 Һа-
рунун ҹавабы Мусанын ағлына
батды.

11 Сонра Је�ова Мусаја
вә Һаруна деди: 2 «Ис-

раил оғулларына белә дејин:
“Јер үзүндәки ҹанлылардан
3 јалныз дырнағы икијә бөлү-
нүб ортасында ара олан вә
ҝөвшәјән �ејванларын әтини
јејә биләрсиниз.+

4 Анҹаг ҝөвшәјән, јахуд
дырнағы икијә бөлүнән �еј-
ванлардан бунларын әтини
јемәк �арамдыр: дәвәнин, чүн-
ки ҝөвшәсә дә, дырнағы там
бөлүнмәјиб. О, сизин үчүн
напак сајылыр., 5 Гајадовша-
нынын-, чүнки ҝөвшәсә дә,
дырнағы икијә бөлүнмәјиб. О,
сизин үчүн напак сајылыр.
6 Довшанын, чүнки ҝөвшәсә
дә, дырнағы икијә бөлүнмә-
јиб. О, сизин үчүн напак сајы-
лыр. 7 Донузун¸, чүнки дыр-
нағы икијә бөлүнүб ортасын-
да ара олса да, ҝөвшәмир.
О, сизин үчүн напак сајылыр.
8 Онларын нә әтини јемәлиси-
низ, нә дә лешинә тохунмалы-
сыныз. Онлар сизин үчүн на-
пак сајылыр./

9 Суда јашајан ҹанлылардан
истәр дәниздә, истәрсә дә чај-
да јашајыб үзҝәҹләри вә пул-
ҹуглары оланлар сизә �алал-
дыр.1 10 Дәниздә, чајда гајна-
шан ҹанлыларын вә диҝәр су
�ејванларынын ичиндән үзҝә-
ҹи вә пулҹуглары олмајанлар
сизин үчүн ијрәнҹ олмалы-
дыр. 11 Онларын әтини јемә-
мәли, лешиндән дә икра� етмә-
лисиниз. Онлар сизин үчүн иј-
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рәнҹ олмалыдыр.* 12 Суда ја-
шајан ҹанлылардан үзҝәҹи вә
пулҹуглары олмајан бүтүн �еј-
ванлар сизин үчүн ијрәнҹ ол-
малыдыр.

13 Ганадлы мәхлугларын
ичиндә ијрәнҹ вә �арам олан-
лар, икра� етмәли олдуғу-
нуз �ејванлар бунлардыр: гар-
тал+, чај гарангушу, гара кәр-
кәс,, 14 гырмызы чалаған,
гара чалағанын бүтүн нөвлә-
ри, 15 гузғунун бүтүн нөвлә-
ри, 16 дәвәгушу, бајгуш, гаға-
јы, ша�инин бүтүн нөвлә-
ри, 17 дам јапалағы, гара-
батдаг, гулаглы бајгуш, 18 гу
гушу, гутан, кәркәс, 19 �аҹы-
лејләк, вағ гушунун бүтүн нөв-
ләри, шанапипик вә јараса.
20 Дөрд ајаг үстә јеријән, гај-
нашан ганадлы �әшәратларын
�амысы сизин үчүн ијрәнҹ ол-
малыдыр.

21 Дөрд ајаг үстә јеријән,
гајнашан ганадлы �әшәратлар-
дан сычрамаг үчүн узун ајаг-
лары оланлары јејә биләр-
синиз. 22 Бунлар сизә �алал-
дыр: көчәри чәјирткәләрин
мүхтәлиф нөвләри вә диҝәр је-
мәли чәјирткәләр,- сисәјләр вә
ҹырҹырамалар. 23 Дөрд ајаг
үстә јеријән, гајнашан ганадлы
�әшәратларын галанлары исә
сизин үчүн ијрәнҹ олмалы-
дыр. 24 Онлары јесәниз, мур-
дар олаҹагсыныз. Ким онла-
рын өлүсүнә тохунса, ахшама
гәдәр мурдар олаҹаг.¸ 25 Он-
ларын өлүсүнү әлинә ҝөтүрән
адам палтарыны јумалыдыр;/

о, ахшама гәдәр мурдар ола-
ҹаг.

26 Дырнағы икијә бөлүнән,
лакин ортасында ара олмајан
вә ҝөвшәмәјән �ејванлар си-
зин үчүн напак сајылыр. Он-
лара тохунан мурдар олаҹаг.1

27 Дөрдајаглыларын ичиндә
пәнҹәси үстүндә ҝәзән бү-

түн ҹанлылар сизин үчүн на-
пак сајылыр. Онларын лешинә
тохунан ахшама гәдәр мурдар
олаҹаг. 28 Онларын лешини
ҝөтүрән адам палтарыны јума-
лыдыр;* о, ахшама гәдәр мур-
дар олаҹаг.+ Онлар сизин үчүн
напак сајылыр.

29 Јердәки сүрүнән ҹанлы-
ларын арасында бунлар сизин
үчүн напак сајылыр: көстә-
бәк, сичан,, кәртәнкәләнин бү-
түн нөвләри, 30 ҝеккон, чөл
кәртәнкәләси, тритон, гум кәр-
тәнкәләси, бугәләмун. 31 Бу
гајнашан ҹанлылар сизин
үчүн напак сајылыр.- Онларын
лешинә тохунан ахшама гәдәр
мурдар олаҹаг.¸

32 Онлардан �ансынынса
леши истәр тахта габ, истәр
палтар, истәр дәри, истәрсә дә
чул олсун, нәјин үстүнә дү-
шүрсә дүшсүн, �әмин шеј мур-
дар сајылаҹаг. Ишләнән �әр
габ сујун ичинә гојулмалыдыр.
О, ахшама гәдәр мурдар ола-
ҹаг, сонра исә пак сајылаҹаг.
33 Леш сахсы габын ичинә дү-
шәрсә, ичиндә нә варса мур-
дар олаҹаг. Габын өзү исә сын-
дырылмалыдыр./ 34 Бу габ-
дан јемәли бир шејин үстүнә
су төкүлсә, �әмин шеј мурдар
олаҹаг, јахуд �әр �ансы габ-
дакы ичмәли бир шејин ичи-
нә дүшсә, ички мурдар ола-
ҹаг. 35 Лешин дүшдүјү �әр
шеј мурдар олаҹаг. Һәмин
шеј тәндир вә ја соба олса,
учурдулмалыдыр. Бу �ејванла-
рын леши сизин үчүн мурдар-
дыр вә мурдар олараг да га-
лаҹаг. 36 Бирҹә чешмә вә
чар�овузун сују пак галаҹаг,
лакин лешә тохунан мурдар
олаҹаг. 37 Леш әкин үчүн ај-
рылмыш тохумун үстүнә дү-
шәрсә, тохум мурдарланмаја-
ҹаг. 38 Амма лешдән нә исә
исладылмыш тохумун үстүнә
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дүшәрсә, о, сизин үчүн мурдар
олаҹаг.

39 Әти јејилән �ејван өләр-
сә, онун лешинә тохунан ах-
шама гәдәр мурдар олаҹаг.*

40 Һәмин �ејванын әтиндән
јејән палтарларыны јумалы-
дыр; о, ахшама гәдәр мур-
дар олаҹаг.+ Һејванын леши-
ни дашыјан адам да палтарла-
рыны јумалыдыр; о да ахшама
гәдәр мурдар олаҹаг. 41 Јер-
дәки бүтүн сүрүнән �ејванлар
ијрәнҹдир,, онлары јемәк ол-
маз. 42 Гарны үстүндә сүрү-
нән, дөрд ајаг үстә јеријән
вә јер үзүндә гајнашан чох-
ајаглы ҹанлылар сизә �арам-
дыр, чүнки онлар ијрәнҹдир.-

43 Сүрүнән ҹанлылары јејиб
өзүнүзү ијрәнҹ �ала салмајын.
Өзүнүзү онларла мурдарла-
мајын,¸ 44 чүнки Мән Је�о-
ва сизин Алла�ынызам./ Пак
галыб мүгәддәс олун,1 чүн-
ки Мән мүгәддәсәм.À Беләлик-
лә, јер үзүндә сүрүнән �еч
бир ҹанлы илә өзүнүзү мур-
дарламајын. 45 Мән Алла�ы-
ныз олмаг үчүн сизи Мисир-
дән чыхаран Је�овајам.3 Мән
мүгәддәсәм,4 буна ҝөрә сиз дә
мүгәддәс олмалысыныз.S

46 Бу, �ејванлара, ганад-
лы мәхлуглара, суларда јаша-
јан ҹанлылара, јердә гајна-
шан мәхлуглара даир ганун-
дур. 47 Онун сајәсиндә сиз
пакы напакдан, �алал �ејваны
�арамдан ајыраҹагсыныз”».m

12 Сонра Је�ова Мусаја
деди: 2 «Исраил оғул-

ларына белә сөјлә: “Һами-
лә гадын оғлан ушағы доғар-
са, онда ајбашы вахты олду-
ғу кими, једди ҝүн мурдар ола-
ҹаг. U 3 Сәккизинҹи ҝүн ушаг
сүннәт олунмалыдыр.V 4 Га-
дын гандан пакланмаг үчүн
отуз үч ҝүн дә ҝөзләмәлидир.
О, �еч бир мүгәддәс шејә то-

хунмамалы вә пакланма мүд-
дәти баша чатанаҹан мүгәддәс
мәкана ҝәлмәмәлидир.

5 Әҝәр о, гыз ушағы до-
ғарса, онда ајбашы вахты ол-
дуғу кими, он дөрд ҝүн мур-
дар олаҹаг. Гандан пакланмаг
үчүн исә алтмыш алты ҝүн дә
ҝөзләмәлидир. 6 Сонра оғлу-
на вә ја гызына ҝөрә ҝөзләди-
ји пакланма ҝүнләри баша ча-
танда, гадын ка�инин јаны-
на, Һүзур чадырынын ҝири-
шинә јандырма гурбаны кими
бир еркәк тоғлу* вә ҝүна� гур-
баны кими бир бала ҝөјәрчин,
ја да бир гумру гушу ҝәтирмә-
лидир. 7 Ка�ин онлары Је�о-
ванын өнүндә тәгдим едиб га-
дын үчүн кәффарә верәҹәк
вә гадын ганахмадан пак ола-
ҹаг. Оғлан вә ја гыз уша-
ғы доған за�ы гадын үчүн га-
нун беләдир. 8 Гадынын гоју-
на ҝүҹү чатмырса, онда ики
гумру гушу вә ја ики бала ҝө-
јәрчин ҝәтирмәлидир,+ бирини
јандырма гурбаны кими, о би-
рисини ҝүна� гурбаны кими.
Ка�ин онун үчүн кәффарә ве-
рәҹәк вә гадын пак олаҹаг”».

13 Бундан сонра Је�ова
Муса илә Һаруна деди:

2 «Киминсә дәрисиндә шиш,
гајсаг, јахуд ләкә әмәлә ҝә-
ләрсә вә онун ҹүзама� чев-
рилмә горхусу јаранарса,, �ә-
мин адамы ка�инә — Һару-
на, јахуд оғулларындан биринә
ҝөстәрмәк лазымдыр.- 3 Ка-
�ин онун дәрисиндәки азарлы
јерә бахмалыдыр. Әҝәр орада-
кы түкләр ағарыб вә азар дә-
ријә ишләјибсә, бу, ҹүзамдыр.
Ка�ин азарлы јерә бахыб хәс-
тәни мурдар елан етмәлидир.
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4 Амма ләкә ағдырса, дәријә
ишләмәјиб вә үстүндәки түк-
ләри ағармајыбса, ка�ин хәс-
тәни једди ҝүнлүјә тәҹрид
етмәлидир.* 5 Једдинҹи ҝүн
ка�ин јенидән азарлыја бахма-
лыдыр. Ҝөрсә ки, ләкә олдуғу
кими галыб вә дәријә јајылма-
јыб, онда ону да�а једди ҝүнә
тәҹрид етмәлидир.

6 Једдинҹи ҝүн ка�ин она
бир дә бахсын. Ҝөрсә ки, азар-
лы јерин рәнҝи солуб вә азар
дәријә јајылмајыб, ону пак
елан етсин.+ Бу, ади гајсаг-
дыр. Һәмин адам палтарлары-
ны јумалыдыр. Бундан сонра о
пак олаҹаг. 7 Лакин пак елан
едилмәк үчүн өзүнү ка�инә
ҝөстәрәндән сонра гајсаг� дә-
ријә јајылса, о, јенә ка�инин
јанына ҝетмәлидир. 8 Ка�ин
она бахмалыдыр. Гајсаг дәри-
јә јајылыбса, ка�ин ону мур-
дар елан етмәлидир. Бу, ҹү-
замдыр.,

9 Әҝәр кимдәсә ҹүзам хәс-
тәлији әмәлә ҝәләрсә, ону ка-
�инә ҝөстәрмәк лазымдыр.
10 Ка�ин она баханда- ҝөр-
сә ки, дәридә ағ шиш вар, үс-
түндәки түкләр ағарыб вә
шишин үстүндә ачыг јара¸

вар, 11 демәли, дәрисиндәки
көк салмыш ҹүзамдыр. Ка�ин
азарлыны мурдар елан етмә-
лидир. Ону тәҹрид етмәјә лү-
зум јохдур,/ чүнки о, мурдар-
дыр. 12 Әҝәр ҹүзам бәдәнин
�әр јериндә әмәлә ҝәлиб, ка-
�инин ҝөрдүјү гәдәр, тәпәдән
дырнағадәк бүтүн бәдәни бү-
рүјүбсә 13 вә ка�ин она ба-
хыб ҝөрүрсә ки, бүтүн бәдә-
ни ҹүзам ичиндәдир, онда
азарлыны пак елан етмәли-
дир�. Бүтүн дәриси ағардығы
үчүн о, пакдыр. 14 Лакин дә-

57B; � �*fd/ SZe1VaSU*D 57B57 � �*fd/
fÀabÀWSUSZ V1hSÆS \WY*/m¸mZm 1W*Z 1bO
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ридә ачыг јара пејда оланда
о, мурдар сајылаҹаг. 15 Ка-
�ин ачыг јараны ҝөрәндә ону
мурдар елан едәҹәк.* Ачыг
јара мурдардыр. Бу, ҹүзам-
дыр.+ 16 Лакин јара јенидән
ағарарса, азарлы ка�инин ја-
нына ҝәлмәлидир. 17 Ка�ин
она бахыб, ҝөрәндә ки, јара
ағарыб, ону пак елан етмәли-
дир. Бу адам пакдыр.

18 Киминсә бәдәниндә чи-
бан чыхарса, амма сағаландан
сонра 19 јериндә ағ шиш вә
ја гырмызымтыл ләкә әмәлә
ҝәләрсә, �әмин адам өзүнү ка-
�инә ҝөстәрмәлидир. 20 Ка-
�ин бахыб- ҝөрсә ки, азар дә-
ријә ишләјиб вә үстүндәки
түкләр ағарыб, азарлыны мур-
дар елан етмәлидир. Бу, чиба-
нын јериндә әмәлә ҝәлән ҹү-
зам хәстәлијидир. 21 Лакин
ка�ин бахыб ҝөрсә ки, онун үс-
түндәки түкләр ағармајыб,
өзү дә дәријә ишләмәјиб вә
рәнҝи солғундур, онда хәстә-
ни једди ҝүнлүк тәҹрид ет-
син.¸ 22 Әҝәр азарын јајыл-
дығы ајдын ҝөрүнүрсә, ка�ин
хәстәни мурдар елан етмәли-
дир. Бу, ҹүзамдыр. 23 Лакин
ләкә олдуғу кими галыб ја-
јылмајыбса, бу, садәҹә чиба-
нын јеринин илти�абыдыр; ка-
�ин хәстәни пак елан етмәли-
дир./

24 Әҝәр кимдәсә јаныг јара-
сы варса вә �әмин јердә гыр-
мызымтыл, јахуд ағ ләкә әмәлә
ҝәлибсә, 25 ка�ин она бах-
малыдыр. Ләкәнин үстүндәки
түкләр ағарыб вә ләкә дәријә
ишләјибсә, бу, јарада әмәлә ҝә-
лән ҹүзамдыр. Ка�ин азарлы-
ны мурдар елан етмәлидир. Бу,
ҹүзам хәстәлијидир. 26 Ла-
кин ка�ин бахыб ҝөрсә ки, лә-
кәнин үстүндә ағ түк јохдур,
ләкә дәријә ишләмәјиб вә рән-
ҝи солғундур, �әмин адамы
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једди ҝүнлүк тәҹрид етмәли-
дир.* 27 Једдинҹи ҝүн она
бахмалыдыр. Әҝәр ләкәнин ја-
јылдығы ајдын ҝөрүнүрсә, ка-
�ин ону мурдар елан етмәли-
дир. Бу, ҹүзам хәстәлијидир.
28 Амма ләкә олдуғу кими га-
лыб јајылмајыбса вә рәнҝи
солғундурса, демәк, јара са-
дәҹә шишиб. Ка�ин азарлыны
пак елан етмәлидир, чүнки бу,
јаранын илти�абыдыр.

29 Һансыса кишинин вә ја
гадынын башына, јахуд чәнә-
синә азар дүшәрсә, 30 ка-
�ин она бахмалыдыр.+ Әҝәр
ҝөрүнүрсә ки, о, дәријә иш-
ләјиб, үстүндәки түкләр сара-
лыб вә назилиб, ка�ин азар-
лыны мурдар елан етмәлидир.
Бу, башын дәрисинә вә саг-
гала дүшән азардыр — баш вә
ја чәнә ҹүзамыдыр. 31 Анҹаг
ка�ин ҝөрүрсә ки, азар дәри-
јә ишләмәјиб вә үстүндә гара
түкләр јохдур, азарлыны јед-
ди ҝүнлүјә тәҹрид етмәли-
дир., 32 Једдинҹи ҝүн ка�ин
азарлы јерә бахмалыдыр. Әҝәр
азар јајылмајыб вә үстүндә-
ки түкләр саралмајыбса, дә-
ријә ишләдији дә ҝөрүнмүрсә,
33 �әмин адам башыны вә чә-
нәсини гырхмалыдыр, азар дү-
шән јерләрә исә дәјмәмәлидир.
Сонра ка�ин ону једди ҝүнлү-
јә тәҹрид етмәлидир.

34 Једдинҹи ҝүн ка�ин јенә
дә азар дүшмүш јерә бахмалы-
дыр. Азар јајылмајыбса вә дә-
ријә ишләдији ҝөрүнмүрсә, ка-
�ин азарлыны пак елан ет-
мәлидир. О, палтарларыны ју-
малыдыр вә бундан сонра
пак олаҹаг. 35 Анҹаг паклан-
дыгдан сонра азар јајылар-
са, 36 ка�ин азарлыја бахма-
лыдыр. Азар јајылыбса, онда
сары түкүн олуб-олмадығыны
јохламаг лазым дејил. Бу адам
мурдардыр. 37 Лакин ка�ин

бахыб ҝөрсә ки, азар јајылма-
јыб вә үстүндә гара түкләр чы-
хыб, демәли, азар сағалыб. Бу
адам пакдыр, ка�ин ону пак
елан етмәлидир.*

38 Әҝәр �ансыса кишинин
вә ја гадынын дәрисиндә ағ лә-
кәләр әмәлә ҝәләрсә, 39 ка-
�ин онлара бахмалыдыр.+ Дә-
ридәки ләкәләр солғун ағ
рәнҝдәдирсә, демәли, бу, ади
сәпҝидир. О адам пакдыр.

40 Әҝәр кишинин башынын
түкү төкүлүб даз оларса, о,
пакдыр. 41 Башын өн тәрә-
финин түкү төкүлүб дазла-
шыбса, о, пакдыр. 42 Амма
тәпәсинин вә ја алнынын даз
јериндә гырмызымтыл јара
әмәлә ҝәләрсә, демәли, бу, тә-
пәдә вә ја алында әмәлә ҝә-
лән ҹүзамдыр. 43 Ка�ин она
бахмалыдыр. Ҝөрсә ки, онун
тәпәсиндәки, јахуд алнындакы
даз јердә јаранан шиш гырмы-
зымтылдыр вә ҹүзама охша-
јыр, 44 демәли, о, ҹүзамлы-
дыр. Белә адам мурдардыр вә
ҹүзамлы олдуғуна ҝөрә ка�ин
ону мурдар елан етмәлидир.
45 Ҹүзамлы адамын әјин-
башы ҹырыг-ҹырыг, сачлары
дағыныг олмалыдыр. Ағзыны�
өртмәли вә “мурдарам, мур-
дарам” дејә гышгырмалыдыр.
46 Хәстә олдуғу бүтүн мүддәт
әрзиндә о, мурдар сајылаҹаг.
Мурдар олдуғу үчүн о, өзүнү
�амыдан тәҹрид едиб, дүшәр-
ҝәдән кәнарда јашамалыдыр.,

47 Әҝәр јун вә ја кәтан пал-
тара, 48 кәтан, јахуд јун пар-
чанын әришинә вә ја арғаҹы-
на, дәри вә ја дәридән �азыр-
ланан �әр �ансы бир шејә ҹү-
зам ләкәси дүшәр 49 вә
палтарда, дәридә, әриш вә ар-
ғаҹда, јахуд дәри әшјада сары-
ја чалан јашыл, јахуд гырмы-

57B89 � �*fd/ +m¸mZmD

�¿D 57
* , 57B8E 9>
, 58B7<
�U 56B59

+ �Z 68B<
�W 6B;

, , 57B8E 9>
, 58B7<
�U 56B59

��������������������

*¸ aºbdZ
* �b <B8
�` 5B88
V 9B58
V 5;B58

+ , 57B6

, �U 9B6
�U 56B58
6�/ ;B7
6�Y 6:B6>E
65

	���	�	¿� 57B6;—8= 188



зымтыл ләкә әмәлә ҝәләрсә,
бу, ҹүзамдыр. Һәмин шеји ка-
�инә ҝөстәрмәк лазымдыр.
50 Ка�ин она бахмалы вә јед-
ди ҝүн ајры бир јердә сахлама-
лыдыр.* 51 Једдинҹи ҝүн ба-
ханда ҝөрсә ки, ләкә палтара,
әришә, арғаҹа, јахуд дәријә (нә
үчүн ишләдилмәсиндән асылы
олмајараг) јајылыб, демәли, бу,
јајылан ҹүзамдыр. Һәмин шеј
мурдардыр.+ 52 Ҹүзам истәр
палтара, истәр јун вә ја кәтан
парчанын әришинә, јахуд арға-
ҹына, истәрсә дә дәридән �а-
зырланан �әр �ансы бир әшја-
ја дүшүбсә, ка�ин �әмин шеји
јандырмалыдыр, чүнки бу, ја-
јылан ҹүзамдыр. Ону јандыр-
маг лазымдыр.

53 Лакин ка�ин бахыб ҝөр-
сә ки, палтарда, әришдә, ар-
ғаҹда, јахуд дәридән �азыр-
ланан �әр �ансы бир әшја-
да олан ҹүзам јајылмајыб,
54 онда ҝөстәриш вермәли-
дир ки, ләкә дүшән шеји јусун-
лар, сонра ону да�а једди ҝүн
ајры бир јердә сахламалыдыр.
55 Ка�ин јујулмуш әшјаја ба-
хыб ҝөрсә ки, ләкә јајылмаса
да, ҝөрүнүшү олдуғу кими га-
лыб, �әмин шеј мурдардыр.
Ону јандырын, чүнки о ја ич, ја
да үст тәрәфдән јејилиб.

56 Ка�ин әшјаја баханда
ҝөрсә ки, јујуландан сонра да
ләкә дүшән јерин рәнҝи со-
луб, онда палтардан, дәри-
дән, әриш вә ја арғаҹдан �ә-
мин �иссәни ҹырыб атмалы-
дыр. 57 Амма ләкә палтарын,
әришин, арғаҹын, јахуд дәри-
дән �азырланан шејин башга
јериндә пејда оларса, демәли,
о јајылыр. Ләкә дүшән әшјаны
јандырмаг лазымдыр., 58 Ла-
кин јујуландан сонра ләкә пал-
тардан, әришдән, арғаҹдан, ја-
худ дәридән �азырланан �әр
�ансы бир шејдән ҝедәрсә, әш-

јаны бир дә јумаг лазымдыр,
сонра о пак олаҹаг.

59 Бу, ҹүзам дүшән јун вә
кәтан палтарын, әришин вә ар-
ғаҹын, јахуд дәридән �азырла-
нан �әр �ансы бир әшјанын
пак, ја да мурдар елан едилмә-
синә даир ганундур».

14 Је�ова сөзүнә давам
едиб Мусаја деди:

2 «Ҹүзамлынын ка�инин јаны-
на ҝәтирилиб пак елан олун-
дуғу ҝүн бу гајдаја риајәт ет-
мәк лазымдыр.* 3 Ка�ин дү-
шәрҝәдән чыхыб она бахмалы-
дыр. Әҝәр ҹүзамлы ҹүзамдан
сағалыбса, 4 ка�ин она пак-
ланмасы үчүн 2 пак гуш,
сидр ағаҹынын будағыны, ал-
гырмызы иплик вә гарагыныг
ҝәтирмәји тапшырмалыдыр.+

5 Ка�инин бујруғу илә гу-
шун бири сахсы габа јығылан
булаг сујунун үстүндә кәсил-
мәлидир. 6 Сонра исә ка�ин
дири гушу, сидр будағыны, ал-
гырмызы иплији вә гарагыны-
ғы ҝөтүрүб �амысыны бирлик-
дә булаг сујунун үстүндә кәси-
лән гушун ганына батырмалы
7 вә ҹүзамдан пакланан ада-
мын үстүнә једди дәфә чилә-
јиб ону пак елан етмәли, сон-
ра дири гушу чөлә бурахмалы-
дыр.,

8 Пакланан адам пал-палта-
рыны јумалы, бүтүн бәдә-
нини гырхмалы вә чиммәли-
дир. Беләликлә, о пак ола-
ҹаг. Сонра дүшәрҝәјә ҝирә
биләр, амма једди ҝүн ча-
дырында јох, кәнарда гал-
малыдыр. 9 Једдинҹи ҝүн са-
чыны, саггалыны вә гашла-
рыны гырхмалыдыр. Бүтүн
түкләрини гырхандан сонра
пал-палтарыны јумалы вә чим-
мәлидир. Беләликлә, о пак
олаҹаг.

10 Сәккизинҹи ҝүн о, 2 сағ-
лам, ҹаван гоч, 1 сағлам диши
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тоғлу,* ефанын� онда үчү гә-
дәр нарын уна јағ гатылыб јоғ-
рулмуш тахыл тәгдимәси+ вә
1 лог� јағ ҝөтүрүб ҝәлсин.,

11 Ону пак елан едән ка-
�ин ону, еләҹә дә тәгдимәлә-
ри Је�ованын өнүнә, Һүзур ча-
дырынын ҝиришинә ҝәтирсин.
12 Ка�ин гочлардан бирини
1 лог јағла бирликдә тәгсир
гурбаны олараг тәгдим етсин-

вә Је�ованын өнүндә јелләт-
мә тәгдимәси кими јелләтсин.¸

13 Гочу мүгәддәс јердә — ҝү-
на� гурбаны вә јандырма гур-
баны кәсилән јердә кәсмәли-
дир,/ чүнки тәгсир гурбаны да
ҝүна� гурбаны кими ка�инә
мәхсусдур.1 О, сон дәрәҹә мү-
гәддәсдир.À

14 Сонра ка�ин тәгсир гур-
банынын ганындан ҝөтүрүб
пакланан адамын сағ гулағы-
нын мәрҹәјинә, сағ әлинин вә
сағ ајағынын баш бармағына
сүртсүн. 15 Јағдан3 бир гә-
дәр сол овҹуна төкүб 16 сағ
әлинин бир бармағыны овҹун-
дакы јаға батырараг Је�ова-
нын өнүндә једди дәфә дамҹы-
латсын. 17 Сонра ка�ин ов-
ҹундакы јағдан �әмин адамын
сағ гулағынын мәрҹәјинә, сағ
әлинин вә сағ ајағынын
баш бармағына, тәгсир гур-
банынын ганынын үстүндән
чәксин. 18 Овҹундакы галан
јағы исә онун башына чәкиб
Је�ованын өнүндә кәффарәси-
ни версин.4

19 Ка�ин ҝүна� гурбаныны
тәгдим едибS мурдарлыгдан
пакланан адам үчүн кәффарә
вермәли, ардынҹа исә јандыр-
ма гурбаны үчүн олан �ејва-
ны кәсмәлидир. 20 Јандырма
гурбаныны вә тахыл тәгдимә-
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сини* гурбанҝа�да тәгдим
едиб о адам үчүн кәффарә вер-
мәлидир.+ Беләликлә, о адам
пак олаҹаг.,

21 Анҹаг касыб олдуғуна
ҝөрә буна ҝүҹү чатмырса,
онда пакланан адам кәффа-
рәси үчүн јелләдилән тәгсир
гурбаны олараг бир ҹаван гоч,
�әмчинин ефанын онда бири
гәдәр нарын уна јағ гатылыб
јоғрулмуш тахыл тәгдимәси,
бир лог јағ 22 вә ҝүҹү чатан-
дан, ики гумру гушу, јахуд ики
бала ҝөјәрчин ҝәтирмәлидир,
бирини ҝүна� гурбаны ки-
ми, о бирини јандырма гурба-
ны кими.- 23 Пак елан олун-
маг үчүн сәккизинҹи ҝүн¸ бун-
лары Је�ованын өнүнә, Һүзур
чадырынын ҝиришинә ҝәти-
риб ка�инә вермәлидир./

24 Ка�ин тәгсир гурбаны1

үчүн олан гочу вә бир лог
јағы ҝөтүрүб јелләтмә тәгди-
мәси кими Је�ованын өнүн-
дә јелләтсин.À 25 Сонра гочу
тәгсир гурбаны олараг кәс-
син, ганындан ҝөтүрүб пакла-
нан адамын сағ гулағынын
мәрҹәјинә, сағ әлинин вә сағ
ајағынын баш бармағына чәк-
син.3 26 Ка�ин јағдан бир гә-
дәр сол овҹуна4 төкүб 27 сағ
әлинин бир бармағыны овҹун-
дакы јаға батырараг Је�ова-
нын өнүндә једди дәфә дамҹы-
латсын. 28 Овҹундакы јағдан
пакланан адамын сағ гулағы-
нын мәрҹәјинә, сағ әлинин
вә сағ ајағынын баш бармағы-
на, тәгсир гурбанынын ганы-
нын үстүндән чәксин. 29 Ов-
ҹундакы галан јағы исә пакла-
нан адамын башына чәкиб Је-
�ованын өнүндә кәффарәсини
версин.

30 Ка�ин пакланан адамын
ҝүҹү чатыб ҝәтирдији ики гум-
ру гушуну, јахуд ики бала ҝө-
јәрчини ҝөтүрүб,S 31 бирини
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ҝүна� гурбаны кими, диҝәри-
ни исә тахыл тәгдимәси илә
бирликдә јандырма гурбаны*

кими тәгдим етсин. Беләлик-
лә, ка�ин Је�ованын өнүндә
пакланан адамын кәффарәси-
ни верәҹәк.+

32 Бу, ҹүзам хәстәлијиндән
сағалан вә пак елан едилмәк
үчүн тәләб олунанлары ҝәтир-
мәјә ҝүҹү чатмајан адам үчүн
олан ганундур».

33 Сонра Је�ова Мусаја вә
Һаруна деди: 34 «Сизә мүлк
олараг, верәҹәјим Кәнан дија-
рына- ҝәләндә өлкәниздә �ан-
сыса бир еви ҹүзама дүчар
етсәм,¸ 35 евин са�иби ҝедиб
ка�инә демәлидир ки, евинин
диварында ҹүзама охшар ләкә
әмәлә ҝәлиб. 36 Ка�ин евә
бахмаға ҝәлмәздән әввәл еви
бошалтмағы тапшырмалыдыр
ки, ҝәләндә евдәки �әр шеји
мурдар елан етмәли олмасын.
Сонра ҝәлиб евә бахмалыдыр.
37 О, ләкә дүшән јерләрә бах-
малыдыр. Әҝәр евин диварла-
рындакы ләкәләр сарыја чалан
јашыл рәнҝдә вә ја гырмызым-
тылдырса вә дивара ишләјиб-
сә, 38 ка�ин евдән чыхсын вә
еви једди ҝүнлүјә бағласын./

39 Једдинҹи ҝүн ка�ин га-
јыдыб еви тәзәдән јохламалы-
дыр. Әҝәр ләкә дивара ја-
јылыбса, 40 ка�ин ҝөстәриш
вериб ләкәли дашлары чы-
хартдырмалы вә шә�әрдән кә-
нара, мурдар јерә атдырмалы-
дыр. 41 Сонра ичәридән евин
бүтүн маласыны гашытдырыб
шә�әрдән кәнарда мурдар јерә
төкдүрмәлидир. 42 Чыхары-
лан дашларын јеринә исә баш-
галары гојулмалыдыр. Ка�ин
евә тәзә мала вурдурсун.

43 Дашлары чыхарандан,
евин маласыны гашыјыб тө-
кәндән вә јенидән сувајан-

дан сонра да ләкә пејда олса,
44 ка�ин јенә евә бахмалы-
дыр. Әҝәр ләкә евә јајылыбса,
демәли, бу, јајылан ҹүзамдыр.*

Ев мурдардыр. 45 Ка�ин еви
сөкдүрмәли, дашларыны, тах-
таларыны, маласыны шә�әр-
дән кәнара, мурдар јерә апарт-
дырмалыдыр.+ 46 Ев бағлы
олан вахт евә ҝирән адам
ахшамадәк мурдар олаҹаг.,

47 Ким о евдә јатса вә ја чө-
рәк јесә, палтарларыны јума-
лыдыр.

48 Әҝәр ка�ин ҝәлиб ҝөр-
сә ки, мала гашынандан сон-
ра ләкә јајылмајыб, онда еви
пак елан етмәлидир, чүнки ҹү-
зам кечиб ҝедиб. 49 Еви мур-
дарлыгдан пакламаг үчүн о,
2 гуш, сидр ағаҹынын бу-
дағыны, ал-гырмызы иплик
вә гарагыныг ҝөтүрмәлидир.-

50 Гушлардан бирини сахсы
габа јығылмыш булаг сујунун
үстүндә кәсмәлидир. 51 Сон-
ра сидр ағаҹынын будағыны,
гарагынығы, ал-гырмызы ип-
лији вә дири гушу ҝөтүрүб
кәсдији гушун ганы илә бу-
лаг сујуна батырмалы вә јед-
ди дәфә евә тәрәф чиләмәли-
дир.¸ 52 О, гушун ганы, булаг
сују, дири гуш, сидр ағаҹынын
будағы, гарагыныг вә ал-гыр-
мызы иплик илә еви пак етмә-
лидир. 53 Сонра дири гушу
шә�әрдән кәнара, чөлә бурах-
малы вә ев үчүн кәффарә вер-
мәлидир. Беләликлә, ев пак
олаҹаг.

54 Бу, башын дәрисинә вә ја
саггала,/ 55 пал-палтара1 вә ја
евәÀ дүшән ҹүзама, 56 шишлә-
рә, гајсаглара вә ләкәләрә даир
ганундур.3 57 Бунун сајәсиндә
�әр �ансы бир шејин нә вахт
мурдар, нә вахт пак олдуғуну
биләҹәксиниз.4 Бу, ҹүзама даир
ганундур».S
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15 Је�ова сөзүнә давам
едиб Муса илә Һару-

на деди: 2 «Исраил оғулла-
рына белә де: “Һансыса киши-
нин тәнасүл үзвүндән ифразат
ҝәләрсә, о, мурдар сајылаҹаг.*

3 Бу ифразата ҝөрә о мурдар
олаҹаг. Ифразат давамлы ахса
да, лахталаныб галса да, бу
киши мурдардыр.

4 Белә хәстәлији олан ки-
шинин јатдығы јатаг вә үстүн-
дә отурдуғу �әр шеј мур-
дар олаҹаг. 5 Онун јатағы-
на тохунан адам палтарлары-
ны јумалы вә чиммәлидир. О,
ахшама гәдәр мурдар ола-
ҹаг.+ 6 Хәстә адамын отурду-
ғу �әр �ансы бир шејин үс-
түндә отуран адам палтарла-
рыны јумалы вә чиммәлидир.
О, ахшама гәдәр мурдар ола-
ҹаг. 7 Хәстәјә тохунан пал-
тарларыны јумалы вә чиммә-
лидир. О, ахшама гәдәр мур-
дар олаҹаг. 8 Хәстә адам пак
адамын үстүнә түпүрсә, о
адам палтарларыны јумалы вә
чиммәлидир. О, ахшама гә-
дәр мурдар олаҹаг. 9 Хәстә-
нин отурдуғу јә�әр мурдар
олаҹаг. 10 Онун отурдуғу �әр
�ансы бир шејә тохунан адам
ахшама гәдәр мурдар олаҹаг.
Һәмин шеји әлинә ҝөтүрән
адам да палтарларыны јумалы
вә чиммәлидир. О, ахшама гә-
дәр мурдар олаҹаг. 11 Хәстә,

әлләрини јумамыш кимәсә то-
хунса, �әмин адам палтарла-
рыны јумалы вә чиммәлидир.
О, ахшама гәдәр мурдар ола-
ҹаг. 12 Хәстәнин әл вурдуғу
сахсы габ сындырылмалы, тах-
та габ исә јујулмалыдыр.-

13 Адамын ифразаты даја-
нанда о пакланмаг үчүн јед-
ди ҝүн ҝөзләмәлидир. Сонра
палтарларыны јумалы вә ахар
суда чиммәлидир. Беләликлә,
о пак олаҹаг.¸ 14 Сәккизинҹи

ҝүн 2 гумру гушу, јахуд 2 бала
ҝөјәрчин ҝөтүрмәли,* Је�ова-
нын өнүнә, Һүзур чадыры-
нын ҝиришинә ҝәтириб ка�и-
нә вермәлидир. 15 Ка�ин он-
лардан бирини ҝүна� гурбаны,
диҝәрини јандырма гурбаны
кими тәгдим етмәлидир. Белә-
ликлә, ка�ин онун үчүн ифра-
затына ҝөрә Је�ованын өнүн-
дә кәффарә вермиш олаҹаг.

16 Әҝәр �ансыса кишидән
тохум ахарса, о, бүтүн бәдәни-
ни јумалыдыр. Бу адам ахшама
гәдәр мурдар олаҹаг.+ 17 О,
үстүнә тохум төкүлән палта-
ры вә ја дәри әшјаны јумалы-
дыр. Һәмин шеј ахшама гәдәр
мурдар олаҹаг.

18 Киши гадынла јахынлыг
едәрсә�, �әр икиси чиммәли-
дир. Онлар ахшама гәдәр мур-
дар олаҹаглар.,

19 Ајбашы ганахмасы олан
гадын једди ҝүн мурдар ола-
ҹаг.- Она тохунан адам ахша-
ма гәдәр мурдар олаҹаг.¸

20 Ајбашы вахты гадын нә-
јин үстүндә узанар вә ја оту-
рарса, �әмин шеј мурдар ола-
ҹаг./ 21 Онун јатағына тоху-
нан адам палтарларыны јума-
лы вә чиммәлидир. О, ахшама
гәдәр мурдар олаҹаг. 22 Га-
дынын отурдуғу �әр �ансы
бир шејә тохунан адам палтар-
ларыны јумалы вә чиммәли-
дир. О, ахшама гәдәр мурдар
олаҹаг. 23 Гадынын отурдуғу
истәр јатаг олсун, истәрсә дә
башга бир шеј, она тохунан
ахшама гәдәр мурдар олаҹаг.1

24 Әҝәр киши гадынла јахын-
лыг етсә вә онун ајбашы ганы
илә мурдарланса,À о, једди ҝүн
мурдар олаҹаг. Онун јатдығы
јатаг да мурдар олаҹаг.

25 Гадынын ајбашыдан әла-
вә, ҝүнләрлә ганахмасы олар-
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са,* јахуд ајбашысы ади вахт-
да олдуғундан узун чәкәрсә, о,
бүтүн бу ҝүнләр әрзиндә ај-
башы вахты олдуғу кими мур-
дар олаҹаг. 26 Ајбашы зама-
ны олдуғу кими, ганахма вах-
ты да јатдығы јатаг мурдар
олаҹаг.+ Еләҹә дә, үстүндә
отурдуғу �әр шеј ајбашы вах-
ты олдуғу кими мурдар олаҹаг.
27 Бу шејләрә тохунан кәс
мурдар олаҹаг. О, палтарлары-
ны јумалы вә чиммәлидир. Һә-
мин адам ахшама гәдәр мур-
дар олаҹаг.,

28 Ганахма дајанандан сон-
ра гадын једди ҝүн ҝөзләмәли-
дир. Бундан сонра пак олаҹаг.-

29 Сәккизинҹи ҝүн 2 гумру
гушу, јахуд 2 бала ҝөјәрчин
ҝөтүрмәли,¸ Һүзур чадыры-
нын ҝиришинә ҝәтириб ка-
�инә вермәлидир./ 30 Ка�ин
онлардан бирини ҝүна� гур-
баны, диҝәрини јандырма гур-
баны кими тәгдим етмәлидир.
Беләҹә, о, ганахмаја ҝөрә мур-
дар олан гадын үчүн Је�ова-
нын өнүндә кәффарә вермиш
олаҹаг.1

31 Беләликлә, Исраил оғул-
ларына өзләрини пак сахлама-
ға көмәк етмәлисиниз ки, он-
лар араларында олан Мүгәд-
дәс чадырымы мурдарлајыб өз
мурдарлыглары ичиндә өлмә-
синләр.À

32 Бу, ифразаты ахан, јахуд
тохуму ахдығы үчүн мурдар
олан киши,3 33 ајбашы олан
гадын,4 бәдәниндән ифразат
ахан киши вә ја гадын,S елә-
ҹә дә мурдар гадынла јахын-
лыг едән киши үчүн олан га-
нундур”».

16 Һарунун ики оғлу Је�о-
ванын �үзуруна јахын-

лашыб өләндән сонра Је�ова
Муса илә данышды.m 2 Је�о-
ва Мусаја деди: «Гардашын Һа-
руна де ки, истәдији вахт пәр-

дәнин архасындакы Ән мүгәд-
дәс јерә ҝириб сандығын га-
пағынын өнүнә ҝәлә билмәз,*

әкс �алда, өләҹәк,+ чүнки Мән
гапағын үстүндәки, булудда-

зү�ур едәҹәјәм.
3 Ән мүгәддәс јерә ҝәлән-

дә Һарун ҝүна� гурбаны үчүн
1 ҹаван буға,¸ јандырма гурба-
ны үчүн 1 гоч ҝәтирмәли-
дир./ 4 Кәтандан олан мүгәд-
дәс алт көјнәјини,1 кәтан ту-
маныныÀ ҝејинмәли, кәтан кә-
мәрини белинә бағламалы3 вә
кәтан әммамәсини4 башына
гојмалыдыр. Бунлар мүгәддәс
ҝејимләрдир.S Онлары чимибm

ҝејинмәлидир.
5 Һарун Исраил оғуллары-

нын иҹмасынданU ҝүна� гурба-
ны үчүн 2 ҹаван тәкә, јандыр-
ма гурбаны үчүн 1 гоч ҝөтүр-
мәлидир.

6 Сонра Һарун өз ҝүна�ла-
ры үчүн олан гурбанлыг бу-
ғаны ҝәтирмәли, өзү илә еви
үчүн кәффарә вермәлидир.V

7 Сонра тәкәнин икисини
дә ҝөтүрүб Је�ованын өнү-
нә, Һүзур чадырынын ҝири-
шинә ҝәтирмәлидир. 8 Һарун
тәкәләрә ҝөрә ики пүшк атма-
лыдыр: пүшкүн бирини Је�о-
ва үчүн, диҝәрини азазел�
үчүн. 9 ПүшкләÄ Је�оваја дү-
шән тәкәни ҝәтириб ҝүна�
гурбаны олараг тәгдим ет-
мәлидир. 10 Пүшклә азазелә
дүшән тәкәни исә кәффарәси-
ни вермәк үчүн дири �алда Је-
�ованын өнүнә ҝәтирмәлидир.
Сонра тәкә азазел үчүн сә�ра-
ја бурахылмалыдыр.W

11 Һарун өз ҝүна�лары
үчүн олан гурбанлыг буғаны
ҝәтириб өзү илә еви үчүн кәф-
фарә вермәлидир. О, өз ҝүна�-
лары үчүн олан буғаны кәсмә-
лидир.Y
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12 Сонра о, Је�ованын өнүн-
дә олан гурбанҝа�дан јығыл-
мыш көзлә долу бухурданы*

вә ики овуҹ дөјүлүб овул-
муш әтирли бухур+ ҝөтүрүб пәр-
дәнин архасына кечмәлидир.,

13 Је�ованын өнүндә көзүн үс-
түнә бухуру төкмәлидир.- Буху-
рун түстүсү Шә�адәт сандығы-
нын үстүндәки гапағы¸ бүрүмә-
лидир ки, о өлмәсин.

14 Һарун �әмчинин буға-
нын ганындан/ ҝөтүрүб шәрг
тәрәфдән гапағын гаршысын-
да бармағы илә дамҹылатма-
лыдыр. Ганы гапағын гаршы-
сында једди дәфә дамҹылатма-
лыдыр.1

15 Сонра халгын ҝүна�ла-
рыÀ үчүн олан гурбанлыг тә-
кәни кәсмәли вә ганыны пәр-
дәнин архасына3 ҝәтириб бу-
ғанын ганы кими, гапағын гар-
шысында дамҹылатмалыдыр.4

16 Һарун Исраил оғулла-
рынын натәмиз әмәлләринә,
асилик вә ҝүна�ларына ҝөрә
Ән мүгәддәс јер үчүн кәффа-
рә верәҹәк.S Натәмиз әмәллә-
ри олан халгын арасында јер-
ләшән Һүзур чадыры үчүн дә
буну етмәлидир.

17 Һарун кәффарә вермәк
үчүн Ән мүгәддәс јерә ҝи-
рәндән чыхана гәдәр ора �еч
кәс ајаг басмамалыдыр. О, өзү
вә еви үчүн,m еләҹә дә бүтүн
Исраил иҹмасы үчүн кәффарә
вермәлидир. U

18 Сонра о чыхыб Је�ова-
нын өнүндә олан гурбанҝа�аV

јахынлашмалы вә онун үчүн
кәффарә вермәлидир. Буға-
нын вә тәкәнин ганындан ҝө-
түрүб �әр тәрәфдән гурбан-
ҝа�ын бујнузларына чәкмәли-
дир. 19 Бундан әлавә, барма-
ғыны �әмин гана батырыб
једди дәфә гурбанҝа�ын үстү-
нә дамҹылатмалы, ону Исраил

оғулларынын натәмиз әмәллә-
риндән пакламалы вә мүгәд-
дәс етмәлидир.

20 Ән мүгәддәс јер, Һүзур
чадыры вә гурбанҝа� үчүн
кәффарә вериб* гуртарандан
сонра Һарун дири тәкәни+ ҝә-
тирмәлидир. 21 О, �әр ики
әлини дири тәкәнин башына
гојуб Исраил оғулларынын бү-
түн сә�вләрини, асилик вә ҝү-
на�ларыны етираф етмәлидир.
Бунунла, санки, бүтүн ҝүна�-
лары тәкәнин башына гојмуш
олаҹаг., Сонра о, тәкәни габаг-
ҹадан тәјин олунмуш адамын
әлинә вериб сә�раја бурахма-
лыдыр. 22 Беләликлә, Һарун
тәкәни сә�раја бурахаҹаг. Тәкә
онларын бүтүн ҝүна�ларыны
өзү илә сә�раја апараҹаг.-

23 Бундан сонра Һарун Һү-
зур чадырына ҝирмәли, Ән
мүгәддәс јерә дахил олар-
кән ҝејиндији кәтан палтар-
лары чыхарыб орада гојма-
лыдыр. 24 О, мүгәддәс јердә
чимиб¸ палтарыны ҝејинмәли-
дир./ Сонра чыхыб өзү үчүн вә
халг үчүн олан јандырма гур-
банларыны тәгдим етмәли,1

өзүнә ҝөрә вә халга ҝөрә кәф-
фарә вермәлидир.À 25 Ҝүна�
гурбанынын пијини дә гурбан-
ҝа�да јандырмалыдыр.

26 Азазел тәкәсини сә�ра-
ја бурахан адам палтарларыны
јумалыдыр,3 өзү исә чиммәли-
дир. Ондан сонра дүшәрҝәјә
ҝәлә биләр.

27 Ҝүна� гурбаны кими кә-
силән вә ганы кәффарә үчүн
Ән мүгәддәс јерә ҝәтирилән
буғаны вә тәкәни дүшәрҝә-
дән кәнара апармаг, дәрисини,
әтини вә нәҹисини јандырмаг
лазымдыр.4 28 Бунлары јан-
дыран адам палтарларыны ју-
малыдыр, өзү исә чиммәли-
дир. Ондан сонра дүшәрҝәјә
ҝәлә биләр.
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29 Бу, сизин үчүн �әмишә-
лик ганун олаҹаг: једдинҹи
ајын онунҹу ҝүнү ҹаныныза
ҹәфа� вермәлисиниз. Һәмчи-
нин нә јерли адам, нә дә ара-
нызда јашајан јаделли �еч бир
иш ҝөрмәмәлидир.* 30 Чүн-
ки �әмин ҝүн сизи пак елан
етмәк үчүн кәффарәниз вери-
ләҹәк.+ Је�ованын гаршысын-
да бүтүн ҝүна�ларыныздан
тәмизләнәҹәксиниз., 31 Бу,
сизин үчүн Шәнбә олаҹаг, там
истира�әт ҝүнү. Ҹаныныза
ҹәфа вермәлисиниз.- Бу, даим
галаҹаг ганундур.

32 Мәс� олунмуш вә атасы-
нын¸ јеринә тәјин едилмиш ка-
�ин/ кәффарә вермәли вә мү-
гәддәс кәтан палтарлары ҝе-
јинмәлидир.1 33 О, Ән мүгәд-
дәс јер,À Һүзур чадыры3 вә
гурбанҝа�4 үчүн, еләҹә дә ка-
�инләр вә бүтүн иҹма үчүн
кәффарә вермәлидир.S 34 Бу,
сизин үчүн �әмишәлик ганун-
дур:m илдә бир дәфә Исраил
оғуллары үчүн бүтүн ҝүна�-
ларына ҝөрә кәффарә вермә-
лисиниз». U

О, Је�ованын Мусаја әмр ет-
дијини дәгигликлә јеринә је-
тирди.

17 Бундан сонра Је�ова
Мусаја деди: 2 «Һару-

на, онун оғулларына вә бү-
түн исраиллиләрә де ки, Је�о-
ва белә әмр едир:

3 “Әҝәр исраиллиләрдән
кимсә малы, гојуну вә ја кечи-
ни 4 Һүзур чадырынын ҝири-
шинә ҝәтириб Је�ованын Мү-
гәддәс чадырынын өнүндә Је-
�оваја тәгдим етмәк әвәзинә,
�ејваны дүшәрҝәдә вә ја дү-
шәрҝәдән кәнарда кәсәрсә, �ә-
мин адам ган төкмәкдә ҝүна�-
кар сајылаҹаг. О ган төкүб,

5:B6= � ˚ÑbSY*W VSE +d`*/* a¾Ñ+Àb \`dÆ
,À +d -À+SW YÀÑ`dYSUUÀbWÀ`/ÀZ Ä1/S`D

буна ҝөрә дә халгын арасын-
дан јох едилмәлидир�. 5 Бу
ганун ондан өтрүдүр ки, Ис-
раил оғуллары да�а Је�оваја
чөлдә гурбан кәсмәсинләр.
Һејванлары Һүзур чадырынын
ҝиришинә, ка�инин јанына ҝә-
тирсинләр. Онлар Је�оваја үн-
сијјәт гурбаны олараг кәсил-
мәлидир.* 6 Ка�ин ганы Је-
�ованын Һүзур чадырынын
ҝиришиндәки гурбанҝа�а чи-
ләмәли, пији исә Је�оваја хош
олан әтир кими јандырмалы-
дыр.+ 7 Онлар артыг архала-
рынҹа ҝедиб зина етдиклә-
ри кечијәбәнзәр ҹинләрә� гур-
бан ҝәтирмәмәлидирләр., Бу,
сизин вә бүтүн нәсилләриниз
үчүн �әмишәлик ганундур”.

8 Онлара белә де: “Исраил-
лиләрдән, јахуд аранызда ја-
шајан јаделлиләрдән кимсә кә-
нар јердә јандырма гурбаны вә
ја башга гурбан тәгдим едәр,
9 гурбанлыг �ејваны Һүзур
чадырынын ҝиришинә ҝәти-
риб Је�оваја тәгдим етмәзсә,
халгын арасындан јох едилмә-
лидир�.-

10 Исраиллиләрдән, јахуд
аранызда јашајан јаделлиләр-
дән кимсә ган јесә,¸ үзүм
ондан дөнәҹәк вә ону хал-
гын арасындан јох едәҹәјәм.
11 Чүнки ҹан� гандадыр./ Мән
ону гурбанҝа� үчүн тәјин ет-
мишәм ки,1 онунла ҹаныныз
үчүн кәффарә верәсиниз; јал-
ныз ган кәффарә ола биләр,À

чүнки ҹан гандадыр. 12 Буна
ҝөрә дә мән Исраил оғуллары-
на бујурмушам ки, нә өзләри,
нә дә араларында јашајан јад-
елли3 ган јемәсин.4
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13 Әҝәр исраиллиләрдән,
јахуд аранызда јашајан јадел-
лиләрдән кимсә ова чыхыб
әти јејилән вә�ши �ејван, јахуд
гуш овлајарса, ганыны ахы-
дыб* үстүнү торпагла өртмә-
лидир. 14 Чүнки �әр бир ҹан-
лынын ҹаны онун ганыдыр.
Ҹан гандадыр. Буна ҝөрә дә
Мән Исраил оғулларына бу-
јурмушам ки, онлар �еч бир
ҹанлынын ганыны јемәсинләр,
чүнки �әр бир ҹанлынын ҹаны
онун ганыдыр. Ону јејән хал-
гын арасындан јох едилмәли-
дир�.+ 15 Кимсә, истәр јерли
олсун, истәрсә дә јаделли, өл-
мүш, јахуд парчаланмыш �еј-
ванын әтини јесә,, палтарла-
рыны јумалыдыр, өзү исә чим-
мәлидир. О, ахшама гәдәр мур-
дар,- сонра исә пак олаҹаг.
16 Амма палтарларыны јујуб
чиммәсә, ҝүна�ына ҝөрә ҹаваб
вермәли олаҹаг”».¸

18 Је�ова сөзүнә давам
едиб Мусаја бујурду ки,

2 исраиллиләрә белә десин:
«Мән сизин Алла�ыныз Је-
�овајам./ 3 Нә јашадығыныз
Мисир торпағындакы, нә дә
сизи апардығым Кәнан дија-
рындакы әмәлләри тәкрарла-
мајын.1 Орадакы гајда-ганун-
ларла ҝетмәјин. 4 Сиз Мәним
�өкмләримә табе олмалы, Мә-
ним ганунларыма риајәт етмә-
лисиниз, онлара ујғун јашама-
лысыныз.À Мән сизин Алла�ы-
ныз Је�овајам. 5 Ганунлары-
ма вә �өкмләримә риајәт един.
Онлара риајәт едән онларын
сајәсиндә јашајаҹаг.3 Мән Је-
�овајам.

6 Гој сизләрдән �еч ким ја-
хын го�умуна јахынлыг етмәк�
мәгсәдилә јанашмасын.4 Мән
Је�овајам. 7 Ата илә вә ја
ана илә јахынлыг етмәк ол-

5;B58 � �*fd/ ¾W/º`ºWYÀWS/S`D 5<B:
� ÁÀ`eÀZB 1US+ U1`SZS *hY*-D

маз. О, анадыр, онунла јахын-
лыг етмәк олмаз.

8 Атанын арвады илә јахын-
лыг етмәк олмаз.* Бу, атанын
намусуна тохунмаг демәкдир.

9 Бир евдә доғулуб-доғул-
мамасындан асылы олмајараг,
истәр атабир олсун, истәрсә
дә анабир, баҹы илә јахынлыг
етмәк олмаз.+

10 Оғулун гызы вә ја гызын
гызы илә јахынлыг етмәк ол-
маз. Чүнки бу, адамын өз на-
мусудур.

11 Атанын башга арваддан
доғулан гызы илә јахынлыг ет-
мәк олмаз, чүнки о, баҹыдыр.

12 Биби илә јахынлыг ет-
мәк олмаз. О, ата илә ејни ган-
дандыр.,

13 Хала илә јахынлыг етмәк
олмаз. О, ана илә ејни гандан-
дыр.

14 Әминин арвады илә ја-
хынлыг едиб, әминин намусу-
на тохунмаг олмаз. О, әмидос-
тудур.-

15 Ҝәлинлә јахынлыг етмәк
олмаз.¸ О, оғулун арвадыдыр,
онунла јахынлыг етмәк олмаз.

16 Гардашын арвады илә ја-
хынлыг етмәк олмаз./ Чүнки
бу, гардашын намусуна тохун-
маг демәкдир.

17 Һәм ана илә, �әм дә
гызы илә јахынлыг етмәк ол-
маз.1 Онун оғлунун гызыны, ја-
худ да гызынын гызыны алыб
онунла јахынлыг етмәк олмаз.
Онлар онун ган го�умудур. Бу,
рәзилликдир.

18 Гадынын сағлығында үс-
түнә баҹысыны алыб онунла
јахынлыг етмәк олмаз.À

19 Ајбашы мурдарлығы вах-
ты гадынла јахынлыг етмәк
олмаз.3

20 Башгасынын арвады илә
јахынлыг етмәк олмаз. Өзүнү-
зү мурдарламајын.4
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21 Һеч бир өвладынызы
Молекә вермәјин�.* Белә едиб
Алла�ынызын адына ләкә ҝә-
тирмәјин.+ Мән Је�овајам.

22 Киши гадынла јахынлыг
етдији кими киши илә јахын-
лыг етмәмәлидир., Бу, ијрәнҹ
�әрәкәтдир.

23 Киши �ејванла әлагә-
јә ҝириб өзүнү мурдарламама-
лыдыр. Гадын да �ејванла әла-
гәјә ҝирмәк үчүн онун өнүндә
дурмамалыдыр.- Бу, азғынлыг-
дыр�.

24 Бу әмәлләрдән �ансыны-
са едиб өзүнүзү мурдарлама-
јын, чүнки өнүнүздән говаҹа-
ғым халглар мә�з бу әмәлләр-
лә өзләрини мурдарламыш-
лар.¸ 25 Буна ҝөрә онларын
торпағы да мурдардыр. Мән о
торпағын сакинләрини ҝүна�-
ларына ҝөрә ҹәзаландыраҹа-
ғам. Торпагдан дәрбәдәр ола-
ҹаглар�./ 26 Сиз исә Мәним
ганунларыма вә �өкмләримә
риајәт етмәлисиниз.1 Истәр
јерли олсун, истәрсә дә ара-
нызда јашајан јаделли, �еч
ким бу ијрәнҹ �әрәкәтләр-
дән �еч бирини етмәмәлидир.À

27 Чүнки сиздән габаг о тор-
пагда јашајанлар бүтүн бу иј-
рәнҹликләри едирдиләр,3 буна
ҝөрә дә �әмин торпаг мур-
дар олуб. 28 Амма сиз торпа-
ғы мурдарламасаныз, әввәлки
халглар кими дәрбәдәр олмаја-
ҹагсыныз. 29 Бу ијрәнҹ әмәл-
ләрдән �әр �ансы биринә јол
верән адам халгын арасын-
дан јох едилмәлидир�. 30 Әм-
римә табе олун. Сиздән әввәл
едилән бу ијрәнҹ әмәлләрдән
�еч бирини етмәјин4 вә өзүнү-
зү мурдарламајын. Мән сизин
Алла�ыныз Је�овајам».
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19 Бундан сонра Је�ова
Мусаја деди: 2 «Бүтүн

Исраил иҹмасына белә сөјлә:
“Сиз мүгәддәс олмалысыныз,
чүнки Мән, Алла�ыныз Је�ова
мүгәддәсәм.*

3 Гој �әр кәс ата-анасына
�өрмәт етсин.+ Шәнбә ҝүнүнә
риајәт един., Мән сизин Алла-
�ыныз Је�овајам. 4 Пуч ал-
ла�лара үз тутмајын,- өзүнүз
үчүн төкмә бүтләр дүзәлтмә-
јин.¸ Мән сизин Алла�ыныз Је-
�овајам.

5 Је�оваја үнсијјәт гурбаны
ҝәтирәндә елә ҝәтирин ки,/ О,
сиздән разы галсын.1 6 Гур-
банын әти кәсилән ҝүн вә ер-
тәси ҝүн јејилмәли, үчүнҹү
ҝүнә галан исә јандырылмалы-
дыр.À 7 Әтдән үчүнҹү ҝүн је-
јилсә, гурбан гәбул олунмаја-
ҹаг. Бу әт мурдардыр. 8 Он-
дан јејән адам ҝүна�ына ҝөрә
ҹаваб вермәли олаҹаг, чүнки
о, Је�оваја мәхсус олан мүгәд-
дәс шеји мурдарлајыб. Беләси
халгын арасындан јох едилмә-
лидир�.

9 Торпағынызда мә�сул би-
чәндә тарланын гыраг-буҹаг-
ларыны бичмәјин, јерә тө-
күлән башаглары јығмајын.3

10 Һәмчинин үзүмлүјүнүздә
тәнәкләрдә галан, ја да јерә
дүшән салхымлары јығмајын.
Онлары касыб-кусуб вә гәриб-
ләр үчүн сахлајын.4 Мән сизин
Алла�ыныз Је�овајам.

11 Оғурлуг етмәјин,S адам
алдатмајын,m бир-биринизә
кәләк ҝәлмәјин. 12 Мәним
адымла јаландан анд ичиб U Ал-
ла�ынызын адына ләкә ҝәтир-
мәјин. Мән Је�овајам. 13 Һеч
кимә фырылдаг ҝәлмәјин,V сој-
ғунчулуг етмәјин.Ä Муздлу иш-
чинин �аггыны сә�әрә гәдәр
өзүнүздә сахламајын.W

14 Кар адама ләнәт охума-
јын, кор адамы јыхмаг үчүн
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ајағынын алтына �еч нә гојма-
јын.* Алла�ыныздан горхун.+

Мән Је�овајам.
15 Әдаләтсиз �өкм чыхар-

мајын. Нә касыбын тәрәфини
сахлајын, нә дә варлыја үстүн-
лүк верин., Һәр кәси әдаләтлә
мү�акимә един.

16 Гапы-гапы ҝәзиб ҹамаа-
ты шәрләмәјин.- Һеч кимин
гәсдинә дурмајын.�¸ Мән Је�о-
вајам.

17 Үрәјиниздә �еч кимә
гаршы нифрәтиниз олмасын./

Адама сә�вини ҝөстәрин ки,1

онун ҝүна�ына шәрик олмаја-
сыныз.

18 Гисас алмајын.À Сојда-
шыныза кин сахламајын. Баш-
гасыны өзүнүзү севдијиниз
кими севин.3 Мән Је�овајам.

19 Мәним ганунларыма риа-
јәт един: ики ҹүр ев �ејва-
ныны ҹүтләшдирмәјин. Са�ә-
јә ики нөв тохум сәпмәјин4 вә
ики ҹүр ипликдән тохунмуш
палтар ҝејинмәјин.S

20 Кимсә башгасына ад
едилмиш, лакин гијмәти өдән-
мәмиш вә ја азадлыға бура-
хылмамыш кәнизлә јахынлыг
етсә, икиси дә ҹәзаландырыл-
малыдыр. Лакин кәниз �әлә
азад олмадығына ҝөрә өлдү-
рүлмәмәлидирләр. 21 Киши
Је�ованын �үзуруна, Һүзур
чадырынын ҝиришинә тәгсир
гурбаны кими бир гоч ҝә-
тирмәлидир.m 22 Ка�ин тәг-
сир гурбаны кими ҝәтирилән
гочла онун үчүн етдији ҝүна-
�а ҝөрә Је�ованын �үзурунда
кәффарә вермәлидир. Беләҹә,
онун ҝүна�ы бағышланаҹаг.

23 Сизә верәҹәјим торпагда
әкдијиниз мејвә ағаҹынын бә�-
рәсини напак, �арам сајмалы-

5=B5: � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB VSYSZaÀ ÑÀU*bm
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сыныз. Үч ил ондан јемәк гада-
ғандыр. Ондан јемәмәлисиниз.
24 Дөрдүнҹү ил ағаҹын меј-
вәләри мүгәддәс сајылмалы
вә бөјүк шәнликлә Је�оваја
тәгдим олунмалыдыр.* 25 Бе-
шинҹи ил исә ағаҹын мејвәси-
ни јејә биләрсиниз, о, сизә бол
мә�сул верәҹәк. Мән сизин Ал-
ла�ыныз Је�овајам.

26 Ганлы �еч нә јемәјин.+

Фала бахмајын, се�рбазлыг
етмәјин.,

27 Ҝиҹҝа�ыныздакы түклә-
ри гырхмајын. Саггалынызы
корламајын�.-

28 Өлүјә ҝөрә бәдәниниздә
јара ачмајын.¸ Бәдәнинизә дөј-
мә дөјдүрмәјин. Мән Је�ова-
јам.

29 Гызынызы пис јола са-
лыб ону ләкәләмәјин ки,/ өлкә-
дә фа�ишәлик олмасын вә поз-
ғунлуг баш алыб ҝетмәсин.1

30 Шәнбә ҝүнүмә риајәт
единÀ вә мүгәддәс мәканыма
�өрмәтлә јанашын. Мән Је�о-
вајам.

31 Ҹиндарлара3 үз тутуб,
бахыҹы4 јанына ҝедиб өзүнүзү
мурдарламајын. Мән сизин Ал-
ла�ыныз Је�овајам.

32 Ағсачлынын гаршысын-
да ајаға галхын,S гоҹалара �өр-
мәт един.m Алла�ыныздан гор-
хун. U Мән Је�овајам.

33 Өлкәниздә јашајан јадел-
ли илә пис рәфтар етмәјин.V

34 Аранызда јашајан јаделли-
јә јерли адам кими бахын.Ä Ону
өзүнүзү севдијиниз кими се-
вин, чүнки сиз дә Мисир
торпағында гәриб олмусунуз.W

Мән сизин Алла�ыныз Је�ова-
јам.

35 Нәјинсә узунлуғуну, ени-
ни вә �әҹмини өлчәркән әјри-
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лик етмәјин.* 36 Тәрәзиниз,
чәки дашыныз, маје вә бәрк
мә�суллар чәкмәк үчүн иш-
ләтдијиниз габлар дүзҝүн ол-
малыдыр.+ Мән сизи Мисир
торпағындан чыхаран Алла-
�ыныз Је�овајам. 37 Мәним
бүтүн әмрләримә вә �өкмлә-
римә табе олмалысыныз, он-
ларла јашамалысыныз., Мән
Је�овајам”».

20 Је�ова сөзүнә давам
едиб Мусаја деди:

2 «Исраиллиләрә белә сөјлә:
“Истәр исраилли олсун, ис-
тәр Исраилдә јашајан јаделли,
ким өвладыны Молекә верәр-
сә, �өкмән өлдүрүлмәлидир.-

Гој өлкәнин ҹамааты ону даш-
галаг еләсин. 3 Белә адама
Мән Өзүм гәним кәсиләҹәјәм,
ону халгын арасындан јох едә-
ҹәјәм, чүнки өвладыны Моле-
кә вермәклә о, Мәним мүгәд-
дәс мәканымы мурдарлајыб,¸

мүгәддәс адыма ләкә ҝәтириб.
4 Өлкәнин ҹамааты өвлады-
ны Молекә верәнин �әрәкәти-
нә ҝөз јумар, ону өлдүрмәзсә,/

5 онда Мән Өзүм она вә аилә-
синә гәним кәсиләҹәјәм.1 Ону
да, онунла бирликдә Молеклә
зина едәнләри дә халгын ара-
сындан јох едәҹәјәм�.

6 ҸиндараÀ үз тутуб, бахы-
ҹы3 јанына ҝедиб Мәнә хәја-
нәт едән� адама гәним кәсилә-
ҹәк, ону халгын арасындан јох
едәҹәјәм.4

7 Өзүнүзү пак сахлајыб мү-
гәддәс олун,S чүнки Мән сизин
Алла�ыныз Је�овајам. 8 Мә-
ним ганунларыма риајәт
един.m Мән Је�овајам, сизи мү-
гәддәс халг едән Алла�. U

9 Атасына вә ја анасына лә-
нәт едән �өкмән өлдүрүлмәли-
дир.V Ата-анасыны ләнәтләди-
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јинә ҝөрә онун ганы өз бојну-
надыр.

10 Башгасынын арвады илә
зина едәнләрә даир ганун бе-
ләдир: башгасынын арвады
илә зина едән �өкмән өлдү-
рүлмәлидир. Һәр икиси, �әм
киши, �әм дә гадын өлдүрүл-
мәлидир.* 11 Атасынын арва-
ды илә јахынлыг едән атасы-
нын намусуна тохунмуш олур.+

Зинакарларын икиси дә �өк-
мән өлдүрүлмәлидир. Ганлары
да өз бојунларынадыр. 12 Га-
јыната ҝәлини илә јахынлыг
едәрсә, икиси дә �өкмән өлдү-
рүлмәлидир. Онлар азғынлыг
едибләр�. Ганлары да өз бојун-
ларынадыр.,

13 Киши гадынла јахынлыг
етдији кими, киши илә јахын-
лыг едәрсә, �әр икиси ијрәнҹ-
лик етмиш оларлар.- Онларын
икиси дә �өкмән өлдүрүлмә-
лидир. Ганлары да өз бојунла-
рынадыр.

14 Кимсә алдығы гызын
анасы илә јахынлыг едәрсә, бу,
рәзилликдир.¸ Киши дә, гадын-
лар да јандырылмалыдырлар
ки,/ аранызда рәзиллик баш
алыб ҝетмәсин.

15 Һансыса киши �ејванла
әлагәјә ҝирәрсә, �өкмән өлдү-
рүлмәлидир. Һејваны да өл-
дүрмәк лазымдыр.1 16 Әҝәр
�ансыса гадын �ејванла әла-
гәјә ҝирмәк истәјәрсә,À гадын
да, �ејван да өлдүрүлмәлидир.
Онлар �өкмән өлдүрүлмәли-
дирләр. Ганлары да өз бојун-
ларынадыр.

17 Киминсә, истәр атабир
олсун, истәр анабир, өз баҹы-
сыны алыб онунла јахынлыг
етмәси рүсвајчылыгдыр.3 Он-
лар халгын ҝөзү гаршысын-
да өлдүрүлмәлидирләр. Белә
адам баҹысынын намусуна
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тохунмуш олур. О, өз ҝүна�ы-
на ҝөрә ҹаваб вермәлидир.

18 Кимсә ајбашы олан га-
дынла јахынлыг едәрсә, икиси
дә гана �өрмәтсизлик ҝөстәр-
миш оларлар.* Онларын �еч
биринә халгын арасында јер
јохдур, онлар өлмәлидир.

19 Хала илә, јахуд биби илә
јахынлыг етмәк олмаз, чүнки
бу, ган го�умунун намусуна то-
хунмаг демәкдир.+ Онлар ҝү-
на�ларына ҝөрә ҹаваб вермә-
лидирләр. 20 Әмидостусу илә
јахынлыг едән әмисинин на-
мусуна тохунмуш олур., Он-
лар ҝүна�ларына ҝөрә ҹаваб
вермәлидирләр. Онлар ушаг-
сыз өләҹәкләр. 21 Гардашы-
нын арвадыны алан мәнфур иш
тутур.- О, гардашынын наму-
суна тохунмуш олур. Онларын
ушаглары олмајаҹаг.

22 Мәним бүтүн ганунлары-
ма вә �өкмләримә риајәт ет-
мәлисиниз ки,¸ сизи јаша-
маг үчүн апардығым торпаг-
дан дәрбәдәр олмајасыныз./

23 Гаршыныздан говдуғум
халгларын гајда-ганунлары
илә ҝетмәјин,1 чүнки онлар
бүтүн бу әмәлләри өзләри-
нә пешә едибләр, одур ки,
Мән онлардан икра� едирәм.À

24 Елә буна ҝөрә дә сизә де-
мишдим: “Онларын торпағы-
на са�иб олаҹагсыныз, сүд-бал
ахан о дијары сизә мүлк ола-
раг верәҹәјәм.3 Мән сизи баш-
га халглардан ајыран Алла�ы-
ныз Је�овајам”.4 25 Сиз пак
�ејванла напак �ејваны, пак
гушла напак гушу бир-бирин-
дән ајырд еләмәлисиниз.S Си-
зин үчүн напак бујурдуғум �еј-
ваны, гушу вә ја јердә сүрүнән
ҹанлыны јејиб өзүнүзү ијрәнҹ
�ала салмајын.m 26 Мәнә мәх-
сус оланлар кими мүгәддәс
олун, чүнки Мән Је�ова мү-
гәддәсәм. U Мән сизи башга

халглардан ајырырам ки, Мә-
ним оласыныз.*

27 Ҹиндарлыг, јахуд бахы-
ҹылыг едән киши вә ја гадын
�өкмән өлдүрүлмәлидир.+ Он-
лары дашгалаг етмәк лазым-
дыр. Ганлары да өз бојунлары-
на олаҹаг”».

21 Је�ова Мусаја деди: «Ка-
�инләрә, Һарунун оғул-

ларына белә де: “Сизләрдән
�еч ким халгын адамларындан
киминсә мејитинә ҝөрә өзүнү
мурдарламамалыдыр., 2 Ан-
ҹаг өлән ган го�умунуза: ана-
ныза, атаныза, оғул вә гызы-
ныза, гардашыныза 3 вә си-
зинлә бир јердә јашајан субај,
бакирә баҹыныза ҝөрә өзүнү-
зү мурдарлаја биләрсиниз.
4 Сојдашларыныздан кимдәсә
әрдә олан гадына ҝөрә өзү-
нүзү мурдарлајыб ләкәләмә-
мәлисиниз. 5 Башынызы ке-
чәл етмәјин,- саггалынызын
гырагларыны гырхмајын, бәдә-
ниниздә јара ачмајын.¸ 6 Сиз
Алла�ынызын ҝөзүндә мүгәд-
дәс олмалы,/ Алла�ынызын
адыны ләкәләмәмәлисиниз,1

чүнки сизләр Је�оваја мәхсус
јандырма тәгдимәләрини, Ал-
ла�ынызын чөрәјини тәгдим
едирсиниз. Сиз мүгәддәс ол-
малысыныз.À 7 Фа�ишә илә,
ләкәләнмиш вә ја бошанмыш
гадынла евләнмәмәлисиниз,3

чүнки ка�ин Алла�ын ҝөзүндә
мүгәддәсдир. 8 Ка�ин мүгәд-
дәс олмалыдыр,4 чүнки о, Ал-
ла�ынызын чөрәјини тәгдим
едир. О, сизин үчүн мүгәддәс
олмалыдыр, чүнки Мән, сизи
мүгәддәс едән Је�ова, мүгәд-
дәсәм.S

9 Фа�ишәлик едиб өзүнү
ләкәләјән ка�ин гызы ата-
сынын адына ләкә ҝәтирмиш
олур. Белә гыз јандырылмалы-
дыр.m
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10 Гардашлары арасындан
башына мәс� јағы төкүлүб*

вәзифәјә тәјин олунан, ка�ин
палтарларыны+ ҝејинән баш
ка�инин сачы дағыныг олма-
малыдыр вә о, јахасыны ҹыр-
мамалыдыр., 11 Баш ка�ин
�еч бир өлүјә јахын ҝетмәмә-
лидир.- Өлән �әтта атасы вә
ја анасы олса белә, өзүнү мур-
дарламамалыдыр. 12 О, мү-
гәддәс мәканы тәрк етмәмәли
вә Алла�ынын мүгәддәс мәка-
ныны ләкәләмәмәлидир,¸ чүн-
ки �әср нишаны, Алла�ынын
мәс� јағы онун үзәриндәдир./

Мән Је�овајам.
13 Баш ка�инин алдығы гыз

бакирә олмалыдыр.1 14 О,
дул, бошанмыш, ләкәләнмиш
вә ја фа�ишә гадын алмамалы-
дыр. Өз халгындан олан баки-
рә гызла евләнмәлидир. 15 О,
халгы ичиндә өз өвладларыны
ләкәләмәмәлидир,À чүнки Мән
Је�овајам, ону мүгәддәс едән
Алла�”».

16 Је�ова сөзүнә давам
едәрәк Мусаја деди: 17 «Һа-
руна белә сөјлә: “Сәнин ҝә-
ләҹәк нәслиндән гүсуру олан
�еч бир кәс Алла�ын чөрәјини
тәгдим етмәк үчүн гурбанҝа-
�а јахынлашмасын. 18 Гүсу-
ру олан адам ораја јахынлаш-
масын: нә кор, нә ахсаг, нә си-
фәти ејбәҹәр �ала дүшмүш, нә
әл-ајағынын бири узун, бири
гыса олан, 19 нә ајағы вә ја
голу сыныг олан, 20 нә гоз-
бел, нә ҹыртданбој�, нә ҝөзүн-
дә гүсур олан, нә сөвдалы� вә
ја дәмровлу, нә дә ки хајалары
зәдәләнмиш.3 21 Ка�ин Һа-
рунун нәслиндән гүсуру олан
�еч бир кәс Је�оваја мәхсус
јандырма тәгдимәси ҝәтирмәк
үчүн гурбанҝа�а јахынлаш-
масын. Гүсуру олдуғуна ҝөрә
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о, Алла�ынын чөрәјини тәг-
дим етмәк үчүн ораја јахын-
лашмамалыдыр. 22 О, Алла-
�ынын чөрәјиндән — мүгәд-
дәс јемәкләрдән* вә сон дә-
рәҹә мүгәддәс јемәкләрдән
јејә биләр.+ 23 Лакин пәрдә-
јә, вә гурбанҝа�а- јахынлаш-
мамалыдыр, чүнки гүсурлу-
дур. О, Мәним мүгәддәс мәка-
нымы¸ ләкәләмәмәлидир, чүн-
ки Мән Је�овајам, онлары
мүгәддәс едән/ Алла�”».

24 Муса Һарунла оғуллары-
на вә бүтүн исраиллиләрә бу
сөзләри чатдырды.

22 Је�ова јенә Муса илә да-
нышыб деди: 2 «Һарун-

ла оғулларына де ки, исраил-
лиләрин ҝәтирдикләри мү-
гәддәс тәгдимәләрлә е�тијат-
лы олсунлар, Мәним үчүн
ајрылан тәгдимәләрә1 намүна-
сиб тәрздә јанашараг мүгәд-
дәс адыма ләкә ҝәтирмәсин-
ләр.À Мән Је�овајам. 3 Он-
лара белә де: “Нәсилләри-
низ бојунҹа, өвладларыныздан
ким исраиллиләрин Је�ова
үчүн ајырдығы мүгәддәс тәг-
димәләрә мурдар �алда ја-
хынлашса, �әмин адам өлдү-
рүлмәлидир.3 Мән Је�овајам.
4 Һарунун нәслиндән ҹүзам-
лы4, јахуд ифразатыS олан адам
пакланмајынҹа мүгәддәс тәг-
димәләрдән јејә билмәз.m Бу
гајда мејитә тохунуб мурдар
олан адама дәјән, U тохум ахы-
дан,V 5 гајнашан напак мәх-
лугаÄ вә ја �ансыса сәбәбдән
мурдар олан адама тохунан
кәсә дә аиддир.W 6 Бунлардан
�ансыса биринә тохунан адам
ахшама гәдәр мурдар олаҹаг.
О, мүгәддәс тәгдимәләрдән
јејә билмәз. Белә адам јујунма-
лыдыр.Y 7 Ҝүн батандан сон-
ра о пак сајылаҹаг, онда мү-
гәддәс тәгдимәләрдән јејә би-
ләр, чүнки бу, онун јемәјидир.Z
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8 Бундан башга, онлардан �еч
ким өлмүш, јахуд парчалан-
мыш �ејванын әтини јејиб өзү-
нү мурдарламамалыдыр.* Мән
Је�овајам.

9 Онлар Мәним гаршым-
да мәсулијјәтләрини јеринә је-
тирмәлидирләр, јохса үзәр-
ләринә дүшән мәсулијјәтләри
иҹра етмәдикләри вә мүгәд-
дәс тәгдимәләри мурдарладыг-
лары үчүн ҝүна�а батыб өлә-
ҹәкләр. Мән Је�овајам, онла-
ры мүгәддәс едән Алла�.

10 Нә кәнар адам�, нә ка-
�инин јаделли гонағы, нә дә
муздур мүгәддәс шејләрдән
јемәмәлидир.+ 11 Ка�инин өз
пулу илә алдығы вә ја онун
евиндә доғулан гул исә ондан
јејә биләр., 12 Ка�инин гызы
кәнар адама әрә ҝедәрсә, мү-
гәддәс пајдан јејә билмәз.
13 Лакин өвлады олмадан дул
галар вә ја бошанарса вә гајы-
дыб ҝәнҹлијиндәки кими ата-
сынын јанында јашајарса, ата-
сынын јемәјиндән јејә биләр.-

Кәнар адам исә ондан јемәмә-
лидир.

14 Кимсә сә�вән мүгәддәс
тәгдимәләрдән јејәрсә, дәјәри-
нин бешдә бирини дә үстүнә
әлавә едиб ону ка�инә вермә-
лидир.¸ 15 Беләликлә, ка�ин-
ләр Исраил оғулларынын Је-
�оваја вердикләри мүгәддәс
тәгдимәләри мурдарламама-
лы/ 16 вә халгын мүгәддәс
тәгдимәләрдән јејәрәк ишлә-
дији ҝүна�а ҝөрә ҹәза газан-
масына баис олмамалыдыр-
лар. Чүнки Мән Је�овајам, он-
лары мүгәддәс едән Алла�”».

17 Је�ова сөзүнә давам
едиб Мусаја деди: 18 «Һару-
на, онун оғулларына вә бү-
түн исраиллиләрә белә сөј-
лә: “Исраилли, јахуд Исраил-
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дә јашајан јаделли дедији нә-
зирләри јеринә јетирмәк вә
ја көнүллү тәгдимә* ҝәтир-
мәк үчүн Је�оваја јандыр-
ма гурбаны+ тәгдим етмәк ис-
тәсә, 19 гурбаны гәбул олун-
сун дејә, мал-гарадан, гојундан
вә ја кечидән сағлам бир еркәк
�ејван, ҝәтирмәлидир. 20 Гү-
сурлу �еч нә ҝәтирмәмәлиси-
низ,- јохса гурбаныныз гәбул
олунмајаҹаг.

21 Нәзирини јеринә јетир-
мәк вә ја көнүллү тәгдимә ҝә-
тирмәк үчүн Је�оваја үнсијјәт
гурбаны¸ тәгдим етмәк истәјән
адам гурбаны гәбул олунсун
дејә, мал-гарадан вә ја гојун-
кечидән сағлам �ејван ҝәтир-
мәлидир. Һејванда �еч бир гү-
сур олмамалыдыр. 22 Је�о-
ваја кор, сынығы олан, јаралы,
зијилли, готур вә ја дәмровлу
�ејван ҝәтирмәјин, белә �ејва-
ны гурбанҝа�да Је�оваја тәг-
дим етмәјин. 23 Көнүллү тәг-
димә ҝәтирмәк истәјән бир
ајағы узун вә ја гыса олан бу-
ғаны, јахуд гојуну гурбан ҝә-
тирә биләр. Лакин бу ҹүр �еј-
ван нәзир гурбаны үчүн мәг-
бул дејил. 24 Бурулмуш, хаја-
сы зәдәләнмиш вә ја әзилмиш
�ејваны Је�оваја ҝәтирмәмә-
лисиниз. Өлкәниздә белә �еј-
ван тәгдим едилмәмәлидир.
25 Белә бир �ејваны јаделли-
дән ҝөтүрүб Алла�ынызын чө-
рәји кими тәгдим етмәјин. Бу
�ејван нөгсанлы вә гүсурлу
олдуғу үчүн гәбул олунмаја-
ҹаг”».

26 Је�ова сөзүнә давам
едиб Мусаја деди: 27 «Тәзә
доғулан бузов, гузу вә ја оғ-
лаг једди ҝүн анасынын јанын-
да галмалыдыр,/ лакин сәкки-
зинҹи ҝүндән етибарән, Је�о-
ва үчүн одда јандырылан тәг-
димә кими гурбан ҝәтирилмәјә
јарарлы олаҹаг. 28 Нә малы,
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нә дә гојуну баласы илә ејни
ҝүндә кәсмәк олмаз.*

29 Је�оваја шүкран гурба-
ны+ ҝәтирәндә елә ҝәтирин
ки, О, сиздән разы галсын.
30 Гурбанын әти кәсилән ҝүн
јејилмәлидир. Ондан сә�әрә
сахламаг олмаз., Мән Је�ова-
јам.

31 Әмрләримә риајәт един.-

Мән Је�овајам. 32 Мүгәддәс
адыма ләкә ҝәтирмәјин.¸ Мән
исраиллиләр арасында мүгәд-
дәс тутулмалыјам./ Мән Је-
�овајам, сизи мүгәддәс едән,1

33 Алла�ыныз олмаг үчүн
сизи Мисирдән чыхаран Ал-
ла�.À Мән Је�овајам».

23 Је�ова сөзүнә давам
едиб Мусаја деди:

2 «Исраиллиләрә белә де: “Је-
�ованын сизә бујурдуғу бај-
рамлар мүгәддәс топланты
ҝүнләридир.3 Ҹар чәкиб бәјан
етмәли олдуғунуз бајрамлар4

бунлардыр:
3 Нә ишиниз варса, алты

ҝүн әрзиндә ҝөрүн, једдинҹи
ҝүн исә истира�әт үчүн тәјин
олунан шәнбә,S мүгәддәс топ-
ланты ҝүнүдүр. Һәмин ҝүн
�еч бир иш ҝөрмәмәлисиниз.
Јашадығыныз �әр јердә бу ҝүн
Је�оваја �әср олунан шәнбә
олаҹаг.m

4 Мүәјјәнләшдирилмиш вахт-
да бәјан етмәли олдуғунуз мү-
гәддәс топлантылар, Је�оваја
�әср олунан бајрамлар бунлар-
дыр: 5 биринҹи ајын он дөр-
дүнҹү ҝүнү,U торан дүшән вахт
Је�оваја �әср олунмуш ПасхаV

бајрамыдыр.
6 Һәмин ајын он бешинҹи

ҝүнү Је�оваја �әср олунан Ма-
јасыз чөрәк бајрамыдыр.Ä Јед-
ди ҝүн мајасыз чөрәк јемә-
лисиниз.W 7 Биринҹи ҝүн мү-
гәддәс топланты чағырмалы-
сыныз.Y Һәмин ҝүн ағыр иш
ҝөрмәк олмаз. 8 Једди ҝүн

әрзиндә Је�оваја одда јанды-
рылан тәгдимә ҝәтирмәлиси-
низ. Једдинҹи ҝүн мүгәддәс
топланты ҝүнүдүр. Һәмин ҝүн
ағыр иш ҝөрмәк олмаз”».

9 Је�ова сөзүнә давам едиб
Мусаја деди: 10 «Исраилли-
ләрә белә де: “Сизә верә-
ҹәјим торпаға ҝәлдијиниз за-
ман торпағын мә�сулуну би-
чәндә мә�сулунузун нүбарын-
дан* дәрз бағлајыб ка�инә
ҝәтирин.+ 11 Је�ованын ра-
зылығыны газанмағыныздан
өтрү ка�ин дәрзи Онун өнүн-
дә јелләтмәлидир. Ка�ин буну
шәнбә ҝүнүнүн сә�әри ет-
мәлидир. 12 Дәрз јелләдилән
ҝүн Је�оваја јандырма гурба-
ны олараг сағлам еркәк тоғ-
лу ҝәтирин. 13 Јанында одда
јандырылан тәгдимә кими ефа-
нын� онда икиси гәдәр нарын
уна јағ гатылыб јоғрулмуш та-
хыл тәгдимәси ҝәтирин. Бу,
Је�оваја хош олан әтирдир.
Шәраб тәгдимәси олараг исә
�инин� дөрддә бири гәдәр шә-
раб ҝәтирмәлисиниз. 14 Һә-
мин ҝүнәдәк, јәни Алла�ыны-
за тәгдимә ҝәтирәнә гәдәр нә
чөрәк, нә говурға, нә дә тәр
сүнбүл јемәјин. Бу, јашадығы-
ныз �әр јердә бүтүн нәсиллә-
риниз үчүн �әмишәлик ганун
олаҹаг.

15 Шәнбәдән сонракы ҝүн-
дән, јәни јелләтмә тәгдимәси
кими дәрз ҝәтирдијиниз ҝүн-
дән једди шәнбә, једди там
�әфтә сајын., 16 Једдинҹи
шәнбәнин сә�әри ҝүнү, әлли
ҝүнүн тамамында- Је�оваја
тәзәдән тахыл тәгдимәси ҝә-
тирин.¸ 17 Јелләтмә тәгди-
мәси үчүн евиниздән 2 чөрәк
ҝәтирин. Чөрәкләр ефанын
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онда икиси гәдәр нарын ундан
биширилмәли, хәмиринә маја
гатылмалыдыр.* Онлар нүбар
кими Је�оваја тәгдим едилмә-
лидир.+ 18 Чөрәкләрлә јана-
шы 7 сағлам еркәк тоғлу, 1 ҹа-
ван буға вә 2 гоч ҝәтирмә-
лисиниз., Бунлар тахыл вә
шәраб тәгдимәси илә бирлик-
дә Је�оваја јандырма гурба-
ны, одда јандырылан тәгдимә
кими ҝәтирилмәлидир. Бунлар
Је�оваја хош олан әтирдир.
19 Бундан әлавә, ҝүна� гур-
баны- олараг 1 ҹаван кечи вә
үнсијјәт гурбаны¸ олараг 2 ер-
кәк тоғлу тәгдим етмәлисиниз.
20 Ка�ин онлары — ики тоғ-
луну мә�сулун нүбарындан би-
ширилән чөрәклә бир јердә Је-
�ованын өнүндә јелләтмә тәг-
димәси кими јелләтмәлидир.
Бунлар ка�инә мәхсусдур вә
Је�ованын ҝөзүндә мүгәддәс-
дир./ 21 Һәмин ҝүн ҹар чә-
киб1 мүгәддәс топланты чағы-
рын. О ҝүн ағыр иш ҝөрмәјин.
Бу, јашадығыныз �әр јердә бү-
түн нәсилләриниз үчүн �әми-
шәлик ганундур.

22 Торпағынызын мә�сулу-
ну бичәндә тарланын гыраг-бу-
ҹагларыны бичмәјин, јерә тө-
күлән башаглары јығмајын.À

Онлары касыб-кусуб вә гәриб-
ләр үчүн сахлајын.3 Мән сизин
Алла�ыныз Је�овајам”».

23 Је�ова сөзүнә давам
едиб Мусаја деди: 24 «Ис-
раиллиләрә белә сөјлә: “Јед-
динҹи ајын биринҹи ҝүнү-
нү истира�әт ҝүнү, кәрәнај-
ла елан олунан анма, мүгәд-
дәс топланты ҝүнү кими гејд
един.4 25 Һәмин ҝүн ағыр иш
ҝөрмәмәлисиниз вә Је�ова-
ја одда јандырылан тәгдим ҝә-
тирмәлисиниз”».

26 Сонра Је�ова Мусаја
деди: 27 «Һәмин ајын онунҹу
ҝүнү исә Кәффарә ҝүнүдүр.S

Мүгәддәс топланты чағырма-
лы, ҹаныныза ҹәфа вермә-
ли�* вә Је�оваја одда јандыры-
лан тәгдимә ҝәтирмәлисиниз.
28 Һәмин ҝүн �еч бир иш ҝө-
рүлмәмәлидир, чүнки о ҝүн
Алла�ыныз Је�ованын өнүндә
кәффарәнизи вермәк үчүн тә-
јин олунан Кәффарә ҝүнүдүр.+

29 О ҝүн ҹанына ҹәфа вермә-
јән� адам халгынын арасындан
јох едиләҹәк�., 30 Мән �әмин
ҝүн иш ҝөрән адамы мә�в едә-
ҹәјәм. 31 Һеч бир иш ҝөрмә-
мәлисиниз. Бу, јашадығыныз
�әр јердә бүтүн нәсилләриниз
үчүн �әмишәлик ганундур.
32 Бу, сизин үчүн шәнбә ола-
ҹаг, там истира�әт ҝүнү. Ајын
доггузунҹу ҝүнү, ахшам ҹаны-
ныза ҹәфа вермәлисиниз.- Һә-
мин ҝүнүн ахшамындан ертә-
си ҝүнүн ахшамына кими си-
зин үчүн шәнбә олаҹаг».

33 Је�ова јенә дә Мусаја
деди: 34 «Исраиллиләрә сөј-
лә: “Једдинҹи ајын он бешин-
ҹи ҝүнү Је�оваја �әср олунан
једди ҝүнлүк Чардаглар бајра-
мы башлајыр.¸ 35 Биринҹи
ҝүн мүгәддәс топланты чағы-
рылмалыдыр. Һәмин ҝүн ағыр
иш ҝөрмәмәлисиниз. 36 Јед-
ди ҝүн Је�оваја одда јандыры-
лан тәгдимә ҝәтирмәлисиниз.
Сәккизинҹи ҝүн јенә дә мү-
гәддәс топланты олмалыдыр,/

Је�оваја одда јандырылан тәг-
димә ҝәтирмәлисиниз. Бу, тән-
тәнәли мәҹлисдир. Һәмин ҝүн
ағыр иш ҝөрмәмәлисиниз.

37 Бунлар ҹар чәкиб бәјан
етмәли олдуғунуз, Је�ованын
сизә бујурдуғу бајрамлар, мү-
гәддәс топланты ҝүнләридир.1

Бу ҝүнләрдә Је�оваја одда јан-
дырылан тәгдимә — јандырма
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гурбаны,* онунла јанашы та-
хыл тәгдимәси+ вә шәраб тәг-
димәси, ҝәтирмәлисиниз. Һәр
ҝүн о ҝүн үчүн бујрулан тәгди-
мә ҝәтирилмәлидир. 38 Бун-
лар Је�оваја �әср олунан шән-
бәләрдә- ҝәтирдијиниз бәх-
шишләрдән,¸ Је�оваја дедији-
низ нәзирләрдән/ вә көнүллү
тәгдимәләрдән1 әлавә ҝәти-
рилмәли олан тәгдимәләрдир.
39 Торпағынызын мә�сулуну
јығандан сонра једдинҹи ајын
он бешинҹи ҝүнүндән башла-
јараг, Је�ованын шәрәфинә
једди ҝүн бајрам кечирмәли-
синиз.À Биринҹи вә сәккизин-
ҹи ҝүн там истира�әт ҝүнү-
дүр.3 40 Биринҹи ҝүн ағаҹ-
ларын ән јахшы мејвәләрини,
хурма ағаҹынын будаглары-
ны,4 ҝур јарпаглы ағаҹларын
вә вадидә битән говаг ағаҹла-
рынын будагларыны топлајыб
једди ҝүн Алла�ыныз Је�о-
ванын өнүндә шәнләнмәлиси-
низ.S 41 Је�оваја �әср олун-
муш бу бајрамы илдә једди ҝүн
гејд етмәлисиниз.m Бүтүн нә-
силләриниз �әмишәлик ганун
кими једдинҹи ајда бу бајрамы
гејд етсин. 42 Једди ҝүн чар-
дагда јашајын. U Бүтүн исраил-
лиләр чардагда јашамалыдыр.
43 Гој ҝәләҹәк нәсилләриниз
билсин ки,V Мән исраиллилә-
ри Мисирдән чыхаранда онлар
чардагларда јашамалы олмуш-
дулар.Ä Мән сизин Алла�ыныз
Је�овајам”».

44 Беләҹә, Муса Је�оваја
�әср олунмуш бајрамларла
бағлы ҝөстәришләри Исраил
оғулларына чатдырды.

24 Је�ова сөзүнә давам
едиб Мусаја деди:

2 «Исраил оғулларына әмр ет,
чырагларын арамсыз јанмасы
үчүн сәнә зејтундан чәкил-
миш халис јағ ҝәтирсинләр.W

3 Һарун Һүзур чадырында,

Шә�адәт сандығынын гаршы-
сында олан пәрдәнин бајыр тә-
рәфиндәки чыраглары ахшам-
дан сә�әрә гәдәр Је�ованын
өнүндә јанар сахламалыдыр.
Бу, бүтүн нәсилләриниз үчүн
�әмишә гүввәдә галаҹаг ганун-
дур. 4 О, �әмишә Је�ованын
өнүндә чыраглары халис гы-
зылдан олан чырагданын* үс-
түнә дүзмәлидир.

5 Нарын ундан он ики �ал-
гавары чөрәк бишир. Чөрәк-
ләрин �әр бири ефанын� онда
икиси гәдәр ундан �азырлан-
малыдыр. 6 Онлары Је�ова-
нын өнүндә, халис гызылдан
олан масанын үстүнә алты-
алты олмагла үст-үстә јығ.+

7 Һәр галағын үстүнә халис
күндүр гој. О, Је�оваја одда
јандырылараг ҝәтирилән хати-
рә тәгдимәси, үчүн чөрәк әвә-
зи олаҹаг. 8 Һәр шәнбә Је-
�ованын өнүндәки чөрәкләр
тәзәләнмәлидир.- Бу, Мәним
Исраил оғуллары илә бағла-
дығым �әмишәлик ә�ддир.
9 Чөрәкләр Һарунла оғулла-
рынын олаҹаг.¸ Онлар мүгәд-
дәс јердә јејилмәлидир,/ чүн-
ки ка�инә чатан бу чөрәкләр
Је�ова үчүн одда јандырылан
тәгдимәләрин ичиндә сон дә-
рәҹә мүгәддәсдир. Бу, �әмишә-
лик гајдадыр».

10 Исраиллиләрин ичиндә
анасы исраилли, атасы исә ми-
сирли олан бир нәфәр вар
иди.1 Бир ҝүн дүшәрҝәдә
онунла башга бир исраилли-
нин арасында дава дүшдү.
11 Исраилли гадынын оғлу
Алла�ын адына күфр едиб,
ону ләнәтләмәјә башлады.À

Ону Мусанын јанына ҝәтирди-
ләр.3 Јери ҝәлмишкән, онун
анасы Дан гәбиләсиндән олан
Дибринин гызы Сәлимәт иди.
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12 Је�ованын �өкмү бәлли
оланаҹан ону �әбсдә сахлады-
лар.*

13 Је�ова Мусаја деди:
14 «Ләнәт едәни дүшәрҝәдән
чыхарын. Ләнәти ешидәнлә-
рин �амысы әлләрини онун ба-
шына гојсун, сонра исә бү-
түн иҹма ону дашгалаг ет-
син.+ 15 Исраил оғулларына
сөјлә: “Ким Алла�а ләнәт етсә,
ҝүна�ына ҝөрә ҹаваб вер-
мәли олаҹаг. 16 Је�ованын
адына күфр едән �өкмән өлдү-
рүлмәлидир., Бүтүн иҹма ону
дашгалаг етмәлидир. Јерли
олсун, јаделли олсун, фәрг ет-
мәз, Алла�ын адына күфр едән
өлдүрүлмәлидир.

17 Инсан �әјатына гәсд
едән �өкмән өлдүрүлмәли-
дир.- 18 Ев �ејваныны дөјүб
өлдүрән ҹан әвәзинә ҹан
олараг зәрәри өдәмәлидир.
19 Ким башгасына зәдә јети-
рәрсә, онун өзүнә дә �әмин
шеј едилмәлидир.¸ 20 Сыныг
әвәзинә сыныг, ҝөз әвәзинә
ҝөз, диш әвәзинә диш; баш-
гасына �ансы зәдәни јетириб-
сә, она да ејни зәдә јетирилмә-
лидир./ 21 Һејваны дөјүб өл-
дүрән зәрәри өдәмәлидир,1 ин-
сан өлдүрәни исә өлдүрмәк
лазымдыр.À

22 Истәр јаделли олсун, ис-
тәр јерли, ганун �амы үчүн
ејни олмалыдыр,3 чүнки Мән
сизин Алла�ыныз Је�овајам”».

23 Муса бунлары Исраил
оғулларына сөјләди. Онлар лә-
нәт охујан адамы дүшәрҝәдән
кәнара чыхарыб дашгалаг ет-
диләр,4 беләликлә дә, Је�ова-
нын Мусаја вердији әмри јери-
нә јетирдиләр.

25 Сонра Је�ова Мусаја
Сина дағында белә

деди: 2 «Исраил оғулларына
сөјлә: “Сизә верәҹәјим торпа-
ғаS ҝәлдијиниз заман Је�о-

ванын шәнбә ганунуна риа-
јәт едиб торпағы динҹә го-
јун.* 3 Алты ил тарлаја то-
хум сәпин, тәнәкләри будајын,
торпағын мә�сулуну јығын.+

4 Једдинҹи ил исә Је�оваја
�әср олунмуш Шәнбәдир, тор-
паг динҹә гојулмалыдыр. Тар-
лаја тохум сәпмәјин, тәнәклә-
ри будамајын. 5 Бичин вахты
јерә дүшән тохумлардан би-
тән тахылы бичмәјин, будан-
мамыш тәнәкдән чыхан үзүм-
ләри јығмајын. Торпағы бир ил
динҹә гојун. 6 Лакин шәнбә
или торпагда нә битсә, �амы-
сыны јејә биләрсиниз — өзү-
нүз дә, гул-гарабашыныз да,
муздурларыныз да, аранызда
јашајан јаделлиләр дә, 7 ев
�ејванларыныз да, өлкәниздә-
ки вә�ши �ејванлар да. Торпаг
нә мә�сул јетирсә, јејә биләр-
синиз.

8 Једди шәнбә или, једди
дәфә једди ил сајын. Једди
шәнбә или, јәни гырх доггуз
ил кечәндән сонра, 9 једдин-
ҹи ајын онунҹу ҝүнүндә, Кәф-
фарә ҝүнүндә, уҹадан шејпур
чалын. Шејпур сәси өлкәнин
�әр јериндә ешидилмәлидир.
10 Әллинҹи ил мүгәддәсдир.
Һәмин ил өлкәнин бүтүн са-
кинләринә азадлыг елан
един.- Бу ил сизин үчүн Азад-
лыг или олаҹаг. Һәр кәс өз
евинә, ешијинә, аиләсинә гајы-
даҹаг.¸ 11 Әллинҹи ил сизин
үчүн Азадлыг или олаҹаг. Һә-
мин ил тохум сәпилмәмәли,
јерә төкүлмүш тахылдан би-
тән мә�сул бичилмәмәли вә
буданмамыш тәнәкләрдә чы-
хан үзүмләр јығылмамалы-
дыр./ 12 Бу, Азадлыг илидир,
сизин үчүн мүгәддәс олмалы-
дыр. Һәмин ил јалныз торпа-
ғын ҝәтирдијини јејә биләрси-
низ.1
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13 Азадлыг илиндә �әр
кәс өз мүлкүнә гајытсын.*

14 Нәсә сатанда, јахуд нәсә
аланда бир-бириниздән ис-
тифадә етмәјин.+ 15 Торпаг
алан Азадлыг илиндән ке-
чән илләрин сајыны, сатан исә
нечә ил мә�сул јығылаҹағыны
нәзәрә алсын., 16 Әҝәр Азад-
лыг илинә чох галыбса, са-
тан гијмәти галдыра биләр,
јох әҝәр бир нечә ил галыбса,
онда гијмәти ашағы салмалы-
дыр, чүнки, әслиндә, о, �әмин
илләр әрзиндә јығылаҹаг мә�-
сулу сатыр. 17 Һеч ким баш-
гасындан истифадә етмәсин.-

Алла�дан горхун,¸ чүнки Мән
сизин Алла�ыныз Је�овајам./

18 Мәним ганунларыма риајәт
етсәниз вә �өкмләримә табе
олсаныз, өлкәдә әмин-аман-
лыг ичиндә јашајаҹагсыныз.1

19 Торпаг сизә өз мә�сулуну
верәҹәк.À Сиз дә дојунҹа јејиб
фираван јашајаҹагсыныз.3

20 Әҝәр ағлыныздан кечсә
ки: “Бәс једдинҹи ил �еч нә
әкиб-беҹәрмәсәк, нә јејәҹә-
јик?”4 — 21 билин ки, алтын-
ҹы ил торпағыныза елә бә-
рәкәт верәҹәјәм ки, бир илдә
үч илин мә�сулуну ҝөтүрәҹәк-
синиз.S 22 Сонра сәккизинҹи
ил тохум сәпәҹәксиниз. Кө�нә
мә�сулу доггузунҹу илә гәдәр
јејәҹәксиниз. Доггузунҹу илин
мә�сулу јетишәнә гәдәр кө�нә
мә�сулу јејәҹәксиниз.

23 Торпағы �әмишәлик сат-
маг олмаз,m чүнки торпаг Мә-
нимдир. U Сиз исә Мәним нәзә-
римдә гәриб вә ҝәлмәсиниз.V

24 Јашадығыныз өлкәнин �әр
јериндә торпаг јијәсинә өз
торпағыны ҝери сатын алмаг
�үгугу верилмәлидир.

25 Сојдашыныз� касыбла-
јыб өз торпағынын бир гисми-

69B69 � ÁÀ`eÀZB -*`/*jmZm4D

ни сатмалы олса, јахын го�уму
ҝәлиб торпағы ҝери сатын ал-
малыдыр.* 26 Анҹаг киминсә
торпағыны ҝери сатын алаҹаг
адамы јохдурса, өзүнүн имка-
ны јахшылашыб торпағы ал-
маг үчүн лазымынҹа пулу
оларса, 27 онда о, торпағы
сатдығы вахтдан етибарән јы-
ғылмыш мә�сулун дәјәрини
�есаблајыб чыхмалы вә галан
мәбләғи торпағы сатдығы ада-
ма өдәмәлидир. Бундан сонра
торпаг онун олаҹаг.+

28 Лакин онун торпағы гај-
тармаға имканы олмазса, са-
тылмыш торпаг Азадлыг или-
нә гәдәр алан адамын олаҹаг.,

Азадлыг илиндә исә торпаг је-
нидән онун мүлкијјәтинә кечә-
ҹәк вә о, јенә дә өз торпағына
са�иб олаҹаг.-

29 Әҝәр кимсә гала-шә�әр-
дә олан евини сатарса, сатды-
ғы вахтдан етибарән, бир ил
әрзиндә ону ҝери сатын алмаг
�үгугундан истифадә едә би-
ләр. Онун бир ил әрзиндә еви
ҝери сатын алмаг �үгугу вар.¸

30 Лакин гала-шә�әрдә олан
ев бир ил әрзиндә ҝери са-
тын алынмазса, онда ев �ә-
мишәлик алан адамын вә онун
нәслинин мүлкијјәти олаҹаг.
Азадлыг илиндә ев ҝери гајта-
рылмајаҹаг. 31 Диварла ә�а-
тәјә алынмамыш кәндләрдәки
евләр исә торпағын бир парча-
сы сајылыр. Белә еви ҝери са-
тын алмаг �үгугу �әмишә гүв-
вәдә галаҹаг. Азадлыг илиндә
ев јијәсинә гајтарылмалыдыр.

32 Лавилиләрин шә�әрлә-
ринә ҝәлинҹә,/ лавилиләрин
өзләринә мәхсус шә�әрләрдә-
ки евләри ҝери сатын алмаг
�үгугу даим гүввәдә олаҹаг.
33 Лавили лавилиләрә мәхсус
шә�әрдә олан мүлкүнү ҝери
сатын алмаса, ев Азадлыг
илиндә ҝери гајтарылаҹаг.1
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Чүнки лавилиләрә мәхсус шә-
�әрләрдәки евләр онлара Ис-
раил оғуллары арасында ве-
рилән мүлкдүр.* 34 Шә�әрин
әтрафындакы отлаглар+ исә
үмумијјәтлә сатыла билмәз,
чүнки бу, онларын даими мүл-
күдүр.

35 Әҝәр гоншулуғунузда ја-
шајан сојдашыныз касыбла-
са вә өзүнү доландыра билмә-
сә, гәриб вә ҝәлмә, кими
она да јардым әлинизи уза-
дын ки,- даим аранызда јаша-
јыб долана билсин. 36 Ондан
сәләм алмајын вә мәнфәәт ҝө-
түрмәјин.¸ Алла�ыныздан гор-
хун./ Онда сојдашыныз даим
аранызда јашајыб долана би-
ләҹәк. 37 Она пулу сәләмлә
вермәјин1 вә вердијиниз јемә-
јин әвәзиндә хејир ҝүдмәјин.
38 Мән Алла�ыныз Је�овајам,
Кәнан дијарыны сизә вермәк,
сизин Алла�ыныз олмаг үчүн
сизи Мисирдән чыхаран Ал-
ла�.À

39 Әҝәр гоншулуғунузда ја-
шајан сојдашыныз касыбла-
јыб өзүнү сизә гул кими сат-
са,3 ону гул кими ишләт-
мәјин.4 40 Онунла муздур ки-
ми,S ҝәлмә кими давранын. Гој
о, Азадлыг илинә гәдәр сиз-
дә ишләсин, 41 сонра ушаг-
лары илә бирликдә јахынла-
рынын јанына, дәдә-баба мүл-
күнә гајытсын.m 42 Чүнки он-
лар Мәним гулларымдыр. Мән
онлары Мисирдән чыхармы-
шам. U Онлар ади гул кими
башгасынын әмлакы олмама-
лыдырлар�. 43 Онлара зүлм
еләмәјин,V Алла�ыныздан гор-
хун.Ä 44 Гул-гарабашыныз әт-
раф халглардан олмалыдыр, он-
лардан гул-гарабаш ала биләр-
синиз. 45 Аранызда јашајан
јаделли сакинләри,W онларын
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сизин өлкәдә доғулан өвладла-
рыны гул кими ала биләрси-
низ. Онлар сизин әмлакыныз
олаҹаглар. 46 Онлары оғулла-
рыныза ирсән верә биләрси-
низ. Онлар сизин гулларыныз,
�әмишәлик әмлакыныз олаҹаг.
Лакин сојдашларыныза, Ис-
раил оғулларына зүлм етмә-
јин.*

47 Аранызда јашајан јадел-
ли вә ја ҝәлмә варланарса, сој-
дашынызса касыблајыб өзүнү
она, јахуд онун аилә үзвләрин-
дән кимәсә гул кими сатарса,
48 онун ҝери сатын алынмаг
�үгугу олаҹаг. Гардашларын-
дан бири ону ҝери сатын ала
биләр.+ 49 Әмиси, әмиси оғ-
ланлары вә ја аиләнин ган го-
�умларындан кимсә ону ҝери
сатын ала биләр.
Ишдир өзү варланса, өзү

өзүнү ҝери сатын ала би-
ләр., 50 Белә �алда, отуруб
ону алан адамла гул кими са-
тылдығы ҝүндән Азадлыг или-
нәдәк- олан вахты �есабла-
малыдыр. Онун сатыш гиј-
мәти илләрин сајына мүва-
фиг �есабланмалыдыр.¸ Бүтүн
бу вахт әрзиндә онун иш ҝүн-
ләри муздурунку кими гијмәт-
ләндирилмәлидир./ 51 Әҝәр
Азадлыг илинә �әлә чох га-
лыбса, өдәдији �агг јердә га-
лан илләрә мүвафиг олма-
лыдыр. 52 Әҝәр аз галыбса,
онда �есаблајыб бу илләрә
дүшән �аггы өдәмәлидир.
53 Ағасы онунла иллик муз-
дур кими давранмалыдыр. Гој-
мајын ки, ағасы она зүлм елә-
син.1 54 Әҝәр о, бу шәртләр-
лә өзүнү ҝери сатын ала бил-
мәсә, онда өзү дә, ушаглары
да Азадлыг илиндә азадлыға
чыхмалыдыр.À

55 Чүнки Исраил оғуллары
Мәним гулларымдыр. Онлар
Мәним Мисирдән чыхардығым
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гулларымдыр.* Мән сизин Ал-
ла�ыныз Је�овајам.

26 Өзүнүз үчүн пуч алла�-
лар дүзәлтмәјин,+ ојма

бүтләр,, дик дашлар� гојмајын,
өлкәниздә тәсвирли дашлар-

гојуб өнүндә сәҹдә гылмајын.¸

Мән сизин Алла�ыныз Је�ова-
јам. 2 Шәнбә ҝүнләримә риа-
јәт един, мүгәддәс мәканыма
е�тирамла јанашын. Мән Је�о-
вајам.

3 Әҝәр ганунларымла оту-
руб-дурсаныз, әмрләримә риа-
јәт едиб онлара ујғун јаша-
саныз,/ 4 сизин үчүн мөв-
сүмүндә јағышлар јағдыра-
ҹағам,1 торпағыныз мә�сул
верәҹәк,À ағаҹларыныз бар
ҝәтирәҹәк. 5 Үзүм јығымына
кими дән үјүдәҹәк, сәпин мөв-
сүмүнәҹән үзүм јығаҹагсы-
ныз. Дојунҹа чөрәк јејәҹәк, өл-
кәниздә фираван јашајаҹагсы-
ныз.3 6 Өлкәнизә әмин-аман-
лыг верәҹәјәм,4 ҝеҹәни ра�ат
јатаҹагсыныз, сизи горхудан
олмајаҹаг.S Торпағыныздан
јыртыҹы �ејванлары говаҹа-
ғам, мү�арибә нәдир билмәјә-
ҹәксиниз. 7 Дүшмәнләрини-
зи говуб гылынҹа јем едәҹәк-
синиз. 8 Бешиниз јүз нәфә-
рин, јүзүнүз он мин нәфәрин
далынҹа дүшүб онлары гы-
лынҹдан кечирәҹәксиниз.m

9 Сизә лүтф ҝөстәрәҹәјәм,
оғул-ушаг са�иби едиб чо-
халдаҹағам. U Сизинлә бағлады-
ғым ә�дә садиг галаҹағам.V

10 Өтән илин мә�сулуну је-
јиб гуртармаға маҹал тапма-
мыш анбарлары бошалтмалы
олаҹагсыныз ки, јени мә�су-
лу јығмаға јер олсун. 11 Ча-
дырымы сизин аранызда гура-
ҹағам,Ä сиздән үз дөндәрмәјә-
ҹәјәм. 12 Мән сизинлә олаҹа-
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ғам. Мән сизин Алла�ыныз,*

сиз исә Мәним халгым олаҹаг-
сыныз.+ 13 Мән сизин Алла-
�ыныз Је�овајам. Сизи Мисир-
дән чыхартдым ки, да�а онла-
рын көләси олмајасыныз. Бо-
јундуруғунузу гырдым ки,
дикәлиб башы уҹа ҝәзәсиниз.

14 Анҹаг Мәнә гулаг асма-
саныз, әмрләримә риајәт едиб
онлара ујғун јашамасаныз,,

15 ганунларымла отуруб-дур-
масаныз,- �өкмләримә хор ба-
хыб әмрләримдән чыхсаныз,
сизинлә бағладығым ә�дә хәја-
нәт етсәниз,¸ 16 онда ҝөрүн
сизә нејләјәҹәјәм, сизи неҹә
ҹәзаландыраҹағам: ҹаныныза
вәлвәлә салаҹаг, сизи вәрә-
мә, гыздырмаја мүбтәла едә-
ҹәк, ҝөзләринизин нуруну ала-
ҹаг, �әјатынызы алт-үст едәҹә-
јәм. Һәдәр јерә тохум сәпәҹәк-
синиз, она ҝөрә ки, торпағын
мә�сулу дүшмәнләринизә гис-
мәт олаҹаг./ 17 Сизә гаршы
галхаҹағам, дүшмәнләринизә
мәғлуб олаҹагсыныз.1 Јағыла-
рын ајаглары алтында галаҹаг-
сыныз,À гован јохкән, гачаҹаг-
сыныз.3

18 Бу да сизә кар еләмә-
сә, јенә дә Мәнә гулаг асмаса-
ныз, ҝүна�ларыныза ҝөрә сизи
једдигат артыг ҹәзаландыра-
ҹағам. 19 Сынмаз гүрурунузу
чилик-чилик едәҹәјәм, сәманы-
зы дәмирә,4 торпағынызы мисә
дөндәрәҹәјәм. 20 Әлләшиб-
вурушуб тагәтдән дүшәҹәкси-
низ, амма бош јерә, чүнки тор-
пағыныз гысыр олаҹаг,S ағаҹла-
рыныз бар ҝәтирмәјәҹәк.

21 Асилијиниздән әл чәкмә-
јиб сөзүмә гулаг асмасаныз,
ҝүна�ларыныза ҝөрә ҹәзаны
једди дәфә дә артыраҹағам.
22 Вә�ши �ејванлары ҹаны-
ныза салаҹағам,m онлар сизи
ушагсыз гојаҹаг, U �ејванлары-
нызын ахырына чыхаҹаг,
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сајынызы азалдаҹаглар, јолла-
рыныз бош, кимсәсиз галаҹаг.*

23 Анҹаг бунлар да сизә
дәрс олмаса,+ јенә дә аси-
лилијиниздә инад етсәниз,
24 онда Мән дә сизин зидди-
низә ҝедәҹәјәм, ҝүна�ларыны-
за ҝөрә сизә једдигат ҹәза ве-
рәҹәјәм. 25 Ә�ди поздуғуну-
за ҝөрә үстүнүзә гылынҹ чә-
киб сиздән интигам алаҹағам.,

Гачыб шә�әрләриниздә ҝиз-
ләнсәниз, ичинизә азар са-
лаҹағам.- Беләҹә, дүшмәнлә-
ринизин әлинә кечәҹәксиниз.¸

26 Сизин чөрәк е�тијатынызы
мә�в едәҹәјәм./ О заман он га-
дын бир тәндирдә чөрәк биши-
рәҹәк, чөрәји чәки илә бөлүш-
дүрәҹәк.1 Гарныдолусу чөрәк
јемәјә �әсрәт галаҹагсыныз.À

27 Бүтүн бунлара бахмаја-
раг, јенә дә Мәнә гулаг ас-
масаныз вә асилијиниздә инад
етсәниз, 28 онда Мән да�а
да шиддәтлә зиддинизә ҝедә-
ҹәјәм,3 ҝүна�ларыныза ҝөрә
сизә једдигат ҹәза верәҹәјәм.
29 Мәҹбур галыб оғуллары-
нызы, гызларынызы јејәҹәкси-
низ.4 30 Сәҹдәҝа�ларынызы�
јерлә јексан едәҹәјәм,S бухур-
данларынызы гыраҹағам, меји-
тинизи ијрәнҹ бүтләринизин�
мејитинин үстүнә сәрәҹәјәм.m

Ијрәндијимдән сизин �еч тә-
рәфинизә дә бахмајаҹағам. U

31 Шә�әрләринизи гылынҹ
ағзына верәҹәјәм,V мүгәддәс
јерләринизи виран гојаҹағам,
гурбанларынызын әтрини гох-
ламајаҹағам. 32 Өлкәни ха-
рабазара чевирәҹәјәм,Ä ҝәлиб
орада мәскунлашан дүшмән-
ләриниз белә, буну ҝөрәндә
мат галаҹаг.W 33 Сизи пәрән-
пәрән едиб халгларын арасы-
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на сәпәләјәҹәјәм,* гылынҹымы
сијириб изинизә дүшәҹәјәм.+

Өлкәниз бош галаҹаг,, шә�әр-
ләриниздә даш-даш үстә гал-
мајаҹаг.

34 Сиз дүшмән торпағын-
да икән торпаг динҹәлмәди-
ји шәнбәләрин әвәзини чыха-
ҹаг. Бүтүн бу виранәлик вах-
ты торпаг дојунҹа динҹәлә-
ҹәк.- 35 Орада јашадығыныз
вахт шәнбә илләриндә ҝөрмә-
дији динҹлији торпаг виранә-
лик дөврүндә ҝөрәҹәк.

36 Сағ галанлара ҝәлинҹә
исә,¸ онлары дүшмән өлкәсин-
дә сәксәкә ичиндә јашадаҹа-
ғам. Јел әсиб јарпаг хышылда-
јанда белә, гачмаға үз гојаҹаг-
лар. Тәгиб едән олмаја-олма-
ја, гылынҹдан гачырмыш кими
гачаҹаглар./ 37 Гылынҹдан
гачан адамлар кими, бир-би-
риләринин ајаглары алтын-
да галаҹаглар, �албуки он-
ларын далынҹа дүшән олма-
јаҹаг. Дүшмәнләринизә гаршы
баш галдыра билмәјәҹәкси-
низ.1 38 Јад халгларын ара-
сында мә�в олуб ҝедәҹәкси-
низ.À Дүшмән торпағы сизин
ахырыныза чыхаҹаг. 39 Сағ
галанларыныз ҝүна�ларыны-
за ҝөрә дүшмән торпағын-
да чүрүјәҹәк.3 Бәли, аталары-
нын ҝүна�ына ҝөрә чүрүјүб
ҝедәҹәк.4 40 Онда өзләринин
ҝүна�ларыны, аталарынын ҝү-
на�ыны вә хәјанәткарлығы-
ны етираф едәҹәкләр.S Бојун-
ларына алаҹаглар ки, Мәнә
аси чыхыб хәјанәткарлыг ет-
мишләр,m 41 Мән дә мәҹбур
олуб онларын зиддинә ҝетми-
шәм,U онлары дүшмән торпа-
ғына сүрҝүн етмишәм.V

Бәлкә, онда сүннәтсиз�
үрәкләри јумшаларÄ вә ҝүна�-
ларыны јујарлар. 42 О заман
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Мән Јагубла, Ис�агла вә Иб-
ра�имлә бағладығым ә�ди ха-
тырлајаҹаг,* торпағы јада са-
лаҹағам. 43 Онларсыз галды-
ғы вахт әрзиндә торпаг кимсә-
сиз, бош олаҹаг, динҹәлмәдији
шәнбәләрин әвәзини чыхаҹаг.+

Онлар исә ҝүна�ларынын әвә-
зини өдәјәҹәкләр, чүнки �өкм-
ләрими саја салмајыб әмрлә-
римә хор бахмышдылар.,

44 Лакин бүтүн бунлара бах-
мајараг, дүшмән өлкәсиндә ол-
дуглары мүддәтдә белә, Мән
онлары тамамилә рәдд етмәјә-
ҹәјәм,- нифрәтим о дәрәҹәјә
чатмајаҹаг ки, онларын көкү-
нү кәсим. Белә етсәм, он-
ларла бағладығым ә�дә хәја-
нәт етмиш оларам.¸ Чүнки
Мән онларын Алла�ы Је�о-
вајам. 45 Онларын хатиринә
әҹдадлары илә бағладығым
ә�ди хатырлајаҹағам./ Мән Ал-
ла�лары олмаг үчүн онлары
башга халгларын ҝөзү өнүн-
дә Мисирдән чыхармышдым.1

Мән Је�овајам”».
46 Је�ованын Сина дағын-

да Өзү илә Исраил халгы ара-
сында Муса васитәсилә тәсис
етдији гајдалар, ганун вә �өкм-
ләр бунлар иди.À

27 Је�ова јенә Муса илә
данышыб деди: 2 «Ис-

раил оғулларына белә сөј-
лә: “Ола билсин, кимсә кимин-
сә ҹанынын дәјәрини Је�ова-
ја вермәк кими хүсуси бир ә�д
етмәк истәсин.3 3 Онда ијир-
ми јашындан алтмыш јашына-
дәк киши үчүн мүгәддәс мә-
кан шекели илә 50 шекел�,
4 гадын үчүн исә 30 шекел
ҝүмүш өдәмәлидир. 5 Беш-
ијирми јаш арасында олан оғ-
лан үчүн дәјәр 20 шекел, гыз
үчүн исә 10 шекелдир. 6 Бир
ајдан беш јашаҹан олан оғлан
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ушағы үчүн дәјәр 5 шекел, гыз
ушағы үчүн исә 3 шекел ҝү-
мүшдүр.

7 Алтмыш јашдан јухары
киши үчүн дәјәр 15 шекел, га-
дын үчүн 10 шекел ҝүмүш-
дүр. 8 Ә�д едән касыб олду-
ғундан тәјин едилмиш дәјәри
өдәјә билмирсә,* онда �әмин
адамы ка�инин јанына ҝәтир-
син, ка�ин дә онун үчүн дәјәр
тәјин етсин. Дәјәр ә�д едәнин
имканына ҝөрә тәјин едилмә-
лидир.+

9 Әҝәр кимсә Је�оваја гур-
бан ҝәтирмәк үчүн јарарлы
�ејван ә�д едәрсә, Је�оваја ве-
рилән �әр шеј мүгәддәс ола-
ҹаг. 10 Онудәјишдирмәк, јах-
шыны пислә, писи јахшы илә
әвәз етмәк олмаз. Әҝәр дәјиш-
сә, �ејванларын икиси дә Ал-
ла�ын олаҹаг�. 11 Һејван Је-
�оваја гурбан кәсмәк үчүн ја-
рарлы олмајан напак �ејван-
дырса,, онда �ејваны ка�инин
јанына ҝәтирсин. 12 Ка�ин
онун дәјәрини пис-јахшы ол-
масына ҝөрә тәјин етсин. Ка-
�ин нә гијмәт десә, �ејванын
дәјәри о олаҹаг. 13 Амма о,
�ејваны ҝери сатын алмаг ис-
тәсә, онда тәјин едилмиш дә-
јәрин үстүнә бешдә бирини дә
әлавә едиб вермәлидир.-

14 Әҝәр кимсә евини мүгәд-
дәс бир шеј кими Је�ова үчүн
ајырарса, ка�ин онун јахшы-
пис олмасына ҝөрә она дәјәр
тәјин едәҹәк. Ка�ин нә гијмәт
десә, евин дәјәри о олаҹаг.¸

15 Амма �әмин адам евини
ҝери сатын алмаг истәсә, онда
тәјин едилмиш дәјәрин үстүнә
бешдә бирини дә әлавә едиб
вермәлидир. Беләҹә, ев онун
олаҹаг.

16 Әҝәр кимсә тарласынын
бир �иссәсини Је�ова үчүн
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ајырмаг истәсә, тарланын дә-
јәри ора сәпилән тохума ҝөрә
мүәјјән олунмалыдыр: бир �о-
мер� арпа тохуму әлли ше-
кел ҝүмүш олаҹаг. 17 Әҝәр
тарласыны Азадлыг илиндән*

башлајараг Алла� үчүн ајы-
рырса, дәјәр олдуғу кими гала-
ҹаг. 18 Анҹаг тарланы Азад-
лыг илиндән сонра ајырарса,
ка�ин дәјәри нөвбәти Азадлыг
илинә гәдәр галан илләрә мү-
вафиг �есаблајаҹаг. Тарланын
дәјәри тәјин олунмуш дәјәрдән
ашағы 2 олаҹаг.+ 19 Тарласы-
ны Алла� үчүн ајыран адам
ону ҝери сатын алмаг истәсә,
тәјин едилмиш дәјәрин үстү-
нә бешдә бирини дә әлавә
едиб тарланы ҝери ала биләр.
20 Лакин ону ҝери сатын ал-
мазса вә тарла башгасына са-
тыларса, ону артыг ҝери са-
тын алмаг олмаз. 21 Азадлыг
илиндә тарла Је�оваја мәхсус
олаҹаг. О мүгәддәс олуб ка-
�инләрин мүлкијјәтинә кечә-
ҹәк.,

22 Әҝәр кимсә өзүнүн ирси
мүлкијјәти олмајан, сатын ал-
дығы тарланы Је�ова үчүн
ајырмаг истәјәрсә,- 23 ка�ин
онун дәјәрини Азадлыг или-
нә гәдәр галан илләрә мүва-
фиг �есаблајаҹаг. Дәјәр елә �ә-
мин ҝүн өдәнилмәлидир.¸ Бу,
Је�ова үчүн ајрылмыш мүгәд-
дәс бир шеј олаҹаг. 24 Азад-
лыг илиндә тарла сатын алын-
дығы адама, әсил са�ибинә гај-
тарылаҹаг./

25 Һәр шејин дәјәри мүгәд-
дәс мәкан шекели илә тәјин
олунмалыдыр. Шекел ијирми
ҝераја� бәрабәр олмалыдыр.

26 Һеч ким �ејванын илк
баласыны Алла� үчүн ајырма-
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малыдыр, чүнки илк доғулан
бала онсуз да Је�оваја мәхсус-
дур.* Истәр гарамалын олсун,
истәрсә дә гојун-кечинин, илк
доғулан бала Је�ованындыр.+

27 Напак �ејванынса илк ба-
ласыны тәјин олунмуш дәјә-
рин үстүнә бешдә бирини дә
әлавә едиб сатын алмаг олар.,

Әҝәр �ејван сатын алынмаса,
онда ка�ин ону тәјин олунмуш
гијмәтә сатмалыдыр.

28 Кимсә са�иб олдуғу бир
шеји, истәр инсан, истәр �еј-
ван, истәрсә дә тарла ол-
сун, Је�ова үчүн гејдсиз-шәрт-
сиз ајырарса�, ону да�а сатмаг
вә ја ҝери сатын алмаг олмаз.
Бу, Је�оваја мәхсусдур вә сон
дәрәҹә мүгәддәс бир шејдир.-

29 Бундан башга, өлүмә мә�-
кум олунмуш адамы фидјә ве-
риб гуртармаг олмаз.¸ О, �өк-
мән өлдүрүлмәлидир./

30 Торпагда јетишән �әр
шејин — тарланын мә�сулу-
нун, ағаҹларын мејвәсинин
онда бири1 Је�ованындыр. Бу,
Је�ова үчүн ајрылан мүгәддәс
шејдир. 31 Әҝәр кимсә онда-
бири сатын алмаг истәјирсә,
онун дәјәринин үстүнә беш-
дә бирини дә әлавә едиб
вермәлидир. 32 Мал-гарадан
вә гојун-кечидән чобан чома-
ғынын алтындан кечән �әр
онунҹу �ејван Је�ова үчүн
ајрылмалыдыр. 33 Һејванын
јахшы вә ја пис олдуғуну јох-
ламаг, ону башгасы илә дәјиш-
мәк олмаз. Әҝәр дәјишдирил-
сә, �әр ики �ејван Алла� үчүн
ајрылмыш мүгәддәс бир шеј
олаҹаг.À Онлары сатын алмаг
олмаз”».

34 Је�ованын Сина дағын-
да Исраил халгы үчүн Мусаја
вердији әмрләр бунлардыр.3
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1 Исраиллиләрин Мисир тор-
пағындан чыхмаларынын

икинҹи илинин икинҹи ајы-
нын биринҹи ҝүнүндә* Је�ова
Сина сә�расында+, Һүзур ча-
дырында Муса илә данышыб,

деди: 2 «Бүтүн Исраил иҹма-

сында кишиләри аиләләринә,
нәсилләринә ҝөрә бир-бир са-
јыб адбаад гејд ет.* 3 Һарун-
ла бирликдә Исраил оғулла-
рындан јашы ијирми вә ијир-
мидән јухары+ олуб ордуда
хидмәт етмәјә јарарлы �әр
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кәси бөлүкләринә ҝөрә сија-
�ыја ал.

4 Өзүнлә �әр гәбиләдән нәс-
линә башчы олан бир нәфәр
ҝөтүр.* 5 Јанында бу адамлар
олсун: Рубәндән Шәдуир оғлу
Әлисур+, 6 Шәмундан Сури-
шәддај оғлу Шәлумуил,, 7 Јә-
�удадан Әминәдаб оғлу Нә�-
сун-, 8 Јәсакирдән Суар оғлу
Нәснаил¸, 9 Зәбулундан Һи-
лун оғлу Әлјаб/. 10 Јуси-
фин оғулларындан: Әфраим-
дән1 Ами�уд оғлу Әлша-
ма, Мәнәссәдән Фәд�әсур оғлу
Гәмлаил, 11 Бинјаминдән Ҝи-
дони оғлу АбиданÀ, 12 Дан-
дан Амишәддај оғлу Әхјәзәр3,
13 Аширдән Ө�рән оғлу Фә-
гаил4, 14 Ҹаддан Дәил оғлу
ӘлјасәфS, 15 Нифталыдан Е�-
нан оғлу Әхираm. 16 Бунлар
иҹмадан чағырылан гәбилә
башчыларыU, Исраил күтләлә-
ринин бөјүкләридир».V

17 Муса илә Һарун адла-
ры чәкилән бу кишиләри ча-
ғырдылар. 18 Онлар бирлик-
дә икинҹи ајын биринҹи ҝүнү
бүтүн иҹманы топладылар ки,
јашы ијирми вә ијирмидән ју-
хары олан кишиләри аиләлә-
ринә, нәсилләринә ҝөрә ад-
баад, бир-бир сија�ыја алсын-
лар,Ä 19 чүнки Је�ова Мусаја
белә бујурмушду. Беләликлә,
Муса Сина сә�расында онлары
сија�ыја алды.W

20 Исраилин илки Рубәнин
оғулларыY аиләләринә, нәсил-
ләринә ҝөрә адбаад сија�ы-
ја алынды. Јашы ијирми вә
ијирмидән јухары олан, ордуда
хидмәт етмәјә јарарлы бүтүн
кишиләри бир-бир сајдылар.
21 Рубән гәбиләсиндән сија-
�ыја алынанларын сајы 46 500
нәфәр олду.

22 Шәмунун өвладларыZ аи-
ләләринә, нәсилләринә ҝөрә

адбаад сија�ыја алынды. Јашы
ијирми вә ијирмидән јухары
олан, ордуда хидмәт етмәјә ја-
рарлы бүтүн кишиләри бир-
бир сајдылар. 23 Шәмун гә-
биләсиндән сија�ыја алынан-
ларын сајы 59 300 нәфәр олду.

24 Ҹадын өвладлары* аилә-
ләринә, нәсилләринә ҝөрә ад-
баад сија�ыја алынды. Јашы
ијирми вә ијирмидән јухары
олан, ордуда хидмәт етмәјә ја-
рарлы бүтүн кишиләри бир-
бир сајдылар. 25 Ҹад гәбилә-
синдән сија�ыја алынанларын
сајы 45 650 нәфәр олду.

26 Јә�уданын өвладлары+

аиләләринә, нәсилләринә ҝөрә
адбаад сија�ыја алынды. Јашы
ијирми вә ијирмидән јухары
олан, ордуда хидмәт етмәјә ја-
рарлы бүтүн кишиләри бир-
бир сајдылар. 27 Јә�уда гә-
биләсиндән сија�ыја алынан-
ларын сајы 74 600 нәфәр олду.

28 Јәсакирин өвладлары,

аиләләринә, нәсилләринә ҝөрә
адбаад сија�ыја алынды. Јашы
ијирми вә ијирмидән јухары
олан, ордуда хидмәт етмәјә ја-
рарлы бүтүн кишиләри бир-
бир сајдылар. 29 Јәсакир гә-
биләсиндән сија�ыја алынан-
ларын сајы 54 400 нәфәр олду.

30 Зәбулунун өвладлары-

аиләләринә, нәсилләринә ҝөрә
адбаад сија�ыја алынды. Јашы
ијирми вә ијирмидән јухары
олан, ордуда хидмәт етмәјә ја-
рарлы бүтүн кишиләри бир-
бир сајдылар. 31 Зәбулун гә-
биләсиндән сија�ыја алынан-
ларын сајы 57400 нәфәр олду.

32 Јусифин оғлу Әфраим-
дән төрәјән өвладлары¸ аилә-
ләринә, нәсилләринә ҝөрә ад-
баад сија�ыја алынды. Јашы
ијирми вә ијирмидән јухары
олан, ордуда хидмәт етмә-
јә јарарлы бүтүн кишиләри
бир-бир сајдылар. 33 Әфраим
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гәбиләсиндән сија�ыја алы-
нанларын сајы 40 500 нәфәр
олду.

34 Мәнәссәнин өвладлары*

аиләләринә, нәсилләринә ҝөрә
адбаад сија�ыја алынды. Јашы
ијирми вә ијирмидән јухары
олан, ордуда хидмәт етмәјә ја-
рарлы бүтүн кишиләри бир-
бир сајдылар. 35 Мәнәссә гә-
биләсиндән сија�ыја алынан-
ларын сајы 32 200 нәфәр олду.

36 Бинјаминин өвладлары+

аиләләринә, нәсилләринә ҝөрә
адбаад сија�ыја алынды. Јашы
ијирми вә ијирмидән јуха-
ры олан, ордуда хидмәт ет-
мәјә јарарлы бүтүн кишилә-
ри бир-бир сајдылар. 37 Бин-
јамин гәбиләсиндән сија�ыја
алынанларын сајы 35 400 нә-
фәр олду.

38 Данын өвладлары, аилә-
ләринә, нәсилләринә ҝөрә ад-
баад сија�ыја алынды. Јашы
ијирми вә ијирмидән јухары
олан, ордуда хидмәт етмәјә ја-
рарлы бүтүн кишиләри бир-
бир сајдылар. 39 Дан гәбилә-
синдән сија�ыја алынанларын
сајы 62 700 нәфәр олду.

40 Аширин өвладлары- аи-
ләләринә, нәсилләринә ҝөрә
адбаад сија�ыја алынды. Јашы
ијирми вә ијирмидән јухары
олан, ордуда хидмәт етмәјә ја-
рарлы бүтүн кишиләри бир-
бир сајдылар. 41 Ашир гәби-
ләсиндән сија�ыја алынанла-
рын сајы 41 500 нәфәр олду.

42 Нифталынын өвладлары¸

аиләләринә, нәсилләринә ҝөрә
адбаад сија�ыја алынды. Јашы
ијирми вә ијирмидән јуха-
ры олан, ордуда хидмәт ет-
мәјә јарарлы бүтүн кишилә-
ри бир-бир сајдылар. 43 Ниф-
талы гәбиләсиндән сија�ыја
алынанларын сајы 53 400 нә-
фәр олду.

44 Муса, Һарун вә �әр бири
өз нәслини тәмсил едән Ис-
раилин он ики башчысынын
сија�ыја алдығы адамлар бун-
лар иди. 45 Исраил оғулла-
рындан јашы ијирми вә ијир-
мидән јухары олан, ордуда
хидмәт етмәјә јарарлы бүтүн
кишиләр нәсилләринә ҝөрә
сија�ыја алынды. 46 Сија�ы-
ја алынанларын үмуми сајы
603 550 нәфәр иди.*

47 Лакин лавилиләр+ гәби-
ләләринә ҝөрә сија�ыја алын-
мадылар., 48 Је�ова Мусаја
демишди: 49 «Лави гәбилә-
сини сија�ыја алмазсан. Онла-
ры диҝәр исраиллиләрин сајы-
на дахил етмәзсән.- 50 Лави-
лиләрә тапшыр, гој онлар
Шә�адәт сандығынын¸ јерләш-
дији Мүгәддәс чадыр, онун
аваданлығы, о ҹүмләдән чады-
ра аид �әр шејлә бағлы ишлә-
рә бахсынлар./ Онлар Мүгәд-
дәс чадыры вә онун бүтүн
аваданлығыны дашыјаҹаг,1 ча-
дырда хидмәт едәҹәкләр.À Дү-
шәрҝәләрини дә Мүгәддәс
чадырын әтрафында гурма-
лыдырлар.3 51 Јола дүшмәк
вахты ҝәләндә лавилиләр Мү-
гәддәс чадыры сөкмәли,4 дү-
шәрҝә салынанда исә гурма-
лыдырлар. Кәнар адамлардан
ким чадыра јахынлашса, өлдү-
рүлмәлидир.S

52 Гој исраиллиләрдән �әр
кәс чадырыны тәјин олунмуш
дүшәрҝәдә, өз үчгәбиләли бө-
лүмүндә гурсун.m 53 Лавили-
ләр дүшәрҝәләрини Шә�адәт
сандығынын јерләшдији Мү-
гәддәс чадырын әтрафында
салсынлар ки, Исраил иҹма-
сы гәзәбә туш ҝәлмәсин. U Бе-
ләликлә, лавилиләр Шә�адәт
сандығынын јерләшдији Мү-
гәддәс чадыра ҝөрә ҹавабде�-
лик дашыјаҹаглар».V
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54 Исраиллиләр Је�ованын
Мусаја әмр етдији �әр шеји је-
ринә јетирдиләр. Неҹә дејил-
мишдисә, елә дә етдиләр.

2 Је�ова Муса илә Һаруна
деди: 2 «Исраиллиләрдән

�әр кәс алачығыны өз үчгә-
биләли бөлүмүндә,* нәслинин
бајрағынын јанында гурсун.
Алачыглар Һүзур чадырынын
әтрафында, үзү чадыра тәрәф
гурулмалыдыр.

3 Үч гәбилә бөлүкләр �а-
лында шәргдә, ҝүндоған тәрәф-
дә дүшәрҝә салсын. Онларын
ичиндә Јә�уданын дүшәрҝәси
баш дүшәрҝә олаҹаг. Јә�уда
оғулларынын башчысы Әминә-
даб оғлу Нә�сундур+. 4 Онун
ордусунда сија�ыја алынанла-
рын сајы 74 600 нәфәрдир.,

5 Онун јанында Јәсакир гәби-
ләси дүшәрҝә салсын. Јәсакир
оғулларынын башчысы Суар
оғлу Нәснаилдир-. 6 Онун ор-
дусунда сија�ыја алынанларын
сајы 54 400 нәфәрдир.¸ 7 Сон-
ра Зәбулун гәбиләси дүшәр-
ҝә салсын. Зәбулун оғуллары-
нын башчысы Һилун оғлу Әл-
јабдыр/. 8 Онун ордусунда си-
ја�ыја алынанларын сајы 57400
нәфәрдир.1

9 Јә�уда дүшәрҝәсинин ор-
дуларында сија�ыја алынанла-
рын үмуми сајы 186 400 нәфәр-
дир. Көчмәк вахты ҝәләндә би-
ринҹи онлар дүшәрҝәләрини
јығмалыдырлар.À

10 Үч гәбилә бөлүкләр �а-
лында ҹәнубда дүшәрҝә сал-
сын. Онларын ичиндә Рубә-
нин3 дүшәрҝәси баш дүшәр-
ҝә олаҹаг. Рубән оғулларынын
башчысы Шәдуир оғлу Әли-
сурдур4. 11 Онун ордусунда
сија�ыја алынанларын сајы
46 500 нәфәрдир.S 12 Онун ја-
нында Шәмун гәбиләси дү-
шәрҝә салсын. Шәмун оғулла-

рынын башчысы Суришәддај
оғлу Шәлумуилдир*. 13 Онун
ордусунда сија�ыја алынанла-
рын сајы 59 300 нәфәрдир.+

14 Сонра Ҹад гәбиләси дү-
шәрҝә салсын. Ҹад оғуллары-
нын башчысы Руил оғлу Әл-
јасәфдир,. 15 Онун ордусун-
да сија�ыја алынанларын сајы
45 650 нәфәрдир.-

16 Рубән дүшәрҝәсинин ор-
дуларында сија�ыја алынанла-
рын үмуми сајы 151 450 нәфәр-
дир. Көчмәк вахты ҝәләндә
икинҹи онлар дүшәрҝәләрини
јығмалыдырлар.¸

17 Һүзур чадыры дашынан-
да/ лавилиләрин дүшәрҝәси
дүшәрҝәләрин ортасында ол-
малыдыр.
Дүшәрҝә �ансы гајдада са-

лыныбса, јол ҝедәндә дә ејни
гајда ҝөзләнилмәлидир,1 �әрә
өз јериндә, өз үчгәбиләли бө-
лүмүндә ҝетмәлидир.

18 Үч гәбилә бөлүкләр �а-
лында гәрбдә дүшәрҝә сал-
сын. Онларын ичиндә Әфраи-
мин дүшәрҝәси баш дүшәрҝә
олаҹаг. Әфраим оғулларынын
башчысы Ами�уд оғлу Әл-
шамадырÀ. 19 Онун ордусун-
да сија�ыја алынанларын сајы
40 500 нәфәрдир.3 20 Онун ја-
нында Мәнәссә гәбиләси дү-
шәрҝә салсын.4 Мәнәссә оғул-
ларынын башчысы Фәд�әсур
оғлу ГәмлаилдирS. 21 Онун
ордусунда сија�ыја алынанла-
рын сајы 32 200 нәфәрдир.m

22 Сонра Бинјамин гәбиләси
дүшәрҝә салсын. Бинјамин
оғулларынын башчысы Ҝидо-
ни оғлу АбидандырU. 23 Онун
ордусунда сија�ыја алынанла-
рын сајы 35 400 нәфәрдир.V

24 Әфраим дүшәрҝәсинин
ордуларында сија�ыја алынан-
ларын үмуми сајы 108 100 нә-
фәрдир. Көчмәк вахты ҝәләндә
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үчүнҹү онлар дүшәрҝәләрини
јығмалыдырлар.*

25 Үч гәбилә бөлүкләр �а-
лында шималда дүшәрҝә сал-
сын. Онларын ичиндә Данын
дүшәрҝәси баш дүшәрҝә ола-
ҹаг. Дан оғулларынын башчы-
сы Амишәддај оғлу Әхјәзәр-
дир+. 26 Онун ордусунда си-
ја�ыја алынанларын сајы
62 700 нәфәрдир., 27 Онун ја-
нында Ашир гәбиләси дүшәр-
ҝә салсын. Ашир оғуллары-
нын башчысы Ө�рән оғлу Фә-
гаилдир-. 28 Онун ордусун-
да сија�ыја алынанларын сајы
41 500 нәфәрдир.¸ 29 Сонра
Нифталы гәбиләси дүшәрҝә
салсын. Нифталы оғуллары-
нын башчысы Е�нан оғлу
Әхирадыр/. 30 Онун ордусун-
да сија�ыја алынанларын сајы
53 400 нәфәрдир.1

31 Дан дүшәрҝәсинин ор-
дуларында сија�ыја алынанла-
рын үмуми сајы 157600 нәфәр-
дир. Көчмәк вахты ҝәләндә он-
лар Исраилин үчгәбиләли бө-
лүмләри арасында ахырынҹы
јығышмалыдырлар».À

32 Бунлар нәсилләринә ҝө-
рә сија�ыја алынан исраилли-
ләр иди. Дүшәрҝәләрдә орду
үчүн сија�ыја алынанларын
үмуми сајы 603 550 нәфәр иди.3

33 Лавилиләр исә Је�ованын
Мусаја әмр етдији кими, диҝәр
исраиллиләрлә бирликдә си-
ја�ыја алынмадылар.4 34 Ис-
раиллиләр Је�ованын Мусаја
әмр етдији �әр шејә әмәл етди-
ләр. Аиләләринә, нәсилләринә
ҝөрә үчгәбиләли бөлүмләрдәS

бу ҹүр дүшәрҝә салыр вә бу
низамла да јола дүшүрдүләр.m

3 Је�ова Муса илә Сина да-
ғындаU данышан вахт Һа-

рунла Мусанын нәсилләри бун-
лар иди. 2 Һарунун оғулла-
рынын ады: илки Надаб, Аби-
�уV, ӘлјазарÄ, ИсамарW. 3 Бу,

Һарунун оғулларынын, ка�ин-
лијә тәјин олунмуш, мәс�
едилмиш ка�инләрин ады-
дыр.* 4 Надабла Аби�у Сина
сә�расында Је�оваја јасаг од
тәгдим етдикләри вахт Је�о-
ванын өнүндә өлмүшдүләр.+

Онларын оғлу јох иди. Әлја-
зарла, Исамар- исә аталары
Һарунла бирликдә ка�ин кими
хидмәт едирдиләр.

5 Је�ова Мусаја деди:
6 «Лави гәбиләсини¸ чағыр
ка�ин Һарунун јанына ҝәл-
синләр. Онлар онун гуллуғун-
да дураҹаг,/ 7 Мүгәддәс ча-
дырла бағлы ишләрә бахаҹаг-
лар. Беләликлә дә, Һарунун вә
халгын гаршысында дашыдыг-
лары вәзифәни Һүзур чадыры-
нын јанында јеринә јетирәҹәк-
ләр. 8 Онлар Һүзур чадыры-
нын бүтүн аваданлығына бах-
малы1 вә Мүгәддәс чадырла
бағлы ишләри иҹра етмәклә
исраиллиләр гаршысында да-
шыдыглары вәзифәни јеринә
јетирмәлидирләр.À 9 Лавили-
ләри Һарунла оғулларына вер.
Онлар исраиллиләрин арасын-
дан хидмәт үчүн она вери-
лән кәсләрдир.3 10 Һарунла
оғулларыны ка�инлијә тәјин
ет ки, ка�ин вәзифәсини иҹра
етсинләр.4 Кәнар адамлардан
ким мүгәддәс мәкана јахын-
лашса, өлдүрүлмәлидир».S

11 Је�ова сөзүнә давам
едиб Мусаја деди: 12 «Мән
лавилиләри Исраил халгы ара-
сындан халгын илк доғу-
лан ушагларынын јеринә сечи-
рәм.m Лавилиләр Мәним ола-
ҹаг. 13 Чүнки илк доғулан
ушаглар Мәнимдир. U Мисир
торпағында бүтүн илк до-
ғуланлары гыранда исраилли-
ләрин илк доғулан ушаглары-
ны,V еләҹә дә �ејванларынын
биринҹи баласыны Өзүм үчүн
мүгәддәс олараг ајырдым.Ä Он-
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лар Мәнә мәхсус олмалыдыр.
Мән Је�овајам».

14 Је�ова Сина сә�расында*

Мусаја белә деди: 15 «Лави
оғулларыны нәсилләринә, аи-
ләләринә ҝөрә гејдә ал. Бир ај-
лыг вә ондан јухары јашда
оланларын �амысы гејдә алын-
малыдыр».+ 16 Муса Је�ова-
нын әмри илә онлары гејдә
алды; неҹә әмр едилмишдисә,
елә дә етди. 17 Лавинин оғул-
лары бунлар иди: Һирсән, Кә-
�ат, Мерар.,

18 Һирсәнин оғуллары Либ-
ни вә Шимај иди. Онлардан тө-
рәјән аиләләр онларын адыны
дашыјырды.-

19 Кә�атын оғуллары: Им-
ран, Ис�ар, Һәбрун вә Үззиил.¸

Онлардан төрәјән аиләләр он-
ларын адыны дашыјырды.

20 Мерарын оғуллары Мә�-
ли/ вә Муши1 иди. Онлардан
төрәјән аиләләр онларын ады-
ны дашыјырды.
Бунлар нәсилләринә ҝөрә

лавилиләрин аиләләри иди.
21 Һирсәндән ЛибнилиләрÀ

вә Шимајлылар аиләси тө-
рәди. Бунлар Һирсәнлиләрин
аиләләри иди. 22 Киши ҹин-
синдән олуб бир ајлыг вә он-
дан јухары јашда олан �әр кәс
гејдә алынды. Гејдә алынан-
ларын сајы 7500 нәфәр олду.3

23 Һирсәнлиләрин аиләләри
Мүгәддәс чадырын архасын-
да,4 гәрб тәрәфдә дүшәрҝә
салырдылар. 24 Һирсәнлилә-
рин нәсил башчысы Лаил оғлу
Әлјасәф иди. 25 Һирсән оғул-
ларыS Һүзур чадырында чады-
рын өзүнә,m онун алт вә үст
өртүјүнә, U Һүзур чадырынын
ҝириш пәрдәсинә,V 26 �әјә-
тин парча чәпәринә,Ä чадыры
вә гурбанҝа�ы дөврәләјән �ә-
јәтин ҝириш пәрдәсинә,W иплә-
рә вә бунларла бағлы бүтүн
ишләрә ҹавабде� идиләр.

27 Кә�атдан Имранлылар,
Ис�арлылар, Һәбрунлулар, Үз-
зииллиләр аиләси төрәди.
Бунлар Кә�атлыларын аиләлә-
ри иди.* 28 Киши ҹинсиндән
олуб бир ајлыг вә ондан ју-
хары јашда олан �әр кәс геј-
дә алынды. Гејдә алынанларын
сајы 8600 нәфәр олду. Онлар
мүгәддәс мәкандакы ишләрә
ҹавабде� идиләр.+ 29 Кә�ат
оғулларынын аиләләри чады-
рын ҹәнуб тәрәфиндә дүшәрҝә
салырдылар., 30 Кә�атлыла-
рын аиләләринин нәсил баш-
чысы Үззиил оғлу Әлсәфан
иди.- 31 Онлар Шә�адәт сан-
дығына¸, масаја/, чырагдана1,
гурбанҝа�лараÀ, мүгәддәс мә-
канда истифадә олунан ава-
данлыглара3, пәрдәјә4 вә бун-
ларла бағлы ишләрә ҹавабде�
идиләр.S

32 Лавилиләрин башчыла-
рынын башы Һарунун оғлу ка-
�ин Әлјазарm иди. О, мүгәддәс
мәкандакы ишләрә баханлара
нәзарәт едирди.

33 Мерардан Мә�лилиләр
вә Мушилиләр аиләси төрә-
ди. Бунлар Мерарын аиләлә-
ри иди. U 34 Киши ҹинсиндән
олуб бир ајлыг вә ондан ју-
хары јашда олан �әр кәс геј-
дә алынды. Гејдә алынанла-
рын сајы 6200 нәфәр олду.V

35 Мерарын аиләләринин нә-
сил башчысы Аби�аил оғлу
Сүрјал иди. Онлар чадырын
шимал тәрәфиндә дүшәрҝә са-
лырдылар.Ä 36 Мерар оғулла-
ры чадырын чәрчивәләринәW,
шүвүлләринәY, сүтунларынаZ,
ојуглу ҝүмүш алтлыгларына,
чадырын бүтүн аваданлығы-
на\ вә бунларла бағлы ишлә-
рә,¾ 37 �әјәтин әтрафындакы
дирәкләрә, онларын ојуглу
алтлыгларына,] мых вә иплә-
ринә ҹавабде� идиләр.
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38 Муса, Һарун вә онун
оғуллары Мүгәддәс чадырын
шәргә, ҝүндоғана бахан га-
баг тәрәфиндә дүшәрҝә салыр-
дылар. Онлар исраиллиләрин
адындан мүгәддәс мәканда-
кы ишләри јеринә јетирирди-
ләр. Кәнар адамлардан мүгәд-
дәс мәкана јахынлашан кәс өл-
дүрүлмәли иди.*

39 Је�ованын әмри илә
Муса илә Һарун Лави гәбилә-
синдән киши ҹинсиндән олуб
бир ајлыг вә ондан јухары јаш-
да олан �әр кәси аиләсинә
ҝөрә гејдә алды. Гејдә алынан-
ларын сајы 22 000 нәфәр олду.

40 Је�ова Мусаја деди: «Ис-
раиллиләрин ичиндән киши
ҹинсиндән олуб бир ајлыг вә
ондан јухары јашда олан бү-
түн илкинләри гејдә ал.+ Он-
лары сај вә адларыны си-
ја�ыја ал. 41 Исраиллиләрин
илкинләринин јеринә лавили-
ләри,, исраиллиләрин �ејван-
ларынын биринҹи баласынын
јеринә лавилиләрин �ејванла-
рыны Мәним үчүн ајыр. Мән
Је�овајам».- 42 Муса Је�ова-
нын әмр етдији кими, исраил-
лиләрин илкинләрини сија�ы-
ја алды. 43 Киши ҹинсиндән
олуб бир ајлыг вә ондан јуха-
ры јашда олан бүтүн илкинлә-
рин адлары сија�ыја алынды.
Гејдә алынанларын сајы 22 273
нәфәр олду.

44 Је�ова Мусаја деди:
45 «Исраиллиләрин илкинлә-
ринин јеринә лавилиләри, ис-
раиллиләрин �ејванларынын
биринҹи баласынын јеринә ла-
вилиләрин �ејванларыны Мә-
ним үчүн ајыр. Лавилиләр
Мәнә мәхсус олмалыдыр. Мән
Је�овајам. 46 Исраиллиләрин
лавилиләрдән 273 нәфәр артыг
олан илкини үчүн фидјә¸ ола-
раг/ 47 адамбашына мүгәддәс

мәкан шекели илә 5 шекел� ал.*

Шекел 20 ҝераја� бәрабәрдир.+

48 Пулу сајы артыг ҝәлән адам-
ларын фидјәси олараг Һаруна
вә оғулларына вер». 49 Белә-
ликлә, Муса сајы лавилиләрдән
артыг ҝәләнләрин фидјә пулуну
јығды. 50 Исраиллиләрин ил-
кинләриндән мүгәддәс мәкан
шекели илә 1365 шекел јығыл-
ды. 51 Сонра Муса Је�ованын
сөзү илә пулу Һаруна вә онун
оғулларына верди. Је�ова неҹә
демишдисә, Муса елә дә етди.

4 Је�ова Муса илә Һаруна
деди: 2 «Лавилиләрдән

олан Кә�ат оғулларынын, аи-
ләләринә вә нәсилләринә ҝөрә
сија�ысыны тутмаг лазымдыр.
3 Отуз- јашдан әлли¸ јаша-
дәк оланлар, Һүзур чадырында
хидмәт етмәјә тәјин олунанла-
рын �амысы гејдә алынмалы-
дыр./

4 Кә�ат оғулларынын Һү-
зур чадырындакы хидмәти сон
дәрәҹә мүгәддәсдир.1 Онла-
рын хидмәти бундан ибарәт-
дир: 5 јола дүшмәк вахты ҝә-
ләндә Һарун вә оғуллары ара-
кәсмә пәрдәни чыхардыбÀ Шә-
�адәт сандығынын3 үстүнә
өртсүнләр. 6 Онун үстүндән
суити дәрисиндән олан өртүк,
онун да үстүндән мави өртүк
салсынлар, сонра сандығын
шүвүлләрини4 �алгалардан ке-
чирсинләр.

7 Һүзур чөрәји үчүн олан
масанын үстүнә мави өртүк
салсынлар,S үстүнә нимчәлә-
ри, ҹамлары, касалары вә шә-
раб тәгдимәси төкмәк үчүн
олан долчалары гојсунлар;m

ҝүндәлик чөрәк тәгдимәси �ә-
мишә масанын үстүндә ол-
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малыдыр.* 8 Бүтүн бунларын
үстүнү ал-гырмызы парча илә
өртсүнләр, онун да үстүндән
суити дәрисиндән олан өртүк
салсынлар; масанын шүвүллә-
рини+ �алгалардан кечирсин-
ләр. 9 Мави өртүк ҝөтүрүб
чырагданын,, онун чыраглары-
нын-, машаларынын, хәкәндаз-
ларынын¸ вә чыраг јағы үчүн
олан бүтүн габларын үстүнә
өртсүнләр. 10 Онлар чыраг-
даны вә онун бүтүн аваданлы-
ғыны суити дәрисиндән олан
өртүјә бүкүб хәрәјә гојсунлар.
11 Һәмчинин гызыл гурбанҝа-
�ын/ үстүнә мави өртүк сал-
сынлар, онун да үстүндән суи-
ти дәрисиндән олан өртүк
өртсүнләр вә шүвүлләри1 �ал-
галара тахсынлар. 12 Мүгәд-
дәс мәканда истифадә етдик-
ләри бүтүн аваданлыгларыÀ

ҝөтүрүб мави өртүјә бүксүн-
ләр, үстүндән дә суити дәри-
синдән олан өртүк салыб хәрә-
јә гојсунлар.

13 Онлар гурбанҝа�ын кү-
лүнү тәмизләјиб3 үстүнү бә-
нөвшәји парча илә өртсүнләр.
14 Онун үстүнә гурбанҝа�ын
јанында хидмәт едәркән ишлә-
дилән бүтүн аваданлығы — хә-
кәндазлары, јабалары, күрәк-
ләри, ләјәнләри, гурбанҝа�ын
бүтүн аваданлығыны гојсун-
лар.4 Онларын үстүнә суити
дәрисиндән олан өртүк сал-
сынлар вә гурбанҝа�ын шү-
вүлләриниS �алгалара кечир-
синләр.

15 Јола дүшмәк вахты ҝә-
ләндә Һарунла оғуллары мү-
гәддәс мәканын әшјаларынын
вә онун бүтүн аваданлығынын
үстүнү өртүбm гуртарандан
сонра Кә�ат оғуллары ҝәлиб
ону дашысынлар. U Анҹаг онлар
мүгәддәс мәканын әшјаларына
тохунмамалыдырлар, әкс �ал-
да, өләҹәкләр.V Кә�ат оғулла-

ры Һүзур чадырына аид олан
бу шејләрә ҹавабде�дирләр.

16 Ка�ин Һарунун оғлу Әл-
јазар* чырагданын јағына,+

әтирли бухура,, ҝүндәлик та-
хыл тәгдимәсинә вә мәс� јағы-
на- ҹавабде�дир. О, бүтүн Мү-
гәддәс чадыра вә онун ичиндә-
киләрә: чадырын өзүнә вә
онун аваданлығына бахмалы-
дыр».

17 Бундан сонра Је�ова
Муса илә Һаруна белә де-
ди: 18 «Гојмајын ки, кә�атлы-
ларын тајфасы¸ лавилиләрин
ичиндән јох олуб ҝетсин.
19 Сон дәрәҹә мүгәддәс олан
шејләрә јахынлашдыглары
үчүн өлмәсинләр дејә, белә
един:/ Һарунла оғуллары ҝә-
либ �әр биринә тапшырыг вер-
мәли вә нә дашыјаҹағыны сөј-
ләмәлидир. 20 Онлар ичәри
ҝирмәмәли вә ҝөзуҹу да олса
мүгәддәс шејләрә бахмамалы-
дырлар, јохса өләҹәкләр».1

21 Сонра Је�ова Мусаја
деди: 22 «Һирсән оғуллары-
ныÀ нәсилләринә вә аиләләри-
нә ҝөрә сија�ыја алмаг лазым-
дыр. 23 Отуз јашдан әлли ја-
шадәк оланлар, Һүзур чады-
рында хидмәт етмәјә тәјин
олунанларын �амысы геј-
дә алынмалыдыр. 24 Һирсән-
лиләрин аиләләринин ҹаваб-
де� олдуғу вә дашыјаҹаглары
шејләр бунлардыр:3 25 онлар
Мүгәддәс чадырын алт өртүјү-
нү,4 Һүзур чадырыны, онун өр-
түјүнү вә ән үстдән салынан
суити дәрисиндән олан өртү-
јү,S Һүзур чадырынын ҝириш
пәрдәсини,m 26 �әјәтин пар-
ча чәпәрини U, Мүгәддәс чады-
ры вә гурбанҝа�ы дөврәләјән
�әјәтин ҝириш пәрдәсиниV, ип-
ләрини вә хидмәт заманы иш-
ләдилән бүтүн аваданлыглары
дашысынлар. Бу, онларын
ишидир. 27 ҺирсәнлиләринÄ
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бүтүн ишләринә вә дашыдыг-
лары јүкләрә Һарунла оғулла-
ры нәзарәт едәҹәкләр. Бүтүн
бу шејләрә ҝөрә ҹавабде�ли-
ји �ирсәнлиләрин үзәринә гој.
28 Бу, Һирсән оғулларынын
аиләләринин Һүзур чадырын-
да иҹра етмәли олдуглары
хидмәтдир.* Онлар ка�ин Һа-
рунун оғлу Исамарын+ рә�бәр-
лији алтында хидмәт едәҹәк-
ләр.

29 Мерарын оғулларыны,

аиләләринә вә нәсилләри-
нә ҝөрә сија�ыја ал. 30 Отуз
јашдан әлли јашадәк олан-
лары, Һүзур чадырында хид-
мәт етмәјә тәјин олунанларын
�амысыны гејдә ал. 31 Онла-
рын Һүзур чадырындакы хид-
мәтинә бу шејләри дашымаг
дахилдир:- Мүгәддәс чадырын
чәрчивәләрини¸, шүвүлләри/,
сүтунлары1, ојуглу алтлыгла-
ры,À 32 �әјәтин дирәкләри-
ни3, онларын ојуглу алтлыгла-
рыны4, мыхларыS, ипләри, елә-
ҹә дә бунларын бүтүн ләвази-
матыны. Һәмчинин бунларла
бағлы бүтүн ишләри ҝөрмә-
лидирләр. Һәр кәси адбаад
чағырыб мүәјјән аваданлығы
дашымаға ҹавабде� тәјин елә.
33 Мерар оғулларынын аилә-
ләриm ка�ин Һарунун оғлу Иса-
марын рә�бәрлији алтында
Һүзур чадырында бу хидмәти
иҹра етмәлидирләр». U

34 Муса, Һарун вә иҹма-
нын башчыларыV Кә�ат оғул-
ларыныÄ аиләләринә вә нәсил-
ләринә ҝөрә сија�ыја алды.
35 Отуз јашдан әлли јаша-
дәк оланлар, Һүзур чадырын-
да хидмәт етмәјә тәјин олу-
нанларын �амысы гејдә алын-
ды.W 36 Аиләсинә ҝөрә сија-
�ыја алынанларын үмуми сајы
2750 нәфәр олду.Y 37 Бунлар
Кә�ат аиләсиндән сија�ыја
алынанлар, Һүзур чадырында

хидмәт едәнләр иди. Муса илә
Һарун Је�ованын Муса васи-
тәсилә вердији әмрә ҝөрә, он-
лары гејдә алды.*

38 Һирсән оғуллары+ аилә-
ләринә, нәсилләринә ҝөрә геј-
дә алынды. 39 Отуз јашдан
әлли јашадәк оланлар, Һү-
зур чадырында хидмәт етмә-
јә тәјин олунанларын �амы-
сы гејдә алынды. 40 Аиләси-
нә вә нәслинә ҝөрә сија�ыја
алынанларын үмуми сајы 2630
нәфәр олду., 41 Бунлар Һир-
сән оғулларынын аиләләрин-
дән сија�ыја алынанлар, Һү-
зур чадырында хидмәт едән-
ләр иди. Муса илә Һарун Је-
�ованын әмрилә онлары гејдә
алды.-

42 Мерар оғуллары аилә-
ләринә, нәсилләринә ҝөрә геј-
дә алынды. 43 Отуз јашдан
әлли јашадәк оланлар, Һүзур
чадырында хидмәт етмәјә тә-
јин олунанларын �амысы геј-
дә алынды.¸ 44 Аиләсинә вә
нәслинә ҝөрә сија�ыја алынан-
ларын үмуми сајы 3200 нәфәр
олду./ 45 Бунлар Је�ованын
Муса васитәсилә вердији әмрә
ҝөрә, Муса илә Һарунун Ме-
рар оғулларынын аиләләрин-
дән сија�ыја алдыглары иди.1

46 Муса, Һарун вә Исраи-
лин башчылары бүтүн бу ла-
вилиләри аиләсинә вә нәслинә
ҝөрә гејдә алдылар. 47 Онла-
рын јашы отуздан әллијә кими
иди вә �амысы хидмәт етмә-
јә вә Һүзур чадыры илә бағ-
лы әшјалары дашымаға тәјин
олунмушдулар.À 48 Сија�ыја
алынанларын үмуми сајы 8580
нәфәр иди.3 49 Онлар Је�о-
ванын Муса васитәсилә верди-
ји әмрә әсасән, �әр бири өз
хидмәтинә, тәјинатына ҝөрә
гејдә алынды. Је�ованын Му-
саја әмр етдији кими, онлар
гејдә алындылар.
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5 Је�ова Муса илә данышыб
она белә деди: 2 «Исраил-

лиләрә әмр ет, гој ҹүзам-
лы*, бәдәниндән ифразат ахан+

вә өлүјә тохунуб мурдарланан
�әр кәси дүшәрҝәдән кәнара
чыхарсынлар., 3 Истәр киши
олсун, истәрсә дә гадын, �әр
кәси дүшәрҝәдән кәнара чыха-
рын ки, мәскән салдығым дү-
шәрҝәни мурдарламасынлар».-

4 Исраиллиләр әмрә табе
олуб беләләрини дүшәрҝәдән
кәнара чыхардылар. Је�ова
Мусаја неҹә әмр етмишдисә,
исраиллиләр елә дә етдиләр.

5 Је�ова сөзүнә давам едиб
Мусаја деди: 6 «Исраиллилә-
рә белә сөјлә: “Әҝәр �ансыса
киши вә ја гадын бәшәри ҝү-
на�лардан бирини едиб Је�о-
ваја хәјанәт едәрсә, �әмин
адам ҝүна�кардыр.¸ 7 Белә
адам ҝүна�ыны етираф ет-
мәли,/ ҝүна�ынын гаршылығы
олараг тәләб олунан дәјәри,
үстүнә бешдә бирини дә әлавә
едәрәк, тамлығы илә өдәмәли-
дир.1 Дәјәри зәрәр вурдуғу
адама вермәлидир. 8 Лакин
зәрәрчәкән өлүбсә вә онун ја-
хын го�уму јохдурса, онда ҝү-
на�ын гаршылығы олан дәјәр
Је�оваја верилмәлидир. Бу дә-
јәр, еләҹә дә ка�инин ҝүна�-
кар үчүн тәгдим етдији кәффа-
рә гочу ка�инин олаҹаг.À

9 Исраиллиләрин ка�инә
тәгдим етдији мүгәддәс бәх-
шишләр3 ка�инин олаҹаг.4

10 Һәр кәсин ҝәтирдији мү-
гәддәс шејләр онун олаҹаг.
Ким ка�инә нә версә, �әмин
шеј ка�инә мәхсус олаҹаг”».

11 Је�ова јенә Мусаја деди:
12 «Исраиллиләрә белә сөјлә:
“Киминсә арвады јолуну азар,
әринә хәјанәт едиб 13 башга
киши илә јахынлыг едәр,S ан-
ҹаг о, бундан хәбәр тутмаз вә
ишин үстү ачылмазса, гадын

өзүнү ләкәләсә дә, �еч ким
буна ша�ид олмаз вә о, ҝүна�
үстә тутулмазса, 14 амма лә-
кәләнән гадынын әриндә гыс-
ганҹлыг баш галдырар вә о,
арвадынын сәдагәтинә шүб�ә
етмәјә башлајарса, јахуд да
ола билсин, өзүнү ләкәләмәјән
гадынын әриндә гысганҹлыг
баш галдырар вә о, арвадынын
сәдагәтинә шүб�ә етмәјә баш-
лајарса, 15 онда киши арва-
дыны ка�инин јанына ҝәтир-
мәлидир. Һәмчинин онун үчүн
ефанын� онда бири гәдәр арпа
уну тәгдимә олараг ҝәтирмә-
лидир. Унун үстүнә нә јағ төк-
мәлидир, нә дә күндүр гојма-
лыдыр, чүнки бу, гысганҹлыг
тәгдимәси, ҝүна�ы јада салан
тахыл тәгдимәсидир.

16 Ка�ин гадыны Је�ова-
нын өнүнә ҝәтирмәлидир.*

17 Сонра сахсы габла мүгәд-
дәс судан ҝөтүрмәли, ичи-
нә бир гәдәр Мүгәддәс чады-
рын дөшәмәсиндәки торпаг-
дан төкмәлидир. 18 Ка�ин
гадыны Је�ованын өнүнә ҝә-
тирмәли, сачларыны ачмалы,
хатырлатма үчүн олан тахыл
тәгдимәсини вә гысганҹлыг
тәгдимәсини онун овуҹларына
гојмалыдыр.+ Ка�инин әлиндә
ләнәт ҝәтирән аҹы су олаҹаг.,

19 Сонра ка�ин она анд ич-
дирмәли вә демәлидир: “Әҝәр
сән әрдә олдуғун мүддәтдә
башга киши илә јахынлыг ет-
мәмисәнсә,- јолуну азыб ләкә-
ләнмәмисәнсә, гој ләнәт ҝәти-
рән бу аҹы судан сәнә зәрәр
дәјмәсин. 20 Јох әҝәр, доғру-
дан да, әрин ола-ола јолуну
азыб ләкәләнмисәнсә, әриндән
башга киминләсә јахынлыг
етмисәнсә...”¸ 21 Сонра ка�и-
нин әмри илә гадын анд ичсин
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ки, әҝәр, доғрудан, да бу иши
тутубса, гој она ләнәт олсун.
Ка�ин гадына белә десин: “Гој
Је�ованын �өкмү илә халгын
ичиндә сәнин адынла ләнәт
охунуб анд ичилсин. Әҝәр сән
бу иши тутмусанса, гој Је�ова
бәтнини� гурутсун вә гарны-
ны шиширтсин. 22 Ләнәт ҝә-
тирән бу су бағырсагларына
долуб гарныны шиширтсин вә
бәтнини гурутсун”. Гадын исә
“амин, амин” дејә ҹаваб вер-
син.

23 Ка�ин бу ләнәт сөзләри-
ни китаба јазсын вә кита-
бы аҹы суја салыб јазыны
јујуб силсин. 24 Сонра ләнәт
ҝәтирән сују гадына ичиртсин.
Су гадынын ичинә долуб она
ағры верәҹәк. 25 Ка�ин гыс-
ганҹлыг тәгдимәсини гады-
нын әлиндән алыб Је�ованын
өнүндә јелләтсин вә гурбанҝа-
�ын јанына ҝәтирсин.* 26 Ка-
�ин тахыл тәгдимәсиндән ха-
тирә тәгдимәси олараг овуҹ-
долусу ҝөтүрүб гурбанҝа�да
јандырсын,+ сонра исә сују га-
дына ичиртсин. 27 Әҝәр га-
дын ләкәләнибсә вә әринә хә-
јанәт едибсә, ләнәт ҝәтирән
сују ичәндә су онун ичинә до-
луб, она ағры верәҹәк, гар-
ны шишәҹәк вә онун бәтни гу-
рујаҹаг. Бундан сонра халг
онун ады илә ләнәт охујаҹаг.
28 Јох әҝәр гадын ләкәләнмә-
јибсә, тәмиздирсә, онда ҹәза
ондан јан кечәҹәк. О �амилә
галыб ушаг доға биләҹәк.

29 Гысганҹлыг �аллары илә
бағлы ганун будур., Гадынын
әри ола-ола јолуну азыб ләкә-
ләндији заман, 30 јахуд әрдә
гысганҹлыг баш галдырыб ар-
вадынын сәдагәтинә шүб�ә ет-
дији вахт бу ганунла �әрәкәт
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едилмәлидир; әр арвадыны Је-
�ованын өнүнә ҝәтирмәли вә
ка�ин онунла бу гануна әса-
сән давранмалыдыр. 31 Ки-
шинин бојнуна �еч бир ҝүна�
јазылмајаҹаг, гадын исә ҝүна-
�ына ҝөрә ҹаваб вермәли ола-
ҹаг”».

6 Је�ова сөзүнә давам едиб
Мусаја деди: 2 «Исраил-

лиләрә белә де: “Әҝәр бир
киши вә ја гадын Је�ова үчүн
нәзири�* кими јашамағы ә�д
едәрсә, 3 бу адам шәрабдан,
јахуд башга кефләндириҹи ич-
киләрдән узаг дурмалыдыр. О,
дилинә шәрабдан вә ја баш-
га кефләндириҹи ичкиләрдән+

дүзәлән сиркә, үзүмдән �а-
зырланан �еч бир ички вурма-
малы, нә үзүм, нә дә кишмиш
јемәмәлидир. 4 Нәзири олду-
ғу бүтүн ҝүнләрдә нә мејнәдән
�азырланмыш бир шеј, нә кал
үзүм, �әтта үзүм габығы белә,
ағзына алмамалыдыр.

5 Нәзирилик ҝүнләриндә
онун башына үлҝүҹ дәјмәмә-
лидир., Бу ҝүнләр баша чата-
наҹан о, сачыны узатмалыдыр,
беләликлә, өзүнүн Је�оваја
хидмәт етмәјә �әср олундуғу-
ну ҝөстәрмәлидир. 6 Је�ова-
ја хидмәт етмәјә �әср олунду-
ғу бүтүн ҝүнләрдә мејитә ја-
хын ҝетмәмәлидир. 7 Һәтта
атасы, анасы, гардашы, јахуд
баҹысы белә, өләрсә, о, өзү-
нү мурдарламамалыдыр,- чүн-
ки башында нәзирилијинин
нишаны вар.

8 Бүтүн нәзирилик ҝүнлә-
ри әрзиндә о, Је�ова үчүн
мүгәддәсдир. 9 Әҝәр онун ја-
нында гәфләтән адам өләрсә¸

вә о, башында нәзирилик рәм-
зи ола-ола өзүнү мурдарлајар-
са, пакландығы ҝүн — једдин-
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ҹи ҝүн башыны үлҝүҹләмәли-
дир.* 10 Сәккизинҹи ҝүн Һү-
зур чадырынын ҝиришинә ики
гумру гушу вә ја ики бала
ҝөјәрчин ҝәтириб ка�инә вер-
мәлидир. 11 Ка�ин онлардан
бирини ҝүна� гурбаны кими,
диҝәрини исә јандырма гурба-
ны кими тәгдим етмәли, белә-
ҹә, мејитә тохунуб ҝүна�а бат-
дығына ҝөрә онун үчүн кәффа-
рә вермәлидир.+ Бундан сонра,
елә �әмин ҝүн нәзири башыны
пакламалыдыр. 12 О, Је�ова
үчүн нәзири олдуғу ҝүнләри
јенидән башламалыдыр вә ҝү-
на� гурбаны олараг бир еркәк
тоғлу ҝәтирмәлидир. Әввәл-
ки ҝүнләр сајылмајаҹаг, чүнки
онун нәзирилији батил олуб.

13 Нәзириләрә даир га-
нун будур: нәзирилик, ҝүн-
ләри баша чатанда нәзири
Һүзур чадырынын ҝириши-
нә ҝәтирилмәлидир. 14 Бура-
да о, өзү үчүн Је�оваја бун-
лары тәгдим етсин: јандырма
гурбаны- кими бир сағлам ер-
кәк тоғлу, ҝүна� гурбаны¸

кими бир сағлам диши тоғлу,
үнсијјәт гурбаны/ кими бир
сағлам гоч, 15 нарын уна јағ
гатылараг јоғрулуб биширил-
миш бир сәбәт �алгавары чө-
рәк, үстүнә јағ чәкилмиш маја-
сыз лаваш, еләҹә дә онла-
рын јанында ҝәтирилән тахыл
тәгдимәси1 вә шәраб тәгди-
мәсиÀ. 16 Ка�ин бунлары Је-
�ованын өнүнә ҝәтирмәли вә
ҝүна� гурбаны илә јандырма
гурбаныны тәгдим етмәлидир.
17 Ка�ин гочу сәбәтдәки маја-
сыз чөрәкләрлә бирликдә Је-
�оваја үнсијјәт гурбаны кими
тәгдим етмәлидир. Һәмчинин
гочун јанында тахыл тәгдимә-
сини3 вә шәраб тәгдимәсини
дә тәгдим етмәлидир.

18 Сонра нәзири нәзирилик
дөврүндә узанмыш сачларыны

Һүзур чадырынын ҝиришиндә
гырхмалыдыр* вә онлары ҝө-
түрүб үнсијјәт гурбанынын
алтында јанан ода атмалыдыр.
19 Нәзири нәзирилик әламәти
олан сачларыны гырхдыгдан
сонра ка�ин гочун суда биш-
миш+ күрәјини, еләҹә дә сәбәт-
дән бир �алгавары мајасыз чө-
рәк вә бир мајасыз лаваш ҝө-
түрсүн вә бунлары онун әли-
нин ичинә гојсун. 20 Ка�ин
бунлары Је�ованын өнүндә
јелләтмә тәгдимәси кими јел-
ләтсин., Бунлар да јелләтмә
тәгдимәси олараг ҝәтирилән
дөш вә мүгәддәс пај олараг ҝә-
тирилән ајаг кими мүгәддәс-
дир вә ка�инә мәхсусдур.- Бун-
дан сонра нәзири шәраб ичә
биләр.

21 Әҝәр нәзири Је�оваја
нәзиридән тәләб олунандан
артыг тәгдимә ҝәтирмәји нә-
зир едәрсә вә буна ҝүҹү ча-
тырса, онда нәзирилик гануну-
на¸ ҝөрә, нәзирини јеринә је-
тирмәлидир. Бу, нәзир едән
нәзири илә бағлы ганундур”».

22 Сонра Је�ова Мусаја
деди: 23 «Һарунла оғуллары-
на де, исраиллиләрә бу сөзләр-
лә хејир-дуа версинләр:/

24 “Је�ова сәни сахласын,
сәни немәт са�иби
етсин.1

25 Је�ова үзүнә ҝүлсүн, сәнә
лүтф ҝөстәрсин.À

26 Је�ова үзүнә бахсын, сәнә
саламатлыг версин”.3

27 Онлар исраиллиләрә хејир-
дуа верәндә Мәним адымы
чәксинләр ки,4 Мән онлара не-
мәтләр нәсиб едим».S

7 Муса Мүгәддәс чадыры гу-
руб гуртардығы ҝүнm ону

вә ичиндәки бүтүн аваданлы-
ғы, гурбанҝа�ы вә онун бү-
түн ләвазиматыны мәс� едиб
мүгәддәс етди. U Онлары мәс�
едиб мүгәддәс едән вахтV
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2 �әр бири өз нәслиндә баш-
чы олан Исраил ағсаггалла-
ры* бәхшишләр ҝәтирдиләр.
Сија�ыјаалмаја нәзарәт едән
бу гәбилә башчылары 3 ики
нәфәрә 1 араба, адамбашы-
на 1 өкүз олмагла Је�ова-
нын өнүнә 6 үстү өртүлү ара-
ба вә 12 өкүз ҝәтирдиләр. Бү-
түн бунлары Мүгәддәс чады-
рын өнүндә тәгдим етдиләр.
4 Онда Је�ова Мусаја деди:
5 «Бу шејләри онлардан гә-
бул ет, чүнки Һүзур чадырын-
да ибадәт заманы бунлар ла-
зым олаҹаг. Онлары лавилилә-
рә вер, �әр кәсә ишиндә ҝәрәк
олаҹаг шеји вер».

6 Муса арабалары вә �еј-
ванлары алыб лавилиләрә вер-
ди. 7 Һирсән оғулларына вә-
зифәләрини иҹра етмәк үчүн
2 араба вә 4 өкүз,+ 8 Ме-
рар оғулларына вәзифәләрини
иҹра етмәк үчүн 4 араба вә
8 өкүз верди. Онлара ка�ин
Һарунун оғлу Исамар рә�бәр-
лик едирди., 9 Кә�ат оғулла-
рына исә �еч нә вермәди,
чүнки онлар мүгәддәс мәкан-
да ишләнән әшјалары чијинлә-
риндә дашыјырдылар.-

10 Гурбанҝа� мәс� олунан-
да башчылар онун ачылышы
үчүн бәхшишләр ҝәтирдиләр.¸

Онлар бәхшишләрини гурбан-
ҝа�ын габағына ҝәтирәндә
11 Је�ова Мусаја деди: «Гој
гурбанҝа�ын ачылышы үчүн
ҝүндә бир башчы нөвбә илә өз
бәхшишини ҝәтирсин».

12 Биринҹи ҝүн Јә�уда гә-
биләсиндән олан Әминәдаб оғ-
лу Нә�сун/ бәхшишини ҝәтир-
ди. 13 Онун ҝәтирдији бәх-
шишләр бунлар иди: мүгәддәс
мәкан шекели1 илә 130 шекел�
ағырлығында 1 ҝүмүш нимчә,

;B57 �"1V1W 55E8 -O* +À`*+À`/S`D �58
ÀW*,ÀaSZÀ +*fD

70 шекел ағырлығында 1 ҝүмүш
каса (икиси дә тахыл тәгдимә-
си үчүн нарын уна јағ гатылыб
јоғрулмуш хәмирлә долу иди);*

14 бухурла долу 10 шекел ағыр-
лығында гызыл ҹам; 15 јан-
дырма гурбаны+ үчүн 1 ҹаван
буға, 1 гоч вә 1 еркәк тоғлу;
16 ҝүна� гурбаны, үчүн 1 ҹа-
ван кечи; 17 үнсијјәт гурба-
ны- үчүн 2 буға, 5 гоч, 5 тәкә вә
5 еркәк тоғлу. Бунлар Әминәдаб
оғлу Нә�сунун¸ бәхшиши иди.

18 Икинҹи ҝүн Јәсакир гә-
биләсинин башчысы, Суар
оғлу Нәснаил/ бәхшишини ҝә-
тирди. 19 Онун ҝәтирдији
бәхшишләр бунлар иди: мүгәд-
дәс мәкан шекели1 илә 130 ше-
кел ағырлығында 1 ҝүмүш
нимчә, 70 шекел ағырлығында
1 ҝүмүш каса (икиси дә тахыл
тәгдимәси үчүн нарын уна јағ
гатылыб јоғрулмуш хәмирлә
долу иди);À 20 бухурла долу
10 шекел ағырлығында гызыл
ҹам; 21 јандырма гурбаны3

үчүн 1 ҹаван буға, 1 гоч вә 1 ер-
кәк тоғлу; 22 ҝүна� гурбаны4

үчүн 1 ҹаван кечи; 23 үнсиј-
јәт гурбаныS үчүн 2 буға, 5 гоч,
5 тәкә вә 5 еркәк тоғлу. Бун-
лар Суар оғлу Нәснаилин бәх-
шиши иди.

24 Үчүнҹү ҝүн Зәбулун
оғулларынын башчысы Һилун
оғлу Әлјабm 25 бу бәхшишлә-
ри ҝәтирди: мүгәддәс мәкан
шекели U илә 130 шекел ағырлы-
ғында 1 ҝүмүш нимчә, 70 ше-
кел ағырлығында 1 ҝүмүш
каса (икиси дә тахыл тәгди-
мәси үчүн нарын уна јағ гаты-
лыб јоғрулмуш хәмирлә долу
иди);V 26 бухурла долу 10 ше-
кел ағырлығында гызыл ҹам;
27 јандырма гурбаныÄ үчүн
1 ҹаван буға, 1 гоч вә 1 ер-
кәк тоғлу; 28 ҝүна� гурбаныW

үчүн 1 ҹаван кечи; 29 үнсиј-
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јәт гурбаны* үчүн 2 буға, 5 гоч,
5 тәкә вә 5 еркәк тоғлу. Бунлар
Һилун оғлу Әлјабын+ бәхшиши
иди.

30 Дөрдүнҹү ҝүн Рубән
оғулларынын башчысы, Шә-
дуир оғлу Әлисур, 31 бу бәх-
шишләри ҝәтирди: мүгәддәс
мәкан шекели- илә 130 шекел
ағырлығында 1 ҝүмүш нимчә,
70 шекел ағырлығында 1 ҝү-
мүш каса (икиси дә тахыл
тәгдимәси үчүн нарын уна
јағ гатылыб јоғрулмуш хә-
мирлә долу иди);¸ 32 бухур-
ла долу 10 шекел ағырлы-
ғында гызыл ҹам; 33 јандыр-
ма гурбаны/ үчүн 1 ҹаван
буға, 1 гоч вә 1 еркәк тоғлу;
34 ҝүна� гурбаны1 үчүн 1 ҹа-
ван кечи; 35 үнсијјәт гурба-
ныÀ үчүн 2 буға, 5 гоч, 5 тәкә вә
5 еркәк тоғлу. Бунлар Шәдуир
оғлу Әлисурун3 бәхшиши иди.

36 Бешинҹи ҝүн Шәмун
оғулларынын башчысы, Сури-
шәддај оғлу Шәлумуил4 37 бу
бәхшишләри ҝәтирди: мүгәд-
дәс мәкан шекелиS илә 130 ше-
кел ағырлығында 1 ҝүмүш
нимчә, 70 шекел ағырлығында
1 ҝүмүш каса (икиси дә тахыл
тәгдимәси үчүн нарын уна
јағ гатылыб јоғрулмуш хә-
мирлә долу иди);m 38 бухур-
ла долу 10 шекел ағырлы-
ғында гызыл ҹам; 39 јандыр-
ма гурбаны U үчүн 1 ҹаван
буға, 1 гоч вә 1 еркәк тоғлу;
40 ҝүна� гурбаныV үчүн 1 ҹа-
ван кечи; 41 үнсијјәт гурба-
ныÄ үчүн 2 буға, 5 гоч, 5 тәкә
вә 5 еркәк тоғлу. Бунлар Сури-
шәддај оғлу ШәлумуилинW бәх-
шиши иди.

42 Алтынҹы ҝүн Ҹад оғул-
ларынын башчысы Дәил оғлу
ӘлјасәфY 43 бу бәхшишләри
ҝәтирди: мүгәддәс мәкан ше-
келиZ илә 130 шекел ағырлы-
ғында 1 ҝүмүш нимчә, 70 ше-

кел ағырлығында 1 ҝүмүш
каса (икиси дә тахыл тәгди-
мәси үчүн нарын уна јағ гаты-
лыб јоғрулмуш хәмирлә долу
иди);* 44 бухурла долу 10 ше-
кел ағырлығында гызыл ҹам;
45 јандырма гурбаны+ үчүн
1 ҹаван буға, 1 гоч вә 1 ер-
кәк тоғлу; 46 ҝүна� гурбаны,

үчүн 1 ҹаван кечи; 47 үнсиј-
јәт гурбаны- үчүн 2 буға, 5 гоч,
5 тәкә вә 5 еркәк тоғлу. Бун-
лар Дәил оғлу Әлјасәфин¸ бәх-
шиши иди.

48 Једдинҹи ҝүн Әфраим
оғулларынын башчысы Ами-
�уд оғлу Әлшама/ 49 бу бәх-
шишләри ҝәтирди: мүгәддәс
мәкан шекели1 илә 130 шекел
ағырлығында 1 ҝүмүш нимчә,
70 шекел ағырлығында 1 ҝү-
мүш каса (икиси дә тахыл
тәгдимәси үчүн нарын уна јағ
гатылыб јоғрулмуш хәмирлә
долу иди);À 50 бухурла долу
10 шекел ағырлығында гызыл
ҹам; 51 јандырма гурбаны3

үчүн 1 ҹаван буға, 1 гоч вә 1 ер-
кәк тоғлу; 52 ҝүна� гурбаны4

үчүн 1 ҹаван кечи; 53 үнсиј-
јәт гурбаныS үчүн 2 буға, 5 гоч,
5 тәкә вә 5 еркәк тоғлу. Бунлар
Ами�уд оғлу Әлшаманынm бәх-
шиши иди.

54 Сәккизинҹи ҝүн Мә-
нәссә оғулларынын башчы-
сы, Фәд�әсур оғлу ГәмлаилU

55 бу бәхшишләри ҝәтирди:
мүгәддәс мәкан шекелиV илә
130 шекел ағырлығында 1 ҝү-
мүш нимчә, 70 шекел ағырлы-
ғында 1 ҝүмүш каса (икиси дә
тахыл тәгдимәси үчүн нарын
уна јағ гатылыб јоғрулмуш хә-
мирлә долу иди);Ä 56 бухурла
долу 10 шекел ағырлығында
гызыл ҹам; 57 јандырма гур-
баныW үчүн 1 ҹаван буға, 1 гоч
вә 1 еркәк тоғлу; 58 ҝүна�
гурбаныY үчүн 1 ҹаван кечи;
59 үнсијјәт гурбаныZ үчүн
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2 буға, 5 гоч, 5 тәкә вә 5 еркәк
тоғлу. Бунлар Фәд�әсур оғлу
Гәмлаилин* бәхшиши иди.

60 Доггузунҹу ҝүн Бинја-
мин оғулларынын башчысы,
Ҝидони оғлу Абидан+ 61 бу
бәхшишләри ҝәтирди: мүгәд-
дәс мәкан шекели, илә 130 ше-
кел ағырлығында 1 ҝүмүш
нимчә, 70 шекел ағырлығын-
да 1 ҝүмүш каса (икиси дә та-
хыл тәгдимәси үчүн нарын
уна јағ гатылыб јоғрулмуш хә-
мирлә долу иди);- 62 бухур-
ла долу 10 шекел ағырлы-
ғында гызыл ҹам; 63 јандыр-
ма гурбаны¸ үчүн 1 ҹаван
буға, 1 гоч вә 1 еркәк тоғлу;
64 ҝүна� гурбаны/ үчүн 1 ҹа-
ван кечи; 65 үнсијјәт гурба-
ны1 үчүн 2 буға, 5 гоч, 5 тәкә вә
5 еркәк тоғлу. Бунлар Ҝидони
оғлу АбиданынÀ бәхшиши иди.

66 Онунҹу ҝүн Дан оғул-
ларынын башчысы Амишәд-
дај оғлу Әхјәзәр3 67 бу бәх-
шишләри ҝәтирди: мүгәддәс
мәкан шекели4 илә 130 ше-
кел ағырлығында 1 ҝүмүш
нимчә, 70 шекел ағырлығын-
да 1 ҝүмүш каса (икиси дә
тахыл тәгдимәси үчүн нарын
уна јағ гатылыб јоғрулмуш хә-
мирлә долу иди);S 68 бухур-
ла долу 10 шекел ағырлы-
ғында гызыл ҹам; 69 јандыр-
ма гурбаныm үчүн 1 ҹаван
буға, 1 гоч вә 1 еркәк тоғлу;
70 ҝүна� гурбаны U үчүн 1 ҹа-
ван кечи; 71 үнсијјәт гурба-
ныV үчүн 2 буға, 5 гоч, 5 тәкә
вә 5 еркәк тоғлу. Бунлар Ами-
шәддај оғлу ӘхјәзәринÄ бәхши-
ши иди.

72 Он биринҹи ҝүн Ашир
оғулларынын башчысы, Ө�-
рән оғлу ФәгаилW 73 бу бәх-
шишләри ҝәтирди: мүгәддәс
мәкан шекелиY илә 130 ше-
кел ағырлығында 1 ҝүмүш
нимчә, 70 шекел ағырлығын-

да 1 ҝүмүш каса (икиси дә
тахыл тәгдимәси үчүн нарын
уна јағ гатылыб јоғрулмуш хә-
мирлә долу иди);* 74 бухур-
ла долу 10 шекел ағырлы-
ғында гызыл ҹам; 75 јандыр-
ма гурбаны+ үчүн 1 ҹаван
буға, 1 гоч вә 1 еркәк тоғлу;
76 ҝүна� гурбаны, үчүн 1 ҹа-
ван кечи; 77 үнсијјәт гурба-
ны- үчүн 2 буға, 5 гоч, 5 тәкә
вә 5 еркәк тоғлу. Бунлар Ө�-
рән оғлу Фәгаилин¸ бәхшиши
иди.

78 Он икинҹи ҝүн Нифта-
лы оғулларынын башчысы,
Е�нан оғлу Әхира/ 79 бу бәх-
шишләри ҝәтирди: мүгәддәс
мәкан шекели1 илә 130 ше-
кел ағырлығында 1 ҝүмүш
нимчә, 70 шекел ағырлығын-
да 1 ҝүмүш каса (икиси дә
тахыл тәгдимәси үчүн нарын
уна јағ гатылыб јоғрулмуш хә-
мирлә долу иди);À 80 бухур-
ла долу 10 шекел ағырлы-
ғында гызыл ҹам; 81 јандыр-
ма гурбаны3 үчүн 1 ҹаван
буға, 1 гоч вә 1 еркәк тоғлу;
82 ҝүна� гурбаны4 үчүн 1 ҹа-
ван кечи; 83 үнсијјәт гурба-
ныS үчүн 2 буға, 5 гоч, 5 тәкә
вә 5 еркәк тоғлу. Бунлар Е�нан
оғлу Әхиранынm бәхшиши иди.

84 Гурбанҝа� мәс� олунан-
да Исраил башчыларынын
онун ачылышыU үчүн ҝәтир-
дији бәхшишләр бунлар иди:
12 ҝүмүш нимчә, 12 ҝүмүш
каса, 12 гызыл ҹам.V 85 Ҝү-
мүш нимчәләрин �әр бири
130 шекел ағырлығында, каса-
ларын �әр бири 70 шекел
ағырлығында иди. Ҝүмүш габ-
ларын үмуми чәкиси мүгәддәс
мәкан шекелиÄ илә 2400 шеке-
лә бәрабәр иди. 86 Бухурла
долу 12 гызыл ҹам. Онларын
�әр бири мүгәддәс мәкан ше-
кели илә 10 шекел ағырлығын-
да иди. Ҹамларын гызылынын
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ºYdYS hÀVSaS 56> j1V1WÀ +ÀO
`*+À` S/SD <; �*Z/m`Y* -d`O
+*Zm VSYS bÀ-/SY 1bYÀV ºhºZ
Ñ1U,*ZW*`B 56 +d¸*E 56 -\hE 56 1`O
VÀV b\¸Wd ,À \ZW*`W* +S`WSV/À
bÀ-/SY \WdZ*Z b*fmW bÀ-/SYÀO
aSD ÃºZ*Ñ -d`+*Zm ºhºZ 56 Æ*O
,*Z V1hSD << ¹ZaSUUÀb -d`+*O
Zm VSYS bÀ-/SY 1bYÀV ºhºZ
Ñ1U,*ZW*`B 68 +d¸*E :> -\hE :>
bÀVÀE :> 1`VÀV b\¸WdD �dZW*`
-d`+*ZÄ*Ñ YÀaÑ \WdZ*Z/* \ZdZ
*hmWmjm ºhºZ ÄÀbS`SWÀZ +ÀfO
jSjWÀ` S/SD*

<= ÁÀ` /ÀeÀ �da* �WW*ÑW*
/*ZmjY*-+ ºhºZ Áº4d` h*/mO
`mZ* ÄS`ÀZ/À "ÀÑ*/Àb a*Z/mO
¸mZmZ -*]*¸mZmZ, ºabºZ/ÀZ
\Z* fSb*+ 1/ÀZ aÀa 1jS/S`/SD
�WW*Ñ SVS VÀ``d+dZ- *`*amZO
/*Z \ZdZW* /*Zmjm`/mD

< �1Ñ\,* �da* SWÀ /*Zmjm+
/1/SB 6 wÁ*`dZ* +1WÀ a¾UO

WÀB r	m`*-/*Z/*Vm U1//S hmO
`*¸m U*Z/m`*Z/* \ZW*`m 1WÀ
-\U VSE Sjm- hm`*-/*ZmZ -*+*O
¸mZ* /ºjaºZsxD¸ 7 Á*`dZ 1WÀ
/À 1b/SB \E hm`*-W*`m U*ZO
/m`*Z/* �1Ñ\,*ZmZ ÀY` 1bO
/SUS VSYSE hm`*-/*ZmZ -*`O
jmam Sjm-W*Z/mD/ 8 	m`*-O
/*Z Ä¾,/ÀaSZ/ÀZ bdbYdj ÄºWO
WÀ`SZÀ VSYS /¾UYÀ -m4mW/*Z
/º4ÀW/SWYSj/SD1 
Zd �1Ñ\,*O
ZmZ �da*U* ,ÀÑU/À Ä¾abÀ`/SUS
ZºYdZÀUÀ dU¸dZ /º4ÀWbYSj/SO
WÀ`DÀ

9 �1Ñ\,* U1ZÀ /À �da* SWÀ
/*Zmjm+ /1/SB : w�*,SWSWÀO
`S Sa`*SWWSWÀ`/ÀZ *Um`m+
]*V 1bD3 ; 
ZW*`m ]*V 1bO
YÀV ºhºZ +1WÀ 1bB ºabWÀ`SZÀ
ÄºZ*Ñ/*Z bÀYS4WÀUÀZ ad hSWÀD
�\U +ºbºZ +À/ÀZWÀ`SZS ºWÄºÆO
WÀ -m`fm+ ]*Wb*`W*`mZm UdO
adZW*` ,À +1WÀÆÀ ]*VW*ZamZO
W*`D4 < �\Z`* Æ*,*Z +S` +d¸*S

,À \ZdZW* +S`WSV/À bÀ-/SY
\WdZ*ZE Z*`mZ dZ* U*¸ -*bmW*O
`*- U\¸`dWYdj b*fmW bÀ-/SYÀO
aSm Ä¾bº`aºZWÀ`D �ÀZ SaÀ ÄºO

Z*Ñ -d`+*Zm ºhºZ +*j-* +S`
Æ*,*Z +d¸* Ä¾bº`D* = �*,SWSO
WÀ`S Áº4d` h*/m`mZmZ -*`O
jmamZ* ÄÀbS` ,À +ºbºZ �aO
`*SW SÆY*amZm /* \`* b\]W*D+
5> �*,SWSWÀ` �1Ñ\,*ZmZ ¾ZºO
ZÀ ÄÀWÀZ/À Sa`*SWWSWÀ` ÀWWÀO
`SZS \ZW*`mZ +*jmZ* -\UY*O
Wm/m`W*`D, 55 Á*`dZ W*,SO
WSWÀ`S Sa`*SWWSWÀ`/ÀZ *WmZO
Ymj U1WWÀbYÀ bÀ-/SYÀaS-

VSYS �1Ñ\,*U* bÀ-/SY 1bYÀWSO
/S`D 
ZW*` �1Ñ\,*U* fS/YÀb
1bYÀVWÀ YÀj¸dW \W*Æ*-W*`D¸

56 �*,SWSWÀ` ÀWWÀ`SZS +dO
¸*W*`mZ +*jmZ* -\UadZO
W*`D �\Z`* +d¸*W*`/*Z +SO
`SZS ÄºZ*Ñ -d`+*Zm VSYSE
/SÄÀ`SZS SaÀ U*Z/m`Y* -d`O
+*Zm VSYS �1Ñ\,*U* bÀ-/SY 1bO
aSZWÀ`D/ 57 �*,SWSWÀ`S Á*O
`dZdZ ,À \¸dWW*`mZmZ -*`O
jmamZ* ÄÀbS` ,À \ZW*`m
U1WWÀbYÀ bÀ-/SYÀaS VSYS �1O
Ñ\,*U* bÀ-/SY 1bD 58 �*,SO
WSWÀ`S Sa`*SWWSWÀ`/ÀZ *Um`D

ZW*` �ÀZÀ YÀfada \W*Æ*-O
W*`D1 59 �dZ/*Z a\Z`* W*,SO
WSWÀ` Áº4d` h*/m`mZ/* fS/O
YÀb 1bYÀUÀ +*jW*U*Æ*-W*`D 
ZO
W*`m +d Æº` ]*VW*Y*Wm ,À
U1WWÀbYÀ bÀ-/SYÀaS VSYS bÀ-O
/SY 1bYÀWSaÀZD 5: 	ºZVS \ZO
W*` Sa`*SWWSWÀ`SZ *`*amZ/*Z
�ÀZÀ ,1`SWYSj VÀaWÀ`/S`D

ZW*`m Sa`*SWWSWÀ`SZ +ºbºZ
SWVSZWÀ`SZSZÀ U1`SZÀ ½4ºYÀ
Ä¾bº`º`ÀYD 5; �a`*SWWSWÀO
`SZ +ºbºZ SWVSZWÀ`SE ÑÀY SZO
a*ZW*`mZ SWV ¾,W*/mE ÑÀY /À
Ñ1U,*ZW*`mZ +S`SZÆS +*W*am
�ÀZSY/S`D3 �SaS` /SU*`mZ/*O
Vm +ºbºZ SWVSZWÀ`S -m`*Z/*
\ZW*`m ½4ºY ºhºZ *Um`/mYD4
5< �a`*SWWSWÀ`SZ +ºbºZ SWO
VSZWÀ`SZSZ U1`SZÀ W*,SWSWÀO
`S Ä¾bº`º`ÀYD 5= 
ZW*`m
Sa`*SWWSWÀ`/ÀZ *Um`m+ Á*O
`dZW* \¸dWW*`mZ* ,1`S`ÀYD
�*,SWSWÀ` Sa`*SWWSWÀ`SZ
*/mZ/*Z Áº4d` h*/m`mZ/*
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fS/YÀb 1bYÀWS* ,À Sa`*SWWSO
WÀ` ºhºZ VÀee*`À ,1`YÀWSO
/S`WÀ` VSE Sa`*SWWSWÀ` YºO
-À//Àa YÀV*Z* U*fmZW*j/m-W*O
`m ºhºZ +ÀW*U* /ºh*` \WY*O
amZW*`xD+

6> �da*E Á*`dZ ,À +ºbºZ �aO
`*SW SÆY*am W*,SWSWÀ`WÀ +* O̧
Wm ÑÀ` j1US U1`SZÀ U1bS`/SO
WÀ`D �a`*SWWSWÀ` �1Ñ\,*ZmZ
W*,SWSWÀ`WÀ +*¸Wm �da*U* ,1`O
/SUS +ºbºZ ÀY`WÀ`S SÆ`* 1bO
/SWÀ`D 65 �*,SWSWÀ` ]*VW*ZO
/mW*` ,À ]*Wb*`W*`mZm Ud/dO
W*`D, Á*`dZ \ZW*`m �1Ñ\,*ZmZ
¾ZºZ/À U1WWÀbYÀ bÀ-/SYÀaS
VSYS bÀ-/SY 1b/S- ,À \ZW*`m
]*VW*Y*- ºhºZ VÀee*`ÀWÀ`SO
ZS ,1`/SD¸ 66 �dZ/*Z a\Z`*
W*,SWSWÀ` Á*`dZW* \¸dWW*O
`mZmZ ¾ZºZ/À fS/YÀbWÀ`SZS
SÆ`* 1bYÀV ºhºZ Áº4d` h*/mO
`mZ* ÄÀW/SWÀ`D �1Ñ\,* W*,SO
WSWÀ`WÀ +*¸Wm �da*U* ZÀ ÀY`
1bYSj/SaÀE Ñ*Ymam U1`SZÀ U1O
bS`SW/SD

67 �1Ñ\,* �da*U* /1/SB
68 w�*,SWSWÀ`À *S/ +1WÀ Ä¾aO
bÀ`Sj ,1`S`ÀYB W*,SWS SUS`O
YS +1j U*jmZ/*Z +*jW*U*O
`*-E Áº4d` h*/m`mZ/* fS/O
YÀb 1/ÀZWÀ`À -\jdWY*Wm/m`D
69 ¿WWS U*j/*Z a\Z`* SaÀ fS/O
YÀb/ÀZ *4*/ \WY*WmE /*Ñ* fS/O
YÀb 1bYÀYÀWS/S`D 6: 
E ÁºO
4d` h*/m`mZ/* ,À4SeÀWÀ`SZS
SÆ`* 1/ÀZ -*`/*jW*`mZ* V¾O
YÀV 1/À +SWÀ`E *YY* \`*/* fS/O
YÀb 1/À +SWYÀ4D �*,SWSWÀ`SZ
,À4SeÀWÀ`SZS +d Æº` ZS4*YO
W*xD/

= �SaS`/ÀZ hmfY*W*`mZmZ
SVSZÆS SWSZSZ +S`SZÆS

*UmZ/*1 �1Ñ\,* �SZ* aÀÑ`*amZO
/* �da*U* /1/SB 6 w�a`*SWO
WSWÀ` bÀUSZ \WdZYdj ,*fbO
/* �*af* -d`+*ZmZm Ñ*4m`W*O
Y*Wm/m`W*`DÀ 7 �d`+*Zm bÀO
USZ \WdZYdj ,*fb/*E +d *UmZ \Z
/¾`/ºZÆº ÄºZº -*j -*`*W*Z/*
Ñ*4m`W*UmZD 
E �*af* SWÀ +* O̧

Wm -*U/* ,À Ä¾abÀ`SjWÀ`À dUO
¸dZ Ñ*4m`W*ZY*Wm/m`xD*

8 �da* Sa`*SWWSWÀ`À �*aO
f* -d`+*ZmZm Ñ*4m`W*Y*¸m
+dUd`/dD 9 
ZW*` /* +S`SZÆS
*UmZ \Z /¾`/ºZÆº ÄºZº -*j -*O
`*W*Z/* �SZ* aÀÑ`*amZ/* �*aO
f* -d`+*ZmZm Ñ*4m`W*/mW*`D
�1Ñ\,* �da*U* Z1ÆÀ ÀY` 1bO
YSj/SaÀE Sa`*SWWSWÀ` 1WÀ /À
1b/SWÀ`D

: �ZÆ*- 1WÀWÀ`S ,*` S/S
VSE Y1USbÀ b\fdZd+ Yd`/*` \WO
/d¸dZ/*Z+ ÑÀYSZ ÄºZ �*af*
-d`+*ZmZm Ñ*4m`W*U* +SWYÀO
/SWÀ`D 
/d` VSE 1WÀ ÑÀYSZ ÄºZ
�da* SWÀ Á*`dZdZ U*ZmZ* ÄÀO
WS+, ; /1/SWÀ`B w�S4 Y1USbÀ
b\fdZd+ Yd`/*` \WYdjd-D ˙1O
YÀWSE Sa`*SWWSWÀ`WÀ +S`WSVO
/À bÀUSZ \WdZYdj ,*fb/* �1Ñ\O
,*U* -d`+*Z ÄÀbS`À +SWYÀO
`SVHx- < �da* \ZW*`* /1/SB
wÃ¾4WÀUSZE +*fmY Ä¾`ºY �1Ñ\O
,* ZÀ /1US`xD¸

= 
Z/* �1Ñ\,* �da*U* /1/SB
5> w�a`*SWWSWÀ`À +dZd a¾UO
WÀB r�`*Zm4/*ZE U*fd/ ÄÀO
WÀÆÀV ZÀaSWWÀ`SZS4/ÀZ VSYO
aÀ �*af* ,*fbm Y1USbÀ b\fdO
Zd+ Yd`/*` \W*`a*/ ,À U* aÀO
eÀ`/À \W*`a*E U1ZÀ /À �1Ñ\,*U*
�*af* -d`+*ZmZm Ñ*4m`W*O
Y*Wm/m`D 55 �d`+*Zm SVSZO
ÆS *UmZ1 \Z /¾`/ºZÆº ÄºZº
-*j -*`*W*Z/* Ñ*4m`W*Y*WmE
Y*U*am4 h¾`ÀVWÀ ,À *Æm \bO
W*`W* U1YÀWS/S`DÀ 56 ¿bSZO
/ÀZ aÀÑÀ`À a*fW*Y*Y*WmE3 +S`
aºYºUºZº +1WÀE amZ/m`Y*Y*O
Wm/m`D4 �d`+*Zm �*af* SWÀ
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бан ҝәтирмәјиб. Беләси ҝүна-
�ына ҝөрә ҹаваб верәҹәк.

14 Аранызда јашајан јадел-
ли дә Је�ова үчүн Пасха гур-
баны �азырламалыдыр.* Буну
Пасха илә бағлы гајда вә ҝөс-
тәришләрә ујғун етмәлидир.+

Истәр јаделли олсун, истәрсә
дә јерли, �амы үчүн ганун ејни
олмалыдыр”».,

15 Шә�адәт сандығынын
јерләшдији Мүгәддәс чадыр
гурулан ҝүн- ону булуд бүрү-
дү, ахшам исә онун үстүндә
алова бәнзәр бир шеј ҝөрүн-
дү вә сә�әрә гәдәр орада гал-
ды.¸ 16 Бу, �әр ҝүн баш ве-
рирди: ҝүндүзләр чадыры бу-
луд бүрүјәр, ҝеҹәләр исә онун
үстүндә алова бәнзәр бир шеј
ҝөрүнәрди./ 17 Һәр дәфә бу-
луд чадырын үстүндән јухары
галханда исраиллиләр дәр�ал
јола дүшәрдиләр.1 Булуд �ара-
да дајанардыса, исраиллиләр
�әмин јердә дүшәрҝә салар-
дылар.À 18 Исраиллиләр Је-
�ованын әмри илә јола дү-
шәр, Је�ованын әмри илә дә
дүшәрҝә салардылар.3 Та бу-
луд чадырын үстүндән галхма-
јынҹа онлар јерләриндән тәр-
пәнмәздиләр. 19 Булуд чады-
рын үзәриндә узун мүддәт да-
јананда исраиллиләр Је�оваја
итаәт ҝөстәрәр, јола чыхмаз-
дылар.4 20 Бәзән булуд ча-
дырын үзәриндә бир нечә
ҝүн дурарды. Онлар Је�ова-
нын әмри илә дүшәрҝә сал-
дыглары јердә галар, Је�ова-
нын әмри илә дә јола дү-
шәрдиләр. 21 Һәрдән исә бу-
луд јалныз ахшамдан сә�әрә
гәдәр дајанар вә сә�әр галхар-
ды. Онда онлар јола дүшәрди-
ләр. Истәр ҝүндүз олсун, ис-
тәр ҝеҹә, булуд галханда он-
лар јола дүшәрдиләр.S 22 Бу-
луд чадырын үстүндә истәр
ики ҝүн, истәр бир ај, истәр-
сә лап чох галсын, �әмин вахт

әрзиндә исраиллиләр дүшәрҝә
салдыглары јердә галар, јола
дүшмәздиләр. Лакин булуд
галханда онлар да тәрпәнәр-
диләр. 23 Онлар Је�ованын
әмри илә дүшәрҝә салар, Је�о-
ванын әмри илә дә јола дүшәр-
диләр. Је�ова Муса васитәси-
лә онлара нә бујурардыса, �әр
шејә әмәл едиб Је�оваја итаәт
ҝөстәрәрдиләр.

10 Сонра Је�ова Мусаја
деди: 2 «Өзүн үчүн дөј-

мә ҝүмүшдән ики кәрәнај дү-
зәлт.* Кәрәнајлардан иҹманы
топламаг, јахуд дүшәрҝәни јығ-
маг лазым ҝәләндә истифа-
дә едәҹәксән. 3 Кәрәнајларын
икиси дә чалынанда бүтүн
иҹма Һүзур чадырынын ҝири-
шиндә, сәнин өнүндә топлаш-
малыдыр.+ 4 Бири чалынанда
исә јанына јалныз Исраил күт-
ләләринин бөјүкләри, башчы-
лар топлашмалыдыр.,

5 Кәрәнај сәси зилә-бәмә
галхыб-дүшәндә шәргдәкилә-
рин- дүшәрҝәси јола дүшмәли-
дир. 6 Кәрәнај икинҹи дәфә
бу а�әнҝлә чалынанда ҹәнуб-
дакыларын¸ дүшәрҝәси јола
дүшмәлидир. Һәр дәфә кәрәнај
бу ҹүр чалынанда бир дүшәр-
ҝә јола дүшмәлидир.

7 Бүтүн иҹманы топламаг
лазым ҝәләндә дә кәрәнај
чалын,/ амма бир а�әнҝдә.
8 Кәрәнајлары ка�инләр, Һа-
рун оғуллары чалмалыдыр.1

Бу, сизин үчүн нәсилдән-нәслә
�әмишәлик ганундур.

9 Сизи сыхышдыран дүш-
мәнлә мү�арибәјә ҝедәндә өл-
кәниздә кәрәнајла мү�арибә
чағырышы чалын.À Онда Алла-
�ыныз Је�ова сизи хатырлаја-
ҹаг вә сизи дүшмәнләринизин
әлиндән гуртараҹаг.

10 Һәмчинин шад ҝүнлә-
риниздә3 — бајрамларда4

вә ај башлајанда јандырма
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гурбанларынызын* вә үнсијјәт
гурбанларынызын+ үстүндә кә-
рәнај чалын. Онлар сизи Алла-
�ынызын јадына салаҹаг. Мән
сизин Алла�ыныз Је�овајам».,

11 Икинҹи илин икинҹи
ајынын ијирминҹи ҝүнүндә-

булуд Шә�адәт сандығынын
јерләшдији Мүгәддәс чадырын
үстүндән галхды.¸ 12 Белә-
ликлә, исраиллиләр јығышыб
мүәјјән едилмиш гајда илә
Сина сә�расындан јола дүш-
дүләр./ Булуд Фәран сә�расын-
да дајанды.1 13 Бу биринҹи
дәфә иди ки, онлар Је�ованын
Муса васитәсилә вердији әмрә
ҝөрә јола дүшүрдүләр.À

14 Јә�уда оғуллары дүшәр-
ҝәсинин үчгәбиләли бөлүмү
бөлүкләр �алында биринҹи
јола дүшдү. Јә�уда оғуллары-
нын бөлүјүнә Әминәдаб оғлу
Нә�сун3 башчылыг едирди.
15 Јәсакир гәбиләсинин бө-
лүјүнә Суар оғлу Нәснаил4

башчылыг едирди. 16 Зәбу-
лун гәбиләсинин бөлүјүнә Һи-
лун оғлу ӘлјабS башчылыг
едирди.

17 Мүгәддәс чадыр сөкү-
ләндәm чадыры дашыјан Һир-
сән U вә Мерар оғулларыV јола
дүшдүләр.

18 Рубән оғулларынын үч-
гәбиләли бөлүмү бөлүкләр �а-
лында јола дүшдү. Рубән оғул-
ларынын бөлүјүнә Шәдуир
оғлу ӘлисурÄ башчылыг едир-
ди. 19 Шәмун гәбиләсинин
бөлүјүнә Суришәддај оғлу Шә-
лумуилW башчылыг едирди.
20 Ҹад гәбиләсинин бөлүјүнә
Дәил оғлу ӘлјасәфY башчылыг
едирди.

21 Сонра мүгәддәс мәканын
әшјаларыны дашыјан кә�атлы-
ларZ јола дүшдүләр. Онлар
мәнзилбашына ҝедиб чатана-
ҹан Мүгәддәс чадыр гурулуб
�азыр олаҹагды.

22 Әфраим оғулларынын
үчгәбиләли бөлүмү бөлүкләр
�алында јола дүшдү. Әфраим
оғулларынын бөлүјүнә Ами-
�уд оғлу Әлшама* башчылыг
едирди. 23 Мәнәссә гәбилә-
синин бөлүјүнә Фәд�әсур оғлу
Гәмлаил+ башчылыг едирди.
24 Бинјамин гәбиләсинин бө-
лүјүнә Ҝидони оғлу Абидан,

башчылыг едирди.
25 Сонра Дан оғулларынын

үчгәбиләли бөлүмү бөлүкләр
�алында јола дүшдү. Онлар
бүтүн бөлүмләри архадан мү-
дафиә едирдиләр. Дан оғул-
ларынын бөлүјүнә Амишәддај
оғлу Әхјәзәр- башчылыг едир-
ди. 26 Ашир гәбиләсинин бө-
лүјүнә Ө�рән оғлу Фәгаил¸

башчылыг едирди. 27 Нифта-
лы гәбиләсинин бөлүјүнә Е�-
нан оғлу Әхира/ башчылыг
едирди. 28 Исраиллиләр вә
онларын бөлүкләри бу низам-
ла јола дүшүрдүләр.1

29 Муса гајынатасы мәдјә-
ни РуилинÀ оғлу Һубаба деди:
«Биз Је�ованын вәд етдији ди-
јара3 јола дүшүрүк. Ҝәл би-
зимлә ҝедәк.4 Сәни ҝөзүмүзүн
үстүндә сахлајарыг. Је�ова
Исраилә ҝөзәл немәтләр вәд
едиб».S 30 Һубаб Мусаја деди:
«Јох, ҝедә билмәрәм. Мән өз
ел-обама, го�ум-гардашымын
јанына гајытмалыјам». 31 Ан-
ҹаг Муса деди: «Риҹа едирәм,
бизи гојуб ҝетмә. Ахы сән би-
лирсән сә�рада �арада дүшәр-
ҝә салмаг олар. Ҝәл, бизә бә-
ләдчилик ет. 32 Бизимлә ҝет-
сән,m Је�ованын бизә еләдији
јахшылығы биз дә сәнә ејләјә-
рик».

33 Беләликлә, онлар Је�о-
ванын дағынданU јола дүшүб
үч ҝүн јол ҝетдиләр. Бүтүн бу
үч ҝүн әрзиндә дүшәрҝә сал-
маға јер тапмаг үчүн Је�о-
ванын Ә�д сандығыны өндә
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апарырдылар.* 34 Онлар јола
дүшәндә Је�ованын булуду+

ҝүн боју башларынын үстүндә
ҝедирди.

35 Һәр дәфә Сандығы јерин-
дән галдыранда Муса дејәрди:
«Галх, еј Је�ова,, гој дүшмән-
ләрин пәрән-пәрән дүшсүн.
Сәнә нифрәт едәнләр өнүндән
гачсын». 36 Сандығы јерә го-
јанда исә дејәрди: «Гајыт, еј Је-
�ова, сајы �есаба ҝәлмәјән Ис-
раилин јанына гајыт».-

11 Бир ҝүн ҹамаат Је�ова-
нын өнүндә өз ҝүзәра-

нындан шикајәтләнмәјә баш-
лады. Је�ова буну ешидәндә
гәзәби күкрәди вә Је�ова-
дан ҝәлән алов дүшәрҝә-
нин кәнарларына дүшүб адам-
лары тәләф етмәјә башлады.
2 Ҹамаат ағлаша-ағлаша Муса-
дан имдад диләди. Муса Је�о-
ваја јалварыб-јахарандан¸ сон-
ра алов сөндү. 3 Һәмин је-
рин ады Тәбирә� галды, чүнки
орада Је�ова онларын үстүнә
алов ҝөндәрмишди./

4 Халгын арасында олан
јаделлиләрин аҹҝөзлүјү тут-
ду.1 Исраиллиләр дә онла-
ра гошулуб јенидән ағлајыб-
сытгамаға башладылар: «Је-
мәјә бизә ким әт верәҹәк?À

5 Һејиф о ҝүнләрдән! Вахт вар
иди Мисирдә �авајы балыг је-
јирдик, �әлә хијары, гарпы-
зы, кәвәри, соған-сарымсағы
демирик!3 6 Инди исә әријиб
ҝедирик. Једијимиз тәк манна-
дыр».4

7 Јери ҝәлмишкән, маннаS

кешниш тохуму кими иди,m

өзү дә әтирли гатран рәнҝин-
дә иди. 8 Ҹамаат чыхыб ону
јығар, әлдәјирманында үјүдәр,
јахуд �әвәнҝдәстәдә дөјәрди.
Сонра газанда гајнадыб ондан
көкә биширәрдиләр. U О, јағлы

55B7 ��ÀZ*amB *W\,E U*Z¸mZD

ширинчөрәјин дадыны верир-
ди. 9 Ҝеҹә дүшәрҝәјә ше� дү-
шәндә онунла бәрабәр манна
да дүшәрди.*

10 Муса �әр кәсин өз чады-
рынын ағзында отуруб аилә-
ликҹә ағладығыны ешитди. Је-
�ова гәзәбләнди.+ Баш верән-
ләр Мусаны да өзүндән чы-
хартды. 11 О, Је�оваја деди:
«Нијә бу гулуну бәлаја салмы-
сан? Нејләмишәм ки, Сәнә
ағыр ҝедиб, бу гәдәр адамын
јүкүнү бојнума гојмусан?,

12 Мәҝәр онлар мәним белим-
дән ҝәлибләр? Онларын ата-
сы мәнәм бәјәм, мәнә дејирсән
дајә сүдәмәр көрпәни ҝәздир-
дији кими, онлары гуҹағыма
алыб аталарына вәд етдијин
торпаға апарым?- 13 Бу гә-
дәр адам үчүн �арадан әт та-
пым? Гаршымда ҝөзләринин
јашыны ахыдыб: “Бизә әт вер,
јејәк” дејирләр. 14 Мән тәк-
башына бу ҹамаатын �амысы-
ны дашыја билмирәм, буна ҝү-
ҹүм чатмыр.¸ 15 Әҝәр белә
давам едәҹәксә, елә бурада-
ҹа ҹанымы ал./ Мәндән аз да
олса разысанса, гуртар мәни
бу әзабдан».

16 Ҹавабында Је�ова Му-
саја деди: «Халгын ағсагга-
лы, башбиләни сајыб-билдијин
адамларын ичиндән јетмиш
нәфәр сечиб Һүзур чадыры-
нын јанына ҝәтир.1 Һамыныз
орада дурун. 17 Мән енибÀ

сизинлә данышаҹағам.3 Сәндә-
ки ру�дан ҝөтүрүб онлара ве-
рәҹәјәм.4 Халгын јүкүнү тәк
дашымајасан дејә, онлар сәнә
көмәк едәҹәкләр.S 18 Халга
белә де: “Саба�а пакланын,m

чүнки “ким бизә јемәјә әт ве-
рәҹәк? Мисирдә бундан јахшы
иди” дејиб ағладығынызы Је-
�ова ешидиб. U Одур ки, Је�о-
ва сизә әт верәҹәк, сиз дә јејә-
ҹәксиниз.V 19 Өзү дә бир ҝүн
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јох, ики ҝүн јох, беш ҝүн јох,
он ҝүн јох, ијирми ҝүн дә јох,
20 дүз бир ај. Бурнунуздан, гу-
лагларыныздан төкүләнә ки-
ми. О вахта гәдәр јејәҹәкси-
низ ки, чијрәнәсиниз.* Чүнки
сиз аранызда мәскән салан Је-
�овадан үз дөндәрдиниз. “Нијә
ахы биз Мисирдән чыхдыг?”+ —
дејиб Онун өнүндә ағлады-
ныз”».

21 Онда Муса деди: «Ара-
сында јашадығым халгын елә
анҹаг кишиләри� алты јүз мин
нәфәрдир., Сән исә дејирсән
ки, онлара әт верәҹәјәм, өзү дә
дүз бир ај дојунҹа јејәҹәкләр.
22 Мал-гаранын, гојун-гузунун
�амысы кәсилсә дә, дәнизин
бүтүн балыглары овланса да,
онлара чатандыр?»

23 Је�ова Мусаја ҹаваб ве-
риб деди: «Мәҝәр Је�ованын
ҝүҹү түкәниб?� - Инди ҝөрә-
ҹәксән, дедијим јеринә јетир,
ја јох».

24 Бундан сонра Муса ҝе-
диб Је�ованын сөзләрини хал-
га чатдырды вә халгын ағсаг-
галларынын ичиндән јетмиш
нәфәри сечиб чадырын габа-
ғына ҝәтирди.¸ 25 Је�ова бу-
лудда ениб/ Муса илә даныш-
ды1 вә онда олан ру�дан ҝөтү-
рүб јетмиш ағсаггалын үзәри-
нә гојду.À Ағсаггаллар ру�дан
алан кими пејғәмбәр кими �ә-
рәкәт еләмәјә башладылар.3

Амма сонралар да�а белә дав-
ранмадылар.

26 Кишиләрдән икиси, Әл-
дад вә Мәдад дүшәрҝәдә гал-
мышды. Ру� онларын да үстү-
нә енди. Чүнки чадыра ҝетмә-
сәләр дә, онларын да ады си-
ја�ыда иди. Беләликлә, онлар
да дүшәрҝәдә өзләрини пеј-
ғәмбәр кими апармаға баш-
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ладылар. 27 Бир ҹаван га-
чыб Мусаја хәбәр верди: «Әл-
дадла Мәдад дүшәрҝәдә өз-
ләрини пејғәмбәр кими апа-
рыр!» 28 Онда ҝәнҹлијиндән
Мусанын гуллуғунда дуран
Нун оғлу Јушә* дилләнди:
«Ағам Муса, онлара тәпин!»+

29 Муса исә она деди: «Сән
мәним адыма ҝөрә нара�ат
олурсан? Буна ҝәрәк јохдур.
Каш ки Је�ова бүтүн халгына
ру�ундан верәјди, Је�ованын
бүтүн халгы пејғәмбәр олај-
ды!» 30 Муса Исраилин ағ-
саггаллары илә бирликдә дү-
шәрҝәјә гајытды.

31 Је�ова күләк галдырды.
Күләк дәниз тәрәфдән билдир-
чин ҝәтирди. Онлары дүшәр-
ҝәјә вә �әр тәрәфдән дүз бир
ҝүнлүк јол мәсафәсиндә, јер-
дән ики гулаҹ� �үндүрлүјүндә
дүшәрҝәнин әтрафына төкдү.,

32 Бүтүн о ҝүн, о ҝеҹә вә ер-
тәси ҝүн халг чыхыб билдир-
чин јығды. Он �омердән� аз јы-
ған олмады. Јығдыглары гуш-
лары дүшәрҝәнин әтрафында
�әр јерә сәрдиләр. 33 Анҹаг
ҹамаат әти чејнәјиб удмаға ма-
ҹал тапмамыш Је�ованын он-
лара гаршы гәзәби аловланды.
Је�ова халгы гырыб-чатмаға
башлады.-

34 Буна ҝөрә дә �әмин је-
рин ады Һәбрут-Һәттәва�¸ гал-
ды, чүнки аҹҝөзлүк едәнлә-
ри орада басдырмышдылар./

35 Халг Һәбрут-Һәттәвадан
чыхыб Һәсејрута ҝетди вә ора-
да дүшәрҝә салды.1

12 Ҝүнләрин бириндә Мәр-
јәмлә Һарун Мусанын га-

расынҹа дејинмәјә башлады.
Чүнки Муса өзүнә кушлу ар-
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вад алмышды.* 2 Онлар де-
јирдиләр: «Мәҝәр Је�ова сөз-
ләрини тәкҹә Муса васитәси-
лә дејир? Бәјәм бизим васитә-
мизлә дә данышмыр?»+ Је�ова
исә бүтүн бунлары ешидирди.,

3 Дүнјада Муса кими �әлим
адам јох иди.-

4 Је�ова ҝөзләнилмәдән
Мусаја, Һаруна вә Мәрјәмә
деди: «Үчүнүз дә Һүзур чады-
рынын габағына ҝәлин». Үчү
дә дуруб ора ҝәлди. 5 Је�ова
булуд сүтунунун ичиндә аша-
ғы енди,¸ чадырын ҝиришиндә
дуруб Һарунла Мәрјәми чағыр-
ды. Икиси дә габаға чыхды.
6 Алла� деди: «Ешидин нә де-
јирәм. Ичиниздә пејғәмбәр пеј-
да оланда Мән Је�ова она
вә�јдә Өзүмү әјан едирәм,/

рөјада онунла данышырам.1

7 Амма гулум Муса илә вәзиј-
јәт башга ҹүрдүр. Она бүтүн
халгымы етибар етмишәм�.À

8 Онунла үз-үзә, ҝөз-ҝөзә да-
нышырам.3 Сөзүмү она мүәм-
маларла јох, ачыг дејирәм. О,
Је�ованын зү�уруну ҝөзләри
илә ҝөрүр. Нә ҹүрәт едиб Мә-
ним гулума, Мусаја гаршы чых-
дыныз?»

9 Је�ова онлара гәзәблә-
ниб орадан узаглашды. 10 Бу-
луд чадырын үстүндән чәкил-
ди. О андаҹа Мәрјәм ҹүзам-
дан гар кими ағаппаг олду.4 Һа-
рун чеврилиб ҝөрдү ки, Мәрјәм
ҹүзама тутулуб.S 11 Дәр�ал
Мусаја јалвармаға башлады:
«Нә олар, ағам, бир гәләтдир
еләмишик, кеч ҝүна�ымыздан!
12 Гојма Мәрјәм ана бәтниндән
бәдәни јары чүрүк чыхан өлү
көрпә кими олсун!» 13 Муса
Је�оваја јалварды: «Ај Алла�,
нә олар, она шәфа вер!»m

14 Је�ова Мусаја деди:
«Әҝәр атасы үзүнә түпүрсәј-
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ди, о, једди ҝүн адам ичинә
чыха биләрди? Гој једди ҝүн
дүшәрҝәдән тәҹрид едилиб кә-
нарда галсын,* сонра ҝери га-
јыда биләр». 15 Мәрјәм јед-
ди ҝүнлүјә дүшәрҝәдән хариҹ
едилди.+ Та о гајыдана кими
халг �әмин јердән тәрпәнмә-
ди. 16 Сонра халг Һәсејрут-
дан, јола дүшүб Фәран сә�ра-
сында- дүшәрҝә салды.

13 Је�ова Мусаја белә деди:
2 «Исраиллиләрә верә-

ҹәјим Кәнан торпағына бахма-
ға адамлар ҝөндәр, �әр гәбилә-
дән бир башчы».¸

3 Муса Је�ованын әмри илә
Фәран/ сә�расындан адам-
лар ҝөндәрди. Онларын �амы-
сы исраиллиләрин башчылары
иди. 4 Ҝөндәриләнләр бун-
лар иди: Рубән гәбиләсиндән
Зәггур оғлу Шаму, 5 Шәмун
гәбиләсиндән Хури оғлу Ша-
фат, 6 Јә�уда гәбиләсиндән
Јуфәнна оғлу Калиб1, 7 Јәса-
кир гәбиләсиндән Јусиф оғлу
Јәгәл, 8 Әфраим гәбиләсин-
дән Нун оғлу Һушә�À, 9 Бин-
јамин гәбиләсиндән Рафу оғлу
Фалти, 10 Зәбулун гәбилә-
синдән Суди оғлу Гәддаил,
11 Јусиф гәбиләси3 адындан
Мәнәссә4 гәбиләсиндән Суси
оғлу Гидди, 12 Дан гәбилә-
синдән Гәмали оғлу Әмаил,
13 Ашир гәбиләсиндән Мика-
јыл оғлу Сәтур, 14 Нифта-
лы гәбиләсиндән Вөфси оғлу
Нә�би, 15 Ҹад гәбиләсиндән
Мәки оғлу Гаил. 16 Мусанын
торпаға бахмаға ҝөндәрдији
адамлар бунлар иди. Муса Нун
оғлу Һушәјә Јушә�S адыны
верди.

17 Муса онлары Кәнан тор-
пағына бахмаға ҝөндәрмәз-
дән әввәл белә деди: «Неҝевә,
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орадан да дағлыг бөлҝәјә ҝе-
дин.* 18 Ҝедин, ҝөрүн оралар
неҹә јердир,+ адамлары неҹә-
дир, ҝүҹлүдүр, зәифдир, аз-
дыр, чохдур. 19 Ҝөрүн дијар
неҹә дијардыр, јахшыдыр, јох-
са пис. Шә�әрләри исте�кам-
лыдыр, ја јох. 20 Һәм дә ба-
хын өлкәнин торпағы мүн-
битдир, јохса бәрәкәтсиз,,

ағаҹлары вар, ја јох. Гајыдан-
да оранын барындан ҝәтирин,
горхмајын, ҹәсур олун».- Һә-
мин вахт үзүмүн тәзә-тәзә је-
тишән вахты иди.¸

21 Онлар јола дүшдүләр вә
өлкәнин Син сә�расындан/

тутмуш Ләбу-Һәмәс1 тәрәфдә
јерләшән Рә�убаÀ кими олан
әразисинә бахдылар. 22 Не-
ҝевә ҝәләндә Анаг3 оғуллары
Әхиманын, Шишајын, Талма-
јын4 јашадығы ҺәбрунаS ҝетди-
ләр. Һәбрун Мисирин Суан шә-
�әриндән једди ил әввәл ти-
килмишди. 23 Онлар Әшгул
вадисинәm ҝәләндә үстүндә
бир салхым үзүм олан мејнә
будағы кәсдиләр. Ону ики нә-
фәр киши чомаға асыб дашы-
јырды. Бир гәдәр нар вә ән-
ҹир дә дәрдиләр. U 24 Кәсдик-
ләри салхыма ҝөрә �әмин је-
рин адыны Әшгул�V вадиси
гојдулар.

25 Гырх ҝүнүн тамамын-
даÄ онлар ҝери гајытдылар.
26 ГәдисәW, Фәран сә�расына
ҝәлиб ҝөрдүкләрини Мусаја,
Һаруна вә бүтүн Исраил иҹма-
сына данышдылар вә онлара
о торпағын мејвәсини ҝөстәр-
диләр. 27 Онлар Мусаја бу
хәбәри чатдырдылар: «Ҝөндәр-
дијин торпаға ҝедиб бахдыг.
Орада, доғрудан да, сүд-бал
ахыр.Y Бу да оранын мејвәлә-
ри.Z 28 Амма нә олсун. Адам-
лары ҝүҹлү, шә�әрләри ис-
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те�камлы вә бөјүкдүр. Ора-
да анаглылары да ҝөрдүк.*

29 Неҝевдә+ әмалигәләр,, дағ-
лыг бөлҝәдә �етләр, јәбуси-
ләр-, амориләр¸, дәнизкәнары
бөлҝәдә/ вә Иордан чајы бо-
јунҹа исә кәнаниләр1 јашајыр-
лар».

30 Калиб исә: «Ҝәлин вахт
итирмәјәк, елә инди дураг ҝе-
дәк. Архајын олун, биз ораны
мүтләг әлә кечирәҹәјик, о тор-
паг бизим олаҹаг»,À — дејәрәк
Мусанын габағында топлашан
ҹамааты сакитләшдирмәјә ча-
лышырды. 31 Анҹаг онунла
ҝедәнләр дејирдиләр: «Биз он-
лара бата билмәрик, онлар
биздән ҝүҹлүдүрләр».3 32 Бу
адамлар бахдыглары торпаг
�аггында исраиллиләрә анҹаг
пис шејләр данышыб дејирди-
ләр:4 «Бахмаға ҝетдијимиз тор-
паг өз сакинләрини дири-дири
удур. Һәлә адамларындан да-
нышмырыг, пәзәвәнҝин бири-
дирләр.S 33 Орада нә�әнҝлә-
ри�, онлардан төрәјән Анаг
оғулларыныm да ҝөрдүк. Онла-
рын јанында өзүмүзү чәјирткә
бојда �исс еләјирдик, елә он-
лар да бизә о ҹүр бахырды».

14 Онда бүтүн иҹма �арај-
�әшир гопарды, ҝеҹәни

сә�әрәдәк ағлајыб фәған елә-
ди. U 2 Һамы бир нәфәр кими
Мусанын вә Һарунун далынҹа
дејинир,V онларын әлеј�инә да-
нышыб дејирди: «Каш ки Ми-
сирдә өләјдик. Ја да елә бу
сә�рада ҹанымызы тапшырај-
дыг! 3 Је�ова бизи бура нијә
ҝәтириб? Гылынҹ ағзына вер-
мәјә?Ä Арвад-ушағымыз әсир
дүшәҹәк.W Онда елә јахшысы
будур Мисирә гајыдаг да».Y

4 Һәтта иш о јерә чатды ки,
онлар бир-биринә: «Ҝәлин өзү-
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мүзә бир рә�бәр сечиб Мисирә
ҝедәк!»* — демәјә башладылар.

5 Муса илә Һарун буну еши-
дәндә бүтүн Исраил иҹмасы-
нын ҝөзү гаршысында үзүс-
тә јерә дөшәндиләр. 6 Торпа-
ға бахмаға ҝедәнләрдән Нун
оғлу Јушә+ вә Јуфәнна оғлу Ка-
либ, јахаларыны ҹырыб 7 ис-
раиллиләрә дедиләр: «Ҝедиб
бахдығымыз мәмләкәтә сөз
ола билмәз, чох ҝөзәл јер-
дир.- 8 Әҝәр Је�ова биздән
разыдырса, онда бизи мүтләг
сүд-бал ахан о дијара апарыб
ораны бизә верәҹәк.¸ 9 Тәки
сиз Је�оваја гаршы гијам ет-
мәјәсиниз, о мәмләкәтин ә�а-
лисиндән горхмајасыныз./ Биз
онлары гырыб-чатаҹағыг, чүн-
ки онлар мүдафиәсиз галыб.
Бизим исә архамызда Је�ова
дуруб.1 Горхмајын онлардан».

10 Анҹаг ҹамаат сөзү бир
јерә гојуб онлары дашгалаг ет-
мәк истәјирди.À Онда Је�ова-
нын ҹалалы Һүзур чадырынын
үстүндә зү�ур едиб бүтүн Ис-
раил иҹмасына ҝөрүндү.3

11 Је�ова Мусаја деди: «Нә
вахта гәдәр бу адамлар
Мәнә �өрмәтсизлик едәҹәк?4

Бу гәдәр мөҹүзәни ҝөрә-ҝөрә
нә вахта гәдәр Мәнә иман ет-
мәјәҹәкләр?S 12 Гој ҹанлары-
на азар салыб көкләрини кә-
сим. Сәндән исә онлардан бө-
јүк, онлардан ҝүҹлү бир халг
јарадым».m

13 Лакин Муса Је�оваја
деди: «Онда бу халгы гүдрә-
тинлә әлләриндән гуртарды-
ғын мисирлиләр буну ешидә-
ҹәк U вә 14 бу торпағын са-
кинләринә данышаҹаглар. Је-
�ова, елә бу халглар да
ешидибләр ки, Сән исраил-
лиләрин арасындасан,V онлара
ҝөрүнүб онларла үз-үзә, ҝөз-
ҝөзә данышырсан.Ä Билирләр
ки, Сән Је�овасан вә Сәнин бу-

лудун исраиллиләрин үзәрин-
дә дурур, ҝүндүз булуд сүту-
нунда, ҝеҹә исә алов сүту-
нунда онларын гаршысында
ҝедирсән.* 15 Әҝәр Сән бү-
түн бу ҹамааты гырыб-чат-
сан, Сәнин әзәмәтин �аггын-
да ешидән халглар дејәҹәкләр
ки, 16 Је�ова бу халгы анд
ичиб вермәји вәд етдији тор-
паға апара билмәди, она ҝөрә
дә сә�рада �амысыны гырды.+

17 Је�ова, нә олар, ҝөстәр о
бөјүк гүдрәтини, ахы Сән де-
мишдин: 18 “Је�ова сәбирли,
мә�әббәти бол, тәгсир вә аси-
лији бағышлајан,, ҝүна�кары-
са әсла ҹәзасыз гојмајан, ата-
ларын ҝүна�ларынын ҹәзасы-
ны оғулларына, нәвәләринә,
үчүнҹү, дөрдүнҹү нәслә гәдәр
өвладларына чәкдирән Алла�-
дыр”.- 19 Нә олар, бу халгы
бөјүк мә�әббәтинә ҝөрә ба-
ғышла, неҹә ки Мисирдән чы-
хандан индијәдәк бағышламы-
сан».¸

20 Онда Је�ова деди: «Сә-
нин ха�ишинә ҝөрә онла-
рын ҝүна�ындан кечирәм./

21 Анҹаг варлығыма анд ол-
сун, бүтүн јер үзү Је�ова-
нын е�тишамы илә долаҹаг,1

22 Мәним ҹалалымы, Мисирдә
вә сә�рада ҝөстәрдијим мөҹү-
зәләри ҝөрә-ҝөрәÀ Мәни дөнә-
дөнә� сынаға чәкән,3 сәси-
мә гулаг асмајан адамлар4

23 аталарына анд ичәрәк вәд
етдијим дијары ҝөрмәјәҹәк-
ләр. Бәли, Мәнә �өрмәтсиз-
лик едәнләрин �еч бири ора-
ны ҝөрмәјәҹәк.S 24 Лакин гу-
лум Калибдәm башга ру� ҝөр-
дүм. О, ҹан-дилдән Мәнә итаәт
едир. Буна ҝөрә дә ону бах-
маға ҝетдији торпаға апара-
ҹағам, өвладлары ораны мүлк
олараг алаҹаг. U 25 Сиз исә са-
ба� Гырмызы дәниз јолу илә
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сә�раја гајыдын,* чүнки дәрә-
дә әмалигәләр вә кәнаниләр+

јашајыр».
26 Је�ова Муса илә Һару-

на деди: 27 «Нә вахта гәдәр
бу мәнфур күтлә Мәнә гар-
шы дејинәҹәк?, Ешитдим он-
лар Мәнә гаршы неҹә деји-
нир.- 28 Онлара де ки, Је�о-
ва белә дејир: “Варлығыма анд
олсун, дедијиниз шејләри ба-
шыныза ҝәтирәҹәјәм!¸ 29 Ме-
јитиниз бу сә�рада сәрилиб га-
лаҹаг./ Ијирми јашында вә
ијирмидән јухары јашда олуб
сија�ыја алынанларын, Мәнә
гаршы дејинәнләрин �амысы
өләҹәк.1 30 Јуфәнна оғлу Ка-
либлә Јушәдән башга �еч би-
риниз анд ичәрәк сизи мәскун-
лашдырмағы вәд етдијим дија-
ра ҝирмәјәҹәк.À

31 Әсир дүшәҹәјиндән горх-
дуғунуз өвладларынызы ора
апараҹағам.3 Сизин ҝетмәк ис-
тәмәдијиниз мәмләкәти онлар
ҝөрәҹәкләр.4 32 Сизинсә ме-
јитиниз бу сә�рада сәриләҹәк.
33 Оғулларыныз гырх ил сә�-
радаS чобанлыг едәҹәкләр. Хә-
јанәтинизин алтыны онлар чә-
кәҹәк, та сизләрдән ахырын-
ҹы адам сә�рада өләнә гәдәр.m

34 Өлкәјә бахдығыныз гырх
ҝүнәU мүвафиг, гырх илV ҝүна-
�ынызын ҹәзасыны чәкәҹәкси-
низ — �әр ҝүн үчүн бир ил.
Онда биләҹәксиниз, Мәнә ағ
олмаг нә демәкдир�.

35 Мән Је�ова сөзүмү де-
дим. Мәнә гаршы топлашан бу
мәнфур күтләнин агибәти бу
олаҹаг: өмүрләринин сонуна
кими бу сә�рада галаҹаг, елә
бурада да ҹанлары чыхаҹаг.Ä

36 Мусанын өлкәјә бахмаға
ҝөндәрдији адамлар бәд хәбәр-
лә ҝери гајыдыб бүтүн ҹамаа-
ты она гаршы дејинмәјә вадар

58B78 ��*fd/ �ÀZS ¾4ºZº4À /ºjYÀZ 1bO
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етдиләр.* 37 Өлкә �аггында
бәд хәбәр ҝәтирән бу адам-
ларын �амысы Је�ованын бә-
ласына ҝәлиб өләҹәк.+ 38 Ла-
кин өлкәјә бахмаға ҝедәнлә-
рин арасындан Нун оғлу Ју-
шәјә вә Јуфәнна оғлу Калибә
хәтәр дәјмәјәҹәк”».,

39 Муса бу сөзләри исраил-
лиләрә дејәндә ҹамаат јаса
батды. 40 Онлар сүб� тездән
дуруб: «Биз ҝүна� иш тутму-
шуг. Инди Је�ованын деди-
ји јерә ҝетмәјә �азырыг», —
дејәрәк дағын башына галх-
маға �азырлашдылар.- 41 Ан-
ҹаг Муса деди: «Нијә Је�ова-
нын әмриндән кәнара чыхыр-
сыныз? Бундан хејир тапмаја-
ҹагсыныз. 42 Ҝетмәјин, онсуз
да дүшмәнләрә мәғлуб олаҹаг-
сыныз, чүнки Је�ова сизинлә
дејил.¸ 43 Әмалигәләр, кәна-
ниләр сизи габаглајыблар, он-
лар артыг ордадырлар./ Сизи
гылынҹдан кечирәҹәкләр. Сиз
Је�ованын итаәтиндән чыхмы-
сыныз, одур ки, Је�ова сизә кө-
мәк олмајаҹаг».1

44 Амма онлар �еч кимә фи-
кир вермәјиб даға галхмаға
башладылар.À Је�ованын Ә�д
сандығы исә дүшәрҝәдә гал-
ды, Муса да орадан ајрылма-
ды.3 45 Һәмин дағда јашајан
әмалигәләр вә кәнаниләр аша-
ғы ениб исраиллиләрә �үҹум
чәкдиләр, онлары пәрән-пәрән
салыб Һормаја гәдәр говду-
лар.4

15 Је�ова Муса илә даны-
шыб она деди: 2 «Ис-

раиллиләрә белә сөјлә: “Сизә
јашамаг үчүн верәҹәјим тор-
паға ҝәлиб чыхандаS вә 3 хү-
суси бир ә�ди јеринә јетирмәк,
көнүллү гурбан тәгдим етмәкm

вә ја бајрам вахты U гурбан кәс-
мәк мәгсәдилә гарамалдан, ја-
худ гојун-кечидән әтри Је�о-
ваја хош олан,V Је�ова үчүн
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одда јандырылан гурбан ки-
ми,* истәр јандырма гурбаны,
истәрсә дә башга гурбан тәг-
дим едәндә 4 гурбаны ҝәти-
рән адам Је�оваја ефанын�
онда бири гәдәр нарын уна
�инин�+ дөрддә бири гәдәр
јағ гатылараг јоғрулмуш та-
хыл тәгдимәси дә ҝәтирмәли-
дир. 5 Бундан башга, јандыр-
ма гурбанынын, вә ја башга
гурбан олараг кәсилән еркәк
гузунун јанында шәраб тәгди-
мәси кими �инин үчдә бири
гәдәр шәраб да ҝәтирилмәли-
дир. 6 Гоч тәгдим едәндә исә
ефанын онда икиси гәдәр на-
рын уна �инин үчдә бири гә-
дәр јағ гатылараг јоғрулмуш
тахыл тәгдимәси дә ҝәтирил-
мәлидир. 7 Үстәлик, шәраб
тәгдимәси олараг �инин үчдә
бири гәдәр шәраб ҝәтирилмә-
лидир. Бу, әтри Је�оваја хош
олан тәгдимәдир.

8 Хүсуси бир ә�ди- јеринә
јетирмәк вә ја үнсијјәт гурба-
ны¸ тәгдим етмәк үчүн Је�о-
ваја јандырма гурбаны/ вә ја
башга гурбан олараг буға тәг-
дим едәндә 9 буға илә бир-
ликдә ефанын онда үчү гә-
дәр нарын уна јарым �ин јағ
гатылыб јоғрулмуш тахыл тәг-
димәси1 дә ҝәтирилмәлидир.
10 Бундан башга, шәраб тәг-
димәсиÀ кими, одда јандыры-
лан тәгдимә кими јарым �ин
шәраб тәгдим олунмалы-
дыр. Бу, әтри Је�оваја хош
олан тәгдимәдир. 11 Һәр бу-
ғаны, гочу, еркәк гузуну вә
кечини бу ҹүр гурбан ҝә-
тирмәлисиниз. 12 Нечә �еј-
ван ҝәтирирсиниз-ҝәтирин,
�әр бирини бу ҹүр тәгдим
етмәлисиниз. 13 Һәр бир ис-
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раилли әтри Је�оваја хош
олан, одда јандырылан тәгди-
мәни бу ҹүр тәгдим етмәли-
дир.

14 Тәзәликҹә аранызда мәс-
кунлашан, јахуд артыг бир
нечә нәсилдир ки аранызда ја-
шајан јаделли дә одда јанды-
рылан, әтри Је�оваја хош олан
тәгдимә ҝәтирәндә ону сизин
кими ҝәтирмәлидир.* 15 Иҹ-
манын үзвү олан сизләр үчүн
дә, аранызда јашајан јаделли
үчүн дә ганун бир олмалыдыр.
Бу, бүтүн нәсилләриниз үчүн
�әмишәлик ганундур. Је�ова-
нын сиздән дә, јаделлидән
дә тәләби ејнидир.+ 16 Сизин
үчүн дә, јаделли үчүн дә ганун
вә �өкмләр бир олмалыдыр”».

17 Је�ова сөзүнә давам
едиб Мусаја деди: 18 «Ис-
раиллиләрә белә сөјлә: “Сизи
апардығым өлкәјә ҝәлиб чы-
ханда 19 вә о торпағын чөрә-
јини јејәндә, Је�оваја бәхшиш
вермәлисиниз. 20 Тахылын
илк јармасындан- �алгавары
чөрәкләр тәгдим етмәлиси-
низ. Ону хырманыныздан олан
бәхшиш кими тәгдим етмәли-
синиз. 21 Бүтүн нәсилләри-
низ Је�оваја илк јармадан бәх-
шиш ҝәтирмәлидир.

22 Әҝәр хәта едиб Је�ова-
нын Мусаја сөјләдији бу әмр-
ләрдән биринә әмәл етмә-
миш олсаныз, 23 бәли, Је�о-
ванын Муса васитәсилә верди-
ји, Је�ованын ағзындан чыхан
ҝүндән етибарән гүввәјә ми-
ниб ҝәләҹәк нәсилләринизә-
дәк гүввәдә олаҹаг әмрләрә
риајәт етмәсәниз 24 вә иҹма-
нын бу хәтаја јол вердијин-
дән хәбәри олмаса, онда бү-
түн иҹма Је�оваја хош әтир
олсун дејә, јандырма гурба-
ны олараг бир ҹаван буға
тәгдим етмәлидир. Јанында да
бүтүн гајда-гануну илә онун
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тахыл тәгдимәсини вә шәраб
тәгдимәсини,* еләҹә дә ҝүна�
гурбаны кими бир ҹаван кечи
ҝәтирмәлидир.+ 25 Ка�ин бү-
түн Исраил иҹмасы үчүн кәф-
фарә верәҹәк вә онларын ҝү-
на�ы бағышланаҹаг., Чүнки
бу, бир хәта иди, �әм дә онлар
Је�ова үчүн одда јандырылан
тәгдимә ҝәтирибләр вә хәтала-
рына ҝөрә Је�оваја ҝүна� гур-
баны тәгдим едибләр. 26 Бе-
ләликлә, бүтүн Исраил иҹма-
сынын вә онларын арасында
јашајан јаделлиләрин ҝүна�ы
бағышланаҹаг, чүнки бүтүн
халг бу хәтаја билмәдән јол
вермишди.

27 Әҝәр кимсә сә�вән ҝүна-
�а јол верәрсә, онда бир бир-
јашар диши кечи тәгдим етмә-
лидир.- 28 Ка�ин Је�ованын
өнүндә билмәдән ҝүна� иш-
ләјәрәк хәтаја јол верән адам
үчүн кәффарә вермәлидир.
Хәтанын кәффарәсини верән-
дән сонра о бағышланаҹаг.¸

29 Билмәдән едилән ҝүна�-
ларла бағлы јерли сакинләр
олан исраиллиләр үчүн дә, он-
ларын арасында јашајан јадел-
лиләр үчүн дә ганун бир олма-
лыдыр./

30 Лакин истәр јерли ол-
сун, истәрсә дә јаделли, би-
ләрәкдән ҝүна� едән Је�ова-
ја күфр едир. Белә адам хал-
гын арасындан јох едилмәли-
дир�.1 31 Је�ованын сөзүнә
хор бахдығы, әмрини позду-
ғу үчүн о, �өкмән өлдүрүлмә-
лидир.À Белә адам ҝүна�ына
ҝөрә ҹаваб вермәлидир”».3

32 Исраиллиләр �әлә сә�-
рада икән бир дәфә бир киши-
ни шәнбә ҝүнү одун јыған ҝөр-
дүләр.4 33 Кишини одун јы-
ған јердә тутанлар ону Муса
илә Һарунун вә иҹманын гар-

59B7> ��*fd/ ¾W/º`ºWYÀWS/S`D

шысына ҝәтирдиләр. 34 Она
нә етмәк лазым ҝәлдијинә
даир ајдын ҝөстәриш олмады-
ғындан кишини дустаг сахла-
дылар.*

35 Онда Је�ова Мусаја де-
ди: «Бу адам �өкмән өлмәли-
дир.+ Гој бүтүн иҹма дүшәрҝә-
дән кәнарда ону дашгалаг елә-
син»., 36 Је�ованын Мусаја
әмр етдији кими, бүтүн иҹма
кишини дүшәрҝәдән кәнара
чыхарыб өлүнҹәјәдәк дашга-
лаг етди.

37 Је�ова Мусаја деди:
38 «Исраиллиләрә сөјлә ки,
онларын бүтүн нәсилләри әтә-
ји сачаглы палтар ҝејинмә-
лидир. Сачагларын үстүндән
мави гајтан кечирилмәлидир.-

39 Палтарынызын әтәји сачаг-
лы олмалыдыр ки, ону ҝө-
рәндә Је�ованын бүтүн әмр-
ләри јадыныза дүшсүн вә он-
лара риајәт едәсиниз.¸ Нә үрә-
јинизин сәсинә гулаг асын, нә
дә ҝөзүнүзүн чәкдији јола ҝе-
дин, чүнки онлар сизи хәја-
нәтә� сүрүкләјир./ 40 Бу, Мә-
ним бүтүн әмрләрими јадда
сахлајыб онлара риајәт етмә-
јә вә Алла�ынызын �үзурунда
мүгәддәс олмаға1 көмәк едә-
ҹәк. 41 Мән Алла�ыныз ол-
маг үчүн сизи Мисирдән чыха-
ран Је�ова Алла�ам.À Мән си-
зин Алла�ыныз Је�овајам».3

16 Лавинин оғлу4 Кә�атынS

Ис�арданm олан нәвәси
Гарун U вә РубәнV гәбиләсин-
дән ӘлјабынÄ оғуллары Датан
вә Абирам, еләҹә дә Фәләсин
оғлу Он бирләшиб әлбир олду-
лар. 2 Онлар иҹманын баш-
чылары, халгын башбиләнлә-
ри, нүфузлу адамлар олан ики
јүз әлли исраилли илә бирлик-
дә Мусаја гаршы галхдылар.
3 Бу адамлар Мусаја вә Һа-
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руна гаршы бирләшиб* онлара
дедиләр: «Бәсдир да�а. Сизин
әлиниздән боғаза јығылмы-
шыг. Һамы мүгәддәсдир, бү-
түн иҹма.+ Је�ова онларын да
арасындадыр., Нәјә ҝөрә өзү-
нүзү Је�ованын халгындан үс-
түн тутурсунуз?»

4 Муса бу сөзләри ешидән
кими үзүгојлу јерә дөшәнди.
5 Сонра Гаруна вә онун тәрә-
финдә оланлара деди: «Сә�әр
Је�ова бәлли едәҹәк Она ким
мәхсусдур,- ким мүгәддәсдир,
Она јахынлашмаға кимин изни
вар.¸ Кими сечсә,/ о да Она ја-
хынлашаҹаг. 6 Сизә исә, еј
Гарун вә онун тәрәфдашлары,1

сөзүм будур: саба� әлинизә бу-
хурдан алын,À 7 Је�ованын
�үзурунда ичинә көз гојун, үс-
түндән дә бухур төкүн. Је�о-
ва кими сечсә,3 �әмин адам
мүгәддәсдир. Јохса, сиз, Лави
оғуллары,4 лап ағыны чыхарт-
дыныз!»

8 Муса Гаруна деди: «Сиз,
еј Лави оғуллары, бир мәнә
гулаг асын, ҝөрүн нә дејирәм.
9 Бу, аз шејдир бәјәм, Исраи-
лин Алла�ы бүтүн Исраил иҹ-
масындан сизи сечиб,S сизә
Өзүнә јахынлашмаға изин ве-
риб ки, Је�ованын Мүгәддәс
чадырында иш ҝөрәсиниз, бү-
түн иҹманын гаршысында ду-
руб она хидмәт едәсиниз?m

10 Алла� сәни дә, сәнин бү-
түн гардашларыны, Лави оғул-
ларыны да Өзүнә јахынлашды-
рыб. Бүтүн бунлар сизә азлыг
едир? Ҝәрәк ка�инлијә дә ҝөз
дикәјдиниз? U 11 Белә еләмәк-
лә сән дә, сәнин јанындакы-
лар да Је�оваја гаршы чыхыр-
сыныз. О ки галды Һаруна, о,
кимдир ки, онун архасынҹа де-
јинирсиниз?»V

12 Сонра Муса Әлјабын
оғуллары Датанла Абира-
мынÄ далынҹа адам ҝөндәрди,

онлар исә деди: «Ҝәлмирик!
13 Сә�рада ахырымыза чых-
маг үчүн бизи сүд-бал ахан ди-
јардан чыхармағын азмыш ки-
ми, инди дә үстүмүздә ағалыг
еләмәк истәјирсән?* 14 Һаны
бизә вәд етдијин сүд-бал ахан
дијар?+ Һаны бизә верәҹәјин
бағлар, бағатлар, үзүмлүкләр?
Гәсдин нәдир? Бу адамларын
бојнуна халта салыб далынҹа
апармаг? Ҝәлмирик!»

15 Мусаны од ҝөтүрдү. О,
Је�оваја деди: «Онларын та-
хыл тәгдимәсини гәбул етмә.
Мән онлардан нә бир улаг ҝө-
түрмүшәм, нә дә онлара бир
пислијим дәјиб».,

16 Муса Гаруна деди: «Са-
ба� тәрәфдашларынла бир јер-
дә Је�ованын �үзуруна ҝәл.
Сән дә, онлар да. Һарун да
ҝәләҹәк. 17 Һәр кәс, ики јүз
әлли нәфәрин �амысы сәнин-
лә вә Һарунла бирликдә өз
бухурданыны ҝөтүрсүн, ичинә
бухур төкүб Је�ованын өнүнә
ҝәтирсин». 18 Беләликлә, он-
ларын �әр бири бухурданла-
рыны ҝөтүрдүләр, ичинә көз
гојуб үстүнә бухур төкдүләр.
Сонра Муса вә Һарунла бир-
ликдә Һүзур чадырынын ҝи-
ришиндә дурдулар. 19 Гарун
онларын әлеј�инә чыхан тә-
рәфдашларыны- Һүзур чады-
рынын ҝиришиндә топлајан-
дан сонра Је�ованын ҹалалы
бүтүн ҹамаата ҝөрүндү.¸

20 Је�ова Муса илә Һа-
руна деди: 21 «Бу дәстә-
дән ајрылын, онлары бир ҝөз
гырпымында мә�в едәҹәјәм»./

22 Буну ешитҹәк онлар үзү-
гојлу јерә дүшүб дедиләр: «Ху-
даја, еј бүтүн бәшәрә �әјат ве-
рән Алла��,1 бир нәфәрин ҝү-
на�ына ҝөрә бүтүн халга гәзә-
бин тутаҹаг?»À
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23 Онда Је�ова Мусаја де-
ди: 24 «Ҹамаата де, Гарунун,
Датанын вә Абирамын* чадыр-
ларынын јанындан узаглаш-
сынлар!»

25 Муса галхыб Исраилин
ағсаггаллары илә бирликдә
Датанла Абирамын јанына
ҝетди.+ 26 Сонра ҹамаата де-
ди: «Амандыр, бу мәнфур
адамларын чадырындан узаг-
лашын. Һеч нәләринә тохун-
мајын, јохса сиз дә онла-
рын бадына ҝедәрсиниз».
27 Ҹамаат дәр�ал Гарунун,
Датанын вә Абирамын чадыр-
ларындан узаглашды. Датан-
ла Абирам оғул-ушаглары илә
бирликдә чыхыб чадырлары-
нын ағзында дурдулар.

28 Муса деди: «Өзбашына
�әрәкәт еләмәдијими, бүтүн
бунлары Је�ованын бујруғу
илә етдијими бундан биләҹәк-
синиз: 29 бу адамлар өз әҹәл-
ләри илә өләрсә, онларын ҹә-
засы бүтүн бәшәрә кәсилән
ҹәзадан оларса, демәли, мәни
Је�ова ҝөндәрмәјиб., 30 Јох
әҝәр Је�ова гејри-ади бир шеј
еләсә, јер араланыб онлары
мал-мүлкләри гарышыг удса,
онлар дири-дири Мәзара� ен-
сәләр, онда биләҹәксиниз ки,
бу адамлар Је�оваја гаршы
�өрмәтсизлик едибләр».

31 Мусанын сөзү ағзындан
чыхар-чыхмаз онларын ајагла-
рынын алтында јер јарылды,-

32 онлары, онларын ев ә�ли-
ни, Гарунун адамларыны¸ вә
мал-мүлкүнү удду. 33 Белә-
ликлә, онлар вә онларын бү-
түн адамлары дири-дири Мәза-
ра� ендиләр. Торпаг онларын
үстүнү өртдү вә халгын ара-
сында онларын �еч изи-тозу
да галмады./ 34 Гышгырты-
ларындан �әндәвәрдә олан ис-

5:B7>E 77 ��+`D j1\WD º¸ÀbÀ +*fD

раиллиләр гачмаға үз тутду-
лар. Горхдулар ки, бирдән тор-
паг онлары да удар. 35 Сон-
ра Је�ова алов ҝөндәрди* вә
алов бухур тәгдим едән ики јүз
әлли нәфәри јандырыб күлә
дөндәрди.+

36 Је�ова Мусаја деди:
37 «Ка�ин Һарунун оғлу Әл-
јазара де, бухурданлары, ало-
вун ичиндән ҝөтүрсүн, чүн-
ки онлар мүгәддәсдир. Һәм дә
она де, көзләри бир аз ара-
лыда сәпәләсин. 38 Өз баш-
ларына бәла ачан о адам-
ларын бухурданларындан исә
гурбанҝа�ын- үстүнә вурмаг
үчүн назик лөв�әләр дүзәл-
дин. Је�ованын өнүнә ҝәти-
рилдији үчүн онлар мүгәддәс-
дир. Гој онлар исраиллиләр
үчүн әламәт олсун».¸ 39 Ка-
�ин Әлјазар јанан адамларын
ҝәтирдији мис бухурданлары
ҝөтүрүб гурбанҝа�ын үстүнә
вурмаг үчүн дөјдү. 40 Је�ова
Муса васитәсилә она белә
демишди. Бу, исраиллиләрә
хатырлатмалы иди ки, Һару-
нун нәслиндән олмајан кәнар
адамлардан �еч ким Гарун вә
онун тәрәфдашлары/ кими �ә-
рәкәт етмәмәли, бухур јандыр-
маг1 үчүн Је�ованын �үзуруна
ҝәлмәмәлидир.

41 Үстүндән чох кечмәмиш,
елә нөвбәти ҝүн бүтүн Ис-
раил иҹмасы Муса илә Һару-
на гаршы дејинибÀ белә демәјә
башлады: «Сиз икиниз Је�ова-
нын халгыны гырғына верди-
низ». 42 Ҹамаат Муса илә Һа-
руна гаршы чыхмаг үчүн бир
јерә топлашды. Онлар Һүзур
чадырына тәрәф баханда бир
дә ҝөрдүләр ки, булуд чады-
рын үстүнү өртүб, Је�ованын
ҹалалы ҝөрүнүр.3

43 Муса илә Һарун Һүзур
чадырынын гаршысына ҝетди-
ләр.4 44 Је�ова онлара деди:
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45 «Бу күтләдән ајрылын, он-
лары бир ҝөз гырпымында
мә�в едәҹәјәм».* Буну ешит-
ҹәк онлар үзүстә јерә дөшән-
диләр.+ 46 Муса Һаруна деди:
«Бухурданыны ҝөтүр, ичинә
гурбанҝа�дан көз гој,, үстү-
нә дә бухур төк. Тез ҹамаа-
тын јанына ҝет вә онлар үчүн
кәффарә вер,- чүнки Је�ова-
нын гәзәби күкрәјиб, гырғын
башлајыб!» 47 Һарун Муса-
нын дедији кими, ҹәлд бухур-
даны ҝөтүрүб ҹамаатын ичи-
нә гачды. Гырғын артыг баш-
ламышды. О, бухурдана бу-
хур төкүб халг үчүн кәффарә
вермәјә башлады. 48 О, өлән-
ләрлә сағ галанларын арасын-
да дуруб јериндән тәрпәнмә-
ди вә нә�ајәт гырғын дајанды.
49 Гарун ә�валатында өлән-
ләрдән савајы, гырғын вахты
өләнләрин сајы 14 700 нәфәр
иди. 50 Гырғын дајанандан
сонра Һарун Һүзур чадыры-
нын ҝиришинә, Мусанын јаны-
на гајытды.

17 Је�ова Мусаја деди:
2 «Исраиллиләрлә да-

ныш, гој �әр гәбиләнин баш-
чысы өз гәбиләси үчүн сәнә
бир әса версин,¸ ҹәми он ики
әса олмалыдыр. Һәр биринин
адыны өз әсасынын үстүнә
јаз. 3 Лавинин әсасынын үс-
түндә Һарунун адыны јаз, чүн-
ки әсаларын �әрәси бир гәби-
лә башчысынын адынадыр.
4 Онлары Һүзур чадырында,
адәтән, сәнә ҝөрүндүјүм јерә,
Шә�адәт сандығынын габағы-
на гој./ 5 Кими сечсәм, онун
әсасы тумурҹуглајаҹаг.1 Бу-
нунла да исраиллиләрин �әм
Мәнә, �әм дә сизә гаршы де-
јинмәјинә сон гојаҹағам».À

6 Муса исраиллиләрлә да-
нышды вә башчыларын �әрә-
си ҝәтириб она бир әса вер-
ди. Һәр гәбилә башчысын-

дан бир әса олмагла ҹәми он
ики әса вердиләр. Һарунун да
әсасы онларын арасында иди.
7 Муса әсалары Шә�адәт сан-
дығынын јерләшдији Һүзур ча-
дырында Је�ованын өнүнә
гојду.

8 Ертәси ҝүн Муса Шә�адәт
сандығынын јерләшдији Һү-
зур чадырына ҝирәндә ҝөр-
дү ки, Һарунун Лави гәби-
ләсини тәмсил едән әсасы
тумурҹуглајыб. Әсанын тумур-
ҹуглары гөнчәләди, әса чичәк
ачды вә дәјмиш бадам ҝәтир-
ди. 9 Муса әсаларын �амы-
сыны Је�ованын өнүндән ҝө-
түрүб исраиллиләрин гаршы-
сына чыхарды. Ҹамаат әсала-
ра бахды вә �әрә ҝәлиб өз
әсасыны ҝөтүрдү.

10 Је�ова Мусаја деди: «Һа-
рунун әсасыны* Шә�адәт сан-
дығынын габағына гој. Ону
аси өвладлар+ үчүн нишан
олараг сахлајын, ки, Мәнә де-
јинмәкдән әл чәкиб өлмәсин-
ләр». 11 Муса дәр�ал Је�ова-
нын әмрини јеринә јетирди.
Неҹә дејилмишдисә, елә дә
етди.

12 Сонра исраиллиләр Му-
саја дедиләр: «Ахырымыз ча-
тыб. Һамымыз гырылыб өлә-
ҹәјик! 13 Је�ованын Мүгәд-
дәс чадырына јахынлашан �әр
кәс өләҹәк!- Демәли, �амымыз
беләҹә гырылыб ҝедәҹәјик?»¸

18 Сонра Је�ова Һаруна
деди: «Мүгәддәс мәка-

на гаршы төрәдилән �әр хәта-
ја ҝөрә сән, оғулларын вә сә-
нин нәслин ҹавабде� олаҹаг./

Ка�инлик хидмәти илә бағлы
�әр хәтанын мәсулијјәти сә-
нинлә оғулларынын бојнунда
олаҹаг.1 2 Атанын гәбиләси
олан Лави гәбиләсинә мәнсуб
гардашларыны да ҝәтир ки,
сәнә гошулсунлар вә Шә�адәт
сандығынын јерләшдији Һүзур
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чадырынын јанында сәнә вә
оғулларына хидмәт етсинләр.*

3 Онлар сәнин гаршында да-
шыдыглары мәсулијјәти вә ча-
дырла бағлы бојунларына дү-
шән ишләри јеринә јетир-
мәлидирләр.+ Лакин мүгәд-
дәс мәканын әшјаларына вә
гурбанҝа�а јахын ҝетмәсин-
ләр ки, нә өзләри өлсүн, нә
дә сән., 4 Онлар сәнә гошул-
малы, Һүзур чадыры вә ча-
дырдакы хидмәтлә бағлы бү-
түн мәсулијјәтләрини иҹра ет-
мәлидирләр. Кәнар адам сизә
јахынлашмамалыдыр.- 5 Сиз
мүгәддәс мәкан¸ вә гурбанҝа�-
ла/ бағлы бојнунуза дүшән бү-
түн мәсулијјәтләри иҹра ет-
мәлисиниз ки, Исраил халгы
бир дә гәзәбә туш ҝәлмәсин.1

6 Мән бүтүн исраиллиләрин
ичиндән сизин гардашлары-
нызы, лавилиләри сизә �әдијјә
олараг сечдим.À Онлар Һүзур
чадырында хидмәт етмәк үчүн
Је�оваја верилмиш кәсләр-
дир.3 7 Гурбанҝа�ла вә пәр-
дәнин архасындакы шејләрлә4

бағлы ка�инлик вәзифәләри
сәнинлә оғулларынын үстүнә
дүшүр.S Сиз орада хидмәт ет-
мәлисиниз. Мән ка�инлик хид-
мәтини сизә �әвалә етмишәм,
мүгәддәс мәкана јахынлашан
кәнар адам өлмәлидир».m

8 Је�ова Һаруна деди:
«Мәнә едилән бәхшишләрә сән
ҹавабде� олаҹагсан. U Исраил-
лиләрин ҝәтирдији мүгәддәс
тәгдимәләрин �амысыны сәнә
вә оғулларына верирәм. Бу, �ә-
мишәлик сизин пајыныздыр.V

9 Одда јандырылан ән мүгәд-
дәс тәгдимәләрдән бунлар си-
зин олаҹаг: Мәнә ҝәтирилән
бүтүн гурбанлар, онларын ја-
нында ҝәтирилән тахыл тәг-
димәләри,Ä еләҹә дә ҝүна� вә
тәгсир гурбанлары.W Бу, сә-
нин вә оғулларын үчүн сон

дәрәҹә мүгәддәс бир шеј ол-
малыдыр. 10 Бу шејләри мү-
гәддәс јердә јемәлисиниз.* Бү-
түн кишиләр онлардан јејә
биләр. О, сизин үчүн мүгәд-
дәс олмалыдыр.+ 11 Исраил-
лиләрин бүтүн јелләтмә тәг-
димәләри, еләҹә дә ҝәтирдик-
ләри бәхшишләр сизә мәхсус-
дур., Онлары �әмишәлик сәнә,
оғулларына вә гызларына пај
верирәм.- Ев ә�линдән пак
олан �әр кәс онлардан јејә би-
ләр.¸

12 Је�оваја ҝәтирилән нү-
бары/ — јағын, тәзә шәра-
бын, тахылын ән јахшысыны
сизә верирәм.1 13 Исраилли-
ләр торпагларында јетишән
бүтүн мә�сулларын нүбарыны
Је�оваја ҝәтирәндә онлар сә-
нин олаҹаг.À Ев ә�линдән пак
олан �әр кәс ондан јејә биләр.

14 Исраилдә мүгәддәс мәг-
сәд үчүн ајрылан �әр шеј� си-
зин олмалыдыр.3

15 Је�оваја тәгдим олунан
илк доғулан4 ушаглар вә �еј-
ванларын биринҹи баласы си-
зин олмалыдыр. Лакин илк до-
ғулан ушагларын вә напак �еј-
ванларын биринҹи баласынын
фидјәсиS �өкмән алынмалы-
дыр. 16 Бир ајлыгларындан
етибарән, тәјин олунмуш мәб-
ләғи, јәни мүгәддәс мәкан ше-
кели илә беш шекел�m (ијир-
ми ҝера�) дәјәриндә фидјәлә-
рини алмаг лазымдыр. 17 Ан-
ҹаг инәјин, гојунун вә кечинин
илк доғулан еркәк баласынын
фидјәсини алма. U Онлар мү-
гәддәсдир. Онларын ганы гур-
банҝа�ын үстүнә чиләнмәли-
дир,V пији исә Је�оваја хош
әтир олсун дејә, одда јандыры-
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лан тәгдимә кими јандырылма-
лыдыр.* 18 Онларын әти исә
сизиндир. Һејванын сағ буду
вә јелләтмә тәгдимәси олараг
ҝәтирилән дөшү кими, бу әт дә
сизин олаҹаг.+ 19 Исраилли-
ләрин Је�оваја ҝәтирдији бү-
түн мүгәддәс бәхшишләри �ә-
мишәлик сәнә, оғул вә гызла-
рына пај верирәм., Бу, Је�ова-
нын сәнинлә вә өвладларынла
бағладығы даим гүввәдә гала-
ҹаг дуз ә�дидир�».

20 Је�ова Һаруна деди:
«Исраил торпағында сизин ир-
синиз јохдур.- Онларын торпа-
ғындан сизә пај дүшмүр. Ис-
раиллиләрин арасында сизин
пајыныз вә ирсиниз Мәнәм.¸

21 Һүзур чадырында иҹра
етдикләри хидмәтин әвәзиндә
�әр шејин онда бирини Лави
оғулларына Исраилдә ирс ола-
раг верирәм./ 22 Бундан сон-
ра Исраил оғуллары Һүзур ча-
дырына јахынлаша билмәзләр,
јохса ҝүна�а батыб өләҹәкләр.
23 Һүзур чадырындакы хид-
мәти лавилиләр иҹра етмәли-
дир. Исраиллиләрин мүгәддәс
мәкана гаршы етдикләри хә-
талара ҝөрә онлар ҹаваб вер-
мәлидир.1 Бүтүн нәсилләри-
низ үчүн бир гајда верирәм:
исраиллиләр арасында лави-
лиләрин ирси олмамалыдыр.À

24 Чүнки Мән лавилиләрә ирс
олараг Исраил халгынын Је-
�оваја ҝәтирдији бәхшишлә-
рин онда бирини верирәм.
Буна ҝөрә дә онлара деји-
рәм ки, исраиллиләрин ара-
сында онларын ирси олмама-
лыдыр».3

25 Сонра Је�ова Мусаја
деди: 26 «Лавилиләрә белә
сөјлә: “Исраиллиләр мә�сулла-
рынын онда бирини сизә ве-
рәҹәкләр. Мән буну онлар-

5<B5= ��ÀZS ÑÀYSjÀWSVE /ÀUSjYÀ4 ÀÑ/O
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дан алыб сизә ирс олараг ве-
рирәм.* Анҹаг сиз өзүнүз дә
онун онда бирини бәхшиш
кими Је�оваја вермәлисиниз.+

27 Бу бәхшишлә сиз, санки,
хырманын тахылындан,, үзүм-
сыханын вә ја зејтунсыха-
нын бәрәкәтли мә�сулундан
бәхшиш ҝәтирмиш олаҹагсы-
ныз. 28 Беләликлә, сиз дә
исраиллиләрдән алдығыныз
онда бирләрдән Је�оваја бәх-
шиш верәҹәксиниз. Је�оваја
чатаҹаг бу бәхшиши ка�ин Һа-
руна вермәлисиниз. 29 Сизә
верилән ән јахшы бәхшишлә-
рин- �амысындан Је�оваја мү-
гәддәс пај вермәлисиниз”.

30 Онлара белә де: “Онла-
рын ән јахшысыны бәхшиш
олараг верәндән сонра јердә
галан лавилиләрин хырманы-
нын тахылы, үзүмсыханынын
вә ја зејтунсыханынын мә�су-
лу сајылаҹаг. 31 Сиз вә ев ә�-
линиз ону истәдијиниз јер-
дә јејә биләрсиниз, чүнки бу,
Һүзур чадырында чәкдијиниз
зә�мәтин әвәзидир.¸ 32 Нә
гәдәр ки онларын ән јахшы-
сыны верирсиниз, ҝүна�а бат-
мајаҹагсыныз. Исраиллиләрин
мүгәддәс тәгдимәләрини мур-
дарламајын, јохса өләҹәкси-
низ”»./

19 Је�ова јенә Муса вә Һа-
рунла данышыб деди:

2 «Је�ова сизә белә бир ганун
верир: исраиллиләрә дејин ки,
ејибсиз-гүсурсуз,1 бојундуруға
салынмамыш, сағлам, күрән
бир дүјә ҝөтүрүб 3 ка�ин Әл-
јазара версинләр. О, дүјәни
дүшәрҝәдән кәнара апарсын
вә гој дүјәни онун габағында
кәссинләр. 4 Әлјазар барма-
ғыны �ејванын ганына баты-
рыб Һүзур чадырынын өнү-
нә тәрәф једди дәфә чиләсин.À

5 Сонра дүјәни онун ҝөзү-
нүн габағында јандырсынлар.
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Дүјәнин дәриси, әти вә ганы
нәҹиси илә бир јердә јанды-
рылмалыдыр.* 6 Ка�ин сидр
будағы, гарагыныг+ вә ал-гыр-
мызы иплик ҝөтүрүб дүјә ја-
нан ода атмалыдыр. 7 Сонра
ка�ин палтарыны јумалы вә
чиммәлидир, бундан сонра о,
дүшәрҝәјә ҝирә биләр. Лакин
ка�ин ахшама гәдәр мурдар
сајылаҹаг.

8 Дүјәни јандыран адам да
палтарларыны јумалы вә чим-
мәлидир. О да ахшама гәдәр
мурдар сајылаҹаг.

9 Бир нәфәр пак адам дү-
јәнин күлүнү, јығыб дүшәрҝә-
дән кәнарда пак бир јерә гој-
сун. Исраиллиләр бу күлү пак-
ланма сују �азырламаг үчүн
сахламалыдырлар.- Бу, ҝүна�
гурбаныдыр. 10 Дүјәнин кү-
лүнү јыған адам палтарлары-
ны јусун. О, ахшама гәдәр мур-
дар сајылаҹаг.
Бу, исраиллиләр вә онла-

рын арасында јашајан јадел-
лиләр үчүн �әмишәлик ганун-
дур.¸ 11 Өлүјә тохунан адам
једди ҝүн мурдар олаҹаг./

12 О, үчүнҹү ҝүн �әмин бу су
илә пакланмалыдыр. Једдинҹи
ҝүн о пак олаҹаг. Лакин үчүн-
ҹү ҝүн пакланмаса, једдинҹи
ҝүн пак олмајаҹаг. 13 Мејитә
тохунан вә пакланмајан адам
Је�ованын Мүгәддәс чадыры-
ны мурдарламыш олур.1 Белә
адама Исраил халгынын ара-
сында јер јохдур, о өлдүрүлмә-
лидир.À Үстүнә пакланма сују3

чиләнмәдијиндән о, мурдар-
дыр вә мурдар олараг да га-
лыр.

14 Кимсә чадырда өләрсә,
бу гануна риајәт едилмәлидир:
чадыра ҝирән вә артыг чадыр-
да олан �әр кәс једди ҝүн мур-
дар олаҹаг. 15 Гапағы иплә
бағланмамыш, ағзы ачыг габ
мурдардыр.4 16 Бундан баш-

га, кимсә бајырда гылынҹла
өлдүрүлән адама, ҹәсәдә, ин-
сан сүмүјүнә, јахуд гәбрә тоху-
нарса, једди ҝүн мурдар ола-
ҹаг.* 17 Мурдар адам үчүн
буну един: јандырылан ҝүна�
гурбанынын күлүндән бир гә-
дәр габын ичинә гојун, сонра
да ахар судан ҝөтүрүб онун
үстүнә төкүн. 18 Бир нәфәр
пак адам+ гарагыныг, ҝөтүрүб
суја батырсын вә өлү өлән ча-
дырын, еләҹә дә �әмин вахт
чадырда олан габларын вә
адамларын үстүнә, �әмчинин
сүмүјә, өлдүрүлмүш адама, ҹә-
сәдә вә ја гәбрә тохунан кә-
син үстүнә чиләсин. 19 Сују
мурдар адамын үстүнә үчүнҹү
ҝүн вә једдинҹи ҝүн чиләсин.
Беләҹә, једдинҹи ҝүн ону ҝү-
на�дан паклајаҹаг.- Пакланан
адам палтарларыны јумалы вә
чиммәлидир. Ахшам о пак ола-
ҹаг.

20 Лакин мурдар адам пак-
ланмаса, о, халгын арасындан
јох едилмәлидир�,¸ чүнки Је-
�ованын мүгәддәс мәканыны
мурдарлајыб. Үстүнә пакланма
сују чиләнмәдијиндән о, мур-
дардыр.

21 Бу, �әмишәлик ганундур:
пакланма сујуну чиләјән адам
палтарларыны јумалыдыр./

Пакланма сујуна тохунан адам
ахшама гәдәр мурдар олаҹаг.
22 Мурдар адамын тохундуғу
�әр шеј мурдар олаҹаг вә �ә-
мин шејә тохунан адам да ах-
шама гәдәр мурдар олаҹаг».1

20 Биринҹи ајда бүтүн Ис-
раил иҹмасы Син сә�ра-

сына ҝәлди вә ГәдисдәÀ дүшәр-
ҝә салды. Мәрјәм3 орада өлдү
вә орада да дәфн олунду.

2 Ҹамаатын ичмәјә сују јох
иди,4 буна ҝөрә дә �амы Муса
илә Һаруна гаршы топлашды.
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чатыб.* О, исраиллиләрә верә-
ҹәјим дијара ҝирмәјәҹәк, чүн-
ки Мәриба сују мәсәләсиндә
икиниз дә Мәним әмримә гар-
шы чыхдыныз.+ 25 Һаруну вә
оғлу Әлјазары ҝөтүр Һур да-
ғына галх. 26 Һарунун ка�ин
палтарыны, чыхар, оғлу Әл-
јазара- ҝејиндир. Һарун орада
ҹаныны тапшыраҹаг».

27 Муса Је�ованын әмрини
јеринә јетирди. Онлар бүтүн
халгын ҝөзү гаршысында Һур
дағына галхдылар. 28 Муса
Һарунун палтарыны чыхарыб
оғлу Әлјазара ҝејиндирди. Елә
орада, дағын башында Һарун
вәфат етди.¸ Муса илә Әлјазар
исә дағдан ендиләр. 29 Һару-
нун өлдүјүнү ҝөрән бүтүн Ис-
раил ә�ли отуз ҝүн ону ағла-
ды./

21 Неҝевдә јашајан кәнани
Арад падша�ына1 хәбәр

чатдырдылар ки, Исраил Әта-
рим јолундан кечиб. О, Исраи-
лин үстүнә �үҹум чәкиб бир
нечә нәфәри әсир апарды.
2 Исраил Је�оваја нәзир етди:
«Әҝәр бу адамлары бизим әли-
мизә версән, онларын шә�әр-
ләрини дармадағын едәҹәјик».
3 Је�ова Исраилин сәсини
ешитди вә кәнаниләри онла-
ра тәслим етди. Онлар ә�али-
ни гырыб-чатдылар, шә�әрлә-
рини исә јерлә јексан етдиләр.
Буна ҝөрә дә �әмин јерин ады
Һорма�À галды.

4 Әдум3 мәмләкәтиндән кеч-
мәмәк үчүн исраиллиләр Һур
дағындан4 јола дүшүб Гырмы-
зы дәниз јолу илә сәфәрләри-
нә давам етдиләр. Јол ҹамаа-
ты әлдән салмышды. 5 Онлар
Алла�ла Мусаја дејинмәјә баш-
ладылар:S «Бизи Мисирдән нијә
чыхардыныз? Бу сә�рада ахы-
рымыза чыхмаг үчүн? Бурада

65B7 ��ÀZ*amB YÀÑ,À YÀÑVdY 1/SWYÀD

нә јемәк вар, нә ичмәк.* Бу иј-
рәнҹ јемәкдән дә артыг үрә-
јимиз буланыр».+ 6 Онда Је-
�ова зә�әрли иланлар ҝөндә-
риб халгын ҹанына салды.
Илан санҹмасындан хејли ис-
раилли өлдү.,

7 Ахырда ҹамаат Мусанын
јанына ҝәлиб деди: «Је�о-
ва илә сәнә дејинмәклә ҝүна�
еләмишик.- Бизим адымыздан
Је�овадан ха�иш елә, гој ҹа-
нымызы бу иланлардан гур-
тарсын». Муса халгын адын-
дан Је�оваја јалварды.¸ 8 Је-
�ова Мусаја деди: «Бир илан�
дүзәлдиб дирәјә бәркит. Кими
илан вурса, она бахсын ки, сағ
галсын». 9 Муса ҹәлд мис-
дән бир илан/ дүзәлдиб дирә-
јә бәркитди.1 Илан кимисә ча-
ланда о адам мис илана бахыр
вә сағ галырды.À

10 Бундан сонра исраилли-
ләр јола дүшдүләр вә ҝәлиб
Увутда дүшәрҝә салдылар.3

11 Увутдан да јола дүшүб
Муабла үзбәүз, ҝүндоғандакы
сә�рада, Әјје-Әваримдә дүшәр-
ҝә салдылар.4 12 Орадан чы-
хыб Зарәд вадисиS јахынлы-
ғында дајандылар. 13 Сонра
јола дүшүб амориләрин сәр-
�әдиндән башлајан сә�радакы
Әрнун бөлҝәсиндәm дүшәрҝә
салдылар. Әрнун Муабын сәр-
�әди олуб Муабла амориләрин
арасында јерләшир. 14 Буна
ҝөрә дә «Је�ованын савашла-
ры» китабында белә јазылыб:
«Суфадакы Ва�әб, Әрнун вади-
ләри 15 вә Әрнунун Ар шә�ә-
ринә сары узанан вә Муаб сәр-
�әдинә бирләшән вадиләрин
јамаҹы...»

16 Сонра онлар Биирә� јол-
ландылар. Је�ова бу гују
илә әлагәдар Мусаја демишди:
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«Ҹамааты јығ, Мән онлара су
верәҹәјәм».

17 Һәмин вахт Исраил бу
ма�ныны охумушду:

«Еј гују,
пүскүрсүн суларын!

Сиз дә она
нәғмә охујун!

18 Әмирләрин, халгын
әсилзадәләринин
башчы әсасы илә,

Өз әсалары илә
газдыглары гују».

Халг сә�радан Маттана-
�а, 19 Маттана�дан На�али-
лә, орадан да Бәмута* ҝетди.
20 Бәмутдан исә Муаб әрази-
синдә+ јерләшән вадијә, Физгә-
нин тәпәсинә, ҝәлдиләр. Ора-
дан Јешимон�- ҝөрүнүрдү.

21 Исраил амориләрин пад-
ша�ы Си�уна гасид ҝөндә-
риб деди:¸ 22 «Изин вер, өл-
кәндән кечиб ҝедәк. Нә тар-
лаја, нә үзүмлүјә ҝирәҹәјик.
Һеч бир гујудан су ичмәјәҹә-
јик. Падша� јолу илә ҝедиб өл-
кәндән чыхаҹағыг»/. 23 Ла-
кин Си�ун Исраилә әрази-
синдән кечмәјә иҹазә вермәди.
Үстәлик, сә�рада Исраилин
гаршысына чыхмаг үчүн бү-
түн адамларыны јығды вә Ја-
�аса ҝәлиб Исраиллә дөјүш-
дү.1 24 Исраил онлары мәғ-
луб едибÀ Әрнундан3 Јәббу-
га,4 әмуниләрин јахынлығына
гәдәр олан торпагларыны әлә
кечирди.S Анҹаг орадан о јана
ҝетмәди, чүнки Јазирm әмуни-
ләрин әразиси илә сәр�әддир.U

25 Беләликлә, Исраил бу
шә�әрләрин �амысыны тут-
ду. Онлар амориләринV бү-
түн шә�әрләриндә, Һәшбунда
вә әтраф шә�әрләрдә мәскун-
лашдылар. 26 Һәшбун амори-
ләрин падша�ы Си�унун шә�ә-
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ри иди. О, Муаб падша�ы
илә дөјүшүб онун Әрнуна гә-
дәр бүтүн торпағыны алмыш-
ды. 27 Бу сәбәбдән белә бир
кинајәли гошма јаранмышды:

«Һәшбуна ҝәл.
О ҝүн олсун,
Си�унун шә�әри
тикилиб мө�кәмләнсин.

28 Чүнки Һәшбундан од чых-
ды, Си�унун шә�әриндән
алов галхды,

Муабын Ар шә�әрини,
Әрнун јүксәкликләринин
јијәләрини јандырыб
күлә дөндәрди.

29 Вај олсун сәнә, еј Муаб!
Ахырыныз јахындыр,
еј Кәмушун халгы!*

О, өз әлләри илә оғуллары-
ны дидәрҝин салды, гыз-
ларыны амориләрин пад-
ша�ы Си�уна әсир етди.

30 Ҝәлин онлары оха тутаг.
Һәшбун Дибунадәк
тар-мар олаҹаг;+

Ҝәлин ону Нуфа�адәк
виран едәк;

Алов Мәдәбәјәдәк
јајылаҹаг».,

31 Беләликлә, Исраил амо-
риләрин дијарында мәскән
салды. 32 Муса Јазирә кәш-
фијјатчылар ҝөндәрди.- Ис-
раиллиләр онун әтраф шә-
�әрләрини зәбт етдиләр,
бу шә�әрләрдә јашајан амо-
риләри јерләриндән говду-
лар. 33 Сонра дөнүб Башан
јолу илә јухары ҝетдиләр. Ба-
шан падша�ы Ог¸ бүтүн адам-
ларыны јығды вә онларла
дөјүшмәк үчүн Әзрәјә/ ҝәл-
ди. 34 Је�ова Мусаја деди:
«Ондан горхма.1 Онун өзү-
нү дә, адамларыны да, тор-
пағыны да сәнин әлинә тәс-
лим едәҹәјәм.À Һәшбунда јаша-
јан амори падша�ы Си�унун
башына ҝәтирдијини бунун
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да башына ҝәтирәҹәксән».*

35 Исраиллиләр Огу да, оғул-
ларыны да, бүтүн халгыны
да гылынҹдан кечирдиләр, бир
нәфәри дә сағ бурахмадылар.+

Беләҹә, онун торпағына са�иб
олдулар.,

22 Сонра исраиллиләр јола
дүшдүләр вә ҝәлиб Иор-

данын Әри�а илә үзбәүз са-
�илиндә, Муаб чөлүндә дүшәр-
ҝә салдылар.- 2 Сәфур оғлу
Балагын¸ Исраилин аморилә-
рә нә етдијиндән хәбәри вар
иди. 3 Исраил халгынын чох-
луғу Муабы ва�имәјә салмыш-
ды. Онларын горхусундан Муа-
бын әл-голу јанына дүшмүш-
дү./ 4 Одур ки, Муаб Мәдјән
ағсаггалларына деди:1 «Өкүз
отлагда от гојмадығы кими, бу
ҹамаат да јан-јөрәмиздәки �әр
шеји ашыраҹаг».
Сәфур оғлу Балаг �әмин

вахт Муабын падша�ы иди.
5 О, Баур оғлу Бәләмин да-
лынҹа онун вәтәнинә елчи-
ләр ҝөндәрди.À Бәләм чај� кә-
нарында јерләшән Фәтурда ја-
шајырды. Балаг она белә бир
исмарыҹ ҝөндәрди: «Мисирдән
бир халг чыхыб. Онлар бүтүн
јер үзүнү бүрүјүбләр.3 Инди
дә дүз мәнимлә үзбәүз дүшәр-
ҝә салыблар. 6 Ха�иш еди-
рәм, ҝәл бу халгы ләнәтлә.4

Бәлкә, онда онлара галиб ҝә-
либ өлкәмдән гова билдим.
Ахы онлар мәндән ҝүҹлүдүр-
ләр. Мән јахшы билирәм ки,
сәнин алгыш етдијин адам хе-
јир тапыр, гарғыш етдијин исә
ләнәтли олур».

7 Беләликлә, Муаб ағсаггал-
лары илә Мәдјән ағсаггаллары
јола дүзәлдиләр. Өзләри илә
бәхшиш дә ҝөтүрдүләр ки, ов-
сунун әвәзиндә Бәләмә вер-
синләр.S Ҝәлиб чатанда Бала-
гын исмарыҹыны Бәләмә чат-
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дырдылар. 8 О исә деди: «Һә-
ләлик ҝеҹәни бурада галын,
ҝөрүм Је�ова нә дејир, сонра
сизә ҹаваб верәрәм». Муаб ағ-
саггаллары Бәләмин јанында
галдылар.

9 Алла� Бәләмин јанына ҝә-
либ сорушду:* «Бу адамлар
кимдир?» 10 Бәләм Алла�а
деди: «Муаб падша�ы, Сәфур
оғлу Балаг мәнә хәбәр ҝөндә-
риб ки, 11 бәс Мисирдән чы-
хан халг бүтүн јер үзүнү
долдуруб, ҝәл онлары ләнәт-
лә.+ Бәлкә, онда онларла дө-
јүшүб онлары гова билдим».
12 Алла� Бәләмә деди: «Он-
ларла ҝетмә. О халгы ләнәт-
ләмә. Чүнки онларын үстүндә
Мәним хејир-дуам вар».,

13 Бәләм сә�әр галхыб Ба-
лагын ҝөндәрдији ағсаггалла-
ра деди: «Гајыдын өз өлкәни-
зә. Је�ова мәнә сизинлә ҝет-
мәјә изин вермир». 14 Муаб
ағсаггаллары Балагын јанына
гајыдыб дедиләр: «Бәләм би-
зимлә ҝәлмәди».

15 Онда Балаг башга ағсаг-
галлар ҝөндәрди. Бунлар би-
ринҹи дәфә ҝедәнләрдән сајҹа
чох вә да�а нүфузлу иди-
ләр. 16 Онлар Бәләмин јаны-
на ҝәлиб дедиләр: «Сәфур оғлу
Балаг белә дејир: “Сән �еч
нәјә бахма, дур ҝәл. 17 Сәнә
әлимдән ҝәлән �өрмәти едә-
рәм. Нә десән, ҹанла-башла
еләјәрәм, тәки сән ҝәл, бу хал-
гы ләнәтлә”». 18 Бәләм Бала-
гын адамларына ҹаваб вериб
деди: «Балаг мәнә еви долу-
су гызыл-ҝүмүш версә дә,
мән Алла�ым Је�ованын риза-
сы олмадан бир аддым да ата
билмәрәм.- 19 Амма истәјир-
синиз сиз дә бурада ҝеҹәләјин,
бахым ҝөрүм Је�ова башга нә
дејир».¸

20 Алла� ҝеҹә Бәләмин ја-
нына ҝәлиб деди: «Јахшы,
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мадам ки бу адамлар сә-
нин далынҹа ҝәлибләр, дур
ҝет. Амма јалныз Мән дејә-
ни дејәҹәксән».* 21 Бәләм сә-
�әр галхды, улағыны палан-
лајыб Муаб ағсаггаллары илә
јола дүзәлди.+

22 Анҹаг Бәләмин ҝетмә-
ји Алла�а аҹыг ҝәлди. Је�ова-
нын мәләји ону сахламаг үчүн
ҝәлиб јолун үстүндә дурду. Бә-
ләм улағына миниб ҝедирди;
јанында ики гуллугчусу вар
иди. 23 Улаг Је�ованын мә-
ләјини әлиндә сијрилмиш гы-
лынҹ јолун үстүндә дурдуғу-
ну ҝөрәндә јолдан чыхыб баға
ҝирмәк истәди. Амма Бәләм
улағы јола дөндәрмәк үчүн
башлады ону вурмаға. 24 Је-
�ованын мәләји ҝәлиб үзүм-
лүкләрин арасында, �әр ики
тәрәфи даш �асар олан дар
ҹығырда дурду. 25 Улаг Је�о-
ванын мәләјини ҝөрәндә �аса-
ра гысылды вә Бәләмин ајағы-
ны дивара сыхды. Бәләм тәзә-
дән улағы вурмаға башлады.

26 Је�ованын мәләји јенә
дә ирәли кечиб дар јердә дур-
ду. Орада нә саға, нә дә сола
дөнмәјә јер јох иди. 27 Улаг
Је�ованын мәләјини ҝөрән-
дә Бәләмин алтында јерә чөк-
дү. Һирс Бәләмин башына вур-
ду, башлады әлиндәки чомагла
улағы дөјмәјә. 28 Ахырда Је-
�ова улағын дилини ачды, вә
о, Бәләмә деди: «Ахы мән сәнә
нејләмишәм? Бу, үчүнҹү дә-
фәдир ки, мәни дөјүрсән».-

29 Бәләм улаға деди: «Дөјмә-
јим нејләјим? Мәни доламы-
сан. Һејиф ки, әлимдә гылынҹ
јохдур, јохса сәни тикә-тикә
еләјәрдим!» 30 Онда улаг Бә-
ләмә деди: «Бу вахта гәдәр
сәни белиндә ҝәздирән улаг
мән дејиләм? Һеч әввәлләр
белә шеј еләмишәм?» Бәләм:
«Јох!» — дејә ҹаваб верди.

31 Онда Је�ова Бәләмин ҝөз-
ләрини ачды.* О, Је�ованын
мәләјини, әлиндә гылынҹ јо-
лун үстүндә дурдуғуну ҝөрдү.
Дәр�ал баш әјиб јерәдәк тәзим
етди.

32 Је�ованын мәләји она
деди: «Нијә үч дәфәдир ки,
улағы дөјүрсән? Мән сәни да-
јандырмаг үчүн ҝәлмишәм,
чүнки ҝетдијин јол мәним ниј-
јәтимә ујғун дејил.+ 33 Һәмин
үч дәфәдә улаг мәни ҝөрүр-
дү, буна ҝөрә ҝери чәкилир-
ди., Әҝәр дөнмәсәјди, онда
вај оларды сәнин �алына!
Инди сән өлү идин, о исә сағ
галаҹагды». 34 Буну ешидән-
дә Бәләм Је�ованын мәләјинә
деди: «Ҝүна�карам. Ахы мән
билмирдим сән јолуму кәсми-
сән. Анҹаг әҝәр сәнин ҝөзүн-
дә бу иш дүз дејилсә, мән
дала гајыдарам». 35 Амма Је-
�ованын мәләји Бәләмә деди:
«Бу адамларла ҝет. Анҹаг јал-
ныз мән дејәни дејәрсән». Бе-
ләҹә, Бәләм Балагын ҝөндәр-
дији ағсаггалларла јолуна да-
вам етди.

36 Балаг Бәләмин ҝәлдији-
ни ешидән кими әразисинин
сәр�әдиндә, Әрнун са�илин-
дә јерләшән Муаб шә�әрин-
дә онун гаршысына чыхды.
37 Балаг Бәләмә деди: «Да-
лынҹа адам ҝөндәрмишдим.
Нијә ҝәлмәдин? Јохса елә зәнн
едирдин ки, сәнә лајигинҹә
�өрмәт ҝөстәрә билмәрәм?»-

38 Бәләм Балага деди: «Будур,
ҝәлмишәм. Амма ихтијарым өз
әлимдә дејил. Мән јалныз Ал-
ла�ын дилимә гојдуғу шејләри
дејә биләрәм».¸

39 Бәләм Балагла бирликдә
јола дүшүб Кирјат-Һәзута ҝәл-
ди. 40 Балаг гарамалдан вә
гојун-гузудан гурбан кәсиб
Бәләмә вә онунла олан ағсаг-
галлара ҝөндәрди. 41 Сә�әр
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ачыланда Балаг Бәләми Бәмут-
Баала� ҝәтирди ки, орадан бү-
түн халгы ҝөрсүн.*

23 Бәләм Балага деди: «Мә-
ним үчүн бу јердә јед-

ди гурбанҝа� дүзәлт+ вә јед-
ди буға илә једди гоч �азырла».
2 Балаг ҹәлд Бәләмин тапшы-
рығыны јеринә јетирди. Сонра
Балагла Бәләм �әр гурбанҝа�-
да бир буға вә бир гоч гур-
бан ҝәтирди., 3 Бәләм Балага
деди: «Сән јандырма гурбаны-
нын јанында дур, мән исә ҝеди-
рәм. Ҝөрүм, бәлкә, Је�ова мәнә
ҝөрүндү. Мәнә нә десә, ҝәлиб
сәнә сөјләјәҹәјәм». Беләликлә,
о, чылпаг бир тәпәјә галхды.

4 Алла� Бәләмә ҝөрүнәндә-

Бәләм Она деди: «Ҹәрҝә илә
једди гурбанҝа� дүзәлдиб �әр
биринин үстүндә бир буға вә
бир гоч гурбан ҝәтирмишәм».
5 Је�ова Бәләмин дилинә сөј-
ләмәли олдуғу сөзләри гојуб
деди:¸ «Балагын јанына гајыт,
она бу сөзләри де». 6 О гајы-
дыб ҝөрдү ки, Балаг вә бүтүн
Муаб ағсаггаллары јандырма
гурбанынын јанында дуруб-
лар. 7 Онда о, белә бир гош-
ма сөјләди:/

«Муаб падша�ы Балаг
мәни Арамдан,1

Шәрг дағларындан
ҝәтиздирди:

“Дурма ҝәл,
Јагуба нифрин јағдыр.

Һајды, ҝәл
Исраилә гарғыш елә”.À

8 Алла�ын ләнәтләмәдијинә
неҹә нифрин јағдырым?

Је�ованын мә�кум етмә-
дијинә неҹә гарғыш
еләјим?3

9 Гајалар башындан
онлары ҝөрүрәм,

Тәпәләрдән
онлара бахырам.

66B85 ��ÀZ*amB �**W UºVaÀVWSVWÀ`SD

Елләрә гарышмајан,*

Тәкбашына јашајан халг.+

10 Јагуб гум дәнәләри гәдәр
чохдур,, ону ким
саја биләр?

Һеч олмаса, дөрддә би-
рини.

Гој сале� бәндә кими өлүм,
Ахырым онларынкы кими
олсун».

11 Буну ешидән Балаг Бәлә-
мә деди: «Бу нә ишдир башыма
ачырсан? Сәни ҝәтирмишәм,
дүшмәнләрими ләнәтләјәсән,
сән исә о ки вар хејир-дуа
верирсән».- 12 Бәләм ҹаваб
верди: «Мәҝәр мән Је�ованын
дилимә гојдуғу сөзләри демә-
ли дејиләм?»¸

13 Балаг исә деди: «Јахшы,
ҝәл сәни башга јерә апарым.
Орадан онларын �амысыны
јох, јалныз бир гисмини ҝөрә-
ҹәксән. О јердән онлары лә-
нәтлә»./ 14 Беләҹә, Балаг ону
Физгәнин тәпәсиндә1 олан Су-
фим јајласына ҝәтирди, једди
гурбанҝа� дүзәлдиб �әр бири-
нин үстүндә бир буға вә бир
гоч гурбан ҝәтирди.À 15 Бә-
ләм Балага деди: «Сән бурада
јандырма гурбанынын јанында
гал, мән ҝедим Онунла даны-
шым». 16 Је�ова Бәләмлә да-
нышды, сөјләмәли олдуғу сөз-
ләри дилинә гојуб деди:3 «Ба-
лагын јанына гајыт, она бу
сөзләри де». 17 Бәләм Бала-
гын јанына гајыдыб ҝөрдү ки,
о, Муаб ағсаггаллары илә бир-
ликдә јандырма гурбанынын
јанында дуруб ҝөзләјир. Балаг
Бәләмдән сорушду: «Је�ова нә
деди?» 18 О исә бу гошманы
сөјләди:4

«Галх, еј Балаг, динлә.
Ешит сөзләрими,
еј Сәфур оғлу.

19 Алла� инсан дејил ки,
јалан данышсын,S
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Бәни-адәм дејил ки,
фикрини дәјишсин�.*

Дедијини етмәзми?
Ағзындан чыхан сөзү
јеринә јетирмәзми?+

20 Мән хејир-дуа вермәкчүн
ҝәтирилмишәм,

Хејир-дуаны О вериб,,

мән нәкарәјәм
бунудәјишим.-

21 О гојмаз ки, Јагуба
овсун охунсун,

Исраилә бәла үз версин.
Алла�ы Је�ова
онунладыр,¸

О, араларында уҹадан ал-
гышланан Падша�дыр.

22 Алла� онлары
Мисирдән чыхарды./

О, онлар үчүн
чөл өкүзүнүн
бујнузлары кимидир.1

23 Јагубун сүгутуна
әламәт јохдур,À

Исраилин пислијинә
фал ачылмајыб.3

Инди Јагубла Исраил барә-
синдә дејәҹәкләр:

“Ҝөр бир Алла� нәләр
едир!”

24 Бу халг шир кими галхыр,
Аслан кими
пәнҹәси үстдә дурур.4

Өз шикарыны јемәјинҹә,
Өлдүрүләнләрин
ганыны ичмәјинҹә
ра�атлашан дејил».

25 Буну ешидән Балаг Бәлә-
мә деди: «Әҝәр онлары ләнәт-
ләјә билмирсәнсә, �еч олма-
са хејир-дуа да вермә». 26 Бә-
ләм Балага деди: «Мән сәнә
демәмишдим, Је�ова нә десә,
ону да едәҹәјәм?»S

27 Онда Балаг Бәләмдән ха-
�иш етди: «Ҝәл сәни башга
јерә апарым. Бәлкә, орадан
халга ләнәт охумағын Алла�а
мәгбул олду».m 28 Балаг буну

67B5= ��*fd/ ]1jY*ZhmWm- hÀVaSZD

дејиб Бәләми үзү Јешимона�*

бахан Фаурун башына апарды.
29 Бәләм Балага деди: «Мәним
үчүн бу јердә једди гурбанҝа�
дүзәлт вә једди буға илә јед-
ди гоч �азырла».+ 30 Балаг
Бәләмин тапшырығыны јери-
нә јетирди вә �әр гурбанҝа�да
бир буға вә бир гоч гурбан ҝә-
тирди.

24 Бәләм ҝөрәндә ки, Је-
�ованын нијјәти Исраи-

лә хејир-дуа вермәкдир, да�а
онун сүгутуна әламәт ах-
тармаға ҝетмәди,, үзүнү сә�-
раја тәрәф чевирди. 2 Башы-
ны галдырыб гәбилә-гәбилә
дүшәрҝә салан Исраили ҝө-
рәндә- Алла�ын ру�у онун үзә-
ринә енди.¸ 3 Онда Бәләм бу
гошманы сөјләди:/

«Баур оғлу Бәләмин,
Ҝөзләри ачылмыш
адамын сөзү,

4 Алла�ын сөзүнү ешидән,
Гадири-Мүтләгдән
вә�ј алмыш,

Ҝөзләри ачыг тәзим етмиш
кәсин дилинә ҝәләнләр:1

5 Чадырларын нә ҝөзәлдир,
еј Јагуб,

Алачыгларын фүсункар-
дыр, еј Исраил!À

6 Вадиләр кими, чај кәна-
рындакы бағлар кими,

Ҝөз ишләдикҹә узаныб
ҝедир.3

Је�ованын әкдији әзвајтәк,
Су кәнарындакы
сидр ағаҹларытәк
јајылыб.

7 Чәлләкләриндән
су ахыб төкүлүр,

Тохумлары бол сулу јердә
әкилир.4

Падша�ыS Агагдан
гүдрәтли олаҹаг,m

Падша�лығы уҹалаҹаг. U
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8 Алла� ону Мисирдән
чыхарыб ҝәтирир;

О, онлар үчүн чөл өкүзү-
нүн бујнузлары кимидир.

Башга халглары,
она зүлм едәнләри
дири-дири удаҹаг,*

Сүмүкләрини ҝәмирәҹәк,
онлары охла дәлик-де-
шик едәҹәк.

9 Шир кими марыға јатыб,
пусгуда дурур,

Бу асланы галдырмаға
ким ҹүрәт едәр?

Сәнә алгыш охујанлар
алгыш јијәсидир,

Ләнәт едәнләр исә
ләнәтлидир».+

10 Буну ешидән Балаг Бәлә-
мә гәзәбләнди вә кинлә әлини
әлинә вуруб деди: «Сәни бура
чағырмышдым ки, дүшмәнлә-
рими ләнәтләјәсән., Сән исә
үч дәфәдир ки, хејир-дуа вер-
мәкдән башга бир шеј етмир-
сән. 11 Чых ҝет, гајыт �ара-
дан ҝәлмисән ора. Мәрамым
сәнә �өрмәт ҝөстәрмәк иди,-

амма Је�ова сәни бу шәрәфдән
мә�рум етди».

12 Ҹавабында Бәләм Бала-
га деди: «Ахы мән сәнин елчи-
ләринә демишдим: 13 “Балаг
мәнә еви долусу гызыл-ҝүмүш
дә версә, мән өзбашына, Је�о-
ванын ризасы олмадан нә јах-
шы, нә дә пис бир шеј едә бил-
мәрәм. Је�ова мәнә нә десә,
ону да сөјләјәҹәјәм”.¸ 14 Мән
өз елимә-обама гајыдырам. Ан-
ҹаг ҝетмәмишдән гој сәнә де-
јим бу халг ҝәләҹәкдә сәнин
халгынын башына нәләр ҝәти-
рәҹәк». 15 Беләҹә, Бәләм бу
гошманы сөјләди:/

«Баур оғлу Бәләмин,
Ҝөзләри ачылмыш
адамын сөзү,1

16 Алла�ын сөзүнү
ешидән кәсин,

Һагг-Тааладан� ҝәлән би-
лијә са�иб инсанын,

Ҝөзләри ачыг тәзим
едәркән

Гадири-Мүтләгдән вә�ј
аланын дилинә ҝәләнләр:

17 Ону ҝөрәҹәјәм,
амма инди јох;

Ҝөзләрим ону ҝөрәҹәк,
амма тезликлә јох.

Јагубдан бир улдуз
чыхаҹаг,*

Исраилдән бир �өкмдар
әсасы+ уҹалаҹаг.,

О, Муабын алныны
икијә бөләҹәк,-

Ган-ган дејән оғулларын
кәлләсини јараҹаг.

18 Исраил мәрдлијини
ҝөстәрән вахт

Әдум онун мүлкү олаҹаг,¸

Саир/ өз дүшмәнләринә
гисмәт олаҹаг.1

19 Јагубдан бир
фате� чыхаҹаг,À

Шә�әрдә сағ галанларын
�амысыны гыраҹаг».

20 Бәләм Әмалики ҝөрәндә
гошманын ардыны деди:

«Әмалик бүтүн халгларын
ичиндә биринҹи иди,3

Ахыры исә фәлакәтдир».4

21 ГәниләриS ҝөрәндә гош-
манын ардыны белә ҝәтирди:

«Мәскәнин мө�кәмдир,
јуван гајада гурулуб.

22 Лакин Гаинин� күлүнү ҝөјә
совуран бири чыхаҹаг.

Ашшурун сәни әсир апар-
масына, ҝөрәсән,
нә гәдәр галыб?»

23 Сонра гошмаја бу сөз-
ләрлә јекун вурду:

«Вај аман! Алла� бунлары
едән ҝүн, ҝөрәсән,
кимсә сағ галаҹаг?
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24 Киттим са�илләриндән
ҝәмиләр ҝәләҹәк,*

Ашшуру истила едәҹәк,+

Абири рам едәҹәк.
Анҹаг о да көклү-көмәҹли
јох олаҹаг».

25 Бундан сонра Бәләм,

галхыб јурдуна гајытды. Балаг
да өз јолу илә ҝетди.

25 Исраил Шиттимдә- јаша-
јанда халг Муаб гызла-

ры илә зина етмәјә башлады.¸

2 О гадынлар өз алла�лары
үчүн гурбан ҝәтирәндә исраил-
лиләри дә чағырырдылар./ Он-
лар да гурбандан јејир вә онла-
рын алла�ларына сәҹдә гы-
лырдылар.1 3 Беләҹә, Исраил
Фаур Баалына ситајиш етмәјә
башлады.À Је�ованын Исраилә
гәзәби тутду. 4 Је�ова Муса-
ја деди: «Халгын бүтүн рә�бәр-
ләрини топла вә ҝүнүн ҝүнор-
та чағы Је�ованын өнүндә он-
лары ас ки, Је�ованын Исраи-
лә күкрәјән гәзәби сојусун».
5 Онда Муса Исраил �акимлә-
ринә деди:3 «Һәр кәс өз адам-
ларындан Фаур Баалына сита-
јиш едәнләри өлдүрсүн».4

6 Елә бу дәмдә, ҹамаатын
Һүзур чадырынын гаршысын-
да ағлашдығы бир вахтда,
бир нәфәр исраилли Муса-
нын вә бүтүн Исраил иҹма-
сынын ҝөзү гаршысында гар-
дашларынын арасына мәдјәни
бир гадын ҝәтирди.S 7 Ка�ин
Һарунун нәвәси, Әлјазарын
оғлу Фән�асm буну ҝөрҹәк ҹа-
маатын ичиндән галхыб әли-
нә бир низә алды. 8 Исраил-
ли кишинин архасынҹа чады-
ра ҝириб низә илә �әм исраил-
лини, �әм дә гадыны өлдүрдү.
О, низәни гадынын гасығына
сапламышды. Елә бунунла да
исраиллиләрин арасына дү-
шән бәла дајанды. U 9 Бәладан
ијирми дөрд мин нәфәр өл-
мүшдү.V

10 Је�ова Мусаја деди:
11 «Ка�ин Һарунун нәвә-
си, Әлјазарын оғлу Фән�ас*

Мәним исраиллиләрә күкрә-
јән гәзәбими сакитләшдирди,
чүнки о, Мәнә шәрик гошулма-
сыны ҝөтүрә билмәди.+ Одур
ки, Мән, там сәдагәт тәләб
едән Алла� онлары мә�в етмә-
дим., 12 Буна ҝөрә дә она де
ки, ондан разы олдуғум үчүн
онунла ә�д бағлајырам. 13 Бу
ә�дә ҝөрә ка�инлик �әмишә-
лик олараг онун вә нәсли-
нин олаҹаг,- чүнки Алла�а шә-
рик гошулмасыны ҝөтүрмәди¸

вә Исраил халгы үчүн кәффа-
рә верди».

14 Мәдјәни илә бир јердә
өлдүрүлән исраилли кишинин
ады Шәлум оғлу Зүмри иди. О,
шәмунлуларын нәсил башчы-
сы иди. 15 Өлдүрүлән мәдјә-
ни гызын ады Гәзби иди. Онун
атасы Сур/ Мәдјән гәбиләлә-
риндән биринин нәсил башчы-
сы иди.1

16 Бу ә�валатдан сонра Је-
�ова Мусаја деди: 17 «Мәдјә-
ниләрә аман вермәјин, онлары
гырын,À 18 чүнки онлар сизә
аман вермәдиләр, Фаурда �иј-
лә илә сизи ҝүна�а батырды-
лар.3 Фаур мәсәләси илә бағ-
лы бәла ҝәлән ҝүн өлдүрүлән
баҹылары, Мәдјән башчысы-
нын гызы Гәзбинин васитә-
силә сизи ҝүна�а сүрүкләди-
ләр».4

26 Гырғын дајанандан сон-
раS Је�ова Мусаја вә ка-

�ин Һарунун оғлу Әлјазара
деди: 2 «Бүтүн Исраил иҹма-
сындан јашы ијирми вә ијир-
мидән јухары олуб Исраилдә
ордуда хидмәт етмәјә јарар-
лы �әр кәси нәсилләринә ҝөрә
сија�ыја алын».m 3 Беләлик-
лә, Муса илә ка�ин Әлја-
зар U Иордан чајынын ја-
нында, Әри�аV илә үзбәүз
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олан Муаб чөллүјүндә* ис-
раиллиләрлә данышыб деди:
4 «Јашы ијирми вә ијирми-
дән јухары оланлары сија�ыја
алын. Је�ова Мусаја белә бују-
руб».+

Мисирдән чыхан Исраил
оғуллары бунлар иди: 5 Ис-
раилин илки Рубән., Рубәнин
оғуллары:- Һәнугдан төрәјән
�әнуглулар, Фәллудан төрәјән
фәллулулар, 6 Һәсрундан тө-
рәјән �әсрунлулар, Гармидән
төрәјән гармилиләр. 7 Бун-
лар рубәнлиләрин аиләләри
иди. Онлардан 43 730 нәфәр си-
ја�ыја алынды.¸

8 Фәллунун оғлу Әлјаб иди.
9 Әлјабын оғуллары: Нәмуил,
Датан вә Абирам. Бунлар �ә-
мин Датанла Абирам иди ки,
иҹманын башбиләнләри са-
јылырдылар. Онлар Гарунун
адамлары илә бирликдә/ Муса
илә Һаруна гаршы чыхараг1

Је�оваја үсјан галдырмышды-
лар.À

10 Онда јер араланыб он-
лары удмушду. Гарун исә ало-
вун күлә дөндәрдији ики јүз
әлли нәфәрин ичиндә өлмүш-
дү.3 Онларын башына ҝәлән
бу ә�валат башгалары үчүн
ибрәт олду.4 11 Лакин Гару-
нун оғулларына �еч нә олма-
мышды.S

12 Шәмунун аиләләринә
ҝөрә оғуллары бунлардыр:m

Нәмуилдән� төрәјән нәмуилли-
ләр, Јәминдән төрәјән јәмин-
лиләр, Јакиндән төрәјән ја-
кинлиләр, 13 Зара�дан� тө-
рәјән зара�лылар, Шаулдан
төрәјән шауллулар. 14 Бун-
лар шәмунлуларын аиләләри
иди, 22 200 нәфәр. U

15 Аиләләринә ҝөрә Ҹадын
оғуллары бунлар иди:V Сәф-

6:B56 ��` 8:B5> ,À �f :B59 *UÀWÀ`SZ/À
�ÀYdSWD 6:B57 ��` 8:B5> ,À �f :B59 *UÀO
WÀ`SZ/À ˛\Ñ*`D

јундан� төрәјән сәфјунлулар;
Һәггидән төрәјән �әггили-
ләр; Шунидән төрәјән шунили-
ләр; 16 Үзнидән� төрәјән үз-
нилиләр; Ејридән төрәјән еј-
рилиләр; 17 Аруддан төрәјән
арудлулар; Әрилидән төрәјән
әрилилиләр. 18 Бунлар Ҹад
оғулларынын аиләләри иди.
Онлардан 40 500 нәфәр сија�ы-
ја алынды.*

19 Јә�уданын оғуллары+

Әир вә Онан иди., Лакин
Әирлә Онан Кәнан дијарында
өлмүшдүләр.- 20 Аиләләри-
нә ҝөрә Јә�уданын оғуллары
бунлар иди: Сале�дән¸ төрәјән
сале�лиләр; Фарәсдән/ төрә-
јән фарәслиләр; Зара�дан1 тө-
рәјән зара�лылар. 21 Фарә-
син оғуллары бунлар иди: Һәс-
рунданÀ төрәјән �әсрунлулар;
Һәмүлдән3 төрәјән �әмүллү-
ләр. 22 Бунлар Јә�уда аилә-
ләри иди. Онлардан 76 500 нә-
фәр сија�ыја алынды.4

23 Аиләләринә ҝөрә Јәса-
киринS оғуллары бунлар иди:
То�ладанm төрәјән то�лалы-
лар; Фувадан төрәјән фунлу-
лар; 24 Јәшубдан� төрәјән јә-
шублулар; Шимрундан төрәјән
шимрунлулар. 25 Бунлар Јә-
сакир аиләләри иди. Онлардан
64 300 нәфәр сија�ыја алынды. U

26 Аиләләринә ҝөрә Зәбу-
лунунV оғуллары бунлар иди:
Сәраддан төрәјән сәрадлылар;
Илундан төрәјән илунлулар;
Јә�лаилдән төрәјән јә�лаил-
лиләр. 27 Бунлар Зәбулунун
аиләләри иди. Онлардан 60 500
нәфәр сија�ыја алынды.Ä

28 Аиләләринә ҝөрә Јуси-
финW оғуллары Мәнәссә вә Әф-
раим иди.Y 29 МәнәссәнинZ

оғуллары бунлар иди: Ма�ир-
дән\ төрәјән ма�ирлиләр. Ма-
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�ирин Ҝилад* адлы оғлундан
төрәјән ҝиладлылар. 30 Ҝи-
ладын оғуллары бунлар иди:
Јәзәрдән төрәјән јәзәрлиләр;
Һәләкдән төрәјән �әләклиләр;
31 Әсриилдән төрәјән әсриил-
лиләр; Си�амдан төрәјән си-
�амлылар; 32 Шәмиддән тө-
рәјән шәмидлиләр; Һәфәрдән
төрәјән �әфәрлиләр. 33 Һә-
фәрин оғлу Сәлөв�әдин оғлу
олмамышды, анҹаг гызлары
вар иди.+ Сәлөв�әдин гыз-
ларынын ады, Мә�ла, Ну�ә,
Һәҹлә, Милгә вә Тирзә иди.
34 Бунлар Мәнәссәнин аилә-
ләри иди. Онлардан 52 700 нә-
фәр сија�ыја алынды.-

35 Аиләләринә ҝөрә Әфраи-
мин¸ оғуллары бунлар иди:
Шүтәла�дан/ төрәјән шүтә-
ла�лылар; Бәкирдән төрәјән
бәкирлиләр; Тә�андан төрә-
јән тә�анлылар. 36 Шүтәла-
�ын оғуллары бунлар иди:
Әрандан төрәјән әранлылар.
37 Бунлар Әфраимин аиләлә-
ри иди. Онлардан 32 500 нәфәр
сија�ыја алынды.1 Бу, аиләлә-
ринә ҝөрә Јусифин оғуллары
иди.

38 Аиләләринә ҝөрә Бинја-
минин оғулларыÀ бунлар иди:
Бәлә�дән3 төрәјән бәлә�ли-
ләр; Әшбилдән төрәјән әшбил-
лиләр; Әхирамдан� төрәјән әхи-
рамлылар; 39 Шуфамдан� тө-
рәјән шуффимлиләр; Һуфамдан�
төрәјән �уфамлылар. 40 Бәлә-
�ин оғуллары бунлар иди: Ард
вә Неман;4 Арддан төрәјән ард-
лылар; Немандан төрәјән не-
манлылар. 41 Бунлар Бинја-
минин аиләләри иди. Онлардан
45 600 нәфәр сија�ыја алынды.S

42 Аиләләринә ҝөрә Да-
нынm оғуллары бунлар иди:
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Шу�амдан� төрәјән шу�амлы-
лар. Бунлар Данын аиләлә-
ри иди. 43 Шу�амлылардан
сија�ыја алынанларын үмуми
сајы 64 400 нәфәр иди.*

44 Аиләләринә ҝөрә Аши-
рин оғуллары бунлар иди:+ Им-
на�дан төрәјән имна�лылар;
Јишвидән төрәјән јишвили-
ләр; Бәрјадан төрәјән бәрјалы-
лар. 45 Бәрјанын оғуллары
Һабирдән төрәјән �абирлиләр;
Мәлкиилдән төрәјән мәлкиил-
лиләр. 46 Аширин гызынын
ады Сәра иди. 47 Бунлар
Аширин аиләләри иди. Онлар-
дан 53 400 нәфәр сија�ыја
алынды.,

48 Аиләләринә ҝөрә Нифта-
лынын оғуллары бунлар иди:-

Јәсаилдән төрәјән јәсаилли-
ләр; Гунидән төрәјән гунили-
ләр; 49 Јасирдән төрәјән ја-
сирлиләр; Шәлимдән төрәјән
шәлимлиләр. 50 Бунлар Ниф-
талынын аиләләри иди. Он-
лардан 45 400 нәфәр сија�ыја
алынды.¸

51 Сија�ыја алынан исраил-
лиләрин үмуми сајы 601 730 нә-
фәр иди./

52 Бундан сонра Је�ова Му-
саја деди: 53 «Торпаг сија�ы-
ја алынанларын арасында бө-
лүнүб онлара мүлк олараг
верилмәлидир.1 54 Сајы чох
оланларын торпаг пајы бө-
јүк, сајы аз оланларынкы ки-
чик олмалыдыр.À Һәр гәбиләјә
�әмин гәбиләдә сија�ыја алы-
нанларын сајына ҝөрә торпаг
пајы верилмәлидир. 55 Ан-
ҹаг торпаг пүшклә бөлүнмә-
лидир.3 Һәр аиләјә аид олду-
ғу гәбиләнин торпаг пајындан
јер верилмәлидир. 56 Торпаг
пајы пүшклә мүәјјән олунуб
сајы чох вә аз оланлар арасын-
да бөлүнмәлидир».
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57 Лави оғулларындан аи-
ләләринә ҝөрә сија�ыја алы-
нанлар бунлар иди:* Һирсән-
дән төрәјән �ирсәнлиләр; Кә-
�атдан+ төрәјән кә�атлылар;
Мерардан төрәјән мерар-
лылар. 58 Лавинин аиләләри
бунлар иди: либнилиләр,, �әб-
рунлулар,- мә�лилиләр,¸ муши-
лиләр/ вә гарунлулар.1

Кә�ат Имранын атасы иди.À

59 Имранын арвады Лавинин
Мисирдә доғулан гызы Ју�а-
бид иди.3 О, Имрана Һаруну,
Мусаны вә онларын баҹысы
Мәрјәми доғмушду.4 60 Һару-
нун Надаб, Аби�у, Әлјазар
вә Исамар адында оғланла-
ры олмушду.S 61 Амма На-
дабла Аби�у Је�ованын өнүн-
дә јасаг од тәгдим етдикләри
үчүн өлмүшдүләр.m

62 Онлардан киши ҹинсин-
дән олуб бир ајлыг вә ондан
јухары јашда оланларын �а-
мысы сија�ыја алынды. Сија-
�ыја алынанларын сајы 23 000
нәфәр иди. U Онлар диҝәр ис-
раиллиләрлә бир јердә сија�ы-
ја алынмамышдылар,V чүнки
исраиллиләр арасында онлара
торпаг пајы верилмәмишди.Ä

63 Муса вә ка�ин Әлјазар
Иордан чајынын јанында, Әри-
�а илә үзбәүз олан Муаб чөл-
лүјүндә исраиллиләри сија�ыја
аланда сија�ыја дүшәнләр бун-
лар иди. 64 Муса илә ка�ин
Һарунун Сина сә�расында гејдә
алдығы адамлардан �еч бири-
нин ады бу сија�ыја дүшмәди,W

65 чүнки Је�ова демишди ки,
онлар сә�рада өләҹәкләр.Y Он-
лардан Јуфәнна оғлу Калибдән
вә Нун оғлу Јушәдән башга
кимсә сағ галмамышды.Z

27 Јусифин оғлу Мәнәссә-
нин аиләләриндән олан

Сәлөв�әдин беш гызы вар
иди.\ Сәлөв�әд Һәфәрин, Һә-
фәр Ҝиладын, Ҝилад Ма�ирин,

Ма�ир исә Мәнәссәнин оғлу
иди. Бир ҝүн Сәлөв�әдин гыз-
лары Мә�ла, Ну�ә, Һәҹлә, Мил-
гә вә Тирзә 2 Һүзур чадыры-
нын ҝиришинә, Мусанын, ка-
�ин Әлјазарын, башчыларын*

вә бүтүн иҹманын гаршысы-
на ҝәлиб дедиләр: 3 «Атамыз
сә�рада өлүб, анҹаг о, Гару-
нун тәрәфини тутуб Је�ова-
ја гаршы чыханларын арасын-
да олмајыб,+ өз ҝүна�ына ҝөрә
өлүб. Атамызын оғлу олмајыб,
4 анҹаг �еч рәвадырмы ки,
буна ҝөрә онун ады нәслинин
арасындан силинсин? Бизә дә
атамызын гардашлары илә бә-
рабәр мүлк верин». 5 Муса бу
мәсәлә илә бағлы Је�оваја мү-
раҹиәт етди.,

6 Је�ова Мусаја деди:
7 «Сәлөв�әдин гызлары �аг-
лыдыр. Аталарынын гардаш-
лары арасында онлара да ми-
рас олараг мүлк верилмә-
лидир. Аталарынын мирасы-
ны онлара вер.- 8 Бир дә
ки, исраиллиләрә белә де:
“Оғулсуз өлән адамын мүл-
кү гызына мирас верилмә-
лидир. 9 Гызы јохдурса, гар-
дашларына, 10 гардашлары
јохдурса, атасынын гардашла-
рына, 11 јох әҝәр атасынын
да гардашы јохдурса, нәслин-
дән олан ән јахын ган го�у-
муна верилмәлидир. Мирас �ә-
мин кәсә галмалыдыр. Бу �өкм
исраиллиләр үчүн ганун ола-
ҹаг. Је�ова Мусаја белә әмр
едир”».

12 Бундан сонра Је�ова Му-
саја деди: «Абаримдәки бу
даға¸ чых вә исраиллиләрә
верәҹәјим дијары сејр елә./

13 Ораны ҝөрәндән сонра гар-
дашын Һарун кими1 дүнјадан
көчүб ата-бабаларына говуша-
ҹагсан�.À 14 Чүнки Син сә�-
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расында* ҹамаат Мәнә гар-
шы гијам едәндә су илә бағ-
лы әмримә зидд ҝедиб+ онла-
рын јанында Мәним мүгәддәс-
лијими уҹа тутмадыныз. Син
сә�расында јерләшән Гәдисдә-
ки, Мәриба сујундан- данышы-
рам».

15 Муса Је�оваја деди:
16 «Гој бүтүн бәшәрә �әјат ве-
рән Је�ова Алла� иҹмаја бир
башчы тәјин етсин ки, 17 бү-
түн ишләриндә онлара јол
ҝөстәрәҹәк бир адам олсун
вә Је�ованын халгы чобансыз
сүрүјә охшамасын». 18 Је�о-
ва Мусаја деди: «Әлини хүсу-
си бир ру�а са�иб олан Нун
оғлу Јушәнин башына гој.¸

19 Сонра ону ка�ин Әлјаза-
рын вә бүтүн иҹманын гар-
шысына ҝәтир, онларын ҝөзү
гаршысында ону рә�бәр тәјин
ет./ 20 Сәндә олан сәла�иј-
јәтдән Јушәјә вер,1 гој бүтүн
Исраил иҹмасы она табе ол-
сун.À 21 О, ка�ин Әлјазарын
гаршысында дураҹаг вә Әлја-
зар онун үчүн Урим васитәси-
лә Је�ованын �өкмүнү өјрәнә-
ҹәк.3 Һамы — о да, бүтүн Ис-
раил иҹмасы да �әр аддымыны
онун әмрилә� атаҹаг».

22 Муса Је�ованын әмрини
олдуғу кими јеринә јетирди.
О, Јушәни ка�ин Әлјазарын вә
бүтүн иҹманын гаршысына ҝә-
тирди, 23 әлләрини онун ба-
шына гојуб ону рә�бәр тәјин
етди.4 Је�ова неҹә демишдисә,
Муса елә дә етди.S

28 Сонра Је�ова Мусаја
деди: 2 «Исраиллиләрә

әмр едиб сөјлә: “Тәгдимә-
ми, чөрәјими мүтләг ҝәти-
рин. Әтри Мәнә хош олан,
одда јандырылан тәгдимәлә-
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рим вахтлы-вахтында ҝәти-
рилмәлидир”.*

3 Онлара де: “Је�оваја одда
јандырылан тәгдимә кими
буну ҝәтирмәлисиниз: �әр
ҝүн јандырма гурбаны олараг
2 сағлам еркәк тоғлу,+ 4 би-
рини сә�әр, о бирисини то-
ран дүшәндә., 5 Бу тәгдимә-
ләрин �әр бири илә ефанын�
онда бири гәдәр нарын уна
�инин� дөрддә бири гәдәр
јағ гатылыб јоғрулмуш та-
хыл тәгдимәси дә ҝәтирмә-
лисиниз.- 6 Бу, Сина дағында
хош әтир, Је�ова үчүн одда
јандырылан тәгдимә олараг
ҝәтирилмәси бујурулан ҝүн-
дәлик јандырма гурбаныдыр.¸

7 Һәр тоғлунун јанында �инин
дөрддә бири гәдәр шәраб тәг-
димәси ҝәтирилмәлидир./ Шә-
рабы мүгәддәс мәканда Је�о-
ва үчүн шәраб тәгдимәси ола-
раг төкүн. 8 О бири тоғлуну
торан дүшәндә ҝәтирин. Ону
сә�әрки кими �азырланан та-
хыл тәгдимәси вә ејни шәраб
тәгдимәси илә бирликдә одда
јандырылан тәгдимә, Је�оваја
хош олан әтир кими тәгдим
един.1

9 Лакин шәнбә ҝүнүÀ 2 сағ-
лам еркәк тоғлу, ефанын онда
икиси гәдәр нарын уна јағ
гатылыб јоғрулмуш тахыл
тәгдимәси вә шәраб тәгди-
мәси ҝәтирилмәлидир. 10 Бу,
ҝүндәлик јандырма гурбаны
вә шәраб тәгдимәсиндән әлавә
шәнбә ҝүнүнүн јандырма гур-
баныдыр.3

11 Һәр тәзә ај башлајан-
да Је�оваја јандырма гурбаны
кими 2 ҹаван буға, 1 гоч, 7 сағ-
лам еркәк тоғлу,4 12 �әр буға
үчүн ефанын онда үчү гәдәр
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нарын уна јағ гатылыб јоғ-
рулмуш тахыл тәгдимәси,* гоч
үчүн ефанын онда икиси гә-
дәр нарын уна јағ гатылыб
јоғрулмуш тахыл тәгдимәси,+

13 �әр тоғлу үчүн ефанын
онда бири гәдәр нарын уна
јағ гатылыб јоғрулмуш та-
хыл тәгдимәси тәгдим един.
Бу, Је�ова үчүн одда јандыры-
лан тәгдимә вә хош әтирдир.,

14 Онларын јанында �әр буға
үчүн �инин јарысы гәдәр,- гоч
үчүн �инин үчдә бири гә-
дәр,¸ �әр тоғлу үчүн исә �и-
нин дөрддә бири гәдәр шәраб
тәгдимәси ҝәтирилмәлидир./

Бу, илин �әр ајында ҝәтири-
лән ајлыг јандырма гурбаны-
дыр. 15 Һәмчинин шәраб тәг-
димәси илә бирликдә ҝәтири-
лән ҝүндәлик јандырма гурба-
нындан әлавә, Је�оваја ҝүна�
гурбаны олараг 1 ҹаван кечи
дә ҝәтирилмәлидир.

16 Биринҹи ајын он дөр-
дүнҹү ҝүнү Је�оваја �әср
олунмуш Пасхадыр.1 17 Һә-
мин ајын он бешинҹи ҝүнү
бајрам кечирмәлисиниз. Јед-
ди ҝүн әрзиндә мајасыз чө-
рәк јејилмәлидир.À 18 Бирин-
ҹи ҝүн мүгәддәс топланты
кечирин. Һеч бир ағыр иш
ҝөрмәјин. 19 Је�оваја одда
јандырылан јандырма гурбаны
кими 2 ҹаван буға, 1 гоч вә
7 еркәк тоғлу тәгдим един. Һеј-
ванлар сағлам олмалыдыр.3

20 Онларын јанында нарын
уна јағ гатылыб јоғрулмуш та-
хыл тәгдимәси ҝәтирилмәли-
дир.4 Һәр буға үчүн ефанын
онда үчү гәдәр, гоч үчүн ефа-
нын онда икиси гәдәр, 21 јед-
ди тоғлунун �әр бири үчүн
ефанын онда бири гәдәр ун ҝө-
түрүлмәлидир. 22 Һәмчинин
кәффарәниз үчүн ҝүна� гурба-
ны олараг 1 кечи ҝәтирин.

23 Бунлары сә�әр ҝәтирилән
ҝүндәлик јандырма гурбанын-
дан әлавә тәгдим етмәлиси-
низ. 24 Једди ҝүнүн �әр би-
риндә чөрәк тәгдимәси кими
ејни шеји ҝәтирмәлисиниз. Бу,
одда јандырылан, әтри Је�о-
ваја хош олан тәгдимәдир.
О, ҝүндәлик јандырма гурба-
ны вә онун јанында ҝәтири-
лән шәраб тәгдимәсинә әла-
вә олараг тәгдим олунмалы-
дыр. 25 Једдинҹи ҝүн мүгәд-
дәс топланты кечирин,* �еч
бир ағыр иш ҝөрмәјин.+

26 Је�оваја тәзә тахыл тәг-
димәси, тәгдим етдијиниз нү-
бар ҝүнүндә,- Һәфтәләр бајра-
мында мүгәддәс топланты ке-
чирин,¸ �еч бир ағыр иш ҝөр-
мәјин./ 27 Је�оваја хош әтир
олсун дејә, јандырма гурба-
ны олараг 2 ҹаван буға, 1 гоч
вә 7 еркәк тоғлу ҝәтирмә-
лисиниз.1 28 Онларын јанын-
да исә нарын уна јағ гаты-
лыб јоғрулмуш тахыл тәгдимә-
си ҝәтирилмәлидир. Һәр буға
үчүн ефанын онда үчү гә-
дәр, гоч үчүн ефанын онда
икиси гәдәр, 29 једди тоғлу-
нун �әр бири үчүн ефанын
онда бири гәдәр ун ҝөтү-
рүн. 30 Һәмчинин кәффарә-
низ үчүн 1 ҹаван кечи ҝәтир-
мәлисиниз.À 31 Бунлары ҝүн-
дәлик јандырма гурбанына вә
онун јанында ҝәтирилән та-
хыл тәгдимәсинә әлавә ола-
раг тәгдим етмәлисиниз. Һеј-
ванлар сағлам олмалы,3 јанла-
рында да шәраб тәгдимәси ҝә-
тирилмәлидир.

29 Једдинҹи ајын биринҹи
ҝүнүндә мүгәддәс топ-

ланты кечирин. Һеч бир ағыр
иш ҝөрмәјин.4 Һәмин ҝүн кәрә-
нај чалмалысыныз.S 2 Је�о-
ваја хош әтир олсун дејә, јан-
дырма гурбаны олараг 1 ҹаван
буға, 1 гоч, 7 еркәк тоғлу тәг-
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дим етмәлисиниз. Һамысы сағ-
лам �ејван олмалыдыр. 3 Он-
ларын јанында нарын уна јағ
гатылыб јоғрулмуш тахыл тәг-
димәси ҝәтирилмәлидир. Буға
үчүн ефанын онда үчү гә-
дәр, гоч үчүн ефанын онда
икиси гәдәр, 4 једди тоғлу-
нун �әр бири үчүн исә ефа-
нын онда бири гәдәр ун ҝөтү-
рүн. 5 Һәмчинин кәффарәниз
үчүн ҝүна� гурбаны олараг
1 ҹаван тәкә ҝәтирин. 6 Бун-
лар гајда-гануна ујғун олараг
ҝәтирилән ајлыг јандырма гур-
баны илә онун тахыл тәгдимә-
си,* ҝүндәлик јандырма гурба-
ны илә онун тахыл тәгдимә-
си,+ еләҹә дә онларын јанында
ҝәтирилән шәраб тәгдимәсинә
әлавә олараг тәгдим едилмә-
лидир., Бу, әтри Је�оваја хош
олан, одда јандырылан тәгди-
мәдир.

7 Једдинҹи ајын онунҹу
ҝүнү мүгәддәс топланты кечи-
рин- вә ҹаныныза ҹәфа ве-
рин�. Һеч бир иш ҝөрмәјин.¸

8 Әтри Је�оваја хош олан јан-
дырма гурбаны кими 1 ҹаван
буға, 1 гоч вә 7 еркәк тоғлу
ҝәтирин. Һамысы сағлам �еј-
ван олмалыдыр./ 9 Онларын
јанында нарын уна јағ гаты-
лыб јоғрулмуш тахыл тәг-
димәси ҝәтирилмәлидир. Буға
үчүн ефанын онда үчү гә-
дәр, гоч үчүн ефанын онда
икиси гәдәр, 10 једди тоғлу-
нун �әр бири үчүн исә ефанын
онда бири гәдәр ун ҝөтүрүн.
11 Һәмчинин ҝүна� гурбаны
олараг 1 ҹаван кечи ҝәтирин.
Бунлар кәффарә үчүн ҝәтири-
лән ҝүна� гурбанына,1 ҝүндә-
лик јандырма гурбаны илә та-
хыл тәгдимәсинә вә онларын
јанында ҝәтирилән шәраб тәг-

6=B; �˚ÑbSY*W VSE +d`*/* a¾Ñ+Àb \`dÆ
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димәсинә әлавә олараг тәгдим
едилмәлидир.

12 Једдинҹи ајын он бе-
шинҹи ҝүнү мүгәддәс топлан-
ты кечирин. Һеч бир ағыр
иш ҝөрмәјин. Једди ҝүн Је-
�ованын шәрәфинә бајрам ке-
чирин.* 13 Јандырма гурба-
ны+ — әтри Је�оваја хош
олан, одда јандырылан тәгди-
мә кими 13 ҹаван буға, 2 гоч
вә 14 баш еркәк тоғлу ҝә-
тирин. Һамысы сағлам �ејван
олмалыдыр., 14 Онларын ја-
нында нарын уна јағ гаты-
лыб јоғрулмуш тахыл тәгдимә-
си ҝәтирилмәлидир. Он үч бу-
ғанын �әр бири үчүн ефанын
онда үчү гәдәр, ики гочун �әр
бири үчүн ефанын онда ики-
си гәдәр, 15 он дөрд тоғлу-
нун �әр бири үчүн исә ефа-
нын онда бири гәдәр ун ҝөтү-
рүн. 16 Һәмчинин ҝүна� гур-
баны олараг 1 ҹаван кечи
ҝәтирин. Бунлар ҝүндәлик јан-
дырма гурбаны илә тахыл тәг-
димәсинә вә онун јанында ҝә-
тирилән шәраб тәгдимәсинә
әлавә олараг тәгдим едилмә-
лидир.-

17 Икинҹи ҝүн 12 ҹаван
буға, 2 гоч вә 14 баш еркәк
тоғлу ҝәтирин. Һамысы сағлам
�ејван олмалыдыр.¸ 18 Буға-
лар, гочлар вә тоғлулар үчүн
гајда-гануна мүвафиг олараг,
сајларына ҝөрә тахыл тәг-
димәси вә шәраб тәгдимәси
ҝәтирин. 19 Һәмчинин ҝүна�
гурбаны олараг 1 ҹаван кечи
ҝәтирин. Бунлар ҝүндәлик јан-
дырма гурбаны илә тахыл тәг-
димәсинә вә онларын јанында
ҝәтирилән шәраб тәгдимәсинә
әлавә олараг тәгдим едилмә-
лидир./

20 Үчүнҹү ҝүн 11 буға, 2 гоч
вә 14 баш еркәк тоғлу ҝә-
тирин. Һамысы сағлам �еј-
ван олмалыдыр.1 21 Буғалар,
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гочлар вә тоғлулар үчүн гајда-
гануна мүвафиг олараг, сај-
ларына ҝөрә тахыл тәгдимәси
вә шәраб тәгдимәси ҝәтирин.
22 Һәмчинин ҝүна� гурбаны
олараг 1 кечи ҝәтирин. Бун-
лар ҝүндәлик јандырма гурба-
ны илә тахыл тәгдимәсинә вә
онун јанында ҝәтирилән шә-
раб тәгдимәсинә әлавә олараг
тәгдим едилмәлидир.*

23 Дөрдүнҹү ҝүн 10 буға,
2 гоч вә 14 баш еркәк тоғлу ҝә-
тирин. Һамысы сағлам �ејван
олмалыдыр.+ 24 Буғалар, гоч-
лар вә тоғлулар үчүн гајда-
гануна мүвафиг олараг, сајла-
рына ҝөрә тахыл тәгдимәси
вә шәраб тәгдимәси ҝәтирин.
25 Һәмчинин ҝүна� гурбаны
олараг 1 ҹаван кечи ҝәтирин.
Бунлар ҝүндәлик јандырма
гурбаны илә тахыл тәгдимәси-
нә вә онун јанында ҝәтирилән
шәраб тәгдимәсинә әлавә ола-
раг тәгдим едилмәлидир.,

26 Бешинҹи ҝүн 9 буға,
2 гоч вә 14 баш еркәк тоғлу ҝә-
тирин. Һамысы сағлам �ејван
олмалыдыр.- 27 Буғалар, гоч-
лар вә тоғлулар үчүн гајда-
гануна мүвафиг олараг, сајла-
рына ҝөрә тахыл тәгдимәси
вә шәраб тәгдимәси ҝәтирин.
28 Һәмчинин ҝүна� гурбаны
олараг 1 кечи ҝәтирин. Бун-
лар ҝүндәлик јандырма гурба-
ны илә тахыл тәгдимәсинә вә
онун јанында ҝәтирилән шә-
раб тәгдимәсинә әлавә олараг
тәгдим едилмәлидир.¸

29 Алтынҹы ҝүн 8 буға,
2 гоч вә 14 баш еркәк тоғлу ҝә-
тирин. Һамысы сағлам �ејван
олмалыдыр./ 30 Буғалар, гоч-
лар вә тоғлулар үчүн гајда-
гануна мүвафиг олараг, сајла-
рына ҝөрә тахыл тәгдимәси
вә шәраб тәгдимәси ҝәтирин.
31 Һәмчинин ҝүна� гурбаны
олараг 1 кечи ҝәтирин. Бун-

лар ҝүндәлик јандырма гурба-
ны илә тахыл тәгдимәсинә вә
онун јанында ҝәтирилән шә-
раб тәгдимәсинә әлавә олараг
тәгдим едилмәлидир.*

32 Једдинҹи ҝүн 7 буға,
2 гоч вә 14 баш еркәк тоғлу ҝә-
тирин. Һамысы сағлам �ејван
олмалыдыр.+ 33 Буғалар, гоч-
лар вә тоғлулар үчүн гајда-
гануна мүвафиг олараг, сајла-
рына ҝөрә тахыл тәгдимәси
вә шәраб тәгдимәси ҝәтирин.
34 Һәмчинин ҝүна� гурбаны
олараг 1 кечи ҝәтирин. Бун-
лар ҝүндәлик јандырма гурба-
ны илә тахыл тәгдимәсинә вә
онун јанында ҝәтирилән шә-
раб тәгдимәсинә әлавә олараг
тәгдим едилмәлидир.,

35 Сәккизинҹи ҝүн тәнтә-
нәли мәҹлис кечирин. Һеч бир
ағыр иш ҝөрмәјин.- 36 Јан-
дырма гурбаны — әтри Је�ова-
ја хош олан, одда јандырылан
тәгдимә кими 1 буға, 1 гоч вә
7 баш еркәк тоғлу ҝәтирин. Һа-
мысы сағлам �ејван олмалы-
дыр.¸ 37 Буға, гоч вә тоғлу-
лар үчүн гајда-гануна мүвафиг
олараг, сајларына ҝөрә тахыл
тәгдимәси вә шәраб тәгдимә-
си ҝәтирин. 38 Һәмчинин ҝү-
на� гурбаны олараг 1 кечи ҝә-
тирин. Бунлар ҝүндәлик јан-
дырма гурбаны илә тахыл тәг-
димәсинә вә онун јанында
ҝәтирилән шәраб тәгдимәсинә
әлавә олараг тәгдим едилмә-
лидир./

39 Бунлары јандырма гур-
баны,1 тахыл тәгдимәләри,À

шәраб тәгдимәләри3 вә үнсиј-
јәт гурбанлары4 кими тәг-
дим етдијиниз нәзирләрәS вә
көнүллү тәгдимәләрәm әла-
вә олараг бајрамларда U Је-
�оваја тәгдим етмәлисиниз”».
40 Муса Је�ованын она әмр
етдији �әр шеји исраиллиләрә
чатдырды.
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30 Бундан сонра Муса Ис-
раилин гәбилә башчыла-

рына деди:* «Је�ова белә бир
сөз бујуруб: 2 кимсә Је�ова-
ја нәзир+ дејәр вә ја анд ичиб,

өзүнә нәјисә �арам едәрсә,
сөзүндән дөнмәмәлидир.- Сөз
вердији �әр шеји јеринә јетир-
мәлидир.¸

3 Әҝәр атасынын евиндә ја-
шајан ҹаван гыз Је�оваја нә-
зир дејәр вә ја анд ичиб өзүнә
нәјисә �арам едәрсә, 4 ата-
сы да онун ә�дләрини еши-
диб етираз етмәзсә, онун бү-
түн ә�дләри гүввәдә галаҹаг.
5 Лакин атасы гызын ә�длә-
рини ешидиб гадаған едәрсә,
онлар гүввәдән дүшәҹәк. Је-
�ова ону бағышлајаҹаг, чүнки
атасы гадаған етмишдир./

6 Әҝәр гыз дедији нәзирин
вә ја тәләсик вердији сөзүн
мәсулијјәти алтында икән әрә
ҝедәр, 7 әри дә буну ешидәр
вә ешитдији ҝүн �еч бир ети-
раз билдирмәзсә, онда онун
бүтүн ә�дләри гүввәдә гала-
ҹаг. 8 Лакин әри бу барә-
дә ешитдији ҝүн она гадаған
едәрсә, онун дедији нәзири вә
ја тәләсик вердији сөзү ләғв
етмиш олур,1 Је�ова да гызы
бағышлајар.

9 Әҝәр дул вә ја бошанмыш
гадын нәзир дејәрсә, ө�дәси-
нә ҝөтүрдүјү бүтүн мәсулијјә-
ти јеринә јетирмәјә борҹлудур.

10 Әҝәр әрдә олан гадын
нәзир дејәр вә ја анд ичиб
өзүнә нәјисә �арам едәрсә,
11 әри дә буну ешидиб ети-
раз етмәз вә ја наразы олмаз-
са, онун бүтүн ә�дләри гүввә-
дә галаҹаг. 12 Лакин арвады-
нын �әр �ансы ә�дини ешит-
дији ҝүн әр ону тамамилә
ләғв едәрсә, ә�д гүввәдән дү-
шәҹәк.À Ә�ди әри ләғв етди-
ји үчүн Је�ова гадыны бағыш-
лајаҹаг. 13 Гадынын истәни-

лән нәзирини, јахуд нәфсини
боғмаг үчүн өзүнә нәјисә �а-
рам етмәк андыны әри ја тәс-
диг, ја да тәкзиб етмәлидир.
14 Әҝәр ҝүнләр кечир вә әр
�еч бир етираз ирәли сүр-
мүрсә, онда о, арвадынын
бүтүн ә�дләрини тәсдиг ет-
миш олур. Арвадынын ә�ди-
ни ешитдији ҝүн етираз бил-
дирмәдијинә ҝөрә о, ә�ди тәс-
диг едиб. 15 Лакин ешитдик-
дән бир гәдәр сонра ә�ди ләғв
едәрсә, онда гадынын ҝүна�ы
онун бојнуна олаҹаг.*

16 Је�ова әрлә арвада, ата
илә онун евиндә јашајан ҹаван
гызына даир Мусаја бу гануну
верди».

31 Је�ова Мусаја деди:
2 «Мәдјәниләрдән ис-

раиллиләрин гисасыны ал.+

Бундан сонра дүнјадан кө-
чүб ата-бабаларына говуша-
ҹагсан�».,

3 Муса халга ҝөстәриш вер-
ди: «Араныздакы кишиләрдән
сечиб сила�ландырын, онлары
Мәдјәнлә дөјүшмәјә, ондан Је-
�ованын интигамыны алмаға
�азырлајын. 4 Дөјүшә Исраи-
лин �әр гәбиләсиндән 1000 нә-
фәр ҝетмәлидир». 5 Беләлик-
лә, �әр гәбиләдән 1000 нәфәр
сечилди.- Үмумән, исраилли-
ләрдән 12 000 нәфәр дөјүш
үчүн сила�ландырылды.

6 Муса �әр гәбиләдән 1000
нәфәр олараг јығылмыш гошу-
ну ордуја ка�инлик едән Әл-
јазар оғлу Фән�асла¸ бир јер-
дә дөјүшә ҝөндәрди. Мүгәддәс
әшјалар вә кәрәнајлар Фән�ас-
да иди./ 7 Је�ованын Мусаја
әмр етдији кими, онлар Мәд-
јәнлә вурушуб бүтүн киши-
ләри, 8 о ҹүмләдән Мәдјәнин
беш падша�ы Авини, Рәгими,
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Суру, Хуру вә Рәбаны гылынҹ-
дан кечирдиләр. Баур оғлу Бә-
ләми* дә өлдүрдүләр. 9 Мәд-
јән гадынлары илә ушаглары-
ны исә әсир апардылар. Һәм-
чинин онлар мәдјәниләрин
бүтүн мал-�ејваныны, вар-јо-
хуну гарәт етдиләр. 10 Шә-
�әрләрини, обаларыны јан-
дырыб күлүнү ҝөјә совурду-
лар. 11 Әлә кечирдикләри гә-
нимәтин �амысыны, адамлары
да, �ејванлары да апардылар.
12 Сонра бүтүн әсирләри, бү-
түн гәнимәти Иордан чајынын
јанында, Әри�а илә үзбәүз
олан Муаб чөллүјүндә+ јерлә-
шән дүшәрҝәјә, Мусанын, ка-
�ин Әлјазарын вә Исраил иҹ-
масынын јанына ҝәтирдиләр.

13 Муса, ка�ин Әлјазар вә
иҹманын бүтүн ағсаггалла-
ры дүшәрҝәдән чыхыб онлары
гаршыладылар. 14 Муса јү-
рүшдән гајыдан гошунун
башчыларына — минбашыла-
ра вә јүзбашылара гәзәбләниб
15 деди: «Нијә гадынлары сағ
сахламысыныз? 16 Мәҝәр Бә-
ләмин сөзү илә сиз исраил-
лиләри Фаурда, Је�оваја хә-
јанәтә сүрүкләјән,- Је�ова-
нын халгынын башына бәла
ачан онлар дејилди?¸ 17 Бү-
түн оғлан ушагларыны вә
киши илә әлагәдә олмуш га-
дынлары өлдүрүн. 18 Киши
әли дәјмәмиш гыз ушаглары-
ны исә сағ сахлајын./ 19 Бир
дә ки, �амы једди ҝүн дү-
шәрҝәдән кәнарда галмалы-
дыр. Адам өлдүрмүш, јахуд
өлүјә тохунмуш1 �әр кәс, сиз
дә, әсирләриниз дә үчүнҹү
вә једдинҹи ҝүн пакланмалы-
сыныз.À 20 Бүтүн палтарла-
ры, дәри әшјалары, кечи гы-
лындан вә ағаҹдан дүзәлдил-
миш �әр шеји паклајын».

21 Әлјазар дөјүшә ҝетмиш
адамлара деди: «Је�ованын

Мусаја вердији ганунун �өкмү
беләдир: 22 “Гызылы, ҝүмү-
шү, миси, дәмири, галајы, гур-
ғушуну — 23 одла емал еди-
лән �әр шеји оддан кечирин
ки, пак олсун. Лакин ону пак-
ланма сују илә дә пакламаг
лазымдыр.* Одла емал олун-
мајан шејләри исә суја чә-
кин. 24 Једдинҹи ҝүн пал-
тарларынызы јујуб пакланын,
сонра дүшәрҝәјә ҝәлә биләр-
синиз”».+

25 Бундан сонра Је�ова Му-
саја деди: 26 «Ка�ин Әлјазар
вә иҹманын нәсил башчылары
илә бирликдә әсирләри вә �еј-
ванлары сајыб гәнимәтин сија-
�ысыны тутун. 27 Сонра гә-
нимәти дөјүшә ҝедәнләрлә иҹ-
манын галан гисми арасында
јары бөлүн., 28 Дөјүшә ҝе-
дән әсҝәрләрин пајына дү-
шән инсан, гарамал, ешшәк вә
гојун-кечинин �әр беш јүздән
бирини пај� олараг Је�оваја
ајырын. 29 Буну әсҝәрләрә
ајрылан пајдан ҝөтүрүб Је�о-
ванын пајы- кими ка�ин Әл-
јазара верин. 30 Бундан баш-
га, исраиллиләрин пајына дү-
шән инсан, гарамал, ешшәк,
гојун-кечи вә башга �ејванла-
рын �әр әллидән бирини ҝө-
түрүб Је�ованын Мүгәддәс ча-
дырындакы ишләрә бахан ла-
вилиләрә верин».¸

31 Муса илә ка�ин Әлја-
зар Је�ованын Мусаја вер-
дији әмри олдуғу кими је-
ринә јетирди. 32 Јүрүшә ҝе-
дәнләрин әлә кечирдији гә-
нимәтдән бунлар галмышды:
гојун-кечи 675 000 баш, 33 га-
рамал 72 000 баш, 34 еш-
шәк 61 000 баш. 35 Киши
әли дәјмәјән гызларын/ сајы
32 000 нәфәр иди. 36 Дөјүшә
ҝедәнләрин пајына дүшән бу
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иди: гојун-кечи 337 500 баш,
37 бунлардан 675 баш �ејван
Је�ованын пајы кими ајрыл-
ды; 38 гарамал 36 000 баш,
бунлардан 72 баш �ејван Је-
�ованын пајы кими ајрылды;
39 ешшәк 30 500 баш, бунлар-
дан 61 баш �ејван Је�ованын
пајы кими ајрылды; 40 инсан
16 000 нәфәр, бунлардан 32 нә-
фәр Је�ованын пајы кими ај-
рылды. 41 Муса бунлары Је-
�ованын пајы кими ка�ин Әл-
јазара верди.* Је�ова неҹә әмр
етмишдисә, Муса елә дә етди.

42 Мусанын дөјүшә ҝедән-
ләрлә исраиллиләр арасында
бөлүшдүрдүјү гәнимәтдән ис-
раиллиләрә дүшән пај бу иди:
43 гојун-кечи 337 500 баш,
44 гарамал 36 000 баш,
45 ешшәк 30 500 баш, 46 ин-
сан 16 000 нәфәр. 47 Муса ис-
раиллиләрин пајына дүшән
инсан вә �ејванларын �әр әл-
лидән бирини ҝөтүрүб Је�о-
ванын Мүгәддәс чадырындакы
ишләрә бахан лавилиләрә вер-
ди.+ Је�ова неҹә әмр етмишди-
сә, Муса елә дә етди.

48 Сонра гошун �иссәләри-
нин башчылары, — минбашы-
лар вә јүзбашылар Мусаја ја-
хынлашыб 49 дедиләр: «Биз
гулларын сәрәнҹамымызда
олан дөјүшчүләри сајдыг, бир
нәфәр дә олсун итки јохдур.-

50 Изин версәјдин, �әр бири-
миз әлә кечирдијимиз гызыл
әшјалары, халхаллары, биләр-
зикләри, үзүкләри, сырғалары
вә башга ҹава�ираты тәгди-
мә олараг Је�оваја верәк ки,
Је�ованын гаршысында ҹаны-
мызын кәффарәси олсун».

51 Муса илә ка�ин Әлја-
зар онлардан бүтүн гызы-
лы, ҹава�ираты гәбул етдиләр.
52 Минбашыларын вә јүзба-
шыларын Је�оваја пај вердик-

ләри гызыл 16 750 шекелә� бә-
рабәр иди. 53 Дөјүшчүләрин
�әр бири өзү үчүн гәнимәт ҝө-
түрмүшдү. 54 Беләҹә, Муса
илә ка�ин Әлјазар минбашы-
лардан вә јүзбашылардан гы-
зылы алдылар вә Исраили Је-
�оваја хатырладан нишан ол-
сун дејә, ҝәтириб Һүзур чады-
рына гојдулар.

32 Рубән* вә Ҹад оғуллары-
нын+ чохлу мал-�ејваны

вар иди. Онлар ҝөрдүләр ки,
Јазир, вә Ҝилад торпаглары
�ејван сахламаг үчүн јарарлы-
дыр. 2 Буна ҝөрә Мусанын,
ка�ин Әлјазарын вә иҹма ағ-
саггалларынын јанына ҝәлиб
дедиләр: 3 «Атарот, Дибун,
Јазир, Нимра�, Һәшбун-, Илал,
Шәбәм, Нәба¸, Бәун торпаг-
лары,/ 4 Је�ованын Исраил
иҹмасынын гаршысында мәғ-
луб етдији халгларын1 тор-
паглары �ејван сахламаг үчүн
чох әлверишлидир. Биз гулла-
рынын да ки �ејваны чохдур.À

5 Әҝәр мәгбул билирсәнсә,
гулларына бу торпағы мүлк
вер. Бизи Иорданын о тајына
кечирмә».

6 Муса Ҹад вә Рубән оғул-
ларына деди: «Гардашлары-
ныз мү�арибәјә ҝедәҹәк, сиз
исә өзүнүз үчүн бурада ра-
�ат јашајаҹагсыныз? 7 Нә
үчүн Исраил ҹамаатыны �ә-
вәсдән салырсыныз, гојмурсу-
нуз Је�ованын верәҹәји ди-
јара ҝетсинләр? 8 Аталары-
нызы Гәдис-Барнидән о дија-
ра бахмаг үчүн ҝөндәрәндә
елә онлар да белә етмишди-
ләр.3 9 Әшгул вадисинә4 ҝе-
диб ораны ҝөрәндә Исраил
ҹамаатыны ру�дан салдылар
вә онлар Је�ованын верәҹәји
торпаға ҝетмәк истәмәдиләр.S
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10 Һәмин ҝүн Је�ова гәзәб-
ләниб анд ичди:* 11 “Мисир-
дән чыханлардан јашы ијирми
вә ијирмидән јухары оланла-
рын �еч бири Ибра�имә, Ис�а-
га вә Јагуба анд ичдијим+ ди-
јары ҝөрмәјәҹәк,, онлар Мәнә
бүтүн гәлбләри илә итаәт
етмәдиләр. 12 Тәкҹә гәназ-
лы Јуфәнна оғлу Калиб- вә
Нун оғлу Јушә¸ ораны ҝөрә-
ҹәк, чүнки онлар бүтүн гәлб-
ләри илә Је�оваја итаәт ет-
диләр/”. 13 Бәли, Је�ованын
Исраилә гәзәби тутду вә он-
лары гырх ил1 сә�рада сәр-
ҝәрдан долашдырды, та о вах-
та гәдәр ки, Је�ованын ҝө-
зүндә бәдәмәл олан нәсил
гырылдыÀ. 14 Инди, сиз, ҝү-
на�карларын белиндән ҝәлән-
ләр, аталарынызын јерини ту-
туб Је�ованын Исраилә олан
гәзәбини да�а да артырырсы-
ныз. 15 Әҝәр Онун итаәтин-
дән чыхсаныз, О, јенә дә халгы
сә�рада долашдыраҹаг. Бу �ә-
рәкәтинизлә сиз бүтүн бу ҹа-
маатын ахырына чыхаҹагсы-
ныз».

16 Үстүндән бир гәдәр ке-
чәндән сонра онлар Муса-
ја јахынлашыб дедиләр: «Изин
вер, бурада �ејванларымыз
үчүн даш ағыллар тикәк, өв-
ладларымыз үчүн шә�әрләр
салаг. 17 Гој онлар бу јерин
сакинләриндән горхуб-�үрк-
мәдән мө�кәм шә�әрләрдә ја-
шасынлар. Биз исә дөјүшмә-
јә, исраиллиләри өз јерләринә
чатдыранаҹан онларын өнүн-
дә ҝетмәјә �азырыг.3 18 Ис-
раиллиләрин �әр бири өз тор-
паг пајыны алмајынҹа �еч би-
римиз өз евимизә гајытмаја-
ҹағыг.4 19 Һәм дә ки, торпаг
пајымызы Иорданын бу та-
јында�S алдығымыздан да�а о
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бири тајда торпаг алмајаҹа-
ғыг».

20 Муса онлара деди: «Әҝәр
әлинизә сила� алыб Је�о-
ванын �үзурунда мү�арибә-
јә ҝетсәниз,* 21 �әр бириниз
сила�ланараг Је�ованын �үзу-
рунда Иорданы кечсәниз вә
О, Өз дүшмәнләрини өнүн-
дән гованаҹан,+ 22 өлкә Је-
�ованын �үзурунда истила
едиләнәҹән, орада галыб, сон-
ра гајытсаныз,- онда Је�ова-
нын вә Исраилин гаршысын-
да ҝүна�сыз олаҹагсыныз вә
бу торпаг Је�ованын ризасы
илә сизин мирасыныз ола-
ҹаг.¸ 23 Лакин белә етмәсә-
низ, Је�оваја гаршы ҝүна� ет-
миш олаҹагсыныз. Вә билин
ки, ҝүна�ыныз ҹәзасыз гал-
мајаҹаг. 24 Инди исә ушагла-
рыныз үчүн шә�әрләр сала,
�ејванларыныз үчүн ағыллар
тикә биләрсиниз,/ амма верди-
јиниз сөзү унутмајын».

25 Ҹад вә Рубән оғуллары
Мусаја дедиләр: «Ағамыз неҹә
бујурурса, биз гулларын елә
дә едәҹәјик. 26 Арвад-ушаг-
ларымыз, мал-�ејванымыз бу-
рада, Ҝилад шә�әрләриндә га-
лаҹаг,1 27 амма гулларын, Је-
�ованын өнүндә мү�арибәјә
ҝетмәк үчүн сила�ланмыш
�әр кәс, ағамыз дејән кими, о
таја кечәҹәк».À

28 Муса ка�ин Әлјазара,
Нун оғлу Јушәјә вә Исраил гә-
биләләринин нәсил башчыла-
рына онларла бағлы ҝөстәриш
вериб 29 деди: «Әҝәр Ҹад вә
Рубән оғуллары, �амы бир нә-
фәр кими Је�ованын өнүн-
дә дөјүшмәк үчүн сила�ланыб
сизинлә бәрабәр Иорданын о
тајына кечсә, өлкә истила олу-
нанда Ҝилад торпағыны онла-
ра мүлк верәрсиниз.3 30 Јох
әҝәр әлләринә сила� алыб си-
зинлә ҝетмәсәләр, онда сизин-
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лә бир јердә Кәнан дијарында
мәскунлашаҹаглар».

31 Ҹад вә Рубән оғуллары
ҹаваб вериб дедиләр: «Је�о-
ва гулларына неҹә тапшырыб-
са, елә дә едәҹәјик. 32 Әли-
мизә сила� алыб Је�ованын
өнүндә о таја, Кәнан дијары-
на кечәҹәјик,* торпаг мүлкү-
мүз исә Иорданын бу тајын-
да олаҹаг». 33 Онда Муса он-
лара — Ҹад оғулларына, Ру-
бән оғулларына+ вә Јусифин
оғлу Мәнәссәнин гәбиләсинин
јарысына, амориләрин падша-
�ы Си�унун- вә Башан падша-
�ы Огун¸ өлкәсини, јәни тор-
паглары илә бирликдә о әра-
зиләрдәки шә�әрләри вә мәм-
ләкәтин әтраф шә�әрләрини
верди.

34 Ҹад оғуллары исте�кам-
лы шә�әрләр олан Дибун/,
Атарот1, АруирÀ, 35 Атрут-
Шуфән, Јазир3, Јогбә�ә4,
36 Бејт-Нимра�S вә Бејт-Һа-
ранm шә�әрләрини салдылар,
сүрүләри үчүн даш ағыллар
тикдиләр. 37 Рубән оғулла-
ры Һәшбун U, ИлалV, Кирја-
таимÄ, 38 НәбаW, Баал-МәунY

(онларын адыны дәјишдиләр)
вә Сибма� шә�әрләрини бәрпа
етдиләр. Онлар јенидән тик-
дикләри шә�әрләрә башга ад-
лар вердиләр.

39 Мәнәссә оғлу Ма�ирин
оғулларыZ Ҝилада гаршы јү-
рүш едиб ораны тутдулар вә
орада јашајан амориләри гов-
дулар. 40 Муса Ҝилады Мә-
нәссә оғлу Ма�ирин оғулла-
рына верди вә онлар ора-
да мәскунлашды.\ 41 Мәнәс-
сә оғлу Јаирин оғуллары да
�үҹум едиб Ҝиладын обалары-
ны тутдулар вә адыны Һаввут-
Јаир� гојдулар.¾ 42 Нуба јү-
рүш едиб Кәнаты вә әтраф
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шә�әрләри зәбт етди. Ораја
өз адыны вериб Нуба адлан-
дырды.

33 Муса илә Һарунун рә�-
бәрлији алтында Мисир-

дән* дәстә-дәстә�+ чыханда ис-
раиллиләрин јолу бу јерләр-
дән кечмишди., 2 Муса Је�о-
ванын әмри илә сәфәр бојунҹа
онларын дајаныб јола чыхдыг-
лары јерләри гејд едирди. Он-
ларын бир јердән чыхыб диҝә-
ринә ҝедәрәк мәр�әлә-мәр�ә-
лә етдикләри сәфәр будур:-

3 биринҹи ајын он бешин-
ҹи ҝүнү¸ онлар Рамсесдән/

чыхдылар. Пасханын1 сә�әри-
си ҝүн исраиллиләр бүтүн ми-
сирлиләрин ҝөзү гаршысын-
да зәфәрлә јола дүшдүләр.
4 Мисирлиләр исә бу вахт Је-
�ованын өлдүрдүјү илкинлә-
риÀ басдырырдылар, чүнки Је-
�ова онларын алла�ларынын
үзәриндә Өз �өкмүнү иҹра ет-
мишди.3

5 Беләҹә, исраиллиләр Рам-
сесдән чыхыб Суггутда4 дү-
шәрҝә салдылар. 6 Суггут-
дан чыхыб сә�ранын кәнарын-
дакы Етамда дүшәрҝә салды-
лар.S 7 Сонра Етамдан чыхыб
ҝеријә, Баал-Сәфјунлаm үзбәүз
олан Фә�ијрута тәрәф дөндү-
ләр вә Мигдолда дүшәрҝә сал-
дылар. U 8 Бундан сонра Фә-
�ијрутдан јола дүшдүләр, Гыр-
мызы дәниздән кечибV сә�ра-
јаÄ чыхдылар вә үч ҝүн Етам
сә�расыW илә јол ҝедиб Мара�-
даY дүшәрҝә салдылар.

9 Мара�дан чыхыб Елимә
ҝәлдиләр. Елимдә он ики бу-
лаг вә јетмиш хурма аға-
ҹы вар иди. Орада дүшәрҝә
салдылар.Z 10 Сонра Елим-
дән чыхыб Гырмызы дәни-
зин са�илиндә дүшәрҝә сал-
дылар. 11 Гырмызы дәнизин
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са�илиндән чыхыб Ти� сә�-
расында* дүшәрҝә салдылар.
12 Ти� сә�расындан чыхыб
Дүфҝа�да дүшәрҝә салдылар.
13 Дүфҝа�дан чыхыб Алушда
дүшәрҝә салдылар. 14 Алуш-
дан чыхыб Рәфдимдә дүшәр-
ҝә салдылар.+ Орада халг үчүн
ичмәјә су јох иди. 15 Сонра
онлар Рәфдимдән чыхыб Сина
сә�расында, дүшәрҝә салды-
лар.

16 Сина сә�расындан чы-
хыб Һәбрут-Һәттәвада- дү-
шәрҝә салдылар. 17 Һәбрут-
Һәттәвадан чыхыб Һәсејрут-
да¸ дүшәрҝә салдылар.
18 Һәсејрутдан чыхыб Рүт-
мәдә дүшәрҝә салдылар.
19 Рүтмәдән чыхыб Риммун-
Фарәсдә дүшәрҝә салдылар.
20 Риммун-Фарәсдән чыхыб
Либнада дүшәрҝә салдылар.
21 Либнадан чыхыб Рисса�да
дүшәрҝә салдылар. 22 Рис-
са�дан чыхыб Ге�ејлатда дү-
шәрҝә салдылар. 23 Ге�еј-
латдан чыхыб Сәфәр дағынын
јанында дүшәрҝә салдылар.

24 Сонра Сәфәр дағындан
чыхыб Харадда дүшәрҝә сал-
дылар. 25 Хараддан чыхыб
Ма�илутда дүшәрҝә салдылар.
26 Ма�илутдан чыхыб/ Та�ат-
да дүшәрҝә салдылар. 27 Та-
�атдан чыхыб Тарихдә дү-
шәрҝә салдылар. 28 Тарих-
дән чыхыб Митҝа�да дүшәрҝә
салдылар. 29 Митҝа�дан чы-
хыб Һәшмунда дүшәрҝә сал-
дылар. 30 Һәшмундан чыхыб
Мәсирутда дүшәрҝә салдылар.
31 Мәсирутдан чыхыб Бәни-
Јаганда1 дүшәрҝә салдылар.
32 Бәни-Јагандан чыхыб Һур-
Һәгидгәдә дүшәрҝә салдылар.
33 Һур-Һәгидгәдән чыхыб
ЈүтбәтдәÀ дүшәрҝә салдылар.
34 Јүтбәтдән чыхыб Абрун-
да дүшәрҝә салдылар. 35 Аб-

рундан чыхыб Әзјун-Гәбәрдә*

дүшәрҝә салдылар. 36 Әзјун-
Гәбәрдән чыхыб Син сә�ра-
сында+, јәни Гәдисдә дүшәрҝә
салдылар.

37 Сонра Гәдисдән чыхыб
Әдум дијарынын сәр�әдиндә-
ки Һур дағынын јанында дү-
шәрҝә салдылар., 38 Је�ова-
нын әмри илә ка�ин Һарун
Һур дағына галхды вә исраил-
лиләрин Мисирдән чыхмала-
рынын гырхынҹы илинин бе-
шинҹи ајынын биринҹи ҝүнүн-
дә орада өмрүнү баша вурду.-

39 Һур дағында дүнјадан кө-
чәндә Һарун јүз ијирми үч ја-
шында иди.

40 Кәнан дијарында, Неҝев-
дә јашајан кәнани Арад падша-
�ы¸ исраиллиләрин ҝәлдијини
ешитди.

41 Бир мүддәт сонра ис-
раиллиләр Һур дағындан чы-
хыб/ Сәлмунда дүшәрҝә сал-
дылар. 42 Сәлмундан чыхыб
Фәнунда дүшәрҝә салды-
лар. 43 Сонра Фәнундан чы-
хыб Увутда1 дүшәрҝә салды-
лар. 44 Увутдан чыхыб Муаб-
лаÀ �әмсәр�әд олан Әјје-Әва-
римдә� дүшәрҝә салдылар.
45 Әјјимдән чыхыб Дибун-
Ҹадда3 дүшәрҝә салдылар.
46 Дибун-Ҹаддан чыхыб Әл-
мун-Дибләтајимдә дүшәрҝә
салдылар. 47 Әлмун-Диблә-
тајимдән чыхыб Нәба дағы-
нын4 гаршысында Абарим дағ-
ларындаS дүшәрҝә салдылар.
48 Ахырда Абарим дағларын-
дан чыхыб Әри�а јахынлығын-
да, Иордан са�илиндәки Муаб
чөллүјүндә дүшәрҝә салды-
лар.m 49 Онлар Иордан бо-
јунҹа узанан Муаб чөллүјүн-
дә Бејт-Јәшимутдан тутмуш
Абил-Шиттимәдәк U дүшәрҝә
салмышдылар.
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50 Је�ова Әри�а јахынлы-
ғында, Иордан са�илиндәки
Муаб чөллүјүндә Муса илә да-
нышыб деди: 51 «Исраилли-
ләрә белә де: “Сиз Иорда-
ны кечиб Кәнан дијарына ҝир-
мәк үзрәсиниз.* 52 Өлкәнин
бүтүн сакинләрини гаршы-
ныздан говун. Онларын бү-
түн ојма дашларыны+ вә төк-
мә бүтләрини, мә�в един,
сәҹдәҝа�ларыны� дармадағын
един.- 53 Сиз торпаға са�иб
олуб орада јашајаҹагсыныз,
чүнки Мән ораны сизә мүлк
олараг верәҹәјәм.¸ 54 Пүшк
атыб/ торпағы аиләләриниз
арасында бөлүшдүрүн. Сајы
чох оланларын торпаг пајы бө-
јүк, сајы аз оланларынкы ки-
чик олмалыдыр.1 Һәр кәс
пүшклә она дүшән јердә тор-
паг пајы алаҹаг. Мүлкүнү-
зү аталарынызын гәбиләсинә
ҝөрә алаҹагсыныз.À

55 Әҝәр өлкәнин сакинлә-
рини гаршыныздан говмаса-
ныз,3 өлкәдә галанлар сизә
ҝөз дағы олаҹаглар, бөјрү-
нүзү тикан кими дәләҹәк-
ләр, јашадығыныз өлкәдә сизә
ҝөз вериб ишыг вермәјәҹәк-
ләр.4 56 Мән исә онларын ба-
шына ҝәтирмәк истәдијими
сизин башыныза ҝәтирәҹә-
јәм”».S

34 Је�ова Муса илә даны-
шыб деди: 2 «Исраил-

лиләрә белә ҝөстәриш вер:
“Сиз Кәнан торпағынаm ҝирән-
дә ирс олараг алаҹағыныз Кә-
нан торпағынын сәр�әдләри
белә олаҹаг. U

3 Ҹәнуб сәр�әдиниз Син
сә�расындан башлајыб Әдум
бојунҹа узанаҹаг. Шәрг тә-
рәфдә исә ҹәнуб сәр�әдиниз
Шор дәнизин� гуртараҹағын-
дан башлајаҹаг,V 4 сонра ис-
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тигамәтини дәјишиб Әгрәб јо-
хушунун* ҹәнубундан кечәрәк
Синә доғру узанаҹаг. Онун уҹ-
гар нөгтәси Гәдис-Барнинин+

ҹәнубу олаҹаг. Орадан Һазар-
Аддара,, сонра исә Әзмуна
истигамәт алаҹаг. 5 Әзмунда
Мисир вадисинә тәрәф дөнә-
ҹәк. Сәр�әдин гуртараҹағы дә-
низ� олаҹаг.-

6 Гәрб сәр�әдиниз Бөјүк дә-
низ олаҹаг. Бу, сизин гәрб сәр-
�әдиниздир.¸

7 Шимал сәр�әдиниз белә
олаҹаг: сәр�әди Бөјүк дәниз-
дән Һур дағына,/ 8 Һур да-
ғындан Ләбу-Һәмәсә1 чәкин.
Сәр�әд СададаÀ, 9 сонра исә
Зифруна узанаҹаг. Онун уҹгар
нөгтәси Һазар-Ејнән3 олаҹаг.
Бу, сизин шимал сәр�әдиниз-
дир.

10 Шәргдә сәр�әдинизи
Һазар-Ејнәндән Шәфәмә гә-
дәр чәкин. 11 Сәр�әд Шә-
фәмдән Ајинин шәрг тәрәфин-
дә олан Рибла�а� узанаҹаг,
сонра ениб Кинарәт дәнизи-
нин�4 шәргиндәки јамаҹлар-
дан кечәрәк 12 Иордана ча-
таҹаг. Сәр�әдин гуртараҹағы
Шор дәнизS олаҹаг. Өлкәни-
зинm сәр�әдләри белә ола-
ҹаг”».

13 Бундан сонра Муса ис-
раиллиләрә белә бујурду: «Бу,
Је�ованын доггуз јарым гәби-
ләјә вермәји әмр етдији, пүшк-
лә бөлүшдүрәҹәјиниз өлкә-
дир. U 14 Рубәнлиләр гәбилә-
синин нәсилләри, Ҹадлылар
гәбиләсинин нәсилләри, еләҹә
дә Мәнәссә гәбиләсинин јары-
сы артыг өз ирс торпагларыны
алыблар.V 15 Ики јарым гә-
билә Иордан бөлҝәсинин
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шәргиндә, ҝүндоғанда, Әри�а-
нын јанында артыг өз ирс тор-
пагларыны алыб».*

16 Је�ова јенә Муса илә да-
нышыб деди: 17 «Са�иб ола-
ҹағыныз торпағы сизин үчүн
ка�ин Әлјазарла+ Нун оғлу
Јушә, бөләҹәк. 18 Һәмчинин
торпағы бөлүшдүрмәјә көмәк
етмәк үчүн �әр гәбиләдән
бир башчы тәјин един.- 19 Бу
ишә тәјин олунаҹаг башчы-
лар бунлардыр: Јә�уда гәбилә-
синдән¸ Јуфәнна оғлу Калиб/,
20 Шәмун оғулларынын гәби-
ләсиндән1 Ами�уд оғлу Ша-
муил, 21 Бинјамин гәбилә-
синдәнÀ Кәслун оғлу Әлидад,
22 Дан оғулларынын гәбилә-
синдән3 Јолғу оғлу Бугги,
23 Јусиф оғулларындан:4 Мә-
нәссә оғулларынын гәбилә-
синдәнS Ифуд оғлу Һәнаил,
24 Әфраим оғулларынынm гә-
биләсиндән Шифтан оғлу
Гамуил, 25 Зәбулун оғулла-
рынын U гәбиләсиндән Пәр-
на� оғлу Әлсәфан, 26 Јәса-
кир оғулларынынV гәбиләсин-
дән Әззан оғлу Фәлтаил,
27 Ашир оғулларынынÄ гәби-
ләсиндән Сәлуми оғлу Әхиуд,
28 Нифталы оғулларынынW гә-
биләсиндән Ами�уд оғлу Фә-
даил». 29 Је�ова Кәнан дија-
рында торпағы исраиллилә-
рин арасында бөлмәји бу адам-
лара �әвалә етди.Y

35 Је�ова Әри�а јахынлы-
ғында, Иордан са�илин-

дәки Муаб чөллүјүндәZ Муса
илә данышыб деди: 2 «Ис-
раиллиләрә әмр ет ки, ирс ала-
ҹаглары мүлкдән лавилиләрә
шә�әрләр версинләр.\ О шә-
�әрләрин әтрафындакы отлаг-
лары да онлара версинләр.¾

3 Лавилиләр бу шә�әрләрдә
јашајаҹаг, отлаглар исә мал-га-
раларыны отарыб сахламаг вә
бүтүн башга �ејванлары үчүн

олаҹаг. 4 Лавилиләрә верә-
ҹәјиниз шә�әрләрин әтрафын-
дакы отлаглар �әр тәрәфдән
шә�әр диварындан 1000 гулаҹ�
узанмалыдыр. 5 Шә�әр орта-
да олмагла шә�әрин шәрг, ҹә-
нуб, гәрб вә шимал тәрәфиндә
отлаглар үчүн 2000 гулаҹ өл-
чүн. Бу, онларын шә�әрләри-
нин отлаглары олаҹаг.

6 Лавилиләрә верәҹәјиниз
шә�әрләр адам өлдүрәнин га-
чыб сығынаҹағы 6 сығына-
ҹаг шә�әр,* үстәҝәл, 42 баш-
га шә�әр олаҹаг. 7 Онла-
ра отлаглары илә бирликдә
ҹәми 48 шә�әр вермәлиси-
низ.+ 8 Лавилиләрә ајрылан
шә�әрләр исраиллиләрин мүл-
күндән ҝөтүрүлмәлидир,, сајы
чох оланлардан чох шә�әр, аз
оланлардан аз шә�әр;- �әр гә-
билә алдығы мүлкә ҝөрә шә-
�әр вермәлидир».

9 Је�ова Мусаја деди:
10 «Исраиллиләрә белә де:
“Иорданы кечиб Кәнан ди-
јарына ҝирмәк үзрәсиниз.¸

11 Билмәдән адам өлдүрәнин
сығынмасы үчүн әлверишли
јерләрдә сығынаҹаг шә�әр-
ләр ајырын./ 12 Адам өлдү-
рән иҹма гаршысында мү�аки-
мә едиләнәдәк өлдүрүлмәсин1

дејә, бу шә�әрләрә гачыб ги-
сасчыдан ҝизләнә биләр.À

13 Һәмин шә�әрләр, 6 сығына-
ҹаг шә�әр бу мәгсәдә хидмәт
едәҹәк. 14 Шә�әрләрин үчү
Иорданын бу тајында,3 үчү
исә Кәнан дијарында4 олмалы-
дыр. Бунлар сығынаҹаг шә�әр-
ләр олаҹаг. 15 Һәм исраил-
лиләрдән, �әм јаделлиләрдәнS,
�әм дә ҝәлмәләрдән кимсә
билмәдән адам өлдүрәрсә, га-
чыб бу алты шә�әрдән биринә
сығына биләр.m

16 Амма кимсә кимисә дә-
мир аләтлә вуруб өлдүрүб-
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сә, о, гатил сајылыр. Га-
тил �өкмән өлдүрүлмәлидир.*

17 Әҝәр адамы дашла� вуруб
өлдүрүбсә, о, гатил сајылыр.
Гатил �өкмән өлдүрүлмәли-
дир. 18 Адамы тахта аләтлә�
вуруб өлдүрүбсә, о, јенә дә га-
тил сајылыр. Гатил �өкмән өл-
дүрүлмәлидир.

19 Гатили өләнин интигам-
чысы өлдүрмәлидир. Ону �а-
рада тутса өлдүрмәлидир.
20 Әҝәр адамы нифрәт етдији
үчүн итәләјиб вә ја гәсдән она
сары нә исә атыб,+ 21 јахуд
нифрәт етдији үчүн әли илә
вуруб өлдүрүбсә, о, �өкмән
өлдүрүлмәлидир. О, гатилдир.
Өләнин интигамчысы ону �а-
рада тутса өлдүрмәлидир.

22 Әҝәр кимсә кимисә әда-
вәт бәсләдијинә ҝөрә дејил, тә-
садүфән итәләјиб вә ја �еч бир
гәрәзи олмадан она тәрәф нә
исә атыб,, 23 јахуд ҝөрмәјиб
онун үстүнә әлиндән даш са-
лыб өлдүрүбсә, әҝәр она дүш-
мән дејилдисә вә она зәрәр
јетирмәк гәсдиндә олмајыбса,
24 иҹма әлиндән хәта чыхан
адамла интигамчынын ишинә
баханда бүтүн бунлары нәзәрә
алараг �өкм чыхармалыдыр.-

25 Иҹма адам өлдүрәни инти-
гамчынын әлиндән гуртарма-
лы вә сығындығы сығынаҹаг
шә�әрә гајтармалыдыр. Һәмин
адам мүгәддәс јағла мәс� олу-
нан¸ баш ка�ин өләнәҹән ора-
да јашамалыдыр.

26 Амма адам өлдүрән сы-
ғындығы шә�әрин �үдудла-
рындан кәнара чыхар, 27 ин-
тигамчы да сығынаҹаг шә-
�әрдән кәнарда ону тутуб
өлдүрәрсә, онун ганы бата-
ҹаг. 28 Чүнки адам өлдүрән
баш ка�инин өлүмүнә гәдәр

79B5; �ÁÀ`eÀZB */*Y ¾W/º`À +SWÀÆÀV
/*jW*D 79B5< �ÁÀ`eÀZB */*Y ¾W/º`À
+SWÀÆÀV b*fb* *WÀbWÀD

сығынаҹаг шә�әрдә јашамалы-
дыр. Баш ка�инин өлүмүндән
сонра исә өз јурдуна гајыда
биләр.* 29 Јашадығыныз �әр
јердә сиз дә, бүтүн ҝәләҹәк
нәсилләриниз дә бу ганунлар
әсасында �өкм етмәлисиниз.

30 Адам өлдүрән кәс ша-
�идләрин+ ифадәси әсасында
гатил билиниб өлдүрүлмәли-
дир., Лакин �еч ким бир нәфә-
рин ша�идлији илә өлдүрүл-
мәмәлидир. 31 Өлүмә лајиг
гатил үчүн фидјә алмамалы-
сыныз, о, �өкмән өлдүрүлмә-
лидир.- 32 Һәмчинин сығы-
наҹаг шә�әрә гачан адамдан
фидјә алыб она баш ка�инин
өлүмүндән әввәл јурдуна га-
јытмаға иҹазә вермәјин.

33 Јашадығыныз торпағы
мурдарламајын, чүнки төкү-
лән ган торпағы мурдар едир.¸

Торпаға төкүлән ган үчүн бу
ганы төкән адамын ганындан
башга �еч нә кәффарә ола бил-
мәз./ 34 Јашадығыныз мәм-
ләкәти, Мәним дә мәскун олду-
ғум бу мәмләкәти мурдарлама-
јын, чүнки Мән Је�ова Исраил
халгынын арасында јашајы-
рам”».1

36 Јусиф оғулларынын аи-
ләләриндән Мәнәссә оғ-

лу Ма�иринÀ оғлу Ҝиладын
өвладларынын аилә башчыла-
ры Мусанын вә исраиллилә-
рин аилә башчылары олан
ағсаггалларын јанына ҝәлиб
2 дедиләр: «Је�ова ағамыза
бујурмушду ки, торпағы пүшк-
лә бөлүб исраиллиләрә ирс
олараг пајласын.3 Һәмчинин
ағамыза Је�овадан белә бир
әмр дә верилмишди ки, гарда-
шымыз Сәлөв�әдә дүшән пај
онун гызларына верилсин.4

3 Бәс саба� онлар Исраи-
лин башга гәбиләсинә әрә
ҝетсәләр, онда онларын ирси
дә аталарымызын ирсиндән
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гопарылыб ҝетдикләри гәби-
ләнинкинә ҹаланмајаҹаг? Би-
зим пајымыза дүшән ирсдән
чыхмајаҹаг? 4 Исраиллиләр
үчүн Азадлыг или* ҝәләндә
гызларын ирси ҝетдикләри гә-
биләнин ирсинә гатылаҹаг.
Онларын ирси бизим аталары-
мызын ирсиндән чыхаҹаг!»

5 Онда Муса Је�ованын әм-
рилә исраиллиләрә деди: «Ју-
сиф оғулларынын гәбиләси
дүз дејир. 6 Је�ова Сәлөв�ә-
дин гызлары илә әлагәдар
белә бујурур: “Онлар көнүллә-
ри истәјән адама әрә ҝедә би-
ләрләр. Лакин ҝетдикләри
адам аталарынын гәбиләсин-
дән олмалыдыр. 7 Исраилли-
ләрин ирси бир гәбиләдән
башга гәбиләјә кечмәмәлидир,
онлар аталарынын гәбиләси-
нин ирсини горумалыдырлар.
8 Исраил гәбиләләриндә ир-
сән мүлк алан гызлар исә ата-

ларынын гәбиләсиндән олан
кәсә ҝетмәлидир ки,* исраил-
лиләр ата-баба ирсини горујуб
сахлаја билсинләр. 9 Исраил-
лиләрин ирси бир гәбиләдән
башга гәбиләјә кечә билмәз,
�әр гәбилә өз ирсини горума-
лыдыр”».

10 Сәлөв�әдин гызлары Је-
�ованын Мусаја бујурдуғу
кими етдиләр.+ 11 Мә�ла,
Тирзә, Һәҹлә, Милгә вә Ну�ә
аталары Сәлөв�әдин гардаш-
ларынын оғулларына әрә ҝет-
диләр., 12 Онлар Јусифин
оғлу Мәнәссәнин аиләләрин-
дән олан кишиләрлә аилә гур-
дулар ки, ирсләри аталарынын
аиләсинин мәнсуб олдуғу гә-
биләдә галсын.

13 Је�ова Әри�а јахынлы-
ғында, Иордан са�илиндәки
Муаб чөллүјүндә Муса васитә-
силә исраиллиләрә бу әмрләри
вә �өкмләри верди.-
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1 Муса Иордан бөлҝәсиндә,
Суф гаршысындакы сә�ра-

да, Фәран, Тофел, Лабан, Һә-
сејрут вә Диз�аб јахынлығын-
да� исраиллиләрә хитаб етди.
2 (Саир дағына ҝедән јол илә
Һурибдән Гәдис-Барнијә* он
бир ҝүнлүк јолдур.) 3 Гыр-
хынҹы илин+ он биринҹи ајы-
нын биринҹи ҝүнү Муса Је-
�ованын исраиллиләрлә бағлы
тапшырдығы �әр шеји онла-
ра чатдырды. 4 Һәшбунда ја-
шајан амори падша�ы Си�у-
ну, јенәндән вә Әштәрутда ја-
шајан Башан падша�ы Огу-

Әзрәјдә¸ мәғлуб едәндән сон-
ра 5 Муса Иордан бөлҝәсин-
дә, Муаб торпағында Ганунун
иза�ына башлајыб деди:/

5B5 � ÁÀ`eÀZB *`*amZ/*D

6 «Алла�ымыз Је�ова Һу-
рибдә бизә демишди: “Бу дағ-
лыг јердә галдығыныз кифа-
јәтдир.* 7 Амориләрин+ дағ-
лыг бөлҝәсинә вә бүтүн гоншу
бөлҝәләрә: Әрәбәјә,, дағлыг
бөлҝәјә, Шәфлаја, Неҝевә вә
са�илјаны бөлҝәјә ҝедин.- Кә-
наниләрин торпағына дахил
олун, Ливана¸ вә бөјүк чаја,
Фәрат чајына/ гәдәр ирәлилә-
јин. 8 Будур, торпаг гаршы-
ныздадыр. Ҝедин, Је�ованын
аталарыныз Ибра�имә, Ис�а-
га1, ЈагубаÀ вә онларын ҝәлә-
ҹәк өвладларына� вермәји вәд
етдији торпағы тутун”.3

9 Һәмин вахт мән сизә де-
мишдим: “Мән тәкбашына
сизи дашыја билмәрәм.4
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10 Алла�ыныз Је�ова сизи о
гәдәр чохалдыб ки, сајы-
ныз ҝөјдәки улдузлар гәдәр-
дир.* 11 Гој Алла�ыныз Је-
�ова сизи индикиндән дә мин
дәфә чох еләсин+ вә неҹә ки
вәд едиб, сизи немәт са�иби
етсин., 12 Амма мән тәк ҹа-
нымла сизин јүкүнүзү неҹә
дашыјым, дәрд-сәринизи неҹә
чәким, дава-далашыныза не-
ҹә дөзүм?- 13 Гәбиләләри-
низдән мүдрик, бәсирәтли,
дүнјаҝөрмүш адамлар сечин.
Мән онлары үстүнүздә баш-
чы гојаҹағам”.¸ 14 Онда сиз:
“Чох јахшы”, — дединиз.
15 Мән дә гәбиләләриниздә-
ки башчылары, мүдрик, дүнја-
ҝөрмүш адамлары үзәриниздә
башчы: минбашы, јүзбашы, әл-
либашы, онбашы вә нәзарәтчи
тәјин етдим./

16 О вахт �акимләринизә
белә ҝөстәриш вердим: “Ара-
ларында мүнагишә дүшән сој-
дашларынызын�, истәр ис-
раилли илә исраиллинин,
истәрсә дә исраилли илә јад-
еллинин ишинә1 әдаләтлә ба-
хынÀ. 17 Һөкм чыхаранда тә-
рәфкешлик етмәјин.3 Ади
адамы да бөјүк адамы динлә-
дијиниз кими динләјин.4 Адам-
лардан горхмајын,S �өкм Алла-
�ындыр.m Чох мүшкүл мәсәлә-
ләри исә мәнә тәгдим един, он-
лара мән бахарам”. U 18 Нә
етмәли олдуғунузу о вәдә сизә
билдирдим.

19 Сонра биз Һурибдән јола
дүшдүк. Алла�ымыз Је�ова-
нын бизә әмр етдији кими,
амориләринV дағлыг бөлҝәси-
нә ҝедән јолла, өзүнүзүн дә
ша�иди олдуғунуз о уҹсуз-бу-
ҹагсыз, ва�имәли сә�раныÄ

адладыг вә бу минвалла ҝә-
либ Гәдис-БарнијәW чатдыг.

5B5: � ÁÀ`eÀZB -*`/*jW*`mZm4mZD

20 Онда мән сизә дедим: “Је-
�ованын бизә вермәк истә-
дији јерә, амориләрин дағ-
лыг бөлҝәсинә ҝәлиб чатды-
ныз. 21 Алла�ыныз Је�ова
бураны сизә вериб. Одур ки,
ҝедин аталарынызын Алла�ы
Је�ованын сизә сөјләдији ки-
ми, бу торпаға јијәләнин.*

Горхмајын, тәлаша дүшмәјин”.
22 Сиз исә �амылыгла јаны-

ма ҝәлиб дединиз: “Гој өзүмүз-
дән габаг адамлар ҝөндәрәк
ки, �ансы јолла ҝедәҹәјимиз,
неҹә шә�әрләрлә растлаша-
ҹағымыз �агда бизә мәлумат
ҝәтирсинләр”.+ 23 Бу тәклиф
мәнә ағлабатан ҝөрүндү, она
ҝөрә дә мән араныздан он ики
нәфәр, �әр гәбиләдән бир нә-
фәр сечдим., 24 Онлар јола
дүшүб дағлыг бөлҝәјә- галх-
дылар вә Әшгул вадисинә ча-
тыб ораны ҝөздән кечирдиләр.
25 Сонра о торпағын барын-
дан ҝөтүрүб бизә ҝәтирдиләр
вә хәбәр вердиләр ки, Алла�ы-
мыз Је�ованын бизә вермәк
истәдији өлкә ҝөзәл өлкәдир.¸

26 Сиз исә Алла�ыныз Је�о-
ванын әмрини рәдд едиб ораја
ҝетмәк истәмәдиниз./ 27 Өз
чадырларынызда дејиниб сөј-
ләндиниз: “Је�ованын биз-
дән зә�ләси ҝедир, она ҝөрә
дә бизи Мисирдән чыхарыб
ки, амориләрин әлинә вериб
көкүмүзү кәссин. 28 Ахы биз
�ара ҝедирик? “Оранын ҹа-
мааты биздән ҝүҹлү, биздән
�үндүрдүр. Шә�әрләри бөјүк-
дүр, исте�камлары ҝөјләрә ди-
рәнир.1 Орада Анаг оғуллары-
ныÀ ҝөрдүк”, — дејәрәк гардаш-
ларымыз биздә үрәк-ҝөбәк гој-
мады”.3

29 Онда мән сизә де-
дим: “Тәшвишә дүшмәјин,
горхмајын онлардан.4 30 Ал-
ла�ыныз Је�ова сизин өнү-
нүздә ҝедәҹәк. О, Мисирдә
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ҝөзүнүзүн габағында си-
зин үчүн неҹә дөјүшмүшдү-
сә,* инди дә елә дөјүшәҹәк.+

31 Сә�рада оланда да ҝөрдү-
нүз ки, Алла�ыныз Је�ова оғ-
луну гуҹағында ҝәздирән ата
тәк сизи �әр јерә гуҹагда апар-
ды, та бу јерә ҝәлиб чыхана
гәдәр”. 32 Амма буна бахма-
јараг, сиз Алла�ыныз Је�оваја
иман ҝәтирмәдиниз., 33 Һал-
буки О, габағынызҹа ҝедирди
ки, дүшәрҝә салмаға сизә јер
тапсын. Сизә јол ҝөстәрмәк
үчүн ҝеҹәләр аловда, ҝүндүз-
ләр исә булудда зү�ур едирди.-

34 Је�ова дедикләринизин
�амысыны ешидирди. Буна
ҝөрә дә О гәзәбләниб анд
ичди:¸ 35 “Бу шәр нәсилдән
бир нәфәр дә олсун аталарына
вермәји анд ичдијим о ҝөзәл
дијары ҝөрмәјәҹәк,/ 36 тәкҹә
Јуфәнна оғлу Калибдән баш-
га. Бәли, Калиб ораны ҝөрә-
ҹәк, үстүндә ҝәздији о торпа-
ғы она вә оғулларына верәҹә-
јәм, чүнки о, бүтүн гәлбилә Је-
�оваја итаәт етди.1 37 (Һәтта
сизә ҝөрә Је�ованын мәнә дә
аҹығы тутду вә О, мәнә деди:
“Сән дә ора ҝетмәјәҹәксән.À

38 Ораја сәнин гуллуғунда ду-
ран Нун оғлу Јушә3 ҝедә-
ҹәк.4 Ону үрәкләндир�,S чүн-
ки Исраили �әмин дијара о
апараҹаг”.) 39 Әсир дүшәҹә-
јиндән горхдуғунуз өвладла-
рыныз,m �әлә јахшыны писдән
ајыра билмәјән оғулларыныз
ораја ҝедәҹәк, о дијары онлара
верәҹәјәм. U 40 Сиз исә ҝеријә,
Гырмызы дәниз јолу илә сә�-
раја гајыдын”.V

41 Онда сиз мәнә: “Је�ова-
нын гаршысында ҝүна�карыг.
Елә инди ҝедиб Алла�ымыз
Је�ованын әмр етдији кими
дөјүшәҹәјик!” — дејиб сила�-

5B7< � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB �WW*Ñ \Zd º`ÀVO
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ландыныз. Сизә елә ҝәлирди
ки, даға чыхмаг асан олаҹаг.*

42 Анҹаг Је�ова мәнә деди:
“Онлара сөјлә, дөјүшмәјә ҝет-
мәсинләр, чүнки Мән онлара
көмәк олмајаҹағам.+ Ҝетсә-
ләр, дүшмәнләринә јениләҹәк-
ләр”. 43 Мән чох дедим, сиз
аз ешитдиниз. Је�ованын әм-
ринә мә�әл гојмадыныз. Өзба-
шыналыг едиб даға чыхмаға үз
тутдунуз. 44 Дағда јашајан
амориләр габағыныза чыхды-
лар, ары кими далынызҹа дүш-
дүләр, сизи Саирә, Һормаја гә-
дәр говуб пәрән-пәрән салды-
лар. 45 Сиз гајыдыб Је�ова-
нын өнүндә ағлајыб-сызламаға
башладыныз. Је�ова исә сизә
гулаг асмады, сизә мә�әл гој-
мады. 46 Елә бу сәбәбдән Гә-
дисдә о гәдәр галдыныз.

2 Сонра, Је�ованын мәнә
әмр етдији кими, дөнүб

Гырмызы дәниз јолу илә сә�-
ра тәрәфә ҝетдик., Хејли мүд-
дәт Саир дағынын әтрафын-
да долашандан сонра 2 Је�о-
ва мәнә деди: 3 “Бу дағын әт-
рафыны ҝәзиб-долашмағыныз
кифајәтдир, инди шимала дө-
нүн. 4 Һәм дә халга белә әмр
елә: “Саирдә јашајан гардаш-
ларынызын, Ејс оғулларынын-

сәр�әдинин јанындан кечәҹәк-
синиз.¸ Дүздүр, онлар сиздән
горхаҹаглар,/ анҹаг сиз �ә-
рәкәтләринизә фикир верин.
5 Онларла ишиниз олмасын,
онларын торпағындан бир га-
рыш да олсун сизә вермәјәҹә-
јәм, чүнки Саир дағыны Ејсә
вермишәм.1 6 Онлара једији-
низ јемәјин, ичдијиниз сујун
пулуну вермәлисиниз.À 7 Ал-
ла�ыныз Је�ова �әр ишини-
зи аванд едиб. Бу бөјүк сә�ра-
да атдығыныз �әр аддым Она
аҝа�дыр. Бу гырх ил әрзин-
дә Алла�ыныз Је�ова сизин-
лә олуб, сиз �еч нәдән кор-
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луг чәкмәмисиниз”.* 8 Белә-
ликлә, биз Әрәбә јолуна, Елата
вә Әзјун-Гәбәрә јахынлашмаја-
раг Саирдә јашајан гардаш-
ларымыз Ејс оғулларынын ја-
нындан өтүб кечдик.+

Сонра дөнүб Муаб сә�ра-
сы јолу илә сәфәримизә давам
етдик., 9 Је�ова мәнә деди:
“Муаба дәјиб-долашмајын, он-
ларла дөјүшмәјин. Мән онла-
рын торпағындан бир парча да
сизә вермәјәҹәјәм, чүнки Ары
Лут өвладларына вермишәм.-

10 (Вахтилә орада ҝүҹлү, чох-
сајлы, анаглар кими �үндүр-
бој халг олан емләр¸ јаша-
јырды. 11 Рәфалар/ да анаг-
лара1 бәнзәјирди вә муабиләр
онлары да ем адландырырды.
12 Саирдә исә әввәлләр хури-
ләрÀ јашајырды. Ејс өвладла-
ры ораны әлә кечириб ху-
риләри гырмыш вә јерләрин-
дә мәскунлашмышды.3 Исраил
дә өзүнә мәхсус торпагда, Је-
�ованын онлара верәҹәји тор-
пагда белә едәҹәк.) 13 Инди
исә ҝедин, Зарәд вадисини ке-
чин”. Биз дә Зарәд вадиси-
ни кечдик.4 14 Гәдис-Барни-
дән чыхдығымыз вахтдан За-
рәд вадисини кечәнә гәдәр
отуз сәккиз ил кечмишди. Бу
вахт әрзиндә, Је�ованын анд
ичдији кими, о нәслин дөјү-
шә јарарлы бүтүн кишиләри
өлүб халгын ичиндән јох ол-
мушду.S 15 Дүшәрҝәдә ахыр-
ларына чыханадәк Је�ованын
әли онлара гаршы олду.m

16 Елә ки халгын ичиндән
о дөјүшчүләрин көкү кәсилди,U

17 Је�ова мәнә деди: 18 “Бу
ҝүн сиз Муаб әразисиндән, Ар-
дан кечмәлисиниз. 19 Әму-
ниләрә јахынлашанда онла-
ра дәјиб-долашмајын. Әмуни-
ләрин торпағындан сизә бир
парча да вермәјәҹәјәм, чүнки
ораны Лут өвладларына вер-

мишәм.* 20 Бура да рәфала-
рын өлкәси �есаб олунур-
ду.+ (Әввәлләр бурада рәфа-
лар јашајырды. Әмуниләр он-
лары замзум адландырырды.
21 Онлар ҝүҹлү, чохсајлы,
анаглар кими �үндүрбој халг
идиләр., Лакин Је�ова әму-
ниләрә ҝөрә онларын көкүнү
кәсди вә әмуниләр онларын
торпағыны зәбт едиб орада
мәскунлашдылар. 22 Һазыр-
да Саирдә јашајан Ејс өвлад-
лары- үчүн дә О, белә етмиш-
ди. Ејс өвладларына ҝөрә ху-
риләрин көкүнү кәсмишди
ки, онлар хуриләрин торпағы-
ны зәбт едиб та буҝүнкү ҝүнә
гәдәр орада мәскун олсунлар.¸

23 Гәззә бөлҝәсиндә/ јаша-
јан авларын да башына ејни
шеј ҝәлмишди. Кәфтурдан� ҝә-
лән кәфтурлар1 онлары гырыб
јерләриндә мәскән салмышды-
лар.)

24 Галхын, Әрнун вадисини
кечин.À Һәшбун падша�ы амо-
ри Си�уну сизин әлинизә ве-
рирәм.3 Ҝедин онунла мү�а-
рибәјә башлајын, өлкәсини ис-
тила един. 25 Бу ҝүндән елә
едәҹәјәм ки, ҝөјләр алтында
олан бүтүн халглар сизин �аг-
гынызда ешидәндә үрәкләри-
ни ва�имә, горху сараҹаг. Сизә
ҝөрә онларын ҹанына ләрзә
дүшәҹәк, тәлаш ичиндә вурну-
хаҹаглар”.4

26 Онда КәдимутданS Һәш-
бун падша�ы Си�уна хошмә-
рамлы сөзләрлә гасидләр ҝөн-
дәриб дедим:m 27 “Изин вер,
өлкәндән кечим. Јолдан нә
саға, нә дә сола бир аддым
белә, атмајаҹағам. U 28 Мәнә
пулла сатдығын јемәји јејиб,
пулла сатдығын сују ичәҹәјәм.
Садәҹә өлкәндән кечмәјә мәнә
иҹазә вер. 29 Саирдә јашајан
Ејс өвладлары вә Арда јашајан
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муабиләр бизимлә белә дав-
рандылар. Иорданы кечиб Ал-
ла�ымыз Је�ованын бизә вер-
мәји вәд етдији өлкәјә ҝедәнә
гәдәр сән дә бизим үчүн буну
ет”. 30 Лакин Һәшбун падша-
�ы Си�ун бизә өлкәсиндән
кечмәјә иҹазә вермәди. Чүн-
ки Је�ова онун үрәјини даша
дөндәрмиш, инадкар етмишди
ки,* ону сизин әлинизә версин,
неҹә ки верди.+

31 Онда Је�ова мәнә деди:
“Артыг Си�уну да, өлкәси-
ни дә сизин әлинизә вер-
мишәм. Башлајын истилаја!”,

32 Си�ун дөјүшмәк үчүн бү-
түн адамларыны јығыб Ја�аса,
бизим гаршымыза чыханда-

33 Алла�ымыз Је�ова ону би-
зим әлимизә верди. Биз дә
ону, оғулларыны вә адамлары-
ны мәғлуб етдик. 34 О вахт
онун бүтүн шә�әрләрини зәбт
едиб јерлә јексан етмишдик.
Гадын, киши, ушаг демәјиб, �а-
мысыны мә�в етмиш, бир нә-
фәри белә, сағ бурахмамыш-
дыг.¸ 35 Тәкҹә мал-�ејваны
вә зәбт етдијимиз шә�әрләр-
дән әлә кечирдијимиз талан
малыны өзүмүзә гәнимәт ҝө-
түрмүшдүк. 36 Әрнун вади-
синин кәнарында јерләшән
Аруирдән/ (вадијә аид шә�әр
дә дахил олмагла) тутмуш Ҝи-
лада гәдәр елә шә�әр галма-
мышды ки, әлимиз ора чатма-
сын. Алла�ымыз Је�ова �амы-
сыны бизә тәслим етмишди.1

37 Анҹаг әмуниләрин өлкәси-
нә, нә Јәббуг вадисинин гы-
рағына,À нә дағлыг бөлҝәдә-
ки шә�әрләрә, нә дә Алла�ы-
мыз Је�ованын гадаған етдији
башга јерә јахын ҝетмәдиниз.3

3 Сонра биз дөнүб Башан
јолу илә јухары ҝетдик. Ба-

шан падша�ы Ог бизә гаршы
вурушмаг үчүн адамларыны
јығыб Әзрәјә ҝәлди.4 2 Је�о-

ва мәнә деди: “Ондан горхма.
Онун өзүнү дә, адамларыны
да, торпағыны да сәнин әли-
нә тәслим едәҹәјәм. Һәшбун-
да јашајан амори падша�ы Си-
�унун башына ҝәтирдијини бу-
нун да башына ҝәтирәҹәксән”.
3 Беләҹә, Алла�ымыз Је�о-
ва Башан падша�ы Огу вә
онун бүтүн адамларыны би-
зим әлимизә верди вә биз
бир нәфәри дә сағ бурахма-
дан �амыны гылынҹдан кечир-
дик. 4 Сонра онун бүтүн шә-
�әрләрини зәбт етдик. Елә шә-
�әр галмады ки, әлимизә кеч-
мәсин. Алтмыш шә�әр, бүтүн
Аргуб бөлҝәси, Огун Башанда-
кы сәлтәнәти истила олун-
ду.* 5 Шә�әрләрин �амысы-
нын �үндүр диварлары, ҹәфтә-
ли дарвазалары вар иди. Үс-
тәлик, орада чохлу кичик
шә�әрләр вар иди. 6 Лакин
биз Һәшбун падша�ы Си�у-
нун өлкәсиндәки кими, бура-
да да шә�әрләрин �амысыны
јерлә јексан етдик,+ киши, га-
дын, ушаг демәјиб, �амыны
гырдыг., 7 Бүтүн �ејванлары
өзүмүзә ҝөтүрдүк, шә�әрләри
талан етдик.

8 О вахт биз Әрнун ва-
дисиндән тутмуш Һәрмун
дағына кими олан әрази-
ни, Иордан бөлҝәсиндәки
ики амори падша�ынын өл-
кәсини- 9 (сидонлулар Һәр-
мун дағыны Ширјун, амори-
ләр исә Сәнир адландырыр-
дылар), 10 јајладакы бүтүн
шә�әрләри, бүтүн Ҝилады, Ба-
шанда Огун сәлтәнәтинә аид
шә�әрләр олан Сәлхә вә Әз-
рәјәдәк бүтүн Башаны тутдуг.¸

11 Башан �өкмдары Ог рә-
фалардан сонунҹусу иди. Онун
мафәсини дәмирдән� дүзәлт-
мишдиләр. Бу мафә �әлә дә
әмуниләрин Рабба� шә�әрин-
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дәдир. Онун узунлуғу ади гу-
лаҹла� доггуз гулаҹ, ени дөрд
гулаҹдыр. 12 О вахт биз бу
јери тутдуг: Әрнун вадиси-
нин јанында јерләшән Аруир-
дән* башлајан әразини, Ҝилад
дағлыг бөлҝәсинин јарысыны.
Мән онун шә�әрләрини рубән-
лиләрә вә ҹадлылара вердим.+

13 Ҝиладын о бири јарысыны
вә Огун сәлтәнәти олан Ба-
шаны бүтүнлүклә Мәнәссә гә-
биләсинин јарысына вердим.,

Башанда олан Аргуб бөлҝәси
рәфаларын өлкәси кими таны-
нырды.

14 Мәнәссә оғлу Јаир- гә-
шуриләрин вә мәкатиләрин
сәр�әдинәдәк¸ бүтүн Аргуб
бөлҝәсини/ тутуб Башанын о
кәндләринә өз адыны верди.
Бу ҝүнәдәк дә оралар Һаввут-
Јаир� адланыр.1 15 Ҝилады
Ма�ирә вердим.À 16 Рубәнли-
ләрлә ҹадлылара3 Ҝиладдан
тутмуш Әрнун вадисинә гәдәр
(вадинин ортасы сәр�әддир),
әмуниләрин сәр�әди олан ва-
дијә, Јәббуга гәдәр, 17 Әрә-
бә, Иордан вә онун са�или
олан сәр�әдә гәдәр, Кинарәт-
дән Әрәбә дәнизинә, јәни шәрг
тәрәфдәки Физгә әтәкләриндә
јерләшән Шор дәнизә� гәдәр
әразини вердим.4

18 Онда сизә бу әмри вер-
дим: “Алла�ыныз Је�ова бу өл-
кәни сизә вериб ки, она са�иб
оласыныз. Гој бүтүн әрәнләри-
низ сила�ланыб гардашлары-
ныз исраиллиләрин гаршы-
сында о таја кечсин.S 19 Тәк-
ҹә гадынлар, ушаглар вә �еј-
ванларыныз (билирәм ки,
мал-�ејван сарыдан болсунуз)
сизә вердијим бу шә�әрләрдә
галсын. 20 Је�ова гардашла-
рынызы да сизин кими динҹ-
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лијә чыхарандан сонра, онлар
да Иорданын о тајында Је�о-
ванын онлара вердији торпағы
тутандан сонра �әр кәс ҝери-
јә, она вердијим мүлкә гајыда
биләр”.*

21 Һәмчинин мән Јушәјә+

әмр едиб дедим: “Је�ованын
бу ики падша�а нә етдијини өз
ҝөзләринлә ҝөрдүн. О тајда-
кы бүтүн падша�лыглары да
Је�ова ејни агибәтә дүчар
едәҹәк., 22 Онлардан горх-
мајын, сизин үчүн дөјүшән Ал-
ла�ыныз Је�овадыр!”-

23 О вахт мән Је�оваја јал-
варыб дедим: 24 “Еј Күлли-
Ихтијар Је�ова, Сән бу гулуна
әзәмәтини, ҝүҹлү голуну¸ ҝөр-
мәји нәсиб етмисән. Ҝөјләр-
дә, јер үзүндә олан �ансы ал-
ла� Сәнин кими гүдрәтли иш-
ләр ҝөрүр?/ 25 Нә олар, изин
вер, Иорданын о тајына ке-
чиб о ҝөзәл дијары, о фүсун-
кар дағлары, Ливаны ҝөрүм”.1

26 Амма сизин уҹбатыныз-
дан Је�ова �әлә дә мәнә гә-
зәбли иди,À буна ҝөрә дә
мәни ешитмәк истәмәди. Је�о-
ва мәнә деди: “Бәсдир, јетәр!
Бир дә Мәнимлә бу �агда да-
нышма. 27 Физгәнин тәпәси-
нә чых,3 орадан гәрбә, шима-
ла, ҹәнуба, шәргә бах, дијары
сејр елә, чүнки Иорданын о
тајына кечмәјәҹәксән.4 28 Ју-
шәни өз јеринә тәјин елә,S

ону үрәкләндириб голуна гүв-
вәт вер, чүнки чајын о тајы-
на халгын башында о ҝедәҹәкm

вә сејр едәҹәјин дијары онла-
ра мә�з о верәҹәк”. 29 Бүтүн
бунлар биз Бејт-Фаур гаршы-
сындакы вадидә галанда баш
вермишди. U

4 Инди исә, еј Исраил, сизә
чатдырдығым ганун вә

�өкмләри динләјин ки, сағ
галасынызV вә аталарыны-
зын Алла�ы Је�ованын сизә
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верәҹәји дијара дахил олуб
она са�иб оласыныз. 2 Сизә
дедијим сөзләрә бир кәлмә
дә артырыб-әскилтмәјин.* Ал-
ла�ыныз Је�ованын әмрләри-
нә — сизә вердијим әмрләрә
риајәт един.

3 Өзүнүз ҝөрдүнүз ки, Је-
�ова Фаур Баалы ә�валатын-
да нә етди. Алла�ыныз Је-
�ова араныздан Фаур Баа-
лынын архасынҹа ҝедән �әр
кәси тәләф етди.+ 4 Лакин
Алла�ыныз Је�оваја вәфалы
галан сизләр бу ҝүн сағсыныз.
5 Мән сизә, Алла�ым Је�ова-
нын бујурдуғу кими, бүтүн га-
нун вә �өкмләри чатдырдым
ки,, са�иб олаҹағыныз өлкәдә
онларла јашајасыныз. 6 Он-
лара диггәтлә әмәл един.- Белә
давранмағыныз башга халгла-
ра сизин мүдрик¸, агил/ ол-
дуғунузу ҝөстәрәҹәк вә бу
гајда-ганунлар �аггында еши-
дән о халглар дејәҹәк: “Бу бө-
јүк халг, доғрудан да, мүдрик
вә агил бир халгдыр”.1 7 Ал-
ла�ымыз Је�ованы чағыранда
Онун бизә јахын олдуғу гәдәр,
�ансы бөјүк халгын алла�лары
она елә јахын олур?À 8 Һан-
сы бөјүк халгын бу ҝүн сизә
вердијим бу Ганун кими адил
�өкмләри вә ганунлары вар?3

9 Амма сиз е�тијатлы олун,
диггәт един ки, ҝөзүнүзлә ша-
�ид олдуғунуз шејләри унут-
мајасыныз, нә гәдәр ки сағсы-
ныз, онлар үрәјиниздән силин-
мәсин. Онлары оғулларыныза
да, нәвәләринизә дә даны-
шын.4 10 Һурибдә Алла�ы-
ныз Је�ованын гаршысында
дурдуғунуз ҝүн Је�ова мәнә
демишди: “Халгы бир јерә топ-
ла, гој дејәҹәјим сөзләри ешит-
синләр ки,S өмүрләринин �әр
ҝүнүнү Алла� горхусуm илә ја-
шамағы өјрәнсинләр, өвладла-
рына да өјрәтсинләр”. U

11 Онда сиз јахын ҝәлиб да-
ғын әтәјиндә дајандыныз. Дағ
од ичиндә иди, ондан галхан
алов ҝөјә бүләнд олмушду. Һәр
јаны зүлмәт гаранлыг, гара бу-
лудлар бүрүмүшдү.* 12 Је�о-
ва аловун ичиндән сизинлә да-
нышмаға башлады.+ Сиз деји-
лән сөзләри ешидир, амма �еч
бир сурәт ҝөрмүрдүнүз., Јал-
ныз сәс ешидирдиниз.- 13 О,
сизә Өз ә�дини — он әмри�¸

бәјан едиб бу ә�дә әмәл ет-
мәји тапшырды./ Сонра онла-
ры ики даш лөв�ә үзәринә јаз-
ды.1 14 Онда Је�ова мәнә бу-
јурду ки, бүтүн ганунлары вә
�өкмләри сизә анладым. Сиз
�әмин о ганунлары са�иб ола-
ҹағыныз өлкәдә рә�бәр тутуб
јашамалысыныз.

15 Је�ова Һурибдә аловун
ичиндән сизинлә данышан
ҝүн �еч бир сурәт ҝөрмәмиш-
диниз. Буна ҝөрә дә диггәт-
ли олун ки, 16 рәзиллик едиб
нәјинсә сурәтиндә ојма бүт дү-
зәлтмәјәсиниз.À Нә кишинин,
нә гадынын, 17 нә јер үзүн-
дәки �әр �ансы бир �ејванын,
нә сәмада учан гушун,3 18 нә
торпагда сүрүнән ҹанлынын,
нә дә суда јашајан балығын су-
рәтини дүзәлтмәјин.4 19 Ҝөз-
ләринизи ҝөјләрә галдырыб
баханда, асимандакы ордуну —
ҝүнәши, ајы, улдузлары ҝөрән-
дә алданыб онлара сәҹдә гыл-
мајын, онлара ситајиш етмә-
јин.S Алла�ыныз Је�ова онла-
ры ҝөјләр алтында јашајан бү-
түн бәшәрә әрмәған едиб.
20 Лакин сизләри Је�ова дә-
мирәридән собадан, Мисирдән
чыхартды ки, буҝүнкү кими
Онун мәхсуси халгыm оласы-
ныз.

21 Је�ованын сизә ҝөрә мә-
нә аҹығы тутмушду. U О анд ич-
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мишди ки, Иорданы кечиб Ал-
ла�ыныз Је�ованын сизә
ирс олараг вердији о ҝөзәл
дијара гәдәм басмајаҹағам.*

22 Бәли, мән бурада өләҹә-
јәм, Иорданы кечмәјәҹәјәм.+

Сиз исә о таја кечиб о ҝө-
зәл дијара са�иб олаҹагсы-
ныз. 23 Бахын, Алла�ыныз
Је�ованын сизинлә бағлады-
ғы ә�ди унутмајын., Алла�ы-
ныз Је�ованын гадаған етди-
ји �еч нәјин сурәтиндә өзүнүз
үчүн ојма бүт дүзәлтмәјин.-

24 Чүнки Је�ова, сизин Ал-
ла�ыныз јандырыб-јахан алов-
дур,¸ там сәдагәт тәләб едән
Алла�дыр./

25 Өлкәдә хејли јашајан-
дан, оғул-ушаг, нәвә-нәтиҹә са-
�иби оландан сонра рәзил-
лик едиб бүт дүзәлтсәниз,1

Алла�ыныз Је�ованын ҝөзүн-
дә шәр иш ҝөрүб Ону тә�-
гир етсәниз,À 26 бу ҝүн ҝөјү
вә јери сизә гаршы ша�ид
тутурам ки, Иорданы кечиб
алаҹағыныз өлкәдән јох ола-
ҹагсыныз, өзү дә чох тез
бир заманда. Бәли, орада чох
галмајаҹагсыныз, бүсбүтүн тә-
ләф олаҹагсыныз.3 27 Је�о-
ва сизи халглар арасына сәпә-
ләјәҹәк.4 Је�ованын сизи тор-
пагларына сүрҝүн етдији халг-
ларын арасында ичиниздән
тәк-түк адам сағ галаҹаг.S

28 Орада инсан әлләринин
ағаҹдан, дашдан дүзәлтдији,m

ҝөрүб-ешитмәјән, иј, дад бил-
мәјән алла�лара гуллуг етмә-
ли олаҹагсыныз.

29 Амма әҝәр орада Алла-
�ыныз Је�ованы ахтарсаныз,
бүтүн гәлбинизлә, бүтүн вар-
лығынызла Онун �арајында
олсаныз, мүтләг Ону тапаҹаг-
сыныз. U 30 Бүтүн бунлар ба-
шыныза ҝәләндән сонра әзаб
ичиндә гыврыланда Алла�ы-
ныз Је�оваја дөнәҹәк, Она

итаәт едәҹәксиниз.* 31 Чүн-
ки Алла�ыныз Је�ова рә�мли
Алла�дыр.+ О, сизи атмаз, гој-
маз ки, тамамилә мә�в оласы-
ныз, анд ичәрәк аталарынызла
бағладығы ә�ди унутмаз.,

32 Дүнјанын бу башындан
о башына сораглајыб өјрә-
нин, ҝөрүн �еч сиздән әввәл-
ки дөврләрдә, Алла�ын јер-
дә инсаны хәлг етдији ҝүн-
дән бу јана бу ҹүр бөјүк иш-
ләр баш вериб, јахуд белә бир
шеј ешидән олуб?- 33 Һан-
сы бир халг сизин кими ало-
вун ичиндән Алла�ын сәсини
ешидиб вә сағ галыб?¸ 34 Ја
да Мисирдә ҝөзүнүзүн габа-
ғында сизин үчүн етдикләри-
ни Алла�ыныз Је�ова башга
�ансы халг үчүн едиб? Һөкм-
ләр верәрәк, әламәт вә мөҹү-
зәләр ҝөстәрәрәк/, ҹәнҝ едә-
рәк1, әлинин ҝүҹүнүÀ, голу-
нун гүввәтини нүмајиш етди-
рәрәк, дә�шәт доғуран ишләр3

ҝөрәрәк �ансы халгы башга
халгын ичиндән чыхарыб Өзү-
нүнкү едиб? 35 Бүтүн бун-
лар сизә ондан өтрү ҝөстәри-
либ ки, биләсиниз: Је�овадыр
Алла�, Ондан башга алла� јох-
дур.4 36 Сизи дүз јола чәкмәк
үчүн О, сизинлә ҝөјдән даны-
шыб. Јердә сизә Өз бөјүк ало-
вуну ҝөстәриб. Аловун ичин-
дән Онун сөзләрини ешитми-
синиз.S

37 О, улу бабаларынызы
севдијинә, онларын өвладла-
рыны сечиб Өз халгыm ет-
дијинә ҝөрә сизи бөјүк гүд-
рәти илә, Өз нәзәри алтында
Мисирдән чыхарды. 38 Сиз-
дән бөјүк, сиздән ҝүҹлү халг-
лары гаршыныздан говду ки,
сизи онларын өлкәсинә ҝәтир-
син вә буҝүнкү кими, он-
ларын торпагларыны сизә
ирс версин. U 39 Буна ҝөрә
билин вә үрәјинизә �әкк един:
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јухарыда — ҝөјдә вә ашағы-
да — јердә тәк бир Алла� вар,
о да Је�овадыр.* Ондан баш-
гасы јохдур.+ 40 Онун бу ҝүн
сизә чатдырдығым ганун вә
әмрләринә әмәл един ки, сиз
дә, өвладларыныз да хејир та-
пасыныз, Алла�ыныз Је�ова-
нын сизә вердији өлкәдә узун
мүддәт јашајасыныз».,

41 Һәмин вахт Муса Иорда-
нын шәрг тәрәфиндә үч шә-
�әр ајырды.- 42 Әҝәр кимсә
әдавәт бәсләдијинә ҝөрә дејил,
тәсадүфән адам өлдүрәрдисә,¸

бу шә�әрләрдән биринә гачыб
сағ гала биләрди./ 43 Рубән-
лиләр үчүн јајладакы сә�ра-
да Бәсәр1 шә�әрини, ҹадлылар
үчүн Ҝиладда РамутÀ шә�әри-
ни, мәнәссәлиләр үчүн Башан-
да Гулан3 шә�әрини ајырды.4

44 Мусанын исраиллиләр
үчүн тәсис етдији ГанунS бу
иди. 45 Бу өјүдләри, ганун вә
�өкмләри Муса исраиллилә-
рә Мисирдән чыхандан сонраm

46 Иордан бөлҝәсиндә, Бејт-
Фаурла үзбәүз вадидә, U Һәш-
бунда јашајан амори падша-
�ы Си�унун өлкәсиндә вер-
мишди.V Мисирдән чыхан Муса
илә исраиллиләр Си�уну мәғ-
лубијјәтә уғрадыбÄ 47 өлкә-
сини тутмуш, еләҹә дә Ба-
шан падша�ы Огун әразисини
әлә кечирмишдиләр.W Беләлик-
лә, онлар Иорданын шәргин-
дә ики амори падша�ынын
торпагларыны, 48 Әрнун ва-
дисинин кәнарындакы Аруир-
дәнY тутмуш Сијун, јәни Һәр-
мун дағына гәдәр әразини ис-
тила етмишдиләр.Z 49 Исти-
ла олунмуш торпаглара Физгә
әтәкләриндәки Әрәбә дәнизи-
нә� гәдәр Иорданын шәргиндә
јерләшән бүтүн Әрәбә бөлҝә-
си дә дахил иди.\

8B8= �"\` /ÀZS4E UÀZS ½Wº /ÀZS4D

5 Муса бүтүн исраиллиләри
чағырыб онлара сөјләди:

«Еј Исраил, бу ҝүн сизә бә-
јан етдијим ганун вә �өкмлә-
рә гулаг вер. Онлары өјрән
вә онлара дәгигликлә әмәл
ет. 2 Алла�ымыз Је�ова би-
зимлә Һурибдә ә�д бағлајыб.*

3 Је�ова бу ә�ди улу баба-
ларымызла дејил, бизимлә, бу
ҝүн сағ олуб бурада дуран-
ларла бағламышды. 4 Је�ова
аловун ичиндән сизинлә үз-
үзә, ҝөз-ҝөзә данышмышды.+

5 Мән �әмин вахт Је�ова илә
сизин аранызда дуруб, Је�о-
ванын сөзүнү сизә чатдырыр-
дым, чүнки сиз аловдан гор-
хуб даға јахын ҝетмирдиниз.-

О демишди:
6 “Мән сизи Мисирдән, кө-

ләлик евиндән чыхаран Алла-
�ыныз Је�овајам.¸ 7 Мәндән
башга алла�ыныз олмамалы-
дыр./

8 Өзүнүз үчүн нә јухары-
да — сәмада, нә ашағыда — јер-
дә, нә дә јердәки суларда олан
шејләрин �еч биринин бүтүнү
вә ја сурәтини дүзәлтмәјин.1

9 Онлара сәҹдә гылыб сита-
јиш етмәјин, чүнки Мән,À Ал-
ла�ыныз Је�ова там сәдагәт
тәләб едән Алла�ам.3 Мәнә
аси кәсилән аталарын ҝүна�-
ларынын ҹәзасыны оғуллары-
на, үчүнҹү, дөрдүнҹү нәслә
гәдәр өвладларына чәкдирә-
рәм.4 10 Мәни севиб әмрлә-
римә әмәл едәнләрин исә мин-
ләрлә нәслинә мә�әббәт ҝөс-
тәрәрәм.

11 Алла�ыныз Је�ованын
адыны налајиг шәкилдә дили-
низә ҝәтирмәјин,S чүнки Је�о-
ва Онун адыны налајиг шәкил-
дә дилә ҝәтирәни ҹәзасыз гој-
маз.m

12 Шәнбә ҝүнүнә риајәт
едиб ону Алла�ыныз Је�ова-
нын әмр етдији кими, мү-
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гәддәс тутун.* 13 Нә иши-
низ варса, алты ҝүн әрзиндә
един.+ 14 Једдинҹи ҝүн Ал-
ла�ыныз Је�оваја �әср олун-
муш Шәнбәдир., Һәмин ҝүн
�еч бир иш ҝөрмәмәлисиниз.-

Нә өзүнүз, нә оғлунуз, нә гы-
зыныз, нә гулунуз, нә гараба-
шыныз, нә өкүзүнүз, нә ула-
ғыныз, нә башга �ејваныныз,
нә дә шә�әрләриниздә јаша-
јан јаделли �еч бир иш ҝөрмә-
мәлидир.¸ Бәли, гул-гарабашы-
ныз да сизин кими динҹәлмә-
лидир./ 15 Унутмајын ки, бир
вахтлар сиз Мисирдә гул иди-
низ, Алла�ыныз Је�ова да
сизи орадан ҝүҹлү әли, гүв-
вәтли голу илә чыхартды.1

Мә�з буна ҝөрә Алла�ыныз Је-
�ова сизә шәнбә ҝүнүнә риа-
јәт етмәји бујурмушдур.

16 Алла�ыныз Је�ованын
әмр етдији кими, атаныза вә
ананыза �өрмәт един ки,À Ал-
ла�ыныз Је�ованын сизә вер-
дији торпагда узун өмүр сүрүб
фираван јашајасыныз.3

17 Адам өлдүрмәјин.4

18 Зина етмәјин.S

19 Оғурлуг етмәјин.m

20 Һеч кимә гаршы јалан-
дан ша�идлик етмәјин. U

21 Һеч кимин арвадына та-
ма� салмајын.V Һеч кимин �еч
нәјиндә — нә евиндә, нә торпа-
ғында, нә гулунда, нә гараба-
шында, нә өкүзүндә, нә дә еш-
шәјиндә ҝөзүнүз олмасын”.Ä

22 Бу әмрләри Је�ова си-
зин бүтүн иҹманыза дағда,
аловун, булудун вә зүлмәт га-
ранлығын ичәрисиндән уҹа
сәслә сөјләмишди.W Бунлардан
башга �еч нә демәмишди. Сон-
ра исә онлары ики даш лөв�ә
үзәринә јазыб мәнә вермиш-
ди.Y

23 Дағ од-алов ичиндә икән
гаранлыгдан ҝәлән сәси еши-
дәндә гәбиләләринизин баш-

чылары вә ағсаггалларыныз
мәним јаныма ҝәлмишдиләр.*

24 Сиз онда мәнә белә демиш-
диниз: “Алла�ымыз Је�ова Өз
ҹалалыны вә әзәмәтини бизә
ҝөстәрди, биз аловун ичиндән
Онун сәсини ешитдик.+ Бу ҝүн
биз ҝөрдүк ки, Алла� инсанла
данышанда инсан сағ гала би-
ләр., 25 Анҹаг бу ҝүҹлү алов
бизи јандырыб күлә дөндәрә-
ҹәк. Бәс биз јазыг дејилик?
Әҝәр Алла�ымыз Је�ованын
сәсини бир аз да ешитсәк, мүт-
ләг тәләф олаҹағыг. 26 Ахы
�ансы бәшәр өвлады бизим
кими аловун ичиндән вар олан
Алла�ын сәсини ешидиб сағ
галыб? 27 Сән өзүн ҝет, Ал-
ла�ымыз Је�ованын нә деди-
јинә гулаг ас, сонра исә Ал-
ла�ымыз Је�ованын сәнә сөј-
ләдији сөзләри бизә чатдырар-
сан. Биз дә гулаг асыб �әр
шејә әмәл едәрик”.-

28 Је�ова сизин мәнә де-
дијиниз сөзләрин �амысыны
ешидирди. Онда Је�ова мәнә
деди: “Ҹамаатын сәнә нә де-
дијини ешитдим. Чох паки-
зә.¸ 29 Каш �әмишә онларын
үрәјиндә Мәним вә�мим ол-
сун,/ �әмишә Мәним әмрләри-
мә риајәт етсинләр.1 Онда өз-
ләри дә, өвладлары да әбәдиј-
јән хејир тапарлар.À 30 Ҝет,
онлара де ки, �әр кәс өз ча-
дырына гајытсын. 31 Сән исә
бурада, Мәним �үзурумда гал.
Исраилә өјрәтмәк үчүн сәнә
Өз әмрләрими верәҹәк, ганун
вә �өкмләрими билдирәҹәјәм.
Верәҹәјим өлкәдә онлар бү-
түн бу ганунларла јашамалы-
дырлар”. 32 Буна ҝөрә, еј ҹа-
маат, фикир верин ки, Алла�ы-
ныз Је�ованын сизә бујурдуг-
лары илә отуруб-дурасыныз,3

нә саға, нә сола бир аддым
белә, атмајасыныз.4 33 Алла-
�ыныз Је�ованын ҝөстәрдији
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јолла ҝедин ки,* сағ галыб хош
ҝүн ҝөрәсиниз, са�иб олаҹа-
ғыныз өлкәдә узун өмүр сүрә-
синиз.+

6 Бунлар Алла�ыныз Је�о-
ванын сизә өјрәтмәк үчүн

мәнә вердији әмрләр, ганун
вә �өкмләрдир. Ҝедиб са�иб
олаҹағыныз өлкәдә онлара
риајәт етмәлисиниз. 2 Өзү-
нүз дә, өвладларыныз да, нә-
вәләриниз дә �әјатыныз бојун-
ҹа Алла�ыныз Је�овадан гор-
хуб,, сизә вердијим ганун вә
әмрләринә риајәт един ки, өм-
рүнүз узун олсун.- 3 Еј Ис-
раил, гулаг ас вә онлара дәгиг-
ликлә әмәл ет ки, аталарынын
Алла�ы Је�ованын вәд етди-
ји кими, фираван јашајасан вә
сүд-бал ахан дијарда ҝет-ҝедә
артыб чохаласан.

4 Динлә, еј Исраил: Алла-
�ымыз Је�ова тәк олан Је�о-
вадыр.¸ 5 Алла�ын Је�ованы
бүтүн гәлбинлә, бүтүн варлы-
ғынла, вар ҝүҹүнлә севмәли-
сән./ 6 Бу ҝүн сәнә әмр етди-
јим сөзләр үрәјинә �әкк олуб
галсын, 7 онлары өвладына�
ашыла�, евдә отуранда, јол ҝе-
дәндә, јатанда, дуранда онлар-
дан даныш.1 8 Онлары ни-
шан кими әлинә бағла, гој
алын бағы кими алнында ол-
сун.À 9 Онлары евинин гапы-
сынын јан тахталарына, шә�әр
дарвазаларына јаз.

10 Алла�ыныз Је�ова сизи
улу бабаларыныз Ибра�имә,
Ис�ага вә Јагуба сизә вермә-
ји анд ичдији дијара ҝәти-
рәндә,3 өзүнүзүн инша етмә-
дијиниз бөјүк, ҝөзәл шә�әрлә-
ри,4 11 зә�мәтини чәкмәдији-
низ �әр ҹүр наз-немәтлә долу
евләри, газмадығыныз �овуз-
лары, салмадығыныз үзүмлүк-

:B; � ÁÀ`eÀZB \¸WdZ*D � �*fd/ bÀV`*`O
W*C bÀW-SZ 1bD

ләри, зејтунлуглары сизә бәхш
едәндә вә сиз дә јејиб до-
јанда,* 12 бахын ки, сизи Ми-
сир дијарындан, көләлик
евиндән чыхаран Је�ованы
унутмајасыныз.+ 13 Сиз Ал-
ла�ыныз Је�овадан горхма-
лы,, Она гуллуг етмәли,- Онун
ады илә анд ичмәлисиниз.¸

14 Башга алла�ларын, әтра-
фыныздакы халгларын алла�-
ларынын архасынҹа ҝетмәмә-
лисиниз,/ 15 чүнки араныз-
да олан Алла�ыныз Је�ова
там сәдагәт тәләб едән Алла�-
дыр.1 Әкс тәгдирдә, Алла�ы-
нызын, Је�ованын сизә гәзәби
пүскүрәҹәкÀ вә јер үзүндән кө-
күнүзү кәсәҹәк.3

16 Маса�дакы кими, Алла-
�ыныз Је�ованы сынаға чәк-
мәјин.4 17 Алла�ыныз Је�о-
ванын сизә вердији бү-
түн әмрләрә, ганун вә ҝөс-
тәришләрә ҹан-дилдән риајәт
един. 18 Је�оваја хош ҝәлән,
Онун дүзҝүн сајдығы әмәллә-
ри един ки, хејир тапасыныз,
Је�ованын ата-бабаларыныза
анд ичиб вәд етдији торпаға
ҝедиб ора са�иб оласыныз,S

19 Је�ованын вәд етдији ки-
ми, бүтүн дүшмәнләринизи
өнүнүздән говасыныз.m

20 Ҝәләҹәкдә өвладыныз
сиздән сорушанда ки, Алла-
�ымыз Је�ованын вердији бу
ҝөстәришләр, ганун вә �өкм-
ләр нә демәкдир, 21 онда
белә ҹаваб верәрсиниз: “Биз
Мисирдә фиронун көләси
идик, лакин Је�ова Өз ҝүҹ-
лү әли илә бизи Мисирдән чы-
харды. 22 Је�ова ҝөзүмүзүн
гаршысында бөјүк әламәтләр,
мөҹүзәләр ҝөстәрәрәк Миси-
рин, фиронун вә онун ев ә�-
линин башына фәлакәтләр ҝә-
тирди. U 23 Бизи орадан чы-
харды ки, бура ҝәтирсин, ата-
бабаларымыза анд ичиб вәд
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етдији бу дијары бизә версин.*

24 Сонра Је�ова бүтүн бу га-
нунлара риајәт етмәји, Ал-
ла�ымыз Је�овадан горхмағы
әмр етди ки,+ �әмишә хејир та-
паг вә буҝүнкү кими, сағ-
саламат олаг., 25 Әҝәр Алла-
�ымыз Је�ованын тапшырды-
ғы кими, Она итаәт едиб бү-
түн бу әмрләрә риајәт етсәк,
бу, бизим үчүн саваба јазыла-
ҹаг”.-

7 Алла�ыныз Је�ова тезлик-
лә дахил олуб әлә кечирә-

ҹәјиниз дијара¸ сизи ҝәтириб
чыхаранда сиздән бөјүк, сиз-
дән ҝүҹлү једди халгы/ —
�етләри, ҝиргашиләри, амо-
риләри1, кәнаниләри, фәризи-
ләри, �ивиләри вә јәбусиләриÀ

гаршыныздан говаҹаг.3 2 Је-
�ова Алла�ыныз онлары сизә
тәслим едәҹәк, сиз дә онла-
ры мәғлуб едәҹәксиниз.4 Онла-
ры мүтләг мә�в един.S Онлар-
ла нә сазишә ҝирин, нә дә он-
лара бир илтифат ҝөстәрин.m

3 О халгларла го�ум олмајын,
нә онлара гыз верин, нә онлар-
дан гыз алын. U 4 Чүнки он-
лар өвладларынызы Мәним јо-
лумдан дөндәриб башга алла�-
лара гуллуг етмәјә сөвг едә-
ҹәкләр.V Онда Је�ованын сизә
гәзәби күкрәјәҹәк вә О, сизи
тез бир заманда мә�в едәҹәк.Ä

5 Онларла белә рәфтар
един: гурбанҝа�ларыны да-
ғыдын, дик дашларыны�W

сындырын, Ашера бүтләри-
ни�Y кәсин, ојма бүтләрини
јандырын.Z 6 Сиз Алла�ыныз
Је�ованын мүгәддәс халгысы-
ныз. Је�ова Алла� јер үзүн-
дәки бүтүн халгларын арасын-
дан сизи сечиб ки, Онун хал-
гы, Онун хүсуси мүлкү оласы-
ныз.\

;B9 � �d /*jW*` +ºb]À`ÀabWSV/À aSb*O
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7 Је�ова сизи диҝәр халг-
лардан сајҹа чох олдуғунуза
ҝөрә бәјәниб сечмәјиб,* әслин-
дә сиз халглар арасында ән
кичијисиниз.+ 8 Әксинә, Је-
�ованын сизә олан мә�әббәти,
ата-бабаларыныза ичдији анда
сәдагәти Је�ованы сөвг етди
ки, ҝүҹлү әли илә сизи кө-
ләлик евиндән, Мисир пад-
ша�ы фиронун әлиндән гур-
тарсын., 9 Јахшы билирси-
низ ки, Алла�ыныз Је�ова
бир олан Алла�дыр, ә�динә са-
диг галан, Ону севиб әмрләри-
нә риајәт едәнләрин минләр-
лә нәслинә мә�әббәт ҝөстәрән
етибарлы Алла�дыр.- 10 Она
нифрәт едәнләрә исә ачыг-
ачығына әвәзини вериб он-
лары мә�в едәр.¸ Бәли, бе-
ләләриндән тәрәддүдсүз вә
ачыгдан-ачыға гисасыны алар.
11 Буна ҝөрә бу ҝүн сизә вер-
дијим әмрләрә, ганун вә �өкм-
ләрә ҹидд-ҹә�длә әмәл един.

12 Әҝәр бу �өкмләрә �әми-
шә гулаг ассаныз вә онлары
јеринә јетирсәниз, Алла�ыныз
Је�ова ата-бабаларыныза анд
ичиб вердији ә�дә вәфа едә-
ҹәк, вәд етдији кими, мә�әб-
бәтини сиздән әсирҝәмәјәҹәк.
13 Сизи севәҹәк, сизә хејир-
бәрәкәт верәҹәк, сајыны-
зы чохалдаҹаг. О, сизә чох-
лу өвлад нәсиб едәҹәк,/ тор-
пағынызын мә�сулуну, тахы-
лынызы, тәзә шәрабынызы,
јағынызы бәрәкәтли едәҹәк,
мал-гаранызын, гојун-кечилә-
ринизин баласы чох олаҹаг.1

14 Сиз халгларын ән мүбарә-
ки олаҹагсыныз,À аранызда нә
бир сонсуз киши, нә бир сон-
суз гадын олаҹаг. Һејванлары-
ныздан бири дә гысыр олма-
јаҹаг.3 15 Је�ова сиздән �әр
ҹүр азар-безары узаг едәҹәк,
сизи Мисирдә ешидиб-ҝөрдү-
јүнүз дә�шәтли хәстәликләрә
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дүчар етмәјәҹәк.* Онлары ја-
ғыларынызын ҹанына салаҹаг.
16 Је�ова Алла�ын сизә тәс-
лим етдији бүтүн халглары
јох етмәлисиниз.+ Онлара ја-
зығыныз ҝәлмәсин., О халгла-
рын алла�ларына ситајиш ет-
мәмәлисиниз,- чүнки бу, сизин
үчүн тәлә олаҹаг.¸

17 Үрәјиниздән “бу халглар
сајҹа биздән чохдур, онла-
ры неҹә гова биләрик?”/ фик-
ри кечәрсә, 18 горхуја дүш-
мәјин,1 Алла�ыныз Је�ованын
фиронун вә бүтүн Мисирин
башына ҝәтирдикләрини јады-
ныза салын.À 19 Ша�иди ол-
дуғунуз мө�тәшәм �өкмләри,
Алла�ыныз Је�ованын әла-
мәтләр, мөҹүзәләр ҝөстәрә-
рәк,3 Өз ҝүҹлү әли, гүдрәтли
голу илә сизи Мисирдән чы-
хардығыны хатырлајын.4 Ал-
ла�ыныз Је�ова бүтүн бунла-
ры горхдуғунуз халгларын
габағына чыхараҹаг.S 20 Је-
�ова Алла�ыныз онларын ру-
�уну сындырыб� ҝүҹ-тәпәрлә-
рини әлләриндән алаҹаг, та о
вахта гәдәр ки, сиздән ҝизлә-
ниб сағ галанлар да мә�в ол-
сун.m 21 Гој онлар сизи ва�и-
мәјә салмасын, чүнки Алла�ы-
ныз Је�ова, бөјүк вә зә�мли
Алла� сизинләдир. U

22 Алла�ыныз Је�ова бу
халглары өнүнүздән тәдри-
ҹән говаҹаг.V Онларын �амы-
сыны бирдән гырмајаҹагсы-
ныз, јохса вә�ши �ејванлар чо-
халыб үстүнүзә �үҹум чәкәр.
23 Алла�ыныз Је�ова онла-
ры сизә тәслим едәҹәк, онла-
ры тар-мар едиб јерли-дибли
јох едәҹәк.Ä 24 Падша�лары-
ны әлинизә верәҹәк,W ҝөјләр
алтындан онларын адыны си-
ләҹәксиниз.Y Онларын көкүнү

;B6> � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB \ZW*`m bÀW*j*
a*Wm+E \ZW*`m /ÀÑjÀbÀ a*Wm+D

кәсәнәҹән �еч ким гаршыныз-
да дуруш ҝәтирә билмәјәҹәк.*

25 Бу халгларын алла�лары-
нын ојма бүтләрини јанды-
рын.+ Үстләриндәки гызыл-ҝү-
мүшә тама� салмајын, он-
лардан өзүнүзә ҝөтүрмәјин,,

јохса тора дүшәрсиниз. Бү-
түн бунлар Алла�ыныз Је�о-
ванын ҝөзүндә ијрәнҹ шејләр-
дир.- 26 Ијрәнҹ шејләри еви-
низә ҝәтирмәмәлисиниз, јохса
онларла бир јердә мә�в олар-
сыныз. Белә шејләрдән икра�
етмәли, ијрәнмәлисиниз, чүн-
ки онлар мә�в едилмәли шеј-
ләрдир.

8 Бу ҝүн сизә вердијим бү-
түн әмрләрә дәгигликлә

әмәл един ки, сағ галыб¸ чо-
халасыныз, Је�ованын ата-ба-
баларыныза анд ичиб вәд ет-
дији дијара ҝедиб ора са�иб
оласыныз./ 2 Алла�ыныз Је-
�ованын сизи гырх ил бојунҹа
сә�рада ҝәздирдији о узун јолу
јадыныздан чыхармајын.1 Буну
она ҝөрә етди ки, сизә тәва-
зөкарлығы өјрәтсин, сизи сы-
наға чәкибÀ үрәјиниздәкилә-
ри билсин,3 ҝөрсүн Онун әмр-
ләринә риајәт едәҹәксиниз, ја
јох. 3 Бәли, О, сизә тәвазө-
карлығы өјрәтди, сизи аҹ сах-
лады,4 нә өзүнүзүн, нә дә
аталарынызын ҝөрмәдији ман-
наS илә гидаландырды ки, би-
ләсиниз: инсаны јашадан јал-
ныз чөрәк дејил, Је�ованын
ағзындан чыхан �әр кәлмә-
дир.m 4 Бу гырх ил әрзин-
дә әјнинизин палтары сүзүл-
мәди, ајагларыныз шишмәди. U

5 Чох јахшы билирсиниз ки,
ата оғлуну неҹә тәрбијә едир-
сә, Алла�ыныз Је�ова да сизи
елә тәрбијә етди.V

6 Алла�ыныз Је�ованын
әмрләринә риајәт един, Онун
јолу илә ҝедин, Ондан горхун.
7 Чүнки Алла�ыныз Је�ова
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сизи ҝөзәл дијара* — гојнун-
да чајлар чағлајан, дағларын-
да, дүзләриндә булаглар, чеш-
мәләр гајнајан, 8 буғдасы, ар-
пасы, мејнәси, әнҹири, нары,+

балы вә зејтун јағы бол олан,,

9 јемәк гытлығы нәдир билмә-
јән, сизә �еч нәдән корлуг
чәкдирмәјәҹәк дијара апарыр,
о дијара ки, дашындан дәмир
чыхыр, дағларында мис јатыр.

10 Орада јејиб дојанда бу
ҝөзәл дијары сизә вердији
үчүн Алла�ыныз Је�оваја шү-
күр един.- 11 Диггәтли олун
ки, Је�ованы, Алла�ынызы
унутмајасыныз, бу ҝүн сизә
вердијим әмрләриндән, �өкм
вә ганунларындан кәнара чых-
мајасыныз. 12 Јејиб дојанда,
ҝөзәл-ҝөзәл евләр тикиб ора-
да сакин оланда,¸ 13 мал-га-
раныз, гојун сүрүләриниз ар-
танда, гызыл-ҝүмүшүнүз чо-
халанда, боллуға јетишәндә
14 гојмајын ки, үрәјиниз гүр-
рәләнсин,/ Алла�ыныз Је�о-
ваны сизә унутдурсун. О Алла-
�ы ки сизи Мисир дијарындан,
көләлик евиндән чыхарыб,1

15 бөјүк, ва�имәли сә�рада,
зә�әрли иланларын, әгрәблә-
рин арасында, сусузлугдан
ҹадар-ҹадар олмуш торпагда
долашдырыб,À сәрт гајадан су
чыхарыб,3 16 ҝәләҹәк рифа-
�ыныз наминә тәвазөкарлыг
өјрәтмәк үчүн,4 сынаға чәкмәк
үчүн сизи сә�рада, нә өзүнү-
зүн, нә дә аталарынызын ҝөр-
мәдији маннаS илә гидалан-
дырыб.m 17 Әҝәр үрәјиниздә:
“Бу вар-дөвләти өз ҝүҹүмлә,
өз әлимин зә�мәтилә газанмы-
шам”, U — дејә фикирләшсәниз,
18 онда јадыныза салын ки,
сизә бу вары, бу дөвләти га-
занмаг үчүн ҝүҹ верән Алла-
�ыныз Је�овадыр.V О, буну она
ҝөрә едиб ки, анд ичиб ата-ба-
баларынызла бағладығы ә�ди

јеринә јетирсин, неҹә ки бу
ҝүн едир.*

19 Анҹаг әҝәр Алла�ыныз
Је�ованы унудуб башга алла�-
ларын далынҹа ҝетсәниз, он-
лара сәҹдә гылыб гуллуг ет-
сәниз, бу ҝүн сизә гаршы ша-
�ид дурурам ки, �өкмән мә�в
олаҹагсыныз.+ 20 Је�ованын
өнүнүздә мә�в етдији халглар
кими, сиз дә јох олаҹагсыныз,
чүнки Алла�ыныз Је�ованын
сәсинә гулаг асмадыныз.,

9 Динлә, еј Исраил! Сиз өзү-
нүздән бөјүк, өзүнүздән

ҝүҹлү халглары говмаг, онла-
рын мө�тәшәм, исте�камлары
ҝөјләрә дирәнән шә�әрләрини
әлә кечирмәк үчүн Иорданы
кечмәк үзрәсиниз.- 2 О халг-
ларын адамлары, Анаг оғулла-
ры¸ ҹүссәли, �үндүр адамлар-
дыр. Буну јахшы билирси-
низ. Өзүнүз дә ешитмисиниз
ки, онлар �аггында: “Кимин
Анаг оғулларынын гаршысы-
на чыхмаға �үнәри ча-
тар?” — дејирләр. 3 Амма би-
лин ки, Алла�ыныз Је�ова си-
зин гаршынызда ҝедәҹәк./ О
јандырыб-јахан аловдур,1 он-
ларын �амысыны күлә дөндә-
рәҹәк. Ҝөзләринизин өнүндә
онлары мәғлуб едәҹәк вә сиз
Је�ованын вәд етдији кими,
тез бир заманда онларын тор-
пағыны тутаҹаг, өзләрини исә
мә�в едәҹәксиниз.À

4 Алла�ыныз Је�ова онла-
ры өнүнүздән гованда үрәји-
низдә: “Је�ова бизи сале� ол-
дуғумуз үчүн ҝәтириб бу тор-
паға са�иб едиб”, — дејә
фикирләшмәјин.3 Јох, бу халг-
ларын шәр әмәлләринә ҝөрә
Је�ова онлары сизин өнүнүз-
дән говур.4 5 О торпағы тут-
мағыныз сале� олдуғунуза,
үрәјинизин дүзлүјүнә ҝөрә де-
јил. Әксинә, Алла�ыныз Је-
�ова шәр әмәлләринә ҝөрә
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о халглары өнүнүздән говур.*

Һәм дә Је�ова буну улу ба-
баларыныз Ибра�имә,+ Ис�а-
га, вә Јагуба- ичдији анда
ҝөрә едир. 6 Билин ки, Ал-
ла�ыныз Је�ованын бу ҝөзәл
дијары сизә мүлк олараг вер-
мәјинә сәбәб сизин сале�лији-
низ дејил, әслиндә, сиз дикбаш
халгсыныз.¸

7 Алла�ыныз Је�ованы сә�-
рада неҹә гәзәбләндирдијини-
зи �еч вахт јадыныздан чыхар-
мајын./ Мисирдән чыхдығыныз
ҝүндән бу јерә ҝәлиб чата-
надәк Је�оваја аси олдунуз.1

8 Һәтта Һурибдә дә Је�ованы
гәзәбләндирдиниз. Онда Је-
�ова елә гәзәбләнмишди ки,
аз гала сизи мә�в едәҹәк-
ди.À 9 Мән даш лөв�әләри,
Је�ованын сизинлә бағлады-
ғы ә�дин лөв�әләрини алмаг
үчүн даға галхыб гырх ҝүн-
гырх ҝеҹә аҹ-сусуз орада гал-
мышдым.3 10 Је�ова Өз әли
илә үстүндә јаздығы ики даш
лөв�әни мәнә верди. О лөв�ә-
ләрин үстүндә дағын әтәјин-
дә топлашдығыныз ҝүн Је�о-
ванын аловун ичиндән сизә де-
дији сөзләр јазылмышды.4

11 Гырх ҝүн-гырх ҝеҹәнин та-
мамында Је�ова ики даш лөв-
�әни, ә�д лөв�әләрини мәнә
верди. 12 Сонра Је�ова деди:
“Тез ол, дүш ашағы. Мисирдән
чыхардығын халг рәзиллик
едир.S Бујурдуғум јолдан ја-
ман тез дөндүләр. Одур, өзлә-
ри үчүн төкмә бүт дүзәлдиб-
ләр”.m 13 Сонра Је�ова мәнә
деди: “Ҝөрүрәм, бу халг дик-
баш халгдыр. U 14 Бурах онла-
ры мә�в едим, ҝөјләр алтын-
дан адларыны силим, сәндән
исә онлардан да ҝүҹлү, онлар-
дан да бөјүк бир халг јара-
дым”.V

15 Мән дағдан ендим. Дағ
од тутуб јанырды.Ä Ә�д лөв�ә-

ләри дә әлимдә иди.* 16 Ҝөр-
дүм ки, Алла�ыныз Је�оваја
гаршы ҝүна� етмисиниз. Өзү-
нүз үчүн төкмә дана дүзәлт-
мисиниз. Је�ованын бујурдуғу
јолдан чох тез дөнмүшдүнүз.+

17 Онда мән әлимдәки ики
даш лөв�әни ҝөзүнүзүн габа-
ғында јерә чырпыб парча-пар-
ча еләдим., 18 Сонра бирин-
ҹи дәфә олдуғу кими, јерә дө-
шәниб гырх ҝүн-гырх ҝеҹә
Је�ованын өнүндә сәрили гал-
дым. Етдијиниз ҝүна�а ҝөрә —
Је�ованын ҝөзүндә шәр иш
тутуб Ону тә�гир етдијинизә
ҝөрә нә ағзыма чөрәк алдым,
нә дилимә су вурдум.- 19 Је-
�ованын күкрәјән гәзәби, сизи
мә�в етмәк истәмәси¸ мәни
горхуја салмышды. Амма Је�о-
ва бу дәфә дә мәним сөзүмү
јерә салмады./

20 Је�ова Һаруна елә �ирс-
ләнмишди ки, ону өлдүрмәк
истәјирди.1 Мән онда Һарун
үчүн дә јалварыб-јахардым.
21 Сонра сизин ҝүна� едиб
дүзәлтдијиниз дананыÀ јан-
дырдым, әзиб тоза дөндәрдим
вә дағдан ахан чаја ахытдым.3

22 Сиз Тәбирәдә4, Маса�даS

вә Һәбрут-Һәттәвадаm да Је�о-
ваны гәзәбләндирмишдиниз.
23 Је�ова: “Галхын, сизә верә-
ҹәјим дијара са�иб олун!” — де-
јиб Гәдис-Барнидән U сизи ҝөн-
дәрәндә јенә дә Алла�ыныз
Је�ованын әмриндән чыхды-
нызV, Она иман ҝәтириб итаәт
етмәдиниз.Ä 24 Мән сизи та-
ныјандан сиз Је�оваја асилик
едирсиниз.

25 Беләҹә, мән гырх ҝүн-
гырх ҝеҹә Је�ованын өнүн-
дә јерә сәрили галдым,W чүн-
ки Је�ова демишди ки, сизи
мә�в едәҹәк. 26 Је�оваја јал-
варыб дејирдим: “Еј Күлли-Их-
тијар Је�ова, нә олар, мә�в
етмә халгыны. Мәхсуси халгы-
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на*, әзәмәтинлә гуртардығын,
ҝүҹлү әлинлә Мисирдән чы-
хардығын бу ҹамаата рә�мин
ҝәлсин.+ 27 Гулун Ибра�ими,
Ис�агы, Јагубу, јадына сал. Бу
халгын дикбашлығына, асили-
јинә, ҝүна�ына нәзәр салма.-

28 Јохса бизи чыхардығын өл-
кәнин ҹамааты дејәҹәк ки, Је-
�ова онлары вәд етдији дијара
апара билмәди. Онлара ниф-
рәт етдији үчүн апарыб сә�ра-
да гырды.¸ 29 Ахы бу ҹамаат
Сәнин халгындыр,/ бөјүк гүд-
рәтинлә, гүввәтли әлинлә Ми-
сирдән чыхардығын әмлакын-
дыр”.1

10 О вахт Је�ова мәнә де-
ди: “Өзүн үчүн әввәлки-

ләр кими ики даш лөв�ә јон,À

даға, Мәним јаныма галх. Бир
дәнә дә тахта сандыг дүзәлт.
2 Сындырдығын лөв�әләрдә-
ки сөзләри бу лөв�әләрә јаза-
ҹағам. Онлары сандыға гојар-
сан”. 3 Онда мән акасија аға-
ҹындан сандыг дүзәлтдим, әв-
вәлкиләр кими ики даш лөв�ә
јондум. Лөв�әләри әлимә алыб
даға галхдым.3 4 Алла� әв-
вәл јаздығы сөзләри, он әмри�
лөв�әләрин үстүнә јазды.4 Һә-
мин сөзләри дағын әтәјиндә
топлашдығыныз ҝүн Је�ова
аловун ичиндән сизә демиш-
ди.S Сонра Је�ова лөв�әләри
мәнә верди. 5 Мән дағдан ен-
димm вә Је�ованын әмр етдији
кими, лөв�әләри дүзәлтдијим
сандығын ичинә гојдум. Онлар
индијә кими орададыр.

6 Сонра исраиллиләр Бии-
рот-Бәни-Јагандан јола дүшүб
Мәсирәјә ҝәлдиләр. Һарун ора-
да өлдү вә дәфн едилди. U

Оғлу Әлјазар онун јеринә ка-
�ин олду.V 7 Орадан Гудгидә,
Гудгиддән ЈүтбәтәÄ, ахар чај-
лар дијарына ҝәлдиләр.

5>B8 � ÁÀ`eÀZB \Z a¾4ºD

8 Һәмин вахт Је�ова Лави
гәбиләсини ајырды* ки, буҝүн-
кү кими, Је�ованын Ә�д сан-
дығыны дашысынлар,+ Је�ова-
нын өнүндә хидмәт етсинләр
вә халга Онун ады илә хејир-
дуа версинләр., 9 Буна ҝөрә
дә лавилиләрин гардашлары
арасында пајы јохдур, онла-
ра ирс верилмәјиб. Онларын
ирси Је�овадыр. Чүнки Ал-
ла�ыныз Је�ова лавилиләрә
белә бујурмушду.- 10 Мән би-
ринҹи дәфә олдуғу кими, гырх
ҝүн-гырх ҝеҹә дағда галдым.¸

Онда да Је�ова ха�ишими
ешитди./ Је�ова сизи мә�в ет-
мәк фикриндән ваз кечди.
11 Сонра Је�ова мәнә деди:
“Ҝет халгы јола �азырла, гој
ата-бабаларына вермәји анд
ичдијим дијара дахил олуб она
са�иб олсунлар”.1

12 Беләликлә, еј Исраил,
Алла�ын Је�ова сәндән баш-
га нә истәјир ки?!À Истәјир
ки, Алла�ын Је�овадан гор-
хасан,3 Онун јолу илә ҝе-
дәсән,4 Ону севәсән, Алла-
�ын Је�оваја бүтүн гәлбин-
лә, бүтүн варлығынла хидмәт
едәсән,S 13 Је�ованын сәнин
јахшылығын үчүн вердији, бу
ҝүн сәнә чатдырдығым бү-
түн әмр вә ганунлары јери-
нә јетирәсән.m 14 Будур, ҝөј-
ләр, ҝөјләрин ҝөјләри, јер вә
јердә олан �әр шеј Алла-
�ыныз Је�оваја мәхсусдур. U

15 Анҹаг Је�ова јалныз си-
зин ата-бабаларыныза ме�ри-
ни салыб онларла үлфәт бағ-
лајыб. Сизи, онларын өвлад-
ларыны халгларын арасын-
дан сечиб.V Буҝүнкү ҝүн сиз
Она мәхсус бир халгсыныз.
16 Буна ҝөрә дә үрәјини-
зи саф етмәли�Ä, дикбашлығаW

сон гојмалысыныз. 17 Чүнки
Алла�ыныз Је�ова алла�лар
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Алла�ы,* ағалар Ағасы, бөјүк,
гүдрәтли, зә�мли Алла�дыр. О
тәрәфкешлик етмәз+, рүшвәт
алмаз. 18 Јетим үчүн, дул га-
дын үчүн әдаләти бәргәрар
едәр,, гәриби севәр,- она рузи,
ҝејим јетирәр. 19 Сиз дә гә-
риби севмәлисиниз, чүнки бир
заманлар өзүнүз дә Мисир ди-
јарында гәриб олмусунуз.¸

20 Сиз Алла�ыныз Је�ова-
дан горхмалы, Она гуллуг ет-
мәли,/ Она бағланмалысыныз.
Онун ады илә анд ичмәлиси-
низ. 21 Тәкҹә Ону мәд� етмә-
лисиниз.1 О, сизин Алла�ы-
ныз, өз ҝөзләринизлә ҝөрдү-
јүнүз мө�тәшәм вә �ејрәта-
миз ишләри сизин үчүн едән
Алла�дыр.À 22 Ата-бабалары-
ныз ҹәми-ҹүмләтаны јетмиш
нәфәрлә Мисирә ҝетмишди-
ләр.3 Инди исә Алла�ыныз Је-
�ова сизи ҝөјдәки улдузлар гә-
дәр сајсыз-�есабсыз едиб.4

11 Сиз Алла�ыныз Је�ова-
ны севмәли,S Онун гар-

шысында борҹунузу �әмишә
јеринә јетирмәли, Онун ганун-
ларына, �өкмләринә вә әмрлә-
ринә риајәт етмәлисиниз.
2 Сизә бәллидир ки, мән бу
ҝүн оғулларыныза, Је�ова-
нын тәлим-тәрбијәсиниm ҝөр-
мәјән, Онун бөјүклүјүнүн U,
ҝүҹлү әлининV, гүдрәтли голу-
нун ша�иди олмајан өвладла-
рыныза јох, сизин өзүнүзә хи-
таб едирәм. 3 Онлар Алла-
�ын Мисир �өкмдары фиро-
на вә онун бүтүн мәмләкәтинә
етдикләринин, орада ҝөстәр-
дији әламәтләрин ша�иди ол-
мајыблар.Ä 4 Мисир гошунла-
рыны, атларыны вә ҹәнҝ ара-
баларыны нә ҝүнә гојдуғуну,
сизи тәгиб едәндә Је�ованын
онлары Гырмызы дәнизин су-
ларына неҹә гәрг етдијини, �а-
мысыны билмәррә мә�в етди-
јини ҝөрмәјибләр.W 5 Бу јерә

ҝәлиб чыхана гәдәр сизин
үчүн сә�рада нәләр етдијинә,
6 Рубән оғулларындан Әлја-
бын оғуллары Датанла Абира-
мын башына ҝәтирдикләринә,
бүтүн Исраилин ҝөзү гаршы-
сында јерин неҹә араланыб он-
лары күлфәтләри, чадырлары,
јанларындакы адамлар вә �еј-
ванлар гарышыг уддуғуна он-
лар ша�ид олмајыблар.* 7 Је-
�ованын етдији бүтүн мө�тә-
шәм ишләри өз ҝөзләри илә
ҝөрән сиз олмусунуз.

8 Бу ҝүн сизә вердијим бү-
түн әмрләрә риајәт етмәлиси-
низ ки, мө�кәмләнәсиниз, чајы
кечиб о тајдакы торпағы тута-
сыныз, 9 Је�ованын ата-ба-
баларыныза, онларын өвлад-
ларына вермәји анд ичдији өл-
кәдә,+ сүд-бал ахан дијарда,

узун өмүр сүрәсиниз-.
10 Тутаҹағыныз өлкә чы-

хыб ҝәлдијиниз Мисир өлкә-
си кими дејил. Орада сиз то-
хум әкдијиниз торпағы бос-
тан кими әзијјәтлә� суварыр-
дыныз. 11 Лакин чајы кечиб
тутаҹағыныз дијар дағлар, дә-
рәләр дијарыдыр.¸ О, ҝөјдән ја-
ғыш сују ичир./ 12 О торпа-
ға Алла�ыныз Је�ованын Өзү
бахыр. Алла�ыныз Је�ованын
нәзәри даима, илин әввәлин-
дән сонуна кими онун үстүн-
дәдир.

13 Әҝәр бу ҝүн сизә верди-
јим әмрләрә дәгигликлә әмәл
етсәниз, Алла�ыныз Је�ованы
севиб бүтүн гәлбинизлә, бү-
түн варлығынызла Она гул-
луг етсәниз,1 14 О�, торпағы-
нызы вахтлы-вахтында пајыз
јағышы вә јаз јағышы илә
сулајаҹаг, сиз исә тахылыны-
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зы јығаҹаг, тәзә шәраб, јағ ҝө-
түрәҹәксиниз.* 15 Мал-гара-
ныз үчүн сизә јамјашыл өрүш-
ләр верәҹәк. Беләҹә, сиз �ә-
мишә дојунҹа јемәк јејәҹәк-
синиз.+ 16 Анҹаг диггәтли
олун ки, үрәјиниз алданма-
сын, јолунузу азыб башга ал-
ла�лара ситајиш етмәјәсиниз,
онлара сәҹдә гылмајасыныз.,

17 Јохса Је�ованын сизә гәзә-
би аловланаҹаг вә О, ҝөјләрин
бәндләрини бағлајаҹаг. Јағыш
јағмајаҹаг,- торпағыныз мә�-
сул вермәјәҹәк. Вә сиз чох тез
бир заманда Је�ованын верди-
ји о ҝөзәл дијардан јох олуб
ҝедәҹәксиниз.¸

18 Мәним бу сөзләрими
үрәјинизә �әкк един, гој он-
лар ҹаныныза �опсун. Онлары
нишан кими әлинизә бағлајын,
гој алын бағы кими алнынызда
олсунлар./ 19 Онлары �әм дә
өвладыныза өјрәдин, евдә оту-
ранда, јол ҝедәндә, јатанда, ду-
ранда онлардан данышын.1

20 Онлары евинизин гапысы-
нын јан тахталарына, шә�әр-
ләринизин дарвазаларына ја-
зын ки, 21 Је�ованын ата-ба-
баларыныза анд ичиб вермәји
вәд етдији дијардаÀ өзүнүз дә,
өвладларыныз да узун өмүр
сүрәсиниз,3 ҝөјләр јер үзәрин-
дә дурдугҹа орада јашајасы-
ныз.

22 Әҝәр сизә вердијим бу
әмрә дәгигликлә әмәл етсә-
низ, Алла�ыныз Је�ованы сев-
сәниз,4 Онун јолу илә ҝедиб
Она бағлансаныз,S 23 Је�о-
ва сизин гаршыныздан бү-
түн бу халглары говаҹаг,m

сиз өзүнүздән ҝүҹлү, өзүнүз-
дән бөјүк олан бу халгларын
торпагларыны тутаҹагсыныз. U

24 Ајағынызы �ара бассаныз,
о јер сизин олаҹаг.V Сәр�әди-
низ сә�радан тутмуш Ливана
кими, Фәрат чајындан тутмуш

гәрбдәки дәнизә� кими узана-
ҹаг.* 25 Һеч ким гаршыныз-
да дуруш ҝәтирә билмәјәҹәк.+

Је�ова Алла� сөз вердији ки-
ми, елә едәҹәк ки, ҝедәҹәјиниз
�әр јанда адамлары сизин зә�-
миниз басаҹаг, дә�шәт бүрүјә-
ҹәк.,

26 Будур, бу ҝүн гаршыны-
за хејир-дуа вә ләнәт гоју-
рам.- 27 Алла�ыныз Је�ова-
нын әмрләринә, бу ҝүн сизә
чатдырдығым әмрләрә табе
олсаныз, хејир-дуа алаҹагсы-
ныз.¸ 28 Јох әҝәр Алла�ыныз
Је�ованын әмрләринә бојун әј-
мәсәниз, сизә ҝөстәрдијим јол-
дан сапсаныз, таныјыб-билмә-
дијиниз алла�лара гуллуг ет-
сәниз, ләнәт јијәси олаҹагсы-
ныз./

29 Је�ова Алла�ыныз сизи
ҝедиб тутаҹағыныз дијара ҝә-
тирәндә хејир-дуаны Гәризим
дағында, ләнәти исә Ејбал
дағында охујарсыныз.1 30 Бу
ики дағ гәрбдә, Иорданын
о бири са�илиндә, Әрәбәдә ја-
шајан кәнаниләрин дијарында,
Ҝилгалын гаршысында, Мө�-
рәнин бөјүк ағаҹларыÀ јанын-
дадыр. 31 Тезликлә Иорданы
кечиб Алла�ыныз Је�ованын
сизә вердији дијары зәбт едә-
ҹәксиниз.3 Ораны тутуб мәс-
кән саланда 32 бу ҝүн сизә
бујурдуғум ганун вә �өкмләрә
дәгигликлә риајәт един.4

12 Ата-бабаларынызын Ал-
ла�ы Је�ованын мүлк

олараг сизә верәҹәји дијарда
јашајанда бүтүн өмрүнүз боју
бу ганунлара вә �өкмләрә дә-
гигликлә риајәт един. 2 Гова-
ҹағыныз халгларын уҹа дағ-
ларда, тәпәләрдә, јахуд ҝур
јарпаглы ағаҹлар алтында өз
алла�ларына ибадәт етдиклә-
ри бүтүн јерләри дармадағын
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един.* 3 Онларын гурбанҝа�-
ларыны дағыдын, дик дашла-
рыны парча-парча един,+ Аше-
ра бүтләрини јандырын, ал-
ла�ларынын ојма бүтләрини
кәсин,, адларыны о јердән си-
лин.-

4 Сиз Алла�ыныз Је�ова-
ја о ҹүр ибадәт етмәмәлиси-
низ.¸ 5 Сиз Алла�ыныз Је�о-
ванын гәбиләләриниздән би-
ринин әразисиндә Өз адыны
гојмаг үчүн сечдији, мәскун
олдуғу јерә ҝетмәлисиниз./

6 Јандырма гурбанларынызы1

вә галан гурбанлары, онда-
бирләринизиÀ, бәхшишләри-
низи3, нәзирләринизи, көнүл-
лү тәгдимәләринизи4, мал-га-
ранызын вә гојун-кечинизин
биринҹи баласыныS ора апар-
малысыныз. 7 Өзүнүз дә, ев
ә�линиз дә орада, Алла�ыныз
Је�ованын өнүндә јемәк је-
јәҹәк,m ҝөрдүјүнүз �әр ишдән
севинҹ дујаҹагсыныз,U чүнки
Алла�ыныз Је�ова сизә хејир-
бәрәкәт верәҹәк.

8 Онда индики кими ет-
мәмәлисиниз. Инди �әр кәс
өз билдијини едир, 9 чүн-
ки �әлә Алла�ыныз Је�ова-
нын сизин үчүн �азырлады-
ғы мираса, ра�атлашаҹағыныз
јерәV ҝедиб чыхмамысыныз.
10 Иорданы кечибÄ Алла�ы-
ныз Је�ованын сизә мүлк ола-
раг верәҹәји дијарда јурд са-
ланда О, сизи әтрафыныз-
дакы бүтүн дүшмәнләринизин
әлиндән гуртарыб сизә динҹ-
лик верәҹәк. Сиз әмин-аман-
лыг ичиндә јашајаҹагсыныз.W

11 Сизә бујурдуғум �әр шеји —
јандырма гурбанларынызы вә
галан гурбанлары, ондабир-
ләринизиY, бәхшишләринизи,
Је�оваја етдијиниз нәзирлә-
ри Алла�ыныз Је�ованын Өз
адына мәскән сечдији јерә
апармалысыныз.Z 12 Гој �әр

кәс Алла�ыныз Је�ованын �ү-
зурунда севиниб-шадлансын,*

сиз дә, оғулларыныз да, гыз-
ларыныз да, гул-гарабашыныз
да, сизинлә бирликдә пај ал-
мадығы, ирсә са�иб олмадығы
үчүн шә�әрләриниздә мәскән
салан лавилиләр дә.+ 13 Ба-
хын, �әр ҝөрдүјүнүз јердә јан-
дырма гурбаны ҝәтирмәјин.,

14 Јандырма гурбаныны ан-
ҹаг Је�ованын гәбиләләриниз-
дән биринин әразисиндә сеч-
дији јердә ҝәтирмәлисиниз.
Сизә әмр етдијим �әр шеји �ә-
мин јердә јеринә јетирмәлиси-
низ.-

15 Алла�ыныз Је�ованын
вердији бәрәкәтә ҝөрә, үрәји-
низдән кечән вахт јашадығы-
ныз шә�әрдә �ејван кәсиб
јејә биләрсиниз.¸ Пак адам да,
мурдар адам да ҹејран, ма-
рал әти кими ондан јејә биләр.
16 Лакин ган јемәк олмаз./

Ону су кими торпаға ахытма-
лысыныз.1 17 Тахылынызын,
јени шәрабынызын, јағыны-
зын онда бирини, гарамалы-
нызын вә гојун-кечинизин би-
ринҹи баласыны, нәзирләри-
низи, көнүллү тәгдимәләри вә
бәхшишләринизи јашадығы-
ныз шә�әрдә јемәмәлисиниз.À

18 Һамыныз, өзүнүз дә, оғул-
ларыныз да, гызларыныз да,
гул-гарабашыныз да, шә�әри-
низдә мәскән салан лавили-
ләр дә бунлары Алла�ыныз Је-
�ованын �үзурунда, Је�ова
Алла�ын сечдији јердә јејә-
ҹәк,3 ҝөрдүјүнүз �әр ишә ҝөрә
Алла�ыныз Је�ованын өнүн-
дә севиниб-шадланаҹагсыныз.
19 О дијарда јашајанда �еч
вахт лавилиләрә етинасыз ја-
нашмајын.4

20 Алла�ыныз Је�ова вәд
етдији кими, әразинизи ҝе-
нишләндирәндә,S нә вахт көн-
лүнүздән әт кечиб, “үрәјим әт
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истәјир” десәниз, әт јејә би-
ләрсиниз.* 21 Әҝәр Алла�ы-
ныз Је�ованын Өз адыны гој-
маг үчүн сечдији јер+ сиз-
дән узаг олса, онда Је�ованын
сизә вердији гарамалдан вә ја
гојун-кечидән истәдијиниз
вахт бујурдуғум гајдада �ејван
кәсиб јашадығыныз шә�әрдә
јемәлисиниз. 22 Пак адам да,
мурдар адам да ҹејран, марал
әти кими бу �ејванын әтиндән
јејә биләр., 23 Лакин ган је-
мәкдән гәти сурәтдә чәки-
нин,- чүнки ҹан гандадыр.¸

Һеч бир �ејваны онун ҹаны
илә бирликдә јемәмәлисиниз.
24 Ганы јемәк олмаз. Ону су
кими торпаға ахытмалысы-
ныз./ 25 Ган јемәјин, онда Је-
�ованын ҝөзүндә дүз әмәл са-
�иби олар, өзүнүз дә, ушагла-
рыныз да хејир тапарсыныз.
26 Је�ованын сечдији јерә ҝә-
ләндә јалныз мүгәддәс бәх-
шишләри вә нәзирләринизи
ҝәтирин. 27 Орада, Алла�ы-
ныз Је�ованын гурбанҝа�ын-
да јандырма гурбанларынызы,
гурбанларын әтини вә ганыны
тәгдим един.1 Гурбанларыны-
зын ганыны Алла�ыныз Је�о-
ванын гурбанҝа�ынын дибинә
ахыдын,À әтини исә јејә биләр-
синиз.

28 Диггәтли олун ки, сизә
вердијим бүтүн бу әмрләрә
риајәт едәсиниз. Онда Алла-
�ыныз Је�ованын ҝөзүндә јах-
шы вә дүз иш ҝөрдүјүнүз үчүн
�әм өзүнүз хејир тапарсыныз,
�әм дә өвладларыныз.

29 Алла�ыныз Је�ова тор-
пагларыны тутуб јериндә мәс-
кән салаҹағыныз халглары гы-
ранда3 30 е�тијатлы олун ки,
онлар өнүнүздән јох оландан
сонра тәләјә дүшмәјәсиниз,
онларын алла�лары илә мараг-
ланыб демәјәсиниз: “Ҝөрәсән,
о халглар өз алла�ларына

неҹә ибадәт едирдиләр? Мән
дә елә едим”.* 31 Сиз Алла-
�ыныз Је�оваја о ҹүр ибадәт
етмәмәлисиниз, чүнки Је�ова
онларын өз алла�лары үчүн
етдији шејләрә, о мурдар әмәл-
ләрә нифрәт едир. Онлар �әт-
та оғулларыны вә гызларыны
да алла�лары үчүн одда јанды-
рырлар.+ 32 Бу ҝүн сизә вер-
дијим бүтүн әмрләрә диггәтлә
әмәл един., Онлара бир кәлмә
белә, артырыб-әскилтмәјин.-

13 Аранызда бир пејғәмбәр
вә ја јухуларла ҝәләҹәји

сөјләјән адам пејда олуб сизә
�ансыса әламәт ја да нишанә
верәрсә, 2 онун дедији әла-
мәт вә нишанә јеринә јетәрсә,
анҹаг о, ејни заманда: “Ҝәлин
башга алла�ларын, таныјыб-
билмәдијиниз алла�ларын да-
лынҹа ҝедәк, онлара гуллуг
едәк”, — дејәрсә, 3 �әмин пеј-
ғәмбәрә, јуху ҝөрәнә гулаг ас-
мајын,¸ чүнки Алла�ыныз Је-
�ова сизи сынајыр,/ ҝөрсүн
Је�ованы, Алла�ынызы бүтүн
гәлбинизлә, бүтүн варлығы-
нызла севирсиниз, ја јох.1

4 Сиз јалныз Алла�ыныз Је-
�ованын јолу илә ҝетмәли, Он-
дан горхмалы, Онун сөзүнә гу-
лаг асмалы, тәк Она гуллуг
етмәли вә Она бағланмалысы-
ныз.À 5 Һәмин пејғәмбәр вә
ја јуху ҝөрән исә өлдүрүлмә-
лидир,3 чүнки о, сизи Алла-
�ыныз Је�оваја гаршы үсјана
тә�рик едәрәк сизи Мисир ди-
јарындан чыхармыш, көләлик
евиндән гуртармыш Алла�ы-
ныз Је�ованын бујурдуғу јол-
дан дөндәрмәк истәјирди. Ара-
ныздан шәри јох етмәлиси-
низ.4

6 Әҝәр гардашыныз, ана-
нызын оғлу, јахуд өз оғлу-
нуз вә ја гызыныз, гојнунузда-
кы арвадыныз�, ја да сизинлә
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ҹан бир гәлбдә олан досту-
нуз хәлвәтҹә сизи дилә ту-
туб “ҝәл ҝедәк башга алла�ла-
ра гуллуг едәк” дејәрсә,* сизи
нә өзүнүзүн, нә дә ата-бабала-
рынызын танымадығы алла�-
лара, 7 дүнјанын бу башын-
дан тутмуш о бири башы-
на гәдәр олан халгларын, ја-
хында вә ја узагда јашајан
әтраф халгларын алла�лары-
на ситајиш етмәјә сөвг едәр-
сә, 8 она ујмајын, дедикләри-
нә гулаг асмајын,+ она рә�-
миниз, јазығыныз ҝәлмәсин,
шәр әмәлини өрт-басдыр ет-
мәјин; 9 тәрәддүд етмәдән
ону өлдүрүн., Ону дашгалаг
едиб өлдүрәндә дашы бирин-
ҹи сиз атмалысыныз, сонра
галан ҹамаат.- 10 Ону өләнә
гәдәр дашгалаг етмәлисиниз,¸

чүнки о, сизи Алла�ыныз Је-
�ованын, сизи Мисирдән, кө-
ләлик евиндән чыхаран Алла-
�ын јолундан дөндәрмәк истә-
јирди. 11 Онда бүтүн Исраил
буну ешидәҹәк вә ҝөзү горха-
ҹаг. Бундан сонра бир дә �еч
ким белә шәр иш тутмајаҹаг./

12 Ишдир-шајәд, ешитсәниз
ки, зәбт етдијиниз, Алла�ы-
ныз Је�ованын сизә верди-
ји шә�әрләрдән бириндә сөз-
сө�бәт ҝәзир ки, 13 јарамаз
адамлар пејда олуб вә “ҝедәк
башга алла�лара гуллуг едәк”
дејәрәк шә�әр ә�лини јолдан
аздырмаға чалышыр, онлары
таныјыб-билмәдикләри алла�-
лара ибадәт етмәјә сөвг едир,
14 онда мәсәләни арашды-
рыб тәдгиг един, јахшы-јах-
шы сорушуб өјрәнин.1 Әҝәр
дејиләнләр дүз чыхса, ҝөрсә-
низ ки, доғрудан да, ара-
нызда белә алчаг иш тутулуб,
15 �әмин шә�әрин ә�алиси-
ни тәрәддүд етмәдән гылынҹ-
дан кечирин.À Шә�әри, шә�әр-
дә нә варса, �әр шеји �ејван

гарышыг мә�в един.* 16 Шә-
�әрин бүтүн вар-дөвләтини
шә�әр мејданынын ортасына
топлајын, сонра исә шә�әрә
од вуруб јандырын. Шә�әрдә-
ки гәнимәт Алла�ыныз Је�ова
үчүн јандырма гурбаны кими
олаҹаг. Шә�әр �әмишәлик ха-
рабазара чеврилмәлидир вә
�еч вахт бәрпа олунмамалы-
дыр. 17 Мә�в едилмәк үчүн
ајрылмыш шејләрдән �еч нә
ҝөтүрмәмәлисиниз,+ онда Је-
�ованын күкрәјән гәзәби ја-
тар вә Онун сизә рә�ми ҝәләр,
сизә мәр�әмәт едәр, ата-ба-
баларыныза анд ичдији кими,
сизи чохалдыб сајынызы ар-
тырар., 18 Алла�ыныз Је�о-
ванын әмрләринә, бу ҝүн сизә
вердијим бүтүн әмрләрә риа-
јәт едәрәк Она итаәткар олун.
Беләҹә, Алла�ыныз Је�ова-
нын ҝөзүндә дүз әмәл са�иби
оларсыныз.-

14 Сиз Алла�ыныз Је�о-
ванын оғулларысыныз.

Өлүјә ҝөрә бәдәниниздә јара
ачмајын,¸ гашларынызы� гырх-
мајын./ 2 Чүнки сиз Алла�ы-
ныз Је�оваја мәхсус мүгәддәс
халгсыныз1. Је�ова јер үзүн-
дәки бүтүн халгларын арасын-
дан сизи сечиб ки, Онун хал-
гы, Онун хүсуси мүлкү оласы-
ныз.À

3 Ијрәнҹ �еч нә јемәјин.3

4 Сизә �алал бујрулан �еј-
ванлар бунлардыр:4 өкүз, го-
јун, кечи, 5 марал, ҹејран, ҹү-
јүр, чөл кечиси, антилоп, чөл
гојуну, дағ гојуну. 6 Дырна-
ғы икијә бөлүнүб ортасын-
да ара олан вә ҝөвшәјән бү-
түн �ејванларын әтини јејә би-
ләрсиниз. 7 Лакин ҝөвшәјән,
јахуд дырнағы икијә бөлүнән
�ејванлардан бунларын әти
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сизә �арамдыр: дәвәнин, дов-
шанын, гајадовшанынын. Чүн-
ки онлар ҝөвшәсәләр дә, дыр-
наглары там бөлүнмәјиб. Он-
лар сизин үчүн напак сајы-
лыр.* 8 Донуз да �арамдыр,
чүнки дырнағы икијә бөлүнсә
дә, ҝөвшәмир. О, сизин үчүн
напак сајылыр. Онун әтини је-
мәјин, лешинә тохунмајын.

9 Суда јашајан ҹанлылар-
дан үзҝәҹләри вә пулҹугла-
ры оланлар сизә �алал бују-
рулур.+ 10 Үзҝәҹләри вә пул-
ҹуглары олмајанлар исә �а-
рамдыр. Онлар сизин үчүн
напак сајылыр.

11 Бүтүн пак гушларын
әтини јејә биләрсиниз. 12 Ла-
кин бунлар сизә �арамдыр:
гартал, чај гарангушу, гара
кәркәс,, 13 гырмызы чала-
ған, гара чалаған, бүтүн чала-
ған нөвләри, 14 бүтүн гузғун
нөвләри, 15 дәвәгушу, бај-
гуш, гағајы, бүтүн ша�ин нөв-
ләри, 16 дам јапалағы, гулаг-
лы бајгуш, гу гушу, 17 гутан,
кәркәс, гарабатдаг, 18 �аҹы-
лејләк, бүтүн вағ гушу нөвлә-
ри, шанапипик, јараса. 19 Бү-
түн гајнашан ганадлы мәхлуг-
лар� да сизин үчүн напак
сајылыр. Онлары јемәк олмаз.
20 Бүтүн ганадлы пак мәхлуг-
ларын әтини исә јејә биләрси-
низ.

21 Өлмүш �ејванын әтини
јемәјин.- Ону шә�әрләриниздә
јашајан јаделлијә верә биләр-
синиз, о, �әмин �ејванын әтин-
дән јејә биләр. Јахуд да әҹнә-
бијә сата биләрсиниз. Сиз исә
Алла�ыныз Је�оваја мәхсус
мүгәддәс халгсыныз.
Оғлағы анасынын сүдүндә

биширмәјин.¸

22 Һәр ил торпаға әкдији-
низ тохумдан битән мә�сулун

58B5= � �*fd/ -*Z*/Wm ÑÀjÀ`*bW*`D

онда бир �иссәсини ајырын.*

23 Тахылынызын, јени шәра-
бынызын, јағынызын онда би-
рини, мал-гаранызын вә гојун-
кечинизин биринҹи баласыны
Алла�ыныз Је�ованын өнүн-
дә, Онун Өз адына мәскән сеч-
дији јердә јемәлисиниз.+ Белә
етмәклә Алла�ыныз Је�ова-
дан даима горхмағы өјрәнә-
ҹәксиниз.,

24 Лакин Алла�ыныз Је�о-
ванын Өз адыны дашымасы
үчүн сечдији јер- сиздән чох
узаг олса вә Алла�ыныз Је�о-
ва сизә бол бәрәкәт вердијин-
дән бәхшишләринизи ора апа-
ра билмәсәниз, 25 онда он-
лары пула чевирин вә пулу ҝө-
түрүб Алла�ыныз Је�ованын
сечдији јерә ҝедин. 26 Орада
�әмин пула үрәјиниз истәјә-
ни — гарамал, гојун, кечи, шә-
раб ја да башга ички, көнлү-
нүздән нә кечирсә алын, ев ә�-
линизлә бирликдә Алла�ыныз
Је�ованын өнүндә јејиб шад-
ланын.¸ 27 Шә�әриниздә ја-
шајан лавилиләри јаддан чы-
хармајын,/ чүнки онларын си-
зин аранызда пајы јохдур, он-
лара ирс верилмәјиб.1

28 Һәр үч илин сонунда
үчүнҹү илин мә�сулунун онда
бир �иссәсинин �амысыны ја-
шадығыныз шә�әрдә бир јерә
топлајын.À 29 Гој аранызда
пајы олмајан, ирс алмајан ла-
вилиләр, шә�әрләриниздә ја-
шајан јаделлиләр, јетимләр,
дуллар ҝәлиб ондан дојунҹа је-
син.3 Белә един ки, Алла�ы-
ныз Је�ова әл атдығыныз �әр
ишдә сизә јар олсун.4

15 Һәр једдинҹи ил борҹ-
дан азад етмә или ола-

ҹаг.S 2 Алаҹағы олан �әр кәс
борҹлу адамы борҹдан азад
етмәлидир. О, сојдашындан,
јахуд гардашындан борҹу-
ну тәләб етмәмәлидир, чүнки
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Је�ованын ешгинә борҹлар-
дан азад едилмә елан еди-
ләҹәк.* 3 Јаделлидән+ борҹу-
нузу тәләб едә биләрси-
низ, сојдашынызыса борҹдан
азад етмәлисиниз. 4 Әслин-
дә, аранызда јохсуллуға дү-
шән олмамалыдыр, чүнки Ал-
ла�ыныз Је�ованын сизә ирс
олараг верәҹәји дијарда Је-
�ова сизә хејир-бәрәкәт верә-
ҹәк,, 5 амма јалныз о шәрт-
лә ки, �әр шејдә Алла�ыныз
Је�ованын сөзүнә гулаг асыб
бу ҝүн сизә чатдырдығым
бүтүн бу әмрләрә дәгиглик-
лә әмәл едәсиниз.- 6 Алла�ы-
ныз Је�ова вәд етдији кими,
сизә хејир-бәрәкәт верәҹәк.
Сиз халглара борҹ верәҹәкси-
низ, өзүнүз исә борҹ үчүн
�еч кимә ағыз ачмајаҹагсы-
ныз.¸ Бир чох халглара ағалыг
едәҹәксиниз, сизинсә үстүнүз-
дә ағалыг едән олмајаҹаг./

7 Алла�ыныз Је�ованын
сизә верәҹәји дијардакы шә-
�әрләрдән бириндә сојдашла-
рыныздан кимсә касыбла-
са, үрәјиниз даша дөнмәсин,
она гаршы хәсислик етмәјин.1

8 Әлинизи сәхавәтлә ачыбÀ

мө�таҹ олдуғу, корлуг чәкдији
шеји она борҹа верин. 9 Мә-
бада үрәјиниздән “једдинҹи
ил, борҹлардан азад етмә или
јахынлашыр”3 кими пис фи-
кир кечирәсиниз вә касыбла-
мыш сојдашыныздан сәхавәти-
низи әсирҝәјиб она көмәк әли
узатмајасыныз. Әҝәр о, сизә
ҝөрә Је�оваја налә етсә, ҝү-
на� газанаҹагсыныз.4 10 Она
гаршы сәхавәтли олун,S нә
исә верәндә ҹандәрди вер-
мәјин, онда Алла�ыныз Је-
�ова әмәјинизә, әл атдығы-
ныз �әр ишә хејир-бәрәкәт ве-
рәҹәк.m 11 Чүнки өлкәдә �ә-
мишә касыблар олаҹаг. U Буна
ҝөрә дә сизә дејирәм: өл-

кәниздәки фағыр-фүгәраја гар-
шы әлиачыг олун.*

12 Өзүнү гул кими сизә
сатан сојдашынызы, ибрани
киши вә ја гадыны, алты ил
гуллуғунузда дурандан сонра,
једдинҹи ил азадлыға бура-
хын.+ 13 Ону азадлыға бура-
ханда әлибош јола салмајын.
14 Сүрүнүздән, хырманыныз-
дан, зејтунсыханынызын вә
үзүмсыханынызын мә�сулун-
дан сәхавәтлә она пај ве-
рин. Алла�ыныз Је�ова сизә
бәрәкәт вердији кими, сиз
дә она гаршы әлиачыг олун.
15 Унутмајын ки, сиз дә Ми-
сирдә гул идиниз вә Алла�ы-
ныз Је�ова сизи орадан гур-
тарды. Елә буна ҝөрә сизә бу
ҝүн бу әмри верирәм.

16 Анҹаг гулунуз сизи вә
евиниздәкиләри севдији үчүн,
сиздә ҝүнү хош кечдији үчүн:
“Мән сәнин јанындан ҝетмәк
истәмирәм!” — десә,, 17 онда
бир биз ҝөтүрүн, онун гулағы-
ны гапыја сөјкәјиб бизлә де-
шин. Беләҹә, о, өмүрлүк си-
зин гулунуз олаҹаг. Гарабаш-
ла да ејни ҹүр един. 18 Гулу-
нузу азадлыға бурахмаг, онун
чыхыб ҝетмәси сизә ағыр ҝәл-
мәсин, чүнки онун алты ил әр-
зиндә ҝөрдүјү иш сизә муздур
ишиндән икигат артыг фајда
ҝәтириб, Алла�ыныз Је�ова
да бүтүн ишләрдә сизә көмәк
олуб.

19 Гарамалынызын вә го-
јун-кечинизин биринҹи еркәк
баласыны Алла�ыныз Је�ова
үчүн ајырын.- Гарамалынызын
биринҹи баласыны ишләтмә-
јин, гојун-кечинизин биринҹи
баласыны гырхмајын. 20 Он-
лары илбәил ев ә�линизлә
бирликдә Је�ованын сечди-
ји јердә, Алла�ыныз Је�ова-
нын өнүндә јејин.¸ 21 Анҹаг
�ејван гүсурлудурса, топал вә
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ја кордурса, јахуд башга ҹид-
ди гүсуру варса, ону Алла�ы-
ныз Је�оваја гурбан ҝәтирмә-
јин.* 22 Ону шә�әриниздә је-
јин. Пак адам да, мурдар адам
да ҹејран вә марал әти кими
ондан јејә биләр.+ 23 Анҹаг
ганыны јемәмәлисиниз., Ону
су кими торпаға ахытмалысы-
ныз.-

16 Әвив� ајыны јаддан чы-
хармајын вә Алла�ыныз

Је�ованын шәрәфинә Пасха-
ны гејд един,¸ чүнки мә�з
әвив ајында Алла�ыныз Је-
�ова сизи ҝеҹәјлә Мисирдән
чыхартмышды./ 2 Је�ованын
Өз адына мәскән сечдији јер-
дә1 Алла�ыныз Је�оваја мал-
гараныздан вә гојун-кечиниз-
дәнÀ Пасха гурбаны тәгдим
етмәлисиниз.3 3 Гурбан әти-
лә мајалы �еч нә јемәмәлиси-
низ.4 Мисирдән тәләм-тәлә-
сик чыхандаS једијиниз чө-
рәк кими, једди ҝүн мајасыз
чөрәк, әзијјәт чөрәји јемәли-
синиз. Белә един ки, Мисир-
дән чыхдығыныз ҝүн бүтүн
өмрүнүз боју јадынызда ол-
сун.m 4 Једди ҝүн өлкәнизин
�еч бир јериндә мајалыг хә-
мир олмамалыдыр. U Биринҹи
ҝүн ахшам гурбан кәсдији-
низ �ејванын әтиндән сә�әрә
сахламамалысыныз.V 5 Пасха
гурбаныны Алла�ыныз Је�о-
ванын сизә вердији шә�әр-
ләрин �ансында ҝәлди кәс-
мәмәлисиниз. 6 Гурбаны Ал-
ла�ыныз Је�ованын Өз адына
мәскән сечдији јердә кәсмәли-
синиз. Пасха гурбаны Мисир-
дән чыхдығыныз вахт, ахшам,
ҝүн батан кими кәсилмәли-
дир.Ä 7 Ону Алла�ыныз Је�о-
ванын сечәҹәји јердәW биши-
риб јемәлисинизY. Сә�әр исә
чадырларыныза гајыда биләр-
синиз. 8 Алты ҝүн мајасыз
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чөрәк јемәлисиниз, једдинҹи
ҝүн Алла�ыныз Је�оваја �әср
олунмуш тәнтәнәли мәҹлис гу-
рулаҹаг. Һәмин ҝүн �еч бир
иш ҝөрмәмәлисиниз.*

9 Тарланыздакы зәмиләрә
ораг вурдуғунуз илк ҝүн-
дән башлајараг, једди �әфтә
сајын.+ 10 Сонра Алла�ыныз
Је�ованын сизә вердији бә-
рәкәтә ҝөрә, көнүллү тәгди-
мә ҝәтириб Алла�ыныз Је-
�ованын шәрәфинә Һәфтәләр
бајрамы кечирин-. 11 Һамы-
ныз Алла�ыныз Је�ованын Өз
адына мәскән сечдији јердә,
Алла�ыныз Је�ованын өнүндә
севиниб-шадланын, өзүнүз дә,
оғлунуз да, гызыныз да, гул-га-
рабашыныз да, шә�әрләриниз-
дә јашајан лавили дә, араныз-
да олан јаделли дә, јетим дә,
дул да.¸ 12 Унутмајын ки, бир
заманлар Мисирдә гул иди-
низ,/ она ҝөрә дә бу ганунлара
әмәл един.

13 Хырманыныздан, зејтун-
сыханыныздан вә үзүмсыха-
ныныздан мә�сул ҝөтүрәндән
сонра једди ҝүн Чардаглар
бајрамыны гејд един1. 14 Бај-
рам вахты �амыныз севиниб-
шадланын,À өзүнүз дә, оғлунуз
да, гызыныз да, гул-гарабашы-
ныз да, шә�әрләриниздә јаша-
јан лавили дә, јаделли дә, је-
тим дә, дул да. 15 Једди ҝүн
Је�ованын сечдији јердә Алла-
�ыныз Је�ованын шәрәфинә
бајрам кечирин,3 чүнки Алла-
�ыныз Је�ова бүтүн мә�сулу-
нуза бәрәкәт верәҹәк, әл атды-
ғыныз �әр иши аванд едәҹәк,4

сиз дә севиниб-шадланаҹагсы-
нызS.

16 Илдә үч дәфә, Маја-
сыз чөрәк бајрамындаm, Һәфтә-
ләр бајрамында U вә Чардаг-
лар бајрамындаV бүтүн ки-
шиләр Алла�ыныз Је�ованын
сечдији јердә Онун �үзуруна

�¿�D 59
* �, 66B6>
�Z 5;B5
�W 5B<
�+ =B58

+ �Z 56B59
�Z 58B8E 9

, �` =B8
�, ;B6:
Á, 59B6>E 6=

- �, 5;B5>E 57
�Z 56B5:

��������������������

�¿�D 5:
¸ �f 56B58
�, 67B9
�U =B6
�U 6<B5:
5�` 9B;

/ �f 78B5<
1 5
/ <B6=
À �f 56B9E :
6�Y 79B;

3 �b 6:B5;
4 �f 57B7
�, 67B:
�U 6<B5;
5�` 9B<

S �f 56B77
m �f 56B58
�f 57B<E =

U �f 56B59
�f 57B;

V �f 56B5>
�f 78B69

Ä �f 56B7E :
�U =B6E 7
�b 6:B5=E 6>

W �Ñ 6B57
�Ñ 55B99

Y �f 56B<
6�Y 79B57

��������������������

�*¸ aºbdZ
* �f 56B5:
�, 67B<

+ �f 67B5:
�f 78B66
�, 67B59

, �Z 5:B5;
5�` 5:B6
6�` <B56

- �U 6<B6:
¸ �Z 56B9O;
/ �f 7B;
�Z 9B59

1 �f 67B5:
�, 67B78
�U 6=B56
�Z 75B5>E 55
�Ñ ;B6

À �Z 56B56
À <B5>E 5;
�4 9B5<

3 �, 67B7:E 8>
À <B5<

4 �Z ;B57
�Z 6<B<
�Z 7>B5:

S �] 8B8
5�V 9B5:

m �f 67B58E 59
U �Z 5:B5>
V �Z 5:B57

297 ������� �¿	
�
% 59B66—5:B5:



ҝәлмәлидир. Һеч ким әли-
бош ҝәлмәмәлидир. 17 Һәр
кәс Алла�ы Је�ованын она
вердији бәрәкәтә ҝөрә бәх-
шиш ҝәтирмәлидир.*

18 Алла�ыныз Је�ованын
вердији бүтүн шә�әрләрдә �әр
гәбилә үчүн �акимләр+ вә мә-
мурлар тәјин един. Онлар хал-
га әдаләтлә �акимлик етмәли-
дирләр. 19 Һагг-әдаләти тап-
даламајын,, тәрәфкешлик ет-
мәјин,- рүшвәт алмајын, чүнки
рүшвәт �икмәтлинин ҝөзүнү
кор едәр,¸ дүрүст адамын фик-
рини дәјишдирәр. 20 Әдалә-
тә, јалныз әдаләтә ҹан атма-
лысыныз ки,/ сағ галыб Алла-
�ыныз Је�ованын сизә верди-
ји дијара са�иб оласыныз.

21 Алла�ыныз Је�ованын
адына дүзәлдәҹәјиниз гурбан-
ҝа�ын јанында ибадәт етмәк
үчүн� ағаҹ әкмәјин.1

22 Өзүнүз үчүн дик дашлар
гојмајын,À Алла�ыныз Је�ова
онлардан икра� едир.

17 Алла�ыныз Је�оваја гү-
сурлу, јахуд �ансыса еји-

би олан буға вә ја гојун гурбан
ҝәтирмәјин. Бу, Алла�ыныз Је-
�ова үчүн ијрәнҹдир.3

2 Ола билсин, аранызда,
Алла�ыныз Је�ованын сизә
вердији шә�әрләрдән бириндә
бир киши вә ја гадын Ал-
ла�ыныз Је�ованын ҝөзүн-
дә пис иш ҝөрсүн, Алла�ын
ә�дини позсун,4 3 јолуну аза-
раг Онун әмрләринин зидди-
нә башга алла�лара ибадәт ет-
син, о алла�лара, јахуд ҝүнә-
шә, аја, сәмадакы ордуја сәҹдә
гылсын.S 4 Бу �агда сизә хә-
бәр верәндә, јахуд өзүнүз
бундан хәбәр тутанда мәсә-
ләни јахшы-јахшы арашдырын.
Әҝәр дејиләнләр дүз чыхса,m

ҝөрсәниз ки, доғрудан да, Ис-
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раилдә белә бир мурдар �ә-
рәкәтә јол верилиб, 5 онда
бу рәзиллији едән гадыны вә
ја кишини шә�әр дарвазасы-
нын јанына ҝәтириб өләнә-
ҹән дашгалаг един.* 6 Кими-
сә өлдүрмәк үчүн ики, ја да
үч нәфәрин ша�идлији лазым-
дыр.+ Бир нәфәрин ша�идли-
ји илә �еч кими өлдүрмәк ол-
маз., 7 Дашгалаг едиб өлдү-
рәндә она дашы биринҹи ша-
�идләр атмалыдыр, сонра исә
галан ҹамаат. Араныздан пис-
лији јох един.-

8 Әҝәр шә�әрләриниздән
бириндә олмуш гәтл¸, шикајәт,
тәҹавүзкарлыг, јахуд да баш-
га мүба�исәли мәсәлә барә-
дә �өкм чыхармаға чәтинлик
чәксәниз, онда Алла�ыныз Је-
�ованын сечдији јерә ҝедин./

9 Лавили ка�инләрин вә �ә-
мин вахт �акимлик едән �а-
кимин јанына ҝедин,1 мәсә-
ләни онлара данышын. Он-
лар �өкмү сизә билдирәҹәк-
ләр.À 10 Је�ованын сечдији
јердә сизә билдирдикләри �өк-
мә мүвафиг давранын. Һәр
шеји онлар дејән кими един.
11 Сиз онларын ҝөстәрдији
гануна ујғун, елан етдиклә-
ри �өкмә мүвафиг давранма-
лысыныз.3 Онларын верди-
ји �өкмдән нә саға, нә сола
дөнмәмәлисиниз.4 12 Алла-
�ыныз Је�оваја хидмәт едән
ка�инә, јахуд �акимә гулаг ас-
мајыб өз билдији кими �әрә-
кәт едән адам өлмәлидир.S Ис-
раилдән пислији јох етмәлиси-
низ.m 13 Онда бүтүн ҹамаат
ешидәҹәк, �амынын ҝөзү гор-
хаҹаг вә бир дә �еч ким өзба-
шына �әрәкәт етмәјәҹәк. U

14 Алла�ыныз Је�ованын
сизә вердији өлкәјә дахил
оланда, ораја са�иб олуб мәс-
кунлашанда белә дејәҹәкси-
низ: “Ҝәлин әтрафымыздакы
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халглар кими биз дә өзүмүз
үчүн падша� сечәк”.* 15 Бу
�алда сиз јалныз Алла�ыныз
Је�ованын сечдији адамы пад-
ша� гојмалысыныз.+ Пад-
ша� сојдашларыныздан� ол-
малыдыр. Сојдашыныз олма-
јан адамы, әҹнәбини үстүнүз-
дә падша� гоја билмәзсиниз.
16 Падша� атларынын сајыны
чохалтмамалы,, илхысыны бө-
јүтмәкдән өтрү ҹамааты Миси-
рә ҝетмәјә мәҹбур етмәмәли-
дир,- чүнки Је�ова сизә: “Бир
дә �еч вахт бу јолла ҝери га-
јытмамалысыныз”, — дејиб.
17 Падша� чохлу арвад алма-
малыдыр, јохса үрәји �агг јо-
лундан дөнәр.¸ Өзү үчүн чохлу
гызыл-ҝүмүш дә јығмамалы-
дыр./ 18 Тахта чыханда лави-
ли ка�инләрин сахладығы бу
Ганунун сурәтини өзү үчүн
көчүрмәлидир.1

19 Бу нүсхә онда галмалы-
дыр. О, бүтүн өмрү боју, �әр
ҝүн ону охумалыдырÀ ки, Ал-
ла�ы Је�овадан горхмағы өј-
рәнсин, Ганунун бүтүн сөзлә-
ринә вә бу гајдалара әмәл ет-
син.3 20 Беләҹә, үрәји гүррә-
ләниб өзүнү сојдашларындан
үстүн тутмајаҹаг, бу әмрләр-
дән нә саға, нә сола дөнмәјә-
ҹәк. Бунун сајәсиндә онун өзү
дә, оғуллары да Исраилдә узун
мүддәт сәлтәнәт сүрәҹәк.

18 Лавили ка�инләрин,
үмумијјәтлә, бүтүн Лави

гәбиләсинин исраиллиләрлә
бирҝә пајы олмајаҹаг, онлара
ирс верилмәјәҹәк. Онлар Је�о-
ва үчүн одда јандырылан тәг-
димәләрлә, Онун пајы илә
доланаҹаглар.4 2 Беләликлә,
онлара гардашлары арасында
ирс верилмәјәҹәк. Је�ова неҹә
ки сөз вермишди, Өзү онла-
рын ирси олаҹаг.
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3 Ка�инләрә чатаҹаг шеј-
ләр бунлардыр: буға, јахуд го-
јун гурбан ҝәтирән адам онун
күрәјини, чәнәсини, гарны-
ны ка�инә вермәлидир. 4 Та-
хылынызын, шәрабынызын, ја-
ғынызын нүбарыны, гојунла-
рыныздан илк дәфә гырхдығы-
ныз јуну она вермәлисиниз.*

5 Алла�ыныз Је�ова бүтүн
гәбиләләринизин ичиндән ла-
вилиләри сечиб ки, �әмишә
Је�ованын адындан хидмәт
етсинләр.+

6 Әҝәр лавили Исраилдә ја-
шадығы шә�әрдән, чыхыб Је-
�ованын сечдији јерә�- ҝет-
мәк истәсә, 7 орада Је�ова-
нын �үзурунда дуран гардаш-
лары лавилиләр кими Алла�ы
Је�ованын адындан хидмәт
едә биләр.¸ 8 О, ата-баба мүл-
күнүн сатышындан әлдә етди-
ји вәсаитлә јанашы, онлара дү-
шән гәдәр јемәк пајы да ала-
ҹаг/.

9 Алла�ыныз Је�ованын
сизә верәҹәји дијара дахил
оланда орадакы халгларын иј-
рәнҹ әмәлләрини ҝөтүрмә-
јин, онлары тәкрар етмәјин.1

10 Аранызда оғлуну вә ја гы-
зыны одда јандыран�À, рәм-
мал3, се�рбаз4, фала баханS,
ҹадуҝәрm, 11 овсунчу, ҹиндар
јанына ҝедән U, ҝәләҹәји дејәнV,
өлүләри чағыранÄ олмамалы-
дыр. 12 Чүнки бу ишләри ҝө-
рән �әр кәс Је�ованын ҝө-
зүндә мәнфурдур вә бу ијрәнҹ
әмәлләрә ҝөрәдир ки, Алла�ы-
ныз Је�ова о халглары өнү-
нүздән говур. 13 Сиз Алла-
�ыныз Је�ованын гаршысын-
да ләкәсиз олмалысыныз.W

14 Торпагларыны тутаҹа-
ғыныз халглар се�рбазлара,
фалчылара гулаг асырлар,Y
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лакин сизә Алла�ыныз Је�о-
ва белә шејләри гадаған едир.
15 Алла�ыныз Је�ова сизә
сојдашларынызын� арасындан
мәним кими бир пејғәмбәр је-
тирәҹәк. Она гулаг асмалысы-
ныз.* 16 Чүнки Һурибдә, да-
ғын әтәјиндә топлашдығыныз
ҝүн+ Алла�ыныз Је�овадан
ха�иш едиб демишдиниз: “Гој
бир дә Алла�ымыз Је�ованын
сәсини ешитмәјәк, бу бөјүк
алову ҝөрмәјәк, јохса өләрик”.,

17 Онда Је�ова мәнә деди:
“Чох пакизә. 18 Мән онлара
сојдашларынын арасындан сә-
нин кими бир пејғәмбәр ҝөндә-
рәҹәјәм.- Сөзләрими онун ди-
линә гојаҹағам.¸ О әмр етдијим
�әр шеји онлара чатдыраҹаг./

19 Мәним сөзләримә, Онун
Мәним адымла сөјләдикләри-
нә гулаг асмајан адам Мәнә ҹа-
ваб вермәли олаҹаг.1

20 Әҝәр бир пејғәмбәр өз-
башыналыг едиб Мәним адым-
дан она бујурмадығым сөзләри
сөјләјәрсә, јахуд башга алла�-
ларын адындан данышарса,
�әмин пејғәмбәр өлмәлидир.À

21 Анҹаг сиз фикирләшә би-
ләрсиниз: “Бәс биз �арадан
биләҹәјик ки, бу, Је�ованын
сөзү дејил?” 22 Әҝәр пејғәм-
бәрин Је�ованын адындан де-
дикләри јеринә јетмәзсә, сөз-
ләри дүз чыхмазса, демәли,
�әмин сөзү Је�ова демәјиб.
Пејғәмбәр өзбашыналыг едиб.
Ондан горхмајын”.

19 Алла�ыныз Је�ованын
сизә вердији өлкәдәки

халглары Алла�ыныз Је�ова
мә�в едәндә вә сиз онларын
торпагларыны тутанда, онла-
рын шә�әрләриндә, евләриндә
мәскунлашанда3 2 Алла�ы-
ныз Је�ованын сизә вердији о
дијарда үч шә�әр ајырмалысы-
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ныз.* 3 Алла�ыныз Је�ова-
нын сизә вердији өлкәнин әра-
зисини үч �иссәјә бөлүн вә
адам өлдүрәнин бу шә�әрлә-
рин биринә гача билмәси үчүн
јол салын.

4 Адам өлдүрән вә гачыб
сағ галмаг истәјән үчүн гај-
да беләдир: әҝәр о, сојдашыны
әдавәт бәсләдијинә ҝөрә дејил,
тәсадүфән вурубса,+ 5 јахуд
одун јармаг үчүн сојдашы илә
мешәјә ҝедиб вә голајланыб
балта илә ағаҹы кәсмәк истә-
јәндә балтанын башы сапын-
дан чыхыб сојдашына дәјибсә
вә сојдашы өлүбсә, онда гој о
сағ галмаг үчүн бу шә�әрләр-
дән биринә гачсын., 6 Амма
јол узаг олса, өләнин интигам-
чысы- бејни ган икән гатилин
далынҹа дүшәр вә ону тутуб
өлдүрәр. Әслиндә исә, адам
өлдүрән өлүмә лајиг дејилди,
чүнки сојдашына әдавәти ол-
мамышды.¸ 7 Буна ҝөрә сизә
үч шә�әр ајырмағы әмр еди-
рәм.

8 Алла�ыныз Је�ова ата-
бабаларыныза анд ичдији ки-
ми, әразиләринизи ҝенишлән-
дирәндә/ вә онлара сөз вер-
дији кими, бүтүн өлкәни сизә
верәндә1 9 (бир шәртлә ки,
Алла�ыныз Је�ованы севәси-
низ, бу ҝүн сизә вердијим әмр-
ләрә сәдагәтлә әмәл едиб даим
Онун јолу илә ҝедәсиниз)À бу
үч шә�әрдән башга үч шә�әр
дә ајырмалысыныз.3 10 Онда
Алла�ыныз Је�ованын сизә
ирс олараг вердији өлкәдә ҝү-
на�сыз ган төкүлмәјәҹәк4 вә
сиз ган төкмәкдә тәгсиркар
олмајаҹагсыныз.S

11 Амма әҝәр киминсә сој-
дашына әдавәти оларm, пусгу
гуруб она �үҹум едәрсә, ону
өлүмҹүл јаралајар вә �әмин
адам өләрсә, сонра да га-
тил бу шә�әрләрдән биринә га-
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чарса, 12 шә�әрин ағсаггал-
лары ону орадан чыхарыб өлә-
нин интигамчысынын әлинә
вермәлидир. О адам өлмәли-
дир.* 13 Она рә�миниз ҝәл-
мәсин. Исраили на�аг төкү-
лән ганын ҝүна�ындан тәмиз-
ләјин+ ки, хејир тапасыныз.

14 Алла�ыныз Је�ованын
сизә ирс олараг верәҹәји ди-
јарда торпаг пајынызы аланда
гоншунузун сәр�әдини, дәдә-
бабаларынызын чәкдији сәр-
�әди дәјишмәјин.,

15 Киминсә �ансыса хәта-
ны вә ја ҝүна�ы ишләдијини
сүбут етмәк үчүн бир нәфә-
рин ша�идлији кифајәт де-
јил.- Һәр иддиа ики, ја да
үч ша�идин сөзү илә тәсдиг
олунмалыдыр.¸ 16 Әҝәр ким-
сә бир нәфәрин үзүнә дуруб
ону нәдәсә тәгсирләндирәр-
сә,/ 17 араларында мүба�исә
дүшмүш �әмин ики нәфәр Је-
�ованын �үзуруна, ка�инлә-
рин вә �әмин ҝүнләрдә хидмәт
едән �акимләрин өнүнә ҝәлмә-
лидир.1 18 Һакимләр мәсәлә-
ни �әртәрәфли арашдырмалы-
дыр.À Әҝәр мәлум олса ки, ша-
�идин иддиалары јаландыр, о,
сојдашына гаршы јалан итти-
�ам ирәли сүрүб, 19 онда сој-
дашынын башына ҝәтирмәк
истәдијини онун өзүнә един.3

Араныздан пислији јох един.4

20 Башгалары буну ешидиб
горхаҹаг вә бир дә аранызда
�еч ким белә јаманлыг етмәјә-
ҹәк.S 21 Она јазығыныз ҝәл-
мәсин:m ҹан әвәзинә ҹан, ҝөз
әвәзинә ҝөз, диш әвәзинә диш,
әл әвәзинә әл, ајаг әвәзинә
ајаг верилмәлидир. U

20 Дүшмәнләринизлә мү-
�арибәјә ҝедәндә ҝөрсә-

низ ки, онларын аты, арабасы
сизинкиндән чох, гошуну си-
зинкиндән бөјүкдүр, горхма-
јын, чүнки сизи Мисирдән чы-

харан Алла�ыныз Је�ова си-
зинләдир.* 2 Дөјүшә ҝетмәз-
дән әввәл ка�ин халга хитаб
едиб десин:+ 3 “Динлә, еј Ис-
раил! Бу ҝүн дүшмәнләриниз-
лә дөјүшә ҝедирсиниз. Ҹәсур
олун. Онлардан горхуб тәла-
ша дүшмәјин, үрәјиниз әсмә-
син. 4 Чүнки Алла�ыныз Је-
�ова дүшмәнләринизлә дөјүш-
мәк вә сизә гәләбә газандыр-
маг үчүн сизинлә бирликдә
ҝедир”.,

5 Мәмурлар да дөјүшчүлә-
рә мүраҹиәт едиб демәли-
дир: “Ким тәзә ев тикиб,
амма �әлә ичинә ҝирмәјиб, гој
евинә гајытсын. Јохса дөјүш-
дә �әлак олар, евиндә башга-
сы јашајар. 6 Ким тәзә үзүм-
лүк салыб, амма �әлә барыны
ҝөтүрмәјиб, гој гајыдыб ҝет-
син евинә. Јохса дөјүшдә �ә-
лак олар, бағынын барыны
башгасы ҝөтүрәр. 7 Ким ни-
шанланыб, амма �әлә евләнмә-
јиб, гој евинә гајытсын.- Јох-
са дөјүшдә �әлак олар, нишан-
лысы башгасына гисмәт олар”.
8 Мәмурлар �әм дә дөјүшчүлә-
рә демәлидир: “Кимин үрәјин-
дә горху варса, ҹәсарәти чат-
мырса, евинә гајытсын.¸ Јох-
са гардашларынын да үрәји-
нә горху салар”./ 9 Мәмурлар
данышыб гуртарандан сонра
ордуја рә�бәрлик етмәк үчүн
сәркәрдәләр тәјин етсинләр.

10 Һансыса шә�әрә јахын-
лашыб ора јүрүш етмәк ис-
тәјәндә әввәлҹә сүл� тәклиф
едиб шәртләринизи билди-
рин.1 11 Әҝәр шәртләринизи
гәбул едиб дарвазалары үзү-
нүзә ачсалар, орадакы бү-
түн адамлар сизин гулунуз
олаҹаг, хидмәтиниздә дура-
ҹаглар.À 12 Лакин шәртләри-
низи гәбул етмәјиб сизинлә
мү�арибәјә башламаг истәсә-
ләр, шә�әри мү�асирәјә алын.
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13 Алла�ыныз Је�ова ораны
сизин әлинизә верәҹәк. Шә-
�әрин бүтүн кишиләрини гы-
лынҹдан кечирин. 14 Анҹаг
гадынлары, ушаглары, мал-�еј-
ваны вә шә�әрдә олан �әр
шеји гәнимәт кими ҝөтүрә
биләрсиниз.* Алла�ыныз Је-
�ованын сизә тәслим етди-
ји дүшмәнләрин малы �алалы-
ныз олаҹаг.+

15 Бу, сизин јахынлығыныз-
дакы халгларын шә�әрләринә
јох, сиздән узагда јерләшән
шә�әрләрә аиддир. 16 Алла-
�ыныз Је�ованын сизә ирс
олараг верәҹәји шә�әрләрә ҝә-
линҹә исә, онларда бир ҹанлы-
ны белә, сағ гојмамалысыныз.,

17 Алла�ыныз Је�ованын әмр
етдији кими, �етләрин, амо-
риләрин, кәнаниләрин, фәри-
зиләрин, �ивиләрин вә јә-
бусиләрин көкүнү кәсмәлиси-
низ.- 18 Јохса онлар алла�-
лары үчүн етдикләри ијрәнҹ
әмәлләри сизә дә өјрәдиб Ал-
ла�ыныз Је�ованын гаршы-
сында сизи ҝүна�а батыраҹаг-
лар.¸

19 Һансыса шә�әри узун
мүддәт мү�асирәдә сахлајыб
дөјүшлә әлә кечирәндән сонра
орадакы ағаҹлары балталајыб
гырмајын. Ағаҹларын мејвәлә-
риндән јејә биләрсиниз, амма
өзләрини кәсмәјин./ Мәҝәр
ағаҹ адамдыр ки, ону мү�а-
сирәјә аласыныз? 20 Јалныз
мејвәси јејилмәјән ағаҹлары
гыра биләрсиниз. Сизинлә ву-
рушан шә�әр әлә кечәнә кими
онлары кәсиб мү�асирә гурғу-
лары дүзәлдә биләрсиниз.

21 Әҝәр Алла�ыныз Је�о-
ванын сизә вердији өл-

кәдә шә�әрдән кәнарда� ме-
јит тапылса, амма ону кимин
өлдүрдүјү билинмәсә, 2 онда

65B5 � ÁÀ`eÀZB h¾W/ÀD

гој ағсаггалларла �акимләр*

мејитин тапылдығы јерә ҝе-
диб �әмин јерлә әтраф шә�әр-
ләрин арасындакы мәсафәни
өлчсүнләр. 3 Һәмин јерә ја-
хын олан шә�әрин ағсаггалла-
ры �әлә ишә гошулмамыш, бо-
јундуруг алтына салынмамыш
бир ҹаван инәк сечсинләр
4 вә апарыб шумланмамыш,
тохум сәпилмәмиш ахар сулу
дәрәдә бојнуну сындырсын-
лар.+

5 Сонра лавили ка�инләр
ҝәлсинләр. Алла�ыныз Је�о-
ва мә�з онлары сечиб ки,
Она хидмәт едиб, Је�ованын
ады илә хејир-дуа охусунлар-.
Онлар зоракылыг �алларына
неҹә бахылмасына даир ҝөстә-
риш верәҹәкләр.¸ 6 Өлүнүн
тапылдығы јерә јахын олан
шә�әрин ағсаггаллары дәрәдә
бојну сындырылмыш инәјин
үстүндә әлләрини јусунлар/

7 вә белә десинләр: “Бизим
әлимиз бу адамын ганына бат-
мајыб, ҝөзләримиз онун ганы-
нын төкүлмәсинин ша�иди ол-
мајыб. 8 Еј Је�ова Алла�, бу
ҝүна�ы фидјә вериб гуртарды-
ғын халгын1 ајағына јазма. Гој-
ма ки, ҝүна�сыз ганын баба-
лы халгын Исраилин бојнунда
галсын”.À Онда төкүлән ганын
ҝүна�ы халгын ајағына јазыл-
мајаҹаг. 9 Беләҹә, Је�ованын
дедијини едиб ҝүна�сыз га-
нын бабалындан азад олаҹаг-
сыныз.

10 Мү�арибә вахты Алла-
�ыныз Је�ованын көмәјилә
дүшмәнләринизи мәғлуб едиб
әсир ҝөтүрәндә3 11 әсирлә-
рин арасында ҝөзәл гыз ҝө-
рүб она вурулсаныз вә
ону алмаг истәсәниз, 12 �ә-
мин гызы евинизә ҝәтирә би-
ләрсиниз. Гыз башыны гыр-
хыб дырнагларыны кәсмәли,
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13 әсирлик палтарыны чыха-
рыб евиниздә галмалыдыр. Гој
о, бир ај ата-анасы үчүн јас
тутсун.* Бундан сонра онунла
јахынлыг едә биләрсиниз. Сиз
онун әри, о исә сизин арвады-
ныз олаҹаг. 14 Анҹаг ишдир,
гыз сонрадан хошунуза ҝәлмә-
сә, бурахын истәдији јерә ҝет-
син.+ Ону сатмаг, онунла гәд-
дар давранмаг олмаз, чүнки
онун ләјагәтинә тәҹавүз ет-
мишсиниз.

15 Әҝәр бир кишинин ики
арвады оларса вә о, арвад-
ларындан бирини диҝәриндән
чох севәрсә, гадынларын �әр
икиси она оғул доғарса, лакин
илк оғлу истәмәдији арваддан
оларса,, 16 мирасы оғуллар
арасында бөлүшдүрмәк вахты
ҝәләндә киши севмәдији гады-
нын оғлуна, илкининә хор ба-
хыб илк оғуллуг �аггыны сев-
дији гадынын оғлуна вермәмә-
лидир. 17 О, севмәдији гады-
нын оғлуну илк оғул кими
танымалы, �әр шејдән она ики
пај вермәлидир, чүнки бу оғул
онун кишилик ҝүҹүнүн нүба-
рыдыр. Илк оғуллуг �аггы она
мәхсусдур.-

18 Әҝәр киминсә оғлу тәрс,
дикбашдырса, ата-анасынын
сөзүнү сајмырса,¸ она вер-
дикләри өјүд-нәси�әти веҹи-
нә алмырса,/ 19 гој валидејн-
ләри ону шә�әрин дарваза-
сына, шә�әрин ағсаггаллары-
нын јанына ҝәтириб десинләр:
20 “Бизим бу оғлумуз тәрс
вә дикбашдыр, сөзүмүзү саја
салмыр. Ҝүнүнү гарынгулу-
лугла1, әјјашлыглаÀ кечирир”.
21 Онда шә�әр ҹамааты ону
дашгалаг едиб өлдүрмәлидир.
Бәли, араныздан пислији јох
един ки, бүтүн Исраил ешидиб
горхсун.3

22 Өлүмә лајиг ҝүна� иш-
ләјән адам өлдүрүлүб4 дирәк-

дән асыларса,* 23 онун ҹәсә-
ди ҝеҹәни дирәкдә галмама-
лыдыр.+ О, �әмин ҝүн басды-
рылмалыдыр, чүнки дирәкдән
асылан адам Алла�ын ләнәти-
нә дүчар олуб., Алла�ыныз Је-
�ованын сизә ирс олараг вер-
дији өлкәни мурдарламајын.-

22 Әҝәр сојдашынызын аз-
мыш өкүзүнү ја да го-

јунуну ҝөрсәниз, өзүнүзү ҝөр-
мәмәзлијә вурмајын.¸ Ону мүт-
ләг апарыб сојдашыныза гај-
тарын. 2 Лакин јијәси сиздән
узаг јашајырса вә ја ону таны-
мырсынызса, �ејваны апа-
рыб өзүнүздә сахлајын, јијә-
си ахтаранда гајтарарсыныз./

3 Киминсә азмыш улағыны
ҝөрәндә, палтарыны, јахуд
башга бир шејини тапанда
да ејни ҹүр давранмалысыныз.
Өзүнүзү ҝөрмәмәзлијә вурма-
јын.

4 Сојдашынызын улағынын,
јахуд өкүзүнүн јолда јыхылыб
галдығыны ҝөрәндә јан кечмә-
јин. Мүтләг јијәсинә �ејваны
галдырмаға көмәк един.1

5 Гадын киши палтары,
киши гадын палтары ҝејинмә-
мәлидир. Алла�ыныз Је�ова
белә адамдан икра� едир.

6 Әҝәр ағаҹда, јахуд јердә
ичиндә бала вә ја јумурта олан
гуш јувасына раст ҝәлсәниз
вә ҝөрсәниз ки, ана гуш јува-
нын үстүндә отуруб, балалар-
ла бәрабәр ананы да ҝөтүр-
мәјин.À 7 Ана гушу бурахын,
балалары исә ҝөтүрә биләр-
синиз. Белә един ки, ҝүзәра-
ныныз хош, өмрүнүз узун ол-
сун.

8 Ев тикәндә дамына мә�әҹ-
ҹәр чәкин3 ки, кимсә дамдан
јыхылмасын вә ганы сизин бој-
нунузда галмасын.

9 Үзүмлүјүнүзә ики нөв
тохум сәпмәјин.4 Әкс �ал-
да, бу тохумдан ҝөтүрдүјүнүз
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мә�сул да, үзүмлүјүн мә�сулу
да бүтүнлүклә мүгәддәс мәка-
на мәхсус олаҹаг.

10 Өкүзлә ешшәји бир кота-
на гошмајын.*

11 Јунла кәтандан тохун-
муш парчадан палтар ҝејинмә-
јин.+

12 Бүрүнҹәјинизин �әр
дөрд күнҹүнә готаз тикин.,

13 Әҝәр кимсә арвад алыб
онунла јахынлыг едәндән сон-
ра ондан хошу ҝәлмәсә�
14 вә ону әхлагсызлыгда ит-
ти�ам едәрәк: “Мән бу гызы
алдым, анҹаг онунла јахын-
лыг едәндә ҝөрдүм ки, баки-
рә дејил”, — дејиб адыны бәд-
нам етсә, 15 онда гој гызын
ата-анасы гызын зифаф ағы-
ны шә�әрин дарвазасына, ағ-
саггалларын јанына ҝәтирсин-
ләр. 16 Гызын атасы ағсаг-
галлара белә десин: “Гызы бу
адама вердим, о исә ону бәјән-
мир�, 17 “гызын бакирә де-
јил” дејиб ону позғунлугда
ҝүна�ландырыр. Амма, будур,
бу да гызымын зифаф ағы”.
Сонра ағы шә�әрин ағсаггал-
ларына ачыб ҝөстәрсинләр.
18 Ағсаггаллар- �әмин адамы
ҹәзаландырмалыдыр¸. 19 Ис-
раилдә гыз хејлағынын адыны
ләкәләдији үчүн ҹәза олараг
ондан јүз шекел� ҝүмүш алы-
ныб гызын атасына верилмә-
лидир./ Гыз онун арвады ола-
раг галаҹаг, өмрү боју ону бо-
шаја билмәз.

20 Јох әҝәр итти�ам дүз-
дүрсә, гызын бакирәлијинә
сүбут јохдурса, 21 гызы ата
евинин гапысы ағзына ҝәтир-
синләр вә шә�әрин кишиләри
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ону дашгалаг едиб өлдүрсүн-
ләр. Гыз ата евиндә әхлагсыз-
лыг� етмәклә Исраили рүсвај
едиб.* Араныздан пислији јох
етмәлисиниз.+

22 Кимсә башгасынын ар-
вады илә бир јердә тутулса,
онларын �әр икисини, гадын-
ла јатан кишини дә, гадыны да
өлдүрмәк лазымдыр., Исраил-
дән пислији јох етмәлисиниз.

23 Әҝәр бир киши нишан-
лы гызла шә�әрдә растлашыб
онунла јахынлыг етсә, 24 он-
лары �әмин шә�әрин дарваза-
сына ҝәтирмәк, дашлајыб өл-
дүрмәк лазымдыр. Гызы она
ҝөрә ки, шә�әрин ичиндә ола-
ола гышгырмајыб, кишини исә
она ҝөрә ки, башгасынын ар-
вадыны ләкәләјиб.- Араныздан
пислији јох етмәлисиниз.

25 Лакин киши нишанлы
гызла чөлүн дүзүндә раст-
лашыб зор ҝүҹүнә онунла
јахынлыг етсә, онда тәкҹә
гызы зорлајан киши өлмәли-
дир. 26 Гыза �еч нә етмәјин.
О, өлүмә лајиг бир иш тут-
мајыб. Бу, киминсә башга бир
адамын үстүнә �үҹум чәкиб
ону өлдүрмәсинә бәнзәјир.¸

27 Киши гыза чөлдә раст ҝә-
либ вә гыз гышгырса да, имда-
дына чатан олмајыб.

28 Әҝәр кимсә нишанлы ол-
мајан бакирә гызла растла-
шар, гызы тутуб онунла ја-
хынлыг едәрсә вә бу ишин
үстү ачыларса,/ 29 гызла ја-
хынлыг едән адам гызын ата-
сына әлли шекел ҝүмүш вер-
мәли, гызы да алмалыдыр.1

Гызы ләкәләдијинә ҝөрә өмрү
боју ону бошаја билмәз.

30 Һеч ким атасынын арва-
дыны алыб атасынын шәрәфи-
нә ләкә ҝәтирмәмәлидир.À
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23 Хајалары әзилмиш, јахуд
ҹинсијјәт үзвү кәсил-

миш адам Је�ованын иҹмасы-
на дахил ола билмәз.*

2 Гејри-гануни доғулан оғул
Је�ованын иҹмасына дахил
ола билмәз.+ Онун �әтта онун-
ҹу нәслиндән олан өвлады Је-
�ованын иҹмасына дахил ола
билмәз.

3 Нә әмуни, нә муаби Је-
�ованын иҹмасына дахил ола
билмәз., Онларын �әтта онун-
ҹу нәслиндән олан өвладлары
да Је�ованын иҹмасына дахил
ола билмәз, 4 чүнки сиз Ми-
сирдән чыхыб ҝәләркән онлар
чөрәји вә сују сизә гыјмамыш-
дылар,- үстәлик, Икичајара-
сындакы� Фәтурдан олан Баур
оғлу Бәләми муздла тутмушду-
лар ки, сизи ләнәтләсин.¸

5 Амма Алла�ыныз Је�ова Бә-
ләмә гулаг асмады,/ Алла�ы-
ныз Је�ова ләнәти хејир-дуа-
ја чевирди,1 чүнки Алла�ыныз
Је�ова сизи севир.À 6 Һеч
вахт онларын рифа�ы вә фи-
раванлығы үчүн �еч нә етмә-
јин.3

7 Әдумијә икра�ла јанашма-
јын, о, сизин гардашыныздыр.4

Мисирлијә дә икра�ла ја-
нашмајын, чүнки онун өл-
кәсиндә гәриб олмусунуз.S

8 Онларын үчүнҹү нәслиндән
олан өвладлары Је�ованын
иҹмасына дахил ола биләрләр.

9 Дүшмәнләринизә гаршы
чыхмаг үчүн ордуҝа� гуранда
өзүнүзү �әр ҹүр мурдарлыг-
дан горујун.m 10 Кимсә ҝеҹә
тохуму ахдығы үчүн мурдарла-
ныбса, U ордуҝа�дан чыхмалы
вә ора ҝирмәмәлидир. 11 Ах-
шам дүшәндә о јујунмалыдыр,
ҝүн батандан сонра исә орду-
ҝа�а гајыда биләр.V 12 Орду-
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ҝа�дан кәнарда ајагјолу үчүн
бир јер ајырын, бајыра ҝедәндә
ора ҝедин. 13 Сила�-сурса-
тынызын арасында бел дә ол-
малыдыр. Ордуҝа�дан кәнарда
бајыра ҝедәндә чухур газын,
сонра нәҹисин үстүнү торпаг-
ла өртүн. 14 Чүнки Алла�ы-
ныз Је�ова сизи хилас ет-
мәк вә дүшмәнләринизи сизә
тәслим етмәк үчүн ордуҝа�ы-
нызда ҝәзир.* Ордуҝа� мүгәд-
дәс олмалыдыр+ ки, О, араныз-
да мурдар бир шеј ҝөрүб сизи
тәрк етмәсин.

15 Ағасындан гачыб сизә
сығынмыш гулу са�ибинә гај-
тармајын. 16 О, сечдији јер-
дә, истәдији шә�әрдә сизинлә
бирликдә јашаја биләр. Онун-
ла пис рәфтар етмәјин.,

17 Һеч бир исраилли гыз
мәбәд фа�ишәси олмамалы-
дыр;- �еч бир исраилли оғлан
мәбәддә фа�ишәлик етмәмәли-
дир.¸ 18 Гадынын вә ја киши-
нин фа�ишәликлә әлдә етдији
газанҹ �ансыса нәзирин јери-
нә јетирилмәси үчүн Алла�ы-
ныз Је�ованын евинә ҝәти-
рилмәмәлидир, чүнки бу, Је-
�ова Алла�ын ҝөзүндә ијрәнҹ-
дир.

19 Сојдашыныза борҹа пул,
әрзаг, јахуд сәләм ҝөтүрә би-
ләҹәјиниз башга нә исә ве-
рәндә ондан сәләм алмајын/.
20 Әҹнәбидән сәләм ала би-
ләрсиниз.1 Лакин сојдашыныз-
дан сәләм алмајын.À Онда Ал-
ла�ыныз Је�ова са�иб олаҹа-
ғыныз дијарда �әр ишинизи
аванд едәҹәк.3

21 Алла�ыныз Је�оваја нә-
зир едәндә4 ону јеринә је-
тирмәји узатмајын,S чүнки Ал-
ла�ыныз Је�ова буну сиздән
тәләб едәҹәк. Јеринә јетирмә-
сәниз, ҝүна� са�иби олаҹаг-
сыныз.m 22 Амма нәзир де-
мәкдән гачынырсынызса, бу,
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ҝүна� дејил.* 23 Ағзыныздан
чыхан сөзүн үстүндә дурун+

вә Алла�ыныз Је�оваја өз ди-
линизлә көнүллү тәгдимә ола-
раг нә нәзир етмисинизсә, је-
ринә јетирин.,

24 Гоншунузун үзүмлүјүнә
ҝирәндә үрәјиниз истәјән гә-
дәр үзүм јејә биләрсиниз,
амма сәбәтә јығыб апармајын.-

25 Гоншунузун зәмисинә
ҝирәндә әлинизлә сүнбүл дә-
риб јејә биләрсиниз, амма зә-
мијә ораг вурмајын.¸

24 Әҝәр кимсә арвад алар,
лакин сонрадан онда

бир ләјагәтсизлик ҝөрәр вә
буна ҝөрә дә арвад ҝөзүн-
дән дүшәрсә, талаг кағызы-
ны јазыб онун әлинә вермә-
ли вә бурахмалыдыр./ 2 Га-
дын онун евиндән чыхандан
сонра башгасына әрә ҝедә би-
ләр.1 3 Икинҹи әри дә ондан
наразы олар� вә талаг кағы-
зыны вериб ону евиндән чы-
харарса, јахуд бу әри өләр-
сә, 4 гадын артыг ләкәләнди-
ји үчүн биринҹи әри тәзәдән
ону ала билмәз. Белә шеј Је�о-
ванын ҝөзүндә ијрәнҹдир. Је-
�ова Алла�ынызын сизә ирс
олараг вердији дијарда бу ҹүр
ҝүна� етмәјин.

5 Тәзә евләнән адам ордуја
ҝетмәмәлидир вә онун үстүнә
�еч бир башга мәсулијјәт го-
јулмамалыдыр. О, бир ил сәр-
бәст олмалы, евиндә галыб ар-
вадынын көнлүнү шад еләмә-
лидир.À

6 Һеч ким башгасынын әл-
дәјирманыны, јахуд дәјирма-
нынын үст дашыны ҝиров ҝө-
түрмәмәлидир,3 чүнки бунун-
ла о, �әмин адамын ҹаныны
ҝиров ҝөтүрмүш олур.

7 Ким исраилли сојдашы-
ны оғурлајар, онунла амансыз
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рәфтар едәр вә ону сатарса,*

өлмәлидир.+ Араныздан пис-
лији јох етмәлисиниз.,

8 Ҹүзам� хәстәлији баш гал-
дыранда лавили ка�инләрин
дедији �әр шеји олдуғу кими
јеринә јетирин.- Онлара нә бу-
јурмушамса, �амысына дәгиг-
ликлә әмәл един. 9 Алла�ы-
ныз Је�ованын Мисирдән чы-
хыб ҝәләндә јолда Мәрјәмә нә
етдијини унутмајын.¸

10 Гоншунуза нә исә борҹ
верәндә,/ бојун олдуғу ҝиро-
ву алмаг үчүн евинә ҝирмәјин.
11 Бајырда ҝөзләјин, гој борҹ
алан ҝирову өзү ҝәтирсин.
12 Әҝәр о, е�тијаҹ ичиндәдир-
сә, ҝирову сиздә ола-ола јата-
ға ҝирмәјин.1 13 Ҝүн батанда
ҝирову јијәсинә гајтарын ки,
јатанда әјниндә палтар олсун
вә сизин ҹаныныза дуа етсин.À

Белә етсәниз, Алла�ыныз Је-
�ованын өнүндә саваб газа-
нарсыныз.

14 Дара дүшән јохсул муз-
дуру алдатмајын, истәр сојда-
шыныз олсун, истәрсә дә өл-
кәниздә, шә�әрләриниздә ја-
шајан јаделли.3 15 Онун �аг-
гыны елә �әмин ҝүн, ҝүн
батмамышдан әввәл верин,4

чүнки е�тијаҹ ичиндәдир, ҝө-
зүнү зә�мәт �аггына дикиб.
Әкс тәгдирдә, о, сизин әлиниз-
дән Је�оваја фәрјад едәр вә
сиз ҝүна�кар сајыларсыныз.S

16 Ата өвладынын әмәли-
нә ҝөрә, өвлад да атасынын
әмәлинә ҝөрә өлдүрүлмәмәли-
дир.m Һәр кәс өз ҝүна�ына
ҝөрә өлдүрүлмәлидир. U

17 Јаделлинин, јахуд јети-
мин ишинә баханда �аггы, әда-
ләти позмајын.V Дул гадын-
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дан вердијиниз борҹун әвәзи-
нә ҝиров кими палтарыны ал-
мајын.* 18 Унутмајын ки, бир
вахтлар Мисирдә гул идиниз
вә Алла�ыныз Је�ова сизи
орадан гуртарды.+ Бу шејләри
сизә она ҝөрә бујурурам.

19 Тарланы бичәндә јаддан
чыхыб тарлада гојдуғунуз дәр-
зи ҝөтүрмәк үчүн ҝери гајыт-
мајын. Гој гәриб, јетим, дул
үчүн галсын., Белә етсәниз,
Алла�ыныз Је�ова �әр иши-
низи аванд едәр.-

20 Зејтун ағаҹыны чырпан-
дан сонра гајыдыб будаглары
икинҹи дәфә чырпмајын. Гој
јердә галан гәрибин, јетимин
вә дулун олсун.¸

21 Бағыныздакы үзүмү јы-
ғандан сонра тәнәкләрдә гала-
ны јығмаға гајытмајын. Гој о,
гәрибин, јетимин вә дулун
олсун. 22 Унутмајын ки, бир
вахтлар Мисирдә гул идиниз.
Елә буна ҝөрә сизә бу шејләри
бујурурам.

25 Араларында сөз-сө�бәт
дүшән ики нәфәр �а-

кимләрә мүраҹиәт едә биләр./

Һакимләр онлары мү�акимә
едиб �аглы тәрәфә бәраәт га-
зандырмалы, тәгсиркары исә
ҝүна�кар елан етмәлидирләр.1

2 Тәгсиркар дөјүлмә ҹәзасына
лајиг оларса,À гој �аким әмр
етсин, ону јерә узатсынлар вә
�акимин ҝөзү өнүндә она ҝү-
на�ынын ағырлығына мүва-
фиг чубуг вурсунлар. 3 Она
ән чоху гырх чубуг вурмаг
олар,3 артыг јох. Әҝәр гырх-
дан чох чубуг вурулса, ҝөзүнү-
зүн габағында сојдашыныз лә-
јагәтини итирәр.

4 Хырман чәкән өкүзә бу-
рунтаг тахмајын.4

5 Бир јердә јашајан гардаш-
лардан бири оғлу олмадан
өләрсә, өлән гардашын ар-
вады гыраға әрә ҝетмәмә-

лидир. Гајны онунла евлә-
ниб өз гајынлыг борҹуну је-
ринә јетирмәлидир.* 6 Гады-
нын дүнјаја ҝәтирдији илк
оғул өлән гардашын адына
олаҹаг ки,+ мәр�умун ады Ис-
раилдән силинмәсин.,

7 Әҝәр гајын гардашынын
арвады илә евләнмәк истәмә-
сә, онда дул галмыш гадын шә-
�әр дарвазасына, ағсаггалла-
рын јанына ҝедиб демәлидир:
“Мәним гајным Исраилдә гар-
дашынын адыны јашатмагдан
имтина едир. О, гардашынын
дул галан арвадыны алыб га-
јынлыг борҹуну јеринә јетир-
мәк истәмир”. 8 Онда шә�ә-
рин ағсаггаллары гадынын гај-
ныны чағырыб онунла даныш-
сынлар. Әҝәр о исрар едиб
“ону алмаг истәмирәм” дејәр-
сә, 9 онда гадын ағсаггалла-
рын ҝөзү гаршысында она ја-
хынлашмалы, онун ајағындан
сәндәлини чыхармалы- вә үзү-
нә түпүрүб демәлидир: “Гар-
дашынын нәслини јашатмајан
адама белә едәрләр”. 10 Бун-
дан сонра Исраилдә онун соју-
на “сәндәли чыхарылмышлар
соју�” дејиләҹәк.

11 Ики киши далашанда дө-
јүлән кишинин арвады әри-
ни гуртармаг үчүн әл атыб
о бири кишинин мә�рәм јерин-
дән јапышса, 12 гадынын әли
кәсилмәлидир. Она јазығыныз
ҝәлмәсин.

13 Һејбәниздә бири балаҹа,
бири бөјүк, ики ҹүр чәки дашы
олмасын.¸ 14 Евиниздә бири
балаҹа, бири бөјүк, ики ҹүр
өлчү габы олмасын./ 15 Чәки
дашыныз, өлчүнүз дүз вә дә-
гиг олмалыдыр. Белә олса, Ал-
ла�ыныз Је�ованын сизә ве-
рәҹәји торпагда өмрүнүз узун
олар.1 16 Алла�ыныз Је�ова
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белә ишлә мәшғул олан әјри
адамлардан икра� едир.*

17 Мисирдән чыхыб ҝәләр-
кән Әмаликин сизә нә ет-
дијини,+ 18 сиз јорулуб әл-
дән дүшмүш �алда икән сизи
јолда неҹә гаршыладығыны,
далда галанлара неҹә �үҹум
чәкдијини јадыныздан чыхар-
мајын. Онлар Алла�дан горх-
мадылар. 19 Алла�ыныз Је-
�ованын ирс олараг верәҹә-
ји дијарда Алла�ыныз Је�ова
сизи дүшмәнләринизин әлин-
дән гуртарыб динҹлик бәхш
едәндә Әмаликин адыны ҝөј-
ләр алтындан силин., Унутма-
јын.

26 Алла�ыныз Је�ованын
ирс олараг вердији дија-

ра дахил олуб ону тутанда вә
орада мәскән саланда 2 Ал-
ла�ыныз Је�ованын сизә вер-
дији торпагдан ҝөтүрдүјүнүз
бүтүн мә�сулун нүбарындан
сәбәтә јығыб Алла�ыныз Је�о-
ванын Өз адына мәскән сечди-
ји јерә ҝетмәлисиниз.- 3 Һә-
мин ҝүнләрдә хидмәт едән ка-
�инин јанына ҝәлиб демәлиси-
низ: “Бу ҝүн мән билдирирәм
ки, Алла�ымыз Је�ованын
вәди, �әгигәтән дә, јеринә јет-
ди. Мән артыг Је�ованын ата-
бабаларымыза сөз вериб бизә
вермәји анд ичдији торпагда-
јам”.¸

4 Ка�ин сәбәти әлиниздән
алыб Алла�ыныз Је�ованын
гурбанҝа�ынын өнүнә гојаҹаг.
5 Онда сиз Алла�ыныз Је�о-
ванын өнүндә әрз етмәлиси-
низ: “Мәним атам көчәри�
арами/ иди. О, Мисирә1 кө-
чүб орада өз кичик аилә-
си илә гәриб кими јашајырды.À

Орада ондан бөјүк, гүдрәтли
вә чохсајлы бир халг әмәлә
ҝәлди.3 6 Мисирлиләр бизә

6:B9 � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB e*ZSD

зүлм едиб ган уддурур, көлә
едиб ағыр ишләрдә ишләдир-
диләр.* 7 Онда биз ата-баба-
ларымызын Алла�ы Је�оваја
а�-налә етмәјә башладыг, Је-
�ова сәсимизи ешитди вә би-
зим әзаб-әзијјәтимизә, чәкди-
јимиз ситәмләрә нәзәр салды.+

8 Је�ова ҝүҹлү әли,, гүдрәт-
ли голу илә, зә�мли ишләри,
мөҹүзә вә әламәтләрилә бизи
Мисирдән чыхарды.- 9 Сонра
О, бизи бу јерә ҝәтирди вә бу
мәмләкәти, сүд-бал ахан дија-
ры бизә верди.¸ 10 Мән дә
инди Је�ованын вердији тор-
пағын мә�сулунун нүбарыны
ҝәтирмишәм”./

Сәбәти Је�ованын, Алла-
�ынызын өнүнә гојмалы вә
Алла�ыныз Је�ованын гаршы-
сында сәҹдә гылмалысыныз.
11 Беләликлә, �амыныз, сиз
дә, лавилиләр дә, аранызда ја-
шајан јаделлиләр дә Алла�ы-
ныз Је�ованын өзүнүзә вә аи-
ләнизә вердији бүтүн немәт-
ләрә ҝөрә севиниб-шадлана-
ҹагсыныз.1

12 ОндабирләрÀ или олан
үчүнҹү илдә бүтүн мә�сулу-
нузун онда бирини ајыран-
дан сонра ону аранызда јаша-
јан лавилиләрә, гәрибләрә, је-
тимләрә вә дуллара верин.
Гој онлар да јејиб дојсунлар.3

13 Онда Алла�ыныз Је�ова-
нын өнүндә белә дејин: “Евим-
дә мүгәддәс пајдан �еч нә сах-
ламадым, �амысыны әмр етди-
јин кими, лавилиләрә, гәриб-
ләрә, јетимләрә вә дуллара4

пајладым. Сәнин әмрләриндән
чыхмадым, онларын �еч би-
рини позмадым. 14 Јас сах-
лајанда ондан јемәдим, мур-
дар �алда она тохунмадым,
ондан өлү үчүн ишләтмәдим.
Мән Алла�ым Је�ованын сәси-
нә гулаг асдым вә Онун әмр ет-
дији �әр шеји јеринә јетирдим.
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15 Инди исә, еј Алла�ым, Өз
мүгәддәс мәскәниндән, ҝөјләр-
дән бизә нәзәр сал,* ата-баба-
ларымыза анд ичдијин кими,+

вердијин бу торпаға, сүд-бал
ахан дијара, вә халгын Исраи-
лә рузи-бәрәкәт бәхш елә”.

16 Бу ҝүн Алла�ыныз Је�о-
ва сизә бу ганун вә �өкмләрә
әмәл етмәји тапшырыр. Онла-
ры бүтүн гәлбинизлә-, бүтүн
варлығынызла јеринә јетир-
мәлисиниз. 17 Бу ҝүн Је�ова
сизә бәјан етди ки, Онун јол-
лары илә ҝетсәниз,¸ Онун әмр-
ләринә,/ ганун вә �өкмләри-
нә риајәт етсәниз,1 сөзүнә гу-
лаг ассаныз, О, сизин Ал-
ла�ыныз олаҹаг. 18 Сиз дә,
өз нөвбәниздә, Је�оваја бил-
дирдиниз ки, вәд етдији ки-
ми, Онун халгы, хүсуси мүлкүÀ

олаҹаг, Онун бүтүн әмрләринә
риајәт едәҹәксиниз. 19 Алла-
�ыныз Је�ованын мүгәддәс
халгы олараг галсаныз,3 О вәд
етдији кими, сизи јаратдығы
бүтүн халглардан үстүн тута-
ҹаг,4 сиз Она тәриф, шан-шө�-
рәт ҝәтирәҹәксиниз».

27 Сонра Муса Исраил ағ-
саггаллары илә бирлик-

дә халга тапшырды: «Бу ҝүн
сизә вердијим �әр бир әмрә
риајәт един. 2 Иорданы ке-
чиб Алла�ыныз Је�ованын
сизә вердији торпаға гәдәм ба-
санда ири дашлар сечиб үстү-
нә ә�әнҝ чәкин.S 3 О таја ке-
чәндә бу Ганунун бүтүн сөзлә-
рини �әмин дашларын үстүнә
јазын ки, ата-бабаларынызын
Алла�ы Је�ованын сөз верди-
ји кими, сүд-бал ахан дијара,
Алла�ыныз Је�ованын верди-
ји өлкәјә дахил ола биләси-
низ.m 4 Иорданы кечәндә бу
ҝүн сизә әмр етдијим ки-
ми, бу дашлары ЕјбалU дағында
гојуб үстүнү ә�әнҝләјәрсиниз.
5 Һәмчинин орада Алла�ы-

ныз Је�ованын адына даш-
лардан гурбанҝа� дүзәлдәрси-
низ. Амма дашлара дәмир аләт
дәјмәмәлидир.* 6 Алла�ыныз
Је�ованын адына олан бу гур-
банҝа�ы јонулмамыш дашлар-
дан дүзәлтмәли, үстүндә Ал-
ла�ыныз Је�оваја јандырма
гурбанлары тәгдим етмәлиси-
низ. 7 О јердә үнсијјәт гур-
банлары+ да кәсиб јејин вә
Алла�ыныз Је�ованын өнүн-
дә севиниб-шадланын., 8 Га-
нунун бүтүн сөзләрини даш-
ларын үстүнә ајдын јазын».-

9 Сонра Муса вә лавили ка-
�инләр бүтүн Исраилә хитаб
едиб деди: «Еј Исраил, сус вә
динлә! Бу ҝүн сиз Алла�ыныз
Је�ованын халгы олдунуз.¸

10 Сиз Алла�ыныз Је�ованын
сөзүнә гулаг асмалы, бу ҝүн
сизә чатдырдығым әмрләринә/

вә ганунларына риајәт етмәли-
синиз».

11 Һәмин вахт Муса халга
тапшырыб деди: 12 «Иорда-
нын о тајына кечәндә Шәмун,
Лави, Јә�уда, Јәсакир, Јусиф
вә Бинјамин гәбиләләри хал-
га хејир-дуа вермәк үчүн Гәри-
зим1 дағында дурмалыдырлар.
13 Рубән, Ҹад, Ашир, Зәбулун,
Дан вә Нифталы гәбиләләри
ләнәтләри бәјан етмәк үчүн
ЕјбалÀ дағында дурмалыдыр-
лар. 14 Лавилиләр исә уҹа-
дан бүтүн исраиллиләрә сөј-
ләмәлидирләр:3

15 “Је�ованын икра� етди-
ји,4 сәнәткарын әл иши олан
ојмаS бүт, төкмәm бүт дүзәлдә-
нә вә ҝизләдәнә ләнәт олсун!
(Һамы “амин” дејә ҹаваб вер-
син.)

16 Ата-анасына сајғысыз-
лыг ҝөстәрәнә ләнәт олсун!U

(Һамы “амин” дејә ҹаваб вер-
син.)

17 Гоншусунун сәр�әдини
дәјишдирәнә ләнәт олсун!V
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(Һамы “амин” дејә ҹаваб вер-
син.)

18 Кору аздырана ләнәт ол-
сун!* (Һамы “амин” дејә ҹаваб
версин.)

19 Гәрибин, јетимин, ду-
лун+ ишинә бахаркән әдалә-
ти, позана ләнәт олсун! (Һамы
“амин” дејә ҹаваб версин.)

20 Атасынын арвады илә ја-
хынлыг едиб атасынын шәрә-
фини ләкәләјәнә ләнәт олсун!-

(Һамы “амин” дејә ҹаваб вер-
син.)

21 Һејванла ҹинси әлагә-
јә ҝирәнә ләнәт олсун!¸ (Һамы
“амин” дејә ҹаваб версин.)

22 Доғма баҹысыјла, атабир
баҹысыјла, анабир баҹысыјла
јахынлыг едәнә ләнәт олсун!/

(Һамы “амин” дејә ҹаваб вер-
син.)

23 Гајынанасыјла јахынлыг
едәнә ләнәт олсун!1 (Һамы
“амин” дејә ҹаваб версин.)

24 Пусгу гуруб сојдашыны
өлдүрәнә ләнәт олсун!À (Һамы
“амин” дејә ҹаваб версин.)

25 Рүшвәт алыб ҝүна�сыз
ган төкәнә ләнәт олсун!3

(Һамы “амин” дејә ҹаваб вер-
син.)

26 Бу Ганунда дејиләнләрә
риајәт етмәјәнә ләнәт олсун!4

(Һамы “амин” дејә ҹаваб вер-
син.)”

28 Әҝәр бу ҝүн сизә верди-
јим әмрләрин �амысына

дәгигликлә әмәл едиб Алла�ы-
ныз Је�ованын сөзүнә гулаг
ассаныз, Алла�ыныз Је�ова
сизи бүтүн халглардан үстүн
едәҹәк.S 2 Алла�ыныз Је�о-
ванын сөзүнә �әмишә гулаг
ассаныз, бүтүн бу немәтләр
башыныздан төкүләҹәк:m

3 Шә�әрдә дә, тарлада да
хејир-бәрәкәтиниз ашыб-даша-
ҹаг. U

4 Өвладларыныз чох,V тор-
пағынызын бә�рәси бол ола-

ҹаг, �ејванларынызын балала-
ры, бузовларыныз, гузулары-
ныз саја ҝәлмәјәҹәк.*

5 Сәбәтләриниз, хәмир тәк-
нәләриниз бәрәкәтли олаҹаг.+

6 Һәр ишиниз аванд олаҹаг.
7 Је�ова үстүнүзә галхан

дүшмәнләринизи гаршынызда
дармадағын едәҹәк., Онлар
бир истигамәтдән �үҹум чәкә-
ҹәк, једди истигамәтдә гача-
ҹаглар.- 8 Је�ова анбарлары-
нызы бәрәкәтли,¸ әл атдығы-
ныз �әр иши хејирли едә-
ҹәк. Алла�ыныз Је�ова сизә
вердији дијарда үстүнүзә бол-
луҹа хејир-бәрәкәт јағдыра-
ҹаг. 9 Алла�ыныз Је�ованын
әмрләринә риајәт едиб Онун
јолу илә ҝетсәниз, Је�ова сөз
вердији кими,/ сизи Өзүнә
мәхсус мүгәддәс халг едәҹәк.1

10 Јер үзүндәки бүтүн халг-
лар Је�ованын ады илә адлан-
дығынызыÀ ҝөрүб сиздән гор-
хаҹаглар.3

11 Је�ова ата-бабаларыны-
за анд ичиб сизә вермәји
вәд етдији дијарда сизи чох-
лу оғул-ушаг са�иби едәҹәк.4

Је�ова мал-�ејванынызы бирә-
беш артыраҹаг, торпағыны-
зы мә�сулдар едәҹәк.S 12 Је-
�ова Өз рузи-бәрәкәт анбары-
нын, ҝөјләрин гапысыны ачыб
торпағыныза вахтлы-вахтын-
да јағыш јағдыраҹаг,m әлини-
зин �әр ишинә бәрәкәт верә-
ҹәк. Сиз бир чох халглара
борҹ верәҹәксиниз, өзүнүз исә
борҹ үчүн �еч кимә ағыз ач-
мајаҹагсыныз. U 13 Әҝәр Алла-
�ыныз Је�ованын әмрләринә,
сизә тапшырдығым әмрләрә
�әмишә бојун әјсәниз, Је�ова
сизи гујруг дејил, баш едәҹәк,
сиз ашағыда дејил, јухарыда
олаҹагсыныз.V 14 Бу ҝүн сизә
әмр етдијим �еч бир сөздән
нә саға, нә дә сола бир ад-
дым белә, атмајын,Ä башга ал-
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ла�ларын далынҹа ҝедиб он-
лара гуллуг етмәјин.*

15 Јох әҝәр Алла�ыныз Је-
�ованын сөзүнә гулаг асмаса-
ныз, бу ҝүн сизә вердијим
бүтүн әмрләринә вә ганунла-
рына дәгигликлә әмәл етмә-
сәниз, бу ләнәтләр сизи гара-
багара изләјиб јаханыздан ја-
пышаҹаг:+

16 Шә�әрдә дә, тарлада да
ләнәтли олаҹагсыныз.,

17 Сәбәтләриниз-, хәмир
тәкнәләриниз ләнәтли олаҹаг.¸

18 Өвладларыныз да, тор-
пағынызын бә�әри дә, мал-�еј-
ванынызын балалары да лә-
нәтли олаҹаг./

19 Һәр ишиниз нә�с ҝәти-
рәҹәк.

20 Бәд әмәлләринизә, Је�о-
ваны атдығыныза ҝөрә ҝөрдү-
јүнүз �әр ишдән ләнәт, чаш-
гынлыг, ҹәза бичәҹәксиниз,
тез бир заманда мә�в олуб
јер үзүндән јох олаҹагсыныз.1

21 Тутмаға ҝетдијиниз дијар-
дан көкүнүз тамамилә кәсилә-
нәҹән Је�ова ҹаныныза азар
салыб сизи гыраҹаг.À 22 Ахы-
рыныза чыхана гәдәр Је�ова
ҹаныныза вәрәм, титрәтмә,
илти�аб, гыздырма сала-
ҹаг, үстүнүзә гылынҹ ҝөндә-
рәҹәк.3 Сәмум јелиндән мә�-
сулунуз јанаҹаг, ону киф ба-
саҹаг.4 23 Башынызын үстүн-
дәки ҝөјләр мисә, ајағынызын
алтындакы торпаг дәмирә дө-
нәҹәк.S 24 Је�ова башыныза
јағыш әвәзинә тоз-торпаг јағ-
дыраҹаг, сиз мә�в олунҹаја
гәдәр өлкәниздә белә ола-
ҹаг. 25 Је�ова сизи дүшмән-
ләринизә мәғлуб едәҹәк.m Он-
лара бир истигамәтдән �үҹум
чәкәҹәк, једди истигамәтдә га-
чаҹагсыныз. Јер үзүндәки бү-
түн мәмләкәтләр үчүн дә�шәт
рәмзи олаҹагсыныз. U 26 Ме-
јитинизи ҝөјдәки гушлар дидә-

ҹәк, јердәки �ејванлар парча-
лајаҹаг, онлары үркүдүб гован
олмајаҹаг.*

27 Је�ова сизи Мисирдәки
чибанларла, бабасиллә, сөвда�
илә ҹәзаландыраҹаг, бәдәни-
низә јара салаҹаг, дәрдинизә
дәрман тапылмајаҹаг. 28 Је-
�ова ағлынызы алаҹаг, ҝөзүнү-
зү кор едәҹәк,+ сизи чашгын-
лыға салаҹаг. 29 Ҝүнүн ҝү-
норта чағы, зүлмәт мә�бусу
олан кор кими,, әлләринизи
сүртә-сүртә ҝәзәҹәксиниз. Бү-
түн ишләриниз тәрс ҝәтирә-
ҹәк. Даим сизә фырылдаг ҝә-
ләҹәк, сојаҹаглар, га�мар чы-
ханыныз олмајаҹаг.- 30 Ни-
шанландығыныз гызы ҝәлиб
башга киши зорлајаҹаг. Ев
тикәҹәксиниз, ичиндә јаша-
мајаҹагсыныз.¸ Үзүмлүк сала-
ҹагсыныз, бә�рәсиндән дадма-
јаҹагсыныз./ 31 Өкүзүнүзү
ҝөзүнүзүн габағында кәсәҹәк-
ләр, амма әтиндән бир тикә дә
јемәјәҹәксиниз. Ҝөзүнүз ҝөрә-
ҝөрә ешшәјинизи оғурлајаҹаг-
лар, ҝери гајтаран олмајаҹаг.
Гојун-гузунузу дүшмәнләр апа-
раҹаг, �ајыныза ҝәлән олмаја-
ҹаг. 32 Ҝөзүнүз баха-баха оғ-
лунузу, гызынызы јаделлиләр
апараҹаг.1 Онларын �әсрәти
сизи үзәҹәк, амма әлиниз �еч
јана чатмајаҹаг. 33 Торпағы-
нызын бә�рәсини, јығдығыныз
бүтүн мә�сулу јадлар јејәҹәк.À

Даим алданаҹаг вә сыхышды-
рылаҹагсыныз. 34 Ҝөрдүклә-
риниздән башыныза �ава ҝә-
ләҹәк.

35 Је�ова дизләриниздә,
ајагларынызда, тәпәдән дыр-
нағадәк бүтүн бәдәниниздә ағ-
рылы, сағалмаз чибанлар чы-
хараҹаг. 36 Је�ова сизи дә,
үзәриниздә гојдуғунуз падша-
�ы да, нә өзүнүзүн, нә дә
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ата-бабаларынызын таныма-
дығы халгын торпағына сүр-
ҝүн едәҹәк.* Орада ағаҹдан,
дашдан дүзәлдилмиш ал-
ла�лара гуллуг едәҹәксиниз.+

37 Сиз дә�шәт рәмзи ола-
ҹаг, дилләрдә зәрби-мәсәлә дө-
нәҹәксиниз, Је�ованын сизи
сүрҝүн етдији өлкәләрин ҹа-
мааты ичиндә мәсхәрәјә гоју-
лаҹагсыныз.,

38 Чох сәпиб, аз бичәҹәк-
синиз.- Мә�сулунузу чәјирт-
кәләр јејәҹәк. 39 Үзүмлүкләр
салыб беҹәрәҹәксиниз, шә-
рабынданса ичмәјәҹәксиниз,
барындан бир ҝилә белә, дәр-
мәјәҹәксиниз.¸ Гурдлар онун
ахырына чыхаҹаг. 40 Торпа-
ғынызын �әр јериндә зејтун
ағаҹлары олса да, бәдәнинизә
сүртмәјә јағ тапмајаҹагсыныз,
чүнки бүтүн зејтунлар төкү-
ләҹәк. 41 Оғулларыныз, гыз-
ларыныз олаҹаг, амма онлары
ҝөзүдолусу ҝөрмәјәҹәксиниз,
чүнки әсир апарылаҹаглар./

42 Ағаҹларыныза, торпағыны-
зын бә�әринә �әшәратлар да-
рашаҹаг. 43 Аранызда јаша-
јан јаделли јүксәлдикҹә јүксә-
ләҹәк, сизсә алчала-алчала ҝе-
дәҹәксиниз. 44 Сиз она јох,
о, сизә борҹ верәҹәк.1 О, баш
олаҹаг, сиз исә гујруг.À

45 Алла�ыныз Је�ованын
сөзүнә гулаг асмадығыныз,
сизә бујурдуғу гајда вә ганун-
лара риајәт етмәдијиниз үчүн
бүтүн бу ләнәтләр3 јаханыз-
дан јапышыб сизә зәрбәләр
ендирәҹәк, та о вахта гә-
дәр ки, там мә�в оласыныз.4

46 Бу ләнәтләр сизин дә, өв-
ладларынызын да үстүндә бир
нишан, бир әламәт олаҹаг.S

47 Она ҝөрә ки, боллугда ја-
шајанда Алла�ыныз Је�оваја
севинҹлә, көнүл хошлуғу илә
гуллуг етмәдиниз.m 48 Је�о-
ва дүшмәнләринизи үстүнү-

зә ҝөндәрәҹәк. Аҹ-сусуз*, ја-
рычылпаг, �әр шејдән корлуг
чәкә-чәкә онлара гуллуг едә-
ҹәксиниз.+ О, бојнунуза дәмир
бојундуруг салаҹаг. Сиз мә�в
олмајынҹа бу бојундуруг бој-
нунуздан чыхмајаҹаг.

49 Је�ова узагдан, дүнја-
нын о тајындан сизә гаршы
бир халг,, дилини билмәдији-
низ бир халг галдыраҹаг.- Он-
лар гартал кими үстүнүзә шы-
ғыјаҹаг.¸ 50 Бу халг вә�ши
ҝөркәмли, гоҹаја �өрмәт гојма-
јан, ушаға рә�ми ҝәлмә-
јән бир халгдыр./ 51 Онлар
сизин ахырыныза чыханадәк
мал-�ејванынызын балалары-
ны, торпағынызын бә�әрини
јејәҹәкләр. Онларын әлиндән
нә тахыл, нә шәраб, нә јағ, нә
бир бузов, нә дә бир гузу гала-
ҹаг.1 Ахырда мә�в олуб ҝедә-
ҹәксиниз. 52 Онлар өлкәни-
зин бүтүн шә�әрләрини мү�а-
сирәјә алыб сизи орада дустаг
едәҹәк, ахырда ҝүвәндијиниз
�үндүр, мө�кәм диварларыны-
зы јерлә јексан едәҹәкләр.
Бәли, Алла�ыныз Је�ованын
сизә вердији өлкәдәки бүтүн
шә�әрләри мү�асирәјә алаҹаг-
лар.À 53 Дүшмән мү�асирә-
синдә икән чәкдијиниз зил-
ләтә ҝөрә Алла�ыныз Је�ова-
нын сизә вердији өвладлары-
нызы, оғул вә гызларынызы
јејәҹәксиниз.3

54 Һәтта араныздакы ән
үрәјијумшаг, ән �әссас киши-
нин белә, гардашына, гојнун-
дакы арвадына, сағ галан өв-
ладларына рә�ми ҝәлмәјәҹәк,
55 једији өвладларынын әтин-
дән онлара вермәјәҹәк, чүнки
дүшмән мү�асирәсиндә олан
шә�әрдәки ағыр вәзијјәтә ҝөрә
јемәјә башга �еч нәји олмаја-
ҹаг.4 56 Һәмчинин аранызда-
кы ән зәрифS, ән �әссас, әда-
сындан јалын ајағыны јерә
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басмајан гадынын белә, сев-
ҝили әринә, оғлуна, гызына
рә�ми ҝәлмәјәҹәк, 57 дүш-
мән мү�асирәсиндә чәкдиклә-
ри зилләт елә ҝүҹлү олаҹаг
ки, дүнјаја ҝәтирдији өвлады-
нын әтиндән, �әтта бәтниндән
чыхан ҹифтдән белә, онлара
вермәјәҹәк, өзү хәлвәтҹә јејә-
ҹәк.

58 Әҝәр бу китабда јазы-
лан Ганунун сөзләринә дә-
гигликлә әмәл етмәсәниз,* Ал-
ла�ыныз Је�ованын+ әзәмәт-
ли, зә�мли адындан, горх-
масаныз, 59 Је�ова сизи вә
өвладларынызы дә�шәтли бә-
лалара, бөјүк вә сонсуз мү-
сибәтләрә,- сағалмаз, әзаблы
хәстәликләрә мүбтәла едәҹәк.
60 О, Мисирин горхдуғунуз
бүтүн хәстәликләрини тәзә-
дән башыныза ҝәтирәҹәк, он-
лардан јаха гуртара билмәјә-
ҹәксиниз. 61 Үстәлик, Је�о-
ва бу китабда ады чәкилмә-
јән хәстәлик вә бәлалары да
ҹаныныза салыб сизи гыра-
ҹаг. 62 Ҝөјдәки улдузлар гә-
дәр чох¸ олсаныз да, ҹәми-ҹүм-
ләтаны бир нечә нәфәр гала-
ҹагсыныз,/ чүнки Алла�ыныз
Је�ованын сөзүнә гулаг асма-
дыныз.

63 Бир заманлар Је�ова
сизи фираванлыға чатдырмаг-
дан, сајынызы артырмагдан
неҹә зөвг алырдыса, сизи мә�в
едиб адынызы јер үзүндән
силмәкдән дә Је�ова елә зөвг
алаҹаг. Алаҹағыныз торпаг-
дан көклү-көмәҹли гопарылыб
атылаҹагсыныз.

64 Је�ова сизи јерин бир
уҹундан о бири уҹунадәк јаша-
јан халгларын арасына сәпәлә-
јәҹәк.1 Орада нә өзүнүзүн, нә
дә ата-бабаларынызын таны-
дығы, ағаҹдан, дашдан дү-
зәлдилән алла�лара гуллуг
едәҹәксиниз.À 65 О халглар

арасында јашајаркән динҹлик
тапмајаҹагсыныз,* ајағынызы
узадыб динҹәлмәјә јериниз ол-
мајаҹаг. Је�ова орада үрәјини-
зи �әјәҹанла долдураҹаг,+ ҝөз-
ләринизин нуруну алаҹаг, сизи
чарәсизлијә дүчар едәҹәк.,

66 Һәјатыныз түкдән асылы
олаҹаг, ҝеҹәниз-ҝүндүзүнүз
сәксәкә ичиндә кечәҹәк, бу
ҝүндән саба�а үмидиниз ол-
мајаҹаг. 67 Горху үрәјинизи
елә јејиб-парчалајаҹаг, ҝөзлә-
риниз елә шејләр ҝөрәҹәк ки,
сә�әр ачыланда “каш ахшам
олајды”, ахшам дүшәндә исә
“каш сә�әр олајды” дејәҹәкси-
низ. 68 Сизә “бу јолу бир дә
ҝетмәјәҹәксиниз” дедијим јол-
ла Је�ова сизи ҝәмиләрдә
Мисирә ҝери гајтараҹаг. Ора-
да өзүнүзү гул-гарабаш кими
дүшмәнләринизә сатаҹагсы-
ныз, амма алан олмајаҹаг».

29 Һурибдә бағладығы ә�д-
дән башга Муаб өлкә-

синдә Је�ованын Мусаја ис-
раиллиләрлә бағламағы әмр
етдији ә�дин сөзләри бунлар-
дыр.-

2 Муса бүтүн исраиллиләри
топлајыб онлара хитаб етди:
«Је�ованын Мисир торпағын-
да фирона, онун адамларына
вә бүтүн о мәмләкәтә нәләр
етдијини,¸ 3 чыхардығы бө-
јүк �өкмләри, ҝөстәрдији мө-
ҹүзә вә әламәтләри өз ҝөзлә-
ринизлә ҝөрмүсүнүз./ 4 Ан-
ҹаг Је�ова бу ҝүнә гәдәр
сизә анламаға ағыл, ҝөрмәјә
ҝөз, ешитмәјә гулаг вермәјиб.1

5 “Сизә сә�рада бәләдчилик
етдијим бу гырх илÀ әрзиндә
әјнинизин палтары сүзүлмәди,
ајағынызын сәндәли ҹырылма-
ды.3 6 Нә чөрәк јединиз, нә
меј-шәраб ичдиниз. Амма Мән
сизин гајғыныза галдым ки,
Алла�ыныз Је�ова олдуғуму
биләсиниз”. 7 Ахырда бура

�¿�D 6<
* �f 68B;
�Z 75B6:

+ �f 7B59
�f :B7
�f 6>B6
˛+ <7B5<
˛+ 557B7
¿j 86B<

, �Z 5>B5;
˛+ ==B7

- �, 6:B65
˙Z =B56

¸ �Z 5>B66

/ �Z 8B6;

1 �, 6:B77
À 5B<
�V 65B68

À �Z 8B6;E 6<
��������������������

�*¸ aºbdZ
* �Y =B8

+ Á4 56B5=

, �, 6:B5:E 7:
��������������������

�¿�D 6=
- �f 68B<

¸ �f 5=B8
�j 68B9

/ �Z 8B78
À =B5>

1 �Y 55B<

À �Z 5B7
�Z <B6

3 �Z <B8
À =B65
�b :B75

313 ������� �¿	
�
% 6<B9;—6=B;



ҝәлиб чыхдыныз. Һәшбун пад-
ша�ы Си�ун* вә Башан падша-
�ы Ог+ гаршымыза чыхыб би-
зимлә вурушду, амма биз он-
лары мәғлуб етдик., 8 Сонра
өлкәләрини әлә кечириб ирс
олараг рубәнлиләрә, ҹадлыла-
ра вә Мәнәссә гәбиләсинин ја-
рысына вердик.- 9 Одур ки,
бу ә�дин сөзләринә табе олуб
онлара әмәл един. Онда �әр
ишиниз уғурлу олар.¸

10 Бу ҝүн �амыныз, гәбилә
башчылары, ағсаггаллар, мә-
мурлар, Исраилин бүтүн ки-
шиләри, 11 ушаглар, гадын-
лар,/ аранызда јашајан, одун
јарандан су дашыјана кими
бүтүн јаделлиләр1 Алла�ыныз
Је�ованын гаршысында дајан-
мысыныз ки, 12 Алла�ыныз
Је�ова анд ичәрәк сизинлә
ә�д бағласын. Алла�ыныз Је-
�ова сизинлә бу ҝүн ә�д бағ-
лајыр ки,À 13 сизә сөз верди-
ји вә улу бабаларыныз Иб-
ра�имә3, Ис�ага4, ЈагубаS анд
ичдији кими, сиз Онун халгы
оласынызm, О да сизин Алла-
�ыныз U.

14 Мән андла тәсдиг еди-
лән бу ә�ди јалныз сизинлә
дејил, 15 �әм дә �азырда би-
зимлә бирҝә Алла�ымыз Је�о-
ванын өнүндә дајананларла вә
бу ҝүн бизимлә бурада олма-
јанларла бағлајырам. 16 (Ми-
сирдә нә ҝүндә јашадығымы-
зы, јол боју мүхтәлиф халгла-
рын ичиндән неҹә кечдијими-
зиV јахшы билирсиниз. 17 Бу
халгларда олан ијрәнҹ шејлә-
ри, онларын ағаҹдан, даш-
дан, ҝүмүшдән вә гызылдан
дүзәлдилмиш мурдар бүтләри-
ни ҝөзләринизлә ҝөрдүнүзÄ.)
18 Диггәтли олун ки, араныз-
да үрәји Алла�ымыз Је�ова-
дан дөнүб бу халгларын алла�-
ларына гуллуг едән киши, га-
дын, аилә, јахуд гәбилә олма-

сын.* Ичиниздә зә�әрли мејвә
верән, јовшан јетирән көк ҝиз-
ләнмәсин.+

19 Бу анды ешидәнләрдән
кимсә үрәјиндә гүррәләнәр,
“үрәјим нә истәјир ону да едә-
ҹәјәм, мәнә �еч нә олан де-
јил” дејиб гаршысында �әр
шеји мә�в едәрсә, 20 Је�ова
�әмин адамы бағышламајаҹаг.,

Әксинә, она гаршы Је�ованын
гәзәби аловланаҹаг, бу китаб-
да јазылан ләнәтләр �өкмән
ону јахалајаҹаг,- Је�ова онун
адыны ҝөјләр алтындан силә-
ҹәк. 21 Је�ова �әмин адамы
Исраил гәбиләләриндән ајыра-
ҹаг, бу Ганун китабында јазы-
лан ә�дин ичәрисиндә јер ту-
тан бүтүн ләнәтләрә дүчар
едиб бәлаја салаҹаг.

22 Өвладларынызын өвлад-
лары, узаг дијарлардан ҝәлән
јаделлиләр бу өлкәнин башы-
на ҝәлән мүсибәтләри, Је�о-
ванын ону дүчар етдији бәла-
лары, 23 торпағын күкүрдлә,
дузла өртүлүб јандығыны, бир
гарышынын белә, әкилмәдији-
ни, ҹүҹәрти вермәдијини, ора-
да �еч от-әләфин белә, бит-
мәдијини, Је�ованын гејз-гә-
зәблә алт-үст етдији Сәдумла
Әмурәнин,¸ Адма илә Сәбуји-
мин/ ҝүнүнә дүшән бу өлкә-
ни ҝөрәндә 24 онлар да, он-
ларла бир јердә бүтүн халглар
да дејәҹәкләр: “Нәјә ҝөрә Је�о-
ва бу өлкәни бу көкә салыб?1

Ону бу ҹүр гәзәбләндирән нә
олуб, ҝөрәсән?” 25 Онда он-
лара белә ҹаваб верәҹәкләр:
“Ата-бабаларынын Алла�ы Је-
�ова онлары Мисир дијарын-
дан чыхаранда онларла ә�д
бағламышды.À Онлар �әмин
ә�ди позублар.3 26 Ҝедиб та-
нымадыглары јад алла�лара
гуллуг едибләр, сәҹдә гылыб-
лар, �албуки О, бу алла�ла-
ра ибадәт етмәји онлара гада-
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ған етмишди.* 27 Је�ованын
да бу өлкәјә гәзәби күкрәјиб
вә өлкәни онларын китабында
јазылан бүтүн ләнәтләрә дү-
чар едиб.+ 28 Је�ова гејзин-
дән, шиддәтли гәзәбиндән он-
лары јашадыглары торпагдан
көклү-көмәҹли гопарыб гүрбә-
тә сүрҝүн едиб., Онлар инди-
јә кими дә орададырлар”.-

29 Бүтүн гејбләри билән
Алла�ымыз Је�овадыр,¸ амма
О ачмаг истәдијини бизә вә өв-
ладларымыза �әмишәлик ети-
бар едиб ки, Ганунунун �әр
кәлмәсинә әмәл едәк./

30 Бүтүн бу сөзләр, гаршы-
ныза гојдуғум хејир-

дуа вә ләнәтләр1 ҝерчәкләшән-
дә вә Алла�ыныз Је�ованын
сизи сәпәләдијиÀ халгларын
арасында бунлары јадыныза
саланда3 2 өзүнүз вә өвлад-
ларыныз бүтүн гәлбинизлә,
бүтүн варлығынызла4 Алла-
�ыныз Је�оваја сары дөнүбS

Онун сөзүнә, бу ҝүн сизә
бујурдуғум әмрләрә итаәт ет-
сәниз, 3 Алла�ыныз Је�ова
әсир дүшәнләринизи ҝери гај-
тараҹаг.m Алла�ыныз Је�ова
рә�м едиб U сизи пәрән-пәрән
салдығы халгларын арасын-
дан топлајаҹаг.V 4 Һәтта дүн-
јанын гуртараҹағында да олса-
ныз, Алла�ыныз Је�ова сизи
јығыб ҝери гајтараҹаг.Ä 5 Је-
�ова Алла�ыныз сизи ата-ба-
баларынызын са�иб олдуғу
өлкәјә ҝәтирәҹәк, ора сизин
олаҹаг. О, сизи ағ ҝүнә чы-
хараҹаг, сајынызы ата-бабала-
рынызын сајындан да чох
едәҹәк.W 6 Алла�ыныз Је�о-
ва сизин дә, өвладларыны-
зын да үрәјини саф едәҹәк�Y

ки, Алла�ыныз Је�ованы бү-
түн гәлбинизлә, бүтүн варлы-
ғынызла севәсиниз вә сағ га-

7>B: � ÁÀ`eÀZB aºZZÀb 1/ÀÆÀVD

лыб јашајасыныз.* 7 Алла�ы-
ныз Је�ова сизә нифрәт едиб
зүлм верән дүшмәнләринизи
бүтүн бу ләнәтләрә дүчар едә-
ҹәк.+

8 Онда сиз дүз јола ҝәлиб
Је�ованын сөзүнә гулаг аса-
ҹаг вә бу ҝүн сизә чатдырды-
ғым әмрләринә риајәт едәҹәк-
синиз. 9 Алла�ыныз Је�ова
әлинизин зә�мәтинә хејир-бә-
рәкәт верәҹәк,, өвлад сары-
дан бол олаҹагсыныз. Мал-�еј-
ваныныз артымлы, торпағы-
нызын мә�сулу зәнҝин олаҹаг.
Бәли, Је�ова ата-бабаларыны-
зы фираванлыгда јашатмагдан
неҹә зөвг алырдыса, сизи дә
фираванлыға чыхармагдан елә
зөвг алаҹаг.- 10 Чүнки онда
сиз Алла�ыныз Је�ованын сө-
зүнә гулаг асаҹаг, бу Ганун ки-
табында јазылмыш әмрләринә
вә ганунларына риајәт едәҹәк,
бүтүн гәлбинизлә, бүтүн вар-
лығынызла Алла�ыныз Је�о-
ваја сары дөнәҹәксиниз.¸

11 Бу ҝүн сизә вердијим
әмр ағыр, јахуд әлчатмаз де-
јил./ 12 О, ҝөјдә дејил ки, де-
јәсиниз: “Ким ҝөјә чыхыб ону
бизим үчүн ҝәтирәҹәк ки,
ону ешидиб јеринә јетирәк?”1

13 Јахуд да дәнизин о та-
јында дејил ки, дејәсиниз:
“Ким дәнизин о тајына ҝедиб
ону бизим үчүн ҝәтирәҹәк ки,
ону ешидиб јеринә јетирәк?”
14 Ганунун сөзү сизин лап ја-
нынызда, дилиниздә, үрәји-
низдәдирÀ ки, ону јеринә јети-
рәсиниз.3

15 Будур, бу ҝүн гаршыны-
за �әјатла хошбәхтлик, өлүмлә
бәдбәхтлик гојурам.4 16 Әҝәр
Алла�ыныз Је�ованын бу ҝүн
сизә чатдырдығым әмрләринә
гулаг асыб Ону севсәниз,S Ал-
ла�ыныз Је�ованын јолу илә
ҝетсәниз, әмрләринә, ганун вә
�өкмләринә риајәт етсәниз,
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онда јашајаҹаг,* ҝүнү-ҝүндән
чохалаҹагсыныз. Алла�ыныз
Је�ова тутаҹағыныз өлкәдә
сизи чохлу немәт са�иби едә-
ҹәк.+

17 Амма әҝәр үрәјиниз Ал-
ла�дан дөнәрсә,, Онун сөзү-
нә гулаг асмајыб башга алла�-
лара сәҹдә гылар, онлара гул-
луг едәрсинизсә,- 18 онда би-
лин вә аҝа� олун, �өкмән мә�в
олаҹагсыныз.¸ Иорданы кечиб
тутаҹағыныз дијарда чох јаша-
мајаҹагсыныз. 19 Бу ҝүн ҝөјү
вә јери сизә гаршы ша�ид ту-
турам ки, гаршыныза �әјат-
ла өлүмү, хејир-дуа илә ләнә-
ти гојдум./ Һәјаты сечин ки,
өзүнүз дә, өвладларыныз да
сағ галасыныз,1 20 Алла�ы-
ныз Је�ованы севиб,À сөзүнә
гулаг асыб, Она бағланыб ја-
шајасыныз.3 Чүнки Је�ова си-
зин �әјатыныздыр. Улу баба-
ларыныз Ибра�имә, Ис�ага вә
Јагуба сизә вермәји анд ичди-
ји дијарда узун заман јашама-
ғыныз мә�з Ондан асылы-
дыр».4

31 Бундан сонра Муса ис-
раиллиләрин гаршысы-

на чыхыб онлара бу сөзләр-
лә хитаб етди: 2 «Јашым јүз
ијирмини �аглајыб.S Сизә ар-
тыг башчылыг едә билмәјәҹә-
јәм. Је�ова мәнә дејиб ки,
Иорданын о тајына кечмәјә-
ҹәјәм.m 3 Чајы кечәндә башы-
нызын үстүндә Алла�ыныз Је-
�ова ҝедәҹәк, гаршыныздакы
халглары О Өзү мә�в едәҹәк,
сиз дә онларын торпаглары-
ны әлә кечирәҹәксиниз. U Је�о-
ванын дедији кими, сизи о таја
Јушә кечирәҹәк.V 4 Је�ова
амори падша�лары Си�унлаÄ

ОгуW мә�в едәркән онларын вә
мәмләкәтләринин башына нә-
ләр ҝәтирмишдисә, бу халгла-
рын да башына ејни шеји
ҝәтирәҹәк.Y 5 Је�ова онлары

гаршынызда дармадағын едә-
ҹәк. Онларла неҹә бујурму-
шамса, елә рәфтар етмәлиси-
низ.* 6 Ҹәсур олун, мө�кәм
олун!+ Онлардан горхмајын,
тәлаш етмәјин., Алла�ыныз
Је�ова сизинлә ҝедир. О, сизи
атмајаҹаг».-

7 Муса Јушәни чағырыб бү-
түн Исраилин гаршысында
она деди: «Ҹәсур ол, мө�-
кәм ол!¸ Бу халгы Је�ованын
ата-бабаларына онлара вермә-
ји анд ичдији өлкәјә сән апара-
ҹагсан, өлкәни ирс олараг он-
лара сән верәҹәксән./ 8 Је-
�ова гаршында ҝедәҹәк. О, �ә-
мишә сәнинлә олаҹаг,1 �еч
вахт сәни атмајаҹаг. Горхма,
тәлаша дүшмә».À

9 Сонра Муса бу Гануну ја-
зыб3 Је�ованын Ә�д сандығы-
ны дашыјан лавили ка�инләрә
вә Исраилин бүтүн ағсаггал-
ларына верди. 10 Муса онла-
ра әмр едиб деди: «Һәр јед-
ди илин сонунда, борҹдан
азад етмә илиндә тәјин олун-
муш вахтда,4 Чардаглар бајра-
мындаS 11 бүтүн Исраил Ал-
ла�ыныз Је�ованын �үзурун-
да дурмаг үчүнm Онун сеч-
дији јерә ҝәләндә Гануну
халга охујун, гој �амы ешит-
син. U 12 Кишиләри, гадынла-
ры, ушаглары, шә�әрләриниз-
дә јашајан јаделлиләри бир
јерә јығынV ки, �амы гулаг
асыб Алла�ыныз Је�овадан
горхмағы өјрәнсин вә бу Гану-
нун бүтүн сөзләринә диггәт-
лә әмәл етсин. 13 Онда онла-
рын бу Гануну билмәјән өвлад-
лары гулаг асыбÄ Алла�ыныз
Је�овадан горхмағы өјрәнәр
вә Иорданы кечиб са�иб ола-
ҹағыныз өлкәдә өмүрләринин
�әр ҝүнүнү Алла� горхусу илә
јашајарлар».W

14 Сонра Је�ова Мусаја
деди: «Өлүм ҝүнүн јахынла-
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шыб.* Јушәни чағыр, бирликдә
Һүзур чадырына ҝирин. Ону
башчы тәјин едәҹәјәм».+ Муса
илә Јушә Һүзур чадырына
ҝирдиләр. 15 Бу заман Је�о-
ва булуд сүтунунда чадырын
јанында зү�ур етди. Булуд сү-
туну чадырын ҝирәҹәјиндә
дурду.,

16 Је�ова Мусаја деди:
«Бир аздан ҝөзләрини �әјата
јумаҹагсан. Бу халг ҝедәҹәк-
ләри өлкәдә гоншу халгла-
рын алла�ларына ситајиш ет-
мәјә� башлајаҹаг.- Мәни ата-
ҹаг,¸ онларла бағладығым ә�ди
позаҹаглар./ 17 Онда гәзә-
бим пүскүрәҹәк,1 бу халгы ата-
ҹағам,À онлардан үз дөндәрә-
ҹәјәм.3 Һамысы мә�в олуб ҝе-
дәҹәк. Башлары дашдан-даша
дәјәндән сонра, чох мүсибәт-
ләр чәкәндән сонра4 дејәҹәк-
ләр: “Алла�ымыз бизимлә де-
јил, она ҝөрә башымыза бу мү-
сибәтләр ҝәлир”.S 18 Лакин
башга алла�лара үз тутуб ҝөр-
дүкләри шәр ишләрә ҝөрә Мән
онлара тәрәф белә, бахмајаҹа-
ғам.m

19 Инди исә бу нәғмә-
ни јазыбU исраиллиләрә өјрә-
дин.V Гој бу нәғмәни өјрән-
синләр. Нәғмә Исраил хал-
гына гаршы Мәним ша�идим
олаҹаг.Ä 20 Онлары ата-баба-
ларына вәд етдијим өлкәјә,W

сүд-бал ахан дијараY ҝәтириб
чыхаранда, орада гарынлары
тох, шад-хүррәм јашајандаZ

башга алла�лара үз тутуб он-
лара гуллуг едәҹәкләр, Мәнә
�өрмәтсизлик едәҹәк, ә�дими
позаҹаглар.\ 21 Башлары чох
мүсибәтләр, фәлакәтләр чә-
кәндә¾ бу нәғмә онлара гаршы
ша�идлик едәҹәк (онларын өв-
ладлары бу нәғмәни унутма-
малыдырлар). Чүнки анд ичди-

75B5: � ÁÀ`eÀZB *WW*ÑW*`m SWÀ 4SZ* 1bO
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јим торпаға ҝедиб чыхмамыш-
дан нәјә мејил салдыглары
Мәнә јахшы мәлумдур».*

22 Муса елә �әмин ҝүн бу
нәғмәни јазды вә исраиллилә-
рә өјрәтди.

23 О�, Нун оғлу Јушәјә+ тап-
шырыб деди: «Ҹәсур вә мө�-
кәм ол!, Чүнки исраиллиләри
анд ичиб вәд етдијим торпаға
сән апараҹагсан.- Мән сәнинлә
олаҹағам».

24 Муса Ганунун бүтүн сөз-
ләрини китаба јазыб¸ гурта-
ран кими 25 Је�ованын сан-
дығыны дашыјан лавилиләрә
ҝөстәриш вериб деди: 26 «Бу
Ганун китабыны/ апарыб Ал-
ла�ыныз Је�ованын Шә�а-
дәт сандығынын јанына го-
јун.1 О, сизә гаршы ша�ид-
лик едәҹәк. 27 Чүнки мән
сизин асилијинизә,À дикбаш-
лығыныза3 јахшы бәләдәм.
Әҝәр мән сағ ола-ола Је�ова-
ја гаршы белә асилик едирси-
низсә, ҝөр мән өләндән сон-
ра нәләр едәҹәксиниз! 28 Гә-
биләләринизин бүтүн ағсаг-
галларыны, мәмурлары јаныма
чағырын. Бүтүн бу сөзләри он-
лара сөјләјиб јери вә ҝөјү он-
лара гаршы ша�ид тутаҹағам.4

29 Чүнки билирәм ки, мән
өләндән сонра азғынлашаҹаг,S

сизә бујурдуғум јолдан дөнә-
ҹәксиниз вә Је�ованын ҝөзүн-
дә шәр иш ҝөрдүјүнүз, әлләри-
низин иши илә Ону тә�гир ет-
дијиниз үчүн ахырда башыныз
мүсибәтләр чәкәҹәк».m

30 Сонра Муса нәғмәнин
сөзләрини бүтүн Исраил иҹ-
масынын гаршысында башдан-
ахырадәк сөјләди:U

32 «Гулаг верин, еј ҝөјләр,
ҝөрүн нә дејирәм;

Еј јер үзү, ешит ағзымдан
чыхан кәлмәләри.
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2 Нәси�әтим јағмур олуб
јағаҹаг,

Сөзләрим ше� олуб
дамаҹаг,

Чәмәнлијә чисәләјән
нарын јағышлар кими,

Јашыллыға төкүлән
лејсанлар кими.

3 Је�ованын адыны
бәјан едәрәм.*

Алла�ымызын бөјүклүјүнү
вәсф един!+

4 Гајадыр О, �әр иши
мүкәммәл,,

Бүтүн јоллары �агг,-

На�аг иш ҝөрмәјән¸

етибарлы/ Алла�.
Адилдир, �агдыр О.1

5 Онлар исә рәзиллик етди-
ләр;À

Јох, онлар Онун өвладла-
ры дејил.

Өзләри гүсурлудур.3

Јолуну азмыш,
позғун нәсил!4

6 Будур сизин Је�оваја шүк-
раныныз,S

Еј ахмаг, сәфе� гөвм?m

Мәҝәр сизи јохдан вар едән
Атаныз Одејил?U

Одејилми сизи хәлг едән,
ајаға галдыран?

7 Кечмиш чағлары јада са-
лын,

Өтән нәсилләрин јашады-
ғы илләрә бојланын,

Аталарыныздан хәбәр
алын, сизә десинләр,V

Ағсаггалларыныздан со-
рун, данышсынлар.

8 Һагг-Таала халглара
мирас верәндә,Ä

Адәм өвладларыны�
бир-бириндән ајыранда,W

Сәр�әдләрини
елә ҹызды ки,Y

76B< � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB +ÀjÀ`SD

Исраил оғуллары сајлары-
на ҝөрә пај алсын.*

9 Ахы бу халг
Је�ованын пајыдыр,+

Јагуб Онун ирсидир.,

10 Ону чөл-бијабанда ҝөрдү,-

Кимсәсиз, гурд-гуш ула-
шан сә�рада тапды.¸

Онун башына доланды,
назыны чәкди,/

Ҝөз бәбәји кими горуду.1

11 Јувасыны силкәләјән,
Балаларынын үстүндә
сүзән,

Ганадларыны ҝәриб
онлары тутан,

Пәрләринин үстүндә апа-
ран гартал кими,À

12 Је�ова ону апарды.3

Тәк апарды, Онунла
өзҝә бир алла� олмады.4

13 Јер үзүнүн �үндүр зирвә-
ләрини она рам етди,S

Ону зәмиләрин немәти илә
бәсләди,m

Гајалардан сүзүлән бал,
Дашлардан чәкилән јағ
ҹанына гүввәт верди,

14 Нахырын јағы илә,
гојун-кечи сүдү илә,

Пијли гојунларла,
Башан гочлары илә,
тәкәләрлә,

Ири дәнли буғдаларла
ону бәсләди. U

Үзүмүн ганындан,
шәрабдан ичдин.

15 Јешурун� пиј бағлајанда
�өҹәтлик едиб шыллаг
атды.

Пиј бағламысан, шишиб
дәринә сығмырсан!V

О, Јараданыны,
Алла�ы атды,Ä

Ону хилас едән Гајаја
хор бахды.

76B59 � �ÀZ*amB /º`ºabD �a`*SWÀ ,1`SO
WÀZ jÀ`ÀeWS */D

�¿�D 76
* �Ñ 5;B6:

+ 5�Y 6=B55
˛+ 589B7

, 6�j 66B75
˛+ 5<B6
˛+ 5=B;
�- 5B5;

- ˛+ 77B9

¸ �Z 69B5:

/ �Z ;B=
5	b 8B5=

1 �` 5<B69

À �Z 75B6;
ÁV 6B5=
˛+ 58B5

3 ¿j 5B8

4 ˛+ ;<B<
�V =B85

S ¿j 5B6

m ¿` 8B66

U �f 8B66
�Z 76B5<
¿j :7B5:

V �f 57B58
˛+ 88B5

Ä �` 5>B9
˛+ 559B5:

W �` 55B=

Y �Z 6B9E 5=
Á, 5;B6:

��������������������

�*¸ aºbdZ
* �` 59B5<
�f 67B75

+ �f 5=B9
�Z ;B:

, ˛+ ;<B;5

- �Z <B58E 59

¸ ¿` 6B:

/ À =B5=E 6>

1 ˛V 6B<

À �f 5=B8

3 �Z 5B75

4 ¿j 87B56

S �Z 77B6=

m �Z <B;E <

U ˛+ 58;B58

V �Z 75B6>
À =B69

Ä ¿j 5B8
Áj 57B:

������� �¿	
�
% 76B6—59 318



16 Онлар јабанчы алла�ларла
Ону аҹыгландырдылар.*

Ијрәнҹ әмәлләрлә
Ону тә�гир етдиләр.+

17 Алла�а јох, ҹинләрә,
Танымадыглары алла�-
лара,

Тәзәликҹә пејда олмуш,
Ата-бабаларынызын
ешидиб-билмәдији
алла�лара гурбан ҝәтир-
диләр.,

18 Сәнә аталыг едән
Гајаны унутдун,-

Сәнә �әјат верән Алла�ы
јада салмадын.¸

19 Је�ова буну ҝөрүб
онлары рәдд ејләди,/

Ахы оғул-гызлары
Ону тә�гир еләди.

20 Одеди: “Онлардан
үзүмү дөндәрәҹәјәм,1

Онда ҝөрәҹәјәм агибәтлә-
рини.

Позғун нәсил,À

Вәфасыз өвладлар.3

21 Мәни алла� олмајан
шејләрлә аҹыгландырды-
лар.4

Пуч бүтләри илә Мәни
тә�гир етдиләр.S

Мән дә онлары халг адына
лајиг олмајанларла
пәрт едәҹәјәм,m

Ахмаг бир халгла
тә�гир едәҹәјәм. U

22 Гәзәбим од пүскүрүр,V

Бу одун атәши Мәзарын�
дәринликләринәдәк
чатыр,Ä

Јери, онун бүтүн бә�рәси-
ни јандырыб-јахаҹаг,

Дағларын өзүлү зәбанә чә-
кәрәк јанаҹаг.

23 Бәлаларынын үстүнә
бәла ҝөндәрәҹәјәм,

Охданымы онларын үстүнә
бошалдаҹағам.

76B66 � �+`D j1\WD �º¸ÀbÀ +*fD

24 Аҹлыг онларда
�ал гојмајаҹаг,*

Гыздырма ичиндә говрула-
ҹаглар,
тар-мар едиләҹәкләр.+

Онлары јыртыҹы �ејванла-
рын дишинә верәҹәјәм,,

Торпагда сүрүнәнләрин
зә�әрли дишинә
туш едәҹәјәм.

25 Бајырда гылынҹ ә�әдләри-
ни кәсәҹәк,-

Евдә дә�шәт
түғјан едәҹәк.¸

Ҝәнҹ оғланын да,
ҹаван гызын да,

Чағанын да, а�ылын да
пајы бу олаҹагдыр./

26 Мән чохдан дејәрдим:
“Галхыб онлары
пәрән-пәрән едәҹәјәм,

Адларыны јаддашлардан
силәҹәјәм”.

27 Анҹаг дүшмәнләрин риш-
хәндини ҝөз өнүнә ҝә-
тирдим,1

Јағыларын јанлыш јерә јоз-
мағыны истәмәдим.À

Јохса дејәрдиләр:
“Биз ҝүҹлү чыхдыг,3

Бу ишдә Је�ованын әли
јохдур”.

28 Онлар дүшүнҹәсиз� халг-
дыр,

Һамысы ганмаздыр.4

29 Каш ки ағыллары олајды!S

Онда бир аз дүшүнәрди-
ләр.m

Ахырларыны фикирләшәр-
диләр. U

30 Бир нәфәр мин нәфәри
неҹә тәгиб едә биләр?

Ики нәфәр он мин адамы
неҹә гова биләр?V

Чүн онларын Гајасы
онлары атды,Ä

Је�ова онлары тәрк етди.
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31 (Јағыларын гајасы
Гајамыза тај дејил,*

Буну өзләри дә
дәрк едирләр.)+

32 Тәнәкләри Сәдум тәнәклә-
риндән,

Әмурә бағларындандыр.,

Үзүмләринин �әр ҝиләси
зә�әр тулуғу,

Салхымлары зәггумдур.-

33 Шәраблары зә�римар,
Амансыз илан� ағысы.

34 Буну мө�үр алтында,
Анбарымда сахлајырам.¸

35 Гисас Мәнимдир,
әвәзи Мән чыхаҹағам,/

Вахты чатанда
ајаглары сүрүшәҹәк.1

Онларын фәлакәт ҝүнү
јахындыр.

Агибәтләри астанададыр”.
36 Је�ова Өз халгыны

сорғу-суала чәкәҹәк.À

Лакин ҝүҹләринин түкән-
дијини,

Јалныз бичарәләрин,
заваллыларын галдығы-
ны ҝөрәндә

Гулларына рә�ми ҝәлә-
ҹәк.3

37 Сонра дејәҹәк:
“Һаны алла�лары,4

Пәна� апардыглары гаја-
лар,

38 Гурбанларынын пији илә
бәсләдикләри,

Шәраб тәгдимәләрини
ичирдикләри алла�лар?S

Гој галхыб
дадыныза јетишсинләр,

Пәна�ҝа�ыныз олсунлар.
39 Инди билин,

Алла� Мәнәм.m

Мәндән башга
јохдур алла�.U

Өлдүрән дә Мәнәм,
�әјат верән дә.V

76B77 � ÁÀ`eÀZB V\+`*D

Јаралајан да,*

шәфа верән дә.+

Әлимә дүшәни
гуртаран олмаз.,

40 Әлими ҝөјләрә галдырыб
Әбәди варлығыма
анд ичирәм,-

41 Әҝәр парлајан гылынҹымы
итиләјирәмсә,

Әлим �өкмүн иҹрасы үчүн
галхыбса,¸

Демәк, дүшмәнләрими
интигам �аглајаҹаг,/

Мәнә аси дүшәнләрдән
әвәз чыхаҹағам.

42 Охларымы ганла мәст едә-
ҹәјәм,

Өләнләрин, әсирләрин
ганы илә.

Гылынҹымы дојураҹағам
Дүшмән рә�бәрләринин
башы илә, ҹисми илә”.

43 Еј халглар, Онун халгы илә
шадланын.1

О, гулларынын ганыны
јердә гојмајаҹаг.À

Дүшмәнләриндән
гисас алаҹаг,3

Халгынын торпағы үчүн
кәффарә верәҹәк�».

44 Беләҹә, Муса ҝәлиб Нун
оғлу Һушә�4 илә бирликдә
бу нәғмәнин сөзләрини бүтүн
халга сөјләди.S 45 Сөјләјиб
гуртарандан сонра 46 деди:
«Бу ҝүн сизә сөјләдијим хәбәр-
дарлыг сөзләрини үрәјинизә
�әкк единm ки, өвладларыны-
за ганунун бүтүн тәләбләринә
ҹидд-ҹә�длә әмәл етмәји ашы-
лајасыныз.U 47 Бу, бош сөз де-
јил, өлүм-дирим мәсәләсидир.V

Бу сөзүн сајәсиндә Иорданы
кечиб тутаҹағыныз торпагда
узун өмүр сүрәҹәксиниз».
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48 Елә �әмин ҝүн Је�о-
ва Муса илә данышыб деди:
49 «Әри�а илә үзбәүз, Муаб
өлкәсиндә олан Абаримдәки*

Нәба дағына+ галх, исраилли-
ләрә верәҹәјим Кәнан дијары-
ны сејр елә., 50 Сонра Һарун
Һур дағында- өлүб ата-бабала-
рына говушдуғу� кими, сән дә
бу дағда ҝөзләрини �әјата ју-
муб ата-бабаларына говуша-
ҹагсан. 51 Чүнки Син сә�ра-
сында, Гәдисдәки Мәриба сују-
нун¸ јанында икиниз дә Ис-
раил халгынын гаршысында
Мәнә �өрмәтсизлик етдиниз,
исраиллиләрин өнүндә мүгәд-
дәслијими уҹа тутмадыныз./

52 Исраил халгына верәҹәјим
дијары узагдан ҝөрәҹәксән,
амма ајағыны ора басмајаҹаг-
сан».1

33 Алла� адамы Муса өлү-
мүндән габаг исраилли-

ләрә хејир-дуа верибÀ 2 деди:
«Је�ова! О, Синадан
ҝәлди,3

Саирдән үстләринә
шәфәг сачды,

Фәран дағларындан �әшә-
мәтлә нур сачды,4

Јанында мүгәддәс
ордусу�,S

Сағ тәрәфиндә ҹәнҝавәрлә-
ри.m

3 Халгыны әзиз тутду. U

Халгын мүгәддәсләри
Онун әлиндәдир,V

Дизинин јанында отуруб-
лар,Ä

Сөзләрини динләјирләр.W

4 (Муса бизә бујруг верди,
ганун верди,Y

Буну Јагуб иҹмасына
мирас гојду.)Z

5 Халгын башчылары топла-
шанда,\
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Ҹәми Исраил гәбиләләри
бир јерә јығыланда,*

О, Јешуруна+ �өкмдар
олду.

6 Рубән мин јашасын,
өлүм ҝөрмәсин.,

Адамларынын сајы әскил-
мәсин».-

7 Јә�удаја исә бу сөзләрлә
хејир-дуа верди:¸

«Ешит, еј Је�ова,
Јә�уданын сәсини,/

Ону халгына ҝери гајтар.
Өзүнүнкүнү өз әлләри
горујур,

Дүшмәнини јенмәјә
она көмәк ол».1

8 Лави үчүн деди:À

«Туммим вә Уримин3 Сә-
нин садиг гулундадыр,4

Маса�да сынаға чәкдијин
бәндәндәдир.S

Мәриба сују јанында
Сән онунла чәкишдин.m

9 Ата-ана билмәди,
Гардаш танымады,U

Өз белиндән ҝәлән оғулла-
рындан кечди,

Чүнки Сәнин сөзләринлә
јашады,

Сәнин ә�динә
вәфадар олду.V

10 Јагуба Сәнин �өкмләрини,Ä

Исраилә Ганунуну өјрәдә-
ҹәк.W

Гој Сәнә хош әтир кими
бухур тәгдим етсин,Y

Гурбанҝа�ында јандырма
гурбаны јандырсын.Z

11 Еј Је�ова, онун ҝүҹүнү
бирә-беш артыр,

Әлләринин ишиндән
разы гал.

Онун үстүнә галханларын
ајагларыны гыр,

Гој она нифрәт едәнләр
бир дә баш галдырма-
сын».
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12 Бинјамин үчүн деди:*

«Гој Је�ованын севимлиси
Онун јанында әмин-аман-
лыгда јашасын.

Бүтүн ҝүнү Онун көлҝәси-
нә сығынсын,

Күрәјинин ортасында
мәскән салсын».

13 Јусиф үчүн белә деди:+

«Гој Је�ова онун торпағы-
на бәрәкәт версин,

Ҝөјүн немәти илә,
Ше�лә, шәбнәмлә, гајнајан
булагларын сују илә,-

14 Ҝүнәшин бөјүтдүјү
ән ҝөзәл барларла,

Һәр ај јетишән ән нәфис
бә�әрләрлә,¸

15 Улудағларын� ләтиф тө�-
фәләрилә,/

Гоҹаман тәпәләрин рузи-
силә,

16 Јер үзүнүн наз-немәтилә,
ҹәми сәрвәтилә,1

Колда зү�ур ЕдәнинÀ

хејир-дуасыјла.
Гој бунлар Јусифин башын-
дан төкүлсүн,

Гардашларындан сечилиб
ајрыланын башындан јағ-
сын.3

17 Илк доғулан буға кими
әзәмәтлидир.

Бујнузлары вә�ши өкүз буј-
нузларыдыр.

Онларла халглары бујнуз-
лајаҹаг,

Һамысыны дүнјанын гурта-
раҹағына говаҹаг.

Онлар Әфраимин он мин-
ләри,4

Мәнәссәнин минләридир».

18 Зәбулуна белә деди:S

«Шадлан, еј Зәбулун,
�әр јола чыханда,

77B59 � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB jÀ`-/ÀVS /*¸O
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Сән дә, еј Јәсакир, чады-
рында шад-хүррәм јаша.*

19 Онлар халглары
“�ајды даға” дејиб
сәсләјәҹәкләр.

Орада сале�лик гурбанла-
ры кәсәҹәкләр.

Онлар дәрјаларын сәрвә-
тини,

Гумда ҝизләдилмиш хәзи-
нәләри чәкиб чыхараҹаг-
лар».

20 Ҹада деди:+

«Ҹадын сәр�әдләрини
ҝенишләндирәнә
алгыш олсун!,

О, шир кими марыға јатыб,
Шикарынын голуну, башы-
ны гопармаға �азырдыр.

21 Ән јахшы јери өзүнә ҝөтү-
рүр,-

Ганунверәнин ајырдығы
пај орададыр.¸

Халгын башчылары
бир јерә ҹәм олаҹаг.

О, Исраил үчүн
Је�ованын әдаләтини
бәргәрар едәҹәк,

Онун �өкмләрини
�әјата кечирәҹәк».

22 Дана деди:/

«Дан бала ширдир.1

Башандан сычрајыб чыха-
ҹаг».À

23 Нифталы үчүн деди:3

«Је�ованын лүтфү,
Немәтләри башындан төкү-
лән Нифталы,

Гәрбә, ҹәнуба са�иб ол!»

24 Ашир үчүн деди:4

«Оғулларындан јарыјан
Ашир...

Гој гардашлары она
�үсн-рәғбәт ҝөстәрсин.

Гој о, ајагларыны
јағда јусун�.
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25 Дарвазанын килиди
мисдир, дәмирдир.*

Динҹлијин өмрүнүн ҝүнлә-
ри илә гоша аддымлаја-
ҹаг.

26 Сәнә көмәк етмәк үчүн
ҝөјләри јарыб кечән,+

Булудлара әзәмәтлә
сүвар олан Алла�ын,

Јешурунун, Алла�ынын-

тајы-бәрабәри јохдур.
27 Та бинеји-гәдимдән

Алла� пәна� јеридир,¸

Сәни әбәди голлары үстүн-
дә ҝәздирир./

Өнүндән дүшмәнләрини
говаҹаг,1

“Јох един онлары!” �ајгы-
раҹаг.À

28 Исраил архајынчылыг
ичиндә јашајаҹаг.

Тахыл, шәраб дијарында,3

Ҝөјләриндән ше� даман
торпагда4

Јагубун чешмәсинә дәјиб-
долашан олмајаҹаг.

29 Нә бәхтәвәрсән, еј Исраил!S

Һаны сәнин кимиси?m

Гуртулушун Је�овадан-
дыр,U

О, сәнин галханындыр,V

Мө�тәшәм гылынҹындыр.
Дүшмәнләрин өнүндә
диз чөкәҹәкÄ,

Онларын күрәјини� тапда-
лајаҹагсан».

34 Муса Муаб чөллүјүндән
Нәба дағынаW ҝедиб,

Әри�аY илә үзбәүз олан Физ-
гәнин тәпәсинә чыхды.Z Је�о-
ва она бүтүн өлкәни, Ҝилад-
дан тутмуш Дана\ гәдәр �әр
јаны, 2 бүтүн Нифталы, Әф-
раим, Мәнәссә торпагларыны,
гәрбдәки дәнизә� гәдәр уза-

77B6= � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB aÀÆ/ÀÄ*ÑW*`mO
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нан бүтүн Јә�уда торпағы-
ны,* 3 Неҝеви+, хурма ағаҹла-
ры шә�әри Әри�анын јерләш-
дији дүзәнлији, та Со�ара, гә-
дәр бүтүн Иордан бөлҝәсини-

ҝөстәрди.
4 Је�ова она деди: «Ибра-

�имә, Ис�ага, Јагуба анд ичиб
“өвладларына� верәҹәјәм” де-
дијим дијар будур.¸ Бу дијары
ҝөрмәјә сәнә изин вердим, ан-
ҹаг ора гәдәм басмајаҹагсан»./

5 Бундан сонра Је�ованын
гулу Муса Је�ованын деди-
ји кими, Муаб дијарында вә-
фат етди.1 6 О, Мусаны Муаб
дијарындакы вадидә, Бејт-Фау-
рун гаршысында торпаға тап-
шырды. Онун гәбринин јери бу
ҝүнә гәдәр �еч кимә мәлум де-
јил.À 7 Муса дүнјадан көчән-
дә јүз ијирми јашында иди.3

Онун ҝөзләри нуруну итирмә-
мишди, ҹаны �әлә ҝүмра� иди.
8 Исраил халгы отуз ҝүн Муаб
чөллүјүндә Мусаны ағлады.4

Ахырда, Муса үчүн тутулан
јас вә ағлашма ҝүнләри баша
чатды.

9 Нун оғлу Јушә дәрин �ик-
мәтә са�иб иди�, чүнки Муса
әлини онун үзәринә гојмуш-
ду.S Исраиллиләр она табе ол-
маға башладылар. Је�ова Му-
саја неҹә әмр етмишдисә, он-
лар елә дә етдиләр.m 10 Ла-
кин Исраилдә да�а �еч вахт
Муса кими, U Је�ованын үзбәсу-
рәт таныдығыV пејғәмбәр пеј-
да олмады. 11 Муса Мисир-
дә фирона, хидмәтчиләринә вә
өлкәсинә Је�ованын тапшыр-
дығы бүтүн мөҹүзә вә әла-
мәтләри ҝөстәрмишди.Ä 12 О
�әм дә бүтүн Исраилин ҝөзү
гаршысында ҝүҹлү әли илә
мө�тәшәм, �ејрәтамиз ишләр
ҝөрмүшдү.W

78B8 � ÁÀ`eÀZB b\fdYW*`mZ*D 78B=
� ÁÀ`eÀZB `dÑdZ ÑSVYÀbS SWÀ /\Wd S/SD

�¿�D 77
* �Z <B;E =

+ ˛+ :<B76O78

, ¿j 88B6

- �f 59B55

¸ ˛+ 8:B55
˛+ =5B6

/ ¿j 8>B55

1 �Z =B7

À �Z 75B7E 8

3 �Z <B;E <

4 �Z 55B55

S ˛+ 77B56
˛+ 588B59
˛+ 58:B9

m �Z 8B;
6�j ;B67
˛+ 58;B6>

U ˛+ 6;B5
¿j 56B6

V ˛+ 559B=

Ä ˛+ ::B7
��������������������

�¿�D 78
W �Z 76B8=

Y �U 7:B57

Z �Z 7B6;

\ ÁV 5<B6=
��������������������

�*¸ aºbdZ
* �f 67B75
�U 78B6E :
�Z 55B68

+ �j 59B5

, �` 5=B66E 67

- �` 57B5>

¸ �` 56B;
�` 6:B7
�` 6<B57

/ �U 6>B56

1 �Z 76B9>
�j 5B6

À �/ =

3 �Z 75B5E 6
Á, ;B67
Á, ;B7>E 7:

4 �U 6>B6=

S �Z 75B58
5�Y 8B58

m �U 6;B5<E 65
�j 5B5:

U �Z 5<B59
Á, 7B66
Á, ;B7;

V �f 77B55
�U 56B<

Ä �Z 8B78

W �Z 6:B<
�V 68B5=

323 ������� �¿	
�
% 77B69—78B56



324

��"¿
� ¿ ˛ � � �

5 �1Ñ\,* �djÀZS `dÑW*Z/m`m` L5—=M
�¾,`*bm \fd L<M

�*W- �\`/*Zm V1hYÀUÀ
Ñ*4m`W*jm` L5>—5<M

6 �djÀ ¿`SÑ*U* SVS VÀjeSUU*bhm
Ä¾Z/À`S` L5—7M
�*Ñ*+ VÀjeSUU*bhmW*`m
ÄS4WÀ/S` L8—;M
�ÀjeSUU*bhmW*` �*Ñ*+*
*Z/ ShS` L<—65*M
�W `ÀZÄWS VÀZ/S` L5;E 5<M

�ÀjeSUU*bhmW*` �djÀZSZ
U*ZmZ* -*Um/m` L65+—68M

7 �a`*SWWSWÀ` �\`/*Zm V1hS` L5—5;M

8 Sj*ZÀ /*jW*` L5—68M

9 ÃSW-*W/* aºZZÀb L5—=M

*af* -1U/ 1/SWS`C
Y*ZZ* VÀaSWS` L5>—56M
�1Ñ\,*ZmZ \`/dadZdZ ÀYS`S L57—59M

: ¿`SÑ*ZmZ /S,*`W*`m /*¸mWm` L5—65M
�*Ñ*+ ,À *SWÀaS -d`bdWd` L66—6;M

; �U a*VSZWÀ`S Sa`*SWWSWÀ`S
YÀ¸Wd+ 1/S` L5—9M
�djÀZSZ /d*am L:—=M
�a`*SWWSWÀ`SZ YÀ¸Wd+ \WY*¸mZmZ
aÀ+À+S L5>—59M
�f*Z Sej* \WdZd`E
\Zd /*j-*W*- 1/S`WÀ` L5:—6:M

< �djÀ �U jÀÑÀ`SZÀ -*`jm
]da-d -d`d` L5—57M
�U ÀWÀ V1hS`SWS` L58—6=M
�¾,`*b ˚U+*W /*¸mZ/* \fdZd` L7>—79M

= �À`*aÀbWS ÄS+U\ZWdW*`
aºWÑ SabÀUS`WÀ` L5—59M
ÃS+U\ZWdW*`mZ eÀZ/SZSZ
ºabº *hmWm` L5:—65M
ÃS+U\ZWdW*` \/dZ U*`*Æ*-E
ad hÀVÀÆÀVWÀ` L66—6;M

5> �a`*SWWSWÀ` ÃS+U\Zd
Yº/*eSÀ 1/S` L5—;M
�1Ñ\,* �a`*SW ºhºZ /¾Uºjº` L<—59M
˙ºjYÀZWÀ`SZ ºabºZÀ
/\Wd U*¸m` L55M

ÃºZÀj /*U*Zm` L56—58M

�a`*SWWSWÀ`À ÑºÆdY 1/ÀZ
+1j ]*/j*Ñ ¾W/º`ºWº` L5:—6<M
ÅÀZd+/*Vm jÀÑÀ`WÀ`
4À+b \WdZd` L6=—87M

55 "SY*W/*Vm jÀÑÀ`WÀ`
4À+b \WdZd` L5—59M
�djÀZSZ 4À+b 1b/SUS À`*4SWÀ` L5:—67M

56 �\`/*ZmZ jÀ`-SZ/ÀVS
YÀ¸Wd+ ]*/j*ÑW*` L5—:M
�\`/*ZmZ -À`+SZ/ÀVS
YÀ¸Wd+ ]*/j*ÑW*` L;—68M

57 ˛À+b 1/SWYÀYSj À`*4SWÀ`
-*Wm+ L5—;M
�\`/*ZmZ jÀ`-SZ/ÀVS b\`]*-W*`mZ
+¾WºZYÀaS L<—58M
�d+ÀZSZ S`aS L59—67M
Å*/mZ S`aS L68—6<M
�ÀZÀaaÀZSZ jÀ`-/ÀVS S`aS L6=—76M
�*,SWSWÀ`SZ S`aS �1Ñ\,*/m` L77M

58 �\`/*ZmZ -À`+SZ/ÀVS b\`]*-W*`mZ
+¾WºZYÀaS L5—9M
�*WS+ ÁÀ+`dZd S`a *Wm` L:—59M

59 �ÀÑd/*ZmZ S`aS L5—56M
�*WS+ -m4mZ* b\`]*- ,1`S` L57—5=M
�ÀÑd/*U* YÀfada jÀÑÀ`WÀ` L6>—:7M

5: �daSe ¾,W*/W*`mZmZ S`aS L5—8M
¿e`*SYSZ S`aS L9—5>M

5; �ÀZÀaaÀZSZ -À`+/ÀVS S`aS L5—57M
�daSe ¾,W*/W*`mZ* ,1`SWÀZ
ÀW*,À b\`]*-W*` L58—5<M

5< �*W*Z À`*4SWÀ`SZ "SW\/*
+¾WÄºaº L5—5>M
	SZU*YSZSZ S`aS L55—6<M

5= "ÀYdZdZ S`aS L5—=M
˛À+dWdZdZ S`aS L5>—5:M
�Àa*VS`SZ S`aS L5;—67M
�jS`SZ S`aS L68—75M
Seb*WmZmZ S`aS L76—7=M
˙*ZmZ S`aS L8>—8<M
�djÀZSZ S`aS L8=—95M

6> �m¸mZ*Æ*- jÀÑÀ`WÀ` L5—=M

65 �*,SWSWÀ` ºhºZ *U`mW*Z
jÀÑÀ`WÀ` L5—86M



1 Је�ованын гулу Мусанын
өлүмүндән сонра Је�о-

ва Мусанын хидмәтчиси* Нун
оғлу Јушәјә�+ деди: 2 «Артыг
гулум Муса јохдур., Инди сән
галх, халгла бирликдә Иор-
дан чајыны кеч, онлара, Ис-
раил халгына вердијим тор-
паға ҝет.- 3 Мусаја вәд етди-
јим кими, ајаг басдығыныз �әр
јери сизә верәҹәјәм.¸ 4 Сә�-
радан Ливана, бөјүк чаја — Фә-
рат чајына кими �етләрин бү-
түн өлкәси,/ гәрбдә Бөјүк дә-
низә� гәдәр әрази сизин ола-
ҹаг.1 5 Нә гәдәр ки сағсан,
�еч ким сәнә бата билмәјәҹәк.À

Неҹә ки Мусаја арха олмуш-
дум, сәнә дә арха олаҹағам,3

сәни �еч вахт атмајаҹағам4.
6 Ҹәсур вә мө�кәм ол!S Ата-ба-
баларыныза анд ичиб сөз вер-
дијим торпағы алмағаm халгын
башында сән ҝедәҹәксән.

7 Ҹәсур ол, мө�кәм ол! Гу-
лум Мусанын тапшырдығы ки-
ми, бүтүн ганунлара дәгиг-
ликлә әмәл ет. Онлардан нә
саға, нә сола бир аддым белә,

5B5 � �ÀZ*amB �1Ñ\,* fSW*a/m`D 5B8
� �`*Wm- /ÀZS4SD

атма ки, �әр ишини ағыл-
ла ҝөрә биләсән.* 8 Төврат-
да� јазыланлар дилиндән дүш-
мәсин.+ Ҝеҹә-ҝүндүз онлары
оху� ки, �әр кәлмәсинә дәгиг-
ликлә әмәл едәсән., Онда �әр
ишин аванд олар вә �икмәт-
лә �әрәкәт едәрсән.- 9 Бир дә
дејирәм, ҹәсур ол, мө�кәм ол.
Горхма, тәлаша дүшмә, чүнки
Мән, Алла�ын Је�ова �әр јер-
дә сәнинлә олаҹағам».¸

10 Јушә халгын мәмурла-
рына тапшырды: 11 «Бүтүн
дүшәрҝәни долашыб халга сөј-
ләјин: “Јола тәдарүк ҝөрүн. Үч
ҝүндән сонра Алла�ыныз Је-
�ованын сизә мүлк вердији
торпаға са�иб олмаг үчүн
Иорданы кечәҹәксиниз”»./

12 Јушә рубәнлиләрә, ҹад-
лылара вә Мәнәссә гәбиләси-
нин јарысына деди: 13 «Је�о-
ванын гулу Мусанын сизә нә
сөјләдијини јадыныза салын:
“Алла�ыныз Је�ова сизи ра-
�атлыға чыхараҹаг. О, бу тор-
пағы сизә вериб.1 14 Гој ар-
вад-ушағыныз, мал-�ејваныныз
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Иорданын бу тәрәфиндә�, Му-
санын сизә вердији әразидә
галсын.* Сиз иҝидләр+ исә,
сојдашларыныздан� габагда
дөјүш низамы илә о таја ке-
чин., Онлара көмәк един,
15 та о вахта гәдәр ки, Је�о-
ва сизинтәк онлары да ра�ат-
лыға чыхарсын, онлар да Алла-
�ыныз Је�ованын вердији тор-
паға са�иб олсунлар. Сонра
исә Је�ованын гулу Мусанын
Иорданын шәргиндә сизә мүлк
вердији торпаға гајыдыб орада
јашајын”».-

16 Онлар Јушәјә дедиләр:
«Нә десән, едәҹәјик, �ара ҝөн-
дәрсән, ҝедәҹәјик.¸ 17 Муса
кими, сәнин дә �әр сөзүнә гу-
лаг асаҹағыг. Гој Алла�ын Је-
�ова Мусаја дајаг олдуғу кими,
сәнә дә дајаг олсун./ 18 Ким
сәнин әмриндән чыхарса, әмр-
ләриндән биринә белә, табе
олмазса, өлдүрүләҹәк.1 Тәки
сән ҹәсур вә мө�кәм ол!»À

2 Нун оғлу Јушә хәлвәтҹә
Шиттимдән3 ики адам ҝөн-

дәриб онлара тапшырды: «Ҝе-
дин, өлкәни, әләлхүсус да,
Әри�аны ҝөздән кечирин». Бе-
ләҹә, онлар јола чыхыб Ра-
�аб4 адлы бир фа�ишәнин еви-
нә ҝәлдиләр вә орада галды-
лар. 2 Әри�а падша�ына хә-
бәр чатды: «Бу ҝеҹә мәмләкәти
ҝөздән кечирмәк үчүн ики ис-
раилли ҹасус ҝәлиб». 3 Пад-
ша� да адам ҝөндәриб Ра�аба
деди: «Евинә ҝәлән адамлары
чыхарт. Онлар өлкәјә ҹасуслуг
етмәјә ҝәлибләр».

4 Амма гадын онлары ҝиз-
ләтди. Падша�ын адамларына
исә деди: «Дедијиниз адамлар
ҝәлмишдиләр, амма мән онла-
рын �арадан ҝәлдикләрини

5B58C 6B5> � �ÀZSjÀ`- bÀ`ÀeSZ/ÀD 5B58
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билмирдим. 5 Гаш гаралан-
да, шә�әр дарвазалары бағлан-
мамыш чыхыб ҝетдиләр, анҹаг
билмәдим �ара ҝетдиләр. Тез
тәрпәнсәниз, онлара чатарсы-
ныз». 6 (Әслиндә исә, онла-
ры дама чыхарыб кәтан лиф-
ләри арасында ҝизләтмишди.)
7 Падша�ын адамлары онла-
ры тутмаг үчүн Иордан ча-
јынын кечидләринә үз тутду-
лар.* Тәгибчиләр шә�әрдән
чыхан кими дарвазалар бағ-
ланды.

8 Кишиләр �әлә јерләринә
ҝирмәмиш Ра�аб дама — он-
ларын јанына галхды. 9 Он-
лара деди: «Билирәм ки, Је-
�ова бу өлкәни+ сизә верәҹәк.
Сизин хофунуз бизи басыб,,

бүтүн өлкә ҹамааты горху-
дан зағ-зағ әсир.- 10 Мисир-
дән чыханда Је�ованын си-
зин гаршынызда Гырмызы дә-
низин суларыны неҹә гурутду-
ғуну ешитмишик,¸ амориләрин
падша�ы Си�унла Огун башы-
на нә ҝәтирдијиниздән,/ онла-
ры Иорданын о тајында� неҹә
мә�в етдијиниздән хәбәримиз
вар. 11 Буну ешидәндә бизи
горху бүрүмүшдү. Сизин вә�-
миниздән биздә үрәк галма-
јыб, чүнки Алла�ыныз Је�ова
ҝөјдә вә јердә тәк олан Алла�-
дыр.1 12 Инди, ха�иш еди-
рәм, Је�оваја анд ичин ки,
мән сизә хејирха�лыг етди-
јим кими, сиз дә атамын күл-
фәтинә хејирха�лыг едәҹәк-
синиз. Мәнә зәманәт верин
ки, 13 атамла анамын, баҹы-
гардашларымын, онларын ев
ә�линин ҹанына гыјмајаҹагсы-
ныз, бизи сағ сахлајаҹагсы-
ныз».À

14 Онлар гадына дедиләр:
«Сәнә өз �әјатымызла замин
олуруг. Әҝәр ишимизин үстү-
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нү ачмасан, Је�ова бу өлкәни
бизә верәндә сөзүмүзүн үс-
түндә дуруб сизә хејирха�-
лыг ҝөстәрәҹәјик». 15 Бун-
дан сонра Ра�аб онлары кән-
дирлә пәнҹәрәдән ашағы сал-
лады. Онун еви шә�әрин гала
диварында, диварын башында
иди.* 16 Гадын онлара деди:
«Даға гачын. Үч ҝүн орада ҝиз-
ләнин ки, сизи тапа билмәсин-
ләр. Тәгибчиләр дала гајыдан-
да јолунуза давам едәрсиниз».

17 Кишиләр она деди: «Биз
бу өлкәјә ҝәләндә дүшдүјү-
мүз пәнҹәрәдән бу ал рәнҝли
кәндири асмасан, 18 онда ич-
дирдијин анддан+ азад олаҹа-
ғыг. Ата-ананы, гардашлары-
ны, атанын бүтүн күлфәтини
евинә топла., 19 Әҝәр ким-
сә сәнин евиндән бајыра чых-
са, ганы өз бојнуна олаҹаг,
биз исә тәгсирсиз олаҹағыг.
Евдә икән кимәсә хәтәр дәј-
сә, онун ганы бизим бојнуму-
за олаҹаг. 20 Амма әҝәр сән
ишимизин үстүнү ачсан,- биз
ичдирдијин анддан азад олаҹа-
ғыг». 21 Гадын онлара деди:
«Гој сиз дејән кими олсун!»
Гадын онлары јола салды,

онлар да чыхыб ҝетдиләр.
Сонра гадын ал рәнҝли кәнди-
ри пәнҹәрәјә бағлады. 22 Ки-
шиләр даға ҝетди вә тәгиб-
чиләр ҝери гајыдана гәдәр
үч ҝүн орада галды. Тәгибчи-
ләр бүтүн јолу-изи ахтарды-
лар, амма онлары тапа билмә-
диләр. 23 Онда кишиләр дағ-
дан ендиләр вә чајы кечиб Нун
оғлу Јушәнин јанына ҝәлди-
ләр. Башларына ҝәләни бирҹә-
бирҹә она нағыл еләдиләр.
24 Сонра Јушәјә дедиләр: «Је-
�ова бүтүн о өлкәни бизә ве-
риб.¸Оранын бүтүн сакинләри
горхумуздан тир-тир әсир»./

3 Јушә сә�әр тездән дурду.
О, исраиллиләрлә бәрабәр

Шиттимдән* чыхды вә Иордан
чајына гәдәр ҝәлди. Амма чајы
кечмәдиләр, ҝеҹәни орада гал-
дылар.

2 Үч ҝүндән сонра мәмур-
лар+ дүшәрҝәни долашыб
3 халга тапшырдылар: «Лави-
ли ка�инләрин Алла�ыныз Је-
�ованын Ә�д сандығыны да-
шыдығыны, ҝөрәндә јола чы-
хын вә сандығын ардынҹа ҝе-
дин. 4 Амма сизинлә сандыг
арасында 2000 гулаҹа� гәдәр
мәсафә олмалыдыр. Она чох
јахынлашмајын ки, �ара ҝедә-
ҹәјинизи биләсиниз, чүнки ин-
дијә кими бу јолла ҝетмәмиси-
низ».

5 Јушә халга деди: «Пакла-
нын-, саба� Је�ова аранызда
мө�тәшәм ишләр¸ ҝөрәҹәк».

6 Сонра ка�инләрә тапшыр-
ды: «Ә�д сандығыны/ ҝөтүрүн
вә халгын өнүнә кечин». Ка-
�инләр сандығы ҝөтүрдүләр
вә халгын өнүндә ҝетдиләр.

7 Је�ова Јушәјә деди: «Бу
ҝүндән етибарән, Мән сәни бү-
түн Исраилин ҝөзүндә уҹалда-
ҹағам.1 Онлар биләҹәкләр ки,
Мусаја дајаг олдуғум кими,
сәнә дә дајағам.À 8 Ә�д сан-
дығыны дашыјан ка�инләрә
сөјлә: “Ајағыныз Иорданын су-
јуна дәјән кими дајанын”».3

9 Јушә исраиллиләрә деди:
«Јахын ҝәлин, Алла�ыныз Је-
�ованын сөзүнү динләјин».
10 Сонра исә деди: «Сиз вар
олан Алла�ын сизинлә олду-
ғуну биләҹәксиниз.4 О, мүт-
ләг кәнаниләри, �етләри, �и-
виләри, фәризиләри, ҝирга-
шиләри, амориләри вә јәбу-
силәри гаршыныздан говаҹаг.S
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11 Динләјин, Худавәнди-алә-
мин Ә�д сандығы Иордан ча-
јына сиздән әввәл ҝирәҹәк.
12 Инди �әр гәбиләдән бир
нәфәр олмагла, Исраил гәбилә-
ләриндән он ики киши сечин.*

13 Худавәнди-аләмин, Је�ова-
нын сандығыны дашыјан ка-
�инләрин ајағы Иордана дәјән-
дә јухарыдан ахан сулар даја-
ныб бәнд кими дураҹаг».+

14 Халг Иорданы кечмәк
үчүн чадырларыны јығды вә
Ә�д сандығыны дашыјан ка-
�инләрин ардынҹа ҝетди.,

15 (Иордан чајы бичин мөв-
сүмүндә дашыр, јан-јөрәни ба-
сыр.)- Сандығы дашыјан ка-
�инләр Иордана чатыб чаја
ајаг басан кими 16 јухарыдан
ахан сулар дајанды, чох узаг-
да, Сәрфан шә�әри јахынлы-
ғындакы Адәм шә�әриндә јы-
ғын �алында дурду. Әрәбә дә-
низинә, јәни Шор дәнизә� ахан
сулар исә төкүлүб гуртарды.
Сулар дајанды вә халг чајын о
бири тајына, Әри�аја бахан тә-
рәфинә кечди. 17 Бүтүн Ис-
раил Иорданы гуру јолла ке-
чәнә гәдәр, ҹамаатын �амысы
чајы кечиб гуртаранаҹан Је�о-
ванын Ә�д сандығыны дашы-
јан ка�инләр Иорданын орта-
сында, гуру јердә дајандылар.¸

4 Бүтүн халг Иордан чајы-
ны кечәндән сонра Је�ова

Јушәјә деди: 2 «Халгын ара-
сындан, �әр гәбиләдән бир
адам олмагла, он ики киши се-
чиб/ 3 онлара тапшыр: “Иор-
данын ортасындан, ка�инлә-
рин дајандығы јердән он ики
даш ҝөтүрүн вә бу ҝеҹә гала-
ҹағыныз јерә гојун”».1

4 Јушә �әр гәбиләдән бир
адам олмагла, исраиллиләр-
дән сечдији он ики киши-
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ни чағырыб 5 онлара тап-
шырды: «Алла�ыныз Је�ова-
нын Ә�д сандығынын өнүнә
кечиб Иорданын ортасына ҝе-
дин. Исраил гәбиләләринин
сајына ҝөрә �әрәниз бир даш
ҝөтүрүб чијнинизә галдырын.
6 Бу дашлар аранызда әламәт
олаҹаг. Ҝәләҹәкдә өвладлары-
ныз сиздән сорушанда ки, бу
нә дашлардыр,* 7 онлара де-
јин: “Бу дашлар Исраил халгы
үчүн әбәди нишанәдир.+ Чүн-
ки Је�ованын Ә�д сандығы
Иордан чајындан кечәндә ча-
јын сулары онун гаршысында
дајанмышды”».,

8 Исраиллиләр Јушәнин
тапшырығыны јеринә јетирди-
ләр. Онлар Је�ованын Јушәјә
дедији кими, Исраил гәбиләлә-
ринин сајына ҝөрә Иордан ча-
јынын ортасындан он ики даш
ҝөтүрдүләр. Дашлары апарыб
ҝеҹә галдыглары јерә гојду-
лар.

9 Бундан әлавә, Јушә он
ики даш ҝөтүрүб Иорданын
ортасына, Ә�д сандығыны да-
шыјан ка�инләрин дајандығы
јерә гојду.- Дашлар бу ҝүнәдәк
орададыр.

10 Је�ованын Јушә васитә-
силә халга вердији бүтүн тап-
шырыглар, Мусанын Јушәјә
дедији кими, иҹра олунуб гур-
таранадәк, сандығы дашыјан
ка�инләр Иорданын ортасын-
да дуруб ҝөзләдиләр. Халг да
тәләсә-тәләсә чајы кечирди.
11 Бүтүн халг чајы кечәндән
сонра онларын ҝөзү габағын-
да ка�инләр дә Је�ованын
сандығы илә бәрабәр кечди-
ләр.¸ 12 Мусанын тапшырды-
ғы кими, рубәнлиләр, ҹадлы-
лар вә Мәнәссә гәбиләсинин
јарысы сојдашларындан габаг-
да дөјүш низамы/ илә чајы
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кечдиләр.* 13 Дөјүш үчүн си-
ла�ланмыш гырх минә јахын
адам Је�ованын өнүндә Әри�а
чөллүјүнә доғру ирәлиләди.

14 О ҝүн Је�ова Јушәни бү-
түн Исраилин ҝөзүндә уҹалт-
ды.+ Онлар Мусаја е�тирам
бәсләдикләри кими, она да бү-
түн өмрү боју е�тирам бәслә-
диләр.,

15 Сонра Је�ова Јушәјә де-
ди: 16 «Шә�адәт сандығыны-

дашыјан ка�инләрә әмр ет,
Иордан чајындан чыхсынлар».
17 Јушә дә ка�инләрә: «Иор-
дан чајындан чыхын», — дејә
әмр етди. 18 Је�ованын Ә�д
сандығыны дашыјан¸ ка�ин-
ләр Иордан чајындан чыхыб
гуру торпаға ајаг басан кими
чај јенидән ахмаға башлады вә
әввәлкитәк дашыб са�или бас-
ды./

19 Биринҹи ајын онунҹу ҝү-
нүндә халг Иордан чајыны
кечди вә Әри�анын шәрг сәр-
�әдиндә, Ҝилгалда1 дүшәрҝә
салды.

20 Јушә Иордан чајындан
ҝөтүрдүкләри он ики дашы
Ҝилгалда гојду.À 21 Сонра ис-
раиллиләрә деди: «Ҝәләҹәк-
дә өвладларыныз сиздән сору-
шанда ки, бу нә дашлардыр,3

22 онлара белә ҹаваб верәр-
синиз: “Исраил Иордан ча-
јыны гуру јолла кечмишди.4

23 Бир вахтлар Алла�ыныз
Је�ова Гырмызы дәнизи гу-
рудуб бизи кечиртдији кими,
онда да Алла�ыныз Је�ова
Иорданын суларыны гурудуб
халгы орадан кечиртмишди.S

24 Буну она ҝөрә еләмишди
ки, дүнјанын бүтүн халглары
Је�ованын ҝүҹлү әлини ҝөр-
сүнm вә сиз �әмишә Алла�ы-
ныз Је�овадан горхасыныз”».

5 Иорданын гәрбиндәки амо-
ри* падша�лары вә дәниз

са�илиндәки кәнани+ падша�-
лары ешитдиләр ки, Је�ова
Иорданын суларыны гуруда-
раг исраиллиләри чајдан кечи-
риб. Бу хәбәр онларын ҹаны-
на горху салды, исраиллилә-
рин вә�миндән онларда үрәк
галмады.,

2 Һәмин вахт Је�ова Јушә-
јә деди: «Чахмагдашындан бы-
чаг дүзәлт, Исраил кишилә-
рини јенә дә, икинҹи дәфә
сүннәт- елә». 3 Јушә дә чах-
магдашындан бычаг дүзәлдиб
Ҝибат-Һарлутда�¸ Исраил ки-
шиләрини сүннәт етди. 4 Ју-
шәнин кишиләри сүннәт ет-
мәсинин сәбәби будур: Мисир-
дән чыхан дөјүшә габил
бүтүн кишиләр сә�рада — јол-
да өлмүшдүләр./ 5 Һәмин ки-
шиләр сүннәт олунмушдулар,
амма Мисирдән чыхандан сон-
ра сә�рада доғуланлардан �еч
бири сүннәт олунмамышды.
6 Мисирдән чыхандан сонра
Је�ованын сөзүнә гулаг ас-
мајан1 дөјүшә габил кишилә-
рин �амысы өләнәҹән исраил-
лиләр гырх илÀ сә�рада до-
лашдылар. Је�ова анд ичмиш-
ди ки, онлар сүд-бал ахан
дијары ҝөрмәјәҹәкләр.3 Је�о-
ва бу дијары бизә вермәји
ата-бабаларымыза вәд етмиш-
ди.4 7 Одур ки, Алла� онла-
рын әвәзинә өвладларыны �ә-
мин дијара ҝәтирди.S Јушә
мә�з онлары сүннәт еләди,
чүнки сә�рада долашаркән
сүннәт едилмәмишдиләр.

8 Бүтүн кишиләр сүннәт
едилиб гуртарды вә �амысы
сағалана гәдәр халг дүшәрҝә-
дә галды.
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9 Је�ова Јушәјә деди: «Бу

ҝүн Мисирин рүсвајчылығыны
сизин үстүнүздән ҝөтүрдүм�».
Буна ҝөрә дә �әмин јер бу ҝүнә
гәдәр Ҝилгал�* адланыр.

10 Исраиллиләр Ҝилгалда
салдыглары дүшәрҝәдә галды-
лар. Ајын он дөрдүнҹү ҝүнү
ахшам Әри�а чөллүјүндә Пас-
ханы гејд етдиләр.+ 11 Пасха-
нын ертәси ҝүнү — �әмин
о ҝүн торпағын мә�сулуну је-
мәјә башладылар. Онлар маја-
сыз чөрәк, вә говурға једиләр.
12 Торпағын бә�әрини једик-
ләри ҝүн манна кәсилди. Ар-
тыг исраиллиләрин маннасы
јох иди.- Һәмин ил онлар Кә-
нан торпағынын бә�рәсини је-
диләр.¸

13 Әри�анын јахынлығын-
да оланда Јушә башыны гал-
дырыб ҝөрдү ки, бир нәфәр/

әлиндә сијирмә гылынҹ1 онун
гаршысында дуруб. Јушә она
јахынлашыб сорушду: «Сән
биздәнсән, јохса дүшмән тә-
рәфдән?» 14 «Хејр, мән Је-
�ованын ордусунун әмириÀ

кими ҝәлмишәм». Буну ешит-
ҹәк Јушә үзүстә јерә дө-
шәниб деди: «Ағамын гулуна
нә бујруғу вар?» 15 Је�ова-
нын ордусунун әмири Јушәјә
деди: «Сәндәлләрини чыхарт,
чүнки дурдуғун јер мүгәддәс-
дир». Јушә дәр�ал сәндәллә-
рини чыхартды.3

6 Исраиллиләрин горхусун-
дан Әри�анын дарвазала-

ры бәрк-бәрк бағланмышды.
Шә�әрә ҝириб-чыхан јох иди.4

2 Је�ова Јушәјә деди: «Әри-
�аны, онун падша�ыны, иҝид
ҹәнҝавәрләрини сәнә тәс-
лим едирәм.S 3 Сиз, бүтүн
дөјүшчүләр, шә�әрин әтрафы-
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ны ҝүндә бир дәфә доланын,
буну алты ҝүн един. 4 Једди
ка�ин әлинә гоч бујнузун-
дан шејпур алыб сандығын га-
бағында ирәлиләсин. Једдин-
ҹи ҝүн исә шә�әрин әтрафыны
једди дәфә доланын, ка�инләр
дә шејпур чалсын*. 5 Шејпур
чалынан кими, дөјүшчүләр
шејпур сәсини ешидән кими
гыј вурсунлар. Онда шә�әрин
диварлары дағылыб+ јерлә јек-
сан олаҹаг. Бу заман бүтүн дө-
јүшчүләр ирәли атылыб шә�ә-
рә �үҹум еләсин».

6 Нун оғлу Јушә ка�инлә-
ри јығыб деди: «Ә�д сан-
дығыны ҝөтүрүн, једди ка�ин
әлиндә шејпур Је�ованын Ә�д
сандығынын өнүндә ҝетсин».,

7 Сонра дөјүшчүләрә әмр
етди: «Һајды ирәли, шә�әрин
әтрафыны доланын. Сила�лы
гошун- Је�ованын сандығы-
нын өнүндә ҝетсин». 8 Јушә-
нин дедији кими, әлиндә шеј-
пур олан једди ка�ин Је�ова-
нын өнүндә ҝедә-ҝедә шејпур
чалырды. Је�ованын Ә�д сан-
дығы исә онларын далынҹа ҝә-
лирди. 9 Сила�лы гошун шеј-
пур чалан ка�инләрин өнүн-
дә ирәлиләјирди. Ка�инләр
шејпур чала-чала ҝедирдиләр,
сандығын архасынҹа исә арха
ҹина� ҝәлирди.

10 Сонра Јушә дөјүшчүләрә
әмр едиб деди: «Сәсиниз чых-
масын, бағырмајын, бир кәлмә
дә данышмајын. Сизә “бағы-
рын” дејәндә бағырарсыныз».
11 Онун әмри илә Је�ованын
сандығыны бир дәфә шә�ә-
рин әтрафында доландырды-
лар, сонра ҝеҹәләмәк үчүн дү-
шәрҝәјә гајытдылар.

12 Ертәси ҝүн Јушә сә�әр
тездән галхды. Ка�инләр Је-
�ованын сандығыны ҝөтүрдү.¸

13 Једди ка�ин шејпур чала-
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чала Је�ованын сандығынын
өнүндә ҝедирди. Сила�лы го-
шун ка�инләрин өнүндә ирә-
лиләјирди. Арха ҹина� исә
Је�ованын сандығынын арха-
сынҹа ҝәлирди. Бу вахт әр-
зиндә ка�инләр ара вермәдән
шејпур чалырдылар. 14 Он-
лар икинҹи ҝүн шә�әрин әтра-
фында бир дәфә дөврә вурду-
лар, сонра дүшәрҝәјә гајытды-
лар. Алты ҝүн белә етдиләр.*

15 Једдинҹи ҝүн дан јери
сөкүләндә галхдылар вә ејни
шәкилдә шә�әрин әтрафын-
да једди дәфә дөврә вурдулар.
Онлар јалныз о ҝүн шә�әрин
әтрафыны једди дәфә долан-
дылар.+ 16 Ка�инләр једдин-
ҹи дәфә шејпур чаланда Јушә
дөјүшчүләрә деди: «Гыј ву-
рун!, Је�ова шә�әри сизә тәс-
лим едиб! 17 Шә�әр дә, ора-
да олан шејләр дә мә�в едил-
мәлидир.- Бунларын �амысы
Је�оваја мәхсусдур. Јалныз
фа�ишә Ра�абы¸ вә евиндәки-
ләри сағ сахлајын, чүнки о,
ҝөндәрдијимиз адамлары ҝиз-
ләтмишди./ 18 Мә�в едилмә-
ли шејләрә ҝәлинҹә, онлар-
дан узаг дурун ки, �еч нәјә
тама� салыб ҝөтүрмәјәсиниз,1

јохса Исраил дүшәрҝәсини бә-
лаја салар, ону мә�вә мә�кум
едәрсиниз.À 19 Гызыл, ҝү-
мүш, мис вә дәмир әшјалар Је-
�ова үчүн ајрылмалыдыр, он-
лар Је�ованын хәзинәсинә ҝе-
дәҹәк».3

20 Шејпурлар чалынанда
дөјүшчүләр нәрә чәкдиләр.4

Шејпурларын сәси, дөјүшчүлә-
рин нәрәси уҹалан кими гала
диварлары дағылыб јерлә бир
олду. О заман дөјүшчүләр ирә-
ли атылдылар, шә�әрә �ү-
ҹум едиб ону әлә кечиртди-
ләр.S 21 Онлар бүтүн шә�ә-
ри, гадынлы-кишили, ҹаванлы-

гоҹалы �амыны гылынҹдан
кечиртдиләр. Шә�әрдәки мал-
гаранын, гојун-гузунун, улаг-
ларын �амысыны гырдылар.*

22 Јушә өлкәни нәзәрдән
кечирән о ики ҹавана деди:
«Фа�ишә гадынын евинә ҝе-
дин, сөз вердијиниз кими,
ону вә бүтүн ев ә�лини ба-
јыра чыхарын».+ 23 Ҹаванлар
ҝедиб Ра�абы, онун ата-ана-
сыны, гардашларыны вә бү-
түн ев ә�лини бајыра чыхарт-
дылар. Бәли, онун бүтүн аи-
ләсини, сағ-саламат чыхарыб
Исраил дүшәрҝәсиндән кәнар
бир јерә апардылар.

24 Сонра шә�әрә вә орада-
кы �әр шејә од вуруб јандыр-
дылар. Гызылы, ҝүмүшү, мис
вә дәмир әшјалары исә Је�ова-
нын евинин хәзинәсинә верди-
ләр.- 25 Јушә јалныз фа�ишә
Ра�аба, онун ев ә�линә вә ата-
сынын күлфәтинә рә�м етди.¸

Ра�аб бу ҝүнә гәдәр Исраилдә
јашајыр,/ чүнки Јушәнин Әри-
�аја ҝөндәрдији адамлары ҝиз-
ләтмишди.1

26 Һәмин вахт Јушә бу лә-
нәти сөјләди�: «Ким Әри�а шә-
�әрини јенидән инша етмәјә
галхса, Је�ова она ләнәт елә-
син. Гој о, шә�әрин тәмәли-
ни илкининин, дарвазалары-
ны исә сонбешијинин ҹаны ба-
�асына гојсун».À

27 Је�ова Јушәјә арха ол-
ду3 вә онун шө�рәти бүтүн јер
үзүнә јајылды.4

7 Исраиллиләр хәјанәт едиб
мә�в едилмәли шејләрлә

бағлы әмри поздулар. Јә�уда
гәбиләсиндән Зара�ын нәти-
ҹәси, Зәбдинин нәвәси, Гарми-
нин оғлу АханS мә�в едилмә-
ли шејләрдән ҝөтүрдү.m Буна
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ҝөрә Је�ованын исраиллиләрә
гәзәби аловланды.*

2 Јушә Әри�адан Бејт-Аве-
нин јахынлығында, Бејтелдән+

исә шәргдә јерләшән Ај шә�ә-
ринә, адамлар ҝөндәриб деди:
«Ҝедин, мәмләкәти ҝөздән ке-
чирин». Онлар Ај шә�әрини
ҝөздән кечирмәјә ҝетдиләр.
3 Гајыдыб ҝәләндә Јушәјә де-
диләр: «Бүтүн ордунун ора
ҝетмәсинә лүзум јохдур. Ај
шә�әрини мәғлуб етмәк үчүн
ики-үч мин адам бәс едәр. Бү-
түн ордуну ора ҝөндәриб јор-
ма, онсуз да онлар аздырлар».

4 Беләҹә, ора тәхминән
3000 дөјүшчү ҝетди. Анҹаг
онлар Ај сакинләринин гар-
шысындан гачдылар.- 5 Отуз
алты нәфәр �әлак олду. Ај шә-
�әринин кишиләри шә�әр дар-
вазаларынын бајыр тәрәфин-
дән Шибаримә� гәдәр исраил-
лиләри тәгиб етдиләр. Јамаҹ
бојунҹа исраиллиләри гырды-
лар. Горхудан халгын ҹанына
әсмәҹә дүшдү.

6 Јушә вә Исраил ағсаггал-
лары јахаларыны ҹырдылар,
ахшама гәдәр Је�ованын сан-
дығынын өнүндә үзүгојлу дө-
шәниб галдылар. Онлар елә
�еј башларына күл әләјирди-
ләр. 7 Јушә деди: «Аман Ал-
ла�, еј Күлли-Ихтијар Је�ова,
ахы нијә бу ҹамааты Иордан-
дан кечириб бура ҝәтирдин?
Амориләрин әлиндә өләк дејә?
Каш елә Иорданын о тајында�
галардыг! 8 Је�ова, кеч ҝү-
на�ымдан, амма Исраил дүш-
мән габағындан гачандан сон-
ра мән да�а нә дејим? 9 Инди
кәнаниләр, бу торпағын сакин-
ләри буну ешидиб бизи мү�а-
сирәјә алаҹаглар, адымызы јер
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үзүндән силәҹәкләр. Бәс онда
Сәнин о бөјүк адын неҹә ола-
ҹаг?»*

10 Је�ова Јушәјә деди:
«Галх! Нијә јерә дөшәнми-
сән? 11 Исраил ҝүна� елә-
јиб. Онларла кәсдијим ә�ди
позуб.+ Онлар мә�в етмәли
олдуглары шејләрдән ҝөтүрүб-
ләр,, оғурлајыб- өз әшјала-
ры арасына гојублар.¸ 12 Она
ҝөрә дә исраиллиләр дүшмән-
ләри гаршысында дуруш ҝәти-
рә билмәјәҹәкләр, ҝери дөнүб
гачаҹаглар. Онлар өлүмә мә�-
кум олунублар. Мә�в едилмә-
ли шеји араныздан јох етмә-
јинҹә Мәндән көмәк уммајын./

13 Галх, халгы пак ет.1 Онла-
ра де ки, саба� үчүн паклан-
сынлар, чүнки Исраилин Ал-
ла�ы Је�ова белә дејир: “Еј
Исраил, сизин аранызда мә�в
едилмәли шеј вар. Ону ара-
ныздан јох етмәјинҹә дүш-
мән габағында дура билмәјә-
ҹәксиниз. 14 Сә�әр �амыныз
гәбилә-гәбилә Алла�ын �үзу-
руна ҝәлин. Је�ованын сечди-
јиÀ гәбилә нәсилбәнәсил, Је�о-
ванын сечдији нәсил аилә-
бәаилә, Је�ованын сечдији
аиләнин кишиләри исә бир-
бир габаға чыхсын. 15 Мә�в
едилмәли шеј кимдә тапылса,
�әмин адам она аид олан �әр
шејлә бирҝә јандырылаҹаг,3

чүнки о, Је�ованын ә�дини
позуб,4 Исраилдә алчаг иш ту-
туб”».

16 Јушә ертәси ҝүн дан
үзү ағаранда галхыб Исраили
гәбилә-гәбилә Алла�ын �үзу-
руна чағырды. Онларын ичин-
дән Јә�уда гәбиләси сечилди.
17 Јушә Јә�уда гәбиләсинин
нәсилләрини габаға чыхартды,
Зара�ынS нәсли сечилди. За-
ра�ын нәслиндән олан бүтүн
кишиләри бир-бир габаға чы-
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хартды, онларын арасындан
Зәбди сечилди. 18 Ән ахырда
Зәбдинин аиләсиндәки киши-
ләри бир-бир габаға чыхарт-
ды. Јә�уда гәбиләсиндән За-
ра�ын нәтиҹәси, Зәбдинин нә-
вәси, Гарминин оғлу Ахан се-
чилди.* 19 Онда Јушә Ахана
деди: «Оғлум, Исраилин Ал-
ла�ы Је�ованы шәрәфләндир.
Онун өнүндә ҝүна�ыны бојну-
на ал. Де ҝөрүм нә еләмисән?
Ҝизләтмә, де».

20 Ахан Јушәјә деди: «Бој-
нума алырам. Исраилин Ал-
ла�ы Је�оваја гаршы ҝү-
на� етмишәм. Ҝүна�ым будур:
21 гәнимәтин ичиндә Шинар+

малы олан гәшәнҝ либас, ики
јүз шекел� ҝүмүш, бир дә ки
әлли шекел ағырлығында гы-
зыл күлчәси ҝөрдүм. Тама�ым
чәкди, ҝөтүрдүм. Ән алта пул-
лары гојуб �амысыны чады-
рымда басдырдым».

22 Јушә адам ҝөндәрди. Он-
лар чадыра гачдылар вә ҝөр-
дүләр ки, либасы чадырда ҝиз-
ләдиб, алта да пуллары гојуб.
23 Адамлар бунлары ҝөтү-
рүб Јушә илә исраиллилә-
рин јанына ҝәтирдиләр вә
Је�ованын �үзуруна гојдулар.
24 Јушә илә исраиллиләр За-
ра� оғлу Аханы,, ҝүмүшү, ли-
басы, гызыл күлчәсини,- онун
оғул-гызларыны, мал-гарасы-
ны, улагларыны, сүрүләрини,
чадырыны, мал-мүлкүнү ҝөтү-
рүб Ахор дәрәсинә ҝәтир-
диләр.¸ 25 Јушә деди: «Нијә
бизи бәлаја салдын?/ Је�о-
ва да бу ҝүн сәнин јурду-
ну кор ҝүнә гојаҹаг». Исраил-
лиләр онлары дашгалаг етди-
ләр,1 сонра исә јандырды-
лар.À Һамысыны дашладылар.

;B65 � "1V1W 55E8 -O* +À`*+À`/S`D 	58
ÀW*,ÀaSZÀ +*fD

26 Сонра Аханын мејитинин
үстүндә даш галағы дүзәлтди-
ләр. Бу галаг индијәдәк орада-
дыр. Беләҹә, Је�ованын гәзә-
би јатды.* Буна ҝөрә дә �әмин
јер бу ҝүнә гәдәр Ахор� дәрә-
си адланыр.

8 Онда Је�ова Јушәјә деди:
«Горхма, тәлаша дүшмә.+

Өзүнлә бүтүн дөјүшчүләри
ҝөтүр, Ај шә�әринә �үҹум ет.
Падша�ы да, халгы да, шә-
�әри дә, падша�ын торпагла-
рыны да сәнин әлинә вер-
мишәм., 2 Әри�анын вә онун
падша�ынын башына ҝәтирди-
јини Ај шә�әринин вә падша-
�ынын да башына ҝәтир.- Ан-
ҹаг талан етдијиниз гәнимәти
вә мал-�ејваны өзүнүзә ҝөтү-
рүн. Шә�әрин архасында пус-
гу гурун».

3 Јушә бүтүн дөјүшчүләр-
лә Ај шә�әринә јүрүш етди. О,
30 000 иҝид сечиб ҝеҹә икән
ора ҝөндәрди. 4 Онлара белә
әмр верди: «Шә�әрин арха-
сында пусгу гурун. Шә�әр-
дән чох узаглашмајын. Һа-
мыныз ҝөздә-гулагда олун.
5 Мән исә өз гошунумла шә�ә-
рә јахынлашаҹағам. Онлар
әввәлки кими шә�әрдән чы-
хыб үстүмүзә �үҹум чәкәндә
биз ҝери чәкиләҹәјик.¸ 6 Он-
лар јенә гачдығымызы зәнн
едиб бизи говаҹаглар, биз
исә ҝери чәкилә-чәкилә онла-
ры шә�әрдән узаглашдыраҹа-
ғыг./ 7 Онда сиз пусгудан
чыхыб шә�әри әлә кечирәр-
синиз, Алла�ыныз Је�ова шә-
�әри сизә верәҹәк. 8 Шә�әри
тутан кими ора од вурун.1 Ба-
хын �а, Је�ова неҹә дејиб, елә
един. Сизә әмрим будур».

9 Јушә онлары ҝөндәрди.
Гошун пусгу јеринә ҝетди вә
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Бејтеллә Ај арасында, Ај шә-
�әриндән гәрбдә мөвге тутду.
Јушә исә �әмин ҝеҹә өз гошу-
ну илә галды.

10 Јушә сә�әр тездән гал-
хыб гошуну топлады. О, Ис-
раил ағсаггаллары илә бирҝә
гошунун өнүндә Ај шә�әринә
ҝетди. 11 Гошун* шә�әрә доғ-
ру ирәлиләди вә шә�әрдән ши-
малда дүшәрҝә салды. Шә�әр-
лә онларын арасында дәрә вар
иди. 12 Һәмчинин Јушә 5000
нәфәр сечиб Бејтеллә+ Ај ара-
сында, шә�әрдән гәрб тәрәфдә
пусгуја гојмушду,. 13 Беләҹә,
гошунун әсас �иссәси шә�әр-
дән шималда,- галан �иссәси
исә гәрбдә јерләшди.¸ Јушә о
ҝеҹә дәрәнин ортасына енди.

14 Ај падша�ы буну ҝөрдүк-
дә сә�әр тездән шә�әрин ки-
шиләрини топлајыб тәләсик
чөллүјә бахан бир јердә Исраи-
лин гаршысына чыхды. Амма
хәбәри јох иди ки, шә�әрин ар-
хасында она гаршы пусгу гуру-
луб. 15 Онлар �үҹума кечән-
дә Јушә илә бүтүн исраил-
лиләр сә�раја тәрәф гачмаға
үз гојдулар./ 16 Онда шә�әр-
дәки бүтүн кишиләр исраил-
лиләри тәгиб етмәјә чағырыл-
ды. Онлар Јушәни тәгиб едә-
едә шә�әрдән узаглашдылар.
17 Ајда вә Бејтелдә бир нәфәр
дә киши галмады, �амысы ис-
раиллиләри тәгиб етмәјә ҝет-
ди. Онлар шә�әрин дарвазала-
рыны тајбатај ачыг гојуб ис-
раиллиләрин далынҹа дүшдү-
ләр.

18 Онда Је�ова Јушәјә де-
ди: «Әлиндәки низәни Ај шә-
�әринә тәрәф узат.1 Шә�әр сә-
ниндирÀ». Јушә низәсини шә-
�әрә тәрәф узатды. 19 Ни-
зәни узадан кими пусгуда
дуранлар ҹәлд јерләриндән
чыхыб шә�әрә ҝирдиләр, шә-

�әри алыб дәр�ал ора од вур-
дулар.*

20 Ај шә�әринин кишиләри
чеврилиб ҝөрдүләр ки, шә�ә-
рин түстүсү әршә галхыр. Он-
ларын �еч бир јерә гачмаға та-
гәти олмады. Онда сә�раја тә-
рәф гачанлар дөнүб онларын
үстүнә ҝәлмәјә башладылар.
21 Јушә вә бүтүн исраилли-
ләр ҝөрәндә ки, пусгудакы-
лар шә�әри әлә кечирибләр вә
шә�әрдән түстү галхыр, чев-
рилиб Ај шә�әринин дөјүшчү-
ләринә гаршы �үҹума кечди-
ләр. 22 О бири гошун да шә-
�әрдән чыхыб онлара тәрәф
ҝәлирди. Беләҹә, Ај шә�әри-
нин дөјүшчүләри ортада гал-
дылар, исраиллиләр онлары
�әм о тәрәфдән, �әм дә бу
тәрәфдән мү�асирәјә алдылар.
Онларын �амысыны гырды-
лар, бир нәфәри дә сағ гојма-
дылар. Һеч ким гачыб ҹаныны
гуртара билмәди.+ 23 Падша-
�ы исә дири тутуб, Јушәнин
�үзуруна ҝәтирдиләр.

24 Исраиллиләр онлары
сә�раја гәдәр гован Ај дөјүш-
чүләрини елә орадаҹа гылынҹ-
дан кечириб �амысыны гыран-
дан сонра Ај шә�әринә гајыт-
дылар вә шә�әри гылынҹдан
кечирдиләр. 25 Һәмин ҝүн Ај
шә�әринин ҹәми ә�алиси гәт-
лә јетирилди. Кишили-гадын-
лы өләнләрин сајы 12 000 нә-
фәр иди. 26 Шә�әр сакинлә-
рини гырыб гуртармајынҹа-

Јушә низә тутдуғу әлини аша-
ғы салмады.¸ 27 Лакин Је�о-
ванын Јушәјә вердији әмрә
ујғун олараг, исраиллиләр
шә�әрдәки әмлакы вә мал-�еј-
ваны өзләринә гәнимәт ҝөтүр-
дүләр./

28 Јушә Ај шә�әрини јан-
дырыб �әмишәлик харабазара
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чевирди вә ора индијә гә-
дәр бу ҝүндәдир.* 29 Ај пад-
ша�ыны асыб ахшама гәдәр
дирәкдә сахлады. Ҝүн гүруба
енәндә Јушә әмр верди ки, ҹә-
сәди дирәкдән дүшүрсүнләр.+

Сонра ҹәсәди шә�әр дарваза-
сынын ағзына тулладылар вә
үстүнә галаг-галаг даш јығды-
лар. Бу даш галағы индијәдәк
орададыр.

30 Һәмин вахт Јушә Еј-
бал дағында, Исраилин Алла-
�ы Је�ованын адына бир гур-
банҝа� дүзәлтди. 31 Гурбан-
ҝа�ы Је�ованын гулу Мусанын
исраиллиләрә тапшырдығы
кими вә Мусанын Төвратын-
да�- јазылдығы кими, �еч бир
дәмир аләт дәјмәмиш, јонул-
мамыш дашлардан дүзәлтди.¸

Онун үстүндә Је�оваја јан-
дырма гурбанлары, еләҹә дә
үнсијјәт гурбанлары тәгдим
етдиләр./

32 Сонра Јушә Мусанын ис-
раиллиләрин өнүндә јаздығы
Ганунун сурәтини орада даш-
ларын үстүнә јазды.1 33 Бү-
түн Исраил халгы, ағсаггал-
лар, мәмурлар вә �акимләр
Ә�д сандығынын �әр ики тә-
рәфиндә Је�ованын сандығы-
ны дашыјан лавили ка�ин-
ләрин гаршысында дурмушду-
лар. Јаделли дә, јерли дә,
�амы орада иди.À Хејир-дуа
вермәк үчүн халгын јары-
сы Гәризим дағынын габағын-
да, о бири јарысы исә Ејбал
дағынын габағында дурмушду.
(Бу әмри бир вахтлар Је�о-
ванын гулу Муса вермишди.)3

34 Бундан сонра Јушә Төврат-
да4 јазылан �әр шеји — Гану-
нун бүтүн сөзләрини, хејир-
дуаS вә ләнәтләриm уҹадан оху-
ду. 35 О, Мусанын әмр етдији
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сөзләрдән бирини дә бурахма-
ды,* �амысыны гадынлар вә
араларында јашајан јаделли-
ләр дә дахил олмагла, бүтүн
Исраил иҹмасынын гаршысын-
да уҹадан охуду.+

9 Иорданын гәрбиндә, — дағ-
лыг бөлҝәдә, Шәфлада, Бө-

јүк дәниз�- са�илиндә вә Ли-
ванын гаршысында јашајан бү-
түн падша�лар — �ет, амори,
кәнани, фәризи, �иви вә јәбу-
си¸ падша�лары баш верән ва-
гиәни ешидәндә 2 Јушәјә вә
исраиллиләрә гаршы чыхмаг
үчүн иттифаг бағладылар./

3 Ҝибјон1 ә�алиси дә Јушә-
нин Әри�аÀ вә Ај3 шә�әрләри-
нә нә етдијиндән хәбәр тут-
ду. 4 Онлар ағыллы тәрпән-
диләр. Азугәләрини кө�нә-јыр-
тыг �ејбәләрә јығдылар вә
јыртыглары јаманмыш шәраб
тулуглары илә бирликдә улаг-
лара јүкләдиләр. 5 Ајаглары-
на кө�нә-күрүш, јаманмыш
сәндәлләр, әјинләринә сүзүл-
мүш палтар ҝејиндиләр. Ҝө-
түрдүкләри чөрәкләр елә гуру
иди ки, овхаланырды. 6 Он-
лар Ҝилгалдакы дүшәрҝә-
јә4, Јушәнин јанына ҝәлдиләр.
Она вә исраиллиләрә дедиләр:
«Биз узаг бир дијардан ҝәлми-
шик. Бизимлә ә�д кәсин».
7 Амма Исраил кишиләри �и-
виләрәS сөјләдиләр: «Сизинлә
неҹә ә�д кәсәк?m Бәлкә, бура-
ларда јашајырсыныз?» 8 Он-
лар Јушәјә: «Биз сәнин гулу-
нуг», — дедиләр.
Јушә сорушду: «Кимсиниз?

Һарадан ҝәлмисиниз?» 9 Он-
лар ҹаваб вердиләр: «Биз гул-
ларыны узаг дијарданU бура ҝә-
тирән сәнин Алла�ын Је�ова-
нын адыдыр. Онун шан-шө�рә-
ти, Мисирдә етдији ишләрин
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сорағы гулағымыза чатыб.*

10 Иорданын о тајындакы�
амориләрин ики падша�ынын,
Һәшбун падша�ы Си�унун+ вә
тахты Әштәрутда олан Башан
падша�ы Огун, башына нә ҝә-
тирдијиндән хәбәримиз вар.
11 Буна ҝөрә елимизин ағ-
саггаллары вә сојдашларымыз
тапшырдылар ки, јола азугә
ҝөтүрүб сизин гаршыныза чы-
хаг вә сизә: “Гулунузуг-, би-
зимлә ә�д кәсин”,¸ — дејәк.
12 Евдән чыханда јемәјә ҝө-
түрдүјүмүз бу чөрәкләр исти
иди. Амма бахын, инди �а-
мысы гупгурудур, овхаланыр./

13 Тулуглары шәрабла дол-
дуранда тәзә идиләр, амма
инди партлајыблар.1 Сәфәри-
миз узун чәкдијиндән палта-
рымыз да, сәндәлләримиз дә
кө�нәлиб».

14 Онда исраиллиләр азугә-
дән бир аз ҝөтүрүб јохлады-
лар. Амма Је�овадан мәслә�әт
алмадылар.À 15 Јушә онлар-
ла сүл� бағлады3 вә сөз вер-
ди ки, онларын ҹанына дәјмә-
јәҹәк. Халгын башчылары да
анд ичиб сөз вердиләр.4

16 Ә�д кәсиләндән үч ҝүн
сонра исраиллиләр хәбәр тут-
дулар ки, сән демә, бу адам-
лар јахынлыгда, гоншу мәмлә-
кәтдә јашајырлар. 17 Исраил-
лиләр јола чыхдылар вә үчүн-
ҹү ҝүн онларын јашадығы
шә�әрләрә — ҜибјонаS, Кәфи-
рәјә, Биирота вә Кирјат-Јари-
мәm ҝәлиб чатдылар. 18 Ис-
раиллиләр онлара әл дәјмәди-
ләр, чүнки халгын башчыла-
ры Исраилин Алла�ы Је�оваја
анд ичиб U онлара сөз вермиш-
ди. Буна ҝөрә бүтүн ҹамаат
башчылардан ҝилеј-ҝүзар ет-
мәјә башлады. 19 Башчылар
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халга дедиләр: «Биз онлара
Исраилин Алла�ы Је�ованын
ады илә анд ичмишик, онла-
ра әл дәјә билмәрик. 20 Буна
ҝөрә онлары сағ сахлајаг, јох-
са Алла�ын гәзәбинә туш ҝә-
ләрик, чүнки анд ичмишик».*

21 Сонра дедиләр: «Ҝәлин он-
лары сағ сахлајаг, гој онлар
бүтүн иҹма үчүн одун јарсын-
лар вә су чәксинләр». Башчы-
лар онлара буну вәд етмишди.

22 Јушә ҝибјонлулары ча-
ғырыб деди: «Нијә бизә кәләк
ҝәлдиниз? Гоншулугда јашаја-
јашаја нијә бизә “узаг дијардан
ҝәлмишик” дединиз?»+ 23 Бу
ҝүндән сизләр ләнәтлисиниз,,

даим көлә олаҹагсыныз. Ал-
ла�ымын еви үчүн одун ја-
раҹагсыныз, су чәкәҹәксиниз».
24 Онлар Јушәјә дедиләр: «Бу
гулларын ешитди ки, Алла-
�ын Је�ова гулу Мусаја бү-
түн бу мәмләкәти сизә вермә-
ји, ә�алисини исә гырмағы
әмр едиб.- Одур ки, ҹанымыз
үчүн горхдуг¸ вә белә елә-
дик/. 25 Инди сәнин ихтија-
рындајыг, сәнә нә хошдурса,
неҹә лазым билирсәнсә, елә дә
елә». 26 Јушә белә еләди: он-
лары исраиллиләрин әлиндән
гуртарды, гојмады ки, онлары
өлдүрсүнләр. 27 Амма о ҝүн
онлары иҹма1 үчүн вә Је�ова-
нын сечәҹәјиÀ јердәки гурбан-
ҝа� үчүн одун јаран, су чәкән
тәјин етди. Онлар бу ҝүнә гә-
дәр бу иши ҝөрүрләр.3

10 Јерусәлим падша�ы
Әдуни-Садиг Јушәнин Ај

шә�әрини әлә кечириб дар-
мадағын етдијиндән, Әри�ајла
падша�ынын башына ҝәтирди-
јини Ајла падша�ынын да ба-
шына ҝәтирдијиндән,4 �әмчи-
нин Ҝибјон ә�алисинин ис-
раиллиләрлә сүл� бағлајыбS
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онларын арасында јашадығын-
дан хәбәр тутанда 2 ҹанына
вәлвәлә дүшдү.* Чүнки Ҝиб-
јон падша� шә�әри кими бөјүк
шә�әр иди, Ајдан бөјүк иди,+

кишиләринин дә �амысы дө-
јүшчү иди. 3 Јерусәлим пад-
ша�ы Әдуни-Садиг Һәбрун,

падша�ы Ху�әмә, Јармут пад-
ша�ы Пирама, Ла�иш падша-
�ы Јафјаја, Әҹлун падша�ы Дә-
бирә исмарыҹ ҝөндәриб деди:-

4 «Ҝәлин мәнә көмәк един,
бирләшиб Ҝибјона �үҹум едәк.
О, Јушә илә вә исраиллиләрлә
сүл� бағлајыб».¸ 5 Онда беш
амори/ �өкмдары, Јерусәлим,
Һәбрун, Јармут, Ла�иш вә Әҹ-
лун падша�лары гошунлары
илә бирликдә Ҝибјона гаршы
јүрүш етдиләр вә онунла дө-
јүшмәк үчүн ордуҝа� гурду-
лар.

6 Ҝибјон кишиләри Ҝилгал-
дакы дүшәрҝәјә,1 Јушәјә хә-
бәр ҝөндәрдиләр: «Гуллары-
ныÀ тәк гојма. Тез ол, дадымы-
за јетиш, бизи хилас ет. Дағ-
лыг бөлҝәдәки бүтүн амори
падша�лары бизә гаршы бир-
ләшиб». 7 Онда Јушә бүтүн
дөјүшчүләрини, иҝид адамла-
рыны јығыб Ҝилгалдан чых-
ды.3

8 Је�ова Јушәјә деди: «Он-
лардан горхма,4 онларын �а-
мысыны сәнә тәслим едәҹә-
јәм.S Һеч бири гаршында да-
вам ҝәтирә билмәјәҹәк».m

9 Јушә Ҝилгалдан чыхыб бү-
түн ҝеҹәни јол ҝетди вә ҝөз-
ләнилмәдән онларын башы-
нын үстүнү алды. 10 Је�ова
амориләри чашгынлыға сал-
ды, U онлар Ҝибјонда бөјүк тә-
ләфат вердиләр. Исраиллиләр
Бејт-Һурун јохушу бојунҹа он-
лары говдулар вә Әзга илә Мә-
гәдәјә гәдәр гырдылар. 11 Је-

�ова Бејт-Һурун енишиндән
дүз Әзгајадәк исраиллиләрдән
гачан амориләрин үстүнә долу
јағдырыб онлары гырды. До-
лудан өләнләр исраиллиләрин
гылынҹындан өләнләрдән чох
иди.

12 Је�ованын исраиллилә-
рин ҝөзү габағында аморилә-
ри мәғлуб етдији ҝүн Јушә Је-
�оваја дуа етди вә Исраилин
өнүндә деди:
«Дајан, еј ҝүнәш,*

Ҝибјон+ үзәриндә,
Сән, еј ај, Ајалон дәрәси
үзәриндә!»

13 Беләҹә, халг дүшмәнләр-
дән гисасыны алана гәдәр ҝү-
нәш дајанды, ај јериндән тәр-
пәнмәди. Бу барәдә Јашар ки-
табында, да јазылыб. Һәмин
ҝүн ҝүнәш батмады. Демәк
олар, бүтүн ҝүнү ҝөјүн орта-
сында дурду. 14 О ҝүнә кими
�әлә �еч вахт Је�ова кимин-
сә диләјинә бу ҹүр ҹаваб вер-
мәмишди,- о ҝүндән сонра да
белә бир шеј олмады. Чүнки о
ҝүн Исраил үчүн дөјүшән Је-
�ованын өзү иди.¸

15 Сонра Јушә бүтүн ис-
раиллиләрлә бирликдә Ҝил-
галдакы дүшәрҝәјә гајытды./

16 О беш падша� исә га-
чыб Мәгәдәдә1 мағарада ҝиз-
ләнмишди. 17 Јушәјә хәбәр
ҝәтириб дедиләр: «Падша�ла-
рын беши дә Мәгәдәдә мағара-
да ҝизләниб».À 18 Онда Јушә
деди: «Мағаранын ағзына ири
дашлар јуварлајын вә ҝөзәтлә-
мәк үчүн ора адам гојун.
19 Галанларыныз исә дурма-
јын, дүшмәни тәгиб един, ар-
хадан онлары гырын.3 Гојма-
јын өз шә�әрләринә ҝирсин-
ләр. Алла�ыныз Је�ова онла-
ры сизә тәслим едиб».

20 Јушә илә исраиллиләр
онлары гырыб-чатдылар. Ҹәми
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бир нечә нәфәр ҹаныны гур-
тарыб гала-шә�әрләрә гачды.
21 Дөјүшчүләр сағ-саламат
Мәгәдәдәки ордуҝа�а, Јушә-
нин јанына гајытдылар. Һеч
ким �үнәр еләјиб исраиллилә-
рә бир кәлмә сөз дејә билмәди.
22 Јушә деди: «Ачын мағара-
нын ағзыны, о падша�ларын
бешини дә чыхарыб �үзуру-
ма ҝәтирин». 23 Онлар Јеру-
сәлим, Һәбрун, Јармут, Ла�иш
вә Әҹлун падша�ларыны ма-
ғарадан чыхарыб Јушәнин �ү-
зуруна ҝәтирдиләр.* 24 Он-
лар ҝәләндә Јушә исраил-
лиләри чағырды вә онунла
ҝедән гошуна башчылыг едән-
ләрә деди: «Ҝәлин. Ајағынызы
бу падша�ларын бојнуна го-
јун». Онлар ирәли ҝәлиб ајаг-
лары илә падша�ларын бој-
нундан басдылар.+ 25 Сонра
Јушә онлара деди: «Горхма-
јын, тәлаша дүшмәјин., Үрәк-
ли олун, мө�кәм олун. Је�о-
ва вурушаҹағыныз бүтүн дүш-
мәнләринизи бу ҝүнә гоја-
ҹаг».-

26 Јушә онларын бешини
дә өлдүрүб мејитләрини ди-
рәкдән асды. Онлар ахша-
ма кими дирәкдә галдылар.
27 Ҝүн гүруба енәндә Јушә
әмр етди ки, ҹәсәдләри дирәк-
дән дүшүрүб¸ ҝизләндикләри
мағараја атсынлар. Сонра ма-
ғаранын ағзына ири дашлар ју-
варладылар. Бу дашлар инди-
јәдәк орададыр.

28 Јушә �әмин ҝүн Мәгәдә-
ни алыб/ оранын падша�ыны,
ә�алисини гылынҹдан кечир-
ди, бир нәфәрә дә рә�м еләмә-
ди.1 Әри�а падша�ынын башы-
на ҝәтирдијини Мәгәдә падша-
�ынынÀ да башына ҝәтирди.

29 Сонра Јушә исраилли-
ләрлә бирликдә Мәгәдәдән
Либнаја кечди вә Либнаја гар-

шы вурушду.* 30 Је�ова Либ-
на илә падша�ыны+ да Исраи-
лә тәслим етди. Онлар шә�әри
гылынҹдан кечириб �амыны
мә�в еләдиләр, бир нәфәри дә
сағ гојмадылар. Әри�а падша-
�ына етдикләрини Либна пад-
ша�ынын да башына ҝәтирди-
ләр.,

31 Сонра Јушә исраилли-
ләрлә бирликдә Либнадан Ла-
�ишә- кечиб орада ордуҝа�
гурду вә шә�әрә гаршы дө-
јүшдү. 32 Је�ова Ла�иши ис-
раиллиләрин әлинә верди. Он-
лар икинҹи ҝүн шә�әри ал-
дылар. Либна кими, ораны да
гылынҹдан кечириб �амыны
мә�в еләдиләр.¸

33 Ҹәзәр/ падша�ы Һурам
Ла�ишин көмәјинә ҝәлди.
Амма Јушә ону да, адамлары-
ны да өлдүрдү, бир нәфәр дә
галмады.

34 Сонра Јушә бүтүн ис-
раиллиләрлә бирликдә Ла-
�ишдән Әҹлуна1 кечиб орада
ордуҝа� гурду вә шә�әрә гар-
шы дөјүшдү. 35 Онлар �әмин
ҝүн шә�әри алдылар, елә �ә-
мин ҝүн дә шә�әри гылынҹ-
дан кечирдиләр, Ла�ишдә ол-
дуғу кими, �амыны гырдылар.À

36 Сонра Јушә бүтүн ис-
раиллиләрлә бирликдә Әҹлун-
дан Һәбруна3 кечди вә ора-
ја гаршы дөјүшдү. 37 Онлар
шә�әри алдылар. Шә�әри, пад-
ша�ыны, кәндләрини, орада ја-
шајан �әр кәси гылынҹдан ке-
чирдиләр. Бир нәфәри дә сағ
гојмадылар. Јушә Әҹлун шә-
�әри кими, бу шә�әри дә
дармадағын еләјиб ә�алисини
гырды.

38 Ахырда Јушә илә ис-
раиллиләр чеврилиб Дәби-
рә4 ҝетдиләр вә ораја гар-
шы дөјүшдүләр. 39 О, шә-
�әри, онун падша�ыны вә
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кәндләрини әлә кечирди. Ис-
раиллиләр �амыны гылынҹла
гырдылар,* �еч кимә рә�м
етмәдиләр.+ Јушә Һәбрунун,
Либнанын вә оранын падша-
�ынын башына ҝәтирдијини
Дәбирлә падша�ынын да ба-
шына ҝәтирди.

40 Јушә бүтүн өлкәни —
дағлыг бөлҝәни, Неҝеви, Шәф-
ланы,, јамаҹлары әлә кечирди,
падша�ларыны өлдүрдү, �еч
кими сағ гојмады. Исраилин
Алла�ы Је�ованын әмр ет-
дији кими, �амынын нәфәсини
кәсди.- 41 Јушә Гәдис-Барни-
дән¸ Гәззәјә/ гәдәр әразини,
бүтүн Гошен1 дијарыны вә
ҜибјонаÀ гәдәр торпаглары
фәт� етди. 42 О, бир јүрүшә
бүтүн бу падша�лары, онла-
рын өлкәләрини әлә кечирди,
чүнки Исраил үчүн Исраилин
Алла�ы Је�ова дөјүшүрдү.3

43 Сонра Јушә бүтүн Исраил-
лә бирҝә Ҝилгалдакы дүшәр-
ҝәјә гајытды.4

11 Һәзур падша�ы Јавин
бунлары ешитдикдә Ма-

дон падша�ы Јубаба,S Шим-
рун падша�ына, Ахшаф пад-
ша�ына,m 2 шимал дағлыг
бөлҝәсиндә, Кинарәтин шима-
лындакы дүзәнликләрдә, Шәф-
лада вә гәрбдә ДорU дағлыг
бөлҝәсиндә олан падша�ла-
ра, 3 шәргдә вә гәрбдә јаша-
јан кәнаниләрәV, дағлыг бөлҝә-
дәки амориләрәÄ, �етләрә, фә-
ризиләрә, јәбусиләрә, Миспа�
дијарындакы Һәрмун дағы-
нынW әтәјиндә јашајан �ивилә-
рәY хәбәр ҝөндәрди. 4 Онлар
гошунларыны јығыб јола чых-
дылар, дөјүшчүләр дәниз гуму
гәдәр чох иди, атла ҹәнҝ ара-
балары саја-�есаба ҝәлмирди.
5 Бүтүн бу падша�лар ҝөрүш-
мәји гәрарлашдырдылар вә

Исраиллә дөјүшмәк үчүн Ме-
ром булагларынын јанына ҝә-
либ бирҝә ордуҝа� гурдулар.

6 Је�ова Јушәјә деди: «Он-
лардан горхма,* саба� бу вәдә
онлары Исраилә тәслим едә-
ҹәјәм, �амысы өләҹәк. Сән
онларын атларыны шикәст
едәҹәксән�,+ арабаларына од
вураҹагсан». 7 Беләҹә, Јушә
дөјүшчүләрлә бирҝә Мером бу-
лаглары јанында ҝөзләнилмә-
дән онлара �үҹум етди. 8 Је-
�ова онлары исраиллиләрин
әлинә верди,, онлар мәғлуб ол-
дулар. Исраиллиләр бөјүк Си-
дон шә�әринә,- Мизрефот-
Маимә¸ вә шәргдәки Миспи�
вадисинә гәдәр онлары тә-
гиб едиб �амысыны гырды-
лар, бир нәфәри дә сағ гој-
мадылар./ 9 Јушә Је�ованын
дедији кими еләди: атлары ши-
кәст етди, ҹәнҝ арабаларыны
јандырды.1

10 Бундан сонра Јушә га-
јыдыб Һәзуру тутду, падша�ы
гылынҹла өлдүрдү.À Чүнки Һә-
зур әввәлләр бүтүн бу мәм-
ләкәтләрин башы иди. 11 Он-
лар шә�әрдә олан �әр кәси
гылынҹдан кечириб мә�в ет-
диләр,3 �амысынын нәфәси-
ни кәсдиләр.4 Сонра да Һәзу-
ру јандырдылар. 12 Јушә бу
падша�ларын бүтүн шә�әр-
ләрини әлә кечирди, өзләри-
ни исә гылынҹла өлдүрдү.S

Је�ованын гулу Мусанын әмр
етдији кими, онлары мә�в
етди.m 13 Лакин исраилли-
ләр Јушәнин јандырдығы Һә-
зурдан башга тәпәләрдә јерлә-
шән шә�әрләрдән �еч бирини
јандырмадылар. 14 Исраил-
лиләр бу шә�әрләрдәки бү-
түн әмлакы вә мал-�ејваны
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өзләринә гәнимәт ҝөтүрдү-
ләр.* Ҹамааты исә гылынҹ-
дан кечириб гырдылар,+ �а-
мысынын нәфәсини кәсдиләр.,

15 Је�ова гулу Мусаја нә әмр
етмишдисә, Муса онлары Ју-
шәјә чатдырмышды.- Јушә дә
Је�ованын Мусаја бујурдуғу
шејләрин �амысыны иҹра
етди, јеринә јетирмәдији �еч
нә галмады.¸

16 Јушә бүтүн бу өлкә-
ни, дағлыг бөлҝәни, Неҝеви/,
Гошен дијарыны, Шәфланы1,
ӘрәбәниÀ, Исраилин дағлыг
бөлҝәсини вә орадакы овалыг-
лары — 17 Саирин јахынлы-
ғындакы Һәләг дағындан тут-
муш Һәрмун дағынын3 әтәјин-
дәки Ливан вадисиндәки Баал-
Ҹада4 гәдәр бүтүн әразини
фәт� еләди вә падша�ларыны
әлә кечириб өлдүрдү. 18 Ју-
шәнин бу падша�ларла мү�а-
рибәси хејли сүрдү. 19 Ҝиб-
јонда јашајан �ивиләрдән баш-
га �еч бир шә�әр ә�алиси
исраиллиләрлә сүл� бағлама-
ды.S Бүтүн шә�әрләр мү�ари-
бә јолу илә алынды.m 20 Он-
ларын инад едиб исраиллиләр-
лә дөјүшмәји Је�овадан иди U

ки, онлара рә�м етмәјиб �амы-
сыны мә�в етсин.V Је�ованын
Мусаја әмр етдији кими, онла-
рын көкү кәсилмәли иди.Ä

21 О вахт Јушә дағлыг бөл-
ҝәдә, Һәбрунда, Дәбирдә,
Анабда, Јә�уда вә Исраилин
дағлыг бөлҝәләриндә јашајан
анагларынW �амысыны гырды.
Јушә онлары да, шә�әрләри-
ни дә мә�в етди.Y 22 Исраил
өлкәсиндә анагларын изи-тозу
галмады. Онлар анҹаг Гәззә-
дәZ, Ҹатда\ вә Ашдодда¾ гал-
дылар.] 23 Јушә Је�ованын
Мусаја вәд етдији кими, бүтүн
өлкәни әлә кечирди.` Сонра
о, өлкәни гәбиләләрә дүшән

пајлара ҝөрә ирс олараг Ис-
раилә верди. Өлкә гәбиләләр
арасында бөлүшдүрүлдү.* Бе-
ләҹә, мү�арибәләр битди, өлкә
әмин-аманлыға говушду.+

12 Иорданын шәргиндә —
Әрнун вадисиндән, Һәр-

мун дағына- гәдәр әразидә
вә шәргә доғру бүтүн Әрә-
бә бөлҝәсиндә исраиллилә-
рин мәғлуб едиб торпаглары-
ны әлә кечирдији падша�лар
бунлардыр:¸ 2 Һәшбунда ја-
шајан амори падша�ы Си�ун/.
Онун сәлтәнәтинә Әрнун ва-
дисинин1 кәнарында јерләшән
АруирÀ вә вадинин ортасын-
дан башлајараг, Ҝиладын јары-
сы, әмуниләрин сәр�әди олан
Јәббуг вадисинә гәдәр әра-
зи дахил иди. 3 О �әмчинин
шәрг тәрәфдә Кинарәтә�3 вә
Әрәбә дәнизинә (Шор дәниз)
гәдәр, шәргдә Бејт-Јәшимута
гәдәр вә онун ҹәнубундакы
Физгә4 јамаҹларына кими Әрә-
бә бөлҝәсини идарә едирди.

4 Бундан башга, о, рәфалар-
дан сағ галан,S Әштәрутда вә
Әзрәјдә јашајан Башан падша-
�ы Огунm торпагларыны әлә
кечирди. 5 Ог Һәрмун дағын-
да, Сәлхәдә, гәшуриләрлә мә-
катиләрин U сәр�әдинә гәдәр
бүтүн БашандаV, Һәшбун пад-
ша�ы Си�унунÄ әразисинә гә-
дәр Ҝиладын јарысы үзәриндә
сәлтәнәт сүрүрдү.

6 Је�ованын гулу Муса вә
исраиллиләр онлары мәғлуб
етмишдиләр.W Онларын тор-
пагларыны Је�ованын гулу
Муса рубәнлиләрә, ҹадлылара
вә Мәнәссә гәбиләсинин јары-
сына вермишди.Y

7 Јушә вә исраиллиләр
Иорданын гәрбиндә, ЛиванZ
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вадисиндә јерләшән Баал-Ҹад-
дан* Саир+ јахынлығындакы
Һәләг дағына, гәдәр әразидә-
ки падша�лары мәғлуб етди-
ләр. Јушә онларын торпагла-
рыны Исраил гәбиләләри ара-
сында бөлүшдүрүб �әр бири-
нә она дүшән пајы верди.-

8 Бу торпаглар — дағлыг бөл-
ҝә, Шәфла, Әрәбә, јамаҹлар,
сә�ра вә Неҝев¸ �етләрә, амо-
риләрә/, кәнаниләрә, фәризи-
ләрә, �ивиләрә вә јәбусилә-
рә1 мәхсус иди. Мәғлуб едилән
падша�лар бунлар иди:

9 Әри�а падша�ы,À

Бејтелин јанындакы
Ај шә�әринин падша�ы,3

10 Јерусәлим падша�ы,
Һәбрун падша�ы,4

11 Јармут падша�ы,
Ла�иш падша�ы,

12 Әҹлун падша�ы,
Ҹәзәр падша�ы,S

13 Дәбирm падша�ы,
Ҹәдәр падша�ы,

14 Һорма падша�ы,
Арад падша�ы,

15 Либна падша�ы,U

Әдуллам падша�ы,
16 Мәгәдә падша�ы,V

Бејтел падша�ы,Ä

17 Тәффуа падша�ы,
Һәфәр падша�ы,

18 Әфиг падша�ы,
Ләшшарун падша�ы,

19 Мадон падша�ы,
Һәзур падша�ы,W

20 Шимрун-Мәрун падша-
�ы, Ахшаф падша�ы,

21 Танаг падша�ы,
Меҝиддо падша�ы,

22 Гәдәс падша�ы, Кар-
мелдә Јуғним падша�ы,Y

23 Дор јамаҹларында
Дор падша�ы,Z

Ҝилгалда Ҝујим пад-
ша�ы,

24 Тирзә падша�ы. Үмуми-
ликдә отуз бир падша�.

13 Јушә јаша долуб гоҹал-
мышды.* Је�ова она де-

ди: «Сән артыг јашлашмысан.
Амма �әлә өлкәнин чох �иссә-
си тутулмајыб. 2 Бу торпаг-
лары тутмаг лазымдыр:+ фи-
лиштлиләрин� вә гәшурилә-
рин, јашадығы бүтүн бөлҝәлә-
ри 3 (әввәлләр кәнаниләрин
әразиси сајылан вә Нил ча-
јынын Мисирдән шәргдәки го-
лундан шималда Екрон сәр�ә-
динә гәдәр узанан әрази);- о
ҹүмләдән беш Филишт �аки-
минин¸ әразисини — гәззәли-
ләрин, ашдодлуларын/, ашке-
лонлуларын1, ҹатлыларынÀ вә
екронлуларын3 јашадығы тор-
паглары; авларын4 4 ҹәнуба
узанан әразисини; кәнанилә-
рин бүтүн торпагларыны; си-
донлулараS аид олан Мира�ы,
Әфигә гәдәр, амориләрин сәр-
�әдинә гәдәр узанан әрази-
ни; 5 ҝебаллыларынm торпа-
ғыны вә Һәрмун дағынын әтәк-
ләриндәки Баал-Ҹаддан Ләбу-
ҺәмәсәU гәдәр шәргә узанан
бүтүн Ливан әразисини;
6 ЛиванданV Мизрефот-Маи-
мәÄ кими дағлыг бөлҝәдә јаша-
јан бүтүн ә�алинин вә сидон-
луларынW әразисини. Мән он-
лары исраиллиләрин өнүндән
говаҹағам.Y Бу торпаглары,
сәнә тапшырдығым кими, ирс
олараг Исраилә вер.Z 7 Инди
бу торпаглары доггуз гәбилә
илә Мәнәссә гәбиләсинин ја-
рысы арасында бөлүшдүр».\

8 О бири јарымгәбиләјә, ру-
бәнлиләрә вә ҹадлылара исә
Муса Иорданын шәргиндә ирс
торпаглары вермишди. Је�о-
ванын гулу Мусанын онла-
ра вердији торпаглар бун-
лар иди:¾ 9 Әрнун вадиси-
нин] кәнарында јерләшән
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Аруирдән* вә вадинин ор-
тасындакы шә�әрдән башла-
јан торпаглар, Дибуна гәдәр
узанан Мәдәбә јајласы; 10 өл-
кәни Һәшбундан идарә едән
амори падша�ы Си�унун әму-
ниләрин сәр�әдинә гәдәр олан
бүтүн шә�әрләри;+ 11 Ҝилад
вә гәшуриләрлә мәкатиләрин
әразиси,, бүтүн Һәрмун дағы,
Сәлхәјә гәдәр бүтүн Башан
торпағы;- 12 Әштәрутдан вә
Әзрәјдән идарә едән Огун бү-
түн Башан сәлтәнәти. (Ог ахы-
рынҹы рәфалардан бири иди.¸)
Муса онлары мәғлуб едиб тор-
пагларыны әлә кечирмишди./

13 Лакин исраиллиләр гәшу-
риләри вә мәкатиләри торпаг-
ларындан говмадылар.1 Гәшур
вә Мәкат сакинләри инди дә
исраиллиләрин арасында ја-
шајырлар.

14 Муса тәкҹә лавилиләрә
ирс вермәмишди.À Онларын
ирси, онлара вәд олундуғу ки-
ми, Исраилин Алла�ы Је�ова-
ја ҝәтирилән јандырма гурбан-
ларыдыр.3

15 Муса нәсилләринә ҝөрә
Рубән гәбиләсинә ирс вер-
мишди. 16 Онларын әрази-
си бу иди: Әрнун вадисинин
кәнарында јерләшән Аруир-
дән башлајан торпаглар, �а-
белә вадинин ортасында-
кы шә�әр, бүтүн Мәдәбә јај-
ласы; 17 Һәшбунла јајлада-
кы бүтүн шә�әрләр4 вә Дибун,
Бәмут-Баал, Бејт-Баал-МәунS,
18 Ја�асm, КәдимутU, Ме�патV,
19 Кирјатаим, Сибма�Ä вә дә-
рәдәки дағын үстүндә Сәрит-
Сә�әр, 20 Бејт-Фаур, Физ-
гәW јамаҹлары, Бејт-ЈәшимутY,
21 јајладакы бүтүн шә�әрләр,
Һәшбундан идарә едән амори
падша�ы Си�унун бүтүн сәл-
тәнәти.Z Муса Си�уну, �әмчи-
нин бу мәмләкәтдә јашајан вә

Си�ундан асылы олан Мәдјән
башчылары Авини, Рәгими,
Суру, Хуру вә Рәбаны мәғлуб
етмишди.* 22 Баур оғлу фал-
чы Бәләм+ дә исраиллиләрин
гылынҹдан кечирдији адамлар
арасында иди. 23 Рубәнлилә-
рин әразисинин сәр�әди Иор-
дан иди. Бу әрази шә�әрләр вә
кәндләрлә бирҝә нәсилләринә
ҝөрә рубәнлиләрин ирси иди.

24 Муса Ҹад гәбиләсинә,
нәсилләринә ҝөрә ҹадлыла-
ра да ирс вермишди. 25 Он-
ларын әразиси бу иди: Ја-
зир,, Ҝиладын бүтүн шә�әрлә-
ри, Рабба�ын- гаршысындакы
Аруирә гәдәр әмуниләрин тор-
пағынын јарысы;¸ 26 Һәш-
бундан/ Рамат-Миспи�ә вә
Бетнимә гәдәр әрази, Ма�ана-
јимдән1 Дәбир сәр�әдинә кими
торпаглар; 27 дәрәдә јерлә-
шән Бејт-Һарам, Бејт-Нимра�,À

Суггут3, Сәфун, Һәшбун пад-
ша�ы4 Си�унун сәлтәнәтинин
галан �иссәси. Онларын сәр-
�әди Иорданын шәрг са�или
бојунҹа Кинарәт дәнизинин�S

ҹәнуб са�илинә гәдәр узаныр-
ды. 28 Бу әрази шә�әрләр вә
кәндләрлә бирҝә нәсилләринә
ҝөрә ҹадлыларын ирси иди.

29 Муса нәсилләринә ҝөрә
Мәнәссә гәбиләсинин јарысы-
на ирс вермишди.m 30 Онла-
рын әразиси бу иди: Ма�ана-
јимдән U башлајараг, бүтүн Ба-
шан торпағы, Башан падша�ы
Огун бүтүн сәлтәнәти вә Јаи-
ринV Башанда јерләшән бүтүн
чадыр кәндләри, алтмыш шә-
�әр. 31 Ҝиладын јарысы, Әш-
тәрут, ӘзрәјÄ, Огун Башан сәл-
тәнәтинин шә�әрләри Мәнәс-
сәнин оғлу Ма�иринW олду. Бу
торпаглар нәсилләринә ҝөрә
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Ма�ир оғулларынын јарысына
верилмишди.

32 Бунлар Мусанын Иорда-
нын о тајында, Муаб чөллүјүн-
дә, Әри�адан шәргдә исраил-
лиләрә ирс вердији торпаглар
иди.*

33 Лакин Муса Лави гәби-
ләсинә ирс вермәмишди.+ Он-
ларын ирси Исраилин Алла�ы
Је�овадыр. О Өзү буну вәд ет-
мишди.,

14 Ка�ин Әлјазар, Нун оғлу
Јушә вә Исраил гәби-

ләләринин нәсил башчылары
Кәнан дијарында исраиллилә-
рә бу торпаглары мүлк верди-
ләр.- 2 Је�ованын Муса васи-
тәсилә әмр етдији кими, тор-
паг мүлкләри доггуз гәбилә вә
бир гәбиләнин јарысы арасын-
да пүшклә бөлүндү.¸ 3 Муса
артыг ики гәбиләјә вә бир
гәбиләнин јарысына Иорда-
нын о бири тајында� мирас
вермишди./ Лавилиләрә исә
халгын арасында мирас вер-
мәмишди.1 4 Јусифин нәсли
ики гәбиләдән ибарәт иди,À

Мәнәссә вә Әфраим гәбиләси.3

Лавилиләрә өлкәдә шә�әрләр-
дән, мал-�ејван үчүн шә�әр-
ләрин әтрафындакы отлаглар-
дан башга пај верилмәмиш-
ди.4 5 Исраиллиләр Је�ова-
нын Мусаја тапшырдығы кими,
өлкәни пајлашдырдылар.

6 Јә�уданын кишиләри Ҝил-
галдаS Јушәнин јанына ҝәлди-
ләр. Гәназлы Јуфәнна оғлу Ка-
либm ҝәлиб Јушәјә деди: «Бир
олан Алла� Је�ованын Өз гулу
МусајаU Гәдис-БарнидәV сәнин-
лә мәним барәмдә нә дедијини
билирсән.Ä 7 Је�ованын гулу
Муса мәни Гәдис-Барнидән өл-
кәни ҝөздән кечирмәјә ҝөн-
дәрәндә гырх јашында идим.W

58B7 � �ÀZS jÀ`- bÀ`ÀeSZ/ÀD

О вахт мән доғру хәбәр ҝәтир-
дим.* 8 Мәнимлә ҝедән сој-
дашларым халгын үрәјинә гор-
ху салсалар да, мән бүтүн гәл-
бимлә Алла�ым Је�оваја итаәт
етдим.+ 9 О ҝүн Муса анд
ичиб деди: “Ајаг басдығын тор-
паг әбәдијјән сәнин вә өвлад-
ларынын пајы олаҹаг, чүнки
сән бүтүн гәлбинлә Алла�ым
Је�оваја итаәт етдин”., 10 Ис-
раиллиләр сә�рада долашар-
кән- Је�ованын Мусаја верди-
ји бу вәдин үстүндән гырх беш
ил кечиб. Је�ова вәд етдији ки-
ми,¸ мәнә өмүр верди,/ инди
мәним сәксән беш јашым вар.
11 Һәлә дә ҹанымда тәпәр вар.
Мусанын мәни ҝөндәрдији ҝүн-
дәки кими, бу ҝүн дә голум-
да ҝүҹ вар, дөјүшә дә, �әр бир
ишә дә �азырам. 12 О ҝүн Је-
�ованын вәд етдији бу дағлыг
бөлҝәни инди мәнә вер. Һәр-
чәнд орада анагларын јашады-
ғыны,1 онларын бөјүк, гала ди-
варлы шә�әрләриÀ олдуғуну о
ҝүн сән дә ешитмишдин, амма
мән Је�оваја ҝүвәнирәм.3 Је-
�ованын сөз вердији кими,
ораны мүтләг зәбт едәҹәјәм».4

13 Јушә Јуфәнна оғлу Кали-
бә хејир-дуа верди вә Һәбру-
ну она мүлк верди.S 14 Һәб-
рун бу ҝүнә гәдәр гәназлы Ју-
фәнна оғлу Калибә мәхсусдур.
Чүнки о, бүтүн гәлби илә Ис-
раилин Алла�ы Је�оваја итаәт
етди.m 15 Һәбрунун әввәлки
ады Кирјат-Арба иди. U (Арба
анаглар арасында ән нүфузлу
адам олуб.) Беләҹә, мү�арибә-
ләр битди, өлкә әмин-аманлы-
ға говушду.V

15 Јә�уда гәбиләсинин нә-
силләринә пүшклә дү-

шәнÄ торпаг ҹәнубда ӘдумW

сәр�әдинә, Син сә�расына вә
Неҝевә узанырды. 2 Ҹәнуб
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сәр�әдләри Шор дәнизин� гур-
тараҹағындан, ҹәнуб көрфә-
зиндән башланырды.* 3 Ҹәну-
ба, Әгрәб јохушуна+ узаныр,
Сини кечир, сонра ҹәнубдан
Гәдис-Барнијә,, орадан Һәсру-
на, Аддара галхыр вә Гаргаја
ҝедирди. 4 Сонра Әзмундан-

кечиб Мисир вадисинә¸ гәдәр
узаныр, дәниздә� гуртарырды.
Бу, онларын ҹәнуб сәр�әди
иди.

5 Онларын шәрг сәр�әди
Шор дәниз бојунҹа уза-
ныб, Иорданын мәнсәбиндә
битирди. Шимал сәр�әди дә-
низин көрфәзиндән, Иорда-
нын мәнсәбиндән башланыр-
ды./ 6 Сәр�әд Бејт-Һәҹләјә1

галхараг Бејт-ӘрәбәнинÀ ши-
малындан кечирди вә Рубән
оғлу Бө�анын дашына3 чатыр-
ды. 7 Сонра сәр�әд Ахор дә-
рәсиндәки4 Дәбирә гәдәр уза-
ныр вә вадидән ҹәнубдакы
Адуммим јохушу илә үзбәүз
ҜилгалаS, шимала јөнәлирди.
Сәр�әд Ејн-Шәмсm суларыны
кечиб Ејн-Роҝелдә U гуртарыр-
ды. 8 Сонра Бәни-Һинном ва-
дисинәV, јәбусиләринÄ шә�ә-
ринә, јәни ЈерусәлиминW ҹә-
нуб јамаҹына галхырды вә
Һинном вадисинин дүз гәр-
биндә, Рәфајим дәрәсинин ши-
мал гуртараҹағында јерлә-
шән дағын башына узанырды.
9 Дағын башындан Нифта�
суларынынY мәнбәјинә узаныб
Әфрун дағындакы шә�әрләрә
галхырды. Сәр�әд Баалата,
јәни Кирјат-ЈаримәZ узаныр-
ды. 10 Баалатдан гәрбә, Саир
дағына ҝедиб Јарим дағынын
шимал јамаҹындан, јәни Кәс-
лундан кечир, сонра Бејт-Шәм-
сә\ енир, орадан да Тимна-

59B6 � ½Wº /ÀZS4D 59B8 � 	¾UºV /ÀZS4E
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�а* галхырды. 11 Сонра Ек-
ронун+ шимал јамаҹына уза-
ныб Шәгируна јөнәлир, Баалат
дағыны кечир вә Јабниилә
галхырды. Сәр�әд дәниздә би-
тирди.

12 Гәрб сәр�әди Бөјүк дә-
низин� са�или иди., Нәсиллә-
ринә ҝөрә Јә�уда өвладлары-
на дүшән пајын сәр�әдләри
бунлар иди.

13 Јушә Је�ованын бујру-
ғуну јеринә јетириб Јуфән-
на оғлу Калибә- Јә�уда өвлад-
ларынын торпағында Кирјат-
Арбаны (Арба Анагын атасы
иди), јәни Һәбруну¸ пај верди.
14 Калиб орадан Анагын өв-
ладларыны/, онун үч оғлу-
ну — Шишајы, Әхиманы вә
Талмајы1 говду. 15 Сонра Дә-
бирÀ ә�алисинә �үҹум етди.
(Дәбирин әввәлки ады Кирјат-
Сәфр иди.) 16 Калиб деди:
«Ким Кирјат-Сәфри әлә кечи-
риб ораны аларса, гызым Ах-
шаны она верәҹәјәм». 17 Ка-
либин гардашы Гәназын оғлу
Үсниил3 ораны зәбт етди, Ка-
либ дә гызы Ахшаны4 она вер-
ди. 18 Ахша ҝәлин көчәркән
әрини сөвг етди ки, онун ата-
сындан торпаг са�әси истә-
син. Гыз улагдан дүшәндә� Ка-
либ ондан сорушду: «Нә истә-
јирсән?»S 19 Гыз деди: «Мәнә
�әдијјә вер, чүнки мәнә ҹәнуб-
да� гураг јер вермисән, инди
Гуллот-Маими� дә вер». Белә-
ҹә, Калиб Јухары Гуллоту вә
Ашағы Гуллоту она верди.

20 Нәсилләринә ҝөрә Јә�у-
да гәбиләсинә верилән ирс бу
иди.

21 Ҹәнубда, Әдумm сәр�әди
тәрәфдә Јә�уда гәбиләсинә
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мәхсус олан шә�әрләр бун-
лар иди: Кәбзил, Әдәр, Јагур,
22 Кина�, Димна, Адад, 23 Гә-
дәс, Һәзур, Иснан, 24 Зиф,
Тәләм, Билус, 25 Һәзур-Һа-
дат, Кирјут-Һәсрун, јәни Һә-
зур, 26 Амам, Шәма, Молад*,
27 Һазар-Гадда�, Һәшмун, Бејт-
Фәләт+, 28 Һазар-Шуал, Биир-
Сәба,, Бәзутијјә, 29 Баалат,
Јим, Әзәм, 30 Илтолад, Кә-
шил, Һорма-, 31 Сығлаг¸, Мад-
мәнна, Сансәнна, 32 Ләбат,
Шил�им, Ајин, Риммун/. Кәнд-
ләри илә бирҝә ијирми доггуз
шә�әр.

33 Шәфлада1 исә: Әштул, Со-
ра�À, Әшна, 34 Зәна�, Ејн-Ган-
ним, Тәффуа, Ејнам, 35 Јар-
мут, Әдуллам3, Сого, Әзга4,
36 ШәраимS, Адитајим, Ҹәдәрә
вә Ҹәдәрәтаим�. Кәндләри илә
бирҝә он дөрд шә�әр.

37 Сәнан, Һәдәшә, Миҹдәл-
Ҹад, 38 Дилан, Миспи�, Југ-
тил, 39 Ла�ишm, Бозгат, Әҹ-
лун, 40 Гәббун, Лә�мас, Кит-
лиш, 41 Ҹәдарут, Бејт-Дагон,
Нәама, МәгәдәU. Кәндләри илә
бирҝә он алты шә�әр.

42 ЛибнаV, Исер, АшанÄ,
43 Ифта�, Әшна, Нәсиф,
44 Гәјла, Әхзиб, Мәраш. Кәнд-
ләри илә бирҝә доггуз шә�әр.

45 Екрон, әтраф шә�әрләр
вә кәндләр. 46 Екрондан гәрб-
дә кәндләри илә бирҝә Ашдод
әтрафында јерләшән бүтүн шә-
�әрләр.

47 АшдодW, әтраф шә�әрләр
вә кәндләр. Мисир вадисинә,
Бөјүк дәнизлә са�илбоју әра-
зијә гәдәр ГәззәY вә әтраф шә-
�әрләрлә кәндләр.Z

48 Дағлыг бөлҝәдә: Са-
мир, Јәттир\, Сого, 49 Дән-
на�, Кирјат-Сәна, јәни Дә-
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бир, 50 Анаб, Иштим*, Аним,
51 Гошен+, Һүлун, Ҝило,. Кәнд-
ләри илә бирҝә он бир шә�әр.

52 Әрәб, Дума�, Ишан,
53 Јанум, Бејт-Тәффуа, Әфигә,
54 Һүмтә, Кирјат-Арба, јәни
Һәбрун- вә Сиор. Кәндләри илә
бирҝә доггуз шә�әр.

55 Мәун¸, Кармел, Зиф/,
Јүттә, 56 Јизраил, Југдәм,
Зәна�, 57 Гаин, Ҝиба�, Тим-
на�1. Кәндләри илә бирҝә он
шә�әр.

58 Һал�ул, Бејт-Сур, Ҹәдур,
59 Мағарат, Бејт-Анот, Илти-
гун. Кәндләри илә бирҝә алты
шә�әр.

60 Кирјат-Баал, јәни Кирјат-
ЈаримÀ вә Рабба�. Кәндләри
илә бирҝә ики шә�әр.

61 Сә�рада: Бејт-Әрәбә3,
Миддин, Сәкка�, 62 Нибшан,
Дуз шә�әри, Ејн-Ҝеди4. Кәнд-
ләри илә бирҝә алты шә�әр.

63 Амма Јә�уда кишиләри
ЈерусәлимдәS јашајан јәбуси-
ләриm гова билмәдиләр, U буна
ҝөрә дә јәбусиләр индијә гә-
дәр Јерусәлимдә јә�удалыла-
рын арасында јашајырлар.

16 Јусиф өвладларынаV

пүшклә дүшәнÄ торпа-
ғын сәр�әди Иорданын Әри�а
тәрәфиндән Әри�адан шәргдә-
ки сулара узаныр, Әри�анын
гаршысындакы сә�раны кечиб
БејтелинW дағлыг бөлҝәсинә
галхырды. 2 Сонра Луз јахын-
лығындакы Бејтелдән арклы-
ларын сәр�әдинә, Атарота уза-
нырды. 3 Орадан гәрбә, јаф-
летлиләрин сәр�әдинә енир,
Ашағы Бејт-ҺурунуY вә ҸәзәриZ

кечиб дәниздә битирди.
4 Беләҹә, Јусиф өвладла-

ры\ — Мәнәссә вә Әфраим өз
торпаг пајларыны алдылар.¾

5 Нәсилләринә ҝөрә Әфраим
өвладларынын сәр�әди белә
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иди: онларын ирсинин сәр�ә-
ди шәргдә Атарот-Адар* иди.
Сәр�әд Јухары Бејт-Һуруна+

гәдәр узанырды вә 6 дәниз-
дә битирди. Шималда јерлә-
шән Микмәтдән, шәргә, Танат-
Шилоја дөнүр вә шәргә, Јәну-
�а ҝедирди. 7 Јәну�дан Ата-
рота вә Нараја енир, сонра
Әри�адан- кечиб Иордана уза-
нырды. 8 Тәффуадан¸ гәрбә,
Кәна� вадисинә доғру узаныб
дәниздә/ битирди. Нәсилләри-
нә ҝөрә Әфраим гәбиләсинин
ирси бу иди. 9 Әфраим өв-
ладларынын Мәнәссәнин ир-
синдә дә шә�әрләри вар иди.1

Кәндләри илә бирҝә бүтүн шә-
�әрләр бунлар иди.

10 Анҹаг онлар Ҹәзәрдә ја-
шајан кәнаниләри торпагла-
рындан говмадылар,À онлар
инди дә әфраимлиләрин ара-
сында јашајырлар3 вә көләлик
едирләр4.

17 Сонра МәнәссәS гәбилә-
си үчүн пүшк атылдыm,

чүнки Мәнәссә Јусифин илк
оғлу иди. U Мәнәссәнин илк
оғлу, Ҝиладын атасы Ма�ирV

дөјүшчү олдуғуна ҝөрә она
Ҝилад вә Башан торпағы ве-
рилди.Ä 2 Мәнәссәнин о бири
өвладларынын — ӘбусәринW,
Һәләкин, Әсриилин, Си�амын,
Һәфәрин, Шәмидин нәсиллә-
ри үчүн дә пүшк атылды. Ју-
сиф оғлу Мәнәссәнин оғулла-
ры вә онларын нәсилләри бу
иди.Y 3 Мәнәссәнин көтүҹә-
си, Ма�ирин нәтиҹәси, Ҝила-
дын нәвәси, Һәфәрин оғлу Сә-
лөв�әдинZ оғлу јох иди, анҹаг
гызлары вар иди. Гызларынын
ады Мә�ла, Ну�ә, Һәҹлә, Мил-
гә вә Тирзә иди. 4 Онлар ка-
�ин Әлјазарын\, Нун оғлу Ју-
шәнин вә башчыларын јанына
ҝәлиб дедиләр: «Је�ова Муса-

ја бујурмушду ки, сојдашла-
рымыз арасында бизә дә ми-
рас верилсин».* Беләҹә, Је�о-
ванын әмринә мүвафиг олараг,
онлара аталарынын гардашла-
ры арасында мирас верилди.+

5 Мәнәссәјә Иорданын о би-
ри тајында� олан Ҝилад вә
Башан торпағындан савајы
да�а он �иссә торпаг дүшдү.,

6 Чүнки Мәнәссәнин оғулла-
ры илә бәрабәр гызларына да
мирас верилди. Ҝилад торпа-
ғы Мәнәссәнин о бири өвлад-
ларынын мүлкү олду.

7 Мәнәссәнин сәр�әди
Аширдән Си�амын- гаршысын-
дакы Микмәтә¸ гәдәр иди. О,
ҹәнуба, Ејн-Тәффуа сакинләри-
нин јашадығы јерә енирди.
8 Тәффуа/ торпағы Мәнәссә-
нин олду. Мәнәссәнин сәр-
�әдиндә олан Тәффуа шә�әри
исә Әфраим өвладларына мәх-
сус иди. 9 Сәр�әд ҹәнуба, Кә-
на� вадисинә енирди. Мәнәс-
сә шә�әрләри арасында Әф-
раимин шә�әрләри вар иди.1

Мәнәссәнин сәр�әди вади-
нин шималындан кечиб дәниз-
дә битирди.À 10 Әфраим ҹә-
нубда, Мәнәссә шималда јер-
ләширди, дәниз исә сәр�әд
иди.3 Мәнәссә шималда Ашир-
лә, шәргдә Јәсакирлә �әмсәр-
�әд иди.

11 Јәсакирин вә Аширин
әразисиндә олан бу шә�әрләр
ә�алиси вә әтраф шә�әрләрлә
бирликдә Мәнәссәјә верилди:
Бејт-Шәән, Јивлам4, ДорS вә
үч дағлы-тәпәли бөлҝә — Ејн-
Дорm, ТанагU, Меҝиддо.

12 Амма Мәнәссә өвладла-
ры бу шә�әрләрә са�иб ола
билмәдиләр, кәнаниләр орада
галыб јашадылар.V 13 Ис-
раиллиләр гүввәтләнәндә кә-
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наниләри көләлијә салдылар,*

амма торпагларыны тамамилә
әлә кечирмәдиләр.+

14 Јусиф өвладлары Јушә-
јә дедиләр: «Нијә бизә бир пај
ајырмысан?, Ахы Је�ова бизи
мүбарәк гылыб, бөјүк бир
халг олмушуг».- 15 Јушә он-
лара ҹаваб верди: «Мадам ки
сиз чохсунуз вә Әфраим дағ-
лыг бөлҝәси¸ сизә азлыг едир,
онда фәризиләрлә/ рәфала-
рын1 мәмләкәтинә ҝедин вә
мешәни гырыб орада мәскун-
лашын». 16 Јусиф өвладлары
дедиләр: «Дағлыг бөлҝә бизә
јетмир. Үстәлик, бүтүн дәрә
сакинләринин, �әм Бејт-Шәән-
ләÀ әтраф шә�әрләрдә, �әм дә
Јизраил дәрәсиндә3 јашајан
кәнаниләрин дәрјазлы ҹәнҝ
арабалары вар4». 17 Јушә Ју-
сиф өвладларына, Әфраимә вә
Мәнәссәјә деди: «Сиз бөјүк вә
гүдрәтли халгсыныз. Сизә бир
пај аздыр.S 18 Дағлыг бөлҝә
дә сизин олаҹаг.m О јер мешә-
лик олса да, ағаҹлары гы-
рыб өзүнүзә орада јер еләјин.
Сәр�әдиниз ора гәдәр узана-
ҹаг. Кәнаниләр гүдрәтли олса-
лар да, онларын дәрјазлы ҹәнҝ
арабалары олса да, онларын
торпағыны әлә кечирәҹәкси-
низ». U

18 Сонра бүтүн Исраил иҹ-
масы ШилодаV топлаш-

ды. Онлар орада Һүзур ча-
дырыны гурдулар.Ä Артыг өл-
кә онларын әлиндә иди.W

2 Амма �әлә исраиллиләрин
једди гәбиләсинә ирс верил-
мәмишди. 3 Јушә исраилли-
ләрә деди: «Нә вахта гәдәр
отуруб ҝөзләјәҹәксиниз? Нијә
ҝедиб ата-бабаларынызын Ал-
ла�ы Је�ованын сизә верди-
ји торпаға са�иб олмурсунуз?Y

4 Гој �әр гәбиләдән үч киши
јаныма ҝәлсин. Онлары ҝөндә-

рәҹәјәм, ҝедиб өлкәни башдан-
баша долашсынлар вә ирслә-
рини бөлмәк үчүн өлкәнин
тәсвирини тәртиб етсинләр.
Сонра јаныма гајытсынлар.
5 Өлкәни араларында једди
�иссәјә бөлсүнләр.* Јә�уда өз
торпағында, ҹәнубда,+ Јусиф
өвладлары да өз торпагларын-
да, шималда, галаҹаг. 6 Сиз
исә ҝедин, өлкәнин тәсвирини
тәртиб едиб једди �иссәјә бө-
лүн вә тәсвири мәнә ҝәтирин.
Бурада, Алла�ымыз Је�ова-
нын өнүндә сизин үчүн пүшк
атаҹағам.- 7 Амма лавилилә-
рин сизин аранызда ирси ол-
мајаҹаг,¸ чүнки онларын ирси
Је�ованын �үзурунда ка�ин-
лик етмәкдир./ Ҹад, Рубән
вә Мәнәссә гәбиләсинин јары-
сы1 исә артыг Иорданын шәрг
тәрәфиндә Је�ованын гулу
Мусанын онлара вердији ирси
алыблар».

8 Беләҹә, кишиләр јола
чыхмаға �азырлашды. Јушә
онлара тапшырды: «Ҝедин, өл-
кәни долашын, тәсвирини тәр-
тиб едиб јаныма гајыдын. Мән
бурада, Шилода Је�ованын
өнүндә сизин үчүн пүшк ата-
ҹағам».À 9 Онлар ҝедиб өлкә-
ни долашдылар. Ораны једди
�иссәјә бөлдүләр вә шә�әрбә-
шә�әр �әр �иссәнин тәсвири-
ни тәртиб едиб гејдә алдылар.
Сонра Шилодакы дүшәрҝәјә,
Јушәнин јанына гајытдылар.
10 Јушә Шилода Је�ованын
�үзурунда онлар үчүн пүшк
атды.3 Орада торпағы пајла-
рына ҝөрә исраиллиләр ара-
сында бөлдү.4

11 Биринҹи пүшк нәсиллә-
ринә ҝөрә Бинјамин гәбиләси-
нә дүшдү вә онларын пајы
Јә�уда өвладлары илә Ју-
сиф өвладлары арасында-
кы әрази олду.S 12 Шималда
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онун сәр�әди Иордандан баш-
лајыр, Әри�анын* шимал ја-
маҹларына, орадан гәрбә, дағ-
лара галхыр вә Бејт-Авен+ чөл-
лүјүнә узанырды. 13 Орадан
Луза, Лузун, јәни Бејтелин, ҹә-
нуб јамаҹына ҝедирди. Аша-
ғы Бејт-Һурундан- ҹәнубдакы
дағда јерләшән Атарот-Ада-
ра¸ енирди. 14 Сонра сәр�әд
Бејт-Һуруна бахан дағдан ҹә-
нуба ениб Јә�уда шә�әри
Кирјат-Баала, јәни Кирјат-Ја-
римә узаныр/ вә орада битир-
ди. Бу, онларын ирсинин гәрб
тәрәфи иди.

15 Ҹәнуб тәрәф исә Кирјат-
Јаримин гуртараҹағындан
башлајырды. Сәр�әд гәрбә
узанырды. Нифта� суларынын
мәнбәјинә ҝедирди.1 16 Сон-
ра Рәфајим дәрәсининÀ шима-
лында јерләшән вә Бәни-Һин-
ном вадисинә3 бахан да-
ғын әтәјинә, Һинном вадисинә,
јәбусиләрин4 шә�әринин ҹә-
нуб јамаҹына ениб Ејн-РоҝеләS

дүшүрдү. 17 Орадан шимала,
Ејн-Шәмсә, сонра Адуммим
јохушуm илә үзбәүз Ҹәлилә
галхыр вә Рубән оғлу Бө�а-
нын дашына U енирди. 18 Сәр-
�әд Әрәбә илә үзбәүз шимал
јамаҹы кечиб Әрәбәјә енирди.
19 Сонра Бејт-ҺәҹләнинV ши-
мал јамаҹындан кечиб Шор дә-
низин�Ä шималындакы көр-
фәздә, Иорданын мәнсәбиндә
битирди. Бу, ҹәнуб сәр�әди
иди. 20 Онларын шәрг сәр-
�әди Иордан иди. Нәсилләри-
нә ҝөрә Бинјамин өвладлары-
на дүшән ирсин �әр тәрәфдән
сәр�әди бунлар иди.

21 Нәсилләринә ҝөрә Бинја-
мин гәбиләсинә верилән
шә�әрләр бунлардыр: Әри-
�а, Бејт-Һәҹлә, Әмиг-Кәсис,

5<B5= � ½Wº /ÀZS4D

22 Бејт-Әрәбә*, Сәмрајим, Беј-
тел+, 23 Авим, Фәра�, Өфра,
24 Кәфар-Әмун, Офни, Ҝиба,.
Кәндләри илә бирҝә он ики
шә�әр.

25 Ҝибјон-, Рама, Биирот,
26 Миспи�, Кәфирә, Моса�,
27 Рәгим, Ирпиил, Тәрла�,
28 Сәла¸, Илиф, јәбусиләрин
шә�әри (Јерусәлим),/ Ҝиба�1,
Кирјат. Кәндләри илә бирҝә он
дөрд шә�әр.
Бунлар нәсилләринә ҝөрә

Бинјамин өвладларына дүшән
ирс иди.

19 Икинҹи пүшкÀ Шәмуна,
нәсилләринә ҝөрә Шә-

мун3 гәбиләсинә дүшдү. Онла-
ра Јә�уданын ирсиндә пај ве-
рилди.4 2 Онларын ирси бу
шә�әрләр иди: Сәба илә
Биир-СәбаS, Моладm, 3 Һазар-
Шуал U, Бала�, ӘзәмV, 4 Илто-
ладÄ, Бәтүл, Һорма, 5 Сығ-
лагW, Бејт-Мәрәкбут, Һазар-Су-
за�, 6 Бејт-ЛәбатY, Шәру�ин.
Кәндләри илә бирҝә он үч
шә�әр. 7 Ајин, Риммун, Исер,
АшанZ. Кәндләри илә бир-
ҝә дөрд шә�әр вә 8 бу шә�әр-
ләрин Баалат-Биирә, ҹәнубда-
кы Рамаја гәдәр әтрафында-
кы кәндләр. Нәсилләринә ҝөрә
Шәмун гәбиләсинә верилән
ирс бу иди. 9 Шәмун өвлад-
ларына Јә�удаја верилән пај-
дан ирс верилди, чүнки Јә-
�уданын пајы чох бөјүк иди.
Беләликлә, Шәмун өвладлары
онларын ирсиндә мүлк алды-
лар.\

10 Үчүнҹү пүшк¾ нәсиллә-
ринә ҝөрә Зәбулун] өвладла-
рына дүшдү. Онларын ирси-
нин сәр�әди Сәридә гәдәр
узанырды. 11 Сәр�әд гәрбә,
Мерала галхыб Дәбәшитә вә
орадан Јуғнимлә үзбәүз вади-
јә чатырды. 12 Сонра Сәрид-
дән шәргә, ҝүндоған тәрә-
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фә, Кислут-Табур сәр�әдинә,
орадан Дәбрәтә* ҝедиб Јафја-
ја узанырды. 13 Сонра шәргә,
ҝүндоған тәрәфә, Ҹат-Һәфәрә+

вә Ет-Гасинә ҝедир, орадан
Риммуна вә Нө�ә узанырды.
14 Шималда сәр�әд Һәнатуна
дөнүб Ифта�ил вадисиндә би-
тирди. 15 Һәмчинин Гаттат,
На�алал, Шимрун,, Јидла� вә
Бејтлә�м- шә�әрләри онларын
ирсинә аид иди. Кәндләри илә
бирҝә он ики шә�әр. 16 Бун-
лар кәндләри илә бирҝә нәсил-
ләринә ҝөрә¸ Зәбулун өвлад-
ларына ирс верилән шә�әрләр
иди.

17 Дөрдүнҹү пүшк/ Јәсаки-
рә1, нәсилләринә ҝөрә Јәсакир
өвладларына дүшдү. 18 Он-
ларын сәр�әди ЈизраилÀ,
Кисулут, Шунам3, 19 Һәфәра-
јим, Шион, Ән�әрат, 20 Рә-
бут, Гишјун, Әбәз, 21 Рәмит,
Ејн-Ганним4, Ејн-Һәда, Бејт-
Фәсс шә�әрләриндән кечирди.
22 Сәр�әд ТабураS, Ша�зүмә-
јә вә Бејт-Шәмсә узаныр, Иор-
данда битирди. Кәндләри
илә бирҝә он алты шә�әр.
23 Бунлар кәндләри илә бир-
ҝә нәсилләринә ҝөрә Јәсакир
гәбиләсинәm ирс верилән шә-
�әрләр иди.

24 Бешинҹи пүшк U нәсиллә-
ринә ҝөрә АширV гәбиләсинә
дүшдү. 25 Онларын сәр�әди
ҺәлкәтÄ, Һали, Бәсән, Ахшаф,
26 Аламмәлик, Амад, Мәсал
шә�әрләриндән кечирди. Сәр-
�әд гәрбдә КармеләW вә Си�ор-
Либната узанырды. 27 Ора-
дан шәргә, Бејт-Дагона гајы-
дыб Зәбулуна ҝедир, Ифта�ил
вадисинин шималына чатыр,
Бејт-Әмигә, Нәилә вә Кабу-
лун сол тәрәфинә узаныр-
ды. 28 Орадан Әбруна, Рә�у-
ба, Һәммуна, Кәна�а вә бө-
јүк СидонY шә�әринә ҝедирди.

29 Сонра Рамаја дөнүб гала-
лы Сур шә�әринә* гәдәр уза-
нырды. Орадан Һусәјә гајыдыр
вә дәниз са�илиндә, Әхзибдә
битирди. 30 Һәмчинин Ума�,
Әфиг+, Рә�уб,шә�әрләри онла-
рын ирсинә аид иди. Кәндләри
илә бирҝә ијирми ики шә�әр.
31 Бунлар кәндләри илә бир-
ҝә нәсилләринә ҝөрә Ашир гә-
биләсинә- ирс верилән шә�әр-
ләр иди.

32 Алтынҹы пүшк¸ Нифта-
лы өвладларына, нәсилләри-
нә ҝөрә Нифталы өвладлары-
на дүшдү. 33 Онларын сәр�ә-
ди Һәләфдән вә Сәнанним-
дәки бөјүк ағаҹдан/ башлајыб
Әдамнәкәбә, Јабниилә вә Ла-
гума гәдәр узанырды, Иордан-
да битирди. 34 Сонра гәрбә,
Әзнут-Табура гајыдыр, орадан
Һуггога ҝедирди. Сәр�әд ҹә-
нубда Зәбулуна, гәрбдә Аши-
рә, шәргдә исә Иордан јахын-
лығында олан Јә�уда� тор-
пағына чатырды. 35 Галалы
шә�әрләр бунлар иди: Сид-
дим, Сәр, Һәммәс1, Рәггат, Ки-
нарәт, 36 Адәма, Рама, Һә-
зурÀ, 37 Гәдәс3, Әзрәј, Ејн-Һә-
зур, 38 Јирун, Миҹдәлил, Һу-
рәм, Бејт-Әнат вә Бејт-Шәмс4.
Кәндләри илә бирҝә он доггуз
шә�әр. 39 Бунлар кәндләри
илә бирҝә нәсилләринә ҝөрә
Нифталы гәбиләсинәS ирс ве-
рилән шә�әрләр иди.

40 Једдинҹи пүшкm нәсил-
ләринә ҝөрә Дан U гәбиләсинә
дүшдү. 41 Онларын ирсинин
сәр�әди Сора�V, Әштул, Ир-
Шәмс, 42 СәлабинÄ, АјалонW,
Итла�, 43 Илун, Тимна�Y, Ек-
ронZ, 44 Илтиг, Ҝибтун\, Баа-
лат, 45 Јә�уд, Бәни-Бәраг,
Ҹат-Риммун¾, 46 Мијаргун вә
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Рәггун шә�әрләриндән кечир-
ди. Сәр�әд Јаффа* илә үзбәүз
иди. 47 Анҹаг Дан өвладла-
рынын әразиси онлара азлыг
едирди.+ Буна ҝөрә онлар Лә-
шәмә, гаршы дөјүшә чыхды-
лар вә шә�әри ишғал едиб ә�а-
лисини гылынҹдан кечиртди-
ләр. Данлылар шә�әри тутуб
орада мәскунлашдылар. Ләшә-
мин адыны дәјишиб она әҹдад-
лары Данын адыны вердиләр.-

48 Бунлар кәндләри илә бир-
ҝә нәсилләринә ҝөрә Дан гәби-
ләсинә ирс верилән шә�әрләр
иди.

49 Беләҹә, өлкә ирсләрә бө-
лүнүб гуртарды. Исраиллиләр
Нун оғлу Јушәјә өз араларын-
да ирс вердиләр. 50 Је�ова-
нын әмри илә она истәдији шә-
�әри — Әфраим дағлыг бөлҝә-
синдәки Тимнат-Сәраны¸ вер-
диләр. О, шә�әри инша едиб
орада мәскунлашды.

51 Бунлар ка�ин Әлјаза-
рын, Нун оғлу Јушәнин вә
Исраил гәбиләләринин нәсил
башчыларынын Шилода/, Һү-
зур чадырынын ҝирәҹәјиндә,
Је�ованын �үзурунда пүшк
атыб1 ирсләрә бөлдүјүÀ тор-
паглар иди. Беләликлә, өл-
кәнин бөлүшдүрүлмәси баша
чатды.

20 Сонра Је�ова Јушәјә
деди: 2 «Исраиллиләрә

белә де: “Муса васитәсилә
сизә бујурдуғум кими, өзүнүз
үчүн сығынаҹаг шә�әрләр ајы-
рын.3 3 Гој билмәдән, тәса-
дүфән адам өлдүрән ора гач-
сын. Бу шә�әрләр интигам-
чыдан гачан адам үчүн сы-
ғынаҹаг јери олаҹаг.4 4 Гој о,
бу шә�әрләрдән биринә га-
чыбS шә�әр дарвазасынынm ағ-
зында дурсун вә �ал-гәзијјәни
шә�әр ағсаггалларына даныш-
сын. Ағсаггаллар бу адамы шә-

�әрә бурахыб она орада јер
версинләр вә о, онларын ара-
сында јашасын. 5 Әҝәр инти-
гамчы бу адамы тәгиб едәрсә,
ону интигамчынын әлинә вер-
мәсинләр, чүнки о, сојдашы-
ны билмәдән өлдүрүб, она гар-
шы әдавәти олмајыб.* 6 Иҹма
гаршысында мү�акимә олуна-
на гәдәр о, бу шә�әрдә јашама-
лыдыр+ вә �әмин вахт хидмәт
едән баш ка�ин өләнәҹән ора-
да галмалыдыр., Бундан сонра
гәтл төрәдән гачдығы шә�әрә,
өз шә�әринә, өз евинә гајыда
биләр”».-

7 Онда онлар бу шә�әр-
ләри ајырдылар: Нифталынын
дағлыг бөлҝәсиндә, Ҹәлиләдә-
ки Гәдәси¸, Әфраимин дағлыг
бөлҝәсиндәки Си�амы/, Јә�у-
данын дағлыг бөлҝәсиндәки
Кирјат-Арбаны1, јәни Һәбру-
ну, 8 Рубән гәбиләсинин әра-
зисиндән Иордан бөлҝәсин-
дә, Әри�адан шәргдә, јајлада-
кы сә�рада јерләшән БәсәриÀ,
Ҹад гәбиләсинин әразисиндән
Ҝиладдакы Рамуту3, Мәнәссә
гәбиләсинин әразисиндән Ба-
шандакы Гуланы.4

9 Бу шә�әрләри сығынаҹаг
шә�әр кими ајырдылар. Бил-
мәдән адам өлдүрән исраилли,
јахуд исраиллиләрин арасын-
да јашајан јаделли гачыб ораја
сығынмалыдырS ки, иҹма гар-
шысында мә�кәмәјә чәкиләнә
гәдәр интигамчы ону өлдүрмә-
син.m

21 Лавилиләрин нәсил баш-
чылары ка�ин Әлјаза-

рынU, Нун оғлу Јушәнин вә
Исраил гәбиләләринин нәсил
башчыларынын јанына ҝәлди-
ләр. 2 Кәнан дијарында, Ши-
лодаV онлара дедиләр: «Је�ова
Муса васитәсилә бујурмушду
ки, бизә јашамаг үчүн шә�әр-
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ләр, мал-�ејванымызы отар-
маг үчүн отлаглар верилсин».*

3 Исраиллиләр Је�ованын буј-
руғуна әмәл едиб лавилиләрә
өз пајларындан шә�әрләр+ вә
отлаглар вердиләр.,

4 Пүшк Кә�ат- нәсилләринә
дүшдү. Лавили ка�ин Һарунун
өвладларына он үч шә�әр ве-
рилди. Пүшклә верилән бу шә-
�әрләр Јә�уда¸, Шәмун/ вә
Бинјамин1 гәбиләләринин тор-
пагларында иди.

5 Галан кә�атлылара исә
Әфраим гәбиләсинин нәсиллә-
ринин, Дан гәбиләсинин вә
Мәнәссә гәбиләсинин јарысы-
нын торпагларындан он шә�әр
верилди.À

6 Һирсәнлиләрә3 Јәсакир
гәбиләсинин нәсилләринин,
Ашир гәбиләсинин, Нифталы
гәбиләсинин торпагларындан
вә Мәнәссә гәбиләсинин јары-
сынын Башандакы торпагла-
рындан он үч шә�әр верилди.4

7 Нәсилләринә ҝөрә мерар-
лылараS исә Рубән гәбиләси-
нин, Ҹад гәбиләсинин вә Зә-
булун гәбиләсинин торпагла-
рындан он ики шә�әр верил-
ди.m

8 Беләҹә, Је�ованын Муса
васитәсилә бујурдуғу кими, ис-
раиллиләр пүшк атыб бу шә-
�әрләри вә онларын отлагла-
рыны лавилиләрә вердиләр. U

9 Јә�уда вә Шәмун гә-
биләләринин торпагларындан
адлары чәкилән бу шә�әр-
ләрV 10 Лави гәбиләсинә аид
олан кә�атлыларын нәсиллә-
риндән Һарун оғулларына ве-
рилди, чүнки пүшк әввәлҹә
онлара дүшмүшдү. 11 Онла-
ра Јә�уда дағлыг бөлҝәсиндә-
ки Кирјат-АрбаныÄ (Арба Ана-
гын атасы иди), јәни ҺәбрунуW

вә әтрафындакы отлаглары
вердиләр. 12 Лакин шә�әрин

торпаг са�әләрини вә кәнд-
ләрини Јуфәнна оғлу Калибә
мүлк вердиләр.*

13 Ка�ин Һарунун өвладла-
рына гәтл төрәдәнләр үчүн
сығынаҹаг шә�әр кими Һәб-
руну+ вә отлагларыны вер-
диләр., Еләҹә дә, Либна-

илә өрүшләрини, 14 Јәттир-
лә¸ отлагларыны, Иштима/

илә отлагларыны, 15 Һүлун-
ла1 отлагларыны, ДәбирләÀ

отлагларыны, 16 Ајинлә3 от-
лагларыны, Јүттә4 илә отлаг-
ларыны, Бејт-Шәмслә отлагла-
рыны вердиләр. Бу ики гәбилә-
дән доггуз шә�әр ајырдылар.

17 Бинјамин гәбиләсинин
торпағындан верилән шә-
�әрләр: ҜибјонлаS отлагла-
ры, Ҝиба илә отлаглары,m

18 Әнатутла U отлаглары, Әл-
мунла отлаглары. Дөрд шә�әр.

19 Ка�инләрә, Һарун өвлад-
ларына он үч шә�әр вә отлаг-
лары верилди.V

20 Лавилиләрдән олан ди-
ҝәр Кә�ат нәсилләринә Әф-
раим гәбиләсинин торпағын-
дан пүшклә шә�әрләр верил-
ди. 21 Онлара гәтл төрәдән-
ләр үчүн сығынаҹаг шә�әрÄ

кими Әфраим дағлыг бөлҝә-
синдә Си�амлаW отлагларыны,
еләҹә дә ҸәзәрләY отлаглары-
ны, 22 Гибзајимлә отлагла-
рыны вә Бејт-ҺурунлаZ отлаг-
ларыны вердиләр. Дөрд шә-
�әр.

23 Дан гәбиләсинин торпа-
ғындан верилән шә�әрләр: Ил-
тиглә отлаглары, Ҝибтунла от-
лаглары, 24 Ајалонла\ отлаг-
лары, Ҹат-Риммунла отлагла-
ры. Дөрд шә�әр.

25 Мәнәссә гәбиләсинин ја-
рысынын торпағындан вери-
лән шә�әрләр: Танагла¾ отлаг-
лары, Ҹат-Риммунла отлагла-
ры. Ики шә�әр.
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26 Галан Кә�ат нәсилләри-

нә он шә�әр вә отлаглары ве-
рилди.

27 Лави нәсилләриндән
�ирсәнлиләрә* Мәнәссә гәби-
ләсинин јарысынын торпағын-
дан гәтл төрәдәнләр үчүн сы-
ғынаҹаг шә�әр верилди, Ба-
шанда Гулан+ илә отлаглары,
еләҹә дә Биштәра�ла отлагла-
ры. Ики шә�әр.

28 Јәсакир гәбиләсинин
торпағындан, верилән шә�әр-
ләр: Гишјунла отлаглары, Дәб-
рәтлә- отлаглары, 29 Јармут-
ла отлаглары, Ејн-Ганнимлә
отлаглары. Дөрд шә�әр.

30 Ашир гәбиләсинин тор-
пағындан¸ верилән шә�әрләр:
Мәсал илә отлаглары, Әбдунла
отлаглары, 31 Һәлкәтлә/ от-
лаглары, Рә�убла1 отлаглары.
Дөрд шә�әр.

32 Нифталы гәбиләсинин
торпағындан верилән шә�әр-
ләр: гәтл төрәдәнләр үчүн сы-
ғынаҹаг шә�әрÀ кими Ҹәлилә-
дә Гәдәслә3 отлаглары, елә-
ҹә дә Һамут-Дорла отлаглары,
Гәртанла отлаглары. Үч шә-
�әр.

33 Нәсилләринә ҝөрә �ир-
сәнлиләрә он үч шә�әр вә от-
лаглары верилди.

34 Галан лавилиләрә, Ме-
рар4 нәсилләринә Зәбулун гә-
биләсинин торпағынданS Јуғ-
нимләm отлаглары, Гарта�ла
отлаглары, 35 Димнә илә от-
лаглары, На�алал U илә отлаг-
лары верилди. Дөрд шә�әр.

36 Рубән гәбиләсинин тор-
пағындан верилән шә�әрләр:
БәсәрләV отлаглары, Ја�асла
отлаглары,Ä 37 Кәдимутла от-
лаглары, Ме�патла отлаглары.
Дөрд шә�әр.

38 Ҹад гәбиләсинин торпа-
ғынданW верилән шә�әрләр:

гәтл төрәдәнләр үчүн сығы-
наҹаг шә�әр кими Ҝиладда
Рамут* илә отлаглары, елә-
ҹә дә Ма�анајимлә+ отлаглары,
39 Һәшбунла, отлаглары, Ја-
зирлә- отлаглары. Ҹәми дөрд
шә�әр.

40 Галан Лави нәсилләри-
нә, мерарлылара нәсилләринә
ҝөрә он ики шә�әр верилди.

41 Лавилиләрә исраиллилә-
рин мүлк торпагларындан от-
лаглары илә бирҝә гырх сәк-
киз шә�әр верилди.¸ 42 Бу
шә�әрләрин �әр биринин әт-
рафында отлаглар вар иди.

43 Беләҹә, Је�ова ата-баба-
ларына анд ичдији кими, бү-
түн бу өлкәни исраиллиләрә
верди./ Онлар да бу өлкәјә са-
�иб олуб, орада мәскунлашды-
лар.1 44 Үстәлик, Је�ова ата-
бабаларына анд ичдији кими,
онлара �әр тәрәфдән динҹлик
верди.À Онларын гаршысын-
да �еч бир дүшмән дуруш ҝә-
тирә билмәди.3 Је�ова бүтүн
дүшмәнләрини онлара тәслим
етди.4 45 Је�ованын Исраил
евинә вердији бүтүн ҝөзәл
вәдләрдән �еч бири боша чых-
мады, �амысы јеринә јетди.S

22 Јушә рубәнлиләри, ҹад-
лылары вә Мәнәссә гә-

биләсинин јарысыны чағырыб
2 онлара деди: «Сиз �әм Је-
�ованын гулу Мусанын бујруг-
ларына әмәл етдиниз,m �әм дә
мәнә итаәткар олдунуз. U 3 Бу
ҝүнә гәдәр, бүтүн бу вахт
әрзиндә сиз сојдашларыны-
зы тәк гојмадыныз,V Алла-
�ыныз Је�ованын бујруглары-
на әмәл етмәји өзүнүзә борҹ
билдиниз.Ä 4 Алла�ыныз Је-
�ова сөз вердији кими, сој-
дашларынызы әмин-аманлыға
говушдурду.W Инди Је�ованын
гулу Мусанын Иордан чајы-
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нын о бири тајында� сизә мүлк
вердији торпаглардакы чадыр-
ларыныза гајыда биләрсиниз.*

5 Анҹаг Је�ованын гулу Муса-
нын сизә вердији әмрләрә вә
ганунлара ҹидд-ҹә�длә әмәл
един.+ Алла�ыныз Је�ованы
севин,, Онун јолу илә ҝедин,-

әмрләринә итаәт един,¸ Она
бағланын,/ бүтүн гәлбиниз-
лә, бүтүн варлығынызла1 Она
гуллуг един».À

6 Сонра Јушә онлара хејир-
дуа вериб јола салды. Он-
лар чадырларына гајытдылар.
7 Мәнәссә гәбиләсинин јары-
сына Муса Башанда ирс вер-
мишди.3 Гәбиләнин диҝәр ја-
рысына исә Јушә Иорданын
гәрб тәрәфиндә сојдашлары
арасында торпаг верди.4 Он-
лары да чадырларына ҝөндәр-
ди вә хејир-дуа вериб 8 деди:
«Бөјүк сәрвәтлә, сүрү-сүрү �еј-
ванларла, гызылла, ҝүмүш-
лә, мислә, дәмирлә вә бол-
бол либасларла чадырларыны-
за гајыдын.S Дүшмәнләриниз-
дән ҝөтүрдүјүнүз гәнимәти
апарыб гардашларынызла бө-
лүшүн».m

9 Бундан сонра рубәнли-
ләр, ҹадлылар вә Мәнәссә гә-
биләсинин јарысы Кәнан тор-
пағындакы Шилода диҝәр ис-
раиллиләрдән ајрылыб Ҝилад
торпағынаU — Је�ованын әмри-
нә ҝөрә Мусанын онлара са�иб
олуб мәскунлашмаг үчүн мүлк
вердији торпаглара јола дүш-
дүләр.V 10 Рубәнлиләр, ҹад-
лылар вә Мәнәссә гәбиләси-
нин јарысы ҝәлиб Иордан бөл-
ҝәсинә чатды. Онлар Кәнан
торпағында, Иорданын јахын-
лығында бөјүк вә мө�тәшәм
гурбанҝа� тикдиләр. 11 Ди-
ҝәр исраиллиләрә бу барә-

66B8 � �ÀZS jÀ`- bÀ`ÀeSZ/ÀD

дә хәбәр чатды.* Онлар деди-
ләр: «Бахын! Рубәнлиләр, ҹад-
лылар вә Мәнәссә гәбиләси-
нин јарысы Кәнан торпағынын
сәр�әдиндә, Иордан бөлҝәсин-
дә, исраиллиләрә аид тәрәфдә
гурбанҝа� тикибләр». 12 Бу
хәбәри ешидәндә бүтүн Ис-
раил иҹмасы онлара гаршы дө-
јүшмәк үчүн Шилода+ топ-
лашды.

13 Исраиллиләр Ҝилад тор-
пағында јашајан рубәнлилә-
рин, ҹадлыларын вә Мәнәссә
гәбиләсинин јарысынын јаны-
на ка�ин Әлјазарын оғлу Фән-
�асла, 14 �әр гәбиләдән бир
нәфәр олмагла он нәфәри ҝөн-
дәрдиләр. Он нәфәрин �а-
мысы Исраил алајларына� аид
олан нәсил башчылары иди.-

15 Онлар Ҝилад торпағына,
рубәнлиләрин, ҹадлыларын вә
Мәнәссә гәбиләсинин јарысы-
нын јанына ҝәлиб дедиләр:

16 «Је�ованын иҹмасы бе-
лә дејир: “Бу нә ишдир тутду-
нуз? Нијә Исраилин Алла�ына
хәјанәт етдиниз?¸ Је�ованын
јолундан дөндүнүз, бу ҝүн
өзүнүзә гурбанҝа� тикиб Је-
�оваја аси чыхдыныз./ 17 Бә-
јәм Фаурда етдијимиз ҝүна�
бизә бәс еләмәди? О вахт Је-
�ованын халгы бунун аҹысы-
ны чәксә дә, индијәнәҹән бу
ҝүна�дан тәмизләнә билмәми-
шик.1 18 Һәлә азмыш кими,
бу ҝүн дә Је�ованын јолундан
дөнүрсүнүз! Әҝәр бу ҝүн Је-
�оваја асилик етсәниз, саба�
О, бүтүн Исраил иҹмасына гә-
зәбләнәҹәк.À 19 Әҝәр са�иб
олдуғунуз торпаг мурдардыр-
са, Је�ованын чадырынын ол-
дуғу јерә,3 Је�ованын мүлкү
олан торпаглара4 ҝәлин вә би-
зим арамызда јашајын. Анҹаг
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Је�оваја аси чыхмајын, Ал-
ла�ымыз Је�ованын гурбан-
ҝа�ындан савајы башга гур-
банҝа� тикмәјин, бизи бу гија-
ма гатмајын.* 20 Зара� оғлу
Ахан+ мә�в едилмәли шеји ҝө-
түрүб хаинлик едәндә мәҝәр
бүтүн Исраил иҹмасы Алла-
�ын гәзәбинә туш ҝәлмәди?,

Бу ҝүна�ына ҝөрә мә�в олан
тәкҹә о олмады”».-

21 Рубәнлиләр, ҹадлылар
вә Мәнәссә гәбиләсинин јары-
сы Исраил алајларынын баш-
чыларына¸ дедиләр: 22 «Ал-
ла�лар Алла�ы Је�оваја, бәли,
алла�лар Алла�ы Је�оваја/

мәлумдур, гој Исраилә дә мә-
лум олсун. Әҝәр биз Је�о-
ваја гаршы чыхмышыгса, Она
хәјанәт етмишиксә, гој бизә
�еч рә�м етмәсин. 23 Әҝәр
бу гурбанҝа�ы үзәриндә јан-
дырма гурбанлары, тахыл тәг-
димәләри, үнсијјәт гурбанла-
ры ҝәтирмәк үчүн тикмишик-
сә, мәгсәдимиз Је�ованын јо-
лундан дөнмәк олубса, гој
онда Је�ова ҹәзамызы вер-
син.1 24 Әслиндә, бу гурбан-
ҝа�ы тикмәкдә мәгсәдимиз
башга олуб. Биз горхдуг ки,
ҝәләҹәкдә сизин өвладлары-
ныз бизим өвладларымыза де-
јәҹәк: “Исраилин Алла�ы Је-
�овадан сизә нә? 25 Еј рубән-
лиләр вә ҹадлылар, Је�ова си-
зинлә бизим арамызда Иордан
чајыны сәр�әд гојуб. Је�ова
илә сизи бағлајан �еч нә јох-
дур”. Беләҹә, дүшүндүк ки, си-
зин өвладларыныз бизим өв-
ладларымызы Је�оваја ибадәт
етмәјә гојмајаҹаглар.

26 Буна ҝөрә дә бир-бири-
мизә дедик: “Ҝәлин белә едәк:
бир гурбанҝа� тикәк, амма
онун үзәриндә јандырма гур-
банлары вә башга гурбанлар
ҝәтирилмәсин. 27 О, сизинлә

бизим арамызда, ҝәләҹәк нә-
силләримиз арасында ша�ид
олсун.* Белә ки, биз дә јандыр-
ма гурбанлары, үнсијјәт гур-
банлары вә диҝәр гурбанлар
ҝәтириб Је�оваја ибадәт едәк+

вә саба� сизин өвладларыныз
бизим өвладларымыза “Је�ова
илә сизи бағлајан �еч нә јох-
дур” демәсин”. 28 Беләҹә, фи-
кирләшдик ки, әҝәр саба�
бизә, ја да биздән сонракы нә-
силләрә белә десәләр, биз дә
белә ҹаваб верәрик: “Је�ова-
нын гурбанҝа�ынын сурәтинә
бахын. Буну бизим аталары-
мыз тикиб. Бу, јандырма гур-
банлары вә башга гурбанлар
үчүн јох, сизинлә бизим ара-
мызда ша�ид олмаг үчүндүр”.
29 Је�оваја аси олмағы, јан-
дырма гурбаны, тахыл тәгди-
мәси вә башга гурбанлар ҝә-
тирмәк үчүн Алла�ымыз Је�о-
ванын чадырынын гаршысын-
дакы гурбанҝа�дан, савајы
башга гурбанҝа� тикәрәк Је-
�ованын јолундан дөнмәји �еч
ағлымыза белә, ҝәтирмәмиш-
дик!»-

30 Ка�ин Фән�ас, иҹма рә�-
бәрләри вә Фән�асла ҝәлән
Исраилин алај башчылары Ру-
бән, Ҹад вә Мәнәссә өвлад-
ларынын дедији бу сөзләрдән
хатирҹәм олдулар.¸ 31 Ка�ин
Әлјазарын оғлу Фән�ас Рубән,
Ҹад вә Мәнәссә өвладларына
деди: «Инди архајын олдуг ки,
Је�ова бизимләдир, сиз Је�о-
ваја хәјанәт етмәмисиниз. Је-
�ова исраиллиләри ҹәзалан-
дырмајаҹаг».

32 Ка�ин Әлјазарын оғлу
Фән�асла башчылар Ҝилад-
дан, рубәнлиләрин, ҹадлыла-
рын јанындан Кәнан торпағы-
на гајыдыб диҝәр исраиллилә-
рә хәбәр ҝәтирдиләр. 33 Бу
хәбәр исраиллиләри сакит-
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ләшдирди вә онлар Алла�ы
мәд� етдиләр. Да�а �еч ким
рубәнлиләр вә ҹадлыларла дө-
јүшүб онларын мәмләкәтини
виран етмәк барәдә бир кәлмә
дә демәди.

34 Беләҹә, рубәнлиләрлә
ҹадлылар гурбанҝа�а ад� вер-
диләр, чүнки дедиләр: «Бу гур-
банҝа� Је�ованын тәк бир Ал-
ла� олдуғуна арамызда ша�ид-
дир».

23 Је�ова Исраилә әт-
рафдакы дүшмәнләрин

әлиндән динҹлик верди.* Бу-
нун үстүндән хејли вахт кеч-
ди. Јушә јаша долуб гоҹалды.+

2 О, бүтүн Исраили, ағсаггал-
лары, башчылары, �акимләри,
мәмурлары, чағырыб- деди:
«Артыг јаша долмушам, го-
ҹалмышам. 3 Алла�ыныз Је-
�ованын сиздән өтрү бүтүн
бу халглара нә етдијини өзү-
нүз ҝөрмүсүнүз. Бәли, сизин
үчүн дөјүшән Алла�ыныз Је-
�ова олуб.¸ 4 Бахын, Иордан-
дан та гәрбдә јерләшән Бөјүк
дәнизә� гәдәр торпаглары —
�әм сағ галан халгларын, �әм
дә гырдығым халгларын/ тор-
пагларыны пүшклә гәбиләлә-
ринизә пајладым.1 5 Алла�ы-
ныз Је�ова о халглары өнү-
нүздән рәдд еләди, сизә ҝөрә
онлары говду.À Сиз дә Алла�ы-
ныз Је�ованын вәд етдији ки-
ми, онларын торпагларына са-
�иб олдунуз.3

6 Инди ҹәсур олун, Муса-
нын Төвратында�4 јазыланла-
ра әмәл един, онлардан саға-
сола дөнмәјин,S 7 аранызда
јашајан бу халглара гајнајыб-
гарышмајын.m Онларын алла�-
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ларынын адыны белә, дили-
низә ҝәтирмәјин,* онлара анд
ичмәјин, ситајиш етмәјин, он-
лара сәҹдә гылмајын.+ 8 Бу
ҝүнә гәдәр олдуғу кими, бун-
дан сонра да Алла�ыныз Је�о-
ваја бағланын., 9 Је�ова бө-
јүк вә гүдрәтли халглары өнү-
нүздән говаҹаг.- Индијә гәдәр
�еч ким гаршынызда дуруш
ҝәтирә билмәјиб.¸ 10 Сизләр-
дән бири минини тәгиб едә-
ҹәк,/ чүнки Алла�ыныз Је�о-
ва сөз вердији кими,1 Өзү си-
зин үчүн дөјүшәҹәк.À 11 Һәр
заман диггәтли олун,3 Алла-
�ыныз Је�ованы севин.4

12 Амма Алла�дан үз дөн-
дәрсәниз, аранызда јашајан бу
халглардан галанлараS бағлан-
саныз, онларла издиваҹа ҝир-
сәниз,m гајнајыб-гарышсаныз,
13 онда билин ки, Алла�ыныз
Је�ова бу халглары өнүнүздән
говмајаҹаг. U Алла�ыныз Је�о-
ванын сизә вердији бу ҝөзәл
дијардан көкүнүз кәсиләнә гә-
дәр, онлар сизә тәлә, тор ола-
ҹаг, күрәјинизә вурулан гам-
чы,V ҝөзүнүзү дәлән тикан
олаҹаг.

14 Мән исә бир аздан ҝө-
зүмү бу ишыглы дүнјаја ју-
маҹағам. Сизә јахшы мәлум-
дур ки, Алла�ыныз Је�ованын
сизә вердији ҝөзәл вәдләрдән
�еч бири боша чыхмады, �а-
мысы јеринә јетди. Јеринә јет-
мәјән бир сөз белә, галмады.Ä

15 Анҹаг Алла�ыныз Је�ова-
нын сизә вердији ҝөзәл вәд-
ләр ҝерчәкләшдији кими,W Је-
�ованын сөјләдији бүтүн бә-
лалар да башыныза ҝәләҹәк
вә Алла�ыныз Је�ованын сизә
вердији бу немәтли дијардан
көкүнүз кәсиләҹәк.Y 16 Әҝәр
Алла�ыныз Је�ованын сизин-
лә кәсдији ә�ди позсаныз, ҝе-
диб башга алла�лара ситајиш

�¿�D 67
* �f 77B58
�, 6:B:
�j 65B88

+ �j 57B5

, �Z 5:B5<

- �Z 75B6<

¸ �Z 6>B8
�j 5>B55O58
�j 5>B8>E 86

/ �Z ;B5

1 �j 57B6O:
�j 5<B5>

À �f 67B7>
�f 77B6
�Z 55B67

3 �U 77B97

4 �f 68B;
�Z 5;B5<
�Z 75B6:

S �Z 9B76
�Z 56B76
�j 5B;E <

m �f 67B77
�Z ;B6

��������������������

�*¸ aºbdZ
* �f 67B57

+ �f 6>B9

, �Z 5>B6>
�j 66B9

- �Z 55B67

¸ �j 5B7O9

/ �, 6:B<
ÁV 7B75
6�j 67B<

1 �Z 6<B;

À �f 67B6;
�Z 7B66

3 �Z 8B=
�j 66B9

4 �Z :B9

S �f 67B6=
�j 57B6O:

m �f 78B5:
�Z ;B7
ÁV 7B:
5
/ 55B8
¹4 =B6

U ÁV 6B7E 65

V �U 77B99

Ä �j 65B89
5
/ <B9:

W �, 6:B7O56
�Z 6<B5

Y �, 6:B58O5;
�Z 6<B59E :7



��"¿ 68B5—59 356
етсәниз, онлара сәҹдә гылса-
ныз, онда Је�ованын сизә гә-
зәби тутаҹаг* вә чох тез бир
заманда Онун вердији бу ҝө-
зәл дијардан јох олуб ҝедәҹәк-
синиз».+

24 Јушә бүтүн Исраил гә-
биләләрини Си�ама топ-

лады вә Исраил ағсаггаллары-
ны, башчыларыны, �акимлә-
рини, мәмурларыны чағырды.,

Онлар ҝәлиб Алла�ын �үзу-
рунда дурдулар. 2 Јушә хал-
га хитаб етди: «Исраилин Ал-
ла�ы Је�ова белә дејир: “Гә-
дим заманларда әҹдадлары-
ныз,- Ибра�имин вә На�урун
атасы Тарих чајын� о тајында
јашајыб башга алла�лара сита-
јиш едирдиләр.¸

3 Әҹдадыныз Ибра�ими/

чајын о тајындан ҝөтүрүб Кә-
нан дијарыны башдан-баша
долашдырдым, өвладларыны
артырдым.1 Она Ис�агы бәхш
еләдим.À 4 Ис�ага исә Јагуб-
ла Ејси вердим.3 Сонралар
Ејсә Саир дағыны мүлк олараг
бағышладым.4 Јагубла оғулла-
ры Мисирә ҝетди.S 5 Сонра
Муса илә Һаруну ҝөндәрдим,m

Мисирин башына бәлалар ҝә-
тирдим, U сизи орадан чыхарт-
дым. 6 Аталарынызы Мисир-
дән чыхартдым,V онлар ҝәлиб
дәнизә чатдылар. Мисирлиләр
ҹәнҝ арабалары илә, сүвари-
ләрлә онлары Гырмызы дәни-
зә гәдәр тәгиб етдиләр.Ä 7 О
заман онлар Мәндән, Је�о-
вадан имдад диләдиләр.W Мән
онларла мисирлиләр арасын-
да зүлмәтдән сәдд чәкдим,
мисирлиләри дәнизин сулары
илә өртдүм.Y Мисирдә етдијим
ишләри өз ҝөзләринизлә ҝөр-
дүнүз.Z Узун илләр сә�рада ја-
шадыныз.\

68B6 � �À`*b h*UmD

8 Мән сизи Иорданын о та-
јында� јашајан амориләрин
торпағына ҝәтирдим, онлар
сизинлә дөјүшә чыхдылар.*

Анҹаг онлары сизә тәслим ет-
дим ки, торпаглары сизин
олсун. Онлары сизин гар-
шыныздан јох етдим.+ 9 Муаб
падша�ы Сәфур оғлу Балаг
Исраиллә дөјүшдү. О, сизи лә-
нәтләмәк үчүн Баур оғлу Бәлә-
ми чағыртдырды., 10 Амма
Мән Бәләми ешитмәк истәмә-
дим.- Ону мәҹбур еләдим ки,
сизә дөнә-дөнә хејир-дуа вер-
син.¸ Беләҹә, сизи онун әлин-
дән гуртардым./

11 Сонра Иордан чајыны ке-
чиб Әри�аја ҝәлдиниз.1 Әри�а
башчылары�, амориләр, фәри-
зиләр, кәнаниләр, �етләр, ҝир-
гашиләр, �ивиләр вә јәбуси-
ләр сизинлә вурушдулар. Мән
онлары сизә тәслим етдим.À

12 Сиз �әлә ора чатмамыш
онлары мәјуслуға гәрг ет-
дим�, сиз гылынҹ, јај чәк-
мәдән онлар амориләрин ики
падша�ы кими, өнүнүздән гач-
дылар.3 13 Беләҹә, зә�мәти-
ни чәкмәдијиниз торпаглары,
инша етмәдијиниз шә�әрләри
сизә вердим,4 орада мәскун-
лашдыныз. Инди салмадығы-
ныз үзүмлүкләрин, зејтунлуг-
ларын бә�рәсини јејирсиниз”.S

14 Беләликлә, Је�овадан
горхун, Она сидги-үрәкдән, сә-
дагәтлә гуллуг един.m Ата-ба-
баларынызын чајын о тајында
вә Мисирдә ситајиш етдији ал-
ла�лары атын, U Је�оваја иба-
дәт един. 15 Әҝәр Је�оваја
ибадәт етмәк сизә хош дејил-
сә, бу ҝүн кимә ибадәт едәҹә-
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јинизә гәрар верин:* истәјир-
синиз ата-бабаларынызын ча-
јын о тајында ситајиш етдији
алла�лара гуллуг един,+ истә-
јирсиниз торпағында јашады-
ғыныз амориләрин алла�ла-
рына., Мән исә аиләмлә бир-
ликдә Је�оваја ибадәт едәҹә-
јәм».

16 Халг деди: «Је�ованы
атыб башга алла�лара гуллуг
етмәк гој биздән ираг олсун!
17 Ахы бизи вә аталарымызы
Мисир торпағындан чыхарыб
көләлик евиндән гуртаран,-

ҝөзүмүзүн габағында бөјүк
мөҹүзәләр ҝөстәрән,¸ бизи бү-
түн јол боју горујан, торпағын-
дан кечдијимиз халглардан
�ифз едән Алла�ымыз Је�о-
ва олуб!/ 18 Је�ова бу мәмлә-
кәтдә јашајан бүтүн халглары,
�абелә амориләри гаршымыз-
дан говду. Буна ҝөрә биз дә Је-
�оваја ибадәт едәҹәјик, чүнки
бизим Алла�ымыз Одур».

19 Јушә халга деди: «Сиз
Је�оваја гуллуг едә билмәјә-
ҹәксиниз, чүнки О, мүгәддәс
Алла�дыр,1 там сәдагәт тә-
ләб едән Алла�дыр.À О, сизин
асилијинизи вә ҝүна�ларыны-
зы бағышламајаҹаг.3 20 Әҝәр
Је�ованы атыб јад алла�лара
гуллуг етсәниз, О, сизә гаршы
галхаҹаг. Сизә јахшылыг едән
Алла� сизи гыраҹаг».4

21 Халг Јушәјә сөјләди:
«Хејр, биз Је�оваја гуллуг едә-
ҹәјик!»S 22 Онда Јушә деди:
«Је�оваја гуллуг етмәји сиз
өз хошунузла сечдиниз,m буна
өзүнүз ша�идсиниз». «Ша�и-
дик!» — дејә онлар ҹаваб вер-
диләр.

23 «Елә исә инди аранызда
олан јад алла�лары атын, Ис-
раилин Алла�ы Је�оваја үрәк-
дән бағланын». 24 Халг Ју-
шәјә деди: «Биз Алла�ы-

мыз Је�оваја гуллуг едәҹәјик,
Онун сөзүнә итаәт едәҹәјик!»

25 Беләҹә, Јушә �әмин ҝүн
Си�амда халгла ә�д кәсди, он-
лара гајда вә �өкмләр верди.
26 Сонра Јушә бу сөзләри Ал-
ла�ын Ганун китабына* јазды
вә ири бир даш+ ҝөтүрүб Је-
�ованын мүгәддәс мәканынын
јанындакы нә�әнҝ ағаҹын ал-
тына гојду.

27 Јушә халга деди: «Ба-
хын, бу даш бизә гаршы ша-
�идлик едәҹәк,, чүнки Је-
�ованын бизә дедији бүтүн
сөзләри ешитди. Әҝәр Алла-
�ынызы дансаныз, бу даш си-
зин әлеј�инизә ша�ид олаҹаг».
28 Бундан сонра Јушә халгы
јола салды, �әр кәс ирс алды-
ғы торпаға ҝетди.-

29 Бүтүн бунлардан сонра
Је�ованын гулу Нун оғлу Јушә
јүз он јашында вәфат етди.¸

30 Ону ирс алдығы торпагда,
Әфраим дағлыг бөлҝәсиндәки
Тимнат-Сәрада,/ Ҹааш дағын-
дан шималда дәфн етдиләр.
31 Исраил халгы Јушәнин, �а-
белә ондан сонра галан вә
Је�ованын Исраил үчүн етди-
ји ишләрдән хәбәри олан ағ-
саггалларын вахтында Је�ова-
ја гуллуг етди.1

32 Исраиллиләр Мисирдән
чыхаркән Јусифин сүмүкләри-
ниÀ өзләри илә ҝөтүрмүшдү-
ләр. Онун сүмүкләрини Си-
�амда дәфн етдиләр. Бу са�әни
Јагуб Си�амын атасы Һамурун
оғулларындан јүз гесита�а�3

алмышды.4 Ора Јусиф оғулла-
рынын ирси олду.S

33 Һарунун оғлу Әлјазар да
вәфат етди.m Ону Әфраим дағ-
лыг бөлҝәсиндә, оғлу Фән�а-
са U верилмиш Фән�ас тәпәсин-
дә дәфн етдиләр.
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1 Јушәнин өлүмүндән сон-
ра* исраиллиләр Је�ова-

дан сорушдулар:+ «Биздән кә-
наниләрлә дөјүшмәјә биринҹи
ким ҝедәҹәк?» 2 Је�ова ҹа-
ваб верди: «Јә�уда., Мәмлә-
кәти она тәслим едәҹәјәм».
3 Онда Јә�уда гардашыШәму-
на деди: «Ҝәл бирликдә мәним
пајыма дүшән торпаға- ҝедиб
кәнаниләрлә дөјүшәк. Сонра
мән сәнинлә сәнин пајына дү-
шән торпаға ҝедәрәм». Белә-
ликлә, Шәмун онунла ҝетди.

4 Јә�уда гәбиләси дөјүшә
чыхды. Је�ова кәнаниләрлә
фәризиләри онларын әлинә
верди.¸ Онлар Бәзәгдә 10 000
нәфәри мәғлуб етдиләр.
5 Бәзәгдә Әдуни-Бәзәги та-
пыб онунла дөјүшдүләр вә кә-
наниләрлә фәризиләри мәғ-
луб етдиләр./ 6 Әдуни-Бәзәг
гачмаға үз тутду. Анҹаг он-
лар тәгиб едиб ону јахала-
дылар, әлләринин вә ајагла-
рынын баш бармагларыны кәс-
диләр. 7 Әдуни-Бәзәг деди:
«Мәним масамын алтында баш
бармаглары кәсилмиш јетмиш
падша� чөрәк гырынтылары
дәнләјирди. Алла� еләдиклә-
рими өз башыма ҝәтирди».
Сонра ону Јерусәлимә1 ҝәтир-
диләр вә о, орада өлдү.

8 Јә�удалылар �әмчинин
Јерусәлимә �үҹум едибÀ ора-
ны зәбт етдиләр. Ә�алини гы-
лынҹдан кечирдиләр, шә�ә-
рә исә од вуруб јандырдылар.
9 Бундан сонра дағлыг бөл-

ҝәдә, Неҝевдә вә Шәфлада*

јашајан кәнаниләрлә дөјүшмәк
үчүн ашағы ендиләр. 10 Јә-
�удалылар Һәбрунда (Һәбру-
нун әввәлки ады Кирјат-Арба
иди) јашајан кәнаниләрин үс-
түнә јүрүш етдиләр, Шишајы,
Әхиманы вә Талмајы өлдүрдү-
ләр.+

11 Онлар орадан Дәбир са-
кинләринин үстүнә јүрүш ет-
диләр., (Дәбирин әввәлки ады
Кирјат-Сәфр иди.)- 12 Онда
Калиб¸ деди: «Ким Кирјат-Сәф-
ри әлә кечириб ораны алар-
са, гызым Ахшаны она верәҹә-
јәм»./ 13 Калибин кичик гар-
дашы Гәназын1 оғлу ҮсниилÀ

ораны зәбт етди, Калиб дә
гызы Ахшаны она верди.
14 Ахша ҝәлин көчәркән әри-
ни сөвг етди ки, онун ата-
сындан торпаг са�әси истә-
син. Гыз улагдан дүшәндә� Ка-
либ ондан сорушду: «Нә истә-
јирсән?» 15 Гыз деди: «Мәнә
�әдијјә вер, чүнки мәнә ҹәнуб-
да� гураг јер вермисән, инди
Гуллот-Маими� дә вер». Белә-
ҹә, Калиб Јухары Гуллоту вә
Ашағы Гуллоту она верди.

16 Мусанын гајынатасы-
нын3 нәслиндән олан гәни-
ләр4 јә�удалыларла бирлик-
дә хурма ағаҹлары шә�әрин-
дәнS чыхыб Арадданm ҹәнуб-
да јерләшән Јә�уда сә�расына
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ҝәлдиләр. Онлар орада хал-
гын арасында мәскунлашды-
лар.* 17 Јә�уда гардашы Шә-
мунла бирликдә јүрүш едиб
Сәфатда јашајан кәнаниләрин
үстүнә ҝетди. Онлар шә�әри
јерлә јексан едиб+ адыны Һор-
ма�, гојдулар. 18 Сонра Јә�у-
да Гәззәни- бүтүн әразиси-
лә, Ашкелону¸ бүтүн әразиси-
лә вә Екрону/ бүтүн әразисилә
бир јердә зәбт етди. 19 Је�о-
ва Јә�удаја дајаг олурду. Одур
ки, онлар дағлыг бөлҝәни әлә
кечирә билдиләр. Анҹаг аран
ә�алисини гова билмәдиләр,
чүнки онларын дәрјазлы ҹәнҝ
арабалары вар иди.1 20 Муса-
нын вәд етдији кими, Һәбру-
ну Калибә вердиләр.À Калиб
дә Анагын үч оғлуну3 орадан
говду.

21 Бинјамин исә Јерусәлим-
дә јашајан јәбусиләри говма-
ды. Бу сәбәбдән, јәбусиләр бу
ҝүнә гәдәр Јерусәлимдә бин-
јаминлиләрлә бирликдә јаша-
јырлар.4

22 Бу арада Јусиф өвладла-
рыS Бејтелин үстүнә јүрүш ет-
диләр. Је�ова онларла иди.m

23 Јусиф өвладлары Бејтелә
кәшфијјата ҝетдиләр. (Шә�ә-
рин әввәлки ады Луз иди.) U

24 Онлар шә�әрдән чыхыб ҝә-
лән бир киши илә растлашды-
лар вә она дедиләр: «Шә�әрә
ҝедән јолу бизә ҝөстәр. Биз дә
сәнә рә�м едәрик». 25 Киши
шә�әрә ҝедән јолу онлара ҝөс-
тәрди. Онлар шә�әри гылынҹ-
дан кечиртдиләр, кишини исә
аиләси илә бирликдә бурахды-
лар.V 26 О, �етләрин дијары-
на ҝетди, орада шә�әр салыб
адыны Луз гојду. Бу ҝүнә гә-
дәр шә�әр белә адланыр.

27 Мәнәссә Бејт-Шәәнин вә
әтраф шә�әрләрин, ТанагынÄ

вә әтраф шә�әрләрин, Дорун

5B5; � �ÀZ*amB YÀÑ,À YÀÑVdY 1/SWYÀD

вә әтраф шә�әрләрин, Јивла-
мын вә әтраф шә�әрләрин, Ме-
ҝиддонун вә әтраф шә�әр-
ләрин ә�алисини мәғлуб едә
билмәди.* Кәнаниләр орада
галыб јашадылар. 28 Исраил-
лиләр гүввәтләнәндә кәнани-
ләри көләлијә салдылар,+ амма
торпагларыны тамамилә әлә
кечирмәдиләр.,

29 Әфраим дә Ҹәзәрдә јаша-
јан кәнаниләри говмады. Кә-
наниләр Ҹәзәрдә онларын ара-
сында јашады.-

30 Зәбулун Гитрон вә На�а-
лул¸ ә�алисини говмады. Кәна-
ниләр онларын арасында јаша-
дылар вә көлә ишиндә ишлә-
диләр./

31 Ашир Акко, Сидон1, Ах-
лаб, ӘхзибÀ, Һелба, Афиг3

вә Рә�уб4 ә�алисини говмады.
32 Аширлиләр мәмләкәтдә ја-
шајан кәнаниләрин арасында
јашадылар, чүнки онлары гов-
мадылар.

33 Нифталы Бејт-Шәмс вә
Бејт-Әнат ә�алисини говма-
ды.S Нифталылар мәмләкәт-
дә јашајан кәнаниләрин ара-
сында јашадылар.m Бејт-Шәмс
вә Бејт-Әнат сакинләри онлар
үчүн көлә кими ишләдиләр.

34 Амориләр данлылары
дағлыг бөлҝәјә сыхышды-
рыб арана бурахмадылар. U

35 Амориләр Һарәс дағында,
АјалонV вә ШалбимдәÄ галыб
јашадылар. Амма Јусиф өвлад-
ларынын голу гүввәтләнән-
дә амориләри көләлијә салды-
лар. 36 Амориләрин әразиси
Әгрәб јохушунданW башлајыр-
ды; �әмчинин Селадан башла-
јыб дағлыг бөлҝәјә доғру уза-
нырды.

2 Је�ованын мәләјиY Ҝилгал-
данZ Бу�имә ҝәлиб деди:

«Мән сизи Мисирдән чыхарт-
дым, ата-бабаларыныза анд
ичиб сөз вердијим дијара ҝә-
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тирдим.* Үстәлик, дедим: “Си-
зинлә кәсдијим ә�ди �еч
вахт позмајаҹағам.+ 2 Сиз
дә бу торпағын сакинләри
илә ә�д бағламајын,, онларын
гурбанҝа�ларыны дармада-
ғын един”.- Анҹаг сиз сөзүмү
гулагардына вурдунуз.¸ Нијә
белә етдиниз? 3 Буна ҝөрә
дә дејирәм: “Онлары өнүнүз-
дән говмајаҹағам,/ онлар си-
зин үчүн тор,1 алла�лары исә
тәлә олаҹаг”».À

4 Је�ованын мәләји бу сөз-
ләри исраиллиләрә дејәндә
халгын арасында шивән гопду.
5 Буна ҝөрә дә о јери Бу�им�
адландырдылар. Халг орада
Је�оваја гурбан ҝәтирди.

6 Јушә халгы јола салды.
Һәр кәс өз торпаг пајыны
тутмаг үчүн ирсинә ҝетди.3

7 Халг Јушәнин дөврүндә,
еләҹә дә Јушәдән сонра галан
вә Је�ованын Исраил үчүн ет-
дији мө�тәшәм ишләри ҝөрән
ағсаггалларын дөврүндә Је�о-
ваја ибадәт етди.4 8 Је�ова-
нын гулу Нун оғлу Јушә јүз он
јашында вәфат етди.S 9 Ону
ирс алдығы торпагда, Әфраим
дағлыг бөлҝәсиндәки Тимнат-
Һарәсдә,m Ҹааш дағындан ши-
малда дәфн етдиләр. U 10 Бү-
түн о нәсил өлүб әҹдадлары-
на говушду�. Онлардан сон-
ра Је�ованы танымајан, Онун
Исраил үчүн етдији ишләрдән
бихәбәр олан јени нәсил пејда
олду.

11 Исраиллиләр Је�ованын
бәјәнмәдији пис ишләр ҝөрмә-
јә вә Бааллара ситајиш ет-
мәјә башладылар.V 12 Бунун-
ла да Је�ованы, онлары Ми-
сирдән чыхаран аталарынын
Алла�ыны атыбÄ башга ал-
ла�лары, әтраф халгларын ал-

6B9 � �ÀZ*amB *¸W*j*ZW*`D 6B5> � �+O
`*ZSWÀ`/À ¾WºYº +À/SS /SWWÀ bÀa,S`
1/ÀZ Se*/ÀD

ла�ларыны тутдулар,* онлара
сәҹдә едиб Је�ованы тә�гир
етдиләр.+ 13 Онлар Је�ова-
ны атдылар, Баал вә Әшту-
рәт бүтләринә ситајиш етди-
ләр., 14 Онда Је�ованын ис-
раиллиләрә гәзәби күкрәди,
онлары таланчыларын басгы-
нына мәруз гојду.- Онлары әт-
рафдакы јағылара верди�¸ вә
халг дүшмәнләрин гаршысын-
да аҹиз галды./ 15 Һара ҝе-
дирдиләрсә, Је�ованын әли
онлара гаршы галхырды. Је-
�ова неҹә демишди вә Је�о-
ва неҹә анд ичмишди,1 елә дә
едирди, онларын башына бә-
лалар ҝәтирирди.À Халг зүлм
чәкирди.3 16 Буна ҝөрә Је�о-
ва �акимләр ҝөндәрирди. Он-
лар да халгы басгынчыларын
әлиндән гуртарырды.4

17 Анҹаг халг �акимләрә дә
гулаг асмырды. Башга алла�-
лара ситајиш едәрәк Алла�а
хәјанәт едирди. Исраиллиләр
Је�ованын әмрләринә табе
олан әҹдадларынынS јолундан
тез сапдылар, ата-бабаларына
охшамадылар. 18 Је�ова он-
лара �акимләр ҝөндәрирди.m

Је�ова �акимләрин �әр бири-
нә дајаг олур, онларын дөв-
рүндә халгы дүшмәнләрдән
гуртарырды. Чүнки зүлмкар-
ларын вә залым ганичәнләрин
әлиндән халгын етдији фәрјад U

әршә галханда Је�ованын он-
лара јазығы ҝәлирди�.V

19 Амма елә ки �аким өлүр-
дү, халг башга алла�лара үз
тутуб онлара ситајиш едәрәк
аталарындан да бешбетәр дав-
ранырды.Ä Онлар өз әмәл-
ләриндән вә инадларындан
әл чәкмирдиләр. 20 Ахырда
Је�ованын Исраилә гәзәби
аловландыW вә О деди: «Мадам
ки бу халг ата-бабалары илә
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бағладығым ә�ди позду,* Мә-
ним итаәтимдән чыхды,+

21 Мән дә Јушәнин өлүмүн-
дән сонра галан халгларын
�еч бирини онларын өнүн-
дән говмајаҹағам., 22 Бунун-
ла Исраили сынагдан кечи-
рәҹәјәм, ҝөрүм онлар атала-
ры кими, Је�ованын јолу илә
ҝедәҹәкләр, ја јох».- 23 Белә-
ликлә, Је�ова бу халглары
дәр�ал говмајыб сахлады, он-
лары Јушәјә тәслим етмәди.

3 Кәнандакы мү�арибәләри
ҝөрмәјән исраиллиләри сы-

нагдан кечирмәк үчүн¸ Је�о-
ванын сахладығы халглар бун-
лардыр 2 (бу, она ҝөрә иди
ки, Исраилин мү�арибә ҝөр-
мәмиш сонракы нәсилләри мү-
�арибә ҝөрсүн): 3 беш Фи-
лишт/ �акими, бүтүн кәнани-
ләр, сидонлулар1 вә Баал-Һәр-
мун дағындан та Ләбу-ҺәмәсәÀ

гәдәр Ливан дағында3 јашајан
�ивиләр4. 4 Је�ова бу халгла-
ры сахлады ки, исраиллилә-
ри сынасын, Муса васитәсилә
ата-бабаларына вердији әмр-
ләрә риајәт едиб-етмәјәҹәк-
ләрини өјрәнсин.S 5 Беләлик-
лә, исраиллиләр кәнаниләрин,
�етләрин, амориләрин, фәри-
зиләрин, �ивиләрин вә јә-
бусиләрин арасында јашајыр-
дылар.m 6 Онлар бу халглара
гыз вериб, онлардан гыз алыр-
дылар. Ахырда исраиллиләр
онларын алла�ларына ибадәт
етмәјә башладылар.U

7 Исраиллиләр Је�ованын
бәјәнмәдији пис ишләр ҝөрүр-
дүләр. Онлар өзләринин Алла-
�ы Је�ованы унутдулар, Баал-
лараV вә Ашера бүтләринә�Ä

ибадәт етдиләр. 8 Онда Је-
�ова Исраилә гәзәбләнди вә
онлары Икичајарасы� падша-
�ы Кушан-Ришәтајимә тәслим

7B; � �º¸ÀbÀ +*fD 7B< � �1a\]\b*YSU*D

етди. Исраиллиләр сәккиз ил
Кушан-Ришәтајимә хидмәт ет-
диләр. 9 Халг Је�овадан им-
дад диләјиб көмәк истәјән-
дә* Је�ова онлара хилас-
кар јетирди,+ Калибин кичик
гардашы Гәназын оғлу Үснии-
ли, исраиллиләри хилас ет-
мәјә ҝөндәрди. 10 Је�ованын
ру�у Үсниилин үзәринә енди-

вә о, Исраилин �акими олду.
Үсниил Икичајарасы падша-
�ы Кушан-Ришәтајимлә дөјү-
шә чыханда Је�ова падша�ы
онун әлинә верди вә о, Кушан-
Ришәтајимин үзәриндә гәлә-
бә газанды. 11 Бундан сонра
өлкә гырх ил динҹ јашады.
Сонра Гәназ оғлу Үсниил вә-
фат етди.

12 Исраиллиләр јенә дә Је-
�ованын бәјәнмәдији пис иш-
ләр ҝөрмәјә башладылар.¸ Је-
�ованын изни илә Муаб/ пад-
ша�ы Әҹлун исраиллиләрин
үзәриндә ағалыг етмәјә баш-
лады, чүнки халг Је�ованын
бәјәнмәдији пис ишләр ҝөрүр-
дү. 13 О, әмуниләрлә1 әмали-
гәләриÀ дә исраиллиләрә гар-
шы галдырды. Онлар Исраи-
лә �үҹум едиб хурма ағаҹлары
шә�әрини3 алдылар. 14 Ис-
раиллиләр он сәккиз ил Муаб
падша�ы Әҹлуна гуллуг ет-
диләр.4 15 Сонра исраилли-
ләр Је�оваја дад еләдиләрS

вә Је�ова онлары гуртармаг
үчүнm бинјаминлиU Гира�ын
оғлу солахајV Ә�удуÄ ҝөндәрди.
Бир дәфә исраиллиләр Ә�удла
Муаб падша�ы Әҹлуна хәраҹ
ҝөндәрирдиләр. 16 Ә�уд бир
гулаҹ� узунлуғунда икиағызлы
хәнҹәр дүзәлдиб палтарынын
алтындан сағ будуна бағлады.
17 О, хәраҹы Муаб падша�ы
Әҹлунун �үзуруна ҝәтирди.
Әҹлун шишман адам иди.
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18 Ә�уд хәраҹы тәгдим

едиб гуртарандан сонра хә-
раҹы ҝәтирәнләри јола сал-
ды. 19 Анҹаг өзү Ҝилгалда-
кы* ојма бүтләрин� јанындан
ҝери гајыдыб падша�а деди:
«Еј падша�, сәнә ҝизли сөзүм
вар». О деди: «Сакит!» Буну
ешидәндә бүтүн гуллугчулар
бајыра чыхдылар. 20 Падша�
үст мәртәбәдәки сәрин отаг-
да тәк отурмушду. Ә�уд она
јахынлашыб деди: «Алла�дан
сәнә сөз ҝәтирмишәм». Әҹ-
лун тахтдан галхды. 21 Ә�уд
сол әлини атыб сағ будундан
хәнҹәри чәкди вә онун гар-
нына сохду. 22 Хәнҹәр гәбзә-
гарышыг онун гарнына ҝир-
ди. Пиј тијәни өртдү, чүнки
Ә�уд хәнҹәри онун гарнын-
дан чыхартмады. Онун нә-
ҹиси төкүлдү. 23 Ә�уд арха-
сынҹа јухары отағын гапыла-
рыны өртүб гыфыллады вә еј-
вандан� чыхыб ҝетди. 24 О
ҝедәндән сонра хидмәтчилә-
ри ҝәлиб ҝөрдүләр ки, јуха-
ры отағын гапылары гыфыл-
лыдыр. Онлар дедиләр: «Јәгин
падша� ичәри отагда ајагјолу-
на ҝедиб». 25 Онлар чох ҝөз-
ләдиләр, ахырда нара�ат ол-
маға башладылар. Ҝөрәндә ки,
падша� гапыны ачмыр, ачар
ҝөтүрүб гапылары ачдылар вә
ҝөрдүләр ки, падша�ын ҹәсә-
ди јерә сәрилиб.

26 Онлар орада ләнҝимәк-
дә икән Ә�уд артыг гачыб ојма
бүтләрин�+ јанындан кечмиш
вә сағ-саламат Сејра�а чат-
мышды. 27 Ә�уд ораја, Әф-
раим дағлыг бөлҝәсинә, ча-
танда шејпур чалды.- Исраил-
лиләр онун башчылығы ал-
тында дағлардан ендиләр.
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28 Ә�уд онлара деди: «Ардым-
ҹа ҝәлин! Је�ова дүшмәниниз
муабиләри сизә тәслим едиб».
Исраиллиләр онун ардынҹа
ҝетдиләр вә Иордан чајынын
кечидләрини тутдулар ки, муа-
биләр гача билмәсинләр. Он-
лар кимсәни чајы кечмәјә гој-
мадылар. 29 Онда исраилли-
ләр 10 000 муабини гырдылар.*

Өзү дә онларын �әр бири ҝүҹ-
лү иҝид иди, амма �еч бири га-
чыб гуртула билмәди.+ 30 О
ҝүн Муаб Исраилә бојун әјди.
Өлкә сәксән ил динҹ јашады.,

31 Ә�уддан сонра чомаг-
ла- 600 филиштлини�¸ өлдү-
рән Әнат оғлу Шамгар/ �а-
ким олду. О да Исраили хилас
етди.

4 Ә�удун вәфатындан сонра
исраиллиләр јенә дә Је�о-

ванын бәјәнмәдији пис ишләр
ҝөрмәјә башладылар.1 2 Је-
�ова да онлары Һәзурда �өкм-
ранлыг едән Кәнан падша�ы
Јавинә тәслим етди.À Онун ор-
дусунун башчысы Сисар иди.
О, Һарошет-Гуимдә3 јашајыр-
ды. 3 Јавинин 900 дәрјазлы
ҹәнҝ арабасы вар иди.4 О, дүз
ијирми ил исраиллиләрә ган
уддурду.S Ахырда исраиллиләр
Је�оваја фәрјад етмәјә башла-
дылар.m

4 О вахт Исраилдә Ләфду-
тун арвады пејғәмбәр Дәбу-
рәU �акимлик едирди. 5 О,
Әфраим дағлыг бөлҝәсиндә,
РамаV илә БејтелÄ арасында,
Дәбурәнин хурма ағаҹлары ал-
тында отурурду. Исраиллиләр
Алла�ын �өкмләрини өјрән-
мәк үчүн онун јанына ҝәлир-
диләр. 6 Дәбурә хәбәр ҝөндә-
риб Әбнам оғлу БәрәгиW Гәдәс-
НифталыданY чағыртдырды вә
она деди: «Исраилин Алла�ы
Је�ова белә бујурур: “Галх,
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Табур дағына јүрүш ет. Өзүн-
лә Нифталы вә Зәбулундан
10 000 нәфәр ҝөтүр. 7 Мән Ја-
винин ордусунун башчысы Си-
сары ҹәнҝ арабалары вә го-
шунлары илә бирҝә Гишон ча-
јына* — сәнин јанына ҝәтириб
сәнә тәслим едәҹәјәм”».+

8 Бәрәг она деди: «Сән мә-
нимлә ҝетсән, ҝедәрәм,
әҝәр ҝетмәсән, ҝетмәјәҹәјәм».
9 Дәбурә деди: «Ҝетмәјинә ҝе-
дәрәм. Амма бил ки, бу јү-
рүшдән шө�рәт сәнә ҝәлмәјә-
ҹәк. Чүнки Је�ова Сисары га-
дын әлинә верәҹәк»., Дәбурә
галхыб Бәрәглә Гәдәсә- ҝетди.
10 Бәрәг Зәбулун вә Нифталы-
ны Гәдәсә �ајлады.¸ Онун ар-
дынҹа 10 000 адам ҝетди. Дәбу-
рә дә онунла ҝетди.

11 О заманлар гәни Һабир
диҝәр гәниләрдән/, јәни Муса-
нын гајынатасы Һубабын1 өв-
ладларындан ајрылыб Гәдәс-
дә, Сәнаннимдәки бөјүк аға-
ҹын јахынлығында чадыр сал-
мышды.

12 Сисара хәбәр чатды ки,
Әбнам оғлу Бәрәг Табур дағы-
на галхыб.À 13 Сисар бүтүн
ҹәнҝ арабаларыны — 900 дәр-
јазлы арабасыны вә бүтүн го-
шунларыны дәр�ал Һарошет-
Гуимдән Гишон чајына топла-
ды.3 14 Дәбурә Бәрәгә деди:
«Галх, чүнки бу ҝүн Је�ова-
нын Сисары сәнә тәслим едә-
ҹәји ҝүндүр. Бил, Је�ова сә-
нин өнүндә ҝедир». Бәрәг
10 000 нәфәрлә Табур дағын-
дан енди. 15 Је�ова Сисары,
онун бүтүн ҹәнҝ арабаларыны
вә ордусуну чашгынлыға са-
лыб4 Бәрәгин гылынҹына вер-
ди. Сисар исә арабасындан дү-
шүб гачмаға үз гојду. 16 Бә-
рәг ҹәнҝ арабаларыны вә го-
шунлары Һарошет-Гуимәдәк
тәгиб етди. Беләҹә, Сисарын
бүтүн ордусу гылынҹдан кечи-

рилди, бир нәфәр дә сағ галма-
ды.*

17 Сисар исә гачыб гәни Һа-
бирин арвады+ Јаилин, чады-
рына ҝәлди, чүнки Һәзур пад-
ша�ы Јавинлә- гәни Һабирин
еви арасында сүл� вар иди.
18 Јаил Сисарын гаршысына
чыхыб деди: «Бујур, ағам, ҝәл
ичәри. Горхма». О, чадыра ҝир-
ди. Гадын онун үстүнү јорған-
ла өртдү. 19 Сонра Сисар га-
дындан ха�иш еләди: «Су-
сузлугдан јанырам, мәнә бир
ичим су вер». Гадын сүд тулу-
ғуну ачыб она верди¸ вә јени-
дән үстүнү өртдү. 20 Сисар
она деди: «Чадырын ағзында
дур. Кимсә ҝәлиб сорушса ки,
бурада адам вар, ја јох, дејәр-
сән јохдур».

21 Сисар чох јорулдуғун-
дан дәрин јухуја ҝетди. Һаби-
рин арвады Јаил әлинә чадыр
мыхы вә тохмаг ҝөтүрүб са-
китҹә она јахынлашды, мыхы
ҝиҹҝа�ына елә зәрблә вурду
ки, мых онун башыны дәлиб
јерә ҝирди вә о өлдү./

22 Бәрәг Сисары тәгиб едә-
едә ора ҝәлиб чыхды. Јаил
онун габағына чыхыб деди:
«Ҝәл ахтардығын адамы сәнә
ҝөстәрим». Бәрәг онунла ичә-
ри ҝирәндә ҝөрдү ки, Сисар
өлүб, ҝиҹҝа�ында мых јерә сә-
рилиб.

23 Беләликлә, о ҝүн Ал-
ла� Кәнан падша�ы Јави-
ни исраиллиләрә табе етди.1

24 Исраиллиләрин голу ҝет-
ҝедә Кәнан падша�ы Јави-
нә гаршы гүввәтләнди,À ахыр-
да онлар Кәнан падша�ы Јави-
ни мә�в етдиләр.3

5 О ҝүн Дәбурә4 Әбнамын
оғлу БәрәгләS бирҝә бу нәғ-

мәни охуду:m

2 «Исраиллиләр сачларыны
ачыб төкдү, ҹәнҝә
�азыр олду,

�¿�D 8
* 5
/ 5<B8>
˛+ <7B=

+ �Z 6>B5

, ÁV 8B65E 66
ÁV 9B68E 6:

- �j 6>B;E =
�j 65B76

¸ ÁV 9B5<

/ �U 68B65
ÁV 5B5:
5�j 59B:

1 �U 5>B6=

À ÁV 8B:

3 ÁV 9B6>E 65

4 �f 58B68
�j 5>B5>

��������������������

�*¸ aºbdZ
* �, 6:B;

+ ÁV 8B55

, ÁV 9B68

- ÁV 8B5E 6

¸ ÁV 9B69

/ ÁV 8B=
ÁV 9B6:E 6;

1 �+ 55B76E 77

À �` =B69

3 �Z ;B68
��������������������

�¿�D 9
4 ÁV 8B8

S ÁV 8B:
�+ 55B76

m �f 59B5
˛+ 5<B�º-



365 Á�	��¿
 9B7—5:
Халг шөвглә дөјүшә атыл-
ды,*

Је�оваја алгыш един!
3 Сиз, еј падша�лар, ешидин,

еј �акимләр, гулаг верин!
Је�ованы нәғмәләрдә
тәрәннүм едәҹәјәм,

Исраилин Алла�ы Је�ова-
ны+ мәд� едәҹәјәм.,

4 Је�ова, Сән Саирдән
чыханда,-

Әдум торпағындан ҝәләндә
Јер титрәди, ҝөјләр сула-
рыны бошалтды,

Булудлар шыр�ашыр
лејсан төкдү.

5 Дағлар Је�ованын габа-
ғында әриди�,¸

Сина Исраилин Алла�ы Је-
�ованын/ өнүндә дүзән-
ҝа� олду.1

6 Әнат оғлуШамгарынÀ

ҝүнләриндә,
Јаилин3 дөврүндә јоллар
бомбош галмышды,

Јолчулар ара јолларла
ҝедирди.

7 Исраил кәндләри кимсәсиз
галмышды.

Мән Дәбурә4 ајаға галхмаз-
дан,

Исраилдә бир анатәк меј-
дана чыхмаздан әввәл
бир кәндли јох иди.S

8 Халг өзү үчүн јени алла�-
лар сечди,m

Дарвазалар ағзында
мү�арибә башлады.U

Гырх мин исраилли
арасында

Бир галхан, бир низә
ҝөзә дәјмирди.

9 Гәлбим Исраилин әмирлә-
риләдир,V

Халга гошулуб ҝедәнләрлә-
дир.Ä

Алгыш един Је�оваја!

9B9 � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB a*`amW/mD

10 Сиз, еј боз улаглара минән-
ләр,

Ба�алы халылар үстдә оту-
ранлар,

Еј јолларла ҝедәнләр,
Фикир верин!

11 Гују башындан мал-гара су-
варанларын сәси ешиди-
лирди.

Онлар Је�ованын �агг иш-
ләрини нәгл едирдиләр,

Кәндлиләринин Исраилдә-
ки �агг ишләриндән
данышырдылар.

Онда Је�ованын халгы
дарвазалара ахышды.

12 Ојан, еј Дәбурә*, ојан!
Ојан, ојан, нәғмә оху!+

Галх, еј Бәрәг!, Әсирләри-
ни апар, еј Әбнам оғлу!

13 Онда сағ галанлар әсилза-
дәләрин јанына ҝәлди,

Је�ованын халгы голузор-
лулара гаршы чыхмаг
үчүн јаныма ҝәлди.

14 Дәрәдә оланларын көкү
Әфраимә ҝедиб чыхыр.

Еј Бинјамин, онлар сәнин-
ләдир, дөјүшчүләринин
арасындадыр.

Ма�ирдән- әмирләр енди,
Зәбулундан әлиндә әса дө-
јүшчү јығанлар� ҝәлди.

15 Јәсакир бәјләри Дәбурә-
нин јанында иди,

Бәрәг¸ дә Јәсакир кими
онунла иди.

Ону пај-пијада дәрәјә
ҝөндәрдиләр./

Рубән бөлүкләри гәрар-
сызлыг ичиндә иди.

16 Нә үчүн белиндә хурҹун
отуруб

Сүрүләр үчүн чалынан тү-
тәк сәсинә гулаг асыр-
дын?1

Рубән бөлүкләри гәрар-
сызлыг ичиндә иди.
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17 Ҝилад Иорданын о тајын-

дан чыхмады.*

Бәс Дан нијә ҝәмиләрдә
галды?+

Ашир дәниз са�илиндә
бош-бикар отурду,

Өз лиманларындан тәрпән-
мәди.,

18 Зәбулун �әјатыны өлүмүн
пәнҹәсинә атды,

Нифталы да- ачыг тәпәләр-
дә¸ белә етди.

19 Падша�лар ҝәлди,
онлар дөјүшдү.

Сонра Кәнан падша�лары
вурушду/

Танагда, Меҝиддо сулары
јанында.1

Онлара гәнимәт ҝүмүш
дүшмәди.À

20 Улдузлар асимандан
дөјүшдү,

Өз јерләриндән Сисара
гаршы вурушду.

21 Гишон чајы дүшмәнләри
јујуб апарды,3

Гәдим чај, Гишон чајы.
Еј ҹаным, сән гүдрәтлини
әзиб тапдаладын!

22 Ајғырлары дөрднала
чапанда

Атлар дырнағы илә
јери дөјәҹләди.4

23 Је�ованын мәләји деди:
“Мәруза ләнәт олсун!

Гој онун сакинләринә
ләнәт олсун!

Чүнки Је�оваја көмәјә
ҝәлмәдиләр,

Је�ованын иҝидләринә го-
шулуб көмәјә ҝәлмәди-
ләр”.

24 Гадынлар арасында ЈаилS,
Гәни Һабиринm арвады
ән бәхтәвәрдир.

О, чадырда јашајан гадын-
ларын ән хошбәхтидир!

25 Сисар су истәди,
о, сүд верди,

Нәфис бајрам касасында
она гајмаг верди.*

26 Әлини узадыб чадыр мы-
хыны ҝөтүрдү,

Сағ әлинә тохмаг алды.
Тохмагла Сисарын башыны
әзди,

Мыхла ҝиҹҝа�ларыны
дәлиб дағытды.+

27 О, Јаилин ајаглары алтына
јыхылды, сәрилиб јердә
галды,

Гадынын ајаглары алтына
јыхылды, јерә дөшәнди;

Јыхылдығы јердә дә
јенилди.

28 Пәнҹәрәдән гадын
бојланырды,

Сисарын анасы шәбәкәдән
бахырды:

“Ҝөрәсән, оғлумун арабасы
�арада галды?

Нијә атларынын ајаг тап-
пылтысы ҝәлмир?”,

29 Күбар ханымлардан ән
ағыллысы ҹаваб верди,

О өзү дә өз-өзүнә дејирди:
30 “Јәгин гәнимәти бөлүшдү-

рүрләр,
Һәр ҹәнҝавәрә бир гыз,
ики гыз верирләр,

Гәнимәтдән Сисара
әлван либаслар дүшүр.

Гарәтчиләрин бојнуна
бәзәк кими,

Нахышлы, ал-әлван палтар,
нахышлы ики палтар
дүшүр”.

31 Еј Је�ова, гој бүтүн дүш-
мәнләрин мә�в олсун,-

Сәни севәнләр исә әзә-
мәтлә доған ҝүнәш кими
парласын!»

Бундан сонра өлкә гырх ил
динҹ јашады.¸

6 Исраиллиләр јенә дә Је�о-
ванын бәјәнмәдији пис иш-

ләр ҝөрдүләр./ Буна ҝөрә дә
Је�ова онлары једди ил Мәд-
јәнә табе етди.1 2 Мәдјән Ис-
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раилин үзәриндә ағалыг едир-
ди.* Исраиллиләр мәдјәнилә-
рин әлиндән дағларда, ма-
ғараларда, әлчатмаз јерләрдә
өзләри үчүн сығынаҹаглар�
дүзәлдирдиләр.+ 3 Елә ки ис-
раиллиләр әкин әкирдиләр,
мәдјәниләр, әмалигәләр, вә
шәрглиләр- онлара �үҹум
едирди. 4 Онлар Исраил тор-
пағына ҝириб дүшәрҝә салыр,
Гәззәјә гәдәр өлкәнин бүтүн
мә�сулуну мә�в едирдиләр.
Исраилдә әрзаг гојмурдулар,
өлкәдә мал-гара, гојун-гузу,
улаг галмырды.¸ 5 Чүнки он-
лар өз �ејванлары вә ча-
дырлары илә ҝәлирди, сајла-
ры чәјирткә кими чох олурду./

Адамларын вә дәвәләрин сајы-
�есабы олмурду.1 Онлар ҝә-
либ өлкәни виран гојурду-
лар. 6 Исраил мәдјәниләрин
уҹбатындан чох јохсуллашды.
Онда халг Је�овадан имдад
диләмәјә башлады.À

7 Исраил Мәдјәнин әлиндән
Је�оваја дад едәндә3 8 Је�о-
ва исраиллиләрә пејғәмбәр
ҝөндәрди. О, халга деди: «Ис-
раилин Алла�ы Је�ова белә
дејир: “Мән сизи Мисирдән, кө-
ләлик мәмләкәтиндән чыхарт-
дым.4 9 Сизи мисирлиләрин
вә бүтүн зүлмкарларын әлин-
дән гуртардым. Онлары габа-
ғыныздан говуб торпаглары-
ны сизә вердим.S 10 Сизә
дедим: “Мән Алла�ыныз Је�о-
вајам.m Торпағында јашадығы-
ныз амориләрин алла�ларын-
дан горхмајын”. U Сиз исә Мәнә
гулаг асмадыныз”».V

11 Бир ҝүн Је�ованын мә-
ләји ҝәлибÄ Өфрада, бөјүк аға-
ҹын алтында отурду. Бу ағаҹ
әбусәрлиW Јуәшин иди. Һә-
мин вахт Јуәшин оғлу Ҹә-
дунY үзүм сыхылан јердә буғ-
да дөјүрдү ки, сонра ону мәд-
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јәниләрдән ҝизләтсин. 12 Је-
�ованын мәләји она ҝөрүнүб
деди: «Је�ова сәнинләдир,*

еј иҝид!» 13 Ҹәдун она деди:
«Ај ағам, әҝәр Је�ова бизимлә-
дирсә, онда нијә биз бу ҝүнә
дүшмүшүк?+ Ата-бабаларымы-
зын “Је�ова бизи Мисирдән
чыхартды”, дејиб данышды-
ғы о мө�тәшәм ишләр �аны?-

Инди Је�ова бизи атыб,¸ гал-
мышыг мәдјәниләрин әлиндә».
14 Је�ова она бахыб деди:
«Ҝүҹүнү топла, ҝет. Сәни Мән
ҝөндәрирәм. Исраили Мәдјә-
нин әлиндән гуртараҹагсан»./

15 Ҹәдун ҹаваб верди: «Еј Је-
�ова, ахы мән Исраили неҹә
гуртарым? Мәним тајфам Мә-
нәссәдә бапбалаҹадыр, өзү дә
атамын евиндә ән кичик мә-
нәм». 16 Је�ова она деди:
«Мән сәнинлә олаҹағам,1 сән
мәдјәниләри елә әзәҹәксән ки,
елә бил, гаршында бир адам
вар».

17 Ҹәдун деди: «Әҝәр Сә-
нин ҝөзүндә лүтф тапмышам-
са, мәнә бир әламәт ҝөстәр,
билим ки, мәнимлә данышан
Сәнсән. 18 Риҹа едирәм, мән
бәхшиш ҝәтириб Сәнә тәгдим
едәнә гәдәр бурадан ҝетмә».À

Одеди: «Сән гајыдана кими бу-
рада ҝөзләјәҹәјәм». 19 Ҹәдун
ҝедиб бир оғлаг кәсди вә бир
ефа� ундан мајасыз чөрәк би-
ширди.3 О, әти сәбәтә гојду,
сујуну исә габа төкдү. Сонра
бунлары �әмин бөјүк ағаҹын
алтына ҝәтириб онун үчүн хө-
рәк чәкди.

20 Алла�ын мәләји она
деди: «Әти вә мајасыз чөрәји
ҝөтүр, орадакы бөјүк дашын
үстүнә гој, әтин сујуну да
ора төк». Ҹәдун белә дә етди.
21 Је�ованын мәләји әлин-
дәки әсаны узадыб уҹуну әтлә

:B5= � ˚e* 66 WSb`WSV -*+mZ bdbdYdZ*
+À`*+À`/S`D 	58 ÀW*,ÀaSZÀ +*fD

�¿�D :
* �U 77B99

+ 5�j 57B9E :

, ÁV 7B57

- ÁV <B5>

¸ �Z 6<B59E 77
�Z 6<B75E 8<

/ ÁV <B5>

1 ÁV ;B56

À �Z 8B7>

3 ÁV 6B5<
˛+ 5>;B5=

4 �f 6>B6
�, 6:B57
ÁV 6B5

S �j 5>B86
À =B68

m �Z :B8

U �j 68B59

V �Z 6<B59
ÁV 6B6
¿` 7B57

Ä ÁV 6B5

W �j 5;B6
ÁV :B68
ÁV <B76

Y �` 8=B66E 68
�+ 55B76

��������������������

�*¸ aºbdZ
* ÁV 6B5<

+ ÁV :B6

, �f 57B58

- �Z 8B=
˛+ 88B5

¸ �Z 75B5;
6�Y 59B6

/ ÁV <B66
�+ 55B76

1 �Z 6>B7E 8
ÁV 6B5<

À �` 5<B7E 9
ÁV 57B59

3 �` 5<B:E ;
�` 5=B5E 7



Á�	��¿
 :B66—7< 368
мајасыз чөрәјә тохундурду,
дашдан алов чыхыб әтлә чөрә-
ји удду.* Сонра Је�ованын мә-
ләји гејб олду. 22 Ҹәдун ан-
лады ки, бу, Је�ованын мәләји
иди.+

О деди: «Аман, ја Күлли-Их-
тијар Је�ова! Мән Сәнин мәлә-
јинин үзүнү ҝөрдүм, еј Је�о-
ва!», 23 Је�ова исә она деди:
«Сакит ол�. Горхма,- өлмәјә-
ҹәксән». 24 Ҹәдун орада Је-
�ованын адына гурбанҝа� дү-
зәлтди вә о, бу ҝүнәдәк
Је�ова-Салам�¸ адланыр. Гур-
банҝа� инди дә әбусәрлиләрин
Өфра әразисиндәдир.

25 Һәмин ҝеҹә Је�ова она
деди: «Дур, атана мәхсус
олан ҹаван буғаны, једдиил-
лик икинҹи ҹаван буғаны ҝө-
түр. Атана мәхсус олан Баал
гурбанҝа�ыны дағыт вә онун
јанындакы Ашера бүтүнү кәс./

26 Бу исте�камын башында
дашлары дүзүб Алла�ын Је-
�оваја бир гурбанҝа� тик.
Икинҹи ҹаван буғаны ҝөтүр,
доғрадығын Ашера бүтүнүн
одунҹаглары үстүндә јандыр-
ма гурбаны олараг тәгдим ет».
27 Ҹәдун нөкәрләриндән он
нәфәр ҝөтүрүб Је�ованын буј-
руғуну иҹра етди. Амма ата-
сынын ев ә�линдән вә шә-
�әр сакинләриндән чох горх-
дуғу үчүн бу иши ҝүндүз јох,
ҝеҹә еләди.

28 Шә�әр сакинләри сүб�
тездән галханда ҝөрдүләр ки,
кимсә Баалын гурбанҝа�ы-
ны дағыдыб, јанындакы Аше-
ра бүтүнү кәсиб вә икин-
ҹи буғаны тәзәҹә тикилмиш
гурбанҝа�ын үстүндә гурбан
ҝәтириб. 29 Адамлар бир-би-
риндән: «Буну ким едиб?» —
дејә сорушмаға башлады.
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Арашдырыб өјрәндиләр ки,
буну Јуәшин оғлу Ҹәдун едиб.
30 Шә�әр ә�ли Јуәшә деди:
«Оғлуну бураја ҝәтир, ону өл-
дүрәҹәјик. Чүнки о, Баалын
гурбанҝа�ыны дағыдыб, ја-
нындакы Ашера бүтүнү дә кә-
сиб». 31 Онда Јуәш* онун үс-
түнә шешәләнәнләрә деди:
«Баалы сиз мүдафиә едәҹәкси-
низ? Сиз ону хилас едәҹәкси-
низ? Ким ону мүдафиә еләсә,
бу сә�әр өлдүрүләҹәк.+ Әҝәр
о, алла�дырса, гој өзү-өзүнү
мүдафиә еләсин,, ахы онун
гурбанҝа�ыны дағыдыблар».
32 Атасы о ҝүн Ҹәдунун ады-
ны дәјишиб Јәруббаал� гоја-
раг деди: «Гој Баал өзү өз мү-
дафиәсинә галхсын, ахы онун
гурбанҝа�ыны дағыдыблар».

33 Бу арада бүтүн мәдјәни-
ләр-, әмалигәләр¸ вә шәргли-
ләр гүввәләрини бирләшдир-
диләр/ вә чајы кечиб Јизраил
дәрәсиндә дүшәрҝә салды-
лар. 34 Је�ованын ру�у Ҹә-
дуну бүрүдү.1 О шејпур чалыбÀ

әбусәрлиләри3 башына топла-
ды. 35 Ҹәдун бүтүн Мәнәссә-
јә гасидләр ҝөндәрди, онлар
да онун јанына ҝәлди. О �әм-
чинин Аширә, Зәбулуна вә
Нифталыја гасидләр ҝөндәрди,
онлар да она гошулдулар.

36 Сонра Ҹәдун Алла�а
деди: «Вәд етдијин кими, Ис-
раили мәним әлимлә гурта-
раҹагсанса,4 37 мәнә әламәт
вер. Мән хырмана тәзә гыр-
хылмыш јун сәрәҹәјәм. Әҝәр
ше� анҹаг јуну исладарса, �ән-
дәвәриндәки торпаг исә гуру
галарса, биләҹәјәм ки, вәд
етдијин кими, Исраили мә-
ним әлимлә гуртараҹагсан».
38 Белә дә олду. Ертәси ҝүн
Ҹәдун тездән галхыб јуну сых-
ды. Јундан бир ири каса гә-
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дәри су чыхды. 39 Лакин Ҹә-
дун Алла�а деди: «Мәнә аҹы-
ғын тутмасын, изин версән,
бир ха�иш дә едәрәм. Иҹазә
вер, бу иши јунла бир дә сы-
најым. Гој инди ше� �әндә-
вәрдәки торпағы ислатсын, јун
исә гуру галсын». 40 Алла� о
ҝеҹә елә дә етди. Бүтүн тор-
пағы ше� өртдү, анҹаг јун гуру
галды.

7 Јәруббаал, јәни Ҹәдун* вә
онун адамлары ертәдән ду-

руб Харуд чешмәсинин јанын-
да дүшәрҝә салдылар. Мәдјә-
ниләрин дүшәрҝәси ондан ши-
малда, Мө�рә тәпәсинин ја-
нында, дәрәдә иди. 2 Је�ова
Ҹәдуна деди: «Сәнин адамла-
рынын сајы �әддән артыг чох-
дур. Мәдјәни онлара тәслим
етмәјәҹәјәм,+ јохса Исраил өјү-
нүб дејәҹәк ки, “мән өзүм өзү-
мү хилас етдим”., 3 Ҹамаа-
та белә де: “Ким горхудан
әсирсә, евинә гајытсын”».- Ҹә-
дун бу сөзләрлә онлары сына-
ды. Онда 22 000 нәфәр евә га-
јытды. Онунла 10 000 адам
галды.

4 Је�ова бир дә Ҹәдуна де-
ди: «Јенә дә адамларын чох-
дур. Онлары су кәнарына ен-
дир. Орада онлары јохлајаҹа-
ғам. “Бу, сәнинлә ҝедәҹәк” де-
дијим адам сәнинлә ҝетсин,
“бу, ҝетмәјәҹәк” дедијим адам
исә ҝетмәсин». 5 Ҹәдун адам-
лары су кәнарына ендирди.
Је�ова Ҹәдуна бујурду: «Су-

ју ит кими дили илә ичәнләри
диз чөкәрәк ичәнләрдән ајыр».
6 Әлини ағзына апарыб сују
дили илә ичәнләрин сајы 300
нәфәр олду. Галанлары исә
сују диз чөкәрәк ичди.

7 Је�ова Ҹәдуна деди: «Сују
овҹундан ичән бу 300 нәфәр-
лә сизи хилас едәҹәјәм вә
мәдјәниләри сәнә тәслим едә-
ҹәјәм.¸ Галанларыны исә евлә-

ринә ҝөндәр». 8 Ҹәдун бүтүн
исраиллиләри евләринә ҝөн-
дәриб ҹәми 300 нәфәри сахла-
ды. Онлар о бириләринин азу-
гә вә шејпурларыны ҝөтүрдү-
ләр. Мәдјәниләрин дүшәрҝәси
Ҹәдунун дүшәрҝәсиндән аша-
ғыда, дәрәдә иди.*

9 О ҝеҹә Је�ова Ҹәдуна
деди: «Галх, дүшмән ордуҝа-
�ына �үҹум ет, онлары сәнә
тәслим етмишәм.+ 10 Јох
әҝәр �үҹум етмәјә горхурсан-
са, дур, нөкәрин Фүрајла бир-
ликдә ордуҝа�а ен. 11 Онла-
рын сө�бәтинә гулаг ас. Онда
�үҹум етмәјә ҹәсарәт тапаҹаг-
сан». Ҹәдун нөкәри Фүрајла
бирликдә ордуҝа�ын кәнары-
на енди.

12 Мәдјәниләр, әмалигәләр
вә бүтүн шәрглиләр, чәјирткә
сүрүсү кими дәрәни өртмүш-
дүләр, дәвәләри дәниз гуму
гәдәр чох иди, сајы-�есабы
јох иди.- 13 Ҹәдун ора ҝәлән-
дә бир киши јолдашына јуху-
суну данышырды: «Јухуда ҝөр-
дүм ки, бир ҝирдә арпа чөрә-
ји дијирләнә-дијирләнә мәдјә-
ниләрин ордуҝа�ына ҝирди. О,
чадырлардан биринә елә зәрб-
лә дәјди ки, чадыр дағылды.¸

Чөрәк чадыры алт-үст етди
вә чадыр јерлә јексан олду».
14 Онда јолдашы деди: «Бу,
исраилли Јуәшин оғлу Ҹәду-
нун гылынҹыдыр ки вар./ Ал-
ла� Мәдјәни вә бүтүн ордуҝа-
�ы она тәслим едиб».1

15 Ҹәдун јухуну вә јозуму-
ну ешидән кимиÀ Алла�а сәҹдә
гылды вә Исраил дүшәрҝәси-
нә гајыдыб деди: «Галхын, Је-
�ова мәдјәниләрин ордуҝа�ы-
ны сизә вериб». 16 Сонра 300
нәфәри үч дәстәјә бөлдү, �әр
биринә шејпур вә күп верди.3

Күпләрин ичиндә мәшәл вар
иди. 17 Ҹәдун онлара деди:
«Ҝөзүнүз мәндә олсун, мән
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нә етсәм, сиз дә елә един.
Ордуҝа�ын кәнарына чатанда
нә етсәм, сиз дә елә един.
18 Мән јанымдакыларла бир-
ҝә шејпур чаланда сиз дә ор-
дуҝа�ын әтрафында шејпур ча-
лын вә: “Је�ова уғрунда! Ҹә-
дун уғрунда!” — дејә �ајгырын.

19 Ҹәдун 100 нәфәрлик дәс-
тә илә икинҹи ҝеҹә нөвбәси-
нин� башланғыҹында, кешик-
чиләр дәјишәндән дәр�ал сон-
ра ордуҝа�ын кәнарына ҝәлди.
Онлар шејпурлары чалдылар*

вә әлләриндәки су күпләрини
сындырдылар.+ 20 Үч дәстә-
нин үчү дә шејпур чалыб күп-
ләри сындырды. Онлар сол әл-
ләриндә мәшәл, сағ әлләриндә
исә шејпур тутараг: «Је�ова-
нын гылынҹы! Ҹәдунун гылын-
ҹы!» — дејә �ајгырырдылар.
21 Бүтүн бу вахт әрзиндә ор-
дуҝа�ын әтрафында �әрә өз је-
риндә дурмушду. Бүтүн орду
�ај-күјлә гачмаға үз тутду.,

22 Һәмин 300 нәфәр шејпур-
ларыны чалмагда икән Је�ова
ордуҝа�да �амынын гылынҹы-
ны бир-биринә гаршы галдыр-
ды.- Дүшмән ордусу Бејт-Шит-
та�а гәдәр, Зәрраја тәрәф,
Таббат јахынлығындакы Абил-
Мә�ла¸ сәр�әдинә гәдәр гачды.

23 Нифталыдан, Аширдән
вә бүтүн Мәнәссәдән исраил-
лиләр бир јерә топланыб/ Мәд-
јәни тәгиб етдиләр. 24 Ҹәдун
бүтүн Әфраим дағлыг бөлҝә-
синә гасидләр ҝөндәриб деди:
«Мәдјәнин гаршысыны кәсмәк
үчүн ашағы енин, Бејт-Бара�а
гәдәр Иорданын вә голлары-
нын кечидләрини тутун». Бе-
ләҹә, бүтүн әфраимлиләр бир
јерә топландылар вә Бејт-Ба-
ра�а гәдәр Иорданын вә голла-
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рынын кечидләрини тутдулар.
25 Онлар Мәдјәнин ики �аки-
мини, Өрәб вә Зәәби тутдулар,
Өрәби сонралар Өрәб дашы
адланан дашын јанында, Зәә-
би исә Зәәб үзүмсыханында
өлдүрдүләр.* Онлар Мәдјәни
тәгиб етдиләр.+ Өрәблә Зәә-
бин башыны Иордан бөлҝәси-
нә, Ҹәдуна ҝәтирдиләр.

8 Әфраимлиләр Ҹәдуна деди-
ләр: «Нијә белә етдин?

Нијә Мәдјәнлә дөјүшә ҝедәндә
бизи чағырмадын?», Әфраим-
лиләр онунла далашдылар.-

2 Ҹәдун онлара деди: «Си-
зин еләдијинизин јанында мә-
ним еләдијим нәдир ки? Мәҝәр
Әфраимин башаг етдији үзүм¸

Әбусәрин/ јығдығы мә�сулдан
јахшы дејил? 3 Алла� Мәдјән
�акимләри Өрәблә Зәәби сизә
тәслим етди.1 Сизин етдијини-
зин јанында мәним етдијим нә-
дир ки?» Ҹәдунун бу сөзләрин-
дән сонра онлар сакитләшди-
ләр.

4 Сонра Ҹәдун Иордан чајы-
нын јанына ҝәлиб о таја кеч-
ди. Ҹәдун да, онунла олан 300
нәфәр дә чох јорулмушду. Буна
бахмајараг, онлар дүшмәни тә-
гиб едирдиләр. 5 О, Суггут
сакинләриндән ха�иш етди:
«Мән Мәдјән падша�лары Зәба
илә Салмуну тәгиб едирәм.
Адамларым ҝүҹдән дүшүб, он-
лара чөрәк верин». 6 Суггут
әјанлары ҹаваб вердиләр: «Мә-
ҝәр Зәба илә Салмун сәнин
әлиндәдир ки, ордуна чөрәк
верәк?» 7 Онда Ҹәдун деди:
«Инди ки белә олду, јахшы. Гој
Је�ова Зәба илә Салмуну мәнә
тәслим етсин, сизи чөл ти-
каныјла, кол-косла дөјәҹәјәм».À

8 Ҹәдун јолуна давам едиб Фә-
нуилә ҝәлди вә онлардан да
ејни ха�иши еләди. Фәнуил
ҹамааты да суггутлулар кими
ҹаваб верди. 9 Ҹәдун Фәнуил
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ҹамаатына деди: «Сағ-саламат
гајыдыб ҝәләндә сизин гала-
нызы дармадағын едәҹәјәм».*

10 Зәба вә Салмун тәхми-
нән 15 000 нәфәрлик гошун-
ла Карҝарда идиләр. Шәрг-
лиләрин ордусундан галан елә
онлар иди.+ Чүнки 120 000
әли гылынҹлы мә�в едилмиш-
ди. 11 Ҹәдун Нубадан вә Јог-
бә�әдән, шәргдә јерләшән кө-
чәриләрин јолу илә ҝетди вә
ҝөзләмәдикләри �алда, гәфил-
дән дүшмән дүшәрҝәсинә �ү-
ҹум етди. 12 Зәба вә Салмун
гачды. Ҹәдун бу ики Мәдјән
падша�ыны тәгиб едиб јахала-
ды. Бүтүн дүшәрҝәнин ҹанына
вәлвәлә дүшдү.

13 Јуәш оғлу Ҹәдун дөјүш-
дән Һарәсә галхан јолла га-
јытды. 14 Јолда суггутлу бир
ҹаваны јахалајыб сорғу-суа-
ла чәкди. Ҹаван оғлан да
Суггутдакы јетмиш једди әја-
нын вә ағсаггалын адыны ја-
зыб она верди. 15 Ҹәдун Суг-
гут ә�алисинин јанына ҝедиб
деди: «Бу да Зәба илә Салмун.
Бунлара ҝөрә сиз мәни әлә са-
лыб дејирдиниз: “Мәҝәр Зәба
илә Салмун сәнин әлиндәдир
ки, тагәтдән дүшмүш адамла-
рына чөрәк верәк?”»- 16 Ҹә-
дун Суггутун ағсаггалларыны
чөл тиканы вә кол-косла дөјүб
дәрсләрини верди.¸ 17 Һәм-
чинин Фәнуил галасыны да-
ғытды/ вә шә�әрин ә�алисини
гырды.

18 Ҹәдун Зәба илә Салмун-
дан сорушду: «Табурда өлдүр-
дүјүнүз адамлар неҹә адам-
лар иди? Онлар ҹаваб верди-
ләр: «Һамысы сәнин кими
иди, ша�задәјә охшајырды».
19 Онда о деди: «Онлар мә-
ним анабир гардашларым иди.
Је�оваја анд олсун, әҝәр он-
ларын ҹанына гыјмасајдыныз,
сизи өлдүрмәздим». 20 Ҹә-

дун илки Јатирә деди: «Галх
онлары өлдүр». Анҹаг оғлан
�әлә ҝәнҹ иди, буна ҝөрә
дә горхуб гылынҹыны чәкмә-
ди. 21 Зәба илә Салмун деди:
«Кишисәнсә, дур өзүн бизи өл-
дүр». Ҹәдун да дуруб Зәба
илә Салмуну өлдүрдү* вә дәвә-
ләрин бојнундакы ајпаралары
чыхарыб ҝөтүрдү.

22 Исраиллиләр Ҹәдуна де-
диләр: «Сән, оғлун, нәвән бизә
�өкмранлыг един. Чүнки сән
бизи Мәдјәнин әлиндән гур-
тардын».+ 23 Амма Ҹәдун он-
лара деди: «Нә мән, нә дә
оғлум сизә �өкмранлыг етмә-
јәҹәјик, сизә Је�ова �өкмран-
лыг едәҹәк»., 24 Сонра Ҹә-
дун деди: «Сиздән тәкҹә бир
ха�ишим вар. Гој �әр кәс пајы-
на дүшән гәнимәтдән мәнә
бир бурун сырғасы версин.
(Ахы исмајыллылар- гызыл бу-
рун сырғалары тахырдылар.)
25 Онлар: «Әлбәттә ки, верә-
рик», — дејиб јерә бир палтар
сәрдиләр вә �әр кәс гәнимә-
тиндән бир сырға ҝөтүрүб ора
атды. 26 Ајпара, пиләк, Мәд-
јән падша�ларынын ҝејиндији
бәнөвшәји јун либаслар вә дә-
вәләрин бојун зәнҹирләрини¸

чыхмаг шәрти илә, онун топ-
ладығы гызыл бурун сырғала-
рынын чәкиси 1700 шекел�
олду.

27 Ҹәдун �әмин гызылдан
бир дөшлүк дүзәлтди/ вә ону
өз шә�әри Өфрада1 гојду. Бү-
түн Исраил Алла�а хәјанәт
едиб Ҹәдунун дүзәлтдији дөш-
лүјә ибадәт етмәјә башлады.À

Бу, Ҹәдуна вә онун күлфәтинә
тәлә олду.3

28 Беләликлә, Мәдјән4 ис-
раиллиләрә бојун әјди, бир дә
онлара мејдан охумады. Өлкә
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Ҹәдунун дөврүндә гырх ил
динҹ јашады.*

29 Јуәш оғлу Јәруббаал+

евинә гајыдыб орада галды.
30 Ҹәдунун јетмиш оғлу вар

иди, чүнки арвадлары чох
иди. 31 Онун Си�амдакы ҹа-
ријәсиндән дә бир оғлу олду
вә адыны Әбумәлик, гојду.
32 Јуәш оғлу Ҹәдун узун өмүр
сүрүб вәфат етди. Ону әбу-
сәрлиләрин Өфра әразисиндә,
атасы Јуәшин гәбриндә дәфн
етдиләр.-

33 Ҹәдун вәфат едән кими
исраиллиләр јенә дә Алла�а
хәјанәт едиб Бааллара ситајиш
етмәјә башладылар¸ вә Баал-
Бәрити өзләринә алла� етди-
ләр./ 34 Исраиллиләр өзлә-
ринин Алла�ы Је�ованы, он-
лары әтрафдакы халгларын
әлиндән хилас едән Алла�ы
јада салмадылар.1 35 Онлар
Јәруббаалын, јәни Ҹәдунун Ис-
раилә етдији јахшылығын мү-
габилиндә онун күлфәтинә хе-
јирха�лыг ҝөстәрмәдиләр.À

9 Јәруббаалын оғлу Әбумә-
лик3 Си�ама, дајылары-

нын јанына ҝетди. Онлара
вә ана бабасынын го�ум-әгрә-
басына деди: 2 «Си�амын бө-
јүкләринә� белә дејин: “Сизин
үчүн �ансы јахшыдыр? Јәруб-
баалын јетмиш оғлу4 сизә рә�-
бәрлик етсин, јохса бир нәфәр?
Һәм дә унутмајын ки, әтим, га-
ным сизләрдәндир”».

3 Дајылары онун бу сөз-
ләрини Си�амын бөјүкләринә
чатдырдылар. Онлар да: «О,
өзүмүзүнкүдүр», — дејиб
Әбумәликә мејил салдылар.
4 Баал-БәритинS евиндән она
јетмиш ҝүмүш вердиләр. Әбу-
мәлик о пула авара, дәләдуз
адамлары тутуб ардынҹа апар-
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ды. 5 Сонра Әбумәлик Өфра-
ја*, атасы Јәруббаалын евинә
ҝедиб онун оғулларыны, јет-
миш гардашыны бир дашын
үстүндә гәтлә јетирди.+ Тәкҹә
Јәруббаалын кичик оғлу Јутәм
сағ галды, чүнки о гачыб ҝиз-
ләнмишди.

6 Сонра бүтүн Си�ам бөјүк-
ләри вә бүтүн Бејт-Мило� Си-
�амда бөјүк ағаҹын јахынлы-
ғындакы сүтунун јанында топ-
лашыб Әбумәлики падша� ет-
диләр.,

7 Бу хәбәр ҝедиб Јутәмә
чатды. О, Гәризим дағынын-

башына чыхыб уҹадан онла-
ра деди: «Еј Си�ам бөјүкләри,
мәни динләјин, Алла� да сизи
динләјәр.

8 Ҝүнләрин бир ҝүнү ағаҹ-
лар топлашыб өзләринә пад-
ша� сечмәк истәдиләр. Онлар
ҝедиб зејтун ағаҹына дедиләр:
“Падша�ымыз ол”.¸ 9 Зејтун
ағаҹы исә онлара ҹаваб вер-
ди: “Һеч рәвадырмы ки, Ал-
ла�ы вә инсаны шәрәфләнди-
рән јағымы гојум, ҝедим баш-
га ағаҹларын үстүндә јеллә-
ним?” 10 Онда ағаҹлар әнҹир
ағаҹына дедиләр: “Ҝәл падша-
�ымыз ол”. 11 Лакин әнҹир
ағаҹы онлара деди: «Һеч мән
шипширин, дадлы мејвәләри-
ми гојуб башга ағаҹларын үс-
түндә јелләнәрәм?” 12 Сонра
ағаҹлар үзүм мејнәсинә де-
диләр: “Ҝәл падша�ымыз ол”.
13 Мејнә онлара деди: «Алла-
�ын, инсанларын үрәјини шад
едән тәзә шәрабымы гојуб,
ағаҹларын үстүндә јелләнәҹә-
јәм?” 14 Ахырда ағаҹлар ти-
кан колуна дедиләр: “Ҝәл пад-
ша�ымыз ол”./ 15 Тикан колу
онлара деди: “Әҝәр сиз, доғру-
дан да, мәни падша�лыға мәс�
еләмәк истәјирсинизсә, онда
ҝәлин көлҝәмә сығынын. Әкс
�алда, гој мәндән алов чы-
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хыб Ливанын сидр ағаҹлары-
ны јандырыб күл етсин”.

16 Инди дејин, Әбумәли-
ки падша� етмәклә сиз доғ-
ру, шәрәфли иш ҝөрмүсүнүз?*

Јәруббаала, онун күлфәтинә
јахшылыг етмисиниз? Онун-
ла әдаләтлә давранмысыныз?
17 Атам сиздән өтрү вуруш-
ду,+ сизи мәдјәниләрин әлин-
дән гуртармаг үчүн өлүм-
лә үз-үзә дурду., 18 Амма сиз
атамын күлфәтинә гаршы чых-
дыныз, онун јетмиш оғлу-
ну бир дашын үстүндә гәт-
лә јетирдиниз.- Гарабашынын
оғлу Әбумәлики,¸ өзүнүзүн-
күдүр дејә, Си�амын бөјүклә-
ри үзәриндә падша� еләдиниз.
19 Әҝәр Јәруббаала вә онун
күлфәтинә гаршы доғру, шә-
рәфли иш ҝөрмүсүнүзсә, онда
гој Әбумәлик сизи шад етсин,
сиз дә ону. 20 Јох әҝәр белә
дејилсә, гој Әбумәликдән алов
чыхыб Си�ам вә Бејт-Мило�
бөјүкләрини јандырыб күл ет-
син,/ Си�ам вә Бејт-Мило� бө-
јүкләриндән дә алов чыхыб
Әбумәлики јандырыб күл ет-
син”».1

21 Сонра ЈутәмÀ гачыб ара-
дан чыхды вә Биирә ҝәл-
ди. Гардашы Әбумәликин гор-
хусундан орада јашады.

22 Әбумәлик үч ил Исраил
үзәриндә �өкмранлыг етди.
23 Сонра Алла� Әбумәликлә
Си�амын бөјүкләри арасында
нифаг салды вә онлар Әбумә-
ликә хәјанәт етдиләр. 24 Бу
она ҝөрә иди ки, Јәруббаалын
јетмиш оғлуна едилән зүлм
јердә галмасын вә онларын га-
нынын гисасы гардаш гатили
Әбумәликдән вә гардаш ганы
ахытмагда она көмәк едән Си-
�амын бөјүкләриндән алын-
сын.3 25 Си�амын бөјүкләри
дағларын башында адамлар
гојуб она пусгу гурдулар. Бу

адамлар јолдан ҝәлиб кечәнлә-
ри гарәт едирдиләр. Ә�валат
Әбумәликин гулағына чатды.

26 Сонра Әбәдин оғлу Ҹәил
гардашлары илә бирҝә Си�а-
ма ҝәлди,* Си�амын бөјүклә-
ри үмидләрини она бағлады-
лар. 27 Онлар бағлара ҝетди-
ләр, үзүм јығыб тапдалады-
лар. Сонра шәнлик гурдулар,
алла�ларынын евинә ҝедиб+

јејиб-ичдиләр вә Әбумәли-
кә ләнәт охудулар. 28 Әбә-
дин оғлу Ҹәил деди: «Јәруб-
баалын, оғлу Әбумәлик ким-
дир, Си�амын дарғасы Зәбул
кимдир ки, биз онлара гул-
луг едәк? Онларданса, Си�а-
мын атасы Һамурун өвладла-
рына гуллуг едәк. Нә үчүн
Әбумәликә гуллуг еләмәлијик?
29 Каш бу халг мәним итаә-
тимдә олајды, онда Әбумәли-
ки нә говардым!» Сонра о, Әбу-
мәликә мејдан охуду: «Ордуну
топла, дөјүшә чых».

30 Шә�әрин дарғасы Зәбул
Әбәд оғлу Ҹәилин сөзләрини
ешитди вә бәрк гәзәблән-
ди. 31 О, хәлвәтдән Әбумәли-
кә гасидләр ҝөндәриб деди:
«Әбәд оғлу Ҹәил гардашлары
илә бирҝә Си�амдадыр. Онлар
шә�әри сәнә гаршы галдырыр-
лар. 32 Адамларыны ҝөтүр
ҝеҹәјлә ҝәл, чөлдә пусгу гур.
33 Сүб� тездән, ҝүнәш доғар-
доғмаз галхыб шә�әрә �үҹум
елә. Ҹәил адамлары илә сәнин
гаршына чыханда ону мәғлуб
етмәјинҹә әл чәкмә».

34 Әбумәлик өз адамла-
ры илә ҝеҹә икән галхды
вә дөрд дәстәјә бөлүнүб Си-
�амын әтрафында пусгу гур-
ду. 35 Әбәд оғлу Ҹәил чы-
хыб шә�әр дарвазасынын ағ-
зына ҝәләндә Әбумәлик өз
адамлары илә пусгудан чых-
ды. 36 Ҹәил онлары ҝө-
рүб Зәбула деди: «Дағларын
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тәпәсиндән адамлар енир». Зә-
бул ҹаваб верди: «Јох, дағла-
рын көлҝәсидир, сәнә елә ҝә-
лир».

37 Бир гәдәр сонра Ҹәил
деди: «Бах, мәркәз тәрәфдән
адамлар енир. Бир дәстә дә
Меннимдәки бөјүк ағаҹ тә-
рәфдән ҝәлир». 38 Зәбул она
деди: «“Әбумәлик кимдир ки,
биз она гуллуг едәк?” — де-
јиб јекә-јекә данышан сән де-
јилдин?* Бунлар гарасынҹа да-
нышдығын �әмин адамлардыр.
Инди чых мејдана, дөјүш он-
ларла».

39 Ҹәил Си�амын бөјүклә-
ринин габағында ҝедиб Әбумә-
ликлә дөјүшдү. 40 Ҹәил Әбу-
мәликин габағындан гачды,
Әбумәлик ону говду. Јер та
шә�әр дарвазасынын ағзына
гәдәр мејитләрлә долду.

41 Әбумәлик Арума�да гал-
ды. Зәбул+ Ҹәиллә гардашла-
рыны Си�амдан говду. 42 Ер-
тәси ҝүн халг шә�әрдән чы-
хыб са�әләрә ҝетди. Буну Әбу-
мәликә хәбәр вердиләр. 43 О,
адамларыны үч дәстәјә бө-
лүб чөлдә пусгу гурду. Ҹа-
маат шә�әрдән чыханда �үҹум
едиб онлары гырды. 44 Әбу-
мәлик дәстәләри илә ирәли ҝе-
дәрәк шә�әр дарвазасынын ағ-
зында мөвге тутду. Бу арада,
ики дәстә �үҹум едиб чөлдә-
ки ҹамааты гырды. 45 Әбумә-
лик бүтүн ҝүнү вурушуб шә�ә-
ри тутду. Ә�алини гырды, шә-
�әри јерлә јексан едиб, јери-
нә дуз сәпди.

46 Си�ам галасынын бөјүк-
ләри буну ешидәндә дәр�ал
Ил-Бәрит- евинин зирзәмиси-
нә ҝирдиләр. 47 Әбумәликә
хәбәр вердиләр ки, Си�ам га-
ласынын бүтүн бөјүкләри бир
јерә топлашыб. 48 О, дәр-
�ал бүтүн адамлары илә бир-
ҝә Сәлмун дағына галхды.

Балтаны әлинә алыб ағаҹдан
бир будаг кәсди вә чијнинә гој-
ду. Әбумәлик јанындакылара
деди: «Мән нә едирәмсә, сиз дә
ону един. Ҹәлд олун!» 49 Һа-
мысы будаг кәсиб Әбумәли-
кин ардынҹа ҝетди. Будагла-
ры зирзәминин әтрафына дү-
зүб, зирзәмини одладылар. Бе-
ләликлә, Си�ам галасынын да
бүтүн адамлары өлдү, өләнлә-
рин сајы кишили-гадынлы мин
нәфәрә гәдәр иди.

50 Әбумәлик Тәбәзә ҝетди,
шә�әрә гаршы ордуҝа� гуруб
ораны алды. 51 Шә�әрин ор-
тасында мө�кәм гүллә вар
иди. Бүтүн шә�әр ҹамааты, га-
дынлар, кишиләр вә шә�әрин
бөјүкләри ораја гачды. Онлар
гапыны бағлајыб гүлләнин ба-
шына чыхдылар. 52 Әбумә-
лик ҝәлиб гүлләјә �үҹум етди.
О, гүлләјә од вурмаг үчүн га-
пыја јахынлашды. 53 Бу вахт
бир гадын Әбумәликин үстү-
нә дәјирман дашы туллајыб
онун кәлләсини сындырды.*

54 Әбумәлик тез сила�дары-
ны чағырыб деди: «Гылынҹы-
ны чәк, мәни өлдүр. Гој демә-
синләр “ону арвад өлдүрдү”».
Сила�дар гылынҹы она сапла-
ды вә Әбумәлик өлдү.

55 Исраиллиләр Әбумәли-
кин өлдүјүнү ҝөрәндә дағы-
лышыб евләринә ҝетдиләр.
56 Беләҹә, Алла� Әбумәликә
јетмиш гардашыны гәтлә јети-
рәрәк атасына етдији писли-
јин әвәзини верди.+ 57 Алла�
�әмчинин си�амлыларын да
пислијини өз башларына ҝә-
тирди. Беләликлә, Јәруббаал,

оғлу Јутәмин гарғышы- онла-
ры тутду.

10 Әбумәликин өлүмүндән
сонра Исраили хилас ет-

мәк үчүн Јәсакир гәбиләсин-
дән олан Додај оғлу Фуә�ин
оғлу То�ла адлы бир адам
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мејдана чыхды.* О, Әфраим
дағлыг бөлҝәсиндә јерләшән
Самирдә јашајырды. 2 То�ла
ијирми үч ил Исраилдә �аким
олду вә сонра вәфат етди. Ону
Самирдә дәфн етдиләр.

3 Ондан сонра ҝиладлы
Јаир мејдана чыхыб ијирми
ики ил Исраилдә �аким олду.
4 Онун отуз улаға минән отуз
оғлу вар иди. Оғулларынын
отуз шә�әри вар иди. Бу шә-
�әрләр Ҝиладда јерләшир вә
инди дә Һаввут-Јаир+ адла-
ныр. 5 Јаир өлдү. Ону Гамон-
да дәфн етдиләр.

6 Исраиллиләр јенә дә Је-
�ованын бәјәнмәдији пис иш-
ләр ҝөрмәјә башладылар., Он-
лар Бааллара-, Әштурәт бүт-
ләринә, Арам, Сидон, Муаб
алла�ларына,¸ �әмчинин әму-
ниләрин вә филиштлилә-
рин алла�ларына ибадәт ет-
диләр./ Онлар Је�ованы ат-
дылар, Она гуллуг етмәдиләр.
7 Онда Је�ованын исраилли-
ләрә гәзәби күкрәди, онла-
ры филиштлиләрә вә әмунилә-
рә тәслим етди.1 8 Бу халг-
лар �әмин илдән башлајараг,
исраиллиләрә зүлм едиб ган
уддурдулар, дүз он сәккиз ил
Иорданын о тајында, амори-
ләрин торпағы Ҝиладда он-
лара ҝөз вериб ишыг вермә-
диләр. 9 Үстәлик, әмуниләр
Иорданы кечиб Јә�уда, Бин-
јамин вә Әфраим гәбиләлә-
рилә дә вурушурдулар. Исраил
зүлм ичиндә иди. 10 Онда
халг Је�овадан имдад дилә-
јибÀ деди: «Сәнә гаршы ҝүна�
етмишик. Сәни, Алла�ымызы
атыб, Бааллара гуллуг етми-
шик».3

11 Је�ова исә исраиллилә-
рә деди: «Мәҝәр мисир-
лиләр4, амориләрS, әмуниләр,
филиштлиләрm, 12 сидонлу-

лар, әмалигәләр вә мәдјәни-
ләр сизә әзаб верәндә Мән
сизи онларын әлиндән гур-
тармадым? Мәнә фәрјад едән-
дә сизи онлардан хилас ет-
дим. 13 Амма сиз Мәни атыб
башга алла�лары тутдунуз.*

Буна ҝөрә дә сизи да�а хилас
етмәјәҹәјәм.+ 14 Ҝедин, сеч-
дијиниз алла�ларын әтәјин-
дән јапышын., Гој дар ҝүнү-
нүздә онлар сизи гуртарсын».-

15 Исраиллиләр исә Је�ова-
ја јалвардылар: «Ҝүна� етми-
шик. Бизә нә истәјирсән ет.
Амма бизи дарда гојма, аман-
дыр, бизи хилас ет». 16 Он-
лар јад алла�лары тулладылар
вә Је�оваја гуллуг етмәјә баш-
ладылар.¸ Артыг Алла� Исраи-
лин әзабыны ҝөтүрә билмә-
ди./

17 Бир ҝүн әмуниләр1 топ-
лашыб Ҝиладда дүшәрҝә сал-
дылар. Исраиллиләр дә јығы-
шыб Миспа�да ордуҝа� гурду-
лар. 18 Ҝиладын ҹамааты вә
башчылары бир-биринә деди:
«Әмуниләрлә дөјүшә ким баш-
чылыг едәҹәк?À Һәмин адам
бүтүн Ҝилад ә�алиси үзәрин-
дә �аким олаҹаг».

11 Ҝиладлы Ифта�3 ҹәсур
вә иҝид адам иди. О, фа-

�ишә гадынын оғлу иди, ата-
сынын ады да Ҝилад иди.
2 Ҝиладын арвадындан да
оғуллары олду. Онлар бөјүјән-
дә Ифта�а: «Атамызын евиндә
сәнә мирас дүшмүр, сән башга
гадынын оғлусан», — дејиб ону
говдулар. 3 Ифта� гардашла-
рындан гачыб Тубда мәскән
салды. Бош-бикар адамлар да
башына јығылыб онун ардын-
ҹа ҝетдиләр.

4 Бир мүддәт сонра әму-
ниләр исраиллиләрлә дөјүшә
чыхды.4 5 Әмуниләр исраил-
лиләрлә дөјүшәндә Ҝилад ағ-
саггаллары Ифта�ы гајтарыб
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ҝәтирмәк үчүн јубанмадан
Туба ҝетдиләр. 6 Онлар Иф-
та�а дедиләр: «Ҝәл бизим сәр-
кәрдәмиз ол, ҝедиб әмуниләр-
лә дөјүшәк». 7 Ифта� Ҝилад
ағсаггалларына деди: «Мәнә
нифрәт едиб атамын евиндән
гован сиз дејилдиниз?* Бәс
инди нијә дара дүшәндә мә-
ним јаныма ҝәлдиниз?» 8 Ҝи-
лад ағсаггаллары Ифта�а де-
диләр: «Дүздүр, амма инди сә-
нин јанына ҝәлмишик. Әҝәр
бизимлә ҝедиб әмуниләрлә дө-
јүшсән, бүтүн Ҝилад ә�али-
си үзәриндә башчы олаҹаг-
сан».+ 9 Ифта� Ҝилад ағсаг-
галларына ҹаваб верди: «Әҝәр
мәни әмуниләрлә дөјүшмәк
үчүн ҝери гајтарырсынызса,
Је�ова онлары мәнә тәслим
етсә, мән сизин башчыныз
олаҹағам!» 10 Ҝилад ағсаг-
галлары деди: «Гој Је�ова
арамызда ша�ид олсун ки,
сәнин дедијин кими едәҹә-
јик». 11 Ифта� Ҝилад ағсаг-
галлары илә ҝетди. Халг ону
өзүнә башчы вә сәркәрдә тә-
јин етди. Ифта� Миспа�да Је-
�ованын өнүндә бүтүн сөзлә-
рини тәкрар етди.,

12 Сонра Ифта� әмунилә-
рин- падша�ына гасидләр ҝөн-
дәриб деди: «Мәнә нә вер-
мисиниз ки, ала билмирси-
низ? Нијә өлкәмә басгын елә-
мисиниз?» 13 Әмун падша�ы
Ифта�ын гасидләринә белә ҹа-
ваб верди: «Исраил Мисир-
дән чыханда Әрнундан¸ баш-
лајыб Јәббуга, та Иордана гә-
дәр торпагларымы алмышды./

Инди онлары хошлугла гај-
тар». 14 Ифта� гасидләрини
јенидән Әмун падша�ынын ја-
нына ҝөндәриб 15 деди:
«Ифта� белә дејир: “Исраил

нә Муабын1, нә дә ӘмунунÀ

торпағыны тутмајыб. 16 Ис-
раил Мисирдән чыханда сә�-

ра илә Гырмызы дәнизә* ҝәл-
миш вә Гәдисә+ ҝетмишди.
17 Сонра Әдум, падша�ына
гасидләр ҝөндәриб ха�иш ет-
мишди: “Изин вер, өлкәндән
кечәк”. Әдум падша�ы рүсхәт
вермәмишди. Халг Муаб- пад-
ша�ына да мүраҹиәт еләмиш-
ди, амма о да разылашма-
мышды. Буна ҝөрә дә Исраил
Гәдисдә¸ галмышды. 18 Он-
лар сә�ра илә ҝедәндә Әдум
вә Муаб торпагларындан јан
кечмишдиләр./ Муабын шәрг
тәрәфи илә ҝедиб Әрнун бөл-
ҝәсиндә дүшәрҝә салмышды-
лар.1 Онлар Муабын сәр�ә-
дини кечмәмишдиләр,À чүнки
Әрнун Муабын сәр�әди иди.

19 Сонра Исраил Һәшбунда
�өкмранлыг едән амори пад-
ша�ы Си�уна гасидләр ҝөндә-
риб демишди: “Изин вер, сә-
нин мәмләкәтиндән кечиб өз
торпағымыза ҝедәк”.3 20 Си-
�ун Исраилә етибар етмәјиб
өз торпағындан кечмәјә иҹазә
вермәмишди. О, бүтүн адам-
ларыны топлајыб Ја�асда дү-
шәрҝә салмыш вә Исраил-
лә дөјүшмүшдү.4 21 Онда Ис-
раилин Алла�ы Је�ова Си�уну
вә онун адамларыны Исраи-
лин әлинә вермишди вә ис-
раиллиләр онлары мәғлуб ет-
мишдиләр. Исраил орада ја-
шајан амориләрин торпағы-
ны тутмушду.S 22 Беләликлә,
онлар Әрнундан Јәббуга гә-
дәр вә сә�радан Иордана гә-
дәр амориләрин бүтүн торпа-
ғыны зәбт етмишдиләр.m

23 Амориләри исраиллилә-
рин өнүндән Исраилин Ал-
ла�ы Је�ова говмушду. U Инди
сән ҝәлиб бу торпаға са�иб
чыхмаг истәјирсән? 24 Мә-
ҝәр сән өз алла�ын КәмушунV

сәнә вердији торпаглары тут-
мурсан? Биз дә Алла�ымыз
Је�ованын өнүмүздән говду-
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ғу халгларын торпағыны мүлк
едәҹәјик.* 25 Мәҝәр сән Муаб
падша�ы Сәфур оғлу Балаг-
дан+ артыгсан? Һеч о, Исраил-
лә чәкишди, јахуд онунла ву-
рушду? 26 Исраил үч јүз ил-
дир ки Һәшбунда, Аруирдә вә
онларын әтрафындакы шә�әр-
ләрдә,, Әрнун боју шә�әрләр-
дә јашајыр. Нијә бу вахта гә-
дәр онлары говмаг ағлыныза
ҝәлмәјиб?- 27 Мән сәнә пис-
лик еләмәмишәм. Амма үстү-
мә ҝәлмәклә сән сә�в еләми-
сән. Гој Һакимимиз Је�ова¸

исраиллиләрлә әмуниләр ара-
сында �аким олсун”».

28 Амма Әмун падша�ы Иф-
та�ын сөзләрини веҹинә ал-
мады.

29 Је�ованын ру�у Ифта-
�ын үзәринә енди./ О, Ҝилад-
дан вә Мәнәссәдән кечиб Ҝи-
ладдакы Миспи�ә ҝәлди.1 Ора-
дан Әмун торпагларына доғру
ирәлиләди.

30 Сонра Ифта� Је�оваја
нәзир едибÀ деди: «Әҝәр әму-
ниләри мәнә тәслим етсән,
31 онда әмуниләрлә дөјүшдән
сағ-саламат гајыданда мәни
гаршыламаг үчүн евимин га-
пысындан илк чыхан Сәнин
олаҹаг, еј Је�ова.3 Ону јандыр-
ма гурбаны кими тәгдим едә-
ҹәјәм».4

32 Ифта� әмуниләрлә дөјү-
шә ҝетди вә Је�ова онла-
ры она тәслим етди. 33 О,
Аруирдән та Миннитә вә Абил-
Кәрамимә гәдәр онлары гыр-
ды, ијирми шә�әри дармада-
ғын етди. Беләҹә, әмуниләр
исраиллиләрә бојун әјдиләр.

34 Ифта� Миспа�аS, евинә
гајытды. Гызы әлиндә гавал
ојнаја-ојнаја онун габағына
чыхды. О, Ифта�ын јеҝанә өв-
лады иди. Ондан башга нә
оғлу, нә гызы вар иди. 35 Гы-
зыны ҝөрәндә Ифта� јахасыны

ҹырыб деди: «Вај, гызым! Бе-
лими гырдын. Өз әлимлә ба-
ламы евдән дидәрҝин сал-
дым. Амма Је�оваја нәзир ет-
мишәм, сөзүмдән дөнә билмә-
рәм».*

36 Гыз атасына деди: «Ата,
сән Је�оваја нәзир етмисән,
нәзирини јеринә јетир.+ Ахы
Је�ова дүшмәнләрин әмуни-
ләрдән гисасыны алды».
37 Сонра атасына белә деди:
«Амма бир истәјим вар. Мәни
ики ајлыг бурах, гој дағла-
ра ҝедим, рәфигәләримлә бир-
ҝә бакирә галаҹағыма ҝөрә ағ-
лајым».

38 Атасы: «Ҝет», — дејиб
ону ики ајлыг бурахды. Гыз рә-
фигәләрилә дағлара ҝедиб ба-
кирә галаҹағына ҝөрә ағлады.
39 Ики ајдан сонра атасы-
нын јанына гајытды. Атасы да
онунла бағлы вердији нәзири
јеринә јетирди., Она �еч вахт
киши әли дәјмәди. Исраилдә
белә бир адәт јаранды: 40 ис-
раилли гызлар илдә дөрд ҝүн
ҝедиб Ифта�ын гызыны вәсф
едирдиләр.

12 Әфраимлиләр топлашыб
чајы кечдиләр вә Сафо-

на� ҝедиб Ифта�а дедиләр:
«Нијә чајы кечиб әмуниләрлә
дөјүшә ҝедәндә бизи чағырма-
дын?- Буна ҝөрә сәни дә, еви-
ни дә јандыраҹағыг». 2 Иф-
та� онлара деди: «Мәним вә
ҹамаатымын әмуниләрлә бәрк
чәкишмәси варды. Сизи көмә-
јә чағырдым, сиз исә јериниз-
дән тәрпәнмәдиниз. 3 Ҝөрән-
дә ки, сиздән сәс чыхмыр, �ә-
јатымы тә�лүкәјә атыб әмуни-
ләрин үстүнә ҝетдим.¸ Је�ова
да онлары мәнә тәслим етди.
Нә үчүн инди дуруб үстүмә да-
ваја ҝәлмисиниз?»

4 Ифта� бүтүн ҝиладлыла-
ры/ топлајыб әфраимлиләрлә
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дөјүшдү вә онлары мәғ-
луб етди. Чүнки әфраимлиләр:
«Сиз, еј Әфраимлә Мәнәссә
торпағында јашајан ҝиладлы-
лар, сиз Әфраим гачгынлары-
сыныз», — дејирдиләр. 5 Ҝи-
ладлылар Әфраимин габағын-
да Иордан чајынын кечидләри-
ни кәсдиләр.* Гачмаг истәјән
әфраимли ҝәлиб: «Гојун ке-
чим», — дејәндә, ондан: «Әф-
раимлисән?» — дејә сорушур-
дулар. О да: «Јох!» — дејән-
дә, 6 она: «Шибболет де ҝө-
рәк», — дејирдиләр. О исә
сөзү дүз дејә билмәјиб: «Сиб-
болет», — дејирди. Онда ону
тутуб Иорданын кечидләрин-
дә өлдүрүрдүләр. О вахт
42 000 әфраимли гырылды.

7 Ҝиладлы Ифта� алты ил
Исраилдә �акимлик етди. Сон-
ра Ифта� вәфат етди вә ону
Ҝиладда, өз шә�әриндә дәфн
етдиләр.

8 Ондан сонра бејтлә�м-
ли Ибзан Исраилдә �акимлик
етди.+ 9 Онун отуз оғлу вә
отуз гызы варды. О, гызлары-
ны тајфасындан кәнара әрә ве-
риб ҝөндәрди вә оғланлары-
ны евләндирмәк үчүн отуз гыз
ҝәтирди. О, Исраилдә једди ил
�акимлик етди. 10 Ибзан вә-
фат етди вә Бејтлә�мдә дәфн
олунду.

11 Ондан сонра зәбулунлу
Илун он ил Исраилдә �а-
ким олду. 12 Сонра зәбулун-
лу Илун вәфат етди вә ону
Зәбулун торпағында, Ајалонда
дәфн етдиләр.

13 Ондан сонра фирәтун-
лу Һиллал оғлу Әбдун Исраил-
дә �аким олду. 14 Онун јет-
миш улаға минән гырх оғлу вә
отуз нәвәси варды. О, Исраил-
дә сәккиз ил �акимлик етди.
15 Сонра фирәтунлу Һиллал
оғлу Әбдун вәфат етди вә ону
әмалигәләрин, дағында, Әф-

раим торпағындакы Фирәтун-
да дәфн етдиләр.

13 Исраиллиләр јенә дә Је-
�ованын өнүндә пис иш-

ләр ҝөрдүләр.* Је�ова да он-
лары гырх ил филиштлиләрә
табе етди.+

2 О вахт Дан, гәбиләсин-
дән Мәну�- адлы сора�лы¸

бир киши варды. Онун арва-
ды сонсуз иди, ушағы олмур-
ду./ 3 Бир дәфә Је�ованын
мәләји гадына ҝөрүнүб деди:
«Сән сонсузсан, ушағын ол-
мур. Анҹаг инди �амилә галыб
бир оғул доғаҹагсан.1 4 Мә-
бада дилинә шәраб, башга кеф-
ләндириҹи ички,À нә дә �а-
рам бир шеј вурасан.3 5 Сән
�амилә галыб бир оғул до-
ғаҹагсан. Онун башына үлҝүҹ
дәјмәмәлидир.4 Чүнки ушаг
дүнјаја ҝәләндән Алла�ын нә-
зириси олаҹаг вә Исраили фи-
лиштлиләрдән гуртараҹаг».S

6 Гадын ҝедиб әринә деди:
«Јаныма бир Алла� адамы
ҝәлмишди. О, Алла�ын мәлә-
јинә охшајырды, ҝөркәминдән
әзәмәт јағырды. Мән онун �а-
радан ҝәлдијини сорушмадым,
о да мәнә адыны демәди.m

7 Тәкҹә буну деди: “Һамилә
галыб оғул доғаҹагсан. Мәбада
шәраб вә ја башга кефләндири-
ҹи ички ичәсән, дилинә �арам
бир шеј вурасан. Чүнки ушаг
дүнјаја ҝәләндән та өләнәдәк
Алла�ын нәзириси олаҹаг”».

8 Мәну� Алла�а јалварыб
деди: «Је�ова, нә олар, гој
ҝөндәрдијин Алла� адамы јенә
ҝәлсин вә бизә баша сал-
сын ки, ушағы неҹә тәрби-
јә етмәлијик». 9 Алла� Мәну-
�у ешитди, Алла�ын мәлә-
ји јенә гадынын јанына ҝәлди.
Гадын бајырда отурмушду, әри
Мәну� онунла дејилди. 10 Га-
дын тез әринин јанына гачыб
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/1/SB w�ÄºZVº */*Y U1ZÀ ÄÀO
WS+xD*

55 �ÀZdÑ *`,*/m SWÀ ÄÀO
WS+ ÑÀYSZ */*Y* /1/SB w�`,*O
/mYW* /*Zmj*Z aÀZ S/SZHx �B
w�ÀZ S/SYxE P /1UÀ Æ*,*+ ,1`O
/SD 56 �ÀZdÑ \Z* /1/SB w�ÀVS
/1/SVWÀ`SZ hSZ \WadZI �Àa
dj*- Ñ*Zam U\WdZ U\Whdad \W*O
Æ*-E ZÀ SjSZ a*ÑS+S \W*Æ*-Hx+

57 �1Ñ\,*ZmZ YÀWÀUS �ÀZdÑ*
/1/SB w�\U *`,*/mZ \Z* a¾UWÀO
/SUSY j1UWÀ`/ÀZ d4*- /d`adZD,

58 �1UZÀ YÀÑadWW*`mZ/*Z Ñ1h
ZÀ U1YÀaSZE ZÀ jÀ`*+E ZÀ +*j-*
V1eWÀZ/S`SÆS ShVS ShYÀaSZE-

/SWSZÀ Ñ1h +S` Ñ*`*Y j1U ,d`O
Y*amZD¸ �Z* +dUd`/d¸dY ÑÀ`
j1US U1`SZÀ U1bS`aSZxD

59 �ÀZdÑ �1Ñ\,*ZmZ YÀWÀO
USZÀ /1/SB w	SÆ* 1/S`ÀYE *U*-
a*fW*E -\U aÀZSZ ºhºZ \¸W*- VÀO
aÀVxD/ 5: �1Ñ\,*ZmZ YÀWÀUS
�ÀZdÑ* Æ*,*+ ,1`/SB w
*] -*WO
a*Y /*E U1YÀV U1YÀUÀÆÀUÀYD �\f
ÀÄÀ` �1Ñ\,*U* U*Z/m`Y* -d`+*O
Zm bÀ-/SY 1bYÀV SabÀUS`aÀZaÀE
\Z/* +dUd`E 1WÀxD �ÀZdÑ +SWO
YS`/S VSE -*`jmamZ/*Vm �1O
Ñ\,*ZmZ YÀWÀUS/S`D 5; �E �1O
Ñ\,*ZmZ YÀWÀUSZ/ÀZ a\`dj/dB
w�ÀZSZ */mZ ZÀ/S`H1 �/mZm
a¾UWÀ VSE /1/SVWÀ`SZ U1`SO
ZÀ U1bÀZ/À aÀZÀ *W-mj \fdU*-xD
5< 
*VSZ �1Ñ\,*ZmZ YÀWÀUS
\Z* /1/SB w�/mYm ZÀ 1/S`aÀZH
�/mY f*`S-ºW*/À/S`xD

5= �\Z`* �ÀZdÑ +S` \¸O
W*- ,À b*fmW bÀ-/SYÀaS Ä¾bºO
`º+E /*jmZ ºabºZ/À �1Ñ\,*O
U* bÀ-/SY 1b/SD �ÀZdÑW* *`O
,*/m /d`d+ +*f*`VÀZ �E -À`S+À
+S` j1U 1b/SD 6> �d`+*ZÄ*ÑO
/*Z *W\, hmfm+ Ä¾UÀ -*Wf*Z/*
�1Ñ\,*ZmZ YÀWÀUS �ÀZdÑW* *`O
,*/mZmZ Ä¾4º -*+*¸mZ/* *W\O
,dZ ShSZ/À Ä¾UÀ -*Wf/mD �ZW*O
`mZ SVSaS /À º4ºabÀ U1`À /¾O
jÀZ/SD 65 �1Ñ\,*ZmZ YÀWÀUS
/*Ñ* �ÀZdÑW* *`,*/mZ* Ä¾O
`ºZYÀ/SD �Z/* �ÀZdÑ +*j*

/ºj/º VSE aÀZ /1YÀE +dE �1O
Ñ\,*ZmZ YÀWÀUS SYSjD* 66 �E
*`,*/mZ* /1/SB w�S4 �WW*Ñm
Ä¾`YºjºVE Ñ¾VYÀZ ¾WÀÆÀUSVxD+

67 �`,*/m SaÀ \Z* /1/SB w�1O
Ñ\,* +S4S ¾W/º`YÀV SabÀaÀU/SE
+S4/ÀZ U*Z/m`Y* -d`+*ZmZmE
b*fmW bÀ-/SYÀaSZS -À+dW 1bO
YÀ4/SD, �E +ºbºZ +dZW*`m +S4À
Ä¾abÀ`YÀ4/SE +d j1UWÀ`S +S4À
/1YÀ4/SxD

68 �*fbO,À/À U1bSj/SE -*/mO
ZmZ +S` \¸Wd \W/d ,À */mO
Zm "SYj\Z- -\U/dD j*- +¾O
UºUº`E �1Ñ\,* \Zd a*fW*Um`/mD
69 �S` Yº//Àb a\Z`* �\`*Ñ
SWÀ ¿jbdW¸ *`*amZ/*E �*Ñ*Z1O
˙*Z/*/ �1Ñ\,*ZmZ `dÑd \ZdZ
º4À`SZÀ 1Z/S�D1

58 "SYj\Z �SYZ*Ñ* Ä1bO
/SD �`*/* +S` eSWSjbO

WS -m4 Ä¾`/ºD 6 �E *b*O*Z*amO
ZmZ U*ZmZ* -*Um/m+ /1/SB wÃ¾O
4ºY �SYZ*Ñ/* +S` eSWSjbWS
-m4m bdbd+E \Zd YÀZÀ *WmZxD
7 �b*O*Z*am /1/SB w�ÀÄÀ`
-\ÑdYW*`mYm4mZ *`*amZ/*ZE
1WSYS4/ÀZ +S` -m4 b*]* +SWO
YÀ/SZÀ VSE Ä1/S+ aºZZÀbaS4
eSWSjbWSWÀ`/ÀZ -m4 *Wm`O
a*ZHx 
*VSZ "SYj\Z Sa`*`
1/S+ *b*amZ* /1/SB w�Zd YÀZÀ
*WD �E ÀaW YÀZÀ W*4mY \W*Z
*/*Y/m`xD 8 "SYj\ZdZ *b*O
*Z*am +*j* /ºjYº`/º VSE +d
Sj �1Ñ\,*/*Z/m`E hºZVS �E
eSWSjbWSWÀ`S ÆÀ4*W*Z/m`Y*-
ºhºZ YÀ-*Y Ä¾4WÀUS`/SD ÁÀYSZ
,*fb �a`*SW eSWSjbWSWÀ`SZ
b*+1WSUSZ/À S/SD3

9 �S` ÄºZ "SYj\Z *b*O*Z*O
am SWÀ �SYZ*Ñ* Ä1b/SD �SYZ*O
ÑmZ º4ºY +*¸W*`mZmZ U*fmZO
Wm¸mZ/* Ä¾`/º VSE +S` jS`
ZÀ`SW/ÀUÀ`ÀV \ZdZ ºabºZÀ ÄÀO
WS`D : �1Ñ\,*ZmZ `dÑd \Z*
ÄºÆ ,1`/S4 ,À \E U*WmZ ÀWWÀ
jS`S \¸W*- VSYS j*--*W*Um+

57:69 � ÁÀ`eÀZB \Zd U¾ZÀWbYÀUÀ +*jO
W*/mD
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ики јерә бөлдү. Амма вали-
дејнләринә бу барәдә �еч нә
демәди. 7 Сонра ҝедиб гызла
данышды. Гыз �әлә дә Шим-
шонун ҝөзүндә мүнасиб иди.*

8 Бир мүддәт сонра гызы
өз евинә ҝәтирмәк үчүн Шим-
шон ора ҝедирди.+ О, јолуну
дәјишиб ширин лешинә бах-
маға ҝетди. Лешдә ары сүрү-
сү вә бал вар иди. 9 О, балы
сыјырыб овуҹуна алды вә јејә-
јејә ата-анасынын јанына ҝәл-
ди. Балдан онлара јемәјә вер-
ди. Амма балы ширин лешин-
дән јығдығыны демәди.

10 Шимшонун атасы гызы
ҝөрмәјә ҝетди. О өзү исә ора-
да зијафәт гурду, чүнки, адә-
тән, ҹаванлар белә едирдиләр.
11 Шимшон ҝәләндә она отуз
нәфәр сағдыш-солдыш гошду-
лар. 12 Онда Шимшон онла-
ра деди: «Ҝәлин сизә бир тап-
маҹа дејим. Әҝәр зијафәтин
једди ҝүнү әрзиндә тапмаҹа-
нын ачмасыны тапыб мәнә де-
сәниз, сизә отуз кәтан пал-
тар вә отуз дәст либас верәҹә-
јәм. 13 Јох әҝәр тапмасаныз,
сиз мәнә отуз кәтан палтар
вә отуз дәст либас верәҹәк-
синиз». Онлар дедиләр: «Бу-
јур, тапмаҹаны де». 14 Шим-
шон онлара деди:
«Јејәндән чыхды
јемәли шеј,

Ҝүҹлүдән чыхды
ширин шеј».,

Онлар үч ҝүн тапмаҹанын
ҹавабыны тапа билмәдиләр.
15 Дөрдүнҹү ҝүн Шимшонун
арвадына дедиләр: «Бир фәнд-
лә әриндән тапмаҹанын ҹава-
быны бизим үчүн өјрән.-

Јохса сәни дә, атанын еви-
ни дә јандыраҹағыг. Бизи бура
сојмаг үчүн чағырмысыныз?»
16 Гыз Шимшонун гаршысын-
да ағлајыб деди: «Сән мәни
севмирсән, мәндән зә�лән ҝе-

дир.* Мәним халгыма тапма-
ҹа сөјләмисән, амма ҹавабыны
мәнә демирсән». Шимшон она
ҹаваб верди: «Һеч ата-анама
демәмишәм, сәнә дејәҹәјәм?»
17 Гыз зијафәтин једдинҹи
ҝүнүнә гәдәр ағлајыб ҝөзүнүн
јашыны төкдү. Нә�ајәт једдин-
ҹи ҝүн Шимшон ҹавабы она
деди, чүнки гыз онун ҹаныны
боғаза јығмышды. Гыз да ҝе-
диб тапмаҹанын ҹавабыны өз
халгына сөјләди.+ 18 Једдин-
ҹи ҝүн ҝүнәш батмаздан әв-
вәл� шә�әрин кишиләри она
дедиләр:

«Балдан ширин нә вар?
Ширдән ҝүҹлү нә вар?»,

Шимшон ҹаваб верди:

«Әҝәр мәним дүјәмлә
шумламасајдыныз,-

Тапмаҹамын ҹавабыны
тапмаздыныз».

19 Онда Је�ованын ру�у
Шимшона ҝүҹ верди.¸ О, Аш-
келона/ ҝетди вә оранын ҹа-
маатындан отуз нәфәри өл-
дүрүб палтарларыны ҝөтүрдү.
Либаслары апарыб тапмаҹа-
нын ҹавабыны тапанлара вер-
ди.1 Сонра �ирсли-�ирсли чы-
хыб атасынын евинә ҝетди.

20 Шимшонун арвадыныÀ

онун сағдыш-солдышларын-
дан биринә вердиләр.3

15 Бир мүддәт сонра, буғ-
да бичини мөвсүмүн-

дә Шимшон бир оғлаг ҝө-
түрүб арвадыны ҝөрмәјә ҝет-
ди. О деди: «Арвадымын јаны-
на, ҝәрдәјә ҝирмәк истәјирәм».
Лакин гајынатасы ону ичәри
бурахмајыб 2 деди: «Елә бил-
дим, гыздан зә�лән ҝедир,4

буна ҝөрә ону сәнин сағдышы-
на вердим.S Бах, кичик баҹы-
сы ондан да гәшәнҝдир. Онун
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јеринә буну ал». 3 ОндаШим-
шон деди: «Инди филиштлилә-
рин башына бир ојун ачым ки!
Да�а мәни �еч ким ҝүна�лан-
дыра билмәз!»

4 Шимшон ҝедиб 300 түл-
кү тутду вә мәшәлләр ҝөтүр-
дү. Түлкүләри ҹүт-ҹүт гујруг-
гујруға бағлајыб гујругларын
арасына мәшәл гојду. 5 Сон-
ра мәшәлләри одлајыб түлкү-
ләри филиштлиләрин зәмилә-
ринә бурахды. Беләҹә, дәрзлә-
ри, зәмиләри, үзүмлүкләри вә
зејтун бағларыны јандырды.

6 Филиштлиләр: «Буну ким
еләјиб?» — дејә сорушдулар.
Дедиләр: «Буну тимна�лынын
күрәкәни Шимшон едиб, чүн-
ки о, Шимшонун арвадыны ҝө-
түрүб сағдышына вериб».* Фи-
лиштлиләр ҝедиб гызы вә ата-
сыны јандырдылар.+ 7 Шим-
шон онлара деди: «Инди ки
белә еләдиниз, сиздән инти-
гам алмамыш үрәјим сакит-
ләшмәјәҹәк»., 8 О аман вер-
мәдән онлары гырыб бир-бир
јерә сәрди. Сонра ениб Етам
гајасындакы ојугда галды.

9 Бундан сонра филиштли-
ләр ҝәлиб Јә�удада дүшәр-
ҝә салдылар вә Ле�идә- сој-
ғунчулуг еләмәјә башладылар.
10 Јә�удалылар дедиләр:
«Биздән нә истәјирсиниз?»
Онлар: «Биз ҝәлмишик ки,
Шимшону тутаг вә бизә ет-
дијини она едәк», — дедиләр.
11 Онда 3000 јә�удалы Етам
гајасындакы ојуға ҝедиб Шим-
шона деди: «Мәҝәр билмир-
сән ки, филиштлиләр үстүмүз-
дә ағалыг еләјир?¸ Бу нә иш-
дир башымыза ҝәтирмисән?»
Шимшон онлара деди: «Онла-
рын мәнә етдикләрини өз баш-
ларына ҝәтирдим». 12 Јә�у-
далылар она дедиләр: «Биз
ҝәлмишик сәни тутуб филишт-
лиләрә верәк». Онда Шимшон

деди: «Анд ичин ки, мәнә �еч
нә етмәјәҹәксиниз». 13 Он-
лар дедиләр: «Јох, сәнә �еч
нә етмәјәҹәјик, тәкҹә әл-голу-
ну бағлајыб филиштлиләрә ве-
рәҹәјик».
Онлар ики тәзә кәндир ҝө-

түрүб ону сарыдылар вә га-
јадан чыхартдылар. 14 Шим-
шону Ле�ијә ҝәтирәндә фи-
лиштлиләр ону ҝөрүб шадлыг-
ларындан гыј чәкдиләр. Онда
Је�ованын ру�уШимшона ҝүҹ
верди* вә голларындакы кән-
дирләр јанмыш кәтан ип кими
олду, әлләринин бухову ачыл-
ды.+ 15 О, тәзә өлмүш бир
ешшәјин чәнә сүмүјүнү тап-
ды. Сүмүјү әлинә алыб мин нә-
фәри гырды., 16 Сонра Шим-
шон деди:
«Ешшәјин чәнә сүмүјү илә
бир галаг, ики галаг!

Ешшәјин чәнә сүмүјү илә
мин нәфәри гырдым».-

17 Шимшон буну дејиб гур-
тарандан сонра сүмүјү тул-
лады вә �әмин јери Рамат-
Ле�и�¸ адландырды. 18 Сон-
ра о, бәрк сусады вә Је�ова-
ны чағырыб деди: «Сән гулуна
мө�тәшәм бир гәләбә вердин.
Инди сусузлугдан өлүб сүн-
нәтсизләрин әлинә дүшәҹә-
јәм?» 19 Алла� Ле�идә ојуг
јарды вә орадан су чыхды./

Шимшон ичди, өзүнә ҝәлиб
ҹанланды. Буна ҝөрә дә о је-
рин адыны Ејн-Һаггур� гојду.
О, бу ҝүнәдәк Ле�идәдир.

20 Шимшон филиштлилә-
рин дөврүндә ијирми ил Ис-
раилин �акими олду.1

16 Бир ҝүн Шимшон Гәззә-
јә ҝетди. Орада бир фа-

�ишә ҝөрүб онун евинә ҝирди.
2 Гәззәлиләрә хәбәр чатды
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ки, Шимшон бурададыр. Он-
лар мү�асирә гуруб бү-
түн ҝеҹәни шә�әр дарвазасын-
да онун үчүн пусгуда дурду-
лар. «Дан јери сөкүләндә ону
өлдүрәрик» дејиб бүтүн ҝеҹә-
ни сәссиз-сәмирсиз ҝөзләди-
ләр.

3 Шимшон ҝеҹә јарысына-
ҹан јатды. Сонра дурду, шә�әр
дарвазасынын гапыларындан
јапышыб дарвазаны јан дирәк-
ләр вә ҹәфтә гарышыг чыхарт-
ды, чијнинә гојуб Һәбруна ба-
хан дағын башына апарды.

4 Бир мүддәт сонра Шим-
шон Сорег вадисиндә јашајан
Дилалә адлы бир гыза ашиг
олду.* 5 Филишт �акимләри
гызын јанына ҝәлиб дедиләр:
«Шимшонун гылығына ҝир, өј-
рән ҝөр онда бу ҝүҹ �ара-
дандыр.+ Биз ону неҹә үстә-
ләјә биләрик, нә илә сарыјыб
тута биләрик. Бунун мүгаби-
линдә �әрәмиз сәнә 1100 ҝү-
мүш верәҹәјик».

6 Дилалә Шимшона деди:
«Сәндәки бу бөјүк ҝүҹ �а-
радандыр? Сәни нә илә са-
рыјыб тутмаг олар?» 7 Шим-
шон она деди: «Мәни каман
јајы дүзәлдилән једди тәзә,
јаш иплә сарысалар, ҝүҹдән
дүшүб ади адам кими оларам».
8 Филишт �акимләри каман
јајы дүзәлдилән једди тәзә,
јаш ип ҝәтирдиләр. Гыз онлар-
ла Шимшону сарыды. 9 Он-
лар ичәри отагда пусгуда дур-
мушдулар. Гыз Шимшону �ај-
лады: «Шимшон, филиштлиләр
үстүнә ҝәлир!» Шимшон гол-
ларындакы ипләри алов гар-
самыш кәтан саптәк асанлыг-
ла гырды., Онун ҝүҹүнүн сир-
ри билинмәди.

10 Дилалә Шимшона деди:
«Сән мәни алдатдын, јалан сөј-
ләдин. Нә олар, де, сәни нә
илә сарымаг олар?» 11 Шим-

шон гыза деди: «Әҝәр мәни
�еч вахт ишләнмәмиш, тәзә
кәндирлә сарысалар, ҝүҹдән
дүшүб ади адам кими оларам».
12 Дилалә тәзә кәндир ҝөтү-
рүб ону сарыды, сонра чағыр-
ды: «Филиштлиләр үстүнә ҝә-
лир, Шимшон!» (Ичәри отагда
адамлар пусгуда дурмушду.)
Шимшон голларындакы кән-
дири саптәк гырды.*

13 Дилалә јенә Шимшона
деди: «Сән елә �еј мәни ал-
дадырсан, мәнә дүзүнү де-
мирсән.+ Де, сәни нә илә
сарымаг олар?» Шимшон она
деди: «Једди �өрүјүмү то-
хуҹу дәзҝа�ынын әриш ипи
илә �өрсән, ҝүҹүмү итирә-
рәм». 14 Гыз онун �өрүклә-
рини тохуҹу дәзҝа�ынын да-
рағы илә јығыб гышгырды:
«Шимшон, филиштлиләр үстү-
нә ҝәлир!» Шимшон јухудан
дуруб дарағы вә әриш ипини
сачындан ачды.

15 Гыз Шимшона деди:
«Үрәјини мәнә ачмаја-ачмаја
неҹә дејә биләрсән ки, мәни
севирсән?, Үчүнҹү дәфәдир
ки, мәнә јалан данышырсан,
ҝүҹүнүн �арадан олдуғуну
мәнә демирсән».- 16 О, �әр
ҝүн о гәдәр зыр-зыр едиб онун
баш-бејнини апарды ки, ахыр-
да Шимшонун ҹаны боғазына
јығылды¸ 17 вә сиррини она
ачды: «Мән анаданҝәлмә Алла-
�ын нәзирисијәм. Индијә гәдәр
башыма үлҝүҹ дәјмәјиб./ Әҝәр
сачларымы гырхсалар, гүввә-
ми итирәрәм, ҝүҹдән дүшүб
ади адам кими оларам».

18 Дилалә ҝөрәндә ки,
Шимшон үрәјини она ачды,
дәр�ал Филишт �акимләрини
чағыртдырыб1 деди: «Ҝәлин,
бу дәфә о, үрәјини мәнә ачды».
Филишт �акимләри пулу ҝө-
түрүб онун јанына ҝәлди-
ләр. 19 Гыз Шимшону дизи-
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нин үстүндә јатыртды, сон-
ра адамыны чағырыб онун
једди �өрүјүнү кәсдирди. Бун-
дан сонра гыз Шимшона үс-
түн ҝәлмәјә башлады, чүнки
о, ҝет-ҝедә ҝүҹүнү итирирди.
20 Гыз: «Филиштлиләр үстү-
нә ҝәлир, Шимшон!» — дејә
ону сәсләди. Шимшон јухудан
ојаныб: «Јенә әввәлкитәк сыч-
рајыб чыхарам!»* — дејә фи-
кирләшди. Амма о билмир-
ди ки, Је�ова артыг ону тәрк
едиб. 21 Филиштлиләр ону
тутуб ҝөзләрини чыхартды-
лар, Гәззәјә ҝәтирдиләр вә мис
гандалларла гандалладылар.
Шимшон зинданда дәјирман
дашы �әрләдирди. 22 Онун
гырхылмыш сачы исә узаныр-
ды.+

23 Филишт �акимләри ал-
ла�лары Дагона, гурбанлар
кәсиб бајрам етмәк үчүн бир
јерә топлашдылар. Онлар де-
јирдиләр: «Алла�ымыз дүшмә-
нимизи, Шимшону бизә тәс-
лим етди!» 24 Ҹамаат ону
ҝөрәндә өзләринин алла�ы-
ны мәд� едиб деди: «Алла-
�ымыз өлкәмизи талан едән,-

бизи гырыб-чатан дүшмәни-
мизи бизә тәслим етди».¸

25 Һамынын кефи көк иди.
Онлар дедиләр: «Шимшону
ҝәтирин бизи әјләндирсин».
Шимшону зиндандан чыха-
рыб ҝәтирдиләр. Ону сүтунла-
рын арасында дајандырдылар.
26 Шимшон онун әлиндән ту-
тан ушаға деди: «Гој еви сахла-
јан сүтунлара тохунум, онлара
сөјкәним». 27 Ев кишиләрлә,
гадынларла долу иди. Бүтүн
Филишт �акимләри ора топ-
лашмышды. Дамдан үч минә
јахын адам Шимшона тамаша
едиб әјләнирди.

28 Шимшон/ Је�оваја јал-
варыб деди: «Еј Күлли-Ихтијар
Је�ова, мәни јадына сал. Пәр-

вәрдиҝара, мәнә анҹаг бу дә-
фәлик гүввәт вер,* гој филишт-
лиләрдән �еч олмаса бир ҝө-
зүмүн �ејфини чыхым».+

29 Сонра Шимшон әлләри-
ни еви сахлајан ики орта сү-
туна дирәди, сағ әлини бири-
нә, сол әлини о биринә сөјкә-
ди. 30 Шимшон: «Гој мән
дә филиштлиләрлә бир јер-
дә өлүм!» — дејиб вар ҝүҹү илә
сүтунлары итәләди. Ев ора-
да олан �акимләрин вә ҹамаа-
тын үстүнә учду., Беләликлә,
Шимшон өләндә сағлығында
өлдүрдүјүндән да�а чох адам
мә�в етди.-

31 Шимшонун гардашлары
вә атасынын бүтүн ев ә�ли
ҝәлиб онун мејитини апарды.
Ону ҝәтириб Сора�ла¸ Әштул
арасында, атасы Мәну�ун/ гәб-
риндә дәфн етдиләр. Шимшон
Исраилдә ијирми ил �акимлик
етди.1

17 Әфраим дағлыг бөлҝә-
синдәÀ Микә адлы бир

адам јашајырды. 2 О, анасы-
на деди: «Јадындадыр, сән-
дән 1100 ҝүмүш оғурламышды-
лар, сән дә мәним јанымда оғ-
руну ләнәтләмишдин? Ҝүмүш-
ләри мән ҝөтүрмүшдүм, онлар
мәндәдир». Онда анасы деди:
«Гој Је�ова оғлума јар олсун!»
3 Микә 1100 ҝүмүшү анасына
верди, анасы да деди: «Мән
бунлары оғлумдан өтрү Је�о-
ваја �әср едиб бүтләр дү-
зәлтдирәҹәјәм.3 Инди бунлары
өзүнә гајтарырам».

4 Микә ҝүмүшләри анасына
гајтарандан сонра анасы 200
ҝүмүш ҝөтүрүб симҝәрә вер-
ди. О, ојма вә төкмә бүт дү-
зәлтди. Бүтләри Микәнин еви-
нә гојдулар. 5 Микәнин бүт-
ханасы вар иди. О, дөшлүк4 вә
ев бүтләри�S дүзәлтдирди вә
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оғланларындан бирини өзү
үчүн ка�ин гојду.* 6 О ҝүн-
ләрдә Исраилдә падша� јох
иди.+ Һәр кәс өз билдијини
едирди.,

7 Јә�уда Бејтлә�миндә-, јә-
�удалы бир аиләдә мүвәг-
гәти олараг бир ҹаван ла-
вили¸ јашајырды. 8 О, Јә�у-
да Бејтлә�миндән чыхыб јаша-
маг үчүн јер ахтармаға ҝетди.
Ҝәзә-ҝәзә ҝәлиб Әфраим дағ-
лыг бөлҝәсинә, Микәнин еви-
нә чыхды./ 9 Микә ондан со-
рушду: «Һарадан ҝәлирсән?»
О: «Јә�уда Бејтлә�миндән ҝә-
лирәм. Мән лавилијәм, јаша-
маға јер ахтарырам», — деди.
10 Микә деди: «Мәним јаным-
да гал. Мәнә нәси�әтчи� вә
ка�ин ол. Сәнә бир дәст
палтар, јемәк вә илдә он ҝү-
мүш верәрәм». Лавили онун-
ла галды. 11 Беләликлә, ла-
вили Микәнин евиндә галмаға
разылашды вә она оғул кими
олду. 12 Микә лавилини өзү
үчүн ка�ин гојду1 вә о, Микә-
нин евиндә јашады. 13 Микә
деди: «Инди билирәм ки, Је�о-
ва мәнә јар олаҹаг, чүнки ла-
вили мәним ка�иним олду».

18 О ҝүнләрдә Исраилдә
падша� јох иди.À Дан гә-

биләси3 өзүнә ирс ахтарырды.
Чүнки онлар о вахта гәдәр Ис-
раил гәбиләләри арасында ирс
алмамышдылар.4

2 Данлылар өз араларын-
дан, Сора� вә ӘштулданS беш
ҹәсур адам сечиб кәшфијјата,
өлкәни ҝөздән кечирмәјә ҝөн-
дәрдиләр. Онлара тапшырды-
лар: «Ҝедин, өлкәни диггәтлә
ҝөздән кечирин». Кәшфијјат-
чылар Әфраим дағлыг бөлҝә-
синә, Микәнин евинә ҝәлди-
ләрm вә орада ҝеҹәләдиләр.
3 Онлар Микәнин евинин ја-
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хынлығында оланда ҝәнҹ ла-
вилинин сәсини таныдылар вә
онун јанына ҝәлиб сорушду-
лар: «Сәни бураја ким ҝәти-
риб? Бурада нә едирсән? Нә
ишин вар бурада?» 4 О ҹа-
ваб верди: «Микә мәним үчүн
буну-буну едиб. О, мәни музд-
ла тутуб ки, она ка�инлик
едим».* 5 Онда онлар деди-
ләр: «Ха�иш едирик, Алла�дан
јолумузун уғурлу олуб-олмаја-
ҹағыны соруш». 6 Ка�ин он-
лара деди: «Саламат ҝедин, јо-
лунуз боју Је�ованын нәзәри
үстүнүздә олаҹаг».

7 Бу беш нәфәр јолуна да-
вам едиб Лајишә+ ҝәлди. Он-
лар ҝөрдүләр ки, буранын ҹа-
мааты сидонлулар кими асу-
дә вә архајын јашајыр. Онлар
динҹ вә гајғысыз адамларды,,

өлкәјә дәјиб-долашан бир ис-
тилачы јох иди. Онлар сидон-
лулардан узагда јашајырдылар
вә �еч кимлә әлагәләри јох
иди.

8 Кәшфијјатчылар өз сој-
дашларынын� јанына, Сора�
вә Әштула- гајыданда сојдаш-
лары сорушдулар: «Нә өјрә-
нә билдиниз?» 9 Онлар ҹа-
ваб вердиләр: «Онларын тор-
пағыны ҝөрдүк, чох ҝөзәл-
дир. Галхын, онларын үстүнә
ҝедәк. Нә дурмусунуз, тез
олун, ҝедәк онларын торпағы-
ны алаг. 10 Ора ҝәләндә гај-
ғысыз бир халг¸ вә уҹсуз-бу-
ҹагсыз бир торпаг ҝөрәҹәкси-
низ. Алла� ораны сизә вериб.
Орада дүнјанын бүтүн наз-не-
мәти вар»./

11 Онда Дан гәбиләсиндән
600 нәфәр адам сила�ланыб
Сора� вә Әштулдан1 јола дүш-
дү. 12 Онлар Јә�удаја гал-
хыб Кирјат-ЈариминÀ јахын-
лығында дүшәрҝә салдылар.
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Буна ҝөрә дә о јер индијә-
дәк Ма�ане-Дан�* адланыр вә
Кирјат-Јаримдән гәрбдә јер-
ләшир. 13 Онлар орадан Әф-
раим дағлыг бөлҝәсинә, Микә-
нин евинә ҝетдиләр.+

14 Сонра Лајишә кәшфијја-
та ҝетмиш беш нәфәр, сојдаш-
ларына деди: «Хәбәриниз вар
ки, бу евләрдә дөшлүк, ев бүт-
ләри, �әмчинин башга бүтләр
вар?- Инди ҝөрүн нә едир-
синиз». 15 Онлар орада даја-
ныб Микәнин евинин јанында
јашајан ҹаван лавилинин¸ еви-
нә ҝирдиләр вә ондан �ал-ә�-
вал тутдулар. 16 Әли сила�-
лы 600 данлы киши/ исә дар-
вазанын ағзында дурмушду.
17 Кәшфијјата ҝетмиш беш
нәфәр1 дөшлүјүÀ, ев бүтләри-
ни3 вә о бири бүтләри4 ҝөтүр-
мәк үчүн евә ҝирди. (Ка�инS

әли сила�лы 600 нәфәрлә бир-
ҝә дарвазанын ағзында иди.)
18 Онлар Микәнин евинә ҝи-
риб ојма бүтү, дөшлүјү, ев бүт-
ләрини вә төкмә бүтү ҝө-
түрдүләр. Онда ка�ин соруш-
ду: «Нә едирсиниз?» 19 Он-
лар дедиләр: «Сус, сәсини
чыхартма. Бизимлә ҝәл, бизә
нәси�әтчи вә ка�ин ол. Сәнин-
чүн бир адама ка�инлик етмәк
јахшыдыр,m јохса Исраилин бү-
төв бир гәбиләсинә, бүтөв бир
нәслинә?» U 20 Бу сөзләр ка-
�инин үрәјиндән олду. О, дөш-
лүјү, ев бүтләрини вә ојма
бүтүV ҝөтүрүб онларла ҝетди.

21 Онлар ушагларыны, мал-
гараны вә ҝәрәкли әшјалары-
ны габагларына салыб јола
дүшдүләр. 22 Микәнин евин-
дән тәзәҹә араланмышдылар
ки, Микәнин гонум-гоншула-
ры ҝәлиб онлары �агла-
ды. 23 Онлар данлы кишилә-
ри сәсләдиләр. Данлылар дө-

5<B56 � �ÀZ*amB ˙*ZmZ /ºjÀ`ÄÀaSD

нүб Микәдән сорушдулар: «Нә
олуб? Нә јығышыб ҝәлмиси-
низ?» 24 Микә деди: «Сиз мә-
ним бүтләрими, ка�иними ҝө-
түрүб апармысыныз. Бәс мәнә
нә галды? Һәлә бир сору-
шурсунуз ки, нә олуб?»
25 Данлы кишиләр она деди-
ләр: «Чығыр-бағыр салма! Јох-
са бу дәлиганлы адамлар үстү-
нүзә ҹумуб сәни дә, ев ә�лини
дә мә�в едәрләр». 26 Данлы-
лар јолларына давам етдиләр.
Микә дә онларын ондан ҝүҹлү
олдуғуну ҝөрүб евинә гајытды.

27 Данлылар Микәнин дү-
зәлтдији шејләри вә ка�ини
ҝөтүрүб Лајишә,* динҹ вә гај-
ғысыз јашајан халгын үстү-
нә ҝетдиләр.+ Онлары гылынҹ-
дан кечириб шә�әрә од вурду-
лар. 28 Онларын дадына је-
тишән олмады, чүнки шә�әр
Сидондан аралыда иди вә са-
кинләринин �еч кәслә әлагәси
јох иди. Бу шә�әр Бејт-Рә�уб,

јахынлығындакы дәрәдә јерлә-
ширди. Данлылар шә�әри бәр-
па едиб орада мәскунлашды-
лар. 29 Онлар шә�әрин ады-
ны дәјишиб өз әҹдадларынын,
Исраил оғлу Данын- шәрәфинә
Дан гојдулар.¸ Шә�әрин кө�нә
ады исә Лајиш иди./ 30 Сон-
ра данлылар ојма бүтү1 ора-
да өзләри үчүн гојдулар. Муса
оғлу ҺирсәминÀ оғлу Јонатан3

вә онун оғуллары өлкә ә�али-
си сүрҝүн едиләнә гәдәр Дан
гәбиләсинә ка�инлик етдиләр.
31 Алла�ын евинин Шилода4

олдуғу бүтүн вахт әрзиндә
Микәнин дүзәлтдији ојма бүт
орада галды.

19 Исраилдә падша� олма-
јан дөврдәS Әфраим дағ-

лыг бөлҝәсининm уҹгар је-
риндә бир лавили јашајыр-
ды. О, Јә�уда Бејтлә�миндән U

бир ҹаријә алды. 2 Ҹаријә
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она садиг дејилди вә ону атыб
Јә�уда Бејтлә�минә, атасынын
евинә ҝетди. Дөрд ај ора-
да галды. 3 Лавили киши ҹа-
ријәни дилә тутуб ҝери гај-
тармаг үчүн нөкәрини вә бир
ҹүт улаг ҝөтүрүб онун далын-
ҹа ҝетди. Ҹаријә ону атасынын
евинә ҝәтирди. Атасы кишини
ҝүләрүзлә гаршылады. 4 Га-
јынатасы — ҝәнҹ гадынын ата-
сы ону бурахмајыб үч ҝүн го-
наг сахлады. Онлар јејиб-ичир-
диләр вә о, орада галырды.

5 Онлар дөрдүнҹү ҝүн сә-
�әр тездән дуруб ҝетмәк истә-
јәндә гадынын атасы күрәкә-
нинә деди: «Бир лоғма чөрәк
је ки, ҝүҹүн олсун. Сонра ҝе-
дәрсиниз». 6 Онлар отуруб
бир јердә јејиб-ичдиләр. Гады-
нын атасы күрәкәнинә деди:
«Нә олар, бу ҝеҹә дә гал, үрә-
јин шадлансын». 7 Киши ду-
руб ҝетмәк истәјәндә гајын-
атасы јалвар-јахар етди вә о,
�әмин ҝеҹәни дә орада галды.

8 Лавили бешинҹи ҝүн
сүб� тездән дуруб јола дүш-
мәк истәјәндә гајынатасы ха-
�иш еләди: «Бир лоғма чөрәк
је, тагәтин олсун». Онлар ҝүн
ҝүнортадан кечәнәҹән ора-
да јубандылар вә јејиб-ичди-
ләр. 9 Киши ҹаријәси вә нө-
кәри илә бирҝә дуруб ҝетмәк
истәјәндә гајынатасы, ҝәнҹ га-
дынын атасы деди: «Бах, ар-
тыг үзү ахшама ҝедир. Бу ҝе-
ҹәни дә гал. Ҝүн әјилир. Ҝеҹә-
ни бурада гал, гој үрәјин шад-
лансын. Сә�әр тездән дуруб
евинә јола дүшәрсән». 10 Ан-
ҹаг киши ҝеҹәни галмаг истә-
мәди, дуруб јола дүзәлди. Ҝә-
либ Јәбуса, јәни Јерусәлимә*

чыхды. Онун ики паланлы ула-
ғы вар иди, ҹаријәси вә нөкә-
ри дә онунла иди.

11 Онлар Јәбуса чатачатда
артыг гаш гаралырды. Нөкәр

ағасындан сорушду: «Галыб јә-
бусиләрин шә�әриндә ҝеҹәлә-
јәк?» 12 Ағасы исә она деди:
«Јох, исраилли олмајан јад-
еллиләрин шә�әриндә галма-
јаҹағыг. Ҝиба�а* ҝедәҹәјик».
13 Сонра әлавә етди: «Ҝәлин
чалышаг оралара чатаг. Ја
Ҝиба�да, ја да Рамада+ ҝеҹә-
ләјәк». 14 Беләликлә, онлар
јолларына давам етдиләр. Ҝүн
гүруба енәндә бинјаминлилә-
рин Ҝиба� шә�әринә чатды-
лар.

15 Онлар орада ајаг сахла-
дылар, ҝеҹәләмәк үчүн Ҝиба-
�а ҝирдиләр. Ҝедиб шә�әр меј-
данында отурдулар, амма �еч
ким онлары евинә дәвәт етмә-
ди., 16 Ахшам бир гоҹа киши
тарлада ишини гуртарыб еви-
нә гајыдырды. О, Әфраим дағ-
лыг бөлҝәсиндән- иди вә бир
мүддәт иди ки, Ҝиба�да јаша-
јырды. Анҹаг бу шә�әрин са-
кинләри бинјаминлиләр иди.¸

17 Гоҹа ҝөрдү ки, шә�әр меј-
данында јолчу отуруб. Ја-
хынлашыб сорушду: «Һара-
дан ҝәлиб �ара ҝедирсән?»
18 Киши ҹаваб верди: «Јә�уда
Бејтлә�миндән ҝәлирик. Јолу-
муз Әфраим дағлыг бөлҝәси-
нин уҹгар јеринәдир. Мән ора-
данам. Јә�уда Бејтлә�минә
ҝетмишдим,/ инди Је�ованын
евинә ҝедирәм�. Амма бир нә-
фәр јохдур ки, мәни ҝеҹәләмә-
јә евинә апарсын. 19 Улагла-
рымызын саманы да вар, јеми
дә.1 Өзүм, ҹаријәм вә нөкәрим
үчүн чөрәкÀ дә вар, шәраб да.
Һеч нәјә е�тијаҹымыз јохдур».
20 Гоҹа она деди: «Бу нә сөз-
дүр! Бүтүн е�тијаҹларын мә-
ним бојнума. Рәва билмәрәм
ки, сән мејданда ҝеҹәләјәсән».
21 Беләҹә, ону евинә ҝәтирди.
Улагларына јем верди, сонра

5=B5< � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB �1Ñ\,*ZmZ
1,SZ/À fS/YÀb 1/S`ÀYD

�¿�D 5=
* �j 59B<E :7
�j 5<B6<
ÁV 5B<

��������������������

�*¸ aºbdZ
* �j 5<B6<

+ �j 5<B65E 69

, �` 5=B6

- ÁV 5=B5

¸ �j 5<B65E 6<

/ ÁV 5=B5E 6

1 �` 68B76

À �` 5<B9
�` 5=B7



387 Á�	��¿
 5=B66—6>B5>
онлар ајагларыны јудулар вә
јејиб-ичдиләр.

22 Онлар евдә динҹәлән-
дә шә�әрин јарамаз адамлары
еви ә�атәјә алыб гапыны сын-
дырмаға башладылар. Онлар
евин са�иби олан гоҹа киши-
јә дејирдиләр: «Евинә ҝәлән
кишини чыхарт онунла јахын-
лыг едәк».* 23 Ев јијәси бајы-
ра чыхыб онлара деди: «Јох,
гардашларым, јалварырам, бу
ҹүр пислији етмәјин. Бу киши
евимдә гонагдыр. Белә алчаг-
лыға јол вермәјин. 24 Мәним
бир бакирә гызым, кишинин
дә ҹаријәси вар. Гојун онла-
ры ҝәтирим, бу биабырчылы-
ғы онларла един, онларла үрә-
јиниз истәјәни един.+ Амма
киши илә ишиниз олмасын».

25 Анҹаг кишиләр она гу-
лаг асмаг истәмәдиләр. Онда
лавили киши ҹаријәсинин, го-
лундан тутуб бајыра, онла-
рын јанына чыхартды. Онлар
гадыны зорладылар вә бү-
түн ҝеҹәни сә�әрә гәдәр онун
башына ојун ҝәтирдиләр. Дан
јери сөкүләндә ону бурахды-
лар. 26 Гадын сә�әр тездән
ҝәлиб ағасы галан евин га-
пысынын кандарында јерә сә-
рилди вә �ава ишыглашанаҹан
орада галды. 27 Ағасы сә�әр
дурду вә јола дүшмәк үчүн га-
пыны ачанда ҝөрдү ки, ҹари-
јәси әлләри кандарда гапынын
ағзына сәрилиб. 28 О, гады-
на деди: «Дур, ҝедәк». Анҹаг
ондан сәс чыхмады. Киши ону
галдырыб улағын белинә гојду
вә евинә јолланды.

29 Евә чатанда бир бычаг
ҝөтүрүб ҹаријәнин ҹәсәдини
он ики �иссәјә бөлдү вә Ис-
раилин �әр бөлҝәсинә бир
�иссә ҝөндәрди. 30 Буну ҝө-
рән �әр кәс дејирди: «Исраил
Мисирдән чыхандан бу ҝүнә
гәдәр белә бир иш нә олуб, нә

дә ҝөрүнүб. Бу барәдә дүшү-
нүн, мәслә�әтләшиб* бир гә-
рар верин».

20 Бүтүн исраиллиләр Дан-
дан+ тутмуш Биир-Сәба-

ја кими �әр јердән, еләҹә
дә Ҝилад торпағындан, Мис-
па�а ҝәлдиләр. Һамы бир нә-
фәр кими Је�ованын �үзурун-
да топлашды.- 2 Халгын, Ис-
раилин бүтүн гәбиләләринин
башчылары Алла�ын халгы-
нын јығынҹағында өз јерләри-
ни тутду. Орада 400 000 әли
гылынҹлы пијада дөјүшчү вар
иди.¸

3 Бинјаминлиләр ешитди-
ләр ки, исраиллиләр Миспа�а
јығышыб.
Исраиллиләр дедиләр: «Да-

нышын ҝөрәк бу дә�шәтли �а-
дисә неҹә баш вериб»./ 4 Ла-
вили киши,1 өлән гадынын әри
ҹаваб верди: «Мән ҹаријәм-
лә ҝеҹәләмәк үчүн Бинјами-
нин Ҝиба� шә�әринә ҝәлдим.À

5 Ҝиба� сакинләри� мәнә пис-
лик етмәк нијјәтилә ҝеҹәјары-
сы галдығым еви ә�атәјә ал-
дылар. Онлар мәни өлдүр-
мәк истәјирдиләр, амма ҹари-
јәми зорладылар вә о өлдү.3

6 Мән ҹаријәмин ҹәсәдини ҝө-
түрүб доғрадым вә �иссәләри-
ни Исраилин �әр јеринә ҝөн-
дәрдим.4 Чүнки Исраилдә биа-
бырчылыг вә алчаглыг еди-
либ. 7 Инди, еј Исраил ә�ли,
дејин ҝөрәк нә мәслә�әт ҝө-
рүрсүнүз».S

8 Һамы бир нәфәр кими гал-
хыб деди: «Һеч ким евинә, ча-
дырына гајытмајаҹаг. 9 Белә
едәҹәјик: пүшк атыбm Ҝиба-
�ын үстүнә ҝедәҹәјик. 10 Ор-
дуја азугә тәдарүк етмәк үчүн
Исраилин бүтүн гәбиләләри-
нин �әр јүз нәфәрдән онуну,
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�әр мин нәфәрдән јүзүнү, �әр
он мин нәфәрдән минини сечә-
ҹәјик. Галанлары Исраилдә тө-
рәдилмиш биабырчылыға ҝөрә
Бинјаминин Ҝиба� шә�әринә
�үҹум едәҹәк». 11 Беләлик-
лә, бүтүн исраиллиләр бир нә-
фәр кими Ҝиба�а гаршы бир-
ләшди.

12 Исраил гәбиләләри Бин-
јаминин �әр јеринә адамлар
ҝөндәриб деди: «Бу нә мәнфур
ишдир сиздән чыхыб? 13 Ҝи-
ба�дакы о алчаглары* верин
өлдүрәк, Исраилдә пислијин
көкүнү кәсәк».+ Амма бинја-
минлиләр исраилли сојдашла-
рына мә�әл гојмадылар.

14 Бинјаминлиләр исраил-
лиләрлә дөјүшмәк үчүн бүтүн
шә�әрләрдән ахышыб Ҝиба�а
ҝәлдиләр. 15 Һәмин ҝүн Бин-
јаминин шә�әрләриндән 26 000
әли гылынҹлы адам топланды.
Үстәлик, Ҝиба�ын өзүндән дә
700 сечмә адам варды. 16 Ор-
дуда 700 сечмә солахај адам
вар иди. Онларын �әр бири са-
панддан атдығы дашла түкү
белә, вура билирди вә �әдәфи
боша чыхмырды.

17 Бинјаминлиләри чых-
маг шәртилә, исраиллиләрдән
400 000 әли гылынҹлы адам
топланды., Онларын �амысы
ма�ир дөјүшчү иди. 18 Он-
лар Алла�а мүраҹиәт етмәк
үчүн- Бејтелә ҝәлдиләр. Ис-
раиллиләр сорушду: «Бинја-
минлиләрлә дөјүшмәјә габаг-
да ким ҝетсин?» Је�ова деди:
«Јә�уда гәбиләси».

19 Исраиллиләр сә�әр тез-
дән галхыб Ҝиба�ын гаршы-
сында ордуҝа� гурдулар.

20 Исраиллиләр бинјамин-
лиләрлә дөјүшмәјә галхды-
лар вә Ҝиба�да дүзүлдүләр.
21 Һәмин ҝүн бинјаминли-
ләр Ҝиба�дан чыхыб 22 000
исраиллини тәләф етдиләр.

22 Амма Исраил ордусу �үнәр
ҝөстәриб биринҹи дәфә ол-
дуғу кими, јенә дә �әмин
јердә дүзүлдү. 23 Исраилли-
ләр Бејтелә ҝедиб ахшама гә-
дәр Је�ованын өнүндә ағлады-
лар вә Је�овадан сорушдулар:
«Јенә дә сојдашларымыз бин-
јаминлиләрин үстүнә ҝедәк?»*

Је�ова: «Ҝедин», — деди.
24 Беләҹә, исраиллиләр

икинҹи дәфә бинјаминлиләрин
үстүнә ҝетдиләр. 25 Бинја-
минлиләр бу сәфәр дә Ҝи-
ба�дан чыхыб исраиллиләр-
лә дөјүшдүләр вә онлардан
әли гылынҹлы 18 000 нәфәри
өлдүрдүләр.+ 26 Онда бүтүн
исраиллиләр јығышыб Бејтелә
ҝетдиләр. Онлар Је�ованын
өнүндә отуруб ағладылар, вә
�әмин ҝүн ахшама гәдәр оруҹ
тутдулар,- Је�оваја јандырма
гурбаны¸ вә үнсијјәт гурбаны/

тәгдим етдиләр. 27 Сонра ис-
раиллиләр Је�оваја мүраҹиәт
етдиләр.1 Чүнки Алла�ын Ә�д
сандығы о вахт орада иди.
28 О ҝүнләрдә Һарун оғлу Әл-
јазарын оғлу Фән�асÀ санды-
ғын гаршысында хидмәт едир-
ди. Онлар сорушдулар: «Сој-
дашларымыз бинјаминлиләр-
лә јенә дөјүшә чыхаг, јохса
чыхмајаг?»3 Је�ова деди: «Ҝе-
дин, саба� онлары сизә тәс-
лим едәҹәјәм». 29 Онда ис-
раиллиләр Ҝиба�ын әтрафын-
да пусгу гурдулар.4

30 Исраиллиләр үчүнҹү
дәфә бинјаминлиләрин үстү-
нә ҝетдиләр. Бу дәфә дә он-
лар Ҝиба�ын гаршысында дү-
зүлдүләр.S 31 Бинјаминлиләр
онларла дөјүшмәк үчүн шә-
�әрдән чыхдылар вә шә�әрдән
араландылар.m О бири дәфә-
ләрдә олдуғу кими, онлар �ү-
ҹум едиб бири Бејтелә, о
бири Ҝиба�а ҝедән јолда ис-
раиллиләри гырмаға башлады-
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лар. Отуз исраиллинин мејити
чөлүн дүзүндә сәрилиб гал-
ды.* 32 Бинјаминлиләр дејир-
диләр: «Кечән дәфәләрдә олду-
ғу кими онлары үстәләјирик».+

Исраиллиләр исә: «Ҝәлин ҝери
чәкиләк, онлары шә�әрдән
узаглашдырыб јоллара чыхар-
даг», — дедиләр. 33 Беләлик-
лә, бүтүн исраиллиләр јерлә-
риндән галхыб Баал-Тамарда
дүзүлдүләр. Ҝиба� әтрафында
ҝизләнән исраиллиләр дә пус-
гудан чыхыб �үҹума кечдиләр.
34 Беләҹә, бүтүн Исраилдән
10 000 сечмә дөјүшчү Ҝиба�ын
габағына ҝәлди вә шиддәтли
дөјүш башлады. Бинјаминли-
ләр билмирдиләр ки, фәлакәт
онлары �аглајыб.

35 Је�ова бинјаминлиләри
Исраилин өнүндә мәғлуб ет-
ди, вә �әмин ҝүн исраилли-
ләр Бинјаминдә әли гылынҹлы
25 100 нәфәри гырдылар.-

36 Исраиллиләр бинјамин-
лиләрин өнүндән ҝери чәки-
ләндә бинјаминлиләр елә зәнн
етдиләр ки, исраиллиләр бу
дәфә дә мәғлуб олурлар.¸ Ис-
раиллиләр исә архајын иди-
ләр. Ҝиба�ын әтрафында пус-
гу гојдуглары үчүн мејданы
бинјаминлиләрә вермишди-
ләр./ 37 Пусгудакылар ҹәлд
галхыб Ҝиба�а �үҹум етдиләр.
Сонра сәпәләниб бүтүн шә�ә-
ри гылынҹдан кечирдиләр.

38 Исраиллиләр сөзләш-
мишдиләр ки, шә�әрин әтра-
фында пусгуда оланлар шә�әр-
дән галхан түстү илә онлара
ишарә версинләр.

39 Исраиллиләр мејдандан
гачанда бинјаминлиләр �ү-
ҹум едиб отуз исраиллини
өлдүрдүләр.1 Бинјаминлиләр
дејирдиләр: «Бундан габаг-
кы дөјүшдә олдуғу кими, он-
лар јенә дә бизә мәғлуб олур-
лар».À 40 Бу заман шә�әр-

дән ишарә олараг түстү галх-
маға башлады. Бинјаминлиләр
чеврилиб ҝөрдүләр ки, шә�ә-
рин түстүсү ҝөјә бүләнд
олуб. 41 Онда исраиллиләр
ҝери дөндүләр. Бинјаминлилә-
ри дә�шәт бүрүдү; онлар баша
дүшдүләр ки, әҹәл онлары �аг-
лајыб. 42 Она ҝөрә исраил-
лиләрин өнүндән гачыб сә�-
раја үз тутдулар, амма дөјүш-
чүләр онлары тәгиб етди. Шә-
�әрдән чыханлар да онлара
гошулуб бинјаминлиләри гыр-
маға башлады. 43 Онлар �әр
тәрәфдән бинјаминлиләри сы-
хышдырыб аман вермәдән гов-
дулар вә Ҝиба�ын гаршысын-
да, шә�әрин шәрг тәрәфиндә
онлары дармадағын етдиләр.
44 Нәтиҹәдә, 18 000 бинјамин-
ли гырылды. Онларын �амысы
ма�ир дөјүшчү иди.*

45 Бинјаминлиләр дөнүб
сә�ралыға, Риммун гајасына
гачдылар.+ Исраиллиләр әсас
јоллар бојунҹа онлардан 5000
нәфәри өлдүрдүләр. Сонра Ҝи-
дома гәдәр онлары тәгиб едиб
да�а 2000 нәфәри дә мә�в
етдиләр. 46 О ҝүн үмуми-
ликдә әли гылынҹлы 25 000
бинјаминли гырылды., Онла-
рын �амысы ма�ир дөјүшчү
иди. 47 Амма онларын алты
јүзү сә�ралыға, Риммун гаја-
сына чәкилди вә дөрд ај гајада
јашады.

48 Исраиллиләр бинјамин-
лиләрин шә�әринә гајытдылар
вә инсандан тутмуш �ејвана-
дәк бүтүн шә�әри гылынҹ-
дан кечирдиләр. Онлар �әмчи-
нин јоллары үстүндәки бүтүн
шә�әрләрә од вуруб јандырды-
лар.

21 Исраиллиләр: «Һеч би-
римиз бинјаминлилә-

рә гыз вермәјәҹәјик», —
дејә Миспа�да- анд ичмишди-
ләр.¸ 2 Халг Бејтелә ҝәлиб/
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ахшамадәк Алла�ын гаршы-
сында отурду, ағлајыб а�-вај
еләди. 3 Онлар дејирдиләр:
«Еј Исраилин Алла�ы Је�ова,
нијә Исраилдә белә бир шеј
баш верди? Нә үчүн бу ҝүн
Исраилин бир гәбиләси әс-
килди?» 4 Ертәси ҝүн ҹамаат
тездән дуруб јандырма гурба-
ны вә үнсијјәт гурбаны* ҝә-
тирмәк үчүн орада гурбанҝа�
тикди.

5 Сонра Исраил халгы деди:
«Исраил гәбиләләриндән Је-
�ованын өнүндәки топланты-
мыза ким ҝәлмәмишди?» Он-
лар анд ичмишдиләр ки, Мис-
па�а, Је�ованын өнүнә ким
ҝәлмәсә, �өкмән өлдүрүләҹәк.
6 Исраиллиләр өз сојдашлары
бинјаминлиләрлә баш верән-
ләрә ҝөрә �ејифсиләнирдиләр.
Онлар дејирдиләр: «Бу ҝүн Ис-
раилдән бир гәбилә гопарыл-
ды. 7 Бәс онлардан сағ га-
ланлар үчүн �арадан арвад та-
паг? Ахы онлара гыз вермәмәк
үчүн Је�оваја анд ичмишик».+

8 Онлар сорушдулар: «Ис-
раил гәбиләләриндән Миспа-
�а, Је�ованын өнүнә ким
ҝәлмәмишди?», Мәлум олду
ки, топланты дүшәрҝәсинә
Јабеш-Ҝиладдан �еч ким ҝәл-
мәмишди. 9 Халгы сајаркән
ҝөрдүләр ки, Јабеш-Ҝилад-
дан �еч кәс јохдур. 10 Иҹма
12 000 ән иҝид адамы ҝөндә-
риб әмр етди: «Ҝедин,
Јабеш-Ҝилад ә�лини гадынлы-
ушаглы гылынҹдан кечирин.-

11 Белә едәрсиниз: бүтүн ки-
шиләри вә киши әли дәјмиш
гадынларын �амысыны мә�в
един». 12 Јабеш-Ҝилад ә�ли
арасында киши әли дәјмәмиш
400 гыз тапдылар. Онлары Кә-
нан торпағына, Шилодакы¸ дү-
шәрҝәјә ҝәтирдиләр.

13 Бүтүн иҹма Риммун га-
јасындакы бинјаминлиләрә хә-

бәр ҝөндәриб* онлары бары-
шыға чағырды. 14 Онда бин-
јаминлиләр ҝери гајытдылар.
Исраиллиләр Јабеш-Ҝиладдан
сағ галмыш гызлары онла-
ра вердиләр,+ лакин �амысына
гыз чатмады. 15 Халг бинја-
минлиләрдән өтрү мәјус олду,,

чүнки Је�ова Исраил гәби-
ләләри арасында парчалан-
ма салмышды. 16 Иҹма ағ-
саггаллары деди: «Бәс галан
бинјаминлиләр үчүн неҹә ар-
вад тапаг? Ахы Бинјаминдәки
бүтүн гадынлар �әлак олуб».
17 Онлар дедиләр: «Бинјамин-
дән сағ галанлара ирс верил-
мәлидир ки, Исраилин бүтөв
бир гәбиләси итиб-батмасын.
18 Анҹаг биз онлара гыз верә
билмәрик, чүнки Исраил хал-
гы: “Бинјаминә гыз верәнә лә-
нәт олсун”, — дејә анд ичиб».-

19 Сонра онлар дедиләр:
«Бејтелдән шималда, Бејтел-
дән Си�ама ҝедән јолун
шәргиндә, Ләбнадан ҹәнуб-
да јерләшән Шилода¸ �әр
ил Је�оваја бајрам кечири-
лир». 20 Онлар бинјаминли-
ләрә тапшырдылар: «Ҝедин
үзүм бағларында ҝизләнин.
21 Шило гызлары рәгс етмә-
јә ҝәләндә бағлардан чыхын.
Гој �әр кәс Шило гызларын-
дан бирини тутуб Бинјамин
торпағына гајытсын вә өзүнә
арвад етсин. 22 Әҝәр онла-
рын аталары, јахуд гардашла-
ры үстүмүзә шикајәтә ҝәлсә-
ләр, биз дејәҹәјик: “Бизим ха-
тиримизә онлары бағышлајын.
Чүнки мү�арибәдә әсир алды-
ғымыз гызлар �амысына чат-
мады./ Сиз дә онлара гыз верә
билмәздиниз, чүнки ҝүна�а
батардыныз”».1

23 Бинјаминлиләр елә дә
етдиләр. Һәр бири рәгс едән
гызларын арасындан өзүнә
бир гыз гачыртды. Сонра он-
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1 Һакимләрин дөврүндә* өл-
кәдә гытлыг башлады. Бу

вахт Јә�уда Бејтлә�миндән+

бир киши арвадыны вә ики оғ-
луну ҝөтүрүб мүвәггәти Муаб,

торпағына көчдү. 2 Киши-
нин ады Әлимәлик�, арвады-
нын ады Наимә�, оғланлары-
нын ады исә Мә�лун� вә Кил-
јун� иди. Онлар Јә�уда Бејт-
лә�миндән олан әфратлылар
идиләр. Онлар ҝәлиб Муаб
торпағында мәскән салдылар.

3 Бир мүддәт сонра Наимә-
нин әри Әлимәлик өлдү вә о,
ики оғлу илә галды. 4 Да�а
сонра онун оғуллары Муаб
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гызлары илә евләндиләр. Ҝә-
линләрдән биринин ады Орпа,
о биринин ады Рут* иди. Он-
лар орада он ил јашадылар.
5 Сонра Мә�лунла Килјун да
өлдү. Наимә �әм әрсиз, �әм дә
өвладсыз галды. 6 Муаб тор-
пағында оларкән бир ҝүн Наи-
мә ешитди ки, Је�ова Өз хал-
гына рә�м едиб вә онлара чө-
рәк вериб. Буна ҝөрә дә о,
ҝәлинләри илә Муаб торпа-
ғындан ҝеријә гајытмаг үчүн
јола дүшдү.

7 Беләликлә, Наимә ики ҝә-
лини илә бирҝә јашадығы
јердән чыхды. Онлар Јә�у-
даја апаран јолла ҝедәркән
8 Наимә ҝәлинләринә деди:
«Гајыдын, ананызын евинә ҝе-
дин. Гој Је�ова мәр�умла-
ра вә мәнә ҝөстәрдијиниз
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лар өз торпагларына гајытды-
лар, шә�әрләри бәрпа едиб*

орада јашадылар.
24 Онда исраиллиләр дағы-

лышдылар, �әр кәс өз гәби-

ләсинә, өз аиләсинә гајытды.
Һәр бири өз јурдуна дөндү.

25 О дөврдә Исраилдә пад-
ша� јох иди.* Һәр кәс өз бил-
дијини едирди.
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мә�әббәтин әвәзиндә сиздән
мә�әббәтини әсирҝәмәсин.*

9 Гој Је�ова сизә әр евиндә
ра�атлыг бәхш етсин».+ Сонра
о, ҝәлинләрини өпдү вә онлар
�өнкүр-�өнкүр ағламаға баш-
ладылар. 10 Ҝәлинләри де-
диләр: «Јох, биз дә сәнинлә
халгынын јанына ҝедирик».
11 Наимә онлара деди: «Гајы-
дын, ај гызларым. Нә үчүн мә-
нимлә ҝедирсиниз? Мәҝәр мән
јенә оғул доға биләрәм ки,
сизә әр олсун?, 12 Гајыдын,
ај гызларым, ҝери дөнүн. Мән
әрә ҝетмәк үчүн чох јашлыјам.
Десәм ки, елә бу ҝеҹә әрә ҝе-
дәҹәјәм вә оғуллар доғаҹағам,
13 онлар бөјүјәнә кими ҝөзлә-
јәҹәксиниз? Әрә ҝетмәјиб су-
бај галаҹагсыныз? Јох, ај гыз-
ларым, Је�ованын мәнә гәзә-
би тутуб- вә сизин �алынызы
дүшүндүкҹә үрәјим ағрыјыр».

14 Онлар јенә дә �өнкүр-
�өнкүр ағладылар. Сонра
Орпа гајынанасыны өпүб он-
дан ајрылды. Рут исә онун-
ла галды. 15 Наимә она деди:
«Бах, дул галмыш елтин өз
халгынын, өз алла�ларынын
јанына гајытды. Сән дә онунла
гајыт».

16 Рут она деди: «Сәни
атыб ҝетмәји, ҝери гајытмағы
мәндән истәмә. Сән �ара ҝет-
сән, мән дә ора ҝедәҹәјәм, �а-
рада галсан, орада галаҹа-
ғам, халгын халгым олаҹаг, сә-
нин Алла�ын мәним Алла�ым
олаҹаг.¸ 17 Сән �арада өлсән,
мән дә орада өләҹәјәм вә мәни
орада дәфн едәҹәкләр. Әҝәр
өлүмдән башга бир шеј мәни
сәндән ајырарса, гој Је�ова ҹә-
замы версин».

18 Наимә ҝөрәндә ки, Ру-
тун онунла ҝетмәк гәрары гә-
тидир, да�а она �еч нә демә-
ди. 19 Онда онлар јолларына
давам едәрәк ҝәлиб Бејтлә�мә

чатдылар.* Бејтлә�мә ҝәлән-
дә шә�әрдә ҹанланма јаран-
ды. Гадынлар дејирдиләр: «Бу,
Наимә дејил?» 20 О исә га-
дынлара дејирди: «Мәнә Наи-
мә демәјин. Мәнә Мара� де-
јин, чүнки Гүдрәт Са�иби �әја-
тымы аҹы етди.+ 21 Бурадан
долу чыхдым, Је�ова исә мәни
әлибош гајтарды. Мәни да�а
Наимә чағырмајын. Ахы Је�о-
ва мәнә дүшмән кәсилди, Гүд-
рәт Са�иби башыма бәдбәхт-
лик ҝәтирди».,

22 Беләҹә, Наимә муаби ҝә-
лини Рутла бирҝә Муаб торпа-
ғындан- ҝери гајытды. Онлар
Бејтлә�мә ҝәләндә арпа бичи-
ни тәзәҹә башламышды.¸

2 Наимәнин Буәз/ адында
чох варлы-�аллы бир го�у-

му вар иди. О, Наимәнин әри
Әлимәликин го�уму иди.

2 Бир ҝүн муаби Рут Наимә-
јә деди: «Иҹазә вер, зәмијә ҝе-
дим. Кимин ҝөзүндә лүтф та-
парамса, онун ардынҹа ҝе-
диб башаг јығарам».1 Наимә
деди: «Ҝет, гызым». 3 Рут
ҝетди вә бир зәмијә ҝириб
бичинчиләрин ардынҹа башаг
јығмаға башлады. О, тәсадү-
фән ҝәлиб ӘлимәликинÀ го�у-
му Буәзин3 зәмисинә чыхмыш-
ды. 4 Бу арада Буәз Бејтлә�м-
дән ҝәлди. О, бичинчиләрә
деди: «Је�ова голунуза гүввәт
версин�!» Онлар ҹаваб верди-
ләр: «Је�ова сәндән разы ол-
сун!»

5 Сонра Буәз бичинчиләрин
үстүндә дуран ҹавандан со-
рушду: «Бу гыз кимләрдән-
дир?» 6 О ҹаваб верди: «Бу,
Муаб торпағындан Наимә илә
бураја ҝәлмиш Муаб гызыдыр.4

7 О башаг етмәк,S бичинчи-
ләрдән дүшмүш сүнбүлләрдән
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јығмаг� үчүн иҹазә истәди. Сә-
�әр ҝәләндән ајаг үстәдир, елә
инди динҹини алмаг үчүн чар-
дағын алтына кечиб отуруб».

8 Буәз Рута деди: «Гызым,
гулаг ас ҝөр нә дејирәм. Ба-
шаг јығмаг үчүн о бири зәми-
ләрә ҝетмә, бурада гал. Гара-
башларыма да јахын оларсан.*

9 Бах ҝөр онлар �ансы зәми-
ни бичирләр, сән дә далларын-
ҹа ҝет. Ҹаванлара тапшырмы-
шам сәнә дәјмәсинләр. Суса-
јанда сә�әнҝләрин јанына ҝе-
диб ҹаванларын чәкдији судан
ичәрсән».

10 Рут диз үстә дүшүб јерә
гәдәр тәзим етди вә деди:
«Мән нә етдим ки, сәнин
ҝөзүндә лүтф тапдым, мә-
ним гејдимә галырсан? Мән
ки бир јаделлијәм+». 11 Буәз
она ҹаваб верди: «Әрин өлән-
дән сонра гајынанан үчүн ет-
дијин �әр шејдән, ата-ана-
ны вә доғма јурдуну гојуб та-
нымадығын бир халгын јаны-
на ҝәлмәјиндән хәбәрим вар.,

12 Гој Је�ова сәнә бунун әвә-
зини версин!- Ганадлары ал-
тына сығындығын¸ Исраилин
Алла�ы Је�овадан бол-бол мү-
кафат аласан!» 13 Рут деди:
«Гој лүтфүн мәндән әскик ол-
масын, ағам. Мән сәнин гара-
башын да дејиләм, амма сән бу
гарабашына тәсәлли, үрәк-ди-
рәк вердин».

14 На�ар вахты ҝәләндә
Буәз Руту чағырды: «Јахын
ҝәл, бир аз чөрәк је, тикәни
сиркәјә батыр». Рут бичинчи-
ләрин јанында әјләшди. Буәз
она говурға узатды. Рут јејиб
дојду, јемәјиндән артыг да гал-
ды. 15 Сонра о башаг јығмаг/

үчүн ајаға галхды. Буәз ҹаван-
лара тапшырды: «Гој ҝедиб би-

6B; � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB /À`4WÀ`SZ *`*O
amZ/*Z aºZ+ºW Um¸Y*-D

чилмиш сүнбүлләрин� арасын-
дан да башаг јығсын. Она дәј-
мәјин.* 16 Һәм дә дәрзләрин
арасындан бир аз сүнбүл чә-
киб гојун ки, о јығсын. Она �еч
нә демәјин».

17 Рут ахшама гәдәр башаг
јығды.+ Сонра јығдығы баша-
ғы дөјдү вә ондан бир ефаја�
јахын арпа чыхды. 18 О, ар-
паны ҝөтүрүб шә�әрә гајыт-
ды вә гајынанасына ҝөстәрди.
Һәмчинин јејиб дојдугдан сон-
ра на�ардан галан јемәји, чы-
харыб гајынанасына верди.

19 Гајынанасы ондан со-
рушду: «Бу ҝүн �арада иш-
ләмисән, �арада башаг јығмы-
сан? Гој сәнә јахшылыг едән
адам хејир-бәрәкәт тапсын!»-

Рут кимин зәмисиндә ишлә-
дијини гајынанасына сөјләди:
«Бу ҝүн Буәз адлы бир киши-
нин зәмисиндә ишләдим».
20 Онда Наимә ҝәлининә
деди: «Дириләрдән вә өлүләр-
дән мә�әббәтини әсирҝәмәјән
Је�ова¸ она хејир-дуа версин».
Сонра деди: «О, го�умумуз-
дур,/ үзәринә го�умлуг борҹу
дүшән адамдыр�».1 21 Муаби
Рут деди: «Һәм дә о, мәнә деди
ки, ишчиләри бүтүн мә�сулу
јығана гәдәр онларын јанын-
да галым».À 22 Наимә ҝәлини
Рута деди: «Гызым, онун га-
рабашлары илә ишләмәјин лап
јахшы олду, јохса башга зәми-
ләрдә сәни инҹидәрдиләр».

23 Беләҹә, Рут арпа вә буғ-
да бичини баша чатана кими3

Буәзин гарабашларынын ја-
нында башаг јығды. Рут гајын-
анасы илә јашајырды.4
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3 Бир ҝүн гајынанасы Наи-
мә Рута деди: «Гызым, ҝәл

сәни әрә верим, сәнин дә исти
јуван олсун,* хош ҝүн ҝөрәсән.
2 Бах, гарабашлары илә ишлә-
дијин Буәз го�умумуздур.+ О,
бу ахшам хырманда арпа со-
вураҹаг. 3 Дур јујун, әтирлән
вә либасыны ҝејиниб хырмана
ен. Амма о јејиб-ичмәји гуртар-
мајынҹа, елә елә ки, сәни
ҝөрмәсин. 4 О јатмаға ҝедән-
дә бах ҝөр �арада узанаҹаг,
ҝедиб ајагларынын үстүнү ач,
орада узан. Сонра нә етмәк ла-
зымдырса, өзү сәнә дејәҹәк».

5 Рут деди: «Неҹә деми-
сән, елә дә еләјәрәм». 6 Сон-
ра хырмана енди вә гајын-
анасынын дедији кими етди.
7 Буәз јејиб-ичмәјини гуртар-
ды. О, кефи көк �алда дур-
ду вә јатмаг үчүн тахыл та-
јасынын о башына ҝетди. Рут
сакитҹә ҝәлиб онун ајағынын
үстүнү ачды вә орада узан-
ды. 8 Ҝеҹә јарысы Буәз сәк-
сәнди. О дикәлди вә ҝөрдү
ки, ајаг уҹунда бир гадын хеј-
лағы узаныб! 9 Буәз соруш-
ду: «Сән кимсән?» «Гарабашын
Рутам, — дејә о ҹаваб верди, —
әтәјинлә гарабашынын үстүнү
өрт, чүнки үзәриндә го�умлуг
борҹу� вар»., 10 Онда Буәз
деди: «Гој Је�ова сәнә јар ол-
сун, гызым! Инди сән әввәл-
киндән дә бөјүк јахшылыг ет-
дин.- Чүнки нә касыб, нә дә
варлы ҹаванын ардынҹа дүш-
мәдин. 11 Гызым, горхма. Нә
истәсән, сәнин үчүн едәҹәјәм,¸

чүнки бу шә�әрдә �әр кәс сә-
нин ләјагәтли гадын олдуғу-
ну билир. 12 Дүздүр, үзәрим-
дә го�умлуг борҹу вар,/ анҹаг
мәндән дә јахын киши го�у-
мун вар.1 13 Бу ҝеҹәни бура-

7B= � 6B6> Ñ*jSUÀaSZÀ +*fD

да гал, саба� о адам го�ум-
луг борҹуну иҹра едәрсә,* лап
јахшы. Әҝәр етмәзсә, Је�ова-
ја анд олсун ки, өзүм бу борҹу
үзәримә ҝөтүрәҹәјәм. Һәләлик
сә�әрә кими бурада гал».

14 Рут сүб�әдәк онун ајаг
уҹунда јатды. О, алагаранлыг-
да галхды ки, �еч ким ону ҝөр-
мәсин. Буәз деди: «Һеч ким
билмәсин ки, хырмана гадын
ҝәлиб». 15 Сонра деди: «Әј-
ниндәки бүрүнҹәји ач бура
тут». Рут бүрүнҹәји ачды. Буәз
бүрүнҹәјин ичинә алты өлчү�
арпа төкдү вә галдырыб онун
башына гојду. Сонра дуруб шә-
�әрә ҝетди.

16 Рут гајыданда гајынана-
сы сорушду: «Гызым, неҹә
олду?» Рут о кишинин онун
үчүн етдији �әр шеји гајын-
анасына данышды. 17 Сонра
деди: «О, мәнә алты өлчү
арпа вериб деди: “Гајынана-
нын јанына әлибош гајытма”».
18 Онда Наимә деди: «Гызым,
отур ҝөзлә, ҝөр бу иш нә илә
гуртарыр. О адам бу иши ҝүнү
бу ҝүн �әлл етмәјинҹә ра�ат-
лашан дејил».

4 Буәз шә�әр дарвазасына+

чыхыб орада отурду. Бу
вахт онун дедији �әмин го-
�ум�, орадан кечирди. Буәз
ону сәсләди: «Ај филанкәс, ја-
хын ҝәл, әјләш». О јахынла-
шыб әјләшди. 2 Сонра Буәз
шә�әр ағсаггалларындан- он
нәфәри чағырыб деди: «Ҝәлин
әјләшин». Онлар да ҝәлиб әј-
ләшдиләр.

3 Буәз �әмин го�ума¸ деди:
«Муаб торпағындан гајытмыш/
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Наимә, гардашымыз Әлимәли-
кин* торпағыны сатмаг мәҹбу-
ријјәтиндәдир. 4 Мән мәслә-
�әт билдим ки, бу мәсәләни
сәнә чатдырым. Шә�әр ҹамаа-
тынын вә ағсаггалларын өнүн-
дә о торпағы ал.+ Әҝәр ала-
ҹагсанса, ал�. Алмајаҹагсанса,
де, мән дә ишими билим. Чүн-
ки ону алмаг �аггы сәнә дү-
шүр. Сәндән сонра мәнәм».
О адам деди: «Мән алырам».,

5 Онда Буәз она деди: «Тор-
пағы Наимәдән аланда ону
�әмчинин онун мәр�ум оғлу-
нун арвады муаби Рутдан да
алмалысан ки, мәр�умун ады
ирси васитәсилә јашасын».-

6 О деди: «Мән ону ала бил-
мәрәм, јохса өз мирасыма хә-
ләл вурмуш оларам. Бу �үгугу
сән өз үзәринә ҝөтүр, ону сән
ал, чүнки мән буну едә билмә-
рәм».

7 Гәдимдә Исраилдә ҝери
сатын алмаг �үгугунун иҹ-
расы вә өтүрүлмәси илә бағ-
лы белә бир адәт вар иди, �әр
ҹүр сөвдәләшмә рәсми сүрәт-
дә тәсдиг олунмалы иди. Адам
сәндәлини чыхарыб¸ о бири-
нә верирди вә бу, Исраилдә
разылашманы гүввәјә минди-
рирди. 8 Буна ҝөрә дә �әмин
адам Буәзә: «Сән ал», — де-
јиб сәндәлини ајағындан чы-
харды. 9 Буәз ағсаггаллара
вә ҹамаата деди: «Сиз бу ҝүн
ша�идсиниз/ ки, мән Әлимә-
ликә, Килјуна вә Мә�луна мәх-
сус олмуш �әр шеји Наимәдән
алырам. 10 Һәмчинин Мә�лу-
нун арвады муаби Руту да өзү-
мә арвад алырам ки, мәр�умун
адыны өз ирсинә гајтарым.1

Онун ады гардашлары арасын-
дан вә доғма шә�әриндән си-

8B8 � ÁÀ`eÀZB Ä1`S a*bmZ *W*Æ*-a*Za*E
Ä1`S a*bmZ *WD

линмәсин. Бу ҝүн сиз буна ша-
�идсиниз».*

11 Шә�әр дарвазасына топ-
лашмыш ҹамаат вә ағсаггал-
лар дедиләр: «Ша�идик! Гој
Је�ова сәнин оҹағына ҝәлән
гадыны Исраил халгынын ана-
лары Рә�илә вә Ләја кими
барлы-бә�әрли етсин!+ Сән дә
Әфратда, фираван јашајасан,
Бејтлә�мдә- ад-сан са�иби ола-
сан! 12 Гој Је�ованын сәнә
бу ҝәнҹ гадындан верәҹәји өв-
лад¸ сајәсиндә сәнин евин Та-
марын Јә�удаја доғдуғу Фарә-
син/ еви кими олсун!»

13 Беләликлә, Буәз Руту
алды вә Рут онун арвады олду.
Буәз онунла јахынлыг етди.
Је�ованын изни илә Рут �а-
милә галды вә бир оғул доғду.
14 Гоншу гадынлар Наимәјә
дедиләр: «Је�оваја алгыш ол-
сун! О, сәни јијәсиз� гојмады.
Гој Исраилдә Онун ады вәсф
едилсин! 15 Бу көрпә сәнә
јени нәфәс верди, гоҹалыг ча-
ғында сәнә тагәт верди, чүн-
ки ону сәни севән,1 сәнә јед-
ди оғулдан да артыг олан ҝә-
линин доғду». 16 Наимә көр-
пәни ҝөтүрүб бағрына басды.
Она өзү бахды. 17 Гоншу га-
дынлар ушаға ад гојуб деди-
ләр: «Наимәнин оғлу олду».
Көрпәнин адыны АбидÀ гојду-
лар. О, Давудун атасы Јәссә-
нин3 атасыдыр.

18 Фарәсин нәсил шәҹәрә-
си4 будур: Фарәс ҺәсрунунS

атасы иди; 19 Һәсрун Рамын
атасы иди; Рам Әминәдабын
атасы иди.m 20 Әминәдаб U

Нә�сунун атасы иди; Нә�сун
Салманын атасы иди; 21 Сал-
ман Буәзин атасы иди; Буәз
Абидин атасы иди. 22 Абид
Јәссәнин атасы иди; ЈәссәV дә
ДавудунÄ атасы иди.
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1 Әфраим* дағлыг бөлҝәсин-
дә јерләшән Раматаим-Су-

фимдә+ Әлгәна, адлы бир
киши јашајырды�. Бу әфраим-
ли киши Јәра�имин оғлу иди.
(Јәра�им Әли�унун, Әли�у То-
хунун, Тоху Суфун оғлу иди.)
2 Онун ики арвады вар иди,
биринин ады Һәннә, о бири-
нин ады Фәнинә иди. Фәнинә-
нин ушаглары вар иди, Һәннә-
нин исә ушағы олмурду. 3 Бу
киши ордулар Алла�ы Је�ова-
ја� ибадәт етмәк вә гурбан ҝә-
тирмәк үчүн �әр ил јашады-
ғы шә�әрдән Шилоја- ҝедирди.
Орада Әлинин ики оғлу Һүф-

5B5 � �*fd/ �*Y*/* ¿W-ÀZ* */Wm adeO
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w\`/dW*` �WW*Ñm �1Ñ\,*x Se*/ÀaSZÀ
+*fD

ни вә Фән�ас* Је�оваја ка�ин
кими хидмәт едирди.+

4 Һәр дәфә Әлгәна гурбан
тәгдим едәндә арвады Фәни-
нәјә, онун оғул вә гызларына
пај верирди,, 5 Һәннә үчүн
исә хүсуси пај ајырырды, чүн-
ки ону чох севирди. Амма Је-
�ова Һәннәјә өвлад вермәмиш-
ди. 6 Је�ова она ушаг вермә-
дији үчүн ҝүнүсү дә ону әлә
салыб дилхор едирди. 7 О,
�әр ил белә едирди, �әр дәфә
Һәннә Је�ованын евинә ҝе-
дәндә- ону әлә салырды. Иш о
�әддә чатырды ки, Һәннә ағла-
јыр вә чөрәк јемирди. 8 Әри
Әлгәна исә она дејирди: «Һән-
нә, нә үчүн ағлајырсан, нијә је-
мәк јемирсән, ахы нијә үрәјини
сыхырсан? Мәҝәр мән сәнин
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үчүн он оғулдан да артыг де-
јиләм?»

9 Бир дәфә онлар Шилода
јејиб-ичәндән сонра Һәннә аја-
ға галхды. Һәмин вахт ка�ин
Әли Је�ованын мәбәдинин�*

гапысы ағзында кәтилдә отур-
мушду. 10 Һәннә чох кәдәр-
ли иди. О, аҹы-аҹы ағлајараг
Је�оваја дуа етмәјә башлады+

11 вә нәзир еләди: «Еј ордулар
Алла�ы Је�ова, әҝәр бу гулу-
нун дәрдинә биҝанә галмасан,
мәнә нәзәр салсан, бу гулуну
јада салыб мәнә бир оғул вер-
сән,, ону өмүрлүк Сәнә верә-
ҹәјәм, еј Је�ова, онун башына
�еч вахт үлҝүҹ дәјмәјәҹәк».-

12 О, Је�оваја хејли дуа
етди. Бүтүн бу вахт әрзин-
дә Әли она бахырды. 13 Һән-
нә үрәјиндә данышырды, тәк-
ҹә додаглары тәрпәнир, сәси
исә ешидилмирди. Буна ҝөрә
дә Әлијә елә ҝәлди ки, о,
сәрхошдур. 14 Әли она деди:
«Нә гәдәр сәрхошлуг едәҹәк-
сән? Бәсдир шәраб ичдин!»
15 Һәннә ҹаваб верди: «Хејр,
ағам! Мән үрәји губар бағ-
ламыш бир гадынам. Нә шә-
раб ичмишәм, нә дә башга
бир ички. Мән Је�оваја үрә-
јими бошалдырам.¸ 16 Гулу-
ну әскик гадын санма; дәрдим
бөјүкдүр, бајагдан она ҝөрә
дуа едирәм». 17 Әли ҹава-
бында деди: «Саламат ҝет, гој
Исраилин Алла�ы сәни мура-
дына чатдырсын»./ 18 Гадын:
«Гој гулун ҝөзүндә лүтф тап-
сын, аға», — дејиб ҝетди вә је-
мәк једи. Артыг онун чө�рә-
синдә кәдәр олмады.

19 Онлар сүб� тездән дуруб
Је�оваја сәҹдә етдиләр, сонра
Рамаја, евләринә гајытдылар.1

Әлгәна арвады Һәннә илә
јахынлыг етди вә Је�ова она

5B= � �ÀZS h*/m`mZmZD

нәзәр салды.* 20 Бир илин
ичиндә� Һәннә �амилә галыб
оғлан ушағы дүнјаја ҝәтирди.
«Ону Је�овадан истәдим», —
дејәрәк ушағын адыны Иш-
муил� гојду.+

21 Бир мүддәт сонра Әлгә-
на күлфәти илә бирликдә Је-
�оваја иллик гурбаны, вә нә-
зирини тәгдим етмәјә ҝетди.
22 Амма Һәннә онларла ҝет-
мәди.- О, әринә деди: «Уша-
ғы сүддән ајыран кими Је-
�ованын �үзуруна апараҹағам.
Гој �әмишәлик орада галсын».¸

23 Онда әри Әлгәна она деди:
«Үрәјин неҹә истәјир, елә дә
ет. Ушаг сүддән кәсиләнәҹән
евдә гал. Гој Је�ова сән дејән
кими етсин». Беләликлә, Һән-
нә евдә галды, ушаг сүддән кә-
силәнәдәк ону әмиздирди.

24 Елә ки ушаг сүддән кә-
силди, Һәннә бир үчиллик
буға, бир ефа� ун вә бир
бөјүк күп шәраб ҝөтүрүб/

ушагла бирликдә Шилоја1 ҝет-
ди. Шилода о, Је�ованын еви-
нә ҝетди, ушаг да онунла
иди. 25 Буғаны кәсдиләр вә
сонра ушағы Әлинин јанына
ҝәтирдиләр. 26 Һәннә деди:
«Аға, мән бу јердә дуруб сә-
нин јанында Је�оваја дуа едән
�әмин гадынам.À 27 Мән бу
ушаг үчүн дуа едирдим, Је�о-
ва да мәни мурадыма јетирди.3

28 Инди ону Је�оваја вери-
рәм. О, өмрү боју Је�оваја мәх-
сус олаҹаг».
О�, орада Је�оваја сәҹдә

гылды.

2 Онда Һәннә белә дуа етди:
«Је�ова көнлүмү
шад етди,4
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Је�ова мәнә
гүввәт верди�.

Ағзымы ачыб дүшмәнләри-
мә ҹаваб верәҹәјәм,

Чүнки вердијин гуртулуш-
лара севинирәм.

2 Мүгәддәсликдә Је�ованын
мисли јохдур.

Сәнә �еч ким тај
ола билмәз.*

Алла�ымыз кими
гаја јохдур.+

3 Бәсдирин ловға-ловға
данышдыныз.

Ағзыныздан тәкәббүрлү
сөзләр чыхмасын,

Чүнки Је�ова �әр шеји
билән Алла�дыр,,

Һәр әмәлә гијмәти О верир.
4 Иҝидләрин әлләриндә

охлары әсир,
Сәндирләјәнләр исә
ҝүҹә ҝәлир.-

5 Тохлар чөрәкдән өтрү
муздурлуг едир,

Аҹлар исә да�а аҹлыг чәк-
мир.¸

Сонсуз гадын једди өвлад
доғур,/

Чохлу өвлад анасы јалгыз
галыр.

6 Өлдүрән дә Је�овадыр,
јашадан да.

Мәзара� ендирән дә Одур,
орадан галдыран да.1

7 Мүфлис едән дә Је�овадыр,
вар-дөвләт верән дә.À

Алчалдан да Одур,
јүксәлдән дә.3

8 О, фәгири тоз-торпағын
ичиндән чыхарыр,

Јохсулу күллүкдән�
галдырыр.4

Онлары әсилзадәләрлә
јанашы әјләшдирир,

6B5 � ÁÀ`eÀZB +dUZd4dYd UºVaÀWb/SD 6B:
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Онлары шәрәф тахтында
отурдур.

Јерин тәмәлләри Је�ова-
нын әлиндәдир,*

Дүнјаны онларын үзәрин-
дә бәргәрар едиб.

9 О, садиг бәндәләринин
аддымларыны горујур,+

Шәр адамлар исә зүлмәтдә
мә�в едиләҹәк.,

Чүнки инсан өз ҝүҹү илә
зәфәр чалмаз.-

10 Је�ова Онунла чәкишәнлә-
ри парча-парча едәҹәк�,¸

Ҝөјдән үстләринә илдырым
кими чахаҹаг./

Је�ова бүтүн дүнјаны
мү�акимә едәҹәк.1

Падша�ына гүввәт верә-
ҹәк,À

Мәс� едилмишинин ҝүҹү-
нә ҝүҹ гатаҹаг».3

11 Сонра Әлгәна Рамаја
евинә ҝетди, ушаг исә ка�ин
Әлинин нәзарәти алтында Је-
�оваја гуллуг етмәјә башлады.4

12 Әлинин оғуллары јара-
маз адамлар идиләр,S Је�оваја
�өрмәт етмирдиләр. 13 Гур-
банлардан ка�инә дүшән пајла
белә едирдиләр:m кимсә гур-
бан тәгдим едәндә әт �әлә гај-
најаркән ка�инин хидмәтчиси
әлиндә үчдишли чәнҝәл ҝә-
либ 14 әлини тештә, газана
ја да таваја салырды. Чәнҝә-
лә нә кечирдисә, ка�ин өзүнә
ҝөтүрүрдү. Онлар Шилоја ҝә-
лән бүтүн исраиллиләрин ба-
шына белә ојун ачырдылар.
15 Үстәлик, гурбан ҝәтирән
адам �әлә пији јандырмамыш U

ка�инин хидмәтчиси ҝәлиб
она дејирди: «Ка�инә гызарт-
маг үчүн әт вер. Гајнадыл-
мыш әт ҝөтүрмәјәҹәк, чиј
әт истәјир». 16 Гурбан ҝәти-
рән адам: «Гој әввәлҹә пији
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јандырсынлар,* сонра нә истә-
јирсән ҝөтүр», — дејәндә, хид-
мәтчи: «Јох, инди вер, вермә-
сән, зорла ҝөтүрәҹәјәм!» — де-
јирди. 17 Беләликлә, хидмәт-
чиләр Је�ованын өнүндә
бөјүк ҝүна�а батырдылар,+

чүнки онлар Је�оваја ҝәтири-
лән гурбанлара �өрмәт гојмур-
дулар.

18 Балаҹа Ишмуил исә әј-
ниндә кәтан дөшлүк, Је�ова-
нын �үзурунда хидмәт едир-
ди.- 19 Анасы онун үчүн көј-
нәк тикир, �әр ил әри илә
иллик гурбаны тәгдим етмә-
јә ҝәләндә¸ ҝәтириб она ве-
рирди. 20 Ка�ин Әли Әлгәна
илә арвадына хејир-дуа вериб
деди: «Је�оваја вердијин бу
ушағын јеринә гој Је�ова бу
арвадындан сәнә башга өвлад
бәхш еләсин»./ Сонра онлар
евләринә гајытдылар. 21 Је-
�ова Һәннәјә нәзәр салды. О
�амилә галды,1 да�а үч оғлан
вә ики гыз дүнјаја ҝәтирди. Ба-
лаҹа Ишмуил исә Је�ованын
өнүндә бөјүјүрдү.À

22 Әли артыг чох гоҹал-
мышды. О, оғланларынын бү-
түн Исраиллә рәфтарындан,3

Һүзур чадырынын ҝиришиндә
хидмәт едән гадынларла әх-
лагсызлыг етдикләриндән хә-
бәрдар иди.4 23 Әли онлара
дејирди: «Нијә белә иш-
ләр ҝөрүрсүнүз? Һамыдан си-
зин барәниздә пис-пис сөз-
ләр ешидирәм. 24 Јох, оғул-
ларым, белә олмаз. Је�ованын
халгы арасында ҝәзән сөз-сө�-
бәт гулағыма чатыр, ешитдик-
ләрим �еч дә хошаҝәлән де-
јил. 25 Адам башгасына гар-
шы ҝүна� ишләсә, кимсә онун
үчүн Је�оваја јалварар�. Бәс
Је�оваја гаршы ҝүна� ишлә-
сә,S ким онун үчүн дуа едәр?»
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Амма онлар аталарынын сө-
зүнү веҹләринә алмырдылар,
чүнки Је�ова артыг онла-
рын өлүмүнә �өкм вермишди.*

26 Балаҹа Ишмуил исә бөјү-
јүр, �әм Је�ованын, �әм дә
халгын рәғбәтини газанырды.+

27 Ҝүнләрин бир ҝүнү бир
Алла� адамы Әлинин јанына
ҝәлиб деди: «Је�ова белә де-
јир: “Мәҝәр атанын еви Мисир-
дә фирон евинә көләлик едән-
дә Мән Өзүмү онлара таныт-
мамышдым?, 28 О, бүтүн Ис-
раил гәбиләләри арасындан
сечилмишди- ки, Мәнә ка�ин
кими хидмәт етсин, гурбан ҝә-
тирмәк, бухур тәгдим етмәк�
үчүн гурбанҝа�ыма чыхсын¸

вә �үзурумда дөшлүк тах-
сын. Исраиллиләрин одда јан-
дырылан бүтүн тәгдимәләри-
ни әҹдадынын евинә вердим./

29 Нә үчүн мәскәнимдә тәг-
дим етмәји бујурдуғум гурбан
вә тәгдимәләрә хор бахырсы-
ныз?1 Сиз халгым Исраилин
тәгдим етдији гурбанларын ән
јахшы тикәләрини јејирсиниз.
Нә үчүн оғулларына Мәндән
чох �өрмәт гојурсан?À

30 Буна ҝөрә дә Исраилин
Алла�ы Је�ова белә дејир:
“Мән демишдим ки, сәнин вә
әҹдадынын еви �әмишә Мәнә
хидмәт едәҹәк”.3 Амма инди
Је�ова бәјан едир: “Артыг
буна јол вермәјәҹәјәм. Мәнә
�өрмәт едәнә Мән дә �өрмәт
едәҹәјәм,4 амма Мәнә �әгарәт
едәни Мән дә алчалдаҹағам!”
31 Ҝүн ҝәләҹәк, сәни вә атан
евини ҝүҹдән салаҹағам. Нәс-
линдән �еч ким а�ыл ја-
шына чатмајаҹаг.S 32 Исраил
наз-немәтлә бәсләндији �ал-
да, сән Мәним мәскәнимдә јал-
ныз дүшмән ҝөрәҹәксән.m Сә-
нин евиндә да�а �еч вахт а�ыл
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адам олмајаҹаг. 33 Евиндән
гурбанҝа�ымда хидмәт етмәк
үчүн сағ сахладығым адам
ҝөзләринин нуруну алаҹаг,
сәнә дәрд ҝәтирәҹәк. Нәслин-
дән оланларын чоху гылынҹ-
дан кечириләҹәк.* 34 Оғул-
ларын Һүфни вә Фән�асын
башына ҝәләнләр исә сәнә
бир әламәт олаҹаг: икиси дә
бир ҝүндә өләҹәк.+ 35 Сон-
ра Өзүмә садиг ка�ин сечәҹә-
јәм., О, Мәним үрәјимҹә �әрә-
кәт едәҹәк. Онун үчүн даими
ев тикәҹәјәм, о, �әмишә Мәним
мәс� едилмишим үчүн ка�ин-
лик едәҹәк. 36 Сәнин евин-
дән сағ галанлар музд үчүн,
бир тикә чөрәк үчүн она баш
әјиб дејәҹәк: «Нә олар, мәнә
ка�инликлә бағлы бир иш вер
ки, бир тикә чөрәјим олсун».-

3 Бу арада балаҹа Ишмуил
Әлинин нәзарәти алтын-

да Је�оваја гуллуг едирди.¸ О
вахтлар Је�ованын сөзү �әр-
дән бир, вә�јләр/ исә надир
�алларда назил олурду.

2 Әлинин ҝөзләри зәифлә-
мишди, о артыг ҝөрмүрдү.1

Бир ҝүн о, өз јатағында узан-
мышды. 3 Алла�ын чырағыÀ

�әлә сөнмәмишди. Ишмуил
Алла�ын сандығы олан јердә,
Је�ованын мәбәдиндә� узан-
мышды.3 4 Је�ова Ишмуили
чағырды. О: «Бәли», — дејә ҹа-
ваб верди 5 вә Әлинин јаны-
на гачыб деди: «Бәли, ағам.
Мәни чағырдын?» Әли: «Јох,
чағырмамышам, ҝет јат», —
деди. О да ҝедиб јеринә
узанды. 6 Је�ова јенә: «Иш-
муил!» — дејә чағырды. Иш-
муил дуруб Әлинин јанына
ҝетди вә она деди: «Бәли,
ағам. Мәни чағырдын?» О исә:
«Јох, оғлум, чағырмамышам,
ҝет јат», — деди. 7 (О вахт
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Ишмуил �әлә Је�ованы ја-
хындан танымырды вә Је�ова
�әлә она Өз сөзүнү ачмамыш-
ды.*) 8 Је�ова үчүнҹү дәфә:
«Ишмуил!» — дејә ону сәсләди.
Ишмуил дуруб Әлинин јанына
ҝетди вә: «Бәли, ағам. Мәни ча-
ғырдын?» — деди.
Онда Әли баша дүшдү ки,

ушағы чағыран Је�овадыр.
9 Әли Ишмуилә деди: «Ҝет
узан. Әҝәр бир дә сәни чағыр-
са, белә де: “Даныш, Је�ова,
гулун Сәни ешидир”». Ишмуил
ҝедиб јериндә узанды.

10 Је�ова јенә дә чағыр-
ды: «Ишмуил! Ишмуил!» Иш-
муил: «Даныш, гулун Сәни
ешидир», — деди. 11 Је�ова
Ишмуилә деди: «Исраилдә елә
шеј едәҹәјәм ки, ешидәнлә-
рин гулағы ҹинҝилдәјәҹәк.+

12 О ҝүн Мән Әлинин еви ба-
рәдә дедикләримин �амысы-
ны әввәлдән ахырадәк јеринә
јетирәҹәјәм., 13 Она де ки,
бу тәгсирә ҝөрә евини �әми-
шәлик ҹәзаландыраҹағам.- О,
оғулларынын Алла�ы тә�гир
етдијини¸ билә-билә онлара гу-
лагбурмасы вермир./ 14 Буна
ҝөрә дә Әлинин еви үчүн анд
ичмишәм ки, �еч бир гурбан,
�еч бир тәгдимә онун евинин
ҝүна�ыны јумајаҹаг».1

15 Ишмуил јеринә узанды.
Сә�әр дуруб Је�ованын еви-
нин гапыларыны ачды. О, ал-
дығы вә�ји Әлијә данышма-
ға горхурду. 16 Әли Ишмуи-
ли чағырды: «Ишмуил, оғ-
лум!» О: «Бәли», — дејә ҹаваб
верди. 17 Әли сорушду: «О,
сәнә нә деди? Ха�иш еди-
рәм, мәндән �еч нә ҝизләтмә.
Онун дедикләриндән бирҹә
кәлмә белә, мәндән ҝизләтсән,
гој Алла� сәни ҹәзаландыр-
сын». 18 Ишмуил �әр шеји
олдуғу кими данышды, �еч
нәји ондан ҝизләтмәди. Әли
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деди: «Мәслә�әт Је�ованын-
дыр. Гој ҝөзүндә нә хошдурса,
ону да етсин».

19 Ишмуил бөјүјүрдү. Је�о-
ва онунла иди* вә онун �еч
бир сөзүнү боша чыхартмыр-
ды. 20 Дандан тутмуш Биир-
Сәбаја гәдәр бүтүн Исраилә
мәлум олду ки, Ишмуил Је�о-
ванын пејғәмбәри тәјин еди-
либ. 21 Је�ова Шилода ҝөрү-
нүрдү, чүнки Је�ова Ишмуи-
лә сөзләрини Шилода билдир-
мишди. Беләҹә, Је�ова Өзүнү
Ишмуилә бәлли етмишди.+

4 Ишмуил Алла�ын сөзүнү
бүтүн Исраилә чатды-

рырды.
О дөврдә Исраил филишт-

лиләрлә дөјүшмәјә ҝетди. Он-
лар Ибнәзәрин јахынлығында,
филиштлиләр� исә Әфигдә дү-
шәрҝә гурдулар. 2 Филишт-
лиләр Исраиллә дөјүшмәк
үчүн дүзүлдүләр. Дөјүш ағыр
кечди. Филиштлиләр Исраи-
ли мәғлуб етдиләр вә дө-
јүш мејданында дөрд минә ја-
хын адамы гырдылар. 3 Дө-
јүшчүләр дүшәрҝәјә гајыданда
Исраил ағсаггаллары деди-
ләр: «Нәјә ҝөрә бу ҝүн Је-
�ова бизи филиштлиләрә мәғ-
луб етди?, Ҝәлин Шилодан Је-
�ованын Ә�д сандығыны ҝәти-
рәк.- Гој јанымызда олсун вә
бизи дүшмәнин әлиндән гур-
тарсын». 4 Беләҹә, халг Ши-
лоја адам ҝөндәриб кәррублар
үзәриндә� тахт гуран¸ ордулар
Алла�ы Је�ованын Ә�д сан-
дығыны ҝәтиртди. Әлинин ики
оғлу Һүфни вә Фән�ас/ да Ә�д
сандығынын јанында иди.

5 Је�ованын Ә�д сандығы
дүшәрҝәјә дахил оланда ис-
раиллиләр елә �ајгырдылар
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ки, јер ләрзәјә ҝәлди. 6 Фи-
лиштлиләр �ајгырты сәслә-
рини ешидиб дедиләр: «Иб-
раниләрин дүшәрҝәсиндән ҝә-
лән бу �ајгырыглар нәдир
белә?» Онлар өјрәндиләр ки,
исраиллиләр Је�ованын сан-
дығыны дүшәрҝәјә ҝәтириб-
ләр. 7 Филиштлиләр горху-
ја дүшүб: «Алла� дүшәрҝәјә
ҝәлиб!»* — дедиләр. Онлар де-
диләр: «Вај бизим �алымы-
за! Һәлә индијәдәк белә шеј
олмајыб! 8 Вај �алымыза! Бу
әзәмәтли Алла�ын әлиндән
бизи ким гуртараҹаг? О, сә�-
рада мисирлиләри ҹүрбәҹүр
бәлаларла гырыб-төкән Ал-
ла�дыр.+ 9 Еј филиштлиләр,
ҹәсур олун! Мәрд дајанын ки,
ибраниләр сизә гуллуг етдији
кими,, сиз онлара гуллуг етмә-
јәсиниз. Мәрд олун, вурушун!»
10 Филиштлиләр вурушуб ис-
раиллиләри мәғлуб етдиләр.-

Исраиллиләрин �амысы өз ча-
дырына гачды. Чох бөјүк гыр-
ғын олду вә Исраил тәрәфин-
дән 30 000 пијада дөјүшчү �ә-
лак олду. 11 Үстәлик, Алла-
�ын сандығы дүшмән әлинә
кечди. Әлинин ики оғлу, Һүф-
ни вә Фән�ас исә өлдү.¸

12 Һәмин ҝүн бир бинја-
минли дөјүш јериндән гача-
раг Шилоја ҝәлди. О, јахасыны
ҹырмыш, башына торпаг төк-
мүшдү./ 13 О ҝәләндә үрәји
Алла�ын сандығындан өтрү
әсән Әли јолун кәнарында, кә-
тилдә отуруб ҝөзләјирди.1 Һә-
мин адам шә�әрә ҝириб вәзиј-
јәти хәбәр верәндә бүтүн шә-
�әр фәрјад гопарды. 14 Ши-
вән сәсини ешидән Әли: «Бу
нә сәс-күјдүр?» — дејә соруш-
ду. Һәмин адам тез ҝәлиб хәбә-
ри Әлијә дә сөјләди. 15 (Әли-
нин дохсан сәккиз јашы вар
иди, онун ҝөзләри ҝөрмүрдү.À)
16 О, Әлијә деди: «Мән дө-
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јүш јериндән ҝәлирәм. Елә бу
ҝүн ҹәб�ә хәттиндән гачмы-
шам». Әли сорушду: «Оғлум,
нә баш верди?» 17 Хәбәр ҝә-
тирән деди: «Исраиллиләр фи-
лиштлиләрин габағындан гач-
дылар. Халг бөјүк мәғлубијјә-
тә уғрады.* Сәнин ики оғлун,
Һүфни вә Фән�ас �әлак олду,+

Алла�ын сандығы исә дүшмән
әлинә кечди».,

18 Алла�ын сандығынын
ады чәкилән кими Әли кәтил-
дән архасы үстә дарвазанын
јанына јыхылды. О, гоҹа вә көк
олдуғундан бојну сынды вә
өлдү. Әли гырх ил Исраилдә
�акимлик етмишди. 19 Онун
ҝәлини, Фән�асын арвады �а-
милә иди, доғмағына аз гал-
мышды. Алла�ын сандығынын
дүшмән әлинә кечдијини вә
гајынатасы илә әринин өлдү-
јүнү ешидәндә гәфилдән ону
санҹы тутду. О, санҹыдан бү-
күлдү вә доғду. 20 Гадын ҹан
верәндә јанындакы гадынлар
дедиләр: «Горхма, оғлун олду».
Амма о ҹаваб вермәди, онла-
рын сөзүнә мә�әл гојмады.
21 Алла�ын сандығынын әлә
кечмәсинә, гајынатасы илә
әринин өлүмүнә- ишарә едә-
рәк: «Исраилин шәрәфи әсир
дүшдү»,¸ — деди вә ушағын
адыны Икбуд�/ гојду. 22 О
деди: «Исраилин шәрәфи әсир
дүшдү, чүнки Алла�ын санды-
ғы дүшмән әлинә кечди».1

5 Филиштлиләр Алла�ын
сандығыны әлә кечирән-

дән сонраÀ ону Ибнәзәрдән
Ашдода апардылар. 2 Онлар
Алла�ын сандығыны Даго-
нун евинә апарыб Дагонун
�ејкәлинин јанына гојдулар.3

3 Ертәси ҝүн ашдодлулар тез-
дән галханда ҝөрдүләр ки, Да-
гонун �ејкәли Је�ованын сан-
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дығынын гаршысында үзүстә
јерә дүшүб.* Онлар Дагону
галдырыб өз јеринә гојдулар.+

4 Нөвбәти ҝүн сә�әр тездән
дуранда ҝөрдүләр ки, Дагон
јенә Је�ованын сандығынын
гаршысында үзүстә јерә јыхы-
лыб, башы вә әлләри биләкдән
кәсилиб кандара дүшүб, тәкҹә
балыға бәнзәр бәдәни бүтөв
галыб. 5 Буна ҝөрә дә Дагон
ка�инләри вә Дагонун евинә
ҝирәнләр бу ҝүнәдәк Дагонун
Ашдоддакы евинин кандарына
ајаг басмырлар.

6 Је�ованын әли ашдодлу-
лара гаршы галхды. О, Ашдо-
ду әтраф әразиси гарышыг ба-
басил хәстәлијинә дүчар едиб
ҹамааты бөјүк дәрдә мүбтәла
етди., 7 Ашдодлулар вәзијјә-
ти белә ҝөрәндә дедиләр: «Ис-
раилин Алла�ынын сандығы
биздә галмасын, чүнки Онун
әли бизә вә алла�ымыз Да-
гона гаршы јаман галхыб».
8 Беләҹә, онлар хәбәр ҝөндә-
риб бүтүн Филишт �акимлә-
рини топладылар вә онлардан
сорушдулар: «Исраилин Алла-
�ынын сандығы илә нә едәк?»
Онлар: «Исраилин Алла�ынын
сандығыны Ҹата- апарын», —
дедиләр. Исраилин Алла�ы-
нын сандығыны ора апарды-
лар.

9 Сандығы ора апарандан
сонра Је�ованын әли о шә�әрә
гаршы галхды вә шә�әрдә ва-
�имә јаратды. О, бөјүкдән ки-
чијә кими шә�әрин бүтүн ә�а-
лисини вурду вә онларда баба-
сил чыхды.¸ 10 Буна ҝөрә дә
Алла�ын сандығыны Екрона/

ҝөндәрдиләр, амма Алла�ын
сандығы ора чатар-чатмаз ек-
ронлулар �арај-�әшир гопар-
дылар: «Онлар бизи вә халгы-
мызы мә�в етмәк үчүн Исраи-
лин Алла�ынын сандығыны
бура ҝәтирибләр!»1 11 Онлар
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хәбәр ҝөндәриб бүтүн Фи-
лишт �акимләрини топлады-
лар вә дедиләр: «Исраилин
Алла�ынын сандығыны бура-
дан узаглашдырын, ону өз је-
ринә гајтарын ки, биз вә хал-
гымыз өлмәјәк». Бүтүн шә�әри
өлүм горхусу бүрүмүшдү. Ал-
ла� онлары бәрк ҹәзаланды-
рырды.* 12 Сағ галанлар исә
бабасил хәстәлијинә дүчар ол-
мушду. Шә�әрин фәрјады әршә
галхмышды.

6 Је�ованын сандығы+ јед-
ди ај филиштлиләрин өл-

кәсиндә галды. 2 Филиштли-
ләр ка�инләри вә фалчыла-
ры, топлајыб дедиләр: «Је�о-
ванын сандығы илә нә едәк?
Бизә дејин ҝөрәк ону өз јеринә
неҹә гајтараг?» 3 Онлар ҹа-
ваб вердиләр: «Исраилин Ал-
ла�ы Је�ованын Ә�д санды-
ғыны ҝери гајтармаг истәјир-
синизсә, тәгдимәсиз гајтарма-
јын. Ҝүна�ыныза ҝөрә Она
мүтләг тәгдимә верин.- Јал-
ныз о �алда шәфа тапарсыныз
вә нә үчүн әлини үзәриниз-
дән ҝөтүрмәдијини биләрси-
низ». 4 Филиштлиләр соруш-
дулар: «Ҝүна�ымыза ҝөрә Она
нә тәгдим едәк?» Онлар деди-
ләр: «Филишт �акимләринин
сајына ҝөрә¸ беш гызыл ба-
басил шиши вә беш гызыл
сичан ҝөндәрин. Чүнки си-
зин вә �акимләринизин башы-
на мә�з бу бәла ҝәлиб. 5 Ба-
басил шишләринин вә өлкә-
ни виран гојан сичанларын
сурәтини/ дүзәлдин вә Исраи-
лин Алла�ыны шәрәфләнди-
рин. Бәлкә, онда О, сизин, ал-
ла�ларынызын вә өлкәнизин
үзәриндән ҹәзаны ҝөтүрдү.1

6 Нә үчүн үрәјинизи мисир-
лиләр вә фирон кими инадкар
едәсиниз?À Алла� сәрт давран-
дыгда3 онлар мәҹбур олуб ис-
раиллиләри бурахдылар вә ис-

раиллиләр чыхыб ҝетдиләр.*

7 Инди бир тәзә араба �а-
зырлајын, �еч вахт бојундуру-
ға гошулмамыш, ики јаныбала-
лы инәји арабаја гошун, бала-
ларыны исә онлардан ајырыб
дала гајтарын. 8 Је�ованын
сандығыны арабаја гојун, ҝү-
на�ыныз үчүн Она тәгдим едә-
ҹәјиниз гызыл әшјалары мүҹ-
рүдә онун јанына гојун+ вә
ҝөндәрин. 9 Бахын: әҝәр сан-
дыг өз торпағына, Бејт-Шәмс,

јолуна галхарса, демәли, бу бө-
јүк бәланы бизә верән Одур.
Јох әҝәр ора ҝетмәзсә, онда
биләҹәјик ки, бизи вуран Онун
әли дејилди. Бу, садәҹә бир тә-
садүф иди».

10 Онлар елә дә етдиләр.
Ики јаныбалалы инәји араба-
ја гошдулар, балаларыны
исә евдә бағладылар. 11 Сон-
ра Је�ованын сандығыны, елә-
ҹә дә гызыл сичанлар вә ба-
басил шишләри олан мүҹрү-
нү арабаја гојдулар. 12 Инәк-
ләр Бејт-Шәмс јолу илә дүз
ҝетдиләр,- бөјүрә-бөјүрә, саға-
сола дөнмәдән баш јолла
ҝетдиләр. Филишт �акимлә-
ри Бејт-Шәмс сәр�әдинә гә-
дәр онларын ардынҹа ҝетди-
ләр. 13 Бејт-Шәмс ҹамааты
дәрәдә буғда бичирди. Онлар
башларыны галдырыб санды-
ғы ҝөрәндә чох севиндиләр.
14 Араба ҝәлиб бејт-шәмсли
Јушәнин са�әсиндә, бөјүк да-
шын јанында дурду. Ҹамаат
арабаны доғрады, инәкләри
исә јандырма гурбаны олараг
Је�оваја тәгдим етди.¸

15 Лавилиләр/ Је�ованын
сандығыны, ичиндә гызыл әш-
јалар олан мүҹрүнү арабадан
ендириб бөјүк дашын үстүнә
гојдулар. Бејт-шәмслиләр1 �ә-
мин ҝүн Је�оваја јандырма
гурбанлары вә башга гурбан-
лар ҝәтирдиләр.
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16 Филиштлиләрин беш �а-

кими буну ҝөрдүкдә �әмин
ҝүн Екрона гајытды. 17 Фи-
лиштлиләр ҝүна�ларындан
өтрү Је�оваја гызыл бабасил
шишләри тәгдим етдиләр:* би-
рини Ашдод+ үчүн, бирини
Гәззә үчүн, бирини Ашкелон
үчүн, бирини Ҹат, үчүн, бири-
ни дә Екрон- үчүн. 18 Гызыл
сичанларын сајы, галалы шә-
�әрләрлә ачыг әразиләрдәки
кәндләр дә дахил олмагла, беш
Филишт �акиминә мәхсус шә-
�әрләрин сајына мүвафиг иди.
Је�ованын сандығыны гој-

дуглары бөјүк даш бејт-шәмс-
ли Јушәнин са�әсиндә бу ҝүн
дә ша�ид олараг дурур.
19 Амма Је�ова Бејт-Шәмс
ә�алисини гырыб төкдү, чүн-
ки онлар Онун сандығына бах-
мышдылар. Алла� 50 070 ада-
мы мә�в етди. Халг Је�ованын
онлара вердији бөјүк мүсибә-
тә¸ ҝөрә јас тутду. 20 Бејт-
шәмслиләр деди: «Мүгәддәс
Алла� Је�ованын/ �үзурунда
ким дура биләр? Каш О, биз-
дән узаглашыб башгаларынын
јанына ҝедәјди».1 21 Онлар
Кирјат-ЈаримÀ сакинләринә
елчи ҝөндәриб дедиләр: «Фи-
лиштлиләр Је�ованын санды-
ғыны гајтарыблар. Ҝәлин, ону
апарын».3

7 Кирјат-Јарим ә�алиси ҝә-
либ Је�ованын сандығыны

апарды вә Әбунәдәбин тәпәдә
олан евинә гојду.4 Онун оғлу
Әлјазары Је�ованын сандығы-
на кешикчи тәјин етдиләр.

2 Сандығын Кирјат-Јаримә
ҝәтирилмәсиндән хејли мүд-
дәт, дүз ијирми ил кечди. Бү-
түн Исраил еви Је�оваја үз
тутду�.S 3 Онда Ишмуил ис-
раиллиләрә деди: «Әҝәр бүтүн
гәлбинизлә Је�оваја дөнүрсү-

;B6 � �*fd/ eÀ`U*/ 1b/SD

нүзсә,* онда јад ила�лары,+

Әштурәт бүтләрини, араныз-
дан рәдд един, үрәјинизи тә-
рәддүд етмәдән Је�оваја ве-
рин вә јалныз Она хидмәт
един.- О да сизи филиштлилә-
рин әлиндән гуртараҹаг».¸

4 Исраиллиләр Бааллары вә
Әштурәт бүтләрини атдылар,
тәкҹә Је�оваја хидмәт етмәјә
башладылар./

5 Ишмуил деди: «Бүтүн Ис-
раили Миспа�а топлајын.1 Мән
сизин үчүн Је�оваја дуа едә-
ҹәјәм».À 6 Онлар Миспа�да
топлашдылар, �әмин ҝүн гују-
дан су чәкиб Је�ованын өнүн-
дә јерә төкдүләр вә оруҹ тут-
дулар3. Орада исраиллиләр:
«Биз Је�оваја гаршы ҝүна� ет-
мишик»,4 — дедиләр. Ишмуил
Миспа�да исраиллиләрин �а-
кимиS кими хидмәт етмәјә
башлады.

7 Исраиллиләрин Миспа�да
топлашмасы хәбәри филишт-
лиләрә чатды. Филишт �аким-
ләриm галхыб Исраилин үстү-
нә јүрүшә чыхдылар. Исраил-
лиләр буну ешидәндә ҹанла-
рына горху дүшдү. 8 Онлар
Ишмуилә дедиләр: «Дајанма,
Алла�ымыз Је�оваја јалвар.
Гој дадымыза чатыб U бизи фи-
лиштлиләрин әлиндән гуртар-
сын». 9 Ишмуил бир әмлик
гузу ҝөтүрүб јандырма гур-
баныV олараг Је�оваја тәг-
дим етди вә Је�овадан Исраил
үчүн имдад диләди. Је�ова
она ҹаваб верди.Ä 10 Ишмуил
јандырма гурбаныны тәгдим
едәркән Исраиллә дөјүшә ҝә-
лән Филишт гошунлары ја-
хынлашырдылар. Је�ова �ә-
мин ҝүн филиштлиләрин үс-
түнә шиддәтли илдырым
чахдырды,W филиштлиләрин
арасына вәлвәлә салды.Y Бе-
ләликлә, филиштлиләр Исраи-
лин гаршысында јенилдиләр.Z
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11 Онда исраиллиләр Миспа�-
дан чыхдылар, филиштлиләри
гыра-гыра Бејт-Гарын ҹәнубу-
на гәдәр говдулар. 12 Иш-
муил бир даш ҝөтүрүб*

Миспа�ла Јәшна арасына гој-
ду вә «Је�ова индијә кими
дадымыза јетишиб»,+ — дејә-
рәк адыны Ибнәзәр� гојду.
13 Беләликлә, филиштлиләр
сусдурулду. Онлар бир дә Ис-
раил торпағына сохулмады-
лар., Ишмуилин бүтүн өмрү
боју Је�ованын әли филишт-
лиләрә гаршы олду.- 14 Фи-
лиштлиләрин Екрондан Ҹата
гәдәр Исраилдән алдығы шә-
�әрләр Исраилә гајытды. Ис-
раил бу шә�әрләрә аид әрази-
ләри дә филиштлиләрин әлин-
дән алды.
Һәмчинин Исраиллә амори-

ләрин арасында да сүл� вар
иди.¸

15 Ишмуил бүтүн өмрү бо-
ју Исраилә �акимлик етди./

16 О, �әр ил Бејтели1, Ҝил-
галыÀ, Миспа�ы3 ҝәзир, бүтүн
бу јерләрдә Исраилә �акимлик
едирди. 17 Амма сонра Рама-
ја4 гајыдырды, чүнки еви ора-
да иди вә орада да Исраилә �а-
кимлик едирди. Ишмуил ора-
да Је�оваја гурбанҝа� тикди.S

8 Ишмуил гоҹаланда оғлан-
ларыны Исраил үзәриндә

�аким гојду. 2 Онун илкинин
ады Јуил, икинҹи оғлунун ады
исә Әбијја иди.m Онлар Биир-
Сәбада �акимлик едирдиләр.
3 Амма Ишмуилин оғуллары
онун јолу илә ҝетмирдиләр.
Онлар �арам газанҹ ҝүдүр, U

рүшвәт алыбV �агг-әдаләти
тапдалајырдылар.Ä

4 Бир мүддәт сонра бүтүн
Исраил ағсаггаллары јығы-
шыб Рамаја, Ишмуилин јаны-
на ҝәлдиләр. 5 Онлар деди-

;B56 � �ÀZ*amB V¾YÀV /*jmD

ләр: «Бах, сән артыг гоҹал-
мысан, оғланларын исә сәнин
јолунла ҝетмир. Башга халг-
ларда олдуғу кими үстүмүзә
падша� гој бизә �өкм етсин».*

6 Онларын «бизә падша� вер
ки, �акимимиз олсун» демәси
Ишмуилә ағыр ҝәлди. Ишмуил
Је�оваја дуа етди. 7 Је�ова
Ишмуилә деди: «Халг сәнә нә
дејирсә, елә. Онлар сәни рәдд
етмирләр, бир падша� кими
Мәни рәдд едирләр.+ 8 Он-
лары Мисирдән чыхардығым
ҝүндән та бу ҝүнә гәдәр нә
едибләрсә, инди дә ону едир-
ләр. Онлар мәни атыб, баш-
га алла�лара гуллуг едирләр.-

Сәнә дә ејни шеји едирләр.
9 Нә дејирләрсә, елә. Амма он-
лара ҹидди хәбәрдарлыг ет.
Үзәрләриндә �өкмранлыг едә-
ҹәк падша�ын �үгугларыны вә
тәләбләрини онлара билдир».

10 Ишмуил ондан пад-
ша� истәјән халга Је�ова-
нын бүтүн сөзләрини чат-
дырыб 11 деди: «Үстүнүздә
�өкмранлыг едәҹәк падша�ын
бу �үгуглары вә бу тәләблә-
ри олаҹаг:¸ о, оғулларыны-
зы апарыб/ ҹәнҝ арабалары-
на миндирәҹәк,1 сүвари едә-
ҹәк,À бәзиләрини исә ҹәнҝ
арабаларынын габағында га-
чыраҹаг. 12 Онлардан кими-
сини минбашы,3 кимисини әл-
либашы4 гојаҹаг. Кимиси исә
онун торпағыны шумлајаҹаг,S

мә�сулуну јығаҹаг,m онун үчүн
сила�, арабалары үчүн ләва-
зимат дүзәлдәҹәк. U 13 О, гыз-
ларынызы әтирчи, ашпаз, чө-
рәкчи ишләтмәк үчүн апара-
ҹаг.V 14 Ән јахшы тарланы-
зы, үзүм, зејтун бағынызы
ҝөтүрүб әјанларына верәҹәк.Ä

15 Зәминизин, үзүм бағыны-
зын мә�сулунун онда бири-
ни алыб сарај мәмурлары-
на вә нөкәр-наибинә верәҹәк.
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16 Сизин нөкәр вә кәнизлә-
ринизи, мал-гаранызы, улагла-
рынызын ән јахшысыны ҝө-
түрүб өз ишиндә ишләдәҹәк;*

17 сүрүләринизин онда бири-
ни ҝөтүрәҹәк.+ Сиз онун гул-
лары олаҹагсыныз. 18 Ҝүн
ҝәләҹәк, сечдијиниз падша-
�ын әлиндән дад едәҹәкси-
низ,, амма онда Је�ова сизә
�ај вермәјәҹәк».

19 Лакин халг Ишмуилә гу-
лаг асмады вә деди: «Јох, гә-
рарымыз гәтидир, падша� ис-
тәјирик. 20 Гој биз дә башга
халглар кими олаг, падша�ы-
мыз бизә �акимлик ет-
син, габағымызда ҝедиб дө-
јүшләримизә рә�бәрлик ет-
син». 21 Ишмуил ҹамаатын
сөзүнү динләјәндән сонра он-
лары Је�оваја тәкрар елә-
ди. 22 Је�ова Ишмуилә деди:
«Онларын сөзүнә гулаг ас,
үзәрләринә падша� гој».- Онда
Ишмуил исраиллиләрә деди:
«Һамы өз шә�әринә гајытсын».

9 Бинјамин гәбиләсиндә¸

Киш/ адлы варлы-�аллы
бир киши варды. О, Әбиилин,
Әбиил Сәрарын, Сәрар Бәкра-
тын, Бәкрат Әфјанын оғлу иди.
2 Онун Талут1 адында ҝәнҹ,
јарашыглы оғлу варды. Ис-
раилдә онун кими јарашыглы-
сы јох иди. О, �амыдан бојҹа
бир баш �үндүр иди.

3 Бир дәфә Талутун ата-
сы Кишин улаглары итмишди.
Киш оғлу Талута деди: «Нө-
кәрләрдән бирини ҝөтүр, ҝет
улаглары ахтар». 4 Онлар бү-
түн Әфраим дағлыг бөлҝәси-
ни, Шалиша торпағыны ҝәзди-
ләр, амма улаглары тапмады-
лар. Сонра Шалим торпағы-
ны доландылар, улаглар орада
да јох иди. Онлар бүтүн Бин-
јамин торпағыны да ҝәздиләр,
анҹаг улаглар тапылмады ки
тапылмады.

5 Онлар ҝәлиб Суф торпа-
ғына чатдылар. Талут нөкәри-
нә деди: «Ҝәл гајыдаг, јох-
са атам улаглары гојуб бизә
ҝөрә нара�ат олаҹаг».* 6 Нө-
кәр исә деди: «Бу шә�әрдә
бир Алла� адамы вар. О, бө-
јүк �өрмәт са�ибидир, нә де-
јирсә, �амысы дүз чыхыр.+

Ҝәл ора ҝедәк. Бәлкә, о, бизә
деди �ара ҝетмәлијик». 7 Та-
лут сорушду: «Бәс о ада-
ма нә апараг? Һејбәмиздә чө-
рәк дә галмајыб. Алла� адамы-
на нә совгат верәк? Ахы �еч
нәјимиз јохдур». 8 Нөкәр ҹа-
ваб верди: «Бах, мәндә ҝү-
мүш сиккә� вар. Ону Алла�
адамына верәрәм, о, бизә дејәр
�ара ҝетмәлијик». 9 (Кечмиш
вахтларда Исраилдә кимсә Ал-
ла�ын �өкмүнү өјрәнмәк истә-
јәндә белә дејәрди: «Ҝәлин ҝө-
рүҹүнүн, јанына ҝедәк». О
вахтлар пејғәмбәрә ҝөрүҹү де-
јәрдиләр.) 10 Талут нөкәри-
нә деди: «Ағлабатан сөздүр,
ҝәл ҝедәк». Беләҹә, онлар Ал-
ла� адамынын олдуғу шә�әрә
ҝетдиләр.

11 Онлар јохушла шә�әрә
галханда суја ҝедән гызлары
ҝөрдүләр. Гызлардан соруш-
дулар: «Ҝөрүҹү- бурададыр?»
12 Гызлар: «Һә, бурададыр, —
дедиләр. — Елә габағыныз-
ҹа ҝетди. Тәләсин. О, шә�ә-
рә бу ҝүн ҝәлиб. Ҹамаат бу
ҝүн сәҹдәҝа�да�¸ гурбан ҝәти-
рәҹәк./ 13 Ону шә�әрә ҝирән
кими, о, сәҹдәҝа�а јемәк јемә-
јә ҝетмәздән әввәл тапаҹагсы-
ныз. О ҝәлмәјинҹә ҹамаат чө-
рәк јемәјәҹәк. Чүнки гурбана
о хејир-дуа верир вә јалныз
бундан сонра дәвәт олунанлар
јејә биләрләр. Инди ҝетсәниз,
ону тапарсыныз». 14 Онлар
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шә�әрә галхдылар. Шә�әрин
ортасына чатачатда сәҹдәҝа�а
ҝедән Ишмуиллә үз-үзә ҝәлди-
ләр.

15 Талут ҝәлмәмишдән бир
ҝүн әввәл Је�ова Ишмуилә де-
мишди: 16 «Саба� тәхминән
бу вахт сәнин јанына Бин-
јамин торпағындан* бир адам
ҝөндәрәҹәјәм. Ону халгым Ис-
раилин башчысы олараг мәс�
ет.+ О, халгымы филиштлилә-
рин әлиндән гуртараҹаг. Чүн-
ки Мән халгыма едилән зүлм-
ләри ҝөрүрәм, онларын фәрја-
ды мәнә чатыб»., 17 Ишмуил
Талуту ҝөрәндә Је�ова она
деди: «“Халгыма �өкмранлыг
едәҹәк”, дедијим адам будур».-

18 Талут дарвазанын јанын-
да Ишмуилә јахынлашыб деди:
«Дејә биләрсән, ҝөрүҹүнүн
еви �арададыр?» 19 Ишмуил:
«Ҝөрүҹү мәнәм, — деди. — Бу-
јур, кеч габаға, сәҹдәҝа�а ҝе-
дәк. Бу ҝүн мәнимлә јемәк је-
јәҹәксиниз.¸ Саба� сә�әр сизи
јола саларам. Һәм дә нә ис-
тәсәниз, сизә билдирәрәм.
20 Үч ҝүн әввәл итән улаг-
лара/ ҝөрә исә нара�ат олма,
онлар артыг тапылыб. Бир дә
ки, Исраилин бүтүн ҹа�-ҹала-
лы кимә мәхсусдур? Мәҝәр
сәнә вә атанын евинә мәхсус
дејил?»1 21 Онда Талут деди:
«Мән ки бинјаминлијәм, Ис-
раилин ән кичик гәбиләсиндә-
нәм.À Нәслим дә Бинјамин гә-
биләсиндә ән кичик нәсилдир.
Нә үчүн мәнә белә сөзләр де-
јирсән?»

22 Ишмуил Талутла нөкәри-
ни јемәк отағына апарды. Он-
лары дәвәт олунанларын ара-
сында јухары башда отуртду.
Орада тәхминән отуз нәфәр
адам вар иди. 23 Ишмуил аш-
паза деди: «“Буну гыраға гој”
дејиб сәнә вердијим пајы ҝә-
тир». 24 Онда ашпаз буду ҝә-

тириб Талутун габағына гојду.
Ишмуил деди: «Бу, сәнин па-
јындыр, је. Бу пај сәнин
үчүн ајрылыб. Мән онлара де-
мишдим ки, гонагларым ола-
ҹаг». Беләҹә, �әмин ҝүн Та-
лут Ишмуиллә бирҝә чөрәк
једи. 25 Сонра онлар сәҹдә-
ҝа�дан ениб* шә�әрә ҝәлди-
ләр. Ишмуил евин дамын-
да Талутла сө�бәтини давам
етдирди. 26 Онлар дан јери
сөкүләндә галхдылар. Ишмуил
дамдан Талуту чағырыб деди:
«Һазырлаш, сәни јола салым».
Талут �азырлашандан сон-
ра Ишмуиллә бирликдә ев-
дән чыхдылар. 27 Онлар шә-
�әрин гуртараҹағына енәркән
Ишмуил Талута деди: «Нөкә-
ринә+ де, габагда ҝетсин, сән
исә ајаг сахла, сәнә Алла�ын
сөзүнү билдирим». Нөкәр га-
багда ҝетди.

10 Ишмуил бир габ јағы
Талутун башына төк-

дү, вә ону өпүб деди: «Је-
�ова сәни Өз халгы- үзә-
риндә башчы кими мәс� едир.¸

2 Бу ҝүн мәндән ајрылан-
дан сонра Бинјамин торпағын-
да Силса�да, Рә�иләнин гәб-
ри/ јахынлығында ики нәфәрә
раст ҝәләҹәксән. Онлар сәнә
дејәҹәкләр: “Ахтардығын улаг-
лар тапылыб, анҹаг инди атан
улаглары гојуб сәнин үчүн на-
ра�ат олур.1 Атан дејир: “Оғ-
лум �арада галды? Мән инди
нә едим?” 3 Орадан Табурда-
кы бөјүк ағаҹын јанына ҝедәр-
сән, орада Алла�а ибадәт ет-
мәк үчүн БејтеләÀ ҝедән үч нә-
фәрлә растлашаҹагсан. Бири
үч оғлаг, о бириси үч көмбә
чөрәк, үчүнҹү исә бир јекә
күп шәраб апараҹаг. 4 Онлар
сәндән �ал-ә�вал тутаҹаг, сәнә
ики чөрәк верәҹәкләр. Чө-
рәкләри ҝөтүрәрсән. 5 Сон-
ра филиштлиләрин кешикчи
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дәстәсинин јерләшдији јерә,
Алла� тәпәсинә ҝедәрсән. Шә-
�әрә чатанда сәҹдәҝа�дан ҝә-
лән бир дәстә пејғәмбәрә раст
ҝәләҹәксән. Онлар пејғәмбәр-
лик едәҹәк, ҹамаат исә гаршы-
ларында телли аләт, гавал, тү-
тәк вә чәнҝ чалаҹаг. 6 Је�о-
ванын ру�у үзәринә енәҹәк,*

сән дә онларла бирҝә пејғәм-
бәрлик едәҹәксән, дәјишиб та-
мамилә башга бир адам ола-
ҹагсан.+ 7 Бүтүн бу әламәт-
ләр јеринә јетәндә вәзијјәтә уј-
ғун �әрәкәт ет, чүнки Алла�
сәнинләдир. 8 Сонра мәндән
габаг Ҝилгала, ҝедәрсән. Мән
јандырма вә үнсијјәт гурбаны
тәгдим етмәк үчүн ораја сә-
нин јанына ҝәләҹәјәм. Мән сә-
нин јанына ҝәләнәҹән једди
ҝүн ҝөзлә. Ҝәлиб сәнә дејәҹә-
јәм нә етмәлисән».

9 Талут дөнүб Ишмуилин
јанындан ҝетмәк истәјәндә Ал-
ла� онун тәбиәтини дәјишдир-
ди вә бүтүн бу әламәтләр �ә-
мин ҝүн јеринә јетди. 10 Он-
лар орадан тәпәјә ҝетдиләр.
Јолда бир дәстә пејғәмбәр
онун растына чыхды. Һәмин
ан Алла�ын ру�у онун үзәри-
нә енди- вә о, онларла пеј-
ғәмбәрлик етмәјә башлады.¸

11 Талуту әввәлдән таныјан-
лар онун пејғәмбәрләрлә бир-
ҝә пејғәмбәрлик етдијини ҝө-
рәндә бир-биринә дедиләр:
«Кишин оғлуна нә олуб? Талут
да пејғәмбәр олуб?» 12 Сон-
ра оралы бир нәфәр деди:
«О бири пејғәмбәрләрин атасы
ким олуб ки?» Она ҝөрә дә «Та-
лут да пејғәмбәр олуб?» сөзү
дилләрдә мәсәл олду./

13 Талут пејғәмбәрлик едән-
дән сонра сәҹдәҝа�а галх-
ды. 14 Сонра Талутун әмиси
ондан вә нөкәриндән сорушду:
«Һара ҝетмишдиниз?» О ҹаваб
верди: «Ешшәкләри ахтарма-

ға.* Амма ҝөрдүк ки, тапа бил-
мирик, ҝетдик Ишмуилин јаны-
на». 15 Онда Талутун әмиси
сорушду: «Бәс Ишмуил сәнә нә
деди?» 16 Талут ҹаваб верди:
«Деди ки, ешшәкләр тапылыб».
Лакин Ишмуилин падша�лыг
�агда дедикләрини она даныш-
мады.

17 Сонра Ишмуил Миспа�-
да халгы Је�ованын �үзуру-
на чағырды.+ 18 О, исраилли-
ләрә деди: «Исраилин Алла�ы
Је�ова белә дејир: “Сизи Ми-
сирдән Мән чыхартдым,, ми-
сирлиләрин вә сизә зүлм
едән башга �өкмдарларын
әлиндән сизи Мән гуртардым.
19 Амма сиз бу ҝүн Алла�ы-
нызы, сизи �әр ҹүр дәрд-бәла-
дан гуртаран Алла�ы рәдд ет-
диниз- вә дединиз: “Јох, бизим
үстүмүзә падша� гој”. Инди
гәбиләләринизә вә нәсилләри-
низә ҝөрә Је�ованын �үзурун-
да дүзүлүн”».

20 Ишмуил бүтүн Исраил
гәбиләләрини габаға чыхарт-
ды.¸ Бинјамин гәбиләси сечил-
ди./ 21 Сонра Бинјамин гәби-
ләсинин нәсилләрини бир-бир
габаға чыхартды. Матри нәс-
ли сечилди. Ахырда Киш
оғлу Талут сечилди.1 Амма
ону ахтарыб тапа билмәди-
ләр. 22 Онда Је�овадан со-
рушдулар:À «О, бура ҝәлмә-
јиб?» Је�ова ҹаваб верди:
«Одур, јүкләрин арасында ҝиз-
ләниб». 23 Тез ҝедиб Талуту
орадан ҝәтирдиләр. О, ҹа-
маатын арасында дурду. Та-
лут �амыдан бир баш �үндүр
иди.3 24 Ишмуил бүтүн хал-
га деди: «Ҝөрүрсүнүз, Је�ова
кими сечиб?4 Халгын арасын-
да онун кимиси јохдур!» Һамы
бир ағыздан: «Јашасын пад-
ша�!» — дејиб �ајгырды.

25 Ишмуил халга падша�ын
сәла�ијјәтләрини садалады,S
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онлары китаба јазыб Је�ова-
нын өнүнә гојду. Сонра халгы
евләринә ҝөндәрди. 26 Та-
лут да Ҝиба�а евинә гајыт-
ды. Иҝидләр онунла ҝетди-
ләр, чүнки буну Је�ова онла-
рын үрәјинә гојмушду. 27 Ан-
ҹаг бәзи јарамаз адамлар: «Бу,
бизи неҹә гуртараҹаг?»* — де-
јиб она �әгарәт етдиләр вә
она �еч бир бәхшиш ҝәтирмә-
диләр.+ Амма Талут �еч нә де-
мәди.

11 Әмуни, На�аш ҝәлиб Ҝи-
ладдакы Јабеш- гаршы-

сында дүшәрҝә гурду. Бүтүн
јабешлиләр На�аша: «Бизимлә
сазиш бағла, биз сәнә гуллуг
едәрик», — дедиләр. 2 Әмуни
На�аш онлара деди: «Бир шәр-
тим вар. Һамынызын сағ ҝө-
зүнү ојуб чыхараҹағам. Гој Ис-
раил рүсвај олсун». 3 Јабеш
ағсаггаллары она ҹаваб вер-
диләр: «Бизә једди ҝүн мө�-
ләт вер. Гој Исраилин �әр је-
ринә гасидләр ҝөндәрәк. Әҝәр
дадымыза чатан олмаса, онда
сәнә тәслим оларыг». 4 Га-
сидләр Талутун јашадығы Ҝи-
ба�а¸ ҝәлдиләр вә бу сөзләри
халга сөјләдиләр. Халг фәрјад
гопарыб ағламаға башлады.

5 Талут нахырын архасын-
да отлагдан ҝәлирди. О со-
рушду: «Ҹамаата нә олуб?
Нијә �амы ағлашыр?» Јабеш-
лиләрин сөзләрини она чат-
дырдылар. 6 Буну ешидәндә
Је�ованын ру�у онун үзәринә
енди./ Талут бәрк гәзәбләнди.
7 Ики буға ҝөтүрүб онлары
тикә-тикә доғрады вә гасидлә-
рә вериб Исраилин �әр јери-
нә ҝөндәрди. Гасидләр �әр јер-
дә ҹар чәкдиләр: «Ким Талут-
ла Ишмуилин ардынҹа ҝетмә-
сә, онун мал-гарасы бу көкә
салынаҹаг!» Халгы Је�ованын
вә�ми бүрүдү. Һамы бир нәфәр
кими дуруб ҝәлди. 8 Талут

Бәзәгдә онлары сајды. Орада
300 000 исраилли, 30 000 јә�у-
далы вар иди. 9 Онлар гасид-
ләрә дедиләр: «Ҝиладдакы ја-
бешлиләрә белә дејин: “Са-
ба� ҝүнәш гызан вахт сиз
хилас олаҹагсыныз”». Гасид-
ләр ҝедиб бу хәбәри јабеш-
лиләрә чатдырдылар. Онлар
чох севиндиләр. 10 Јабешли-
ләр На�аша дедиләр: «Саба�
биз сизә тәслим олаҹағыг.
Онда нә истәсәниз, бизимлә
едәрсиниз».*

11 Ертәси ҝүн Талут адам-
ларыны үч �иссәјә бөлдү. Он-
лар сә�әр нөвбәси� вахты дү-
шәрҝәнин ортасына ҝирдиләр
вә ҝүнәш гызана гәдәр әму-
ниләри гырдылар.+ Сағ галан-
ларын �әрәси бир тәрәфә сә-
пәләнди. Белә ки, ики нәфә-
ри бир јердә ҝөрмәк олмурду.
12 Онда халг Ишмуилә деди:
«“Талут бизә падша� олаҹаг?”
дејән ким иди?, Онлары ве-
рин өлдүрәк». 13 Амма Та-
лут деди: «Бу ҝүн �еч ким өл-
мәјәҹәк.- Бу ҝүн Је�ова Исраи-
лә гуртулуш вериб».

14 Бир гәдәр сонра Ишмуил
халга деди: «Ҝәлин Ҝилгала¸

ҝедәк. Талуту јенидән падша�
елан едәк»./ 15 Бүтүн халг
Ҝилгала ҝетди. Орада Је�ова-
нын �үзурунда Талуту падша�
етдиләр. Сонра Је�ованын �ү-
зурунда үнсијјәт гурбанлары
тәгдим олунду.1 Талут вә бү-
түн Исраил халгы бөјүк се-
винҹ ичиндә бајрам етди.À

12 Ахырда Ишмуил бүтүн
Исраилә деди: «Будур,

мәндән нә истәдиниз, ону да
етдим, үстүнүзә падша� гој-
дум.3 2 Инди өнүнүздә ҝедән
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падша�ыныз вар!* Мән исә ар-
тыг гоҹалмышам, башым аға-
рыб. Оғланларым сизин ара-
ныздадыр.+ Өзүм дә ҝәнҹли-
јимдән бу ҝүнә гәдәр сизин
өнүнүздә ҝетмишәм., 3 Инди
гаршыныздајам. Нә иддианыз
варса, Је�ова илә мәс� едил-
мишинин- гаршысында үзүмә
дејин: кимин өкүзүнү, ја еш-
шәјини ҝөтүрмүшәм?¸ Кимә
фырылдаг ҝәлмишәм? Кимә
зүлм етмишәм? Кимин әлин-
дән рүшвәт алыб әмәлинә ҝөз
јуммушам?/ Әҝәр белә шеј
олубса, дејин, әвәзини өдә-
јим».1 4 Онлар ҹаваб верди-
ләр: «Сән �еч кимә фырылдаг
ҝәлмәмисән, зүлм етмәмисән,
�еч кимдән �еч нә ҝөтүрмәми-
сән». 5 Онда Ишмуил деди:
«Је�ова да, Онун мәс� едилми-
ши дә ша�иддир ки, сиз мәни
�еч нәдә ҝүна�ландыра бил-
мәдиниз». Онлар: «О, ша�ид-
дир», — дедиләр.

6 Ишмуил халга деди: «Му-
саны вә Һаруну сечән, әҹдад-
ларынызы Мисир торпағын-
дан чыхаран Је�оваÀ ша�ид-
дир. 7 Инди дурун, Је�ова-
нын сизин вә әҹдадларыныз
үчүн етдији бүтүн �агг ишлә-
ри нәзәрә алараг сизи Је�ова-
нын өнүндә мү�акимә едәҹә-
јәм.

8 Јагуб Мисирә ҝетди.3

Сонра әҹдадларыныз Је�ова-
дан имдад диләмәјә башла-
ды.4 Је�ова Мусаны вә Һаруну
ҝөндәрди,S улу бабаларыны-
зы Мисирдән чыхарыб бурада
мәскунлашдырды.m 9 Лакин
онлар Алла�лары Је�ованы
унутдулар. О да онлары Һә-
зур ордусунун башчысы Си-
сарынU, филиштлиләринV, Муаб
падша�ынынÄ әлинә верди.W

Онлар исраиллиләрлә мү�ари-
бә едирдиләр. 10 Халг Је�о-
вадан имдад диләди:Y “Је�ова,

ҝүна� етмишик,* Сәни атыб
Бааллара+, Әштурәт бүтләри-
нә, сәҹдә гылмышыг. Нә олар,
инди бизи дүшмәнләримизин
әлиндән гуртар. Биз Сәнә
гуллуг едәрик”. 11 Онда Је-
�ова Јәруббаалы-, Бәданы, Иф-
та�ы¸, Ишмуили/ ҝөндәрди,
сизи әтрафыныздакы дүшмән-
ләрин әлиндән гуртарды ки,
әмин-аманлыгда јашајасыныз.1

12 Сиз ҝөрәндә ки, әмунилә-
рин падша�ы На�ашÀ үстүнү-
зә ҝәлир, мәнә дединиз: “Јох,
фикримиз гәтидир, биз пад-
ша� истәјирик!”3 Һәрчәнд си-
зин падша�ыныз Алла�ыныз
Је�овадыр.4 13 Будур, бу да
сечдијиниз, истәдијиниз пад-
ша�. Је�ова үстүнүзә падша�
гојду.S 14 Је�овадан горхса-
ныз,m Она гуллуг едиб U сө-
зүнә гулаг ассаныз,V Је�о-
ванын әмрләриндән чыхма-
саныз, өзүнүз вә падша�ы-
ныз Алла�ыныз Је�ованын
јолу илә ҝетсәниз, лап јах-
шы. 15 Јох әҝәр Је�ованын
сөзүнә гулаг асмасаныз, Је-
�ованын әмрләринә аси чых-
саныз, онда Је�ованын әли
сизә вә аталарыныза гаршы
галхаҹаг.Ä 16 Инди исә, даја-
нын, ҝөрүн Је�ова өнүнүздә
неҹә мө�тәшәм иш ҝөрәҹәк.
17 Инди буғда бичини мөвсү-
мүдүр. Амма мән Је�оваја јал-
вараҹағам ки, шимшәк чахыб
јағыш јағсын. Онда баша дү-
шәҹәксиниз ки, өзүнүз үчүн
падша� истәмәклә Је�ованын
ҝөзүндә неҹә пис иш тутмусу-
нуз».W

18 Ишмуил Је�оваја јалвар-
ды. Је�ова �әмин ҝүн илды-
рым чахдырыб јағыш јағдыр-
ды. Је�ованын вә Ишмуилин
зә�ми халгы басды. 19 Он-
лар Ишмуилә дедиләр: «Гул-
ларын үчүн Алла�ын Је�оваја
дуа ет.Y Биз өлмәк истәмирик.
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Падша� истәмәклә ҝүна�ла-
рымызын үстүнә бир ҝүна� да
артырмышыг».

20 Ишмуил халга деди:
«Горхмајын. Дүздүр, бу пис
ишләри ҝөрмүсүнүз. Анҹаг Је-
�ованын јолундан дөнмәјин,*

Је�оваја бүтүн үрәјинизлә
гуллуг един.+ 21 Бош шејлә-
рин далынҹа ҝетмәјин., Он-
лардан фајда јохдур,- онлар
сизи гуртара билмәјәҹәк, чүн-
ки онлар �еч нәдир. 22 Амма
Је�ова Өз бөјүк ады наминә¸

халгыны атмајаҹаг,/ чүнки Је-
�ова сизи Өз халгы етмәјә гә-
рар вериб.1 23 Мәнә ҝәлдик-
дә исә, �еч ағлыма да ҝәтирә
билмәрәм ки, сиздән өтрү дуа
етмәјә сон гојуб Је�оваја гар-
шы ҝүна� едим. Мән бундан
сонра да сизә нәси�әт вериб
јахшы, дүз јола јөнәлдәҹәјәм.
24 Бирҹә сиз Је�овадан гор-
хун,À Она сидги-үрәкдән, сәда-
гәтлә гуллуг един. Бахын, О,
сизин үчүн неҹә мө�тәшәм
ишләр ҝөрүб.3 25 Амма сиз
инад едиб шәр ишләр ҝөрсә-
низ, сиз дә, падша�ыныз да
мә�в олуб ҝедәҹәксиниз».4

13 Талут падша� оланда...�
јашы вар иди.S О, ики

ил иди ки, Исраилин падша-
�ы иди. 2 Талут Исраилдән
3000 адам сечди. Онларын ики
мини Ми�машда вә Бејтелин
дағлыг бөлҝәсиндә Талутла
бирликдә иди. Мин нәфәри исә
Бинјаминдәки Ҝиба�даm Јона-
танла U иди. Галан адамлары
Талут өз чадырларына ҝөндәр-
ди. 3 Јонатан филиштлилә-
рин ҜибадакыV кешикчи дәс-
тәсини дармадағын етди.Ä Бу
хәбәр филиштлиләрә чатды.
Талут бүтүн өлкәдә шејпур ча-
лыбW ҹар чәкдирди: «Гој ибра-
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ниләр ешитсин!» 4 Бүтүн Ис-
раил бу хәбәри ешитди: «Та-
лут филиштлиләрин кешикчи
дәстәсини дармадағын едиб.
Инди филиштлиләрин Исраи-
лә нифрәти артыб». Беләлик-
лә, Талута гошулмаг үчүн хал-
гы Ҝилгала* топладылар.

5 Филиштлиләр дә Исраил-
лә дөјүшмәк үчүн бир јерә
топлашды. Онларын 30 000
ҹәнҝ арабасы, 6000 сүвари-
си, дәниз гуму гәдәр гошунла-
ры вар иди.+ Онлар Бејт-Авен-
дән, шәргдә, Ми�машда орду-
ҝа� гурдулар. 6 Исраиллиләр
ҝөрдүләр ки, ишләри фәнадыр,
чүнки онлар сыхышдырылыр-
ды. Халг мағараларда, ојуглар-
да, гајаларда, зирзәмиләрдә,
�овузларда ҝизләнди.- 7 Һәт-
та ибраниләрин бир гисми
Иорданы кечиб Ҹад вә Ҝилад
торпағына ҝетди.¸ Лакин Та-
лут �әлә дә Ҝилгалда иди, ја-
нындакыларын �амысы горху-
дан әсирди. 8 О, једди ҝүн,
Ишмуилин гојдуғу вахта гәдәр
ҝөзләди. Амма Ишмуил ҝәлиб
чыхмырды. Талутун јанында-
кы адамлар дағылышмаға баш-
лады. 9 Ахырда Талут деди:
«Јандырма гурбаныны вә үн-
сијјәт гурбанларыны бура ҝә-
тирин». О, јандырма гурбаны-
ны тәгдим етди./

10 Талут јандырма гурба-
ныны тәзәҹә тәгдим едиб гур-
тармышды ки, Ишмуил ҝәл-
ди. Талут онун гаршысына чы-
хыб саламлады. 11 Ишмуил
деди: «Сән нә етдин?» Талут
ҹаваб вериб деди: «Ҝөрдүм
ки, ҹамаат дағылышыр,1 сән
дә дедијин вахтда ҝәлмир-
сән, бир тәрәфдән дә фи-
лиштлиләр Ми�машда топла-
ныб,À 12 өз-өзүмә фикирләш-
дим: “Инди филиштлиләр Ҝил-
гала ениб үстүмә ҝәләҹәкләр.
Амма мән �әлә Је�ованын ра-
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зылығыны алмамышам”. Буна
ҝөрә дә мәҹбур олуб јандырма
гурбаныны тәгдим етдим».

13 Ишмуил Талута деди:
«Ахмаглыг етдин. Алла�ын Је-
�ованын сәнә вердији әмрә
табе олмадын.* Әҝәр табе ол-
сајдын, Је�ова сәнин тахтыны
Исраилдә �әмишәлик мө�кәм-
ләндирәрди. 14 Амма инди
сәнин сүлалән давам етмәјә-
ҹәк.+ Је�ова Өз көнлүнә ја-
тан адам тапаҹаг., Је�ова ону
халгына башчы гојаҹаг,- чүн-
ки сән Је�ованын әмринә табе
олмадын».¸

15 Ишмуил Ҝилгалдан чы-
хыб Бинјаминдәки Ҝиба�а ҝет-
ди. Талут јанындакы адамла-
ры сајды. Онларын сајы 600
нәфәр иди./ 16 Талут, оғлу
Јонатан вә онларын јанында-
кылар Бинјаминдәки Ҝиба-
да1 галырдылар. Филиштлилә-
рин ордуҝа�ы Ми�машда иди.À

17 Филиштлиләрин дүшәрҝә-
синдән үч дәстә чыхыб га-
рәтчилик едирди. Бир дәс-
тә Өфра јолуна, Шуал тор-
пағына сары ҝедирди. 18 О
бири дәстә Бејт-Һурун3 јолуна,
үчүнҹү дәстә исә Сәбуим ва-
диси илә үзбәүз сәр�әдә ҝедән
јола, сә�раја тәрәф ҝедирди.

19 Бүтүн Исраил мәмләкә-
тиндә бир нәфәр дә олсун дә-
мирчи јох иди. Чүнки филишт-
лиләр дејирди: «Гој ибраниләр
гылынҹ, низә дүзәлтмәсин-
ләр». 20 Исраиллиләр ҝава-
�ын, тоха, балта, ораг ити-
ләмәк үчүн филиштлиләрин
јанына ҝедирдиләр. 21 Ҝа-
ва�ын, тоха, јаба вә балта ити-
ләмәјин, дәјәнәк бизини бәр-
китмәјин гијмәти бир пим�
иди. 22 Дөјүш вахты Талут-
ла Јонатанын јанындакы адам-
лардан �еч биринин әлиндә
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гылынҹ, низә јох иди.* Тәкҹә
Талутла оғлу Јонатанын сила-
�ы вар иди.

23 Филиштлиләрин кешик-
чи дәстәси Ми�маш кечидинә
чыхды.+

14 Бир ҝүн Талутун оғлу
Јонатан, сила�дарына

деди: «Ҝәл о таја, филиштли-
ләрин кешикчи дәстәси тәрә-
фә кечәк». Амма атасынын
бундан хәбәри јох иди. 2 Та-
лут Ҝиба�ын- гуртараҹағында,
Мигронда нар ағаҹынын ал-
тында галырды. Онун јанында
тәхминән 600 адам вар иди.¸

3 (Дөшлүјү/ Әхијјә тахырды.
О, Икбудун1 гардашы Әхиту-
бунÀ оғлу иди, Әхитуб Фән�а-
сын3, Фән�ас Је�ованын Ши-
лодакы4 ка�ини ӘлининS оғлу
иди.) Јонатанын ҝетдијиндән
�еч кимин хәбәри јох иди.
4 Филиштлиләрин кешикчи
дәстәси олан јерә ҝетмәк үчүн
Јонатан кечидләрдән кечмә-
ли иди. Кечидләрин арасын-
да ики шишуҹлу гаја вар иди,
бири бир тәрәфдә, диҝәри о
бири тәрәфдә. Гајалардан би-
ринин ады Бусис, о биринин
ады Сәннә иди. 5 Бир гаја сү-
тун кими шималда үзү Ми�ма-
ша, о бири ҹәнубда үзү Ҝибаја
тәрәф уҹалырды.m

6 Јонатан сила�дарына де-
ди: «Ҝәл, о тәрәфә кечиб бу
сүннәтсизләринU ордуҝа�ына
ҝедәк. Бәлкә, Је�ова бизә јар
олду. Је�ова истәсә, аз адамла
да, чох адамла да гуртулуш
верәр, Она �еч нә мане ола
билмәз».V 7 Сила�дары она
деди: «Үрәјин нә истәјир, ет.
Һара истәјирсән, ҝедәк, сән
�ара ҝетсән, мән дә сәнин-
лә ҝедәҹәјәм». 8 Сонра Јона-
тан деди: «Ҝәл онлар тәрәфә
кечәк, өзүмүзү онлара ҝөстә-
рәк. 9 Әҝәр: “Јериниздә ду-
рун, инди сизин јаныныза
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ҝәлирик”, — десәләр, олдуғу-
муз јердә дурарыг, онлара тә-
рәф ҝетмәрик. 10 Јох әҝәр
“јанымыза галхын” десәләр,
онда үстләринә ҝедәрик, чүн-
ки Је�ова онлары бизә тәслим
едәҹәк. Бу, бизим үчүн бир
әламәт олаҹаг».*

11 Онлар өзләрини филишт-
лиләрин кешикчи дәстәсинә
ҝөстәрдиләр. Филиштлиләр де-
диләр: «Бахын, ибраниләр ҝиз-
ләндикләри дешикләрдән чы-
хыблар».+ 12 Кешикчиләр Јо-
натанла сила�дарына дедиләр:
«Јанымыза галхын, дәрсинизи
верәк!», Онда Јонатан сила�-
дарына деди: «Далымҹа ҝәл.
Је�ова онлары Исраилә тәслим
едәҹәк».- 13 Јонатан әлләри
илә тута-тута јухары дырмаш-
ды, сила�дары да онун далын-
ҹа ҝетди. Јонатан филиштли-
ләри вуруб-јыхырды, архадан
ҝәлән сила�дары да онлары өл-
дүрүрдү. 14 Биринҹи �үҹум-
да Јонатанла сила�дары бир
ҹүт өкүзүн ҝүн әрзиндә шум-
ладығы са�ә бојда әразидә
ијирмијә гәдәр адам гырдылар.

15 Ордуҝа�а вә бүтүн ке-
шикчиләрин ҹанына горху
дүшдү, �әтта басгынчы дәс-
тәләрини¸ ва�имә бүрүдү. Јер
титрәди. Алла� �амынын ҹа-
нына вәлвәлә салды. 16 Та-
лутун Бинјаминдәки Ҝиба�да/

гојдуғу ҝөзәтчиләр ҝөрдүләр
ки, �әр тәрәфә чахнашма дү-
шүб.1

17 Талут онун јанында олан-
лара деди: «Ҹамааты сајын, ҝө-
рүн ким јохдур». Сајыб ҝөр-
дүләр ки, Јонатанла сила�-
дары јохдур. 18 Талут Әхијјә-
јәÀ деди: «Алла�ын сандығыны
бура ҝәтир!» (Һәмин вахт Ал-
ла�ын сандығы исраиллиләрин
јанында иди.) 19 Талут ка-
�инлә данышан вахт филишт-
лиләрин ордуҝа�ында чахнаш-

ма лап артды. Талут ка�и-
нә деди: «Дајан, әл сахла!»
20 Талут јанындакы адамлар-
ла дөјүшә ҝетди. Онлар ҝөрдү-
ләр ки, филиштлиләр бир-би-
рини гылынҹдан кечирирләр;
онларын арасына ҝүҹлү чах-
нашма дүшмүшдү. 21 Һәмчи-
нин филиштлиләрин тәрәфи-
нә кечән вә онларын ордуҝа-
�ына ҝәлән ибраниләр дә Та-
лутла Јонатанын јанында
олан исраиллиләрә гошулду-
лар. 22 Әфраим дағлыг бөл-
ҝәсиндә ҝизләнән исраилли-
ләр* филиштлиләрин гачдығы-
ны ешидәндә дөјүшә атылыб
онлары говмаға башладылар.
23 Һәмин ҝүн Је�ова исраил-
лиләри хилас етди+ вә Бејт-
Авенә гәдәр �әр јер дөјүш меј-
данына чеврилди.,

24 Амма исраиллиләр �ә-
мин ҝүн тагәтдән дүшдүләр.
Чүнки Талут ҹамааты анд
вермишди: «Ахшамаҹан, мән
өз дүшмәнләримдән интигам
алана гәдәр дилинә чөрәк ву-
ран кәсә ләнәт олсун!» Она
ҝөрә дә �еч ким бир тикә дә
чөрәк јемәмишди.-

25 Онларын �амысы мешә-
јә ҝәлди. Јердә бал вар иди.
26 Адамлар мешәјә ҝирәндә
дамҹылајан балы ҝөрдүләр,
амма анддан горхдугларына
ҝөрә �еч кәс дилинә бал вур-
мады. 27 Јонатан исә атасы-
нын халга анд ичдирдијини
ешитмәмишди.¸ Она ҝөрә дә
әлиндәки дәјәнәји узадыб уҹу-
ну шаны балына батырды вә
ағзына апарды, дәр�ал ҝөз-
ләринә ишыг ҝәлди. 28 Онда
бир нәфәр деди: «Атан халга
анд ичдириб демишди ки, ким
бу ҝүн чөрәк јесә, она ләнәт
олсун!/ Она ҝөрә дә халг �еј-
дән дүшүб. 29 Јонатан деди:
«Атам ҹамаата зүлм едир.
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Бир аз бал једим, ҝөр ҝөзләри-
мә неҹә ишыг ҝәлди. 30 Әҝәр
халг бу ҝүн дүшмәнләрдән ал-
дығы гәнимәтдән дојунҹа јесәј-
ди,* ҝөр нә оларды! Онда лап
чох филиштлини гырардыг!»

31 Онлар �әмин ҝүн Ми�-
машдан Ајалона+ гәдәр фи-
лиштлиләри гырдылар, халг
тамам әлдән дүшдү. 32 Она
ҝөрә дә аҹҝөзлүклә гәнимә-
тин үстүнә атылдылар; гојун-
лары, инәкләри, даналары јер-
дәҹә кәсдиләр, әти ганлы-ган-
лы једиләр., 33 Талута хәбәр
ҝәтирдиләр: «Халг Је�ова-
нын өнүндә ҝүна� еләјир,
әти ганлы-ганлы јејир!»- Талут
деди: «Ҝүна� етдиниз! Ҹәлд
олун! Бир бөјүк даш јуварла-
јыб јаныма ҝәтирин». 34 Сон-
ра деди: «Ҝедиб �амыја дејин:
“Гој �әр кәс буғаны, гојуну бу-
рада кәсиб јесин. Әти ганлы-
ганлы јејиб Је�ованын габа-
ғында ҝүна�а батмајын”».¸ Бе-
ләликлә, �әмин ҝеҹә �әр кәс
буғасыны ҝәтириб орада кәс-
ди. 35 Талут Је�оваја гур-
банҝа� тикди./ Бу, онун Је�о-
ва үчүн тикдији илк гурбан-
ҝа� иди.

36 Сонра Талут деди: «Ҝә-
лин филиштлиләри ҝеҹә икән
тәгиб едәк вә сә�әрә гә-
дәр онлары гарәт едәк. Он-
лардан бир нәфәри дә сағ
гојмајаг». Халг ҹаваб вер-
ди: «Неҹә мәслә�әт билирсән,
елә дә ет». Ка�ин деди: «Ҝә-
лин бурада Алла�дан сору-
шаг».1 37 Онда Талут Алла�-
дан сорушду: «Филиштлиләри
тәгиб едим?À Онлары исраил-
лиләрин әлинә верәҹәксән?»
Амма Алла� �әмин ҝүн она ҹа-
ваб вермәди. 38 Буну ҝөрән
Талут деди: «Еј халгын башчы-
лары, бура ҝәлин. Өјрәнин ҝө-
рүн бу ҝүн �ансы ҝүна�а јол
верилиб. 39 Исраили хилас

едән Је�оваја анд олсун, оғлум
Јонатан тәгсиркар олса белә,
өләҹәк». Амма �еч ким она ҹа-
ваб вермәди. 40 Сонра о, ис-
раиллиләрә деди: «Сиз бир тә-
рәфдә, мән вә оғлум Јонатан
диҝәр тәрәфдә дураг». Халг Та-
лута деди: «Неҹә мәслә�әт би-
лирсән, елә дә ет».

41 Сонра Талут Је�оваја де-
ди: «Еј Исраилин Алла�ы, Тум-
мим* васитәсилә бизә ҹаваб
вер!» Туммим Талутла Јоната-
ны ҝөстәрди вә халг сәрбәст
бурахылды. 42 Талут деди:
«Мәнимлә оғлум Јонатан ара-
сында пүшк атын+». Пүшк Јо-
натана дүшдү. 43 Талут Јо-
натандан сорушду: «Де ҝө-
рүм нә етмисән?» Јонатан
ҹаваб верди: «Әлимдәки дәјә-
нәјин уҹунда бир аз бал јеми-
шәм., Будур, гаршындајам! Өл-
мәјә �азырам!»

44 Талут деди: «Әҝәр сән
өлмәсән, Јонатан, гој Ал-
ла� мәни ҹәзаландырсын».-

45 Лакин халг Талута деди:
«Неҹә? Исраилә бу бөјүк гә-
ләбәни ҝәтирән Јонатан өлә-
ҹәк?¸ Һеч вахт! Је�оваја анд
олсун, онун башындан бир түк
белә, әскик олмајаҹаг! Чүнки
бу ҝүн о, Алла�ын көмәји илә
иш ҝөрүб»./ Беләҹә, халг Јона-
таны гуртарды вә о өлмәди.

46 Талут филиштлиләри да-
�а тәгиб етмәди, филиштлиләр
дә өз торпагларына ҝетдиләр.

47 Талут Исраил үзәрин-
дә �акимијјәтини мө�кәмлән-
дирди вә бүтүн әтрафында-
кы дүшмәнләрилә — муаби-
ләр1, әмуниләрÀ, әдумиләр3,
Соба�4 падша�лары вә фи-
лиштлиләрләS вурушду. О ҝет-
дији �әр јердә дүшмәнләрини
мәғлуб едирди. 48 Талут рә-
шадәтлә дөјүшәрәк әмалигәлә-
ри мәғлуб етдиm вә Исраили
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басгынчыларын әлиндән гур-
тарды.

49 Талутун оғуллары Јона-
тан, Јишви вә Мәлкишу* иди.
Онун ики гызы вар иди. Бөјү-
јүнүн ады Мераб+, кичијинин
ады исә Мәкјал, иди. 50 Та-
лутун арвадынын ады А�-
наам иди, о, Әхимасын
гызы иди. Ордусунун башчы-
сы әмиси Нур оғлу Абнур- иди.
51 Киш¸ Талутун атасы иди,
Абнурун атасы Нур/ Әбиилин
оғлу иди.

52 Талут бүтүн �акимијјә-
ти дөврүндә филиштлиләрлә
шиддәтли дөјүшләр апарды.1

О, �арада ҝүҹлү вә ҹәсур адам
ҝөрүрдүсә, дәр�ал јанына гул-
луға ҝөтүрүрдү.À

15 Сонра Ишмуил Талута
деди: «Је�ова мәни ҝөн-

дәрмишди ки, сәни халгы Ис-
раил үзәриндә падша� кими
мәс� едим.3 Инди Је�ова-
нын сөзүнү динлә.4 2 Орду-
лар Алла�ы Је�ова белә де-
јир: “Исраил Мисирдән чы-
ханда јолда онлара мүгави-
мәт ҝөстәрдикләри үчүн
әмалигәләрлә �агг-�есаб чә-
кәҹәјәм.S 3 Инди галх, әма-
лигәләри гыр,m �әр шејләри-
ни мә�в ет. U Һеч кимә рә�м
етмә: кишијә, гадына, ушаға,
чағаја бахмајыб �амысыны өл-
дүр.V Гојунлары, дәвәләри, еш-
шәкләри гыр”».Ä 4 Талут ҹа-
мааты чағырыб Тәлајимдә сај-
ды: 200 000 пијада әсҝәр диҝәр
гәбиләләрдән, 10 000 адам да
Јә�удадан топланды.W

5 Талут ҝедиб әмалигәлә-
рин шә�әри јахынлығында, ва-
динин јанында пусгу гурду.
6 О, гәниләрәY деди: «Әмали-
гәләрдән ајрылын ки, сизи он-
ларла бир јердә мә�в етмә-
јим.Z Чүнки Исраил халгы Ми-
сирдән чыханда сиз онла-
ра хејирха�лыг етмишдиниз».\

Гәниләр Әмаликдән ајрылды-
лар. 7 Бундан сонра Талут
Һәвиләдән* тутмуш Мисирин
јахынлығында олан Шура+ гә-
дәр әмалигәләри гырды.,

8 Талут Әмалик падша�ы Ага-
гы дири-дири тутду,- галан ҹа-
мааты исә гылынҹдан кечир-
ди.¸ 9 Талутла адамлары Ага-
гы сағ сахладылар. Мал-га-
ранын, гојун-гузунун ичиндән
јахшыларына, көк �ејванлара,
гочлара вә бүтүн јахшы шејлә-
рә �ејифләри ҝәлди./ Амма бә-
јәнмәдикләри, лазымсыз шеј-
ләри мә�в етдиләр.

10 Ишмуилә Је�ованын сө-
зү назил олду: 11 «Талуту
падша� гојдуғума пешманам,
о, Мәним јолумдан дөнүб, сөз-
ләримә әмәл етмир».1 Бу, Иш-
муилә чох пис тәсир етди. О,
бүтүн ҝеҹәни Је�оваја фәрјад
етди.À 12 Сә�әр дуруб Талу-
тун ҝөрүшүнә ҝедәндә она де-
диләр: «Талут Кармелә3 ҝе-
диб, орада өзү үчүн абидә го-
јуб,4 сонра да чыхыб Ҝилгала
ҝедиб». 13 Ишмуил Талутун
јанына ҝәлиб чыханда о деди:
«Еј Је�ованын мүбарәк бәндә-
си. Мән Је�ованын сөзүнү је-
ринә јетирдим». 14 Амма Иш-
муил деди: «Бәс гулағыма ҝә-
лән бу гојун мәләшмәси, бу
инәк бөјүртүсү нәдир белә?»S

15 Талут деди: «Бунлары әма-
лигәләрдән ҝәтирибләр, чүнки
гојунларын, мал-гаранын јах-
шыларына халгын �ејифи ҝәл-
ди, онлары сәнин Алла�ын Је-
�оваја гурбан ҝәтирмәк үчүн
сахлады, лакин галанларыны
мә�в етмишик». 16 Онда Иш-
муил Талута деди: «Дајан,
Је�ованын өтән ҝеҹә мәнә
дедикләрини сәнә сөјләјәҹә-
јәм».m Талут: «Сөјлә», — деди.

17 Ишмуил сөзүнә давам
етди: «Исраил гәбиләләринин
башчысы тәјин олунанда, Је-
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�ова сәни Исраилин падша�ы
кими мәс� едәндә* мәҝәр өзү-
нү кичик сајан сән дејилдин?+

18 Сонра Је�ова сәнә тапшыр-
ды: “Ҝет о ҝүна�кар әмалигә-
ләри мә�в ет., Онларла дөјү-
шүб �амысыны гыр”.- 19 Бәс
нә үчүн Је�оваја итаәт етмә-
дин? Сән �әрисликлә гәнимә-
тин үстүнә ҹумдун!¸ Је�ова-
нын нәзәриндә пис иш тут-
дун!»

20 Амма Талут Ишмуилә
деди: «Ахы мән Је�оваја итаәт
етдим, Је�ованын мәнә бујур-
дуғу иши ҝөрмәјә ҝетдим,
Әмалик падша�ы Агагы ҝә-
тирдим, әмалигәләри гырдым./

21 Амма халг гәнимәтин
ичиндән гојун вә мал-гараны,
мә�в едилмәли шејләрин јах-
шыларыны сахлады ки, Ҝил-
галда сәнин Алла�ын Је�оваја
гурбан ҝәтирсин».1

22 Ишмуил деди: «Мәҝәр
Је�оваја гурбандан чох Онун
сөзүнә итаәт етмәк хош де-
јил?À Буну бил, Је�оваја итаәт
етмәк гурбандан, гулаг асмаг
гочларын пијиндән3 јахшы-
дыр.4 23 Чүнки асиликS фал-
чылығаm, тәкәббүр исә се�р-
базлыға вә бүтпәрәстлијә бә-
рабәрдир. Инди ки сән Је�ова-
нын сөзүнү рәдд еләдин, U О да
сәни падша� кими рәдд етди».V

24 Талут Ишмуилә деди:
«Ҝүна� етдим. Је�ованын әм-
рини вә сәнин сөзүнү
јерә вурдум, халгдан горхду-
ғум үчүн онларын дедијини
етдим. 25 Јалварырам, ҝү-
на�ымы бағышла, мәнимлә
бирҝә гајыт, гој Је�оваја сәҹ-
дә едим».Ä 26 Ишмуил исә
деди: «Јох, сәнинлә гајытма-
јаҹағам, чүнки сән Је�ова-
нын сөзүнү рәдд етмисән. Је-
�ова да сәни рәдд едиб, сән
да�а Исраилин үзәриндә пад-
ша� олмајаҹагсан».W 27 Иш-

муил дөнүб ҝетмәк истәјән-
дә Талут онун ҹүббәсинин
әтәјиндән јапышды. Ҹүббәнин
әтәји ҹырылды. 28 Онда Иш-
муил она деди: «Бу ҝүн Је�ова
Исраил үзәриндә �акимијјәти
сәнин әлиндән алды. Ону сој-
дашларындан биринә, сәндән
јахшысына верәҹәк.* 29 Ис-
раилин Алиси+ јалан даныш-
маз,, фикриндән дөнмәз. Чүн-
ки О, адам дејил ки, фикрин-
дән дөнсүн».-

30 Онда Талут деди: «Ҝүна�
еләмишәм. Амма јалварырам,
халгын ағсаггалларынын, Ис-
раилин гаршысында мәни �өр-
мәтдән салма. Мәнимлә гајыт,
гој Алла�ын Је�оваја сәҹдә
гылым».¸ 31 Ишмуил Талутун
ардынҹа ҝетди вә Талут Је�о-
ваја сәҹдә гылды. 32 Сонра
Ишмуил деди: «Әмалик падша-
�ы Агагы бура ҝәтирин». Агаг
көнүлсүз-көнүлсүз� онун јаны-
на ҝәлди, чүнки өлүм горхусу-
нун артыг өтүшдүјүнү фикир-
ләширди. 33 Ишмуил деди:
«Гылынҹын гадынлары неҹә
өвладсыз гојурдуса, гој инди
сәнин анан еләҹә ағлар гал-
сын». Ишмуил буну дејиб Ҝил-
галда Је�ованын өнүндә Ага-
гы доғрады./

34 Ишмуил Рамаја гајытды,
Талут исә Ҝиба�а, евинә ҝет-
ди. 35 Ишмуил өләнә кими
да�а Талуту ҝөрмәди. Ишмуил
Талутдан өтрү дәрд чәкирди.1

Је�ова Талуту Исраилә пад-
ша� гојдуғуна пешман олмуш-
ду.À

16 Ахырда Је�ова Ишмуи-
лә деди: «Нә вахтадәк

Талута ҝөрә јас тутаҹагсан?3

Мән ону Исраилин падша-
�ы кими рәдд етмишәм.4 Буј-
нузу јағла долдур,S јола дүш.
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Сәни бејтлә�мли Јәссәнин* ја-
нына ҝөндәрирәм. Онун оғул-
ларындан бирини падша�
сечмишәм».+ 2 Ишмуил деди:
«Неҹә ҝедим? Талут ешитсә,
мәни өлдүрәр»., Је�ова деди:
«Өзүнлә бир дүјә ҝөтүрәрсән
вә дејәрсән ки, Је�оваја гур-
бан кәсмәјә ҝәлмисән. 3 Јәс-
сәни дә гурбан мәрасиминә ча-
ғырарсан. Сонра нә етмәли ол-
дуғуну сәнә дејәҹәјәм. Ҝөстәр-
дијим адамы мәс� едәрсән».-

4 Ишмуил Је�ованын деди-
ји кими етди. О, Бејтлә�-
мә ҝәлди,¸ шә�әрин ағсаггал-
лары ону ҝөрәндә горхудан
титрәјәрәк сорушдулар: «Ҝә-
лишин хејирдир?» 5 О: «Хе-
јирдир, — деди. — Је�ова-
ја гурбан ҝәтирмәјә ҝәлми-
шәм. Пакланыб мәнимлә гур-
бан мәрасиминә ҝәлин». Сонра
Ишмуил Јәссә илә оғуллары-
ны пак етди вә гурбан мәраси-
минә чағырды. 6 Онлар ичә-
ри ҝирәндә о, Әлјабы/ ҝөрүб
деди: «Бах бу, Је�ованын мәс�
олунмушудур ки, вар». 7 Је-
�ова исә Ишмуилә деди: «Онун
ҝөркәминә, бој-бухунуна бах-
ма,1 чүнки ону рәдд етмишәм.
Алла� инсан кими бахмыр. Ин-
сан за�ири ҝөрүр, Алла� исә
үрәји».À 8 Сонра Јәссә Әбу-
нәдәби3 чағырыб Ишмуилин
өнүнә чыхарды, амма о деди:
«Бу да Је�ованын сечдији де-
јил». 9 Бундан сонра Јәссә
Шама�ы4 ҝөстәрди, амма бу
дәфә дә Ишмуил: «Је�ова буну
да сечмәјиб», — деди. 10 Јәс-
сә бу минвалла једди оғлуну
Ишмуилин гаршысына чыхар-
ды, амма Ишмуил Јәссәјә деди:
«Је�ова бунларын �еч бирини
сечмәјиб».

11 Ахырда Ишмуил Јәссә-
дән сорушду: «Оғулларын елә
бунлардыр?» Јәссә исә: «Ән
кичијиS галыб, о, чөлдә го-

јун отарыр»,* — деди. Ишмуил
Јәссәјә деди: «Онун далын-
ҹа адам ҝөндәр, о ҝәлмә-
јинҹә сүфрәјә отурмајаҹағыг».
12 Јәссә онун далынҹа адам
ҝөндәрди, ону ҝәтирдиләр. О,
алјанаг, ҝөзләри ҝөзәл, гә-
шәнҝ оғлан иди.+ Је�ова деди:
«Дур ону мәс� елә, бу, одур!»,

13 Ишмуил јағ бујнузуну ҝөтү-
рүб- ону гардашларынын гар-
шысында мәс� етди. Һәмин
ҝүндән башлајараг Је�ованын
ру�у Давудун үзәринә енди.¸

Сонра Ишмуил галхыб Рамаја
гајытды./

14 Је�ованын ру�у Талу-
ту тәрк етмишди.1 Је�ованын
изни илә шәр ру� Талута әзаб
верирди.À 15 Талутун әјанла-
ры она дедиләр: «Алла�ын
изни илә шәр ру� сәнә әзаб
верир. 16 Ја �өкмдар, гулла-
рына әмр ет, јахшы чәнҝ ча-
лан адам тапсынлар.3 Шәр
ру� Алла�ын изни илә сәни
нара�ат едәндә о, чәнҝ ча-
лар, сән дә өзүнү јахшы �исс
едәрсән». 17 Талут әјанлары-
на деди: «Јахшы чәнҝ чалан
тапыб �үзурума ҝәтирин».

18 Гуллугчулардан бири
деди: «Бејтлә�мли Јәссәнин
бир оғлуну чәнҝ чаланда ҝөр-
мүшәм, чох јахшы чалыр. Өзү
дә ҹәсур, иҝид дөјүшчү-
дүр;4 сөзүнүн јерини билән,
јарашыглы оғландыр.S Је�ова
онунладыр».m 19 Талут Јәс-
сәнин јанына гасид ҝөндәриб
деди: «Гојунларыны отаран оғ-
лун Давуду јаныма ҝөндәр». U

20 Јәссә улаға чөрәк, бир
тулуг шәраб вә чәпиш јүк-
ләјиб оғлу Давудла Талута
ҝөндәрди. 21 Давуд Талутун
јанына ҝәлиб она хидмәт ет-
мәјә башлады.V Талутун ондан
чох хошу ҝәлди вә ону өзү-
нүн сила�дары етди. 22 Та-
лут Јәссәјә хәбәр ҝөндәрди:
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«Иҹазә вер, Давуд јанымда га-
лыб мәнә хидмәт етсин, ондан
чох хошум ҝәлир». 23 Елә ки
Алла�ын изни илә шәр ру�
Талуту нара�ат едирди, Да-
вуд әлинә чәнҝ алыб чалырды.
Онда шәр ру� Талутдан узаг-
лашырды, о сакитләшиб өзүнә
ҝәлирди.*

17 Филиштлиләр+ мү�ари-
бә үчүн гошунларыны

топлајыб Јә�удаја мәхсус олан
Согода, ҹәмләшдиләр, Сого
илә Әзга- арасында јерләшән
Ефеш-Даммимдә¸ ордуҝа� гур-
дулар. 2 Талут вә Исраил ки-
шиләри дә топлашыб Ила� дә-
рәсиндә/ ордуҝа� гурдулар
вә филиштлиләрлә дөјүшмәк
үчүн дүзүлдүләр. 3 Филишт-
лиләр бир дағын јамаҹында,
исраиллиләр гаршы тәрәфдә-
ки дағын јамаҹында гәрарлаш-
мышдылар. Араларында дәрә
вар иди.

4 Филишт ордуҝа�ындан
Ҹалут адлы ҹатлы1 бир пә�лә-
ван ирәли чыхды.À Онун боју
алты гулаҹ бир гарыш� иди.
5 Башында мис дәбилгә, әј-
ниндә мисдән 5000 шекел�
ағырлығында пулҹуглу зире�3

вар иди. 6 О, балдырлары-
на мис дизлик тахмыш, кү-
рәјиндән мис мизраг4 асмыш-
ды. 7 Низәсинин сапы тоху-
ҹу ағаҹы бојда,S дәмир уҹлуғу
исә 600 шекел� ағырлығында
иди. Галханыны дашыјан си-
ла�дары онун өнүндә ҝедир-
ди. 8 О, исраиллиләрин гур-
дуғу сәфин гаршысында дуруб
гышгырмаға башлады:m «Нә
сәф гуруб дүзүлмүсүнүз? Мән
филиштли, сиз Талутун нөкәр-
ләри дејилсиниз? Араныздан
бир киши сечин, гој габағыма
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чыхсын. 9 Әҝәр мәнимлә дө-
јүшүб мәни өлдүрсә, биз сизә
гул олаҹағыг, јох әҝәр мән
галиб ҝәлиб ону өлдүрсәм,
онда сиз бизә гул олуб кө-
ләлик едәҹәксиниз». 10 Фи-
лиштли сонра белә деди: «Бу
ҝүн мән Исраил алајларыны
мејдана сәсләјирәм.* Мәнимлә
тәкбәтәк дөјүшмәјә гаршыма
адам чыхарын».

11 Талут вә исраиллиләр
филиштлинин бу сөзләрини
ешидәндә горхудан дә�шәтә
ҝәлдиләр.

12 Давуд Јә�уданын Бејт-
лә�м+ шә�әриндән олан Јәссә,

адлы бир әфратлынын- оғлу
иди. Јәссәнин сәккиз оғлу
вар иди.¸ Талутун дөврүн-
дә о, артыг гоҹалыб јаша дол-
мушду. 13 Јәссәнин үч бөјүк
оғлу Талутун ардынҹа мү�ари-
бәјә ҝетмишди./ Дөјүшә ҝедән
бу үч оғлундан бөјүјүнүн ады
Әлјаб1, ортанҹылынын Әбунә-
дәбÀ, үчүнҹүсүнүн ады исә
Шама�3 иди. 14 Давуд онун
сонбешији иди.4 Үч бөјүк оғлу
Талутун ардынҹа ҝетмишди.

15 Талутун јанында гуллуг
едән Давуд атасынын сүрү-
сүнү отармагS үчүн Бејтлә�-
мә ҝедиб-ҝәлирди. 16 Бу ара-
да филиштли гырх ҝүн сә�әр-
ахшам мејдана чыхырды.

17 Бир ҝүн Јәссә Давуда
деди: «Дур, бу бир ефа� го-
вурғаны, он көмбә чөрәји ҝө-
түр, тез гардашларын үчүн ор-
дуҝа�а апар. 18 Бу он пар-
ча пендири дә минбашыја
апар. Гардашларындан �ал-ә�-
вал тут, мәнә онлардан бир
хәбәр ҝәтир». 19 Һәмин вахт
онун гардашлары Талут вә ис-
раиллиләрлә бирҝә Ила� дәрә-
синдәm филиштлиләрлә мү�а-
рибәдә идиләр. U

5;B5; � ˚e* 66 WSb`WSV -*+mZ bdbdYdZ*
+À`*+À`/S`D 	58 ÀW*,ÀaSZÀ +*fD

�¿�D 5:
* 5�j 5:B58
5�j 5<B5>
5�j 5=B=

��������������������

�¿�D 5;
+ ÁV 7B5E 7
5�j =B5:
5�j 58B96

, 6�Y 6<B5<

- �j 59B6>E 79
¿` 78B;

¸ 5�Y 55B56E
57

/ 5�j 65B=

1 �j 55B66
6�j 65B6>E
65

À 5�j 5;B67

3 5�j 5;B7<E
7=
5
/ 66B78

4 5�j 5;B89

S 5�Y 6>B9

m �U 77B99
��������������������

�*¸ aºbdZ
* 5�j 5;B6:
6
/ 5=B66

+ 5�j 5;B9<
�S 9B6
�b 6B:

, �b 8B66

- �` 79B5:E 5=
�b 5B6

¸ 5�Y 6B57O59

/ �U 5B7

1 5�j 5:B:

À 5�j 5:B<

3 5�j 5:B=

4 5�Y 6B57E 59

S 5�j 5:B55E
5=

m 5�j 5;B6
5�j 65B=

U 5�j =B5:E 5;



5 "��� 5;B6>—8> 420
20 Давуд сүб� тездән гал-

хыб сүрүнү бир нәфәрә тап-
шырды вә Јәссәнин бујурду-
ғу кими, азугәни ҝөтүрүб јола
дүшдү. О, ордуҝа�а чатан-
да гошун нәрә чәкәрәк дү-
зүлмәјә ҝедирди. 21 Исраил-
лиләр вә филиштлиләр гаршы-
гаршыја сәф гуруб дүзүлдүләр.
22 Давуд тез боғчасыны тәда-
рүк кешикчисинә вериб сәфлә-
рә тәрәф гачды. Ораја чатан-
да гардашларындан �ал-ә�вал
тутду.*

23 Давуд онларла данышан
вахт Ҹат шә�әриндән олан Фи-
лишт пә�ләваны Ҹалут+ фи-
лиштлиләрин гурдуғу сәфдән
габаға чыхды вә әввәлки сөз-
ләрини тәкрарлады., Давуд
буну ешитди. 24 Исраилли-
ләр ону ҝөрәндә горхуб гач-
дылар.- 25 Онлар бир-биринә
дејирдиләр: «Габаға чыхыб Ис-
раилә мејдан охујан бу адамы
ҝөрдүнүз?¸ Ким ону өлдүрсә,
падша� �әмин адамы дүнја ма-
лындан гәни едәҹәк, гызыны
она верәҹәк,/ үстәлик, атасы-
нын евини Исраилдә верҝидән
азад едәҹәк».

26 Давуд јанындакы адам-
лардан сорушду: «О филишт-
лини өлдүрүб Исраили хә-
ҹаләтдән гуртарана нә верә-
ҹәкләр? Ахы бу сүннәтсиз фи-
лиштли кимдир ки, вар олан
Алла�ын алајларына мејдан
охујур?!»1 27 Адамлар деји-
ләнләри тәкрарладылар: «Ону
өлдүрәнә буну-буну верәҹәк-
ләр». 28 Давудун бөјүк гарда-
шы ӘлјабÀ онун адамларла да-
нышдығыны ешидәндә �ирс-
ләниб деди: «Бурада нә ишин
вар? О бир-ики гојуну чөлдә
кимә тапшырыб ҝәлмисән?3

Сәнин өзбашына, бәднијјәт ол-
дуғуну билирәм, сән дөјү-
шә тамаша етмәјә ҝәлмисән».
29 Давуд деди: «Нә еләми-

шәм ки? Бир сөз сорушдум
да!» 30 О, буну дејиб башга-
сына тәрәф чеврилди вә ејни
шеји сорушду.* Јенә ејни ҹава-
бы вердиләр.+

31 Давудун сөзләрини
ешитдиләр вә ҝедиб Талу-
та чатдырдылар. Талут ону ча-
ғыртдырды. 32 Давуд Талута
деди: «Гој �еч ким ондан горх-
масын. Сәнин гулун өзү ҝе-
диб о филиштли илә вуру-
шаҹаг»., 33 Талут исә Даву-
да деди: «Сән бу филишт-
ли илә баҹара билмәзсән, сән
�әлә ушагсан,- о исә ҝәнҹли-
јиндән дөјүш мејданындадыр».
34 Давуд Талута деди: «Бу гу-
лун атасынын сүрүсүнә чобан-
лыг едир. Вахт олуб ки, шир¸,
јахуд ајы ҝәлиб сүрүдән гојун
апарыб. 35 Онда мән онун
далынҹа дүшүб ону вурмушам,
гојуну ағзындан алмышам. Үс-
түмә атыланда чәнәсиндән ја-
пышараг јерә вуруб өлдүрмү-
шәм. 36 Бу гулун шир дә өл-
дүрүб, ајы да! Инди бу сүн-
нәтсиз филиштли дә онларын
ҝүнүнә дүшәҹәк, чүнки вар
олан Алла�ын алајларына меј-
дан охујур»./ 37 Давуд сөзү-
нә давам етди: «Мәни ши-
рин, ајынын пәнҹәсиндән гур-
таран Је�ова бу филиштлинин
дә әлиндән гуртараҹаг».1 Та-
лут Давуда деди: «Ҝет, гој Је-
�ова сәнә јар олсун!»

38 Талут өз палтарыны Да-
вуда ҝејиндирди, башына мис
дәбилгә гојду, әјнинә зи-
ре� тахды. 39 Давуд палта-
рын үстүндән гылынҹыны бағ-
лајыб јеримәк истәди, амма
баҹармады, чүнки бунлара өј-
рәшмәмишди. Онда Давуд
Талута деди: «Бунларла јери-
јә билмирәм, өјрәшмәмишәм».
Давуд онлары әјниндән чы-
хартды. 40 О, дәјәнәјини ҝө-
түрдү, чајлагдан беш �амар
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даш сечиб чобан дағарҹығына
гојду, әлиндә сапанд* филишт-
лијә тәрәф ҝетди.

41 Филиштли дә Давуда ја-
хынлашмаға башлады. Гал-
ханыны дашыјан сила�да-
ры өнүндә јеријирди. 42 Фи-
лиштли гаршысында Давуду —
алјанаг, гәшәнҝ бир оғла-
ны+ ҝөрәндә �әгарәтлә ҝүлдү.
43 Филиштли Давуда: «Мәҝәр
мән итәм, ки, үстүмә дәјәнәк-
лә ҝәлирсән?» — дејиб өз ал-
ла�лары илә ону ләнәтләди.
44 Сонра деди: «Јахын ҝәл.
Сәнин мејитини ҝөјүн гушла-
рына вә чөл �ејванларына јем
едәҹәјәм».

45 Давуд филиштлијә ҹаваб
верди: «Сән мәним үстүмә гы-
лынҹ, низә вә мизрагла- ҝә-
лирсән, мән исә сәнин үстүнә
мејдан охудуғун¸ Исраил алај-
ларынын Алла�ы, ордулар Ал-
ла�ы Је�ованын ады илә ҝәли-
рәм./ 46 Бу ҝүн Је�ова сәни
мәнә тәслим едәҹәк.1 Мән сәни
өлдүрүб башыны бәдәниндән
ајыраҹағам. Бу ҝүн ордуҝа�-
дакы филиштлиләрин ҹәсәд-
ләрини ҝөјүн гушларына вә
вә�ши �ејванлара јем едәҹә-
јәм. Онда бүтүн халглар билә-
ҹәк ки, Исраилдә Алла� вар.À

47 Бурада топлашанларын �а-
мысына бәлли олаҹаг ки, Је�о-
ва гылынҹ вә низә илә хи-
лас етмир,3 чүнки бу дөјүш Је-
�ованындыр4 вә О, �амынызы
бизә тәслим едәҹәк».S

48 Филиштли гәти аддым-
ларла Давуда сары ҝетмә-
јә башлады, Давуд да филишт-
линин габағына чыхмаг үчүн
ҹәлд мејдана гачды. 49 Әли-
ни дағарҹығына апарды вә бир
даш ҝөтүрүб атды. О, филишт-
лини дүз алнындан вурду, даш
онун алнына батды, филиштли
үзүстә јерә сәрилди.m 50 Бе-
ләҹә, Давуд филиштлини са-

панд вә дашла мәғлуб етди,
әлиндә гылынҹ олмаја-олмаја
филиштлини вуруб өлдүрдү.*

51 Давуд гача-гача ҝәлиб Ҹа-
лутун үстүнә чыхды. Филишт-
линин гылынҹыны+ гынындан
сыјырды вә архајын олмаг
үчүн онун башыны кәсди. Фи-
лиштлиләр пә�ләванларынын
өлдүјүнү ҝөрәндә гачдылар.,

52 Онда Исраил вә Јә�у-
да нәрә чәкәрәк филиштлилә-
ри вадидән- та Екрон¸ дарваза-
сына гәдәр говду. Шәраим-
дән/ Ҹата вә Екрона гәдәр
јер филиштлиләрин ҹәсәди
илә долу иди. 53 Исраилли-
ләр аман вермәдән филишт-
лиләри говдулар, сонра ҝери
гајыдыб онларын ордуҝа�ыны
гарәт етдиләр.

54 Давуд филиштлинин ба-
шыны ҝөтүрүб Јерусәлимә ҝә-
тирди, сила�ларыны исә өз ча-
дырына апарды.1

55 Давуд филиштлинин үс-
түнә ҝедәндә Талут ону ҝө-
рүб орду башчысы Абнур-
данÀ сорушмушду: «Абнур, бу
кимин оғлудур?»3 Абнур ҹаваб
вермишди: «Еј падша�, ҹанын
�аггы, билмирәм». 56 Пад-
ша� демишди: «Өјрән ҝөр бу
ҝәнҹ кимин оғлудур». 57 Да-
вуд филиштлини өлдүрүб га-
јыданда Абнур ону ҝөтүрүб
Талутун �үзуруна ҝәтирди.
Филиштлинин башы4 Давудун
әлиндә иди. 58 Талут ондан
сорушду: «Кимин оғлусан?»
Давуд: «Гулун бејтлә�млиS Јәс-
сәнин оғлујам»,m — деди.

18 Давуд Талутла данышыб
гуртаранда ЈонатанынU

гәлби Давуда бағланды. Јона-
тан ону өз ҹаны кими севмәјә
башлады.V 2 О ҝүндән Талут
Давуду јанында сахлады вә
ону да�а атасынын евинә бу-
рахмады.Ä 3 Јонатанла Давуд
ә�д-пејман бағладылар,W чүнки
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Јонатан ону өз ҹаны кими се-
вирди.* 4 Јонатан әјниндән
хәләтини чыхарыб өз либасы,
гылынҹы, ох-каманы вә гурша-
ғы илә бирликдә Давуда вер-
ди. 5 Давуд јүрүшләрә чых-
маға башлады. О, Талутун тап-
шырдығы �әр иши јарыдыр-
ды.+ Талут ону дөјүшчүләрин
үстүнә башчы гојду., Бу, �әм
халгын, �әм дә Талутун әјанла-
рынын үрәјинҹә олду.

6 Давуд вә дөјүшчүләр фи-
лиштлиләри дармадағын едиб
ҝери гајыданда бүтүн Исраил
шә�әрләриндән гадынлар әл-
ләриндә гавал вә сетар ма�-
ны охујуб- рәгс едә-едә¸ се-
винҹ ичиндә Талуту гаршыла-
маға чыхырдылар. 7 Шәнлик
едән гадынлар охујурдулар:
«Талут гырды минләри,
Давудса он минләри»./

8 Бу нәғмә Талутун чох аҹы-
ғына ҝәлди,1 о гәзәбләниб
деди: «Давуда он минләри де-
јирләр, мәнә исә минләри. Бир-
ҹә бу галыб ки, тахт-таҹы
да она версинләр!»À 9 Һәмин
ҝүндән Талут Давуда шүб�ә
илә бахмаға башлады.

10 Сә�әриси ҝүн Алла�ын
изни илә шәр ру� Талуту ту-
танда3 о, евдә гәрибә �ә-
рәкәтләр етмәјә башлады�. Да-
вуд �әмишәки кими чәнҝ ча-
лырды.4 Талутун исә әлиндә
низә вар иди.S 11 О, өз-өзү-
нә: «Гој Давуду дивара пәр-
чимләјим», — дејәрәк низәни
она атды.m Амма Давуд ики
дәфә ҹаныны Талутдан гуртар-
ды. 12 Талут Давуддан горх-
маға башлады, чүнки Је�ова
Давудла иди,U ондан исә ајрыл-
мышды.V 13 Буна ҝөрә Талут
ону өз јанындан узаглашды-
рыб минбашы етди. Давуд дө-
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јүшләрдә ордуја башчылыг
едирди.* 14 Давуд �әр ишин-
дә уғур газанырды�+ вә Је�о-
ва онунла иди., 15 Талут Да-
вудун бөјүк уғурлар газанды-
ғыны ҝөрәндә ондан горхду.
16 Бүтүн Исраил вә Јә�уда
исә Давуду севирди, чүнки
о, �әрби јүрүшләрә башчылыг
едирди.

17 Бир ҝүн Талут Давуда
деди: «Бөјүк гызым Мерабы-

сәнә верәҹәјәм¸. Амма сән ҝә-
рәк бундан сонра да мәнә
шүҹаәтини ҝөстәрәсән, Је�о-
ванын мү�арибәләрини апара-
сан»./ Талут өз-өзүнә дејир-
ди: «Гој о, мәним јох, фи-
лиштлиләрин әли илә өлсүн».1

18 Давуд Талута деди: «Мән
кимәм, го�умларым, атамын
нәсли Исраилдә нәчидир ки,
мән падша�а күрәкән олум?»À

19 Амма Талутун гызы Мера-
бы Давуда вермәк вахты ҝә-
ләндә, белә мәлум олду ки, ону
артыг мә�лалы Әдраилә3 ве-
рибләр.

20 Талутун кичик гызы
Мәкјал4 Давуда ашиг олмуш-
ду. Буну Талута хәбәр верән-
дә о севинди. 21 Талут деди:
«Гызы она вериб ону тәлә-
јә саларам. Беләҹә, Давуду фи-
лиштлиләрин әли илә мә�в
едәрәм».S Онда Талут икин-
ҹи дәфә Давуда деди: «Бу ҝүн
мәнимлә го�ум олаҹагсан�».
22 Талут әјанларына тапшыр-
ды: «Хәлвәтә салыб Давуда де-
јин: “Падша�ын сәндән хошу
ҝәлир, елә бүтүн әјан-әшрәф
дә сәнә рәғбәт бәсләјир. Ҝәл
падша�ла го�ум ол”». 23 Та-
лутун әјанлары бунлары де-
јәндә Давуд деди: «Елә би-
лирсиниз, мәним кими касыб,
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кичик бир адам үчүн падша�-
ла го�ум олмаг асан ишдир?»*

24 Әјанлар Талута дедиләр:
«Давуд белә-белә дејир».

25 Онда Талут деди: «Даву-
да белә дејин: “Падша� сәндән
башлыг истәмир.+ Падша�ын
дүшмәнләриндән гисас алмаг
үчүн јүз филиштлинин сүн-
нәт әтини, ҝәтирсән, бәсдир”».
Бу фәндлә Талут Давуду фи-
лиштлиләрин әлилә арадан
ҝөтүрмәк истәјирди. 26 Әјан-
лар бу сөзләри Давуда сөјлә-
диләр. Падша�ла го�ум ол-
маг фикри она хош ҝәлди.- Тә-
јин едилмиш вахт баша чатма-
мыш 27 Давуд адамлары илә
ҝедиб ики јүз филиштлини өл-
дүрдү. Падша�ла го�ум ол-
маг үчүн онларын сүннәт әти-
ни ҝәтириб падша�а верди. Та-
лут гызы Мәкјалы она верди.¸

28 Талут баша дүшдү ки, Је-
�ова Давудладыр/ вә гызы
Мәкјал ону севир.1 29 Талут
Давуддан да�а да горхмаға
башлады. Талут өмрүнүн ахы-
рына кими она гәним кәсил-
ди.À

30 Филишт �акимләри �ү-
ҹумлар едирдиләр. Һәр дәфә
онларла дөјүшдә Давуд Талу-
тун әјанларынын �амысындан
чох уғур газанырды�.3 Онун
шан-шө�рәти �әр јана јајыл-
мышды.4

19 Талут оғлу Јонатана вә
әјанларына деди ки, Да-

вуду арадан ҝөтүрмәк лазым-
дыр.S 2 Талутун оғлу Јонатан
Давудун хәтрини чох истәди-
ји үчүнm ону хәбәрдар етди:
«Атам Талут сәни өлдүрмәк
истәјир. Саба� сә�әр ҝөздә-гу-
лагда ол, бир јер тапыб ҝиз-
лән. 3 Мән ҝедиб чөлдә, сә-
нин олдуғун јердә атамла сә-
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нин барәндә сө�бәт едәҹәјәм.
Нә өјрәнсәм, ҝәлиб сәнә даны-
шаҹағам».*

4 Јонатан Давуду атасы Та-
лута тәрифләјиб+ деди: «Гој
падша� гулу Давуда гаршы ҝү-
на� етмәсин. Онун сәнин гар-
шында тәгсири јохдур, сәнә
анҹаг јахшылығы кечиб. 5 О,
өзүнү ода атыб филиштлини
ҝәбәртди., Је�ова да бүтүн
Исраилә бөјүк гәләбә верди.
Сән өзүн дә буну ҝөрмүшдүн
вә чох севинмишдин. Бәс инди
нә үчүн сәбәбсиз јерә Давуду
өлдүрүб ҝүна�сыз ган төкмәк
истәјирсән?»- 6 Талут Јона-
таны динләди вә анд ичиб
деди: «Је�оваја анд олсун, ону
өлдүрмәјәҹәјәм». 7 Сонра Јо-
натан Давуду чағырыб �әр
шеји она данышды. Јонатан
Давуду Талутун �үзуруна ҝә-
тирди вә о, әввәлки кими, пад-
ша�ын гуллуғунда дурду.¸

8 Јенә мү�арибә башлады.
Давуд гошун чәкиб филиштли-
ләрлә вурушду вә онлары дар-
мадағын етди. Филиштлиләр
онун өнүндән гачдылар.

9 Је�ованын изни илә шәр
ру� Талутун үзәринә енди./

О, евиндә отурмушду, әлин-
дә низә вар иди. Давуд исә
чәнҝ чалырды.1 10 Талут Да-
вуду низә илә дивара пәр-
чимләмәк истәди, амма Да-
вуд Талутун низәсиндән ја-
јынды, низә дивара санҹылды.
Давуд �әмин ҝеҹә гачыб ҹа-
ныны гуртарды. 11 Талут Да-
вудун евини ҝүдмәјә адамлар
ҝөндәрди. Онлар сә�әр ачы-
ланда Давуду өлдүрмәли иди-
ләр.À Амма Давудун арвады
Мәкјал она деди: «Бу ҝеҹә га-
чыб ҹаныны гуртармасан, сә-
�әр бурадан мејитин чыха-
ҹаг». 12 Мәкјал ҹәлд Давуду
пәнҹәрәдән дүшүрдү. О гачыб
ҹаныны гуртарды. 13 Мәкјал
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ев бүтүнү� чарпајыја узатды,
баш тәрәфинә исә кечи гылын-
дан �өрүлмүш шал гојуб үстү-
нү палтарла өртдү.

14 Талут Давуду ҝәтиртмәк
үчүн адамлар ҝөндәрди, Мәк-
јал исә онун хәстә олдуғу-
ну деди. 15 Талут адамлары-
ны ҝөндәрди ки, ҝедиб өз
ҝөзләри илә Давуду ҝөрсүн-
ләр вә онлара деди: «Ону ја-
тағындаҹа бураја ҝәтирин, ҹа-
ныны алым».* 16 Адамлар ҝә-
ләндә ҝөрдүләр ки, чарпајыја
ев бүтү узадылыб, баш јери-
нә дә кечи гылындан шал го-
јулуб. 17 Талут Мәкјала деди:
«Нә үчүн мәнә кәләк ҝәлдин?
Дүшмәними+ бурахдын, о да
гачыб гуртулду». Мәкјал ҹаваб
верди: «О деди ки, “мәни бу-
рах, јохса сәни өлдүрәҹәјәм”».

18 Давуд гачыб Рамаја Иш-
муилин јанына ҝәлди., Талу-
тун онун башына ҝәтирдиклә-
рини бир-бир Ишмуилә да-
нышды. Сонра онлар Наја-
та ҝедиб орада галдылар.-

19 Бир гәдәр сонра Талута
хәбәр ҝәтирдиләр: «Давуд Ра-
мада, Најатдадыр». 20 Талут
Давуду тутмаг үчүн дәр�ал
адамлар ҝөндәрди. Талутун
адамлары пејғәмбәрлик едән
јашлы пејғәмбәрләри вә онла-
рын үстүндә дуран Ишмуили
ҝөрәндә Алла�ын ру�у онла-
рын үзәринә енди вә онлар да
пејғәмбәр кими �әрәкәт етмә-
јә башладылар.

21 Буну Талута хәбәр вер-
диләр. О, дәр�ал башга адам-
лары ора ҝөндәрди, амма он-
лар да пејғәмбәр кими �ә-
рәкәт етмәјә башладылар. Та-
лут јенә адамлар ҝөндәрди.
Үчүнҹү дәстә дә пејғәмбәр
кими �әрәкәт етмәјә башла-
ды. 22 Сонда Талут өзү Рама-
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ја ҝетди. Сәкидәки бөјүк �о-
вузун јанына чатанда соруш-
ду: «Ишмуиллә Давуд �арада-
дыр?» Ҹамаат деди: «Рамада,
Најатдадырлар*». 23 Рамада-
кы Најата ҝедәндә Алла�ын
ру�у Талутун үзәринә енди вә
о, Рамадакы Најата ҝәлиб чы-
хана гәдәр бүтүн јол боју
пејғәмбәр кими �әрәкәт етди.
24 Талут палтарларыны сојун-
ду. О да Ишмуилин габағында
пејғәмбәр кими �әрәкәт етди,
бүтүн о ҝүнү вә ҝеҹәни чыл-
паг �алда� јерә сәрилиб галды.
Буна ҝөрә дә дејирләр: «Талут
да пејғәмбәр олуб?»+

20 Давуд Рамадакы Најат-
дан гачды вә Јонатанын

јанына ҝәлиб деди: «Мән нә ет-
мишәм?, Тәгсирим нәдир? Ата-
на гаршы нә ҝүна� етмишәм
ки, гәсдимә дуруб?» 2 Јона-
тан она деди: «Ола билмәз!-

Сән өлмәјәҹәксән. Истәр хыр-
да иш олсун, истәрсә дә бөјүк,
атам мәнә демәмиш �еч нә ет-
мир. Буну нә үчүн мәндән ҝиз-
ләтсин? Белә шеј ола билмәз!»
3 Давуд анд ичиб деди: «Атан
билир ки, сән мәним хәтри-
ми чох истәјирсән,¸ она ҝөрә
дә дејир: “Гој Јонатанын бу
ишдән хәбәри олмасын, јохса
кәдәрләнәр”. Је�оваја анд ол-
сун, сәнин ҹанын үчүн, мәним-
лә өлүм арасында ҹәми бир ад-
дым вар»./

4 Јонатан Давуда деди: «Нә
истәсән, сәнин үчүн едәҹә-
јәм». 5 Давуд деди: «Саба�
тәзә ај мәрасимидир.1 Мән дә
падша�ла бир сүфрәдә отур-
малыјам. Изин вер ҝедим, би-
риси ҝүн ахшама гәдәр чөлдә
ҝизләним. 6 Әҝәр атан мәни
сорушса, дејәрсән, Давуд јал-
варыб мәндән иҹазә истәди
ки, өз шә�әринә, Бејтлә�мәÀ
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ҝедиб аиләси илә бирликдә
иллик гурбан ҝәтирсин.*

7 Әҝәр о: “Лап јахшы”, — десә,
демәли, хата-бала бу гулундан
узагдыр. Амма гәзәбләнсә, бил
ки, онун мәнә гаршы пис ниј-
јәти вар. 8 Гулуна лүтф ҝөс-
тәр,+ чүнки Је�ованын өнүн-
дә гулунла ә�д-пејман бағла-
мысан., Амма тәгсирим варса,-

онда мәни өзүн өлдүр. Гојма
атанын әлинә дүшүм».

9 Јонатан Давуда деди:
«Буну ағлына белә, ҝәтирмә!
Билсәм ки, атамын сәнә гар-
шы пис нијјәти вар, сәнә де-
мәрәм?»¸ 10 Давуд Јонатан-
дан сорушду: «Атан сәнә сәрт
ҹаваб версә, мән неҹә биләҹә-
јәм?» 11 Јонатан: «Ҝәл, чөлә
чыхаг», — деди. Онлар бир-
ликдә чөлә чыхдылар. 12 Јо-
натан Давуда деди: «Гој Исраи-
лин Алла�ы Је�ова арамызда
ша�ид олсун ки, саба� бу вахт,
ја да бириси ҝүн атамын фик-
рини өјрәнәҹәјәм. Әҝәр сәнә
мүнасибәти јахшы олса, адам
ҝөндәриб сәнә хәбәр чатдыра-
ҹағам. 13 Јох әҝәр сәнә гар-
шы нијјәтинин пис олдуғуну
ҝөрүб, сәни бундан �али етмә-
сәм, сәни сағ-саламат бурахма-
сам, гој онда Је�ова мәни ҹә-
заландырсын. Гој Је�ова ата-
ма јар олдуғу кими,/ сәнә дә
јар олсун.1 14 Амма сән дә
�әм сағлығымда, �әм дә өлән-
дән сонра мәнә Је�ованын
мә�әббәтини ҝөстәр.À 15 Һеч
вахт, �әтта Је�ова сәнин дүш-
мәнләринин көкүнү јер үзүн-
дән кәсәндә дә евимдән лүт-
фүнү әскик етмә».3 16 Белә-
ҹә, Јонатан Давуд еви илә ә�д
бағлајыб деди: «Је�ова Даву-
дун дүшмәнләри илә �агг-�е-
саб чәкәҹәк». 17 Јонатан Да-
вуду ону чох истәдијинә тәкра-
рән анд ичдирди. Чүнки о, она
ҹаны гәдәр әзиз иди.4

18 Јонатан она деди: «Са-
ба� тәзә ај мәрасимидир,* је-
рин бош олдуғу үчүн сәни
ахтараҹаглар. 19 Бириси ҝүн
исә јохлуғун да�а чох ҝө-
рүнәҹәк. Онда әввәл ҝизлән-
дијин јерә ҝәлиб бу дашын ја-
нында дурарсан. 20 Мән �ә-
дәфә атырмыш кими, дашын
бир тәрәфинә үч ох атаҹағам.
21 Нөкәри ҝөндәриб “ҝет, оху
ҝәтир” дејәҹәјәм. Әҝәр нөкә-
рә: “Бах, охлар сәнин бу тә-
рәфиндәдир, онлары ҝөтүр”, —
десәм, гајыдыб ҝәлә биләрсән.
Анд олсун Је�оваја, демәли,
�еч бир тә�лүкә јохдур, �әр
шеј гајдасындадыр. 22 Амма
нөкәрә: “Охлар, сәндән ирәли-
дәдир”, — десәм, онда ҝет, Је-
�ова сәни бурахыр. 23 Пејма-
нымыза ҝәлдикдә исә,+ гој Је-
�ова �әмишәлик арамызда ша-
�ид олсун».,

24 Давуд чөлдә ҝизләнди.
Тәзә ај мәрасими башлан-
ды. Падша� сүфрә архасында
отурду.- 25 О, �әмишәки је-
риндә, диварын јанында отур-
мушду. Јонатан Талутун гар-
шысында, Абнур¸ исә јанын-
да әјләшмишди. Давудун јери
бош иди. 26 Талут �әмин ҝүн
�еч нә демәди. О, үрәјин-
дә дејирди: «Ҝөрүнүр, нәсә
олуб, јәгин Давуд мурдардыр./

Еләдир ки вар, напакдыр».
27 Тәзә ај мәрасиминин ертә-
си ҝүнү, икинҹи ҝүн дә Даву-
дун јери бош галды. Онда Та-
лут оғлу Јонатандан соруш-
ду: «Нә үчүн Јәссәнин оғлу1

нә дүнән, нә дә бу ҝүн сүф-
рә архасында јохдур?» 28 Јо-
натан Талута ҹаваб верди:
«Давуд Бејтлә�мә ҝетмәк үчүн
јалварыб мәндән изин истәди.À

29 Мәнә деди: “Ха�иш едирәм,
иҹазә вер, гој ҝедим, аиләми-
зин шә�әрдә гурбаны вар. Гар-
дашым мәни чағырыб. Әҝәр
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ҝөзүндә лүтф тапмышамса, бу-
рах ҝедим гардашларымы ҝө-
рүм”. Буна ҝөрә дә о, пад-
ша�ын сүфрәсинә ҝәлә билмә-
јиб». 30 Онда Талут Јонатана
бәрк гәзәбләнди вә деди: «Сән,
еј анасы үсјанкар оғул, елә би-
лирсән, Јәссәнин оғлунун тә-
рәфини тутмағындан хәбәрим
јохдур? Һәм өзүнү биабыр
едирсән, �әм дә ананын башы-
ны јерә сохурсан. 31 Нә гә-
дәр ки Јәссәнин оғлу јер үзүн-
дә јашајыр, нә сән, нә дә сәл-
тәнәтин дурмајаҹаг.* Тез бир
адам ҝөндәр ону јаныма ҝә-
тирсин. О өлмәлидир».+

32 Јонатан атасы Талута
деди: «Ахы нә үчүн өлмәли-
дир?, О нә едиб ки?» 33 Бу
заман Талут низәни Јонатана
туллајыб ону вурмаг истәди.-

Јонатан анлады ки, атасынын
Давуду өлдүрмәк фикри гәти-
дир.¸ 34 Јонатан �ирслә сыч-
рајыб сүфрәдән галхды. Тәзә
ај мәрасиминин икинҹи ҝүнү
о, бир тикә дә олсун чөрәк је-
мәди. Һәм Давуда ҝөрә, �әм
дә атасынын ону алчалтдығы-
на ҝөрә ганы гаралмышды./

35 Сә�әр Јонатан Давудла
ҝөрүшмәк үчүн чөлә ҝетди,
ҹаван нөкәри дә онунла иди.1

36 О, нөкәринә деди: «Гач, ох
атаҹағам, тап ҝәтир». Нөкәр
гачды. Јонатан оху ондан ирә-
ли атды. 37 Нөкәр охун дүш-
дүјү јерә ҝәлиб чатанда Јона-
тан нөкәри �ајлады: «Ох сән-
дән ирәлидәдир». 38 Сонра
нөкәрә: «Тәләс, ҹәлд ол! Да-
јанма!» — деди. Јонатанын нө-
кәри охлары ҝөтүрүб ағасы-
нын јанына гајытды. 39 Нө-
кәр �еч нә баша дүшмәди.
Бунун нә демәк олдуғуну јал-
ныз Давудла Јонатан билирди.
40 Јонатан јараг-јасағыны нө-
кәринә вериб тапшырды: «Бун-
лары шә�әрә апар».

41 Нөкәр ҝедәндән сонра
Давуд ҹәнуб тәрәфдән, јахын-
лыгдакы јердән галхды. О диз
чөкүб үч дәфә тәзим етди.
Сонра онлар өпүшүб ағлашды-
лар, анҹаг Давуд лап чох ағла-
ды. 42 Јонатан Давуда деди:
«Сағ-саламат ҝет. Биз икимиз
дә Је�ованын адына анд ичиб*

демишик: “Гој Је�ова сәнинлә
мәним, сәнин нәслинлә мәним
нәслим арасында �әмишә ша-
�ид олсун”».+

Давуд дуруб ҝетди, Јонатан
исә шә�әрә гајытды.

21 Давуд Нуба, ка�ин Әхи-
мәликин јанына ҝәлди.,

Әхимәлик Давуду ҝөрәндә гор-
худан әсди: «Нијә тәксән, нијә
јанында �еч ким јохдур?» —
дејә сорушду.- 2 Давуд ка�ин
Әхимәликә ҹаваб верди: «Пад-
ша� мәни бир иш далынҹа ҝөн-
дәриб, амма тапшырыб ки, нә
бу иш �агда, нә дә вердији
ҝөстәриш барәдә �еч ким бил-
мәсин. Буна ҝөрә адамларым-
ла данышмышыг ки, филан јер-
дә топлашаг. 3 Јанында беш
көмбә чөрәк, јахуд башга бир
шеј варса, мәнә вер». 4 Ка-
�ин Давуда деди: «Әлимдә ади
чөрәк јохдур, тәкҹә мүгәддәс
чөрәк вар.¸ Әҝәр адамларын
гадынла јахынлыг етмәјибләр-
сә, онлары верә биләрәм»./

5 Давуд ҹаваб верди: «Әввәл-
ки јүрүшләрдә олдуғу кими,
инди дә гадына јахын ҝетмә-
мишик.1 Ади тапшырыг алан-
да адамларым өзләрини пак
сахлајырларса, сөзсүз ки, бу
ҝүн дә пак олаҹаглар». 6 Ка-
�ин мүгәддәс чөрәкләри она
верди,À чүнки орада �үзур чө-
рәкләриндән башга чөрәк јох
иди. Бу чөрәкләр Је�ованын
�үзурундан ҝөтүрүлмүш вә
�әмин ҝүн тәзәләри илә әвәз
олунмушду.
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7 О ҝүн Талутун нөкәрлә-

риндән бири орада иди, Је�о-
ванын �үзурунда галмышды.
Бу адам Талутун баш чобаны,
әдуми* Дуәг+ иди.

8 Давуд Әхимәликә деди:
«Сиздә низәдән, гылынҹдан
нә вар? Падша�ын тапшыры-
ғы тәҹили олдуғундан өзүмлә
нә гылынҹ, нә дә башга бир ја-
раг ҝөтүрмәмишәм». 9 Ка�ин
деди: «Ила� дәрәсиндә, өлдүр-
дүјүн филиштли Ҹалутун гы-
лынҹы- бурададыр, дөшлүјүн¸

архасында парчаја бүкүлү го-
јулуб. Ҝөтүрмәк истәјирсәнсә,
ҝөтүр, ондан башга �еч нә јох-
дур». Давуд деди: «Онун тајы
јохдур, ону мәнә вер».

10 Давуд о ҝүн чыхыб ҝет-
ди вә Талутдан гачды./ Сонда
Ҹат падша�ы Ахышын јаны-
на ҝәлди.1 11 Ахышын әјан-
лары дедиләр: «Бу, о өлкә-
нин падша�ы Давуд дејил? Мә-
ҝәр адамлар рәгс едәрәк онун
үчүн охумурдулар:

“Талут гырды минләри,
Давудса он минләри”?»À

12 Давуд бу сөзләри үрәји-
нә салыб Ҹат падша�ы Ахыш-
дан бәрк горхду.3 13 Онла-
рын габағында өзүнү дәли-
лијә вуруб,4 сәрсәмләмәјә
башлады. Дарвазанын тајла-
ры үстүндә шәкилләр чәк-
ди, ағзынын сујуну саггалы-
на ахытды. 14 Ахыш әјанла-
рына деди: «Ҝөрмүрсүнүз, бу
дәлидир? Нә үчүн ону јаны-
ма ҝәтирмисиниз? 15 Дәли-
ләрим аздыр ки, буну да гар-
шымда дәлилик етмәјә ҝәтир-
мисиниз? Бу ҹүр адамын мә-
ним евимдә нә иши вар?»

22 Давуд орадан ҝедибS

Әдуллам мағарасындаm

ҝизләнди. Гардашлары, атасы-
нын бүтүн күлфәти буну еши-
дәндә дуруб онун јанына

ҝәлдиләр. 2 Дарда оланлар,
борҹлулар, дәрдлиләр онун әт-
рафына топлашдылар. Давуд
онларын башчысы олду. Онун
башына дөрд јүз нәфәрә гәдәр
адам јығылды.

3 Давуд орадан Муаб Мис-
пи�инә ҝедиб Муаб* падша�ы-
на деди: «Ха�иш едирәм, Ал-
ла�ын мәним үчүн нә едәҹә-
јини биләнәҹән гој атам, анам
сәнин јанында галсын». 4 О,
ата-анасыны Муаб падша�ы-
нын јанында гојду. Давуд ис-
те�камда јашадығы мүддәтдә
онлар онунла галдылар.+

5 Бир мүддәт сонра Ҹад,

пејғәмбәр Давуда деди: «Да�а
галада галма. Јә�уда торпағы-
на ҝет».- Давуд орадан чыхыб
Һарәт мешәсинә ҝетди.

6 Талута хәбәр чатды ки,
Давудла адамлары тапылыб.
Талут �әмин вахт Ҝиба�да,¸

тәпәдәки јулғун ағаҹынын ал-
тында әлиндә низә отурмуш-
ду. Әјан-әшрәфи дә әтрафын-
да иди. 7 Талут әјанларына
деди: «Гулаг асын, еј бин-
јаминлиләр. Елә билирсиниз,
Јәссәнин оғлу/ сизә торпаг-
лар, бағлар верәҹәк? Јохса
сизи минбашы, јүзбашы гоја-
ҹаг?1 8 Һамыныз мәнә гаршы
бирләшмисиниз. Оғлум Јәссә-
нин оғлу илә ә�д-пејман бағла-
јандаÀ бир нәфәр дә буну мәнә
демәјиб. Һеч биринизин мә-
нә јазығы ҝәлмир. Һеч ким
мәнә билдирмәјиб ки, оғлум
гулуму әлеј�имә галдырыр,
мәнә гаршы фитнә гурмаға она
көмәк едир. Бу да ахыры, инди
о, мәни тәгиб едир».

9 Онда Талутун хидмәтчи-
ләринин башында дуран әду-
ми Дуәг3 деди:4 «Мән Јәссәнин
оғлуну Нубда ҝөрдүм, Әхи-
туб оғлу ӘхимәликинS јаны-
на ҝәлмишди. 10 Әхимәлик
онун үчүн Је�оваја мүраҹиәт
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етди, она �әм азугә, �әм дә
филиштли Ҹалутун гылынҹы-
ны верди».* 11 Падша� дәр-
�ал адам ҝөндәриб Әхитубун
оғлу ка�ин Әхимәлики, атасы-
нын евиндәки бүтүн ка�инлә-
ри, Нубда јашајан ка�инләри
чағыртдырды. Онларын �амы-
сы падша�ын �үзуруна ҝәлди-
ләр.

12 Талут деди: «Еј Әхитубун
оғлу!» О: «Бәли, �өкмдар!» —
дејә ҹаваб верди. 13 Талут
сөзүнә давам етди: «Нә �әдлә
Јәссәнин оғлу илә бирләшиб
мәнә гаршы суи-гәсд �азырла-
јырсыныз? Она чөрәк, гылынҹ
вермисән, онун үчүн Алла�а
мүраҹиәт етмисән. О, мәнә
гаршы чыхыб фитнә гурур,
мәни тәгиб едир». 14 Онда
Әхимәлик падша�а ҹаваб вер-
ди: «Әјанларынын ичиндә Да-
вуд кими етибарлысы вар-
мы?+ О, падша�ын күрәкәни-
дир,, баш мү�афизидир, евин-
дә сајылыб-сечилән адамдыр.-

15 Мәҝәр биринҹи дәфә иди
ки, ондан өтрү Алла�а мү-
раҹиәт едирдим?¸ Дүнјасында
ола билмәз ки, мән сәнә суи-
гәсд гурум! Гој падша� мән гу-
луну, атамын евини јаманлама-
сын. Гулунун бу ишдән гәтиј-
јән хәбәри јохдур»./

16 Падша� деди: «Әхимә-
лик, сән өләҹәксән!1 Сән дә,
атанын еви дә өлмәлидир!»À

17 Падша� әтрафындакы мү-
�афизәчиләрә деди: «Је�ова-
нын ка�инләрини өлдүрүн.
Онлар Давудун тәрәфинә ке-
чибләр! Давудун гачаг олдуғу-
ну билә-билә мәнә хәбәр вер-
мәјибләр». Амма падша�ын
хидмәтчиләри Је�ованын ка-
�инләринә әл галдырмаг ис-
тәмәдиләр. 18 Онда падша�
Дуәгә3 деди: «Дур, ка�инләри
өлдүр!» Әдуми4 Дуәг ка�инлә-
ри өлдүрдү. О, �әмин ҝүн кә-

тан дөшлүк тахан сәксән беш
адамы гәтлә јетирди.* 19 О
�әмчинин ка�инләр шә�әри
Нубу да гылынҹдан кечирди,+

кишијә, гадына, ушаға, чағаја
бахмады. Өкүзләрә, ешшәклә-
рә, гојунлараҹан гырды.

20 Әхитуб оғлу Әхимәли-
кин оғулларындан бири, Әбја-
тар, ҹаныны гуртарыб Да-
вудун јанына гачды. 21 Әбја-
тар Давуда деди: «Талут Је-
�ованын ка�инләрини гырды».
22 Давуд Әбјатара деди: «Мән
о ҝүн әдуми Дуәги орада ҝө-
рәндә билирдим ки,- ҝедиб Та-
лута чуғуллуг едәҹәк. Ата-
нын ев ә�линин өлүмүнә мән
баис олдум. 23 Мәним јаным-
да гал. Сәнин ҹаныны алмаг
истәјән әввәлҹә мәним ҹаны-
мы алмалыдыр. Горхма, сән
мәним �имајәмдәсән».¸

23 Бир мүддәт сонра Даву-
да хәбәр вердиләр: «Фи-

лиштлиләр Гәјлаја/ сохулуб
хырманлары талан едибләр».
2 Онда Давуд Је�овадан со-
рушду:1 «Ҝедиб филиштлиләр-
лә вурушум?» Је�ова ҹаваб
верди: «Ҝет филиштлиләри
гыр, Гәјланы гуртар». 3 Ла-
кин Давудун адамлары деди-
ләр: «Биз �әлә бурада, Јә-
�удадаÀ икән горху ичиндәјик,
ҝөр Гәјлаја, Филишт ордусу
илә мү�арибәјә ҝетсәк, �алы-
мыз неҹә олар?!»3 4 Онда Да-
вуд јенә Је�овадан сорушду.4

Је�ова да она ҹаваб верди:
«Галх, Гәјлаја ҝет. Филиштли-
ләри сәнә тәслим едәҹәјәм».S

5 Давуд өз адамлары илә Гәј-
лаја ҝедиб филиштлиләрлә дө-
јүшдү. Онлары дармадағын
едиб мал-гарасыны талан етди
вә Гәјла ә�лини гуртарды.m

6 Әхимәликин оғлу Әбја-
тарU Гәјлаја Давудун јанына
гачыб ҝәләндә дөшлүјү өзү
илә ҝәтирмишди. 7 Талута
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хәбәр вердиләр: «Давуд Гәјла-
ја ҝәлиб». Талут деди: «Ал-
ла� ону ҝәтириб лап овҹумун
ичинә гојуб,* чүнки о, дарва-
залы, ҹәфтәли шә�әрә ҝир-
мәклә өзү-өзүнү тәләјә са-
лыб». 8 Талут Гәјлаја ҝедиб
Давуду адамлары илә бир-
ҝә мү�асирәјә алмаг үчүн хал-
гы сәфәрбәр етди. 9 Давуд
Талутун она гәсд �азырлады-
ғыны биләндә ка�ин Әбјата-
ра: «Дөшлүјү бура ҝәтир», —
деди.+ 10 Давуд Алла�а мү-
раҹиәт етди: «Еј Исраилин Ал-
ла�ы Је�ова! Бу гулун ешидиб
ки, Талут Гәјлаја ҝәлиб мәнә
ҝөрә шә�әри дағытмаг истә-
јир., 11 Гәјланын бөјүкләри�
мәни она верәҹәк? Гулун дүз
ешидиб, Талут, доғрудан, ҝәлә-
ҹәк? Еј Исраилин Алла�ы Је-
�ова, гулуна әјан елә». Онда
Је�ова деди: «О ҝәләҹәк».
12 Давуд сорушду: «Гәјла бө-
јүкләри мәни вә адамларымы
Талута верәҹәк?» Је�ова: «Ве-
рәҹәк», — деди.

13 Онда Давуд дәр�ал ду-
руб тәхминән алты јүз нәфәр
адамы илә- Гәјладан чыхды.
Онлар бир јердән о бири јерә
ҝедирдиләр. Талута чатдырды-
лар ки, Давуд Гәјладан чы-
хыб. Онда Талут онун далын-
ҹа ҝетмәди. 14 Давуд чөл-
лүкдә — Зиф чөллүјүнүн дағ-
ларында, әлчатмаз јерләрдә
галырды.¸ Талут дурмадан ону
ахтарырды,/ амма Је�ова Да-
вуду онун әлинә салмырды.
15 Давуд билирди ки�, Хо-
решдә, Зиф чөллүјүндә олдуғу
вахт Талут онун ҹаныны алмаг
үчүн јола чыхыб.

16 Талутун оғлу Јонатан
Хорешә Давудун јанына ҝәл-
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ди вә онун Је�оваја инамыны
мө�кәмләндирди.* 17 О, Да-
вуда деди: «Горхма. Атам Та-
лут сәни тапа билмәјәҹәк.
Исраилин падша�ы сән ола-
ҹагсан,+ мән дә сәндән сон-
ра икинҹи адам олаҹағам.
Буну атам Талут да билир».,

18 Сонра онлар Је�ованын
өнүндә ә�д бағладылар.- Јона-
тан евинә гајытды, Давуд исә
Хорешдә галды.

19 Зифләр Ҝиба�а¸, Талу-
тун јанына ҝәлиб дедиләр:
«Давуд бизим јахынлығымыз-
дадыр,/ о, Хорешин1 әлчат-
маз јерләриндә, Јешимондан�À

ҹәнубдакы Һәгилә тәпәсин-
дә3 ҝизләниб. 20 Еј падша�,
нә вахт үрәјин истәсә, ҝәл.
Ону сәнә верәҹәјик».4 21 Та-
лут деди: «Је�ова сиздән разы
олсун. Сиз �алыма аҹыдыныз.
22 Ҝедин ахтарын, онун дә-
гиг јерини, кимләрин ону ҝөр-
дүјүнү өјрәнин. Мәнә дејиб-
ләр ки, о, јаман �ијләҝәрдир.
23 Ҝизләндији јерләрин �амы-
сыны јахшы-јахшы өјрәнин, га-
јыдыб мәнә дәлил-сүбут ҝәти-
рин. Онда мән сизинлә ҝе-
дәҹәјәм вә әҝәр о, мәмлә-
кәтдәдирсә, ону бүтүн Јә�уда
нәсилләри арасында ахтарыб
тапаҹағам».

24 Онлар Талутдан габаг
ЗифәS ҝетдиләр. Давуд адамла-
ры илә Јешимондан ҹәнубда-
кы Әрәбәдәm, МәунU чөллүјүн-
дә иди. 25 Талут адамлары-
ны ҝөтүрүб ону ахтармаға
ҝәлди.V Буну Давуда хәбәр ве-
рәндә о, гајалыға ендиÄ вә
Мәун чөллүјүндә галды. Талут
буну ешидәндә Давуду тутмаг
үчүн Мәун чөллүјүнә ҝетди.
26 Талут дағын бу бири тәрә-
финә ҝәлди, бу заман Давудла
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адамлары дағын о бири тә-
рәфиндә идиләр. Давуд Талут-
дан гачырды.* Талут исә өз
адамлары илә Давудла дәстә-
синә јахынлашырды, ону јаха-
ламаг истәјирди.+ 27 Бу вахт
гасид ҝәлиб Талута деди: «Тез
ҝәл, филиштлиләр өлкәјә бас-
гын едибләр!» 28 Талут Да-
вуду тәгиб етмәји дајанды-
рыб филиштлиләрлә дөјүшмә-
јә ҝетди., Буна ҝөрә дә �әмин
јер Села-Һамма�легот� адла-
ныр.

29 Давуд орадан галхыб
Ејн-Ҝединин- әлчатмаз јерлә-
риндә мәскән салды.

24 Талут филиштлиләри го-
вуб гајыдандан сонра

она хәбәр вердиләр: «Давуд
Ејн-Ҝеди чөллүјүндәдир».¸

2 Талут бүтүн Исраилдән
3000 сечмә адам ҝөтүрүб Да-
вудла дәстәсини ахтармаг
үчүн дағ кечиләри мәскунла-
шан гајалыға ҝетди. 3 О, јо-
лун үстүндәки гојун ағылла-
рына ҝәлди. Орада мағара
вар иди. Талут ајагјолуна ҝет-
мәк үчүн мағараја ҝирди. Да-
вуд дәстәсилә мағаранын
лап дәринлијиндә отурмушду./

4 Адамлары Давуда дедиләр:
«Бу ҝүн, Је�ованын “дүшмән-
ләрини сәнә тәслим едәҹә-
јәм,1 онларла үрәјин истәди-
ји кими рәфтар едә биләрсән”
дедији ҝүндүр». Давуд галхыб
хәлвәтҹә Талутун хәләтинин
әтәјиндән кәсди. 5 Амма сон-
ра Талутун әтәјиндән кәсди-
јинә ҝөрә үрәји Давуду гы-
намаға башлады.À 6 О, адам-
ларына деди: «Һөкмдара, Је-
�ованын мәс� едилмишинә
әл галдырым? Ахы бу, Је-
�оваја ағыр ҝедәр. О, Је�о-
ванын мәс� едилмишидир».3

7 Бу сөзләрлә Давуд адамла-
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рыны сахлады�, Талутун үс-
түнә ҝетмәјә гојмады. Талут
исә мағарадан чыхыб јолу илә
ҝетди.

8 Давуд мағарадан чыхыб
Талуту сәсләди: «Ја �өкм-
дар!»* Талут архаја бојланды.
Давуд диз чөкүб она тәзим
етди. 9 Давуд Талута деди:
«Нә үчүн: “Давуд сәнә јаман-
лыг етмәк истәјир” дејәнлә-
рә гулаг асырсан?+ 10 Бу ҝүн
өз ҝөзүнлә ҝөрдүн ки, Је-
�ова мағарада сәни мәнә тәс-
лим етмишди. Мәнә дедиләр,
сәни өлдүрүм,, амма мән сәнә
гыјмадым, дедим: “Һөкмдары-
ма әл галдырмарам, о, Је-
�ованын мәс� едилмишидир”.-

11 Ата, бах, хәләтинин әтәји
әлимдәдир. Әтәјиндән кәсәндә
сәни өлдүрмәдим. Бил вә аҝа�
ол, сәнә јаманлыг етмәк, сәнә
гаршы гијам галдырмаг фик-
рим јохдур. Сәнин гаршында
�еч бир ҝүна� етмәмишәм,¸

сәнсә ҹаныма гәсд етмәк ис-
тәјирсән./ 12 Гој Је�ова Өзү
сәнинлә мәним арамда �а-
ким олсун.1 Гој мәним гисасы-
мы Је�ова Өзү сәндән ал-
сын.À Мән исә сәнә әл гал-
дырмајаҹағам.3 13 Гәдимдән
белә бир мәсәл вар: “Јаман-
лыг јаман кәсдән чыхар”. Мән
исә �еч вахт сәнә әл галдыр-
марам. 14 Ҝөр Исраилин пад-
ша�ы кимин далынҹа дүшүб!
Ахы, еј падша�, сән кими тә-
гиб едирсән?! Өлү көпәји? Би-
рәни?4 15 Гој �акимимиз Је-
�ова олсун. О, бизи мү�акимә
едәҹәк. О, Өзү мәним чәкиш-
мәми апарыбS мәнә �агг газан-
дыраҹаг, сәнин әлиндән гурта-
раҹаг».

16 Давуд сөзүнү гуртаран-
да Талут: «Оғлум, Давуд, бу
сәнин сәсиндир?»m — дејә-
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рәк �өнкүр-�өнкүр ағлады.
17 Давуда деди: «Сән мән-
дән гат-гат �аглысан. Сән
мәнә јахшылыг етдин, мән
исә јахшылығынын әвәзиндә
сәнә јаманлыг етдим.* 18 Бу
ҝүн мәнә ҝөстәрдин ки, мәнә
мүнасибәтин јахшыдыр. Је-
�ова мәни сәнә тәслим етди,
сән исә мәни өлдүрмәдин.+

19 Ким әлинә кечән дүшмә-
нини сағ бурахар? Бу ҝүн
мәнә етдијин јахшылығын әвә-
зини Је�ова сәнә верәҹәк.,

20 Мән билирәм, сән мүт-
ләг падша� олаҹагсан,- Ис-
раилдә �акимијјәт сәнин әлин-
дә гәрар тутаҹаг. 21 Инди Је-
�оваја анд ич ки,¸ мәндән
сонра нәслимин көкүнү кәсмә-
јәҹәксән, атамын евиндән ады-
мы силмәјәҹәксән»./ 22 Да-
вуд Талута анд ичди. Сонра Та-
лут евинә гајытды,1 Давуд исә
дәстәсилә галаја чәкилди.À

25 Ишмуил3 өлдү. Бүтүн
Исраил онун јасына топ-

лашды, ону Рамада евинин ја-
нында4 дәфн етдиләр. Давуд
сонра Фәран чөллүјүнә енди.

2 МәундаS бир адам јаша-
јырды, онун мүлкү Кармелдә�m

иди. Бу адам чох варлы иди,
онун 3000 баш гојуну, 1000 баш
кечиси вар иди. Һәмин вахт
о, Кармелдә гојунларыны гыр-
хырды. 3 Онун ады Набал, U

арвадынын ады АбигајилV иди.
Арвады чох ағыллы, ҝөзәл
бир гадын иди. Киши исә ко-
буд вә бәдхасијјәт иди;Ä о,
КалибW нәслиндән иди. 4 Да-
вуд чөллүкдә оланда ешитди
ки, Набал гојунларыны гыр-
хыр. 5 Давуд адамларындан
он нәфәрини онун јанына ҝөн-
дәриб тапшырды: «Кармелә
галхыб Набалын јанына ҝе-
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дин. Мәним адымдан ондан
�ал-ә�вал тутун. 6 Сонра де-
јин: “Өмрүн узун олсун, сән дә,
күлфәтин дә, варын, дөвләтин
дә саламат олсун. 7 Ешит-
дим ки, инди јун гырхды-
рырсан. Чобанларын јанымыз-
да оланда онлары инҹитмәми-
шик,* бизимлә Кармелдә ол-
дуглары бүтүн вахт әрзиндә
�еч нәләри итмәјиб. 8 Адам-
ларындан да соруша биләрсән,
сәнә дејәрләр. Инди гој мәним
дә адамларым сәнин ҝөзүндә
лүтф тапсын, чүнки биз хош
вахтда ҝәлмишик. Нәјә имка-
нын чатырса, гулларына вә оғ-
лун Давуда вер”».+

9 Давудун адамлары ҝедиб
онун адындан бүтүн бунлары
Набала сөјләдиләр. Сөзләрини
битирәндә 10 Набал Давудун
адамларына белә деди: «Давуд
кимдир? Јәссәнин оғлу ким-
дир? Инди ағасындан гачан
чохлу гул вар., 11 Мән чө-
рәјими, сујуму, гырхымчылар
үчүн кәсдијим әти ҝөтүрүб
јери-јурду мәлум олмајан адам-
лара верим?»

12 Давудун адамлары гајы-
дыб �әр шеји олдуғу кими она
данышдылар. 13 Давуд дәр-
�ал деди: «Һәр кәс гылынҹы-
ны гуршасын!»- Һамы гылын-
ҹыны гуршады, Давуд да өз
гылынҹыны бағлады. 400 нә-
фәрә гәдәр адам Давудла ҝет-
ди, 200 нәфәр исә јүкүн јанын-
да галды.

14 Бу арада нөкәрләрдән
бири ҝедиб Набалын арвады
Абигајилә деди: «Давуд чөл-
лүкдән ағамыза хејир-бәрәкәт
диләмәк үчүн гасидләр ҝөн-
дәрмишди, анҹаг аға чығыр-
бағыр салыб онлары тә�гир
етди.¸ 15 О адамлар бизә гар-
шы хејирха� олублар, �еч вахт
бизи инҹитмәјибләр. Чөлләр-
дә онларла олдуғумуз вахт
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�еч нәјимиз итмәјиб.* 16 Он-
ларын јанында гојунлары
отаранда ҝеҹә-ҝүндүз дивар-
тәк бизи горујублар. 17 Инди
бир чарә гыл, чүнки ағамы-
зын да, ев ә�линин дә үстү-
нү бәла кәсдириб.+ Аға да елә
сәрт адамдыр ки,, она бир сөз
демәк олмур».

18 Абигајил- ҹәлд 200 көм-
бә чөрәк, ики бөјүк күп шәраб,
беш гојун ҹәмдәји, беш габ�
говурға, 100 кишмиш лава-
шанасы, 200 әнҹир лавашана-
сы ҝөтүрүб улаглара јүкләди.¸

19 Сонра нөкәрләрә бујурду:
«Сиз габагда ҝедин. Мән сизин
арханызҹа ҝәлирәм». Әри На-
бала исә �еч нә демәди.

20 Абигајил улағын белин-
дә ҝизлинҹә дағдан енирди. Бу
дәм Давуд адамлары илә она
сары ҝәлирди. Абигајил онлар-
ла растлашды. 21 Давуд бун-
дан габаг демишди: «На�аг
јерә чөллүкдә бу адамын мал-
ларыны горумушам. Онун бир-
ҹә шеји дә итмәди./ Инди исә
јахшылығыма јаманлыгла ҹа-
ваб верир.1 22 Әҝәр Набалын
евиндәки киши хејлагларын-
дан бирини саба�а сағ сахла-
сам, гој онда Давудун дүшмән-
ләриндән� Алла� Өзү интигам
алсын».

23 Абигајил Давуду ҝөрән
кими тәләсик улагдан дүш-
дү вә Давудун өнүндә диз чө-
күб јерә гәдәр тәзим етди.
24 Сонра онун ајағына дөшә-
ниб деди: «Ағам, гој бу ҝү-
на� мәним бојнума олсун, изин
вер, бу гарабашын сәнә бир
сөз десин, гарабашынын сөзү-
нү динлә. 25 Ха�иш едирәм,
ағам, бу јарамаз НабалаÀ фи-
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кир вермә. Ады Набал� олду-
ғу кими, өзү дә ахмагдыр.
Бу гарабашын исә ҝөндәрди-
јин адамлары ҝөрмәјиб. 26 Еј
ағам, Је�оваја анд олсун, сә-
нин ҹанын �аггы, ган төкмәк-
дән,* өз әлинлә гисас ал-
магдан сәни сахлајан Је�ова-
дыр.+ Аға, гој дүшмәнләрин,
сәнин пислијини истәјәнләр
Набалын ҝүнүнә дүшсүнләр.
27 Бујур, гарабашынын ҝәтир-
дији бу совгаты, гәбул елә, ар-
ханҹа ҝәлән ҹа�ыллара вер.-

28 Нә олар, кеч гарабашынын
ҝүна�ындан. Је�ова мүтләг
ағамын сүлаләсини сарсылмаз
едәҹәк.¸ Чүнки ағам Је�ова-
нын мү�арибәләрини апарыр./

Һәлә сәндә �еч бир ҝүна� та-
пылмајыб.1 29 Кимсә сәнин
изинә дүшүб ҹанына гәсд ет-
мәк истәсә, даш-гашы боғчаја
бүкүб неҹә горујурларса, Ал-
ла�ын Је�ова да сәнин �әја-
тыны елә горујаҹаг. Амма дүш-
мәнләринин ҹаныны сапанда
гојуб даш кими атаҹаг. 30 Је-
�ова ағама вәд етдији бүтүн
јахшылыглары �әјата кечирән-
дә, сәни Исраилин �өкмдары
едәндәÀ 31 на�аг ган төкдү-
јүнә ҝөрә, өз әлинлә гисасыны
алдығына ҝөрә3 пешман олма-
јаҹагсан, үрәјин сәни гынама-
јаҹаг. Је�ова ағамын башына
немәтләр јағдыранда мән гара-
башыны јада саларсан».

32 Давуд Абигајилә деди:
«Сәни мәним гаршыма ҝөндә-
рән Исраилин Алла�ы Је�о-
ваја алгыш олсун! 33 Ағлына
бәрәкалла�! Мәни ган төкмәк-
дән,4 өз әлимлә гисасымы ал-
магдан чәкиндирдијинә ҝөрә
афәрин олсун сәнә! 34 Мәни
сәнә пислик етмәкдән сахла-
јанS Исраилин Алла�ы Је�ова-
ја анд олсун, әҝәр ҹәлд тәр-
пәниб гаршыма ҝәлмәсәјдин,m
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Набалын евиндәки киши хеј-
лагларындан бири дә саба�а
сағ чыхмајаҹагды».* 35 Сон-
ра Давуд Абигајилин ҝәтирди-
ји совгаты гәбул етди вә деди:
«Сағ-саламат ҝет. Мән сәни
динләдим. Сөзүнү јерә салма-
јаҹағам».

36 Абигајил Набалын јаны-
на гајытды. Набал евдә пад-
ша�а лајиг зијафәт верирди.
О, сәрхош оланаҹан ичмишди,
кефи көк иди. Абигајил сә�әр
ачыланаҹан она �еч нә демә-
ди. 37 Сә�әр Набал өзүнә ҝә-
ләндә исә �әр шеји она даныш-
ды. Набал мејит кими олду, иф-
лиҹ вурмуштәк, даш кими дү-
шүб галды. 38 Тәхминән он
ҝүндән сонра Је�ова Набалы
вурду вә о өлдү.

39 Давуд Набалын өлүм хә-
бәрини ешидәндә деди: «Је�о-
ваја алгыш олсун! О, ишимә
бахыб+ мәни Набалын тә�гир-
ләриндән гуртарды,, гулуну
пис әмәлдән сахлады.- Је�о-
ва Набалын бәдха�лығыны
онун өз башында чатлатды!»
Сонра Давуд Абигајили ал-
маг үчүн она елчи ҝөндәрди.
40 Давудун адамлары Карме-
лә Абигајилин јанына ҝәлиб
дедиләр: «Давуд бизи елчили-
јә ҝөндәриб, сәни алмаг истә-
јир». 41 О, дәр�ал галхды, је-
рәдәк тәзим едиб деди: «Аға-
мын адамларынын ајағыны ју-
јан¸ гарабаш олмаға �азырам».
42 Сонра Абигајил/ ҹәлд ду-
руб улаға минди, беш кәнизи-
ни дә јанына алыб Давудун ел-
чиләри илә ҝетди вә онун ар-
вады олду.

43 Давуд јизраилли1 А�наа-
мыÀ да алмышды. Гадынларын
�әр икиси онун арвады олду.3

44 Лакин Талут гызы Мәк-
јалы4, Давудун арвадыны гал-
лимли Лајишин оғлу ФалтијәS

вермишди.

26 Бир мүддәт сонра зиф-
ләр* Ҝиба�а+ Талутун ја-

нына ҝәлиб дедиләр: «Давуд
Јешимонун� гаршы тәрәфин-
дәки Һәгилә тәпәсиндә ҝиз-
ләнир»., 2 Талут Исраилдән
3000 сечмә дөјүшчү ҝөтүрүб
Давуду ахтармаг үчүн Зиф
чөллүјүнә ҝетди.- 3 О, Јеши-
монун гаршы тәрәфиндәки Һә-
гилә тәпәсиндә, јолун кәна-
рында ордуҝа� гурду. Һәмин
вахт Давуд чөллүкдә галырды.
Она хәбәр вердиләр ки, Талут
онун далынҹа чөллүјә ҝәлиб.
4 Давуд Талутун ҝәлдијини
дәгигләшдирмәк үчүн адам-
лар ҝөндәрди. 5 Сонра Давуд
Талутун ордуҝа� гурдуғу јерә
ҝәлди вә Талутла орду башчы-
сы Нур оғлу Абнурун¸ јатды-
ғы јери ҝөрдү. Талут ордуҝа-
�ын ортасында јатмышды, дө-
јүшчүләри исә чадырларыны
онун әтрафында гурмушдулар.
6 Давуд �ет/ Әхимәликә вә
Сәрјанын оғлу1, Јуабын гарда-
шы АбшајаÀ деди: «Ким мәним-
лә дүшәрҝәјә, Талутун јанына
ҝедәр?» Абшај деди: «Мән ҝе-
дәрәм». 7 Давудла Абшај ҝе-
ҹәјлә гошунун јанына дүшдү-
ләр вә ҝөрдүләр ки, Талут дү-
шәрҝәдә јатыб, низәси башы-
нын јанында јерә санҹылыб.
Абнур исә дөјүшчүләрлә онун
дөврәсиндә јатырды.

8 Абшај Давуда деди: «Бу
ҝүн Алла� дүшмәнини сәнә
тәслим едиб.3 Иҹазә вер,
бир низә зәрбәсилә ону
јерә елә мыхлајым ки, икин-
ҹи дәфә вурмаг лазым ҝәл-
мәсин». 9 Амма Давуд Абша-
ја деди: «Она әл дәјмә! Һеч
Алла�ын мәс� олунмушуна4

әл галдыран ҝүна�сыз га-
лар?»S 10 Ардынҹа деди: «Је-
�оваја анд олсун ки, Је�ова
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Өзү ону вураҹаг.* О ја өз әҹә-
ли илә өләҹәк+, ја да дөјүш-
дә �әлак олаҹаг., 11 Је�ова-
нын мәс� едилмишинә әл гал-
дырмағы ағлыма белә, ҝә-
тирмәрәм!- Бу, Је�оваја ағыр
ҝедәр! Онун башынын јанын-
дакы низәни вә кузәни ҝөтүр,
чыхаг ҝедәк». 12 Давуд Талу-
тун башынын јанындакы низә
илә кузәни ҝөтүрдү вә он-
лар ҝетдиләр. Һеч ким онла-
ры ҝөрмәди.¸ Је�ова дөјүшчү-
ләри дәрин јухуја гәрг етдији
үчүн �амысы јатмышды, нә ду-
југ дүшән, нә дә ојанан олду.
13 Давуд гаршы тәрәфә ке-
чиб аралыда тәпәнин башында
дурду, араларында хејли мәса-
фә вар иди.

14 Давуд дөјүшчүләри вә
Нур оғлу Абнуру/ сәсләјиб
деди: «Абнур, мәни ешидир-
сән?» Абнур деди: «Кимдир
падша�а сәсләнән?» 15 Да-
вуд Абнура деди: «Иҝид дејил-
сән? Исраилдә сәнин кимиси
јохдур. Бәс онда нијә �өкмда-
рынын кешијини чәкмирсән?
Бир нәфәр дөјүшчү �өкмдары-
ны өлдүрмәјә ҝәлмишди.1

16 Ишини јахшы ҝөрмүрсән!
Је�оваја анд олсун ки, сән
өлүмә лајигсән! Чүнки �өкм-
дарынын, Је�ованын мәс�
едилмишининÀ кешијини чәк-
мирсән. Бах ҝөр падша�ын ба-
шынын јанындакы низә илә
кузә3 �арададыр?»

17 Талут Давудун сәсини
таныјыб деди: «Оғлум Давуд,
бу, сәнин сәсиндир?»4 Давуд:
«Бәли, �өкмдар, мәним сә-
симдир», — деди вә 18 әлавә
етди: «Нә үчүн падша�ым гу-
луну тәгиб едир?S Ахы мән нә
етмишәм? Нә ҝүна�ым вар?m

19 Еј �өкмдар, риҹа едирәм,
гулунун сөзләрини динлә.
Әҝәр сәни мәнә гаршы галды-
ран Је�овадырса, онда гој О,

тахыл тәгдимәми гәбул етсин.
Јох әҝәр инсандырса,* гој Је-
�ова она ләнәт етсин. Чүн-
ки онлар: “Ҝет, јад алла�лара
гуллуг ет”, дејиб мәни Је�ова-
нын ирсиндән+ ајры салыблар.
20 Гој ганым Је�ованын �ү-
зурундан кәнарда төкүлмәсин.
Исраилин падша�ы дағларда,
санки, кәклик овлајыр, бир би-
рәнин, далынҹа дүшүб».

21 Талут деди: «Ҝүна� елә-
мишәм,- оғлум Давуд, дала га-
јыт. Сәнә бир да�а хәтәр
јетирмәјәҹәјәм. Чүнки бу ҝүн
ҹанымы дәјәрли сајдын.¸

Мән ахмаглыг еләмишәм, бө-
јүк сә�в етмишәм». 22 Давуд
деди: «Будур падша�ын низә-
си. Бир адам ҝөндәр, ҝәлиб
апарсын. 23 Һәр кәсин са-
ле�лијинин, сәдагәтинин әвә-
зини Је�ова верәҹәк./ Бу ҝүн
Је�ова сәни мәнә тәслим етди,
амма мән Је�ованын мәс�
едилмишинә әл галдырмаг ис-
тәмәдим.1 24 Бу ҝүн сәнин
ҹанын мәним үчүн дәјәрли ол-
дуғу кими, гој мәним дә ҹа-
ным Је�ованын ҝөзүндә дәјәр-
ли олсун. Гој О, мәни �әр ҹүр
дардан гуртарсын».À 25 Та-
лут Давуда деди: «Оғлум Да-
вуд, гој Алла� сәнин мүкафа-
тыны версин. Сән бөјүк ишләр
ҝөрәҹәксән, мүтләг уғур га-
занаҹагсан».3 Сонра Давуд өз
јолу илә ҝетди, Талут да өз је-
ринә гајытды.4

27 Давуд өз-өзүнә деди:
«Бир ҝүн Талутун әлин-

дә өләҹәјәм. Јахшысы будур,
Филишт мәмләкәтинә гачымS.
Онда Талут мәни Исраилдә ах-
тармагданm безәр, мәним дә
ҹаным онун әлиндән гурту-
лар». 2 Давуд алты јүз адамы
илә U галхыб Ҹат падша�ы Мәу�
оғлу Ахышын јанына ҝетди.V

3 Онун адамлары да өз күл-
фәтләрилә бәрабәр Ҹатда,
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Ахышын јанында галды. Даву-
дун �әр ики арвады, јизраил-
ли А�наам* вә Набалын дул
галмыш арвады кармелли Аби-
гајил+ онунла иди. 4 Давудун
Ҹата гачдығыны Талута хәбәр
вердиләр. Талут да�а ону ах-
тармады.,

5 Давуд Ахыша деди: «Әҝәр
ҝөзүндә лүтф тапмышамса, гој
мәнә кичик шә�әрләрдән би-
риндә јер версинләр, ора-
да јашајым. Нәјә ҝөрә бу гу-
лун падша� шә�әриндә сәнин-
лә бирҝә јашасын?» 6 Һәмин
ҝүн Ахыш она Сығлағы- верди.
Буна ҝөрә дә Сығлаг индијәдәк
Јә�уда падша�ларына мәхсус-
дур.

7 Давуд филиштлиләрин
мәмләкәтиндә бир ил дөрд
ај галды.¸ 8 Давуд адамлары
илә гәшуриләрә/, ҝизриләрә,
әмалигәләрә1 басгынлар едир-
ди. Онлар Тәламдан тутмуш
ШураÀ вә ашағыда Мисирә гә-
дәр олан әразиләрдә јашајыр-
дылар. 9 Давуд �үҹум етдији
јерләрдә �еч кими — нә ки-
шиләри, нә дә гадынлары сағ
бурахмырды.3 Лакин гојунла-
ры, маллары, ешшәкләри, дә-
вәләри вә пал-палтары ҝөтү-
рүр, сонра Ахышын јанына га-
јыдырды. 10 Ахыш: «Бу ҝүн
�ара басгын етмишдиниз?» —
дејә сорушанда Давуд ҝа� «Јә-
�удадан4 ҹәнуба», ҝа� «јарә�-
миилләрдәнS ҹәнуба», ҝа� да
«гәниләрдәнm ҹәнуба» дејирди.
11 Давуд �еч бир кишини, га-
дыны сағ сахламырды, истә-
мирди ки, онлары Ҹата ҝәтир-
синләр. О дејирди: «Гој “Да-
вуд белә-белә етди” дејиб бизи
әлә вермәсинләр». (Филишт-
лиләрин мәмләкәтиндә јаша-
дығы бүтүн вахт әрзиндә о,
белә едирди.) 12 Беләҹә, Да-
вуд Ахышын етибарыны га-
занды. Ахыш өз-өзүнә дејир-

ди: «Давуд өз халгы Исраи-
лин нифрәтини газаныб, да�а
�әмишәлик мәним гуллуғумда
дураҹаг».

28 Һәмин ҝүнләрдә фи-
лиштлиләр исраилли-

ләрлә мү�арибә етмәк үчүн
гошунларыны топладылар.*

Ахыш Давуда деди: «Јәгин би-
лирсән ки, сән вә адамларын
мәнимлә бирликдә мү�арибәјә
ҝедәҹәксиниз».+ 2 Давуд ҹа-
ваб верди: «Сән да�а јахшы би-
ләрсән гулун нә етмәлидир».
Ахыш Давуда деди: «Буна ҝөрә
дә сәни �әмишәлик өзүмә мү-
�афизәчи гојурам».,

3 Ишмуил вәфат етмишди.
Бүтүн Исраил онун јасыны
сахламышды. Ону өз шә�әрин-
дә, Рамада дәфн етмишдиләр.-

Талут өлкәдән бүтүн ҹиндар-
ларын вә фалчыларын көкүнү
кәсмишди.¸

4 Филиштлиләр топлашыб
Шунама/ ҝетдиләр вә ора-
да ордуҝа� гурдулар. Талут да
бүтүн Исраили топлајыб Ҝил-
буда ордуҝа� гурду.1 5 Талут
филиштлиләрин ордуҝа�ыны
ҝөрәндә горхду, үрәји тир-
тир әсди.À 6 Талут Је�оваја
мүраҹиәт етсә дә,3 Је�ова
она нә рөја, нә Урим4, нә дә
пејғәмбәрләр васитәсилә ҹа-
ваб вермәди. 7 Ахырда Талут
хидмәтчиләринә деди: «Мәним
үчүн бир ҹиндар гадынS та-
пын, ҝедиб онунла даныша-
ҹағам». Хидмәтчиләри деди-
ләр: «Ејн-Дордаm ҹиндар гадын
вар».

8 Талут башга палтар ҝеји-
ниб ҝөркәмини дәјишди. Өзү
илә ики нәфәр ҝөтүрүб ҝеҹә
икән гадынын јанына ҝетди.
Она деди: «Ха�иш едирәм, мә-
ним үчүн ру� чағыр, фала
бах. U Кими десәм, ону чағыр».
9 Амма гадын деди: «Билмә-
миш олмазсан, Талут өлкәдән
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ҹиндарларын, фалчыларын кө-
күнү кәсиб.* Нәјә ҝөрә мәни
тәләјә салыб өлүмә јуварла-
јырсан?»+ 10 Талут Је�оваја
анд ичиб деди: «Је�оваја анд
олсун, бу ишдә бојнуна ҝү-
на� дүшмәјәҹәк!» 11 Гадын
сорушду: «Кими чағырым сә-
нин үчүн?» Талут деди: «Иш-
муили». 12 Гадын Ишмуили�
ҝөрәндә, бәркдән чығырды. О,
Талута деди: «Мәни нијә ал-
датдын? Сән ки Талутсан!»
13 Падша� деди: «Горхма, де
ҝөрүм нә ҝөрүрсән?» Гадын:
«Јердән галхан ила�и бир мәх-
луг ҝөрүрәм», — деди. 14 Та-
лут сорушду: «Ҝөркәми не-
ҹәдир?» Гадын деди: «Јердән
гоҹа киши галхыр, әјниндә
ҹүббә- вар». Талут онун Иш-
муил олдуғуну анлады. О диз
чөкүб баш әјди, сонра јерә дө-
шәнди.

15 Ишмуил Талута деди:
«Нә үчүн мәни чағырыб на-
ра�ат едирсән?» Талут ҹаваб
верди: «Башым галдадыр. Фи-
лиштлиләр мәнимлә мү�арибә
едир. Алла� исә мәни атыб, нә
пејғәмбәрләрлә, нә дә рөјада
мәнә ҹаваб вермир.¸ Она ҝөрә
дә сәни чағырдым ки, мәнә
бир јол ҝөстәрәсән»./

16 Ишмуил деди: «Бир �ал-
да ки Је�ова сәни атыб,1 сәнә
дүшмән олуб, да�а мәнә нә
үчүн үз тутмусан? 17 Је�ова
мәним дилимлә нә демишди-
сә, ону да едәҹәк: Је�ова тахт-
таҹы сәндән алыб сојдашына,
Давуда верәҹәк.À 18 Је�ова-
нын сөзүнә бахмадығын үчүн,
әмалигәләрдән Онун аҹығыны
чыхмадығын үчүн3 Је�ова бу
ҝүн бүтүн бунлары сәнин ба-
шына ҝәтирир. 19 Је�ова Ис-
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раили дә, сәни дә филиштли-
ләрә тәслим едәҹәк.* Саба�
оғулларынла бирликдә мәним
јанымда олаҹагсан.+ Је�ова
Исраилин ордусуну филиштли-
ләрә мәғлуб едәҹәк».,

20 Буну ешитҹәк Талут тир-
тап јерә сәрилди. О, Ишмуи-
лин сөзләриндән бәрк горх-
мушду. Ҹанында тагәт дә гал-
мамышды, чүнки бүтүн ҝүнү,
бүтүн ҝеҹәни дилинә �еч
нә дәјмәмишди. 21 Гадын ҝә-
либ Талутун �алыны ҝөрәндә
деди: «Сәнин гарабашын сөзү-
нә итаәт ҝөстәрди. Мән өзү-
мү ода атыб- дедијини ет-
дим. 22 Ҝәл сән дә бу гара-
башыны ешит. Гој бир тикә чө-
рәк ҝәтирим, је, ҹанына тагәт
ҝәлсин. Ахы јола чыхаҹагсан».
23 Амма Талут јемәкдән им-
тина етди вә «истәмирәм»
деди. Хидмәтчиләри дә гадын-
ла бирҝә тәкид едәндә разы-
лашды, јердән галхыб тахтын
үстүндә отурду. 24 Гадынын
евиндә бәсләнмиш дана вар
иди. О, тез ҝедиб дананы кәс-
ди, ун ҝөтүрүб хәмир јоғур-
ду вә мајасыз чөрәк бишир-
ди. 25 Талутла хидмәтчилә-
ри үчүн сүфрә ачды вә онлар
једиләр. Сонра онлар галхыб
ҝеҹә икән јола дүшдүләр.¸

29 Филиштлиләр/ бүтүн го-
шунларыны Әфигдә топ-

ладылар. Исраиллиләр исә
Јизраилдәки1 булағын јанын-
да ордуҝа� гурдулар. 2 Фи-
лишт �акимләри јүз вә мин нә-
фәрлик алајларла ирәлиләјир-
ди. Давуд вә дәстәси Ахыш-
ла бирликдә архада ҝедирди.À

3 Филишт �акимләри деди-
ләр: «Ибраниләрин бурада нә
иши вар?» Ахыш онлара ҹаваб
верди: «Бу, Исраилин падша-
�ы Талутун гулу Давуддур. О,
бир илдән чохдур ки, јанымда-
дыр.3 Јаныма ҝәлдији ҝүндән
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бәри онда бир гәба�әт тап-
мамышам». 4 Лакин Филишт
�акимләри она �ирсләниб де-
диләр: «Ону ҝери ҝөндәр, гој
гајыдыб она вердијин јерә ҝет-
син.* Бизимлә дөјүшә ҝетмә-
син, јохса дөјүш вахты бизә
гаршы чыхар.+ Ағасынын рәғ-
бәтини газанмагдан өтрү онун
үчүн адамларымызын башын-
дан јахшы нә ола биләр?
5 Мәҝәр ҹамаат бу Давуд үчүн
рәгс едиб охумурду:
“Талут гырды минләри,
Давудса он минләри”?»,

6 Онда Ахыш- Давуду ча-
ғырыб деди: «Је�оваја анд
олсун ки, сән дүз адам-
сан. Ордумла јүрүшә чыхма-
ғын мәнә хошдур,¸ чүнки јаны-
ма ҝәлдијин ҝүндән бәри сән-
дә бир гәба�әт тапмамы-
шам./ Лакин �акимләр сәнә
етибар етмир.1 7 Сағ-саламат
ҝери дөн, Филишт �акимлә-
рини гыҹыгландырма». 8 Да-
вуд Ахыша деди: «Ахы мән
нә етмишәм? Јанына ҝәлди-
јим ҝүндән бәри бу гулунда
нә сә�в тапмысан? Еј �өкмдар,
нәјә ҝөрә сәнинлә бирҝә ҝе-
диб дүшмәнләринлә вурушма-
јым?» 9 Ахыш Давуда ҹаваб
верди: «Сән мәним үчүн Ал-
ла�ын мәләји кимисән.À Лакин
Филишт �акимләри дејир ки,
сән бизимлә дөјүшә ҝетмәјә-
сән. 10 Сүб�дән галх, ҝүн до-
ған кими дәстәнлә, падша�ы-
нын гуллары илә бурадан ҝет».

11 Давуд адамлары илә бир-
ҝә ертәдән дуруб филиштлилә-
рин мәмләкәтинә гајытды. Фи-
лиштлиләр исә Јизраилә3 ҝет-
диләр.

30 Давуд дәстәсилә үчүнҹү
ҝүн Сығлаға4 чатды. Бу

арада әмалигәләрS ҹәнуба� вә
Сығлаға басгын етмиш, Сығла-
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ғы тутуб шә�әрә од вурмушду-
лар. 2 Гадынлары вә кичик-
дән тутмуш бөјүјәдәк �амыны
әсир апармышдылар.* Амма
�еч кәси өлдүрмәмишдиләр,
адамлары ҝөтүрүб өз јоллары
илә гајытмышдылар. 3 Давуд
адамлары илә шә�әрә ҝирән-
дә ҝөрдү ки, шә�әр јаныб
күлә дөнүб, гадынлар, гыз-
лар, оғланлар әсир апарылыб.
4 Һамы �өнкүрүб ағлады, о гә-
дәр ағладылар ки, ахырда та-
гәтләри галмады. 5 Давудун
ики арвады, јизраилли А�наам
вә кармелли Набалын дул гал-
мыш арвады Абигајил дә әсир
ҝетмишди.+ 6 Давуд чох сы-
хылырды, чүнки адамлар оғул-
гызларынын әсир дүшмәсин-
дән гәзәбләнәрәк ону дашга-
лаг етмәк истәјирдиләр. Амма
Давуд Алла�ы Је�овадан гүв-
вәт алды.,

7 Давуд Әхимәликин оғлу
ка�ин Әбјатара- деди: «Дөшлү-
јү бура ҝәтир».¸ Әбјатар дөш-
лүјү Давудун јанына ҝәтирди.
8 Давуд Је�овадан сорушду:/

«Басгынчылары тәгиб едим?
Онлара чата биләрәм?» Алла�
деди: «Тәгиб ет. Онлара чата-
ҹагсан, әсирләри гуртараҹаг-
сан».1

9 Давуд дәр�ал јанындакы
600 нәфәрләÀ јола дүшдү. Ҝә-
либ Бесор вадисинә чатдылар.
Адамлардан бир гисми орада
галды. 10 Давуд 400 нәфәрлә
јолуна давам етди, 200 нәфәр
исә чох јорулдуғундан Бесор
вадисини кечә билмәјиб орада
галды.3

11 Чөлдә бир мисирлијә
раст ҝәлдиләр. Ону тутуб Да-
вудун јанына ҝәтирдиләр. Она
чөрәк, су вердиләр. 12 Бир
дилим әнҹир лавашанасы,
ики кишмиш лавашанасы
вердиләр. Үч ҝүн, үч ҝеҹә
онун дилинә нә су, нә чөрәк
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дәјмәмишди. Јејәндән сонра
онун ҹанына тагәт ҝәлди.
13 Давуд ондан сорушду: «Ки-
мин гулусан? Һарадансан?» О
ҹаваб верди: «Мән мисирли-
јәм, бир әмалигәнин гулујам.
Хәстәләндијим үчүн үч ҝүн
әввәл ағам мәни атыб ҝетди.
14 Биз кәритиләрдән* ҹәнуба,
Јә�удаја вә Калибдән+ ҹәну-
ба басгын етмишдик, Сығла-
ға од вуруб јандырмышдыг».
15 Давуд она деди: «Мәни о
басгынчыларын јанына апара
биләрсән?» О деди: «Әҝәр Ал-
ла�а анд ичсән ки, мәни өл-
дүрмәјәҹәксән, јахуд ағама гај-
тармајаҹагсан, сәни басгынчы-
ларын јанына апарарам».

16 О, Давуду басгынчыла-
рын јанына апарды. Онлар �әр
јана сәпәләнмишдиләр. Фи-
лишт вә Јә�уда дијарында әлә
кечирдикләри бөјүк гәнимәтә
ҝөрә јејиб-ичиб бајрам едир-
диләр. 17 Давуд сә�әр ала-
гаранлыгдан та ахшамадәк он-
лары гырды. Дәвәләрә ми-
ниб гачан 400 нәфәрдән башга
�еч ким сағ галмады., 18 Да-
вуд әмалигәләрин апардығы
�әр шеји гајтарды,- өзүнүн
ики арвадыны да хилас етди.
19 Онлар оғул-гызларыны, та-
лан едилмиш малларыны ҝери
гајтардылар.¸ Һеч нәләри, нә
хырда, нә дә бөјүк шејләри
әскик чыхмады. Давуд бүтүн
апарылмыш шејләри ҝери гај-
тарды. 20 О �әмчинин мал-
гараны, гојун-гузуну да ҝөтүр-
дү. Давудун адамлары бу �еј-
ванлары өз сүрүләринин габа-
ғына гатыб апарыр вә «бу,
Давудун гәнимәтидир» дејир-
диләр.

21 Сонра Давуд јорғун ол-
дугларындан онунла ҝедә бил-
мәјиб Бесор вадисиндә гал-
мыш 200 нәфәрин јанына ҝәл-
ди./ Онлар Давудла дәстә-

синин пишвазына чыхдылар.
Давуд јахынлашыб онларла
�ал-ә�вал тутду. 22 Амма Да-
вудла ҝедәнләрин арасында
олан јарамаз вә бәдха� адам-
лар дедиләр: «Онлар бизимлә
ҝетмәдиләр. Ҝери алдығымыз
гәнимәтдән онлара �еч нә вер-
мәјәҹәјик. Гој јалныз арвад-
ушагларыны ҝөтүрүб ҝетсин-
ләр». 23 Амма Давуд деди:
«Јох, гардашларым, белә ол-
маз. Бунлары бизә Је�ова ве-
риб. О, бизи горуду, үстүмүзә
ҝәлән басгынчылары мәғлуб
етди.* 24 Сизин бу дедиклә-
ринизлә ким разылашар? Дө-
јүшә ҝедәнлә јүкләрин јанын-
да галана ејни пај дүшәҹәк.+

Һамынын пајы бәрабәр ола-
ҹаг»., 25 Һәмин ҝүндән ети-
барән, Давуд буну бүтүн Ис-
раил үчүн гајда вә ганун етди.

26 Давуд Сығлаға гајыдан-
дан сонра гәнимәтдән бир гә-
дәр ҝөтүрүб достларына, Јә-
�уда ағсаггалларына ҝөндәрди
вә деди: «Бујурун, бу, Је�ова-
нын дүшмәнләриндән таланан
гәнимәтдән сизә совгатдыр!»
27 О, Бејтел-, Неҝевдәки� Ра-
мут, Јәттир¸, 28 Аруир, Шиф-
мут, Иштима/, 29 Рагал, ја-
рә�миилләрин1 шә�әрләри-
нин, гәниләринÀ шә�әрләри-
нин, 30 Һорма3, Борашан,
Атах, 31 Һәбрун4 ағсаггалла-
рына вә дәстәси илә олдуғу
бүтүн јерләрә совгат ҝөн-
дәрди.

31 Филиштлиләр исраилли-
ләрлә вурушдулар.S Ис-

раиллиләр филиштлиләрин
өнүндән гачды. Чохлу сајда
исраилли Ҝилбу дағында
�әлак олду.m 2 Филиштли-
ләр Талутла оғулларыны сы-
хышдырдылар. Онлар Талутун
оғуллары U ЈонатаныV, Әбунә-
дәби вә Мәлкишуну өлдүр-
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дүләр. 3 Талута гаршы дөјүш
шиддәтләнди, охчулар ону та-
пыб ағыр јараладылар.* 4 Та-
лут өз сила�дарына деди: «Гы-
лынҹыны чәк, мәни вур. Јохса
бу сүннәтсизләр+ ҝәлиб мәни
вураҹаг, мәнә ишҝәнҹә верә-
ҹәкләр». Амма сила�дары буну
етмәди, чүнки бәрк горхур-
ду. Онда Талут гылынҹы ҝөтү-
рүб өзүнү онун үстүнә атды.,

5 Сила�дары Талутун өлдүјү-
нү ҝөрәндә,- о да өзүнү гылын-
ҹын үстүнә атды вә Талутла
бирҝә өлдү. 6 Беләликлә, Та-
лут, үч оғлу, сила�дары, онун
бүтүн адамлары �әмин ҝүн
бир јердә �әлак олду.¸ 7 Дә-
рәдәки, Иордан бөлҝәсиндәки
исраиллиләр Исраил дөјүшчү-
ләринин гачдығыны, Талутла
оғулларынын өлдүјүнү ҝөрән-
дә өз шә�әрләриндән чыхыб
гачдылар./ Филиштлиләр ҝә-
либ о шә�әрләрдә мәскунлаш-
дылар.

8 Нөвбәти ҝүн филиштли-
ләр өлүләри сојмаға ҝәлән-

дә Ҝилбу дағында Талутун
вә онун үч оғлунун мејити-
ни тапдылар.* 9 Талутун ба-
шыны кәсиб јараг-әслә�әси-
ни ҝөтүрдүләр. Бу хәбәри
бүтүн бүтханаларда+, ҹамаат
арасында ҹар чәкмәк үчүн Фи-
лишт мәмләкәтинин �әр тәрә-
финә гасидләр ҝөндәрдиләр.,

10 Сонра Талутун јараг-әслә-
�әсини Әштурәт бүтханасы-
на гојдулар, ҹәсәдини исә
Бејт-Шәнин- диварына мых-
ладылар. 11 Јабеш-Ҝиладлы-
лар¸ филиштлиләрин Талу-
тун башына ҝәтирдији шејлә-
ри ешитдиләр. 12 Шә�әрин
иҝидләри галхыб бүтүн ҝеҹә-
ни јол ҝетдиләр. Ҝәлиб Та-
лутла оғулларынын ҹәсәдини
Бејт-Шәнин диварындан ҝө-
түрдүләр вә Јабешә гајыдыб
ҹәсәдләри орада јандырдылар.
13 Сонра онларын сүмүкләри-
ни/ Јабешдә1 јулғун ағаҹынын
алтында дәфн етдиләр вә јед-
ди ҝүн оруҹ тутдулар.
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1 Талут өлдү. Әмалигәләри
мәғлуб едиб гајыдан Да-

вуд ики ҝүн Сығлагда* галды.
2 Үчүнҹү ҝүн Талутун ордуҝа-
�ындан бир адам ҝәлди. О, ја-
хасыны ҹырмыш, башына тор-
паг төкмүшдү. Бу адам Даву-
дун јанына ҝәлдикдә үзүгојлу
јерә дөшәнди.

3 Давуд ондан сорушду:
«Һарадан ҝәлирсән?» О ҹаваб
верди: «Исраил ордуҝа�ын-
дан гачмышам». 4 Давуд со-
рушду: «Даныш ҝөрүм вәзиј-
јәт нә јердәдир?» О деди: «Дө-
јүшчүләр мејдандан гачды, хеј-
ли адам гырылды. Талутла
оғлу Јонатан да �әлак олду».+

5 Давуд она хәбәр ҝәтирән ҹа-
вандан сорушду: «Бәс сән �а-
радан билдин ки, Талутла
оғлу Јонатан өлүб?» 6 О ҹа-
ваб верди: «Тәсадүфән Ҝилбу
дағында идим., Талут да орада
иди, низәсинә сөјкәнмишди.
Ҹәнҝ арабалары вә атлылар
артыг ону �аглајырды.- 7 О
бојланыб мәни ҝөрдү вә ча-
ғырды. Мән: “Бујур, аға”, — де-
дим. 8 О, мәним ким олдуғу-
му сорушду, мән дә дедим ки,
әмалигәјәм¸. 9 Сонра о, мәнә
деди: “Јахын ҝәл, мәни өлдүр,
чүнки ҹан верирәм”. 10 Мән
дә јахынлашыб ону өлдүрдүм./

Билирдим ки, белә ағыр јара-
лардан сағ галмајаҹаг. Сонра
онун башындакы таҹы, голун-
дакы голбағы ҝөтүрүб бураја,
ағама ҝәтирдим».

11 Онда Давуд әл атыб јаха-
сыны ҹырды, јанындакы адам-
лар да елә етдиләр. 12 Он-
лар Талут үчүн, оғлу Јонатан
үчүн, Је�ованын халгы вә Ис-
раил еви үчүн налә чәкиб ағ-
ладылар вә ахшама гәдәр оруҹ
тутдулар.1 Чүнки �амысы гы-
лынҹдан кечирилмишди.

13 Давуд хәбәр ҝәтирән-
дән сорушду: «Һаралысан?» О:

«Мән гәриб оғлујам, әмалигә-
јәм», — деди. 14 Онда Давуд
деди: «Нә ҹүрәтлә Је�ованын
мәс� едилмишинә әл галды-
рыб ону өлдүрдүн?»* 15 Буну
дејиб Давуд дөјүшчүләриндән
бирини сәсләди: «Буну вур өл-
дүр». Дөјүшчү вуруб әмалигә-
ни өлдүрдү.+ 16 Давуд әмали-
гәјә деди: «Гој ганын өз бој-
нунда галсын, чүнки: “Мән Је-
�ованын мәс� едилмишини
өлдүрдүм”, — дејәрәк дилинлә
өз әлеј�инә шә�адәт вердин».,

17 Давуд Талутла оғлу Јо-
натан үчүн ағы дејиб мәрсијә
охуду.- 18 Сонра тапшырды
ки, «Каман» адландырдығы бу
мәрсијәни Јә�уда ҹамаатына
өјрәтсинләр. Бу мәрсијә Јашар
китабында јазылмышдыр:¸

19 «Еј Исраил, ҝөзәллијин уҹа
јерләрдә мә�в олду,/

Иҝидләрин јерә сәрилди!
20 Буну Ҹатда данышмајын,1

Ашкелонун күчәләриндә
ҹар чәкмәјин,

Гој Филишт гызлары
севинмәсин,

Сүннәтсизләрин гызлары
бајрам етмәсин.

21 Еј Ҝилбудағлары,À

Үстүнүзә ше� дүшмәсин,
јағыш јағмасын.

Гој зәмиләрин мүгәддәс
тәгдимә јетишдирмәсин.3

Чүнки иҝидләрин галханы
орада ләјагәтдән дүшдү,

Талутун галханына артыг
јағ чәкилмир.

22 Дүшмәни ганына гәлтан
етмәмиш, иҝидләрин
бәдәнини дешмәмиш

Јонатанын каманы
јеринә дөнмәзди,4

Талутун гылынҹы
бош гајытмазды.S

23 Өмүрләри боју әзиз, севим-
ли Талут вә Јонатан!m
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Өлүм дә онлары
ајыра билмәди.*

Гарталдан чевик,+

Асландан ҝүҹлү идиләр.,

24 Еј Исраил гызлары,
Талут үчүн ағлајын.

О, сизә ал-гырмызы,
бәрли-бәзәкли либаслар
ҝејиндирирди,

Либасынызы гызылларла
бәзәјирди.

25 А�, иҝидләр дөјүшдә
тәләф олду!

Јонатан уҹа јерләрдә
�әлак олду!-

26 Гардашым Јонатан,
сәнин үчүн үрәјим јаныр,

Сән мәнә чох әзиз идин.¸

Сәнин мә�әббәтин мәним
үчүн гадын мә�әббәтин-
дән үстүн иди./

27 Иҝидләр јерә сәрилди!
Сила�лар мә�в олду!»

2 Сонра Давуд Је�овадан со-
рушду:1 «Јә�удаја ҝедим?»

Је�ова деди: «Ҝет». Давуд
јенә сорушду: «Һансы шә�ә-
ринә ҝедим?» О ҹаваб вер-
ди: «ҺәбрунаÀ». 2 Давуд �әр
ики арвадыны, јизраилли А�-
наамы3 вә кармелли Набалын
дул галмыш арвады Абигаји-
ли4 ҝөтүрүб Һәбруна галхды.
3 Давудун јанындакы адам-
ларS да өз күлфәтләри илә
бирликдә онунла ҝетди. Он-
лар Һәбрунәтрафы шә�әрләр-
дә мәскунлашдылар. 4 Јә�у-
далылар ҝәлиб Давуду Јә�уда
ә�ли үзәриндә падша� олмаг
үчүн мәс� етдиләр.m

Давуда хәбәр вердиләр: «Та-
луту јабеш-ҝиладлылар дәфн
етди». 5 Давуд Јабеш-Ҝилада
гасидләр ҝөндәриб деди: «Је-
�ова сиздән разы олсун. Сиз
�өкмдарыныз Талута сәдагәт
ҝөстәриб онудәфн етмисиниз. U

6 Гој Је�ова да сизә мә�әббәт

вә сәдагәт ҝөстәрсин. Бу иши-
низин әвәзиндә мән дә сизә
јахшылыг едәҹәјәм.* 7 Ҹәсур
олун, голунуза гүввәт ҝәл-
син. Һөкмдарыныз Талут �ә-
лак олуб. Јә�уда ә�ли мәни
мәс� едиб өз үзәриндә падша�
гојуб».

8 Талутун орду башчысы
Нур оғлу Абнур+ Талутун оғлу
Ишбошети, ҝөтүрүб Ма�ана-
јимә- кечмишди. 9 Ону Ҝи-
лад¸, ашурлулар, Јизраил/, Әф-
раим1, Бинјамин вә бүтүн Ис-
раилин үзәриндә падша�
гојмушду. 10 Талут оғлу Иш-
бошет Исраилин падша�ы
оланда гырх јашында иди. О,
ики ил �акимијјәт сүрдү. Ла-
кин Јә�уда ә�ли Давудун тә-
рәфиндә иди.À 11 Давуд Һәб-
рунда Јә�уда ә�ли үзәриндә
једди ил алты ај падша� олду.3

12 Бир дәфә Нур оғлу Аб-
нур вә Талут оғлу Ишбоше-
тин әјанлары Ма�анајимдән4

ҜибјонаS ҝетдиләр. 13 Сәр-
јаm оғлу ЈуабU да Давудун әјан-
лары илә ҝедиб Ҝибјонда-
кы чар�овузун јанында онлар-
ла гаршы-гаршыја ҝәлди. Бир
дәстә чар�овузун бу тәрәфин-
дә, о бири дәстә исә диҝәр тә-
рәфиндә әјләшди. 14 Ахырда
Абнур Јуаба деди: «Гој ҹаван-
лар галхыб габағымызда ву-
рушсунлар». Јуаб деди: «Гој
вурушсунлар». 15 Бинјамин-
дән, Талут оғлу Ишбошетин
тәрәфиндән он ики нәфәр вә
Давудун адамларындан он ики
нәфәр галхды вә гаршы-гар-
шыја дүзүлдү. 16 Онлар бир-
биринин башындан јапышды,
�әр бири гылынҹыны гаршы-
сындакынын бөјрүнә саплады,
�амысы јерә сәрилди. Ҝибјон-
дакы бу јер Һәлкәт-Һассурим�
адланды.
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17 О ҝүн чох шиддәтли дө-

јүш олду. Сонда Абнур вә ис-
раиллиләр Давудун адамлары-
на мәғлуб олдулар. 18 Сәрја-
нын* үч оғлу Јуаб+, Абшај, вә
Асаил- дә орада иди. Асаил ҹү-
јүр кими ајагдан ити иди.
19 Асаил Абнуру говмаға баш-
лады. О, саға-сола дөнмәдән
дүз онун ардынҹа гачырды.
20 Абнур архаја бојланыб со-
рушду: «Асаил, сәнсән?» О:
«Мәнәм», — деди. 21 Абнур
она деди: «Мәним далымҹа
дүшмә. Бу ҹаванлардан бири-
ни тут, нәји варса, өзүнә ҝө-
түр». Лакин Асаил әл чәкмәди.
22 Абнур јенә Асаилә деди:
«Бәсдир мәни тәгиб етдин. Ва-
дар еләмә ки, сәни өлдүрүм.
Сонра гардашын Јуабын үзү-
нә неҹә бахарам?» 23 Лакин
о әл чәкмәди. Онда Абнур ни-
зәсинин арха уҹуну онун гар-
нына елә саплады¸ ки, низә бе-
линдән чыхды. О јыхылыб је-
риндәҹә кечинди. Асаилин јы-
хылыб өлдүјү јерә ҝәләнләр
орада ајаг сахлајырдылар.

24 Јуабла Абшај Абнурун
далынҹа дүшдүләр. Ҝүн батан-
да онлар Ҝибјон чөлү јолунда,
Ҝиа�ла үзбәүз олан Әмма� тә-
пәсинә чатдылар. 25 Бинја-
минлиләр Абнурун әтрафында
топланыб дәстә илә тәпәнин
башында дурдулар. 26 Абнур
Јуабы сәсләди: «Бу гылынҹ
нә гәдәр ганлар ахыдаҹаг?
Мәҝәр билмирсән ки, бунун
ахыры пис гуртараҹаг? Нә
вахт бу халга дејәҹәксән ки,
гардашларындан әл чәксин-
ләр?» 27 Јуаб деди: «Алла�а
анд олсун, әҝәр сән дилләнмә-
сәјдин, сә�әрә гәдәр �еч ким
гардашларыны говмагдан әл
чәкмәјәҹәкди». 28 Јуаб шеј-
пур чалды, онун адамлары тә-
гиби дајандырды вә дөјүш
битди.

29 Абнур адамлары илә бү-
түн ҝеҹәни Әрәбә* бојун-
ҹа ирәлиләди, Иордан чајы-
ны кечди вә јарғаны� өтә-
рәк ҝәлиб Ма�анајимә+ чатды.
30 Јуаб Абнурун тәгибини да-
јандырандан сонра халгы бир
јерә топлады. Давудун хид-
мәтчиләриндән, Асаили чых-
маг шәртилә, он доггуз нә-
фәр әскик иди. 31 Давудун
хидмәтчиләри бинјаминлилә-
ри вә Абнурун адамларыны
мәғлуб етмишдиләр. Онлардан
360 нәфәр өлмүшдү. 32 Асаи-
ли, ҝөтүрүб Бејтлә�мдә-, ата-
сынын гәбриндә дәфн етдиләр.
Јуаб адамлары илә дуруб бү-
түн ҝеҹәни јол ҝетди вә ҝүн
доғанда Һәбруна¸ чатды.

3 Талут еви илә Давуд еви
арасында мү�арибә узан-

ды. Давуд ҝетдикҹә ҝүҹлә-
нир,/ Талут еви исә зәифләјир-
ди.1

2 Бу араларда, Давудун Һәб-
рунда оғуллары доғулду.À Ил-
кини јизраилли А�наамдан3

доғулан Әмнун4 иди. 3 Икин-
ҹиси кармелли Набалын дул
галмыш арвады АбигајилдәнS

доғулан Килаб�, үчүнҹүсү Гә-
шур падша�ы Талмајынm гызы
Мәка�дан доғулан Абсалам U,
4 дөрдүнҹүсү Һаггитдән до-
ғулан ӘдунијјәV, бешинҹиси
Абиталдан доғулан Шәфәтај,
5 алтынҹысы Давудун арвады
Игләдән доғулан Исрам. Бун-
лар Давудун Һәбрунда доғулан
оғуллары иди.

6 Талут еви илә Давуд еви
арасында чәкишмә давам
едирди. Бу арада АбнурÄ Талут
евиндә өз мөвгејини мө�кәм-
ләндирирди. 7 Талутун Рис-
паW адында ҹаријәси вар иди,
о, Аја�ын гызы иди. Бир дәфә
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Ишбошет* Абнура деди: «Нијә
атамын ҹаријәси илә јахынлыг
етмисән?»+ 8 Абнур Ишбоше-
тин бу сөзүндән бәрк гәзәб-
ләнди. О деди: «Мәҝәр мән Јә-
�уда көпәјијәм? Бу ҝүнә кими
атан Талутун евинә, онун гар-
дашларына вә достларына са-
диг олмушам, сәни Давуда сат-
мамышам. Сән исә бу ҝүн мә-
нимлә бир гадынын сө�бәтини
едирсән. 9 Әҝәр Је�ованын
Давуда анд ичдији кими, ет-
мәсәм, 10 падша�лығы Талут
евиндән алыб Давудун тахты-
ны Дандан тутмуш Биир-Сәба-
ја гәдәр Исраил вә Јә�уда үзә-
риндә бәргәрар етмәсәм, гој
онда Алла� мәни ҹәзаландыр-
сын».- 11 Ишбошет горхусун-
дан Абнура ҹаваб вермәди.¸

12 Абнур дәр�ал Даву-
дун јанына гасидләр ҝөндә-
риб деди: «Бу мәмләкәт ки-
миндир? Ҝәл мәнимлә ә�д бағ-
ла, онда мән әлимдән ҝәләни
едиб Исраили сәнин тәрә-
финә дөндәрәҹәјәм»./ 13 Да-
вуд ҹаваб верди: «Лап јах-
шы. Сәнинлә ә�д бағлајарам.
Амма бир шәртим вар: мә-
нимлә ҝөрүшә ҝәләндә Талу-
тун гызы Мәкјалы1 ҝәтирмә-
лисән, јохса мәним үзүмү
ҝөрмәјәҹәксән». 14 Давуд Та-
лутун оғлу ИшбошетинÀ ја-
нына гасидләр ҝөндәриб деди:
«Јүз филиштлинин� сүннәт
әти ба�асына нишанланды-
ғым арвадым Мәкјалы мәнә
вер».3 15 Ишбошет адам ҝөн-
дәриб Мәкјалы әри Лајиш оғлу
Фәлтаилдән�4 алды. 16 Әри
ағлаја-ағлаја Ба�уримәS гәдәр
онун далынҹа ҝетди. Сонра
Абнур она деди: «Гајыт дала!»
О гајытды.
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17 Бу арада, Абнур Исраил
ағсаггалларына хәбәр ҝөндә-
риб мүраҹиәт етди: «Хејли
вахтдыр сиз истәјирдиниз ки,
Давуд үзәриниздә падша� ол-
сун. 18 Инди дурун, чүнки
Је�ова Давуда демишди: “Мән
гулум Давудун* әли илә
халгым Исраили филиштли-
ләрин вә бүтүн дүшмәнләри-
нин әлиндән гуртараҹағам”».
19 Сонра Абнур бинјаминли-
ләрә+ мүраҹиәт етди. Һәмчи-
нин Давудла ҝизлиндә сө�-
бәт етмәк, Исраилин вә бүтүн
Бинјамин ә�линин разылаш-
дығыны она данышмаг үчүн
Һәбруна ҝәлди.

20 Абнур ијирми нәфәрлә
Һәбруна Давудун јанына ҝә-
ләндә Давуд онлар үчүн зи-
јафәт гурду. 21 Абнур Давуда
деди: «Иҹазә вер ҝедим, бүтүн
Исраили �өкмдарым үчүн топ-
лајым, онлар сәнинлә ә�д бағ-
ласынлар, сән дә бүтүн Ис-
раил үзәриндә падша� олар-
сан». Давуд Абнуру бурахды, о
да чыхыб сағ-саламат јола
дүшдү.

22 Бу вахт Давудун адамла-
ры илә Јуаб јүрүшдән гајыт-
дылар. Онлар өзләрилә чох-
лу мигдарда гәнимәт ҝәтир-
мишдиләр. Абнур исә Һәбрун-
да Давудун јанында дејилди,
чүнки Давуд ону сағ-саламат
јола салмышды. 23 Јуаб, го-
шуну илә ҝәлиб чатанда она
хәбәр вердиләр: «Нур- оғлу
Абнур¸ падша�ын јанына ҝәл-
мишди. Падша� ону бурахды,
о да сағ-саламат чыхыб ҝет-
ди». 24 Јуаб падша�ын јаны-
на ҝәлиб деди: «Сән нә ет-
дин?! Абнур өз ајағы илә бура
ҝәлмишди. Нијә ону сағ-сала-
мат бурахдын? 25 Мәҝәр сән
Нур оғлу Абнуру танымырсан?
О, бура сәни алдатмаға, сәнин
�әр аддымыны, �әр бир ишини
өјрәнмәјә ҝәлмишди».
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26 Јуаб Давудун јанындан

чыхды вә Абнурун далынҹа га-
сидләр ҝөндәрди. Ону Сира�
�овузунун јанындан ҝери гај-
тардылар. Давудун бунлар-
дан хәбәри јох иди. 27 Абнур
Һәбруна гајыдаркән* Јуаб ҝиз-
линдә сө�бәт етмәк бә�анәси-
лә ону дарвазанын ичинә чәк-
ди вә гардашы Асаилин ганы-
на ҝөрә+ гылынҹы онун гарны-
на сохуб өлдүрдү., 28 Давуд
сонрадан буну ешидәндә деди:
«Мән вә падша�лығым Нур
оғлу Абнурун ганына ҝөрә- Је-
�ованын өнүндә әбәди олараг
ҝүна�сызыг. 29 Гој бу ҝүна�
Јуабла атасынын еви үзәрин-
дә олсун.¸ Гој Јуабын евиндән
�еч вахт ифразатдан/ вә ҹү-
замдан1 әзаб чәкән, иплик әји-
рән киши�, гылынҹдан өлән,
чөрәјә мө�таҹ олан әскик ол-
масын!»À 30 Беләҹә, Јуабла
гардашы Абшај3 Абнуру4 гәтлә
јетирдиләр, чүнки о, Ҝибјонда-
кы дөјүшдә онларын гардашы
Асаили өлдүрмүшдү.S

31 Давуд Јуаба вә онунла
олан ҹамаата деди: «Јаханызы
ҹырын, чула бүрүнүн вә Абнур
үчүн ағлашын». Давуд падша�
мафәнин ардынҹа ҝедирди.
32 Абнуру Һәбрунда дәфн ет-
диләр. Падша� гәбир үстүндә
уҹадан ағлады, бүтүн халг да
она гошулуб ағлады. 33 Пад-
ша� Абнур үчүн мәрсијә деди:

«Мәҝәр Абнур ахмаг адам-
тәк өлмәли иди?

34 Әлләрин бағланмамышды,
Ајагларына гандал
вурулмамышды,

Ҹинајәткарлар өнүндә
јыхылан адамтәк
�әлак олдун».m

Онда халг јенидән ағлады.
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35 Ҝүн �әлә батмамышды.
Ҹамаат ҝәлиб Давуда чөрәк
тәклиф етди ки, бир аз тох-
тасын. Амма Давуд анд ичди:
«Әҝәр ҝүнәш батмаздан өнҹә
дилимә чөрәк вә ја башга бир
шеј вурсам, гој Алла� мәни ҹә-
заландырсын!»* 36 Халг буну
ҝөрдү. Падша�ын бүтүн иш-
ләри кими, бу иш дә �амы-
нын хошуна ҝәлди. 37 О ҝүн
бүтүн халг вә бүтүн Исраил
баша дүшдү ки, падша� Нур
оғлу Абнурун гәтлиндә ҝүна�-
кар дејил.+ 38 Падша� хид-
мәтчиләринә деди: «Билин, бу
ҝүн Исраилдә сәрдар вә бөјүк
инсан �әлак олуб., 39 Бу ҝүн
мән падша� олараг мәс� едил-
сәм дә,- ҝүҹсүзәм. Бу адам-
ларса, Сәрјанын оғуллары¸ чох
гәддардыр./ Гој Је�ова пис
адамын пислијинин әвәзини
версин».1

4 Талут оғлу ИшбошетÀ Аб-
нурун Һәбрунда өлдүјүнү3

ешидәндә голлары сусталды.
Бүтүн Исраили горху бүрүдү.
2 Талутун оғлунун басгын-
чы дәстәләриндә башчы олан
ики адамы вар иди. Онлардан
биринин ады Бәәнна�, диҝә-
ринин ады Рә�аб иди. Он-
лар Бинјамин гәбиләсиндән
бииротлу Риммунун оғуллары
идиләр. (Биирот4 Бинјаминин
бир �иссәси сајылыр. 3 Бии-
ротлулар ҜитаимәS гачмышды-
лар вә бу ҝүнәдәк онлар орада
гәриб кими јашајырлар.)

4 Талут оғлу Јонатанынm

бир чолаг оғлу вар иди. U Јиз-
раилдәнV Талутла Јонатанын
гара хәбәри ҝәләндә о, беш ја-
шында иди. Дајәси ону гуҹа-
ғына алыб гачмышды. Тәлаш
ичиндә гачаркән ушаг әлиндән
дүшүб шикәст олмушду. Уша-
ғын ады МефибошетÄ иди.

5 Бииротлу Риммунун оғул-
лары Рә�абла Бәәнна� ҝүнүн
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гызмар чағында Ишбошетин
евинә ҝетдиләр. Ҝүнорта ол-
дуғундан Ишбошет динҹәлир-
ди. 6 Рә�аб вә гардашы Бәән-
на�* буғда ҝөтүрмәк адыјла
евә ҝириб хәнҹәри онун гар-
нына сохдулар вә гачыб ҝетди-
ләр. 7 Онлар ичәри ҝирәндә
Ишбошет јатаг отағында, чар-
пајыда узанмышды. Ону вуруб
өлдүрдүләр, башыны кәсдиләр
вә башыны ҝөтүрүб бүтүн ҝе-
ҹәни Әрәбә јолу илә ҝетдиләр.
8 Ишбошетин+ башыны Һәб-
рунда Давуда ҝәтириб деди-
ләр: «Будур, ҹанынын гәсдинә
дуран, дүшмәнин- Талут оғлу
Ишбошетин башы. Бу ҝүн Је-
�ова Талутдан вә онун өвлад-
ларындан �өкмдарымызын ги-
сасыны алды».

9 Лакин Давуд бииротлу
Риммунун оғуллары Рә�абла
гардашы Бәәнна�а белә деди:
«Ҹанымы бәлалардан гурта-
ран¸ Је�оваја анд олсун,
10 ҝәлиб мәнә “Талут өлдү”
дејән адам,/ елә билирди ки,
мәнә муштулуг ҝәтириб. Мән
ону Сығлагда өлдүрдүм.1 Га-
сидин мәндән алдығы мүкафат
бу олду. 11 Инди шәр адам-
лар сале� инсаны өз евиндә
јатдығы јердә өлдүрүбсә, ҝөр
онларын агибәти неҹә ола-
ҹаг! Мән онун ганынын гиса-
сыны алыбÀ сизи дүнјадан
јох едәҹәјәм!» 12 Давуд адам-
ларына онлары өлдүрмәји әмр
етди.3 Онлар бу ики нәфәрин
әл-ајағыны кәсиб Һәбрундакы
чар�овузун јанында асдылар.4

Ишбошетин исә башыны ҝө-
түрүб Һәбрунда, Абнурун гәб-
риндә дәфн етдиләр.

5 Бир мүддәт сонра Исраи-
лин бүтүн гәбиләләри Һәб-

рунаS Давудун јанына ҝәлиб
дедиләр: «Әтимиз, ганымыз
бирдир.m 2 Әввәлләр Талут
падша�ымыз оланда Исраи-

ли јүрүшләрә сән апарыб-ҝә-
тирирдин.* Је�ова да сәнә де-
мишди: “Халгым Исраилә сән
чобанлыг едәҹәксән� вә бү-
түн Исраилин башчысы сән
олаҹагсан”».+ 3 Беләҹә, бү-
түн Исраил ағсаггаллары Һәб-
руна падша�ын јанына ҝәл-
диләр. Давуд падша� Һәбрун-
да Је�ованын өнүндә онларла
ә�д бағлады., Сонра онлар Да-
вуду мәс� едиб Исраилин пад-
ша�ы етдиләр.-

4 Давуд падша� оланда
отуз јашында иди. О, гырх ил
�акимијјәт сүрдү.¸ 5 Једди
ил алты ај Һәбрунда Јә�уда
үзәриндә, отуз үч ил дә Јеру-
сәлимдә/, бүтүн Исраил вә Јә-
�уда үзәриндә падша� олду.
6 Падша� вә адамлары Је-
русәлимдә јашајан јәбусилә-
рин1 үстүнә јүрүшә ҝетди-
ләр. Јәбусиләр ришхәндлә Да-
вуда дедиләр: «Һеч вахт бура
ҝирә билмәзсән. Ади корлар-
ла чолаглар сәни говаҹаг-
лар». Онлар елә фикирләшир-
диләр ки, Давуд ора ҝирә бил-
мәјәҹәк.À 7 Давуд исә инди
Давуд шә�әри3 адланан Сион
галасыны әлә кечирди. 8 Һә-
мин ҝүн Давуд деди: «Јәбу-
силәрә �үҹум едәнләр јер-
алты су хәндәјиндән кечиб
Давудун нифрәт етдији о “чо-
лаглары вә корлары” өлдүр-
мәлидир!» Буна ҝөрә дејирләр:
«Корларла чолаглар �еч вахт
бу евә ҝирмәјәҹәк!» 9 Сонра
Давуд галада мәскән салды вә
ора Давуд шә�әри адланды�.
Давуд Тәпәдән�4 ичәријә доғ-
ру олан са�әни тикмәјә башла-
ды.S 10 Беләҹә, Давуд ҝет-
дикҹә ҝүҹләнди.m Ордулар Ал-
ла�ы Је�ова онунла иди. U
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11 Сур падша�ы Һирам* Да-

вуда гасидләр, �әмчинин сидр
ағаҹлары+, дүлҝәрләр, бәнна-
лар ҝөндәрди. Онлар Давуд
үчүн сарај тикмәјә башлады-
лар., 12 Давуд баша дүшдү
ки, Је�ова онун тахт-таҹыны
Исраилдә мө�кәмләндириб,-

халгы Исраил наминә¸ јүксәл-
диб./

13 Давуд Һәбрундан Јерусә-
лимә ҝәләндән сонра да ҹари-
јәләр1 вә арвадлар алды, онун
башга оғуллары вә гызлары
олду.À 14 Онун Јерусәлимдә
доғулан ушаглары бунлардыр:
Шаму, Шобаб, Натан3, Сүлеј-
ман4, 15 Иб�ар, Әлишу, На-
фиг, Јафја, 16 Әлшама, Әлја-
да, Әлфәлит.

17 Филиштлиләр ешитди-
ләр ки, Давуд Исраилдә пад-
ша� олуб.S Бүтүн филиштли-
ләр ону ахтармаға чыхды-
лар.m Давуд буну ешидәндә га-
лаја ҝетди. U 18 Филиштлиләр
ҝәлиб Рәфајим дәрәсинә сә-
пәләндиләр.V 19 Давуд Је�о-
вадан сорушду:Ä «Филиштли-
ләрин үстүнә ҝедим? Онла-
ры мәнә тәслим едәҹәксән?»
Је�ова Давуда ҹаваб верди:
«Ҝет, Мән филиштлиләри мүт-
ләг сәнә тәслим едәҹәјәм».W

20 Давуд Баал-Фарисимә ҝә-
либ онлары гырды. О деди:
«Је�ова сел кими өнүмдә ҝе-
диб дүшмән сәфләрини јарыб
кечди».Y Буна ҝөрә дә о, �ә-
мин јери Баал-Фарисим�Z ад-
ландырды. 21 Филиштлиләр
бүтләрини орада атыб гач-
мышдылар; Давуд вә адамла-
ры онлары апардылар.

22 Филиштлиләр јенә ҝә-
либ Рәфајим дәрәсинә сәпә-
ләндиләр.\ 23 Давуд Је�ова-
ја мүраҹиәт етди. Алла�
деди: «Үстләринә гаршыдан

9B6> � �ÀZ*amB U*`m-W*`mZ *¸*amD

ҝетмә, архаларындан доланыб
бака колларынын габағында
�үҹума кеч. 24 Бака колла-
рынын баш тәрәфиндә ајаг
сәсләри ешидәндә ҹәлд �әрә-
кәтә кеч. Бил ки, Је�ова Фи-
лишт ордусуну гырмаг үчүн
өнүндә ҝедир». 25 Давуд Је-
�ованын бујурдуғу кими етди.
Ҝибадан* Ҹәзәрә+ гәдәр олан
бүтүн јол боју филиштлиләри
гырыб јерә сәрди.,

6 Давуд јенидән Исраилин
бүтүн сај-сечмә дөјүшчүлә-

рини топлады, 30 000 нәфәр
топланды. 2 Сонра Давуд
адамлары илә Алла�ын санды-
ғыны ҝәтирмәк үчүн Баали-Јә-
�удаја јолланды.- (Халг санды-
ғын өнүндә тахтыны кәрруб-
лар үзәриндә� гуран¸ ордулар
Алла�ы Је�ованы/ чағырыр.)
3 Онлар Алла�ын сандығыны
тәзә арабаја гојуб1 Әбунәдә-
бин тәпәдә олан евиндән чы-
хартдылар.À Әбунәдәбин оғул-
лары Үзза� вә Әхју арабанын
габағында ҝедирди.

4 Беләҹә, онлар Алла�ын
сандығыны Әбунәдәбин тәпә-
дә олан евиндән апардылар.
Әхју сандығын өнүндә ҝе-
дирди. 5 Давуд вә бүтүн Ис-
раил ә�ли Је�ованын өнүндә
шәнлик едир, ардыҹ ағаҹын-
дан олан ҹүрбәҹүр аләтләр-
дә, чәнҝдә, башга телли аләт-
ләрдә3, гавалда4, шах-шахда вә
синҹдәS чалырдылар. 6 Ҝәлә-
ҝәлә Нахонун хырманына чат-
дылар. Орада �ејванлар аз
галмышды сандығы ашыр-
сын. Үзза� тез әлини уза-
дыб Алла�ын сандығыны тут-
ду.m 7 Онда Је�ова Үзза�а
бәрк гәзәбләнди, �өрмәтсиз-
лик етдијинә ҝөрәU Алла� ону
вурду.V О, Алла�ын сандығы-
нын јанындаҹа өлдү. 8 Давуд
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Је�ованын Үзза�а гәзәбләнди-
јинә ҝөрә дилхор олду�. Һә-
мин јер бу ҝүнәдәк Фарәс-Үз-
за�� адланыр. 9 О ҝүн Давуд
Је�овадан горхуб* деди: «Је-
�ованын сандығы јаныма неҹә
ҝәтирилә биләр?»+ 10 О, Је-
�ованын сандығыны өзүнүн
јашадығы јерә, Давуд шә�әри-
нә, ҝәтирмәк истәмәди. Ону
ҹатлы Абид-Әдумун евинә ҝөн-
дәрди.-

11 Је�ованын сандығы үч
ај ҹатлы Абид-Әдумун евин-
дә галды. Је�ова Абид-Әду-
мун, онун күлфәтинин башы-
на бәрәкәт јағдырды.¸ 12 Да-
вуд падша�а хәбәр ҝәлди:
«Је�ова Өз сандығына ҝөрә
Абид-Әдумун ев-ешијинә бәрә-
кәт вериб». Онда Давуд Алла-
�ын сандығыны Давуд шә�ә-
ринә ҝәтирмәк үчүн шәнлик
едә-едә Абид-Әдумун евинә
ҝетди./ 13 Је�ованын санды-
ғыны дашыјанлар1 алты ад-
дым атандан сонра Давуд бир
буға вә бир бәсләнмиш �ејва-
ны гурбан кәсди.

14 Давуд әјнинә кәтан дөш-
лүк ҝејиниб бөјүк бир ҹош-
гу илә Је�ованын өнүндә рәгс
едирди.À 15 Давуд вә бүтүн
Исраил ә�ли Је�ованын сан-
дығыны3 шејпур сәси4 вә се-
винҹ �арајлары алтындаS

ҝәтирирдиләр. 16 Је�ованын
сандығы Давуд шә�әринә да-
хил оланда Талутун гызы
Мәкјалm пәнҹәрәдән бахыр-
ды. О, Давуд падша�ын Је�о-
ванын өнүндә рәгс етдијини,
�оппаныб-дүшдүјүнү ҝөрәндә
Давуд онун ҝөзүндән дүшдү. U

17 Је�ованын сандығыны ҝә-
тириб Давудун ондан өтрү гур-
дуғу чадырын ичиндәки јери-
нә гојдулар.V Сонра Давуд Је-
�ованын �үзурунда јандырмаÄ
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вә үнсијјәт гурбанлары* тәг-
дим етди.+ 18 Давуд јандыр-
ма вә үнсијјәт гурбанлары ҝә-
тирдикдән сонра ордулар Ал-
ла�ы Је�ованын ады илә халга
хејир-дуа верди. 19 Сонра бү-
түн халга, бүтүн Исраил топ-
лантысына, �әр кишијә вә га-
дына бир �алгавары чөрәк,
бир хурма лавашанасы вә
бир кишмиш лавашанасы вер-
ди. Сонра ҹамаат дағылышыб
�әрә өз евинә ҝетди.

20 Давуд өз күлфәтинә дә
хејир-дуа вермәк үчүн еви-
нә дөнәндә Талутун гызы Мәк-
јал, ону гаршыламаға чыхды.
О деди: «Ҝөр бу ҝүн Исраилин
падша�ы өзүнү неҹә уҹалт-
ды! О, башыбош бир адам ки-
ми, әјанларынын гарабашлары
габағында сојунду».- 21 Онда
Давуд Мәкјала деди: «Мән Је-
�ованын өнүндә шәнләнир-
дим. Је�ова сәнин атанын вә
онун евинин јеринә мәни се-
чиб Өз халгы Исраилин үзә-
риндә �өкмдар гојду.¸ Буна
ҝөрә мән Је�ованын өнүндә
шәнләнәҹәјәм. 22 Өзүмү бун-
дан да ашағы тутаҹағам вә өз
ҝөзүмдә да�а да кичиләҹәјәм.
Амма дедијин о гул-гарабаш-
ларын ҝөзүндә уҹалаҹағам».
23 Буна ҝөрә дә Талутун гызы
Мәкјалын/ өләнә гәдәр ушағы
олмады.

7 Падша� артыг өз евин-
дә мәскунлашды1 вә Је-

�ова она әтрафындакы бүтүн
дүшмәнләрин әлиндән ра�ат-
лыг верди. 2 Онда о, НатанÀ

пејғәмбәрә деди: «Мән бурада
сидр ағаҹындан олан3 евдә ја-
шајырам, Алла�ын сандығы
исә чадырда галыр».4 3 На-
тан падша�а деди: «Үрәјиндә
нә нијјәт тутмусан, ону да ет.
Је�ова сәнинләдир».S

4 Һәмин ҝеҹә Је�ованын
сөзү Натана назил олду:

�¿�D :
* 5�j :B6>
˛+ 55=B56>

+ 5�Y 57B56O58

, 6�j 9B;

- 5�Y 59B69

¸ �` 7>B6;
�` 7=B9

/ 5�Y 59B69E
6:
˛+ 68B;
˛+ :<B68

1 �U 8B59
�U ;B=
�j 7B7
5�Y 59B6E 59

À 5�Y 59B6;E
6<

3 �f 7;B5
˛+ 576B<

4 ˛+ 59>B7

S 5�Y 59B5:

m 5�j 58B8=
5�j 5<B6>E
6;
6�j 7B58

U 5�Y 59B6=

V 5�Y 59B5

Ä �, 5B7
��������������������

�*¸ aºbdZ
* �, 7B5

+ 5�Y 5:B5O7

, 5�j 5<B6;

- �f 66B6<

¸ 5�j 57B57E
58
5�j 59B6;E
6<
5�j 5:B5E 56

/ 5�j 58B8=
6�j :B5:

��������������������

�¿�D ;
1 5�Y 5;B5

À 6�j 56B5
5�Y 6=B6=

3 6�j 9B55

4 6�j :B5;

S 5
/ <B5;
5�Y 5;B6
5�Y 66B;



449 6 "��� ;B9—67
5 «Ҝет гулум Давуда сөјлә
ки, Је�ова белә дејир: “Сән
Мәнә ев тикәҹәксән ки, ора-
да јашајым?* 6 Исраили Ми-
сирдән чыхартдығым ҝүндән
бәри Мән �еч бир евдә галма-
мышам.+ Анҹаг чадырда,, ала-
чыгда ораја-бураја көчмүшәм.
7 Исраиллә ҝетдијим бүтүн бу
вахт әрзиндә халгымын үзә-
риндә чобанлыг етмәјә гој-
дуғум гәбилә башчыларындан
�ансы биринә бир дәфә дә ол-
сун “нијә Мәнә сидр ағаҹын-
дан ев тикмәмисиниз?” де-
мишәм?” 8 Гулум Давуда сөј-
лә ки, ордулар Алла�ы Је�о-
ва белә дејир: “Сәни сүрүләри
отардығын отлаглардан- ҝө-
түрүб халгым Исраилин баш-
чысы гојмушам.¸ 9 Һара ҝет-
сән, сәнинлә олаҹағам,/ дүш-
мәнләрини өнүндән јох едәҹә-
јәм,1 сәнин адыны дүнјадакы
бөјүк адамларын ады кими бө-
јүк едәҹәјәм.À 10 Халгым Ис-
раил үчүн бир јер тәјин едиб
ону орада мәскунлашдыраҹа-
ғам. Онлар орада јашајаҹаг вә
да�а �еч вахт онлары на-
ра�ат едән олмајаҹаг, кеч-
мишдә олдуғу кими залымлар
да�а онлары сыхышдырмаја-
ҹаг.3 11 Халгым Исраил үзә-
риндә �акимләр гојдуғум4 ҝүн-
ләрдән бәри олдуғу кими,
бәдха�лар да�а онлара зүлм
етмәјәҹәк. Сәни бүтүн дүш-
мәнләрин әлиндән гуртараҹа-
ғам.S

Је�ова �әмчинин сәнә де-
мишди ки, Је�ова сәнин
сүлаләни давамлы едәҹәк.m

12 Өмрүн тамам олуб U әҹдад-
ларына говушмаг вахтын ча-
танда сәндән сонра сәнин өв-
ладыны�, оғлуну ортаја чыха-
раҹағам, онун тахт-таҹыны
бәргәрар едәҹәјәм.V 13 Мә-
ним адыма о, ев тикәҹәк.Ä
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Мән дә онун падша� тахты-
ны әбәди бәргәрар едәҹәјәм.*

14 Мән она ата олаҹағам, о да
Мәнә оғул олаҹаг.+ Сә�в едән-
дә ону инсан дәјәнәји илә, бә-
шәр� өвладынын көтәји илә
тәрбијә едәҹәјәм., 15 Сәнин
гаршындан ҝөтүрдүјүм Талут-
дан лүтфүмү кәсдијим кими,-

ондан кәсмәјәҹәјәм. 16 Евин
вә сәлтәнәтин әбәдијјән аса-
јишдә олаҹаг. Тахтын әбәди
дураҹаг”».¸

17 Натан бүтүн бу сөзләри
вә вә�ји Давуда нәгл етди./

18 Онда падша� Давуд ичә-
ри ҝириб Је�ованын өнүн-
дә отурду. О деди: «Еј Күлли-
Ихтијар Је�ова! Мән кимәм,
әсил-нәҹабәтим кимдир ки,
мәни бу јерә ҝәтириб чыхарт-
мысан?1 19 Еј Күлли-Ихтијар
Је�ова, �әлә үстәлик, гулуна
онун евинин узаг ҝәләҹәји ба-
рәдә данышырсан. Ја Күлли-
Ихтијар Је�ова, бу ҝөстәри-
шин бүтүн бәшәријјәт үчүн-
дүр. 20 Бу гулун Давуд Сәнә
нә дејә биләр, Сән ки мәни јах-
шы таныјырсан,À ја Күлли-Их-
тијар Је�ова! 21 Сән бүтүн
бу мө�тәшәм ишләри сөзүн ха-
тиринә вә үрәјинин нијјәти-
нә ҝөрә етмисән, сонра онла-
ры гулуна ачмысан.3 22 Доғ-
рудан, Сән әзәмәтлисән,4 еј
Күлли-Ихтијар Је�ова! Сәнин
мислин јохдур,S Сәндән баш-
га Алла� јохдур.m Бүтүн ешит-
дикләримиз буна сүбутдур.
23 Дүнјада халгын Исраилә
бәнзәр башга халг вармы? U

Еј Алла�, онлары Өз хал-
гын билиб азад етдин,V онлар-
дан өтрү әзәмәтли, мө�тәшәм
ишләр ҝөрдүн,Ä адыны уҹалт-
дын.W Мисирдән азад етдијин
үммәтин уғрунда халглары,
онларын алла�ларыны говдун.
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24 Исраили �әмишәлик Өзүнә
халг етдин.* Еј Је�ова, Өзүн
дә онларын Алла�ы олдун.+

25 Еј Је�ова Алла�! Вәд ет-
дијин кими ет, гој бу гу-
лун вә онун еви барәдә верди-
јин вәд �әмишә ҝерчәк олсун.,

26 Гој адын әбәдилик уҹал-
сын!- Гој �амы: “Ордулар Алла-
�ы Је�ова Исраилин Алла�ы-
дыр!” — десин. Гој гулун Даву-
дун еви Сәнин өнүндә мө�кәм
дурсун.¸ 27 Чүнки Сән, еј Ис-
раилин Алла�ы, еј ордулар Ал-
ла�ы Је�ова, гулуна әјан елә-
дин: “Сәнин сүлаләни бәргә-
рар едәҹәјәм”./ Она ҝөрә гулун
Сәнә бу дуаны етмәјә ҹәса-
рәт тапды. 28 Еј Күлли-Ихти-
јар Је�ова, Сән �агг Алла�-
сан, сөзләрин �агдыр.1 Сән бу
ҝөзәл шејләри гулуна вәд ет-
дин. 29 Гулунун евини мүба-
рәк гыл! Гој о, әбәдијјән Сә-
нин өнүндә дурсун.À Күлли-
Ихтијар Је�ова, буну Сән вәд
етдин вә гој бу гулунун еви Сә-
нин бәхшишләринлә әбәди мү-
барәк олсун!»3

8 Бир мүддәт сонра Да-
вуд филиштлиләри4 мәғлуб

едиб онлары өзүнә табе етдир-
ди.S Давуд Мәтиг-Әмма�ы фи-
лиштлиләрин әлиндән алды.

2 О, муабиләри мәғлуб ет-
ди.m Онлары сыра илә јерә уза-
дыб өлчү ипи илә өлчдү. Ики
өлчү ипи узунлуғундакы гис-
ми өлдүрдү, бир өлчү ипи
узунлуғундакы гисми сағ сах-
лады. U Муабиләр Давуда табе
олуб она хәраҹ вердиләр.V

3 Соба�Ä падша�ы Рә�убун
оғлу Һәдадзәр Фәрат чајы бөл-
ҝәсиндә өз �акимијјәтини бәр-
па етмәјә ҝедәркән Давуд ону
мәғлуб етди.W 4 Давуд онун
1700 сүварисини вә 20 000 пи-
јада әсҝәрини әсир алды. Сон-
ра Давуд 100 гошгу атыны

сахлајыб галанларыны шикәст
етди.*

5 Дәмәшг+ арамиләри Со-
ба� падша�ы Һәдадзәрә кө-
мәјә ҝәләндә Давуд онларын
22 000 дөјүшчүсүнү гырды.,

6 Давуд Дәмәшг Арамына ке-
шикчи дәстәләри јерләшдир-
ди вә арамиләр Давуда табе
олуб она хәраҹ вердиләр. Да-
вуд �ара ҝедирдисә, Је�ова
она гәләбә верирди.- 7 Бун-
дан әлавә, Давуд Һәдадзәрин
хидмәтчиләринин гызыл гал-
ханларыны ҝөтүрүб Јерусәли-
мә апарды.¸ 8 Давуд падша�
Һәдадзәрин Бета� вә Беротај
шә�әрләриндән күлли мигдар-
да мис ҝөтүрдү.

9 Һәмәс/ падша�ы Туј ешит-
ди ки, Давуд Һәдадзәрин бү-
түн ордусуну мәғлуб едиб.1

10 Туј Давуддан �ал-ә�вал
тутмаг, Һәдадзәрлә дөјүшдә
галиб ҝәлмәси мүнасибәтилә
ону тәбрик етмәк үчүн оғлу
Јурамы онун јанына јоллады.
(Чүнки Һәдадзәр тез-тез Туј-
ла дөјүшүрдү.) О, Давуда ҝү-
мүшдән, гызылдан, мисдән
бәхшишләр ҝәтирди. 11 Да-
вуд падша� бу бәхшишләри ди-
ҝәр гызыл вә ҝүмүшлә бирҝә
Је�ова үчүн ајырды. Бу гызыл-
ҝүмүшү өзүнә табе етди-
ји халглардан:À 12 Арамдан,
Муабдан3, әмуниләрдән, фи-
лиштлиләрдән4, әмалигәләр-
дәнS вә Соба� падша�ы Рә�уб
оғлу Һәдадзәрдән гәнимәт ҝө-
түрмүшдү.m 13 Давуд Дуз ва-
дисиндә 18 000 әдумини гы-
рыб гајыданда да шө�рәт-
ләнди. U 14 О, Әдумда кешик-
чи дәстәләри јерләшдирди.
Әдумун �әр тәрәфиндә кешик-
чи дәстәләри јерләшдирди вә
әдумиләр Давуда гуллуг етмә-
јә башладылар.V Давуд �ара ҝе-
дирдисә, Је�ова она гәләбә ве-
рирди.Ä
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15 Давуд бүтүн Исраил үзә-

риндә �акимијјәт сүрүрдү.*

О, бүтүн халга �агг-әдаләтлә+

рә�бәрлик едирди., 16 Сәрја
оғлу Јуаб- орду башчысы иди.
Әхилуд оғлу Јә�ушафат¸ сал-
намәчи иди. 17 Әхитуб оғлу
Садыг/ вә Әбјатар оғлу Әхимә-
лик ка�ин иди, Сәрәја� исә ка-
тиб иди. 18 Јә�јадај оғлу Бә-
наји1 кәритиләрин вә фәләсли-
ләринÀ башчысы иди. Давудун
оғуллары исә баш әјанлар иди-
ләр.

9 Давуд деди: «Талут евин-
дән кимсә галыб? Јоната-

нын хатиринә она јахшылыг
едим».3 2 Талут евиндән Зи-
ба� адлы бир гуллугчу вар
иди.4 Ону Давудун јанына ча-
ғырдылар. Падша� ондан со-
рушду: «Зиба� сәнсән?» О:
«Бәли, гуллуғунда �азырам», —
дејә ҹаваб верди. 3 Падша�
сорушду: «Талут евиндән ким-
сә галыб, она Алла�ын мә�әб-
бәтини ҝөстәрим?» Зиба� ҹа-
ваб верди: «Јонатанын бир
оғлу галыб; ики ајағындан
шикәстдир».S 4 Падша� со-
рушду: «О �арададыр?» Зи-
ба� деди: «Лә-Дибәрдә, Әмаил
оғлу Ма�иринm евиндәдир».

5 Давуд падша� дәр�ал
адам ҝөндәриб ону Лә-Ди-
бәрдән, Әмаил оғлу Ма�ирин
евиндән ҝәтиртди. 6 Талут
оғлу Јонатанын оғлу Мефибо-
шет Давудун јанына ҝәлди вә
ҝәлән кими үзүстә јерә дөшән-
ди. Давуд деди: «Мефибошет!»
О ҹаваб верди: «Бәли, ағам.
Гуллуғунда �азырам». 7 Да-
вуд она деди: «Горхма. Атан
Јонатанын хәтринә сәнә лүтф
ҝөстәрәҹәјәм,U бабан Талутун
бүтүн торпагларыны сәнә гај-
тараҹағам. Сән �әмишә мәним
сүфрәмдә чөрәк јејәҹәксән».V

8 Мефибошет тәзим едиб
деди: «Ахы мән гулун кимәм

ки, мәним кими өлү бир
көпәјә* лүтф ҝөстәрирсән?»
9 Падша� Талутун гуллугчу-
су Зиба�ы чағыртдырыб она
деди: «Аған Талута вә евинә
мәхсус �әр шеји ағанын нәвә-
синә верирәм.+ 10 Сән, оғул-
ларын вә гулларын онун үчүн
торпағы беҹәрәҹәксиниз, мә�-
сулу јығаҹагсыныз. Бу, ағанын
аиләси үчүн азугә олаҹаг. Аға-
нын нәвәси Мефибошет исә
�әмишә мәним сүфрәмдә јејә-
ҹәк».,

Зиба�ын он беш оғлу вә
ијирми гуллугчусу вар иди.-

11 Зиба� падша�а деди:
«Һөкмдарым бу гулуна нә әмр
едибсә, гулун �амысыны јери-
нә јетирәҹәк». Беләҹә, Мефи-
бошет ша�задә кими Давудун
сүфрәсиндә� чөрәк јејирди.
12 Мефибошетин балаҹа оғлу
вар иди. Онун ады Микә иди.¸

Зиба�ын евиндә јашајанларын
�амысы Мефибошетин гуллуг-
чусу олду. 13 Мефибошет Је-
русәлимдә јашајыб �әмишә
падша�ын сүфрәсиндә чөрәк
јејирди./ О, ики ајағындан ши-
кәст иди.1

10 ӘмуниләринÀ падша�ы
өлдү, онун јеринә оғлу

Һанун тахта чыхды.3 2 Давуд
деди: «На�аш вахтикән мәнә
јахшылыг еләмишди. Инди ҝә-
рәк мән дә онун оғлу Һану-
на јахшылыг едим». Давуд
Һануна башсағлығы вермәк
үчүн бир нечә хидмәтчиси-
ни онун јанына ҝөндәрди. Ла-
кин Давудун адамлары әму-
ниләрин мәмләкәтинә ҝәләндә
3 әмуниләрин әмирләри өз
ағалары Һануна дедиләр: «Елә
билирсән ки, Давуд сәнин ата-
на �өрмәт еләдији үчүн баш-
сағлығы ҝөндәриб? Давуд хид-
мәтчиләрини ҹасуслуг етмәк,
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шә�әри ҝөздән кечириб јых-
маг үчүн ҝөндәриб». 4 Һанун
Давудун адамларынын сагга-
лынын бир тәрәфини гырх-
ды,* палтарларыны гуршаг-
дан ашағы кәсиб ҝери ҝөн-
дәрди. 5 Буну Давуда хәбәр
вердиләр. Давуд онлары гар-
шыламаға адам ҝөндәрди, чүн-
ки онлар чох биабырчы �алда
идиләр. Падша� онлара деди:
«Саггалыныз узанана гәдәр
Әри�ада+ галын, сонра ҝәләр-
синиз».

6 Әмуниләр Давуду гәзәб-
ләндирдикләрини анладылар.
Онлар Бејт-Рә�уб, вә Соба�-

арамиләриндән 20 000 пијада
дөјүшчүнү, Мәка�¸ падша�ы-
ны 1000 адамы илә вә Иштуб-
дан 12 000 адамы муздла тут-
дулар./ 7 Бу хәбәр Давуда ча-
танда о, Јуабы, бүтүн ордуну
вә иҝидләри даваја ҝөндәрди.1

8 Әмуниләр чыхыб шә�әр дар-
вазасынын ағзында дүзүлдү-
ләр. Соба� вә Рә�уб арамилә-
ри Иштуб вә Мәка�дан ҝәлән-
ләрлә бирҝә ајрыҹа дүзәнлик-
дә дурмушдулар.

9 Јуаб �үҹум гүввәләри-
нин габагдан вә архадан
онун үстүнә ҝәлдијини ҝө-
рәндә Исраилин сечмә го-
шунларыны ајырыб арамилә-
рә гаршы дүздү.À 10 О, ор-
дунун галан �иссәсини гарда-
шы Абшаја3 тапшырды. Онлар
әмуниләрә4 гаршы дүзүлмә-
ли идиләр. 11 Јуаб гардашы-
на деди: «Әҝәр арамиләр мәни
үстәләсәләр, сән мәнә көмәјә
ҝәләрсән, әҝәр әмуниләр сәни
үстәләсәләр, мән сәнә көмәјә
ҝәләрәм. 12 Биз халгымыз вә
Алла�ымызын шә�әрләри на-
минә мәтин, ҹәсур олмалыјыг.S

Је�ова да неҹә мәслә�әт би-
ләрсә, елә едәр».m

13 Јуаб гошуну илә арами-
ләрин үстүнә �үҹума кечди.

Онлар онун өнүндән гачды-
лар.* 14 Әмуниләр арамилә-
рин гачдығыны ҝөрәндә Абша-
јын габағындан ҝери чәкилиб
шә�әрә ҝирдиләр. Јуаб әмуни-
ләрлә дөјүшдән сонра Јерусә-
лимә гајытды.

15 Исраил тәрәфиндән ба-
сылан арамиләр јенидән бир
јерә топлашдылар.+ 16 Һә-
дадзәр, адам ҝөндәриб чај�
бөлҝәсиндәки- арамиләри ча-
ғырды. Онлар Һәдадзәрин
орду башчысы Шобагын баш-
чылығы алтында Һелама ҝәл-
диләр.

17 Буну Давуда хәбәр вер-
диләр. О, дәр�ал бүтүн Исраи-
ли топлады, Иорданы кечиб
Һелама ҝәлди. Арамиләр Даву-
да гаршы дүзүлүб онунла дө-
јүшдүләр.¸ 18 Анҹаг арами-
ләр Исраилин габағындан гач-
дылар. Давуд арамиләрин 700
арабачысыны вә 40 000 сүва-
рисини гырды, онларын орду
башчысы Шобагы вуруб өл-
дүрдү./ 19 Һәдадзәрин табе-
лијиндә олан падша�лар Ис-
раилә мәғлуб олдугларыны ҝө-
рәндә Исраиллә сүл� бағлајыб
она табе олдулар.1 Арамиләр
бир да�а ҹүрәт едиб әмунилә-
рә көмәјә ҝәлмәдиләр.

11 Илин әввәлиндә�, пад-
ша�лар јүрүшә чыхан

вахт Давуд Јуабы, адамлары-
ны вә бүтүн Исраил ордусу-
ну әмуниләри мә�в етмәјә ҝөн-
дәрди. Онлар Рабба�ы мү�аси-
рәјә алдылар.À Давуд исә Јеру-
сәлимдә галмышды.3

2 Бир ахшам Давуд јатағын-
дан галхыб сарајын дамын-
да вар-ҝәл едирди. Дамдан ба-
ханда бир чимән гадын ҝөр-
дү. Гадын чох ҝөзәл иди.
3 Давуд адам ҝөндәрди ки,
гадынын ким олдуғуну өј-
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рәнсин. Она хәбәр ҝәтирди-
ләр: «Бу, �ет* Урјајын+ арвады,
Әлјамын, гызы Бадсәбадыр-».
4 Давуд онун далынҹа адам
ҝөндәрди.¸ Гадын ҝәлди. Давуд
онунла јахынлыг етди./ (Онда
гадынын мурдарлыгдан� тә-
мизләнмә вахты иди.)1 Сонра
гадын евинә гајытды.

5 Гадын бојлу галды, Да-
вуда хәбәр ҝөндәриб �ами-
лә олдуғуну билдирди. 6 Да-
вуд адам јоллајыб Јуаба: «Һет
Урјајы јаныма ҝөндәр», — деди.
Јуаб Урјајы Давудун јаны-
на ҝөндәрди. 7 Урјај Даву-
дун јанына ҝәлди. Давуд
ондан Јуабын, гошунларын
вәзијјәтини сорушду, мү�ари-
бәнин ҝедишаты илә мараг-
ланды. 8 Сонра Урјаја деди:
«Ҝет евинә динҹәл». Урјај пад-
ша�ын евиндән чыхды. Пад-
ша� онун далынҹа совгат�
ҝөндәрди. 9 Амма Урјај пад-
ша�ын гуллугчулары илә са-
рајын ҝиришиндә јатды, евинә
ҝетмәди. 10 Урјајын евә ҝет-
мәдијини Давуда билдирдиләр.
Онда Давуд Урјаја деди: «Јол-
дан ҝәлмәмисән? Нә үчүн еви-
нә ҝетмирсән?» 11 Урјај Да-
вуда ҹаваб верди: «СандыгÀ,
Исраил, Јә�уда чардагларда
гала-гала, ағам Јуаб вә �өкм-
дарымын гуллары чөл-бија-
банда ордуҝа� гурдуглары бир
вахт мән неҹә евимә ҝедиб је-
јим, ичим, арвадымла јатым?3

Падша� сағ олсун, ҹанын �аг-
гы, мән белә шеј етмәрәм!»

12 Давуд Урјаја деди: «Бу
ҝүн дә бурада гал. Саба�
сәни јола саларам». Урјај о ҝүн
дә, о бириси ҝүн дә Јерусә-
лимдә галды. 13 Сонра Давуд
ону јанына чағырды вә онун-

55B8 � ˚ÑbSY*W VSE +d`*/* a¾Ñ+Àb *U+*O
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ла јејиб-ичди. Ону сәрхош
оланаҹан ичиртди. Амма ах-
шам о, ағасынын гуллугчула-
ры илә бир јердә, јатағында
јатды, евинә ҝетмәди. 14 Сә-
�әр Давуд Јуаба мәктуб јазыб
Урјајла ҝөндәрди. 15 Мәктуб-
да јазмышды: «Урјајы өн хәт-
тә, дөјүшүн ән шиддәтли је-
ринә гојун, өзүнүзсә јанындан
чәкилин. Гој ону вуруб өлдүр-
сүнләр».*

16 Јуаб шә�әри ҝүҹлү нә-
зарәт алтында сахлајырды. О,
иҝид дөјүшчүләрин �арада ол-
дуғуну билирди. Урјајы �әмин
јерә гојду. 17 Шә�әрин киши-
ләри чыхыб Јуабла дөјүш-
дүләр. Давудун адамларындан
өләнләр олду. Онларын ара-
сында �ет Урјај да вар иди.+

18 Јуаб мү�арибәнин ҝедиша-
ты барәдә Давуда јерли-јатаг-
лы мәлумат ҝөндәрди. 19 О,
гасиди өјрәдиб деди: «Дөјүш
барәдә падша�а �әр шеји да-
нышандан сонра, 20 ола бил-
син, падша� гәзәбләниб десин:
“Нә үчүн шә�әрә бу гәдәр ја-
хын ҝедиб вурушдунуз? Бил-
мирдиниз ки, онлар диварын
үстүндән сизә ох атаҹаглар?
21 Јәрубәшитин, оғлу Әбумә-
лики ким вурмушду?- Тәбәз-
дә диварын үстүндән дәјир-
ман дашы атыб ону өлдүрән
гадын дејилди? Нә үчүн дива-
ра о гәдәр јахын ҝетдиниз?”
Онда дејәрсән: “Гулун �ет Ур-
јај да өлдү”».

22 Гасид ҝедиб Јуабын тап-
шырдығы �әр шеји Давуда
данышды. 23 Гасид Давуда
деди: «Онларын адамлары
бизә ҝүҹ ҝәлдиләр, шә�әр-
дән чыхыб үстүмүзә �әм-
лә етдиләр. Амма биз онла-
ры дарвазанын ағзына гә-
дәр ҝери говдуг. 24 Охчулар
диварын үстүндән гуллары-
ны оха тутдулар. Гулларындан
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өләнләр олду. Гулун �ет Ур-
јај да өлдү».* 25 Давуд гасидә
деди: «Јуаба дејәрсән ки, үрә-
јини сыхмасын. Гылынҹ ҝа�
бирини вурур, ҝа� о бирисини.
Гој шә�әрә гаршы �үҹуму ҝүҹ-
ләндириб ону алсын.+ Бу сөз-
ләрлә ону ру�ландыр».

26 Урјајын арвады әринин
өлүм хәбәрини аланда онун
үчүн јас тутду. 27 Јас мүд-
дәти битән кими Давуд адам
ҝөндәриб ону евинә ҝәтиздир-
ди. О, Давудун арвады олду, вә
она оғул доғду. Амма Давудун
бу әмәли Је�оваја чох ағыр
ҝетди.-

12 Је�ова Натаны¸ Давудун
јанына ҝөндәрди. Натан

Давудун јанына ҝәлиб/ белә
бир ә�валат данышды: «Бир
шә�әрдә ики киши вар иди.
Онлардан бири варлы, о бири-
си касыб иди. 2 Варлы киши-
нин сајсыз-�есабсыз сүрүләри,
нахырлары вар иди.1 3 Касы-
бын исә алдығы балаҹа гузу-
дан савајы �еч нәји јох иди.À

Киши бу гузуну бәсләјир, өз ја-
нында бөјүдүр, оғулларындан
ајырмырды. Гузуја өз тикәсин-
дән једиздирир, ону өз ҹамын-
дан ичиздирир, гојнунда јатыз-
дырырды. Гузу она доғма гызы
кими иди. 4 Бир ҝүн варлы
кишинин гонағы ҝәлди. Анҹаг
киши гонағына јемәк �азырла-
маг үчүн өз сүрүсүндән, нахы-
рындан �ејван гыјмады, ҝедиб
касыбын гузусуну кәсди, гона-
ғы үчүн јемәк �азырлады».3

5 Буну ешитҹәк Давудун ки-
шијә гәзәби аловланды. О, На-
тана деди: «Је�оваја анд ол-
сун,4 бу киши өлүмә лајигдир!
6 Инсафсызлыг етдијинә ҝөрә
гузунун әвәзини дөрд гат өдә-
мәлидир».S

7 Натан Давуда деди: «Һә-
мин адам сәнсән! Исраилин
Алла�ы Је�ова белә дејир:

“Мән сәни мәс� едиб Исраилә
падша� гојдум.* Сәни Талутун
әлиндән гуртардым.+ 8 Сәнә
ағанын евини вердим., Аға-
нын арвадларыны гојнуна сал-
дым.- Исраил вә Јә�уда нә-
силләрини сәнә вердим.¸ Бу, аз
идисә, бундан артығыны едәр-
дим./ 9 Нә үчүн сән Је�ова-
нын сөзүнү тапдалајыб Онун
өнүндә пис иш тутдун? Һет
Урјајы гылынҹын ағзына вер-
дин!1 Ону әмуниләрин гылын-
ҹы илә өлдүрүбÀ арвадыны
өзүнә арвад етдин.3 10 Сән
ки Мәнә хор бахыб �ет Урја-
јын арвадыны өзүнә арвад
етдин, бундан сонра евин-
дән гылынҹ әскик олмајаҹаг”.4

11 Је�ова белә дејир: “Өз еви-
нин ичиндән башына бәла ҝә-
тирәҹәјәм.S Ҝөзүн ҝөрә-ҝөрә
арвадларыны ҝөтүрүб башга-
сына верәҹәјәм,m о, ҝүнүн ҝү-
норта чағы арвадларынла јата-
ҹаг. U 12 Сән ҝизлиндә етдин,V

Мән исә буну ҝүнүн ҝүнорта
чағы бүтүн Исраилин ҝөзү
гаршысында едәҹәјәм”».

13 Давуд Натана деди: «Је-
�оваја гаршы ҝүна� ет-
мишәм».Ä Натан Давуда ҹа-
ваб верди: «Је�ова ҝүна�ын-
дан кечир.W Сән өлмәјәҹәксән.Y

14 Амма бу �әрәкәтинлә Је�о-
ваја гаршы бөјүк �өрмәтсиз-
лик ҝөстәрдијин үчүн доғулан
оғлун өләҹәк».

15 Натан өз евинә ҝетди.
Је�ова Давудун Урјајын ар-

вадындан доғулан ушағынын
ҹанына азар салды. 16 Давуд
ушаға ҝөрә Алла�а јалвармаға
башлады. Оруҹ тутду, отағы-
на ҝириб бүтүн ҝеҹәни јердә
сәрили галды.Z 17 Евинин ағ-
саггаллары башына топлашыб
ону јердән галдырмаг истәди-
ләр. Анҹаг о галхмады, он-
ларла чөрәк јемәди. 18 Јед-
динҹи ҝүн көрпә өлдү. Даву-
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дун хидмәтчиләри ушағын өл-
дүјүнү она демәјә горхдулар.
Онлар дејирдиләр: «Ушаг �әлә
сағ оланда ону дилә тутдуг,
амма о, бизә гулаг асмады.
Инди она неҹә дејәк ки, ушаг
өлүб. Әлиндән бир хәта чы-
хар».

19 Давуд әјанларынын өз
араларында пычылдашдығы-
ны ҝөрәндә баша дүшдү ки,
ушаг өлүб. Онлардан сорушду:
«Ушаг өлүб?» Онлар: «Бәли», —
дејә ҹаваб вердиләр. 20 Онда
Давуд јердән галхды, јујунуб
әтирли јағла јағланды,* пал-
тарларыны дәјишди вә Је�ова-
нын евинә ҝедиб+ сәҹдә гыл-
ды. Сонра евинә гајыдыб је-
мәк истәди. Јемәк ҝәтирдиләр
вә о једи. 21 Әјанлары деди-
ләр: «Сән нијә белә едирсән?
Ушаг сағ оланда оруҹ тутуб ағ-
лајырдын, өләндә исә галхыб
чөрәк јејирсән». 22 О деди:
«Тифил сағ оланда оруҹ ту-
туб, ағлајырдым, фикирләшир-
дим, ким билир, бәлкә, Је�ова
мәнә рә�м едиб ону сағ сахла-
ды.- 23 Инди исә ушаг өлүб,
да�а нә үчүн оруҹ тутум? Мә-
ҝәр ону гајтара биләҹәјәм?¸ О
да�а мәним јаныма гајыдан де-
јил,/ мән онун јанына ҝедәҹә-
јәм».1

24 Давуд арвады Бадсәба-
ныÀ овундурду. Онун отағына
ҝедиб онунла јахынлыг етди.
Вәдәси тамам оланда гадын
бир оғлан доғду. Ушағын ады-
ны Сүлејман�3 гојдулар. Ушаг
Је�оваја чох әзиз олду.4

25 Алла� НатанS пејғәмбәри
ҝөндәриб ушағын адыны Јә-
дидјә� гојду. Чүнки ушаг Је�о-
ваја чох әзиз иди.

26 Јуаб әмуниләринm Раб-
ба� шә�әринә U гаршы вуру-
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шурду. О, падша� шә�әри-
ни тутду* 27 вә Давуда га-
сид ҝөндәриб деди: «Рабба-
�а гаршы дөјүшүб+ шә�әрин
су мәнбәләрини� әлә кечирми-
шәм. 28 Инди галан гошунла-
ры топла, ҝәл шә�әрә гар-
шы ордуҝа� гур. Јохса шә�ә-
ри мән алаҹағам, гәләбә мәним
адыма јазылаҹаг».

29 Давуд гошуну јығыб Раб-
ба�ын үстүнә ҝетди вә �ү-
ҹум едиб шә�әри алды. 30 О,
Мәлкумун башындан гызыл
таҹы ҝөтүрдү. Гызылын чәки-
си бир талант� иди, таҹ даш-
гашла бәзәдилмишди. Таҹы
Давудун башына гојдулар.
О �әм дә шә�әрдән чохлу гә-
нимәт әлә кечирди., 31 Шә-
�әрин ә�алисини көчүрдү. Он-
лары даш кәсән мишарлар-
ла, кәсиҹи дәмир аләтләр-
лә, дәмир балталарла ҝөрүлән
ишләрә вә кәрпиҹ �азырлама
ишинә тә�ким етди. О, әму-
ниләрин бүтүн шә�әрләриндә
белә етди. Ахырда Давуд го-
шуну илә бирликдә Јерусәли-
мә гајытды.

13 Давудун оғлу Абсала-
мын Тамар адында бир

ҝөзәл баҹысы вар иди.- Даву-
дун оғлу Әмнун¸ она ашиг ол-
мушду. 2 Әмнун баҹысы Та-
марын дәрдиндән дәли-дива-
нә иди. Гыз бакирә олду-
ғундан она әл дәјмәк Әмнуна
мүшкүл ҝөрүнүрдү. 3 Әмну-
нун Јә�унәдаб/ адында дос-
ту вар иди. Јә�унәдаб Даву-
дун гардашы Шимја�ын1 оғлу
иди, өзү дә јаман �ијләҝәр иди.
4 О, Әмнуна деди: «Ҝөрәсән,
ша�задә нијә ҝүнү-ҝүндән са-
ралыб солур? Бәлкә, дәрдини
ачыб дејәсән?» Әмнун деди:
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«Гардашым Абсаламын баҹы-
сы Тамара ашиг олмушам».*

5 Јә�унәдаб она деди: «Ҝет ја-
тағына узан, өзүнү нахошлуға
вур. Атан сәнә баш чәкмәјә ҝә-
ләндә она де: “Гој баҹым Та-
мар ҝәлиб мәнә јемәк версин.
Гој о, ҝөзүмүн габағында на-
хош јемәји �азырласын, мән дә
онун әлиндән јејим”».

6 Әмнун узаныб өзүнү на-
хошлуға вурду. Падша� Әмну-
на баш чәкмәјә ҝәләндә о деди:
«Гој баҹым Тамар ҝәлиб ҝөзү-
мүн габағында ики көкә би-
ширсин, мән дә онун әлиндән
јејим». 7 Давуд Тамара хәбәр
ҝөндәрди: «Гардашын Әмну-
нун евинә ҝет, она јемәк би-
шир». 8 Тамар гардашы Әм-
нунун евинә ҝәлди, о, јатаг-
да иди. Гыз хәмир јоғурду,
онун ҝөзүнүн габағында көкә
биширди. 9 Көкәләри тава-
дан ҝөтүрүб онун габағына ҝә-
тирди. Амма Әмнун јемәди. О
деди: «Һамы бурадан чыхсын!»
Һамы чыхды.

10 Әмнун Тамара деди:
«Јемәји мәним јатаг отағы-
ма апар. Орада сәнин әлиндән
јејим». Тамар биширдији көкә-
ләри ҝөтүрүб гардашы Әм-
нунун јатаг отағына апарды.
11 Јахынлашыб ону једиздир-
мәк истәјәндә Әмнун гызы ту-
туб деди: «Ҝәл јатағыма, ба-
ҹым». 12 Амма гыз она деди:
«Јох, гардаш! Намусуму ләкә-
ләмә. Исраилдә белә шеј ет-
мәк олмаз.+ Бу ҹүр бинамуслуг
етмә., 13 Бу ләкәни үстүм-
дән неҹә силәрәм? Сәнин өзү-
нә дә Исраилдә бигејрәт де-
јәрләр. Мәни падша�дан истә,
о, јох демәз». 14 Амма Әм-
нун гызын сөзүнә мә�әл гојма-
ды. О, гызы зорлајыб намусуну
ләкәләди. 15 Сонра Әмнунун
гыздан зә�ләси ҝетди. Белә
ки, онун гыза нифрәти севҝи-

синдән ҝүҹлү олду. Әмнун она
деди: «Дур, рәдд ол!» 16 Гыз
она деди: «Јох, гардаш. Мәни
говмағын башыма ҝәтирдијин
писликдән дә бетәр олар!» Ла-
кин Әмнун гыза гулаг асмады.

17 Әмнун нөкәри чағырыб
деди: «Буну бурадан чыхар,
гапыны да далынҹа бағла».
18 (Гыз бакирә ша� гызлары-
нын ҝејдији нахышлы� хәләт-
дә иди.) Әмнунун нөкәри гызы
бајыра чыхарыб далынҹа гапы-
ны бағлады. 19 Тамар башы-
на күл әләди,* нәфис хәләти-
нин јахасыны ҹырды. Башына
дөјә-дөјә, ағлаја-ағлаја чыхыб
ҝетди.

20 Абсалам+ баҹысындан
сорушду: «Сәнә гардашын Әм-
нун тохунуб? Ејби јохдур,
баҹы, сакитләш. О, сәнин гар-
дашындыр., Чох үрәјинә сал-
ма». Беләликлә, Тамар тән�а-
лыға чәкилиб гардашы Абса-
ламын евиндә јашады. 21 Бу
�адисә Давуд падша�ын гула-
ғына чатанда о, бәрк гәзәблән-
ди.- Амма о, Әмнунун хәтри-
нә дәјмәди. Чүнки ону чох
севирди. Әмнун онун илк оғлу
иди. 22 Абсалам да Әмнуна
бир кәлмә олсун, нә јахшы, нә
пис сөз демәди. Амма баҹы-
сы Тамарын намусуна тохун-
дуғу үчүн¸ Әмнуна кин сахла-
јырды./

23 Үстүндән ики ил кечди.
Абсалам Әфраимин1 јахынлы-
ғында, Баал-Һәзурда гојунла-
рыны гырхдырырды. Абсалам
ша�задәләрин �амысыны ора
дәвәт етмишди.À 24 О, пад-
ша�ын јанына ҝәлиб деди:
«Бу гулун гојунларыны гыр-
хыр. Ха�иш едирәм, гој пад-
ша� әјанлары илә ора, јаны-
ма тәшриф бујурсун». 25 Пад-
ша� исә Абсалама деди: «Јох,
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бала. Һамымыз ҝетсәк, сәнә
јүк оларыг». Абсалам падша�ы
дилә тутса да, о разылашма-
ды, анҹаг она хејир-дуа верди.
26 Онда Абсалам деди: «Инди
ки сән ҝетмирсән, �еч олма-
са гој гардашым Әмнун бизим-
лә ҝетсин».* Падша� она деди:
«О, нә үчүн сизинлә ҝетсин?»
27 Лакин Абсаламын тәки-
диндән сонра падша� Әмнуну
вә бүтүн ша�задәләри онунла
ҝөндәрди.

28 Абсалам нөкәрләринә
әмр етди: «Сәрвахт олун, елә
ки Әмнун шәрабдан мејхош
олду, сизә “Әмнуну вурун” де-
јәҹәјәм. Сиз дә ону вуруб өлдү-
рәрсиниз. Горхмајын. Бу, мә-
ним әмримдир. Мө�кәм, ҹәсур
олун». 29 Нөкәрләр Абсала-
мын тапшырдығы кими, ву-
руб Әмнуну өлдүрдүләр. Онда
о бири ша�задәләр өз га-
тырларына миниб гачдылар.
30 Онлар �әлә јолда олан-
да Давуда хәбәр ҝәлди: «Аб-
салам бүтүн ша�задәләри өл-
дүрүб, бири дә сағ галмајыб».
31 Буну ешитҹәк падша� гал-
хыб јахасыны ҹырды вә јерә
сәрилди. Бүтүн әјанлар јахала-
рыны ҹырыб онун јанында
дурдулар.

32 Давудун гардашы Шим-
ја�ын+ оғлу Јә�унәдаб, деди:
«Ағам бүтүн ша�задәләрин
өлдүјүнү зәнн етмәсин. Тәкҹә
Әмнун өлүб.- Бу, Абсаламын
әмри олуб.¸ Әмнун онун ба-
ҹысы Тамарын намусуну лә-
кәләдији ҝүндән о, бу нијјәт-
дә иди./ 33 Ағам падша�, “бү-
түн ша�задәләр өлүб” сөзү-
нү үрәјинә салма, тәкҹә Әмнун
өлүб».

34 Абсалам исә гачыб ҝет-
мишди.1 Ҝөзәтчи башыны гал-
дырыб баханда ҝөрдү ки, ар-
хадакы јолдан, дағын јамаҹын-

дан бөјүк бир дәстә ҝәлир.
35 Јә�унәдаб* падша�а деди:
«Будур, ша�задәләр гајыдыр.
Бу гулунун дедији дүз чыхды».
36 О, сөзүнү гуртарар-гуртар-
маз ша�задәләр �өнкүрә-�өн-
күрә ичәри дахил олдулар.
Падша� да, әјанлары да �өнкү-
рүрдүләр. 37 Абсалам гачыб
Гәшур падша�ы Ами�уд оғлу
Талмајын+ јанына ҝетди. Давуд
хејли мүддәт оғлу үчүн јас сах-
лады. 38 Гәшура, гачан Абса-
лам үч ил орада јашады.

39 Вахт кечди, Давуд пад-
ша� Әмнунун өлүмү илә ба-
рышды. О, Абсаламы ҝөрмәк
истәди.

14 Сәрја оғлу Јуаб- анлады
ки, падша�ын үрәји Аб-

салама тәрәф мејилләниб.¸

2 Јуаб Тәгу�а/ адам ҝөндәриб
орадан ағыллы бир гадын ҝә-
тиртди вә она деди: «Өзүнү
јаслы кими апар, јас палтары
ҝејин, өзүнә әтирли јағ вур-
ма.1 Өзүнү елә ҝөстәр ки, ҝуја
узун мүддәтдир киминчүнсә
јас сахлајырсан. 3 Сонра пад-
ша�ын јанына ҝедиб белә-белә
де». Јуаб она нә демәли олду-
ғуну өјрәтди.

4 Тәгу�лу гадын падша�ын
јанына ҝетди, �үзурунда үзү-
гојлу јерә дөшәниб деди: «Ја
�өкмдар, дадыма јетиш!»
5 Падша� ондан сорушду:
«Дәрдин нәдир?» Гадын ҹаваб
верди: «Әрим вәфат едиб, дул
галмышам. 6 Еј ағам, мәним
ики оғлум вар иди. Бир дәфә
чөлдә давалары дүшдү. Ора-
да �еч ким јох иди ки, онла-
ры ајырсын. Бири вуруб о би-
рисини өлдүрдү. 7 Инди бү-
түн нәсил үстүмә галхыб ки,
бәс гардаш гатилини вер, он-
дан гардашынын интигамыны
алаг.À Онун вәрәсә олуб-олма-
мағынын бизә �еч бир дәхли
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јохдур. Онлар оҹағымын олан-
галан көзүнү дә сөндүрәҹәк-
ләр. Әримин јер үзүндә нә
ады, нә дә јадиҝары галаҹаг».

8 Падша� гадына деди:
«Евинә гајыт. Сәнин ишинә ән-
ҹам чәкәҹәјәм». 9 Тәгу�лу га-
дын падша�а деди: «Ја �өкм-
дар, гој ҝүна� мәним вә ата-
мын евинин бојнуна олсун.
Падша� да, тахты да тәг-
сирсиздир». 10 Падша� деди:
«Ким сәнә бир сөз десә, ону
јаныма ҝәтир. Бир дә �ү-
нәр едиб сәни инҹидә бил-
мәз». 11 Амма гадын деди:
«Еј падша�, Алла�ын Је�ова-
ны јадындан чыхарма. Гојма
ган интигамчысы* бундан да
бөјүк фәлакәт ҝәтирсин, оғлу-
му мә�в етсин». Падша� деди:
«Је�оваја анд олсун,+ оғлунун
башындан бир түк дә әскик
олмајаҹаг». 12 Гадын деди:
«Ја �өкмдар, изин вер, гара-
башын сәнә бир сөз сөјләсин».
Падша�: «Сөјлә!» деди.

13 Гадын деди: «Бәс нә
үчүн сән Алла�ын халгына,

гаршы белә бир шеј етмәк фик-
ринә дүшмүсән? Падша�, сән
белә демәклә өзүнү мүгәссир
едирсән. Чүнки гачаг дүшмүш
оғлуну ҝери гајтармырсан.-

14 Һамымыз торпаға төкүлән-
дән сонра јығмаг мүмкүн ол-
мајан су кими өлүб ҝедәҹә-
јик. Анҹаг Алла� ҹаны ал-
мыр, О чарә едир ки, говул-
муш адам �әмишәлик Ондан
ајры дүшмәсин. 15 Еј пад-
ша�, ҹамаат мәни горхутдуғу
үчүн мән ҝәлиб дәрдими сәнә
әрз етдим. Бу гарабашын фи-
кирләшди ки, “ҝедим, падша-
�а данышым. Јәгин о, гараба-
шынын ха�ишини јерә салмаз.
16 Падша� гулаг асар, оҹағы-
мы сөндүрүб мәни вә тәк оғ-
луму Алла�ын вердији мирас-

дан мә�рум етмәк истәјәнлә-
рин әлиндән бу гарабашыны
гуртарар”.* 17 Бу гарабашын
өз-өзүнә деди: “Гој ағам �өкм-
дар мәни архајын етсин”. Чүн-
ки �өкмдарым хејирлә шәри
ајырд етмәкдә Алла�ын мәлә-
ји кимидир. Гој Алла�ын Је�о-
ва сәнә јар олсун».

18 Падша� гадына деди:
«Сәндән бир шеј сорушаҹағам,
амма мәндән �еч нәји ҝиз-
ләтмә». Гадын: «Соруш, �өкм-
дар», — деди. 19 Падша� со-
рушду: «Бу, Јуабын ишидир?»+

Гадын ҹаваб верди: «Падша�
сағ олсун, еләдир ки вар. Гу-
лун Јуаб бүтүн бу сөзлә-
ри мәнә өјрәдиб. 20 О, белә
етди ки, сән мәсәләјә башга
тәрәфдән бахасан. Ағам �өкм-
дар Алла�ын мәләји кими мүд-
рикдир, мәмләкәтдә баш верән
�әр шејдән �алидир».

21 Падша� Јуаба деди:
«Јахшы. Мән буну едәҹәјәм.,

Ҝет, о ҹаваны, Абсаламы ҝери
ҝәтир».- 22 Јуаб үзүгојлу је-
рә дөшәнди вә падша�а ал-
гыш охујуб деди: «Бу ҝүн гулу-
на мәлум олду ки, о, сәнин ҝө-
зүндә лүтф тапыб, еј �өкмдар.
Чүнки сән гулунун ха�ишини
јерә салмадын». 23 Јуаб гал-
хыб Гәшура¸ ҝетди вә Абсала-
мы Јерусәлимә ҝәтирди.
24 Анҹаг падша� деди: «Гој о,
өз евинә ҝетсин, ҝөзүмә ҝө-
рүнмәсин». Абсалам өз евинә
ҝетди вә падша�ын ҝөзүнә ҝө-
рүнмәди.

25 Абсаламын јарашығы
дилләр әзбәри иди, бүтүн Ис-
раилдә онун кимиси јох иди.
Тәпәдән дырнаға кими онда
бирҹә дәнә дә ејиб јох иди.
26 Сачлары она ағырлыг етди-
јиндән �әр илин ахыры сачы-
ны кәсирди. Һәр дәфә ба-
шыны гырханда сачы сарајын
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чәки дашыјла� ики јүз ше-
кел� ҝәлирди. 27 Абсаламын
үч оғлу* вә Тамар адында бир
гызы вар иди. О, чох ҝөзәл гыз
иди.

28 Абсалам ики ил Јеру-
сәлимдә јашады, амма пад-
ша�ын ҝөзүнә ҝөрүнмәди.+

29 О, Јуабы падша�ын јаны-
на ҝөндәрмәк үчүн јанына ча-
ғыртдырды. Лакин Јуаб ҝәлмә-
ди. Икинҹи дәфә дә адам ҝөн-
дәриб ону чағыртдырды, Јуаб
јенә дә ҝәлмәди. 30 Онда Аб-
салам гуллугчуларына деди:
«Јуабын са�әси мәним са�ә-
мин јанындадыр. Орада арпа
битиб. Ҝедин зәмијә од вурун».
Абсаламын нөкәрләри ҝедиб
зәмини одладылар. 31 Јуаб
Абсаламын евинә ҝәлиб деди:
«Нә үчүн нөкәрләрин зәми-
ми јандырыблар?» 32 Абса-
лам Јуаба деди: «Сәнә хәбәр
ҝөндәрдим ки, дуруб ҝәләсән,
сәни падша�ын јанына ҝөндә-
рим. Сән дә она дејәсән: “Нә
үчүн мән Гәшурдан ҝәлдим?,

Орада галсајдым, бундан јах-
шы оларды. Падша�, изин вер,
�үзуруна ҝәлим. Әҝәр ҝүна-
�ым варса, мәни өлдүр”».

33 Јуаб падша�ын јанына
ҝедиб онунла данышды. Пад-
ша� Абсаламы чағырды. О,
падша�ын �үзуруна ҝәлди,
өнүндә үзүгојлу јерә дөшәнди.
Падша� Абсаламы өпдү.-

15 Бүтүн бунлардан сонра
Абсалам өзү үчүн ҹәнҝ

арабасы вә атлар �азырла-
ды, �әмчинин габағында гач-
маға әлли адам гојду.¸ 2 Аб-
салам сә�әр тездән галхыб
шә�әр дарвазасына ҝедән јо-
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лун кәнарында дурурду.* Иши-
ни падша� диванына ҝәтирән
адам+ ҝөрән кими, ону чағы-
рыб сорушурду: «Һансы шә-
�әрдәнсән?» О да: «Бу гулун
Исраилин филан гәбиләсин-
дәндир», — дејә ҹаваб ве-
рирди. 3 Абсалам она дејир-
ди: «Сән �аглысан. Амма пад-
ша�ын адамлары арасында
сәнин ишинә бахаҹаг кәс јох-
дур». 4 Сонра дејирди: «Каш
мәни бу өлкәдә �аким гојарды-
лар. Онда кимин нә иши, нә
шикајәти олардыса, јаныма ҝә-
ләрди, мән дә онун ишинә әда-
ләтлә бахардым».

5 Кимсә јахынлашыб она
тәзим етмәк истәјәндә Абса-
лам әлини узадыб ону тутур
вә өпүрдү., 6 Ишини падша�
диванына ҝәтирән бүтүн ис-
раиллиләрлә Абсалам белә
едирди. Бу јолла Абсалам ис-
раиллиләрин үрәјини әлә
алырды.-

7 Дөрд илин� сонунда Аб-
салам падша�дан ха�иш етди:
«Изин вер, Һәбруна¸ ҝедим,
Је�оваја дедијим нәзири је-
ринә јетирим. 8 Мән Арам
Гәшурунда јашајанда/ нәзир
едиб демишдим:1 “Әҝәр Је-
�ова мәни Јерусәлимә гај-
тарса, Је�оваја гурбан кәсә-
ҹәјәм”». 9 Падша� она деди:
«Ҝет, јолун аванд олсун». О ду-
руб Һәбруна ҝетди.

10 Абсалам бүтүн Исраил
гәбиләләринә ҹасуслар ҝөндә-
риб деди: «Шејпур сәсини
ешидән кими: “Абсалам Һәб-
рундаÀ падша� олду!” —
дејә ҹар чәкин». 11 Јерусә-
лимдән дәвәт етдији 200 нә-
фәр дә Абсаламла бирликдә
ора ҝетмишди, амма онлар
ора тәмиз нијјәтлә ҝетмишди-
ләр, �еч нәдән хәбәрләри јох
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иди. 12 Абсалам гурбан тәг-
дим едәндә Ҝилоја*, Давудун
мәслә�әтчиси+ ҝилолу Әхту-
филин, далынҹа адам ҝөндәр-
ди. Суи-гәсд гуранлар ҝет-ҝедә
ҝүҹләнирди. Абсаламын тә-
рәфдарларынын сајы чохалыр-
ды.-

13 Бир гасид Давудун ја-
нына ҝәлиб деди: «Исраил-
лиләр Абсалама мејил салыб».
14 Онда Давуд Јерусәлим-
дә олан бүтүн әјан-әшрәфинә
деди: «Дурун гачаг,¸ јохса �еч
биримиз Абсаламын әлиндән
сағ чыхмајаҹағыг! Ҹәлд олун,
јохса о, гәфилдән үстүмүзү
кәсдириб башымыза бәла
ачар, шә�әри гылынҹдан кечи-
рәр!»/ 15 Онда әјанлары де-
диләр: «Еј падша�, нә әмр ет-
сән, гуллуғунда �азырыг».1

16 Падша� бүтүн ев ә�ли
илә чыхды, тәкҹә он ҹаријә-
синиÀ евә бахмаг үчүн сахла-
ды. 17 Падша� бүтүн адам-
лары илә бирликдә ҝетди. Он-
лар Бејт-Мәр�агда дајандылар.

18 Падша�ла ҝедән бүтүн
әјанлар, кәритиләр, фәләсли-
ләр,3 Ҹатдан4 онунла бирлик-
дә ҝәлмиш 600 ҹатлыS кечиб
ҝедирди, падша� да онлары
нәзәрдән кечирирди. 19 Пад-
ша� ҹатлы Иттајаm деди: «Сән
нијә бизимлә ҝедирсән? Га-
јыт тәзә падша�ын јанында
гал. Сән јаделлисән, онсуз да
јурд-јувандан дидәрҝин дүш-
мүсән. 20 Дүнән ҝәлмисән,
бу ҝүн сәни өзүмлә сәрҝәрдан
едим? Башымы ҝөтүрүб ҝе-
дәҹәјим јерләрә өзүмлә сү-
рүкләјим? Сојдашларыны� да
ҝөтүр, гајыт. Гој Је�ова Өз
мә�әббәтини, вәфасыны сән-
дән әсирҝәмәсин!»U 21 Амма
Иттај падша�а деди: «Је�ова-
ја анд олсун, падша�ын ҹаны

59B6> � ÁÀ`eÀZB -*`/*jW*`mZmD

�аггы, өлмәк дә варса, гал-
маг да варса, сәнинлә ҝедәҹә-
јәм!»* 22 Давуд Иттаја+ деди:
«Онда ҝәл кеч». Ҹатлы Иттај
бүтүн адамлары вә ушаглары
илә бирликдә о таја кечди.

23 Ҹамаат о таја кечәркән
ә�али �өнкүр-�өнкүр ағлајыр-
ды. Падша� Гидрон вадиси-
нин, јанында дурмушду. Һамы
о таја кечиб сә�ра јолуна
чыхды. 24 Садыг- да орада
иди, Алла�ын Ә�д сандығы-
ны¸ дашыјан лавилиләр/ онун
јанында иди.1 Онлар Алла-
�ын сандығыны јерә гојдулар.
Бүтүн ҹамаат шә�әрдән чы-
хыб вадини кечәнәдәк Әбја-
тарÀ орада дурду. 25 Падша�
Садыға деди: «Алла�ын сан-
дығыны шә�әрә гајтар.3 Әҝәр
Је�ованын ҝөзүндә лүтф тап-
сам, О, мәни ҝери гајтарыб
сандығы, онун мәскәнини ҝөр-
мәјимә изин верәҹәк.4 26 Јох
әҝәр лүтф тапмасам, гој мә-
нимлә неҹә истәјир, елә дә
рәфтар еләсин». 27 Падша�
ка�ин Садыға деди: «Сән ки
ҝөрүҹүсән.S Әбјатарла бирлик-
дә шә�әрә гајыдын, оғлун Әхи-
масы вә Әбјатарын оғлу Јо-
натаны да өзүнүзлә ҝөтү-
рүн.m Саламат ҝедин. 28 Сиз-
дән бир хәбәр ҝәләнәдәк мән
чөллүјүн кечидләриндә ҝөз-
ләјәҹәјәм». U 29 Садыгла Әбја-
тар Алла�ын сандығыны ҝөтү-
рүб Јерусәлимә гајытдылар вә
орада галдылар.

30 Давуд башыөртүлү, ајаг-
јалын ағлаја-ағлаја Зејтун да-
ғынаV галхырды. Онун јанын-
дакылар да башларыны өр-
түб ағлаја-ағлаја ҝедирдиләр.
31 Давуда хәбәр ҝәтирдиләр:
«Әхтуфил АбсаламынÄ јанын-
да, гијамчыларын арасында-
дыр».W Давуд деди: «Еј Је-
�ова, Әхтуфилин мәслә�әтини
ахмаглыға чевир!»Y
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32 Давуд Алла�а сәҹдә еди-

лән зирвәјә чатанда арклы*

Хушај+ јахасы ҹырыг, башы
тоз-торпаг ичиндә онун га-
бағына чыхды. 33 Давуд она
деди: «Әҝәр мәнимлә ҝетсән,
мәнә јүк олаҹагсан. 34 Јах-
шысы будур, шә�әрә ҝедиб Аб-
салама белә дејәсән: “Еј пад-
ша�, мән сәнин гулунам. Әв-
вәлләр атанын гулу олмушам,
инди исә сәнин гулунам”.,

Онда Әхтуфилин мәслә�әтини
позуб мәнә көмәк етмиш олар-
сан.- 35 Ка�инләр, Садыгла
Әбјатар да сәнинлә олаҹаг.
Падша�ын евиндән нә ешит-
сән, ка�инләрә, Садыгла Әб-
јатара дејәрсән.¸ 36 Садығын
оғлу Әхимас/ вә Әбјатарын
оғлу Јонатан1 да онларла-
дыр. Нә ешитсәниз, онларла
мәнә хәбәр ҝөндәрәрсиниз».
37 Абсалам Јерусәлимә дахил
олан заман Давудун досту Ху-
шајÀ да шә�әрә ҝирди.

16 Давуд дағын зирвәсин-
дән тәзәҹә араланмыш-

ды3 ки, Мефибошетин4 нөкә-
ри Зиба�S ики јүз көмбә чө-
рәк, јүз кишмиш лавашана-
сы, јүз јај мејвәси лавашанасы,
бир күп шәраб јүкләнмиш бир
ҹүт паланлы ешшәклә ону
гаршылады.m 2 Падша� Зиба-
�а деди: «Бунлары нијә ҝәтир-
мисән?» Зиба� ҹаваб верди:
«Ешшәкләри падша�ын күл-
фәтинин минмәси үчүн, чөрәк-
лә јај мејвәләрини ҹаванлар
үчүн, шәрабы чөллүкдә та-
гәтдән дүшәнләр үчүн ҝәтир-
мишәм».U 3 Падша� сорушду:
«Бәс ағанын оғлу �аны?»V Зи-
ба� деди: «О, Јерусәлимдә гал-
ды. Дејирди ки, бу ҝүн Ис-
раил ә�ли атамын тахт-таҹы-
ны мәнә гајтараҹаг».Ä 4 Пад-
ша� деди: «Мефибошетин �әр
шеји сәниндир».W Зиба� деди:
«Һүзурунда баш әјирәм, ја

�өкмдар! Тәки сәнин ҝөзүндә
лүтф тапым».*

5 Давуд падша� Ба�уримә
чатанда Талутун нәслиндән
олан Гира� оғлу Шимај+ лә-
нәт јағдыра-јағдыра она јахын-
лашырды., 6 О, Давудла әјан-
ларына, онун әтрафындакы
ҹамаата вә јан-јөрәсиндәки
иҝидләрә даш атырды. 7 Ши-
мај ләнәт охујараг дејирди:
«Чых ҝет, рәдд ол, әлиганлы
адам! Јарамазын бири јарамаз!
8 Је�ова сәндән тахтына ји-
јәләндијин Талутун евиндә
төкдүјүн ганларын гисасыны
алыр. Будур, Је�ова падша�-
лығы оғлун Абсалама верир.
Инди өз башын бәла чәкир,
чүнки әлин ганлыдыр!»-

9 Сәрја оғлу Абшај¸ падша-
�а деди: «Бу өлү көпәк/ нә �әд-
лә �өкмдарымы ләнәтләјир?1

Гој ҝедим, онун башыны бәдә-
ниндән ајырым».À 10 Падша�
деди: «Еј Сәрја оғуллары, бун-
дан сизә нә?3 Гој ләнәтләсин,4

Је�ова она бујуруб:S “Давуду
ләнәтлә!” Ким она дејә
биләр: “Нијә белә едирсән?”»
11 Сонра Давуд Абшајла әјан-
ларына деди: «Әҝәр өз белим-
дән ҝәлән оғлум ҹанымын гәс-
динә дурубса,m бу бинјаминли-
дәнU нә ҝөзләмәк олар? Онунла
ишиниз олмасын, гој ләнәтлә-
син, чүнки она Је�ова бују-
руб. 12 Бәлкә, Је�ова чәкди-
јим әзабы ҝөрүбV бу ҝүн мәнә
охунан ләнәтләрин мүгаби-
линдә мәнә јахшылыг едәр».Ä

13 Давуд буну дејиб адамла-
ры илә бирликдә јолуна давам
етди. Шимај исә дағын јамаҹы
илә онун бәрабәриндә ҝедиб
она гарғыш едир,W үстүнә даш,
торпаг атырды.

14 Падша�ла адамлары та-
гәтдән дүшмүш �алда ҝәлиб
мәнзилбашына јетишдиләр,
орада динҹләрини алдылар.
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15 Бу арада, Абсаламла бү-

түн исраиллиләр Јерусәли-
мә вардылар. Әхтуфил* дә он-
ларла иди. 16 Давудун досту
арклы+ Хушај, Абсаламын ја-
нына ҝәлиб деди: «Јашасын
падша�!- Јашасын падша�!»
17 Абсалам Хушаја деди:
«Достуна сәдагәтин будур?
Нә үчүн достунла ҝетмәдин?»
18 Хушај Абсалама деди:
«Хејр, мән Је�ованын, бу ҹа-
маатын вә Исраилин сечдији
адамын тәрәфиндәјәм, онун да
јанында галаҹағам! 19 Бир дә
ки, мән достумун оғлуна хид-
мәт етмәјиб, кимә едәҹәјәм?
Неҹә ки атана хидмәт едир-
дим, бундан сонра да сәнә хид-
мәт едәҹәјәм».¸

20 Абсалам Әхтуфилдән со-
рушду: «Нә мәслә�әт ҝөрүр-
сән?/ Нә едим?» 21 Әхтуфил
Абсалама деди: «Евә бахмаг
үчүн атанын гојуб ҝетдији ҹа-
ријәләрлә1 јат.À Онда бүтүн
Исраил ешидәҹәк ки, атанын
нифрәтини газанмысан вә сә-
нин тәрәфиндә оланларын го-
луна ҝүҹ ҝәләҹәк». 22 Белә-
ликлә, Абсалам үчүн дамда
чадыр гурдулар3 вә о, бү-
түн Исраилин ҝөзү гаршысын-
да4 атасынын ҹаријәләри илә
јахынлыг етди.S

23 О ҝүнләрдә Әхтуфилин
мәслә�әтиm Алла�дан ҝәлән
сөзә бәрабәр сајылырды. Да-
вуд да, Абсалам да, Әхтуфилин
бүтүн мәслә�әтләринә бу ҹүр
бахырды.

17 Әхтуфил Абсалама деди:
«Изин вер, 12 000 адам

ајырыб бу ҝеҹә Давуду тәгиб
едим. 2 О, јорғун, тагәтсиз
олан вахтU мән үстүнә ҝәлиб
ону ва�имәјә саларам. Јанын-
дакы адамлар гачар, мән тәкҹә
падша�ы өлдүрәрәм.V 3 Сон-
ра бүтүн халгы гајтарыб сәнин
јанына ҝәтирәрәм. Һамынын

гајытмасы үчүн ахтардығын
адамы арадан ҝөтүрмәк ла-
зымдыр. Онда бүтүн халг сүл-
�ә говушар». 4 Бу тәклиф Аб-
саламын вә бүтүн Исраил ағ-
саггалларынын хошуна ҝәлди.

5 Амма Абсалам деди: «Ҝә-
лин арклы Хушајы* да ча-
ғыраг, онун да фикрини өјрә-
нәк». 6 Хушај Абсаламын ја-
нына ҝәлди. Абсалам она
деди: «Әхтуфил белә мәслә�әт
вериб. Онун мәслә�әтинә гу-
лаг асаг? Әҝәр мүнасиб бил-
мирсәнсә, онда сән тәклифини
елә». 7 Хушај Абсалама деди:
«Јох, бу дәфә Әхтуфилин мәс-
лә�әти јахшы дејил!»+

8 Хушај сөзүнә давам елә-
ди: «Сән өз атаны, онун адам-
ларыны јахшы таныјырсан, би-
лирсән ки, онлар иҝид
адамлардыр., Инди онлар ба-
ласыны итирмиш ајы кими гә-
зәблидирләр.- Үстәлик, атан
ҹәнҝавәрдир.¸ О, ҝеҹәни ҹа-
маатла бирҝә кечирмәјәҹәк.
9 Инди о, �ансыса бир мағара-
да, ја да башга бир јердә ҝиз-
ләнир./ Әҝәр биринҹи о �әм-
лә етсә, ешидән дејәҹәк ки,
“Абсаламын адамлары мәғлуб
олду!” 10 Һәтта шир үрәкли1

ҹәсурларын белә, үрәји гор-
худан әријәҹәк. Чүнки атанын
иҝидлији, јанындакыларынын
да шүҹаәти бүтүн Исраилә
бәллидир.À 11 Мәним мәслә-
�әтим будур: гој Дандан Биир-
Сәбаја кими бүтүн Исраилдән
дәниз гуму гәдәр3 адам јанына
топлашсын.4 Сән дә онларын
башында дөјүшә ҝет. 12 Ону
�арада тапсаг, үстүнә �үҹум
едәрик. Јерә дүшән ше� кими
үстләринә шығыјыб өзүнү дә,
јанындакылары да мә�в едә-
рик, бир нәфәри дә сағ гој-
марыг. 13 Әҝәр о, шә�әрә чә-
килсә, бүтүн исраиллиләрлә
ҝедиб шә�әрдә дашы даш үст-
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дә гојмарыг, кәндирлә шә�әри
чәкиб чаја төкәрик. Шә�әрдә
бир чынгыл да сахламарыг».

14 Абсалам вә исраиллиләр
дедиләр: «Арклы Хушајын мәс-
лә�әти Әхтуфилинкиндән јах-
шыдыр!»* Је�ова Абсаламын
башына фәлакәт ҝәтирмәји гә-
рара алмышды.+ Одур ки, Је-
�ова Әхтуфилин ағыллы мәс-
лә�әтини �ечә чыхартды.,

15 Хушај ка�инләрә, Садыг-
ла Әбјатара деди:- «Әхтуфил
Абсалама вә Исраил ағсаггал-
ларына филан-филан мәслә�ә-
ти верди. Мән дә белә-белә де-
дим. 16 Инди тез Давуда хә-
бәр ҝөндәрин: “Бу ҝеҹә чөл-
лүкдәки кечидләрдә� галма. О
тәрәфә кеч, еј падша�, јохса
сән дә, јанындакылар да мә�в
олаҹагсыныз”».¸

17 Јонатанла/ Әхимас1 Ејн-
РоҝелдәÀ галырдылар, чүн-
ки шә�әрдә ҝөрүнә билмәз-
диләр. Бир гарабаш ҝедиб
�ал-гәзијјәни онлара даныш-
ды. Онлар хәбәри Давуд пад-
ша�а чатдырмаг үчүн јола
дүшдүләр. 18 Лакин бир ҹа-
ван онлары ҝөрүб Абсалама
чуғуллуг етди. Јонатанла Әхи-
мас ҹәлд ба�уримли3 бир ки-
шинин евинә ҝирдиләр. Онун
�әјәтиндә гују вар иди. Онлар
гујуда ҝизләндиләр. 19 Ки-
шинин арвады гујунун ағзына
өртүк сәриб үстүнә јарма төк-
дү. Һеч ким бундан хәбәр тут-
мады. 20 Абсаламын нөкәр-
ләри о евә ҝәлиб гадындан
сорушду: «Әхимасла Јонатан
�арададыр?» Гадын деди: «Он-
лар бурадан кечиб чај тәрә-
фә ҝетдиләр».4 О адамлар он-
лары ахтардылар, амма тапма-
јыб Јерусәлимә гајытдылар.

21 Адамлар ҝедәндән сон-
ра Әхимасла Јонатан гујудан

5;B5: � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB /º4ÀZWSVWÀ`/ÀD

чыхдылар вә ҝедиб Давуд пад-
ша�а сөјләдиләр: «Тез галх,
чајы кеч. Әхтуфил сәнин әлеј-
�инә белә-белә мәслә�әт ве-
риб».* 22 Давуд вә јанындакы
адамлар дәр�ал дуруб Иорда-
ны кечдиләр. Сә�әр дан јери
сөкүләндә артыг Иорданын бу
тајында адам галмамышды.

23 Әхтуфил ҝөрәндә ки,
онун мәслә�әти кечмәди, ула-
ғыны паланлајыб өз шә�әринә,
евинә ҝетди.+ Евиндәкиләрә
вәсијјәт едәндән, сонра өзүнү
асды.- Ону ата-бабаларынын
гәбриндә дәфн етдиләр.

24 Давуд исә Ма�анајимә¸

ҝетди. Абсалам исраиллиләр-
лә Иорданы кечди. 25 Абса-
лам Амассаны/ Јуабын јери-
нә орду башчысы гојмушду.1

Амасса исраилли Итра адлы
бир кишинин оғлу иди. Итра
На�ашын гызы, Јуабын анасы
Сәрјанын баҹысы АбигајилләÀ

јахынлыг етмишди. 26 Абса-
лам вә исраиллиләр Ҝиладда3

ордуҝа� гурдулар.
27 Давуд Ма�анајимә чатан

кими әмуниләрин Рабба�4 шә-
�әриндән На�аш оғлу Шоби,
Лә-Дибәрдән Әмаил оғлу Ма-
�ирS вә Рәҹлимдән ҝиладлы
Бәрзиллајm 28 јорған-дөшәк,
тешт-ләјән, ҝил габ-гаҹаг, буғ-
да, арпа, ун, говурға, пахла,
мәрҹи, гуру дән, 29 бал, јағ,
гојун, пендир ҝәтириб ҝәлди-
ләр. Онлар бүтүн бунлары Да-
вудла адамлары үчүн ҝәтир-
мишдиләр. U Дүшүнүрдүләр ки,
ҹамаат чөллүкдә аҹ-сусуз, јор-
ғундур.V

18 Давуд јанындакы адам-
лары сајды вә онла-

рын үзәринә јүзбашылар, мин-
башылар гојду.Ä 2 Онларын
үчдә бирини ЈуабаW, үчдә би-
рини Јуабын гардашы Сәр-
јаY оғлу АбшајаZ, о бири үчдә
бирини исә ҹатлы Иттаја\
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тапшырды. Падша� деди: «Мән
дә сизинлә дөјүшә ҝедәҹәјәм».
3 Ҹамаат исә деди: «Јох, сән
ҝетмә.* Дөјүшчүләр гачса, �әт-
та гошунун јарысы өлсә белә,
онларын веҹинә олмајаҹаг.
Чүнки сән бизим он мини-
мизә бәрабәрсән.+ Она ҝөрә
дә јахшы олар ки, сән шә�әр-
дән бизә көмәк ҝөндәрәсән».
4 Падша� онлара деди: «Неҹә
мәслә�әт билирсиниз, елә дә
едәрәм». Падша� шә�әр дар-
вазасынын јанында дурду. Го-
шун јүз-јүз, мин-мин шә�әрдән
чыхды. 5 Падша� Јуаба, Аб-
шаја вә Иттаја тапшырды: «Мә-
ним хәтримә о ҹаванла, Аб-
саламла кобуд давранмајын».,

Падша�ын Абсаламла әлагә-
дар башчылара вердији ҝөстә-
риши �амы ешитди.

6 Гошун исраиллиләрлә дө-
јүшмәк үчүн ирәлиләди. Дө-
јүш Әфраим мешәсиндә баш
тутду.- 7 Исраиллиләр¸ Даву-
дун адамлары гаршысында ба-
сылдылар./ Һәмин ҝүн чохлу
адам — 20 000 нәфәр гырылды.
8 Дөјүш бүтүн бөлҝәни бүрү-
дү. Үстәлик, �әмин ҝүн мешә-
дә өләнләрин сајы гылынҹдан
өләнләрин сајындан чох олду.

9 Нә�ајәт, Абсалам Давудун
дөјүшчүләри илә үз-үзә ҝәлди.
Абсалам гатырын үстүндә ҝе-
дирди. Гатыр бөјүк бир ағаҹын
алтындан кечәндә онун сачы
ағаҹын сых будагларына до-
лашды. Гатыр ҝетди, о исә
�авада асылы галды. 10 Бир
нәфәр ону ҝөрүб Јуаба1 хә-
бәр верди: «Абсаламы ҝөр-
дүм, ағаҹдан асылыб галмыш-
ды». 11 Јуаб она деди: «Ҝөр-
мүсән, бәс нијә елә орадаҹа
вуруб јерә сәрмәмисән? Белә
етсәјдин, сәнә он ҝүмүш, үс-
түндә дә бир гуршаг пешкәш
едәрдим». 12 О адам исә Јуа-
ба деди: «Мәнә мин ҝүмүш

дә версәјдиләр, јенә �өкмда-
рын оғлуна әл галдырмаз-
дым. Падша�ын сәнә, Абша-
ја вә Иттаја: “Һамыныза деји-
рәм, о ҹавандан, Абсаламдан
муғајат олун”, — тапшырдығы-
ны өз гулағымызла ешитдик.*

13 Әҝәр падша�ын әмриндән
чыхыб ону өлдүрсәјдим, бу,
падша�дан ҝизли галмазды,
�еч сән дә мәнә га�мар чых-
маздын». 14 Онда Јуаб она
деди: «Сәнинлә сөз ҝүләш-
дирмәјә вахтым јохдур!» О,
үч мизраг� ҝөтүрдү вә аға-
ҹын будаглары арасында асы-
лы галан вә �әлә сағ олан Аб-
саламын көксүнә саплады.
15 Јуабын он сила�дары ҝәл-
ди вә Абсаламы вуруб өлдүр-
дү.+ 16 Јуаб шејпур чалыб тә-
гиби дајандырды. Дөјүшчүләр
Исраили тәгиб етмәкдән әл чә-
киб ҝери гајытдылар. 17 Он-
лар Абсаламын ҹәсәдини ме-
шәдә бөјүк бир чухура атды-
лар вә үстүнә бөјүк бир даш
галағы јығдылар., Бүтүн ис-
раиллиләр дағылышыб евлә-
ринә гачдылар.

18 Абсалам сағлығында
Падша� дәрәсиндә- өзү үчүн
сүтун уҹалтмышды. О, өз-өзү-
нә дејирди: «Оғлум јохдур ки,
адымы јашатсын».¸ Она ҝөрә
дә сүтуна өз адыны гојмуш-
ду. Сүтун бу ҝүнәдәк Абсалам
абидәси адланыр.

19 Садығын оғлу Әхимас/

деди: «Ха�иш едирәм, иҹазә
вер, ҝедим падша�а хәбәр чат-
дырым. Је�ова ону дүшмәнлә-
риндән гуртарыб, онун үчүн
�агг-әдаләти бәргәрар едиб».1

20 Лакин Јуаб она деди: «Сән
бу ҝүн хәбәр апарма. Башга
ҝүн апарарсан, бу ҝүн јох.
Бу ҝүн падша�ын оғлу өлүб».À

21 Јуаб кушлу3 бир адама
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деди: «Ҝет, нә ҝөрмүсән пад-
ша�а даныш». Кушлу Јуаба тә-
зим едиб гачды. 22 Садығын
оғлу Әхимас бир дә Јуабдан
ха�иш етди: «Нә олур-олсун,
гој мән дә кушлунун далынҹа
гачым». Јуаб она деди: «Гачыб
нә дејәҹәксән, оғлум? Ахы сә-
нин үчүн апармаға хәбәр јох-
дур». 23 О исрар етди: «Нә
олур-олсун, гој гачым». Онда
Јуаб деди: «Гач!» Әхимас Иор-
дан бөлҝәси јолу илә гачыб
кушлуну өтдү.

24 Давуд шә�әрин ики дар-
вазасы арасында отурмушду.*

Ҝөзәтчи+ дивардакы дарваза-
нын дамына чыхыб бахды,
бир нәфәрин гачдығыны ҝөр-
дү. 25 Ҝөзәтчи гышгырыб
буну падша�а билдирди. Пад-
ша� деди: «Әҝәр о, тәкдир-
сә, демәли, хәбәр ҝәтирир». О
адам ҝетдикҹә јахынлашырды.
26 Ҝөзәтчи башга бир адамын
да гача-гача ҝәлдијини ҝөрдү.
Ҝөзәтчи дарваза кешикчиси-
ни �ајлајыб деди: «Бир нәфәр
дә гача-гача ҝәлир!» Падша�
деди: «О да хәбәр ҝәтирир».
27 Ҝөзәтчи деди: «Биринҹи
адам гачмағындан Садыг оғлу
Әхимаса бәнзәјир»., Падша�
деди: «О, јахшы адамдыр, јах-
шы хәбәрлә ҝәлир». 28 Әхи-
мас падша�ы сәсләјиб деди:
«Һәр шеј јахшыдыр!» Буну де-
јиб јерәдәк падша�а тәзим
етди. Сонра әлавә етди: «Еј
�өкмдарым, гијамчылары сәнә
тәслим едән Алла�ын Је�ова-
ја алгыш олсун!»-

29 Падша� сорушду: «Абса-
лам сағ-саламатдыр?» Әхимас
деди: «Еј �өкмдар, Јуаб сә-
нин гулуну вә мәни ҝөндәрән-
дә ҝөрдүм ки, орада нәсә гары-
шыглыг вар, амма билмәдим
нә олуб».¸ 30 Падша� деди:
«Кеч, бурада дур». Әхимас ке-
чиб о тәрәфдә дурду.

31 Кушлу ҝәлиб чатды* вә
деди: «Еј �өкмдарым падша�,
сәнә хәбәрим вар. Бу ҝүн Је-
�ова сәни гијамчыларын әлин-
дән гуртарараг �агг-әдаләти
бәргәрар етди».+ 32 Падша�
кушлудан сорушду: «Абсалам
сағ-саламатдыр?» Кушлу деди:
«Гој �өкмдарымын бүтүн дүш-
мәнләри, она гијам галды-
рыб хәтәр јетирмәк истәјәнлә-
рин �амысы о ҹаванын ҝүнүнә
дүшсүн!»,

33 Бу хәбәр падша�ы сар-
сытды. О, ағлаја-ағлаја дарва-
занын үстүндәки отаға галх-
ды. Ҝедә-ҝедә дејирди: «Оғ-
лум, оғлум Абсалам, оғлум Аб-
салам! Каш сәнин јеринә мән
өләјдим, Абсалам, оғлум, оғ-
лум!»-

19 Јуаба дедиләр: «Падша�
ағлајыр, Абсалама ҝөрә

јас тутур».¸ 2 Һәмин ҝүн халг
үчүн гәләбә јаса чеврилди.
Чүнки �амы ешитди ки, пад-
ша� оғлундан өтрү гәм ичин-
дәдир. 3 Һәмин ҝүн халг дө-
јүш мејданындан гачан әсҝәр-
ләр кими хәҹаләт чәкә-чәкә
сәссиз-сәмирсиз шә�әрә гајыт-
ды/. 4 Падша� үзүнү өртүб
уҹадан: «Оғлум Абсалам, оғ-
лум, оғлум Абсалам!» — дејә-
рәк ағлајырды.1

5 Јуаб евә, падша�ын јаны-
на ҝәлиб деди: «Сән бу ҝүн
сәни, оғулларыныÀ, гызлары-
ны3, арвадларыны, ҹаријәлә-
рини4 гуртаран бүтүн хид-
мәтчиләрини утандырдын.
6 Ким сәнә нифрәт едир, сән
онлары севирсән, ким сәни се-
вир, онлара нифрәт едирсән.
Бу ҝүн ачыг-ајдын ҝөстәр-
дин ки, сәркәрдәләринин, хид-
мәтчиләринин сәнин ҝөзүн-
дә зәррә гәдәр дәјәри јохдур.
Әминәм ки, �амымыз өлсәј-
дик, тәкҹә Абсалам сағ гал-
сајды, сәнин үчүн да�а јахшы
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оларды. 7 Галх, ҝет хидмәт-
чиләрини үрәкләндир. Әҝәр
ҝетмәсән, Је�оваја анд олсун
ки, бу ҝүн сәнин тәрәфин-
дә бир нәфәр дә галмајаҹаг.
Бу, ҝәнҹлијиндән бу ҝүнәдәк
башына ҝәлән мүсибәтләрин
ән бетәри олаҹаг». 8 Падша�
галхыб шә�әр дарвазасында
отурду. Ҹамаата хәбәр верил-
ди ки, падша� дарвазада оту-
руб. Һамы ахышыб падша�ын
�үзуруна ҝәлди.
Галан исраиллиләр гачыб

�әрә өз евинә ҝетмишди.*

9 Исраилин бүтүн гәбиләлә-
риндә мүба�исә ҝедирди:
«Падша� бизи дүшмәнләрдән
хилас етмишди,+ филиштли-
ләрин әлиндән гуртармышды.
Амма инди өзү Абсалама ҝөрә
өлкәдән гачыб., 10 Падша�
олараг мәс� етдијимиз Абса-
лам- дөјүшдә өлүб.¸ Бәс пад-
ша�ы ҝери гајтармаг үчүн нијә
�еч нә еләмирсиниз?»

11 Давуд падша� ка�инлә-
рә, Садыгла/ Әбјатара1 хә-
бәр ҝөндәриб деди: «Јә�у-
да ағсаггаллары илә даны-
шыбÀ белә дејин: “Исраилдә
ҝәзән сөз-сө�бәт падша�а ча-
тыб. Сиз нијә падша�ы сара-
ја гајтармагда ахыра галырсы-
ныз? 12 Ахы сиз мәним гар-
дашларымсыныз. Әтим, ганым
сизләрдәндир. Нијә сиз падша-
�ы ҝери гајтармагда ахыра га-
лырсыныз?” 13 Амассаја3 да
дејәрсиниз: “Әтин әтимдән, га-
нын ганымдандыр. Әҝәр бун-
дан сонра сәни Јуабын јеринә
орду башчысы гојмасам,4 гој
Алла� мәни ҹәзаландырсын”».

14 Беләликлә, о, бүтүн Јә-
�уданын үрәјини әлә алды. Он-
лар падша�а хәбәр ҝөндәрди-
ләр: «Хидмәтчиләринлә бир-
ликдә ҝери гајыт».

15 Падша� јола дүшдү вә
ҝәлиб Иордана чатды. Бүтүн

Јә�уда халгы падша�ы гаршы-
ламаг вә ону Иордандан ке-
чирмәк үчүн Ҝилгала* ҝәлди.
16 Ба�уримдән олан бинја-
минли Гира� оғлу Шимај+ јә�у-
далыларла бирҝә Давуд пад-
ша�ы гаршыламаға тәләсди.
17 Онунла бирликдә мин бин-
јаминли дә вар иди. Талут
евиндә нөкәр олан Зиба�, он
беш оғлу вә ијирми гуллугчу-
су илә тез-тәләсик ҝедиб өзү-
нү падша�дан габаг Иордана
чатдырды. 18 О�, падша�ын
ев ә�лини бу таја кечирмәк вә
падша�ын гуллуғунда �азыр
олмаг үчүн кечиддән о таја
кечди. Падша� Иорданы кеч-
мәјә �азырлашанда Гира� оғлу
Шимај онун өнүндә јерә дө-
шәниб 19 деди: «Ја �өкмдар,
ҝүна�ымдан кеч, Јерусәлим-
дән чыхдығын ҝүн бу гулунун
сәнин гаршында етдији тәгси-
ри унут.- Гој �өкмдарым буну
үрәјинә салмасын. 20 Били-
рәм ки, бөјүк гәләт еләмишәм,
она ҝөрә дә �өкмдары гаршы-
ламаг үчүн Јусиф евиндән �а-
мыдан габаг ҝәлмишәм».

21 Онда Сәрја¸ оғлу Аб-
шај/ деди: «Шимај өлмәли де-
јил? Ахы о, Је�ованын мәс�
олунмушуна ләнәт охумуш-
ду».1 22 Амма Давуд деди:
«Ахы сизин нә ишинизә га-
лыб, еј Сәрја оғуллары?À Нијә
бу ҝүн мәнә аси чыхырсыныз?
Һеч белә бир ҝүндә Исраил-
дә кимисә өлдүрмәк олар? Мә-
ҝәр мән билмирәм ки, Исраил-
дә падша� мәнәм?» 23 Сонра
падша� анд ичиб Шимаја деди:
«Сән өлмәјәҹәксән».3

24 Талутун нәвәси Мефибо-
шет4 дә падша�ы гаршыламаға
ҝәлмишди. Падша�ын чыхыб
ҝетдији ҝүндән сағ-саламат га-
јытдығы ҝүнә гәдәр о ајагла-
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рына бахмамыш, бығларыны
сәлигәјә салмамыш, палтарла-
рыны јумамышды. 25 О, пад-
ша�ы гаршыламаг үчүн Јеру-
сәлимә� ҝәләндә падша� она
деди: «Мефибошет, нә үчүн мә-
нимлә ҝетмәдин?» 26 О деди:
«Еј �өкмдар, гулум* мәнә кә-
ләк ҝәлди. Мән дедим ки:
“Ешшәји паланлајым, миниб
падша�ла ҝедим”. Ахы бу гу-
лун шикәстдир.+ 27 Амма о,
�өкмдарын јанында мәнә бө�-
тан атды., Инди, еј �өкм-
дар, сән Алла�ын мәләји ки-
мисән. Сәнә нә хошдурса, ону
да ет. 28 Һөкмдар атамын бү-
түн нәслини өлүмә мә�кум
едә биләрди, лакин мәнә сүф-
рәсиндә отуранларын арасын-
да јер верди.- Инди падша�а
шикајәт етмәјә мәним нә �аг-
гым вар?»

29 Падша� она деди: «Ар-
тыг данышмаға лүзум јох-
дур. Мән гәрарымы верми-
шәм, Зиба�ла торпағы јары
бөлүн».¸ 30 Мефибошет она
деди: «Инди ки �өкмдар сағ-
саламат өз сарајына гајыдыб,
гој �амысы онун олсун».

31 Ҝиладлы Бәрзиллај/ пад-
ша�ы Иордан чајына гәдәр
өтүрмәк үчүн Рәҹлимдән Иор-
дана ҝәлмишди. 32 Бәрзил-
лај чох гоҹа иди, онун сәксән
јашы вар иди. О, варлы-�ал-
лы адам иди. Падша� Ма�ана-
јимдә галдығы вахт әрзиндә о,
падша�ы азугә илә тәмин ет-
мишди.1 33 Падша� Бәрзил-
лаја деди: «Мәнимлә бирлик-
дә о таја кеч. Јерусәлимдә
мәним сүфрәмдә отурарсан».À

34 Амма Бәрзиллај падша�а
деди: «Нә өмрүм галыб ки,
падша�ла Јерусәлимә ҝедим?
35 Сәксән јашым вар,3 јахшы-
ны писдән ајырд едә билми-
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рәм, једијимин-ичдијимин да-
дыны билмирәм. Ханәндәлә-
рин сәсиндән зөвг алмырам.*

Һеч рәвадырмы ки, бу гулун
падша�а јүк олсун? 36 Гулу-
нун падша�ла Иордана гәдәр
ҝәлмәси бәсдир. Нијә падша�
мәнә белә мүкафат вермәли-
дир? 37 Изин вер гајыдым, өз
шә�әримдә, ата-анамын гәбри-
нин јанында өмрүмү баша ву-
рум.+ Будур гулун Ким�ам., Гој
о, �өкмдарла чајы кечсин. Сән
дә нә мәслә�әт биләрсән, онун
үчүн едәрсән».

38 Онда падша� деди:
«Ким�ам мәнимлә ҝедәҹәк.
Сән нә истәсән, онун үчүн едә-
ҹәјәм. Нә диләјин вар, јери-
нә јетирәҹәјәм». 39 Бүтүн ҹа-
маат Иорданы кечмәјә башла-
ды. Падша� Иорданы кечәндә
Бәрзиллајы өпүб- она алгыш
охуду. Бәрзиллај евинә гајыт-
ды. 40 Падша� Ҝилгала¸ тә-
рәф кечәндә Ким�ам да онун-
ла бирликдә кечди. Бүтүн јә�у-
далылар вә Исраил халгынын
јарысы падша�ы чајдан кечир-
ди./

41 Сонра бүтүн исраилли-
ләр падша�а јахынлашыб де-
диләр: «Нә үчүн гардашлары-
мыз јә�удалылар сәни оғурла-
дылар, сәни, ев ә�лини вә
адамларыны өзләри чајдан
кечиртдиләр?»1 42 Јә�удалы-
лар исраиллиләрә дедиләр:
«Чүнки падша� бизим го�уму-
муздур.À Нијә аҹығыныза ҝә-
лир? Бәјәм падша� бизи једи-
риб, јохса бизә �әдијјә вериб?»

43 Амма исраиллиләр јә�у-
далылара дедиләр: «Сәлтәнәт-
дә бизим он пајымыз вар.
Одур ки, Давуда сиздән чох
бизим �аггымыз чатыр. Нә
үчүн бизә хор бахдыныз? Пад-
ша�ымызы ҝери гајтармаға
биз биринҹи ҝетмәли дејил-
дик?» Амма јә�удалыларын
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сөзү исраиллиләрин сөзүндән
да�а кәсәрли олду.

20 Орада бинјаминли Бих-
ринин оғлу, Сәба адын-

да бир мәрдимазар вар иди.*

О, шејпур чалыб+ деди: «Бизим
Давудда пајымыз, Јәссә оғлун-
да ирсимиз јохдур., Еј Исраил,
�ајды, �әр кәс өз алла�лары-
на� гајытсын!»- 2 Онда бүтүн
исраиллиләр Давуду атыб Бих-
ри оғлу Сәбанын далынҹа ҝет-
диләр.¸ Јә�удалылар исә Иор-
дандан Јерусәлимә гәдәр пад-
ша�ларындан ајрылмадылар./

3 Давуд Јерусәлимдәки са-
рајына1 ҝәләндә евә бахмаг
үчүн гојдуғу он ҹаријәсиниÀ

башга бир евдә нәзарәт алтын-
да сахлады. Давуд онларын
јемәк-ичмәјини верирди, лакин
онларла јахынлыг етмирди.3

Онлар әрләри ола-ола өмүр-
ләринин ахырына гәдәр дул
кими јашадылар.

4 Падша� Амассаја4 деди:
«Үч ҝүн әрзиндә бүтүн јә�у-
далылары јаныма топла, өзүн
дә бурада ол». 5 Амасса јә-
�удалылары топламаға ҝетди,
амма тәјин олунан вахтда ҝә-
либ чыхмады. 6 Давуд Абша-
јаS деди: «Бихри оғлу Сәбаm

бизә Абсаламдан бешбетәр хә-
тәр јетирә биләр. U Ағанын
адамларыны ҝөтүр, онун изи-
нә дүш. Гој о, гала-шә�әр-
ләр тапыб әлимиздән гуртул-
масын». 7 ЈуабынV адамлары,
кәритиләр, фәләслиләрÄ вә бү-
түн иҝидләр онунла ҝетди-
ләр вә Бихри оғлу Сәбаны тә-
гиб етмәк үчүн Јерусәлимдән
чыхдылар. 8 Онлар Ҝибјон-
даW бөјүк дашын јанына чатан-
да АмассаY онларын гаршысы-
на чыхды. Јуаб дөјүш палта-
ры ҝејмиш, гылынҹы гынына
тахыб белинә бағламышды. О,
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ирәли аддым атанда гылынҹы
гынындан чыхыб јерә дүшдү.

9 Јуаб Амассаја деди: «Не-
ҹәсән, гардашым?» Сонра Јуаб
сағ әлилә Амассанын сагга-
лындан јапышды, ҝуја ону
өпмәк истәјирди. 10 Амасса
Јуабын әлиндәки гылынҹа фи-
кир вермәди. Јуаб гылын-
ҹы Амассанын гарнына со-
хуб* бағырсагларыны јерә төк-
дү. Икинҹи дәфә вурмаға е�ти-
јаҹ олмады, бир зәрбә илә ону
өлдүрдү. Сонра Јуабла гарда-
шы Абшај Бихри оғлу Сәбанын
далынҹа дүшдү.

11 Јуабын адамларындан
бири ҹәсәдин јанында дуруб
дејирди: «Ким Јуабын тәрә-
финдәдир, ким Давуда садиг-
дир, Јуабын далынҹа ҝәлсин!»
12 Амасса исә јолун ортасын-
да ган ичиндә сәрилиб гал-
мышды. Јуабын адамы �амы-
нын ҝәлиб орада дајандығы-
ны ҝөрәндә Амассанын ҹәсә-
дини сүрүјүб чөлә апарды вә
үстүнә палтар атды. Чүнки
�әр кәс онун јанында дајаныр-
ды. 13 Ҹәсәди јолдан чәкән-
дән сонра �амы Јуабла бир-
ликдә Бихри оғлу Сәбаны+ тә-
гиб етмәјә ҝетди.

14 Сәба Исраилин бүтүн гә-
биләләриндән кечиб Бејт-Мә-
ка�дакы Абилә, ҝәлди. Бихри-
ләр бир јерә јығышыб онун ар-
дынҹа ҝетдиләр.

15 Јуабла адамлары ҝәлиб
Бејт-Мәка�дакы Абили мү�а-
сирәјә алдылар вә мү�асирә
бәнди илә дөврәләнмиш шә-
�әрә гаршы мү�асирә гурғу-
су гурдулар. Јуаб адамлары
илә шә�әр диварыны учурмаг
үчүн диварын алтыны газыр-
ды. 16 Бир ағыллы гадын шә-
�әр диварынын үстүндән гыш-
гырыб деди: «Гулаг асын, гу-
лаг асын! Јуаба дејин бура ҝәл-
син, она дејиләси сөзүм вар».
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17 Јуаб она јахынлашды. Га-
дын ондан сорушду: «Јуаб сән-
сән?» О: «Мәнәм», — дејә ҹа-
ваб верди. Гадын деди: «Га-
рабашынын сөзүнү динлә». О:
«Ешидирәм», — деди. 18 Га-
дын сөзүнә давам етди: «Гә-
димдә белә дејирдиләр: “Абил-
дә сорушун, иш �әлл олун-
сун”. 19 Мән Исраилин сүл�-
пәрвәр, садиг адамларынын
адындан данышырам. Сән Ис-
раилин ана шә�әрини дағыт-
маг истәјирсән. Ахы нә үчүн
Је�ованын ирсини мә�в етмәк
истәјирсән?»* 20 Јуаб она ҹа-
ваб верди: «Шә�әри дағытмаг,
мә�в етмәк �еч ағлымдан да
кечмәјиб. 21 Мәгсәдим бу де-
јил. Әфраим дағлыг бөлҝәсин-
дән+ Бихри оғлу Сәба, Давуд
падша�а гаршы гијам галды-
рыб. Тәкҹә ону мәнә верин,
шә�әрдән чәкилим ҝедим». Га-
дын Јуаба деди: «Онун башы
дивардан сәнә атылаҹаг».

22 Гадын шә�әр ә�линин ја-
нына ҝетди. Онлар Бихри оғлу
Сәбанын башыны кәсиб Јуа-
ба атдылар. Јуаб шејпур чал-
ды, дөјүшчүләр шә�әрин мү-
�асирәсини ҝөтүрдүләр, �әрә
өз евинә ҝетди.- Јуаб исә Јеру-
сәлимә, падша�ын јанына га-
јытды.

23 Јуаб бүтүн Исраил орду-
сунун башчысы иди.¸ Јә�јадај/

оғлу Бәнаји1 кәритиләрин вә
фәләслиләрин башчысы иди.À

24 Әдурам3 әмәк мүкәлләфиј-
јәтлиләрин үзәриндә иди, Әхи-
луд оғлу Јә�ушафат4 исә сал-
намәчи иди. 25 Шәва� катиб,
СадыглаS Әбјатарm ка�ин иди-
ләр. 26 Јаирли Ира� Давудун
баш вәзири иди.

21 Давудун дөврүндә өлкә-
дә үч ил далбадал аҹ-

лыгU олду. Давуд Је�оваја мү-
раҹиәт етди. Је�ова она деди:
«Талутла ев ә�линин әли гана

батыб, о, ҝибјонлулары өлдүр-
мүшдү».* 2 Падша� ҝибјон-
лулары+ чағырыб онларла да-
нышды. (Ҝибјонлулар исраил-
ли дејилдиләр, амориләрдән,

сағ галанлар идиләр. Исраил-
лиләр онлары сағ сахламаға
анд ичмишдиләр,- амма Та-
лут Исраил вә Јә�удадан өтрү
тәәссүбкешлијинә ҝөрә онла-
ры гырмаг истәмишди.) 3 Да-
вуд ҝибјонлулара деди: «Сизин
үчүн нә едим? Бу ҝүна�ы неҹә
јујум ки, Је�ованын ирсинә ал-
гыш охујасыныз?» 4 Ҝибјон-
лулар она дедиләр: «Талут-
дан вә нәслиндән гызыл-ҝү-
мүш истәмирик.¸ Исраилдә
кимисә өлдүрмәјә дә �аггы-
мыз јохдур». Онда падша�
деди: «Үрәјиниз нә истәсә, ону
да едәҹәјәм». 5 Онлар пад-
ша�а дедиләр: «Бизи өлдү-
рән, бүтүн Исраилдән көкүмү-
зү кәсмәк истәјән адама/ ҝөрә
6 онун оғулларынын једдиси-
ни бизә верин. Биз онларын
ҹәсәдләрини Је�ованын се-
чилмиши1 Талутун шә�әрин-
дә, Ҝиба�даÀ Је�ованын өнүн-
дә асаҹағыг».3 Падша� деди:
«Онлары сизә верәҹәјәм».

7 Амма падша� Је�ованын
өнүндә Талут оғлу Јонатана
ичдији анда4 ҝөрә Талут оғлу
Јонатанын оғлу МефибошетәS

гыјмады. 8 Падша� Аја�ын
гызы Риспанынm Талутдан до-
ғулан ики оғлуну — Әрмунини
вә Мефибошети, �әмчинин Та-
лутун гызы Мәкјалын�U мә�ла-
лы Бәрзиллајын оғлу Әдраил-
дәнV олан беш оғлуну ҝөтүрүб
9 ҝибјонлулара верди. Онлар
да ҹәсәдләри Је�ованын �үзу-
рунда дағда асдылар.Ä Једди-
си дә бир јердә өлмүшдү,
онлары бичинин биринҹи
ҝүнүндә, арпа бичининин
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әввәлиндә өлдүрмүшдүләр.
10 Аја�ын гызы Риспа* чул ҝө-
түрүб гајанын үстүнә сәрди.
О, бичинин әввәлиндән та ҝөј-
дән ҹәсәдләрин үстүнә јағыш
јаған ҝүнә гәдәр орада галыб
мејитләри ҝүндүзләр гушлар-
дан, ҝеҹәләр јыртыҹы �ејван-
лардан горуду.

11 Талутун ҹаријәси Аја�
гызы Риспанын нә етдијини
Давуда дедиләр. 12 Давуд Та-
лутун вә оғлу Јонатанын сү-
мүкләрини Јабеш-Ҝилад баш-
чыларындан� алды.+ Филишт-
лиләр Ҝилбуда Талуту өлдү-
рән ҝүн онларын ҹәсәдләрини
Бејт-Шән мејданында асмыш-
дылар. Јабеш-ҝиладлылар да
онлары ҝизлинҹә орадан апар-
мышдылар., 13 Давуд Талут-
ла оғлу Јонатанын сүмүкләри-
ни орадан ҝәтирди, �әмчинин
едам олунанларын да сүмүк-
ләрини јығдылар.- 14 Талут-
ла оғлу Јонатанын сүмүкләри-
ни Бинјаминдәки Сәләдә¸, Та-
лутун атасы Кишин/ гәбриндә
дәфн етдиләр. Падша�ын бу-
јурдуғу �әр шеј јеринә јетири-
ләндән сонра Алла� онларын
өлкә үчүн етдији јалварышла-
ра гулаг асды.1

15 Јенә дә филиштлиләрлә
исраиллиләр арасында мү�а-
рибә башлады.À Давуд адамла-
ры илә ҝедиб филиштлиләрлә
дөјүшдү. Амма Давуд тагәтдән
дүшдү. 16 Рәфа өвладларын-
дан3 олан Ишбибәнөв адлы
бир нәфәр Давуду өлдүрмәк
истәди. Онун үч јүз шекел�
ағырлығында низәси4 вә тәзә
гылынҹы вар иди. 17 Сәрја
оғлу АбшајS Давудун дадына
чатыбm филиштлини өлдүрдү.
Онда Давудун адамлары анд
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ичиб дедиләр: «Сән бир дә би-
зимлә дөјүшә ҝетмәјәҹәксән!*

Исраилин чырағыны сөндүр-
мә!»+

18 Сонра јенә филиштли-
ләрлә Говда мү�арибә олду., О
вахт �уша�лы Сиббикај- Рәфа
өвладларындан¸ олан Сафы
өлдүрдү.

19 Јенә Говда филиштли-
ләрлә мү�арибә гопду./ Бејт-
лә�мли Јаәр-Үргимин оғлу Ил-
кәнан ҹатлы Ҹалуту өлдүрдү.
Ҹатлынын низәсинин сапы то-
хуҹу ағаҹы бојда иди.1

20 Ҹатда јенә мү�арибә ол-
ду. Орада пәзәвәнҝ бир адам
вар иди. Онун ајаглары вә әл-
ләри алты бармаглы иди, ијир-
ми дөрд бармағы вар иди.
О да Рәфа өвладларындан
иди.À 21 О, Исраилә мејдан
охујурду.3 Давудун гардашы
Шимајын4 оғлу Јонатан вуруб
ону өлдүрдү.

22 Бу дөрд нәфәр Ҹатдакы
Рәфа өвладларындан иди. Да-
вудла адамлары онлары өл-
дүрдүләр.S

22 Је�ова Давуду бүтүн
дүшмәнләринин вә Та-

лутун әлиндән гуртарандаm

Давуд Је�оваја бу нәғмәни U

2 охуду:

«Је�ова јалчын гајам,
исте�камымдыр,V

мәним ниҹатымдыр.Ä

3 Алла�ым гајамдырW,
Она сығынырам,

ГалханымY, ҝүҹлү хиласка-
рым�, галамдырZ.

Пәна�ым\, хиласкарым-
дыр¾, мәни зүлмдән гур-
тарыр.

4 Је�ова тәрифә лајигдир,
Ону чағырырам,

Дүшмәнләримдән гуртула-
рам.
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5 Өлүм далғалары
мәни бүрүмүшдү,*

Јарамаз адамларын
басгыны� мәни
дә�шәтә салмышды.+

6 Мәзарын� ипләри
мәнә сарылмышды,,

Чыхмышды гаршыма
өлүм тәләләри.-

7 Бударлыгда Је�ованы
чағырдым,¸

Имдад үчүн Алла�ыма
јалвардым.

Ешитди сәсими
мәбәдиндән,

Чатды гулағына фәрјадым./

8 Јер үзү силкәләнди,
јырғаланды,1

Ҝөјләрин тәмәли
јериндән ојнады,À

Титрәди Онун
гәзәбиндән.3

9 Бурун пәрәләриндән
түстү чыхды,

Ағзындан шиддәтли
алов пүскүрдү,4

Јанар көзләр сәпәләнди
Ондан.

10 Ашағы енәндә ҝөјләр
әјилди,S

Гаты зүлмәт ајаглары
алтында иди.m

11 Кәрруба минибU учараг
ҝәлди,

МәләјинV ганады� үзәриндә
зү�ур етди.

12 Әтрафыны чадырÄ кими
гаранлыға гәрг етди

Гара суларла,
топа булудларла.

13 Өнүндә парлајан шәфәгдән
көзләр аловланды.

14 Је�ова ҝөјләрдән
ҝурлады,W

Һагг-Таала сәсини
уҹалтды.Y
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15 Охларыны* атыб дүшмән-
ләри дармадағын етди,

Шимшәкләрлә онлары
чахнашмаја салды.+

16 Је�ованын мәзәммәтин-
дән,

Бурнундан чыхан нәфәсин
шиддәтиндән

Дәнизләрин диби
ҝөрүндү,,

Јерин тәмәлләри
ашкар олду.-

17 О, јүксәкләрдән әлини уза-
дыб мәни тутду,

Дәрин сулардан мәни
чәкиб чыхартды.¸

18 Мәни голузорлудүшмә-
нимдән/,

Мәнимлә әдавәт апаран-
лардан гуртарды, онлар
мәндән ҝүҹлү иди.

19 Дар ҝүнүмдә онлар
гаршымы кәсмишди,1

Лакин Је�ова мәнә
дајаг олду.

20 Мәни ҝенишлијә
чыхартды,À

Мәни хилас етди, чүнки
мәндән разы иди.3

21 Је�ова сале�лијимә ҝөрә
мәнә мүкафат верир,4

Пак олдуғуму ҝөрүб
әвәзини верир.S

22 Чүнки мән Је�ованын
јолуну тутмушам,

Алла�ымы хаинҹәсинә
тәрк етмәмишәм.

23 Онун бүтүн �өкмләриm

ҝөзүмүн өнүндәдир,
Ганунларындан дөнмәрәм. U

24 Онун өнүндә
пак галаҹағамV,

Гәба�әт ишләрдән
узаг ҝәзәҹәјәм.Ä

25 Је�ова сале�лијимин,
Өнүндә ҝүна�сыз олмағы-
мын әвәзини версин.W
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26 Садиг адамла садигсән,*

Пак, иҝид адама гаршы
паксан.+

27 Саф адамла
саф давранырсан,,

Һијләҝәрә гаршы
фәнд ишләдирсән.-

28 Һәлимләри хилас едирсән,¸

Амма мәғрурлара гаршы
дурурсан, онлары алчал-
дырсан./

29 Је�ова, чырағымсан!1

Ҝеҹәми ҝүндүз едән Је�о-
вадыр.À

30 Сәнин көмәјинлә гулдурла-
рын габағына чыхарам,

Алла�ын ҝүҹү илә сәдләр
ашарам.3

31 Алла�ын јолу камилдир,4

Је�ованын сөзү сафдыр,S

Худавәнд Она сығынан-
ларын �амысына сипәр-
дир.m

32 Мәҝәр Је�овадан башга
Алла� вар?U

Алла�ымыздан савајы
ким гаја ола биләр?V

33 Алла� мәним галамдыр,Ä

О, јолуму камил едәр.W

34 Ајағымы марал ајағытәк
чевик едир,

Мәни зирвәләрдә
сахлајыр.Y

35 Әлими дөјүшә өјрәдир,
Голум мис каманы ҝәрир.

36 Сән гуртулуш галханыны
мәнә верирсән,

Лүтфүн мәни уҹалдыр.Z

37 Аддымларыма јол ачырсан,
Ајагларым сүрүшмәз.\

38 Дүшмәнләрими говуб
гыраҹағам,

Онлары јох етмәјинҹә
ҝери гајытмајаҹағам.

39 Онлары гырыб-чатаҹағам,
галха билмәјәҹәкләр,¾

Ајагларымын алтына
сәриләҹәкләр.

40 Дөјүш үчүн белими
гүввәтлә гуршајарсан,*

Јағы дүшмәними ајағымын
алтына сәрәрсән.+

41 Дүшмәнләрими мәғлубијјә-
тә уғрадарсан.,

Мәнә нифрәт едәнләри
јох едәрәм�.-

42 Имдад диләсәләр дә, онла-
ры гуртаран јохдур,

Һәтта Је�оваја јалварыр-
лар, лакин О �ај вермир.¸

43 Онлары әзиб
тоз кими едәҹәјәм,

Онлары күчәдәки палчыг
кими тапдалајаҹағам.

44 Сән мәни елимин тәнәсин-
дән гуртараҹагсан,/

Халглара башчы гојмаг
үчүн мәни горујаҹагсан,1

Танымадығым бир халг
мәнә гуллуг едәҹәк.À

45 Јаделлиләр әсә-әсә өнүмә
ҝәләҹәк,3

Сорағымы ешидиб мәнә
итаәт едәҹәкләр.

46 О јаделлиләрин рәнҝи-ру�у
гачаҹаг,

Ҝизләндикләри галалар-
дан әсә-әсә чыхаҹаглар.

47 Шүкүрләр олсун Гајама4,
вар олан Је�оваја!

Алла�ыма, мәни хилас
едән гајама ешг олсун!S

48 Алла� гисасымы алыр,m

Халглары мәнә табе едир. U

49 О, мәни дүшмәнләримдән
гуртарыр.

Сән мәни үстүмә ҝәләнләр-
дән үстүн едирсән,V

Мәни залымын әлиндән
алырсан.Ä

50 Буна ҝөрә, еј Је�ова,
Сәнә халглар арасында
шүкүр едәҹәјәм,W

Адыны нәғмәләрдә
тәрәннүм едәҹәјәм.Y
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51 О, мө�тәшәм ишләрлә
падша�ыны хилас едир,*

Мәс� етдијинә, Давуда вә
онун нәслинә

Әбәдилик мә�әббәт ҝөстә-
рир».+

23 Бу, Давудун сон сөзләри-
дир:,

«Јәссә оғлу- Давудун сөз-
ләри,

Јүксәкләрә уҹалдылмыш,¸

Јагубун Алла�ынын
мәс� етдији/ адамын,

Исраилин севимли нәғмә-
карынын1 сөзләри.

2 Је�ованын ру�у мәни
дилләндирди,À

Онун кәламы дилимдә
иди.3

3 Исраилин Алла�ы
данышды,

Исраилин Гајасы4

мәнә деди:
“Һөкмдар сале� оланда,S

Алла� горхусу илә
�өкм едәндә,m

4 Санки, сә�әр ачылыр,
Булудсуз сәмада
ҝүнәш ишыг сачыр,U

Јағышдан сонра парлајан
шәфәгләр

Јердә от битирир”.V

5 Мәним евим Алла�ын �үзу-
рунда бу ҹүрдүр!

Алла� мәнимлә әбәди
ә�д бағлады,Ä

Мө�үрләнмиш,
мүкәммәл бир ә�д.

Бу, мәним гуртулушум,
зөвг-сәфамдыр.

Алла� ону
јетишдирмәзми?W

6 Бәдха�лар исә тикан колу
кими атылыр,Y

Онлары әлә ҝөтүрмәк
олмур.

7 Онлара тохунмаг истәјән
Дәмирлә, низә сапы илә
сила�ланмалыдыр.

Онлары јериндәҹә күлә че-
вирмәк лазымдыр».

8 Давудун иҝидләри* бун-
лар иди: үч иҝидин башчысы
тәкминли Јушиб-Бәссәбат.+ О,
низәсини галдырыб бир дәфә-
јә 800 нәфәри јерә сәрмишди.
9 Ондан сонра Әху�и оғлу До-
дајын, оғлу Әлјазар- ҝәлирди.
О, Давудла бирликдә филишт-
лиләрә мејдан охујан үч иҝи-
дин арасында иди. Онлар ора-
да дөјүшә топлашмышдылар.
Исраиллиләр ҝери чәкиләндә
10 о, јериндә дуруб голу јору-
лана гәдәр, гылынҹ тутмагдан
әли кејијәнә гәдәр филиштли-
ләри гырмышды.¸ О ҝүн Је-
�ова бөјүк гәләбә вермишди./

Халг исә Әлјазарын ардынҹа
гајыдыб ҹәсәдләри гарәт ет-
мишди.

11 Ондан сонра �әрарлы
Әгинин оғлу Шама� ҝәлирди.
Бир дәфә филиштлиләр Ле�и-
дә, мәрҹи тарласында топлаш-
мышдылар. Ҹамаат филиштли-
ләрин горхусундан гачыб ҝет-
мишди. 12 О исә тарланын
ортасында дуруб ораны гору-
муш вә филиштлиләри гыр-
мышды. Онда Је�ова бөјүк гә-
ләбә вермишди.1

13 Отуз башчыдан үчү би-
чин вахты Давудун јаны-
на Әдуллам мағарасынаÀ ҝет-
мишди. Филиштлиләр Рәфа-
јим дәрәсиндә ордуҝа� гур-
мушдулар.3 14 Давуд галада
иди.4 Филиштлиләрин кешик-
чи дәстәси исә Бејтлә�мдә
иди. 15 Онда Давуд �әсрәт-
лә демишди: «Каш Бејтлә�м
дарвазасы јанындакы �ову-
зун сујундан олајды, ичәјдим!»
16 Онда �әмин о үч иҝид фи-
лиштлиләрин ордуҝа�ына со-
хулмуш вә Бејтлә�м дарвазасы
јанындакы �овуздан су чәкиб
Давуда ҝәтирмишди. Лакин
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Давуд сују ичмәмиш, Је�ова-
нын өнүндә јерә төкүб* де-
мишди: 17 «Ја Је�ова, �еч
мән буну едәрәмми?! Су ҝә-
тирмәк үчүн �әјатларыны ода
атан бу адамларын ганыны
неҹә ичим?+» Давуд сују ичмә-
мишди. Бәли, о үч иҝид бу иш-
ләри ҝөрмүшдү.

18 Сәрја, оғлу Јуабын гар-
дашы Абшај- башга үч иҝи-
дин башчысы иди. О, низәси-
ни галдырыб 300 нәфәри өл-
дүрмүшдү. Абшај да биринҹи
үч иҝид кими ад газанмышды.¸

19 О, үч иҝидин арасында ән
мәш�уру иди вә онларын баш-
чысы иди. Амма биринҹи үч
иҝидә чатмырды.

20 Јә�јадај оғлу Бәнаји/ ҹә-
сур адам иди. О, Кәбзилдә1

гә�рәманлыглар ҝөстәрмиш-
ди. О, муаби Әрјилин ики оғ-
луну өлдүрмүшдү. Гарлы ҝүн-
дә су гујусуна ениб шир өл-
дүрмүшдү.À 21 О �әмчинин
бир пәзәвәнҝ мисирлини ву-
руб өлдүрмүшдү. Мисирли-
нин әлиндә низә варды. Бә-
наји кәндирлә онун үстүнә
ҝетмиш, низәни мисирлинин
әлиндән алыб ону өз низәси-
лә ҝәбәртмишди. 22 Јә�јадај
оғлу Бәнаји бунлары етмиш-
ди. О да үч иҝид кими ад га-
занмышды. 23 Отуз иҝиддән
дә мәш�ур иди, амма үч иҝидә
чатмырды. Давуд ону баш мү-
�афизи гојмушду.

24 Јуабын гардашы Асаил3

отуз иҝидин арасында иди.
Диҝәр иҝидләр бунлар иди:
бејтлә�мли Додај оғлу Илкә-
нан,4 25 харудлу Шама�, ха-
рудлу Әлга, 26 фәләтли Һә-
ләзS, тәгу�лу Игәш оғлу
Ира�m, 27 әнатутлуU ӘбусәрV,
�уша�лы Мәбуннај, 28 әху�и-
ли Сәлмун, нәтуфа�лы Мә�а-
рајÄ, 29 нәтуфа�лы Бәәнна�
оғлу Һәләб, бинјаминлилә-

рин Ҝиба� шә�әриндән Ри-
бај оғлу Иттај, 30 фирәтунлу
Бәнаји*, Ҹааш+ вадиләриндән
Һиддај, 31 әрәбәли Әбу-Әл-
бун, бар�умлу Әзмут, 32 шал-
бунлу Илјә�ба, Јашән оғул-
лары, Јонатан, 33 �әрарлы
Шама�, �әрарлы Шарар оғлу
Әхјам, 34 мәкати оғлу Ә�әз-
бәјин оғлу Әлфәлит, ҝилолу
Әхтуфил, оғлу Әлјам, 35 кар-
мелли Һизру, әрәбли Фәрај,
36 соба�лы Натан оғлу Јә-
гәл, ҹадлы Бәнни, 37 әму-
ни Салиг, Сәрја оғлу Јуабын
сила�дары бииротлу На�арај,
38 итрили Ира�, итрили Га-
риб- вә 39 �ет Урјај¸. Ҹәми
отуз једди нәфәр.

24 Је�ова јенә Исраилә гә-
зәбләнди./ Бир кәс: «Ҝет

Исраили вә Јә�уданы сај»,1 —
дејиб Давуду онлара гаршы
тә�рик етди.À 2 Падша� ја-
нында олан орду башчысы
Јуаба3 деди: «Дандан тутмуш
Биир-Сәбаја4 гәдәр бүтүн Ис-
раил гәбиләләрини ҝәзин, �а-
мыны сија�ыја алын ки, хал-
гын сајыны билим». 3 Јуаб
падша�а деди: «Гој Алла�ын
Је�ова халгы јүз гат артыр-
сын, �өкмдар да буну ҝөрсүн.
Нә үчүн �өкмдарым белә шеј
етмәк истәјир?»

4 Амма падша�ын сөзү
Јуабла сәркәрдәләрин сөзүн-
дән кәсәрли олду. Јуаб вә сәр-
кәрдәләр падша�ын �үзу-
рундан чыхыб Исраил халгы-
ны сија�ыја алмаға ҝетдиләр.S

5 Онлар Иорданы кечиб ва-
динин ортасындакы шә�әрдән
сағда, Аруирдәm дүшәрҝә сал-
дылар, сонра ҹадлылар тәрәфә
јолландылар, орадан исә Ја-
зирU тәрәфә ҝетдиләр. 6 Да�а
сонра ҜиладаV вә Тахтым-
Һүдси торпағына үз тутду-
лар, орадан да Дан-Ја�ана ҝе-
диб СидонÄ әтрафыны долаш-
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дылар. 7 Орадан Сур галасы-
на* ҝетдиләр, �ивиләрин+ вә
кәнаниләрин бүтүн шә�әрлә-
рини ҝәздиләр, ахырда Неҝев-
дә,, јәни Јә�удадакы Биир-Сә-
бада- дајандылар. 8 Беләлик-
лә, онлар бүтүн өлкәни ҝәзди-
ләр вә доггуз ај ијирми ҝүндән
сонра Јерусәлимә гајытдылар.
9 Јуаб сија�ыја алынан хал-
гын сајыны падша�а тәгдим
етди. Исраилдә әли гылынҹлы
800 000 дөјүшчү, Јә�удада исә
500 000 адам вар иди.¸

10 Халгы сајандан сонра
Давудун үрәји ону гынама-
ға башлады/. О, Је�оваја деди:
«Бу иши ҝөрмәклә бөјүк ҝү-
на� етмишәм1. Је�ова, ахмаг-
лыг еләмишәм, јалварырам, гу-
луну бағышла».À 11 Давуд сә-
�әр галханда онун ҝөрүҹүсү
Ҹада3 Је�ованын сөзү назил
олду: 12 «Ҝет Давуда сөјлә
ки, Је�ова белә дејир: “Гаршы-
на үч сечим гојурам. Бирини
сеч. Сәни о ҹүр ҹәзаландыра-
ҹағам”».4 13 Ҹад да Давудун
јанына ҝәлиб деди: «Һансыны
сечирсән: өлкәдә једди ил аҹ-
лыг олсун,S үч ај дүшмәнлә-
рин сәни тәгиб етсин,m ја да үч
ҝүн өлкәдә хәстәлик олсун? U

Јахшы-јахшы фикирләш, сөјлә,
мәни ҝөндәрәнә нә ҹаваб ве-
рим». 14 Давуд Ҹада деди:
«Мәнә чох чәтиндир. Гојма ин-
сан әлинә дүшүм.V Гој биз Је-
�ованын әлинә дүшәк,Ä Онун
мәр�әмәти бөјүкдүр».W

15 Је�ова сә�әр ачыландан
тәјин олунмуш вахта гәдәр
Исраилә хәстәлик ҝөндәрди.Y

Дандан тутмуш Биир-Сәбаја
гәдәрZ 70 000 адам гырылды.\

16 Мәләк әлини узадыб Јеру-
сәлими тар-мар етмәк истә-
јәндә Је�ованын халга јазы-
ғы ҝәлди¾ вә халгы гыран мә-
ләјә деди: «Бәсдир! Әл сахла!»
Је�ованын мәләји јәбуси] Ару-

на�ын хырманынын* јанында
иди.

17 Давуд мәләјин халгы
гырдығыны ҝөрәндә Је�ова-
ја деди: «Ҝүна� едән мәнәм,
мән хәта етмишәм. Ахы бу ја-
зыг гојунлар+ нә едибләр? Гој
әлин мәнә, атамын евинә гар-
шы галхсын».,

18 Ҹад �әмин ҝүн Давудун
јанына ҝәлиб деди: «Галх, ҝет
Је�ова үчүн јәбуси Аруна�ын
хырманында гурбанҝа� тик».-

19 Давуд Је�ованын әмр етди-
ји кими, Ҹадын сөзү илә ду-
руб ҝетди. 20 Аруна� пад-
ша�ла әјанларынын она тәрәф
ҝәлдијини ҝөрәндә тез бајыра
чыхыб јерәдәк падша�а тәзим
етди вә деди: 21 «Ағам пад-
ша�ы бу гулунун јанына нә ҝә-
тириб?» Давуд деди: «Ҝәлми-
шәм сәнин хырманыны алыб
Је�оваја гурбанҝа� тиким вә
халгын үзәринә ҝәлән бәла
дајансын».¸ 22 Аруна� Даву-
да деди: «Гој падша� хырманы
ҝөтүрүб истәдијини тәгдим ет-
син. Бурада јандырма гурбаны
үчүн �ејван, јандырмаг үчүн
одун әвәзинә вәл вә бојунду-
руглар вар. 23 Ја падша�, �а-
мысы сәниндир». Сонра Ару-
на� әлавә етди: «Гој Алла�ын
Је�ова сәнә јар олсун».

24 Падша� исә Аруна�а де-
ди: «Буну сәндән пулла алаҹа-
ғам. Алла�ым Је�оваја јандыр-
ма гурбаныны �авајы ҝөтүрүб
тәгдим етмәрәм». Давуд әлли
шекел� вериб хырманы вә �еј-
ванлары алды./ 25 Давуд ора-
да Је�оваја гурбанҝа� тикди,1

јандырма вә үнсијјәт гурбан-
лары тәгдим етди. Је�ова он-
ларын өлкә үчүн етдији јал-
варышларына ҹаваб вердиÀ вә
Исраилә ҝәлән бәла совушду.
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пејғәмбәри, Бәнајини, иҝидлә-
ри вә гардашы Сүлејма-
ны чағырмады. 11 Онда На-
тан* Сүлејманын анасы+ Бадсә-
баја, деди: «Билирсән, Һаг-
гитин оғлу Әдунијјә- падша�
олуб. Һөкмдарымыз Давудун
исә бундан хәбәри јохдур.
12 Мәслә�әтимә гулаг ас,
онда өзүнүн дә, оғлун Сүлејма-
нын да ҹаныны өлүмдән гур-
тарарсан.¸ 13 Давуд падша-
�ын јанына ҝедиб белә де:
“Еј �өкмдар, мәҝәр сән бу га-
рабашына анд ичиб демәмиш-
дин ки, сәндән сонра мәним
оғлум Сүлејман падша� ола-
ҹаг, сәнин тахтында о отура-
ҹаг?/ Бәс онда нә үчүн Әдуниј-
јә падша� олуб?” 14 Сән пад-
ша�ла данышан вахт мән да-
лынҹа ҝириб сәнин сөзләрини
тәсдиг едәрәм».

15 Бадсәба падша�ын ота-
ғына ҝирди. Падша� чох го-
ҹалмышды, шунамлы Абишаг1

она гуллуг едирди. 16 Бадсә-
ба падша�ын �үзурунда баш
әјиб јерәҹән тәзим етди. Пад-
ша� сорушду: «Диләјин нә-
дир?» 17 Бадсәба деди: «Еј
�өкмдар! Мәҝәр сән бу гараба-
шына Алла�ын Је�ованын ады
илә анд ичиб демәмишдин ки,
сәндән сонра оғлум Сүлејман
падша� олаҹаг, сәнин тахтын-
да о отураҹаг?À 18 Амма бу-
дур, Әдунијјә падша� олуб,
�өкмдарын исә бундан хәбә-
ри јохдур.3 19 Әдунијјә чох-
лу сајда буға, гојун, көк �ејван
гурбан кәсиб, бүтүн ша�за-
дәләри, ка�ин Әбјатары, орду
башчысы Јуабы ора дәвәт
едиб,4 лакин гулун Сүлејманы
чағырмајыб.S 20 Еј �өкмдар,
бүтүн Исраил ҝөзүнү сәнә ди-
киб. Һамы ҝөзләјир ки, өзүн-
дән сонра кими тахта чыхара-
ҹағыны бәјан едәсән. 21 Јох-
са падша� ата-бабаларына го-

вушан кими мәнә дә, оғлум
Сүлејмана да хаин ады верилә-
ҹәк».

22 Бадсәба падша�ла да-
нышан вахт Натан пејғәм-
бәр ҝәлди.* 23 Падша�а На-
тан пејғәмбәрин ҝәлдијини хә-
бәр вердиләр. О, падша�ын �ү-
зуруна ҝәлиб јерә гәдәр тәзим
етди. 24 Сонра Натан деди:
«Еј �өкмдар! Мәҝәр сән деми-
сән ки, сәндән сонра Әдуниј-
јә падша� олаҹаг, тахтында о
отураҹаг?+ 25 Бу ҝүн о ҝе-
диб чохлу сајда буға, гојун,
көк �ејван гурбан кәсиб,, бү-
түн ша�задәләри, сәркәрдәлә-
ри, ка�ин Әбјатары ора дә-
вәт едиб.- Онлар онунла јејиб-
ичир, бир ағыздан: “Јашасын
падша� Әдунијјә!” — дејир-
ләр. 26 Әдунијјә нә бу гулуну,
нә ка�ин Садығы, нә Јә�јадај
оғлу Бәнајини¸, нә дә гулун Сү-
лејманы дәвәт етмәјиб. 27 Еј
падша�, доғруданмы, гулла-
рындан бихәбәр она сәла�иј-
јәт вермисән? Өзүндән сонра
тахта кимин отураҹағыны гул-
ларына билдирмәмисән?»

28 Давуд падша� бујурду:
«Бадсәбаны јаныма чағырын».
О ҝәлиб падша�ын �үзурунда
дурду. 29 Падша� анд ичиб
деди: «Мәни бүтүн бәлалардан
гуртаран/ Је�оваја анд олсун!
30 Сәнә Исраилин Алла�ы Је-
�ованын ады илә анд ичиб
“оғлун Сүлејман мәндән сон-
ра падша� олаҹаг, мәним је-
римдә, тахтымда о отураҹаг!”
дедијими бу ҝүн �әјата кечи-
рәҹәјәм». 31 Бадсәба јерә гә-
дәр тәзим едиб падша�а деди:
«Ағам Давуд падша� вар ол-
сун!»

32 Давуд падша� дәр�ал бу-
јурду: «Ка�ин Садығы, Натан
пејғәмбәри, Јә�јадај оғлу Бә-
најини1 јаныма чағырын». Он-
лар падша�ын �үзуруна ҝәл-
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диләр. 33 Падша� онлара де-
ди: «Әјанларымы өзүнүзлә
ҝөтүрүн, оғлум Сүлејманы мә-
ним гатырыма миндириб* Ҝи-
�она+ апарын. 34 Ка�ин Са-
дыг вә Натан пејғәмбәр ону
Исраилин падша�ы кими мәс�
етсинләр., Сонра шејпур ча-
лыб: “Јашасын падша� Сүлеј-
ман!” — дејәрәк ҹар чәкин.-

35 Өзүнүз дә онун ардынҹа
ҝәлин. Гој о ҝәлиб тахтымда
отурсун. Мән ону Исраилин вә
Јә�уданын рә�бәри тәјин едә-
ҹәјәм, о, мәним јеримә падша�
олаҹаг». 36 Јә�јадај оғлу Бә-
наји падша�а деди: «Амин! Гој
�өкмдарым падша�ын Алла�ы
Је�ова бу иши мүбарәк етсин!
37 Гој Је�ова �өкмдарым пад-
ша�а јар олдуғу кими, Сүлеј-
мана да јар олсун!¸ Онун тахт-
таҹыны Давуд падша�ынкын-
дан да мө�кәм етсин!»/

38 Ка�ин Садыг, Натан пеј-
ғәмбәр, Јә�јадај оғлу Бәна-
ји,1 кәритиләр вә фәләсли-
ләрÀ Сүлејманы Давуд падша-
�ын гатырына миндириб3 Ҝи-
�она4 ҝәтирдиләр. 39 Ка�ин
Садыг чадырданS јағ бујну-
зуну ҝөтүрүбm Сүлејманы мәс�
етди. U Сонра шејпур чалдылар
вә бүтүн ҹамаат ҹар чәкди:
«Јашасын падша� Сүлејман!»
40 Һамы шадјаналыгла, неј
чала-чала онун ардынҹа ҝетди.
Онларын сәсиндән јер ләрзәјә
ҝәлирди.V

41 Әдунијјә вә онун дәвәт
етдији адамлар јејиб-ичмәјиÄ

гуртарандан сонра бу сәс-күјү
ешитдиләр. Јуаб шејпур сәси-
ни ешитҹәк сорушду: «Шә�әр-
дән ҝәлән бу сәс-күј нәдир
белә?» 42 Сөзү �әлә ағзында
икән ка�ин Әбјатарын оғлу Јо-
натанW ҝәлиб чыхды. Әдунијјә
она деди: «Ҝәл, сән јахшы
адамсан. Ҝәтирдијин хәбәр
дә јахшы олаҹаг». 43 Јонатан

Әдунијјәјә деди: «Хејр. Һөкмда-
рымыз Давуд падша� Сүлејма-
ны тахта чыхартды. 44 Пад-
ша� ка�ин Садығы, Натан
пејғәмбәри, Јә�јадај оғлу Бә-
најини, кәритиләри вә фәләс-
лиләри Сүлејманла ҝөндәрди,
онлар да Сүлејманы падша-
�ын гатырына миндирдиләр.*

45 Ка�ин Садыгла Натан пеј-
ғәмбәр ону Ҝи�онда падша�
олараг мәс� етдиләр вә
шадјаналыгла ҝери гајытды-
лар. Инди шә�әрдә бајрамдыр.
Ешитдијиниз сәс-күј дә бај-
рам сәс-күјүдүр. 46 Сүлејман
артыг тахта чыхыб. 47 Һөкм-
дарымыз Давудун әјанлары да
Давуд падша�ын јанына ҝә-
либ ону тәбрик едәрәк деди-
ләр: “Гој сәнин Алла�ын Сүлеј-
манын адыны сәнин адындан
да уҹа етсин, тахтыны тахтын-
дан да мө�кәм етсин!” Падша�
да елә јатағындаҹа тәзим етди.
48 Сонра падша� деди: “Ис-
раилин Алла�ы Је�оваја ал-
гыш олсун! О, тахтымы бош
гојмады, мәнә дә буну ҝөрмәји
нәсиб етди”».

49 Әдунијјәнин дәвәт етди-
ји адамларын ҹанына горху
дүшдү. Һамы дуруб дағылыш-
ды. 50 Әдунијјә дә Сүлејма-
нын горхусундан ҝедиб гур-
банҝа�ын бујнузларындан ја-
пышды.+ 51 Сүлејмана хәбәр
ҝәтирдиләр: «Әдунијјә Сүлеј-
ман падша�ын горхусундан
ҝедиб гурбанҝа�ын бујнузун-
дан јапышыб. О дејир: “Гој Сү-
лејман падша� мәнә анд ич-
син ки, бу гулуну гылынҹдан
кечирмәјәҹәк”». 52 Сүлејман
деди: «Әҝәр о, мәрд адам
олса, башындан бир түк дә әс-
кик олмајаҹаг. Лакин намәрд-
лик етсә,, өләҹәк». 53 Пад-
ша� Сүлејман онун далын-
ҹа адам ҝөндәриб ону гурбан-
ҝа�дан ҝәтиздирди. Әдунијјә
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ҝәлиб Сүлејман падша�а тә-
зим етди. Сүлејман она деди:
«Евинә ҝет».

2 Давудун өлүмү јахынла-
шырды. О, оғлу Сүлејмана

вәсијјәт еләјиб деди: 2 «Ар-
тыг сон мәнзилә ҝедирәм. Сән
мәтин ол,* мәрд ол!+ 3 Алла-
�ын Је�оваја табе ол. Онун
јолларыны тут, Мусанын Гану-
нунда јазылан әмрләрә, гајда-
лара, �өкмләрә, бујруглара
риајәт ет., О заман �ансы ишә
әл атсан, �ансы сәмтә үз тут-
сан, уғур газанарсан. 4 Је�о-
ва да мәним �аггымда верди-
ји сөзү јеринә јетирәр. О,
белә демишди: “Әҝәр оғулла-
рын јолларына фикир версә-
ләр, Мәним өнүмдә ҹан-дил-
дән, сәдагәтлә јерисәләр,- онда
Исраил тахтында �әмишә сә-
нин сүлалән олаҹаг”.¸

5 Сән јахшы билирсән Сәр-
ја оғлу Јуаб мәнә нәләр едиб:
Исраилин ики сәркәрдәсини —
Нур оғлу Абнуру/ вә Јатир
оғлу Амассаны1 өлдүрүб әмин-
аманлыг вахты ган төкмүшÀ,
белинин гуршағыны, ајағынын
сәндәлини гана буламышдыр.
6 Инди сән �икмәтлә давран,
гојма онун ағармыш башы өз
әҹәли илә Мәзара� енсин.3

7 Ҝиладлы Бәрзиллајын4

оғулларындан исә �еч вахт
јахшылығыны әсирҝәмә. Гој
онлар сүфрәндә әјләшәнлә-
рин арасында олсунлар. Чүн-
ки мән сәнин гардашын Абса-
ламдан гачандаS онлар мәним
јанымда олмушдулар.m

8 Јахынлыгда Ба�уримдән
олан бинјаминли Гира� оғлу
Шимај јашајыр. Мән Ма�ана-
јимә ҝедәркәнU о, мәнә ағыр
гарғышлар јағдырмышды.V Ан-
ҹаг Иордана мәни гаршылама-
ға ҝәләндә мән она Је�ова-

6B:E = � �+`D j1\WD �º¸ÀbÀ +*fD

нын ады илә анд ичдим ки,
ону гылынҹдан кечирмәјәҹә-
јәм.* 9 Сән исә ону ҹәзасыз
гојма.+ Сән ағыллысан, билир-
сән она нә етмәк лазымдыр.
Онун ағармыш башыны ганы-
на бәләјиб Мәзара� ендир».,

10 Сонра Давуд өз ата-ба-
баларына говушду, ону Да-
вуд шә�әриндә дәфн етдиләр.-

11 Давуд Исраил үзәриндә
гырх ил �акимијјәт сүрдү, јед-
ди ил Һәбрунда¸, отуз үч ил дә
Јерусәлимдә./

12 Сүлејман атасы Давудун
тахтына отурду. Онун �аки-
мијјәти ҝет-ҝедә мө�кәмләнир-
ди.1

13 Бир ҝүн Һаггитин оғлу
Әдунијјә Сүлејманын анасы
Бадсәбанын јанына ҝәлди.
Бадсәба сорушду: «Ҝәлишин
хејирдир?» О деди: «Хејирдир.
14 Сәнә сөзүм вар». Бадсәба:
«Сөјлә», — деди. 15 Әдунијјә
сөзә башлады: «Өзүн дә јах-
шы билирсән ки, тахт-таҹ мә-
ним олмалы иди. Бүтүн Ис-
раил мәним падша� олмағы-
мы ҝөзләјирди.À Амма тахт-таҹ
әлимдән чыхыб гардашымын
олду, чүнки бу, Је�овадан
иди.3 16 Инди сәндән бир-
ҹә ха�ишим вар. Мәни на-
үмид гојма». О деди: «Сөјлә».
17 Әдунијјә давам еләди: «Ха-
�иш едирәм, Сүлејман падша-
�а де, гој шунамлы Абишагы4

мәнә версин, о, сәнә јох де-
мәз». 18 Бадсәба деди: «Јах-
шы! Падша�ла данышарам».

19 Бадсәба Әдунијјә барәдә
данышмаг үчүн Сүлејман пад-
ша�ын �үзуруна ҝәлди. Пад-
ша� ајаға галхыб ону гаршы-
лады вә она тәзим етди.
Сонра тахтына әјләшди вә
анасы үчүн дә сағ тәрә-
финдә тахт гојдурду. 20 Бад-
сәба деди: «Сәндән кичик ха-
�ишим вар, мәнә јох демә».
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Падша� деди: «Бујур ана, ха-
�ишини де, сәнә јох демә-
рәм». 21 О деди: «Шунамлы
Абишагы гардашын Әдунијјәјә
вер». 22 Сүлејман падша� ҹа-
ваб верди: «Нә үчүн Әдунијјә-
јә тәкҹә шунамлы Абишагы ис-
тәјирсән? Тахт-таҹы да истә,*

ахы о, мәним бөјүк гардашым-
дыр.+ Онсуз да ка�ин Әбјатар-
ла Сәрја оғлу Јуаб, да онун тә-
рәфиндәдирләр».-

23 Сүлејман падша� Је�о-
ваја анд ичди: «Әҝәр бу ха-
�ишиндән сонра Әдунијјә сағ
галса, гој Алла� мәни ҹәзалан-
дырсын. 24 Мәни атам Даву-
дун тахтында отурдуб мө�-
кәмләндирән,¸ сөз вердији ки-
ми, мәнә ханәдан верән/ Је-
�оваја анд олсун ки, Әдунијјә
бу ҝүн өләҹәк!»1 25 Сүлејман
падша� дәр�ал Јә�јадај оғлу
БәнајиниÀ ҝөндәрди вә о ҝедиб
Әдунијјәни өлдүрдү.

26 Падша� ка�ин Әбјата-
ра3 деди: «Әнатута, өз мүл-
күнә гајыт!4 Сән өлүмә лајиг-
сән! Амма мән сәни өлдүрмәјә-
ҹәјәм, чүнки сән атам Давудун
өнүндә Күлли-Ихтијар Је�ова-
нын сандығыны дашымысан,S

атамын чәкдији �әр әзаба сән
дә гатлашмысан».m 27 Сүлеј-
ман Әбјатары Је�ованын ка�и-
ни вәзифәсиндән узаглашдыр-
ды, беләҹә Је�ованын Шило-
даU Әли евинә гаршы дедији
сөзү јеринә јетди.V

28 Бу хәбәр Јуаба чатан-
да о, Је�ованын чадырына га-
чыбÄ гурбанҝа�ын бујнузла-
рындан јапышды. Чүнки Јуаб
Абсалама гошулмаса да,W Әду-
нијјәнин тәрәфини тутмуш-
ду.Y 29 Сүлејман падша�а де-
диләр: «Јуаб Је�ованын ча-
дырына гачыб, инди гурбан-
ҝа�ын јанындадыр». Сүлејман
Јә�јадај оғлу Бәнајини ҝөндә-
риб деди: «Ҝет ону өлдүр!»

30 Бәнаји Је�ованын чады-
рына ҝедиб она деди: «Пад-
ша� әмр едир ки, орадан чы-
хасан». Амма о деди: «Јох,
мән бурада өләҹәјәм!» Бәнаји
Јуабын дедикләрини падша�а
чатдырды. 31 Падша� деди:
«Ҝет, дедији кими елә, ону өл-
дүр вә басдыр. Мәни вә ата-
мын евини Јуабын төкдүјү на-
�аг гандан тәмизлә.* 32 Је-
�ова она төкдүјү гана ҝөрә
ҹәза верәҹәк, чүнки о, өзүн-
дән сале�, өзүндән јахшы ики
кишини — Исраилин орду баш-
чысы Нур оғлу Абнуру+ вә Јә-
�уданын орду башчысы Јатир
оғлуАмассаны, атам Давуддан
хәбәрсиз гылынҹдан кечириб.-

33 Онларын ганы �әмишәлик
Јуабла өвладларынын бојнун-
да галаҹаг.¸ Давуда, онун өв-
ладларына, евинә, тахт-таҹы-
на исә гој Је�ова әбәдилик
әмин-аманлыг нәсиб еләсин».
34 Јә�јадај оғлу Бәнаји ҝе-
диб Јуабы өлдүрдү. Ону чөл-
лүкдәки евиндә дәфн етдиләр.
35 Падша� Јә�јадај оғлу Бәна-
јини/ Јуабын јеринә орду баш-
чысы гојду, Әбјатарын јеринә
исә ка�ин Садығы1 тәјин етди.

36 Сонра падша� ШимајыÀ

чағыртдырыб деди: «Јерусә-
лимдә өзүнә ев тик, јаша. Бу-
радан �еч јана ҝетмә. 37 Бил
ки, шә�әрдән чыхыб Гидрон
вадисини3 кечдијин ҝүн өлә-
ҹәксән. Ганын да өз бојнунда
галаҹаг». 38 Шимај падша�а
деди: «Сәнин сөзүн �агдыр. Ја
�өкмдар, неҹә бујурурсанса,
бу гулун елә дә едәҹәк». Ши-
мај хејли мүддәт Јерусәлимдә
јашады.

39 Үч илин сонунда Ши-
мајын ики гулу Ҹат падша-
�ы Мәка� оғлуАхышын јанына
гачды.4 Шимаја хәбәр ҝәтир-
диләр ки, гуллары Ҹатдадыр.
40 Шимај гулларыны тапмаг
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үчүн дәр�ал ешшәјини па-
ланлајыб Ҹата, Ахышын ја-
нына ҝетди. Шимај гулла-
ры илә бирликдә Ҹатдан гајы-
данда 41 Сүлејмана дедиләр:
«Шимај Јерусәлимдән чыхыб
Ҹата ҝетмишди, инди гајы-
дыб». 42 Падша� Шимајы ча-
ғыртдырыб деди: «Ахы мән
сәнә Је�ованын ады илә анд
ичдириб хәбәрдарлыг етмиш-
дим ки, бурадан чыхыб баш-
га јерә ҝетдијин ҝүн өләҹәк-
сән. Сән дә демишдин ки, “баш
үстә, сөзүн �агдыр”. Еләдир?*

43 Бәс онда нә үчүн Је�ова-
ја ичдијин анды позмусан, әм-
римдән чыхмысан?!» 44 Сон-
ра падша� Шимаја деди: «Ата-
ма нә пислик етдијини өзүн
чох ҝөзәл билирсән.+ Инди Је-
�ова о пислији сәнин башы-
на ҝәтирәҹәк., 45 Амма Сү-
лејман падша� немәт са�иби
олаҹаг,- Давудун тахты Је�о-
ванын өнүндә әбәдилик ду-
раҹаг». 46 Падша� буну дејиб
Јә�јадај оғлу Бәнајијә ону өл-
дүрмәји әмр етди вә о ҝедиб
Шимајы өлдүрдү.¸

Беләликлә, �акимијјәт Сү-
лејманын әлиндә мө�кәмлән-
ди./

3 Сүлејман Мисир падша�ы
фиронла го�ум олду. О, фи-

ронун гызыны алыб1 ону Да-
вуд шә�әринәÀ ҝәтирди вә
өз евини,3 Је�ованын евини,4

�әмчинин Јерусәлимин гала
диварларыны тикәнә гәдәрS

орада сахлады. 2 Халг сәҹдә-
ҝа�ларда� гурбан ҝәтирирди,m

чүнки о вахтлар �әлә Је�ова-
нын адына ев инша едилмә-
мишди. U 3 Сүлејман атасы
Давудун гајда-ганунуна әмәл
едир, Је�ованы севирди, ан-
ҹаг јандырма гурбаны вә ди-
ҝәр гурбанлары сәҹдәҝа�лар-
да тәгдим едирди.V

7B6 � ÁÀ`eÀZB UºVaÀVWSVWÀ`/ÀD

4 Падша� гурбан кәсмәк
үчүн Ҝибјона ҝетди, чүнки
баш сәҹдәҝа� орада иди.* Сү-
лејман орадакы гурбанҝа�да
1000 јандырма гурбаны тәгдим
етди.+ 5 Ҝибјонда ҝеҹә вахты
Је�ова Сүлејмана јухуда ҝө-
рүндү. Алла� деди: «Мәндән
нә истәјирсән дилә, сәнә ве-
рим»., 6 Сүлејман деди: «Мә-
ним атам, гулун Давуд сәда-
гәтлә, сале�ликлә, сидги-үрәк-
лә Сәнин јолунда јеријиб. Сән
дә �әмишә она мә�әббәт ҝөс-
тәрмисән вә бу мә�әббәтини
бу ҝүнәдәк давам етдириб тах-
тында отурмаг үчүн она оғул
бәхш етмисән.- 7 Еј Алла�ым
Је�ова, ҹаванлығыма, нашы-
лығыма бахмајараг,¸ Сән мәни,
бу гулуну атам Давудун јери-
нә падша� етмисән. 8 Бу гу-
лун сечдијин халгын,/ саја-�е-
саба ҝәлмәјән халгын рә�бә-
ридир. 9 Инди халгына �өкм
етмәк, хејири шәрдән ајыра
билмәк үчүн1 гулуна итаәткар
үрәк вер.À Ахы бу бојда� халга
ким �өкм едә биләр?»

10 Сүлејманын буну истә-
мәси Је�оваја хош ҝетди.3

11 Алла� она деди: «Сән
ки буну диләдин, өзүнә узун
өмүр, вар-дөвләт диләмәдин,
дүшмәнләринин мә�вини ис-
тәмәдин, амма диван ишләри-
ни апармаг үчүн ағыл-камал
диләдин,4 12 Мән дә диләји-
ни јеринә јетирәҹәјәм,S үрәји-
нә �икмәт, дәрракә верәҹәјәм.m

Белә ки, сәнин кимиси нә сән-
дән әввәл олуб, нә дә сән-
дән сонра олаҹаг. U 13 Үстә-
лик, сәнә диләмәдијин шејлә-
риV — вар-дөвләт вә шан-
шө�рәт дә верәҹәјәм.Ä Бүтүн
өмрүн боју сәнә тај падша� ол-
мајаҹаг.W 14 Әҝәр атан Давуд
кими, гајда-ганунларыма вә
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әмрләримә әмәл етсән, јолла-
рымы тутсан,* сәнә узун өмүр
дә бәхш едәҹәјәм».+

15 Сүлејман ојананда бунун
рөја олдуғуну анлады. О, Је-
русәлимә ҝәлди вә Је�ованын
Ә�д сандығынын өнүндә ду-
руб јандырма гурбаны вә үн-
сијјәт гурбаны, тәгдим етди,
бүтүн әјан-әшрәфинә зијафәт
верди.

16 Бир ҝүн ики фа�ишә га-
дын ҝәлиб падша�ын �үзу-
рунда дурду. 17 Гадынлардан
бири деди: «Ағам, бу гадынла
мән бир евдә јашајырыг. Евдә
онун јанында ушағым олду.
18 Мән доғандан үч ҝүн сон-
ра бу гадын да доғду. Биз бир
јердә идик. Евдә биздән башга
�еч ким јох иди, тәкҹә икимиз
идик. 19 Ҝеҹә бу гадынын
оғлу онун алтында галыб өлдү.
20 О, ҝеҹә јарысы дурду, мән
гарабашын јухуда икән уша-
ғы јанымдан ҝөтүрүб өз гој-
нуна салды, өзүнүн өлү оғлуну
исә гојнума гојду. 21 Мән сә-
�әр оғлуму әмиздирмәк үчүн
дуранда ҝөрдүм ушаг өлүдүр.
Она диггәтлә баханда ҝөрдүм
ки, бу, мәним ушағым дејил».
22 О бири гадын деди: «Јох,
дири ушаг мәнимдир, өлү сә-
нин». Биринҹи гадын исә де-
јирди: «Јох, өлү ушаг сәнин-
дир, дири мәним». Онлар белә-
ҹә падша�ын �үзурунда мүба-
�исә едирдиләр.

23 Ахырда падша� деди:
«Бири дејир, “сағ ушаг мәним-
дир, өлү сәнин”, о бири дејир,
“јох, өлү ушаг сәниндир, сағ
мәним”». 24 О бујурду: «Мәнә
гылынҹ верин!» Падша�а гы-
лынҹ ҝәтирдиләр. 25 Падша�
деди: «Сағ ушағы ики јерә бө-
лүн, јарысыны бир гадына, ја-
рысыны о бири гадына верин».
26 Оғлу сағ олан гадын бала-
сы үчүн үрәји јандығына ҝөрә

падша�а јалварды: «Амандыр,
ағам! Ушағы өлдүрмә, вер
она». О бири гадын исә дејир-
ди: «Бөлүн! Гој нә мәним ол-
сун, нә дә онун!» 27 Онда
падша� деди: «Ушағы өлдүр-
мәјин, биринҹи гадына верин.
Ушағын анасы одур».

28 Бүтүн Исраил падша�ын
вердији �өкм барәдә ешитди.
Онлар падша�а дәрин е�тирам
бәсләмәјә башладылар,* чүнки
ҝөрдүләр ки, Алла� она әда-
ләтлә �өкм етмәк үчүн �икмәт
вериб.+

4 Сүлејман бүтүн Исраилин
үзәриндә падша� олду.,

2 Онун әјанлары бунлар иди:
ка�ин — Садыг- оғлу Әзри-
ја; 3 катибләр¸ — Шиша оғлу
Әлхуриф вә Әхијјә; салнамә-
чи — Әхилуд оғлу Јә�уша-
фат/; 4 орду башчысы — Јә�-
јадај оғлу Бәнаји1; ка�ин-
ләр — Садыг вә ӘбјатарÀ;
5 баш вали — Натан3 оғлу Әз-
рија; ка�ин — Натан оғлу Зә-
буд. О, �әм дә падша�ын дос-
ту иди.4 6 Әхшәр ешикағасы,
Әбда оғлу ӘдунирамS исә мү-
кәлләфијјәтлиләр үзәриндә нә-
зарәтчи иди.m

7 Сүлејманын бүтүн Ис-
раилдә он ики валиси вар иди.
Онлар падша�ы вә ев ә�лини
әрзагла тәмин едирди. Һәр би-
ринә илдә бир ај әрзаг ҝөндәр-
мәк нөвбәси дүшүрдү.U 8 Ва-
лиләр бунлар иди: Әфраим
дағлыг бөлҝәсиндә Хур оғлу;
9 Магасда, ШалбимдәV, Бејт-
Шәмсдә вә Илун-Бејт-Һәнанда
Дәгәр оғлу; 10 Арбутда Һә-
сәд оғлу (Сого вә бүтүн Һә-
фәр дә онун нәзарәтиндә
иди); 11 бүтүн Дор јамаҹла-
рында Әбунәдәб оғлу (Сүлеј-
манын гызы Тават онун ар-
вады иди); 12 Танагда, Ме-
ҝиддодаÄ вә Јизраилдән аша-
ғыда, Сәрфанла гоншулугда
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јерләшән бүтүн Бејт-Шәән-
дә*, Бејт-Шәәндән Абил-Мә�-
лаја вә Јуғмим+ бөлҝәсинәдәк
әразидә Әхилуд оғлу Бәәнна;
13 Рамут-Ҝиладда, Гәбәр оғлу
(Мәнәссә оғлу Јаирин- Ҝилад-
дакы¸ бүтүн чадыр кәндләри,
Башандакы/ Аргуб бөлҝәси1:
гала диварлы, мис рәзәли алт-
мыш бөјүк шә�әр онун нәза-
рәти алтында иди); 14 Ма�а-
најимдәÀ Идду оғлу Әхинәдаб;
15 Нифталыда Әхимас (О, Сү-
лејманын о бири гызы Бәс-
мәни алмышды); 16 Аширдә
вә Билусда Хушај оғлу
Бәәнна; 17 Јәсакирдә Фәру�
оғлу Јә�ушафат; 18 Бинја-
миндә3 Ила оғлу Шимај4;
19 ҜиладдаS, амориләрин пад-
ша�ы Си�унунm вә Башан пад-
ша�ы Огун U өлкәсиндә Ур оғлу
Гәбәр. Өлкәдәки бу валиләрин
үзәриндә баш вали дурурду.

20 Јә�удалыларла исраил-
лиләр дәниз гуму гәдәр чох
идиләр.V Онлар јејиб-ичир, фи-
раван јашајырдылар.Ä

21 Сүлејман чајдан� фи-
лиштлиләрин� өлкәсинә вә
Мисирин сәр�әдинәдәк олан
бүтүн падша�лыглар үзәрин-
дә �акимијјәт сүрүрдү.W Онлар
Сүлејманын өмрү боју она хә-
раҹ вериб гуллуг етдиләр.Y

22 Сүлејманын ҝүндәлик
азугәсини 30 кор нарын ун вә
60 кор ун�, 23 10 баш көк га-
рамал, отлагдан 20 баш га-
рамал, 100 баш гојун, �әмчи-
нин мараллар, ҹејранлар, ҹү-
јүрләр, көк гуггу гушлары
тәшкил едирди. 24 Тифса�-
дан ГәззәјәZ гәдәр чајын бу
тајындакы� �әр шеј, еләҹә
дә бүтүн падша�лар онун
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табелијиндә иди.* Һәр јер-
дә, онун бүтүн бөлҝәләрин-
дә әмин-аманлыг �өкм сү-
рүрдү.+ 25 Сүлејманын бүтүн
өмрү боју Дандан Биир-Сәбаја
гәдәр Јә�уда вә Исраилдә �әр
кәс өз мејнәсинин, әнҹир аға-
ҹынын алтында динҹлик ичин-
дә јашајырды.

26 Сүлејманын 12 000 аты�
вә ҹәнҝ арабаларынын атла-
ры үчүн 4000� ат төвләси вар
иди.,

27 Бу валиләр Сүлејман
падша�ы вә онун сүфрәсин-
дә отуранлары әрзагла тәмин
едирдиләр. Һәр биринә бир ај
нөвбә дүшүрдү. Онлар нәза-
рәт едирдиләр ки, �еч бир
шеј әскик олмасын.- 28 Һәм-
чинин онларын �әр бири гош-
гу вә миник атлары үчүн ла-
зым олан јерләрә үзәрләри-
нә дүшән мигдарда арпа-саман
ҝөндәрирдиләр.

29 Алла� Сүлејмана �әд-
сиз �икмәт вә бәсирәт, үрә-
јинә сонсуз дәрракә верди.¸

30 Сүлејманын �икмәти шәрг
халгларынын, мисирлиләрин
�икмәтиндән үстүн иди./

31 О, �әр кәсдән, әзра�лы
Итандан1, ҺиманданÀ, Кәлкүл-
дән3, Дардадан, Мә�ул оғулла-
рындан �икмәтли иди. Онун
шө�рәти бүтүн халглара јајыл-
мышды.4 32 О, үч мин мәсәл,S

мин беш нәғмәm гошмушду.
33 О, Ливандакы сидр аға-
ҹындан тутмуш диварда би-
тән гарагынығаU гәдәр бүтүн
биткиләрдән, �әмчинин �еј-
ванларданV, гушларданÄ, сүрү-
нәнләрдәнW, балыглардан бә�с
едирди. 34 Сүлејманын �ик-
мәтини ешитмәк үчүн бү-
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түн халглардан адамлар, елә-
ҹә дә дүнјанын бүтүн ҝушәлә-
риндән онун �икмәти барәдә
ешитмиш падша�лар ҝәлир-
ди.*

5 Сур+ падша�ы Һирам Сү-
лејманын мәс� едилиб ата-

сынын јеринә падша� олдуғу-
ну ешидәндә өз әјанларыны
онун јанына ҝөндәрди. Һирам
Давудун хәтрини чох истә-
јирди., 2 Сүлејман да Һирама
хәбәр ҝөндәрди:- 3 «Сәнә мә-
лумдур ки, атам Давуд Је�о-
ванын адына ев тикә билмәди,
чүнки Је�ова дүшмәнләри она
мәғлуб едәнәҹән онлар �әр
јандан онунла мү�арибә едир-
диләр.¸ 4 Инди Алла�ым Је-
�ова мәнә �әр тәрәфдән динҹ-
лик вериб./ Һеч бир мүга-
вимәт, әнҝәл јохдур.1 5 Буна
ҝөрә дә Је�ованын атам Даву-
да вәд етдији кими, Алла-
�ым Је�ованын адына ев тик-
мәк истәјирәм. О демишди:
“Мәним адыма еви сәнин је-
ринә тахта чыхараҹағым оғ-
лун тикәҹәк”.À 6 Инди адам-
ларына бујур, мәним үчүн Ли-
вандан сидр ағаҹлары кәссин-
ләр.3 Мәним хидмәтчиләрим
сәнинкиләрлә бирликдә ишлә-
јәр, мән дә сәнин хидмәтчи-
ләринә тәјин етдијин мәбләғдә
зә�мәт �аггы верәрәм. Сән би-
лирсән ки, биздә сидонлулар
кими ағаҹ кәсмәји баҹаран јох-
дур».4

7 Һирам Сүлејманын тәкли-
фини ешидәндә чох севинди вә
деди: «Је�оваја алгыш олсун!
О, бу бөјүк халга рә�бәрлик
еләмәк үчүн Давуда �икмәтли
оғул вериб!»S 8 О, Сүлејма-
на хәбәр ҝөндәрди: «Тәкли-
фини алдым. Истәјини јери-
нә јетириб сәнә сидр вә ар-
дыҹ ағаҹлары јоллајаҹағам.m

9 Хидмәтчиләрим онлары Ли-
вандан дәнизә ҝәтирәр, мән

онлардан саллар дүзәлдиб дә-
низлә дедијин јерә ҝөндәрә-
рәм. Орада онлары ајырарам,
сән дә дашыјарсан. Бунун әвә-
зиндә ев ә�лими истәдијим әр-
загла тәмин едәрсән».*

10 Беләҹә, Һирам Сүлејма-
на истәдији гәдәр сидр вә
ардыҹ ағаҹы верди. 11 Сүлеј-
ман да Һирамын ев ә�ли үчүн
20 000 кор� буғда вә 20 кор ха-
лис зејтун јағы ҝөндәрди. Сү-
лејман Һирама �әр ил бунла-
ры верирди.+ 12 Је�ова вәд
етдији кими, Сүлејмана �ик-
мәт верди., Һирамла Сүлејман
сүл�дә идиләр, онлар сазиш
бағламышдылар.

13 Сүлејман падша� бүтүн
Исраилдән адамлар топлајыб
үзәрләринә мүкәлләфијјәт гој-
ду; 30 000 адам топланды.-

14 Сүлејман �әр ај онлардан
он минини нөвбә илә Ливана
ҝөндәрирди. Онлар бир ај Ли-
ванда, ики ај өз евләриндә га-
лырдылар. Әдунирам¸ мүкәл-
ләфијјәтлиләрин нәзарәтчиси
иди. 15 Сүлејманын 70 000
фә�ләси, дағларда 80 000 даш
кәсән/ ишчиси вар иди.1

16 Һәмчинин Сүлејманын бу
адамлара нәзарәт едән 3300
мәмуру вар иди.À 17 Падша-
�ын әмринә әсасән, евин тә-
мәлини3 јонулмуш дашлардан4

гојмаг үчүн онлар бөјүк вә
ба�алы дашларыS газыб чыха-
рырдылар. 18 Сүлејманын вә
Һирамын иншаатчылары, �әм-
чинин ҝебаллыларm дашлары
кәсир, еви тикмәк үчүн шал-
бан вә дашлар �азырлајырды-
лар.

6 Исраиллиләрин Мисирдән
чыхмаларынынU дөрд јүз

сәксәнинҹи илиндә, Сүлејма-
нын Исраил үзәриндә �аки-
мијјәтинин дөрдүнҹү илиндә,
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икинҹи ај олан зив� ајында*

Сүлејман Је�ованын мәбәди-
ни� тикмәјә башлады.+ 2 Сү-
лејман падша�ын Је�ова үчүн
тикдији евин узунлуғу 60 гу-
лаҹ�, ени 20 гулаҹ�, �үндүрлү-
јү 30 гулаҹ� иди., 3 Евин гар-
шысындакы ејванын- узунлуғу
евин енинә мүвафиг олараг, 20
гулаҹ, ени исә 10 гулаҹ иди.

4 О, евә диварын ичинә доғ-
ру даралан пәнҹәрәләр гојду.¸

5 Евин, јәни мәбәдин дивары-
на битишик артырма тикди.
Артырма Мүгәддәс јерлә ичә-
ри отағын/ диварларыны дөв-
рәләјирди. Орада отаглар вар
иди.1 6 Бу отагларын ени алт
гатда 5 гулаҹ, орта гатда 6 гу-
лаҹ, үст гатда 7 гулаҹ иди. О,
евин диварынын бајыр тәрә-
финдә чыхынтылар дүзәлтди,
буна ҝөрә дә евин диварлары-
на �еч нә вурулмады.À

7 Ев карханада чыхарылыб
�азырланмыш дашлардан ти-
килди.3 Белә ки, ев тики-
лән вахт орада нә ҝүрз, нә
балта, нә дә башга бир дәмир
аләт сәси ешидилмәди. 8 Ар-
тырма отагларын алт гатынын
ҝириши евин ҹәнуб тәрәфин-
дә иди.4 Долама пилләкән орта
гата, орадан да үст гата гал-
хырды. 9 О, еви тикиб гур-
тарды,S сонра еви сидр аға-
ҹындан олан тир вә тахта-
ларла өртдү.m 10 О, евин
әтрафында �әр биринин �үн-
дүрлүјү 5 гулаҹ олан артыр-
ма отаглар тикди. U Отаглар евә
сидр тирләрлә бирләширди.

11 Бу арада Сүлејмана Је-
�ованын сөзү назил олду:
12 «Әҝәр Мәним гајда-ганун-
ларымла јерисән, �өкмләри-
ми јеринә јетирсән, әмрләримә
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мүвафиг �әрәкәт етсән,* Мән
дә атан Давуда сәнин барән-
дә, хүсусән дә тикдијин евлә
бағлы вердијим сөзү јеринә
јетирәҹәјәм.+ 13 Исраиллилә-
рин арасында мәскән салаҹа-
ғам,, халгым Исраили атмаја-
ҹағам».-

14 Сүлејман евин иншасы-
ны давам етдирди. 15 О,
евин ич диварыны сидр тах-
таларла өртдү. Ич диварла-
ра дөшәмәдән таванын тирлә-
ринә гәдәр тахта вурду. Евин
дөшәмәсини ардыҹ тахталар-
ла дөшәди.¸ 16 Евин арха ди-
варындан 20 гулаҹ өлчүб дө-
шәмәдән таванын тирләринә
гәдәр сидр тахталары дүзүб
бир бөлмә ајырды, беләҹә
евин ичиндә ич отаг/ — Ән мү-
гәддәс јер дүзәлтди.1 17 Мә-
бәддәÀ Ән мүгәддәс јерин га-
бағындакы баш отаг 40 гу-
лаҹ иди. 18 Евин ичиндәки
сидр тахталарын үстүндә бал-
габаг3 вә ачмыш ҝүл тәсвир-
ләри ојду.4 Һәр јан сидр тах-
таларла өртүлмүшдү, даш ҝө-
рүнмүрдү.

19 О, Је�ованын Ә�д сан-
дығыныS гојмаг үчүн евин ич
отағыныm �азырлады. 20 Ич
отағын узунлуғу 20 гулаҹ, ени
20 гулаҹ, �үндүрлүјү 20 гу-
лаҹ иди. U Отағын диварлары-
ны халис гызылла, гурбанҝа-
�ыV исә сидр тахталарла өрт-
дү. 21 Сүлејман евин ичини
халис гызылла өртдү.Ä Гызыл-
ла өртүлмүш ич отағынW өнүн-
дән гызыл зәнҹирләр кечирт-
ди. 22 Бүтүн еви, евин �әр
тәрәфини гызылла өртдү. О,
ич отағын јанындакы гурбан-
ҝа�ы да бүсбүтүн гызылла
өртдү.Y

23 Ич отагда шам ағаҹын-
дан� �әр бири 10 гулаҹ �үндүр-
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лүјүндә ики кәрруб* дүзәлт-
ди.+ 24 Кәррубун бир ганады
5 гулаҹ, о бири ганады 5 гулаҹ
иди. Бир ганадынын уҹундан
о бири ганадынын уҹуна гәдәр
10 гулаҹ иди. 25 Икинҹи кәр-
руб да 10 гулаҹ иди. Кәрруб-
ларын икисинин дә өлчүсү вә
ҝөркәми ејни иди. 26 Кәрруб-
ларын �әр икисинин �үндүр-
лүјү 10 гулаҹ иди. 27 Сонра
о, кәррублары, ич отаға гојду.
Кәррубларын ганадлары ачыг
�алда иди, биринин ганады
бир дивара, о биринин ганады
о бири дивара чатырды. Он-
ларын бу бири ганадлары ота-
ғын ортасына узаныр, бир-би-
ринә дәјирди. 28 О, кәрруб-
лары гызылла өртдү.

29 О, евин �әм ич, �әм
дә өн отағынын бүтүн дивар-
ларында кәрруб-, хурма ағаҹ-
лары¸ вә ачмыш ҝүл/ тәсвир-
ләри ојду. 30 Һәм ич, �әм дә
өн отағын дөшәмәсини гызыл-
ла өртдү. 31 Ич отағын ҝири-
ши үчүн шам ағаҹындан ики-
тај гапы, �әмчинин јан сүтун-
лар, јан тахталар дүзәлтди. Бу,
бешинҹи �иссә� иди. 32 Га-
пылар шам ағаҹындан иди. О,
гапыларын үзәриндә кәрруб,
хурма ағаҹы вә ачмыш ҝүл
тәсвирләри ојду. Гапылары гы-
зылла өртдү. Гызылы дөјүб
кәррубларын вә хурма ағаҹла-
рынын үзәринә јајды. 33 Баш
отағын ҝириши үчүн шам аға-
ҹындан јан тахталар дүзәлтди.
Бу, дөрдүнҹү �иссәјә� аид иди.
34 О, ардыҹ ағаҹындан ики-
тајлы гапы дүзәлтди. Гапынын
дабан үстүндә фырланан �әр
ики тајы гатланырды.1 35 Он-
ларын үзәриндә кәрруб, хурма
ағаҹы, ачмыш ҝүл тәсвирләри
ојуб, үстүнү гызылла өртдү.
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36 О, үч чин јонулмуш даш
вә бир чин сидр тир дүзүб �а-
сар тикди* вә ичәри �әјәти дү-
зәлтди.+

37 Дөрдүнҹү илин зив ајын-
да Је�ованын евинин тәмә-
ли гојулду,, 38 он биринҹи
илин сәккизинҹи ајы олан
бул� ајында ев лаји�әдә ол-
дуғу кими тикилиб гуртарды,
бүтүн хырдалығына кими �әр
шеји �азыр олду.- Беләҹә, евин
иншасы једди ил чәкди.

7 Сүлејман өзүнүн бүтүн са-
рајыны он үч илә тикиб

баша чатдырды.¸

2 О, Ливан Мешәси/ адла-
нан еви тикди. Ев 100 гулаҹ�
узунлуғунда, 50 гулаҹ� ениндә,
30 гулаҹ� �үндүрлүјүндә олуб
дөрд ҹәрҝә сидр сүтунларын
үстүндә дурурду.1 Сүтунларын
да үстүндә сидр тирләри вар
иди. 3 Ев сүтунларын үстүн-
дә јерләшән дајаглардан јуха-
ры сидр тахталарла өртүл-
мүшдү. Онларын сајы �әр ҹәр-
ҝәдә он беш әдәд олмагла
ҹәми гырх беш әдәд иди.
4 Евин үч ҹәрҝә чәрчивәли
пәнҹәрәси вар иди вә бу пән-
ҹәрәләр гаршыдакы үч ҹәр-
ҝә пәнҹәрәләрлә үзбәүз иди.
5 Ҝиришләр вә јан тахта-
лар чәрчивәјә алынмышды. Үч
ҹәрҝәдә үзбәүз јерләшән пән-
ҹәрәләрин дә габағы белә иди.

6 О, 50 гулаҹ узунлуғунда,
30 гулаҹ ениндә сүтунлу ејван
дүзәлтди. Онун габағында сү-
тунлу вә чыхынтысы олан
башга бир ејван вар иди.

7 О �әмчинин тахт гуруб
�өкм чыхармаг үчүн ејван-ди-
ванханаÀ тикди.3 Ораны дөшә-
мәдән таванын тирләринә гә-
дәр сидр ағаҹы илә өртдү.

8 Өзү үчүн јашамаға еви еј-
вандан аралыда башга �әјәтдә
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тикдирди.* Амма тикилиши
ејни иди. Сүлејман �әмчинин
арвадына, фиронун гызына да
бу ејвана бәнзәр ев тикди.+

9 Бүтүн бу биналар тәмәл-
дән дама гәдәр вә бајыр тәрәф-
ләриндән бөјүк �әјәтә, гәдәр
ба�алы дашларла- тикилмиш-
ди. Дашлар өлчүләринә ҝөрә
ичдән вә бајырдан даш миша-
ры илә кәсилиб јонулмуш-
ду. 10 Тәмәл чох ири, ба�алы
дашлардан гојулмушду. Даш-
ларын бәзиләри 10 гулаҹ, бә-
зиләри 8 гулаҹ иди. 11 Он-
ларын үстүндән өлчүләринә
ҝөрә јонулмуш ба�алы дашлар
вә сидр ағаҹындан тирләр го-
јулмушду. 12 Је�ованын еви-
нин ичәри �әјәтиндә вә евин
ејванында�¸ олдуғу кими, бө-
јүк �әјәтин әтрафына үч чин
јонулмуш дашдан вә бир чин
сидр тирдән �асар чәкилмиш-
ди./

13 Сүлејман падша� адам
ҝөндәриб Сурдан Һирамы1 ҝә-
тиртди. 14 О, Нифталы гәби-
ләсиндән бир дул гадынын
оғлу иди. Атасы сурлу мисҝәр
иди.À Һирам чох баҹарыглы,
дәрракәли,3 мисҝәрлик сәнә-
тиндә ма�ир иди. О, Сүлејман
падша�ын јанына ҝәлиб онун
тапшырдығы ишләри ҝөрмәјә
башлады.

15 Һирам мисдән� ики сү-
тун төкдү,4 �әр ики сүтунун
�үндүрлүјү 18 гулаҹ иди. Һәр
сүтунун чеврәси өлчү ипи илә
12 гулаҹ иди.S 16 Сүтунларын
башына гојмаг үчүн мисдән
ики башлыг төкдү. Һәр ики
башлығын �үндүрлүјү 5 гулаҹ
иди. 17 Сүтунларын башын-
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дакы башлыгларын �әр бирин-
дә �өрмә тор вә бурулмуш зән-
ҹир нахышлары вар иди,* �әр
башлыгда једди дәнә. 18 О,
сүтунларын үстүндәки баш-
лыглары өртмәк үчүн торун
дөврәсиндә ики сыра нар дү-
зәлтди, �әр башлыг үчүн белә
етди. 19 Ејвандакы сүтунла-
рын башлыглары занбаг шәк-
линдә иди, башлыгларын бу
�иссәси 4 гулаҹ �үндүрлүјүн-
дә иди 20 вә ики сүтунун үс-
түндә, тора битишик даирә-
ви �иссәнин јухарысында иди.
Һәр башлыгда даирәви сыра-
ларла 200 нар вар иди.+

21 О, мәбәд ејванынын, сү-
тунларыны гојду. Сағ тәрәфдә-
ки сүтуну јерләшдириб она Ја-
кин� ады, сол тәрәфдәки сүту-
ну јерләшдириб она Буәз�
ады верди.- 22 Сүтунларын
башлыглары занбаг шәклиндә
иди. Беләҹә, сүтунлар �азыр-
ланыб гуртарды.

23 О, даирәви төкмә чән дү-
зәлтди.¸ Онун �үндүрлүјү 5 гу-
лаҹ, чеврәси өлчү ипи илә
30 гулаҹ иди. Бир гырағындан
о бири гырағына гәдәр мәса-
фә 10 гулаҹ иди./ 24 Онун ағ-
зынын ашағысында �әр гу-
лаҹда он дәнә олмагла, ики
сыра дөврәләмә балгабаг на-
хышлары1 вар иди. Онлар чән-
лә бир төкүлмүшдү. 25 Чән
12 буғанынÀ үстүндә дурурду.
Буғалардан үчүнүн үзү шима-
ла, үчүнүнкү гәрбә, үчүнүн-
кү ҹәнуба, үчүнүнкү шәргә ба-
хырды. Чән онларын үстүндә
иди. Онларын сағрысы мәркә-
зә доғру иди. 26 Чәнин га-
лынлығы дөрд бармаг� иди,
ағзы каса ағзы кими дүзәл-
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дилмишди вә занбагвари иди.
Чәнә 2000 бат� су төкүрдүләр.

27 Сонра о, он әдәд мис ара-
ба* дүзәлтди. Арабаларын �әр
бири 4 гулаҹ узунлуғунда, 4 гу-
лаҹ ениндә, 3 гулаҹ �үндүрлү-
јүндә иди. 28 Арабалар белә
дүзәлдилмишди: онларын јан
лөв�әләри вар иди. Лөв�ә-
ләр чәрчивәләрин ичиндә иди.
29 Чәрчивәнин ичиндәки јан
лөв�әләрин үзәриндә шир+,
буға, кәрруб, тәсвирләри вар
иди. Чәрчивәнин дә үзәриндә
ејни тәсвирләр вар иди. Шир-
ләрдән вә буғалардан јухарыда
вә ашағыда габарыг чәләнҝ-
ләр вар иди. 30 Һәр араба-
нын дөрд мис чархы вә мис ох-
лары вар иди. Онун дөрд күнҹ
дајағы бунлары сахлајырды.
Бу күнҹ дајаглар тештин ал-
тында иди, �әр бири үзәриндә-
ки чәләнҝләрлә бирҝә төкүл-
мүшдү. 31 Тештин ағзы ча-
нағын ичиндә иди вә о, аша-
ғыдан јухарыја бир гулаҹ иди.
Арабанын ағзы даирәви иди
вә боғазы бир гулаҹ јарым
иди. Арабанын ағзында ојма
тәсвирләр вар иди. Јан лөв-
�әләри даирәви јох, дөрдбуҹаг
иди. 32 Дөрд чарх јан лөв�ә-
ләрин алтында иди. Чархла-
рын дајаглары арабаја бити-
шик иди. Һәр чархын �үн-
дүрлүјү бир гулаҹ јарым иди.
33 Чархлар ади араба чархла-
ры кими иди, дајаглары, са-
ғанаглары, охлары вә топла-
ры төкмә иди. 34 Арабала-
рын дөрд күнҹүндә дөрд дајаг
вар иди. Дајаглар арабаларла
бир төкмә иди. 35 Арабанын
јухарысында јарым гулаҹ �үн-
дүрлүјүндә чәнбәр јерләшир-
ди. Арабанын јухарысындакы
дајагҹыглар вә јан лөв�әләр
арабанын өзү илә бир төкмә
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иди. 36 О, дајагҹыгларын вә
јан лөв�әләрин үзәриндә јер
чатан гәдәр кәрруб, шир, хур-
ма ағаҹы вә дөврәләмә чә-
ләнҝ тәсвирләри ојду.* 37 О,
он арабаны+ бу ҹүр дүзәлт-
ди. Онларын �амысы ејни ҹүр
төкмә иди,, �амысынын өлчү-
сү вә гурулушу ејни иди.

38 О, он әдәд мис тешт-

дүзәлтди. Тештин �әр бири
40 бат� су тутурду. Һәр тешт
4 гулаҹ иди. Он арабанын
�әр бири үчүн бир тешт дү-
зәлтмишди. 39 О, арабалар-
дан бешини евин сағ тәрәфи-
нә, бешини сол тәрәфинә гој-
ду. Чәни исә евин сағ тәрәфин-
дә, ҹәнуб-шәрг тәрәфдә гојду.¸

40 Һирам/ �әмчинин тешт-
ләр, күрәкләр1 вә ләјәнләрÀ дү-
зәлтди. Беләҹә, о, Је�ова-
нын еви илә бағлы Сүлејман
падша�ын тапшырдығы бүтүн
ишләри ҝөрүб гуртарды.3 О,
бунлары дүзәлтди: 41 2 сү-
тун4, сүтунларын үстүндә 2 ка-
савары башлыг, сүтунларын
үстүндәки ики касавары баш-
лығы өртмәк үчүн 2 торS,
42 сүтунларын үстүндәки ики
касавары башлығы өртән тор-
лар үчүн, �әр тора ики сыра
олмагла, 400 нарm, 43 10 ара-
ба U вә арабаларын үстү үчүн
10 тештV, 44 чәнÄ вә чәнин
алты үчүн 12 буға, 45 күл
габлары, күрәкләр, ләјәнләр
вә башга әшјалар. Һирам Је-
�ованын еви үчүн бүтүн әшја-
лары Сүлејман падша�ын
әмри илә пардагланмыш мис-
дән дүзәлтди. 46 Падша� он-
лары Иордан бөлҝәсиндә, Суг-
гутла Сәрфан арасында ҝил гә-
либләрә төкдү.

47 Әшјалар о гәдәр чох иди
ки, Сүлејман онлары тәрә-
зидә чәкмәди. Мисин чәкиси
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мүәјјән едилмәди.* 48 Сүлеј-
ман Је�ованын еви үчүн бү-
түн әшјалары, гызыл гурбан-
ҝа�+, �үзур чөрәји гојмаг үчүн
гызыл маса,, 49 халис гы-
зылдан чырагданлар- (бешини
ич отағын гаршысында сағ тә-
рәфә, бешини сол тәрәфә гој-
ду), гызыл гөнчәләр¸, чыраг-
лар вә машалар,/ 50 гызыл
тештләр, фитил маггашлары1,
ләјәнләр, ҹамларÀ, хәкәндаз-
лар3, �әмчинин Ән мүгәддәс
јер олан ич отағын гапыла-
ры4 вә баш отағын гапыла-
рыS үчүн гызыл дабанлыг дү-
зәлтди.

51 Беләликлә, Сүлејман
падша� Је�ованын еви илә
бағлы бүтүн ишләри тамамла-
ды. Сонра атасы Давудун Ал-
ла� үчүн ајырыб гојдуғу әшја-
лары ичәри ҝәтирди.m Гызыл-
ҝүмүшү вә әшјалары Је�ова-
нын евинин хәзинәсинә гојду. U

8 О заман Сүлејман Исраил
ағсаггалларыны, бүтүн гә-

билә башчыларыны, Исраилин
нәсил башчыларыны топла-
ды.V Онлар Давуд шә�әриндән,
јәни СионданÄ Је�ованын Ә�д
сандығыны ҝәтирмәк үчүн Је-
русәлимә, Сүлејман падша-
�ын јанына ҝәлдиләр.W 2 Јед-
динҹи ајда, етаним� ајында ке-
чирилән бајрамда�Y бүтүн
исраиллиләр Сүлејман падша-
�ын �үзурунда топлашдылар.
3 Бүтүн Исраил ағсаггаллары
ҝәлди. Ка�инләр сандығы гал-
дырдылар.Z 4 Онлар Је�ова-
нын сандығыны, Һүзур чады-
рыны\, чадырдакы бүтүн мү-
гәддәс әшјалары ҝәтирдиләр.
Бүтүн бунлары ка�инләрлә
лавилиләр дашыдылар. 5 Сү-
лејман падша� вә онун �үзуру-
на чағырылмыш бүтүн Исраил
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иҹмасы сандығын өнүндә иди.
Саја-�есаба ҝәлмәјән мигдарда
гојун, гарамал гурбан кәсил-
ди.*

6 Ка�инләр Је�ованын Ә�д
сандығыны ҝәтириб өз јери-
нә,+ мәбәдин ич отағына, Ән
мүгәддәс јерә, кәррубларын
ганады алтына гојдулар.,

7 Кәррубларын ганадлары
сандыг гојулан јерин үстү-
нә ачылмышды вә кәррублар
сандыгла шүвүлләрин үстү-
нә көлҝә салырды.- 8 Шүвүл-
ләр¸ елә узун иди ки, уҹлары
ич отағын габағындакы Мү-
гәддәс јердән ҝөрүнүрдү, ан-
ҹаг бајырдан ҝөрүнмүрдү. Он-
лар бу ҝүнәдәк орададырлар.
9 Сандыгда ики даш лөв�ә-
дән/ башга �еч нә јох иди.
Муса онлары сандыға Һуриб-
дә, Је�ова Мисирдән чыхан1

исраиллиләрлә ә�д бағлајан-
даÀ гојмушду.3

10 Ка�инләр Мүгәддәс мә-
кандан чыханда булуд4 Је�ова-
нын евини долдурду.S 11 Ка-
�инләр булуда ҝөрә орада
галыб хидмәт едә билмәди-
ләр. Чүнки Је�ованын еви Је-
�ованын ҹалалы илә долмуш-
ду.m 12 О вахт Сүлејман деди:
«Еј Је�ова! Сән демишдин ки,
гаты гаранлыгда мәскән сала-
ҹагсан. U 13 Мән Сәнин үчүн
әзәмәтли бир ев, әбәди мәскән
салмаг үчүн мәкан тикдим».V

14 Сонра падша� дөнүб ајаг
үстә дуран Исраил иҹмасына
хејир-дуа верди.Ä 15 О деди:
«Өз дили илә атам Давуда вәд
верән, сонра да вәдини ҝер-
чәкләшдирән Исраилин Алла-
�ы Је�оваја алгыш олсун! О
демишди: 16 “Халгым Исраи-
ли Мисирдән чыхартдығым
ҝүндән бәри адымы дашыјаҹаг
евW тикмәк үчүн Исраил гәби-
ләләри арасындан шә�әр сеч-
мәдим. Лакин Давуду сечдим
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ки, халгым Исраилин үзәрин-
дә падша� олсун”. 17 Исраи-
лин Алла�ы Је�ованын адына
ев тикмәк атам Давудун үрә-
јинин арзусу иди.* 18 Амма
Је�ова атам Давуда демиш-
ди: “Сән адыма ев тикмәк ис-
тәјирсән. Нијјәтин јахшыдыр.
19 Лакин еви сән тикмәјә-
ҹәксән, белиндән ҝәлән оғ-
лун Мәним адыма ев тикә-
ҹәк”.+ 20 Је�ова вәдини јери-
нә јетирди. Је�ованын вәд
етдији кими, мән атам Да-
вудун јеринә Исраил тахтын-
да отурдум. Исраилин Алла�ы
Је�ованын адына ев тикдим,,

21 орада сандыг үчүн јер дү-
зәлтдим. Је�ованын ата-баба-
ларымызы Мисирдән чыхарт-
дығы вахт онларла бағладығы
ә�д онун ичиндәдир».-

22 Сүлејман бүтүн Исраил
иҹмасынын өнүндә, Је�ова-
нын гурбанҝа�ы гаршысында
дуруб әлләрини ҝөјә ачды.¸

23 О деди: «Еј Исраилин Ал-
ла�ы Је�ова! Нә јухарыда ҝөј-
ләрдә, нә ашағыда јердә Сәнин
кими Алла� јохдур./ Сән ә�ди-
нә садигсән, сидги-үрәкдән
өнүндә јеријән гулларына мә-
�әббәт ҝөстәрирсән.1 24 Сән
атама, гулун Давуда вердијин
вәдә әмәл етдин. Өз дилин-
лә вәд етдин вә бу ҝүн �ә-
мин вәди ҝерчәкләшдирдин.À

25 Инди, еј Исраилин Алла-
�ы Је�ова, атама, гулун Даву-
да вердијин сөзү јеринә јетир.
Сән демишдин: “Әҝәр оғулла-
рын сәнин кими өнүмдә јери-
сәләр, јолларына фикир вер-
сәләр, онда �үзурумда Исраил
тахтында �әмишә сәнин сүла-
лән олаҹаг”.3 26 Еј Исраилин
Алла�ы! Инди атама, гулун Да-
вуда вердијин вәди ҝерчәк-
ләшдир.

27 Бәс Алла� јердә јашајар-
мы?4 Сән ҝөјләрә, ҝөјләрин ҝө-

јүнә сығмазсан,* о ки галды
мәним тикдијим евә!+ 28 Еј
Алла�ым Је�ова! Гулунун дуа-
сыны, лүтф диләјини динлә.
Гулунун имдад чағырышыны,
бу ҝүн өнүндә етдији дуасыны
ешит. 29 Гој нәзәрин ҝеҹә-
ҝүндүз бу евин, “адым бурада
олаҹаг”, дедијин јерин үстүн-
дә олсун вә гулунун бу евә
үз тутуб етдији дуаны ешит.-

30 Бу гулунун лүтф диләјини
вә бура үз тутуб дуа едән хал-
гын Исраилин диләјини дин-
лә, ҝөјләрдәки мәскәниндән
ешит.¸ Ешит вә бағышла./

31 Әҝәр кимисә башгасына
гаршы ҝүна�да тәгсирләнди-
рәр вә ону анд ичдириб андын
мәсулијјәти алтына саларлар-
са, о да андын мәсулијјәти ал-
тында бу евдәки гурбанҝа�ы-
нын өнүнә ҝәләрсә,1 32 онда
Сән ҝөјләрдән ешит вә гулла-
рыны мү�акимә ет. Шәр адамы
ҝүна�кар чыхарыб еләдијини
башына ҝәтир, сале� адамы да
ҝүна�сыз елан едиб сале�ли-
јинә ҝөрә мүкафатландыр.À

33 Әҝәр халгын Исраил
Сәнә гаршы ҝүна� етдијинә
ҝөрә дүшмәнә мәғлуб оларса,3

бундан сонра Сәнә сары дөнүб
адыны уҹа тутарса,4 бу евдә
дуа едиб Сәндән лүтф диләјәр-
сә,S 34 Сән ҝөјләрдән ешит
вә халгын Исраилин ҝүна�ла-
рыны бағышла, онлары әҹдад-
ларына вердијин торпаға гај-
тар.m

35 Халгын Сәнә гаршы ҝү-
на� етдијинә ҝөрәU ҝөјләр бағ-
лананда,V јерә јағыш јағмајан-
да онлар бу јерә үз тутуб дуа
едәр вә адыны уҹа тутарлар-
са, онлары рам етдијин үчүн
ҝүна�ларындан әл чәкәрләр-
сә,Ä 36 Сән ҝөјләрдән ешит
вә гулларынын, халгын Исраи-
лин ҝүна�ыны бағышла. Белә-
ҹә, онлара ҝетмәли олдуглары
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доғру јолу өјрәт,* халгына ирс
вердијин торпаға јағыш јағ-
дыр.+

37 Өлкәдә аҹлыг,, хәстәлик
баш галдыранда, сәмум јели
әсәндә, өлкәни киф-, чәјирткә
сүрүсү, аҹҝөз �әшәратлар ба-
санда, дүшмәнләр өлкәнин
�ансыса шә�әрини мү�асирәјә
аланда, јахуд башга бир бәла,
мәрәз јајыланда¸ 38 бир бән-
дә, јахуд бүтүн халгын Исраил
әлләрини бу евә тәрәф ачыб
дуа етсә, Сәндән лүтф диләсә/

(ахы �әр кәс өз үрәјинин дәр-
дини билир),1 39 Сән ҝөјләр-
дән, Өз мәскәниндән ешит,À

бағышла,3 дурма, �әр кәсә өз
әмәлинә ҝөрә әвәз вер,4 чүн-
ки Сән инсанын үрәјини ҝө-
рүрсән вә јалныз Сән инсанын
үрәјиндәкиләриндән аҝа�сан.S

40 Онда ата-бабаларымыза
вердијин торпагда јашадығы
бүтүн вахт әрзиндә халгын
Сәндән горхар.

41 Һәмчинин халгын Ис-
раилдән олмајан, узаг дијар-
лардан адыны тутуб ҝәлән јад-
еллиm 42 (чүнки онлар Сәнин
бөјүк адын, U ҝүҹлү әлин, гүв-
вәтли голун �агда ешидәҹәк-
ләр) бу евә үз тутуб дуа едәр-
сә, 43 Сән ҝөјләрдән, мәскә-
ниндәнV ону ешит, јаделлинин
Сәндән диләдији ха�иши јери-
нә јетир. Гој дүнјанын бүтүн
халглары Сәнин адыны бил-
син, халгын Исраил кими, Сән-
дән горхсун.Ä Гој билсинләр
ки, тикдијим бу ев Сәнин ады-
ны дашыјыр.

44 Еј Је�ова, әҝәр халгын
Сәнин дедијин јолла дүшмән-
лә мү�арибәјә ҝетсә,W сечди-
јин шә�әрә,Y Сәнин адына тик-
дијим евә тәрәф үз тутуб дуа
етсә,Z 45 ҝөјләрдән онларын
дуасыны, лүтф диләјини ешит,
онлар үчүн әдаләти бәргә-
рар ет.

46 Әҝәр онлар Сәнә гар-
шы ҝүна� етсәләр (чүнки
елә адам јохдур ки, ҝүна�
етмәсин)* вә Сән гәзәбләниб
онлары дүшмәнә тәслим ет-
сән, дүшмәнләр онлары јахын-
узаг өлкәләрә әсир апарсалар+

47 вә орада ағыллары башла-
рына ҝәлсә,, әсарәтдә олдуг-
лары өлкәдә Сәнә сары дөн-
сәләр,- “ҝүна� етмишик, гәләт
еләмишик, на�аг белә етдик”¸

дејиб јалварсалар, лүтфүнү
диләсәләр,/ 48 әсир ҝетдик-
ләри јағы дијарында сидги-
үрәкдән1, ҹан-дилдән Сәнә тә-
рәф дөнсәләр, ата-бабаларына
вердијин өлкәјә, сечдијин шә-
�әрә, адына тикдијим евә тә-
рәф үз тутуб дуа етсәләр,À

49 Сән ҝөјләрдән, мәскәнин-
дән онларын дуасыны, лүтф
диләјини ешит,3 онлар үчүн
әдаләти бәргәрар ет. 50 Сәнә
гаршы ҝүна� едән халгыны ба-
ғышла, Сәнә гаршы етдиклә-
ри бүтүн тәгсирләрин үстүн-
дән кеч. Онлары әсир апаран-
ларын үрәјинә рә�м сал ки,
онларла мәр�әмәтлә давран-
сынлар,4 51 чүнки онлар Ми-
сирдән, дәмирәридән собадан
чыхардығынS халгын, ирсин-
дир.m 52 Гулунун, халгын Ис-
раилин лүтф диләјинә нәзәр
сал,U �әр дәфә Сәни чағы-
ранда ешит.V 53 Чүнки Сән,
еј Күлли-Ихтијар Је�ова, әҹ-
дадларымызы Мисирдән чы-
харанда гулун Муса васитәси-
лә бәјан етдијин кими, онлары
дүнјанын бүтүн халгларын-
дан ајырыб Өзүнә ирс етмиш-
дин».Ä

54 Сүлејман Је�оваја бу
дуаны едиб лүтф диләјәндән
сонра Је�ованын гурбанҝа�ы-
нын өнүндән, диз чөкүб әллә-
рини ҝөјә ачдығы јердән галх-
ды.W 55 Сонра дуруб уҹадан
бүтүн Исраил иҹмасына хејир-
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дуа верди: 56 «Је�оваја ал-
гыш олсун! О вәд етдији ки-
ми, халгы Исраилә динҹлик
верди,* гулу Муса васитәси-
лә вердији ҝөзәл вәдләрин
бир кәлмәси дә боша чыхма-
ды.+ 57 Гој Алла�ымыз Је�о-
ва ата-бабаларымыза јар олду-
ғу кими, бизә дә јар олсун!,

Гој О, �еч вахт бизи атма-
сын, тәрк етмәсин.- 58 Гој О,
үрәјимизи Өзүнә сары дөндәр-
син¸ ки, Онун јоллары илә ҝе-
дәк, ата-бабаларымыза бујур-
дуғу әмрләрә, гајда-ганунлара,
�өкмләрә риајәт едәк. 59 Гој
лүтфүнү алмаг үчүн Је�ова-
ја етдијим бу јалварышлар
ҝеҹә-ҝүндүз Алла�ымыз Је�о-
ванын хатириндә олсун. Гој О,
гулу вә халгы Исраил үчүн
ҝүнбәҝүн әдаләти бәргәрар
етсин вә 60 дүнјанын бүтүн
халглары билсин ки, Је�о-
ва Алла� тәкдир,/ Ондан баш-
га Алла� јохдур!1 61 Гој бу
ҝүн олдуғу кими, үрәјиниз бү-
түнлүклә Алла�ымыз Је�ова-
ја бағлы олсун,À Онун гајда-га-
нунлары илә јеријиб әмрләри-
нә бојун әјин».

62 Падша� вә онунла олан
исраиллиләр Је�ованын �үзу-
рунда чохлу сајда гурбан ҝә-
тирдиләр.3 63 Сүлејман Је-
�оваја үнсијјәт гурбанлары
тәгдим етди.4 О, 22 000 га-
рамал вә 120 000 гојун гур-
бан ҝәтирди. Беләликлә,
падша� вә исраиллиләр Је-
�ованын евинин ачылышы-
ны етдиләр.S 64 О ҝүн пад-
ша� Је�ованын евинин гар-
шысындакы �әјәтин ортасыны
пак етди ки, јандырма гур-
банларыны, тахыл тәгдимәлә-
рини, үнсијјәт гурбанларынын
пијини орада тәгдим етсин.
Чүнки јандырма гурбанлары,
тахыл тәгдимәләри, үнсијјәт
гурбанларынын пијиm Је�ова-

нын өнүндәки мис гурбанҝа-
�а* јерләшмирди. 65 Һәмин
вахт Сүлејман бүтүн Исраил-
лә, Ләбу-Һәмәсдән тутмуш Ми-
сир вадисинәдәк+ өлкәнин �әр
јериндән ҝәлән бөјүк иҹма илә
Алла�ымыз Је�ованын өнүн-
дә бајрам етди., Бајрам јед-
ди ҝүн вә да�а једди ҝүн,
үмумиликдә он дөрд ҝүн да-
вам етди. 66 Бајрамдан сон-
ракы ҝүн о, халгы јола сал-
ды. Халг падша�а алгыш охуја-
охуја евинә ҝетди. Һамы Је�о-
ванын гулу Давуда вә халгы
Исраилә ҝөстәрдији кәрамәтә
ҝөрә севиниб-шадланырды.-

9 Сүлејман Је�ованын еви-
ни, падша� сарајыны вә

тикмәк истәдији �әр шеји
инша едиб гуртарды.¸ 2 Је-
�ова Ҝибјонда олдуғу кими,
икинҹи дәфә Сүлејмана ҝөрүн-
дү./ 3 Је�ова она деди: «Мән
�үзурумда етдијин дуаны вә
лүтф диләјини ешитдим. Ады-
мы �әмишәлик сәнин тикдијин
бу евә вериб ону мүгәддәс ет-
дим.1 Гәлбим, нәзәрим �ә-
мишә орада олаҹаг.À 4 Әҝәр
сән атан Давуд кими, сидги-
үрәклә3, дүрүстлүклә4 өнүм-
дә јерисән,S әмрләрими јери-
нә јетирсән,m гајда-ганунлары-
ма, �өкмләримә табе олсан,U

5 онда “Исраил тахтында �ә-
мишә сәнин сүлалән олаҹаг”
дејәрәк атан Давуда вәд етди-
јим кими, тахтыны бүтүн Ис-
раил үзәриндә бәргәрар едә-
ҹәјәм.V 6 Лакин сиз вә оғул-
ларыныз Мәним јолумдан дөн-
сәниз, сизә вердијим әмрләрә,
ганунлара әмәл етмәсәниз,
башга алла�лара гуллуг едиб
сәҹдә гылсаныз,Ä 7 Исраили
она вердијим дијардан јох едә-
ҹәјәм,W адым үчүн мүгәддәс ет-
дијим еви өнүмдән рәдд едә-
ҹәјәм.Y Исраилә �әгарәт едә-
ҹәкләр, халглар ону мәсхәрәјә
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гојаҹаг.* 8 Бу ев харабазара
дөнәҹәк.+ Јолдан өтәнләр мат-
мат бахаҹаг, фит чалыб дејә-
ҹәк: “Нәјә ҝөрә Је�ова бу өлкә-
ни, бу еви бу ҝүнә гојуб?”,

9 Ардынҹа дејәҹәкләр: “Чүнки
онлар ата-бабаларыны Мисир-
дән чыхаран Алла�лары Је�о-
ваны атыб башга алла�лардан
јапышдылар, онлара сәҹдә гы-
лыб гуллуг етдиләр. Буна ҝөрә
дә Је�ова онларын башына бу
мүсибәти ҝәтирди”».-

10 Сүлејман ики еви — Је-
�ованын евини вә пад-
ша� сарајыны тикдији ијирми
илин сонунда¸ 11 Сур падша-
�ы Һирама/ Ҹәлилә торпағын-
дан ијирми шә�әр верди. (Һи-
рам Сүлејманы сидр вә ар-
дыҹ ағаҹлары илә, истәдији
гәдәр гызылла тәмин етмиш-
ди.)1 12 Һирам Сурдан чы-
хыб Сүлејманын вердији шә-
�әрләрә бахмаға ҝетди. Амма
шә�әрләр хошуна ҝәлмәди.
13 О деди: «Гардашым, бу нә
шә�әрләрдир мәнә вермисән?»
Буна ҝөрә дә шә�әрләр бу ҝү-
нәдәк Кабул дијары� адланыр.
14 Һирам Сүлејман падша�а
120 талант� гызыл ҝөндәрди.À

15 Сүлејман падша� Је�о-
ванын евини3, өз сарајыны, Тә-
пәни�4, Јерусәлимин диварла-
рыны, ҺәзуруS, Меҝиддонуm вә
ҸәзәриU тикмәк үчүн мүкәллә-
фијјәтли әмәјә адамлар тәјин
етди.V 16 (Мисир �өкмдары
фирон Ҹәзәри зәбт едиб јан-
дырмышды, шә�әрдә јашајан
кәнаниләриÄ исә гырмышды.
О, шә�әри Сүлејмана вердији
гызынаW тој �әдијјәси олараг
бағышламышды.) 17 Сүлеј-
ман Ҹәзәри, Ашағы Бејт-Һу-
рунуY, 18 БаалатыZ, өлкәдәки

=B57 � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB U*`*`am4 /SU*`D
=B58 � 	*W*Zb 78E6 V-O* +À`*+À`/S`D
	58 ÀW*,ÀaSZÀ +*fD =B59 � �+`D �SWO
W\ÑD ˚ÑbSY*W VSE -*W*U*+ÀZ4À` bSVSWSD

сә�ралыгда јерләшән Тама-
ры, 19 өзүнүн анбар шә�әр-
ләрини, арабалар үчүн ај-
рылан шә�әрләри,* сүвари-
ләр үчүн ајрылан шә�әрләри
инша етди. О �әмчинин Је-
русәлимдә, Ливанда вә бү-
түн сәлтәнәтиндә көнлү истә-
дији �әр шеји тикди. 20 Ис-
раилли олмајан амориләрдән,
�етләрдән, фәризиләрдән, �и-
виләрдән, јәбусиләрдән+ сағ
галанлары,, 21 онларын өл-
кәдә јашајан нәсилләрини —
исраиллиләрин мә�в едә бил-
мәдикләри адамларын �амы-
сыны Сүлејман көлә кими иш-
ләтди. Бу, индијәдәк беләдир.-

22 Амма Сүлејман исраилли-
ләрдән �еч кими гул етмәди.¸

Онлар дөјүшчү, әјан, әмир, ја-
вәр идиләр, арабачыларын вә
сүвариләрин башчысы идиләр.
23 Сүлејманын ишләринә 550
нәзарәтчи башчылыг едир, иш-
чиләрә нәзарәт едирди./

24 Фиронун гызы1 Давуд
шә�әриндәнÀ чыхыб Сүлејма-
нын онун үчүн тикдији евә
көчдү. Сүлејман Тәпәни �әмин
вахт тикди.3

25 Сүлејман Је�ова үчүн
тикдији гурбанҝа�да илдә үч
дәфә4 јандырма вә үнсијјәт
гурбанлары тәгдим едирди.S

Һәмчинин Је�ованын өнүндә-
ки гурбанҝа�дан гурбан түс-
түсү галхырды. Беләҹә о, еви
тикиб гуртарды.m

26 Сүлејман падша� Әдум
мәмләкәтиндә, Гырмызы дә-
низ са�илиндә јерләшән Ела-
тын јанында, Әзјун-ГәбәрдәU

ҝәмиләр дүзәлтди.V 27 Һи-
рам өзүнүн тәҹрүбәли дәниз-
чиләрини Сүлејманын тәбәә-
ләри илә ишләмәк үчүн ҝәми-
ләрлә ҝөндәрди.Ä 28 Онлар
ОфирәW ҝетдиләр вә орадан
Сүлејман падша�а 420 талант
гызыл ҝәтирдиләр.
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10 Сүлејманын Је�ованын
ады сајәсиндә газанды-

ғы шө�рәтин сәдасы Сәба мә-
ликәсинә дә чатды.* Мәликә
чәтин суалларла� Сүлејманы
сынамаға ҝәлди.+ 2 О, бөјүк
бир мәијјәтлә, балзам,, чохлу
гызыл, даш-гаш јүкләнмиш дә-
вәләрлә Јерусәлимә, Сүлејма-
нын јанына ҝәлди,- үрәјиндән
кечән шејләр барәдә Сүлејман-
ла сө�бәт етди. 3 Сүлејман
онун бүтүн суалларына ҹаваб
верди. Елә шеј олмады ки, ону
иза� едә билмәсин.

4 Сәба мәликәси Сүлејма-
нын �икмәтини,¸ тикдији са-
рајы,/ 5 сүфрәсиндәки тәам-
лары,1 әјан-әшрәфинин сүф-
рә архасында неҹә отурдуғуну,
хөрәк пајлајанларын хидмә-
тини, ҝејимләрини, падша�ын
сагиләрини, Је�ованын евин-
дә �әмишә тәгдим етдији јан-
дырма гурбанларыны ҝөрәндә
мат галды. 6 О, падша�а
деди: «Өлкәмдә сәнин ишлә-
рин, �икмәтин �агда ешитдик-
ләрим дүз имиш. 7 Ҝәлиб өз
ҝөзләримлә ҝөрмәјинҹә инан-
мағым ҝәлмирди. Сән демә,
мәнә ҝөрдүкләримин �еч јары-
сыны да данышмајыблар. Сән
ешитдијимдән гат-гат �икмәт-
ли, зәнҝин имишсән! 8 Бәх-
тәвәр сәнин �үзурунда дуруб
�икмәтини динләјән адамла-
рын, әјанларынын башына!À

9 Гој сәни лајиг билиб Ис-
раилин тахтына чыхаран Ал-
ла�ын Је�оваја алгыш олсун!3

Је�ова Исраилә олан әбәди
мә�әббәтиндән ирәли ҝәләрәк
сәни падша� гојуб ки, әдаләти,
сале�лији бәргәрар едәсән!»

10 Сонра мәликә падша�а
120 талант� гызыл, чохлу бал-
зам4 вә даш-гаш бәхш етди.S
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Да�а �еч вахт Сүлејман пад-
ша�а Сәба мәликәсинин ҝә-
тирдији балзам гәдәр балзам
ҝәтирән олмады.

11 Офирдән гызыл ҝәтирән
Һирамын ҝәмиләри* орадан
чохлу мигдарда сәндәл ағаҹы+

вә ләл-ҹәва�ират да ҝәтирди-
ләр., 12 Падша� сәндәл аға-
ҹындан Је�ованын еви вә пад-
ша� сарајы үчүн мә�әҹҹәр,
мусигичиләр үчүн чәнҝ, тел-
ли аләтләр дүзәлтди.- Бундан
сонра белә сәндәл ағаҹы нә ҝә-
тирән олду, нә дә ҝөрән.

13 Сүлејман падша� Сәба
мәликәсинә онун арзуладығы,
истәдији �әр шеји верди. Үс-
тәлик, өз сәхавәтинә ҝөрә дә
она �әдијјәләр верди. Мәликә
адамлары илә бирҝә јола дү-
шүб өз өлкәсинә гајытды.¸

14 Сүлејмана ил әрзин-
дә 666 талант ағырлығын-
да гызыл ҝәлирди./ 15 Бун-
дан башга, таҹирләрдән, сәјјар
таҹирләрдән, бүтүн әрәб пад-
ша�ларындан вә өлкәнин ва-
лиләриндән дә ҝәлир ҝәлирди.

16 Сүлејман падша� гаты-
шыг гызылдан 200 бөјүк гал-
хан1 (�әр галхана 600 ше-
кел� гызыл сәрф олунмушду),À

17 гатышыг гызылдан 300 ки-
чик галхан (�әр галхана үч
мина� гызыл сәрф олунмушду)
дүзәлтди. Сонра падша� он-
лары Ливан Мешәси3 адланан
евә гојду.

18 Падша� фил дишиндән
мө�тәшәм тахт4 дүзәлдиб үс-
түнү халис гызылла өртдү.S

19 Тахтын алты пилләси вә
архасында даирәви чыхын-
ты вар иди. Отураҹағын �әр
ики тәрәфиндә голлары вар
иди вә голларын јанында
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ики шир* �ејкәли дурурду.
20 Алты пилләдә 12 шир ду-
рурду; 6 шир бир тәрәфдә,
6 шир о бири тәрәфдә. Һеч бир
сәлтәнәтдә буна бәнзәр шеј јох
иди.

21 Сүлејман падша�ын бү-
түн ички габлары гызылдан
иди, Ливан Мешәси+ адлы
евин дә бүтүн әшјалары саф
гызылдан иди. Ҝүмүшдән �еч
нә јох иди. Чүнки Сүлејманын
вахтында ҝүмүш �еч нә сајы-
лырды., 22 Сүлејман падша-
�ын Таршиш- ҝәмиләри вар
иди. Онлар Һирамын ҝәмилә-
ри илә бирҝә дәниздә идиләр.
Таршиш ҝәмиләри үч илдә
бир дәфә гызыл, ҝүмүш, фил
диши¸, мејмун, товуз гушу јүк-
ләјиб ҝәтирирди.

23 Сүлејман падша� јер үзү-
нүн бүтүн падша�ларын-
дан варлы/ вә �икмәтли иди.1

24 Дүнјанын бүтүн халгла-
ры Сүлејманын �үзуруна ҝәл-
мәк истәјирди ки, Алла�ын
онун үрәјинә гојдуғу �икмә-
ти ешитсин.À 25 Онлар өзлә-
ри илә �әдијјәләр, гызыл-ҝү-
мүш әшјалар, либаслар, сила�-
лар, балзам, атлар вә гатырлар
ҝәтирирди вә бу, �әр ил белә
олурду.

26 Сүлејман чохлу ҹәнҝ
арабаларына, атлара� са�иб
олду. Онун 1400 ҹәнҝ араба-
сы, 12 000 аты вар иди.3 Сүлеј-
ман онлары арабалар үчүн ај-
рылан шә�әрләрдә вә Јерусә-
лимдә, өзүнә јахын јердә сах-
лајырды.4

27 Падша� Јерусәлимдә ҝү-
мүшү даш гәдәр, сидр ағаҹла-
рыны Шәфладакы әнҹир ағаҹ-
лары гәдәр чохалтды.S

28 Сүлејмана атлары Ми-
сирдән ҝәтирирдиләр. Падша-
�ын таҹирләри атлары илхы

5>B6: � �*fd/ aº,*`SWÀ`ÀD

илә алырдылар�.* 29 Мисир-
дән ҝәтирилән бир ҹәнҝ араба-
сынын гијмәти 600 ҝүмүш, бир
атын гијмәти исә 150 ҝүмүш
иди. Һет+ вә Арам падша�лары
да онлары Сүлејманын таҹир-
ләриндән алырды.

11 Сүлејман фиронун гы-
зындан, савајы башга

јаделли гадынлара- — Муаб¸,
Әмун/, Әдум, Сидон1, ҺетÀ

гызларына да көнүл верди.
2 О халглар барәдә Је�ова ис-
раиллиләрә демишди: «Онла-
ра гајнајыб-гарышмајын. Чүн-
ки онлар үрәјинизи өз ал-
ла�ларына тәрәф дөндәрәҹәк-
ләр».3 Амма Сүлејман онлара
бәнд олду. 3 Онун једди јүз
арвады — ша�банусу, �әмчи-
нин үч јүз ҹаријәси варды.
Арвадлары јаваш-јаваш ону
јолдан чыхартдылар. 4 Гоҹа
вахтында4 арвадлары Сүлејма-
нын үрәјини башга алла�ла-
ра тәрәф дөндәрдиләр.S Сүлеј-
манын үрәји атасы Давуд
кими бүтүнлүклә Алла�ы Је-
�оваја бағлы галмады. 5 Сү-
лејман Сидон ила�әси Әшту-
рәтәm, әмуниләрин ијрәнҹ ал-
ла�ы Милгама U ибадәт етмәјә
башлады. 6 О, Је�ованын бә-
јәнмәдији пис ишләр ҝөрдү вә
атасы Давуддан фәргли ола-
раг, бүтүнлүклә Је�оваја бағ-
ланмады.V

7 Һәмин вахт Сүлејман Је-
русәлимлә үзбәүз дағда Муа-
бын ијрәнҹ алла�ы Кәмуша
сәҹдәҝа� тикди.Ä О �әмчинин
әмуниләрин ијрәнҹ алла�ы
МолекәW дә сәҹдәҝа� тикди.Y

8 Сүлејман бунлары өз алла�-
ларына гурбан түстүсү тәгдим
едән, гурбан кәсән јаделли ар-
вадлары үчүн етди.
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9 Је�ова Сүлејмана гәзәб-

ләнди, чүнки онун үрәји Ис-
раилин Алла�ы Је�овадан
узаглашмышды.* О Алла�дан
ки, ики дәфә она ҝөрүнүб,+

10 башга алла�ларын далын-
ҹа ҝетмәмәји әмр етмишди.,

Анҹаг Сүлејман Је�ованын
әмринә табе олмады. 11 Је-
�ова Сүлејмана деди: «Сән ки
белә етдин, бујруғума гулаг
асмајыб, ә�дими, ганунлары-
мы поздун, Мән дә сәлтәнәти
сәндән алыб нөкәрләриндән
биринә верәҹәјәм.- 12 Амма
атан Давудун хатиринә буну
сәнин сағлығында етмәјәҹә-
јәм. Сәлтәнәти оғлундан ала-
ҹағам.¸ 13 Амма бүтүн сәлтә-
нәти јох./ Гулум Давудун вә
сечдијим Јерусәлимин1 хати-
ринә бир гәбиләни сәнин оғлу-
на верәҹәјәм».À

14 Је�ова Әдумун ша� нәс-
линдән олан әдуми Һәдады
Сүлејмана гаршы галдырды.3

15 Давуд Әдуму мәғлуб едән-
дә4 вә орду башчысы Јуаб
мејитләри басдырмаға ҝедән-
дә Јуаб Әдумун бүтүн кишилә-
рини гырмышды. 16 (Әдумун
бүтүн кишиләрини гырыб гур-
таранаҹан Јуаб вә бүтүн Ис-
раил алты ај орада галмыш-
ды.) 17 Амма Һәдад атасы-
нын әјанлары арасындан бир
нечә әдуми илә Мисирә гач-
мышды. Онда Һәдад балаҹа
ушаг иди. 18 Онлар Мәдјән-
дән чыхыб Фәрана ҝетмишди-
ләр. ФәранданS өзләри илә бир
нечә нәфәр дә ҝөтүрүб Миси-
рә ҝетмишдиләр. Мисир �өкм-
дары фирон ону азугә илә тә-
мин етмиш, она ев вә торпаг
вермишди. 19 Фирон Һәдады
о гәдәр бәјәнмишди ки, өз
арвадынын, мәликә Та�пәни-
зин баҹысыны она вермишди.
20 Һәдадын Та�пәнизин баҹы-
сындан Ҹәнубат адлы оғлу ол-

мушду. Та�пәниз ону фирон
сарајында бөјүтмүшдү�. Ҹәну-
бат фиронун оғуллары илә бир
јердә бөјүмүшдү.

21 Һәдад Мисирдә Давудун
ата-бабаларына говушдуғуну*

вә орду башчысы Јуабын өл-
дүјүнү+ ешитди. О, фирона
деди: «Мәни бурах өз өлкә-
мә ҝедим». 22 Фирон исә она
деди: «Мәним јанымда нәјин
әскикдир ки, өз өлкәнә ҝет-
мәк истәјирсән?» О ҹаваб вер-
ди: «Һеч нәјим. Амма бурах ҝе-
дим».

23 Алла� �әмчинин ағасы
Соба� падша�ы Һәдадзәрдән,

гачмыш Әлјада оғлу Ризуну да
Сүлејмана гаршы галдырды.-

24 Давуд соба�лылары мәғ-
луб едәндән сонра¸ о, ба-
шына адамлар јығыб басгын-
чы дәстәси јаратмыш вә онла-
рын башчысы олмушду. Онлар
Дәмәшгә/ ҝедиб орада мәскун-
лашмыш, �акимијјәти әлә ке-
чирмишдиләр. 25 О, Сүлејма-
нын өмрүнүн сонунадәк Ис-
раиллә әдавәт апарды, Һәдад-
ла јанашы о да Исраилә зијан
вурду. Арамда �акимијјәт сүр-
дүјү бүтүн мүддәт әрзиндә о,
Исраилә нифрәт бәсләјирди.

26 Сүлејманын хидмәтчилә-
риндән бири, Зәрдадан олан
әфраимли Нәбат оғлу Әрубам1

да Сүлејмана үсјан етди.À Онун
дул галмыш анасынын ады
Зәру� иди. 27 Онун падша-
�а үсјан етмәсинин сәбәби бу
олду: Сүлејман Тәпәни�3 тик-
миш вә атасы Давудун шә�ә-
ринин4 диварыны �өрүб гур-
тармышды. 28 Әрубам баҹа-
рыглы адам иди. Сүлејман бу
ҹаванын чалышганлығыны ҝө-
рүб ону Јусиф евиндән олан
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мүкәлләфијјәтли ишчиләрин
үзәринә нәзарәтчи гојду.*

29 Бир ҝүн Әрубам Јерусә-
лимдән чыхыб ҝәлирди. Ши-
лолу Әхијјә пејғәмбәр+ јолда
онун гаршысына чыхды. Әхиј-
јәнин әјниндә тәзә палтар вар-
ды. Чөлдә онлардан башга �еч
ким јох иди. 30 Әхијјә әјнин-
дәки тәзә палтары чыхарыб
он ики јерә бөлдү. 31 Сонра
Әрубама деди:
«Он �иссәни ҝөтүр. Исраи-

лин Алла�ы Је�ова белә дејир:
“Мән падша�лығы Сүлејманын
әлиндән алырам, он гәбиләни
сәнә верирәм., 32 Амма гу-
лум Давудун- вә Исраил гәби-
ләләринин шә�әрләри арасын-
дан сечдијим шә�әрин, Јеру-
сәлимин хатиринә бир гәбилә
онда галаҹаг.¸ 33 Чүнки он-
лар мәни атыб/ сидонлуларын
ила�әси Әштурәтә, Муаб алла-
�ы Кәмуша, әмуниләрин алла-
�ы Милгама сәҹдә гылырлар.
Онлар Сүлејманын атасы Да-
вуддан фәргли олараг, јолум-
ла јеријиб бәјәндијим ишлә-
ри ҝөрмүрләр, ганунларыма,
�өкмләримә табе олмурлар.
34 Амма Мән бүтүн сәлтәнә-
ти онун әлиндән алмајаҹағам.
Нә гәдәр ки сағдыр, ону сеч-
дијим гулум Давудун хатиринә
рә�бәр олараг сахлајаҹағам,1

чүнки Давуд мәним әмрләри-
мә, ганунларыма табе олурду.
35 Сәлтәнәти оғлунун әлин-
дән алыб он гәбиләни сәнә ве-
рәҹәјәм.À 36 Онун оғлуна бир
гәбилә верәҹәјәм ки, гулум Да-
вудун чырағы �үзурумда, ады-
мы гојмаг үчүн сечдијим шә-
�әрдә, Јерусәлимдә �әмишә
јансын.3 37 Мән сәни сечи-
рәм. Сән бүтүн Исраилин үзә-
риндә падша� олаҹаг, бүтүн
халга �өкмранлыг едәҹәксән.
38 Әҝәр сән гулум Давуд ки-
ми, бүтүн бујругларыма риајәт

етсән, јолумла ҝетсән, ганун-
ларыма, әмрләримә табе олуб
бәјәндијим ишләри ҝөрсән,*

Мән сәнинлә олаҹағам, Даву-
дун сүлаләси кими, сәнин дә
сүлаләни �әмишәлик тахтда
сахлајаҹағам+ вә Исраили сәнә
верәҹәјәм. 39 Давудун нәсли-
ни исә пис әмәлләринә ҝөрә
алчалдаҹағам,, анҹаг �әмишә-
лик јох”».-

40 Онда Сүлејман Әрубамы
өлдүрмәјә ҹә�д етди, амма
Әрубам Мисирә, Мисир �өкм-
дары Шишагын¸ јанына гач-
ды/ вә Сүлејман өләнәдәк ора-
да галды.

41 Сүлејманын галан ишлә-
ри, бүтүн етдикләри вә �ик-
мәти Сүлејманын тарихи кита-
бында јазылмышдыр.1 42 Сү-
лејман гырх ил Јерусәлимдә
�акимијјәт сүрүб бүтүн Исраи-
лин �өкмдары олду. 43 Сон-
ра Сүлејман ата-бабаларына
говушду вә атасы Давудун
шә�әриндә дәфн едилди. Оғлу
Рә�абамÀ онун јеринә тахта
чыхды.

12 Рә�абам Си�ама3 ҝетди.
Бүтүн Исраил ону пад-

ша� етмәк үчүн ора топлаш-
мышды.4 2 Нәбат оғлу Әру-
бам бундан хәбәр тутду. (Әру-
бам �әлә Мисирдә иди. О,
Сүлејман падша�дан гачыб
Мисирә ҝетмишди вә ора-
да јашајырды.)S 3 Ону ора-
дан чағыртдырдылар. Әрубам
вә бүтүн Исраил иҹмасы Рә-
�абамын јанына ҝәлиб деди:
4 «Атан бојнумуза ағыр бојун-
дуруг гојмушду.m Әҝәр атанын
бизә јүкләдији ағыр иши, ағыр
бојундуруғу јүнҝүлләшдирсән,
сәнә гуллуг едәрик».

5 Рә�абам онлара деди:
«Ҝедин, үч ҝүндән сонра јаны-
ма ҝәлин». Ҹамаат чыхыб ҝет-
ди. U 6 Рә�абам падша� ата-
сы Сүлејмана хидмәт етмиш
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ағсаггаллары мәслә�әтә чағы-
рыб сорушду: «Ҹамаата нә де-
јим, нә мәслә�әт ҝөрүрсүнүз?»
7 Онлар дедиләр: «Әҝәр сән
бу ҝүн халгын хидмәтчиси ол-
сан, онларын ха�ишини јеринә
јетириб мүсбәт ҹаваб версән,
онлар �әмишә сәнә гуллуг едә-
ҹәкләр».

8 Амма Рә�абам ағсаггалла-
рын мәслә�әтини рәдд етди,
өзү илә бирҝә бөјүмүш вә
инди она хидмәт едән ҹаван-
ларла мәслә�әтләшди.* 9 Он-
лардан сорушду: «Ҹамаат
мәнә дејир ки, атамын бо-
јунларына гојдуғу ағыр бојун-
дуруғу јүнҝүлләшдирим. Сиз
нә мәслә�әт ҝөрүрсүнүз? Он-
лара нә дејәк?» 10 Онунла
бирҝә бөјүмүш ҹаванлар де-
диләр: «“Атан бојнумуза ағыр
бојундуруг гојуб, ону јүнҝүл-
ләшдир” дејән халга белә ҹа-
ваб вер: “Мәним чечәлә бар-
мағым атамын белиндән јоғун-
дур. 11 Атам бојнунуза ағыр
бојундуруг гојмушду, мән исә
бојундуруғунузу да�а да ағыр-
лашдыраҹағам. Атам сизи гам-
чы илә ҹәзаландырырды, мән
исә сизи бизли гамчы илә ҹә-
заландыраҹағам”».

12 Әрубам үчүнҹү ҝүн ҹа-
маатла бирликдә Рә�абамын
јанына ҝәлди, чүнки Рә�абам:
«Үч ҝүндән сонра ҝәлин», —
демишди.+ 13 Падша� ағсаг-
галларын мәслә�әтини рәдд
едиб халга сәрт ҹаваб верди.
14 О, ҹаванларын мәслә�әти-
лә халга деди: «Атам бојнунуза
ағыр бојундуруг гојмушду, мән
исә бојундуруғунузу да�а да
ағырлашдыраҹағам. Атам сизи
гамчы илә ҹәзаландырырды,
мән исә сизи бизли гамчы илә
ҹәзаландыраҹағам». 15 Белә-
ликлә, падша� халга гулаг ас-
мады. Һадисәләрин бу ҹүр ҹә-
рәјан етмәси Је�овадан иди,

ки, Је�ованын шилолу Әхијјә
васитәсилә Нәбат оғлу Әруба-
ма дедији сөз јеринә јетсин.*

16 Исраиллиләр падша�ын
онлара гулаг асмадығыны ҝө-
рәндә она дедиләр: «Бизим Да-
вудда нә пајымыз вар? Јәссә
оғлунда ирсимиз јохдур. Еј Ис-
раил, �ајды, �әр кәс өз ила�ла-
рына гајытсын! Инди, еј Давуд,
өз евинин дәрдини чәк». Ис-
раиллиләр белә дејиб өз евлә-
ринә дағылышдылар.+ 17 Рә-
�абам анҹаг Јә�уда шә�әрлә-
риндә јашајан исраиллиләрин
үзәриндә падша�лыг етди.,

18 Рә�абам падша� мүкәл-
ләфијјәтлиләрин нәзарәтчиси
Әдурамы- исраиллиләрин ја-
нына ҝөндәрди. Амма исраил-
лиләр ону дашлајыб өлдүрдү-
ләр. Рә�абам исә ҝүҹ-бәла
илә арабасына миниб Јеру-
сәлимә гачды.¸ 19 Исраилли-
ләр бу ҝүнә кими Давуд евинә
гаршы асидирләр./

20 Исраиллиләр Әрубамын
гајытдығыны ешидән кими
ону топлантыја чағырдылар вә
бүтүн Исраил үзәриндә пад-
ша� етдиләр.1 Тәкҹә Јә�уда гә-
биләси Давуд евинин тәрәфин-
дә галды.À

21 Сүлејман оғлу Рә�абам
Јерусәлимә ҝәлән кими Ис-
раил еви илә мү�арибә
едиб сәлтәнәти ҝери гајтар-
маг үчүн бүтүн Јә�уда ә�-
лини вә Бинјамин гәбиләси-
ни — 180 000 тәлим ҝөрмүш дө-
јүшчүнү топлады.3 22 Алла�
адамы Шәмаја4 Алла�ын сөзү
назил олду: 23 «Јә�уда пад-
ша�ы Сүлејман оғлу Рә�абама,
Јә�уда вә Бинјамин евинә, га-
лан халга сөјлә ки, 24 Је�о-
ва белә дејир: “Гардашлары-
ныз исраиллиләрлә мү�арибә
етмәјин. Гој �әр кәс өз еви-
нә гајытсын, чүнки бу иш Мән-
дән олуб”».S Онлар Је�ованын
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сөзүнә гулаг асдылар вә Је�о-
ванын бујурдуғу кими өз евлә-
ринә ҝетдиләр.

25 Әрубам Әфраим дағлыг
бөлҝәсиндә Си�амы* тикиб
орада јашады. Орадан ҝедиб
Фәнуили+ инша етди. 26 Әру-
бам үрәјиндә деди: «Сәлтә-
нәт әввәл-ахыр Давуд евинә
гајыдаҹаг., 27 Әҝәр халг бун-
дан сонра да Је�ованын евин-
дә гурбан ҝәтирмәк үчүн Је-
русәлимә ҝетсә,- мејлини Јә�у-
да падша�ы Рә�абама салаҹаг.
Онда мәни өлдүрүб �өкмдар-
лары Јә�уда падша�ына тәрәф
гајыдаҹаглар». 28 Мәслә�әт-
мәшвәрәт етдикдән сонра пад-
ша� ики гызыл дана дүзәл-
диб¸ халга деди: «Јерусәлимә
ҝетмәк сизин үчүн әзијјәт-
дир. Еј Исраил, сәни Ми-
сирдән чыхаран Алла�ын бу-
дур»./ 29 Сонра о, даналар-
дан бирини Бејтелә1, о бирини
исә ДанаÀ гојду. 30 Бу, онла-
ры ҝүна�а сүрүкләди.3 Халг
Дана гәдәр ҝедиб данаја иба-
дәт едирди.

31 Әрубам сәҹдәҝа�ларда
ибадәтханалар тикди вә хал-
гын арасындан, лавили ол-
мајанлардан ка�инләр гојду.4

32 О, сәккизинҹи ајын он бе-
шинҹи ҝүнү Јә�удада кечири-
лән бајрама бәнзәр бајрам тә-
сис етди.S Бејтелдә тикдији
гурбанҝа�даm дүзәлтдији да-
налара гурбан кәсди. Дүзәлт-
дији сәҹдәҝа�ларда хидмәт ет-
мәк үчүн Бејтелдә ка�инләр
гојду. 33 О, өзүнүн ујдурду-
ғу вахтда — сәккизинҹи ајын
он бешинҹи ҝүнү Бејтелдә дү-
зәлтдији гурбанҝа�да гурбан-
лар ҝәтирмәјә башлады. О, Ис-
раил халгы үчүн бајрам тәсис
етди вә тәгдимәләр, гурбан
түстүсү тәгдим етмәк үчүн
гурбанҝа�а галхды.

13 Бир Алла� адамы* Је�о-
ванын бујруғу илә Јә�у-

дадан чыхыб Бејтелә ҝәлди.
Бу вахт Әрубам гурбан түс-
түсү тәгдим етмәк үчүн гур-
банҝа�ын+ јанында дурмушду.
2 Алла� адамы Је�ованын буј-
руғу илә гурбанҝа�а сәслән-
ди: «Ај гурбанҝа�! Ај гурбан-
ҝа�! Је�ова белә дејир: “Давуд
евиндә Јушијјә, адлы бир оғул
дүнјаја ҝәләҹәк. О, сәнин үс-
түндә гурбан түстүсү тәгдим
едән сәҹдәҝа� ка�инләрини
елә сәнин үстүндәҹә гурбан
ҝәтирәҹәк, сәнин үстүндә ин-
сан сүмүкләри јандыраҹаг”».-

3 Алла� адамы �әмин ҝүн әла-
мәт вериб деди: «Је�ованын
вердији әламәт будур: гурбан-
ҝа� бөлүнәҹәк, үстүндәки күл
јерә сәпәләнәҹәк».

4 Әрубам падша� Алла�
адамынын Бејтелдәки гурбан-
ҝа� әлеј�инә дедији сөзләри
ешидәндә гурбанҝа�дан әлини
узадыб деди: «Ону тутун!»¸ О
анда падша�ын узатдығы әли
гуруду�, әлини өзүнә тәрәф
чәкә билмәди./ 5 Је�ованын
бујруғу илә Алла� адамынын
вердији әламәтә ҝөрә гурбан-
ҝа� бөлүндү вә үстүндәки күл
јерә дағылды.

6 Падша� Алла� адамына
деди: «Ха�иш едирәм, мәндән
өтрү Алла�ын Је�оваја јалвар,
дуа елә, гој мәнә рә�м еләсин,
әлими әввәлки кими етсин».1

Алла� адамы Је�овадан рә�м
диләди вә падша�ын әли әв-
вәлки кими олду. 7 Падша�
Алла� адамына деди: «Ҝәл мә-
нимлә евимә ҝедәк, чөрәк
је. Сәнә �әдијјә верим». 8 Ла-
кин Алла� адамы падша�а
деди: «Мәнә �әтта евинин ја-
рысыны версән белә, сәнин-
лә ҝетмәрәм, бу јердә чө-
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рәк јејиб, су ичмәрәм. 9 Је-
�ова мәнә бујуруб: “Чөрәк
јемә, су ичмә вә ҝетдијин јол-
ла гајытма”». 10 Беләҹә, Ал-
ла� адамы башга јолла гајыт-
ды, Бејтелә ҝәлдији јолла ҝет-
мәди.

11 Бејтелдә бир гоҹа пеј-
ғәмбәр јашајырды. Онун оғул-
лары евә ҝәлиб Алла� ада-
мынын �әмин ҝүн Бејтелдә
етдикләрини, падша�а дедик-
ләрини она данышдылар. Һа-
дисәни данышыб гуртаранда
12 аталары сорушду: «О, �ан-
сы јолла ҝетди?» Оғулла-
ры јә�удалы Алла� адамы-
нын ҝетдији јолу ҝөстәрдиләр.
13 О, оғулларына деди: «Мә-
ним үчүн ешшәји паланлајын».
Оғуллары ешшәји паланлады-
лар, о да миниб ҝетди.

14 О, Алла� адамынын изи-
нә дүшүб ону бөјүк ағаҹын
алтында отуран тапды. Он-
дан сорушду: «Јә�удадан ҝә-
лән Алла� адамы сәнсән?»*

О: «Бәли», — дејә ҹаваб вер-
ди. 15 Гоҹа она деди: «Дур
бизә ҝедәк, бир тикә чөрәк
је». 16 Анҹаг о деди: «Дәвә-
тини гәбул едиб сәнинлә гајы-
да билмәрәм, сәнинлә бу јердә
чөрәк јејиб су ичә билмә-
рәм. 17 Је�ова мәнә белә де-
јиб: “Орада нә чөрәк је, нә дә
су ич. Ҝетдијин јолла да ҝери
гајытма”». 18 Онда гоҹа она
деди: «Мән дә сәнин кими пеј-
ғәмбәрәм. Је�ованын бујруғу
илә бир мәләк мәнә деди: “Ону
гајтарыб евинә ҝәтир, гој чө-
рәк јејиб су ичсин”». О, Алла�
адамыны алдатды. 19 Алла�
адамы онунла гајытды вә онун
евиндә чөрәк јејиб су ичди.

20 Онлар �әлә сүфрә арха-
сында отуранда Алла� адамы-
ны јолдан гајтаран пејғәмбә-
рә Је�ованын сөзү назил олду.
21 Пејғәмбәр јә�удалы Алла�

адамына хитабән деди: «Је�о-
ва белә дејир: “Сән Је�ова-
нын әмриндән чыхдын, Алла-
�ын Је�ованын сәнә вердији
әмрә итаәт етмәдин, 22 ҝери
гајыдыб сәнә “чөрәк јемә, су
ичмә” дејилән бу јердә чөрәк
јејиб, су ичдин. Она ҝөрә дә
мејитин ата-бабаларынын гәб-
ринә гојулмајаҹаг”».*

23 Алла� адамы чөрәк јејиб
су ичәндән сонра гоҹа пејғәм-
бәр онун үчүн ешшәји палан-
лады. 24 О јола дүшдү. Јолда
габағына шир чыхыб ону өл-
дүрдү.+ Онун мејити јолда сә-
рилиб галды. Ешшәклә шир
ҹәсәдин јанында дурмушду.
25 Јолдан кечәнләр јолда сә-
рилиб галан ҹәсәди вә онун ја-
нында дуран шири ҝөрдүләр
вә гоҹа пејғәмбәр јашајан шә-
�әрә ҝедиб ҝөрдүкләрини да-
нышдылар.

26 Ону јолдан гајтаран пеј-
ғәмбәр буну ешидән кими
деди: «О, Је�ованын әмриндән
чыхан Алла� адамыдыр., Је�о-
ва ону ширин пәнҹәсинә вер-
ди. Је�ованын дедији кими,
шир ону парчалајыб өлдүр-
дү».- 27 Сонра о, оғулларына
деди: «Мәним үчүн ешшәји па-
ланлајын». Онлар ешшәји па-
ланладылар. 28 О ҝедиб јол-
да сәрили галан мејити тапды.
Ешшәк вә шир мејитин јанын-
да дурмушду. Шир мејити је-
мәмиш, ешшәји парчалама-
мышды. 29 Пејғәмбәр Алла�
адамынын ҹәсәдини галды-
рыб ешшәјин белинә гојду вә
ону ағлајыб дәфн етмәк үчүн
өз јашадығы шә�әрә апар-
ды. 30 О, мејити өзү үчүн
дүзәлтдији гәбрә гојду вә:
«Гардашым вај!» — дејиб ону
ағлады. 31 Ону дәфн едән-
дән сонра оғулларына деди:
«Мән өләндә мәни Алла� ада-
мыны дәфн етдијим јердә
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дәфн едәрсиниз. Сүмүкләри-
ми онун сүмүкләринин ја-
нына гојарсыныз.* 32 Је�о-
ванын бујруғу илә Бејтелдәки
гурбанҝа�ын вә Сәмәријјәнин
шә�әрләриндәки сәҹдәҝа�лар-
да тикилән ибадәтханаларын
әлеј�инә онун дедији сөз+ мүт-
ләг јеринә јетәҹәк».,

33 Бүтүн бунлардан сонра
да Әрубам тутдуғу пис јолдан
дөнмәди. О, халгын арасын-
дан сәҹдәҝа�ларда хидмәт ет-
мәк үчүн ка�инләр тәјин едир-
ди.- О, ка�ин олмаг истә-
јән �әр кәси, «гој сәҹдәҝа�
ка�ини олсун!» дејиб ка�ин тә-
јин едирди.¸ 34 Әрубам еви-
нин бу ҝүна�ы/ онларын мә�-
винә, јер үзүндән јох едилмә-
ләринә баис олду.1

14 Бир ҝүн Әрубамын оғ-
лу Әбијја хәстәләнди.

2 Әрубам арвадына деди:
«Дур, гијафәни дәјиш ки, мә-
ним арвадым олдуғун билин-
мәсин. Шилоја ҝет, Әхијјә пеј-
ғәмбәр орададыр. Бу халгын
үзәриндә падша� олаҹағымы
о, мәнә демишди.À 3 Өзүнлә
он көмбә чөрәк, көкәләр вә
бир күп бал ҝөтүрүб онун ја-
нына ҝет. О дејәҹәк ушаға нә
олаҹаг».

4 Әрубамын арвады онун
дедији кими етди, дуруб Ши-
лоја3, Әхијјәнин евинә ҝетди.
Әхијјә гоҹалдығындан ҝөзләри
тутулмушду, артыг ҝөрмүрдү.

5 Је�ова Әхијјәјә деди:
«Әрубамын арвады сәндән
оғлу барәдә сорушмаға ҝәлир,
чүнки оғлу хәстәдир. Мән сәнә
дејәҹәјәм она нә демәк лазым-
дыр. Гадын ҝәләндә кимлији-
ни ҝизләдәҹәк».

6 Гадын ичәри ҝирәндә
Әхијјә онун ајаг сәсләрини
ешидиб деди: «Әрубамын арва-
ды, ичәри ҝәл! Кимлијини
нијә ҝизләдирсән? Алла� сәнә

бәд хәбәр ҝөндәриб. 7 Ҝет,
Әрубама сөјлә ки, Исраилин
Алла�ы Је�ова белә дејир:
“Мән сәни халгын арасын-
дан јүксәлдиб халгым Исраи-
лин үзәриндә �өкмдар гојдум.*

8 Сәлтәнәти Давуд евиндән
алыб сәнә вердим.+ Амма сән
әмрләримә табе олан, сидги-
үрәкдән јолумла ҝедән, Мәнә
мәгбул ишләр ҝөрән Давуд
кими олмадын., 9 Сән сәләф-
ләриндән дә бетәр олдун,
өзүнә башга алла�, төкмә
бүтләр дүзәлдиб Мәни тә�-
гир етдин,- Мәнә арха чевир-
дин.¸ 10 Буна ҝөрә дә Мән
Әрубам евинин башына фәла-
кәт ҝәтирирәм. Мән, бичарә-
ләр, заваллылар да дахил ол-
магла, Исраилдән Әрубам еви-
нин бүтүн кишиләринин көкү-
нү кәсәҹәјәм./ Пејини јердән
неҹә тәр-тәмиз тәмизләјир-
ләрсә, Мән дә Әрубам еви-
ни о ҹүр силиб-сүпүрәҹәјәм.
11 Әрубам евиндән шә�әрдә
өләнләри итләр, чөлдә өләнлә-
ри ҝөјүн гушлары јејәҹәк. Чүн-
ки буну Је�ова дејиб”.

12 Инди дур евинә ҝет. Аја-
ғыны шә�әрә басан кими ушаг
өләҹәк. 13 Бүтүн Исраил ону
ағлајыб дәфн едәҹәк. Әруба-
мын аиләсиндән јалныз о, гәб-
рә гојулаҹаг, чүнки Исраилин
Алла�ы Је�ова Әрубам евин-
дән јалныз онда јахшы бир
шеј тапмышдыр. 14 Је�ова
Өзү үчүн Исраил үзәриндә
бир падша� гојаҹаг, о, Әруба-
мын нәслини елә �әмин ҝүн
јох едәҹәк,1 бу, �әтта инди
ола биләр. 15 Је�ова Исраи-
ли суда јырғаланан бир гамыш
кими мә�в едәҹәк, Исраили
аталарына вердији ҝөзәл ди-
јардан гопараҹаг,À онлары ча-
јын� о тәрәфинә сәпәләјәҹәк.3

Чүнки онлар өзләринә Аше-
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ра бүтләри�* дүзәлдиб Је�о-
ваны тә�гир етдиләр. 16 Ал-
ла� Әрубамын өзүнүн ишләди-
ји вә Исраили сүрүкләдији ҝү-
на�лар уҹбатындан+ Исраили
тәрк едәҹәк».

17 Әрубамын арвады дуруб
јола дүшдү вә Тирзәјә ҝәлди.
О, евин кандарына ајаг басан
кими ушаг өлдү. 18 Ону дәфн
етдиләр вә бүтүн Исраил јас
тутду. Беләҹә, Је�ованын Өз
гулу Әхијјә пејғәмбәр васитә-
силә дедији сөз јеринә јетди.

19 Әрубамын галан ишлә-
ри, апардығы мү�арибәләр, вә
неҹә �акимијјәт сүрмәси ба-
рәдә Исраил падша�лары-
нын тарихи китабында јазыл-
мышдыр. 20 Әрубам ијирми
ики ил �акимијјәт сүрдү,
сонра ата-бабаларына говуш-
ду.- Оғлу Надаб онун јеринә
тахта чыхды.¸

21 Јә�удада Сүлејман оғлу
Рә�абам падша� иди. О, пад-
ша� оланда гырх бир јашын-
да иди вә Је�ованын Ис-
раил гәбиләләринин шә�әрлә-
ри арасындан Өз адыны гој-
маг үчүн/ сечдији1 шә�әрдә,
Јерусәлимдә он једди ил �аки-
мијјәт сүрдү. Падша�ын анасы
әмуни Нәама иди.À 22 Јә�уда-
лылар Је�ованын бәјәнмәдији
пис ишләр ҝөрдүләр3 вә ҝү-
на�лары илә Ону ата-бабала-
рындан да чох гәзәбләндирди-
ләр.4 23 Онлар да �әр �үндүр
тәпәнин үстүндә,S �әр ҝур јар-
паглы ағаҹын алтындаm өзлә-
ри үчүн сәҹдәҝа�лар дүзәлт-
диләр, дик дашлар� вә Ашера
бүтләри гојдулар. U 24 Өлкәдә
�әмчинин мәбәд фа�ишәлији
илә мәшғул олан кишиләр
варды.V Онлар Је�ованын ис-
раиллиләрин өнүндән говдуғу
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халгларын бүтүн ијрәнҹ ишлә-
ри илә мәшғул олурдулар.

25 Рә�абамын �акимијјәти-
нин бешинҹи илиндә Мисир
�өкмдары Шишаг* Јерусәли-
мә �үҹум етди.+ 26 О, Је�ова-
нын евиндәки вә падша� сара-
јындакы хәзинәләри ҝөтүрүб
апарды., О, �әр шеји, о ҹүм-
ләдән Сүлејманын дүзәлтдији
гызыл галханлары да апарды.-

27 Рә�абам падша� онларын
јеринә мис галханлар дүзәлт-
ди вә онлары падша� сарајы-
нын гапы кешикчиләринин
башчыларына верди. 28 Һәр
дәфә падша� Је�ованын еви-
нә ҝәләндә кешикчиләр бу гал-
ханлары дашыјыр, сонра апа-
рыб кешикчи отағына гојурду-
лар.

29 Рә�абамын галан ишлә-
ри вә онун бүтүн етдикләри
Јә�уда падша�ларынын тари-
хи китабында јазылмышдыр.¸

30 Рә�абамла Әрубам арасын-
да �әмишә мү�арибә ҝедир-
ди./ 31 Рә�абам ата-бабала-
рына говушду. Ону Давуд шә-
�әриндә ата-бабаларынын ја-
нында дәфн етдиләр.1 Онун
анасы әмуни Нәама иди.À Онун
јеринә оғлу Әбјам�3 тахта
чыхды.

15 Нәбат оғлу Әрубам пад-
ша�ын �акимијјәтинин

он сәккизинҹи илиндә4 Әб-
јам Јә�уданын падша�ы олду.S

2 О, үч ил Јерусәлимдә �а-
кимијјәт сүрдү. Онун ана-
сы Абисаламын� нәвәси Мә-
ка�m иди. 3 Әбјам атасынын
етдији бүтүн ҝүна�лары тәк-
рарлады, бабасы Давуддан
фәргли олараг, онун үрәји Ал-
ла�ы Је�оваја бүтүнлүклә бағ-
лы дејилди. 4 Амма Алла-
�ы Је�ова Давудун хатиринә U
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Јерусәлимдә онун чырағыны
сөндүрмәди,* ондан сонра оғ-
луну тахта чыхарды вә Јеру-
сәлими сахлады. 5 Чүнки Да-
вуд Је�ованын бәјәндији иш-
ләри ҝөрүрдү, Һет Урјајын
мәсәләсини+ чыхмаг шәртилә,
бүтүн өмрү боју Онун әмр-
ләриндән чыхмады. 6 Рә�а-
бамын бүтүн өмрү боју онун-
ла Әрубам арасында мү�арибә
олмушду.,

7 Әбјамын галан ишләри
вә бүтүн етдикләри Јә�уда
падша�ларынын тарихи кита-
бында јазылмышдыр.- Әбјамла
Әрубам арасында да мү�ари-
бә ҝедирди.¸ 8 Әбјам ата-
бабаларына говушду, ону Да-
вуд шә�әриндә дәфн етдиләр.
Онун јеринә оғлу Аса/ тахта
чыхды.1

9 Исраилин падша�ы Әру-
бамын �акимијјәтинин ијир-
минҹи илиндә Аса Јә�удада
�акимијјәт сүрмәјә башлады.
10 О, Јерусәлимдә гырх бир
ил �акимијјәт сүрдү. Онун нә-
нәси Абисаламын нәвәси Мә-
ка�À иди. 11 Аса әҹдады Да-
вуд кими, Је�ованын бәјән-
дији ишләри ҝөрүрдү.3 12 О,
мәбәд фа�ишәлији илә мәшғул
олан кишиләри өлкәдән гов-
ду4 вә ата-бабаларынын дү-
зәлтдији бүтүн ијрәнҹ бүт-
ләриS мә�в етди. 13 О, �әт-
та нәнәси Мәка�ыm да мәли-
кәликдән мә�рум етди, чүнки
о, Ашераја ибадәт үчүн ијрәнҹ
бүт дүзәлтмишди. Аса онун иј-
рәнҹ бүтүнү кәсиб U Гидрон ва-
дисиндә јандырды.V 14 Амма
сәҹдәҝа�лар јох едилмәди.Ä Бу-
нунла белә, Асанын үрәји
өмрү боју бүтүнлүклә Је�ова-
ја бағлы галды. 15 О, өзүнүн
вә атасынын Алла� үчүн ајыр-
дығы шејләри — гызылы, ҝү-
мүшү, ҹүрбәҹүр әшјалары Је-
�ованын евинә ҝәтирди.W

16 Аса илә Исраил падша-
�ы Башанын* арасында �әми-
шә мү�арибә ҝедирди. 17 Ис-
раил падша�ы Баша Јә�удаја
�үҹум етди вә Јә�уда падша�ы
Асанын јанына ҝедиб-ҝәләнлә-
рин гаршысыны алмаг үчүн
Раманы+ мө�кәмләндирмәјә
башлады., 18 Онда Аса Је�о-
ванын евиндәки вә падша�ын
сарајындакы хәзинәдә галан
бүтүн гызыл-ҝүмүшү ҝөтүрүб
әјанларына верди. Сонра Аса
падша� онлары Дәмәшгдә ја-
шајан Арам падша�ы Һәзјун
оғлу Тәбриммунун оғлу Бән�ә-
дадын јанына ҝөндәриб- деди:
19 «Мәнимлә сәнин, мәним
атамла сәнин атан арасында
сазиш вар. Мән сәнә гызыл
вә ҝүмүш �әдијјә ҝөндәри-
рәм. Ҝәл, Исраилин падша-
�ы Баша илә бағладығын са-
зиши поз. Гој о, торпагла-
рымдан чәкилсин». 20 Бән�ә-
дад Аса падша�ын сөзүнү
гәбул етди вә сәркәрдәләри-
ни Исраил шә�әрләринин үс-
түнә ҝөндәрди. Онлар Ију-
ну¸, Даны/, Абил-Бејт-Мәка-
�ы, бүтүн Кинарәти вә бүтүн
Нифталы торпағыны дармада-
ғын етдиләр. 21 Баша бунла-
ры ешидән кими Рамадакы ти-
кинтини дајандырды вә Тирзә-
дә1 галды. 22 Аса падша� �еч
кими истисна етмәдән бүтүн
Јә�уданы сәфәрбәр етди. Он-
лар Башанын тикинтидә исти-
фадә етдији дашлары, тирлә-
ри Рамадан дашыдылар. Аса
падша� онларла Бинјамин Ҝи-
басыныÀ вә Миспа�ы3 мө�кәм-
ләндирди.

23 Асанын галан ишләри,
гүдрәти, бүтүн етдији ишләр
вә тикдији шә�әрләр барәдә
Јә�уда падша�ларынын тари-
хи китабында јазылмышдыр.
Гоҹаланда онун ајаглары хәс-
тәлијә тутулду.4 24 Аса ата-
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бабаларына говушду. Ону ба-
басы Давудун шә�әриндә дәфн
етдиләр. Оғлу Јә�ушафат*

онун јеринә тахта чыхды.
25 Әрубам оғлу Надаб+ Јә-

�уда падша�ы Асанын �а-
кимијјәтинин икинҹи илин-
дә Исраилин падша�ы олду. О,
Исраилдә ики ил �акимијјәт
сүрдү. 26 О, Је�ованын бә-
јәнмәдији пис ишләр ҝөрдү
вә атасынын јолу илә ҝедиб,

онун Исраили ҝүна�а сүрүклә-
јән ишләрини тәкрарлады.-

27 Јәсакир евиндән Әхијјә
оғлу Баша она суи-гәсд гур-
ду. Надаб вә бүтүн Исраил
филиштлиләрә мәхсус Ҝибту-
ну¸ мү�асирәјә алан вахт ону
орада өлдүрдү. 28 Беләлик-
лә, Јә�уда падша�ы Асанын
�акимијјәтинин үчүнҹү илин-
дә Баша Надабы өлдүрдү
вә онун јеринә падша� олду.
29 О тахта чыхан кими Әру-
бамын бүтүн нәслини гырды,
Әрубам евинә мәхсус бир нә-
фәри дә сағ гојмады, �амы-
сыны өлдүрдү. Је�ованын Өз
гулу, шилолу Әхијјә васитәси-
лә дедији сөз јеринә јетди./

30 Бу, Әрубамын �әм өзүнүн
етдији, �әм дә Исраили сүрүк-
ләдији ҝүна�лара ҝөрә олду.
Чүнки о, Исраилин Алла�ы Је-
�ованы бәрк гәзәбләндирмиш-
ди. 31 Надабын галан ишлә-
ри вә бүтүн етдикләри барәдә
Исраил падша�ларынын тари-
хи китабында јазылмышдыр.
32 Аса илә Исраил падша�ы
Баша арасында �әмишә мү�а-
рибә ҝедирди.1

33 Јә�уда падша�ы Асанын
�акимијјәтинин үчүнҹү илин-
дә Әхијјә оғлу Баша Тирзә-
дә, бүтүн Исраилин падша�ы
олду вә ијирми дөрд ил �аки-
мијјәт сүрдү.À 34 О да Је�о-
ванын бәјәнмәдији пис ишләр
ҝөрүрдү.3 О, Әрубамын јолу

илә ҝетди вә онун Исраили
ҝүна�а сүрүкләјән ишләрини
тәкрарлады.*

16 Һәнани+ оғлу Јә�уја,

Баша падша�ын әлеј�и-
нә Је�овадан бу сөз назил
олду: 2 «Мән сәни торпаг-
дан галдырыб халгым Исраи-
лин �өкмдары етдим.- Амма
сән Әрубамын јолу илә ҝетдин,
халгым Исраили ҝүна�а сү-
рүкләдин. Онлар да өз ҝүна�-
лары илә Мәни гәзәбләндир-
диләр.¸ 3 Буна ҝөрә Мән Ба-
шаны вә онун нәслини мә�в
едәҹәјәм, онун евини Нәбат
оғлу Әрубамын евинин ҝүнү-
нә салаҹағам./ 4 Баша евин-
дән шә�әрдә өләнләри итләр,
чөлдә өләнләри ҝөјүн гушла-
ры јејәҹәк».

5 Башанын галан ишләри,
онун етдикләри вә гүдрәти ба-
рәдә Исраил падша�ларынын
тарихи китабында јазылмыш-
дыр. 6 Баша ата-бабаларына
говушду вә ону Тирзәдә1 дәфн
етдиләр. Оғлу Ила� онун је-
ринә тахта чыхды. 7 Һәнани
оғлу Јә�у пејғәмбәр васитәси-
лә Баша вә онун еви әлеј�и-
нә Је�ованын сөзү назил олду.
Она ҝөрә ки, Баша Әрубам еви
кими, Је�ованын бәјәнмәдији
пис ишләр ҝөрүб өз әмәллә-
ри илә Ону гәзәбләндирмиш-
ди. Үстәлик, о, Надабы өлдүр-
мүшдү.À

8 Јә�уда падша�ы Асанын
�акимијјәтинин ијирми алтын-
ҹы илиндә Баша оғлу Ила�
Тирзәдә Исраилин падша�ы
олду вә ики ил �акимијјәт сүр-
дү. 9 Онун әјаны, ҹәнҝ ара-
баларынын јарысынын башчы-
сы Зүмри она суи-гәсд
�азырлады. Һәмин вахт о,
Тирзәдә ешикағасы Әрзанын
евиндә ичиб сәрхош олмушду.
10 Зүмри ичәри ҝириб ону өл-
дүрдү3 вә онун јеринә падша�
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олду. Бу, Јә�уда падша�ы Аса-
нын �акимијјәтинин ијирми
једдинҹи илиндә баш верди.
11 О, падша� олуб тахта чы-
хан кими Башанын нәслини
гырды. Киши хејлагларындан
�еч кими, истәр го�уму олсун,
истәр досту, бир нәфәри дә сағ
гојмады. 12 Беләликлә, Је�о-
ванын Јә�у пејғәмбәр васитә-
силә Башанын әлеј�инә дедији
кими, Зүмри Башанын евини
мә�в етди.* 13 Бу, Башанын
вә онун оғлу Ила�ын етдик-
ләри ҝүна�лара, �әмчинин Ис-
раили сүрүкләдикләри ҝүна�-
лара ҝөрә баш верди. Чүнки
онлар пуч бүтләри илә Исраи-
лин Алла�ы Је�ованы гәзәб-
ләндирдиләр.+ 14 Ила�ын га-
лан ишләри вә бүтүн ет-
дикләри �агда Исраил падша�-
ларынын тарихи китабында
јазылмышдыр.

15 Јә�уда падша�ы Асанын
�акимијјәтинин ијирми једдин-
ҹи илиндә Зүмри Тирзәдә јед-
ди ҝүн падша� олду. О вахт
орду филиштлиләрә мәхсус
Ҝибтуна, гаршы ордуҝа� гур-
мушду. 16 Зүмринин падша-
�а гаршы суи-гәсд �азырлајыб
ону өлдүрдүјү хәбәри орду-
ҝа�дакы дөјүшчүләрә чатды.
Исраиллиләр орду башчысы
Омрини- �әмин ҝүн ордуҝа�-
да падша� етдиләр. 17 Омри
вә бүтүн исраиллиләр Ҝибтун-
дан чыхыб Тирзәни мү�асирә-
јә алдылар. 18 Зүмри шә�ә-
рин зәбт олундуғуну ҝөрәндә
сарајын бүрҹүнә ҝирди вә еви
јандырды, өзү дә орада өлдү.¸

19 Бу она ҝөрә олду ки, о, Әру-
бамын јолу илә ҝедиб Је-
�ованын бәјәнмәдији пис иш-
ләр ҝөрдү, �әм өзү ҝүна�
етди, �әм дә Исраили ҝүна�а
сүрүкләди./ 20 Зүмринин га-
лан ишләри вә �азырладығы
суи-гәсд �агда Исраил падша�-

ларынын тарихи китабында ја-
зылмышдыр.

21 Һәмин вахт исраиллиләр
ики �иссәјә бөлүндү. Бир �ис-
сә Ҹинат оғлу Тибнинин тә-
рәфинә кечиб ону падша�
етмәк истәди. О бири �ис-
сә Омринин тәрәфини тутду.
22 Амма Омринин тәрәфиндә
оланлар Ҹинат оғлу Тибнинин
адамларына үстүн ҝәлдиләр.
Тибни өлдү вә Омри падша�
олду.

23 Јә�уда падша�ы Асанын
�акимијјәтинин отуз биринҹи
илиндә Омри Исраилин пад-
ша�ы олду вә он ики ил
�акимијјәт сүрдү. О, Тирзә-
дә алты ил �акимијјәт сүр-
дү. 24 Омри Сәмирдән Сәмә-
ријјә дағыны ики талант� ҝү-
мүшә алды вә орада шә�әр
тикди. Шә�әрин адыны дағын
әввәлки са�иби Сәмирин
адына ҝөрә Сәмәријјә�* гој-
ду. 25 Омри Је�ованын бә-
јәнмәдији пис ишләр ҝөрдү,
сәләфләриндән дә бетәр олду.+

26 О, Нәбат оғлу Әрубамын
јолу илә ҝетди вә онун Ис-
раили ҝүна�а сүрүкләдији иш-
ләри тәкрарлады, пуч бүтләри
илә Исраилин Алла�ы Је�ова-
ны гәзәбләндирди., 27 Омри-
нин галан ишләри, бүтүн ет-
дикләри вә гүдрәтли ишләри
�агда Исраил падша�ларынын
тарихи китабында јазылмыш-
дыр. 28 Омри ата-бабалары-
на говушду, ону Сәмәријјәдә
дәфн етдиләр. Оғлу Ә�әб- онун
јеринә тахта чыхды.

29 Омри оғлу Ә�әб Јә�у-
да падша�ы Асанын �акимијјә-
тинин отуз сәккизинҹи илин-
дә Исраилин падша�ы олду вә
ијирми ики ил Сәмәријјәдә¸ Ис-
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чағырыб деди: «Еј Алла�ым
Је�ова,* Сән евиндә галды-
ғым бу гадынын да башына
бәла ҝәтирирсән? Онун оғлуну
өлдүрүрсән?» 21 Сонра о, үч
дәфә ушағын үстүнә узанды
вә Је�ованы чағырыб деди: «Еј
Алла�ым Је�ова, јалварырам,
ушағын ҹаныны өзүнә гајтар».
22 Је�ова Илјасын ха�ишини
ешитди.+ Ушағын нәфәси өзү-
нә гајытды вә о ҹанланды.,

23 Илјас ушағы ҝөтүрүб јуха-
ры отагдан ашағы ендирди вә
анасына вериб деди: «Бах, оғ-
лун сағдыр».- 24 Гадын Илја-
са деди: «Инди билдим ки, сән,
доғрудан да, Алла� адамысан¸

вә Је�ованын сәнин васитән-
лә дедији сөзләр �агдыр».

18 Бир мүддәт сонра, үчүн-
ҹү илдә/ Илјаса Је�ова-

нын сөзү назил олду: «Ҝет
Ә�әбә ҝөрүн. Мән јерә јағыш
јағдыраҹағам».1 2 Илјас Ә�ә-
бин гаршысына ҝетди. Һәмин
вахт Сәмәријјәдә аҹлыг түғјан
едирди.À

3 Бу арада Ә�әб ешикаға-
сы Әбдијаны јанына чағыр-
ды. Әбдија Је�овадан чох
горхурду. 4 Изәбил3 Је�ова-
нын пејғәмбәрләрини өлдү-
рәндә Әбдија јүз пејғәмбә-
ри әлли-әлли мағараларда ҝиз-
ләтмишди, онлара чөрәк вә
су вермишди. 5 Ә�әб Әбдија-
ја деди: «Ҝет өлкәнин бү-
түн вадиләринә, булагларына
бах. Бәлкә, от тапыб атлары,
гатырлары сахлаја билдик ки,
�ејванларын �амысы тәләф ол-
масын». 6 Беләҹә, мәмләкәти
ҝәзмәк үчүн өлкәни ики јерә
бөлдүләр. Ә�әб бир јолла, Әб-
дија исә о бири јолла ҝетди.

7 Әбдија јолда оланда Илјас
онун гаршысына чыхды. Әбди-
ја дәр�ал ону таныды вә үзүс-
тә јерә дүшүб деди: «Ағам
Илјас, бу сәнсән?»4 8 О деди:

«Мәнәм. Ҝет ағана де ки, Илјас
бурададыр». 9 Әбдија деди:
«Аға, мән нә ҝүна�ын са�и-
бијәм ки, мәни Ә�әбин әли-
нә өлүмә верирсән? 10 Алла-
�ын Је�оваја анд олсун, елә
халг, елә сәлтәнәт галмајыб
ки, ағам сәни ахтармаг үчүн
ора адам ҝөндәрмәсин. Онлар
“о, бурада јохдур” дејәндә, о,
�әмин сәлтәнәтә вә халга сәни
доғрудан тапмадыглары үчүн
анд ичдирирди.* 11 Инди сән
мәнә дејирсән “ҝет ағана сөј-
лә Илјас бурададыр”. 12 Мән
сәндән ајрылан кими, Је�ова-
нын ру�у сәни бурадан ҝө-
түрүб билмәдијим јерә апара-
ҹаг.+ Мән Ә�әбә дејәндә о,
сәни тапмајаҹаг, онда мүт-
ләг мәни өлдүрәҹәк. Амма
бу гулун ҝәнҹлијиндән Је�ова-
дан горхур. 13 Аға, мәҝәр
сәнә демәјибләр ки, Изәбил
Је�ованын пејғәмбәрләрини
өлдүрәндә мән Је�ованын јүз
пејғәмбәрини әлли-әлли ма-
ғараларда ҝизләтмишдим, он-
лара чөрәк, су вермишдим?,

14 Амма инди сән дејирсән:
“Ҝет, ағана сөјлә ки, Илјас бу-
рададыр”. О, мәни өлдүрәҹәк».
15 Илјас деди: «Гуллуг етди-
јим ордулар Алла�ы Је�оваја
анд олсун, бу ҝүн мән она ҝө-
рүнәҹәјәм».

16 Әбдија ҝедиб Ә�әби тап-
ды вә бу хәбәри она чатдырды.
Ә�әб Илјасы ҝөрмәјә ҝетди.

17 Ә�әб Илјасы ҝөрән кими
деди: «Еј Исраилин бәласы, бу
сәнсән?»

18 Илјас деди: «Исраилин
бәласы мән дејиләм, сәнсән
вә атанын евидир. Сиз Је-
�ованын әмрләриндән чыхыб
Баалларын ардынҹа ҝетди-
низ.- 19 Инди бүтүн Исраили
Кармел дағына¸, мәним јаны-
ма топла. Изәбилин сүфрәсин-
дә отуран 450 Баал пејғәмбә-
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рини, 400 Ашера* пејғәмбәри-
ни дә чағыр». 20 Ә�әб бүтүн
Исраилә хәбәр ҝөндәрди вә
пејғәмбәрләри Кармел дағына
топлады.

21 Илјас ҹамаата јахынла-
шыб деди: «Нә вахта гәдәр ики
тәрәфә әјиләҹәксиниз?+ Әҝәр
Је�ова Алла�дырса, Онун да-
лынҹа ҝедин., Јох әҝәр Баал
Алла�дырса, онда онун да-
лынҹа ҝедин!» Амма халг бир
кәлмә дә олсун ҹаваб вер-
мәди. 22 Онда Илјас ҹамаа-
та деди: «Је�ованын пејғәм-
бәрләриндән тәкҹә мән гал-
мышам.- Баалын исә 450 пеј-
ғәмбәри вар. 23 Гој бизә ики
ҹаван буға версинләр. Онлар
буғалардан бирини сечсинләр,
кәсиб-доғрасынлар вә одунун
үстүнә гојсунлар, амма од вур-
масынлар. Мән дә о бири буға-
ны �азырлајыб одунларын үс-
түнә гојаҹағам, амма од вурма-
јаҹағам. 24 Сонра сиз өз ал-
ла�ынызын адыны чағырын,¸

мән исә Је�ованын адыны ча-
ғырым. Һансы бири одла ҹаваб
верәрсә, Алла� одур»./ Халг
ҹаваб вериб деди: «Лап јах-
шы».

25 Илјас Баал пејғәмбәрлә-
ринә деди: «Сиз чохсунуз, өзү-
нүз үчүн буға сечин вә би-
ринҹи сиз �азырлајын. Сонра
алла�ынызын адыны чағырын.
Амма од вурмајын». 26 Баал
пејғәмбәрләри онлара верилән
буғаны �азырладылар вә сә-
�әрдән ҝүнортаја кими: «Баал,
бизә ҹаваб вер!» — дејиб Баа-
лы чағырдылар. Лакин сәс-со-
раг олмады.1 Онлар дүзәлт-
дикләри гурбанҝа�ын дөврә-
синдә �оппаныб-дүшүрдүләр.
27 Ҝүнорта Илјас онлары әлә
салмаға башлады: «Бәркдән
чығырын! Ахы о, алла�дыр.À

Бәлкә, фикрә далыб, јахуд

ајагјолуна ҝедиб�. Ја да ја-
тыр, дурғузмаг лазымдыр!»
28 Онлар вар ҝүҹләри илә ба-
ғырыр, адәтләри үзрә бәдән-
ләрини хәнҹәрлә, низә илә ја-
ралајыр, өзләрини гана боја-
јырдылар. 29 Ҝүнорта кечди.
Онлар ахшам тахыл тәгдимәси
ҝәтирилән вахта гәдәр ҹошуб
дәлилик етдиләр, амма нә бир
сәс-сәмир ҝәлди, нә дә �ај ве-
рән олду.*

30 Ахырда Илјас халга
деди: «Јаныма ҝәлин». Һамы
она јахынлашды. О, Је�ова-
нын учурулмуш гурбанҝа�ы-
ны дүзәлтди.+ 31 Илјас Је�о-
ванын «адын Исраил олаҹаг»
дедији Јагубун, оғулларын-
дан төрәјән гәбиләләрин сајы-
на мүвафиг он ики даш ҝөтүр-
дү. 32 Дашлардан Је�ованын
адына гурбанҝа� дүзәлтди.-

Сонра гурбанҝа�ын дөврәсин-
дә хәндәк газды. Үмуми са�ә
ики сеа� тохум сәпилән јер
бојда иди. 33 Бундан сонра о,
одунлары сыра илә дүздү, бу-
ғаны доғрајыб одунларын үс-
түнә гојду¸ вә деди: «Дөрд ири
күпү су илә долдурун, јандыр-
ма гурбаны илә одунларын үс-
түнә төкүн». 34 Сонра деди:
«Бир дә един». Онлар бир дә
етдиләр. О јенә деди: «Үчүн-
ҹү дәфә төкүн». Онлар үчүнҹү
дәфә төкдүләр. 35 Су гурбан-
ҝа�ын әтрафына ахды. О, хән-
дәји дә су илә долдурду.

36 Ахшам тахыл тәгдимәси
ҝәтирилән вахт/ Илјас пејғәм-
бәр ирәли чыхыб деди: «Еј Иб-
ра�имин, Ис�агын вә Исраи-
лин Алла�ы Је�ова,1 гој бу
ҝүн мәлум олсун ки, Исраилдә
Алла� Сәнсән, мән Сәнин гулу-
нам вә бүтүн бунлары Сәнин
бујруғунла едирәм.À 37 Ҹаваб
вер мәнә, еј Је�ова! Је�ова,

5<B6; � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB aÀeÀ`À hmfm+D
5<B76 � �ÀfD 5> V-D 	58 ÀW*,ÀaSZÀ +*fD

�¿�D 5<
* 5
/ 5:B77

+ ¿` 6B55
Áj 5>B6
�b 56B7>
5�` 5>B65
6�` :B58E 59

, �f 6>B9
�j 68B59
5�j ;B7
˛+ 5>>B7

- 5
/ 5=B=E 5>

¸ ÁV :B75

/ �, =B67E 68
�Z 8B68
ÁV :B65
5�Y 65B6:
6�Y ;B5

1 ¿j 89B6>
¿` 5>B9
˙Z 9B67
Á+ 6B5<E 5=
5�` <B8

À ¿j 85B67
��������������������

�*¸ aºbdZ
* ¿j 88B5=E 6>

+ 5
/ 5=B58

, �` 76B6<E 7>
�` 79B5>
¿j 8<B5

- �f 6>B69
�Z 6;B:

¸ �` 66B=
�, 5B;E <

/ �f 6=B85

1 �` 6:B68
�` 6<B57

À �U 5:B6<
�Ñ 55B86

509 5 ��˙"�Á��
 5<B6>—7;



5 ��˙"�Á��
 5<B7<—5=B56 510
ҹаваб вер ки, бу халг Сәнин
Алла� олдуғуну, онлары Өзү-
нә тәрәф дөндәрдијини бил-
син».*

38 Онда Је�ова ҝөјдән од
ҝөндәрди. Од јандырма гур-
баныны, одунлары, дашлары,
торпағы јандырды, хәндәкдә-
ки сују удду.+ 39 Ҹамаат буну
ҝөрәндә үзүгојлу јерә дөшә-
ниб деди: «Алла� Је�овадыр!
Је�овадыр Алла�!» 40 Илјас
онлара деди: «Баал пејғәмбәр-
ләрини тутун! Гојмајын бир
нәфәри дә гачсын!» Онлары
тутдулар. Илјас онлары Ги-
шон, чајына ендириб орада �а-
мысыны өлдүрдү.-

41 Илјас Ә�әбә деди: «Дур,
је-ич. Чүнки лејсан сәси
ҝәлир!»¸ 42 Ә�әб јејиб-ичмәјә
ҝетди. Илјас исә Кармел дағы-
нын башына чыхыб диз чөкдү,
әјилиб үзүнү дизләри арасы-
на гојду./ 43 Сонра нөкәри-
нә деди: «Галх, дәниз тәрәфә
бах». О галхыб бахды вә «�еч
нә јохдур» деди. Илјас јед-
ди дәфә «ҝет бах» дејәрәк ону
ҝөндәрди. 44 Једдинҹи дәфә
нөкәр деди: «Дәниздән әл бој-
да булуд галхыр». Илјас деди:
«Дур, ҝет Ә�әбә де: “Арабаны
�азырла. Ашағы ен ки, лејса-
на дүшмәјәсән”». 45 Бу вахт
ҝөјүн үзүнү гара булудлар
алды, күләк әсди, шиддәтли
лејсан башлады.1 Ә�әб араба-
сыны сүрүб ЈизраиләÀ үз тут-
ду. 46 Је�ованын әли Илја-
сын үстүнә енди. О, палта-
рынын әтәкләрини белинә до-
лајыб Јизраилә гәдәр Ә�әбин
габағынҹа гачды.

19 Ә�әб3 Илјасын елә-
дикләрини, пејғәмбәрлә-

ри гылынҹдан кечирдијини
Изәбилә4 данышды.S 2 Изә-
бил гасид ҝөндәриб Илјаса
деди: «Әҝәр саба� бу вахт
сәни онларын ҝүнүнә гојма-

сам, гој алла�лар мәним ҹәза-
мы версин!» 3 Илјас горхду.
Ҹаныны гуртармаг үчүн гачыб
Јә�уданын Биир-Сәба* шә�ә-
ринә+ ҝетди., Нөкәрини орада
гојду, 4 өзү исә чөллүклә бир
ҝүн јол ҝетди. О ҝәлиб сүпүр-
ҝә ағаҹынын алтында отурду.
Өзүнә өлүм диләјиб деди: «Да-
�а бәсдир! Је�ова, ҹанымы ал,-

мән ата-бабаларымдан артыг
дејиләм».

5 Сонра Илјас узаныб сү-
пүрҝә ағаҹынын алтында јат-
ды. Гәфилдән бир мәләк она
тохунуб¸ деди: «Дур јемәк је»./

6 О бахыб ҝөрдү ки, башынын
јанында гызмар дашларын үс-
түндә бир көмбә чөрәк, бир
кузә дә су вар. Чөрәји јејиб
сују ичди вә јенә јатды. 7 Је-
�ованын мәләји икинҹи дәфә
ҝәлиб она тохунду вә деди:
«Дур јемәк је, чүнки сәфәрин
ағыр олаҹаг». 8 Одурду, једи,
ичди. Једијиндән алдығы ҝүҹә
гырх ҝүн, гырх ҝеҹә јол ҝедиб
Һурибә, Алла�ын дағына чат-
ды.1

9 Илјас орада мағарајаÀ ҝи-
риб ҝеҹәләди. Она Је�ова-
нын сөзү назил олду: «Ил-
јас, бурада нә едирсән?» 10 О
деди: «Еј ордулар Алла�ы Је-
�ова! Мән Сәнин гејрәтини
чәкирәм,3 чүнки Исраил хал-
гы Сәнин ә�дини унудуб,4 гур-
банҝа�ларыны учуруб, пејғәм-
бәрләрини гылынҹдан кечи-
риб.S Тәкҹә мән галмышам.
Инди дә мәним ҹанымы алмаг
истәјирләр».m 11 Амма Алла�
деди: «Чых, дағда Је�ова-
нын өнүндә дур». Је�ова ора-
дан кечирди. U Шиддәтли, ҝүҹ-
лү күләк Је�ованын өнүндә
дағлары јарыб гајалары пар-
чалајырды,V амма Је�ова кү-
ләкдә дејилди. Күләкдән сон-
ра зәлзәлә олду,Ä амма Је�ова
зәлзәләдә дә дејилди. 12 Зәл-
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зәләдән сонра алов олду,*

амма Је�ова аловда да дејил-
ди. Аловдан сонра сакит, �ә-
зин сәс ҝәлди.+ 13 Илјас сәси
ешидән кими палтарыјла үзү-
нү өртдү, вә чыхыб мағаранын
ағзында дурду. Сәс ондан со-
рушду: «Илјас, бурада нә едир-
сән?» 14 Илјас деди: «Еј ор-
дулар Алла�ы Је�ова! Мән
Сәнин гејрәтини чәкирәм, чүн-
ки Исраил халгы Сәнин ә�ди-
ни унудуб,- гурбанҝа�ларыны
учуруб, пејғәмбәрләрини гы-
лынҹдан кечириб. Тәкҹә мән
галмышам. Инди дә мәним ҹа-
нымы алмаг истәјирләр».¸

15 Је�ова она деди: «Ҝери
гајыт, Дәмәшг чөллүјүнә ҝет.
Ора чатанда Һәзаили/ мәс�
едиб Арама падша� гој.
16 Нимшинин нәвәси Јә�у-
ну мәс� едиб1 Исраилә пад-
ша� гој. Абил-Мә�ладан Ша-
фат оғлу Әлјәсәни� исә өз јери-
нә пејғәмбәр олмаг үчүн мәс�
ет.À 17 Һәзаилин гылынҹын-
дан гачаны3 Јә�у өлдүрәҹәк,4

Јә�унун гылынҹындан гурту-
ланы исә Әлјәсә өлдүрәҹәк.S

18 Мән Исраилдә Баал өнүн-
дә диз чөкмәјән,m ону өпмәјән U

једди мин адам сахламышам».V

19 Илјас орадан ҝедиб Ша-
фат оғлу Әлјәсәни тапды. О,
јер шумлајырды, өнүндә он
ики ҹүт өкүз варды, өзү исә он
икинҹи ҹүтүн архасында ҝе-
дирди. Илјас онун јанына ҝе-
диб палтарыныÄ үстүнә атды.
20 Әлјәсә өкүзләри бурахыб
Илјасын далынҹа гачды вә
деди: «Гој ҝедим ата-анамы
өпүм. Сонра сәнин далын-
ҹа ҝәләрәм». Илјас деди: «Ҝет.
Мәҝәр мән сәни сахлајырам?»
21 Әлјәсә ҝери гајыдыб, бир
ҹүт �ејваны гурбан кәсди. Ко-
танын тахталарыны јандырыб

5=B5: � �ÀZ*amB �WW*Ñ fSW*a/m`D

�ејванларын әтини биширди.
Әти ҹамаата пајлады, онлар је-
диләр. Сонра галхыб Илјасын
далынҹа ҝетди вә она хидмәт
етмәјә башлады.*

20 Арам+ падша�ы Бән�ә-
дад, бүтүн ордусуну

топлады. Отуз ики падша� ат-
лары вә арабалары илә бир-
ликдә онунла ҝетди. О, Сә-
мәријјәни мү�асирәјә алды- вә
мү�арибәјә башлады. 2 Бән-
�әдад шә�әрә, Исраил пад-
ша�ы Ә�әбин¸ јанына гасид-
ләр ҝөндәриб деди: «Бән�әдад
белә дејир: 3 “Гызыл-ҝүмү-
шүн мәнимдир. Арвадлары-
нын вә оғулларынын да ән јах-
шысы мәнимдир”». 4 Исраил
падша�ы она ҹаваб верди:
«Ағам падша�, дедијин кими,
өзүм дә, �әр шејим дә сәнин-
дир»./

5 Бир мүддәт сонра гасид-
ләр ҝәлиб дедиләр: «Бән�әдад
белә бујурур: “Мән сәнә хәбәр
ҝөндәриб: “Гызыл-ҝүмүшүнү,
арвадларыны вә оғулларыны
мәнә верәҹәксән”, — демиш-
дим. 6 Анҹаг саба� тәхминән
бу вахт мән өз адамларымы сә-
нин јанына ҝөндәрәҹәјәм. Он-
лар сәнин, әјанларынын еви-
ни ахтараҹаг, сәнин ән гијмәт-
ли шејләрини ҝөтүрүб апара-
ҹаглар”».

7 Онда Исраил падша�ы
өлкәнин бүтүн ағсаггалла-
рыны чағырыб деди: «Ҝөрүн
бу адамын нијјәти неҹә пис-
дир. О, арвадларымы, оғулла-
рымы, гызыл-ҝүмүшүмү тәләб
етди, мән дә имтина етмәдим».
8 Онда бүтүн ағсаггаллар вә
халг: «Гулаг асма, разылаш-
ма», — дедиләр. 9 О, Бән�әда-
дын гасидләринә деди: «Ағам
падша�а белә дејин: “Бу гулун-
дан биринҹи дәфә нә тәләб ет-
мишдинсә, јеринә јетирәрәм,
амма буну едә билмәјәҹәјәм”».
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Гасидләр бу хәбәрлә гајытды-
лар.

10 Бән�әдад она бу хәбәри
ҝөндәрди: «Гошунум елә бө-
јүкдүр ки, Сәмәријјәнин тор-
пағындан �әр әсҝәрә бир овуҹ
да чатмајаҹаг. Әҝәр мән Сә-
мәријјәдә дашы даш үстә гој-
сам, гој алла�лар мәни ҹәза-
ландырсын!» 11 Исраил пад-
ша�ы ҹаваб верди: «Она дејин
ки, гој јарагланан адам јарағы-
ны әјниндән чыхаран адам
кими өјүнмәсин».* 12 Бән�ә-
дад бу ҹавабы ешидәндә ча-
дырда падша�ларла ички
ичирди. О, адамларына бујур-
ду: «Һүҹума �азырлашын!» Он-
лар �үҹума �азырлашдылар.

13 Бир пејғәмбәр Исраил
падша�ы Ә�әбә+ јахынлашыб
деди: «Је�ова белә дејир: “Бу
бөјүк күтләни ҝөрүрсән? Бу
ҝүн онлары сәнә тәслим едә-
ҹәјәм, онда биләҹәксән ки,
Мән Је�овајам”»., 14 Ә�әб
сорушду: «Кимин васитәси-
лә?» О ҹаваб верди: «Је�о-
ва белә дејир: “Әјаләт башчы-
ларынын нөкәрләри васитәси-
лә”». Ә�әб сорушду: «Дөјүшү
ким башлајаҹаг?» О ҹаваб вер-
ди: «Сән!»

15 Ә�әб башчыларын нө-
кәрләрини сајды: 232 нәфәр
јығылды. Сонра исраиллиләри
сајды, онларын сајы 7000 нә-
фәр олду. 16 Онлар ҝүнорта
вахты шә�әрдән чыхдылар. Бу
вахт Бән�әдад она көмәк едән
отуз ики падша�ла чадырда
ички ичмәкдә иди. 17 Бирин-
ҹи әјаләт башчыларынын нө-
кәрләри чыхдылар. Бән�әдад
бу вахт гасидләр ҝөндәрди.
Онлар хәбәр ҝәтирдиләр: «Сә-
мәријјәдән адамлар чыхды».
18 О деди: «Сүл�лә ҝәлиб-
ләр, ја дөјүшмәјә ҝәлибләр,
фәрги јохдур, онлары дири ту-
тун». 19 Әјаләт башчылары-

нын нөкәрләри вә онларын ар-
дынҹа ҝәлән гошунлар шә-
�әрдән чыхдылар. 20 Һәр кәс
гаршысына чыханы өлдүрдү.
Арамиләр гачдылар,* исраил-
лиләр дә онлары тәгиб етди-
ләр. Арам падша�ы ата миниб
бир нечә сүвариси илә гачыб
гуртулду. 21 Исраил падша-
�ы чыхыб сүвариләри вә ара-
бачылары гырмаға башлады.
Арамиләр бөјүк тәләфат вер-
диләр.

22 Сонра пејғәмбәр+ Ис-
раил падша�ынын јанына ҝә-
либ деди: «Ҝет ҝүҹ топла, нә
едәҹәјини ҝөтүр-гој ет., Ҝәлән
илин әввәли� Арам падша�ы
јенә дә сәнә �үҹум едәҹәк».-

23 Арам падша�ынын әјан-
лары она дедиләр: «Онларын
Алла�ы дағлар алла�ыдыр,
буна ҝөрә бизә үстүн ҝәлди-
ләр. Амма онларла дүзәнлик-
дә вурушсаг, галиб ҝәләрик.
24 Һәмчинин бүтүн падша�-
лары вәзифәсиндән ҝөтүр,¸

онлары валиләрлә әвәз елә.
25 Ат јеринә ат, араба јеринә
араба гојараг итирдијин орду
кими өзүнә бир орду дүзәлт.
Гој биз онларла дүзәнликдә
вурушаг, мүтләг галиб ҝәлә-
ҹәјик». Падша� онларын мәс-
лә�әтини динләди вә белә дә
етди.

26 Илин әввәлиндә� Бән�ә-
дад арамиләри топлајыб Ис-
раиллә дөјүшмәк үчүн Әфи-
гә/ ҝетди. 27 Исраиллиләр дә
топлашдылар, тәдарүк ҝөрдү-
ләр вә онларын гаршысы-
на ҝетдиләр. Исраиллиләр он-
ларын өнүндә ордуҝа� гу-
ранда ики кичик кечи сүрү-
сү кими идиләр, арамиләр исә
бүтүн әразини долдурмуш-
дулар.1 28 Алла� адамы Ис-
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раил падша�ынын јанына ҝә-
либ деди: «Је�ова белә де-
јир: “Арамиләр дејирләр: “Је-
�ова дүзәнликләр алла�ы де-
јил, дағлар алла�ыдыр”. Буна
ҝөрә Мән бүтүн бу бөјүк күт-
ләни сизә тәслим едәҹәјәм.*

Сиз биләҹәксиниз ки, Мән Је-
�овајам”».+

29 Онлар ордуҝа� гуруб јед-
ди ҝүн гаршы-гаршыја дурду-
лар. Једдинҹи ҝүн дөјүш баш-
лады. Исраиллиләр бир ҝүндә
арамиләрдән 100 000 пијада дө-
јүшчүнү гырдылар. 30 Галан-
лары гачыб Әфигә,, шә�ә-
рин ичинә ҝирдиләр. Бу галан
27 000 нәфәрин дә үстүнә ди-
вар учду. Бән�әдад шә�әрә га-
чыб ич отагда ҝизләнди.

31 Онун әјанлары дедиләр:
«Биз ешитмишик ки, Исраил
евинин падша�лары мәр�ә-
мәтлидирләр. Изин вер, чул
ҝејинәк, бојнумуза кәндир ке-
чирәк вә Исраил падша�ы-
нын �үзуруна ҝедәк. Бәлкә,
о, сәни сағ гојду».- 32 Белә-
ҹә, онлар чул ҝејиниб, бојун-
ларына кәндир салыб Исраил
падша�ынын �үзуруна ҝәлди-
ләр вә она дедиләр: «Гулун
Бән�әдад белә дејир: “Јалва-
рырам, мәни сағ сахла”». Пад-
ша� деди: «О, сағдыр? О, мә-
ним гардашымдыр». 33 Он-
лар буну јахшы әламәт кими
гәбул етдиләр, онун сөзүндән
јапышыб дедиләр: «Бәли, Бән-
�әдад сәнин гардашындыр». О
деди: «Ҝедин ону ҝәтирин».
Бән�әдад онун јанына ҝәлди,
падша� ону өз арабасына мин-
дирди.

34 Бән�әдад она деди: «Ата-
мын сәнин атандан алдығы
шә�әрләри сәнә гајтараҹағам.
Мәним атам Сәмәријјәдә ба-
зарлар дүзәлтдији кими, сән
дә Дәмәшгдә базарлар ачар-
сан».

Ә�әб ҹаваб верди: «Бу шәрт-
ләрлә сәни бурахарам ҝедәр-
сән».
Буну дејиб Бән�әдадла са-

зиш бағлады вә ону бурахды.
35 Пејғәмбәр оғулларын-

дан� бири* Је�ованын бујру-
ғу илә јолдашына деди: «Мәни
вур». Јолдашы ону вурмаг ис-
тәмәди. 36 Онда о, јолдашы-
на деди: «Је�ованын сөзүнә
гулаг асмадығын үчүн јаным-
дан ҝедәндә сәни шир өлдүрә-
ҹәк». Јолдашы онун јанындан
ҝедәндә растына шир чыхыб
ону өлдүрдү.

37 О, башга бир адам тапыб
деди: «Мәни вур». Һәмин адам
ону вуруб јаралады.

38 Пејғәмбәр танынмамаг
үчүн ҝөзләрини сарыды вә ҝе-
диб падша�ын јолу үстүндә
дурду. 39 Падша� орадан ке-
чәндә о, падша�ы сәсләди: «Бу
гулун дөјүш мејданынын орта-
сында иди. Орада бир дөјүш-
чү бир нәфәри јаныма ҝәтириб
деди: “Бу адамын гаровулуну
чәк. Әҝәр о итсә, әвәзиндә ја
ҹаныны верәҹәксән,+ ја да бир
талант� ҝүмүш”. 40 Бу гулу-
нун башы ора-бура гарышан
вахт о адам арадан чыхды».
Исраилин падша�ы она деди:
«Сәнә елә о ҹүр �өкм чыхары-
лаҹаг, гәрары өзүн вермисән».
41 Онда о, тез ҝөзүндәки сар-
ғыны ачды, падша� онун пеј-
ғәмбәрләрдән бири олдуғуну
ҝөрдү., 42 О, падша�а деди:
«Је�ова белә дејир: “Мә�вә
мә�кум етдијим адамы әлдән
бурахдығын үчүн- онун јери-
нә сән өләҹәксән,¸ сәнин хал-
гын онун халгынын јериндә
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олаҹаг”».* 43 Исраил падша-
�ы ганыгара вә дилхор �алда
Сәмәријјәјә+ евинә ҝетди.

21 Бу �адисәләрдән сонра
јизраилли Набутун үзүм

бағы илә әлагәдар белә бир �а-
дисә баш верди. Набутун бағы
Јизраилдә, Сәмәријјә падша-
�ы Ә�әбин сарајы илә јанба-
јан иди. 2 Ә�әб Набута деди:
«Сәнин үзүм бағын мәним са-
рајымын јанындадыр. Бағыны
мәнә вер, өзүм үчүн бостан
едим. Әвәзиндә сәнә бундан
да јахшы бағ верәрәм. Истә-
сән, дәјәрини пулла өдәјәрәм».
3 Анҹаг Набут Ә�әбә деди:
«Ираг олсун! Ата-бабалары-
мын ирсини сәнә версәм, Је�о-
ваја ағыр ҝедәр».- 4 Ә�әб га-
ныгара вә дилхор �алда еви-
нә гајытды. Јизраилли Набу-
тун «ата-бабаларымын ирсини
сәнә вермәрәм» демәси онун
ганыны гаралтмышды. О, јата-
ғына узаныб үзүнү чевирди вә
јемәк јемәди.

5 Ә�әбин арвады Изәбил¸

онун јанына ҝәлиб сорушду:
«Нијә бикефсән? Нә үчүн јемәк
јемирсән?» 6 О деди: «Мән
Набута дедим бағыны мәнә
сатсын, ја да истәјирсә, әвә-
зиндә она башга бағ верим.
О исә деди ки, бағыны мәнә
вермәјәҹәк». 7 Ә�әбин арва-
ды Изәбил деди: «Сән Исраи-
лин падша�ы дејилсән? Дур,
јемәјини је, гој кефин ачылсын.
Јизраилли Набутун бағыны
өзүм сәнә верәҹәјәм»./ 8 О,
Ә�әбин адындан мәктуб ја-
зыб онун мө�үрү илә мө�үрлә-
ди.1 Мәктубу Набутун јашады-
ғы шә�әрин ағсаггалларынаÀ

вә әсилзадәләринә ҝөндәрди.
9 Мәктубда јазмышды: «Оруҹ
елан един. Набуту халгын
өнүндә јухары башда әјләшди-
рин. 10 Ики јарамаз адам та-
пыб онун гаршысында отузду-

рун. Гој онлар Набутун үзүнә
дуруб* Алла�ы вә падша�ы лә-
нәтләдијини десинләр.+ Сонра
Набуту бајыра чыхарын, даш-
галаг едиб өлдүрүн».,

11 Набутун јашадығы шә�ә-
рин кишиләри — ағсаггаллар
вә әсилзадәләр Изәбилин мәк-
тубунда јазылдығы кими етди-
ләр. 12 Онлар оруҹ елан ет-
диләр вә Набуту халгын өнүн-
дә јухары башда отуртдулар.
13 Сонра ики јарамаз адам ҝә-
либ онун гаршысында отурду
вә ҹамаатын габағында онун
үзүнә дуруб деди: «Набут Ал-
ла�ы вә падша�ы ләнәтлә-
јиб».- Набуту шә�әрдән кәнара
чыхардылар вә дашгалаг едиб
өлдүрдүләр.¸ 14 Изәбилә хә-
бәр ҝөндәриб дедиләр: «Набу-
ту дашгалаг едиб өлдүрдүк»./

15 Изәбил Набутун дашга-
лаг едилдијини ешидәндә Ә�ә-
бә деди: «Дур, јизраилли На-
бутун сәнә сатмаг истәмәди-
ји бағы өзүнә мүлк ет.1 Набут
сағ дејил, өлүб». 16 Ә�әб На-
бутун өлдүјүнү ешидәндә ду-
руб јизраилли Набутун бағы-
на са�иб олмаг үчүн ораја јол-
ланды.

17 Тишбе�ли ИлјасаÀ Је-
�ованын сөзү назил олду:
18 «Дур Сәмәријјәјә ҝет. Ис-
раил падша�ы Ә�әби тап.3

О, инди Набутун бағындадыр.
Бағы өзүнә мүлк етмәк үчүн
ораја ҝедиб. 19 Она де: “Сән
гәтл етмисән,4 �әлә бир өл-
дүрдүјүн адамын мүлкүнә са-
�иб олмусан?”S Сонра она де
ки, Је�ова белә дејир: “Набу-
тун ганыны итләр јалајан јер-
дә сәнин дә ганыны итләр ја-
лајаҹаг”».m

20 Ә�әб Илјаса деди: «Ах,
мәним дүшмәним, ахыр ки ҝә-
либ мәни тапдын!»U Илјас деди:
«Һә, тапдым. Је�ова белә де-
јир: “Сән ки бәјәнмәдијим пис
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ишләрдән әл чәкмирсән,*

21 Мән дә сәнин үстүнә бәла
ҝөндәрәҹәјәм, сәни јерли-диб-
ли мә�в едәҹәјәм, бичарәләр
вә заваллылар да дахил олмаг-
ла, Исраилдә Ә�әб евинин бү-
түн кишиләринин көкүнү кә-
сәҹәјәм.+ 22 Сәнин нәслини
Нәбат оғлу Әрубамын нәсли-
нин вә Әхијјә оғлу Башанын
нәслинин ҝүнүнә салаҹағам,,

чүнки сән Мәни гәзәбләндир-
мисән вә Исраили ҝүна�а сү-
рүкләмисән”. 23 Изәбил �аг-
гында да Је�ова белә дејир:
“Изәбили Јизраил торпағында
итләр јејәҹәк.- 24 Ә�әб евин-
дән шә�әрдә өләнләри итләр,
чөлдә өләнләри ҝөјүн гушла-
ры јејәҹәк.¸ 25 Һәлә арвады
Изәбилин тә�рикилә Је�ова-
нын бәјәнмәдији пис ишләр
ҝөрән Ә�әб кими инадкар ол-
мајыб./ 26 О, исраиллиләрин
өнүндән Је�ованын говдуғу
амориләр кими ијрәнҹ бүтләрә
ибадәт едәрәк сон дәрәҹә мән-
фур �әрәкәтләр едир”».1

27 Ә�әб бу сөзләри еши-
дәндә јахасыны ҹырыб чула
бүрүндү. Оруҹ тутду, чул-
да јатыб-дурду вә гәм-гүссәјә
гәрг олду. 28 Тишбе�ли Илја-
са Је�ованын сөзү назил олду:
29 «Ҝөрүрсән, Ә�әб сөзүмә
ҝөрә гүруруну неҹә сындыр-
ды?À Өзүнү белә ашағы тутду-
ғу үчүн дедијим фәлакәти еви-
нин үстүнә онун сағлығында
ҝәтирмәјәҹәјәм, оғлунун вах-
тында ҝәтирәҹәјәм».3

22 Үч ил Арамла Исраил
арасында мү�арибә ол-

мады. 2 Үчүнҹү ил Јә�уда
падша�ы Јә�ушафат4 Исраил
падша�ынын јанына ҝетди.S

3 Исраил падша�ы әјанлары-
на деди: «Билирсиниз, Рамут-
Ҝиладm әслиндә бизимдир. Биз
исә ораны Арам падша�ын-
дан алмырыг». 4 О, Јә�уша-

фата деди: «Мәнимлә бирҝә
Рамут-Ҝиладда вурушмаға ҝе-
дәрсән?» Јә�ушафат Исраил
падша�ына деди: «Сән неҹә,
мән дә елә. Елә бил ки, мә-
ним халгым сәнин халгын, ат-
ларым да сәнин атларындыр».*

5 Бунунла белә, Јә�уша-
фат Исраил падша�ына деди:
«Ҝәл әввәлҹә ҝөрәк Је�ова
нә дејир».+ 6 Исраил падша-
�ы дөрд јүзә гәдәр пејғәмбә-
ри бир јерә јығыб онлардан со-
рушду: «Рамут-Ҝилада гаршы
јүрүшә ҝедим, јохса јох?» Он-
лар дедиләр: «Ҝет, Је�ова ора-
ны падша�а тәслим едәҹәк».

7 Онда Јә�ушафат сорушду:
«Бурада Је�ованын пејғәмбә-
ри вар? Ҝәл онун да васитә-
силә Алла�а мүраҹиәт едәк».,

8 Исраил падша�ы Јә�ушафа-
та деди: «Је�оваја мүраҹиәт
етмәк үчүн бир нәфәр дә вар,-

Јимла оғлу Микај. Амма ондан
зә�ләм ҝедир.¸ О, �еч вахт мә-
ним хејримә пејғәмбәрлик ет-
мир, анҹаг пислијимә едир»./

Јә�ушафат деди: «Јох, падша�,
белә демә».

9 Исраил падша�ы сарај мә-
муруну чағырыб деди: «Тез
Јимла оғлу Микајы бура ҝә-
тир».1 10 Бу вахт Исраил
падша�ы вә Јә�уда падша�ы
Јә�ушафат әјинләриндә ша�
либасы Сәмәријјә дарвазасы-
нын ағзындакы хырманда тахт
гуруб отурмушдулар. Бүтүн
пејғәмбәрләр онларын гаршы-
сында пејғәмбәрлик едирди.À

11 Кәнана� оғлу Сидгијјә өзү
үчүн дәмир бујнузлар дүзәл-
диб деди: «Је�ова белә дејир:
“Арамиләри бунларла вуруб
мә�в едәҹәксән”». 12 Башга
пејғәмбәрләр дә ејни ҹүр пеј-
ғәмбәрлик едирдиләр: «Рамут-
Ҝилада ҝет, гәләбә сәниндир!
Је�ова ораны падша�а тәслим
едәҹәк».
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13 Микајы чағырмаға ҝедән

гасид она деди: «Бура бах, бү-
түн пејғәмбәрләр бир ағыздан
падша�ын хејринә пејғәмбәр-
лик едирләр. Гој сәнин дә сөз-
ләрин онларынкы илә үст-үстә
дүшсүн, падша�ын хејринә да-
ныш».* 14 Микај деди: «Је�о-
ваја анд олсун, Је�ова мәнә
нә сөјләјәҹәк, ону да дејәҹә-
јәм». 15 Сонра о, падша�ын
�үзуруна ҝәлди. Падша� ондан
сорушду: «Микај, Рамут-Ҝила-
да гаршы јүрүшә ҝедәк, јохса
јох?» О деди: «Ҝет, гәләбә сә-
ниндир! Је�ова ораны падша-
�а тәслим едәҹәк». 16 Пад-
ша� она деди: «Сәни нечә дәфә
Је�ованын адына анд верим
ки, мәнә �әгигәти дејәсән?»
17 Микај деди: «Мән исраил-
лиләрин чобансыз гојунлар
кими дағлара сәпәләндијини
ҝөрүрәм.+ Је�ова деди: “Онла-
рын ағасы јохдур, гој �әрә сағ-
саламат евинә гајытсын”».

18 Исраил падша�ы Јә�у-
шафата деди: «Мән сәнә демә-
дим, о, мәним хејримә пејғәм-
бәрлик етмәјәҹәк, пислијимә
едәҹәк?»,

19 Микај сөзүнә давам ет-
ди: «Је�ованын сөзүнү динлә.
Мән Је�ованы тахтында оту-
ран ҝөрдүм.- Ҝөјләрин ор-
дусу Онун сағында-солунда
дурмушду.¸ 20 Је�ова деди:
“Ким Ә�әби товлајыб Рамут-
Ҝилада ҝөндәрә биләр ки, ора-
да өлсүн?” Һәрә бир шеј деди.
21 Ахырда бир мәләк�/ габаға
чыхыб Је�ованын �үзурунда
дурду вә деди: “Мән товлаја-
рам”. Је�ова сорушду: “Неҹә?”
22 О деди: “Мән ҝедиб пејғәм-
бәрләрин ағзына јалан сөзләр
гојарам”.1 Алла� деди: “Сән
ону товлајаҹагсан, сәндә алы-
наҹаг. Ҝет, дедијин кими елә”.

66B65 � ÁÀ`eÀZB `dÑD �º¸Àb/À w`dÑx a¾O
4ºZÀ +*fD

23 Инди Је�ова бүтүн бу пеј-
ғәмбәрләрин дилинә јалан сөз-
ләр гојуб.* Је�ова сәнин башы-
на фәлакәт ҝәтирмәјә фәрман
вериб».+

24 Кәнана� оғлу Сидгијјә
Микаја јахынлашыб онун үзү-
нә шиллә вурду вә деди: «Ҝө-
рәсән, Је�ованын ру�у �ансы
јолла мәним јанымдан кечиб
сәнинлә данышды?», 25 Ми-
кај деди: «Ичәри отаға ҝи-
риб ҝизләнмәјә јер ахтаран-
да биләҹәксән �ансы јолла».
26 Исраил падша�ы деди:
«Микајы шә�әр дарғасы Амун-
ла ша�задә Јуәшин јанына
апар. 27 Онлара де ки, пад-
ша� белә бујурур: “Бу адамы
зиндана салын.- Мән саламат
гајыдана гәдәр она гысым-гы-
сым чөрәк вә су верин”».
28 Онда Микај: «Әҝәр сән
сағ-саламат гајытсан, демә-
ли, мәнимлә Је�ова даныш-
мајыб»,¸ — деди вә сонра әла-
вә етди: «Ај ҹамаат, �амыныз
ешидин!»

29 Исраил падша�ы вә
Јә�уда падша�ы Јә�уша-
фат Рамут-Ҝилада ҝетдиләр./

30 Исраил падша�ы Јә�уша-
фата деди: «Мән гијафәми дәји-
шиб дөјүшә ҝирәҹәјәм. Сән исә
ша� либасыны ҝејин». Исраил
падша�ы гијафәсини дәјишиб1

дөјүшә ҝирди. 31 Арам пад-
ша�ы ҹәнҝ арабаларынын отуз
ики башчысынаÀ әмр етмишди:
«Бахын, �еч кимлә дөјүшмүр-
сүнүз, јалныз Исраил падша�ы
илә дөјүшүрсүнүз!» 32 Араба
башчылары Јә�ушафаты ҝө-
рәндә дедиләр: «Бу, Исраил
падша�ыдыр». Онлар Јә�уша-
фата гаршы дөјүшмәк үчүн
она тәрәф дөндүләр. Јә�уша-
фат чығырыб көмәк истәди.
33 Араба башчылары ҝөрәндә
ки, бу, Исраил падша�ы дејил,
да�а ону тәгиб етмәдиләр.
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34 Бир нәфәр нишан алма-
дан ох атды. Ох Исраил пад-
ша�ынын зире�инин тикишлә-
ри арасындан кечиб ону ја-
ралады. Падша� арабачысы-
на деди: «Ағыр јараланмышам,
дөн, мәни мејдандан чыхарт».*

35 Бүтүн ҝүнү шиддәтли дө-
јүш ҝетди. Падша�ы арабада
үзү арамиләрә тәрәф ајаг үстә
сахладылар. Онун јарасындан
ган ахыб арабанын ичинә тө-
күлүрдү. Ахшамүстү Ә�әб
өлдү.+ 36 Ҝүн батанда бүтүн
дүшәрҝәдә ҹар чәкиб дедиләр:
«Һәр кәс өз шә�әринә! Һамы
өз өлкәсинә!», 37 Беләликлә,
падша� өлдү. Ону Сәмәријјә-
јә ҝәтириб орада дәфн етди-
ләр. 38 Ә�әбин ҹәнҝ араба-
сыны Сәмәријјә �овузунун ја-
нында јујанда, Је�ованын де-
дији кими, итләр онун ганыны
јалајыр, фа�ишәләр орада чи-
мирди�.-

39 Ә�әбин галан ишләри,
бүтүн етдикләри, фил дишин-
дән¸ тикдији ев, салдығы шә-
�әрләр Исраил падша�лары-
нын тарихи китабында јазыл-
мышдыр. 40 Ә�әб ата-баба-
ларына говушду./ Оғлу Ә�әзја1

онун јеринә тахта чыхды.
41 Аса оғлу Јә�ушафатÀ Ис-

раил падша�ы Ә�әбин �а-
кимијјәтинин дөрдүнҹү илин-
дә Јә�уданын падша�ы олду.
42 Јә�ушафат тахта чыханда
отуз беш јашында иди. О, ијир-
ми беш ил Јерусәлимдә �аки-
мијјәт сүрдү. Онун анасы Шил-
�и гызы Әзубә иди. 43 Јә-
�ушафат атасы Асанын јолу
илә ҝетди,3 о јолдан дөнмәди.
О, Је�ованын бәјәндији иш-
ләри ҝөрдү.4 Лакин сәҹдәҝа�-
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лар јох едилмәди. Халг �әлә
дә сәҹдәҝа�ларда гурбан ҝә-
тирир, гурбан түстүсү тәг-
дим едирди.* 44 Јә�ушафат
Исраил падша�лары илә сүл�-
дә јашајырды.+ 45 Јә�ушафа-
тын галан ишләри, гүдрәтли
ишләри вә апардығы мү�ари-
бәләр Јә�уда падша�ларынын
тарихи китабында јазылмыш-
дыр. 46 О �әмчинин өлкәни
атасы Асанын вахтындан га-
лан, мәбәд фа�ишәлији илә
мәшғул олан кишиләрдән тә-
мизләди.,

47 О вахт Әдумда- падша�
јох иди. Өлкәни ҹанишин ида-
рә едирди.¸

48 Јә�ушафат Офирдән гы-
зыл ҝәтирмәк үчүн Таршиш
ҝәмиләри дүзәлтди./ Амма ҝә-
миләр ора ҝедиб чыха бил-
мәди, Әзјун-Гәбәрдә парча-
ланды.1 49 Һәмин вахт Ә�әб
оғлу Ә�әзја Јә�ушафата де-
мишди: «Гој ҝәмиләриндә сә-
нин адамларынла бирҝә мә-
ним адамларым да ҝетсин».
Амма Јә�ушафат разы олма-
мышды.

50 Јә�ушафат ата-бабала-
рына говушубÀ әҹдады Даву-
дун шә�әриндә ата-бабалары-
нын јанында дәфн олунду.
Оғлу Јә�урам3 онун јеринә
тахта чыхды.

51 Ә�әб оғлу Ә�әзја4 Јә�уда
падша�ы Јә�ушафатын �аки-
мијјәтинин он једдинҹи илин-
дә Сәмәријјәдә Исраилин пад-
ша�ы олду вә ики ил Исраилдә
�акимијјәт сүрдү. 52 О, Је�о-
ванын бәјәнмәдији пис ишләр
ҝөрүр, атасы илә анасынынS

вә Исраили ҝүна�а сүрүклә-
јән Нәбат оғлу Әрубамынm јолу
илә ҝедирди. U 53 О, атасы ки-
ми, Баала ибадәт едиб сәҹдә
гылыр,V Исраилин Алла�ы Је-
�ованы гәзәбләндирирди.Ä
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1 Ә�әбин өлүмүндән сонра
Муаб* Исраилә гаршы үсјан

етди.
2 Һәмин вахт Ә�әзја Сәмә-

ријјәдә јухары отағын шә-
бәкәли пәнҹәрәсиндән јыхы-
лыб јараланды. О, гасидләр
ҝөндәриб онлара тапшырды:
«Ҝедин, Екрон+ алла�ы Баал-
Зәбубдан сорушун ҝөрүн саға-
лаҹағам?», 3 Је�ованын мә-
ләји тишбе�ли Илјаса�- деди:
«Дур, Сәмәријјә падша�ынын
гасидләринин габағына чых,
де: “Мәҝәр Исраилдә Алла�
јохдур ки, сиз Екрон алла�ы
Баал-Зәбуба мүраҹиәт етмәјә
ҝедирсиниз?¸ 4 Она ҝөрә дә

5B7 � �ÀZ*amB �WW*ÑmY �1Ñ\,*/m`D

Је�ова белә дејир: “Јатағын-
дан галхмајаҹагсан, өләҹәк-
сән!”» Илјас буну дејиб ҝетди.

5 Гасидләр ҝери гајыданда
падша� сорушду: «Нијә гајыт-
дыныз?» 6 Онлар ҹаваб вер-
диләр: «Јолда бир нәфәр га-
бағымыза чыхыб деди: “Сизи
ҝөндәрән падша�ын јанына га-
јыдыб она сөјләјин ки, Је�о-
ва белә дејир: “Мәҝәр Ис-
раилдә Алла� јохдур ки, сән
Екрон алла�ы Баал-Зәбуба мү-
раҹиәт етмәјә адам ҝөндәрир-
сән? Буна ҝөрә дә јатағындан
галхмајаҹагсан, өләҹәксән!”»*

7 Онда падша� сорушду: «Га-
бағыныза чыхыб бу сөзләри
дејән адам �ансы гијафәдә
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�ÀYÀ`SUUÀ jÀÑÀ`WÀ`SZ/À U*/1WWSWÀ`
YÀaVdZW*jm` L68—6:M
�ÀYÀ`SUUÀ/À YºfbÀWSe /SZWÀ` L6;—85M

5< �ÀÑd/* ]*/j*Ñm ÁS4-SUUÀ L5—<M
�a`*SWSZ aº-dbd L=—56M
�SZ*f1`S+ �ÀÑd/*Zm
SabSW* 1/S` L57—5<M
�À+a*- �1Ñ\,*U* Y1U/*Z \fdUd` L5=—7;M

5= ÁS4-SUUÀ ¿jSU* ]1U¸ÀY+À` ,*aSbÀaSWÀ
�WW*Ñ/*Z V¾YÀV /SWÀUS` L5—;M
�SZ*f1`S+ �1`daÀWSYS
ÑÀ/ÀWÀUS` L<—57M
ÁS4-SUUÀZSZ /d*am L58—5=M
¿jSU* �WW*ÑmZ Æ*,*+mZm
h*b/m`m` L6>—78M
�ÀWÀV 5<9 >>> *jjd`WdZd
-m`m` L79—7;M

6> ÁS4-SUUÀZSZ fÀabÀWSV/ÀZ
a*¸*WY*am L5—55M
	*+SW 1WhSWÀ`S L56—5=M
ÁS4-SUUÀZSZ ¾WºYº L6>E 65M

65 �ÀÑd/* ]*/j*Ñm �ÀZÀaaÀZSZ
ÀYÀWWÀ`S L5—5<M
�1`daÀWSY /*¸mW*Æ*- L56—59M

�ÀÑd/* ]*/j*Ñm �YdZ L5=—6:M

66 �ÀÑd/* ]*/j*Ñm �djSUUÀ L5E 6M
�À+À/SZ bÀYS`S º4`À
Ä¾abÀ`SjWÀ` L7—;M
�¾,`*b VSb*+mZmZ b*]mWY*am L<—57M
ÁºW/* +ÀW* +*`À/À
fÀ+À` ,1`S` L58—6>M

67 �djSUUÀZSZ *]*`/m¸m
SaW*Ñ*bW*` L5—6>M

*af* +*U`*Ym -1U/ \WdZd` L65—67M
�djSUUÀZSZ /SÄÀ` SaW*Ñ*bW*`m L68—6;M
�djSUUÀZSZ ¾WºYº L6<—7>M
�ÀÑd/* ]*/j*Ñm �ÀÑÀ4 L75—77M
�ÀÑd/* ]*/j*Ñm �ÀÑU*VSY L78—7;M

68 �ÀÑU*VSYSZ ºaU*Zm ,À ¾WºYº L5—;M
�ÀÑd/* ]*/j*Ñm �ÀÑU*VSZ L<E =M
	*+SWÀ aº`ÄºZ L5>—5;M
�ÀÑd/* ]*/j*Ñm �S/-SUUÀZSZ
-SU*Ym L5<—6>M

69 *,df\/\Z\a\` �1`daÀWSYS
4À+b 1/S` L5—;M
�1`daÀWSY ,À YÀ+À/ /*¸m/mWm`C
-*W*Z Æ*Y**b aº`ÄºZ 1/SWS` L<—65M
�À/*WS ,*WS bÀUSZ 1/SWS` L66—68M
�À/*WS ¾W/º`ºWº`C
Æ*Y**b �SaS`À -*hm` L69E 6:M
�ÀÑU*VSZ 	*+SW/À *4*/Wm¸*
+d`*fmWm` L6;—7>M

�¿�D 5
* �` 5=B7:E 7;
6�j <B6
˛+ :>B<

+ �j 57B6E 7
5�j 9B5>

, 6
/ 5B5:

- 5
/ 5;B5
5
/ 5<B7:

¸ ¿j <B5=
¿` 6B55

��������������������

�*¸ aºbdZ
* 5�Y 5>B57E
58



6 ��˙"�Á��
 5B<—6B9 520
иди?» 8 Онлар дедиләр: «Әј-
ниндә түклү палтар* вар иди,
белинә дәри гуршаг бағла-
мышды».+ Онда падша� деди:
«О, тишбе�ли Илјасдыр».

9 Падша� бир әллибашыны
әлли адамы илә онун далынҹа
ҝөндәрди. Әллибашы ҝәләндә
Илјас дағын тәпәсиндә отур-
мушду. Әллибашы она деди:
«Еј Алла� адамы,, падша� әмр
едир: “Ашағы дүш!”» 10 Ил-
јас әллибашыја деди: «Јахшы,
әҝәр мән Алла� адамыјамса,
гој ҝөјдән од јағыб- сәни дә,
әлли адамыны да мә�в етсин».
Ҝөјдән од јағыб әллибашыны
вә јанындакы әлли адамы мә�в
етди.

11 Падша� башга бир әлли-
башыны әлли адамы илә онун
далынҹа ҝөндәрди. Әллибашы
ҝәлиб она деди: «Еј Алла� ада-
мы, падша� әмр едир: “Тез
ашағы дүш!”» 12 Илјас онла-
ра деди: «Инди ки мән Алла�
адамыјам, гој ҝөјдән од јағыб
сәни дә, әлли адамыны да мә�в
етсин». Алла� ҝөјдән од јағды-
рыб әллибашыны вә јанында-
кы әлли адамы мә�в етди.

13 Падша� үчүнҹү дәфә бир
әллибашыны әлли адамы илә
онун далынҹа ҝөндәрди. Әл-
либашы ҝәлиб Илјасын өнүн-
дә диз чөкдү вә она јалвар-
ды: «Еј Алла� адамы, мәнә вә
бу әлли гулуна јазығын ҝәл-
син. 14 Әввәлки ики әллиба-
шыны, онларын �әр биринин
әлли адамыны ҝөјдән јаған од
мә�в еләди. Мәнә јазығын ҝәл-
син».

15 Онда Је�ованын мәләји
Илјаса деди: «Горхма, дур
онунла ҝет». О галхыб онун-
ла падша�ын јанына ҝетди.
16 Илјас падша�а деди: «Је-
�ова белә дејир: “Сән Екрон¸

алла�ы Баал-Зәбуба мүраҹиәт
етмәк үчүн гасидләр ҝөндәр-

дин. Мәҝәр Исраилдә Алла�
јохдур?* Нијә Она мүраҹиәт
етмәдин? Она ҝөрә дә ја-
тағындан галхмајаҹагсан, өлә-
ҹәксән”». 17 Је�ованын Ил-
јас васитәсилә дедији кими,
Ә�әзја өлдү. Оғлу олмадығын-
дан онун јеринә тахта Јә�у-
рам�+ чыхды. Бу, Јә�уда пад-
ша�ы Јә�ушафат оғлу Јә�у-
рамын �акимијјәтинин икинҹи
илиндә баш верди.,

18 Ә�әзјанын- галан ишлә-
ри, бүтүн етдикләри Исраил
падша�ларынын тарихи кита-
бында јазылмышдыр.

2 Је�ованын Илјасы¸ гасыр-
ға ичиндә ҝөјләрә галдыр-

маг вахты чатанда/ Илјас-
ла Әлјәсә1 ҜилгалданÀ чых-
дылар. 2 Илјас Әлјәсәјә деди:
«Сән бурада гал, Је�ова мәни
Бејтелә ҝөндәрир». Амма Әл-
јәсә деди: «Је�оваја анд ол-
сун, сәнин ҹанын үчүн, сәндән
ајрылмајаҹағам». Онлар Бејте-
лә3 ҝетдиләр. 3 Бејтелдә пеј-
ғәмбәр оғуллары� Әлјәсәнин
јанына ҝәлиб дедиләр: «Билир-
сән ки, бу ҝүн Је�ова ағаны
апараҹаг? О да�а сәнин уста-
дын олмајаҹаг».4 Әлјәсә деди:
«Билирәм. Сусун».

4 Илјас Әлјәсәјә деди: «Әл-
јәсә, сән бурада гал, Је�о-
ва мәни Әри�ајаS ҝөндәрир».
О деди: «Је�оваја анд олсун,
сәнин ҹанын үчүн, сәндән ај-
рылмајаҹағам». Онлар Әри�аја
ҝетдиләр. 5 Әри�ада пејғәм-
бәр оғуллары Әлјәсәнин јаны-
на ҝәлиб дедиләр: «Билирсән
ки, бу ҝүн Је�ова ағаны апара-
ҹаг? О да�а сәнин устадын ол-
мајаҹаг». Әлјәсә деди: «Били-
рәм. Сусун».
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6 Илјас Әлјәсәјә деди: «Сән

бурада гал, Је�ова мәни Иор-
дана ҝөндәрир». Әлјәсә ҹа-
ваб верди: «Је�оваја анд ол-
сун, сәнин ҹанын үчүн, сән-
дән ајрылмајаҹағам». Икиси
дә бир јердә ҝетди. 7 Ҝә-
либ Иорданын јанында дурду-
лар. Пејғәмбәр оғулларындан
әлли нәфәр дә архаларынҹа ҝә-
либ узагдан онлара бахырды.
8 Илјас палтарыны* чыхарыб
бүрмәләди вә суја вурду, сулар
ортадан ајрылды. Онлар гуру
јердән чајы кечдиләр.+

9 Чајы кечән кими Илјас
Әлјәсәјә деди: «Һәлә ки, Алла�
мәни апармајыб, мәндән нә ди-
ләјин вар сөјлә». Әлјәсә деди:
«Гој сәндәки ру�дан ики пај,

алым».- 10 О деди: «Чәтин
шеј истәјирсән. Әҝәр Алла�ын
мәни апардығыны ҝөрсән, ис-
тәјинә чатаҹагсан, әҝәр ҝөрмә-
сән, јох».

11 Онлар сө�бәт едә-едә ҝе-
дәндә бирдән, санки, аловдан
бир араба вә атлар¸ пејда олуб
онлары бир-бириндән ајыр-
ды. Илјас гасырғанын ичин-
дә ҝөјә галхды./ 12 Әлјәсә
буна баха-баха гышгырырды:
«Атам, атам! Исраилин араба-
сы, сүвариләри!»1 Илјас ҝөз-
дән итәндә Әлјәсә палтары-
ны ортадан ҹырды,À 13 Ил-
јасын әјниндән дүшән пал-
тары3 ҝөтүрүб дала гајытды
вә Иорданын са�илиндә дурду.
14 Сонра Илјасын палтарыны
суја вуруб деди: «Илјасын Ал-
ла�ы Је�ова �арададыр?» Әл-
јәсә палтары суја вуранда су-
лар ортадан ајрылды вә о, ча-
јын диби илә о тәрәфә кечди.4

15 Әри�ада олан пејғәмбәр
оғуллары узагдан ону ҝөрүб
дедиләр: «Илјасын ру�у Әл-
јәсәнин үзәриндәдир».S Онлар
онун габағына ҝәлиб јерә гә-
дәр тәзим етдиләр. 16 Она

дедиләр: «Бу гулларынын ја-
нында әлли дирибаш адам вар.
Изин вер, ҝедиб ағаны ах-
тарсынлар. Јәгин, Је�ованын
ру�у ону апарыб дағларын,
ја да дәрәләрин биринә го-
јуб».* Әлјәсә деди: «Лазым де-
јил, ҝөндәрмәјин». 17 Амма
онлар о гәдәр үз вурдулар ки,
Әлјәсә начар галыб деди: «Јах-
шы, ҝөндәрин». Әлли нәфә-
ри ҝөндәрдиләр. Онлар үч ҝүн
Илјасы ахтардылар, амма �еч
јердә тапмајыб 18 Әлјәсәнин
јанына, Әри�аја+ гајытдылар.
Әлјәсә деди: «Сизә демәдим
ҝетмәјин?»

19 Шә�әрин ә�алиси Әлјә-
сәјә деди: «Аға, шә�әр јахшы
јердәдир,, амма ки, сују пис,
торпағы бә�әрсиздир�». 20 О
деди: «Бир масгураја дуз тө-
күб мәнә ҝәтирин». Она масгу-
ра ҝәтирдиләр. 21 Әлјәсә ҝе-
диб дузу булаға атды- вә деди:
«Је�ова белә дејир: “Мән бу
сују саф едирәм. Артыг су
өлүм, сонсузлуг� ҝәтирмәјә-
ҹәк”». 22 Әлјәсәнин сөзү илә
су саф олду вә бу, индијә гәдәр
беләдир.

23 Әлјәсә орадан Бејтелә
ҝетди. Јолда шә�әрдән чыхан
оғлан ушаглары ону әлә сал-
дылар:¸ «Кечәл, ҝет бурадан!
Кечәл, ҝет бурадан!» 24 О
чеврилиб онлара бахды вә Је-
�ованын ады илә онлары лә-
нәтләди. Мешәдән ики ајы/ чы-
хыб гырх ики ушағы парча-
лады.1 25 Әлјәсә орадан Кар-
мел дағынаÀ ҝетди, орадан да
Сәмәријјәјә гајытды.

3 Јә�уда падша�ы Јә�уша-
фатын �акимијјәтинин он

сәккизинҹи илиндә Ә�әб оғлу
Јә�урам3 Сәмәријјәдә Исраи-
лин падша�ы олду вә он ики
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ил �акимијјәт сүрдү. 2 О, Је-
�ованын өнүндә пис ишләр
ҝөрүрдү, анҹаг атасы, ана-
сы гәдәр јох. Белә ки, о, ата-
сынын дүзәлтдији Баал дашы-
ны јох етди.* 3 Анҹаг Нәбат
оғлу Әрубамын Исраили сү-
рүкләдији ҝүна�лардан+ дөн-
мәди, онлары тәкрар етди.

4 Муаб падша�ы Миса го-
јунчулугла мәшғул иди. О, Ис-
раил падша�ына 100 000 гузу
вә 100 000 гырхылмамыш гоч
хәраҹ верирди. 5 Ә�әб өлән-
дә, Муаб падша�ы Исраил пад-
ша�ына гаршы үсјан етди.-

6 Јә�урам падша� �әмин вахт
Сәмәријјәдән чыхыб бүтүн Ис-
раили топлады. 7 О �әм дә
Јә�уда падша�ы Јә�ушафата
хәбәр ҝөндәрди: «Муаб падша-
�ы мәнә үсјан едиб. Мәним-
лә онун үстүнә мү�арибә-
јә ҝедәрсән?» О: «Ҝедәрәм,¸ —
деди. — Сән неҹә, мән дә елә.
Елә �есаб ет ки, мәним халгым
сәнин халгындыр, атларым да
сәнин атларындыр»./ 8 Сон-
ра ондан сорушду: «Һансы јол-
ла ҝедәк?» О деди: «Әдум сә�-
ралығына ҝедән јолла».

9 Исраилин падша�ы Јә�у-
да вә Әдум падша�лары илә
бирҝә јола чыхды.1 Једди ҝүн
долајы јолла ҝетдиләр. Гошун
үчүн вә архадан ҝәлән �ејван-
лар үчүн су јох иди. 10 Ис-
раил падша�ы деди: «Ај аман!
Је�ова бизи, бу үч падша-
�ы бура јығыб ки, Муаба тәс-
лим етсин!» 11 Онда Јә�уша-
фат деди: «Бурада Је�ованын
бир пејғәмбәри јохдур ки, Је-
�оваја мүраҹиәт едәк?»À Ис-
раил падша�ынын гуллугчула-
рындан бири деди: «Шафат
оғлу Әлјәсә3 бурададыр. О, Ил-
јасын әлинә су төкәрди�».4

12 Јә�ушафат деди: «Је�ова-

7B55 � �*fd/ \E WU*amZ fS/YÀbhSaS S/SD

нын сөзү онун дилиндәдир».
Исраил падша�ы, Јә�ушафат
вә Әдум падша�ы онун јанына
ҝетдиләр.

13 Әлјәсә Исраил падша-
�ына деди: «Мәндән нә ис-
тәјирсән?* Ҝет атанын, ана-
нын пејғәмбәрләриндән со-
руш».+ Амма Исраил падша�ы
деди: «Јох, чүнки Муаба тәс-
лим етмәк үчүн бу үч пад-
ша�ы бура Је�ова јығыб».
14 Әлјәсә деди: «Гуллуг етди-
јим ордулар Алла�ы Је�оваја
анд олсун ки, Јә�уда падша�ы
Јә�ушафата, �өрмәтим олма-
сајды, сәнин �еч үзүнә дә бах-
маздым.- 15 Јаныма чәнҝ ча-
лан ҝәтирин».¸ Чәнҝ чалан
чалмаға башлајан кими Је�о-
ванын әли Әлјәсәнин үзәри-
нә енди./ 16 О деди: «Је�о-
ва белә дејир: “Бу вадидә јан-
јана хәндәкләр газын. 17 Је-
�ова дејир ки, күләк әсмәјәҹәк,
јағыш јағмајаҹаг, амма вади су
илә долаҹаг,1 сиз дә, мал-га-
раныз да, диҝәр �ејванлары-
ныз да орадан су ичәҹәк”.
18 Бу, Је�ованын әлиндә �еч
нәдир.À О, Муабы да сизә тәс-
лим едәҹәк.3 19 Ҝедин бүтүн
гала-шә�әрләри4, баш шә�әр-
ләри дармадағын един, бүтүн
јахшы ағаҹлары кәсин, булаг-
ларын ҝөзүнү бағлајын, бү-
түн јахшы тарлалары дашлар-
ла долдурун».S

20 Сә�әр, тахыл тәгдимә-
си ҝәтирилән вахтm гәфләтән
Әдум тәрәфдән су ҝәлди, вади-
ни су басды.

21 Муабиләр падша�ларын
онларла вурушмаға ҝәлдијини
ешитдиләр. Онда әли сила�
тутан �әр кәси сәфәрбәр едиб
сәр�әддә дурдулар. 22 Онлар
сә�әр дуранда ҝүнәш сујун
үзүнә шәфәг салмышды. Гар-
шы тәрәфдә олан муабиләрин
ҝөзүнә су ган кими гырмызы
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ҝөрүндү. 23 Онлар дедиләр:
«Бу, гандыр! Падша�лар бир-
бирини гырыблар. Һајды Муаб,
гәнимәт јығмаға!»* 24 Муаби-
ләр Исраил ордуҝа�ына ҝәлән-
дә исраиллиләр галхыб онла-
ры гырмаға башладылар. Муа-
биләр гачмаға үз тутдулар.+

Исраиллиләр Муабын ичәрилә-
ринә гәдәр онлары тәгиб едиб
гырдылар. 25 Шә�әрләри да-
ғытдылар. Һәрә бир даш атыб
јахшы тарлалары дашла дол-
дурду. Булагларын ҝөзүнү тут-
дулар,, јахшы ағаҹлары кәсди-
ләр.- Ахырда тәкҹә Ҝир-Һәрә-
сәтин¸ диварлары галмышды.
Сапандчылар ону да мү�аси-
рәјә алыб дағытдылар.

26 Муаб падша�ы мәғлуб
олдуғуну ҝөрәндә 700 нәфәр
әлигылынҹлы ҝөтүрдү вә сәф-
ләри јарыб Әдум падша�ына/

чатмаг истәди, амма баҹарма-
ды. 27 Онда о, илк оғлуну, вә-
лиә�дини диварын үстүндә
јандырма гурбаны кими тәг-
дим етди.1 Исраиллиләрә гар-
шы ҝүҹлү гәзәб ојанды. Ис-
раиллиләр ҝери чәкилиб өз
өлкәләринә гајытдылар.

4 Пејғәмбәр оғулларынданÀ

биринин арвады Әлјәсәјә
фәрјад едиб деди: «Сәнин гу-
лун, мәним әрим өлүб. Сәнә
мәлумдур ки, гулун �әми-
шә Је�овадан горхуб.3 Инди
борҹ алдығымыз адам ушаг-
ларымын икисини дә апарыб
гул етмәк истәјир». 2 Әлјәсә
деди: «Сәнин үчүн нә едә би-
ләрәм? Де ҝөрүм евдә нәјин
вар?» Гадын ҹаваб верди: «Га-
рабашынын евиндә бир күп
јағдан башга �еч нә јохдур».4

3 Әлјәсә деди: «Ҝет, бүтүн
гоншуларындан бош габлар
истә. Нә гәдәр чох олса, о гә-
дәр јахшыдыр. 4 Сонра оғул-
ларынла бирликдә евә ҝир, га-
пыны ичәридән бағла. Габла-

ры бир-бир јағла долдуруб гы-
раға гој». 5 Гадын ҝетди.
Оғуллары илә евә ҝириб га-

пыны ичәридән бағлады. Оғул-
лары габлары она өтүрүрдү,
о да јағла долдурурду.* 6 Габ-
ларын �амысы долду. О, оғлу-
на «габ вер»+ дејәндә ушаг «да-
�а габ галмајыб» деди. Онда
јағ кәсилди., 7 Гадын ҝәлиб
буну Алла� адамына сөјләди.
О деди: «Ҝет, јағы сат, борҹ-
ларыны гајтар. Әлиндә галан-
ла да өзүнүз доланын».

8 Бир ҝүн Әлјәсә Шунама-

ҝетди. Орада бир күбар гадын
јашајырды. Гадын ону дилә ту-
туб чөрәк јемәјә чағырды.¸ Һәр
дәфә Әлјәсәнин јолу Шунам-
дан кечәндә орада ајаг сахла-
јыб чөрәк јејирди. 9 Бир дәфә
гадын әринә деди: «Мән би-
лирәм ки, �әр дәфә бурадан
кечән адам Алла�ын мүгәд-
дәс бәндәсидир. 10 Ҝәл онун
үчүн дамда балаҹа отаг дүзәл-
дәк,/ ора чарпајы, маса, кәтил,
чыраг гојаг. Бизә ҝәләндә ора-
да галсын».1

11 Бир ҝүн Әлјәсә онла-
ра ҝәлди. О, јухары отаға ке-
чиб узанды. 12 Сонра нөкә-
ри Ги�азијәÀ деди: «Шунам-
лы3 гадыны бура чағыр». Ги-
�ази гадыны чағырды, гадын
ҝәлиб онун гаршысында дур-
ду. 13 Әлјәсә Ги�азијә бујур-
ду: «Гадына де: “Бизим үчүн
бу гәдәр әзијјәт чәкирсән.4 Сөј-
лә, сәнин үчүн нә едим?S

Бәлкә, барәндә падша�ла, ја-
худ орду башчысы илә даны-
шым?”»m Гадын деди: «Јох,
�әр шеј јахшыдыр. Мән өз хал-
гымын арасында јашајырам».
14 Әлјәсә деди: «Бәс онда
онун үчүн нә едим?» Ги�а-
зи деди: «Онун оғлу јохдур, U

әри исә гоҹадыр». 15 Әлјә-
сә деди: «Чағыр ону». Ги-
�ази гадыны чағырды, гадын
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ҝәлиб гапынын ағзында дурду.
16 Әлјәсә деди: «Ҝәлән ил бу
вахт, гуҹағында оғул тутаҹаг-
сан».* Гадын деди: «Јох, ағам.
Сән Алла� адамысан, бу гара-
башыны алдатма».

17 Әлјәсәнин дедији кими,
гадын �амилә галды, нөвбә-
ти ил �әмин вахт оғул
дүнјаја ҝәтирди. 18 Ушаг бө-
јүдү. Бир ҝүн о, са�әдә би-
чинчиләрлә олан атасынын ја-
нына ҝәлиб: 19 «Башым, ба-
шым ағрыјыр», — дејәрәк за-
рыды. Атасы нөкәрә деди:
«Апар ону анасынын јанына».
20 Нөкәр ушағы анасынын ја-
нына апарды. Ушаг ҝүнорта-
ја гәдәр анасынын гуҹағында
отурду, сонра өлдү.+ 21 Га-
дын галхыб ону Алла� адамы-
нын чарпајысына узатды,, га-
пыны бағлајыб ҝетди. 22 О,
әрини чағырыб деди: «Нөкәр-
ләрдән биринә улаг вериб ја-
ныма ҝөндәр. Тез Алла� ада-
мынын јанына ҝедиб ҝәли-
рәм». 23 Әри деди: «Нијә бу
ҝүн онун јанына ҝедирсән? Бу
ҝүн ки нә тәзә ајдыр,- нә дә
шәнбәдир». Гадын деди: «На-
ра�ат олма, �әр шеј јахшы-
дыр». 24 Гадын ешшәји па-
ланлајыб нөкәрә деди: «Тез
ҝет. Мән демәјинҹә дајанма».

25 Гадын Кармел дағына
Алла� адамынын јанына ҝет-
ди. Алла� адамы узагдан
ону ҝөрәндә нөкәри Ги�ази-
јә деди: «Шунамлы гадын ҝә-
лир. 26 Ҝет ону гаршыла. Со-
руш ҝөр �әр шеј јахшыдыр,
өзүнә, әринә, ушағына �еч
нә олмајыб?» Гадын Ги�ази-
јә деди: «Саламатчылыгдыр».
27 Амма даға, Алла� адамы-
нын јанына ҝәлиб чатанда
онун ајагларына сарылды.¸ Ги-
�ази ҝәлиб ону гыраға чәкмәк
истәди. Алла� адамы деди:
«Ишин јохдур, онун дәрди вар.

Је�ова да мәндән ҝизләдиб,
мәнә �еч нә билдирмәјиб».
28 Гадын деди: «Аға, мәҝәр
мән сәндән оғул истәмишдим?
Сәнә демәмишдим, мәни бош
јерә үмидләндирмә?»*

29 Әлјәсә дәр�ал Ги�азијә
деди: «Әтәјини белинә дола,+

әсамы ҝөтүр ҝет. Һеч кимә са-
лам вермә, �еч кимин саламы-
ны алма. Апар, әсамы ушағын
үзүнә гој». 30 Ушағын анасы
деди: «Је�оваја анд олсун, сә-
нин ҹанын үчүн, сәнсиз ҝедән
дејиләм»., Әлјәсә галхыб онун-
ла ҝетди. 31 Ги�ази онлар-
дан габаг ҝедиб әсаны ушағын
үзүнә гојду. Амма ушагдан сәс
чыхмады.- О ҝери гајыдыб Әл-
јәсәјә деди: «Ушаг ајылмады».

32 Әлјәсә евә ҝирди. Өлү
ушағы онун јатағына узат-
мышдылар.¸ 33 О, ичәри ҝи-
риб гапыны бағлады вә Је-
�оваја дуа еләмәјә башлады./

34 Сонра јатаға чыхды, әји-
ләрәк ағзыны ушағын ағзына,
ҝөзүнү ҝөзүнә, овҹуну овҹу-
на гојду вә онун үстүндә уза-
ныглы галды. Ушағын бәдәни
исинмәјә башлады.1 35 Әлјә-
сә галхыб евдә вар-ҝәл етди.
Јенә јатаға чыхыб ушағын үс-
түнә әјилди. Ушаг једди дәфә
асгырыб ҝөзләрини ачды.À

36 Әлјәсә Ги�азини чағырыб
деди: «Шунамлы гадыны бура
чағыр». О, гадыны чағырды,
гадын ҝәлди. Әлјәсә деди: «Оғ-
луну ал».3 37 Гадын ичәри
ҝириб Әлјәсәнин ајагларына
дүшдү, она тәзим етди. Сонра
оғлуну ҝөтүрүб чыхды.

38 Әлјәсә Ҝилгала гајытды.
Мәмләкәтдә аҹлыг иди.4 Пеј-
ғәмбәр оғулларыS онун гаршы-
сында отурмушдулар. Әлјәсә
нөкәринәm деди: «Ири газаны
оҹаға гој, пејғәмбәр оғуллары
үчүн шорба бишир». 39 Он-
лардан бири әмәкөмәҹи јығма-
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ға ҝетди. Чөлдә бир мејнә тап-
ды, үстүндәки јабаны бал-
габаглары дәриб әтәјини дол-
дурду вә ҝери гајытды.
Онларын нә олдуғуну билмәјә-
билмәјә доғрајыб газана төк-
дү. 40 Һамы үчүн хөрәк чәк-
диләр. Шорбадан ағызларына
гојанда гышгырдылар: «Еј Ал-
ла� адамы, газанын ичиндәки
зә�әрдир». Да�а шорбадан јејә
билмәдиләр. 41 Әлјәсә деди:
«Ун ҝәтирин». Уну газана тө-
күб деди: «Һамыја чәк, јесин-
ләр». Газандакы хөрәк јемәли
олду.*

42 Баал-Шалишадан+ бир
нәфәр ҝәлиб Алла� адамына
нүбардан биширилмиш ијир-
ми арпа чөрәји, вә бир сә-
бәт тәзә тахыл ҝәтирди.- Әлјә-
сә нөкәринә деди: «Һамыја пај-
ла, јесинләр». 43 Анҹаг нө-
кәр деди: «Буну јүз нәфәрин
габағына неҹә гојум?»¸ Әлјәсә
ҹаваб верди: «Сән пајла, гој је-
синләр. Је�ова белә дејир: “Је-
јәҹәкләр, �әлә артыг да гала-
ҹаг”»./ 44 Онда нөкәр чөрәји
онларын габағына гојду, �амы
једи, үстәлик, Је�ованын де-
дији кими, артыг да галды.1

5 Арам падша�ынын орду
башчысы Неман ағасы-

нын рәғбәтини газанмыш
�өрмәтли-иззәтли бир адам
иди, чүнки Је�ова онун әлилә
Арама гәләбә газандырмыш-
ды. О, иҝид дөјүшчү иди, ан-
ҹаг ҹүзама тутулмушду.
2 Јүрүшләрин бириндә ара-
миләр Исраилдән балаҹа бир
гызы әсир ҝөтүрмүшдүләр.
Гыз Неманын арвадынын гул-
лугчусу иди. 3 Бир ҝүн о, ха-
нымына деди: «Каш ағам Сәмә-
ријјәдәки пејғәмбәринÀ јанына
ҝедәјди! О, ағамы ҹүзамдан са-
ғалдарды».3 4 О�, исраилли

9B8 � ˚ÑbSY*W VSE 1Y*ZD

гызын дедикләрини падша�а
чатдырды.

5 Арам падша�ы деди: «Елә
инди дур ҝет! Мән Исраил пад-
ша�ына мәктуб јазарам». Не-
ман он талант� ҝүмүш, алты
мин гызыл вә он дәст палтар
ҝөтүрүб јола чыхды. 6 Мәк-
тубу ҝәтириб Исраил падша-
�ына верди. Мәктубда дејилир-
ди: «Мәктубла бирликдә сәнин
јанына гулум Неманы да ҝөн-
дәрирәм ки, ону ҹүзамдан са-
ғалдасан». 7 Исраил падша-
�ы мәктубу охујанда јахасыны
ҹырыб деди: «Мәҝәр мән Алла-
�ам ки, өлдүрүм, ја да �әјат ве-
рим?* О, бу адамы мәним јаны-
ма ҝөндәриб дејир ки, ону ҹү-
замдан сағалдым. Ҝөрүрсүнүз,
мәнимлә далашмаға бә�анә ах-
тарыр».

8 Алла� адамы Әлјәсә Ис-
раил падша�ынын јахасыны
ҹырдығыны ешидәндә она хә-
бәр ҝөндәрди: «Нә үчүн јаханы
ҹырырсан? Ону јаныма ҝөн-
дәр. Гој билсин ки, Исраилдә
пејғәмбәр вар!»+ 9 Неман ат-
лары вә ҹәнҝ арабалары илә
ҝәлиб Әлјәсәнин евинин габа-
ғында дурду. 10 Әлјәсә адам
ҝөндәриб она деди: «Ҝет, јед-
ди дәфә, Иордана баш вур.- Бә-
дәнин сағалыб тәмизләнәҹәк».
11 Неман �ирсләниб деди:
«Мән елә билирдим ки, о, га-
бағыма чыхаҹаг, бурада ду-
руб Алла�ы Је�ованын адыны
чағыраҹаг. Әлини ҹүзамымын
үстүндә ҝәздириб мәни са-
ғалдаҹаг. 12 Дәмәшгин¸ Аба-
на вә Парпар чајлары Исраил
чајларындан нә илә әскикдир?
Мәҝәр онларда чимиб тәмиз-
ләнә билмәздим?» О, бунлары
дејәндән сонра гәзәбли-гәзәб-
ли чеврилиб ҝетди.
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13 Хидмәтчиләри она ја-

хынлашыб дедиләр: «Атам,
әҝәр пејғәмбәр сәнә гејри-ади
шеј бујурсајды, етмәјәҹәкдин?
Инди сәнә садәҹә “ҝет чим, тә-
мизлән” дејир. Бурада чәтин
нә вар ки?» 14 Онда Неман
ҝедиб Алла� адамынын дедији
кими, једди дәфә Иордана баш
вурду.* Бәдәни тәмизләниб+

ушаг бәдәни кими олду.,

15 Неман мәијјәти илә Ал-
ла� адамынын јанына гајы-
дыб- онун гаршысында дурду
вә деди: «Инди билдим ки, јер
үзүндә Исраилдән башга �еч
јердә Алла� јохдур.¸ Ха�иш
едирәм, гулундан бу �әдијјә-
ни гәбул ет». 16 Әлјәсә исә
деди: «Гуллуг етдијим Је�ова-
ја анд олсун ки, ҝөтүрмәјәҹә-
јәм»./ Неман нә гәдәр тәкид
етсә дә, Әлјәсә разылашмады.
17 Ахырда Неман деди: «Јах-
шы, аға, гој мәнә бу мәм-
ләкәтдән ики гатыр јүкү тор-
паг версинләр. Чүнки бу гу-
лун Је�овадан башга да�а �еч
бир алла�а нә јандырма гур-
баны, нә башга бир гурбан ҝә-
тирмәјәҹәк. 18 Амма гој бир
шејә ҝөрә Је�ова гулуну ба-
ғышласын. Һөкмдарым Римму-
нун мәбәдинә ҝедиб сәҹдә гы-
ланда голума сөјкәнир, она
ҝөрә мән дә Риммунун мәбә-
диндә әјилмәли олурам. Мән
Риммун мәбәдиндә әјиләндә,
гој Је�ова буна ҝөрә бу гу-
луну бағышласын». 19 Әлјәсә
деди: «Саламат ҝет». Неман
јола дүшдү. Бир гәдәр ҝедән-
дән сонра 20 Алла� адамы1

Әлјәсәнин нөкәри Ги�азиÀ өз-
өзүнә деди: «Ағам арами Не-
манын3 ҝәтирдији �әдијјәләри
ҝөтүрмәјиб ону бурахды. Је-
�оваја анд олсун, далынҹа га-
чыб ондан бир шеј алаҹағам».
21 Ги�ази Неманын далынҹа
гачды. Неман далынҹа кимин-

сә гачдығыны ҝөрәндә араба-
дан дүшүб сорушду: «Хејир-
дир?» 22 О деди: «Хејирдир.
Ағам мәни ҝөндәриб деди ки,
елә индиҹә Әфраим дағлыг
бөлҝәсиндән пејғәмбәр оғул-
ларындан ики ҝәнҹ јаныма
ҝәлди. Онлара бир талант� ҝү-
мүш вә ики дәст палтар вер».*

23 Неман: «Лап ики талант ҝө-
түр», — деди. О тәкид едиб+

ики талант ҝүмүшлә ики дәст
палтары ики кисәјә гојду вә
бунлары ики нөкәринә верди.
Онлар да Ги�азинин габағын-
ҹа ҝедиб бунлары дашыдылар.

24 Ги�ази Офелә� чатанда
шејләри нөкәрләрин әлиндән
алыб евә апарды, нөкәрлә-
ри дә ҝери ҝөндәрди. Он-
лар ҝедәндән сонра 25 ичә-
ри ҝириб ағасынын јанында
дурду. Әлјәсә сорушду: «Ги�а-
зи, �арадан ҝәлирсән?» Ги�а-
зи ҹаваб верди: «Мән �еч јерә
ҝетмәмишдим, аға»., 26 Әлјә-
сә деди: «Елә билирсән, о
адам арабадан дүшүб сәни
гаршылајанда үрәјим �исс елә-
мәди? Мәҝәр инди ҝүмүш,
пал-палтар, зејтунлуг, үзүм-
лүк, гојунлар, мал-гара, гул-
гарабаш са�иби олмаг вахты-
дыр?- 27 Буна ҝөрә дә Нема-
нын ҹүзамы¸ �әмишәлик сәнә
вә нәслинә кечәҹәк». Ги�ази
ҹүзама тутулду вә гар кими
ағаппаг/ �алда онун јанындан
чыхды.

6 Пејғәмбәр оғуллары1 Әлјә-
сәјә дедиләр: «Сәнинлә гал-

дығымыз бу јер чох дарысгал-
дыр. 2 Изин вер, Иордана ҝе-
дәк. Һәрәмиз орадан бир ағаҹ
ҝөтүрүб өзүмүз үчүн галма-
ға јер дүзәлдәк». О деди: «Ҝе-
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дин». 3 Онлардан бири деди:
«Аға, сән дә бизимлә ҝедәр-
сән?» О: «Ҝедәрәм», — деди.
4 Әлјәсә онларла ҝетди. Он-
лар Иордана чатдылар вә ора-
да ағаҹ кәсмәјә башладылар.
5 Бир пејғәмбәр ағаҹ кәсәркән
балтанын башы суја дүшдү. О
гышгырды: «Вај, ағам! Ону
борҹа ҝөтүрмүшдүм». 6 Ал-
ла� адамы деди: «Һара дүш-
дү?» О, �әмин јери ҝөстәр-
ди. Әлјәсә бир одун кәсиб ора-
ја атды вә балта сујун үзүнә
чыхды. 7 Әлјәсә деди: «Ҝө-
түр ону». О, әлини узадыб бал-
таны ҝөтүрдү.

8 Арам падша�ы Исраиллә
мү�арибәјә чыхды.* О, өз әјан-
әшрәфи илә мәшвәрәт етди
вә деди: «Филан јердә орду-
ҝа� гураҹағыг». 9 Алла� ада-
мы+ Исраил падша�ына хә-
бәр ҝөндәрди: «Мәбада о јер-
дән кечәсиниз, арамиләр ораја
ҝәлир». 10 Исраил падша�ы
Алла� адамынын хәбәрдарлыг
етдији јерә адам ҝөндәрди. Әл-
јәсә �әр дәфә ону хәбәрдар
едирди, о да �әмин јерә ҝет-
мирди.,

11 Арам падша�ы бундан
бәрк гәзәбләнди, әјанлары-
ны чағырыб деди: «Мәнә де-
јин ҝөрүм бизимкиләрдән ким
Исраил падша�ынын тәрәфин-
дәдир?» 12 Әјанлардан бири
деди: «Ја �өкмдар, �еч ким.
Сәнин јатаг отағында дедији-
ни Исраилдәки Әлјәсә пејғәм-
бәр Исраил падша�ына сөј-
ләјир».- 13 Падша� деди: «Ҝе-
дин ҝөрүн, о, �арададыр!
Адам ҝөндәриб ону тутаҹа-
ғам!» Бир гәдәр сонра она
хәбәр вердиләр: «О, Дуфан-
дадыр¸». 14 Падша� дәр�ал
ора бөјүк гошун, атлар вә ҹәнҝ
арабалары ҝөндәрди. Онлар
ҝеҹә икән ҝәлиб шә�әри мү�а-
сирәјә алдылар.

15 Алла� адамынын нөкә-
ри сә�әр тездән галхыб бајы-
ра чыхды. О ҝөрдү ки, сүва-
ри гошун вә ҹәнҝ арабалары
шә�әри мү�асирәјә алыб. Нө-
кәр деди: «Вај, ағам! Инди нә
едәк?» 16 Әлјәсә деди: «Горх-
ма,* бизимлә оланлар онларла
оланлардан чохдур».+ 17 Әл-
јәсә дуа едиб деди: «Је�ова, нә
олар, онун ҝөзләрини ач, ҝөр-
сүн»., Је�ова нөкәрин ҝөзлә-
рини ачды вә о ҝөрдү ки, бү-
түн дағлыг бөлҝәдә Әлјәсәнин
әтрафы аловдан олан атлар вә
ҹәнҝ арабалары- илә долудур.¸

18 Арамиләр ирәлиләјәндә
Әлјәсә Је�оваја дуа етди: «Нә
олар, онлары кор елә!»/ Ал-
ла� Әлјәсәнин ха�иши илә он-
лары кор етди. 19 Әлјәсә он-
лара деди: «Бу, о јол дејил,
бу шә�әр дә �әмин шә�әр де-
јил. Мәним ардымҹа ҝәлин,
сизи ахтардығыныз адамын ја-
нына апараҹағам». Анҹаг Әлјә-
сә онлары бирбаш Сәмәријјәјә1

апарды.
20 Онлар Сәмәријјәјә чатан-

да Әлјәсә деди: «Је�ова, он-
ларын ҝөзүнү ач, ҝөрсүнләр».
Је�ова онларын ҝөзүнү ачды.
Онлар ҝөрдүләр ки, дүз Сә-
мәријјәнин ортасындадырлар.
21 Исраил падша�ы онлары
ҝөрәндә Әлјәсәдән сорушду:
«Атам, онлары гырым? Гырым
онлары?» 22 Әлјәсә исә деди:
«Јох. Мәҝәр сән гылынҹынла,
ох-каманынла әсир ҝөтүрдү-
јүн адамлары өлдүрүрсән? Он-
лара чөрәк, су вер, гој јејиб-ич-
синләрÀ вә ағаларынын јаны-
на гајытсынлар». 23 Падша�
онлар үчүн зијафәт гурду.
Јејиб-ичәндән сонра онлары
ағаларынын јанына јола сал-
ды. Арамиләрин бу басгынчы
дәстәләри3 бир да�а Исраил
торпағына ајаг басмады.
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24 Бир мүддәт сонра Арам
падша�ы Бән�әдад бүтүн ор-
дусуну топлады, јүрүш едиб
Сәмәријјәни мү�асирәјә алды.*

25 Сәмәријјәни дә�шәтли аҹ-
лыг бүрүдү.+ Мү�асирә елә
узун чәкди ки, ахырда ешшәк
башынын, гијмәти сәксән ҝү-
мүшә, ики овуҹ� ҝөјәрчин пе-
јининин гијмәти беш ҝүмүшә
галхды. 26 Бир дәфә Исраил
падша�ы диварын үстү илә ҝе-
дәндә бир гадын она фәрјад
етди: «Дадыма чат, ја �өкм-
дар!» 27 Падша� деди: «Је�о-
ва көмәк етмәјәндән сонра
мән �арадан көмәк едим? Хыр-
мандан? Үзүмсыхандан, јохса
зејтунсыхандан?» 28 Падша�
ондан сорушду: «Нә олуб?» Га-
дын ҹаваб верди: «Бу гадын
мәнә деди ки, “оғлуну вер бу
ҝүн ону јејәк, саба� да мә-
ним оғлуму јејәрик”.- 29 Биз
дә мәним оғлуму бишириб је-
дик.¸ Сә�әри ҝүн она дејәндә
ки, оғлуну вер јејәк, о, оғлуну
ҝизләтди».

30 Падша� гадынын сөзлә-
рини ешидәндә јахасыны ҹыр-
ды./ Падша� диварын үстүн-
дә ҝедәркән халг онун алтдан
чул ҝејиндијини ҝөрдү. 31 О
деди: «Әҝәр бу ҝүн Шафат
оғлу Әлјәсәнин башыны бәдә-
ниндән ајырмасам, гој Алла�
мәни ҹәзаландырсын!»1

32 Әлјәсә евиндә отурмуш-
ду, ағсаггаллар да онунла иди.
Падша� габағынҹа гасид ҝөн-
дәрди. Гасид �әлә ҝәлиб чат-
мамыш Әлјәсә ағсаггаллара
деди: «Бу гатил оғлунуÀ ҝөрүр-
сүнүз? Бојнуму вурмаг үчүн
адам ҝөндәриб. Ҝөздә-гулаг-
да олун, гасид ҝәләндә гапы-
ны бағлајыб тутун ки, ичәри
ҝирә билмәсин. Ағасы да ар-
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дындан ҝәлир». 33 Әлјәсәнин
сөзү �әлә ағзында икән гасид
ҝәлди. Падша� деди: «Бу бәла
Је�овадандыр. Да�а нә үчүн
Је�ованы ҝөзләјим?»

7 Әлјәсә деди: «Је�ованын
сөзүнү ешидин. Је�ова

белә дејир: “Саба� бу вахт Сә-
мәријјәнин дарвазасы ағзында
бир сеа нарын унун� гијмәти
бир шекел�, ики сеа арпанын�
гијмәти бир шекел олаҹаг”».*

2 Падша�ын етибар етдији ја-
вәри Алла� адамына деди:
«Һәтта Је�ова ҝөјүн бәндлә-
рини ачса да, белә шеј ола бил-
мәз».+ Онда Әлјәсә деди: «Буну
ҝөзләринлә ҝөрәҹәксән,, амма
јемәјәҹәксән».-

3 Шә�әр дарвазасынын ағ-
зында дөрд ҹүзамлы отурмуш-
ду.¸ Онлар бир-биринә деди-
ләр: «Биз нә үчүн бурада оту-
руб өлүмүмүзү ҝөзләјирик?
4 Әҝәр шә�әрә ҝирсәк, шә�әр-
дә аҹлыгдыр,/ орада өләҹәјик.
Бурда отурсаг, бурада өләҹә-
јик. Ҝәлин арамиләрин ордуҝа-
�ына ҝедәк. Рә�м едәрләр, сағ
галарыг, өлдүрәрләр, өләрик».
5 Онлар дуруб ахшам гаран-
лығында арамиләрин дүшәр-
ҝәсинә јолландылар. Ора ча-
танда ҝөрдүләр ки, бир инс-
ҹинс јохдур.

6 Је�ова елә етмишди ки,
арами гошунларынын гулағы-
на ҹәнҝ арабаларынын, атла-
рын, бөјүк ордунун ҝурулту-
су ҝәлмишди.1 Онлар бир-би-
ринә демишдиләр: «Исраил
падша�ы бизимлә дөјүшмәк
үчүн �ет падша�ларыны
вә Мисир падша�ларыны ча-
ғырыб!» 7 Онлар чадырлары-
ны, атларыны, ешшәкләрини,
бүтүн дүшәрҝәни неҹә вар
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елә гојуб ахшам гаранлығында
ҹанларыны ҝөтүрүб гачмыш-
дылар.

8 Ҹүзамлылар дүшәрҝәјә
чатанда чадырлардан бири-
нә ҝирдиләр вә јејиб-ичдиләр.
Орадан гызыл-ҝүмүш, пал-
палтар ҝөтүрдүләр, апарыб
ҝизләтдиләр. Сонра гајыдыб
башга чадыра ҝирдиләр, ора-
дакы шејләри дә апарыб ҝиз-
ләтдиләр.

9 Ахырда бир-биринә деди-
ләр: «Биз дүз еләмирик. Бу
ҝүн мүждә ҝүнүдүр! Әҝәр
ләнҝијиб ҝүнәш чыханадәк
ҝөзләсәк, ҹәзаланаҹағыг. Ҝә-
лин ҝедәк сараја хәбәр ве-
рәк». 10 Онлар ҝедиб шә�ә-
рин дарваза кешикчиләринә
хәбәр вердиләр: «Биз арамилә-
рин дүшәрҝәсинә ҝетмишдик.
Орада �еч ким јох иди, адам
сәси ҝәлмирди. Тәкҹә бағлы
атлар, улаглар вар иди. Чадыр-
лар да олдуғу кими галмыш-
ды». 11 Дарваза кешикчилә-
ри гышгырыб хәбәри сараја
чатдырдылар.

12 Падша� ҝеҹә икән гал-
хыб әјанларына деди: «Инди
сизә дејәҹәјәм арамиләр бизә
нә етмәк истәјир. Онлар би-
лирләр ки, биз аҹыг.* Она ҝөрә
дә дүшәрҝәдән чыхыб чөлдә
ҝизләнибләр. Онлар дејирләр:
“Шә�әрдән чыхарлар, биз дә
онлары дири-дири тутарыг вә
шә�әрә ҝирәрик”».+ 13 Әјан-
лардан бири деди: «Ҝәлин
адам сечәк, шә�әрдә галан
беш аты да онлара вериб
ора ҝөндәрәк, ҝедиб бахсын-
лар. Онсуз да онларын агибә-
ти бурада галан исраиллилә-
ринки кими олаҹаг. Онлар
да бүтүн ҹамаат кими өлә-
ҹәкләр». 14 Онлар атлара го-
шулмуш ики ҹәнҝ арабасы ҝө-
түрдүләр. Падша�: «Ҝедин ба-
хын», — дејиб онлары ара-

миләрин ордуҝа�ына јоллады.
15 Онлар Иордана гәдәр ара-
миләрин изи илә ҝетдиләр. Бү-
түн јол �өвлнак дуруб гачмыш
арамиләрин атдығы пал-пал-
тар вә әшјаларла долу иди. Га-
сидләр гајыдыб падша�а хәбәр
ҝәтирдиләр.

16 Халг шә�әрдән чыхыб
арамиләрин ордуҝа�ыны га-
рәт етди. Беләҹә, Је�ованын
дедији кими, бир сеа нарын
унун гијмәти бир шекел, ики
сеа арпанын гијмәти бир ше-
кел олду.* 17 Падша� етибар
етдији јавәрини дарвазанын
ағзында гојмушду. О, ҝәлиб-ҝе-
дәнләрин тапдағы алтында га-
лыб өлдү. Падша� Алла� ада-
мынын јанына ҝедәндә Алла�
адамы неҹә демишдисә, елә дә
олду. 18 Бәли, Алла� адамы-
нын падша�а дедикләри јери-
нә јетди. О демишди: «Саба�
бу вахт Сәмәријјә дарвазасы
ағзында бир сеа нарын унун
гијмәти бир шекел, ики сеа ар-
панын гијмәти бир шекел ола-
ҹаг».+ 19 Амма падша�ын ја-
вәри демишди: «Һәтта Је�о-
ва ҝөјүн бәндләрини ачса да,
белә шеј ола билмәз». Әлјәсә
дә демишди: «Буну ҝөзләрин-
лә ҝөрәҹәксән, амма јемәјәҹәк-
сән». 20 Белә дә олду. О, дар-
вазанын ағзында ҝәлиб-ҝедән-
ләрин тапдағы алтында галыб
өлдү.

8 Әлјәсә оғлуну �әјата гајтар-
дығы гадына, деди: «Дур

аиләни дә ҝөтүр, �ансы мәм-
ләкәтә ҝедә билирсән ҝет, бир
мүддәт орада јаша. Је�ова де-
јиб ки, аҹлыг олаҹаг.- Аҹлыг
дүз једди илә чәкәҹәк». 2 Га-
дын Алла� адамынын дедији
кими етди, аиләси илә бирлик-
дә ҝедиб једди ил филиштли-
ләрин�¸ дијарында галды.
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3 Једди илин сонунда га-
дын филиштлиләрин өлкәсин-
дән гајытды. Евини, торпағы-
ны алмаг үчүн падша�ын �ү-
зуруна ҝәлди. 4 Падша� Ал-
ла� адамынын нөкәри Ги�ази
илә сө�бәт едирди. О, Әлјә-
сәнин етдији бүтүн бөјүк иш-
ләри* данышмағы бујурмуш-
ду. 5 Нөкәр падша�а Әлјәсә-
нин өлүнү �әјата гајтармасын-
дан+ данышан заман ушағы
�әјата гајытмыш гадын ҝәлиб
еви вә торпағы үчүн падша-
�а јалвармаға башлады., Ги�а-
зи деди: «Һөкмдар, бу, �әмин
гадындыр. Јанындакы да Әлјә-
сәнин �әјата гајтардығы оғлу-
дур». 6 Падша� гадындан ха-
�иш еләди, о да �әмин ә�вала-
ты данышды. Падша� онун
үчүн бир сарај мәмуру ајырды
вә мәмура тапшырды: «Онун
бүтүн мүлкүнү, өлкәдән ҝет-
дији ҝүндән индијәдәк торпа-
ғынын вердији бүтүн мә�сулу
она гајтар».

7 Әлјәсә Дәмәшгә- ҝетди.
Арам падша�ы Бән�әдад¸ хәс-
тә иди. Она хәбәр ҝәтирдиләр
ки, Алла� адамы/ ора ҝәлиб.
8 Падша� Һәзаилә1 деди:
«Өзүнлә бәхшиш ҝөтүр, Ал-
ла� адамынын јанына ҝет.À Гој
о, Је�овадан сорушсун, мән бу
хәстәлијимдән сағалаҹағам, ја
јох». 9 Һәзаил Дәмәшгин бү-
түн наз-немәтиндән гырх дә-
вәјә �әдијјәләр јүкләјиб Әлјә-
сәнин јанына ҝетди. Ҝәлиб
онун гаршысында дурду вә
деди: «Сәнин оғлун, Арам пад-
ша�ы Бән�әдад мәни сәнин ја-
нына ҝөндәриб, хәстәлијиндән
сағалыб-сағалмајаҹағыны со-
рушур». 10 Әлјәсә она деди:
«Ҝет она де ки, сағалаҹаг. Ла-
кин Је�ова мәнә онун өләҹәји-
ни әјан едиб».3 11 Әлјәсә ҝө-
зүнү Һәзаилә елә зилләди ки,
о утанды. Сонра Алла� ада-

мы ағламаға башлады. 12 Һә-
заил деди: «Аға, нијә ағлајыр-
сан?» О деди: «Чүнки билирәм,
сән исраиллиләрә нә диван ту-
таҹагсан.* Онларын исте�кам-
ларына од вураҹагсан, иҝид-
ләрини гылынҹдан кечирәҹәк-
сән, көрпәләрини парча-парча
едәҹәксән, �амилә гадынла-
рын гарныны јыртаҹагсан».+

13 Һәзаил деди: «Аға, мәним
кими ади бир көпәк белә шеји
неҹә едә биләр?» Әлјәсә деди:
«Је�ова мәнә әјан едиб ки, сән
Арамын падша�ы олаҹагсан».,

14 Һәзаил Әлјәсәнин јанын-
дан чыхыб �өкмдарынын јаны-
на гајытды. Бән�әдад сорушду:
«Әлјәсә нә деди?» О ҹаваб вер-
ди: «Деди ки, сағалаҹагсан».-

15 Сә�әри ҝүн Һәзаил өртүк
ҝөтүрүб суда ислатды вә онун-
ла Бән�әдадын үзүнү гапајыб
ону өлдүрдү.¸ Һәзаил онун је-
ринә тахта чыхды./

16 Исраил падша�ы Ә�әб
оғлу Јә�урамын �акимијјәти-
нин бешинҹи илиндә,1 Јә�уша-
фат Јә�уда падша�ы оландаÀ

Јә�ушафат падша�ын оғлу Јә-
�урам тахта чыхды. 17 Јә�у-
рам падша� оланда отуз ики
јашында иди вә сәккиз ил
Јерусәлимдә �акимијјәт сүр-
дү. 18 О, Ә�әб евиндән олан-
лар кими,3 Исраил падша�ла-
рынын јолу илә ҝетди,4 чүн-
ки онун арвады Ә�әбин гызы
иди.S Јә�урам Је�ованын бә-
јәнмәдији пис ишләр ҝөрүр-
дү.m 19 Амма Је�ова гулу Да-
вудун хатиринә Јә�уданы
мә�в етмәк истәмәди, U чүнки
О, Давуда сөз вермишди ки,
онун вә оғулларынын чырағы
�еч вахт сөнмәјәҹәк.V

20 Онун дөврүндә әдуми-
ләр Јә�удаја гаршы үсјан гал-
дырыбÄ үзәрләринә падша�
гојдулар.W 21 Јә�урам ҹәнҝ
арабалары илә Заирә кечди.
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О, ҝеҹә икән галхыб ону вә
араба башчыларыны мү�аси-
рәјә алан әдумиләри мәғлуб
етди. Әдумиләр өз чадырлары-
на гачдылар. 22 Лакин Әдум
бу ҝүнә гәдәр Јә�удаја табе
олмур. Һәмин вахт Либна* да
үсјан етди.

23 Јә�урамын галан ишлә-
ри, бүтүн етдикләри Јә�уда
падша�ларынын тарихи кита-
бында јазылмышдыр. 24 Јә-
�урам ата-бабаларына говуш-
ду. Ону Давуд шә�әриндә ата-
бабаларынын јанында дәфн
етдиләр.+ Оғлу Ә�әзја, онун је-
ринә тахта чыхды.

25 Исраил падша�ы Ә�әб
оғлу Јә�урамын �акимијјәти-
нин он икинҹи илиндә Јә-
�уда падша�ы Јә�урамын
оғлу Ә�әзја тахта чыхды.-

26 Ә�әзја тахта чыханда ијир-
ми ики јашында иди вә бир ил
Јерусәлимдә �акимијјәт сүр-
дү. Онун анасы Исраил падша-
�ы Омринин¸ нәвәси Әтәлја/

иди. 27 О, Ә�әб евинин јолу
илә ҝетди,1 Ә�әб еви кими, Је-
�ованын бәјәнмәдији пис иш-
ләр ҝөрдү, чүнки Ә�әб еви
илә го�ум олмушду.À 28 Белә-
ҹә, о, Ә�әб оғлу Јә�урамла
бирликдә Арам падша�ы Һә-
заиллә вурушмаг үчүн Рамут-
Ҝилада3 ҝетди. Арамиләр Јә-
�урамы јараладылар.4 29 Јә-
�урам Рамада� Арам падша�ы
Һәзаиллә дөјүшдә арамиләр-
дән алдығы јаралардан сағал-
маг үчүн ЈизраиләS гајытды.m

Јә�уда падша�ы Јә�урам оғлу
Ә�әзја Ә�әб оғлу Јә�урамы
ҝөрмәк үчүн Јизраилә ҝетди,
чүнки о јараланмышды�.

9 Әлјәсә пејғәмбәр пејғәмбәр
оғулларындан бирини ча-

ғырыб деди: «Палтарынын әтә-
јини белинә дола, бу јағ ку-

<B6= � �*YdbOÃSW*/mZ -ma* */mD � �*O
fd/ fÀabÀ S/SD

зәсини ҝөтүрүб Рамут-Ҝилада
ҝет.* 2 Орада Нимши оғлу Јә-
�ушафатын оғлу Јә�уну тап,+

ичәри ҝириб ону гардашлары
арасындан дурғуз вә ич ота-
ға апар. 3 Сонра кузәдәки
јағы онун башына төкүб де:
“Је�ова белә дејир: “Мән сәни
Исраилин падша�ы едирәм”.,

Сонра дәр�ал гапыны ачыб
гач».

4 Пејғәмбәрин нөкәри Ра-
мут-Ҝилада јола дүшдү. 5 О,
ора ҝәлиб чатанда сәркәрдә-
ләр орада отурмушду. О деди:
«Еј сәркәрдә, сәнә сөзүм вар».
Јә�у сорушду: «Һансымыза?»
О деди: «Сәнә, еј сәркәрдә».
6 Јә�у галхыб евә ҝирди. Нө-
кәр јағы онун башына төкүб
деди: «Исраилин Алла�ы Је�о-
ва белә дејир: “Сәни Је�о-
ванын халгы Исраил үзәринә
падша� гојурам.- 7 Сән аған
Ә�әбин нәслини мә�в етмә-
лисән. Мән Је�ова Изәбилин
гәтл етдији гулум пејғәмбәр-
ләрин вә бүтүн гулларымын
ганынын гисасыны алаҹағам.¸

8 Ә�әбин бүтүн нәсли мә�в
олаҹаг. Мән бичарәләр вә за-
валлылар да дахил олмагла,
Исраилдән Ә�әб нәслинин бү-
түн кишиләринин көкүнү кә-
сәҹәјәм./ 9 Ә�әбин евини Нә-
бат оғлу Әрубамын вә Әхиј-
јә оғлу Башанын евинин ҝү-
нүнә салаҹағам.1 10 Изәбили
исә Јизраил торпағында ит-
ләр јејәҹәк,À ону басдырмаја-
ҹаглар”». Сонра нөкәр гапыны
ачыб гачды.3

11 Јә�у о бири сәркәрдә-
ләрин јанына гајыданда он-
лар сорушдулар: «Саламатчы-
лыгдыр? Бу дәли сәнин јаны-
на нијә ҝәлмишди?» О деди:
«Сиз ки ону таныјырсыныз.
Белә адам нә даныша биләр
ки?» 12 Амма онлар деди-
ләр: «Јалан дејирсән. Бизә
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/º4ºZº /1Ix �ÀÑd /1/SB w�E
YÀZÀ +dZdO+dZd a¾UWÀ/SE a\ZO
`* /1/S VSE �1Ñ\,* +1WÀ /1US`B
r�ÀZS �a`*SWSZ ]*/j*Ñm 1/SO
`ÀYsxD* 57 �dZd 1jS/ÀZ VSYS
Ñ*Ymam ]*Wb*`mZm hmf*`m+
]SWWÀVÀZÀE \ZdZ *U*¸mZmZ *WO
bmZ* aÀ`/S+ ,À j1U]d` h*Wm+
/1/SWÀ`B w�ÀÑd ]*/j*Ñ \W/dIx,

58 �dZ/*Z a\Z`* �SYjS \¸Wd
�ÀÑdj*e*bmZ \¸Wd �ÀÑd- �ÀÑdO
`*Y* adSO-Àa/ Ñ*4m`W*/mD
�ÀÑd`*Y +ºbºZ Sa`*SWWSO

WÀ`WÀ +S`ÄÀ 	*YdbOÃSW*/m
�`*Y ]*/j*Ñm ÁÀ4*SWSZ¸ ÑºO
ÆdYdZ/*Z -\`dUd`/dD/ 59 �ZO
Æ*- \E �`*Y ]*/j*Ñm ÁÀ4*SWWÀ
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/m¸m U*`*W*`m a*¸*WbY*- ºhºZ
�S4`*SWÀ1 -*UmbYmj/mDÀ

�ÀÑd /1/SB w¿ÄÀ` YÀZSYWÀ
`*4mamZm4a*E \Z/* -\UY*UmZ
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WÀ fÀ+À` *]*`amZxD 5: �ÀÑd
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W*jm+ /1/SB w�*/j*Ñ a\`dO
jd` ÄÀWSjSZS4 f1US`/S`Hx
�ÀÑd /1/SB w�À f1US`H �`/mYÆ*
ÄÀWIx
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арабада Јерусәлимә апарыб
Давуд шә�әриндә* ата-бабала-
рынын јанында, өз гәбриндә
дәфн етмишдиләр. 29 Ә�әб
оғлу Јә�урамын �акимијјәти-
нин он биринҹи илиндә Ә�әз-
ја+ Јә�уданын падша�ы ол-
мушду.)

30 Јә�у Јизраилә, ҝәлди.
Изәбил- буну ешидәндә ҝөзлә-
ринә сүрмә чәкиб, сачына бә-
зәк вурду вә пәнҹәрәдән аша-
ғы бахды. 31 Јә�у дарваза-
дан ичәри ҝирәндә о деди:
«Ағасынын гатили Зүмринин¸

ишләри неҹәдир?» 32 Јә�у
пәнҹәрәјә бахыб �ајлады:
«Ким мәним тәрәфимдәдир?
Ким?»/ Дәр�ал ики-үч сарај
мәмурунун башы пәнҹәрәдән
ҝөрүндү. 33 О деди: «Атын
ону ашағы!» Изәбили пәнҹә-
рәдән ашағы атдылар. Онун
ганы дивара вә атларын үстү-
нә сычрады. Јә�у ону тапда-
лајыб кечди. 34 Ичәри ҝириб
јејиб-ичди. Сонра деди: «О мә-
лунун ҹәсәдини ҝөтүрүн бас-
дырын. Һәр неҹә олса да,
ша� гызыдыр1». 35 Ону бас-
дырмаг үчүн ҝедәнләр ҝөрдү-
ләр ки, анҹаг кәлләси, ајагла-
ры вә әлләринин ајасы галыб.À

36 Гајыдыб Јә�уја хәбәр ве-
рәндә о деди: «Је�ованын өз
гулу тишбе�ли Илјаса дедији
сөз јеринә јетди.3 О демишди:
“Изәбили Јизраил торпағын-
да итләр јејәҹәк.4 37 Изәби-
лин мејити Јизраил торпағын-
да пејин олаҹаг. Һеч ким бу,
Изәбилдир дејә билмәјәҹәк”».

10 Ә�әбинS Сәмәријјәдә јет-
миш оғлу вар иди. Јә�у

Јизраилин әјанларына, ағсаг-
галларына, Ә�әбин өвлад-
ларынын ләләләринә мәк-
туб јазыб Сәмәријјәјә ҝөн-
дәрди.m Мәктубда јазылмыш-
ды: 2 «Ағанызын оғуллары
јаныныздадыр. Ҹәнҝ араба-

ларыныз, атларыныз, гала-
шә�әриниз, јараг-јасағыныз да
вар. Бу мәктуб сизә чатанда
3 ағанызын ән јахшы, ән ла-
јигли оғлуну сечиб атасынын
тахтында отурдун вә ағаны-
зын еви уғрунда дөјүшүн».

4 Онлар горхуја дүшүб де-
диләр: «Ики падша� онун гар-
шысында дуруш ҝәтирә бил-
мәдисә,* биз неҹә дурарыг?»
5 Сарајын ешикағасы, шә�әр
дарғасы, ағсаггаллар вә ләлә-
ләр Јә�уја хәбәр ҝөндәриб де-
диләр: «Биз сәнин гуллары-
ныг. Әмринә мүнтәзирик. Биз
�еч кими падша� гојмајаҹағыг.
Неҹә лазым билирсән, елә дә
ет».

6 Јә�у икинҹи дәфә мәктуб
јазды: «Әҝәр сиз мәним тәрә-
фимдәсинизсә, мәнә табе ол-
маға �азырсынызса, саба� бу
вахт ша�задәләрин башыны
Јизраилә, мәнә ҝәтирин».
Падша�ын јетмиш оғлу лә-

ләләринин, шә�әрин нүфуз-
лу адамларынын јанында иди.
7 Мәктуб ҝәлиб чатан кими
онлар јетмиш ша�задәнин �а-
мысыны өлдүрдүләр,+ башла-
рыны сәбәтә гојуб Јизраилә,
Јә�уја ҝөндәрдиләр. 8 Гасид
ичәри ҝириб деди: «Ша�за-
дәләрин башларыны ҝәтириб-
ләр». Јә�у деди: «Онлардан
шә�әр дарвазасынын ҝири-
шиндә ики галаг дүзәлдиб, сә-
�әр ачылана гәдәр сахлајын».
9 Сә�әр Јә�у чыхыб халгын
гаршысында дурду вә деди:
«Сизин �еч бир ҝүна�ыныз
јохдур. Мән суи-гәсд гуруб аға-
мы өлдүрмүшәм., Бәс бунла-
ры ким өлдүрүб? 10 Инди би-
лин вә аҝа� олун. Је�ованын
Ә�әб еви әлеј�инә дедикләри
иҹрасыз галмајаҹаг.- Је�ова-
нын бир кәлмәси дә боша
чыхмајаҹаг. Је�ова гулу Илјас
васитәсилә дедији сөзү јеринә
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јетирди».* 11 Јә�у Јизраилдә
Ә�әб евиндән галанлары, онун
бүтүн нүфузлу адамларыны,
достларыны, ка�инләрини өл-
дүрдү,+ бир нәфәри дә сағ гој-
мады.,

12 Јә�у галхыб Сәмәријјәјә
јолланды. Јолун үстүндә чо-
банларын гојун гырхдыглары
ев вар иди. 13 Орада Јә�у Јә-
�уда падша�ы Ә�әзјанын- гар-
дашлары илә растлашды. «Сиз
кимсиниз?» — дејә онлардан
сорушду. Онлар ҹаваб вер-
диләр: «Биз Ә�әзјанын гар-
дашларыјыг. Падша�ла мәли-
кә ананын оғулларынын ә�-
валыны сорушмаға ҝедирик».
14 Јә�у деди: «Онлары дири-
дири тутун!» Онлары тутуб го-
јун гырхылан евдәки �овузун
јанында өлдүрдүләр. Онлар
гырх ики нәфәр идиләр. Бири
дә сағ галмады.¸

15 Јә�у орадан ҝедәндә ону
гаршыламаға ҝәлән Рә�аб/

оғлу Јә�унәдабла1 растлашды.
Ону саламлајыб деди: «Мәним
үрәјим сәнинлә олдуғу кими
сәнин дә үрәјин мәнимләдир?»
Јә�унәдаб: «Бәли», — деди.
«Онда әлини мәнә вер».
Јә�унәдаб әлини она узат-

ды. Јә�у ону дартыб араба-
ја миндирди. 16 О деди: «Мә-
нимлә ҝедәк, ҝөр Је�ованын
гејрәтини неҹә чәкирәм».À Бе-
ләҹә, Јә�унәдабы Јә�унун ара-
басына миндириб апардылар.
17 Јә�у Сәмәријјәјә ҝәлди вә
орада Ә�әб евиндән галанла-
рын �амысыны гырды. Је�ова-
нын Илјас васитәсилә дедији
кими, бир нәфәри дә сағ гојма-
ды.3

18 Јә�у халгы бир јерә јы-
ғыб деди: «Ә�әб Баала аз иба-
дәт едирди.4 Јә�у ондан да чох
гуллуг едәҹәк. 19 Буна ҝөрә
дә Баалын бүтүн пејғәмбәрлә-
рини,S ка�инләрини,m она иба-

дәт едән �әр кәси чағырын.
Һамы бир нәфәр кими јаны-
ма ҝәлсин, чүнки Баала бө-
јүк гурбаным вар. Ким ҝәлмә-
сә, өләҹәк». Јә�у Баала ибадәт
едәнләри өлдүрмәк үчүн белә
фәнд гурмушду.

20 Јә�у деди: «Баалын шә-
рәфинә топланты чағы-
рын». Топланты елан едил-
ди. 21 Јә�у Исраилин �әр тә-
рәфинә хәбәр ҝөндәрди. Баа-
ла ибадәт едәнләрин �амысы
бир нәфәр кими ҝәлди. Он-
лар Баалын бүтханасына* ҝир-
диләр. Бүтхана ағзынаҹан дол-
ду. 22 Јә�у палтарлара ба-
хан адама деди: «Баала иба-
дәт едәнләрин �амысы үчүн
палтар ҝәтир». О, онлар үчүн
палтар ҝәтирди. 23 Јә�у Рә-
�аб оғлу Јә�унәдабла+ Баалын
бүтханасына ҝирди. О, Баала
ибадәт едәнләрә деди: «Бахын
ки, бурада Је�оваја ибадәт
едәнләрдән бир кимсә олма-
сын, јалныз Баал ибадәтчилә-
ри олсун». 24 Ахырда онлар
јандырма гурбаны вә башга
гурбанлар ҝәтирмәк үчүн ичә-
ри ҝирдиләр. Јә�у адамларын-
дан сәксән нәфәри бајырда го-
јуб демишди: «Ким сизә тәс-
лим етдијим бу адамлардан би-
рини әлдән бурахса, әвәзиндә
өз ҹаныны верәҹәк».

25 Јә�у јандырма гурбаны-
ны тәгдим едиб гуртаран
кими кешикчиләрә вә јавәр-
ләринә деди: «Ҝәлин, онла-
ры гырын! Бир нәфәри дә
бурахмајын!», Кешикчиләрлә
јавәрләр онлары гылынҹдан
кечириб мејитләрини бајыра
тулладылар. Онлар Баал бүт-
ханасынын ичәри отағына гә-
дәр ҝедиб чыхдылар. 26 Сон-
ра Баал бүтханасындакы дик
дашлары�- чыхарыб јандырды-
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лар.* 27 Баал дик дашыны+

вә Баалын бүтханасыны, дар-
мадағын етдиләр. Ораны ајаг-
јолуна чевирдиләр вә бу, инди-
јәдәк беләдир.

28 Беләликлә, Јә�у Баалы
Исраилдән јох етди. 29 Ан-
ҹаг о, Нәбат оғлу Әрубамын
Исраили сүрүкләдији ҝүна�-
лардан дөнмәди. Онун Бејтел-
дә вә Данда гојдуғу гызыл да-
налары- сахлады. 30 Је�ова
Јә�уја деди: «Дүзҝүн �әрәкәт
едиб бәјәндијим ишләр ҝөрдү-
јүн үчүн, Ә�әб евинә гаршы
нијјәтими јеринә јетирдијин
үчүн¸ дөрд нәсил өвладларын
Исраил тахтында отураҹаг»./

31 Јә�у Исраилин Алла�ы Је-
�ованын Ганунуна үрәкдән
табе олмаға чалышмады.1 О,
Әрубамын Исраили сүрүклә-
дији ҝүна�лардан дөнмәди.À

32 Һәмин вахт Је�ова Ис-
раил торпағындан парча-пар-
ча кәсиб мәмләкәти кичилтмә-
јә башлады. Һәзаил бүтүн Ис-
раил торпагларына, 33 Иор-
дандан шәргә доғру Ҹад,
Рубән, Мәнәссә гәбиләсинин
јашадығы3 бүтүн Ҝилада, Әр-
нун вадиси јахынлығында јер-
ләшән Аруирдән Ҝилада вә Ба-
шана гәдәр4 �әр јана �үҹумлар
едирди.S

34 Јә�унун галан ишләри,
бүтүн етдикләри вә гүдрәти
Исраил падша�ларынын тари-
хи китабында јазылмышдыр.
35 Јә�у ата-бабаларына го-
вушду. Ону Сәмәријјәдә дәфн
етдиләр. Оғлу Јә�әзm онун је-
ринә тахта чыхды. 36 Јә�у
ијирми сәккиз ил Сәмәријјә-
дә �акимијјәт сүрүб Исраилин
�өкмдары олду.

11 Ә�әзјанын анасы Әтәл-
јаU оғлунун өлдүјүнүV ҝө-

рәндә галхыб бүтүн ша� нәс-
лини гырды.Ä 2 Анҹаг Јә�у-
рам падша�ын гызы, Ә�әзја-

нын баҹысы Јә�усәба өлүм
�өкмү верилмиш ша�задәлә-
рин ичиндән Ә�әзјанын оғлу
Јуәси* хәлвәтҹә гачыртды вә
ону дајәси илә бирҝә ичә-
ридәки јатаг отағында сахла-
ды. Јуәси Әтәлјадан ҝизләтди-
ләр вә о сағ галды. 3 О, алты
ил дајәсинин јанында Је�ова-
нын мәбәдиндә ҝизләнди. Бү-
түн бу вахт әрзиндә Әтәлја өл-
кәдә �өкмранлыг едирди.

4 Једдинҹи илдә Јә�јадај
карјалы мү�афизәчиләрин вә
сарај кешикчиләринин јүзба-
шыларыны+ чағыртдырыб он-
лары Је�ованын евиндә өз ја-
нына топлады. Је�ованын
евиндә онларла сазиш бағ-
лајыб онлара анд ичдир-
ди. Сонра ша�задәни онлара
ҝөстәриб, 5 тапшырыг вер-
ди: «Белә едәҹәксиниз: үчдә
бириниз шәнбә ҝүнү нөв-
бәтчи олуб сарајы горујаҹаг,-

6 үчдә бириниз Тәмәл дарва-
засынын јанында олаҹаг, үчдә
бириниз дә сарај кешикчилә-
ринин архасындакы дарваза-
да дураҹаг. Нөвбә илә са-
рајын кешијини чәкәҹәксиниз.
7 Шәнбә ҝүнү нөвбәдә олма-
јан ики бөлүјүнүз падша�ы го-
румаг үчүн Је�ованын евинин
кешијини чәкәҹәк. 8 Һәр кәс
әлиндә сила� падша�ы ә�атәјә
алсын. Сәфләринизә ҝирән өл-
дүрүлсүн. Падша� �ара ҝетсә,
онун јанында олун».

9 Јүзбашылар¸ �әр шеји ка-
�ин Јә�јадајын дедији кими
етдиләр. Һәр бири шәнбә ҝүнү
нөвбәдә олан вә нөвбәдә ол-
мајан адамларыны ҝөтүрдү вә
ка�ин Јә�јадајын јанына ҝәл-
ди./ 10 Ка�ин јүзбашылара
Давуд падша�ын Је�ованын
евиндәки низәләрини вә дә-
јирми галханларыны пајла-
ды. 11 Сарај кешикчиләри1

әлләриндә сила� сарајын сағ
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тәрәфиндән сол тәрәфинә
гәдәр �әр јанда, гурбанҝа-
�ын* јанында, мәбәдин јанын-
да, падша�ын дөврәсиндә өз
јерләрини тутдулар. 12 Јә�-
јадај ша�задәни+ бајыра чы-
харды, таҹы вә Шә�адәти�,

онун башына гојду. Ону пад-
ша�лыға мәс� етдиләр. Әл ча-
лыб: «Јашасын падша�!» — де-
диләр.-

13 Әтәлја гачан адамларын
ајаг сәсини ешидәндә дәр�ал
Је�ованын евиндәки ҹамаа-
тын јанына ҝәлди.¸ 14 Ҝөрдү
ки, адәтә ујғун олараг, падша�
сүтунун јанында дуруб,/ баш-
чылар вә кәрәнајчылар1 пад-
ша�ын јанындадыр. Өлкәнин
бүтүн халгы севиниб кәрәнај
чалырды. Онда Әтәлја јахасы-
ны ҹырыб чығырды: «Хәјанәт!
Хәјанәт!» 15 Ка�ин Јә�јадај
гошуна башчылыг едән јүзба-
шылараÀ әмр етди: «Ону сәфлә-
рин арасындан чыхарын. Ким
онун далынҹа ҝетсә, гылынҹ-
дан кечирин!» Чүнки ка�ин де-
мишди: «Ону Је�ованын евин-
дә өлдүрмәјин». 16 Әтәлјаны
тутдулар вә атларын сараја3

ҝирдији јерә ҝәтириб өлдүрдү-
ләр.

17 Јә�јадај Је�ова илә пад-
ша� вә халг арасында ә�д кәс-
ди4 ки, онлар бундан сон-
ра да Је�ованын халгы ол-
сунлар. О �әмчинин падша�ла
халг арасында да ә�д бағла-
ды.S 18 Бундан сонра бүтүн
өлкә ҹамааты Баал бүтханасы-
на ҝетди. Онун гурбанҝа�ла-
рыны дағытдылар,m бүтләрини
парча-парча етдиләр U вә Баал
ка�ини Маттаны гурбанҝа�ла-
рын гаршысында өлдүрдүләр.V

Ка�ин Је�ованын евинә
нәзарәтчиләр тәјин етди.Ä
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19 Је�ованын евиндән чыхан
падша�ы мүшајиәт етмәк үчүн
ка�ин јүзбашылары*, карјалы
мү�афизәчиләри, сарај кешик-
чиләрини+ вә бүтүн өлкә ҹа-
маатыны топлады. Онлар са-
рај кешикчиләринин дарваза-
сы јолу илә сараја ҝәлдиләр.
Јуәс падша� тахтына отур-
ду., 20 Өлкәнин бүтүн хал-
гы севиниб-шадланырды. Шә-
�әрдә динҹлик бәргәрар олду,
чүнки Әтәлјаны сарајда гы-
лынҹдан кечириб өлдүрмүш-
дүләр.

21 Јуәс- тахта чыханда јед-
ди јашында иди.¸

12 Јуәс/ Јә�унун1 �акимиј-
јәтинин једдинҹи илин-

дә тахта чыхды вә гырх ил Је-
русәлимдә �акимијјәт сүрдү.
Онун анасы биир-сәбалы Сибјә
иди.À 2 Нә гәдәр ки Јә�јадај
Јуәсә өјүд-нәси�әт верирди,
Јуәс Је�ованын бәјәндији иш-
ләри ҝөрүрдү. 3 Лакин сәҹ-
дәҝа�лар�3 јох едилмәди, халг
�әлә дә сәҹдәҝа�ларда гурбан
ҝәтирир, гурбан түстүсү тәг-
дим едирди.

4 Јуәс ка�инләрә деди:
«Мүгәддәс тәгдимәләр үчүн
Је�ованын мәбәдинә ҝәтири-
лән пуллары,4 јәни ҹан верҝи-
сини,S инсанын дәјәринә ҝөрә
верилән пулу вә �әр кәсин
үрәјинин сөвгү илә Је�ованын
евинә ҝәтирдији пулуm ҝөтү-
рүн. 5 Гој ка�инләр таныдыг-
лары ианәчиләрдән пулу шәх-
сән өзләри ҝөтүрсүнләр вә �ә-
мин пулла мәбәдин учуг јерлә-
рини тәмир еләсинләр». U

6 Јуәс падша�ын �акимијјә-
тинин ијирми үчүнҹү илиндә
ка�инләр �әлә дә мәбәди тә-
мир етмәмишдиләр.V 7 Јуәс
падша� ка�ин Јә�јадајыÄ вә
башга ка�инләри чағырыб
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деди: «Нә үчүн мәбәдин учуг-
ларыны тәмир етмирсиниз?
Пулу евин бәрпасы үчүн хәрҹ-
ләмирсинизсә, ианәчиләрдән
пул ҝөтүрмәјин».* 8 Ка�ин-
ләр разылашдылар ки, да�а
халгдан пул ҝөтүрмәсинләр вә
мәбәдин тәмири үчүн мәсулиј-
јәт дашымасынлар.

9 Ка�ин Јә�јадај бир сан-
дыг+ ҝөтүрүб гапағында дәлик
ачды вә гурбанҝа�ын јанын-
да, Је�ованын мәбәдинин ҝи-
ришинин сағ тәрәфиндә гој-
ду. Гапычы ка�инләр Је�ова-
нын евинә ҝәтирилән пуллары
ора атырдылар., 10 Һәр дәфә
сандыгда пул чохаланда пад-
ша�ын катиби вә баш ка�ин
ҝәлиб Је�ованын евинә ҝәти-
рилән пулу јығыр вә сајырды.-

11 Сајылан пулу Је�ованын
евиндә ҝөрүлән ишин нәзарәт-
чиләринә тә�вил верирдиләр.
Онлар да Је�ованын евиндә
чалышан дүлҝәрләрин, устала-
рын, 12 бәнналарын, дашкә-
сәнләрин �аггыны өдәјир,¸ Је-
�ованын мәбәдини тәмир ет-
мәк үчүн тирләр, јонулмуш
дашлар алыр, �әмчинин пулу
мәбәдин башга тәмир ишләри-
нә хәрҹләјирдиләр.

13 Је�ованын евинә ҝәти-
рилән пулдан Је�ованын еви
үчүн ҝүмүш тешт, фитил маг-
гашы, каса, кәрәнај/, диҝәр
гызыл-ҝүмүш әшјалар дүзәлт-
мәјә истифадә едилмирди.1

14 Пулу ишчиләрә верирди-
ләр, онлар да бу пулла Је�ова-
нын евини тәмир едирдиләр.
15 Онлар ишчиләрә өдәмәк
үчүн пулу тә�вил вердикләри
адамлардан �есабат тәләб ет-
мирдиләр, чүнки бу адамлар
етибарлы идиләр.À 16 Тәгсир
гурбаны3 вә ҝүна� гурбаны
үчүн олан пуллар исә Је�ова-
нын евинә ҝәтирилмирди, бу
пуллар ка�инләрә мәхсус иди.4

17 Һәмин вахт Арам пад-
ша�ы Һәзаил* јүрүш едиб
Ҹатла+ дөјүшдү вә ораны зәбт
етди. Сонра Һәзаил Јерусәли-
мә үз тутду., 18 Онда Јә�у-
да падша�ы Јуәс ата-бабала-
ры, сәләфләри Јә�уда пад-
ша�лары Јә�ушафатын, Јә-
�урамын, Ә�әзјанын, еләҹә дә
өзүнүн Алла� үчүн ајырдығы
мүгәддәс тәгдимәләри, Је�о-
ванын мәбәдиндәки вә сарај-
дакы хәзинәнин бүтүн гызыл-
ларыны јығыб Арам падша�ы
Һәзаилә ҝөндәрди,- о да Јеру-
сәлимдән чәкилди.

19 Јуәсин галан ишләри,
бүтүн етдикләри Јә�уда пад-
ша�ларынын тарихи китабын-
да јазылмышдыр. 20 Онун
әјанлары бирләшиб она гаршы
суи-гәсд гурдулар¸ вә Силла-
ја енән јолда, Тәпәдәки/ гала-
да� ону өлдүрдүләр. 21 Ону
өлдүрән әјанлар Шимат оғлу
Јүзгәр вә Сомир оғлу Јә�уза-
бад иди.1 Ону Давуд шә�әрин-
дә дәфн етдиләр. Оғлу Амисај
онун јеринә тахта чыхды.À

13 Јә�уда падша�ы Ә�әз-
ја3 оғлу Јуәсин �акимиј-

јәтинин ијирми үчүнҹү илин-
дә4 Јә�у оғлу Јә�әзS Сәмәријјә-
дә Исраилин падша�ы олду вә
он једди ил �акимијјәт сүрдү.
2 Јә�әз Је�ованын бәјәнмәди-
ји пис ишләр ҝөрүр, Нәбат
оғлу Әрубамын Исраили сү-
рүкләдији ҝүна�ларданm дөн-
мүрдү, онлары тәкрар едир-
ди. 3 Буна ҝөрә дә Је�ова Ис-
раилә гәзәбләндиU вә онлары
дөнә-дөнә Арам падша�ы Һә-
заилин вә Һәзаил оғлу Бән-
�әдадынV басгынларына мәруз
гојду.Ä

4 Бир мүддәт сонра Јә�әз
Је�овадан мәр�әмәт диләди.
Је�ова онун дуасыны ешитди,
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чүнки Арам падша�ынын Ис-
раилә етдији зүлмү ҝөрүрдү.*

5 Је�ова Исраили Арамын
зүлмүндән гуртармаг үчүн хи-
ласкар јетирди.+ Исраиллиләр
әввәлки кими� өз јурдларын-
да јашадылар. 6 (Анҹаг он-
лар Әрубамын Исраили сүрүк-
ләдији ҝүна�дан дөнмәдиләр,,

Әрубам евинин ҝүна�ындан
тутуб ҝетдиләр. Ашера бүтү�-

дә Сәмәријјәдә галды.) 7 Јә-
�әзин ҹәми әлли сүвариси, он
ҹәнҝ арабасы вә он мин пијада
әсҝәри галмышды. Галанлары-
ны Арам падша�ы хырман вах-
ты¸ галхан тоз кими әзиб мә�в
етмишди./

8 Јә�әзин галан ишләри,
бүтүн етдикләри вә гүдрәти
Исраил падша�ларынын тари-
хи китабында јазылмышдыр.
9 Јә�әз ата-бабаларына го-
вушду вә ону Сәмәријјәдә дәфн
етдиләр.1 Оғлу Јуәс онун јери-
нә тахта чыхды.

10 Јә�уда падша�ы Јуәсин
�акимијјәтинин отуз једдинҹи
илиндә Јә�әз оғлу ЈуәсÀ Сә-
мәријјәдә Исраилин падша�ы
олду вә он алты ил �акимиј-
јәт сүрдү. 11 О, Је�ованын
бәјәнмәдији пис ишләр ҝөрүр,
Нәбат оғлу Әрубамын Исраили
сүрүкләдији ҝүна�лардан дөн-
мүрдү,3 �әмин ҝүна�лардан
тутуб ҝедирди.

12 Јуәсин галан ишләри,
бүтүн етдикләри, гүдрәти вә
Јә�уда падша�ы Амисајла дө-
јүшү4 Исраил падша�ларынын
тарихи китабында јазылмыш-
дыр. 13 Јуәс ата-бабаларына
говушду. Оғлу Әрубам�S онун
јеринә тахта чыхды. Јуәс Сә-
мәријјәдә Исраил падша�ла-
рынын јанында дәфн олунду.m
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14 Әлјәсә* хәстәләнмишди,
өлүм јатағында иди. Исраил
падша�ы Јуәс она баш чәкмә-
јә ҝәлди вә ағлаја-ағлаја деди:
«Атам, атам! Исраилин ара-
басы, сүвариләри!»+ 15 Әлјә-
сә она деди: «Ох-каман ҝө-
түр». О, ох вә каман ҝөтүрдү.
16 Әлјәсә Исраил падша�ына
деди: «Әлини каманын үстүнә
гој». О, әлләрини каманын үс-
түнә гојду. Әлјәсә дә әлләрини
падша�ын әлләринин үстүнә
гојду. 17 Сонра деди: «Шәргә
бахан пәнҹәрәни ач». О, пәнҹә-
рәни ачды. Әлјәсә деди: «Оху
ат». Падша� оху атды. Әлјәсә
деди: «Је�ованын зәфәр оху,
Арам үзәриндә гәләбә оху!
Сән арамиләри Әфигдә, тама-
милә дармадағын едәҹәксән».

18 Сонра Әлјәсә деди: «Ох-
лары ҝөтүр». О, охлары ҝөтүр-
дү. Әлјәсә Исраил падша�ына
деди: «Јерә вур». О, үч дәфә
вуруб дајанды. 19 Алла� ада-
мы �ирсләниб деди: «Ҝәрәк
беш, ја да алты дәфә ву-
рардын! Онда Арамы тамами-
лә дармадағын едәрдин. Амма
инди Арамы ҹәми үч дәфә мәғ-
луб едәҹәксән».-

20 Әлјәсә өлдү вә ону дәфн
етдиләр. Һәр ил, ил ҝирән-
дә� муабиләрин басгынчы дәс-
тәләри өлкәјә басгын едирди-
ләр.¸ 21 Бир дәфә бир өлүнү
дәфн едәнләр басгынчы дәстә-
сини ҝөрүб өлүнү Әлјәсәнин
гәбринә атдылар вә гачдылар.
Өлү Әлјәсәнин сүмүкләринә
дәјән кими ҹанланыб/ ајаға
дурду.

22 Арам падша�ы Һәзаил1

Јә�әзин өмрү боју Исраилә
зүлм етди.À 23 Анҹаг Је�ова
Ибра�имлә3, Ис�агла4, Јагуб-
лаS бағладығы ә�дин хатири-
нә исраиллиләрә нәзәр салыб
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лүтф, мәр�әмәт ҝөстәрди,* он-
лары мә�в етмәк истәмәди вә
бу ҝүнә гәдәр онлары �үзу-
рундан рәдд етмәди. 24 Арам
падша�ы Һәзаил өлдү, оғлу
Бән�әдад онун јеринә тах-
та чыхды. 25 Јә�әз оғлу Јуәс
атасы Јә�әзин мү�арибәдә Һә-
заилә удуздуғу шә�әрләри Һә-
заил оғлу Бән�әдаддан ҝери
алды. Јуәс үч дәфә ону дарма-
дағын едиб+ Исраил шә�әрлә-
рини ҝери алды.

14 Исраил падша�ы Јә�әз
оғлу Јуәсин �акимијјә-

тинин икинҹи илиндә, Јуәс
оғлу Амисај Јә�уданын падша-
�ы олду. 2 О, ијирми беш ја-
шында тахта чыхды вә ијирми
доггуз ил Јерусәлимдә �аки-
мијјәт сүрдү. Онун анасы јеру-
сәлимли Јә�уәддин иди.-

3 Амисај Је�ованын бәјәнди-
ји ишләри ҝөрүрдү, амма әҹ-
дады Давуд кими дејилди.¸ О,
атасы Јуәсин јолу илә ҝет-
ди./ 4 Сәҹдәҝа�лар јох едил-
мәмишди,1 халг �әлә дә сәҹдә-
ҝа�ларда гурбан ҝәтирир, гур-
бан түстүсү тәгдим едирди.À

5 Һакимијјәт әлиндә мө�кәм-
ләнән кими Амисај атасы пад-
ша�ы гәтлә јетирән әјанла-
ры өлдүрдү.3 6 Амма гатил-
ләрин оғулларыны өлдүрмәди.
Чүнки Мусанын Төвратында�
Је�ова бујурмушду: «Ата өвла-
дына ҝөрә, өвлад да атасына
ҝөрә өлдүрүлмәмәлидир. Һәр
кәс өз ҝүна�ына ҝөрә өлдү-
рүлмәлидир».4 7 Амисај Дуз
вадисиндәки дөјүшдә 10 000
әдумини гырдыS вә Селаны
алыб адыны Југтил гојду.m

Оранын ады бу ҝүнәдәк белә-
дир.

8 Амисај Исраил падша�ы
Јә�у оғлу Јә�әзин оғлу Јуәсә
гасидләр ҝөндәриб деди: «Чых

58B: � �º¸ÀbÀ +*fD

мејдана, дөјүшәк!»* 9 Исраил
падша�ы Јуәс Јә�уда падша-
�ы Амисаја ҹаваб верди: «Ли-
ванда гангал сидр ағаҹына хә-
бәр ҝөндәрди: “Гызыны оғлу-
ма вер”. Амма бир чөл �ејва-
ны гангалы тапдалајыб кечди.
10 Дүздүр, сән Әдуму дарма-
дағын етмисән.+ Она ҝөрә дә
үрәјин гүрурланыб. Ҝет отур
евиндә гәләбәнә севин. Сәнә
лазымдыр ки, башына бәла
ачыб Јә�уданы да өзүнлә бә-
рабәр учурума сүрүкләјәсән?»
11 Амма Амисај гулаг асма-
ды.,

Исраил падша�ы Јуәс ҝәлди
вә Јә�уда падша�ы Амисајла
Јә�уданын Бејт-Шәмс- шә�ә-
риндә гаршылашды.¸ 12 Јә-
�удалылар Исраилә мәғлуб ол-
дулар. Һәр кәс өз евинә гач-
ды. 13 Исраил падша�ы Јуәс
Бејт-Шәмсдә Јә�уда падша-
�ы Ә�әзја оғлу Јуәсин оғлу
Амисајы әсир ҝөтүрүб Јеру-
сәлимә ҝәлди. Јуәс Әфраим
дарвазасындан/ Күнҹ дарваза-
ја1 гәдәр Јерусәлим дивары-
нын 400 гулаҹыны� учуртду.
14 О, Је�ованын мәбәдиндә
вә сарајын хәзинәсиндә олан
бүтүн гызыл-ҝүмүшү вә әшја-
лары јығыб әсирләрлә бирлик-
дә Сәмәријјәјә апарды.

15 Јуәсин галан ишләри,
бүтүн етдикләри, гүдрәти вә
Јә�уда падша�ы Амисајла дө-
јүшү Исраил падша�ларынын
тарихи китабында јазылмыш-
дыр. 16 Јуәс ата-бабаларына
говушду вә Сәмәријјәдә Ис-
раил падша�ларынын јанында
дәфн едилди.À Оғлу Әрубам�3

онун јеринә тахта чыхды.
17 Јә�уда падша�ы Јуәс

оғлу Амисај4 Исраил падша�ы
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Јә�әз оғлу Јуәсин өлүмүн-
дән сонра он беш ил јаша-
ды.* 18 Амисајын галан иш-
ләри Јә�уда падша�ларынын
тарихи китабында јазылмыш-
дыр. 19 Ахырда Јерусәлимдә
она гаршы суи-гәсд гурдулар.+

О, Ла�ишә гачды. Амма далын-
ҹа адамлар ҝөндәриб ону ора-
да өлдүрдүләр. 20 Ҹәсәдини
атларын үстүндә ҝәтириб Је-
русәлимдә, Давуд шә�әрин-
дә ата-бабаларынын јанын-
да дәфн етдиләр., 21 Јә�уда
халгы он алты јашлы Әзри-
јаны�- атасы Амисајын јери-
нә тахта чыхартды.¸ 22 Пад-
ша� ата-бабаларына говушан-
дан сонра Әзрија Елаты/ Јә�у-
даја гајтарды вә бәрпа етди.1

23 Јә�уда падша�ы Јуәс
оғлу Амисајын �акимијјәтинин
он бешинҹи илиндә Исраил
падша�ы Јуәс оғлу ӘрубамÀ

Сәмәријјәдә тахта чыхды вә
гырх бир ил �акимијјәт сүрдү.
24 О, Је�ованын бәјәнмәдији
пис ишләр ҝөрүр, Нәбат оғлу
Әрубамын Исраили сүрүклә-
дији ҝүна�лардан3 дөнмүрдү.
25 О, Исраилин Алла�ы Је-
�ованын өз гулу ҹат-�әфәрли4

Амитај оғлу Јунус пејғәмбәрS

васитәсилә дедији кими, Ләбу-
Һәмәсдәнm Әрәбә дәнизинә-
дәк�U Исраилин сәр�әдләрини
бәрпа етди. 26 Чүнки Је�ова
Исраилин чәкдији ағыр зүлмү
ҝөрмүшдү.V Исраилин дады-
на јетишмәк үчүн бир кимсә,
бир бичарә, бир заваллы белә,
галмамышды. 27 Амма Је�о-
ва вәд етмишди ки, Исраилин
ады ҝөјләр алтындан силин-
мәјәҹәк.Ä Она ҝөрә дә О, Јуәс
оғлу Әрубамын әли илә Исраи-
ли гуртарды.W
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28 Әрубамын галан ишлә-
ри, бүтүн етдикләри, гүдрәти,
неҹә дөјүшмәси, Дәмәшги* вә
Һәмәси+ Јә�уда илә Исраилин
табелијинә салмасы Исраил
падша�ларынын тарихи кита-
бында јазылмышдыр. 29 Әру-
бам ата-бабаларына, Исраил
падша�ларына говушду. Оғлу
Зәкәријјә, онун јеринә тахта
чыхды.

15 Исраил падша�ы Әру-
бамын� �акимијјәтинин

ијирми једдинҹи илиндә Јә-
�уда падша�ы Амисајын- оғлу
Әзрија�¸ падша� олду./ 2 О
тахта чыханда он алты ја-
шында иди вә әлли ики ил
Јерусәлимдә �акимијјәт сүр-
дү. Онун анасы јерусәлимли
Јә�лијә иди. 3 О, атасы Ами-
сај кими Је�ованын бәјәнди-
ји ишләри ҝөрүрдү.1 4 Анҹаг
сәҹдәҝа�лар јох едилмәмиш-
ди,À халг �әлә дә сәҹдәҝа�-
ларда гурбан ҝәтирир, гур-
бан түстүсү тәгдим едирди.3

5 Је�ова падша�ын ҹанына
азар салды вә о, өмрүнүн ахы-
рынадәк ҹүзамлы4 галды. О,
ајры евдә јашајырды,S оғлу Ју-
тәмm сарајы идарә едир, хал-
га �акимлик едирди. U 6 Әзри-
јанынV галан ишләри, бүтүн
етдикләри Јә�уда падша�ла-
рынын тарихи китабында ја-
зылмышдыр. 7 Әзрија ата-ба-
баларына говушду.Ä Ону Да-
вуд шә�әриндә ата-бабалары-
нын јанында дәфн етдиләр.
Оғлу Јутәм онун јеринә тахта
чыхды.

8 Јә�уда падша�ы Әзрија-
нынW �акимијјәтинин отуз сәк-
кизинҹи илиндә Әрубам оғлу
ЗәкәријјәY Сәмәријјәдә Исраи-
лин падша�ы олду вә алты ај
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�акимијјәт сүрдү. 9 О, ата-ба-
балары кими Је�ованын бәјән-
мәдији пис ишләр ҝөрдү, Нә-
бат оғлу Әрубамын Исраили
сүрүкләдији ҝүна�лардан дөн-
мәди.* 10 Јабеш оғлу Сәллум
суи-гәсд гуруб ону Јивлам-
да+ өлдүрдү, вә онун јери-
нә тахта чыхды. 11 Зәкәриј-
јәнин галан ишләри Исраил
падша�ларынын тарихи кита-
бында јазылмышдыр. 12 Бе-
ләликлә, Је�ованын Јә�уја де-
дији «дөрд нәсил өвладларын-

Исраил тахтында отураҹаг»¸

сөзү јеринә јетди.
13 Јабеш оғлу Сәллум Јә-

�уда падша�ы Үзијјәнин �а-
кимијјәтинин отуз доггузунҹу
илиндә/ падша� олду вә бир ај
Сәмәријјәдә �акимијјәт сүрдү.
14 Сонра Ҹади оғлу Мәна�им
Тирзәдән1 ҝәлиб Сәмәријјәдә
Јабеш оғлу Сәллуму өлдүр-
дүÀ вә онун јеринә тахта чых-
ды. 15 Сәллумун галан ишлә-
ри, гурдуғу суи-гәсд Исраил
падша�ларынын тарихи кита-
бында јазылмышдыр. 16 Һә-
мин вахт Мәна�им Тирзәдән
ҝәлиб Тифса�ы дағытды, шә-
�әр сакинләрини вә әтраф ә�а-
лини гырды. Чүнки онлар шә-
�әрин дарвазаларыны она ач-
мамышдылар. Мәна�им шә�ә-
ри јерлә јексан етди, �амилә
гадынларын гарныны јыртды.

17 Јә�уда падша�ы Әзрија-
нын �акимијјәтинин отуз дог-
гузунҹу илиндә Ҹади оғлу
Мәна�им Исраилин падша�ы
олду вә он ил Сәмәријјәдә �а-
кимијјәт сүрдү. 18 О, Је�ова-
нын бәјәнмәдији пис иш-
ләр ҝөрдү, бүтүн өмрү боју
Нәбат оғлу Әрубамын Исраи-
ли сүрүкләдији ҝүна�лардан
дөнмәди.3 19 Ашшур падша-
�ы Пүл4 Исраилә јүрүш етди.
Мәна�им Пүлүн көмәјилә �а-
кимијјәтини ҝүҹләндирмәк

үчүн она 1000 талант� ҝүмүш
верди.* 20 Мәна�им Исраи-
лин нүфузлу, варлы адамла-
рындан ҝүмүш топлајыб+ Аш-
шур падша�ына �әр адам үчүн
50 шекел� ҝүмүш верди. Аш-
шур падша�ы өлкәдә галмады,
чыхыб ҝетди. 21 Мәна�имин,

галан ишләри, бүтүн етдиклә-
ри Исраил падша�ларынын та-
рихи китабында јазылмыш-
дыр. 22 Мәна�им ата-бабала-
рына говушду. Оғлу Фәгај
онун јеринә тахта чыхды.

23 Јә�уда падша�ы Әзрија-
нын �акимијјәтинин әллин-
ҹи илиндә Мәна�им оғлу Фә-
гај Сәмәријјәдә Исраилин пад-
ша�ы олду вә ики ил �акимиј-
јәт сүрдү. 24 О, Је�ованын
бәјәнмәдији пис ишләр ҝөр-
дү, Нәбат оғлу Әрубамын Ис-
раили сүрүкләдији ҝүна�лар-
дан дөнмәди.- 25 Онун јавә-
ри Рәмали оғлу Фәга¸ она суи-
гәсд гурду. Фәга өзү илә әлли
ҝиладлы ҝөтүрүб Аргуб вә Ар-
јә�лә бирликдә Сәмәријјәдә са-
рајын бүрҹүндә Фәгајы өлдүр-
дү вә онун јеринә тахта чых-
ды. 26 Фәгајын галан ишлә-
ри, бүтүн етдикләри Исраил
падша�ларынын тарихи кита-
бында јазылмышдыр.

27 Јә�уда падша�ы Әзри-
јанын �акимијјәтинин әлли
икинҹи илиндә Рәмали оғлу
Фәга/ Сәмәријјәдә Исраилин
падша�ы олду вә ијирми ил
�акимијјәт сүрдү. 28 О, Је�о-
ванын бәјәнмәдији пис ишләр
ҝөрдү, Нәбат оғлу Әрубамын
Исраили сүрүкләдији ҝүна�-
лардан дөнмәди.1 29 Исраил
падша�ы Фәганын дөврүндә
Ашшур падша�ы Тиглатпа-
ласарÀ �үҹум едиб Ијуну,
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Абил-Бејт-Мәка�ы*, Јәну�у, Гә-
дәси+, Һәзуру, Ҝилады,, Ҹәли-
ләни, бүтүн Нифталы дија-
рыны- тутуб ә�алисини Аш-
шура сүрҝүн етди.¸ 30 Ила�
оғлу Һушә/ суи-гәсд гуруб Рә-
мали оғлу Фәганы өлдүрдү вә
Үзијјә оғлу Јутәмин �акимијјә-
тинин ијирминҹи илиндә онун
јеринә тахта чыхды.1 31 Фә-
ганын галан ишләри, бүтүн ет-
дикләри Исраил падша�лары-
нын тарихи китабында јазыл-
мышдыр.

32 Исраил падша�ы Рәмали
оғлу Фәганын �акимијјәтинин
икинҹи илиндә Јә�уда падша-
�ы ҮзијјәÀ оғлу Јутәм3 пад-
ша� олду. 33 О тахта чыхан-
да ијирми беш јашында иди
вә он алты ил Јерусәлимдә
�акимијјәт сүрдү. Онун ана-
сы Садығын гызы Јәрусә иди.4

34 О, атасы Үзијјә кими, Је-
�ованын бәјәндији ишләри ҝө-
рүрдү.S 35 Анҹаг сәҹдәҝа�-
лар јох едилмәмишди, халг
�әлә дә сәҹдәҝа�ларда гур-
бан ҝәтирир, гурбан түстүсү
тәгдим едирди.m О, Је�ова-
нын мәбәдинин јухары дар-
вазасыны тикди. U 36 Јутәмин
галан ишләри, бүтүн етдик-
ләри Јә�уда падша�ларынын
тарихи китабында јазылмыш-
дыр. 37 О ҝүнләрдә Је�ова
Арам падша�ы Рәсини вә Рә-
мали оғлу ФәганыV Јә�уда-
нын үстүнә ҝөндәрмәјә баш-
лады.Ä 38 Јутәм ата-бабала-
рына говушду. Ону әҹдады
Давудун шә�әриндә ата-баба-
ларынын јанында дәфн етди-
ләр. Оғлу Ә�әз онун јеринә
тахта чыхды.

16 Рәмали оғлу Фәганын
�акимијјәтинин он јед-

динҹи илиндә Јә�уда падша-
�ы Јутәмин оғлу Ә�әзW пад-
ша� олду. 2 Ә�әз тахта чы-
ханда ијирми јашында иди вә

он алты ил Јерусәлимдә �а-
кимијјәт сүрдү. О, әҹдады Да-
вуддан фәргли олараг, Алла-
�ы Је�ованын бәјәндији ишлә-
ри ҝөрмәди,* 3 Исраил пад-
ша�ларынын јолу илә ҝетди,+

�әтта Је�ованын исраиллилә-
рин өнүндән говдуғу халгла-
рын ијрәнҹ әмәлләрини тәк-
рарлајараг оғлуну одда јан-
дырды., 4 О, сәҹдәҝа�ларда-,
тәпәләрдә, �әр ҝур јарпаглы
ағаҹын алтында гурбан ҝәти-
риб, гурбан түстүсү тәгдим
едирди.¸

5 Һәмин вахт Арам падша-
�ы Рәсин вә Исраил падша�ы
Рәмали оғлу Фәга Јерусәлимә
�үҹум етдиләр./ Онлар Ә�әзи
мү�асирәјә алдылар, анҹаг шә-
�әри ала билмәдиләр. 6 Онда
Арам падша�ы Рәсин Елаты
Әдума гајтарды1 вә јә�удиләри
орадан говду. Әдумиләр Елата
ҝириб ораны тутдулар. Бу, ин-
дијәдәк беләдир. 7 Ә�әз Аш-
шур падша�ы Тиглатпаласа-
раÀ хәбәр ҝөндәриб деди: «Мән
сәнин нөкәрин вә оғлунам.
Ҝәл, мәни үстүмә �үҹум едән
Арам падша�ы илә Исраил
падша�ынын әлиндән гуртар».
8 Ә�әз Је�ованын мәбәдиндә
вә сарајын хәзинәсиндә олан
гызыл-ҝүмүшү јығыб Ашшур
падша�ына �әдијјә ҝөндәрди.3

9 Ашшур падша�ы онун ха�и-
шини гәбул етди, јүрүш едиб
Дәмәшги алды, ә�алисини Ҝи-
ра�а сүрҝүн етди,4 Рәсини исә
өлдүрдү.S

10 Ә�әз падша� Ашшур
падша�ы Тиглатпаласарла ҝө-
рүшмәк үчүн Дәмәшгә ҝет-
ди. Ә�әз падша� Дәмәшгдәки
гурбанҝа�ы ҝөрүб онун тәс-
вирини, лаји�әсини вә гурулу-
шуну ка�ин Урја�а ҝөндәрди.m

11 Ка�ин Урја� U Ә�әз падша-
�ын Дәмәшгдән ҝөндәрдији
ҝөстәришләрә әсасән гурбан-
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ҝа� тикди.* Ә�әз падша� Дә-
мәшгдән гајыдана гәдәр гур-
банҝа�ы тикиб гуртарды.
12 Падша� Дәмәшгдән гајы-
дыб гурбанҝа�ы ҝөрдү вә
гурбанҝа�а јахынлашыб ора-
да гурбан тәгдим етди.+ 13 О,
�әмин гурбанҝа�ын үстүндә
өз јандырма гурбаныны, тахыл
тәгдимәсини јандырыр, шә-
раб тәгдимәсини төкүр вә
үнсијјәт гурбанынын ганы-
ны онун үзәринә чиләјирди.
14 Ә�әз Је�ованын �үзурун-
дакы мис гурбанҝа�ы, јерин-
дән, мәбәдин габағындан, өз
гурбанҝа�ы илә Је�ованын
мәбәди арасындан ҝөтүрүб
өз гурбанҝа�ынын шимал тә-
рәфинә гојду. 15 Ә�әз пад-
ша� ка�ин Урја�а- деди: «Сә-
�әр јандырма гурбаныны, ах-
шам тахыл тәгдимәсини¸ бөјүк
гурбанҝа�ын үстүндә јандыр./

Падша�ын јандырма гурбаны-
ны вә тахыл тәгдимәсини,
�әмчинин халгын јандырма
гурбанларыны, тахыл тәгди-
мәләрини вә шәраб тәгдимәлә-
рини дә орада тәгдим ет. Јан-
дырма гурбанларынын вә баш-
га гурбанларын ганыны онун
үстүнә чилә. Мис гурбанҝа�а
ҝәлинҹә, бахым ҝөрүм онун-
ла нә едәрәм». 16 Ка�ин Ур-
ја� Ә�әз падша�ын бујурдуғу
кими етди.1

17 Ә�әз падша� арабала-
рын јан лөв�әләрини кәсди,À

тештләри онларын үстүндән
ҝөтүрдү.3 Чәни ону сахла-
јан мис буғаларын үстүндән
ҝөтүрүб4 даш сәкинин үстү-
нә гојду.S 18 О, Ашшур пад-
ша�ынын горхусундан мәбәд-
дә шәнбә ҝүнү үчүн тикил-
миш өртүлү јери вә падша�-
ларын Је�ованын мәбәдинә
ҝирдији гапыны ҝөтүрдү.

19 Ә�әзин галан ишләри,
бүтүн етдикләри Јә�уда пад-

ша�ларынын тарихи китабын-
да јазылмышдыр.* 20 Ә�әз
ата-бабаларына говушду. Ону
Давуд шә�әриндә ата-бабала-
рынын јанында дәфн етдиләр.
Оғлу Һизгијјә�+ онун јеринә
тахта чыхды.

17 Јә�уда падша�ы Ә�әзин
�акимијјәтинин он икин-

ҹи илиндә Ила� оғлу Һушә, Сә-
мәријјәдә Исраилин падша-
�ы олду вә доггуз ил �акимиј-
јәт сүрдү. 2 О, Је�ованын бә-
јәнмәдији пис ишләр ҝөрүрдү,
амма өзүндән әввәлки Исраил
падша�лары гәдәр јох. 3 Аш-
шур падша�ы Салманасар Һу-
шәнин үстүнә јүрүш етди.-

Һушә она гуллуг едиб хәраҹ
өдәмәјә башлады.¸ 4 Ашшур
падша�ы Һушәнин она хәјанәт
етдијиндән хәбәр тутду. Чүнки
Һушә Мисир �өкмдары Сонун
јанына гасидләр ҝөндәрмиш-
ди/ вә әввәлки илләрдә олдуғу
кими, Ашшур падша�ына хә-
раҹ вермәмишди. Она ҝөрә дә
Ашшур падша�ы онун әл-голу-
ну гандаллајыб зиндана атды.

5 Ашшур падша�ынын го-
шунлары бүтүн өлкәјә сохул-
ду. О, Сәмәријјәјә ҝәлиб үч
ил ораны мү�асирәдә сахла-
ды. 6 Һушәнин �акимијјәти-
нин доггузунҹу илиндә Ашшур
падша�ы Сәмәријјәни алды.1

Исраил халгыны Ашшура сүр-
ҝүн етди,À онлары Һала�да,
Гозан чајы са�илиндә јерлә-
шән Һаборда вә Мада� шә�әр-
ләриндә мәскунлашдырды.3

7 Бу она ҝөрә баш верди ки,
исраиллиләр онлары Мисир
�өкмдары фиронун зүлмүндән
гуртарыб Мисирдән чыхаран
Алла�лары Је�оваја гаршы
ҝүна� етдиләр.4 Онлар баш-
га алла�лара ибадәт етдиләр,S
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8 Је�ованын онларын өнүн-
дән говдуғу халгларын адәт-
әнәнәсини мәнимсәдиләр, Ис-
раил падша�ларынын гојдуғу
адәтләрлә ҝетдиләр.

9 Исраиллиләр Алла�лары
Је�оваја мәгбул олмајан иш-
ләрин далынҹа дүшдүләр. Бү-
түн шә�әрләриндә ҝөзәтчи
гүлләсиндән гала-шә�әрә гә-
дәр� сәҹдәҝа�лар тикдиләр.*

10 Һәр �үндүр тәпәнин үстүн-
дә, �әр ҝур јарпаглы ағаҹын+

алтында дик дашлар, Ашера
бүтләри, гојдулар. 11 Сәҹдә-
ҝа�ларда Је�ованын онларын
өнүндән говдуғу халглар кими
гурбан түстүсү тәгдим етди-
ләр.- Онлар мәнфур ишләри
илә Је�ованы тә�гир етдиләр.

12 Је�ованын «белә етмә-
јин!» дедијинә бахмајараг, ис-
раиллиләр ијрәнҹ бүтләрә гул-
луг етдиләр.¸ 13 Је�ова бү-
түн пејғәмбәрләри вә ҝөрү-
ҹүләри васитәсилә Исраиллә
Јә�удаја хәбәрдарлыг едирди:/

«Мәнфур јолларыныздан дө-
нүн!1 Ата-бабаларыныза вер-
дијим ганунда јазылан вә ҝөн-
дәрдијим пејғәмбәрләр васи-
тәсилә сизә бујурдуғум әмр-
ләрә, гајдалара риајәт един».
14 Амма онлар гулаг асмады-
лар, Алла�лары Је�оваја иман
ҝәтирмәјән әҹдадлары кими
дикбашлыг етдиләр.À 15 Ал-
ла�ын ганунларыны, атала-
ры илә бағладығы ә�ди,3 онла-
ра вердији хәбәрдарлыглары
рәдд етдиләр,4 дәјәрсиз бүт-
ләрин далынҹа ҝедибS өзләри
дә дәјәрдән дүшдүләр,m Је�о-
ванын «онларын етдијини ет-
мәјин» әмрини гулагардына
вуруб әтраф халгларын јолу
илә ҝетдиләр. U
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16 Онлар Алла�лары Је�о-
ванын әмрләриндән үз дөндә-
риб төкмә бүтләр, ики дана*

вә Ашера бүтү+ дүзәлтди-
ләр, сәма ордусуна, сәҹдә
гылыб, Баала гуллуг етди-
ләр.- 17 Оғул вә гызларыны
одда јандырдылар,¸ рәммал-
лыг,/ фалчылыг етдиләр, гәс-
дән Је�ованын бәјәнмәдији
пис ишләр ҝөрүб Ону тә�гир
етдиләр.

18 Одур ки, Је�ова Исраи-
лә бәрк гәзәбләнди, онлары
өнүндән рәдд еләди.1 Тәкҹә
Јә�уда гәбиләсини сахлады.

19 Һәтта Јә�уда да Алла�ы
Је�ованын әмрләрини тутма-
ды.À Онлар да Исраилин адәт-
ләрини ҝөтүрдүләр.3 20 Је-
�ова бүтүн Исраил өвлад-
ларыны рәдд етди, онлары
алчалдыб басгынчыларын бас-
гынларына мәруз гојду, ахыр-
да онлары �үзурундан тамами-
лә рәдд етди. 21 О, Исраили
Давуд евиндән гопарды. Он-
лар Нәбат оғлу Әрубамы пад-
ша� етдиләр.4 Әрубам исраил-
лиләри Је�ованын јолундан
дөндәрди, онлары бөјүк ҝү-
на�а сүрүкләди. 22 Исраил
халгы Әрубамын ҝүна�ларын-
дан дөнмәди, онлары тәкрар-
лады.S 23 Ахырда Је�ова пеј-
ғәмбәрләри васитәсилә бәјан
етдији кими, Исраили өнүн-
дән рәдд етди.m Исраил өз өл-
кәсиндән Ашшур мәмләкәтинә
сүрҝүн едилди. U Бу ҝүнә гәдәр
дә онлар орададырлар.

24 Ашшур падша�ы Бабил-
дән, Кутдан, Аввадан, Һә-
мәсдән, СәфарваимдәнV адам-
лар ҝәтириб исраиллиләрин
јеринә Сәмәријјәнин шә�әрлә-
риндә мәскунлашдырды. Он-
лар Сәмәријјәјә са�иб олуб
онун шә�әрләриндә јашады-
лар. 25 Тәзә-тәзә орада јаша-
јанда онлар Је�овадан горх-
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мурдулар. Буна ҝөрә Је�ова
онларын үстүнә ширләр ҝөн-
дәрирди* вә ширләр онла-
ры парчалајырды. 26 Ашшур
падша�ына хәбәр вердиләр:
«Сүрҝүн едиб Сәмәријјә шә-
�әрләриндә мәскунлашдырды-
ғын халглар бу өлкәнин Алла-
�ынын ајинләрини билмирләр.
Буна ҝөрә О, халгын үстүнә
ширләр ҝөндәрир, ширләр дә
онлары парчалајыр. Чүнки он-
лардан �еч ким бу өлкәнин Ал-
ла�ынын ајинләрини билмир».

27 Онда Ашшур падша�ы
әмр етди: «Гој орадан сүрҝүн
олунан ка�инләрдән бири га-
јыдыб орада јашасын вә бу өл-
кәнин Алла�ынын ајинләрини
халга өјрәтсин». 28 Сәмәриј-
јәдән сүрҝүн едилмиш ка�ин-
ләрдән бири гајыдыб Бејтел-
дә+ јашады вә онлара Је�оваја
ибадәт етмәји өјрәтмәјә баш-
лады.,

29 Бунунла јанашы, �әр
халг өзү үчүн алла� дүзәлдиб
сәмәријјәлиләрин сәҹдәҝа�-
ларда тикдији ибадәтханалара
гојду. Һәр халг јашадығы шә-
�әрләрдә белә етди. 30 Ба-
биллиләр Суггуд-Бенод, кутлу-
лар Нергал, �әмәсиләр- Аши-
ма, 31 аввалылар Ниб�аз вә
Дартаг бүтләри дүзәлтдиләр.
Сәфарваимлиләр оғулларыны
Сәфарваим алла�лары¸ Әдра-
мәлик вә Ануммәлик үчүн
одда јандырырдылар. 32 Он-
лар Је�овадан горхурдулар,
ејни заманда, халгын арасын-
дан сәҹдәҝа�да хидмәт етмәк
үчүн ка�инләр сечирдиләр.
Ка�инләр дә сәҹдәҝа�лардакы
ибадәтханаларда хидмәт едир-
диләр./ 33 Беләликлә, онлар
�әм Је�овадан горхур, �әм дә
сүрҝүндән әввәл јашадыглары
өлкәнин халгларынын ајинлә-
ринә ујғун олараг, өз алла�ла-
рына ибадәт едирдиләр.1

34 Бу ҝүнә гәдәр онлар өз
кө�нә ајинләрини иҹра едир-
ләр. Һеч бири Је�оваја ибадәт
етмир, Је�ованын адыны Ис-
раил гојдуғу Јагубун* оғулла-
рына вердији ганунлара, гајда-
лара, �өкмләрә, әмрләрә риа-
јәт етмир. 35 Је�ова онлар-
ла ә�д бағлајанда+ онлара әмр
етмишди: «Башга алла�лардан
горхмајын, онлара сәҹдә гы-
лыб ибадәт етмәјин, онлара
гурбан ҝәтирмәјин., 36 Бөјүк
ҝүҹү вә гүдрәтли голу илә
сизи Мисир өлкәсиндән чы-
харан Је�овадан,- јалныз Он-
дан горхун,¸ Она сәҹдә гы-
лыб гурбан ҝәтирин. 37 Си-
зин үчүн јазылан ганунлара,
гајдалара, �өкмләрә, әмрләрә/

�әмишә диггәтлә риајәт един.
Башга алла�лардан горхмајын.
38 Сизинлә бағладығым ә�ди
унутмајын,1 башга алла�лар-
дан горхмајын. 39 Тәкҹә Ал-
ла�ыныз Је�овадан горхун,
чүнки сизи дүшмәнләринизин
әлиндән О гуртараҹаг».

40 Лакин онлар гулаг асма-
дылар. Кө�нә ајинләрини иҹра
етдиләр.À 41 Беләҹә, бу халг-
лар �әм Је�овадан горхур,3

�әм дә өз ојма бүтләринә
гуллуг едирдиләр. Оғуллары
да, нәвәләри дә ата-бабалары
кими етдиләр. Бу, индијәдәк
беләдир.

18 Исраил падша�ы Ила�
оғлу Һушәнин �акимиј-

јәтинин үчүнҹү илиндә4 Јә�у-
да падша�ы Ә�әзинS оғлу Һиз-
гијјәm падша� олду. 2 О тахта
чыханда ијирми беш јашында
иди вә ијирми доггуз ил Јеру-
сәлимдә �акимијјәт сүрдү.
Онун анасы Зәкәријјәнин гызы
Әби� иди. U 3 Һизгијјә әҹдады
Давуд кими,V Је�ованын бәјән-
дији ишләри ҝөрүрдү.Ä 4 О,
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сәҹдәҝа�лары јох етди,* дик
дашлары парча-парча етди,
Ашера бүтүнү кәсди.+ Һәмчи-
нин Мусанын дүзәлтдији мис
иланы, да сындырды, чүнки о
ҝүнә гәдәр исраиллиләр она
гурбан түстүсү тәгдим едир,
ону Нә�уштан� адландырыр-
дылар. 5 Һизгијјә Исраилин
Алла�ы Је�оваја ҝүвәнирди.-

Јә�уда падша�лары арасында
нә ондан әввәл, нә дә ондан
сонра онун кимиси олмады.
6 О, Је�оваја бағлы галды,¸

Онун јолундан дөнмәди, Је�о-
ванын Мусаја вердији әмрләрә
әмәл етди. 7 Је�ова да онун-
ла иди. О, �әр аддымыны �ик-
мәтлә атырды. Һизгијјә Аш-
шур падша�ына үсјан едиб она
гуллуг етмәди./ 8 О, филишт-
лиләри Гәззәјә вә онун әрази-
ләринәдәк, ҝөзәтчи гүлләсин-
дән гала-шә�әрәдәк �әр јердә�
мәғлуб етди.1

9 Һизгијјә падша�ын �аки-
мијјәтинин дөрдүнҹү илиндә,
јәни Исраил падша�ы Ила�
оғлу Һушәнин �акимијјәти-
нин једдинҹи илиндәÀ Ашшур
падша�ы Салманасар Сәмәриј-
јәјә јүрүш едиб ону мү�а-
сирәјә алды.3 10 Үчиллик мү-
�асирәнин сонунда шә�әри
алдылар.4 Һизгијјә падша-
�ын �акимијјәтинин алтынҹы
илиндә, Исраил падша�ы Һу-
шәнин �акимијјәтинин доггу-
зунҹу илиндә Сәмәријјә иш-
ғал олунду. 11 Ашшур пад-
ша�ы Исраили Ашшура сүр-
ҝүн етдиS вә онлары Һала�да,
Гозан чајы са�илиндә јерлә-
шән Һаборда вә Мада шә�әр-
ләриндә мәскунлашдырды.m

12 Бу, она ҝөрә олду ки, он-
лар Алла�лары Је�ованын сө-
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зүнү ешитмәдиләр. Онлар Је-
�ованын ә�дини позур, Онун
гулу Мусанын бүтүн бујругла-
рындан чыхырдылар.* Онлара
гулаг асмыр, әмәл етмирдиләр.

13 Һизгијјә падша�ын �аки-
мијјәтинин он дөрдүнҹү илин-
дә Ашшур+ падша�ы Сина-
хериб галхыб Јә�уданын бү-
түн гала-шә�әрләрини исти-
ла етди., 14 Јә�уда падша�ы
Һизгијјә Ла�ишә, Ашшур пад-
ша�ына хәбәр ҝөндәриб деди:
«Тәгсиркарам, өлкәмдән чәкил
ҝет. Нә гәдәр хәраҹ истәсән,
вермәјә �азырам». Ашшур пад-
ша�ы Јә�уда падша�ы Һизгиј-
јәдән 300 талант� ҝүмүш, 30
талант гызыл тәләб еләди.
15 Һизгијјә Је�ованын мәбә-
диндәки вә сарајын хәзинә-
синдәки бүтүн ҝүмүшү јығыб
верди.- 16 Һәмин вахт Һиз-
гијјә Је�ованын мәбәдинин
гызылла өртдүјү гапыларыны¸

вә јан тахталарыны чыхарыб
Ашшур падша�ына верди.

17 Ашшур падша�ы тарта-
ны�, рәбсариси�, рәбсагы� бө-
јүк гошунла Ла�ишдән/ Јеру-
сәлимә, Һизгијјә падша�ын
јанына ҝөндәрди.1 Онлар Је-
русәлимә ҝәлиб ҹамашырчы
тарласына ҝедән баш јолун
үстүндәки јухары чар�ову-
зун су кәмәринин јанында
дурубÀ 18 падша�ы чағырды-
лар. Ешикағасы Хилгијјә оғлу
Әлјаким,3 катиб Сәбна4 вә сал-
намәчи Асәф оғлу Јуа� бајыра,
онларын габағына чыхдылар.

19 Рәбсаг онлара деди:
«Һизгијјәјә дејин ки, бө-
јүк �өкмдар, Ашшур падша�ы
белә дејир: “Сән нәјә архала-
нырсан?S 20 Дејирсән: “Мү-
�арибә апармаг үчүн ағлым
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да вар, ҝүҹүм дә”. Лакин бун-
лар бош сөзләрдир. Кимә ҝү-
вәнирсән ки, мәнә гаршы чых-
маға �үнәр етмисән?* 21 Сән
о сыныг гамыша, Мисирә арха-
ланырсан?+ О гамыш она сөј-
кәнәнин әлинә батыб ону де-
шәр. Мисир �өкмдары фи-
рон она ҝүвәнәнләрин �амы-
сы үчүн беләдир. 22 Бәлкә
дејәҹәксиниз: “Алла�ымыз Је-
�оваја ҝүвәнирик”?, Мәҝәр бу,
�әмин о Алла� дејил ки, Һиз-
гијјә Онун сәҹдәҝа�ларыны,
гурбанҝа�ларыны дағыдыб- вә
Јә�уда илә Јерусәлимә јал-
ныз Јерусәлимдәки гурбанҝа-
�ын габағында сәҹдә гылма-
ғы бујуруб?”¸ 23 Ҝәл �өкмда-
рым Ашшур падша�ы илә мәр-
ҹә ҝир: әҝәр сән 2000 сүвари
тапсан, сәнә о гәдәр ат верә-
рәм./ 24 Сән арабалар вә сү-
вариләр үчүн Мисирә ҝүвән-
дијин �алда, �өкмдарымын ән
кичик хидмәтчиси олан вали-
ләриндән бирини неҹә мәғлуб
едә биләрсән? 25 Елә билир-
сән, мән Је�овадан иҹазәсиз
бураны дағытмаға ҝәлмишәм?
Је�ова Өзү мәнә дејиб: “Бу өл-
кәјә �үҹум ет, ораны дармада-
ғын елә”».

26 Онда Хилгијјә оғлу Әл-
јаким, Сәбна1 вә Јуа� рәбса-
гаÀ дедиләр: «Гулларынла ара-
ми дилиндә3 даныш, биз баша
дүшүрүк. Јә�удиләрин дилин-
дә данышма, диварын үстүн-
дәки халг ешидир».4 27 Рәб-
саг онлара деди: «Мәҝәр �өкм-
дарым мәни ҝөндәриб ки, бу
сөзләри тәкҹә ағанызла сизә
дејим? Диварда отуран адам-
лар да буну ешитмәлидир. Он-
лар да сизинлә бирликдә нә-
ҹисләрини јејиб сидикләрини
ичәҹәкләр».

28 Рәбсаг дуруб јә�удилә-
рин дилиндә уҹа сәслә
деди: «Бөјүк �өкмдар Ашшур

падша�ынын сөзүнү ешидин.*

29 Падша� дејир: “Гој Һизгијјә
сизи алдатмасын. О, сизи мә-
ним әлимдән гуртара билмә-
јәҹәк!+ 30 Гој Һизгијјә: “Је�о-
ва бизи мүтләг хилас едә-
ҹәк, Ашшур падша�ы бу шә-
�әрә ҝирә билмәјәҹәк”, — дејиб
сизи Је�оваја архајын етмә-
син”., 31 Һизгијјәјә гулаг ас-
мајын. Ашшур падша�ы де-
јир: “Мәнимлә сүл� бағла-
јын, мәнә тәслим олун. Онда
�әр бириниз өз мејнәсинин,
өз әнҹир ағаҹынын мејвәси-
ни јејәҹәк, өз �овузунун су-
јуну ичәҹәк. 32 Сонра мән
ҝәлиб сизи өлкәнизә бәнзәр
бир өлкәјә, тахыл, тәзә шә-
раб, чөрәк, үзүмлүкләр, зеј-
тунлуглар олан, бал ахан дија-
ра апараҹағам.- Онда өлмәзси-
низ, сағ галарсыныз. Һизгијјә-
јә гулаг асмајын. О, “Је�ова
бизи хилас едәҹәк” дејиб сизи
алдадыр. 33 Халгларын ал-
ла�ларындан �ансы бири өз
өлкәсини Ашшур падша�ы-
нын әлиндән гуртара билиб?
34 Һаны Һәмәсин¸, Арпадын
алла�лары? Һаны Сәфарваи-
мин/, Һинанын, Ивва�ын ал-
ла�лары? Онлар Сәмәријјәни
мәним әлимдән гуртара бил-
диләр?1 35 Өлкәләрин алла�-
ларындан �ансы бири өз өлкә-
сини мәним әлимдән гуртара
билиб ки, Је�ова да Јерусәли-
ми мәним әлимдән гуртар-
сын?”»À

36 Халг динмәз-сөјләмәз да-
јаныб она бир кәлмә дә ҹаваб
вермәди. Чүнки падша�дан
әмр ҝәлмишди ки, �еч ким она
ҹаваб вермәсин.3 37 Ешик-
ағасы Хилгијјә оғлу Әлјаким,
катиб Сәбна, салнамәчи Асәф
оғлу Јуа� јахаларыны ҹырыб
Һизгијјәнин јанына ҝәлдиләр
вә рәбсагын сөзләрини она
чатдырдылар.
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19 Һизгијјә падша� буну
ешидәндә јахасыны ҹыр-

ды, чула бүрүнүб Је�ова-
нын мәбәдинә ҝетди.* 2 Сон-
ра ешикағасы Әлјакими, катиб
Сәбнаны, ка�инләрин ағсаг-
галларыны Амуз оғлу Әши-
ја пејғәмбәрин јанына ҝөндәр-
ди.+ Онлар да чула бүрүнмүш-
дүләр. 3 Онлар ҝәлиб Әшија
пејғәмбәрә дедиләр: «Һизгијјә
белә дејир: “Бу ҝүн дәрд, тәнә,
рүсвајчылыг ҝүнүдүр. Бәтндә-
ки ушаглар ҝәлир, амма анала-
рын доғмаға ҝүҹү јохдур.,

4 Бәлкә, Алла�ын Је�ова Аш-
шур падша�ынын вар олан Ал-
ла�а мејдан охумаға ҝөндәр-
дији рәбсагын сөзләрини еши-
дәр.- Дедији сөзләрә ҝөрә
Алла�ын Је�ова онунла �агг-
�есаб чәкәр. Она ҝөрә сағ га-
ланлар үчүн Алла�а дуа ет”».¸

5 Һизгијјә падша�ын әјан-
лары Әшијанын јанына ҝәлди-
ләр./ 6 Әшија деди: «Һөкмда-
рыныза чатдырын ки, Је�ова
белә дејир: “Ешитдијин сөзләр,
Ашшур падша�ынын әјанла-
рынын Мәнә гаршы дедији
күфрләр сәни горхуја салма-
сын.1 7 Мән онун ағлына бир
фикир салаҹағам. О, бир хәбәр
ешидиб өз өлкәсинә гајыдаҹаг.
Мән ону өз өлкәсиндә гылынҹ
ағзына верәҹәјәм”».À

8 Рәбсаг Ашшур падша�ы-
нын Ла�ишдән чыхдығыны
ешидәндә3 онун јанына гајыт-
ды вә ҝөрдү ки, о, Либ-
на илә вурушур.4 9 Падша-
�а Һәбәш падша�ы Тир�ага-
нын онунла дөјүшмәјә ҝәлди-
ји хәбәри чатмышды. Одур
ки, јенидән Һизгијјәјә гасид-
ләр ҝөндәрибS деди: 10 «Јә-
�уда падша�ы Һизгијјәјә сөј-
ләјин: “Гој ҝүвәндијин Ал-
ла� “Ашшур падша�ы Јерусә-
лими алмајаҹаг” дејиб сәни
алдатмасын.m 11 Ашшур пад-

ша�ларынын бүтүн мәмләкәт-
ләри виран гојдуғу сәнә мә-
лумдур.* Елә билирсән, сән хи-
лас олаҹагсан? 12 Аталары-
мын мә�в етдији халгларын
алла�лары онлары гуртара
билди? Һаны Гозан, Һарран+,
Рәсәф? Һаны Тәл-Әссарда олан
Әдән ҹамааты? 13 Һаны Һә-
мәс падша�ы, Арпад падша-
�ы, Сәфарваим шә�әрләринин,
Һинанын, Ивва�ын падша�ла-
ры?”»,

14 Һизгијјә гасидләрдән
мәктублары алыб охуду. Сон-
ра Је�ованын мәбәдинә ҝет-
ди, онлары Је�ованын өнүндә
ачыб јерә сәрди.- 15 Һизгиј-
јә Је�оваја дуа етди:¸ «Еј кәр-
рублар үзәриндә� отуран/ Ис-
раилин Алла�ы Је�ова! Дүнја-
дакы бүтүн сәлтәнәтләрин
Алла�ы тәк Сәнсән.1 Ҝөјләри,
јери Сән хәлг етмисән. 16 Гу-
лаг вер, Је�ова, ешит!À Нәзәр
сал,3 ја Је�ова, ҝөр! Еј вар
олан Алла�, Сәнә мејдан оху-
јан Синахерибин сөзләрини
ешит. 17 Је�ова, дүздүр, Аш-
шур падша�лары халглары,
онларын мәмләкәтләрини дар-
мадағын едибләр.4 18 Онла-
рын алла�ларыны ода атыб
јандырыблар, чүнки онлар ал-
ла� дејил,S инсан әлинин иши-
дир,m тахтадыр, дашдыр. Елә
она ҝөрә онлары мә�в едә би-
либләр. 19 Еј Алла�ымыз Је-
�ова, јалварырам, бизи онун
әлиндән гуртар. Гој бу ҹа�ан-
дакы бүтүн сәлтәнәтләр бил-
син ки, тәк Сән Алла�сан, еј
Је�ова». U

20 Амуз оғлу Әшија Һизгиј-
јәјә хәбәр ҝөндәриб деди: «Ис-
раилин Алла�ы Је�ова белә
дејир: “Мән сәнин Ашшур
падша�ы Синахериблә бағ-
лы етдијин дуаны ешитдим.V
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21 Је�ова онун �аггында белә
дејир:

“Бакирә Сион гызы �әга-
рәт едиб сәни лаға гојур.

Јерусәлим гызы сәнә
бахыб башыны булајыр.

22 Сән кимә мејдан охујурдун?
Кимә күфр едирдин?*

Кимә сәсини галдырыр-
дын?+

Кимә мәғрур ҝөзләрлә
бахырдын?

Исраилин Мүгәддәсинә?!,

23 Гасидләрини ҝөндәриб-

Је�оваја мејдан охудун:¸

“Сајсыз ҹәнҝ арабала-
рымла

Дағларын зирвәсинә галха-
ҹағам,

Ливанын уҹгарларынадәк
ҝедәҹәјәм.

Онун әзәмәтли сидрләри-
ни, сечмә ардыҹларыны
кәсәҹәјәм.

Ән уҹгар јерләринә, сых
мешәләринә ҝирәҹәјәм.

24 Јад дијарда гујулар газыб
суларыны ичәҹәјәм,

Дабанымла Мисирин бүтүн
чајларыны гурудаҹағам”.

25 Ешитмәмисән ки, бинеји-
гәдимдән бу гәрара алын-
мышдыр?/

Кечмиш ҝүнләрдән буну
�азырламышам,1

Инди исә �әјата кечирәҹә-
јәм.À

Сән галалы шә�әрләри ха-
рабазара чевирәҹәксән.3

26 Онларын сакинләри чарә-
сиз галаҹаг.

Онлары дә�шәт бүрүјәҹәк,
рүсвај олаҹаглар.

Онлар чөлләрин от-әләфи
олаҹаглар,4

Дамларда битән,
сәмум јелинин
гарсадығы от олаҹаглар.

27 Амма Мән сәнин отурушун-
дан, дурушундан, ҝири-
шиндән, чыхышындан,

Мәнә олан �иддәтиндән
аҝа�ам,*

28 Мәнә гаршы гәзәбин,+

нәрәләрин гулағыма
чатыб.,

Гармағымы бурнуна кечи-
рәҹәјәм, јүјәними ағзына
салаҹағам,-

Ҝәлдијин јолла сәни
ҝери гајтараҹағам”.¸

29 Еј Һизгијјә, сәнин үчүн
әламәт бу олаҹаг: бу ил өз-өзү-
нә битән� мә�сулу, икинҹи ил
ондан ҹүҹәрән тахылы јејәҹәк-
синиз./ Үчүнҹү ил тохум сәпиб
әкин бичәҹәксиниз, үзүмлүк-
ләр салыб барыны јејәҹәкси-
низ.1 30 Јә�уда евиндән гур-
туланлар, сағ галанларÀ ашағы
көк атыб јухары бә�рә ҝәтирә-
ҹәкләр. 31 Галанлар Јерусә-
лимдән, гуртуланлар Сион да-
ғындан чыхаҹаг. Ордулар Ал-
ла�ы Је�ова буну Өз гејрәти
илә едәҹәк.3

32 Је�ова Ашшур падша�ы
�агда белә дејир:4

“О, бу шә�әрә ҝирмәјәҹәк,S

Бураја ох атмајаҹаг,
Гаршысына галханла ҝәл-
мәјәҹәк,

Әтрафында мү�асирә бән-
ди гурмајаҹаг.m

33 Ҝәлдији јолла
ҝери гајыдаҹаг.

Бу шә�әрә ајаг басмаја-
ҹаг”, — бәјан едир Је�ова.

34 “Өз адым наминә,
Гулум Давудун хатиринә U

бу шә�әри горујаҹағам,V

хилас едәҹәјәм”».Ä

35 Һәмин ҝеҹә Је�ованын
мәләји ҝәлиб ашшурлуларын

5=B6= � �*fd/ U1`À /ºjÀZ b*fmW /ÀZWÀO
`SZ/ÀZ +SbÀZD

�¿�D 5=
* 6�/ 5=B5>

+ 6�/ 5<B7>
¿j 5>B56E 57

, ¿j 7;B67O69

- 6�/ 5<B5;

¸ 6�Y 76B5;
¿j 5>B5>E 55

/ ¿j 58B68

1 ˛+ 77B55

À ¿j 8:B5>

3 ¿j 5>B9
¿j 7;B6:E 6;

4 ¿j 8>B;
��������������������

�*¸ aºbdZ
* �a 9B65
¿j 7;B6<E 6=
�+ 8B57

+ ˛+ 8:B:
¿j 5>B9E 59

, 6�/ 5<B79
¿j 5>B56E 57

- ˛+ 76B=

¸ 6�/ 5=B77

/ �, 69B8O:

1 ¿j 7;B7>O76

À 6�Y 76B66
¿j 5>B6>

3 ¿j 9=B5;
˛V 5B58E 59

4 ¿j 5>B68

S 6�Y 76B66

m ¿j 7;B77O79

U 6�/ 6>B:
¿` 67B9

V ¿j 75B9

Ä 5�j 56B66
¿j 87B69
Á4 7:B66

549 6 ��˙"�Á��� 5=B65—79



ордуҝа�ында 185 000 нәфәри
гырды.* Ҹамаат сә�әр галхан-
да ҝөрдү ки, �әр тәрәф мејит-
лә долудур.+ 36 Ашшур пад-
ша�ы Синахериб ҝери чәкилиб
Нејнәваја�, ҝетди вә орада гал-
ды.- 37 Алла�ы Нәсру�ун мә-
бәдиндә сәҹдә гыланда оғул-
лары Әдрамәликлә Шарасар
ону гылынҹла өлдүрдүләр¸ вә
Урарту/ өлкәсинә гачдылар.
Оғлу Асархаддон1 Синахери-
бин јеринә тахта чыхды.

20 О вахт Һизгијјә хәстәлә-
ниб өлүм јатағына дүш-

дү.À Амуз оғлу Әшија пејғәм-
бәр онун јанына ҝәлиб деди:
«Је�ова белә дејир: “Ев ә�-
линә вәсијјәтини елә, чүнки
сағалмајаҹагсан, өләҹәксән”».3

2 О, үзүнү дивара чевириб
Је�оваја дуа етди: 3 «Је�о-
ва, јалварырам, нә олар, јады-
на сал, мән неҹә өнүндә сидги-
үрәклә, сәдагәтлә јеримишәм,
Сәнә мәгбул ишләр ҝөрмү-
шәм».4 Һизгијјә аҹы-аҹы ағ-
лады.

4 Әшија сарајын орта �ә-
јәтинә чатмамыш Је�ованын
сөзү она назил олду:S 5 «Га-
јыт, халгымын �өкмдары Һиз-
гијјәјә де ки, әҹдадын Даву-
дун Алла�ы Је�ова белә де-
јир: “Дуаны ешитдим. Ҝөз јаш-
ларыны ҝөрдүм.m Сәнә шәфа
верәҹәјәм. U Үчүнҹү ҝүн Је�о-
ванын мәбәдинә ҝедәҹәксән.V

6 Өмрүнү он беш ил артыра-
ҹағам. Сәни дә, бу шә�әри дә
Ашшур падша�ынын әлиндән
гуртараҹағам.Ä Өз адым нами-
нә вә гулум Давудун хатиринә
бу шә�әри горујаҹағам”».W

7 Әшија деди: «Әнҹир лава-
шанасы ҝәтирин». Лавашана-
ны ҝәтириб чибанын үстүнә
гојдулар. Һизгијјә јаваш-јаваш
сағалды.Y

5=B7: � �SZ1,SU*D

8 Һизгијјә Әшијадан соруш-
мушду: «Је�ованын мәни са-
ғалдаҹағына, үчүнҹү ҝүн Је-
�ованын мәбәдинә ҝедәҹәјимә
әламәт* нә олаҹаг?» 9 Әшија
демишди: «Је�ова дедији сөзү
јеринә јетирәҹәк. Је�ова сәнә
бу әламәти верир: неҹә ис-
тәјирсән, көлҝә пилләкәнин�
үстү илә он пиллә габаға ҝет-
син, јохса он пиллә дала?»+

10 Һизгијјә деди: «Көлҝәнин
он пиллә габаға ҝәлмәси он
пиллә дала ҝетмәсиндән асан-
дыр». 11 Әшија пејғәмбәр Је-
�оваја дуа етди. Алла� Ә�әз
пилләкәнинин пилләләринә
дүшмүш көлҝәни он пиллә
дала апарды.,

12 Бабил падша�ы Баладан
оғлу Бәрдах-Баладан Һизгиј-
јәнин хәстәләндијини ешидиб
она мәктублар вә �әдијјәләр
ҝөндәрди.- 13 Һизгијјә елчи-
ләрә хошҝәлдин еләди, бүтүн
хәзинәсини¸ — гызыл-ҝүмүшү,
балзамы, башга ба�алы јағла-
ры, ҹәббәханасыны вә хәзи-
нәсиндә олан �әр шеји онла-
ра ҝөстәрди. Евиндә вә бүтүн
сәлтәнәтиндә елә шеј галмады
ки, онлара ҝөстәрмәсин.

14 Әшија пејғәмбәр Һизгиј-
јә падша�ын јанына ҝәлиб со-
рушду: «Бу адамлар �арадан
ҝәлмишдиләр? Нә дедиләр?»
Һизгијјә деди: «Узаг дијар-
дан, Бабилдән ҝәлмишдиләр»./

15 Әшија сорушду: «Сарајын-
да нәләри ҝөрдүләр?» Һизгиј-
јә деди: «Һәр шеји. Хәзинәмдә
онлара ҝөстәрмәдијим шеј гал-
мады».

16 Әшија деди: «Је�ованын
сөзүнү динлә.1 17 “Елә ҝүн
ҝәләҹәк ки, сарајындакы
�әр шеји, ата-бабаларынын бу
ҝүнә гәдәр јығдығы нә варса,
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�амысыны Бабилә апараҹаг-
лар.* Һеч нә галмајаҹаг, — де-
јир Је�ова. — 18 Сәндән тө-
рәјәҹәк оғулларынын да бә-
зиләрини апараҹаглар.+ Онлар
Бабил падша�ынын сарајында
сарај мәмуру олаҹаглар”».,

19 Һизгијјә Әшијаја деди:
«Је�ованын дедији бу сөз �аг-
дыр».- Сонра әлавә етди: «Тәки
мәним дөврүмдә сүл�, әмин-
аманлыг олсун».¸

20 Һизгијјәнин галан ишлә-
ри, бүтүн гүдрәтли ишләри,
чар�овуз/, су кәмәри тикиб
шә�әрә су чәкмәси1 Јә�уда
падша�ларынын тарихи кита-
бында јазылмышдыр. 21 Һиз-
гијјә ата-бабаларына говушду.À

Оғлу Мәнәссә3 онун јеринә
тахта чыхды.4

21 МәнәссәS тахта чыхан-
да он ики јашында иди

вә әлли беш ил Јерусәлимдә
�акимијјәт сүрдү.m Анасынын
ады Һәфсиба иди. 2 Мәнәс-
сә Је�ованын бәјәнмәдији пис
ишләр ҝөрдү, Је�ованын Ис-
раил халгынын өнүндән гов-
дуғу халгларын ијрәнҹ ишлә-
рини тәкрар етди. U 3 О, ата-
сы Һизгијјәнин дағытдығыV

сәҹдәҝа�лары бәрпа етди, Ис-
раил падша�ы Ә�әб кими,
Баал үчүн гурбанҝа�лар тик-
ди, Ашера бүтләри дүзәлтди,Ä

сәма ордусуна сәҹдә гылыб
гуллуг етди.W 4 Је�ованын
«адымы Јерусәлимдә јашада-
ҹағам» дедији јердә,Y Је�ова-
нын мәбәдиндә гурбанҝа�лар
тикди.Z 5 О, Је�ованын мәбә-
динин ики �әјәтиндә\ бүтүн
сәма ордусуна гурбанҝа�лар
тикди.¾ 6 Оғлуну одда јан-
дырды, се�рбазлыг етди, фала
бахды,] ҹиндарлар, бахыҹылар
тәјин етди.` Је�ованын бәјән-
мәдији мәнфур ишләр ҝөрүб
Ону тә�гир етди.

7 Мәнәссә дүзәлтдији Аше-
ра ојма бүтүнү* мәбәдә гојду.
О мәбәдә ки, онун �аггында
Је�ова Давуда вә оғлу Сүлеј-
мана демишди: «Бу мәбәд вә
Исраил гәбиләләринин шә�әр-
ләри арасындан сечдијим Је-
русәлим �әмишәлик адымы да-
шыјаҹаг.+ 8 Әҝәр исраилли-
ләр онлара вердијим бујруг-
лара, гулум Мусанын вердији
Гануна дәгигликлә әмәл етсә-
ләр,, бир дә онлары әҹдадла-
рына вердијим өлкәдән дидәр-
ҝин салмајаҹағам».- 9 Анҹаг
онлар гулаг асмадылар. Мә-
нәссә онлары јолдан чыхарды,
онлары Је�ованын исраилли-
ләрин өнүндән јох етдији халг-
лардан¸ да бетәр ишләрә сү-
рүкләди.

10 Је�ова пејғәмбәрләри
васитәсилә дејирди:/ 11 «Јә-
�уда падша�ы Мәнәссә бү-
түн бу мәнфур ишләри ҝөрдү-
јү үчүн, өзүндән габаг јаша-
јан амориләрдән1 дә бешбетәр
даврандығы үчүн,À ијрәнҹ бүт-
ләрилә Јә�уданы ҝүна�а сү-
рүкләдији үчүн 12 Исраилин
Алла�ы Је�ова белә дејир:
“Јерусәлимлә Јә�уданын ба-
шына елә бәла ҝәтирәҹәјәм
ки,3 ешидәнләрин ики гула-
ғы да ҹинҝилдәјәҹәк.4 13 Сә-
мәријјәниS өлчдүјүм өлчү ипиm

илә Јерусәлими дә өлчәҹәјәм,
Ә�әб еви үчүн ишләтдијим та-
разы� онун үчүн дә ишләдәҹә-
јәм, U касаны неҹә силиб үзүс-
тә гојурларса, Јерусәлими дә
елә силәҹәјәм.V 14 Ирсимдән
галанлары атаҹағам,Ä онлары
дүшмән әлинә верәҹәјәм. Дүш-
мәнләр онлары талан едиб
әсир апараҹаг.W 15 Чүнки бә-
јәнмәдијим пис ишләр ҝөрдү-
ләр, әҹдадлары Мисирдән чы-
хандан бу ҝүнәдәк Мәни тә�-
гир етдиләр”».Y
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16 Мәнәссә Је�ованын бә-
јәнмәдији пис ишләр ҝөрәрәк
Јә�уданы ҝүна�а сүрүкләмәк-
дән әлавә, чохлу ҝүна�сыз ган
төкдү, Јерусәлими гана гәрг
еләди.* 17 Мәнәссәнин галан
ишләри, бүтүн етдикләри, ҝү-
на�лары Јә�уда падша�лары-
нын тарихи китабында јазыл-
мышдыр. 18 Мәнәссә ата-ба-
баларына говушду, ону сара-
јындакы бағда, Үзза бағында
дәфн етдиләр.+ Оғлу Амун
онун јеринә тахта чыхды.

19 Амун, тахта чыханда
ијирми ики јашында иди вә
ики ил Јерусәлимдә �акимиј-
јәт сүрдү.- Онун анасы јүтбә-
ли Хәрузун гызы Мәсәлимәт
иди. 20 Амун атасы Мәнәссә
кими, Је�ованын бәјәнмәдији
пис ишләр ҝөрдү,¸ 21 атасы-
нын јолу илә ҝетди, атасынын
ибадәт етдији ијрәнҹ бүтлә-
рә сәҹдә гылыб ибадәт етди./

22 О, ата-бабаларынын Алла-
�ы Је�овадан үз дөндәрди, Је-
�ованын јолу илә ҝетмәди.1

23 Амунун әјанлары суи-гәсд
гуруб ону өз евиндә өлдүрдү-
ләр. 24 Амма халг Амун пад-
ша�а суи-гәсд гуранларын �а-
мысыны өлдүрдү вә оғлу Ју-
шијјәни онун јеринә тахта чы-
харды.À 25 Амун падша�ын
галан ишләри, бүтүн етдик-
ләри Јә�уда падша�ларынын
тарихи китабында јазылмыш-
дыр. 26 Ону Үзза бағындакы
гәбриндә дәфн етдиләр.3 Оғлу
Јушијјә4 онун јеринә тахта
чыхды.

22 ЈушијјәS тахта чыханда
сәккиз јашында иди вә

отуз бир ил Јерусәлимдә �аки-
мијјәт сүрдү.m Онун анасы боз-
гатлы U Адајын гызы Јәдда иди.
2 О, Је�ованын бәјәндији иш-
ләри ҝөрүб әҹдады Давудун
јолу илә ҝетди,V ондан саға,
сола дөнмәди.

3 Јушијјә падша� �акимиј-
јәтинин он сәккизинҹи илин-
дә Мәшуллам оғлу Әзлија�ын
оғлу катиб Шафаны Је�ова-
нын мәбәдинә ҝөндәриб деди:*

4 «Баш ка�ин Хилгијјәнин+ ја-
нына ҝедин, гој о, гапы кешик-
чиләринин халгдан јығдығы,
Је�ованын мәбәдинә ҝәтири-
лән пулу топласын., 5 Пулу
Је�ованын мәбәдиндәки иш-
ләрә нәзарәт едәнләрә вер-
синләр. Онлар да Је�ованын
мәбәдинин учуг-сөкүјүнү тә-
мир едән ишчиләрә,- 6 јәни
сәнәткарлара, усталара, бән-
налара версинләр. Онлар мә-
бәди тәмир етмәк үчүн тир-
ләр вә јонулмуш дашлар ал-
сынлар.¸ 7 Лакин вердијиниз
пула ҝөрә онлардан �есабат
истәмәјин, чүнки онлар ети-
барлы адамлардыр»./

8 Баш ка�ин Хилгијјә катиб
Шафана1 деди: «Је�ованын мә-
бәдиндә Төврат китабыны�À

тапмышам». Хилгијјә китабы
Шафана верди, о да охума-
ға башлады.3 9 Катиб Ша-
фан падша�ын јанына ҝәлиб
деди: «Гулларын мәбәддәки
сандығы бошалдыб пуллары
Је�ованын мәбәдиндәки иш-
ләрә нәзарәт едәнләрә верди-
ләр».4 10 Ардынҹа деди: «Ка-
�ин Хилгијјә мәнә бир китабS

верди». Шафан китабы падша-
�ын �үзурунда охумаға баш-
лады.

11 Падша� Төвратда јазы-
ланлары ешидәндә јахасыны
ҹырды.m 12 Ка�ин Хилгијјәјә,
Шафан оғлу ӘхигәмәU, Микај
оғлу А�бура, катиб Шафана вә
өз гуллугчусу Әсја�а бујурду:
13 «Ҝедин мәним үчүн, халг
үчүн, Јә�уда үчүн Је�оваја
мүраҹиәт един, өјрәнин ҝөрүн
тапылмыш бу китабда јазылан
сөзләр нә демәкдир. Ата-ба-
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баларымыз бу китабдакы сөз-
ләрә итаәт етмәјибләр, бизим
үчүн јазыланлара риајәт етмә-
јибләр, буна ҝөрә Је�ова бизә
чох гәзәбләниб».*

14 Ка�ин Хилгијјә, Әхигәм,
А�бур, Шафан, Әсја� гадын
пејғәмбәр+ Һүлданын јанына
ҝетдиләр. О, Хархас оғлу Тиг-
ванын оғлунун, палтарлара ба-
хан Сәллумун арвады иди вә
Јерусәлимин икинҹи мә�әллә-
синдә јашајырды. Онлар орада
онунла данышдылар., 15 Га-
дын деди: «Исраилин Алла�ы
Је�ова дејир: “Сизи Мәнә мү-
раҹиәт етмәјә ҝөндәрән адама
сөјләјин ки, 16 Је�ова белә
дејир: “Мән бу јерин, онун са-
кинләринин башына бәла ҝә-
тирәҹәјәм. Јә�уда падша�ы-
нын китабда охудуғу- �әр кәл-
мә ҝерчәкләшәҹәк. 17 Чүнки
онлар Мәни тәрк едибләр.
Башга алла�лар¸ үчүн гурбан-
лар јандырыр, әлләринин иши
илә Мәни тә�гир едирләр./ Бу
јерә гаршы гәзәбим аловлана-
ҹаг, сөнмәјәҹәк!”1 18 Лакин
сизи Је�оваја мүраҹиәт етмә-
јә ҝөндәрән Јә�уда падша�ы-
на дејин ки, ешитдији сөзлә-
рә ҝәлинҹә, Исраилин Алла�ы
Је�ова белә дејир: 19 “Сән
ки бу јерлә сакинләринин
бәла вә ләнәт �әдәфи ола-
ҹагларыны дедијими ешидән-
дә үрәјин сызлады, өзүнү Мә-
ним, Је�ованын өнүндә аша-
ғы тутдун,À јаханы ҹырыб3 �ү-
зурумда ағладын, Мән дә сәни
ешитдим, — Је�ова белә бә-
јан едир. — 20 Буна ҝөрә дә
сәни әҹдадларына говушдура-
ҹағам�, сүл� ичиндә гәбрә ҝе-
дәҹәксән, бу јерә ҝәтирәҹә-
јим бәланы ҝөзләрин ҝөрмәјә-
ҹәк”». Онлар ҝәлиб бу ҹавабы
падша�а билдирдиләр.
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23 Сонра падша� хәбәр
ҝөндәриб Јә�уданын вә

Јерусәлимин бүтүн ағсаггал-
ларыны чағырды.* 2 Падша�,
онунла бирҝә бүтүн јә�удалы-
лар, Јерусәлим сакинләри, ка-
�инләр, пејғәмбәрләр, бир сөз-
лә, кичикдән тутмуш бөјүјә гә-
дәр �амы Је�ованын мәбәдинә
ҝетди. О, Је�ованын мәбәдин-
дән тапылан ә�д+ китабын-
да, јазыланлары онлар үчүн
охуду.- 3 Падша� сүтунун ја-
нында дуруб Је�ованын өнүн-
дә ә�д бағлады ки,¸ Је�ова-
нын јолу илә ҝедәҹәк, китаб-
да јазылмыш ә�дин сөзләрини
јеринә јетирәҹәк, Онун әмрлә-
ринә, өјүдләринә, ганунлары-
на сидги-үрәкдән, ҹан-дилдән
табе олаҹаг. Бүтүн халг бу
ә�ди гәбул етди./

4 Падша� баш ка�ин Хил-
гијјәјә1, көмәкчи ка�инләрә вә
гапы кешикчиләринә Је�ова-
нын мәбәдиндән Баал, Аше-
ра бүтүÀ вә бүтүн сәма ор-
дусу үчүн дүзәлдилмиш әшја-
лары чыхармағы әмр етди.
Онлары Јерусәлимдән кәнар-
да, Гидрон әтәкләриндә јан-
дырды, күлүнү Бејтелә3 апар-
ды. 5 О, Јә�уда падша�ла-
рынын Јә�уда шә�әрләриндә
вә Јерусәлимин әтрафындакы
сәҹдәҝа�ларда гурбан түстү-
сү тәгдим етмәк үчүн гој-
дуғу јад алла�ларын ка�инлә-
рини, �әмчинин Баала, ҝүнә-
шә, аја, бүрҹләрә вә бүтүн
сәма ордусуна4 гурбан түстүсү
тәгдим едән ка�инләри говду.
6 О, Је�ованын мәбәдиндәки
Ашера бүтүнүS дә Јерусәлим-
дән чыхарыб Гидрон вадиси-
нә апарды вә орада јандырды.m

Ону әзиб тозуну халг гәбирис-
танлығына сәпәләди. U 7 Һәм-
чинин мәбәд фа�ишәлијилә
мәшғул олан кишиләрин Је�о-
ванын мәбәдиндәки евләрини
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дағытды.* Орада гадынлар
Ашера бүтүнә ибадәт етмәк
үчүн чадыр тохујардылар.

8 Сонра падша� Јә�уда шә-
�әрләриндән бүтүн ка�инләри
топлады, Ҝибадан+ Биир-Сәба-
ја, кими ка�инләрин гурбан
түстүсү тәгдим етдији сәҹ-
дәҝа�лары мурдарлады. Шә-
�әр дарвазасынын ҝирәҹәји-
нин сол тәрәфиндә јерләшән,
шә�әр дарғасы Јушәнин дар-
вазасы ағзындакы сәҹдә-
ҝа�лары дағытды. 9 Сәҹдә-
ҝа� ка�инләри Је�ованын Је-
русәлимдәки гурбанҝа�ында
хидмәт етмирдиләр,- амма гар-
дашлары илә бирликдә маја-
сыз чөрәкләрдән јејирдиләр.
10 О, Бәни-Һинном вадисин-
дә�¸ јерләшән Тофет сәҹдәҝа-
�ыны/ мурдарлады ки, �еч
ким оғлуну вә ја гызыны
одда јандырыб Молекә гурбан
вермәсин.1 11 О, Јә�уда пад-
ша�ларынын ҝүнәшә �әср ет-
дији атларын Је�ованын еви-
нә ҝирмәсинә гадаға гојду.
Белә ки, атлары сарај мәму-
ру Натанмәликин ејванда јер-
ләшән отағындан� мәбәдә са-
лырдылар. О, ҝүнәшәÀ �әср
олунмуш арабалары јандырды.
12 Падша� �әмчинин Јә�уда
падша�ларынын Ә�әзин јуха-
ры отағынын дамында гојду-
ғу гурбанҝа�лары,3 Мәнәссә-
нин Је�ованын мәбәдинин ики
�әјәтиндә гојдуғу гурбанҝа�-
лары дағытды.4 Онлары әзиб
тозуну Гидрон вадисинә сәпә-
ләди. 13 Јушијјә Исраил пад-
ша�ы Сүлејманын сидонлула-
рын ијрәнҹ ила�әси Әштурәт,
Муабын ијрәнҹ алла�ы Кәмуш,
әмуниләрин мурдар алла�ы
МилгамS үчүн Јерусәлимин
гаршысында, Фәлакәт дағы-
нын ҹәнуб тәрәфиндә тикди-
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ји сәҹдәҝа�лары мурдар етди.*

14 Дик дашлары парча-парча
етди, Ашера бүтләрини кәс-
ди,+ онларын јерини инсан сү-
мүкләри илә долдурду. 15 О,
Бејтелдәки гурбанҝа�ы, Нәбат
оғлу Әрубамын тикиб Исраи-
ли ҝүна�а сүрүкләдији сәҹ-
дәҝа�ы дағытды., Гурбанҝа-
�ы вә сәҹдәҝа�ы дағыдандан
сонра сәҹдәҝа�ы јандырды,
әзиб тоза дөндәрди, Ашера бү-
түнү дә јандырды.-

16 Јушијјә дөнәндә дағда
гәбирләр ҝөрдү. Је�ованын
сөзүнү бәјан едән Алла� ада-
мынын габагҹадан дедији ки-
ми, о, гәбирләрдән сүмүклә-
ри чыхарды, гурбанҝа�ын үс-
түндә јандырыб ораны мур-
дар етди.¸ 17 Сонра сорушду:
«Орадакы нә гәбир дашыдыр?»
Шә�әр ҹамааты деди: «Бу, јә�у-
далы Алла� адамынын/ гәбри-
дир. О, сәнин Бејтелдәки гур-
банҝа�а бунлары едәҹәјини
габагҹадан демишди». 18 Ју-
шијјә деди: «Онунла ишиниз
олмасын. Гојун сүмүкләри гал-
сын». Нә онун, нә дә Сәмәријјә-
дән ҝәлән пејғәмбәрин сүмүк-
ләринә дәјмәдиләр.1

19 Јушијјә Сәмәријјәнин
шә�әрләриндәки сәҹдәҝа�лар-
да тикилән ибадәтханаларын
�амысыны дағытды.À Исраил
падша�лары онлары Алла�ы
тә�гир етмәк үчүн тикмишди-
ләр. О, Бејтелдәки сәҹдәҝа�а
нә етмишдисә, онлара да ону
етди.3 20 Орадакы сәҹдәҝа�
ка�инләрини гурбанҝа�ларда
гурбан ҝәтирди вә инсан сү-
мүкләрини гурбанҝа�ларын
үстүндә јандырды.4 Сонра Је-
русәлимә гајытды.

21 Падша� бүтүн халга бу-
јурду: «Ә�д китабында јазыл-
дығы кими, Алла�ыныз Је-
�ова үчүн Пасха кечирин».S

22 Исраилдә �акимләр дөв-
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рүндән бу јана, нә Исраил пад-
ша�ларынын, нә Јә�уда пад-
ша�ларынын дөврүндә бу ҹүр
Пасха бајрамы кечирилмәмиш-
ди.* 23 Је�оваја �әср олун-
муш бу Пасха бајрамы Је-
русәлимдә Јушијјә падша�ын
�акимијјәтинин он сәккизинҹи
илиндә кечирилди.

24 Ка�ин Хилгијјәнин Је�о-
ванын мәбәдиндә тапдығы ки-
табда+ јазылан ганунлары је-
ринә јетирмәк үчүн Јушијјә
Јә�уданы вә Јерусәлими ҹин-
дарлардан, бахыҹылардан,, ев
бүтләриндән�-, ијрәнҹ бүтләр-
дән вә бүтүн мәнфур шејләр-
дән тәмизләди.¸ 25 Нә ондан
әввәл, нә дә ондан сонра Муса-
нын Ганунунда јазылдығы ки-
ми, бүтүн гәлби, бүтүн варлы-
ғы,/ вар ҝүҹү илә Је�оваја үз
тутан падша� олмады.

26 Амма Мәнәссәнин Је�о-
ваны гәзәбләндирән әмәллә-
ринә ҝөрә Онун Јә�удаја гар-
шы аловланан гәзәби сојума-
ды.1 27 Је�ова деди: «Јә�уда-
ны да Исраил кимиÀ өнүмдән
рәдд едәҹәјәм.3 Сечдијим шә-
�әрдән, Јерусәлимдән, “адымы
дашыјаҹаг” дедијим мәбәддән4

үз дөндәрәҹәјәм».
28 Јушијјәнин галан иш-

ләри, бүтүн етдикләри Јә-
�уда падша�ларынын тари-
хи китабында јазылмышдыр.
29 Онун дөврүндә Мисир пад-
ша�ы Не�о Фәрат чајы са�и-
линдә Ашшур падша�ына кө-
мәк етмәјә ҝетди. Јушијјә пад-
ша� онунла дөјүшмәјә чых-
ды. Не�о Меҝиддода онунла
гаршылашыб ону өлдүрдү.S

30 Јушијјәнин адамлары онун
ҹәсәдини арабаја гојуб Меҝид-
додан Јерусәлимә ҝәтирдиләр
вә өз гәбриндә дәфн етди-
ләр. Өлкә сакинләри Јушијјә-

67B68 � �º¸ÀbÀ +*fD

нин оғлу Јә�әзи мәс� едиб ата-
сынын јеринә тахта чыхарды.*

31 Јә�әз+ тахта чыханда
ијирми үч јашында иди вә
үч ај Јерусәлимдә �акимиј-
јәт сүрдү. Онун анасы либ-
налы Әрәмјанын гызы Хаму-
тал иди., 32 О, ата-бабалары
кими, Је�ованын бәјәнмәдији
пис ишләр ҝөрдү.- 33 Фирон
Не�о¸ ону Јерусәлимдә �аки-
мијјәтдән узаглашдырараг Һә-
мәс мәмләкәтиндә, Рибла�да/

зиндана салды. Сонра өлкәнин
үстүнә јүз талант� ҝүмүш вә
бир талант гызыл хәраҹ гој-
ду.1 34 Фирон Не�о Јушијјә-
нин јеринә онун оғлу Әлјакими
тахта чыхарды вә адыны дәји-
шиб Јә�јаким гојду. Јә�әзи
исә Мисирә апардыÀ вә о, ора-
да өлдү.3 35 Јә�јаким фиро-
на гызыл-ҝүмүш хәраҹ верди.
Фиронун тәләб етдији ҝүмү-
шү өдәмәк үчүн өлкә үзәринә
верҝи гојмалы олду. О, өлкә-
нин адамларынын �әр бирин-
дән торпагдан газандығы ҝә-
лирә ҝөрә гызыл-ҝүмүш алыб
фирон Не�оја верди.

36 Јә�јаким4 тахта чыханда
ијирми беш јашында иди вә он
бир ил Јерусәлимдә �акимиј-
јәт сүрдү.S Онун анасы рума�-
лы Фәдајын гызы Зәбидә иди.
37 О, ата-бабалары кимиm Је-
�ованын бәјәнмәдији пис иш-
ләр ҝөрдү. U

24 Јә�јакимин дөврүндә
Бабил падша�ы Навухо-

доносорV Јә�удаја јүрүш етди.
Јә�јаким үч ил она гуллуг
етди, амма сонра үсјан етди.
2 Је�ова онун үстүнә кәлда-
ниләринÄ, арамиләрин, муаби-
ләрин, әмуниләрин басгынчы
дәстәләрини ҝөндәрди. Је�о-
ва пејғәмбәрләри васитәсилә
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дедији кими, Јә�уданы дар-
мадағын етмәк үчүн онлары
ҝөндәрирди.* 3 Бүтүн бунлар
Јә�уданын башына Је�ованын
әмри илә ҝәлирди. Алла� он-
лары өнүндән јох етмәк ис-
тәјирди,+ чүнки Мәнәссә чох-
лу ҝүна� етмишди,, 4 о гәдәр
ҝүна�сыз ган төкмүшдү- ки,
Јерусәлими гана гәрг етмиш-
ди. Је�ова буну бағышламаг
истәмәди.¸

5 Јә�јакимин галан ишлә-
ри, бүтүн етдикләри Јә�уда
падша�ларынын тарихи кита-
бында јазылмышдыр./ 6 Јә�-
јаким ата-бабаларына говуш-
ду.1 Оғлу Јә�јакин онун јеринә
тахта чыхды.

7 Мисир падша�ы бир дә
өз өлкәсиндән чыхмады, чүн-
ки Бабил падша�ы Мисир ва-
дисиндәнÀ Фәрат чајына3 гә-
дәр Мисир падша�ынын бүтүн
торпагларыны тутмушду.4

8 Јә�јакинS тахта чыханда
он сәккиз јашында иди вә үч
ај Јерусәлимдә �акимијјәт сүр-
дү.m Онун анасы јерусәлимли
Әлнәтанын гызы Нә�ушта иди.
9 Јә�јакин атасы кими, Је�о-
ванын бәјәнмәдији пис ишләр
ҝөрдү. 10 Һәмин вахт Бабил
падша�ы Навуходоносорун
адамлары Јерусәлимә гаршы
јүрүш едиб шә�әри мү�асирә-
јә алдылар. U 11 Шә�әр мү�а-
сирәдә икән Бабил падша�ы
Навуходоносор ора ҝәлди.

12 Јә�уда падша�ы Јә�ја-
кин анасы, әјанлары, әмир-
ләри, сарај мәмурларыV илә
бирликдә Бабил падша�ы-
нын гаршысына чыхды.Ä Ба-
бил падша�ы өз �акимијјәти-
нин сәккизинҹи илиндә ону
әсир апарды.W 13 О, Је�ова-
нын мәбәдинин хәзинәсини
вә сарај хәзинәсини ҝөтүрдү.Y

Је�ованын дедији кими, Ис-

раил падша�ы Сүлејманын Је-
�ованын мәбәди үчүн дүзәлт-
дији бүтүн гызыл әшјалары
парча-парча етди.* 14 Бүтүн
Јерусәлим ә�лини, әмирләри+,
иҝид адамлары, сәнәткарла-
ры, дәмирчиләри� әсир апар-
ды., Үмумиликдә 10 000 нәфәр
әсир ҝетди. Фағыр-фүгәрадан
башга өлкәдә �еч ким галма-
ды.- 15 Беләҹә, о, Јә�јакини
Бабилә әсир апарды.¸ Һәмчи-
нин падша�ын анасыны, ар-
вадларыны, сарај мәмурлары-
ны вә өлкәнин ән нүфузлу
адамларыны Јерусәлимдән Ба-
билә сүрҝүн еләди. 16 Бабил
падша�ы 7000 дөјүшчүнүн �а-
мысыны, 1000 сәнәткар вә дә-
мирчини� Бабилә апарды. Он-
ларын �амысы дөјүш тәлими
алмыш иҝидләр иди. 17 Ба-
бил падша�ы Јә�јакинин јери-
нә онун әмиси Мәтәнја�ы/ тах-
та чыхарды вә адыны дәјишиб
Сидгијјә гојду.1

18 Сидгијјә тахта чыханда
ијирми бир јашында иди вә он
бир ил Јерусәлимдә �акимиј-
јәт сүрдү. Онун анасы либна-
лы Әрәмјанын гызы Хамутал
иди.À 19 О да Јә�јаким кими,
Је�ованын бәјәнмәдији пис
ишләр ҝөрдү.3 20 Је�ова гә-
зәбләндији үчүн Јерусәлим вә
Јә�уданын башына бу ишләр
ҝәлирди. Ахырда Алла� онла-
ры өнүндән рәдд етди.4 Сид-
гијјә Бабил падша�ына үсјан
етди.S

25 Сидгијјәнин �акимијјә-
тинин доггузунҹу илин-

дә, онунҹу ајын онунҹу ҝүнүн-
дә Бабил падша�ы Навуходо-
носорm бүтүн ордусу илә Је-
русәлимә јүрүш етди. U Орада
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ордуҝа� гуруб, шә�әрин әтра-
фында мү�асирә дивары тик-
ди.* 2 Шә�әр Сидгијјә падша-
�ын �акимијјәтинин он бирин-
ҹи илинә гәдәр мү�асирәдә
галды. 3 Дөрдүнҹү ајын дог-
гузунҹу ҝүнү шә�әрдә ҝүҹлү
аҹлыг вар иди,+ өлкәдә чө-
рәк галмамышды., 4 Һәмин
ҝүн шә�әр дивары сындырыл-
ды.- Ҝеҹә, кәлданиләр шә�ә-
рин әтрафында икән бүтүн дө-
јүшчүләр падша� бағынын ја-
нындакы гоша диварын ара-
сында јерләшән дарвазадан
гачдылар. Падша� Әрәбә јолу
илә ҝетди.¸ 5 Амма кәлдани-
ләрин гошуну падша�ы тәгиб
едиб Әри�а чөллүјүндә ону ја-
халады. Падша�ын бүтүн го-
шуну гачыб дағылды. 6 Кәл-
даниләр падша�ы тутуб/ Риб-
ла�а, Бабил падша�ынын �ү-
зуруна ҝәтирдиләр вә она
�өкм чыхардылар. 7 Сидгиј-
јәнин оғулларыны онун ҝөзү
габағында гәтлә јетирдиләр.
Сонра Навуходоносор Сидгиј-
јәнин ҝөзләрини чыхартды,
ону мис гандалларла гандал-
лајыб Бабилә апарды.1

8 Бешинҹи ајын једдинҹи
ҝүнүндә, Бабил падша�ы На-
вуходоносорун �акимијјәти-
нин он доггузунҹу илиндә Ба-
бил падша�ынын хидмәтчиси,
кешикчибашы НәбузарданÀ Је-
русәлимә ҝәлди.3 9 О, Је�о-
ванын мәбәдини,4 сарајыS вә
Јерусәлимдәки бүтүн евләри,m

о ҹүмләдән күбар адамларын
евләрини јандырды. U 10 Ке-
шикчибашы илә ҝәлән кәлда-
ни гошуну Јерусәлимин әтраф
диварларыны учурду.V 11 Ке-
шикчибашы Нәбузардан шә-
�әрдә галан адамлары, Бабил
падша�ына тәрәф кечәнләри
вә јердә галан ә�алини әсир
апарды.Ä 12 Амма үзүмчүлүк

вә әкинчиликлә мәшғул олмаг
үчүн өлкәнин ән касыб ә�а-
лисиндән бир гәдәр сахлады.*

13 Кәлданиләр Је�ованын мә-
бәдиндәки мис сүтунлары+

сындырдылар. Һәмчинин Је-
�ованын мәбәдиндәки араба-
лары,, мис чәни- дә сындырды-
лар. Миси Бабилә апардылар.¸

14 Онлар күл габларыны, кү-
рәкләри, фитил маггашлары-
ны, ҹамлары вә мәбәддә ишлә-
нән бүтүн мис әшјалары апар-
дылар. 15 Кешикчибашы ха-
лис гызылдан/ вә ҝүмүшдән
олан хәкәндазлары вә касала-
ры ҝөтүрдү.1 16 Сүлејманын
Је�ованын мәбәди үчүн дү-
зәлтдији ики сүтунун, чәнин
вә арабаларын мисини чәкмәк
мүмкүн дејилди.À 17 Сүтун-
ларын �әр бири он сәккиз гу-
лаҹ� �үндүрлүјүндә иди,3 сү-
тун башлығы мисдән иди. Сү-
тун башлығынын �үндүрлүјү
үч гулаҹ иди. Онун әтрафын-
дакы тор вә нарлар мисдән дү-
зәлдилмишди.4 Икинҹи сүтун
да үстүндәки торла бирликдә
биринҹинин ејни иди.

18 Кешикчибашы бөјүк ка-
�ин Сәрәја�ыS, көмәкчи ка�ин
Сәфәнјаныm вә үч гапы кешик-
чисини әсир апарды. U 19 О,
шә�әрдән дөјүшчүләрә баш-
чылыг едән сарај мәмуруну,
падша�ын шә�әрдә олан беш
шәхси мәслә�әтчисини, өлкә
ә�лини сәфәрбәр едән вә орду
башчысынын катиби олан мә-
муру, �абелә рәијјәтдән шә-
�әрдә галан алтмыш нәфә-
ри әсир апарды. 20 Кешик-
чибашы НәбузарданV онлары
Рибла�а, Бабил падша�ынын
�үзуруна апарды.Ä 21 Бабил
падша�ы онлары ҺәмәсдәкиW

Рибла�да өлдүрдү. Беләликлә,
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јә�удалылар өз өлкәләриндән
сүрҝүн олундулар.*

22 Бабил падша�ы Навухо-
доносор Шафан+ оғлу Әхигә-
мин, оғлу Гәдалини- Јә�удада
сахладығы ә�алинин үстүнә
нәзарәтчи гојду.¸ 23 Сәркәр-
дәләр вә онларын адамлары
Бабил падша�ынын Гәдали-
ни башчы гојдуғуну ешидәндә
Миспа�а, онун јанына ҝәлди-
ләр. Ҝәләнләр Нәсәнијјә оғлу
Исмајыл, Гәрја� оғлу Ју�ән-
на, нәтуфа�лы Тән�умәт оғлу
Сәрәја�, мәкати оғлу Әзни-
ја вә онларын адамлары иди./

24 Гәдали онлара вә адамла-
рына анд ичиб деди: «Кәлда-
ниләрә гуллуг етмәкдән горх-
мајын. Өлкәдә јашајыб Бабил
падша�ына гуллуг един, онда
хејир тапарсыныз».1

25 Једдинҹи ајда ша� нәс-
линдән олан Әлшама оғлу Нә-
сәнијјәнин оғлу ИсмајылÀ он

нәфәрлә ҝәлиб Гәдалини, Мис-
па�да онунла олан јә�удилә-
ри вә кәлданиләри өлдүрдү.*

26 Онда кичикдән тутмуш бө-
јүјә гәдәр бүтүн халг, о ҹүм-
ләдән сәркәрдәләр галхыб кәл-
даниләрин горхусундан Миси-
рә ҝетдиләр.+

27 Јә�уда падша�ы Јә�ја-
кинин, сүрҝүн олунмасынын
отуз једдинҹи илиндә он икин-
ҹи ајын ијирми једдинҹи ҝү-
нүндә Бабил падша�ы Әвил-
мәрдук тахта чыхды. Елә �ә-
мин ил о, Јә�уда падша�ы
Јә�јакини зиндандан чыхарт-
ды.- 28 Онунла ме�рибан да-
нышды, ону Бабилдә јанында
олан падша�лардан уҹа тутду.
29 Јә�јакин �әбс палтарыны
чыхарды. О, өмрүнүн ахыры-
на гәдәр падша�ын сүфрәсин-
дә отурду. 30 Падша� она өм-
рүнүн сонуна гәдәр ҝүндәлик
јемәк пајы верди.
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1 Адәм,
Шејс,*

Әнуш,
2 Гинан,
Мә�лаил,+

Јарәд,,
3 Һәнуг-,
Мәтушәлә�,
Ләмек,¸

4 Ну�/,
Сам1, Һам вә Јафәс.À

5 Јафәсин оғуллары бунлар
иди: Ҝүмәр, Мәҹуҹ, Мадај, Ја-
вән, Тубал,* Мәшәг+ вә Тирас.,

6 Ҝүмәрин оғуллары бун-
лар иди: Әшкиназ, Рифәт вә
Түҹарма.-

7 Јавәнин оғуллары бун-
лар иди: Әлиша, Таршиш,
Киттим вә Роданим�.
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8 Һамын оғуллары бунлар

иди: Куш*, Мисраим, Пут вә Кә-
нан.+

9 Кушун оғуллары бунлар
иди: Сиба,, Һәвилә, Сәбтә,
Рә�ма- вә Сәбтәкә.
Рә�манын оғуллары Сәба

вә Дидан иди.¸

10 Кушун Нәмруд адында
оғлу олду./ О, јер үзүндә илк
гүдрәтли адам олду.

11 Мисраимин Лудим1,
Әнамим, Лә�абим, Нәфту-
�им,À 12 Патрусим3, Кәслу-
�им (филиштлиләр�4 ондан
төрәјиб) вә КәфтуримS адын-
да оғуллары олду.

13 Кәнанын оғуллары бун-
лар иди: илки Сидонm,
Һет, U 14 �әмчинин јәбуси-
ләрV, амориләрÄ, ҝиргаши-
ләрW, 15 �ивиләрY, аргиләр,
синиләр, 16 арвадиләрZ, сә-
мариләр, �әмәсиләр.
17 Самын оғуллары бунлар

иди: Елам\, Ашшур¾, Әрфә�сад,
Луд вә Арам.

Һәмчинин Уз, Һул, Гәтар
вә Маш�.]

18 Әрфә�садын Сале�`,
Сале�ин Абир адында оғлу
олду.

19 Абирин ики оғлу олду.
Биринин ады Фалиг�a иди,
чүнки онун јашадығы вахтда
јер� бөлүнмүшдү. Гардашы-
нын ады Гә�тан иди.

20 Гә�танын Әлмудад, Сә-
лиф, Һазармавәд, Јарә�,b

21 Һәдурам, Узал, Дигла,
22 Обал, Абимаил, Сәба,
23 Офирd, Һәвиләº вә Ју-
баб адында оғуллары олду.
Бунларын �амысы Гә�танын
оғуллары иди.

5B56 � �À4S YÀZ+ÀWÀ`À Àa*aÀZE eSWSaO
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24 Сам,
Әрфә�сад,
Сале�,

25 Абир,
Фалиг*,
Рә�у+,

26 Сәруҹ,,
На�ур-,
Тарих¸,

27 Ибрам, јәни Ибра�им./

28 Ибра�имин оғуллары
Ис�аг1 вә ИсмајылÀ иди.
29 Онларын өвладлары

бунлар иди: Исмајылын илки
Нәбајүт3, ондан сонра Гәдар4,
Әдбиил, Мибшам,S 30 Миш-
ма, Дума�, Масса, Һәдад, Тәма,
31 Јәтур, Нафиш вә Гәдма.
Бунлар Исмајылын оғуллары
иди.

32 Ибра�имин кәнизи Гәту-
рәдәнm доғулан оғуллары бун-
лар иди: Зимран, Јөгшән, Мә-
дан, Мәдјән U, Ишбаг вә Шуа�V.

Јөгшәнин оғуллары Сәба
вә ДиданÄ иди.
33 Мәдјәнин оғуллары бун-

лар иди: Ифа�W, Ифәр, Һәнуг,
Әбида вә Әлда�.
Бунларын �амысы Гәтурәнин
өвладлары иди.

34 Ибра�имин Ис�аг адын-
да оғлу олду.Y Ис�агын оғулла-
ры ЕјсZ вә Исраил\ иди.

35 Ејсин оғуллары бунлар
иди: Әлифәз, Руил, Јәуш, Ја-
лам вә Гарун.¾

36 Әлифәзин оғуллары
бунлар иди: Тә�ман], Өмәр,
Сәфи, Гәтам, Гәназ, Тимнә вә
Әмалик.`

37 Руилин оғуллары бун-
лар иди: Нә�ат, Зара�, Ша-
ма� вә Миза�.a

38 Саиринb оғуллары бун-
лар иди: Лутан, Шубал, Сибун,
Ана�, Дишон, Исәр вә Дишән.d

39 Лутанын оғуллары бун-
лар иди: Хури вә Һумам�. Лу-
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танын баҹысынын ады Тим-
нә иди.*

40 Шубалын оғуллары
бунлар иди: Алван, Мана�ат,
Ејбал, Шәфи вә Унам.
Сибунун оғуллары Аја� вә

Ана� иди.+

41 Дишон Ана�ын оғлу
иди.
Дишонун оғуллары бунлар

иди: Һәмдан, Әшбан, Ифран
вә Кәран.,

42 Исәрин- оғуллары бун-
лар иди: Бил�ән, Зәван вә
Әган.
Дишәнин оғуллары Уз вә

Аран иди.¸

43 Исраиллиләрин падша-
�ы олмаздан әввәл Әдум/ ди-
јарында падша�лыг едәнләр
бунлар иди:1 Баур оғлу Бә-
лә�. Онун шә�әри Дин�аб
адланырды. 44 Бәлә� өлән-
дә онун јеринә бозра�лыÀ За-
ра� оғлу Јубаб падша� олду.
45 Јубаб өләндә онун јери-
нә тә�маниләрин дијарындан
олан Һушәм падша� олду.
46 Һушәм өләндә онун је-
ринә Муаб торпағында мәд-
јәниләри мәғлуб едән Бәдад
оғлу Һәдад падша� олду.
Онун шә�әри Авит адланыр-
ды. 47 Һәдад өләндә онун је-
ринә мәсригалы Сәмла пад-
ша� олду. 48 Сәмла өләндә
онун јеринә чај� кәнарындакы
Рә�бутдан олан Шаул падша�
олду. 49 Шаул өләндә онун
јеринә А�бур оғлу Баал�ә-
нан падша� олду. 50 Баал�ә-
нан өләндә онун јеринә Һәдад�
падша� олду. Онун шә�әри Пај
адланырды. Арвады Ме�заб
гызы Мәтрәдин гызы Ме�итаб
иди. 51 Сонра Һәдад өлдү.
Әдум шејхләри� бунлар иди:

шејх Тимнә, шејх Алва,

5B8< � �À`*b h*UmD 5B9> � �` 7:B7= *UÀO
aSZ/À ÁÀ/*`D 5B95 � 
À+SWÀ +*jhmO
W*`mD

шејх Јәттат,* 52 шејх Ә�ули-
бам, шејх Ила�, шејх Фи-
нун, 53 шејх Гәназ, шејх Тә�-
ман, шејх Мибсар, 54 шејх
Мәгдиил вә шејх Ирам. Бунлар
Әдум шејхләри иди.

2 Исраилин+ оғуллары бун-
лар иди: Рубән,, Шәмун-,

Лави¸, Јә�уда/, Јәсакир1, Зә-
булунÀ, 2 Дан3, Јусиф4, Бинја-
минS, Нифталыm, Ҹад U вә
АширV.

3 Јә�уданын оғуллары бун-
лар иди: Әир, Онан вә Сале�.
Онун бу үч оғлу кәнани гадын-
дан,Ä Шуанын гызындан доғул-
мушду. Јә�уданын илки Әир
Је�ованын ҝөзүндә пис адам
иди, буна ҝөрә дә ону өл-
дүрдү.W 4 Ҝәлини ТамарданY

Јә�уданын ФарәсZ вә Зара�
адында оғуллары олду. Јә�уда-
нын беш оғлу вар иди.

5 Фарәсин оғуллары Һәс-
рун вә Һәмүл\ иди.

6 Зара�ын оғуллары бунлар
иди: Зүмри, Итан, Һиман, Кәл-
күл вә Дара. Ҹәми беш оғул.

7 Ахар� Гарминин оғлу
иди. О, мә�в едилмәли шеј-
ләрлә¾ бағлы сәдагәтсизлик
едиб Исраилин башына бәла
ҝәтирмишди.]

8 Итанын оғлу Әзрија иди.
9 Һәсрунун оғуллары бун-

лар иди: Јарә�миил`, Рамa вә
Кәлубај�.

10 Рам Әминәдабын ата-
сы иди.b Әминәдаб Нә�сунунd

атасы иди. Нә�сун Јә�уда өв-
ладларынын башчысы иди.
11 Нә�сун Салманынº, Сал-
ма Буәзинe, 12 Буәз Аби-
дин, Абид Јәссәнин атасы
иди.f 13 Јәссәнин оғулла-
ры бунлар иди: илки Әл-
јаб, икинҹиси ӘбунәдәбÑ,
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үчүнҹүсү Шима*, 14 дөр-
дүнҹүсү Нәснаил, бешин-
ҹиси Раддај, 15 алтынҹы-
сы Өзәм, једдинҹиси Давуд+.
16 Онларын баҹылары Сәр-
ја вә Абигајил, иди. Сәрја-
нын үч оғлу вар иди: Абшај-,
Јуаб¸ вә Асаил/. 17 Абигаји-
лин Амасса1 адында оғлу
олду. Амассанын атасы исма-
јыллы Јатир иди.

18 Һәсрун оғлу Калибин
арвады Әзубәдән вә Јәруф-
дан оғуллары олду. Онун
оғуллары бунлар иди: Јашир,
Шобаб вә Ардун. 19 Әзубә
өләндә Калиб ӘфратыÀ алды
вә ондан Хур3 олду. 20 Ху-
рун Ур адында, Урун Бәса-
лил4 адында оғлу олду.
21 Сонра Һәсрун Ҝиладын

атасы Ма�иринS гызы илә ја-
хынлыг етди. Алтмыш јашын-
да икән алдығы бу гадын-
дан Сәгуб доғулду. 22 Сәгу-
бун Јаирm адында оғлу олду.
Онун Ҝилад U торпағында ијир-
ми үч шә�әри вар иди.
23 Сонралар ГәшурV вә АрамÄ

Һаввут-ЈаириW, КәнатыY вә
онун бүтүн әтраф шә�әрләри-
ни, ҹәми алтмыш шә�әри он-
ларын әлиндән алды. Бунла-
рын �амысы Ҝиладын атасы
Ма�ирин өвладлары иди.

24 ҺәсрунZ Калиб-Әфратда
өләндән сонра арвады Әбијја
ондан Тәгу�ун\ атасы Аш�уру¾

доғду.
25 Һәсрунун илки олан

Јарә�миилин оғуллары бун-
лар иди: илки Рам, Бү-
на�, Өрән, Өзәм вә Әхијјә.
26 Јарә�миил Әтарә адында
башга арвад да алды. О, Уна-
мын анасы иди. 27 Јарә�-
миилин илки Рамын оғулла-
ры бунлар иди: Мәаз, Јәмин
вә Әгәр. 28 Унамын оғулла-
ры Шаммај вә Јада иди.
Шаммајын оғуллары Надаб

вә Абишур иди. 29 Абишу-
рун арвадынын ады Аби-
�аил иди. Аби�аилдән Әхбан
вә Молид доғулду. 30 На-
дабын оғуллары Салид вә
Афаим иди. Салид дүнјадан
оғулсуз көчдү. 31 Афаимин
оғлу Јиши иди. Јишинин
оғлу Шишан, Шишанын оғлу
Ә�лај иди. 32 Шаммајын
гардашы Јаданын оғуллары
Јатир вә Јонатан иди. Ја-
тир дүнјадан оғулсуз көчдү.
33 Јонатанын оғуллары Фә-
ләс вә Заза иди. Бунлар Ја-
рә�миилин өвладлары иди.

34 Шишанын оғлу јох иди,
јалныз гызлары вар иди. Ши-
шанын Јар�ај адлы мисир-
ли нөкәри вар иди. 35 Ши-
шан гызыны нөкәри Јар�аја
верди. О да она Аттајы доғ-
ду. 36 Аттај Натанын, На-
тан Зәбадын, 37 Зәбад Иф-
лалын, Ифлал Абидин,
38 Абид Јә�унун, Јә�у Әзри-
јанын, 39 Әзрија Һәләзин,
Һәләз Илјаса�ын, 40 Илја-
са� Сисмајын, Сисмај Сәл-
лумун, 41 Сәллум Јәгмијјә-
нин, Јәгмијјә Әлшаманын
атасы иди.

42 Јарә�миилин гардашы
Калибин* оғуллары бунлар
иди: Зифин атасы олан илк
оғлу Миса вә Һәбрунун ата-
сы Мәрашын оғуллары.
43 Һәбрунун оғуллары бун-
лар иди: Гарун, Тәффуа, Рә-
гим вә Шәма. 44 Шәма Ра-
�амын атасы иди. Ра�ам
Јоргамын атасы иди. Рә-
гим Шаммајын атасы иди.
45 Шаммајын оғлу Мәун иди,
Мәун исә Бејт-Сурун+ ата-
сы иди. 46 Калибин ҹаријә-
си Ифа� Һараны, Мосаны вә
Ҹәзизи доғду. Һаран Ҹәзи-
зин атасы иди. 47 Јо�дајын
оғуллары бунлар иди: Риғәм,
Јутәм, Гәшән, Фәләт, Ифа�
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вә Шааф. 48 Калибин ҹари-
јәси Мәка� Сәбәри вә Тир-
�аны доғду. 49 Сонралар о,
Мадмәннанын* атасы Шаа-
фы, Мә�бәнанын вә Ҝиба-
нын+ атасы Шәва�ы доғду.
Калибин, гызынын ады
Ахша- иди. 50 Бунлар Кали-
бин өвладлары иди.
Әфратын¸ илк оғлу Ху-

рун/ оғуллары бунлар иди:
Кирјат-Јаримин1 атасы Шу-
бал, 51 Бејтлә�минÀ атасы
Салма, Бејт-Гәдрин атасы
Һәрәф. 52 Кирјат-Јаримин
атасы Шубалын өвладлары
Һәрју� вә мену�отлуларын
јарысы иди. 53 Кирјат-Ја-
римдә јашајан нәсилләр
бунлар иди: итрилиләр3, пут-
лулар, шуматлылар вә миш-
ралылар. Сора�лылар4 вә
әштуллуларS онлардан тө-
рәмишдиләр. 54 Салманын
өвладлары бунлар иди: Бејт-
лә�мдәm, Нәтуфа�да, Атрут-
Бејт-Јуабда јашајанлар, мана-
�атлыларын јарысы вә
суриләр. 55 Јабәсдә јаша-
јан мирзәләрин нәсиллә-
ри бунлар иди: тиратлылар,
шиматлылар вә су�атлылар.
Бунлар Рә�аб U евинин атасы
Һәммәсдән төрәјән гәниләрV

иди.

3 Давудун Һәбрунда доғулан
оғуллары бунлар иди:Ä ил-

кини јизраилли А�наамданW

доғулан ӘмнунY, икинҹиси
кармелли АбигајилдәнZ до-
ғулан Дәнјал, 2 үчүнҹүсү Гә-
шур падша�ы Талмајын гызы
Мәка�дан доғулан Абсалам\,
дөрдүнҹүсү Һаггитдән доғу-
лан Әдунијјә¾, 3 бешинҹиси
Абиталдан доғулан Шәфәтај,
алтынҹысы арвады Игләдән
доғулан Исрам. 4 Давудун бу
алты оғлу Һәбрунда доғулмуш-
ду. Давуд орада једди ил алты
ај, Јерусәлимдә исә отуз үч ил
�акимијјәт сүрмүшдү.]

5 Давудун Јерусәлимдә до-
ғулан ушаглары бунлар иди:*

Әмаилин гызы Бадсәбадан+

доғулан дөрд оғлу — Шима,
Шобаб, Натан, вә Сүлејман-.
6 Диҝәр доггуз оғлу: Иб�ар,
Әлшама, Әлфәлит, 7 Нуға,
Нафиг, Јафја, 8 Әлшама, Әл-
јада вә Әлфәлит. 9 Ҹаријәлә-
рин оғулларындан башга Да-
вудун бүтүн оғуллары бунлар
иди. Онларын Тамар адында
баҹысы вар иди.¸

10 Сүлејманын оғлу Рә�а-
бам/, онун оғлу Әбијја1, онун
оғлу АсаÀ, онун оғлу Јә�уша-
фат3, 11 онун оғлу Јә�урам4,
онун оғлу Ә�әзјаS, онун оғлу
Јуәсm, 12 онун оғлу АмисајU,
онун оғлу ӘзријаV, онун
оғлу ЈутәмÄ, 13 онун оғлу
Ә�әзW, онун оғлу ҺизгијјәY,
онун оғлу МәнәссәZ, 14 онун
оғлу Амун\, онун оғлу Јушиј-
јә¾ иди. 15 Јушијјәнин оғул-
лары бунлар иди: илки Ју�ән-
на, икинҹиси Јә�јаким], үчүн-
ҹүсү Сидгијјә`, дөрдүнҹүсү
Сәллум. 16 Јәкунјаa Јә�јаки-
мин оғлу иди, Сидгијјә Јәкун-
јанын оғлу иди. 17 Әсирлијә
апарылмыш Јәкунјанын оғул-
лары бунлар иди: Шәәлтиил,
18 Мәлкирам, Фәдај, Синәз-
зәр, Јәгмијјә, Һушам вә Нәдәб-
ја. 19 Фәдајын оғуллары Зә-
рубабилb вә Шимај иди. Зәру-
бабилин оғуллары Мәшуллам
вә Һәнанијјә иди. (Сәлимәт он-
ларын баҹысы иди.) 20 Ди-
ҝәр беш оғлу — Һашуб, О�ил,
Бәрхија, Һәсәди, Јушаб-Һәсәд.
21 Һәнанијјәнин оғуллары Фә-
лати вә Јашај иди. Јашајын
оғлу Рәфај, Рәфајын оғлу Әр-
нан, Әрнанын оғлу Әбдија, Әб-
дијанын оғлу Сәкәнја иди.
22 Сәкәнјанын өвладларыШә-
мај вә онун оғуллары Һәттуш,
Јәгәл, Бәрјах, Нәрја вә Ша-
фат иди. Ҹәми алты нәфәр.
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23 Нәрјанын оғуллары бунлар
иди: Илјәнај, Һизгија вә Әзри-
гәм. Ҹәми үч оғул. 24 Илјәна-
јын оғуллары бунлар иди: Ху-
давијјә, Әлјасиб, Фәлај, Аггуб,
Ју�әнна, Дәлај вә Әнани. Ҹәми
једди оғул.

4 Јә�уданын оғуллары бун-
лар иди: Фарәс*, Һәсрун+,

Гарми, Хур, вә Шубал-. 2 Шу-
балын оғлу Рәјанын Ја�әс
адында, Ја�әсин Ахумај вә Ла-
�ад адында оғлу олду. Бун-
лар сора�лыларын¸ нәсиллә-
ри иди. 3 Етамын/ атасы-
нын� оғуллары бунлар иди:
Јизраил, Исма, Идбәс (баҹыла-
рынын ады Һәсләлпәна иди),
4 Ҹәдурун атасы Фәнуил вә
Һуша�ын атасы Исәр. Бунлар
Әфратын илк оғлу, Бејтлә�-
мин1 атасы ХурунÀ оғуллары
иди. 5 Тәгу�ун3 атасы Аш�у-
рун4 Һәла вә Нара адында ики
арвады вар иди. 6 Нара она
Ә�уззәми, Һәфәри, Тәмәни вә
Ахаштары доғду. Бунлар На-
ранын оғуллары иди. 7 Һәла-
дан доғулан оғуллар бунлар
иди: Сәрит, Ис�ар вә Итан.
8 Гузун өвладлары бунлар
иди: Әнуб, Собба вә Һарум
оғлу Ә�раилин нәсли.

9 Јабәс гардашлары ичин-
дә ән �өрмәтлиси иди. Анасы:
«Ону ағры ичиндә доғдум», —
дејәрәк адыны Јабәс� гојмуш-
ду. 10 Јабәс Исраилин Алла-
�ыны чағырыб деди: «Нә олар,
мәнә хејир-дуа вер, торпағымы
ҝенишләндир, мәнә дајаг ол,
хата-баладан мәни узаг ет».
Алла� онун диләјини јеринә је-
тирди.

11 Шу�а�ын гардашы Кәлу-
бун Ме�ир адында оғлу олду.
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Ме�ир Әстунун атасы иди.
12 Әстунун Бејтрәфа, Фаси�
вә Тә�инна� адында оғул-
лары олду. Тә�инна� Ир-На-
�ашын атасы иди. Бунлар
рәга�лылар иди. 13 Гәназын
оғуллары Үсниил* вә Сәрәја�
иди. Үсниилин Хәтат адында
оғлу вар иди. 14 Мә�нутајын
Өфра адында оғлу олду. Сәрә-
ја�ын Јуаб адында оғлу олду.
Јуаб Ҹә�әршимин� атасы иди.
Онлар сәнәткар олдугларын-
дан шә�әр белә адланырды.

15 Јуфәнна оғлу Калибин+

оғуллары бунлар иди: Иру,
Ила� вә Наам. Ила�ын Гәназ
адында оғлу вар иди. 16 Јә-
�алилин оғуллары бунлар иди:
Зиф, Зифа�, Тирја вә Әсарил.
17 Әзранын оғуллары бунлар
иди: Јатир, Меред, Ифәр вә Ја-
лун. О� �амилә галыб она
Мәрјәми, Шаммајы вә Ишти-
манын атасы Ишбаны доғду.
18 (Онун јә�уди арвады Ҹәду-
рун атасы Јәрәди, Согонун
атасы Һабири вә Зәна�ын ата-
сы Јәгусәили доғду.) Бунлар
Мередин арвады фирон гызы
Бидијјәнин оғуллары иди.

19 На�амын баҹысы, Һудја-
нын арвадынын оғуллары ҝе-
ремли Гәјланын вә мәкати Иш-
тиманын атасы иди. 20 Шә-
мунун оғуллары бунлар иди:
Әмнун, Ринна, Бән�әнан вә Ти-
лон. Јишинин оғуллары Зө�әт
вә Бәнзө�әт иди.

21 Јә�уданын оғлу Сале-
�ин, өвладлары бунлар иди:
Ләҹа�ын атасы Әир, Мәрашын
атасы Лада�, Әшбија нәслин-
дән зәриф парча тохујан ус-
таларын аиләләри, 22 Југим,
кәзбалылар, Јуәш, Сәраф (бун-
лар муаби арвадлар алмышды-
лар), Јәшублә�м. Бу мәлумат
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гәдим јазылардан ҝөтүрүлүб.
23 Онлар Нәтаим вә Ҹәдәрә-
дә јашајан дулусчулар идиләр,
орада јашајыб падша� үчүн
ишләјирдиләр.

24 Шәмунун* оғуллары бун-
лар иди: Нәмуил, Јәмин, Ја-
риб, Зара�, Шаул.+ 25 Шау-
лун оғлу Сәллум, Сәллу-
мун оғлу Мибшам, Мибшамын
оғлу Мишма иди. 26 Мишма-
нын өвладлары бунлар иди:
Һәмуил, онун оғлу Зәггур,
онун оғлу Шимај. 27 Шима-
јын он алты оғлу, алты
гызы вар иди; гардашлары-
нынса бу гәдәр оғлу јох иди.
Онларын �еч биринин аи-
ләсиндә Јә�уданын оғулла-
рында олдуғу гәдәр оғлан јох
иди., 28 Онларын јашадығы
јерләр бунлар иди: Биир-Сәба-,
Молад¸, Һазар-Шуал/, 29 Бәл-
�ә, Әзәм1, Толад, 30 БәтуилÀ,
Һорма3, Сығлаг4, 31 Бејт-Мә-
рәкбут, Һазар-СузимS, Бејт-
Бири вә Шәраим. Бу шә�әр-
ләр Давудун падша�лыг етди-
ји вахта гәдәр онларын иди.

32 Онларын јашајыш мәс-
кәнләри бунлар иди: Етам,
Ајин, Риммун, Түкән вә Ашанm.
Ҹәми беш шә�әр. 33 Он-
ларын бу шә�әрләр әтрафын-
да олан јашајыш мәскәнлә-
ри Баала гәдәр узаныр-
ды. Бу, онларын нәсил шә-
ҹәрәси вә јашадығы јерләрин
адларыдыр. 34 Шәмунун нә-
сил шәҹәрәсинә бунлар да
дахилдир: Мешобаб, Јәмләк,
Амисај оғлу Јушә�, 35 Јуил,
Әсаилин нәтиҹәси, Сәрәја�ын
нәвәси, Јушибјанын оғлу Јә�у,
36 Илјәнај, Јагуба�, Јәшу�ај,
Әсја�, Адаил, Јәсмиил, Бәна-
ји, 37 Зиза (Зиза Шифинин,
Шифи Аллунун, Аллун Јада-
јын, Јадај Шимринин, Шим-
ри Шәмајын оғлу иди).
38 Адлары садаланан бу адам-

лар нәсил башчылары иди-
ләр; онларын нәсли артыб-
чохалмышды. 39 Онлар сү-
рүләринә отлаг ахтара-ахтара
вадинин шәргинә, Ҹәдур шә�ә-
ринин ҝиришинә гәдәр ҝә-
либ чыхмышдылар. 40 Ахыр-
да ҝөмҝөј отлаглар тапдылар.
О дијар ҝениш, сакит вә динҹ
јер иди. Әввәлләр орада Һа-
мын* нәслиндән оланлар јаша-
јырды. 41 Адлары гејдә алы-
нан бу адамлар Јә�уда падша-
�ы Һизгијјәнин+ дөврүндә ора
ҝәлиб орада јашајан �амлыла-
рын вә мәунларын чадырлары-
ны дағытдылар, �амысыны гы-
рыб көкүнү кәсдиләр вә тор-
пагларында мәскунлашдылар,
чүнки орада сүрүләри үчүн
отлаглар вар иди.

42 Шәмунлулардан 500 нә-
фәр Јиши оғуллары Фәлати-
нин, Нәрјанын, Рәфајын вә
Үззиилин башчылығы алтын-
да Саир дағына, ҝедиб 43 сағ
галан әмалигәләри- гырдылар
вә орада мәскән салдылар. Он-
лар бу ҝүнәдәк орада јашајыр-
лар.

5 Исраилин илки Рубән¸ иди.
О, илк оғул олса да, ата-

сынын јатағыны ләкәләдији
үчүн/ илк оғуллуг �аггы Ис-
раил оғлу Јусифин оғуллары-
на верилмишди.1 Беләликлә, о,
нәсил шәҹәрәсиндә илк оғул-
луг �аггыјла гејдә алынмады.
2 Јә�удаÀ гардашларындан
үстүн олса да, рә�бәр ондан
ҝәлсә дә,3 илк оғуллуг �аггы
Јусифә мәхсус иди. 3 Исраи-
лин илки Рубәнин оғулла-
ры бунлар иди: Һәнуг, Фәл-
лу, Һәсрун вә Гарми.4 4 Шә-
мај Јуилин оғлу иди. Онун
оғлу Јәҹуҹ, онун оғлу Шимај,
5 онун оғлу Микә, онун оғлу
Рәја, онун оғлу Баал, 6 онун
оғлу Бијира� иди. Ону Аш-
шур падша�ы ТиглатпаласарS
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әсир апармышды. О, рубәнли-
ләрин башчысы иди. 7 Онун
нәсил шәҹәрәсиндә аиләләри-
нә ҝөрә, мәншәләринә ҝөрә
гардашлары бунлар иди: баш-
чы Јаәл, Зәкәријјә 8 вә Јуи-
лин нәтиҹәси, Шәманын нәвә-
си, Әзазын оғлу Бәлә�. О,
Аруирдә*, Нәба вә Баал-Мәу-
на+ гәдәр олан әразидә јаша-
јырды. 9 Шәргдә онун тор-
паглары Фәрат чајы, са�илин-
дәки чөллүјүн башланғыҹына
гәдәр иди. Чүнки онларын сү-
рүләри Ҝилад торпағында- чох
артмышды. 10 Талутун дөв-
рүндә онлар �әҹәриләрлә
мү�арибә едиб онлары мәғ-
луб етмишдиләр. Беләҹә, он-
лар Ҝиладдан шәргдәки бүтүн
торпагларда чадыр гуруб мәс-
кән салдылар.

11 Онларын јанында, Сәл-
хәјәдәк¸ Башан дијарында
Ҹад өвладлары јашајырды.
12 Јуил башчы иди, ондан
сонра Шафам ҝәлирди, Ја-
нај вә Шафат да Башанда
башчы идиләр. 13 Онларын
нәсилләриндән олан го�ум-
лары бунлар иди: Микајыл,
Мәшуллам, Сәба, Јурај, Јакан,
Зија, Абир. Ҹәми једди нәфәр.
14 Бунлар Аби�аилин оғулла-
ры иди. Аби�аил Хуринин,
Хури Јурја�ын, Јурја� Ҝила-
дын, Ҝилад Микајылын, Мика-
јыл Јәшишајын, Јәшишај Јә�-
дунун, Јә�ду Бузун оғлу иди.
15 Гуни оғлу Әбдиилин оғлу
Әхи онларын нәсил башчысы
иди. 16 Онлар Ҝиладда/, Ба-
шанда1 вә онун әтраф шә�әр-
ләриндә, бүтүн Шарон отлаг-
ларынын әразисиндә јашајыр-
дылар. 17 Онларын адлары
Јә�уда падша�ы ЈутәминÀ вә
Исраил падша�ы Әрубамын�3

дөврүндә нәсил шәҹәрәләрин-
дә гејд олунду.

9B5; � II ¿`d+*YD

18 Рубәнлиләр, ҹадлылар
вә Мәнәссә гәбиләсинин јары-
сынын дөјүшә габил, гылынҹ-
галхан тутан, јај-каманла си-
ла�ланмыш 44 760 иҝид дө-
јүшчүсү вар иди. Онларын
�амысы �әрби тәлим кечмиш-
ди. 19 Онлар �әҹәриләрлә*,
Јәтурла, Нафишлә+ вә Нә-
дубла мү�арибә етмишдиләр.
20 Мү�арибәдә көмәк алдыг-
ларындан �әҹәриләри вә он-
ларын мүттәфигләрини мәғ-
луб етмишдиләр. Онлар мү�а-
рибә вахты Алла�дан имдад
диләмишдиләр, Алла� да Она
ҝүвәндикләри үчүн, онларын
јалварышына ҹаваб вермиш-
ди. 21 Онларын �ејванлары-
ны — 50 000 дәвә, 250 000 го-
јун, 2000 ешшәк әлә кечирмиш,
100 000 нәфәр адамы әсир ҝө-
түрмүшдүләр. 22 О вахт чох-
лу адам �әлак олмушду. Чүнки
мү�арибәни Алла� апарырды.-

Онлар сүрҝүнә гәдәр өз јурд-
ларында јашадылар.¸

23 Мәнәссә гәбиләсинин ја-
рысы/ Башан дијарындан
Баал-Һәрмуна, Сәнирә вә Һәр-
мун дағына1 гәдәр олан тор-
пагларда јашајырды. Онла-
рын сајы-�есабы јох иди.
24 Онларын нәсил башчыла-
ры бунлар иди: Ифәр, Јиши,
Әлиил, Әзриил, Әрәмја, Худа-
вијјә, Јә�дил. Онлар иҝид дө-
јүшчүләр, адлы-санлы адам-
лар, нәсил башчылары идиләр.
25 Амма ата-бабаларынын Ал-
ла�ына сәдагәтсизлик етди-
ләр, Алла�ын онларын өнүндә
мә�в етдији өлкә халгларынын
алла�лары илә Она хәјанәт ет-
диләр.À 26 Буна ҝөрә Исраи-
лин Алла�ы Ашшур падша�ы3

Пүлүн (Ашшур падша�ы Тиг-
латпаласар)4 үрәјиндә нијјәт
ојатды, о, рубәнлиләри, ҹадлы-
лары вә Мәнәссә гәбиләсинин
јарысыны Һала�а, Һабора, Һа-
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раја вә Гозан чајынын са�или-
нә сүрҝүн етди.* Онлар бу ҝү-
нәдәк орададырлар.

6 Лавинин+ оғуллары бун-
лар иди: Һирсән, Кә�ат,

вә Мерар.- 2 Кә�атын оғулла-
ры бунлар иди: Имран, Ис-
�ар¸, Һәбрун вә Үззиил/.
3 Имранын1 өвладлары бун-
лар иди: ҺарунÀ, Муса3 вә Мәр-
јәм4. Һарунун оғуллары бун-
лар иди: Надаб, Аби�уS, Әлја-
зарm вә ИсамарU. 4 Әлјазарын
Фән�асV адында оғлу олду.
Фән�асын Абишу, 5 Абишу-
нун Бугги, Буггинин Уззи,
6 Уззинин Зара�ја, Зара�ја-
нын Мәрјут, 7 Мәрјутун Әма-
ријјә, Әмаријјәнин ӘхитубÄ,
8 Әхитубун СадыгW, Садығын
ӘхимасY, 9 Әхимасын Әзри-
ја, Әзријанын Ју�әнна, 10 Ју-
�әннанын Әзрија адында оғлу
олду. О, Сүлејманын Јерусә-
лимдә тикдији мәбәддә ка�ин
иди.

11 Әзријанын Әмаријјә,
Әмаријјәнин Әхитуб, 12 Әхи-
тубун СадыгZ, Садығын Сәл-
лум, 13 Сәллумун Хилгијјә\,
Хилгијјәнин Әзрија, 14 Әзри-
јанын Сәрәја�¾, Сәрәја�ын Јә-
�усадиг] адында оғлу олду.
15 Је�ова Навуходоносорун
әли илә Јә�уда вә Јерусәлим
ә�алисини сүрҝүнә ҝөндәрән-
дә Јә�усадиг дә онларын ара-
сында иди.

16 Лавинин оғуллары бун-
лар иди: Һирсәм�, Кә�ат вә
Мерар. 17 Һирсәмин оғулла-
рынын адлары Либни вә Ши-
мај иди.` 18 Кә�атын оғулла-
ры бунлар иди: Имран, Ис�ар,
Һәбрун вә Үззиил.a 19 Мера-
рын оғуллары Мә�ли вә Муши
иди.
Лавилиләрин нәсил башчы-

ларынын адлары:b 20 Һирсә-
мин өвладлары:d Либни, онун

:B5: � 5OÆS *UÀ/À ÁS`aÀZD

оғлу Ја�әс, онун оғлу Зим-
ма�, 21 онун оғлу Јуа�,
онун оғлу Идду, онун оғлу За-
ра�, онун оғлу Јәтрај. 22 Кә-
�атын өвладлары: Әминә-
даб, онун оғлу Гарун*, онун
оғлу Әсир, 23 онун оғлу Әл-
гәна, онун оғлу Әбиасәф+, онун
оғлу Әсир, 24 онун оғлу Та-
�ат, онун оғлу Уриил, онун
оғлу Үзијјә, онун оғлу Шаул.
25 Әлгәнанын оғуллары: Әмә-
сај вә Әхимут. 26 Әлгәнанын
өвладлары: Софај, онун оғлу
Нә�ат, 27 онун оғлу Әлјаб,
онун оғлу Јәра�им, онун оғлу
Әлгәна,. 28 Ишмуилин- оғул-
лары: илки Јуил, икинҹиси
Әбијја.¸ 29 Мерарын өвлад-
лары: Мә�ли,/ онун оғлу Либ-
ни, онун оғлу Шимај, онун
оғлу Үзза�, 30 онун оғлу
Шима, онун оғлу Һәггија, онун
оғлу Әсја�.

31 Ә�д сандығы Је�ованын
евинә ҝәтириләндән сонра Да-
вуд орада мәзмур охујанлар
үзәриндә рә�бәрләр тәјин ет-
мишди.1 32 Сүлејман Јерусә-
лимдә Је�ованын евини тикә-
нә гәдәрÀ онлар Мүгәддәс ча-
дырын, јәни Һүзур чадырынын
өнүндә мәзмур охујурдулар.
Һәр бири она �әвалә олу-
нан вәзифәни јеринә јетир-
мәклә хидмәтини иҹра едир-
ди.3 33 Оғуллары илә бирҝә
хидмәт едәнләр бунлар иди:
кә�атлылардан мәзмур оху-
јан Һиман4. Һиман ЈуилинS,
Јуил Ишмуилин, 34 Ишмуил
Әлгәнанынm, Әлгәна Јәра�и-
мин, Јәра�им Әлиилин, Әлиил
Тоа�ын, 35 Тоа� Суфун, Суф
Әлгәнанын, Әлгәна Ма�атын,
Ма�ат Әмәсајын, 36 Әмәсај
Әлгәнанын, Әлгәна Јуилин,
Јуил Әзријанын, Әзрија Сә-
фәнјанын, 37 Сәфәнја Та�а-
тын, Та�ат Әсирин, Әсир
Әбиасәфин, Әбиасәф Гарунун,
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38 Гарун Ис�арын, Ис�ар Кә-
�атын, Кә�ат Лавинин, Лави
Исраилин оғлу иди.

39 Һиманын јанында гарда-
шы Асәф* дурурду. Асәф Бәр-
хијанын, Бәрхија Шиманын,
40 Шима Микајылын, Мика-
јыл Бәәссәнин, Бәәссә Мәл-
кијјәнин, 41 Мәлкијјә Исни-
нин, Исни Зара�ын, За-
ра� Адајын, 42 Адај Итанын,
Итан Зимма�ын, Зимма� Ши-
мајын, 43 Шимај Ја�әсин, Ја-
�әс Һирсәмин, Һирсәм Лави-
нин оғлу иди.

44 Солда гардашлары Ме-
рар+ өвладларындан Итан ду-
рурду., Итан Гишинин, Гиши
Әбдәнин, Әбдә Мәллухун,
45 Мәллух Һәшбијјәнин, Һәш-
бијјә Амисајын, Амисај Хилгиј-
јәнин, 46 Хилгијјә Амсинин,
Амси Бәннинин, Бәнни Сәми-
рин, 47 Сәмир Мә�линин,
Мә�ли Мушинин, Муши Мера-
рын, Мерар Лавинин оғлу иди.

48 Онларын гардашлары
лавилиләрә Алла�ын евиндә-
ки, Мүгәддәс чадырдакы бү-
түн ишләр �әвалә олунмушду.-

49 Һарун вә оғуллары¸ Исраи-
лин ҝүна�ларынын кәффарәси
үчүн/ Алла�ын гулу Мусанын
вердији бүтүн әмрләрә ујғун
олараг, сон дәрәҹә мүгәддәс
шејләрлә әлагәдар бүтүн иш-
ләри јеринә јетирир, јандыр-
ма гурбанҝа�ында1 вә бухур
гурбанҝа�ындаÀ гурбан түстү-
сү тәгдим едирдиләр. 50 Һа-
рунун өвладлары:3 Әлјазар4,
онун оғлу Фән�ас, онун оғлу
Абишу, 51 онун оғлу Бугги,
онун оғлу Уззи, онун оғлу
Зара�ја, 52 онун оғлу Мәрјут,
онун оғлу Әмаријјә, онун
оғлу ӘхитубS, 53 онун оғлу
Садыгm, онун оғлу Әхимас.

54 Онларын јашадығы вә
дүшәрҝә салдығы торпаглар
бунлардыр. Илк пүшк Кә�ат

нәслиндән олан Һарун өв-
ладларына дүшдү. 55 Јә�у-
да торпағында олан Һәбрун-
ла* әтраф отлаглары онлара
верилди. 56 Лакин шә�әрин
торпаг са�әләри вә кәндлә-
ри Јуфәнна оғлу Калибә ве-
рилди.+ 57 Һарунун оғулла-
рына сығынаҹаг шә�әрләр�,

кими Һәбрун-, еләҹә дә Либна¸

илә отлаглары, Јәттир/, Ишти-
ма илә отлаглары,1 58 Хиләз-
лә отлаглары, ДәбирләÀ отлаг-
лары, 59 Ашанла3 отлагла-
ры, Бејт-Шәмслә4 отлаглары,
60 Бинјамин гәбиләсинин тор-
пағындан ҜибаS илә отлагла-
ры, Әлимәт илә отлаглары вә
Әнатутлаm отлаглары верилди.
Онларын нәсилләринин үму-
миликдә он үч шә�әри вар
иди. U

61 Галан кә�атлылара ди-
ҝәр гәбиләнин нәслинин вә
Мәнәссә гәбиләсинин јарысы-
нын торпагларындан пүшклә
он шә�әр верилди.V

62 Нәсилләринә ҝөрә �ир-
сәмлиләрә Јәсакир, Ашир,
Нифталы гәбиләләринин тор-
пагларындан вә Мәнәссә гә-
биләсинин Башандакы торпа-
ғындан он үч шә�әр верилди.Ä

63 Нәсилләринә ҝөрә ме-
рарлылара Рубән, Ҹад вә Зәбу-
лун гәбиләләринин торпагла-
рындан пүшклә он ики шә�әр
верилди.W

64 Беләҹә, исраиллиләр ла-
вилиләрә отлаглары илә бир-
ликдә бу шә�әрләри верди-
ләр.Y 65 Бундан әлавә, онла-
ра пүшклә Јә�уда, Шәмун вә
Бинјамин гәбиләләринин тор-
пагларындан адлары садала-
нан бу шә�әрләр верилди.

66 Кә�ат нәсилләриндән
бир гисминә Әфраим гәбилә-
синин торпағындан шә�әрләр
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верилди.* 67 Онлара сығына-
ҹаг шә�әрләр� кими Әфраим
дағлыг бөлҝәсиндә Си�амла+

отлаглары, еләҹә дә Ҹәзәрлә,

отлаглары, 68 Јуғмимлә от-
лаглары, Бејт-Һурунла- отлаг-
лары, 69 Ајалонла¸ отлагла-
ры, Ҹат-Риммунла/ отлаглары
верилди. 70 Галан Кә�ат нә-
силләринә Мәнәссә гәбиләси-
нин јарысынын торпағындан
Анерлә отлаглары вә Биламла
отлаглары верилди.

71 Һирсәмлиләрә бу шә�әр-
ләр верилди: Мәнәссә гәби-
ләсинин јарысынын торпағын-
дан Башанда Гулан1 илә
отлаглары вә Әштәрутла от-
лаглары,À 72 Јәсакир гәбилә-
синин торпағындан Гәдәслә
отлаглары, Дәбрәтлә отлагла-
ры,3 73 Рамутла отлаглары,
Анемлә отлаглары, 74 Ашир
гәбиләсинин торпағындан
Машалла отлаглары, Әбдун-
ла отлаглары,4 75 Һугогла от-
лаглары, Рә�ублаS отлаглары,
76 Нифталы гәбиләсинин тор-
пағындан Ҹәлиләдәm Гәдәслә U

отлаглары, Һәммунла отлагла-
ры вә Кирјатаимлә отлаглары.

77 Галан мерарлылара бу
шә�әрләр верилди: Зәбулун
гәбиләсинин торпағынданV

Риммуну илә отлаглары, Та-
бурла отлаглары, 78 Рубән
гәбиләсинин торпағындан
Иордан бөлҝәсиндә, Әри�а ја-
хынлығында, Иорданын шәр-
гиндә чөллүкдә јерләшән Бә-
сәрлә отлаглары, Ја�аслаÄ от-
лаглары, 79 КәдимутлаW от-
лаглары, Ме�патла отлаглары.
80 Ҹад гәбиләсинин торпа-
ғындан Ҝиладда Рамутла от-
лаглары, Ма�анајимләY отлаг-
лары, 81 ҺәшбунлаZ отлагла-
ры вә Јазирлә\ отлаглары.

:B:; � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB jÀÑÀ` L�j 65B65
*UÀaSZÀ Àa*aÀZMD

7 Јәсакирин оғуллары бун-
лар иди: То�ла, Фуә�, Јә-

шуб, Шимрун.* Ҹәми дөрд
оғул. 2 То�ланын оғуллары
бунлар иди: Уззи, Рәфај,
Әриил, Јә�ма, Ибсам вә Ша-
муил. Һамысы нәсил башчы-
лары иди. То�ладан төрәјән-
ләр иҝид дөјүшчүләр иди. Да-
вудун дөврүндә онларын сајы
22 600 нәфәр иди. 3 Изрә�ја
Уззинин оғлу иди. Изрә�јанын
оғуллары бунлар иди: Мика-
јыл, Әбдија, Јуил, Ишја. Онла-
рын беши дә башчы иди.
4 Онларла ордуда мәншәлә-
ринә, нәсилләринә ҝөрә дөјү-
шә јарарлы 36 000 дөјүшчү вар
иди. Чүнки онларын нәсиллә-
риндә чохлу арвадлар вә оғ-
лан ушаглары вар иди. 5 Он-
ларын бүтүн Јәсакир нәсиллә-
риндән олан гардашлары иҝид
дөјүшчүләр иди. Нәсил шә-
ҹәрәсиндә гејд олундуғу ки-
ми, онларын сајы 87 000 нәфәр
иди.+

6 Бинјаминин, оғуллары
бунлар иди: Бәлә�-, Бәкир¸, Јә-
даил/. Ҹәми үч нәфәр. 7 Бә-
лә�ин оғуллары бунлар иди:
Әзбун, Уззи, Үззиил, Әримут,
Ири. Бу беш нәфәр нәсил баш-
чысы вә иҝид дөјүшчү иди.
Онларын нәсил шәҹәрәсин-
дә 22 034 нәфәр гејд олунмуш-
ду.1 8 Бәкирин оғуллары бун-
лар иди: Зәмра�, Јуәш, Әлјә-
зәр, Илјәнај, Омри, Әрәмут,
Әбијја, Әнатут, Әлимәт. Бунла-
рын �амысы Бәкирин оғул-
лары иди. 9 Онларын нәсил
шәҹәрәсиндә мәншәләринә ҝө-
рә, нәсил башчыларына ҝөрә
20 200 иҝид дөјүшчү гејд олун-
мушду. 10 Бил�ән ЈәдаилинÀ

оғлу иди. Бил�әнин оғуллары
бунлар иди: Јәуш, Бинјамин,
Ә�уд, Кәнана�, Зәтан, Тар-
шиш, Әхсә�әр. 11 Бунлар нә-
сил башчыларына ҝөрә Јәдаил
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өвладларыдыр. Онларын ара-
сында дөјүшә чыхмаға �азыр
17 200 нәфәр иҝид дөјүшчү вар
иди.

12 Ирин* оғуллары Шуффим
вә Һуффим иди. Хушлулар Ахи-
рин өвладлары иди.

13 Нифталынын оғуллары
бунлар иди:+ Јә�зил, Гуни, Ја-
сир вә Сәллум. Бунлар Бәл�ә-
нин өвладлары иди.,

14 Әсриил Мәнәссәнин- оғ-
лу иди. Ону арами ҹаријә
доғмушду. (Бу гадын Ҝила-
дын атасы Ма�ири¸ доғмушду.
15 Ма�ир Һуффимә вә Шуф-
фимә арвад алды. Баҹылары-
нын ады Мәка� иди.) Икин-
ҹи оғлу Сәлөв�әд/ иди. Сә-
лөв�әдин јалныз гызлары вар
иди.1 16 Ма�ирин арвады Мә-
ка� она оғул доғду вә ады-
ны Фәрәш гојду. Гардашы-
нын ады Сарәс иди. Онун
оғуллары Улам вә Рәгим иди.
17 Уламын оғлу Бәдан иди.
Бунлар Мәнәссә оғлу Ма�и-
рин оғлу Ҝиладын оғуллары
иди. 18 Ҝиладын баҹысы Мә-
ликә иди. Мәликәнин Иш�уд,
Әбусәр вә Мә�ла адлы ушагла-
ры олду. 19 Шәмидин оғулла-
ры бунлар иди: Әхјан, Си�ам,
Лиг�и вә Әнјам.

20 Шүтәла�À Әфраимин3

оғлу иди. Онун оғлу Бә-
рәд, онун оғлу Та�ат, онун
оғлу Илјада, онун оғлу Та-
�ат, 21 онун оғлу Зәбад, онун
оғлу Шүтәла� иди. Исәр вә
Илјад да Әфраимин оғулла-
ры иди. О торпағын јерли са-
кинләри олан ҹатлылар4 он-
лары өлдүрдүләр, чүнки он-
ларын мал-гарасыны апарма-
ға ҝәлмишдиләр. 22 Аталары
Әфраим узун мүддәт јас сахла-
ды. Гардашлары тәсәлли вер-
мәк үчүн онун јанына ҝә-
лирдиләр. 23 Сонра о, арва-
ды илә јахынлыг етди вә

арвады �амилә галыб оғул доғ-
ду. Оғлунун адыны Бәрја� гој-
ду, чүнки арвады ону евләри-
нә бәла ҝәлән вахт доғмушду.
24 Онун гызы Шәра� иди. О,
Ашағы вә Јухары Бејт-Һуруну*

вә Үззән-Шәра�ы тикмишди.
25 Рәфа� вә Решеф Әфраи-
мин өвладлары иди. Решефин
оғлу Тәла�, онун оғлу Тә�ан,
26 онун оғлу Ладан, онун оғлу
Ами�уд, онун оғлу Әлшама,
27 онун оғлу Нун, онун оғлу
Јушә+ иди.

28 Онларын торпаглары вә
јашадыглары әразиләр бунлар
иди: Бејтел, вә әтраф шә-
�әрләр, шәргдә На�аран, гәрб-
дә Ҹәзәр вә әтраф шә�әр-
ләр, Си�ам вә әтраф шә�әр-
ләр, �әмчинин Ајја�а� вә әт-
раф шә�әрләрә гәдәр олан
әрази; 29 Мәнәссә өвладла-
рынын сәр�әдинин јанында
Бејт-Шәән- вә әтраф шә�әр-
ләр, Танаг¸ вә әтраф шә�әрләр,
Меҝиддо/ вә әтраф шә�әрләр,
Дор1 вә әтраф шә�әрләр. Бура-
да Исраил оғлу Јусифин өвлад-
лары јашајырды.

30 Аширин өвладлары бун-
лар иди: Имна�, Ишва, Јиш-
ви, БәрјаÀ вә онларын баҹыла-
ры Сәра.3 31 Бәрјанын оғул-
лары Һабир вә Бирзәјитин
атасы Мәлкиил иди. 32 Һаби-
рин оғуллары бунлар иди: Јаф-
ләт, Сомир вә Һотам. Шуа он-
ларын баҹысы иди. 33 Јафлә-
тин оғуллары бунлар иди:
Фәсаг, Бим�ал вә Әшваз. Он-
лар Јафләтин оғуллары иди.
34 Сәмирин� оғуллары бунлар
иди: Әхи, Руҝа�, Хубба вә
Арам. 35 Гардашы Һәләмин�
оғуллары бунлар иди: Софа�,
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Имна, Шәлиш вә Амал.
36 Софа�ын оғуллары бунлар
иди: Суа�, Һарнәфәр, Шуал,
Бири, Имра�, 37 Бәсәр, Һуд,
Шамма, Шилша�, Ифран вә
Бијир. 38 Јатирин оғуллары
бунлар иди: Јуфәнна, Фиспа
вә Әра. 39 Улланын оғулла-
ры бунлар иди: Әра�, Һәнаил
вә Риза. 40 Бунларын �амы-
сы Аширин оғуллары иди. Он-
лар нәсил башчысы, сај-сечмә
иҝид дөјүшчү вә башчыларын
башчысы иди. Онларын нәсил
шәҹәрәсиндә* дөјүшә јарарлы
26 000 нәфәр+ гејд олунмушду.

8 Бинјаминин, оғуллары бун-
лар иди: илк оғлу Бәлә�-,

икинҹиси Әшбил¸, үчүнҹү-
сү Ә�ра, 2 дөрдүнҹүсү Нуха,
бешинҹиси Рафа. 3 Бәлә�ин
оғуллары бунлар иди: Аддар,
Гира�/, Аби�уд, 4 Абишу, Не-
ман, Әхја, 5 Гира�, Шуфам вә
Хурам. 6 Мана�ата әсир апа-
рылан, Ҝиба1 сакинләринин
нәсил башчылары олан Ә�уд
оғуллары бунлар иди: 7 Не-
ман, Әхијјә вә Гира�. Хал-
гы әсирлијә апаран Гира� Үзза
вә Әхиудун атасы иди. 8 Сә-
�әрәјим онлары ҝөндәрәндән
сонра Муабда оғуллары олду.
Һушим вә Бәарә онун арвад-
лары иди�. 9 О бири арва-
ды Һүдисдән доғулан оғулла-
ры бунлар иди: Јубаб, Зибја,
Миса, Мәлкум, 10 Јәус, Сәкја
вә Мирма�. Онун бу оғуллары
нәсил башчылары идиләр.

11 Сә�әрәјимин арвады Һу-
шимдән доғулан оғуллары
Әбитуб вә Илфәал иди. 12 Ил-
фәалын оғуллары бунлар иди:
Абир, Мишам, Шамид (о, Уну-
�уÀ вә әтраф шә�әрләри
илә бирликдә Лоду3 тикмиш-
ди), 13 Бәрја вә Шәма. Он-
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лар Ајалон* сакинләринин нә-
сил башчылары идиләр. Онлар
Ҹат сакинләрини говмушду-
лар. 14 Әхју, Шашаг, Әрә-
мут, 15 Зәбәдја, Арад, Әдәр,
16 Микајыл, Ишпа вә Јо�а
Бәрја оғуллары иди. 17 Зә-
бәдја, Мәшуллам, Һизги,
Һабир, 18 Исмәрај, Ислија�
вә Јубаб Илфәал оғуллары
иди. 19 Јагим, Зәкри, Зәбди,
20 Әлјәнај, Силтај, Әлиил,
21 Адај, Бәрја� вә Шимрат
Шимај оғуллары иди. 22 Иш-
пан, Абир, Әлиил, 23 Әбдун,
Зәкри, Һәнан, 24 Һәнанијјә,
Елам, Әнатути, 25 Ифдәј вә
Фәнуил Шашаг оғуллары иди.
26 Шәмширај, Шә�рија, Әтәл-
ја, 27 Јаәршијјә, Илјас вә
Зәкри Јәра�им оғуллары иди.
28 Бунлар мәншәләринә ҝөрә
нәсил башчылары иди. Онлар
Јерусәлимдә јашајырдылар.

29 Ҝибјонун атасы Јаәл
Ҝибјонда+ јашајырды. Арвады-
нын ады Мәка� иди.,

30 Онун оғуллары бунлар иди:
илк оғлу Әбдун, ондан сонра
Сур, Киш, Баал, Надаб, 31 Ҹә-
дур, Әхју вә Зәкар. 32 Миг-
лот Шимја�ын атасы иди. Он-
ларын �амысы гардашлары
илә бирликдә Јерусәлимдә ди-
ҝәр гардашларынын јанында
јашајырдылар.

33 Нурун- Киш адында, Ки-
шин Талут¸ адында, Талутун
Јонатан/, Мәлкишу1, Әбунә-
дәбÀ вә Ишбаал�3 адында оғлу
олду. 34 Јонатанын Мериб-
Баал�4 адында, Мериб-Баалын
Микә адында оғлу олду.S

35 Микәнин оғуллары бун-
лар иди: Фисун, Мәлик, Тарај
вә Ә�әз. 36 Ә�әзин Јә�уаддај
адында, Јә�уаддајын Әлимәт,
Әзмут вә Зүмри адында оғлу
олду. Зүмринин Моса адында,
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37 Мосанын Бинәја адында,
Бинәјанын Рафа� адында, Ра-
фа�ын Илјаса� адында, Ил-
јаса�ын Азил адында оғлу
олду. 38 Азилин алты оғлу
вар иди: Әзригәм, Бә�ру, Ис-
мајыл, Шәаријјә, Әбдија вә Һә-
нан. Бунлар Азилин оғулла-
ры иди. 39 Гардашы Әшигин
оғуллары бунлар иди: илк оғлу
Улам, икинҹиси Јәуш, үчүнҹү-
сү Әлфәлит. 40 Уламын оғул-
лары ма�ир охатан, иҝид дө-
јүшчү иди. Онларын чохлу
оғлу вә нәвәси вар иди — 150
нәфәр. Бунларын �амысы Бин-
јамин өвладлары иди.

9 Бүтүн исраиллиләр нәсил
шәҹәрәсиндә гејд олун-

мушду вә бу, Исраил пад-
ша�ларынын китабында ја-
зылмышдыр. Јә�уда сәдагәт-
сизлијинә ҝөрә Бабилә сүрҝүн
едилмишди.* 2 Өз шә�әрлә-
риндәки торпагларына гајы-
дан илк сакинләр бәзи ис-
раиллиләр, ка�инләр, лавили-
ләр вә мәбәд гуллугчулары
иди.+ 3 Јә�уда,, Бинјамин-,
Әфраим вә Мәнәссә өвлад-
ларындан да бәзиләри Је-
русәлимдә мәскунлашдылар:
4 Јә�уда оғлу Фарәсин¸ өвлад-
ларындан Бәннинин көтүҹәси,
Имринин нәтиҹәси, Омринин
нәвәси, Ами�удун оғлу Утај.
5 Шилолулардан� аиләнин бө-
јүк оғлу Әсја� вә онун оғулла-
ры. 6 Зара�/ өвладларындан
Јәил вә онларын 690 гардашы.

7 Бинјамин өвладларындан:
Һәссәну�ун нәтиҹәси, Ху-
давијјәнин нәвәси, Мәшулла-
мын оғлу Саллу, 8 Јәра�имин
оғлу Ибни, Михри оғлу Уззи-
нин оғлу Ила�, Ибнијјәнин нә-
тиҹәси, Руилин нәвәси, Шәфә-
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тајын оғлу Мәшуллам. 9 Нә-
сил шәҹәрәсиндә онларын 956
гардашы гејдә алынмышды.
Онларын �амысы нәсил баш-
чылары иди.

10 Ка�инләрдән: Јадај, Јә-
�ујариб, Јакин,* 11 Әзрија
(Әзрија Хилгијјәнин, Хилгиј-
јә Мәшулламын, Мәшуллам Са-
дығын, Садыг Мәрјутун, Мәр-
јут Алла�ын евиндә башчы-
лардан бири олан Әхитубун
оғлу иди), 12 Мәлкијјәнин нә-
тиҹәси, Фәш�урун нәвәси, Јә-
ра�имин оғлу Адај, Мәассај
(Мәассај Адаилин, Адаил Јә�-
зәранын, Јә�зәра Мәшулла-
мын, Мәшуллам Мәшмәлитин,
Мәшмәлит Иммирин оғлу иди)
13 вә онларын гардашлары.
Иҝид, баҹарыглы, �амысы нә-
сил башчысы олан бу адамла-
рын сајы 1760 нәфәр иди. Он-
лар Алла�ын евиндә хидмәт
едирдиләр.

14 Лавилиләрдән: Мерар
өвладларындан Һәшбијјәнин
нәтиҹәси, Әзригәмин нәвә-
си, Һәшшубун оғлу Шәмај;+

15 Бәгбәгәр, Һәрәш, Галал;
Асәфин нәтиҹәси, Зәкринин
нәвәси, Микәнин оғлу Мә-
тәнја�; 16 Јадитунун нәтиҹә-
си, Галалын нәвәси, Шәмајын
оғлу Әбдија; нәтуфа�лыларын
кәндләриндә, јашајан Әлгәна
оғлу Асанын оғлу Бәрхија.

17 Дарваза кешикчиләри-

бунлар иди: Сәллум, Аг-
губ, Тәлмун, Әхиман. Онла-
рын го�уму Сәллум баш-
чы иди 18 вә о вахта гәдәр
о, шәргдәки падша� дарваза-
сында дурурду.¸ Бунлар лави-
лиләрин дүшәрҝә кешикчилә-
ри иди. 19 Гарунун нәтиҹә-
си, Әбиасәфин нәвәси, Горә-
нин оғлу Сәллум вә онун
нәслиндән олан го�умлары га-
рунлулар хидмәт ишинә нәза-
рәт едир, чадырын кешијини
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чәкирдиләр. Онларын атала-
ры Је�ованын дүшәрҝәсинин
ҝиришиндә кешикчи олмуш-
дулар. 20 О вахтлар онларын
башчысы Әлјазар* оғлу Фән-
�ас+ иди. Је�ова онунла иди.
21 Мәшәләмја оғлу Зәкәријјә,

Һүзур чадырынын ҝиришиндә
кешикчилик етмишди.

22 Астаналарда кешик чәк-
мәјә тәјин олунанларын сајы
212 нәфәр иди. Һамысы нәсил
шәҹәрәләринә- мүвафиг ола-
раг, өз кәндләриндә јашајыр-
дылар. Давудла ҝөрүҹү¸ Иш-
муил бу иши онлара етибар
етди. 23 Онлар вә оғуллары
Је�ованын евинин, чадырын�
ҝиришиндә кешик чәкирди-
ләр./ 24 Онлар дөрд тәрәф-
дә — шәрг, гәрб, шимал вә
ҹәнуб тәрәфдә дурурдулар.1

25 Гардашлары јашадыглары
јерләрдән нөвбә илә једди
ҝүнлүјә онларла хидмәт ет-
мәјә ҝәлирдиләр. 26 Лавили-
ләрдән дөрд кешикчибашына
Алла�ын евиндәки отаглар�
вә хәзинә етибар олунмуш-
ду.À 27 Онлар ҝеҹәни Алла-
�ын евинин әтрафындакы мөв-
геләриндә кечирирдиләр, чүн-
ки онлара кешикчилик иши
�әвалә олунмушду. Ачар он-
ларда олурду вә �әр сә�әр мә-
бәди ачырдылар.

28 Онлардан бәзиләри хид-
мәт заманы ишләдилән әш-
јалара бахырдылар,3 онлары
ичәри апарыб-ҝәтирәндә са-
јырдылар. 29 Бәзиләри исә
галан әшјалара, мүгәддәс әш-
јалара4, нарын унаS, шәрабаm,
јағаU, күндүрәV вә балзамаÄ

ҝөрә ҹавабде� идиләр. 30 Ка-
�ин оғулларындан бәзиләри
балзамдан әтирли јағ дүзәл-
дирдиләр. 31 Лавилиләрдән
гарунлу Сәллумун илк оғлу
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Мәттәсја� саҹда назик чөрәк-
ләрин биширилмәсинә* нәза-
рәт едирди. 32 Онларын кә-
�атлылардан олан бәзи гар-
дашлары үст-үстә гојулан
чөрәкләрин�+ �әр шәнбә �а-
зырланмасына нәзарәт едир-
диләр.,

33 Бунлар мәзмур охујан-
лар, лавилиләрин нәсил баш-
чылары идиләр вә отагларда�
отурурдулар. Башга мәсулиј-
јәтләрдән азад идиләр, чүнки
ҝеҹә-ҝүндүз иш башында ол-
малы идиләр. 34 Мәншәләри-
нә ҝөрә нәсил башчылары
олан бу лавилиләр Јерусәлим-
дә јашајырдылар.

35 Ҝибјонун атасы Јаәл
Ҝибјонда- јашајырды. Арвады-
нын ады Мәка� иди. 36 Онун
оғуллары бунлар иди: илк оғлу
Әбдун, ондан сонра Сур, Киш,
Баал, Нур, Надаб, 37 Ҹәдур,
Әхју, Зәкәријјә вә Миглот.
38 Миглот Шимјамын атасы
иди. Онларын �амысы гар-
дашлары илә бирликдә Је-
русәлимдә диҝәр гардашла-
рынын јанында јашајырдылар.
39 Нурун¸ Киш адында, Ки-
шин Талут/ адында, Талу-
тун Јонатан1, МәлкишуÀ, Әбу-
нәдәб3 вә Ишбаал адында оғлу
олду. 40 Јонатанын Мериб-
Баал4 адында, Мериб-Баалын
Микә адында оғлу олду.S

41 Микәнин оғуллары бунлар
иди: Фисун, Мәлик, Тәхри вә
Ә�әз. 42 Ә�әзин Јара адын-
да, Јаранын Әлимәт, Әзмут вә
Зүмри адында оғлу олду. Зүм-
ринин Моса адында, 43 Мо-
санын Бинәја адында, Бинәја-
нын Рәфај адында, Рәфајын
Илјаса� адында, Илјаса�ын
Азил адында оғлу олду.
44 Азилин алты оғлу вар иди:
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Әзригәм, Бә�ру, Исмајыл, Шәа-
ријјә, Әбдија вә Һәнан. Бунлар
Азилин оғуллары иди.

10 Филиштлиләр исраилли-
ләрлә вурушдулар. Ис-

раиллиләр филиштлиләрин
өнүндән гачды. Чохлу сајда ис-
раилли Ҝилбу дағында �әлак
олду.* 2 Филиштлиләр Талут-
ла оғулларыны сыхышдырды-
лар. Онлар Талутун оғуллары
Јонатаны, Әбунәдәби вә Мәл-
кишуну+ өлдүрдүләр. 3 Талу-
та гаршы дөјүш шиддәтлән-
ди, охчулар ону јахалајыб ја-
раладылар., 4 Талут өз си-
ла�дарына деди: «Гылынҹыны
чәк, мәни вур. Јохса бу сүн-
нәтсизләр ҝәлиб мәнә ишҝән-
ҹә верәҹәкләр».- Амма сила�-
дары буну етмәди, чүнки бәрк
горхурду. Онда Талут гылын-
ҹы ҝөтүрүб өзүнү онун үстү-
нә атды.¸ 5 Сила�дары Талу-
тун өлдүјүнү ҝөрәндә о да
өзүнү гылынҹын үстүнә атыб
өлдү. 6 Беләликлә, Талут, үч
оғлу вә евиндәкиләрдән онун
јанында оланларын �амысы
өлдү./ 7 Дәрәдәки исраилли-
ләр дөјүшчүләрин гачдығыны,
Талутла оғулларынын өлдүјү-
нү ҝөрәндә өз шә�әрләриндән
чыхыб гачдылар. Филиштли-
ләр ҝәлиб о шә�әрләрдә мәс-
кунлашдылар.

8 Нөвбәти ҝүн филиштли-
ләр өлүләри сојмаға ҝәлән-
дә Ҝилбу дағында Талутун
вә онун оғулларынын меји-
тини тапдылар.1 9 Талуту со-
јуб јараг-әслә�әсини ҝөтүрдү-
ләр вә башыны кәсдиләр. Бу
хәбәри бүтләринәÀ вә ҹамаата
чатдырмаг үчүн Филишт мәм-
ләкәтинин �әр тәрәфинә га-
сидләр ҝөндәрдиләр. 10 Сон-
ра Талутун јараг-әслә�әсини
алла�ларынын мәбәдинә гој-
дулар, кәлләсини исә Дагонун
мәбәдиндә3 асдылар.

11 Ҝиладдакы Јабеш* са-
кинләри филиштлиләрин Та-
лутун башына ҝәтирдији шеј-
ләри ешитдиләр.+ 12 Онда
шә�әрин иҝидләри ҝедиб Та-
лутла оғулларынын ҹәсәдини
Јабешә ҝәтирдиләр. Орада бө-
јүк ағаҹын алтында онларын
сүмүкләрини дәфн етдиләр,

вә једди ҝүн оруҹ тутдулар.
13 Беләликлә, Талут Је�о-

ванын сөзүндән чыхыб Је-
�оваја сәдагәтсизлик етдијинә
ҝөрә- өлдү. Һәм дә о, ҹиндара
мүраҹиәт етмишди,¸ 14 �ал-
буки Је�оваја мүраҹиәт етмә-
ли иди. Алла� ону өлүмә ве-
риб Јәссә оғлу Давуду тахта
чыхарды./

11 Бир мүддәт сонра ис-
раиллиләр Һәбруна,1 Да-

вудун јанына ҝәлиб дедиләр:
«Әтимиз, ганымыз бирдир.À

2 Әввәлләр Талут падша�
оланда Исраили јүрүшләрә
сән апарыб-ҝәтирирдин.3 Ал-
ла�ын Је�ова да сәнә демиш-
ди: “Халгым Исраилә сән чо-
банлыг едәҹәксән� вә халгым
Исраилин башчысы сән ола-
ҹагсан”».4 3 Беләҹә, бүтүн
Исраил ағсаггаллары Һәбру-
на падша�ын јанына ҝәлдиләр.
Давуд Һәбрунда Је�ованын
өнүндә онларла ә�д бағлады.
Сонра Је�ованын Ишмуил ва-
ситәсилә дедији кими, Давуду
мәс� едиб Исраилин падша�ы
етдиләр.S

4 Давуд вә бүтүн Исраил
Јерусәлимә, јәни Јәбуса јүрүш
етдиләр.m Орада јәбусиләр U ја-
шајырды. 5 Јәбус сакинләри
ришхәндлә Давуда дедиләр:
«Һеч вахт бура ҝирә бил-
мәзсән!»V Давуд исә инди Да-
вуд шә�әриÄ адланан СионW га-
ласыны әлә кечирди. 6 Давуд
деди: «Ким јәбусиләрә бирин-
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ҹи �үҹум етсә, башчы вә әмир
олаҹаг». Сәрја оғлу Јуаб* би-
ринҹи ора ҝетди вә башчы
олду. 7 Сонра Давуд галада
мәскән салды, буна ҝөрә ора
Давуд шә�әри адланды. 8 Да-
вуд Тәпәдән� тутмуш онун бү-
түн әтраф јерләринә гәдәр шә-
�әри тикди. Јуаб исә шә�әрин
галан јерләрини бәрпа етди.
9 Беләҹә, Давуд ҝетдикҹә ҝүҹ-
ләнди.+ Ордулар Алла�ы Је�о-
ва онунла иди.

10 Давудун иҝидләринин
башчылары бүтүн Исраиллә
бирликдә онун падша�лығы-
на ҝүҹлү дајаг идиләр. Он-
лар Је�ованын Исраилә вер-
дији вәдә ујғун олараг, Давуду
падша� етмишдиләр., 11 Да-
вудун иҝидләри бунлар иди:
үч иҝидин башчысы, �әкмин-
лиләрдән биринин оғлу Јәшу-
бәм.- О, низәсини галдырыб
бир дәфәјә 300 нәфәри јерә
сәрмишди.¸ 12 Ондан сонра
әху�или/ Додајын оғлу Әлја-
зар1 ҝәлирди. О, үч иҝидин
арасында иди. 13 О, филишт-
лиләрин дөјүшмәк үчүн топ-
лашдығы Пас-ДаммимдәÀ Да-
вудла бирликдә иди. Орада
арпа тарласы вар иди, ҹамаат
филиштлиләрин горхусундан
гачыб ҝетмишди. 14 О исә
тарланын ортасында дуруб
ораны горумуш вә филиштли-
ләри гырмышды. Онда Је�ова
бөјүк гәләбә вермишди.3

15 Отуз башчыдан үчү га-
јаја, Давудун јанына Әдул-
лам мағарасына ҝетмишди.4 Бу
вахт Филишт ордусу Рәфајим
дәрәсиндә ордуҝа� гурмуш-
ду.S 16 Давуд галада иди. Фи-
лиштлиләрин кешикчи дәстә-
си исә Бејтлә�мдә иди.
17 Онда Давуд �әсрәтлә де-
мишди: «Каш Бејтлә�мm дар-
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вазасынын јанындакы �ову-
зун сујундан олајды, ичәјдим!»
18 Онда �әмин о үч иҝид фи-
лиштлиләрин ордуҝа�ына со-
хулмуш вә Бејтлә�м дарва-
засынын јанындакы �овуздан
су чәкиб Давуда ҝәтирмишди.
Лакин Давуд сују ичмәмиш,
Је�ованын өнүндә јерә төкүб
19 демишди: «Алла�ыма ағыр
ҝедәр! Буну едә билмәрәм! Су
ҝәтирмәк үчүн �әјатларыны
ода атан бу адамларын ганы-
ны неҹә ичим?* Ахы онлар бу
сују ҝәтирмәк үчүн ҹанлары-
ны тә�лүкәјә атыблар». Давуд
сују ичмәмишди. Бәли, о үч
иҝид бу ишләри ҝөрмүшдү.

20 Јуабын гардашы Аб-
шај+ башга үч иҝидин баш-
чысы иди. О, низәсини гал-
дырыб 300 нәфәри өлдүрмүш-
дү. Абшај да биринҹи үч иҝид
кими ад газанмышды., 21 О,
үч иҝидин арасында о бири
ики нәфәрдән мәш�ур иди вә
онларын башчысы иди. Амма
биринҹи үч иҝидә чатмырды.

22 Јә�јадај оғлу Бәнаји- ҹә-
сур адам иди. О, Кәбзилдә¸

гә�рәманлыглар ҝөстәрмиш-
ди. О, муаби Әрјилин ики оғ-
луну өлдүрмүшдү. Гарлы ҝүн-
дә су гујусуна ениб шир өлдүр-
мүшдү./ 23 О �әмчинин боју
беш гулаҹ�1 олан бир пәзәвәнҝ
мисирлини вуруб өлдүрмүш-
дү. Мисирлинин әлиндә тоху-
ҹу ағаҹы бојда низә варды.À

Бәнаји кәндирлә онун үстү-
нә ҝетмиш, низәни мисирли-
нин әлиндән алыб ону өз низә-
силә ҝәбәртмишди.3 24 Јә�-
јадај оғлу Бәнаји бунлары ет-
мишди. О да үч иҝид кими ад
газанмышды. 25 Отуз иҝид-
дән дә мәш�ур иди, амма үч
иҝидә4 чатмырды. Давуд ону
баш мү�афизи гојмушду.
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26 Ордунун иҝид дөјүшчү-
ләри бунлар иди: Јуабын гар-
дашы Асаил*, бејтлә�мли До-
дај оғлу Илкәнан,+ 27 �арор-
лу Шамут, фәлунлу Һәләз,
28 тәгу�лу Игәш оғлу Ира�,,
әнатутлу Әбусәр-, 29 �уша�-
лы Сиббикај¸, әху�или Илај,
30 нәтуфа�лы Мә�арај/, нәту-
фа�лы Бәәнна� оғлу Һәләд1,
31 бинјаминлиләринÀ Ҝиба�
шә�әриндән Рибај оғлу Исај,
фирәтунлу Бәнаји, 32 Ҹааш3

вадиләриндән Хурај, әрәбәли
Әбиил, 33 ба�уримли Әзмут,
шалбунлу Илјә�ба, 34 ҝизон-
лу Һашим оғуллары, �әрар-
лы Шаги оғлу Јонатан, 35 �ә-
рарлы Сәкар оғлу Әхјам, Ур
оғлу Әлифал, 36 ме�ралы Һә-
фәр, фәлунлу Әхијјә, 37 кар-
мелли Һизру, Избај оғлу
Наарај, 38 Натанын гардашы
Јуил, Һәҹри оғлу Миб�ар,
39 әмуни Салиг, Сәрја оғлу
Јуабын сила�дары бииротлу
На�арај, 40 итрили Ира�, ит-
рили Гариб, 41 �ет Урјај4, Ә�-
лај оғлу Зәбад, 42 рубәнли-
ләрин башчысы рубәнли Шиза
оғлу Әд�ин вә онунла олан
отуз нәфәр, 43 Мәка� оғлу
Һәнан, метенли Јушафат,
44 әштәрутлу Уззај, аруирли
Һотам оғуллары Сама вә Јаәл,
45 Шимри оғлу Јәдаил, тис-
линин гардашы Јо�а, 46 ма-
�авлы Әлиил, Илнам оғуллары
Әрибај вә Јушәјја, муаби Ис-
ма�, 47 Әлиил, Абид, мисоба-
лы Јәсиил.

12 Давуд Киш оғлу Талут-
дан ҝизләнәндәS Сығла-

ғаm онун јанына адамлар ҝәл-
мишди. Онлар дөјүшдә Давуда
көмәк едән иҝидләрдән иди. U

2 Бинјамин гәбиләсиндән, Та-
лутун гардашларындан олан
бу адамлар ох-каманла сила�-
ланмышдылар, �әм сағ, �әм дә
сол әллә сапандла даш атма-

ғы* вә ох атмағы баҹарыр-
дылар.+ 3 Онларын башчысы
ҝиба�лы, Шәмманын оғлу Әх-
јәзәр иди. Онунла бирликдә
гардашы Јуәш, Әзмут- оғулла-
ры Јәзаил вә Фәләт, Бәрә-
кәт, әнатутлу Јә�у, 4 отуз
иҝиддән¸ бири олуб онлара
башчылыг едән ҝибјонлу/ Ис-
маја, �әмчинин Әрәмја, Ја�ә-
зил, Ју�әнна, ҹәдәрәли Јуза-
бад, 5 Илүзәј, Әримут, Бәл-
ја�, Шимрај, харифли Шәфәтај,
6 Гарунун нәслиндән1 олан
Әлгәна, Ишја, Әзарил, Јүзәр,
Јәшубәм, 7 ҹәдурлу Јәра�им
оғуллары Јула� вә Зәбәдја
иди.

8 Ҹадлылардан бәзиләри
сә�рада, галада јашајан Даву-
дун тәрәфинә кечди.À Онлар
дөјүш тәлими ҝөрмүш, бөјүк
галханы, низәси �азыр вәзиј-
јәтдә олан, үзү шир үзүнә бән-
зәјән, дағлардакы ҹүјүр кими
ҹәлд иҝидләр идиләр. 9 Исәр
башчы иди, Әбдија икинҹи,
Әлјаб үчүнҹү, 10 Мишманна
дөрдүнҹү, Әрәмја бешинҹи,
11 Аттај алтынҹы, Әлиил јед-
динҹи, 12 Ју�әнна сәккизин-
ҹи, Илзәбад доггузунҹу,
13 Әрәмја онунҹу, Мә�бәннај
он биринҹи иди. 14 Бу сәр-
кәрдәләр ҹадлылар3 иди. Он-
ларын ән зәифи јүз нәфә-
рә, ән ҝүҹлүсү мин нәфә-
рә дәјәрди.4 15 Онлар бирин-
ҹи ајда, Иордан чајы дашан
вахт чајы кечиб дүзләрдә ја-
шајанлары шәргә, гәрбә гов-
мушдулар.

16 Бинјамин вә Јә�удадан
да бәзиләри Давудун исте�-
камынаS ҝәлмишди. 17 Давуд
онларын гаршысына чыхыб
демишди: «Әҝәр сиз јаныма
хош нијјәтлә, көмәк етмәк мәг-
сәдилә ҝәлмисинизсә, достла-
рымсыныз, јох әҝәр �еч бир
тәгсирим олмаја-олмаја мәни
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дүшмәнләримә сатмаға ҝәлми-
синизсә, гој ата-бабаларымы-
зын Алла�ы буну ҝөрүб �өкм
чыхарсын».* 18 Һәмин вахт
отуз нәфәрин башчысы Әмәса-
јын үзәринә Алла�ын ру�у
енди+ вә о деди:

«Еј Давуд, биз сәниник,
еј Јәссә оғлу,
биз сәнинләјик,,

Салам, салам олсун сәнә,
�әм дә сәнә
көмәк едәнә,

Чүнки сәнә көмәк едән
Алла�ындыр».-

Давуд онлары гәбул едиб го-
шунларынын башчысы тәјин
етди.

19 Давуд филиштлиләрлә
бирликдә Талутла дөјүшмә-
јә ҝедәндә Мәнәссәдән дә бә-
зиләри Давудун тәрәфинә кеч-
мишди. Амма о, филишт-
лиләрә көмәк етмәмишди,
чүнки Филишт �акимләри¸

мәслә�әтләшиб: «Давуд аға-
сы Талутун тәрәфинә кечә-
ҹәк, бу да бизә �әјатымыз ба-
�асына баша ҝәләҹәк», —
дејәрәк ону ҝери ҝөндәрмиш-
диләр./ 20 Давуд Сығлаға1 га-
јыданда Мәнәссәдән бу адам-
лар онун тәрәфинә кечмишди:
Аднах, Јузабад, Јәдаил, Ми-
кајыл, Јузабад, Әли�у, Сил-
тај. Бунлар Мәнәссә гәби-
ләсинин минбашылары иди.À

21 Онлар Давуда басгынчы
дәстәсилә вурушмаға көмәк
етмишдиләр, чүнки �амысы
иҝид, ҹәсур адамлар иди.3

Сонра онлар сәркәрдә олду-
лар. 22 Һәр ҝүн Давуда кө-
мәк етмәјә адамлар ҝәлирди.4

Ахырда онлардан Алла�ын ор-
дусу кими, бөјүк бир орду ја-
ранды.S

23 Је�ованын әмринә әса-
сән, Талутун падша�лығыны
Давуда вермәк үчүн Һәбрунаm,

онун јанына ҝәлән сила�лан-
мыш дөјүшчүләрин сајы бу-
дур:* 24 јә�удалылардан бө-
јүк галхан вә низә дашы-
јан, сила�ланмыш 6800 нәфәр;
25 шәмунлулардан 7100 иҝид,
ҹәсур дөјүшчү.

26 Лавилиләрдән 4600 нә-
фәр. 27 Јә�јадај+ Һарун оғул-
ларынын башчысы иди., Онун-
ла 3700 нәфәр вар иди.
28 Иҝид, ҹәсур ҝәнҹ Садыг- да
өз нәслиндән 22 башчы илә
бирликдә ҝәлмишди.

29 Бинјаминлиләрдән, Та-
лутун гардашларындан¸ 3000
нәфәр. Онларын бөјүк әксәриј-
јәти вахтилә Талут евинә са-
диг иди. 30 Әфраимлиләрдән
өз нәслиндә танынмыш, иҝид,
ҹәсур 20 800 нәфәр.

31 Мәнәссә гәбиләсинин ја-
рысындан Давуду падша� ет-
мәк үчүн ора ҝәлмәјә тәјин
олунан 18 000 нәфәр. 32 Јәса-
кир гәбиләсиндән Исраилин
нә вахт нә етмәли олдуғуну
биләнләр — 200 башчы. Бүтүн
гардашлары онларын табе-
лијиндә иди. 33 Зәбулундан
дөјүшә габил, дөјүш сила�-
лары илә сәфләрдә дүзүлән
вә сидги-үрәкдән Давуда го-
шулан 50 000 нәфәр. 34 Ниф-
талыдан 1000 башчы вә он-
ларла бирликдә бөјүк галхан
вә низә тутан 37 000 нәфәр.
35 Данлылардан дөјүш низа-
мы илә дүзүлән 28 600 нәфәр.
36 Аширдән дөјүшә габил, дө-
јүш низамы илә дүзүлән 40 000
нәфәр.

37 Иорданын о тајындан/

олан рубәнлиләрдән, ҹадлы-
лардан вә Мәнәссә гәбиләси-
нин јарысындан �әр ҹүр си-
ла�ла сила�ланан 120 000 дө-
јүшчү. 38 Онларын �амысы
дөјүшә �азыр, сәф гуруб дү-
зүлән дөјүшчүләр иди. Онлар
сидги-үрәкдән Давуду бүтүн
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Исраилин падша�ы етмәк ис-
тәјәрәк Һәбруна ҝәлмишди-
ләр. Һәмчинин галан исраил-
лиләр дә Давуду падша� ет-
мәкдә јекдил идиләр.* 39 Он-
лар үч ҝүн орада Давудла
галдылар, јејиб-ичдиләр. Сој-
дашлары� онлар үчүн �азыр-
лыг ҝөрмүшдү. 40 Һәм јахын-
да, �әм дә узагда, Јәсакир,
Зәбулун, Нифталы торпагла-
рында јашајанлар улагларын,
дәвәләрин, гатырларын, өкүз-
ләрин белиндә ун, әнҹир ла-
вашанасы, кишмиш лавашана-
сы, шәраб, јағ, чохлу мал-
гара, гојун-гузу ҝәтирмишди-
ләр. Чүнки бүтүн Исраил
севинҹ ичиндә иди.

13 Давуд минбашыларла,
јүзбашыларла вә бүтүн

башчыларла+ мәслә�әтләшди.
2 Сонра бүтүн Исраил иҹма-
сына деди: «Әҝәр сизин ҝө-
зүнүздә хошдурса вә Алла�ы-
мыз Је�оваја мәгбулдурса,
ҝәлин Исраилин бүтүн бөлҝә-
ләриндәки гардашларымыза,
�әмчинин өз шә�әрләриндә�
јашајан ка�инләрә вә лавили-
ләрә, хәбәр ҝөндәрәк ки, ҝә-
либ бизә гошулсунлар. 3 Ҝе-
диб Алла�ымызын сандығыны
ҝәтирәк».- Онлар Талутун вах-
тында сандығы јаддан чыхар-
мышдылар.¸ 4 Бу фикир �а-
мынын үрәјинҹә олду, бүтүн
иҹма бу ишә гол гојду. 5 Бе-
ләҹә, Давуд Кирјат-Јаримдән
Алла�ын сандығыны ҝәтир-
мәк үчүн Мисир чајындан тут-
муш Ләбу-Һәмәсәдәк/ бүтүн
Исраили топлады.1

6 Давуд вә бүтүн Исраил
Јә�удаја мәхсус олан БаалатаÀ,
јәни Кирјат-Јаримә тахтыны
кәррублар үзәриндә� гуран Је-
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�ова Алла�ын сандығыны ҝә-
тирмәјә ҝетди.* (Халг санды-
ғын өнүндә Алла�ын адыны
чағырырды.) 7 Онлар Алла-
�ын сандығыны тәзә араба-
ја гојуб+ Әбунәдәбин евин-
дән чыхартдылар. Үзза� вә
Әхју арабанын габағында ҝе-
дирди., 8 Давуд вә бүтүн Ис-
раил Алла�ын өнүндә бөјүк
ҹошгу илә шәнлик едир, чәнҝ-
дә, башга телли аләтләрдә, га-
валда-, синҹдә¸ вә кәрәнајда
чалыб-охујурдулар./ 9 Ҝәлә-
ҝәлә Кидунун хырманына чат-
дылар. Орада �ејванлар аз гал-
мышды сандығы ашырсын. Үз-
за� тез әлини узадыб сандығы
тутду. 10 Онда Је�ова Үзза-
�а бәрк гәзәбләнди, әлини
сандыға узатдығы үчүн ону
вурду.1 О, Алла�ын өнүндә
өлдү.À 11 Давуд Је�ованын
Үзза�а гәзәбләндијинә ҝөрә
дилхор олду�. Һәмин јер бу ҝү-
нәдәк Фарәс-Үзза�� адланыр.

12 О ҝүн Давуд Алла�дан
горхуб деди: «Алла�ын санды-
ғыны јаныма неҹә ҝәтирим?»3

13 О, сандығы өзүнүн јашады-
ғы јерә, Давуд шә�әринә ҝә-
тирмәди. Ону ҹатлы Абид-Әду-
мун евинә ҝөндәрди. 14 Ал-
ла�ын сандығы үч ај ҹатлы
Абид-Әдумун евиндә галды.
Је�ова онун күлфәтинә вә
мал-мүлкүнә бәрәкәт верди.4

14 Сур падша�ы ҺирамS Да-
вуда гасидләр, �әмчи-

нин сидр ағаҹлары, бәнналар,
дүлҝәрләр ҝөндәрди ки, Даву-
да сарај тиксинләр.m 2 Давуд
баша дүшдү ки, Је�ова онун
тахт-таҹыны Исраилдә мө�-
кәмләндириб, U халгы Исраил
наминә јүксәлдиб.V

3 Давуд Јерусәлимдә дә ар-
вадлар алды,Ä онун башга
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оғуллары вә гызлары олду.*

4 Онун Јерусәлимдә доғулан
ушаглары бунлардыр:+ Шаму,
Шобаб, Натан,, Сүлејман-,
5 Иб�ар, Әлишу, Илфәлит,
6 Нуға, Нафиг, Јафја, 7 Әл-
шама, Бәлјад, Әлфәлит.

8 Филиштлиләр ешитдиләр
ки, Давуд Исраилдә падша�
олуб.¸ Бүтүн филиштлиләр ону
ахтармаға чыхдылар./ Давуд
буну ешидәндә онлара �үҹум
етди. 9 Филиштлиләр Рәфа-
јим дәрәсинә басгын етмәјә
башладылар.1 10 Давуд Ал-
ла�дан сорушду: «Филишт-
лиләрин үстүнә ҝедим? Он-
лары мәнә тәслим едәҹәксән?»
Је�ова Давуда ҹаваб верди:
«Ҝет, Мән онлары мүтләг сәнә
тәслим едәҹәјәм».À 11 Давуд
Баал-Фарисимә3 ҝәлиб онлары
гырды. О деди: «Алла� мәним
әлимлә дүшмән сәфләрини сел
кими јарыб кечди». Буна ҝөрә
дә �әмин јери Баал-Фарисим�
адландырдылар. 12 Филишт-
лиләр бүтләрини орада атыб
гачмышдылар; Давудун әмри
илә онлары јандырдылар.4

13 Филиштлиләр јенидән
дәрәјә басгын етдиләр.S

14 Давуд јенә Алла�а мүра-
ҹиәт етди. Алла� деди: «Үстлә-
ринә гаршыдан ҝетмә, архала-
рындан доланыб бака колла-
рынын габағында �үҹума кеч.m

15 Бака колларынын баш тә-
рәфиндә ајаг сәсләри ешидән-
дә �үҹума кеч, бил ки, Ал-
ла� Филишт ордусуну гырмаг
үчүн өнүндә ҝедир». U 16 Да-
вуд Алла�ын бујурдуғу кими
етди,V Ҝибјондан ҸәзәрәÄ гә-
дәр Филишт ордусуну гырды.
17 Давудун шө�рәти бүтүн
өлкәләрә јајылды. Је�ова елә
етди ки, бүтүн халглары Даву-
дун вә�ми басды.W
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15 О, Давуд шә�әриндә
өзү үчүн евләр тик-

ди вә Алла�ын сандығы үчүн
јер �азырлајыб чадыр гур-
ду.* 2 Онда Давуд деди: «Ла-
вилиләрдән башга �еч ким
Алла�ын сандығыны дашыма-
јаҹаг. Чүнки Је�ова онлары
сечиб ки, Је�ованын санды-
ғыны дашысынлар вә �әмишә
Она хидмәт етсинләр».+ 3 Да-
вуд бүтүн Исраили Јерусәли-
мә топлады ки, Је�ованын
сандығыны �азырладығы јерә
ҝәтирсинләр.,

4 Давуд Һарун өвладлары-
ны- вә лавилиләри¸ топла-
ды. 5 Кә�атлылардан башчы
Уриил вә онун 120 гарда-
шы, 6 мерарлылардан башчы
Әсја�/ вә онун 220 гарда-
шы, 7 �ирсәмлиләрдән баш-
чы Јуил1 вә онун 130 гарда-
шы, 8 ӘлсәфанÀ өвладларын-
дан башчы Шәмај вә онун
200 гардашы, 9 Һәбрун өв-
ладларындан башчы Әлиил вә
онун 80 гардашы, 10 Үззиил3

өвладларындан башчы Әминә-
даб вә онун 112 гардашы ҝәл-
ди. 11 Давуд �әмчинин ка�ин
Садығы4 вә ӘбјатарыS, лави-
ли Уриили, Әсја�ы, Јуили, Шә-
мајы, Әлиили вә Әминәдабы
чағырыб 12 деди: «Сиз лави-
лиләрин нәсил башчыларысы-
ныз. Сиз дә, гардашларыныз
да пакланын вә Исраилин Ал-
ла�ы Је�ованын сандығыны
�азырладығым јерә ҝәтирин.
13 Биринҹи дәфә сандығы сиз
ҝәтирмәдинизm дејә, Алла�ы-
мыз Је�ованын бизә гәзәби
тутду. U Чүнки биз Онун ҝөс-
тәришинә әмәл етмәмишдик».V

14 Беләҹә, ка�инләр вә лави-
лиләр Исраилин Алла�ы Је-
�ованын сандығыны ҝәтирмәк
үчүн пакландылар.

15 Је�ованын бујруғујла
Мусанын әмр етдији кими,
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лавилиләр Алла�ын санды-
ғыны шүвүлләрдән тутуб
чијинләри үстә дашыдылар.*

16 Давуд лавилиләрин башчы-
ларына тапшырды ки, мәз-
мур охујан гардашларыны чал-
ғы аләтләринин — телли аләт-
ләрин, чәнҝ+ вә синҹләрин
мүшајиәтилә шөвглә мәзмур
охумаға тәјин етсинләр.,

17 Лавилиләр Јуил оғлу Һи-
маны-, онун гардашларындан
Бәрхија оғлу Асәфи¸, гардаш-
лары мерарлылардан Гушја�
оғлу Итаны/ бу ишә тәјин ет-
диләр. 18 Икинҹи бөлүкдән1

олан гардашлары Зәкәријјә,
Бән, Јәзиил, Шамирмут, Јә�-
јил, Унни, Әлјаб, Бәнаји, Мә-
сејјә, Мәттәсја�, Әлфәли�, дар-
ваза кешикчиләри Мигнијјә,
Абид-Әдум вә Јаәл онлар-
ла бирликдә иди. 19 Мәзмур
охујанлар ҺиманÀ, Асәф3 вә
Итан мис синҹ4, 20 Зәкәриј-
јә, Әзаил, Шамирмут, Јә�-
јил, Унни, Әлјаб, Мәсејјә, Бә-
наји аламут�S үстүндә көклән-
миш телли аләтләр чалырды-
лар. 21 Мусиги рә�бәрләри
Мәттәсја�m, Әлфәли�, Мигниј-
јә, Абид-Әдум, Јаәл, Әзази ше-
минит�U үстүндә көкләнмиш
чәнҝ чалырдылар. 22 Лави-
лиләрин башчысы КәнанјаV да-
шынма ишинә нәзарәт едир-
ди, чүнки о, бу ишә јахшы бә-
ләд иди. 23 Бәрхија вә Әлгә-
на сандығын кешикчиси иди,
24 ка�инләр — Шәбани, Јуша-
фат, Нәснаил, Әмәсај, Зәкәриј-
јә, Бәнаји вә Әлјәзәр Алла�ын
сандығы өнүндә уҹадан кәрә-
нај чалырды,Ä Абид-Әдум вә
Јә�ијјә дә сандығын кешијини
чәкирди.

25 Давуд, Исраил ағсаггал-
лары вә минбашылар Је�ова-
нын Ә�д сандығыны ҝәтир-
мәк үчүн шәнлик едә-едә
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Абид-Әдумун евинә ҝетдиләр.*

26 Је�ова Ә�д сандығыны да-
шыјан лавилиләрә көмәк етди.
Буна ҝөрә онлар 7 буға, 7 гоч
гурбан ҝәтирдиләр.+ 27 Да-
вуд, еләҹә дә сандығы дашыјан
лавилиләрин �амысы, мәзмур
охујанлар, сандығы дашыјан-
ларын вә мәзмур охујанларын
башчысы Кәнанја зәриф парча-
дан голсуз көјнәк ҝејинмишди.
Давудун әјниндә кәтан дөш-
лүк дә вар иди., 28 Бүтүн ис-
раиллиләр севинҹ �арајлары-,
шејпур, кәрәнај¸, синҹ сәдала-
ры алтында, телли аләтләрдә
вә чәнҝләрдә уҹадан чала-чала
Је�ованын Ә�д сандығыны ҝә-
тирирдиләр./

29 Је�ованын Ә�д сандығы
Давуд шә�әринә1 дахил олан-
да Талутун гызы МәкјалÀ пән-
ҹәрәдән бахырды. Давуд пад-
ша�ын �оппаныб-дүшдүјүнү,
шәнлик етдијини ҝөрәндә Да-
вуд онун ҝөзүндән дүшдү.3

16 Беләликлә, Алла�ын
Ә�д сандығыны ҝәти-

риб Давудун ондан өтрү гур-
дуғу чадыра гојдулар.4 Сонра
Алла�ын �үзурунда јандырма
вә үнсијјәт гурбанлары тәгдим
етдиләр.S 2 Давуд јандырма
вә үнсијјәт гурбанларыm ҝә-
тирдикдән сонра Је�ованын
ады илә халга хејир-дуа вер-
ди. 3 Сонра бүтүн исраил-
лиләрә, �әр кишијә вә гады-
на бир көмбә чөрәк, бир хур-
ма лавашанасы вә бир киш-
миш лавашанасы верди. 4 О,
лавилиләрдән бәзиләрини Је-
�ованын Ә�д сандығы өнүндә
хидмәт етмәјә, Исраилин Ал-
ла�ы Је�оваја �әмд-сәна ет-
мәјә, шәнинә алгышлар сөј-
ләмәјә тәјин етди. U 5 Башчы
АсәфV иди, ондан сонра Зәкә-
ријјә, сонра Јаәл, Шамирмут,
Јә�јил, Мәттәсја�, Әлјаб, Бәна-
ји, Абид-Әдум вә ЈаәлÄ. Онлар
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телли аләтләрдә вә чәнҝләрдә
чалырды,* Асәф синҹдә чалыр-
ды,+ 6 ка�инләр Бәнаји вә Ја-
�әзил даим Алла�ын Ә�д сан-
дығы өнүндә кәрәнај чалырды-
лар.

7 Һәмин ҝүн илк дәфә Да-
вуд Је�оваја шүкран нәғмәси
гошду вә Асәфлә, гардашлары-
на бу нәғмәни охумағы тапшы-
рыб деди:
8 «Је�оваја шүкүр един,-

адыны чағырын,
Халглар арасында ишләри-
ни бәјан един.¸

9 Шәнинә нәғмә дејин,
Ону нәғмәләрдә
тәрәннүм един,/

Һејрәтамиз ишләри барәдә
дәриндән дүшүнүн�.1

10 Мүгәддәс ады илә
фәхр един.À

Гој Је�ованы ахтаранла-
рын үрәји шад олсун!3

11 Је�ованы ахтарын,4

Ондан ҝүҹ диләјин.
Даим Онун ҹамалыны
ахтарын.S

12 Мө�тәшәм ишләрини,m

Мөҹүзәләрини, ағзындан
чыхан �өкмләри
хатырлајын,

13 Еј гулу Исраилин нәсли,U

Еј Јагубун оғуллары,
сечдији бәндәләр!V

14 О, Алла�ымыз Је�овадыр,Ä

Һөкмләри бүтүн дүнјада
иҹра олунур.W

15 Ә�дини әбәдијјәт боју,
Вәдини мин нәслә гәдәр
хатырлајын,Y

16 Ибра�имлә бағладығы
ә�ди,Z

Ис�ага ичдији анды.\

17 Буну Јагуб үчүн фәрман,¾

Исраил үчүн �әмишәлик
бир ә�д етди.

5:B= � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB +*`À/À /*ZmO
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18 Деди: “Кәнан торпағыны
Сәнә мирас верәҹәјәм”.*

19 О вахт онлар сајҹа
аз идиләр,

Бәли, чох аз идиләр, орада
гәриб кими јашајырды-
лар.+

20 Елдән-елә долашыр,
Мәмләкәтдән мәмләкәтә
көчүрдүләр.,

21 Һеч кими гојмады ки,
онлары инҹитсин,-

Онлардан өтрү падша�ла-
ры тәнбе� етди.¸

22 “Мәс� етдикләримә дәјмә-
јин,

Пејғәмбәрләримә пислик
етмәјин!” — деди./

23 Је�ованын шәнинә
нәғмә оху, еј дүнја!

Вердији гуртулушу ҝүнбә-
ҝүн бәјан един.1

24 Халглара шан-шө�рәтини,
Бүтүн елләрә харигәләри-
ни бәјан един.

25 Је�ова бөјүкдүр, �әдсиз
тәрифә лајигдир,

Бүтүн алла�лардан зә�м-
лидир.À

26 Ахы халгларын алла�лары
�ечдир,3

Је�ова исә ҝөјләрин јара-
даныдыр.4

27 Әзәмәт вә ҹалал �үзурун-
да,S

Гүдрәт вә севинҹ дәрҝа-
�ындадыр.m

28 Еј халгларын тајфалары,
Је�оваја шәрәф верин!

Әзәмәтинә, ҝүҹүнә ҝөрә
Је�оваја шәрәф верин!U

29 Је�оваја адына лајиг
шәрәф верин!V

Бәхшиш ҝәтириб Онун �ү-
зуруна ҝәлин.Ä

Мүгәддәс либасларда�
Је�оваја сәҹдә гылын.W
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30 Онун өнүндә тир-тир әс,
еј дүнја.

Јер мө�кәм гурулуб,
әсла сарсылмаз.*

31 Гој ҝөјләр севинсин,
јер үзү шадлансын,+

Халглара ҹар чәкин:
“Је�ова падша� олду”,,

32 Дәниз вә дәниздә нә варса,
ҝурласын.

Чөл-бијабан, орада нә вар-
са, ҹуша ҝәлсин,

33 Мешәдәки ағаҹлар да
севинҹ �арајы салсын
Је�ованын өнүндә;

О, дүнјаны мү�акимә етмә-
јә ҝәлир.

34 Је�оваја шүкүр един,
чүнки кәрамәтлидир,-

Мә�әббәти әбәдидир.¸

35 Дејин, “бизи хилас ет,
еј хиласкар Алла�ымыз,/

Бизи халгларын арасындан
топла, хилас ет ки,

Сәнин мүгәддәс адына
�әмд едәк,1

Ифтихарла Сәни уҹалдаг”.À

36 Исраилин Алла�ы Је�оваја
Әзәлдән әбәдијјәтәдәк
алгыш олсун!»

Бүтүн халг: «Амин!» — дејиб
Је�оваја алгыш етди.

37 Давуд Асәфлә3 гардаш-
ларыны Је�ованын Ә�д сан-
дығынын өнүндә гојду.4 Онлар
ҝүндәлик ишләрини ҝөрмәк
үчүн даим сандығын өнүндә
хидмәт етмәли идиләр.S 38 О
�әмчинин Абид-Әдумла гар-
дашларыны, 68 нәфәри орада
хидмәт етмәјә тәјин етди. Ја-
дитун оғлу Абид-Әдуму вә Һу-
сәни кешикчи гојду. 39 Ка-
�ин Садыгm вә о бири ка�ин-
ләр Ҝибјондакы сәҹдәҝа�да�U

Је�ованын чадыры өнүндә ду-
рурдулар. 40 Онлар јандыр-
ма гурбаны үчүн олан гур-

5:B7= � ÁÀ`eÀZB UºVaÀVWSV/ÀD

банҝа�да Је�оваја мүнтәзәм
олараг, сә�әр-ахшам јандырма
гурбаны ҝәтирмәли, Је�ова-
нын Исраилә вердији Ганунда
јазыланлары јеринә јетирмә-
ли идиләр.* 41 Онларын ја-
нында Һиман, Јадитун+ вә мә-
�әббәти әбәди олан Је�оваја
�әмд етмәјә, тәјин олунан се-
чилмиш адамлар вар иди.-

42 Һиман¸ вә Јадитун кәрәнај,
синҹ вә Алла�а мәд� охунар-
кән чалынан башга аләтләр
чалмалы иди. Јадитун оғул-
лары/ дарвазанын ағзында
дурурдулар. 43 Бундан сонра
�амы евинә ҝетди, Давуд да
күлфәтинә хејир-дуа вермәјә
ҝетди.

17 Давуд өз евиндә мәскун-
лашдыгдан сонра Натан

пејғәмбәрә1 деди: «Мән бурада
сидр ағаҹындан олан евдәÀ ја-
шајырам, Је�ованын Ә�д сан-
дығы исә чадырда галыр».3

2 Натан Давуда деди: «Үрәјин-
дә нә нијјәт тутмусан, ону да
ет. Алла� сәнинләдир».

3 Һәмин ҝеҹә Натана Алла-
�ын сөзү назил олду: 4 «Ҝет
гулум Давуда сөјлә ки, Је�о-
ва белә дејир: “Мәнә јашамаг
үчүн еви сән тикмәјәҹәксән.4

5 Исраили Мисирдән чыхарт-
дығым ҝүндән бәри Мән �еч
бир евдә галмамышам. Даим
чадырдан-чадыра, алачыгдан-
алачыға көчмүшәм.S 6 Ис-
раиллә ҝетдијим бүтүн бу вахт
әрзиндә халгымын үзәриндә
чобанлыг етмәјә гојдуғум �а-
кимләрин �ансы биринә бир
дәфә дә олсун “нијә Мәнә сидр
ағаҹындан ев тикмәмисиниз?”
демишәм?”

7 Гулум Давуда сөјлә ки, ор-
дулар Алла�ы Је�ова белә де-
јир: “Сәни сүрүләри отарды-
ғын отлаглардан ҝөтүрүб
халгым Исраилин башчысы
гојмушам.m 8 Һара ҝетсән, сә-
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нинлә олаҹағам,* дүшмәнләри-
ни өнүндән јох едәҹәјәм,+ сә-
нин адыны дүнјадакы бөјүк
адамларын ады кими едәҹә-
јәм., 9 Халгым Исраил үчүн
бир јер тәјин едиб ону орада
мәскунлашдыраҹағам. Онлар
орада јашајаҹаг вә да�а �еч
вахт онлары нара�ат едән ол-
мајаҹаг, кечмишдә олдуғу ки-
ми, залымлар да�а онлары сы-
хышдырмајаҹаг.- 10 Халгым
Исраил үзәриндә �акимләр
гојдуғум ҝүнләрдән бәри олду-
ғу кими,¸ бәдха�лар да�а онла-
ра зүлм етмәјәҹәк. Бүтүн дүш-
мәнләрини мәғлуб едәҹәјәм./

Үстәлик, сәнә дејирәм, Мән Је-
�ова сәнин сүлаләни давамлы
едәҹәјәм.

11 Өмрүн тамам олуб әҹ-
дадларына говушмаг вахтын
чатанда сәндән сонра өвлады-
ны, оғланларындан бирини ор-
таја чыхараҹағам,1 онун тахт-
таҹыны бәргәрар едәҹәјәм.À

12 Мәним үчүн еви о тикә-
ҹәк.3 Мән дә онун тахты-
ны әбәди бәргәрар едәҹәјәм.4

13 Мән она ата олаҹағам, о да
Мәнә оғул олаҹаг.S Сәндән
әввәлки падша�дан лүтфү-
мү кәсдијим кими,m ондан кәс-
мәјәҹәјәм. U 14 Ону әбәдилик
евим вә сәлтәнәтим үзәринә
гојаҹағам.V Тахты әбәди дура-
ҹаг”».Ä

15 Натан бүтүн бу сөзләри
вә вә�ји Давуда нәгл етди.

16 Онда падша� Давуд ичә-
ри ҝириб Је�ованын өнүн-
дә отурду. О деди: «Еј Је�о-
ва Алла�! Мән кимәм, әсил-
нәҹабәтим кимдир ки, мәни
бу јерә ҝәтириб чыхартмы-
сан?W 17 Пәрвәрдиҝара, �әлә
үстәлик, гулуна онун евинин
узаг ҝәләҹәји барәдә даны-
шырсан.Y Мәни да�а бөјүк шә-
рәфә лајиг ҝөрүрсән, еј Је�ова
Алла�. 18 Бу шәрәфин гар-

шысында Мән Давуд да�а нә
дејә биләрәм? Сән ки бу гулу-
ну јахшы таныјырсан.* 19 Еј
Је�ова, Сән әзәмәтини ҝөстә-
риб гулунун хатиринә, үрәји-
нин нијјәтинә ҝөрә бүтүн бу
мө�тәшәм ишләри етмисән.+

20 Еј Је�ова, Сәнин мислин
јохдур,, Сәндән башга Алла�
јохдур.- Бүтүн ешитдикләри-
миз буна сүбутдур. 21 Дүнја-
да халгын Исраилә бәнзәр
башга халг вармы?¸ Еј Алла�,
Сән онлары Өз халгын билиб
азад етдин,/ әзәмәтли, мө�-
тәшәм ишләрлә адыны уҹалт-
дын.1 Мисирдән азад етдијин
үммәтин өнүндән халглары
говдун.À 22 Исраили �әмишә-
лик Өзүнә халг етдин.3 Еј Је-
�ова, Өзүн дә онларын Алла-
�ы олдун.4 23 Еј Је�ова Ал-
ла�! Вәд етдијин кими ет,
гој бу гулун вә онун еви барә-
дә вердијин вәд �әмишә ҝер-
чәк олсун.S 24 Гој адын әбә-
ди јашасын, уҹалсын.m Гој
�амы: “Исраилин Алла�ы, ор-
дулар Алла�ы Је�ова Исраил-
дә Алла�дыр!” — десин. Гој гу-
лун Давудун еви Сәнин өнүн-
дә мө�кәм дурсун. U 25 Чүн-
ки Сән, еј Алла�, гулуна әјан
еләдин ки, сүлаләсини бәргә-
рар едәҹәксән. Она ҝөрә гулун
Сәнә инамла дуа едир. 26 Еј
Је�ова, Сән �агг Алла�сан, гу-
лун барәдә бу ҝөзәл шејләри
вәд етдин. 27 Гулунун евини
мүбарәк гыл! Гој о, әбәдијјән
Сәнин өнүндә дурсун. Еј Је�о-
ва, бу гулунун евини мүбарәк
гылмысан. О, әбәдилик мүба-
рәк олаҹаг!»

18 Бир мүддәт сонра Да-
вуд филиштлиләри мәғ-

луб едиб онлары өзүнә табе
етдирди. Давуд ҸатыV вә әт-
раф шә�әрләри филиштлилә-
рин әлиндән алды.Ä 2 Сон-
ра муабиләри мәғлуб етди.W
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Муабиләр Давуда табе олуб
она хәраҹ вердиләр.*

3 Соба�+ падша�ы Һәдад-
зәр, Фәрат чајы бөлҝәсиндә
өз �акимијјәтини бәрпа етмә-
јә ҝедәркән Давуд Һәмәс- ја-
хынлығында ону мәғлуб етди.¸

4 Давуд онун 1000 арабасыны,
7000 сүварисини вә 20 000 пи-
јада әсҝәрини әсир алды./ Сон-
ра Давуд 100 гошгу атыны
сахлајыб галанларыны шикәст
етди.1 5 Дәмәшг арамиләри
Соба� падша�ы Һәдадзәрә кө-
мәјә ҝәләндә Давуд онларын
22 000 дөјүшчүсүнү гырды.À

6 Сонра Давуд Дәмәшг Ара-
мына кешикчи дәстәләри јер-
ләшдирди вә арамиләр Давуда
табе олуб она хәраҹ вердиләр.
Давуд �ара ҝедирдисә, Је�ова
она гәләбә верирди.3 7 Бун-
дан әлавә, Давуд Һәдадзәрин
хидмәтчиләринин гызыл гал-
ханларыны ҝөтүрүб Јерусәли-
мә апарды. 8 Давуд Һәдадзә-
рин Тив�ат вә Кун шә�әрлә-
риндән күлли мигдарда мис
ҝөтүрдү. Сүлејман бундан мис
чән4, сүтунлар вә әшјалар дү-
зәлтди.S

9 Һәмәс падша�ы Туј ешит-
ди ки, Давуд Соба� падша-
�ы Һәдадзәрин бүтүн орду-
суну мәғлуб едиб.m 10 Давуд-
дан �ал-ә�вал тутмаг, Һәдад-
зәрлә дөјүшдә галиб ҝәлмәси
мүнасибәтилә ону тәбрик ет-
мәк үчүн дәр�ал оғлу Һә-
дурамы� онун јанына јоллады.
(Чүнки Һәдадзәр тез-тез Тујла
дөјүшүрдү.) О, Давуда гызыл-
дан, ҝүмүшдән, мисдән бәх-
шишләр ҝәтирди. 11 Давуд
падша� бу бәхшишләри диҝәр
гызыл вә ҝүмүшлә бирҝә Је-
�ова үчүн ајырды. U Бу гызыл-
ҝүмүшү башга халглардан:
Әдумдан, Муабдан, әмуниләр-

5<B5> � 6�j <B5> *UÀaSZ/À 
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дән*, филиштлиләрдән+, әма-
лигәләрдән, гәнимәт ҝөтүр-
мүшдү.

12 Сәрја- оғлу Абшај¸ Дуз
вадисиндә 18 000 әдумини гыр-
ды./ 13 О, Әдумда кешикчи
дәстәләри јерләшдирди. Әду-
миләр Давуда гуллуг етмәјә
башладылар.1 Давуд �ара ҝе-
дирдисә, Је�ова она гәлә-
бә верирди.À 14 Давуд бү-
түн Исраил үзәриндә сәлтә-
нәт сүрүрдү.3 О, бүтүн хал-
га �агг-әдаләтлә рә�бәрлик
едирди.4 15 Сәрја оғлу Јуаб
орду башчысы иди.S Әхилуд
оғлу Јә�ушафатm салнамәчи
иди. 16 Әхитуб оғлу Садыг
вә Әбјатар оғлу Әхимәлик
ка�ин иди, Шавша исә ка-
тиб иди. 17 Јә�јадај оғлу Бә-
наји кәритиләрин U вә фәләсли-
ләринV башчысы иди. Давудун
оғланлары исә падша�дан сон-
ра икинҹи адам идиләр.

19 Әмуниләрин падша�ы
На�аш өлдү, онун јеринә

оғлу тахта чыхды.Ä 2 Давуд
деди: «На�аш вахтикән мәнә
јахшылыг еләмишди.W Инди
ҝәрәк мән дә онун оғлу Һа-
нуна јахшылыг едим». Да-
вуд Һануна башсағлығы вер-
мәк үчүн онун јанына гасид-
ләр ҝөндәрди. Лакин Давудун
адамлары Һануна башсағлы-
ғы вермәк үчүн әмуниләринY

мәмләкәтинә ҝәләндә 3 әму-
ниләрин әмирләри Һануна де-
диләр: «Елә билирсән ки, Да-
вуд сәнин атана �өрмәт елә-
дији үчүн башсағлығы ҝөн-
дәриб? Давуд хидмәтчиләрини
ҹасуслуг етмәк, өлкәни ҝөз-
дән кечириб сәни јыхмаг
үчүн ҝөндәриб». 4 Һанун Да-
вудун адамларынын саггалы-
ны гырхды,Z палтарларыны
гуршагдан ашағы кәсиб ҝери
ҝөндәрди. 5 Буну Давуда хә-
бәр вердиләр. Давуд онла-
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ры гаршыламаға адам ҝөндәр-
ди, чүнки онлар чох биабырчы
�алда идиләр. Падша� онлара
деди: «Саггалыныз узанана гә-
дәр Әри�ада* галын, сонра ҝә-
ләрсиниз».

6 Әмуниләр Давуду гәзәб-
ләндирдикләрини анладылар.
Онда Һанунла әмуниләр Ики-
чајарасындан�, Арам-Мәка�-
дан вә Соба�дан+ ҹәнҝ ара-
балары вә сүвариләр ҝәтирт-
мәк үчүн 1000 талант� ҝүмүш
музд ҝөндәрдиләр. 7 Беләҹә,
онлар 32 000 ҹәнҝ арабасыны,
Мәка� падша�ы илә адамлары-
ны муздла ҝәтиртдиләр. Сон-
ра Мәдәбәнин, өнүндә орду-
ҝа� гурдулар. Әмуниләр шә-
�әрләриндән ҝәлиб бир јерә
топлашдылар вә дөјүшә чых-
дылар.

8 Бу хәбәр Давуда чатан-
да о, Јуабы-, бүтүн ордуну
вә иҝидләри даваја ҝөндәрди.¸

9 Әмуниләр чыхыб шә�әр дар-
вазасынын ағзында дүзүлдү-
ләр. Падша�лар исә ајрыҹа дү-
зәнликдә дурмушдулар.

10 Јуаб �үҹум гүввәләри-
нин габагдан вә архадан
онун үстүнә ҝәлдијини ҝө-
рәндә Исраилин сечмә го-
шунларыны ајырыб арамилә-
рә гаршы дүздү./ 11 О, ор-
дунун галан �иссәсини гарда-
шы Абшаја1 тапшырды. Онлар
әмуниләрә гаршы дүзүлмәли
идиләр. 12 Јуаб гардашына
деди: «Әҝәр арамиләрÀ мәни
үстәләсәләр, сән мәнә көмәјә
ҝәләрсән, әҝәр әмуниләр сәни
үстәләсәләр, мән сәнә көмә-
јә ҝәләрәм. 13 Биз халгымыз
вә Алла�ымызын шә�әрләри
наминә мәтин, ҹәсур олмалы-
јыг.3 Је�ова да неҹә мәслә�әт
биләрсә, елә едәр».
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14 Јуаб гошуну илә арами-
ләрин үстүнә �үҹума кечди.
Онлар онун өнүндән гачды-
лар.* 15 Әмуниләр арамилә-
рин гачдығыны ҝөрәндә Јуа-
бын гардашы Абшајын габа-
ғындан ҝери чәкилиб шә�әрә
ҝирдиләр. Бундан сонра Јуаб
Јерусәлимә ҝәлди.

16 Исраил тәрәфиндән ба-
сылан арамиләр чај� бөлҝә-
синдә+, Һәдадзәрин орду баш-
чысы Шофагын башчылығы
алтында олан арамиләри топ-
ламаг үчүн гасидләр ҝөндәр-
диләр.,

17 Буну Давуда хәбәр вер-
диләр. О, дәр�ал бүтүн Ис-
раили топлајыб Иорданы кеч-
ди вә арамиләрин гаршысы-
на ҝәлиб гошунуну онлара
гаршы дүздү. Арамиләрлә дө-
јүшмәк үчүн о, гошунуну дө-
јүш низамы илә дүздү. Ара-
миләр онунла дөјүшдүләр.-

18 Анҹаг арамиләр Исраилин
габағындан гачдылар. Давуд
арамиләрин 7000 арабачысы-
ны вә 40 000 пијада дөјүш-
чүсүнү гырды, онларын орду
башчысы Шофагы өлдүрдү.
19 Һәдадзәрин хидмәтчиләри
Исраилә мәғлуб олдугларыны
ҝөрәндә¸ Давудла сүл� бағла-
јыб она табе олдулар./ Арами-
ләр бир да�а әмуниләрә көмәк
етмәдиләр.

20 Илин әввәлиндә�, пад-
ша�лар јүрүшә чы-

хан вахт Јуаб1 �әрби сәфә-
рә чыхыб әмуниләрин өлкәси-
ни дармадағын етди. О ҝәлиб
Рабба�ыÀ мү�асирәјә алды.
Давуд исә Јерусәлимдә гал-
мышды.3 Јуаб Рабба�а �үҹум
едиб шә�әри тар-мар етди.4

2 Онда Давуд Мәлкумун ба-
шындан гызыл таҹы ҝөтүрдү.
Гызылын чәкиси бир талант�
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иди, таҹ даш-гашла бәзәдил-
мишди. Таҹы Давудун башына
гојдулар. О �әм дә шә�әрдән
чохлу гәнимәт әлә кечирди.*

3 Шә�әрин ә�алисини көчүр-
дү. Онлары даш кәсән мишар-
ларла, кәсиҹи дәмир аләтләр-
лә, балталарла ҝөрүлән ишлә-
рә тә�ким етди.+ Давуд әму-
ниләрин бүтүн шә�әрләриндә
белә етди. Ахырда о, гошуну
илә бирликдә Јерусәлимә га-
јытды.

4 Сонра Ҹәзәрдә филиштли-
ләрлә мү�арибә олду. О вахт
�уша�лы Сиббикај, Рәфа
өвладларындан- олан Сип-
пајы өлдүрдү. Филиштли-
ләр исраиллиләрин табелији-
нә кечди.

5 Јенә филиштлиләрлә мү-
�арибә олду. Јаир оғлу Илкә-
нан ҹатлы Ҹалутун¸ гардашы
Ла�мини өлдүрдү. Ҹатлынын
низәсинин сапы тохуҹу ағаҹы
бојда иди./

6 Ҹатда1 јенә мү�арибә
олду. Орада пәзәвәнҝÀ бир
адам вар иди. Онун ајагла-
ры вә әлләри алты бармаг-
лы иди, ијирми дөрд барма-
ғы вар иди. О да Рәфа өвлад-
ларындан иди.3 7 О, Исраилә
мејдан охујурду.4 Давудун гар-
дашы ШиманынS оғлу Јонатан
ону вуруб өлдүрдү.

8 Бунлар Ҹатдакыm Рәфа өв-
ладларындан U иди. Давудла
адамлары онлары өлдүрдүләр.

21 Шејтан� Исраилә гаршы
чыхыб Давуду исраил-

лиләри сајмаға тә�рик етди.V

2 Давуд ЈуабаÄ вә халгын баш-
чыларына деди: «Ҝедин, Биир-
Сәбадан ДанаW гәдәр исраил-
лиләри сајын, сонра мәнә он-
ларын сајыны билдирин».
3 Амма Јуаб деди: «Гој Је�ова
халгыны јүз гат артырсын! Мә-

65B5 � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB ÀW1UÑ/*`D

ҝәр онларын �амысы ағам пад-
ша�ын гуллары дејил? Нә үчүн
�өкмдарым белә шеј етмәк ис-
тәјир? Ахы нәјә ҝөрә Исраили
ҝүна�а батырыр?»

4 Амма падша�ын сөзү Јуа-
бын сөзүндән кәсәрли олду.
Јуаб бүтүн Исраили ҝәзиб-до-
лашды, сонра Јерусәлимә га-
јытды.* 5 Јуаб сија�ыја алы-
нан халгын сајыны Давуда тәг-
дим етди. Бүтүн Исраилдә әли
гылынҹлы 1 100 000 нәфәр, Јә-
�удада 470 000 нәфәр вар иди.+

6 Лакин Лави вә Бинјамин он-
ларла бирҝә сија�ыја алынма-
ды,, чүнки Јуабын падша�ын
әмриндән аҹығы ҝәлмишди.-

7 Бу иш Алла�а чох ағыр
ҝетди, одур ки, О, Исраи-
лә бәла ҝөндәрди. 8 Онда
Давуд Алла�а деди: «Бу иши
ҝөрмәклә бөјүк ҝүна� етми-
шәм.¸ Ахмаглыг еләмишәм,
јалварырам, гулуну бағышла»./

9 Давудун ҝөрүҹүсү Ҹада1 Је-
�ованын сөзү назил олду:
10 «Ҝет Давуда сөјлә ки, Је-
�ова белә дејир: “Гаршына үч
сечим гојурам. Бирини сеч.
Сәни о ҹүр ҹәзаландыраҹа-
ғам”». 11 Ҹад да Давудун ја-
нына ҝәлиб деди: «Је�ова белә
дејир: “Сеч: 12 ја өлкәдә үч
ил аҹлыг олсун,À ја үч ај дүш-
мән гылынҹы сәни јахалајыб
мәғлуб етсин,3 ја да үч ҝүн
Је�ованын гылынҹы — хәс-
тәлик өлкәјә �аким кәсил-
син,4 Је�ованын мәләји бүтүн
Исраил мәмләкәтинә бәла ҝә-
тирсин”.S Инди фикирләш, сөј-
лә, мәни ҝөндәрәнә нә ҹаваб
верим». 13 Давуд Ҹада деди:
«Мәнә чох чәтиндир. Гојма ин-
сан әлинә дүшүм.m Гој биз Је-
�ованын әлинә дүшәк, Онун
мәр�әмәти бөјүкдүр». U

14 Је�ова Исраилә хәстә-
лик ҝөндәрдиV вә Исраил-
дә 70 000 адам өлдү.Ä 15 Үс-
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тәлик, Алла� Јерусәлими тар-
мар етмәк үчүн мәләк ҝөндәр-
ди. Је�ова ҝөрәндә ки, мәләк
шә�әри тар-мар етмәк үзрә-
дир, халга јазығы ҝәлди* вә
халгы гыран мәләјә деди: «Бәс-
дир!+ Әл сахла!» Је�ованын
мәләји јәбуси, Орнанын� хыр-
манынын- јанында дурмушду.

16 Давуд башыны галдырыб
ҝөрдү ки, Је�ованын мәләји
әлиндәки сијрилмиш гылынҹы
Јерусәлимә тәрәф узадыб јер-
лә ҝөј арасында дуруб.¸ Чула
бүрүнмүш/ Давуд вә ағсаггал-
лар үзүстә јерә дөшәндиләр.1

17 Давуд Алла�а деди: «Мә-
ҝәр халгы мән сајмадым? Ҝү-
на� едән мәнәм, мән хәта ет-
мишәм.À Ахы бу јазыг гојунлар
нә едибләр? Еј Алла�ым Је�о-
ва, гој әлин мәнә, атамын еви-
нә гаршы галхсын. Халгынын
башына бу бәланы ҝәтирмә».3

18 Је�ованын мәләји Ҹад
васитәсилә4 Давуда билдирди
ки, о ҝедиб јәбуси Орнанын
хырманында Је�оваја гурбан-
ҝа� тиксин.S 19 Давуд Је�о-
ванын ады илә данышан Ҹа-
дын дедији кими, дуруб ҝет-
ди. 20 Бу арада Орнан чеври-
либ мәләји ҝөрдү. Јанында
олан дөрд оғлу ҝизләнди. Ор-
нан буғда дөјүрдү. 21 Давуд
она тәрәф ҝәләндә Орнан ону
ҝөрдү вә тез хырмандан чы-
хыб Давудун гаршысында јерә-
дәк тәзим етди. 22 Давуд Ор-
нана деди: «Хырман јерини
мәнә сат, орада Је�оваја гур-
банҝа� тиким. Там гијмәтинә
сат. Гој халгын үзәринә ҝә-
лән бәла дајансын».m 23 Ор-
нан Давуда деди: «Бујур, елә
бил ки, өз мүлкүндүр. Гој ағам
падша� истәдијини еләсин.
Лап јандырма гурбаны үчүн
�ејван, одун әвәзи вәл U, тахыл
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тәгдимәси кими буғда да вери-
рәм. Һәр шеји верирәм».

24 Давуд падша� исә Орна-
на деди: «Јох, буну сәндән өз
гијмәтинә алаҹағам. Сәнин ма-
лыны �авајы ҝөтүрүб Је�ова-
ја вермәрәм, јандырма гурба-
ны тәгдим етмәрәм».* 25 Бе-
ләҹә, Давуд �әмин јер үчүн
Орнана 600 шекел� ағырлы-
ғында гызыл верди. 26 Давуд
орада Је�оваја гурбанҝа� тик-
ди,+ јандырма вә үнсијјәт гур-
банлары тәгдим етди. О, Је�о-
ваны чағырды, Алла� да јан-
дырма гурбаны үчүн олан
гурбанҝа�ын үстүнә ҝөјдән
од ҝөндәриб она ҹаваб вер-
ди., 27 Онда Је�ова мәләјә
гылынҹыны гынына гајтарма-
ғы бујурду.- 28 Давуд Је�ова-
нын јәбуси Орнанын хырма-
нында она ҹаваб вердијини ҝө-
рәндә Она орада гурбан ҝә-
тирмәјә башлады. 29 Амма о
вахт Мусанын сә�рада Је�ова
үчүн дүзәлтдији чадыр вә јан-
дырма гурбаны үчүн олан гур-
банҝа� Ҝибјондакы сәҹдәҝа�-
да иди.¸ 30 Лакин Давуд Ал-
ла�а мүраҹиәт етмәк үчүн ора
ҝедә билмирди, чүнки Је�ова-
нын мәләјинин гылынҹындан
горхурду.

22 Давуд деди: «Бурада Је-
�ова Алла�ын еви дура-

ҹаг вә Исраил үчүн үзәрин-
дә јандырма гурбаны ҝәтири-
ләҹәк гурбанҝа� олаҹаг»./

2 Сонра Давуд Исраил мәм-
ләкәтиндә јашајан јаделлилә-
рин1 топланмасыны әмр етди
вә онлары Алла�ын евинин
тикинтисиндә дашкәсән тәјин
етди. Онлар даш кәсмәли вә
јонмалы идиләр.À 3 О �әмчи-
нин гапы тајларынын мыхла-
ры вә рәзәләри үчүн күлли
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мигдарда дәмир тәдарүк ҝөр-
дү, чәкијә ҝәлмәз гәдәр мис,*

4 сајсыз-�есабсыз сидр тирлә-
ри+ јығды. Сидонлулар, вә сур-
лулар- Давуда күлли мигдар-
да сидр тирләри ҝәтирмиш-
диләр. 5 Давуд деди: «Оғлум
Сүлејман ҝәнҹ вә сәриштә-
сиздир.¸ Је�оваја тикиләҹәк
ев исә мө�тәшәм олмалыдыр./

Онун шө�рәти, әзәмәти1 ҹүм-
лә ҹа�ана јајылмалыдыр.À Оғ-
лум үчүн �азырлыг ҝөрмәли-
јәм». Беләҹә, Давуд өмрүнүн
сонуна кими чохлу �азырлыг
ҝөрдү.

6 Бундан әлавә, оғлу Сүлеј-
маны јанына чағырыб она Ис-
раилин Алла�ы Је�оваја ев
тикмәји вәсијјәт етди. 7 Да-
вуд оғлу Сүлејмана деди:
«Мән чох истәјирдим ки, Ал-
ла�ым Је�ованын адына ев
тиким.3 8 Амма Је�ова мәнә
деди: “Сән чохлу ган төк-
мүсән, бөјүк мү�арибәләр ет-
мисән, өнүмдә јерә чохлу ган
ахытмысан. Буна ҝөрә сән Мә-
ним адыма ев тикмәјәҹәксән.4

9 Сәнин бир оғлун олаҹаг.S О,
сүл� адамы олаҹаг, она әтра-
фындакы бүтүн дүшмәнләрин
әлиндән динҹлик верәҹәјәм.m

Ады Сүлејман� олаҹаг. U Онун
дөврүндә Исраилә сүл�, әмин-
аманлыг верәҹәјәм.V 10 Мә-
ним адыма еви о тикәҹәк.Ä О,
Мәнә оғул олаҹаг, Мән дә она
ата олаҹағам.W Исраилдә онун
тахт-таҹыны әбәди бәргәрар
едәҹәјәм”.Y

11 Гој Је�ова сәнә јар ол-
сун, оғлум. Ишин аванд ол-
сун, сәнин �аггында дедији ки-
ми, Алла�ын Је�ованын евини
инша ет.Z 12 Је�ова сәнә Ис-
раил үзәриндә �акимијјәт ве-
рәндә гој �икмәт вә дәрракә
дә версин ки,\ Алла�ын Је�о-
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ванын ганунуна әмәл едәсән.*

13 Је�ованын Муса васитәси-
лә Исраилә вердији ганунлара,
�өкмләрә дәгигликлә әмәл ет-
сән,+ уғур газанарсан., Ҹәсур
ол, мө�кәм ол. Горхма, тәлаша
дүшмә.- 14 Бах, бөјүк зә�мәт-
лә Је�ованын еви үчүн 100 000
талант� гызыл, 1 000 000 та-
лант ҝүмүш, чәкијә ҝәлмәз гә-
дәр мис вә дәмир јығмышам,¸

тир-шалбан, даш тәдарүк ҝөр-
мүшәм./ Сән дә бунларын үс-
түнә әлавә едәҹәксән. 15 Их-
тијарында чохлу ишчиләр —
дашкәсәнләр, бәнналар,1 дүл-
ҝәрләр вә �әр ҹүр пешәкар
уста вар.À 16 Гызылын, ҝүмү-
шүн, мисин, дәмирин чәкиси
өлчүјә ҝәлмәз.3 Галх ишә баш-
ла, гој Је�ова сәнә јар олсун».4

17 Сонра Давуд бүтүн Ис-
раил башчыларына оғлу Сү-
лејмана көмәк етмәји вәсиј-
јәт едиб деди: 18 «Алла�ы-
ныз Је�ова сизинләдир, О,
сизә �әр тәрәфдән динҹлик
вериб. Бу өлкә сакинләрини
мәнә тәслим едиб. Өлкә Је-
�оваја вә Онун халгына табе-
дир. 19 Алла�ыныз Је�ова-
ны бүтүн үрәјинизлә, вар-
лығынызла ахтармаға гәрарлы
олун,S Је�ова Алла�ын мәскә-
нини инша етмәјә башлајын
ки,m Је�ованын Ә�д сандығы-
ны вә Алла�ын мүгәддәс әшја-
ларыны Је�ованын адына ти-
килмиш евә U ҝәтирәсиниз».V

23 Давуд гоҹаланда, өмрү-
нү баша вурмаг үзрә

оланда оғлу Сүлејманы Ис-
раил үзәриндә падша� гојду.Ä

2 Сонра бүтүн Исраил башчы-
ларыны, ка�инләриW вә лави-
лиләриY топлады. 3 Отуз ја-
шында вә бундан јухары јаш-
да олан лавилиләри сајдылар.Z
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Кишиләр бир-бир сајылды, он-
лар 38 000 нәфәр иди. 4 Он-
лардан 24 000 нәфәр Је�ова-
нын евиндәки ишләрә нәза-
рәтчи, 6000 нәфәр мәмур вә
�аким кими хидмәт едирди.*

5 4000 нәфәр дарваза кешик-
чиси+ иди, 4000 нәфәр исә Да-
вудун «мәд� сөјләмәк үчүн дү-
зәлтмишәм» дедији аләтләрдә
Је�ованы мәд� едирди.,

6 Давуд онлары Лави оғул-
ларына, Һирсән, Кә�ат вә Ме-
рара- ҝөрә бөлүкләрә ајырды.¸

7 Һирсәнлиләрдән Ладан вә
Шимај. 8 Ладанын оғуллары:
башчы Јә�јил, Зәтам вә Јуил,/

үч нәфәр. 9 Шимајын� оғул-
лары: Сәламут, Һәзиил вә Һа-
ран, үч нәфәр. Онлар Ладанын
нәслиндә нәсил башчылары
идиләр. 10 Шимајын� оғулла-
ры: Ја�әс, Зина�, Јәуш вә
Бәрја. Бу дөрд нәфәр Шима-
јын оғлу иди. 11 Ја�әс баш-
чы, Зиза� ондан сонра икин-
ҹи иди. Јәушла Бәрјанын оғул-
лары чох олмадығындан онлар
бир нәсил сајылырды вә ејни
иши ҝөрүрдүләр.

12 Кә�атын оғуллары: Им-
ран, Ис�ар1, Һәбрун вә Үз-
зиил,À дөрд нәфәр. 13 Имра-
нын оғуллары: Һарун3 вә
Муса.4 Һарунла оғуллары даи-
ма Ән мүгәддәс јери мүгәддәс
етмәјә, Је�ованын өнүндә гур-
бан тәгдим етмәјә, Она хидмәт
етмәјә вә Онун ады илә халга
хејир-дуа вермәјәS тәјин олун-
ду.m 14 Алла�ын гулу Муса-
нын оғулларынын ады Лави
гәбиләсинин арасында иди.
15 Мусанын оғуллары: Һир-
сәм U вә Әлјәзәр.V 16 Һирсә-
мин оғулларындан ШәбуилÄ

башчы иди. 17 Әлјәзәр өв-
ладларындан Рә�абјаW баш-
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чы иди. Әлјәзәрин башга оғлу
јох иди. Рә�абјанын исә чох-
лу оғлу вар иди. 18 Ис�ар*

оғулларындан Сәлимәт+ баш-
чы иди. 19 Һәбрунун оғулла-
ры: башчы Әрја�, икинҹи-
си Әмаријјә, үчүнҹүсү Ја�ә-
зил, дөрдүнҹүсү Јәгмәм.,

20 Үззиилин оғуллары:- баш-
чы Микә, икинҹиси Ишја.

21 Мерарын оғуллары: Мә�-
ли вә Муши.¸ Мә�линин оғул-
лары: Әлјазар вә Киш. 22 Әл-
јазар оғул са�иби олмадан
өлдү, онун јалныз гызлары вар
иди. Онлары әмиләри Кишин
оғуллары алды. 23 Мушинин
оғуллары: Мә�ли, Әдәр вә Әрә-
мут, үч нәфәр.

24 Нәсилләринә, нәсил баш-
чыларына ҝөрә Лави өвладла-
ры бунлардыр. Ијирми јашын-
да вә бундан јухары јашда
олуб Је�ованын евиндә хид-
мәт едәнләр адбаад сајылыб
сија�ыја алынды. 25 Чүнки
Давуд демишди: «Исраилин
Алла�ы Је�ова халгыны динҹ-
лијә говушдуруб,/ О, Јерусә-
лимдә әбәдилик мәскән са-
лаҹаг.1 26 Беләҹә, лавилиләр
Мүгәддәс чадыры вә ибадәтдә
ишләдилән әшјалары артыг да-
шымалы олмајаҹаг».À 27 Да-
вудун сон ҝөстәришләринә
әсасән, ијирми јашында вә
бундан јухары јашда олан
лавилиләр сија�ыја алынды.
28 Онлар Һарун оғулларынын
гуллуғунда дуруб3 Је�ова-
нын евиндә бу ишләри ҝө-
рүрдүләр: �әјәтләрә4, јемәк
отагларына бахыр, мүгәддәс
әшјалары паклајыр, Алла�ын
евиндәки башга ишләри ҝө-
рүр, 29 үст-үстә гојулан чө-
рәкләр�S, тахыл тәгдимәси
үчүн нарын ун, мајасыз хә-
мирдән биширилмиш лаваш,m
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саҹ чөрәји, јағла јоғрулмуш хә-
мир* �азырлајыр вә бүтүн
өлчү вә чәки габларына ба-
хырдылар. 30 Онлар �әр сә-
�әр+ вә �әр ахшам өз јер-
ләриндә Је�оваја шүкүр едиб
мәд� охујурдулар., 31 Һәмчи-
нин шәнбә ҝүнләриндә,- тәзә
ај мәрасимләриндә¸ вә бајрам
ҝүнләриндә/ Је�оваја јандыр-
ма гурбаны тәгдим едилән-
дә јардым едирдиләр. Ганунда
јазылмыш ҝөстәришләрә ујғун
олараг, даим Је�ованын �үзу-
рунда белә едирдиләр. 32 Һа-
белә, Һүзур чадырыјла, мү-
гәддәс мәканла, гардашлары
Һарун оғуллары илә бағлы вә-
зифәләрини јеринә јетириб Је-
�ованын евиндә хидмәт едир-
диләр.

24 Һарун өвладларынын
бөлүкләри бунлар иди:

Һарунун оғуллары — Надаб,
Аби�у,1 Әлјазар вә Исамар.À

2 Лакин Надабла Аби�у оғул
са�иби олмадан аталарындан
әввәл өлдүләр.3 Әлјазар4 вә
Исамар исә ка�ин кими хид-
мәт едирди. 3 Давуд Әлјазар
өвладларындан СадыглаS вә
Исамар өвладларындан Әхи-
мәликлә бирҝә Һарун өвладла-
рыны ҝөрәҹәкләри ишә ҝөрә
бөлүкләрә ајырды. 4 Әлјазар
өвладлары арасында Исамар
өвладларындан чох башчы ол-
дуғу үчүн онлары белә бөл-
дүләр: Әлјазар өвладларын-
дан нәсил башчысы он алты
нәфәр, Исамар өвладларындан
нәсил башчысы сәккиз нәфәр.

5 Сонра онлар бу ики дәстә-
ни пүшклә бөлдүләр.m Чүнки
�әм Әлјазар өвладлары, �әм
Исамар өвладлары арасын-
дан мүгәддәс мәканда вә Ал-
ла�ын �үзурунда хидмәт едән
рә�бәрләр вар иди. 6 Лави-
ли катиб Нәснаил оғлу Шәмај
падша�ын, әјанларын, ка�ин

Садығын*, Әбјатар+ оғлу Әхи-
мәликин, вә ка�инләрлә ла-
вилиләрин нәсил башчылары-
нын өнүндә онларын ады-
ны гејд етди. Бир нәсил Әлја-
зар өвладларындан, бир нәсил
Исамар өвладларындан се-
чилди.

7 Пүшкүн нәтиҹәси белә
олду: биринҹи Јә�ујариб,
икинҹи Јадај, 8 үчүнҹү Һа-
рим, дөрдүнҹү Сәурим, 9 бе-
шинҹи Мәлкијјә, алтынҹы
Мијәмин, 10 једдинҹи Һәггуз,
сәккизинҹи Әбијја-, 11 доггу-
зунҹу Јешу, онунҹу Сәкән-
ја, 12 он биринҹи Әлјасиб, он
икинҹи Јагим, 13 он үчүн-
ҹү Һуффа, он дөрдүнҹү Јиш-
баб, 14 он бешинҹи Билҝа�,
он алтынҹы Иммир, 15 он
једдинҹи Хәзир, он сәкки-
зинҹи Һәбзис, 16 он доггу-
зунҹу Фәт�и, ијирминҹи Һиз-
гијал, 17 ијирми биринҹи Ја-
кин, ијирми икинҹи Гамул,
18 ијирми үчүнҹү Дәлај, ијир-
ми дөрдүнҹү Мәази.

19 Онлар Исраилин Алла�ы
Је�ованын әҹдадлары Һаруна
әмр етдији кими, Һарунун вер-
дији тапшырыға ујғун олараг,
бу сыра илә Је�ованын евинә
ҝедиб өз вәзифәләрини јеринә
јетирмәли идиләр¸.

20 Диҝәр лавилиләр: Им-
ран/ өвладларындан Шубаил1,
Шубаил оғулларындан Јә�диј-
јә, 21 Рә�абјаÀ нәслиндән, Рә-
�абја оғулларындан башчы
Ишја, 22 Ис�ар өвладларын-
дан Сәламут3, Сәламут өвлад-
ларындан Ја�әс, 23 Һәбрун
өвладларындан башчы Әрја�4,
икинҹи Әмаријјә, үчүнҹү Ја�ә-
зил, дөрдүнҹү Јәгмәм. 24 Үз-
зиил өвладларындан Микә,
Микә оғулларындан Самир.
25 Ишја Микәнин гардашы
иди. Ишја өвладларындан Зә-
кәријјә.
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26 Мерар* оғуллары: Мә�ли
вә Муши. Јәзијјә өвладларын-
дан Бәно. 27 Мерар өвладла-
рындан, Јәзијјә өвладларын-
дан Бәно, Шо�ам, Зәггур вә
Ибри. 28 Мә�ли оғулларын-
дан Әлјазар. Әлјазарын оғул-
лары олмајыб.+ 29 Киш нәс-
линдән, Киш оғулларындан
Јарә�миил. 30 Муши оғулла-
ры: Мә�ли, Әдәр вә Әримут.
Нәсилләринә ҝөрә Лави өв-

ладлары бунлар иди. 31 Он-
лар да гардашлары Һарун өв-
ладлары кими, Давуд падша-
�ын, Садығын, Әхимәликин вә
ка�инләрлә лавилиләрин нә-
сил башчыларынын өнүндә
пүшк атдылар., Бөјүк гарда-
шын нәсилләри илә кичик
гардашын нәсилләри бир ту-
тулду.

25 Сонра Давуд вә мәбәд-
дәки хидмәтә башчылыг

едәнләр Асәфин, Һиманын вә
Јадитунун- бир нечә оғлу-
ну чәнҝин, телли аләтләрин¸

вә синҹин мүшајиәтилә пеј-
ғәмбәрлик етмәк үчүн сечди./

Бу хидмәтә тәјин олунанлар
бунлар иди: 2 Асәфин оғул-
ларындан Зәггур, Јусиф, Нәсә-
нијјә вә Әшарил. Онлар ата-
лары Асәфин табелијиндә иди-
ләр, Асәф дә падша�ын табе-
лији алтында пејғәмбәрлик
едирди. 3 Јадитун1 нәслин-
дән, Јадитун оғулларындан:
Гәдали, Сәри, Јашај, Шимај,
Һәшбијјә, Мәттәсја�À, алты нә-
фәр. Онлар чәнҝин мүшајиә-
тилә пејғәмбәрлик едән, Је-
�оваја �әмд-сәна сөјләјән3

аталары Јадитунун табели-
ји алтында идиләр. 4 Һи-
ман4 нәслиндән, Һиман оғул-
ларындан: Бугја�, Мәтәнја�,
Үззиил, Шәбуил, Әримут, Һә-
нанијјә, Һәнани, Әлјата, Ҹил-
дәт, Рүмәмти-Әзәр, Јушбига-
шај, Мәлути, Һутир, Мә�әзјут.

5 Бунлар Һиманын оғуллары
иди. Һиман падша�ын ҝөрүҹү-
сү иди вә Алла�ын сөзләрини
бәјан едәрәк Ону шәрәфләнди-
рирди. Алла� да она он дөрд
оғул вә үч гыз бәхш етмиш-
ди. 6 Бүтүн бу адамлар ата-
ларынын башчылығы алтында
Је�ованын евиндә мәзмур оху-
јурдулар. Онлар синҹ, телли
аләтләр, чәнҝ чалыб* Алла�ын
евиндә хидмәт едирдиләр.
Асәф, Јадитун вә Һиман

падша�ын табелијиндә иди.
7 Је�оваја мәзмур охумаг

үчүн тәлим алмыш бу адам-
ларын вә онларын гардашла-
рынын сајы 288 нәфәр иди, он-
ларын �амысы пешәкар иди.
8 Онларын �амысы, бөјүјү дә,
кичији дә, пешәкары да, ша-
ҝирди дә нөвбәләрини билмәк
үчүн пүшк атды.+

9 Пүшкүн нәтиҹәси белә
олду: биринҹи Асәф оғлу Ју-
сиф,, икинҹи Гәдали- (о, гар-
дашлары вә оғуллары, 12
нәфәр), 10 үчүнҹү Зәггур¸,
оғуллары вә гардашлары,
12 нәфәр, 11 дөрдүнҹү Исри,
оғуллары вә гардашлары, 12
нәфәр, 12 бешинҹи Нәсәниј-
јә/, оғуллары вә гардашлары,
12 нәфәр, 13 алтынҹы Буг-
ја�, оғуллары вә гардашлары,
12 нәфәр, 14 једдинҹи Әрси-
ла, оғуллары вә гардашлары,
12 нәфәр, 15 сәккизинҹи Ја-
шај, оғуллары вә гардашлары,
12 нәфәр, 16 доггузунҹу Мә-
тәнја�, оғуллары вә гардашла-
ры, 12 нәфәр, 17 онунҹу Ши-
мај, оғуллары вә гардашлары,
12 нәфәр, 18 он биринҹи Әза-
рил, оғуллары вә гардашлары,
12 нәфәр, 19 он икинҹи Һәш-
бијјә, оғуллары вә гардашла-
ры, 12 нәфәр, 20 он үчүнҹү
Шубаил1, оғуллары вә гардаш-
лары, 12 нәфәр, 21 он дөр-
дүнҹү Мәттәсја�, оғуллары
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вә гардашлары, 12 нәфәр,
22 он бешинҹи Әрәмут, оғул-
лары вә гардашлары, 12 нә-
фәр, 23 он алтынҹы Һәна-
нијјә, оғуллары вә гардашла-
ры, 12 нәфәр, 24 он једдин-
ҹи Јушбигашај, оғуллары вә
гардашлары, 12 нәфәр, 25 он
сәккизинҹи Һәнани, оғулла-
ры вә гардашлары, 12 нә-
фәр, 26 он доггузунҹу Мәлу-
ти, оғуллары вә гардашлары,
12 нәфәр, 27 ијирминҹи Әлја-
та, оғуллары вә гардашлары,
12 нәфәр, 28 ијирми биринҹи
Һутир, оғуллары вә гардашла-
ры, 12 нәфәр, 29 ијирми икин-
ҹи Ҹилдәт*, оғуллары вә гар-
дашлары, 12 нәфәр, 30 ијир-
ми үчүнҹү Мә�әзјут+, оғулла-
ры вә гардашлары, 12 нәфәр,
31 ијирми дөрдүнҹү Рүмәмти-
Әзәр,, оғуллары вә гардашла-
ры, 12 нәфәр.

26 Дарваза кешикчиләри-
нин- бөлүкләри бунлар-

дыр: гарунлулардан Асәф
оғлу Горәнин оғлу Мәшәләм-
ја¸. 2 Мәшәләмјанын оғулла-
ры: илк оғлу Зәкәријјә, икин-
ҹиси Јәдаил, үчүнҹүсү Зәбәд-
ја, дөрдүнҹүсү Јәтнаил, 3 бе-
шинҹиси Елам, алтынҹысы
Јә�укәнан, једдинҹиси Илјә-
�әнај. 4 Абид-Әдумун оғулла-
ры: илк оғлу Шәмај, икин-
ҹиси Јә�узабад, үчүнҹүсү
Јуа�, дөрдүнҹүсү Сәкар, бе-
шинҹиси Нәснаил, 5 алтын-
ҹысы Әмаил, једдинҹиси Јәса-
кир, сәккизинҹиси Фулатај.
Алла� Абид-Әдума бу ҹүр не-
мәт вермишди.

6 Абид-Әдумун оғлу Шәма-
јын оғуллары олду. Онлар
иҝид вә баҹарыглы олдугла-
ры үчүн өз нәсилләриндә баш-
чы идиләр. 7 Шәмајын оғул-
лары: Үснү, Рәфаил, Абид, Ил-
зәбад. Онун гардашлары Әли-
�у вә Сәмәкја да баҹарыглы

иди. 8 Бунлар Абид-Әдумун
оғуллары иди. Онлар, оғулла-
ры вә гардашлары баҹарыглы,
хидмәтә јарарлы адамлар иди.
Абид-Әдумун нәслинә 62 нә-
фәр мәхсус иди. 9 Мәшәләм-
јанын* баҹарыглы оғуллары вә
гардашлары вар иди. Онларын
сајы 18 нәфәр иди. 10 Ме-
рар оғулларындан олан Һусә-
нин оғуллары: илк оғул олма-
са да, атасынын башчы гојдуғу
Шимри, 11 икинҹиси Хилгиј-
јә, үчүнҹүсү Тәбәлја, дөрдүн-
ҹүсү Зәкәријјә. Һусәнин оғул-
ларынын вә гардашларынын
сајы 13 нәфәр иди.

12 Бу кешикчи бөлүкләри-
нә башчылыг едәнләрин дә
гардашлары кими Је�ова-
нын евиндә өз ишләри вар
иди. 13 Онлар нәсилләринин
бөјүклүјүндән-кичиклијиндән
асылы олмајараг, �әр дарваза
үчүн пүшк атдылар.+ 14 Шә-
ләмјаја шәрг тәрәф дүшдү.
Онун оғлу мүдрик мәслә�әт-
чи Зәкәријјә үчүн пүшк атды-
лар. Она шимал тәрәф дүш-
дү. 15 Абид-Әдума ҹәнуб тә-
рәф, оғулларына, анбарлар
дүшдү. 16 Шуффим вә Һусә-
јә- гәрб тәрәф, јохуш јолун
гырағындакы Шалкит дарва-
засынын јаны дүшдү. Кешик-
чи дәстәләри јанбајан дурур-
ду. 17 Шәргдә алты лавили,
�әр ҝүн шималда дөрд нә-
фәр, ҹәнубда дөрд нәфәр ду-
рурду. Анбарларын¸ кешији-
ни ики ҹүт кешикчи чәкирди.
18 Гәрбдәки ејванын кешији-
ни јолда/ дөрд нәфәр, ејванын
өзүндә исә ики нәфәр чәкир-
ди. 19 Бунлар Гарун оғулла-
рындан вә Мерар оғулларын-
дан ибарәт кешикчи бөлүклә-
ри иди.

20 Лавилиләрдән Әхијјә Ал-
ла�ын евиндәки хәзинәјә
вә мүгәддәс едилмиш шеј-
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ләрин гојулдуғу хәзинәјә нәза-
рәт едирди.* 21 Ладан оғул-
ларындан, �ирсәнли Ладан
нәслиндән, �ирсәнли Ла-
дан нәсилләринин башчыла-
рындан Јә�јили+, 22 Јә�јили-
нин оғуллары Зәтам вә гар-
дашы Јуил Је�ованын евинин
хәзинәсинә, нәзарәт едирди-
ләр. 23 Имранлылардан, ис-
�арлылардан, �әбрунлулар-
дан, үззииллиләрдән-, 24 Му-
санын оғлу Һирсәмин өвлад-
ларындан Шәбуил анбарларын
баш нәзарәтчиси иди. 25 Шә-
буилин гардашларындан, Әлјә-
зәр¸ өвладларындан Рә�абја/,
Јашај, Јурам, Зәкри, Сәламут.
26 Сәламут вә онун гардаш-
лары Давуд падша�ын, нәсил
башчыларынын, минбашыла-
рын, јүзбашыларын вә сәркәр-
дәләрин мүгәддәс етдији шеј-
ләрин1 гојулдуғу хәзинәјә нә-
зарәт едирди.À 27 Онлар мү-
�арибәләрдә3 әлдә етдикләри
гәнимәтин4 бир �иссәсини Је-
�ованын евини јахшы вәзијјәт-
дә сахламаг үчүн ајырмышды-
лар. 28 ҜөрүҹүS Ишмуилин,
Киш оғлу Талутун, Нур оғлу
Абнурунm, СәрјаU оғлу ЈуабынV

да ајырдығы шејләр, үмумиј-
јәтлә, Алла� үчүн ајрылан �әр
шеј Сәлимәтин� вә гардашла-
рынын нәзарәти алтында иди.

29 Ис�арлыларданÄ Кәнан-
ја вә оғуллары мәбәддәнха-
риҹ ишләрлә мәшғул олурду-
лар — Исраилдә мәмур вә �а-
кимW идиләр.

30 ҺәбрунлуларданY Һәш-
бијјә вә гардашлары, 1700 ба-
ҹарыглы киши Иорданын гәрб
бөлҝәсиндәки Исраил торпаг-
ларында Је�ованын вә пад-
ша�ын ишинин иҹра олун-
масына рә�бәрлик едирдиләр.
31 Һәбрунлулардан Әрја�Z

6:B6< � 69 ,À 6:OÆm *UÀWÀ`/À �ÀW*YdbD

Һәбрун нәсилләринин вә аилә-
ләринин башчысы иди. Даву-
дун �акимијјәтинин гырхынҹы
илиндә* �әбрунлуларын ара-
сында иҝид, баҹарыглы адам-
лар ахтардылар вә Ҝиладдакы
Јазирдә+ тапдылар. 32 Әрја-
�ын �әр бири нәсил башчысы
олан 2700 баҹарыглы гардашы
вар иди. Давуд падша� Алла-
�ын вә падша�ын ишләринин
иҹрасы үчүн онлары рубән-
лиләрин, ҹадлыларын вә Мә-
нәссә гәбиләсинин јарысынын
үзәриндә башчы гојду.

27 Падша�ын ордусунда
гуллуг едән Исраил бө-

лүкләринә нәсил башчылары,
минбашылар, јүзбашылар, вә
бу бөлүкләрә хидмәт едән за-
битләр дахил иди.- Илин �әр
ајында бир бөлүк нөвбә чәкир-
ди. Бөлүкләрин �әр бириндә
24 000 адам вар иди. Бөлүкләр
бунлар иди:

2 Илин биринҹи ајында
хидмәт едән биринҹи бөлү-
јә Зәбдиил оғлу Јәшубәм¸ баш-
чылыг едирди. Онун бөлүјүн-
дә 24 000 адам вар иди. 3 О,
Фарәс/ өвладларындан иди
вә биринҹи ај хидмәт етмә-
јә тәјин олунан бөлүјүн
бүтүн башчыларынын бөјү-
јү иди. 4 Икинҹи ај хидмәт
едән бөлүјүн башчысы әху-
�или1 ДодајÀ иди. Бөлүјә Миг-
лот рә�бәрлик едирди. Онун
бөлүјүндә 24 000 адам вар иди.
5 Үчүнҹү ај хидмәт едән бө-
лүјә бөјүк ка�ин Јә�јадајын3

оғлу Бәнаји4 башчылыг едир-
ди. Онун бөлүјүндә 24 000
адам вар иди. 6 Бәнаји отуз
иҝиддән бири иди вә онла-
рын башчысы иди. Онун бөлү-
јүнә оғлу Амизабад башчылыг
едирди. 7 Дөрдүнҹү ај хид-
мәт едән бөлүјә Јуабын гарда-
шы АсаилS башчылыг едирди.
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Ондан сонра оғлу Зәбәдја ҝә-
лирди. Онун бөлүјүндә 24 000
адам вар иди. 8 Бешинҹи ај
хидмәт едән бөлүјә изрә�ја-
лы Шам�ут башчылыг едирди.
Онун бөлүјүндә 24 000 адам
вар иди. 9 Алтынҹы ај хид-
мәт едән бөлүјә тәгу�лу* Игәш
оғлу Ира�+ башчылыг едирди.
Онун бөлүјүндә 24 000 адам
вар иди. 10 Једдинҹи ај хид-
мәт едән бөлүјә әфраимлиләр-
дән фәлунлу Һәләз, башчы-
лыг едирди. Онун бөлүјүндә
24 000 адам вар иди. 11 Сәк-
кизинҹи ај хидмәт едән бө-
лүјә зара�лылардан- �уша�-
лы Сиббикај¸ башчылыг едир-
ди. Онун бөлүјүндә 24 000
адам вар иди. 12 Доггузун-
ҹу ај хидмәт едән бөлүјә бин-
јаминлиләрдән әнатутлу/ Әбу-
сәр1 башчылыг едирди. Онун
бөлүјүндә 24 000 адам вар иди.
13 Онунҹу ај хидмәт едән бө-
лүјә зара�лыларданÀ нәтуфа�-
лы Мә�арај3 башчылыг едир-
ди. Онун бөлүјүндә 24 000
адам вар иди. 14 Он биринҹи
ај хидмәт едән бөлүјә әф-
раимлиләрдән фирәтунлу Бә-
наји4 башчылыг едирди. Онун
бөлүјүндә 24 000 адам вар иди.
15 Он икинҹи ај хидмәт едән
бөлүјәҮсниил нәслиндән нәту-
фа�лы Һәлдај башчылыг едир-
ди. Онун бөлүјүндә 24 000
адам вар иди.

16 Исраил гәбиләләринин
рә�бәрләри бунлар иди: рубән-
лиләрдән Зәкри оғлу Әлјәзәр,
шәмунлулардан Мәка� оғлу
Шәфәтај, 17 Лави өвладла-
рындан Гамуил оғлу Һәшбиј-
јә, Һарун өвладларындан Са-
дыг, 18 Јә�уда өвладларын-
дан Давудун гардашы Әли-
�уS, Јәсакир өвладларындан
Микајыл оғлу Омри, 19 Зәбу-
лун өвладларындан Әбдија
оғлу Исмаја, Нифталы өвлад-

ларындан Әзриил оғлу Әри-
мут, 20 әфраимлиләрдән Әза-
зи оғлу Һушә, Мәнәссә гәбилә-
синин јарысындан Фәдај оғлу
Јуил, 21 Мәнәссә гәбиләси-
нин Ҝиладдакы јарысындан
Зәкәријјә оғлу Идду, Бинја-
мин өвладларындан Абнур*

оғлу Јәсиил, 22 Дан өвладла-
рындан Јәра�им оғлу Әзарил.
Бунлар Исраил гәбиләләринин
әмирләри иди.

23 Давуд ијирми вә бундан
ашағы јашда оланлары сајма-
ды. Чүнки Је�ова вәд етмиш-
ди ки, исраиллиләрин сајыны
ҝөјдәки улдузлар гәдәр чохал-
даҹаг.+ 24 Сәрја оғлу Јуаб ис-
раиллиләри сајмаға башлады,
амма ахыра гәдәр сајмады. Ал-
ла�ын Исраилә гәзәби тутду,

вә бу сај Давуд падша�ын та-
рихи китабына дахил едил-
мәди.

25 Падша� хәзинәсинә-

Адаил оғлу Әзмут нәзарәт
едирди. Үзијјә оғлу Јонатан
диҝәр бөлҝәләрдәки, шә�әр-
ләрдәки, кәндләрдәки вә га-
лалардакы анбарлара нәзарәт
едирди. 26 Торпағы әкиб-бе-
ҹәрән әкинчиләрин нәзарәт-
чиси Кәлуб оғлу Изри иди.
27 Үзүмлүкләрә рамалы Ши-
мај, шәраб үчүн јығылан үзүм
мә�сулуна исә шәфәмли Зәбди
нәзарәт едирди. 28 Шәфла-
дакы¸ зејтунлуглара вә әнҹир
ағаҹларына/ ҹәдәрли Баал�ә-
нан, јағ анбарларына Јуәш
нәзарәт едирди. 29 Шарон-
да1 отарылан мал-гараја ша-
ронлу Шитрај, дәрәдәки мал-
гараја исә Адлај оғлу Шафат
нәзарәт едирди. 30 Дәвәләрә
исмајыллы Обил, ешшәкләрә
мәрунутлу Јә�дијјә, 31 гојун-
кечијә �әҹәри Јәзиз нәзарәт
едирди. Давуд падша�ын әм-
лакына нәзарәт едән адамлар
бунлар иди.
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32 Давудун гардашы оғлу
Јонатан* ағыллы адам иди, о,
мәслә�әтчи вә катиб иди. Һәк-
мин оғлу Јә�јил падша� оғул-
ларынын+ ләләси иди. 33 Әх-
туфил, падша�ын мәслә�әт-
чиси иди. Арклы Хушај-

падша�ын досту иди. 34 Әх-
туфилдән сонра падша�ын мәс-
лә�әтчиси Бәнаји¸ оғлу Јә�ја-
дај вә Әбјатар/ олду. Падша-
�ын орду башчысы Јуаб1 иди.

28 Давуд Исраилин бүтүн
башчыларыны: гәбилә

әмирләрини, падша�а гуллуг
едән бөлүк башчыларыны,À

минбашылары, јүзбашылары,3

падша�ла оғулларына4 мәх-
сус әмлака, мал-�ејвана ҹаваб-
де� оланлары,S сарај мәмурла-
рыны, иҝид вә баҹарыглы ки-
шиләриm Јерусәлимә топлады.
2 Сонра Давуд падша� ајаға
галхыб онлара хитаб етди:
«Мәни динләјин, еј гардаш-

ларым, еј халгым. Чох истәјир-
дим ки, Алла�ымыз үчүн ев
тиким. Бу ев Је�ова Алла�ын
Ә�д сандығы үчүн даими мәс-
кән вә Онун үчүн кәтил олсун. U

Һәтта бундан өтрү �азырлыг
да ҝөрмүшдүм.V 3 Амма Ал-
ла� мәнә деди: “Мәним адыма
еви сән тикмәјәҹәксән,Ä чүнки
сән мү�арибә адамысан, чох-
лу ган төкмүсән”.W 4 Бунунла
белә, Исраилин Алла�ы Је�о-
ва атамын евиндән мәни сечди
ки, �әмишәлик Исраилин пад-
ша�ы олум.Y О, башчы олараг
Јә�уданы сечмишди.Z Јә�уда
евиндән атамын евини сечди.\

Атамын оғуллары арасында
Исраилин падша�ы кими мәни
ҝөрдү.¾ 5 Сонра Је�ова мәнә
нәсиб етдији чохлу оғуллар]

арасындан Сүлејманы` сечди
ки, Је�ованын Исраил үзәрин-
дәки тахтында о отурсун.a

6 О, мәнә деди: “Мәним еви-
ми вә �әјәтләрими оғлун Сү-

лејман тикәҹәк. Мән ону сеч-
мишәм, о, Мәнә оғул, Мән дә
она Ата олаҹағам.* 7 Әҝәр о,
индики кими, әмрләримә,
�өкмләримә ҹидд-ҹә�длә әмәл
етсә,+ тахт-таҹыны әбәдилик
бәргәрар едәҹәјәм”., 8 Бүтүн
Исраилин, Је�ованын иҹмасы-
нын вә Алла�ымызын өнүн-
дә сизә дејирәм: Алла�ыныз
Је�ованын әмрләрини өјрәниб
онлара дәгигликлә әмәл един
ки, бу ҝөзәл дијарда галасы-
ныз- вә ону өзүнүздән сон-
ра өвладларыныза әбәди ирс
кими өтүрәсиниз.

9 Сән исә, оғлум Сүлејман,
атанын Алла�ыны таны, Она
сидги-үрәкдән¸, севинҹлә хид-
мәт ет. Чүнки Је�ова үрәклә-
ри арашдырыр,/ инсанын фи-
кирләриндән, нијјәтләриндән
аҝа�дыр.1 Ону ахтарсан, тапа-
ҹагсан.À Амма Ондан үз дөн-
дәрсән, О, сәни әбәдилик рәдд
едәҹәк.3 10 Бах, Је�ова сәни
сечиб ки, мүгәддәс мәкан ола-
ҹаг еви тикәсән. Ҹәсур ол, ишә
башла!»

11 Давуд оғлу Сүлејмана
ејванын4, отагларын, анбар
отагларынын, јухары отагла-
рын, ичәри отагларын, кәффа-
рә отағынын�,S 12 �әмчинин
Алла�ын ру�у илә она әјан
олан �әр шејин — Је�ованын
евинин �әјәтләрининm, әтраф-
дакы јемәк отагларынын, Ал-
ла�ын евинин хәзинәсинин вә
мүгәддәс едилмиш шејләрин
гојулдуғу хәзинәнинU лаји�әси-
ниV верди. 13 Бундан әлавә,
она ка�инләрин вә лавилилә-
рин бөлүкләринә,Ä Је�ованын
евиндә ҝөрүлән ишләрә, Је�о-
ванын евиндә ишләдилән әш-
јалара аид ҝөстәришләр вер-
ди. 14 Һәмчинин мүхтәлиф
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ишләрдә истифадә олунаҹаг,
гызыл вә ҝүмүш әшјалара
сәрф олунаҹаг гызылын вә ҝү-
мүшүн чәкисини, 15 истифа-
дәсиндән асылы олараг, дүзәл-
диләҹәк гызыл вә ҝүмүш чы-
рагданлар* вә онларын чы-
раглары үчүн гызылын вә
ҝүмүшүн чәкисини, 16 үст-
үстә гојулан чөрәкләрин� ма-
салары+ үчүн ајры-ајрылыгда
гызылын чәкисини, ҝүмүш ма-
салар үчүн ҝүмүшүн чәкиси-
ни, 17 јабаларын, касаларын,
саф гызылдан долчаларын, гы-
зыл вә ҝүмүш масгураларын,

(ајры-ајрылыгда �әр масгура-
нын) чәкисини, 18 бухур гур-
банҝа�ы үчүн саф гызылын
чәкисини верди.- О �әмчинин
арабаны тәмсил едән,¸ ганад-
ларыны ачыб Је�ованын Ә�д
сандығына көлҝә салан гызыл
кәррублар/ үчүн саф гызы-
лын чәкисини верди. 19 Да-
вуд деди: «Је�ованын әли үзә-
римдә иди. О, лаји�әни1 тәфси-
латы илә јазыја көчүрмәк
үчүн мәнә анлајыш верди».À

20 Сонра Давуд оғлу Сүлеј-
мана деди: «Ҹәсур ол, мө�кәм
ол, ишә башла! Горхма, тәлаша
дүшмә, Је�ова Алла�, мәним
Алла�ым сәнинләдир.3 О, сәни
атмајаҹаг, тәрк етмәјәҹәк.4 Је-
�ова еви илә бағлы бүтүн иш-
ләр баша чатана гәдәр сәнин-
лә олаҹаг. 21 Будур, ка�инлә-
рин вә лавилиләринS бөлүклә-
риm Алла�ын евиндә хидмәт
етмәјә �азырдыр. Һәр ҹүр иши
ҝөрмәјә �азыр олан пешәкар
ишчиләр,U �абелә башчыларV

вә бүтүн халг әмринә мүнтә-
зирдир».

29 Давуд падша� бүтүн иҹ-
маја деди: «Алла�ын се-

чилмиши, оғлум СүлејманÄ

ҝәнҹ вә сәриштәсиздир.W Иш

6<B5: � �ÀZS Ñº4d` h¾`ÀUSZSZD

исә бөјүкдүр. Чүнки мәбәд
инсан үчүн јох, Је�ова Ал-
ла� үчүн тикиләҹәк.* 2 Бү-
түн ҝүҹүмү сәфәрбәр едиб
Алла�ымын еви үчүн тәда-
рүк ҝөрмүшәм. Гызыл әшја-
лар үчүн гызыл, ҝүмүш әш-
јалар үчүн ҝүмүш, мис әшја-
лар үчүн мис, дәмир әшјалар
үчүн дәмир+, тахта-шалбан
иши үчүн тахта–шалбан,, да-
марлы әгиг, сувағын үстү-
нә вурмаг үчүн даш-гаш, рәнҝ-
бәрәнҝ дашлар, ҹүрбәҹүр гиј-
мәтли дашлар, күлли мигдар-
да ә�әнҝдашы �азырламышам.
3 Алла�ымын евини севди-
јимә ҝөрә- бу мүгәддәс ев
үчүн �азырладығым шејләр-
дән башга өз гызыл-ҝүмүшүм-
дән¸ дә Алла�ымын евинә ве-
рирәм. 4 Отагларын дивар-
ларына чәкмәк үчүн 3000 та-
лант� Офир гызылы,/ 7000
талант саф ҝүмүш, 5 гызыл
әшјалар үчүн гызыл, ҝүмүш
әшјалар үчүн ҝүмүш вә сәнәт-
кар ишләри үчүн ләвазимат
верирәм. Ким Је�оваја көнүл-
лү бәхшиш вермәк истәјирсә,
бујурсун версин».1

6 Нәсил башчылары, Ис-
раил гәбиләләринин әмирлә-
ри, минбашылар, јүзбашылар,À

падша�ын ишләри үзәриндә
дуран башчылар3 ирәли чы-
хыб 7 Алла�ын евинә 5000
талант гызыл, 10 000 дарик�,
10 000 талант ҝүмүш, 18 000 та-
лант мис вә 100 000 талант
дәмир вердиләр. 8 Кимдә гиј-
мәтли даш вар идисә ону �ир-
сәнли4 Јә�јилинS нәзарәти ал-
тында олан Је�ованын еви-
нин хәзинәсинә верди. 9 Ҹа-
маат бу көнүллү тәгдимәләри
ҝәтирдијинә ҝөрә севинирди,
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чүнки бунлары Је�оваја үрәк-
дән вермишдиләр.* Давуд пад-
ша�ын да севинҹи ашыб-да-
шырды.

10 Давуд бүтүн иҹманын
гаршысында Је�оваја алгыш
охујуб деди: «Атамыз Исраи-
лин Алла�ы Је�ова, Сәнә әзәл-
дән әбәдијјәтәдәк алгыш ол-
сун! 11 Еј Је�ова, әзәмәт+,
гүдрәт,, ҹа�-ҹалал, шан-шө�-
рәт, �әшәмәт- Сәниндир, јер-
дә вә ҝөјдә нә варса, �әр шеј
Сәниндир.¸ Сәлтәнәт дә Сәнин-
дир, еј Је�ова./ Сән �әр кәсдән
уҹасан. 12 Вар-дөвләти, шан-
шө�рәти Сән верирсән.1 Һәр
шејин үзәриндә �өкмрансан.À

Ҝүҹ3, гүдрәт4 Сәндәдир, Сән
инсаны уҹалдырсан,S она ҝүҹ
верирсән.m 13 Еј Алла�ымыз,
Сәнә шүкүр едирик, ҝөзәл
адына мәд� охујуруг.

14 Амма мән кимәм, халгым
кимдир ки, Сәнә белә бәхшиш-
ләр верәк? Һәр шеји бизә Сән
вермисән, Сәнин әлиндән ал-
дығымызы Сәнин Өзүнә гајта-
рырыг. 15 Ата-бабаларымыз
кими, гаршында гәрибик, ја-
дыг. U Бу дүнјада өмрүмүз көл-
ҝә кими өтүб-кечир.V 16 Еј
Алла�ымыз Је�ова, мүгәддәс
адына ев тикмәк үчүн �азыр-
ладығымыз вар-дөвләт Сән-
дәндир, �амысы Сәниндир.
17 Билирәм, еј Алла�ым,
Сән үрәкләри арашдырырсан,Ä

дүзлүјү севирсән.W Мән саф
үрәклә, ҹан-дилдән бу шеј-
ләри тәгдим едирәм. Халгы-
нын бура ҝәлиб Сәнә бәхшиш
вердијини ҝөрмәк мәни севин-
дирир. 18 Еј Ибра�имин, Ис-
�агын, Исраилин, ата-баба-
ларымызын Алла�ы Је�ова,
гој халгынын үрәјиндә �әми-
шә бу ҹүр истәкләр, бу ҹүр
нијјәтләр олсун. Гој үрәклә-
ри Сәнә бағлансын.Y 19 Оғ-
лум Сүлејмана көмәк ет ки, Сә-

нин әмрләринә, нәси�әтләри-
нә, гајда-ганунларына сидги-
үрәкдән табе олсун,* бүтүн бу
ишләри ҝөрсүн, иншасына �а-
зырлыг ҝөрдүјүм+ мәбәди тик-
син».

20 Сонра Давуд бүтүн иҹ-
маја деди: «Алла�ыныз Је�о-
ваја алгыш един!» Бүтүн иҹма
ата-бабаларынын Алла�ы Је-
�оваја алгыш охуду. Һамы Је-
�оваја сәҹдә гылды, падша�а
тәзим етди. 21 Ҹамаат ертә-
си ҝүн дә Је�оваја гурбан кәс-
ди, Је�оваја јандырма гурбан-
лары, тәгдим етди. Онлар 1000
ҹаван буға, 1000 гоч, 1000 ер-
кәк тоғлу гурбан кәсдиләр вә
бунунла јанашы шәраб, тәг-
димәси- ҝәтирдиләр. Бүтүн
Исраил үчүн чохлу гурбан-
лар ҝәтирдиләр.¸ 22 Һәмин
ҝүн Је�ованын өнүндә јејиб-
ичиб шәнлик етдиләр./ Даву-
дун оғлу Сүлејманы тәкрарән
падша� елан етдиләр. Је�ова-
нын өнүндә ону �өкмдар ки-
ми, Садығы исә ка�ин кими1

мәс� етдиләр.À 23 Сүлејман
атасы Давудун јеринә Је�ова-
нын тахтында отурду.3 О,
уғурлу олду вә бүтүн исраил-
лиләр онун итаәтиндә дурду.
24 Бүтүн башчылар4, иҝид-
ләрS, Давуд падша�ын оғул-
ларынынm �амысы Сүлејман
падша�а табе олду. 25 Је�о-
ва Сүлејманы бүтүн Исраи-
лин ҝөзүндә чох уҹалтды, она
Исраилин әввәлки падша�ла-
рында олмајан әзәмәти бәхш
етди. U

26 Јәссә оғлу Давуда ҝәлин-
ҹә, о, бүтүн Исраилин �өкм-
дары олмушду. 27 О, Исраил
үзәриндә гырх ил �акимијјәт
сүрмүшдү, једди ил Һәбрун-
да,V отуз үч ил дә Јерусә-
лимдә.Ä 28 О, узун өмүр сү-
рүбW сәрвәт вә шө�рәтдән дој-
муш �алда вәфат етди. Јеринә
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оғлу Сүлејман падша� олду.*

29 Давудун илк ишләриндән
сон ишләринә гәдәр �амысы
ҝөрүҹү Ишмуилин, Натан пеј-
ғәмбәрин+ вә ҝөрүҹү Ҹадын,

јазыларында гејдә алыныб.

30 Һәмчинин орада онун пад-
ша�лығы, әзәмәти, башына
ҝәлмиш �адисәләр, Исраилдә
вә әтраф мәмләкәтләрдә баш
вермиш �адисәләр барәдә ја-
зылыб.
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1 Давуд оғлу Сүлејманын �а-
кимијјәти мө�кәмләнди.

Алла�ы Је�ова онунла иди вә
ону чох уҹалтды.*

2 Сүлејман Исраилин �әр
тәрәфинә хәбәр ҝөндәриб мин-
башылары, јүзбашылары, �а-
кимләри, бүтүн Исраил баш-
чыларыны, нәсил башчылары-
ны чағырды. 3 Сүлејман вә
бүтүн иҹма Ҝибјондакы сәҹ-
дәҝа�а� ҝетди.+ Чүнки Алла-
�ын Һүзур чадыры, Је�ованын
гулу Мусанын сә�рада дүзәлт-
дији чадыр орада иди. 4 Ал-
ла�ын сандығыны исә Давуд
Кирјат-Јаримдән ҝәтириб, Је-
русәлимдә онун үчүн гурдуғу
чадыра гојмушду.- 5 Хур оғлу
Урун оғлу Бәсалилин¸ дүзәлт-
дији мис гурбанҝа�ы/ Је�о-
ванын чадырынын гаршысына
гојмушдулар. Сүлејман вә бү-
түн иҹма онун гаршысында
дуа едирди. 6 Сүлејман Һү-
зур чадырынын гаршысында-
кы мис гурбанҝа�да, Је�ова-
нын өнүндә 1000 јандырма гур-
баны тәгдим етди.1

7 Һәмин ҝеҹә Алла� Сүлеј-
мана ҝөрүнүб деди: «Мән-
дән нә истәјирсән дилә, сәнә
верим».À 8 Сүлејман Алла�а
деди: «Сән атам Давуда бө-
јүк мә�әббәт ҝөстәрмисән3 вә
ондан сонра мәни тахта чы-
хартмысан.4 9 Еј Је�ова Ал-
ла�, атам Давуда вердијин
вәдә әмәл ет,S чүнки мәни сајы
гум дәнәләри гәдәр олан хал-
гын үзәриндә падша� гојму-
сан.m 10 Мәнә �икмәт вер, би-
лик вер ки, U бу халгы идарә
едим, ахы бу бојда халга ким
�өкм едә биләр?»V

11 Алла� Сүлејмана деди:
«Мадам ки Мәндән буну ди-
ләдин, Мәндән вар-дөвләт,
шан-шө�рәт, дүшмәнләринин

5B7 � ÁÀ`eÀZB UºVaÀVWSUÀD

өлүмүнү диләмәдин, узун
өмүр истәмәдин, сәни үзәрин-
дә �өкмдар гојдуғум халгыма
�өкм етмәк үчүн билик, �ик-
мәт истәдин,* 12 сәнә нәин-
ки �икмәт вә билик верәҹәјәм,
үстәлик, вар-дөвләт, шан-шө�-
рәт дә верәҹәјәм. Белә вар-
дөвләт, шан-шө�рәт нә сәндән
әввәлки падша�ларда олуб, нә
дә сонракы падша�ларда ола-
ҹаг».+

13 Сүлејман Ҝибјондакы
сәҹдәҝа�дан,, Һүзур чадыры-
нын өнүндән Јерусәлимә ҝәл-
ди вә Исраилдә �акимијјәт
сүрдү. 14 О, чохлу ҹәнҝ ара-
баларына, атлара са�иб олду.
Онун 1400 ҹәнҝ арабасы, 12 000
аты� вар иди.- Сүлејман онла-
ры арабалар үчүн ајрылан
шә�әрләрдә¸ вә Јерусәлимдә,
өзүнә јахын јердә сахлајыр-
ды./ 15 Падша� Јерусәлимдә
гызылы вә ҝүмүшү даш гә-
дәр,1 сидр ағаҹларыны Шәф-
ладакы әнҹир ағаҹлары гәдәр
чохалтды.À 16 Сүлејмана ат-
лары Мисирдән ҝәтирирди-
ләр.3 Падша�ын таҹирләри
атлары илхы илә алырды-
лар�.4 17 Мисирдән ҝәтири-
лән бир ҹәнҝ арабасынын гиј-
мәти 600 ҝүмүш, бир атын гиј-
мәти исә 150 ҝүмүш иди. Һет
вә Арам падша�лары да он-
лары Сүлејманын таҹирләрин-
дән алырды.

2 Сүлејман Је�ованын ады-
на евS вә өзү үчүн сарај

тикмәк барәдә фәрман верди.m

2 Сүлејман 70 000 фә�лә, дағ-
ларда даш кәсмәк үчүн 80 000
ишчи U вә бүтүн бу адамлара
нәзарәт етмәк үчүн 3600 нәза-
рәтчи сечди.V 3 Сонра о, Сур
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падша�ы Һирама* хәбәр ҝөн-
дәрди: «Атам Давудла әлагәлә-
риниз сых иди. О, өзүнә ев ти-
кәндә она сидр тирләри ҝөн-
дәрмишдин.+ 4 Инди мән Ал-
ла�ым Је�оваја �әср етмәк
үчүн Онун адына ев тикирәм.
Истәјирәм ки, �әр сә�әр-ах-
шам,, шәнбә ҝүнләриндә,- тәзә
ај мәрасимләриндә¸ вә Алла-
�ымыз Је�ованын бајрамла-
рында/ орада, Алла�ын өнүн-
дә әтирли бухур јандырым,1

�үзур чөрәјиÀ гојум вә јандыр-
ма гурбанлары тәгдим едим.
Бу, Исраил үчүн әбәди гај-
дадыр. 5 Тикдијим ев бөјүк
олаҹаг, чүнки бизим Алла�ы-
мыз бүтүн алла�лардан уҹа-
дыр. 6 Онун үчүн ев тикмәјә
кимин ҝүҹү чатар? О, ҝөјләрә,
ҝөјләрин ҝөјүнә сығмаз.3 Мән
кимәм ки, Онун үчүн ев ти-
ким. Тәкҹә өнүндә гурбан түс-
түсү тәгдим етмәк үчүн ев
тикә биләрәм. 7 Мәнә гызыл,
ҝүмүш, мис,4 дәмир, бәнөв-
шәји јун, түнд-гырмызы, ҝөј
ипликлә ишләмәји баҹаран,
�әккаклыг сәнәтиндән башы
чыхан сәнәткар ҝөндәр. О, Јә-
�уда вә Јерусәлимдә атам Да-
вудун ихтијарыма вердији сә-
нәткарларла бирликдә ишлә-
јәр.S 8 Мәнә Ливандан сидр,
ардыҹm вә сәндәлU тирләри
ҝөндәр. Мән билирәм ки, сә-
нин хидмәтчиләрин Ливан
ағаҹлары кәсмәји баҹарыр-
лар.V Мәним хидмәтчиләрим
сәнинкиләрлә бирликдә ишлә-
јибÄ 9 мәним үчүн чохлу тир
�азырлајар, чүнки тикдијим
ев чох бөјүк олаҹаг. 10 Мән
исә сәнин хидмәтчиләрини,
ағаҹ кәсәнләри әрзагла тәмин
едәрәм.W Онлара 20 000 кор�
буғда, 20 000 кор арпа, 20 000
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бат� шәраб вә 20 000 бат јағ ве-
рәрәм».

11 Сур падша�ы Һирам Сү-
лејмана намә ҝөндәрди: «Је�о-
ва Өз халгыны севдији үчүн
сәни онларын падша�ы едиб».
12 Ардынҹа белә деди: «Јери-
ҝөјү јарадан Исраилин Алла�ы
Је�оваја алгыш олсун! О, Да-
вуд падша�а ағыллы, �икмәт-
ли, дәрракәли оғул вериб!* Бу
оғул Је�ова үчүн ев тикә-
ҹәк, падша� сарајы инша едә-
ҹәк. 13 Будур, сәнә баҹарыг-
лы, ишинин устасы олан Һи-
рамабини ҝөндәрирәм.+ 14 О,
данлы гадынын оғлудур. Ата-
сы сурлудур. Гызыл, ҝүмүш,
мис, дәмир, даш, тир, бәнөв-
шәји јун, түнд-гырмызы вә ҝөј
иплик, зәриф парча илә иш-
ләмәји баҹарыр,, �әккаклығын
�әр сирринә бәләддир, әлин-
дән �әр иш ҝәлир.- О, сәнин
вә атанын, ағам Давудун баҹа-
рыглы сәнәткарлары илә бир-
ҝә ишләјәр. 15 Гој ағам да
сөз вердији кими, хидмәтчи-
ләринә буғда, арпа, јағ, шәраб
ҝөндәрсин.¸ 16 Биз дә сәнә
лазым олан гәдәр Ливан ағаҹ-
лары кәсиб ҝөндәрәрик./ Он-
лары салларын үстүндә дәниз
јолу илә Јаффаја ҝәтирәрик,1

сән дә орадан Јерусәлимә апа-
рарсан».À

17 Сүлејман атасы Давуд
кими, Исраилдә јашајан бүтүн
јаделлиләри сајды.3 Онларын
сајы 153 600 нәфәр иди. 18 Сү-
лејман онларын 70 000 нәфәри-
ни фә�лә, 80 000 нәфәрини дағ-
ларда даш кәсән,4 3600 нәфәри-
ни исә бу ишчиләрә нәзарәтчи
гојду.S

3 Сүлејман Јерусәлимдә, Је-
�ованын Давуда ҝөрүндү-

јү Муријјә дағындаm Је�ова
үчүн мәбәд тикмәјә башлады. U
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Атасы Давуд бурада, јәбуси
Орнанын хырманында јер �а-
зырламышды.* 2 О, �акимиј-
јәтинин дөрдүнҹү илиндә,
икинҹи ајын икинҹи ҝүнү ти-
кинти ишинә башлады. 3 Сү-
лејман гәдим өлчү ва�иди-
лә 60 гулаҹ� узунлуғунда, 20
гулаҹ ениндә+ Алла�ын еви-
нин тәмәлини гојду. 4 Евин
гаршысындакы ејванын узун-
луғу евин енинә мүвафиг ола-
раг, 20 гулаҹ, �үндүрлүјү 120�
иди. Онун ичини халис гы-
зылла өртдү., 5 Әсас отағы
ардыҹ ағаҹы илә өртүб үстүнә
халис гызыл чәкди,- үзәрини
хурма ағаҹы¸ вә зәнҹир тәс-
вирләри илә бәзәди./ 6 Сон-
ра мәбәди ҝөзәл, гијмәтли
дашларла бәзәди.1 Ишләтдији
гызылÀ Пәрвајимдән ҝәтирил-
мишди. 7 О, мәбәди, тирлә-
ри, кандары, диварлары вә га-
пылары гызылла өртдү,3 ди-
варларын үстүндә кәрруб тәс-
вирләри ојду.4

8 О, Ән мүгәддәс јери дү-
зәлтди.S Онун узунлуғу евин
енинә мүвафиг олараг, 20 гу-
лаҹ, ени 20 гулаҹ иди. Ора-
ны 600 талант� халис гызыл-
ла өртдү.m 9 Мыхлар үчүн ај-
рылмыш гызылын чәкиси 50
шекел� иди. Үст отаглары да
гызылла өртдү.

10 Сонра о, Ән мүгәддәс
јердә ики кәрруб дүзәлтди
вә үстләрини гызылла өртдү. U

11 Кәррубларын ганадлары-
нынV үмуми узунлуғу 20 гулаҹ
иди. Биринҹи кәррубун бир га-
нады 5 гулаҹ иди вә дивара дә-
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јирди. О бири ганады да 5 гу-
лаҹ иди вә о бири кәррубун га-
надына дәјирди. 12 Икинҹи
кәррубун бир ганады 5 гулаҹ
иди вә о бири дивара дәјирди.
О бири ганады да 5 гулаҹ иди
вә биринҹи кәррубун ганадына
дәјирди. 13 Кәррубларын га-
надлары 20 гулаҹ узунлуғунда
ачылмышды. Онлар ајаг үстә
иди вә үзләри Мүгәддәс јерә
бахырды.

14 О �әмчинин түнд-гыр-
мызы вә ҝөј ипликдән, бәнөв-
шәји јундан, зәриф парчадан
пәрдә* тикди вә үзәриндә кәр-
руб тәсвирләри ишләди.+

15 Да�а сонра мәбәдин га-
бағында ики сүтун дүзәлтди.,

Сүтунларын �үндүрлүјү 35 гу-
лаҹ, үстләриндәки сүтун баш-
лыгларынын �әр бири 5 гулаҹ
иди.- 16 О, бојунбағыја бән-
зәр зәнҹирләр дүзәлдиб сүтун
башлыгларына гојду, �әмчи-
нин 100 нар дүзәлдиб зәнҹир-
ләрә бәркитди. 17 Сүтунла-
ры мәбәдин гаршысына, бири-
ни сағ тәрәфә, о бирини сол
тәрәфә гојду. Сағдакына Ја-
кин�, солдакына Буәз� адыны
верди.

4 Сонра Сүлејман 20 гулаҹ
узунлуғунда, 20 гулаҹ енин-

дә вә 10 гулаҹ �үндүрлүјүндә
мис гурбанҝа� дүзәлтди.¸

2 О, даирәви төкмә чән дү-
зәлтди./ Онун �үндүрлүјү 5 гу-
лаҹ, чеврәси өлчү ипи илә
30 гулаҹ иди. Бир гырағын-
дан о бири гырағына гәдәр мә-
сафә 10 гулаҹ иди.1 3 Ашағы-
да, �әр гулаҹда он дәнә ол-
магла, ики сыра дөврәләмә
балгабаг нахышларыÀ вар иди.
Онлар чәнлә бир төкүлмүшдү.
4 Чән 12 буғанын3 үстүндә ду-
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рурду. Буғалардан үчүнүн үзү
шимала, үчүнүнкү гәрбә, үчү-
нүнкү ҹәнуба, үчүнүнкү шәр-
гә бахырды. Чән онларын үс-
түндә иди. Онларын сағрысы
мәркәзә доғру иди. 5 Чәнин
галынлығы дөрд бармаг� иди,
ағзы каса ағзы кими дүзәлдил-
мишди вә занбагвары иди. Чән
3000 бат� су тутурду.

6 Сонра о, 10 тешт дүзәл-
диб, бешини саға, бешини
сола гојду.* Тештләрдәки су
илә јандырма гурбанлары+

үчүн ишләдилән шејләри јујур-
дулар. Чәндәки су илә исә ка-
�инләр әл-ајағыны јујурду.,

7 О, мүәјјән едилдији кими-

10 гызыл чырагдан дүзәлдиб,¸

бешини сағ тәрәфә, бешини
сол тәрәфә гојду./

8 Һәмчинин 10 маса дүзәл-
диб онлары мәбәдә — бешини
сағ тәрәфә, бешини сол тәрәфә
гојду.1 Сонра 100 гызыл каса
дүзәлтди.

9 Ка�инләр �әјәтини,À бөјүк
�әјәти3 вә онларын гапылары-
ны дүзәлтди. Гапыларын үстү-
нү мислә өртдү. 10 Чәни сағ
тәрәфдә, ҹәнуб-шәрг тәрәфдә
гојду.4

11 Һирам �әмчинин күл
габлары, күрәкләр вә ләјәнләр
дүзәлтди.S

Беләҹә, о, Алла�ын еви илә
бағлы Сүлејман падша�ын
тапшырдығы ишләри ҝөрүб
гуртарды. О, бунлары дүзәлт-
ди:m 12 2 сүтун, U сүтунларын
үстүндә 2 касавары башлыг,
сүтунларын үстүндәки ики ка-
савары башлығы өртмәк үчүн
2 тор,V 13 сүтунларын үстүн-
дәки ики касавары башлығы
өртән торлар үчүн, �әр тора
ики сыра олмагла, 400 нар,Ä

8B9 � �ÀfD ;E8 aYD �58 ÀW*,ÀaSZÀ +*fD
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14 10 араба вә арабаларын
үстү үчүн 10 тешт,* 15 чән
вә онун алты үчүн 12 буға,+

16 күл габлары, күрәкләр,
јабалар, вә башга әшјалар.
Һирамабиб- Је�ованын еви
үчүн бүтүн бу шејләри Сүлеј-
ман падша�ын әмри илә пар-
дагланмыш мисдән дүзәлтди.
17 Падша� онлары Иордан
бөлҝәсиндә, Суггутла¸ Зәрда
арасында ҝил гәлибләрә төк-
дү. 18 Сүлејман бүтүн бу шеј-
ләрдән чохлу сајда дүзәлтди.
Мисин чәкиси �есаба алынма-
ды./

19 Сүлејман Алла�ын еви
үчүн бүтүн әшјалары,1 гы-
зыл гурбанҝа�,À �үзур чөрә-
ји гојулан масалар,3 20 гајда-
ја ҝөрә, ич отағын габағында
јандырмаг үчүн халис гы-
зылдан чырагданлар вә он-
ларын чыраглары,4 21 ән саф
гызылдан гөнчәләр, чыраглар
вә машалар, 22 халис гызыл-
дан фитил маггашлары, ләјән-
ләр, ҹамлар, хәкәндазлар, �әм-
чинин гызылдан мәбәдин ҝи-
ришләрини, Ән мүгәддәс јерин
ичәри гапыларыныS вә мәбә-
дин гапыларыны дүзәлтди.m

5 Беләликлә, Сүлејман Је�о-
ванын еви илә бағлы бү-

түн ишләри тамамлады. U Сон-
ра атасы Давудун Алла� үчүн
ајырыб гојдуғу әшјалары ичә-
ри ҝәтирди.V Гызыл-ҝүмүшү
вә әшјалары Алла�ын евинин
хәзинәсинә гојду.Ä 2 О заман
Сүлејман Исраил ағсаггалла-
рыны, бүтүн гәбилә башчыла-
рыны, Исраилин нәсил баш-
чыларыны топлады. Онлар
Давуд шә�әриндән, јәни Сион-
дан Је�ованын Ә�д санды-
ғыны ҝәтирмәк үчүн Јеру-
сәлимә ҝәлдиләр.W 3 Једдин-
ҹи ајда кечирилән бајрамда�Y
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бүтүн исраиллиләр падша�ын
�үзурунда топлашдылар.

4 Бүтүн Исраил ағсаггалла-
ры ҝәлди. Лавилиләр сандығы
галдырдылар.* 5 Онлар сан-
дығы, Һүзур чадырыны,+ ча-
дырдакы бүтүн мүгәддәс әш-
јалары ҝәтирдиләр. Бүтүн бун-
лары ка�инләрлә лавилиләр
дашыдылар. 6 Сүлејман пад-
ша� вә онун �үзуруна чағы-
рылмыш бүтүн Исраил иҹма-
сы сандығын өнүндә иди. Саја-
�есаба ҝәлмәјән мигдарда го-
јун, гарамал гурбан кәсилди.,

7 Ка�инләр Је�ованын Ә�д
сандығыны ҝәтириб өз јеринә,
мәбәдин ич отағына, Ән мү-
гәддәс јерә, кәррубларын гана-
ды алтына гојдулар.- 8 Кәр-
рубларын ганадлары сандыг
гојулан јерин үстүнә ачыл-
мышды вә кәррублар сандыг-
ла шүвүлләрин¸ үстүнү өртүр-
дү. 9 Шүвүлләр елә узун иди
ки, уҹлары ич отағын габағын-
дакы Мүгәддәс јердән ҝөрү-
нүрдү, анҹаг бајырдан ҝөрүн-
мүрдү. Онлар бу ҝүнәдәк ора-
дадырлар. 10 Сандыгда ики
лөв�әдән/ башга �еч нә јох
иди. Муса онлары сандыға Һу-
рибдә, Је�ова Мисирдән чы-
хан исраиллиләрлә ә�д бағла-
јанда гојмушду.1

11 Ка�инләр Мүгәддәс мә-
кандан чыхдылар (мәнсуб
олдуглары бөлүкдән асы-
лы олмајараг,À орадакы бү-
түн ка�инләр пакланмышды3).
12 Асәф4, ҺиманS, Јадитунm,
онларын оғуллары вә гардаш-
лары — мәзмур охујан бү-
түн лавилиләр U зәриф парча-
дан палтар ҝејинмиш, әллә-
риндә синҹ, телли аләтләр вә
чәнҝ гурбанҝа�ын шәрг тәрә-
финдә дурмушдулар, онларла
бирликдә 120 ка�ин кәрәнај ча-
лырды.V 13 Кәрәнајчылар вә
мәзмур охујанлар бир ағыздан

Је�оваја �әмд-сәна едирдиләр.
Онлар «О, кәрамәтлидир, мә-
�әббәти әбәдидир»* дејиб Је-
�ованы мәд� едәндә, кәрәна-
јын, чәнҝин, башга аләтлә-
рин сәси ҝөјә јүксәләндә бу-
луд мәбәди, Је�ованын евини
долдурду.+ 14 Ка�инләр булу-
да ҝөрә орада галыб хидмәт
едә билмәдиләр. Чүнки Је�ова
Алла�ын еви Онун ҹалалы илә
долмушду.,

6 О вахт Сүлејман деди: «Еј
Је�ова! Сән демишдин ки,

гаты гаранлыгда мәскән са-
лаҹагсан.- 2 Мән Сәнин үчүн
әзәмәтли бир ев, әбәди мәскән
салмаг үчүн мәкан тикдим».¸

3 Сонра падша� дөнүб ајаг
үстә дуран Исраил иҹмасы-
на хејир-дуа верди./ 4 Одеди:
«Өз дили илә атам Давуда вәд
верән, сонра да вәдини ҝер-
чәкләшдирән Исраилин Алла-
�ы Је�оваја алгыш олсун!
О демишди: 5 “Халгым Ис-
раили Мисирдән чыхартдығым
ҝүндән бәри адымы дашыјаҹаг
ев1 тикмәк үчүн Исраил гәби-
ләләри арасындан шә�әр сеч-
мәдим, халгым Исраил үзәрин-
дә рә�бәр гојмадым. 6 Лакин
Јерусәлими сечдимÀ ки, адым
орада јашасын. Давуду сечдим
ки, халгым Исраилин үзәрин-
дә падша� олсун”.3 7 Исраи-
лин Алла�ы Је�ованын адына
ев тикмәк атам Давудун үрә-
јинин арзусу иди.4 8 Амма
Је�ова атам Давуда демиш-
ди: “Сән адыма ев тикмәк
истәјирсән. Нијјәтин јахшы-
дыр. 9 Лакин еви сән тикмә-
јәҹәксән, белиндән ҝәлән оғ-
лун Мәним адыма ев тикәҹәк”.S

10 Је�ова вәдини јеринә је-
тирди. Је�ованын вәд етдији
кими,m мән атам Давудун јери-
нә Исраил тахтында отурдум. U

Исраилин Алла�ы Је�ованын
адына ев тикдим, 11 санды-
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ғы ора гојдум. Је�ованын Ис-
раил халгы илә бағладығы ә�д
онун ичиндәдир».*

12 Сүлејман бүтүн Исраил
иҹмасынын өнүндә, Је�ова-
нын гурбанҝа�ы гаршысында
дуруб әлләрини ҝөјә ачды.+

13 (Сүлејман мисдән күрсү
дүзәлдиб �әјәтин ортасына
гојмушду., Онун узунлуғу 5 гу-
лаҹ�, ени 5 гулаҹ, �үндүрлүјү
3 гулаҹ иди. О, күрсүнүн үс-
түндә дурмушду.) О, бүтүн Ис-
раил иҹмасынын өнүндә диз
чөкүб әлләрини ҝөјә ачды- вә
14 деди: «Еј Исраилин Алла-
�ы Је�ова! Нә ҝөјдә, нә јер-
дә Сәнин кими Алла� јохдур.
Сән ә�динә садигсән, сидги-
үрәкдән өнүндә јеријән гул-
ларына мә�әббәт ҝөстәрир-
сән.¸ 15 Сән атама, гулун Да-
вуда вердијин вәдә әмәл ет-
дин./ Өз дилинлә вәд етдин вә
бу ҝүн �әмин вәди ҝерчәкләш-
дирдин.1 16 Инди, еј Исраи-
лин Алла�ы Је�ова, атама, гу-
лун Давуда вердијин сөзү јери-
нә јетир. Сән демишдин: “Әҝәр
оғулларын сәнин кими өнүмдә
јерисәләр, ганунума әмәл ет-
сәләр, онда �үзурумда, Исраил
тахтында �әмишә сәнин сүла-
лән олаҹаг”.À 17 Еј Исраилин
Алла�ы Је�ова! Инди атама,
гулун Давуда вердијин вәди
ҝерчәкләшдир.

18 Бәс Алла� јердә, бәшәр
өвладлары арасында јашајар-
мы?3 Сән ҝөјләрә, ҝөјләрин ҝө-
јүнә сығмазсан,4 о ки галды
мәним тикдијим евә!S 19 Еј
Алла�ым Је�ова! Гулунун дуа-
сыны, лүтф диләјини динлә.
Гулунун имдад чағырышыны,
бу ҝүн өнүндә етдији дуаны
ешит. 20 Гој нәзәрин ҝеҹә-
ҝүндүз бу евин, “адым бура-
да олаҹаг”m дедијин јерин үс-

:B57 � �dW*Æ 88E9 aYOÀ +À`*+À`/S`D �58
ÀW*,ÀaSZÀ +*fD

түндә олсун вә гулунун бу
евә үз тутуб етдији дуаны
ешит. 21 Бу гулунун имдад
диләјини вә бура үз тутуб дуа
едән* халгын Исраилин јалва-
рышларыны динлә, ҝөјләрдәки
мәскәниндән ешит.+ Ешит вә
бағышла.,

22 Әҝәр кимисә башгасына
гаршы ҝүна�да тәгсирләнди-
рәр вә ону анд ичдириб андын
мәсулијјәти алтына саларлар-
са, о да андын мәсулијјәти ал-
тында бу евдәки гурбанҝа�ы-
нын өнүнә ҝәләрсә,- 23 онда
Сән ҝөјләрдән ешит вә гулла-
рыны мү�акимә ет. Шәр ада-
мын еләдијини башына ҝәти-
риб ону ҹәзаландыр,¸ сале�
адамы да ҝүна�сыз елан едиб
сале�лијинә ҝөрә мүкафатлан-
дыр./

24 Әҝәр халгын Исраил
Сәнә гаршы ҝүна� етдији-
нә ҝөрә дүшмәнә мәғлуб олар-
са,1 бундан сонра дөнүб ады-
ны уҹа тутарса,À бу евдә дуа
едиб3 Сәндән лүтф диләјәрсә,4

25 Сән ҝөјләрдән ешит,S хал-
гын Исраилин ҝүна�ларыны
бағышла, халгыны онлара вә
әҹдадларына вердијин торпа-
ға гајтар.m

26 Халгын Сәнә гаршы ҝү-
на� етдијинә ҝөрәU ҝөјләр бағ-
лананда, јерә јағыш јағмајан-
даV онлар бу јерә үз тутуб дуа
едәр вә адыны уҹа тутарлар-
са, онлары рам етдијин үчүн
ҝүна�ларындан әл чәкәрләр-
сә,Ä 27 Сән ҝөјләрдән ешит
вә гулларынын, халгын Исраи-
лин ҝүна�ыны бағышла. Белә-
ҹә, онлара ҝетмәли олдуглары
доғру јолу өјрәт,W халгына ирс
вердијин торпаға јағыш јағ-
дыр.Y

28 Өлкәдә аҹлыг,Z хәстәлик
баш галдыранда,\ сәмум јели
әсәндә, өлкәни киф,¾ чәјирт-
кә сүрүсү, аҹҝөз �әшәратлар
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басанда,* дүшмәнләр өлкәнин
�ансыса шә�әрини мү�асирәјә
аланда,+ јахуд башга бир бәла,
мәрәз јајыланда, 29 бир бән-
дә, јахуд бүтүн халгын Исраил
әлләрини бу евә тәрәф- ачыб
дуа етсә,¸ Сәндән лүтф диләсә/

(ахы �әр кәс өз дәрдини, гә-
мини билир),1 30 Сән ҝөјләр-
дән, Өз мәскәниндән ешит,À

бағышла3 вә �әр кәсә өз әмә-
линә ҝөрә әвәз вер, чүнки Сән
инсанын үрәјини ҝөрүрсән вә
јалныз Сән инсанын үрәјиндә-
киләрдән аҝа�сан.4 31 Онда
ата-бабаларымыза вердијин
торпагда јашадығы бүтүн вахт
әрзиндә халгын Сәндән гор-
хар, Сәнин јолунла ҝедәр.

32 Һәмчинин халгын Ис-
раилдән олмајан, Сәнин уҹа
адын, ҝүҹлү әлин, гүввәтли го-
лун �агда ешидиб узаг дијар-
лардан ҝәлән јаделлиS бу евә
үз тутуб дуа едәрсә,m 33 Сән
ҝөјләрдән, мәскәниндән ону
ешит, јаделлинин Сәндән ди-
ләдији ха�иши јеринә јетир.
Гој дүнјанын бүтүн халглары
Сәнин адыны билсин, U халгын
Исраил кими, Сәндән горхсун.
Гој билсинләр ки, тикдијим бу
ев Сәнин адыны дашыјыр.

34 Әҝәр халгын Сәнин де-
дијин јолла дүшмәнлә мү�а-
рибәјә ҝетсә,V сечдијин бу шә-
�әрә, Сәнин адына тикдијим
евә тәрәф үз тутуб дуа етсә,Ä

35 ҝөјләрдән онларын дуасы-
ны, лүтф диләјини ешит, онлар
үчүн әдаләти бәргәрар ет.W

36 Әҝәр онлар Сәнә гар-
шы ҝүна� етсәләр (чүнки елә
адам јохдур ки, ҝүна� етмә-
син)Y вә Сән гәзәбләниб он-
лары дүшмәнә тәслим ет-
сән, дүшмәнләр онлары јахын-
узаг өлкәләрә әсир апарсаларZ

37 вә орада ағыллары башла-
рына ҝәлсә, әсарәтдә олдуг-
лары өлкәдә Сәнә сары дөн-

сәләр, “ҝүна� етмишик, гәләт
еләмишик, на�аг белә етдик”
дејиб јалварсалар,* лүтфүнү
диләсәләр, 38 әсир ҝетдик-
ләри дијарда+ сидги-үрәкдән,,

ҹан-дилдән Сәнә тәрәф дөнсә-
ләр, ата-бабаларына вердијин
өлкәјә, сечдијин шә�әрә-, ады-
на тикдијим евә тәрәф үз ту-
туб дуа етсәләр, 39 Сән ҝөј-
ләрдән, мәскәниндән онларын
дуасыны, лүтф диләјини ешит,
онлар үчүн әдаләти бәргәрар
ет.¸ Сәнә гаршы ҝүна� едән
халгыны бағышла.

40 Еј Алла�ым, нә олар, бу
јердә едилән бүтүн дуала-
ра нәзәр сал, онлары ешит./

41 Инди, еј Је�ова Алла�, гүд-
рәтинә дәлаләт едән сандыг-
ла динҹлик мәканына галх.1 Еј
Је�ова Алла�, гој ка�инләрин
бәјан етсин ки, гуртулуш Сән-
дәндир. Гој садиг бәндәләрин
кәрамәтинә севинсин.À 42 Еј
Је�ова Алла�, мәс� олунму-
шундан үз чевирмә.3 Гулун Да-
вуда олан мә�әббәтини унут-
ма».4

7 Сүлејман дуасыны гурта-
ран кимиS ҝөјдән алов

енибm јандырма гурбаныны вә
диҝәр гурбанлары удду. Је�о-
ванын ҹалалы бүтүн еви дол-
дурду. U 2 Је�ованын еви Је-
�ованын ҹалалы илә долду.
Буна ҝөрә ка�инләр Је�о-
ванын евинә ҝирә билмәди.V

3 Халг ҝөјдән аловун ендији-
ни вә Је�ованын ҹалалынын
евин үстүндә дурдуғуну ҝө-
рәндә сәкидә үзүстә јерә дө-
шәнди вә Је�оваја �әмд едиб:
«О, кәрамәтлидир, мә�әббәти
әбәдидир», — деди.

4 Сүлејман падша� вә бү-
түн халг Је�ованын �үзурунда
гурбанлар ҝәтирди.Ä 5 Пад-
ша� 22 000 гарамал вә 120 000
гојун гурбан ҝәтирди. Белә-
ликлә, о вә бүтүн халг Ал-
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ла�ын евинин ачылышыны
етди.* 6 Ка�инләр өз јерлә-
риндә дурмушдулар. Лавили-
ләр дә Је�оваја мәзмур оху-
наркән чалынан аләтләри әл-
ләриндә тутуб дурмушдулар.+

(Бу аләтләри Давуд падша�
«Онун мә�әббәти әбәдидир»
шүкраныны охумаг үчүн дү-
зәлтмишди. О, онларла� Је�о-
ваја �әмд едирди.) Ка�инләр
онларын гаршысында уҹадан
кәрәнај чалырдылар., Исраил-
лиләр исә бу вахт ајаг үстә
дурмушдулар.

7 Сонра Сүлејман Је�ова-
нын евинин гаршысындакы
�әјәтин ортасыны пак етди ки,
јандырма гурбанларыны, үн-
сијјәт гурбанларынын пијини
орада тәгдим етсин. Чүнки
јандырма гурбанлары-, тахыл
тәгдимәләри¸ вә пиј Сүлејма-
нын дүзәлтдији мис гурбан-
ҝа�а/ јерләшмирди.1 8 Һәмин
вахт Сүлејман бүтүн Исраил-
лә, Ләбу-Һәмәсдән тутмуш Ми-
сир вадисинәдәкÀ өлкәнин �әр
јериндән ҝәлән бөјүк иҹма илә
једди ҝүн бајрам кечирди.3

9 Сәккизинҹи ҝүн� тәнтәнәли
топланты кечирдиләр.4 Белә
ки, једди ҝүн гурбанҝа�ын
ачылыш мәрасимини, једди
ҝүн дә бајрам мәрасими кечир-
мишдиләр. 10 Једдинҹи ајын
ијирми үчүнҹү ҝүнү Сүлејман
халгы евинә јола салды. Је-
�ованын Давуда, Сүлејмана вә
халгы Исраилә ҝөстәрдији кә-
рамәтә ҝөрә �амы севиниб-
шадланырды.S

11 Сүлејман Је�ованын еви-
ни, падша� сарајыны инша
едиб гуртарды.m О �әмчинин
Је�ованын еви вә өз еви илә
бағлы истәдији бүтүн ишлә-

;B: � ˚ÑbSY*W VSE W*,SWSWÀ`WÀD ;B=
� �*U`*Y/*Z a\Z`*Vm ÄºZE UÀZS \Z +1O
jSZÆS ÄºZD

ри јекунлашдырды.* 12 Је�о-
ва ҝеҹә Сүлејмана ҝөрүнүб
деди:+ «Мән сәнин дуаны ешит-
дим. Бу еви сечдим ки, бура-
да Мәнә гурбан ҝәтирсин-
ләр., 13 Мән ҝөјләри бағла-
јыб јерә јағыш ҝөндәрмәјәндә,
чәјирткә сүрүсүнә өлкәни ви-
ран гојмағы бујуранда, халгы-
мын арасына хәстәлик јолла-
јанда 14 адымы дашыјан хал-
гым- гүруруну сындырарса¸,
дуа едиб Мәни ахтарарса, пис
јолларындан дөнәрсә,/ онда
Мән ҝөјләрдән ешидәҹәјәм, он-
ларын ҝүна�ыны бағышлаја-
ҹағам, торпагларына шәфа ве-
рәҹәјәм.1 15 Бу јердә едилән
дуалара нәзәр салаҹағам, онла-
ры ешидәҹәјәм.À 16 Бу еви се-
чиб мүгәддәс етдим ки, �әми-
шә адымы дашысын.3 Гәлбим,
нәзәрим �әмишә орада олаҹаг.4

17 Әҝәр сән атан Давуд
кими, өнүмдә јерисән, әмр-
ләрими јеринә јетирсән,
гајда-ганунларыма, �өкмләри-
мә табе олсан,S 18 онда “Ис-
раилә рә�бәрлик едән �әмишә
сәнин сүлалән олаҹаг”m дејә-
рәк атан Давудла ә�д бағлады-
ғым кими, U тахтыны бәргәрар
едәҹәјәм.V 19 Лакин сиз Мә-
ним јолумдан дөнсәниз, сизә
вердијим ганунлара, әмрләрә
әмәл етмәсәниз, башга алла�-
лара гуллуг едиб сәҹдә гылса-
ныз,Ä 20 Исраили она верди-
јим дијардан јох едәҹәјәм,W

адым үчүн мүгәддәс етдијим
еви рәдд едәҹәјәм, елә едәҹә-
јәм ки, она �әгарәт етсинләр,
халглар арасында мәсхәрәјә
гојсунлар.Y 21 Бу ев хараба-
зара дөнәҹәк. Јолдан өтәнләр
мат-мат бахыбZ дејәҹәк: “Нәјә
ҝөрә Је�ова бу өлкәни, бу еви
бу ҝүнә гојуб?”\ 22 Ардынҹа
дејәҹәкләр: “Чүнки онлар ата-
бабаларыны Мисирдән чыха-
ран¾ Алла�лары Је�ованы
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атыб* башга алла�лардан ја-
пышдылар, онлара сәҹдә гы-
лыб гуллуг етдиләр.+ Буна
ҝөрә дә О, онларын башына бу
мүсибәти ҝәтирди”».,

8 Сүлејман Је�ованын евини
вә өз евини ијирми илә

тикди.- 2 Сонра Һирамын¸

вердији шә�әрләри бәрпа едиб
исраиллиләри орада мәскун-
лашдырды. 3 Сүлејман Һә-
мәс-Соба�а �үҹум едиб ораны
әлә кечирди. 4 О, сә�рада-
кы Тадмуру вә Һәмәсдә/ тик-
дији анбар шә�әрләрини1 бәр-
па етди. 5 Јухары вә Ашағы
Бејт-Һуруну,À ҹәфтәли дарваза-
лары олан гала-шә�әрләрини,
6 Баалаты3, өзүнүн анбар шә-
�әрләрини, арабалар үчүн ај-
рылан шә�әрләри,4 сүвариләр
үчүн ајрылан шә�әрләри инша
етди. О �әмчинин Јерусәлим-
дә, Ливанда вә бүтүн сәлтәнә-
тиндә көнлү истәдији �әр шеји
тикди.

7 Исраилли олмајан �етләр-
дән, амориләрдән, фәризиләр-
дән, �ивиләрдән, јәбусиләр-
дәнS сағ галанлары,m 8 онла-
рын өлкәдә јашајан нәсиллә-
рини — исраиллиләрин мә�в
етмәдији адамларын �амысы-
ны U Сүлејман көлә кими иш-
ләтди. Бу, индијәдәк беләдир.V

9 Амма исраиллиләрдән �еч
кими өз ишиндә гул кими иш-
ләтмәди.Ä Онлар дөјүшчү иди-
ләр, јавәр, арабачы вә сү-
вариләрин башчысы идиләр.W

10 Сүлејман падша�ын ишлә-
ринә 250 нәзарәтчи башчылыг
едир, ишчиләрә нәзарәт едир-
ди.Y

11 Сүлејман фиронун гызы-
ныZ Давуд шә�әриндән чыха-
рыб онун үчүн тикдији евә ҝә-
тирди.\ О деди: «О, мәним
арвадым олса да, Исраил пад-
ша�ы Давудун евиндә јаша-

мамалыдыр, чүнки Је�ованын
сандығынын олдуғу јерләр мү-
гәддәсдир».*

12 Сонра Сүлејман ејванын+

габағында дүзәлтдији Је�о-
ванын гурбанҝа�ы, үзәрин-
дә Је�оваја јандырма гур-
банлары ҝәтирди.- 13 О, ҝүн-
дәлик тәгдимәләри вә шәнбә
ҝүнләри¸, тәзә ај мәрасимлә-
ри/, илдә үч дәфә гејд олунан
бајрамларла1 — Мајасыз чөрәк
бајрамыÀ, Һәфтәләр бајрамы3

вә Чардаглар бајрамы4 илә бағ-
лы Мусанын вердији ҝөстә-
ришләрә ујғун олараг, гурбан-
лар ҝәтирирди. 14 Һәмчинин
о, атасы Давудун тәсис ет-
дији гајдаја әсасән, ка�ин
бөлүкләриниS өз мөвгеләри-
нә, лавилиләри ҝүндәлик гај-
даја ҝөрә ка�инләрин јанында
Алла�ы мәд� етмәјәm вә хид-
мәт етмәјә гојду. Һәр дарваза-
ја бөлүкләринә ҝөрә кешикчи-
ләр тәјин етди. U Чүнки Алла�
адамы Давуд белә бујурмушду.
15 Онлар �әр мәсәләдә, ан-
барларла бағлы мәсәләләрдә
падша�ын ка�инләрә вә лави-
лиләрә вердији әмрә риајәт ет-
диләр. 16 Је�ованын евинин
тәмәли гојуланданV тикинти
гуртарана гәдәр Сүлејман бү-
түн ишләри јахшы тәшкил ет-
мишди. Беләҹә, Је�ованын
евинин иншасы баша чатды.Ä

17 Һәмин вахт Сүлејман
Әзјун-ГәбәрәW вә Әдум мәмлә-
кәтиндә, дәниз са�илиндә јер-
ләшән ЕлатаY ҝетди.Z 18 Һи-
рам\ хидмәтчиләри васитәси-
лә она ҝәмиләр вә тәҹрүбәли
дәнизчиләр ҝөндәрирди. Он-
лар Сүлејманын хидмәтчиләри
илә Офирә¾ ҝедир вә орадан
Сүлејман падша�а 450 талант�
гызыл ҝәтирирдиләр.]
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9 Сүлејманын сәдасы Сәба
мәликәсинә* чатды. Мәли-

кә чәтин суалларла� Сүлејма-
ны сынамаг үчүн Јерусәлимә
ҝәлди. О, бөјүк бир мәијјәтлә,
балзам, чохлу гызыл+, даш-гаш
јүкләнмиш дәвәләрлә Сүлејма-
нын јанына ҝәлди, үрәјиндән
кечән шејләр барәдә Сүлејман-
ла сө�бәт етди., 2 Сүлејман
онун бүтүн суалларына ҹаваб
верди. Елә шеј олмады ки, ону
иза� едә билмәсин.

3 Сәба мәликәси Сүлејма-
нын �икмәтини-, тикдији сара-
јы,¸ 4 сүфрәсиндәки тәамла-
ры/, әјан-әшрәфинин сүфрә ар-
хасында неҹә отурдуғуну, хө-
рәк пајлајанларын хидмәтини,
ҝејимләрини, падша�ын саги-
ләрини, онларын ҝејимләри-
ни, Је�ованын евиндә �әмишә
тәгдим етдији јандырма гур-
банларыны1 ҝөрәндә мат гал-
ды. 5 О, падша�а деди: «Өл-
кәмдә сәнин ишләрин, �икмә-
тин �агда ешитдикләрим дүз
имиш. 6 Ҝәлиб өз ҝөзләрим-
лә ҝөрмәјинҹә инанмағым ҝәл-
мирди.À Сән демә, мәнә сә-
нин бөјүк �икмәтинин3 �еч ја-
рысыны да данышмајыблар.
Сән мәним ешитдијимдән дә
әзәмәтли имишсән.4 7 Бәхтә-
вәр сәнин �үзурунда дуруб
�икмәтини динләјән адамла-
рын, әјанларынын башына!
8 Гој сәни лајиг билиб Өз тах-
тына чыхаран, Ону тәмсил ет-
мәк үчүн падша� гојан Алла-
�ын Је�оваја алгыш олсун! Ал-
ла�ын Је�ова Исраили севди-
ји үчүн,S халг әбәди вар олсун
дејә, сәни онун үзәриндә пад-
ша� гојуб ки, әдаләти, сале�-
лији бәргәрар едәсән!»

9 Сонра мәликә падша�а
120 талант� гызыл,m чохлу бал-

=B5 � �*fd/ b*]Y*Æ*W*`W*D =B= � �*O
W*Zb 78E6 V-O* +À`*+À`/S`D �58 ÀW*,ÀO
aSZÀ +*fD

зам вә даш-гаш бәхш етди.
Да�а �еч вахт Сүлејман пад-
ша�а Сәба мәликәсинин ҝә-
тирдији балзам кими балзам
ҝәтирән олмады.*

10 Офирдән гызыл ҝәти-
рән Һирамын вә Сүлејманын
хидмәтчиләри+ орадан сәндәл
ағаҹы вә ләл-ҹәва�ират да
ҝәтирдиләр., 11 Падша� сән-
дәл ағаҹындан Је�ованын еви
вә падша� сарајы үчүн пиллә-
кән,- мусигичиләр үчүн чәнҝ,
телли аләтләр дүзәлтди.¸ Јә�у-
да мәмләкәтиндә �еч вахт бун-
ларын бәнзәри олмамышды.

12 Сүлејман падша� Сәба
мәликәсинә онун арзуладығы,
истәдији �әр шеји верди. Мә-
ликәјә ҝәтирдијиндән дә ар-
тыг� �әдијјәләр верди. Мәликә
адамлары илә бирҝә јола дү-
шүб өз өлкәсинә гајытды./

13 Сүлејмана ил әрзиндә
666 талант ағырлығында
гызыл ҝәлирди.1 14 Бундан
башга, она таҹирләр, сәјјар та-
ҹирләр, бүтүн әрәб падша�ла-
ры вә өлкәнин валиләри дә гы-
зыл вә ҝүмүш ҝәтирирди.À

15 Сүлејман падша� гаты-
шыг гызылдан 200 бөјүк гал-
хан3 (�әр галхана 600 ше-
кел� гатышыг гызыл сәрф
олунмушду),4 16 гатышыг гы-
зылдан 300 кичик галхан (�әр
галхана үч мина� гызыл сәрф
олунмушду) дүзәлтди. Сонра
падша� онлары Ливан Мешәси
адланан евә гојду.S

17 Падша� фил дишиндән
мө�тәшәм тахт дүзәлдиб үс-
түнү халис гызылла өртдү.m

18 Тахтын алты пилләси вар
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иди, она гызыл кәтил бәр-
кидилмишди. Отураҹағын �әр
ики тәрәфиндә голлары
вар иди вә голларын јанын-
да ики шир* �ејкәли дурур-
ду. 19 Алты пилләдә 12 шир+

дурурду; 6 шир бир тәрәфдә,
6 шир о бири тәрәфдә. Һеч бир
сәлтәнәтдә буна бәнзәр шеј јох
иди. 20 Сүлејман падша�ын
бүтүн ички габлары гызылдан
иди, Ливан Мешәси адлы евин
дә бүтүн әшјалары саф гызыл-
дан иди. Ҝүмүшдән �еч нә јох
иди. Чүнки Сүлејманын вах-
тында ҝүмүш �еч нә сајылыр-
ды., 21 Падша�ын ҝәмиләри
Таршишә ҝедиб-ҝәлирди- вә бу
ҝәмиләри Һирамын хидмәтчи-
ләри¸ идарә едирди. Таршиш
ҝәмиләри үч илдә бир дәфә гы-
зыл, ҝүмүш, фил диши/, меј-
мун, товуз гушу јүкләјиб ҝәти-
рирди.

22 Сүлејман падша� јер үзү-
нүн бүтүн падша�ларын-
дан варлы вә �икмәтли иди.1

23 Дүнјанын бүтүн падша�ла-
ры Сүлејманын �үзуруна ҝәл-
мәк истәјирди ки, Алла�ын
онун үрәјинә гојдуғу �икмә-
ти ешитсин.À 24 Онлар өзлә-
ри илә �әдијјәләр, гызыл-ҝү-
мүш әшјалар, либаслар3, си-
ла�лар, балзам, атлар вә га-
тырлар ҝәтирирди вә бу, �әр
ил белә олурду. 25 Сүлејма-
нын 4000 ат төвләси, ҹәнҝ ара-
балары вә 12 000 аты� вар иди.4

Онлары арабалар үчүн ајры-
лан шә�әрләрдә вә Јерусәлим-
дә, өзүнә јахын јердә сахлајыр-
ды.S 26 Сүлејман чајдан� фи-
лиштлиләрин� өлкәсинә вә
Мисирин сәр�әдинәдәк олан
бүтүн падша�ларын үзәриндә
�акимијјәт сүрүрдү.m 27 Пад-
ша� Јерусәлимдә ҝүмүшү даш
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гәдәр, сидр ағаҹларыны Шәф-
ладакы әнҹир ағаҹлары гәдәр
чохалтды.* 28 Сүлејмана ат-
лары Мисирдән вә башга өлкә-
ләрдән ҝәтирирдиләр.+

29 Сүлејманын галан ишлә-
ри,, илк ишләриндән сон иш-
ләринә гәдәр �амысы Натан
пејғәмбәрин јазыларында,- ши-
лолу Әхијјәнин¸ пејғәмбәрли-
јиндә вә ҝөрүҹү Иддунун/ Нә-
бат оғлу Әрубам1 �аггында
гәләмә алынмыш вә�јләриндә
јазылмышдыр. 30 Сүлејман
40 ил Јерусәлимдә �акимијјәт
сүрүб бүтүн Исраилин �өкм-
дары олду. 31 Сүлејман ата-
бабаларына говушду вә ата-
сы Давудун шә�әриндә дәфн
едилди.À Оғлу Рә�абам онун је-
ринә тахта чыхды.3

10 Рә�абам Си�ама ҝетди.4

Бүтүн Исраил ону пад-
ша� етмәк үчүн ора топлаш-
мышды.S 2 Нәбат оғлу Әру-
бамm бундан хәбәр тутду вә
ҝери гајытды. (Әрубам �әлә
Мисирдә иди. О, Сүлејман пад-
ша�дан гачыб Мисирә ҝет-
мишди.) U 3 Ону орадан ча-
ғыртдырдылар. Әрубам вә бү-
түн Исраил Рә�абамын јанына
ҝәлиб деди: 4 «Атан бојнуму-
за ағыр бојундуруг гојмуш-
ду.V Әҝәр атанын бизә јүкләди-
ји ағыр иши, ағыр бојундуруғу
јүнҝүлләшдирсән, сәнә гуллуг
едәрик».

5 Рә�абам онлара деди: «Үч
ҝүндән сонра јаныма ҝәлин».
Ҹамаат чыхыб ҝетди.Ä 6 Рә-
�абам падша� атасы Сүлејма-
на хидмәт етмиш ағсаггалла-
ры мәслә�әтә чағырыб соруш-
ду: «Ҹамаата нә дејим, нә мәс-
лә�әт ҝөрүрсүнүз?» 7 Онлар
дедиләр: «Әҝәр сән бу халгла
јахшы рәфтар етсән, онлары
разы салсан вә мүсбәт ҹаваб
версән, онлар �әмишә сәнә
гуллуг едәҹәкләр».
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8 Амма Рә�абам ағсаггалла-

рын мәслә�әтини рәдд етди,
өзү илә бирҝә бөјүмүш вә
инди она хидмәт едән ҹаван-
ларла мәслә�әтләшди.* 9 Он-
лардан сорушду: «Ҹамаат мәнә
дејир ки, атамын бојунлары-
на гојдуғу ағыр бојундуруғу
јүнҝүлләшдирим. Сиз нә мәс-
лә�әт ҝөрүрсүнүз? Онлара
нә дејәк?» 10 Онунла бир-
ҝә бөјүмүш ҹаванлар деди-
ләр: «“Атан бојнумуза ағыр бо-
јундуруг гојуб, ону јүнҝүлләш-
дир” дејән халга белә ҹаваб
вер: “Мәним чечәлә барма-
ғым атамын белиндән јоғун-
дур. 11 Атам бојнунуза ағыр
бојундуруг гојмушду, мән исә
бојундуруғунузу да�а да ағыр-
лашдыраҹағам. Атам сизи гам-
чы илә ҹәзаландырырды, мән
исә сизи бизли гамчы илә ҹә-
заландыраҹағам”».

12 Әрубам үчүнҹү ҝүн ҹа-
маатла бирликдә Рә�абамын
јанына ҝәлди, чүнки Рә�а-
бам: «Үч ҝүндән сонра јаныма
ҝәлин», — демишди.+ 13 Пад-
ша� Рә�абам ағсаггалларын
мәслә�әтини рәдд едиб халга
сәрт ҹаваб верди. 14 О, ҹа-
ванларын мәслә�әтилә хал-
га деди: «Мән бојундуруғуну-
зу да�а да ағырлашдыраҹағам.
Атам сизи гамчы илә ҹәзалан-
дырырды, мән исә сизи бизли
гамчы илә ҹәзаландыраҹағам».
15 Беләликлә, падша� халга
гулаг асмады. Һадисәләрин бу
ҹүр ҹәрәјан етмәси Алла�дан
иди ки,, Је�ованын шилолу
Әхијјә васитәсилә Нәбат оғлу
Әрубама дедији сөз јеринә јет-
син.-

16 Исраиллиләр падша�ын
онлара гулаг асмадығыны ҝө-
рәндә она дедиләр: «Бизим Да-
вудда нә пајымыз вар? Јәссә
оғлунда ирсимиз јохдур. Еј Ис-
раил, �ајды, �әр кәс өз ила�-

ларына гајытсын! Инди, еј Да-
вуд, өз евинин дәрдини чәк».*

Исраиллиләр белә дејиб өз ев-
ләринә дағылышдылар.+

17 Рә�абам анҹаг Јә�уда
шә�әрләриндә јашајан исраил-
лиләрин үзәриндә падша�лыг
етди.,

18 Рә�абам падша� мүкәл-
ләфијјәтлиләрин нәзарәтчиси
Һәдурамы- исраиллиләрин ја-
нына ҝөндәрди. Амма исраил-
лиләр ону дашлајыб өлдүрдү-
ләр. Рә�абам исә ҝүҹ-бәла
илә арабасына миниб Јеру-
сәлимә гачды.¸ 19 Исраилли-
ләр бу ҝүнә кими Давуд евинә
гаршы асидирләр.

11 Рә�абам Јерусәлимә ҝә-
лән кими Исраиллә мү-

�арибә едиб сәлтәнәти ҝери
гајтармаг үчүн бүтүн Јә�уда
вә Бинјамин ә�лини/ — 180 000
тәлим ҝөрмүш дөјүшчүнү топ-
лады.1 2 Алла� адамы Шә-
мајаÀ Је�ованын сөзү назил
олду: 3 «Јә�уда падша�ы Сү-
лејман оғлу Рә�абама, Јә�уда-
да вә Бинјаминдәки бүтүн ис-
раиллиләрә сөјлә ки, 4 Је�о-
ва белә дејир: “Гардашлары-
нызла мү�арибә етмәјин. Гој
�әр кәс өз евинә гајытсын,
чүнки бу иш Мәндән олуб”».3

Онлар Је�ованын сөзүнә гу-
лаг асыб ҝери гајытдылар вә
Әрубама �үҹум етмәдиләр.

5 Рә�абам Јерусәлимдә ја-
шады вә Јә�удада гала-шә�әр-
ләр салды. 6 Шә�әрләр бун-
лар иди: Бејтлә�м4, Етам, Тә-
гу�S, 7 Бејт-Сур, Согоm, Әдул-
лам U, 8 ҸатV, Мәраш, ЗифÄ,
9 Әдурајим, Ла�ишW, ӘзгаY,
10 Сора�, АјалонZ вә Һәб-
рун\. Бу гала-шә�әрләр Јә�у-
дада вә Бинјаминдә јерлә-
ширди. 11 Сонра о, галала-
ры мө�кәмләндириб ора рәис-
ләр гојду. Галалара әрзаг,
јағ вә шәраб е�тијаты јығды.
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12 Һәр шә�әри галхан вә ни-
зәләрлә тәҹ�из етди. Шә�әр-
ләрин мү�афизәсини әмәлли-
башлы ҝүҹләндирди. Јә�уда
вә Бинјамин онун табелијиндә
галды.

13 Бүтүн Исраилдә олан ка-
�инләр вә лавилиләр өз јерлә-
риндән ҝәлиб Рә�абамын
тәрәфинә кечдиләр. 14 Лави-
лиләр отлагларыны вә мүлклә-
рини гојуб* Јә�удаја вә Јерусә-
лимә ҝәлдиләр. Чүнки Әрубам
вә оғуллары онлары Је�ова-
нын �үзурунда иҹра етдиклә-
ри ка�инлик хидмәтиндән
узаглашдырмышды.+ 15 Әру-
бам сәҹдәҝа�ларда кечијәбән-
зәр ҹинләрә�, вә дүзәлтдији
даналара- хидмәт етмәк үчүн
ка�инләр тәјин етди.¸ 16 Ис-
раилин бүтүн гәбиләләриндән
Исраилин Алла�ы Је�ованы
сидги-үрәкдән ахтаран �әр кәс
ата-бабаларынын Алла�ы Је-
�оваја гурбан ҝәтирмәк үчүн
онларын ардынҹа Јерусәлимә
ҝәлди./ 17 Онлар үч ил әр-
зиндә Јә�уда падша�лығыны
мө�кәмләндирдиләр вә Сүлеј-
ман оғлу Рә�абамын тәрәфин-
дә олдулар. Үч ил Давудла Сү-
лејманын јолу илә ҝетдиләр.

18 Рә�абам Мә�аләти алды.
Мә�аләтин атасы Давуд оғлу
Әримут, анасы Јәссә оғлу Әл-
јабын1 гызы Аби�ајил иди.
19 Мә�аләтин дүнјаја ҝәтир-
дији оғуллар: Јәуш, Шим-
рај вә Зә�ам. 20 Рә�абам Мә-
�аләтдән сонра АбсаламынÀ

нәвәси Мәка�ы алды. Мәка-
�ын дүнјаја ҝәтирдији оғул-
лар: Әбијја3, Аттај, Зиза вә
Сәлимәт. 21 Рә�абам Абсала-
мын нәвәси Мәка�ы бүтүн ар-
вадларындан вә ҹаријәләрин-
дән4 чох севирди. Онун 18 ар-
вады, 60 ҹаријәси, 28 оғлу вә

55B59 � �, 5;B; Ñ*jSUÀaSZÀ +*fD

60 гызы вар иди. 22 Рә�а-
бам Мәка�дан доғулан Әбијја-
ны гардашлары арасында баш-
чы вә рә�бәр гојду. Чүнки
өзүндән сонра Әбијјаны пад-
ша� гојмаг истәјирди. 23 Рә-
�абам ағылла давраныб оғул-
ларындан бир нечәсини бүтүн
Јә�уда вә Бинјамин бөлҝәлә-
ринә, бүтүн гала-шә�әрләрә*

ҝөндәрди. Онлары �әр шејлә
тәмин етди вә онлара чохлу
арвад алды.

12 Рә�абам �акимијјәти
ҝүҹләнәндә+ вә өзү гүв-

вәтләнәндә Је�ованын Гану-
нуну рәдд етди., Бүтүн Ис-
раил онун јолу илә ҝетди.
2 Онун �акимијјәтинин бе-
шинҹи илиндә Мисир �өкм-
дары Шишаг Јерусәлимә јү-
рүш етди.- Чүнки исраиллиләр
Је�оваја хәјанәт етмишдиләр.
3 Шишагын 1200 ҹәнҝ араба-
сы, 60 000 сүвариси вар иди.
Мисирдән онунла бирликдә
ливијалылардан, зуглулардан
вә �әбәшләрдән¸ ибарәт уҹу-
буҹағы ҝөрүнмәјән гошун ҝәл-
мишди. 4 Шишаг Јә�уданын
гала-шә�әрләрини ишғал едә-
едә ҝәлиб Јерусәлимә чыхды.

5 Шәмај/ пејғәмбәр Рә�аба-
мын вә Шишагын горхусун-
дан Јерусәлимә топлашан Јә-
�уда әмирләринин јанына ҝә-
либ деди: «Је�ова белә дејир:
“Сиз Мәни тәрк етдиниз, буна
ҝөрә сизиШишага тәслим еди-
рәм”».1 6 Онда Исраил әмир-
ләри вә падша� Алла�а бо-
јун әјибÀ дедиләр: «Је�ова �аг-
дыр». 7 Је�ова ҝөрдү ки, он-
лар Она бојун әјдиләр. Онда
Шәмаја Је�ованын сөзү назил
олду: «Онлар Мәнә бојун әјди-
ләр. Буна ҝөрә онлары мә�в
етмәјәҹәјәм.3 Тез бир заманда
онлары хилас едәҹәјәм. Шиша-
гын әлилә Јерусәлимә гәзәби-
ми јағдырмајаҹағам. 8 Лакин
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онлар Шишага гуллуг едәҹәк-
ләр. Гој ҝөрсүнләр �ансы јах-
шыдыр: Мәнә гуллуг етмәк,
јохса башга падша�лара».

9 Мисир �өкмдары Шишаг
Јерусәлимә �үҹум етди. О, Је-
�ованын евиндәки вә падша�
сарајындакы хәзинәләри* ҝө-
түрүб апарды. О, �әр шеји, о
ҹүмләдән Сүлејманын дүзәлт-
дији гызыл галханлары да
апарды.+ 10 Рә�абам падша�
онларын јеринә мис галхан-
лар дүзәлтди вә онлары пад-
ша� сарајынын гапы кешикчи-
ләринин башчыларына верди.
11 Һәр дәфә падша� Је�о-
ванын евинә ҝәләндә кешик-
чиләр ҝәлиб бу галханлары
дашыјыр, сонра апарыб ке-
шикчи отағына гојурдулар.
12 Рә�абам гүруруну сындыр-
дығы үчүн Је�ованын она гар-
шы галхан гәзәби јатды., Ал-
ла� халгы бүсбүтүн мә�в ет-
мәди.- Һәм дә, �әлә Јә�удада
јахшы иш ҝөрәнләр вар иди.¸

13 Рә�абам падша� Јерусә-
лимдә тахтыны мө�кәмләнди-
риб �акимијјәт сүрдү. О, пад-
ша� оланда гырх бир јашында
иди вә Је�ованын Исраил гә-
биләләринин шә�әрләри ара-
сындан Өз адыны гојмаг үчүн
сечдији шә�әрдә, Јерусәлимдә
он једди ил �акимијјәт сүрдү.
Падша�ын анасы әмуни Нәама
иди./ 14 Рә�абам пис ишләр
ҝөрүрдү, чүнки үрәјиндә Је�о-
ваны ахтармағы гәт етмәмиш-
ди.1

15 Рә�абамын илк ишлә-
риндән сон ишләринә гәдәр
�амысы ШәмајÀ пејғәмбәрин
вә ҝөрүҹү Иддунун3 јазды-
ғы нәсил шәҹәрәсиндә геј-
дә алыныб. Рә�абамла Әру-
бам арасында �әмишә мү-
�арибә олурду.4 16 Рә�абам
ата-бабаларына говушду. Ону
Давуд шә�әриндә дәфн етди-

ләр.* Онун јеринә оғлу Әбијја+

тахта чыхды.

13 Әрубам падша�ын �аки-
мијјәтинин он сәккизин-

ҹи илиндә Әбијја Јә�уданын
падша�ы олду., 2 О, үч ил Је-
русәлимдә �акимијјәт сүрдү.
Онун анасы ҝиба�лы- Уриилин
гызы Микај¸ иди. Әбијја илә
Әрубам арасында мү�арибә
ҝедирди./

3 Әбијја тәлим ҝөрмүш
400 000 иҝид дөјүшчүдән1 иба-
рәт орду илә �әрбә ҝириш-
ди. Әрубам исә 800 000 нәфәр
тәлим ҝөрмүш иҝид дөјүшчү
илә она гаршы дөјүш низа-
мы илә дүзүлдү. 4 Әбијја Әф-
раим дағлыг бөлҝәсиндә јер-
ләшән Сәмрајим дағында ду-
руб деди: «Еј Әрубам, еј ис-
раиллиләр, мәни динләјин!
5 Мәҝәр билмирсиниз ки, Ис-
раилин Алла�ы Је�ова Ис-
раил үзәриндә �өкмранлығы
дуз ә�диÀ илә� �әмишәлик Да-
вуда вә оғулларына3 вериб?4

6 Амма Давуд оғлу Сүлејма-
нын гулу Нәбат оғлу ӘрубамS

галхыб ағасына гаршы үсјан
етди.m 7 Авара, јарамаз адам-
лар онун јан-јөрәсинә јығы-
шыб Сүлејман оғлу Рә�абама
гаршы чыхдылар. О вахт Рә-
�абам ҝәнҹ иди, онлара гаршы
дурмаға ҹүрәти чатмады.

8 Чох олдуғунуза ҝөрә, Әру-
бамын алла� кими дүзәлтдији
гызыл даналарыныз вар дејә,
фикирләширсиниз ки, Давуд
оғулларына верилән Је�ова-
нын падша�лығы гаршысын-
да дајана биләрсиниз?U 9 Сиз
Је�ованын ка�инләриниV, Һа-
рун өвладларыны, �әмчинин
лавилиләри говдунуз, башга
мәмләкәтләрин халглары ки-
ми, өзүнүз ка�инләр сечди-
низ.Ä Ким ҝәлиб бир ҹаван
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буға вә једди гоч ҝәтирир-
дисә, алла� олмајан бүтлә-
рин ка�ини олурду. 10 Бизим
исә Алла�ымыз Је�овадыр,*

биз Ондан үз дөндәрмәмишик.
Ка�инләримиз — Һарун өвлад-
лары Је�оваја гуллуг едир, ла-
вилиләр дә онлара көмәк едир.
11 Ка�инләр сә�әр-ахшам+ Је-
�оваја әтирли бухур,, јандыр-
ма гурбаны тәгдим едирләр.
Онлар халис гызылдан дүзәл-
миш масанын үстүнә �үзур чө-
рәкләри- гојурлар, �әр ахшам
гызыл чырагданы¸, онун чы-
рагларыны/ јандырырлар. Биз
Алла�ымыз Је�ованын өнүн-
дә өз вәзифәмизи јеринә јети-
ририк, сиз исә Ондан үз дөн-
дәрмисиниз. 12 Бәли, Алла�
бизимләдир, башымызын үс-
түндәдир. Кәрәнај чалыб бизи
сизинлә дөјүшә чағыран ка-
�инләр дә бизимләдир. Сиз, еј
исраиллиләр, ата-бабаларыны-
зын Алла�ы Је�ова илә дөјүш-
мәјин, уғур газанмајаҹагсы-
ныз».1

13 Лакин Әрубам дөјүшчү-
ләр ҝөндәриб онларын ар-
хасында пусгу гурду. Белә
ки, јә�удалыларын гаршысын-
да әсас гошун, архада исә
пусгудакы дөјүшчүләр дурур-
ду. 14 Јә�удалылар чеврилиб
ҝөрдүләр ки, онлара �әм гар-
шыдан, �әм дә архадан �үҹум
олунаҹаг. Онлар Је�овадан
имдад диләмәјә башладылар,À

ка�инләр исә уҹадан кәрә-
нај чалырдылар. 15 Јә�уда-
лылар нәрә чәкдиләр. Онлар
нәрә чәкәндә Алла� Әрубамы
вә бүтүн исраиллиләри Әбијја
илә јә�удалыларын гаршысын-
да мәғлуб етди. 16 Исраил-
лиләр јә�удалылардан гачма-
ға башладылар. Алла� онла-
ры јә�удалылара тәслим етди.
17 Әбијјанын гошуну онлары
бөјүк тәләфата уғратды. Ис-

раиллиләрдән 500 000 тәлим
ҝөрмүш дөјүшчү тәләф олду.
18 Беләҹә, исраиллиләр јени-
либ рәзил олдулар. Јә�удалы-
лар исә ата-бабаларынын Ал-
ла�ы Је�оваја архаландыгла-
ры үчүн гәләбә газандылар.*

19 Әбијја Әрубамы тәгиб
етди. Онун бир нечә шә�әри-
ни, Бејтели+, Јәшнаны, Әфраи-
ни, вә онларын әтраф шә�әр-
ләрини ишғал етди. 20 Әбиј-
јанын дөврүндә Әрубам бир
да�а әввәлки гүдрәтини гајта-
ра билмәди. Сонра Је�ова ону
ҹәзаландырды вә о өлдү.-

21 Әбијја исә ҝет-ҝедә ҝүҹ-
ләнди. О, 14 арвад алды¸,
онун 22 оғлу, 16 гызы олду.
22 Әбијјанын галан ишләри,
әмәлләри вә сөзләри Идду пеј-
ғәмбәрин јазыларында гејдә
алыныб./

14 Әбијја ата-бабаларына
говушду, ону Давуд шә-

�әриндә1 дәфн етдиләр. Онун
јеринә оғлу Аса тахта чыхды.
Асанын �акимијјәти дөврүндә
он ил өлкәдә әмин-аманлыг
олду.

2 Аса Алла�ы Је�ованын
ҝөзүндә јахшы, мәгбул иш-
ләр ҝөрүрдү. 3 О, јад алла�-
ларын гурбанҝа�ларыныÀ, сәҹ-
дәҝа�лары өлкәдән јох етди,
дик дашлары� парча-парча
етди,3 Ашера бүтләрини� кәс-
ди.4 4 Јә�удалылара ата-ба-
баларынын Алла�ы Је�ова-
ја ибадәт етмәји, Онун Гану-
нуна, әмрләринә әмәл етмәји
бујурду. 5 О, Јә�уданын бү-
түн шә�әрләриндән сәҹдәҝа�-
лары, бухур гурбанҝа�ларыны
јох етди.S Онун �акимијјәти
заманы сәлтәнәтдә әмин-аман-
лыг �өкм сүрүрдү. 6 Аса Јә-
�удада гала-шә�әрләр тикди,m
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чүнки о илләрдә өлкәдә әмин-
аманлыг иди. Је�ова она динҹ-
лик вердији үчүн �еч ким
онунла мү�арибә етмирди.*

7 Аса јә�удалылара деди: «Ҝә-
лин бу шә�әрләри инша едәк,
әтрафына дивар чәкәк, бүрҹ-
ләр+ тикәк, ҹәфтәли дарваза-
лар гојаг. Һазырда өлкә бизим-
дир, чүнки биз Алла�ымыз Је-
�оваја ибадәт едирик. Биз Она
ибадәт етдијимиз үчүн О, �әр
тәрәфдән бизә динҹлик ве-
риб». Беләҹә, онлар уғурла шә-
�әрләри инша етдиләр.,

8 Асанын ордусунда јә�уда-
лылардан бөјүк галхан вә низә
илә сила�ланмыш 300 000 дө-
јүшчү, бинјаминлиләрдән ки-
чик галхан вә ох-каманла си-
ла�ланмыш 280 000 иҝид дө-
јүшчү вар иди.-

9 Сонралар �әбәш Зара�
1 000 000 нәфәрлик орду вә 300
ҹәнҝ арабасы илә онлара гар-
шы јүрүш етди.¸ О, Мәраша/

чатанда 10 Аса онун гаршы-
сына чыхды вә гошунуну Мә-
рашда јерләшән Зефат вади-
синдә дүздү. 11 Аса Алла�ы
Је�ованы чағырыб1 деди: «Је-
�ова, Сәнин үчүн фәрг етмәз,
Сән ҝүҹлүнүн дә, ҝүҹсүзүн дә
дадына чатырсан.À Јетиш да-
дымыза, еј Алла�ымыз Је�о-
ва! Биз Сәнә архаланырыг3,
бу изди�амын габағына Сә-
нин адынла чыхмышыг.4 Је�о-
ва, Сәнсән бизим Алла�ымыз!
Гојма фани инсан Сәнә үстүн
ҝәлсин».S

12 Је�ова �әбәшләри Аса-
нын вә јә�удалыларын өнүн-
дә мәғлуб етди. Һәбәшләр дө-
јүш мејданындан гачдылар.m

13 Асанын ордусу ГәрарадәкU

онлары тәгиб етди. Һәбәшлә-
рин �амысы гырылды, бир нә-
фәр дә сағ галмады. Је�ова-
нын көмәјилә Асанын ордусу
�әбәшләри гырыб-чатды. Јә�у-

далылар чохлу гәнимәт әлә ке-
чирдиләр. 14 Һәмчинин он-
лар Гәрар әтрафындакы бүтүн
шә�әрләри дармадағын етди-
ләр. Чүнки оранын ҹамаатыны
Је�ованын вә�ми басмышды.
Јә�удалылар бу шә�әрләри та-
лан етдиләр. Орада чохлу гә-
нимәт вар иди. 15 Онлар чо-
банларын чадырларына да �ү-
ҹум етдиләр вә чохлу сајда
гојун-гузу, дәвә әлә кечирди-
ләр. Сонра Јерусәлимә гајыт-
дылар.

15 Одид оғлу Әзријанын
үзәринә Алла�ын ру�у

енди. 2 О, Асанын гаршы-
сына чыхыб деди: «Еј Аса,
јә�удалылар вә бинјаминли-
ләр, мәни динләјин! Нә гә-
дәр ки сиз Је�ова иләсиниз,
О да сизинләдир.* Ону ахтар-
саныз, тапаҹагсыныз,+ јох әҝәр
Ону тәрк етсәниз, О да сизи
тәрк едәҹәк., 3 Исраил узун
мүддәт Алла�дан, ка�ин нәси-
�әтиндән, ганундан узаг олуб.-

4 Анҹаг онлар дар ҝүндә Ис-
раилин Алла�ы Је�оваја үз
тутуб Ону ахтаранда О, Өзү-
нү онлара ашкар етмиш-
ди.¸ 5 О вахтлар јола чых-
маг горхулу иди, чүнки өлкә-
дә �әрҹ-мәрҹлик �өкм сүрүр-
дү. 6 Бир гөвм о бири гөвмү,
бир шә�әр о бири шә�әри
мә�в едирди, чүнки Алла� он-
ларын башына ҹүрбәҹүр бәла
ҝәтириб,/ онлары чашгынлыға
салмышды. 7 Анҹаг сиз мө�-
кәм олун, ру�дан дүшмәјин.1

Зә�мәтинизә ҝөрә мүкафат
алаҹагсыныз».

8 Аса Әзријанын сөзләри-
ни вә Одид пејғәмбәрин сөј-
ләдији пејғәмбәрлији ешидән-
дә ҹәсарәтләнди, бүтүн Јә�у-
да вә Бинјамин торпағындан,
Әфраим дағлыг бөлҝәсиндә
әлә кечирдији шә�әрләрдән
ијрәнҹ бүтләри јох етди.À О,
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Је�ованын мәбәдинин гаршы-
сындакы ејванын өнүндә јер-
ләшән Је�ованын гурбанҝа�ы-
ны бәрпа етди.* 9 Бүтүн Јә-
�уда вә Бинјамин сакинләри-
ни, Әфраим, Мәнәссә, Шәмун
торпағындан ҝәлән јаделлилә-
ри топлады.+ Је�ованын Аса
илә олдуғуну ҝөрән чохлу сај-
да адам Исраилдән онун јаны-
на ҝәлмишди. 10 Беләликлә,
онлар Асанын �акимијјәтинин
он бешинҹи илинин үчүнҹү
ајында Јерусәлимә топлаш-
дылар. 11 Һәмин ҝүн ҝәтир-
дикләри гәнимәтдән Је�ова-
ја 700 гарамал, 7000 гојун
гурбан вердиләр. 12 Һәмчи-
нин ә�д етдиләр ки, ата-баба-
ларынын Алла�ы Је�оваја бү-
түн гәлбләри, бүтүн варлыгла-
ры илә ибадәт едәҹәкләр,,

13 ким Исраилин Алла�ы Је-
�оваја ибадәт етмәсә, бөјүк,
кичик, гадын, киши, фәрги јох-
дур, �әр кәс өлдүрүләҹәк.-

14 Беләликлә, онлар кәрәнај,
шејпур сәдалары алтында се-
винҹ �арајлары илә, уҹа сәслә
Је�оваја анд ичдиләр. 15 Бү-
түн Јә�уда бу анда ҝөрә севи-
нирди. Чүнки онлар үрәкдән
анд ичмишдиләр, Она ҹан-дил-
дән үз тутмушдулар, О да Өзү-
нү онлара ашкар етмишди.¸

Је�ова бундан сонра да онла-
ра �әр тәрәфдән динҹлик ве-
рирди./

16 Аса падша� нәнәси Мә-
ка�ы1 мәликәликдән мә�рум
етди, чүнки о, Ашераја ибадәт
үчүн ијрәнҹ бүт дүзәлтмиш-
ди.À Аса онун ијрәнҹ бүтүнү
кәсиб парча-парча етди вә
Гидрон вадисиндә јандырды.3

17 Сәҹдәҝа�лар исә Исраил-
дән јох едилмәди.4 Бунунла
белә, Асанын үрәји өмрү боју
бүтүнлүклә Алла�а бағлы гал-
ды.S 18 О, өзүнүн вә атасы-
нын Алла� үчүн ајырдығы

шејләри — гызылы, ҝүмүшү,
ҹүрбәҹүр әшјалары Алла�ын
евинә ҝәтирди.* 19 Асанын
�акимијјәтинин отуз бешинҹи
илинәдәк мү�арибә олмады.+

16 Асанын �акимијјәтинин
отуз алтынҹы илиндә

Исраил падша�ы Баша, Јә�у-
даја �үҹум етди вә Јә�уда пад-
ша�ы Асанын јанына ҝедиб-
ҝәләнләрин гаршысыны алмаг
үчүн Раманы- мө�кәмләндир-
мәјә башлады.¸ 2 Онда Аса
Је�ованын евиндәки вә пад-
ша�ын сарајындакы хәзинә-
дән гызыл-ҝүмүш ҝөтүрүб/

Дәмәшгдә јашајан Арам пад-
ша�ы Бән�әдада1 ҝөндәрди вә
деди: 3 «Мәнимлә сәнин, мә-
ним атамла сәнин атан ара-
сында сазиш вар. Мән сәнә
гызыл вә ҝүмүш ҝөндәрирәм.
Ҝәл, Исраилин падша�ы Баша
илә бағладығын сазиши поз.
Гој о, торпагларымдан чәкил-
син».

4 Бән�әдад Аса падша�ын
сөзүнү гәбул етди вә сәркәр-
дәләрини Исраил шә�әрләри-
нин үстүнә ҝөндәрди. Онлар
ИјунуÀ, Даны3, Абил-Маими вә
Нифталы шә�әрләриндәки бү-
түн анбарлары дармадағын ет-
диләр.4 5 Баша бунлары еши-
дән кими Рамадакы тикин-
тини дајандырды. 6 Аса пад-
ша� бүтүн Јә�уданы сәфәрбәр
етди. Онлар Башанын тикин-
тидә истифадә етдији дашла-
ры,S тирләри Рамаданm дашы-
дылар. Аса падша� онларла
Ҝибаны U вә Миспа�ыV мө�кәм-
ләндирди.

7 Һәмин вахт ҝөрүҹү Һәна-
ниÄ Јә�уда падша�ы Асанын
јанына ҝәлиб деди: «Сән Ал-
ла�ын Је�оваја јох, Арам пад-
ша�ына архаландығын үчүн
Арам падша�ынын ордусу сә-
нин әлиндән гуртулду.W 8 Мә-
ҝәр �әбәшләрин, ливијалыла-
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рын гошунлары аз иди? Онла-
рын о гәдәр ҹәнҝ арабалары,
сүвариләри вар иди. Амма Је-
�ова Она архаландығын үчүн
онлары сәнә тәслим етди.*

9 Је�ова бүтүн јер үзүнү нә-
зәрдән кечирир ки,+ сидги-
үрәкдән Она бағлы оланларын
рифа�ы үчүн ҝүҹүнү ҝөстәр-
син., Сән исә ахмаглыг етдин,
бундан сонра �әмишә мү�ари-
бә ичиндә олаҹагсан».-

10 Бу сөзләр Асаја тохунду.
О, бәрк гәзәбләнди вә ҝөрүҹү-
нү зиндана салды. О вахт Аса
башгаларына да зүлм етмәјә
башлады. 11 Асанын илк иш-
ләриндән сон ишләринә гәдәр
�амысы Јә�уда вә Исраил пад-
ша�ларынын китабында јазы-
лыб.¸

12 Һакимијјәтинин отуз
доггузунҹу илиндә Асанын
ајаглары хәстәлијә тутулду.
Ҝет-ҝедә хәстәлији шиддәт-
ләнди. Һәтта хәстә �алын-
да да о, Је�оваја јох, тәбиблә-
рә үз тутду. 13 Аса �акимиј-
јәтинин гырх биринҹи илиндә
өлүб ата-бабаларына говуш-
ду./ 14 Ону Давуд шә�әрин-
дә1 өзү үчүн дүзәлтдији мө�-
тәшәм гәбирдә дәфн етдиләр.
Ону балзамла, мүхтәлиф јағ-
лардан хүсуси �азырланмыш
әтирлә долу јатаға гојдулар.À

Һәмчинин онун шәрәфинә мис-
ли ҝөрүнмәмиш мигдарда бу-
хур јандырдылар.

17 Асанын јеринә оғлу Јә-
�ушафат тахта чыхды.3

О, Исраилдә тахтыны мө�кәм-
ләндирди. 2 Јә�уданын бү-
түн гала-шә�әрләринә гошун
јерләшдирди. Јә�уда мәмләкә-
тинә вә атасы Асанын иш-
ғал етдији Әфраим шә�әрлә-
ринә4 кешикчи дәстәләри гој-
ду. 3 Је�ова Јә�ушафата јар
олурду. Чүнки о, өзүндән га-
баг јашајан улу бабасы Да-

вудун јоллары илә ҝедир,*

Бааллара сәҹдә етмирди.
4 Атасынын Алла�ына иба-
дәт едир,+ Онун әмрләринә
табе олурду, Исраил падша�-
ларынын јолу илә ҝетмир-
ди., 5 Је�ова да �акимијјәти
онун әлиндә мө�кәмләндир-
ди.- Бүтүн Јә�уда Јә�ушафа-
та бәхшиш верирди. Онун
зәнҝин сәрвәти, бөјүк шө�рә-
ти вар иди.¸ 6 Јә�ушафат Је-
�ованын јолунда ҹәсарәтлән-
ди. О, �әтта Јә�уда торпағыны
сәҹдәҝа�лардан, Ашера бүтлә-
риндән тәмизләди./

7 Јә�ушафат �акимијјәти-
нин үчүнҹү илиндә Јә�уда шә-
�әрләриндә халга тәлим вер-
мәк үчүн әмирләри — Бә-
наили, Әбдијаны, Зәкәријјәни,
Нәснаили вә Микајы чағырды.
8 Лавилиләрдән Шәмај, Нәсә-
нијјә, Зәбәдја, Асаил, Шамир-
мут, Јә�унатан, Әдунијјә, Туб-
ја�, Тубадунијјә, ка�инләрдән1

Әлшама вә Јә�урам да онлар-
ла иди. 9 Онлар өзләри илә
Је�ованын вердији Ганун ки-
табыныÀ ҝөтүрүб Јә�удада тә-
лим вермәјә башладылар. Бү-
түн Јә�уда шә�әрләрини ҝә-
зиб халга тәлим верирдиләр.

10 Јә�уда илә гоншу олан
бүтүн мәмләкәтләри Је�ова-
нын хофу басмышды. Онлар
Јә�ушафатла мү�арибә етмир-
диләр. 11 Филиштлиләр Јә-
�ушафата бәхшишләр вә хә-
раҹ верирдиләр. Әрәбләр она
өз сүрүләриндән 7700 гоч, 7700
кечи ҝәтирирдиләр.

12 Јә�ушафат ҝетдикҹә
ҝүҹләнирди.3 О, Јә�удада га-
лалар4 вә анбар шә�әрләрS ти-
кирди. 13 О, Јә�уда шә�әрлә-
риндә бөјүк ишләр ҝөрдү.
Јерусәлимдә онун әсҝәрлә-
ри вә иҝид дөјүшчүләри вар
иди. 14 Нәсилләринә ҝөрә
онларын сија�ысы будур:
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Јә�удадан олан минбашылар,
башчы Адна�, онунла 300 000
иҝид дөјүшчү.* 15 Онун баш-
чылығы алтында башчы
Јә�укәнан, онунла бирлик-
дә 280 000 дөјүшчү. 16 Һәм-
чинин Адна�ын башчылығы
алтында Је�оваја ҹан-дилдән
хидмәт едән Зәкри оғлу Амас-
ја, онунла 200 000 иҝид дө-
јүшчү. 17 Бинјаминдән+ иҝид
дөјүшчү Әлјада, онунла бир-
ҝә ох-каман вә галханла
сила�ланмыш 200 000 нәфәр.,

18 Онун башчылығы алтын-
да Јә�узабад, онунла бирлик-
дә дөјүшә �азыр 180 000 нәфәр.
19 Бунлар падша�ын бүтүн
Јә�удадакы гала-шә�әрләрә-

гојдуғу дөјүшчүләрдән әлавә
она хидмәт едән дөјүшчүләр
иди.

18 Јә�ушафатын зәнҝин
сәрвәти, бөјүк шө�рәти

вар иди.¸ Амма о, Ә�әблә го-
�ум олду./ 2 Бир нечә ил сон-
ра Јә�ушафат Сәмәријјәјә Ә�ә-
бин јанына ҝетди.1 Ә�әб Јә�у-
шафатла адамлары үчүн чох-
лу гојун-кечи, мал-гара гурбан
кәсди. Сонра ону Рамут-Ҝила-
дынÀ үстүнә јүрүш етмәјә тә�-
рик етди. 3 Исраил падша�ы
Ә�әб Јә�уда падша�ы Јә�уша-
фата деди: «Мәнимлә Рамут-
Ҝилада ҝедәрсән?» О ҹаваб
верди: «Сән неҹә, мән дә
елә. Елә бил ки, мәним хал-
гым сәнин халгындыр. Сәнин-
лә чијин-чијинә дөјүшәҹәјик».

4 Јә�ушафат Исраил падша-
�ына деди: «Ҝәл әввәлҹә ҝө-
рәк Је�ова нә дејир».3 5 Ис-
раил падша�ы дөрд јүзә гәдәр
пејғәмбәри бир јерә јығыб он-
лардан сорушду: «Рамут-Ҝила-
да гаршы јүрүшә ҝедәк, јох-
са јох?» Онлар дедиләр: «Ҝет,
Алла� ораны падша�а тәслим
едәҹәк».

6 Онда Јә�ушафат сорушду:
«Бурада Је�ованын пејғәмбә-
ри вар?* Ҝәл онун да васитә-
силә Алла�а мүраҹиәт едәк».+

7 Онда Исраил падша�ы Јә�у-
шафата деди: «Је�оваја мүра-
ҹиәт етмәк үчүн бир нәфәр дә
вар,, Јимла оғлу Микај. Амма
ондан зә�ләм ҝедир. О, �еч
вахт мәним хејримә пејғәмбәр-
лик етмир, анҹаг пислијимә
едир».- Јә�ушафат деди: «Јох,
падша�, белә демә».

8 Исраил падша�ы сарај мә-
муруну чағырыб деди: «Тез
Јимла оғлу Микајы бура ҝә-
тир».¸ 9 Бу вахт Исраил пад-
ша�ы вә Јә�уда падша�ы Јә-
�ушафат әјинләриндә ша� ли-
басы Сәмәријјә дарвазасынын
ағзындакы хырманда тахт гу-
руб отурмушдулар. Бүтүн пеј-
ғәмбәрләр онларын гаршы-
сында пејғәмбәрлик едирди.
10 Кәнана� оғлу Сидгијјә өзү
үчүн дәмир бујнузлар дүзәл-
диб деди: «Је�ова белә дејир:
“Арамиләри бунларла вуруб
мә�в едәҹәксән”». 11 Башга
пејғәмбәрләр дә ејни ҹүр пеј-
ғәмбәрлик едирдиләр: «Рамут-
Ҝилада ҝет, гәләбә сәниндир!/

Је�ова ораны падша�а тәслим
едәҹәк».

12 Микајы чағырмаға ҝедән
гасид она деди: «Бура бах, бү-
түн пејғәмбәрләр бир ағыздан
падша�ын хејринә пејғәмбәр-
лик едирләр. Гој сәнин дә сөз-
ләрин онларынкы илә үст-үстә
дүшсүн,1 падша�ын хејринә
даныш».À 13 Микај деди: «Је-
�оваја анд олсун, Алла�ым
мәнә нә сөјләјәҹәк, ону да
дејәҹәјәм».3 14 Сонра о, пад-
ша�ын �үзуруна ҝәлди. Пад-
ша� ондан сорушду: «Микај,
Рамут-Ҝилада гаршы јүрүшә
ҝедәк, јохса јох?» О деди:
«Ҝет, гәләбә сәниндир! Он-
лар сизә тәслим едиләҹәк».
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15 Падша� она деди: «Сәни
нечә дәфә Је�ованын ады-
на анд верим ки, мәнә �әги-
гәти дејәсән?» 16 Микај деди:
«Мән исраиллиләрин чобан-
сыз гојунлар кими* дағлара сә-
пәләндијини ҝөрүрәм. Је�ова
деди: “Онларын ағасы јохдур,
гој �әрә сағ-саламат евинә га-
јытсын”».

17 Исраил падша�ы Јә�у-
шафата деди: «Мән сәнә де-
мәдим, о, мәним хејримә пеј-
ғәмбәрлик етмәјәҹәк, пислији-
мә едәҹәк?»+

18 Микај сөзүнә давам
етди: «Је�ованын сөзүнү дин-
ләјин. Мән Је�ованы тахтын-
да отуран ҝөрдүм., Ҝөјләрин
ордусу- Онун сағында-солунда
дурмушду.¸ 19 Је�ова деди:
“Ким Ә�әби товлајыб Рамут-
Ҝилада ҝөндәрә биләр ки, ора-
да өлсүн?” Һәрә бир шеј деди.
20 Ахырда бир мәләк�/ габаға
чыхыб Је�ованын �үзурунда
дурду вә деди: “Мән товлаја-
рам”. Је�ова сорушду: “Неҹә?”
21 О деди: “Мән ҝедиб пеј-
ғәмбәрләрин ағзына јалан сөз-
ләр гојарам”. Алла� деди: “Сән
ону товлајаҹагсан, сәндә алы-
наҹаг. Ҝет, дедијин кими елә”.
22 Инди Је�ова бүтүн бу пеј-
ғәмбәрләрин дилинә јалан сөз-
ләр гојуб.1 Је�ова сәнин башы-
на фәлакәт ҝәтирмәјә фәрман
вериб».

23 Кәнана� оғлу СидгијјәÀ

Микаја3 јахынлашыб онун үзү-
нә шиллә вурду4 вә деди: «Ҝө-
рәсән, Је�ованын ру�у �ансы
јолла мәним јанымдан кечиб
сәнинлә данышды?»S 24 Ми-
кај деди: «Ичәри отаға ҝи-
риб ҝизләнмәјә јер ахтаран-
да биләҹәксән �ансы јолла».
25 Исраил падша�ы деди:
«Микајы шә�әр дарғасы Амун-

5<B6> � ÁÀ`eÀZB `dÑD �º¸Àb/À w`dÑx a¾O
4ºZÀ +*fD

ла ша�задә Јуәшин јанына
апарын. 26 Онлара дејин ки,
падша� белә бујурур: “Бу ада-
мы зиндана салын.* Мән сала-
мат гајыдана гәдәр она гысым-
гысым чөрәк вә су верин”».
27 Онда Микај: «Әҝәр сән
сағ-саламат гајытсан, демә-
ли, мәнимлә Је�ова данышма-
јыб»,+ — деди вә сонра әла-
вә етди: «Ај ҹамаат, �амыныз
ешидин!»

28 Исраил падша�ы вә
Јә�уда падша�ы Јә�уша-
фат Рамут-Ҝилада ҝетдиләр.,

29 Исраил падша�ы Јә�уша-
фата деди: «Мән гијафәми дәји-
шиб дөјүшә ҝирәҹәјәм. Сән исә
ша� либасыны ҝејин». Исраил
падша�ы гијафәсини дәјишди
вә онлар дөјүш мејданына
атылдылар. 30 Арам падша-
�ы ҹәнҝ арабаларынын баш-
чыларына әмр етмишди: «Ба-
хын, �еч кимлә дөјүшмүрсү-
нүз, јалныз Исраил падша�ы
илә дөјүшүрсүнүз!» 31 Ара-
ба башчылары Јә�ушафаты
ҝөрәндә дедиләр: «Бу, Исраил
падша�ыдыр». Онлар Јә�уша-
фата гаршы дөјүшмәк үчүн
она тәрәф дөндүләр. Бу за-
ман Јә�ушафат чығырыб кө-
мәк истәди- вә Је�ова она кө-
мәк етди, арамиләри башга ис-
тигамәтә јөнәлтди. 32 Араба
башчылары ҝөрәндә ки, бу, Ис-
раил падша�ы дејил, да�а ону
тәгиб етмәдиләр.

33 Бир нәфәр нишан алма-
дан ох атды. Ох Исраил пад-
ша�ынын зире�инин тикишлә-
ри арасындан кечиб ону ја-
ралады. Падша� арабачысы-
на деди: «Ағыр јараланмышам,
дөн мәни мејдандан чыхарт».¸

34 Бүтүн ҝүнү шиддәтли дө-
јүш ҝетди. Падша�ы ахшама
гәдәр үзү арамиләрә тәрәф
арабада ајаг үстә сахладылар.
Ҝүн батанда о өлдү./
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19 Јә�уда падша�ы Јә�у-
шафат сағ-саламат Је-

русәлимә, сарајына гајытды.*

2 Ҝөрүҹү Һәнани+ оғлу Јә�у,

Јә�ушафат падша�ын гаршы-
сына чыхыб деди: «Пис адама
көмәк етмәклә,- Је�оваја ниф-
рәт едәнләри севмәклә дүзҝүн
иш ҝөрүрсән?¸ Буна ҝөрә Је�о-
ва сәнә гәзәбләниб. 3 Амма
Алла� сәндә јахшы шејләр ҝө-
рүб./ Сән өлкәни Ашера бүтлә-
риндән тәмизләмисән, үрәјин-
дә Алла�ы ахтармағы гәт ет-
мисән�».1

4 Јә�ушафат Јерусәлимдә
јашады. О, халгы ата-баба-
ларынын Алла�ы Је�оваја тә-
рәф дөндәрмәкÀ үчүн јенә дә
Биир-Сәбадан Әфраим дағлыг
бөлҝәсинәдәк3 бүтүн өлкә-
ни ҝәзиб-долашды. 5 Бүтүн
мәмләкәтдә, Јә�уданын гала-
шә�әрләринин �әр бириндә
�акимләр тәјин етди.4 6 О,
�акимләрә деди: «Нә етдијини-
зә фикир верин, чүнки инсан
үчүн јох, Је�ова үчүн �өкм
чыхарырсыныз. Сиз �өкм чы-
харанда О, сизинлә олаҹаг.S

7 Је�овадан горхун.m Нә етди-
јинизә фикир верин. Алла�ы-
мыз Је�овада �агсызлыг, U тә-
рәфкешлик јохдурV, Ону сатын
алмаг мүмкүн дејил».Ä

8 Јә�ушафат Јерусәлимдә
дә лавилиләрдән, ка�инләр-
дән вә Исраилин нәсил баш-
чыларындан бәзиләрини тәјин
етди ки, Је�ованын өнүндә �а-
ким кими хидмәт етсинләр вә
Јерусәлим сакинләринин иши-
нә бахсынлар.W 9 Падша� он-
лара әмр етди: «Вәзифәнизи
Је�овадан горхараг, сәдагәт-
лә, сидги-үрәкдән јеринә јети-
рин. 10 Өз шә�әрләриндә ја-
шајан гардашларыныз истәр
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ган төкүлмәси* илә бағлы, ис-
тәр ганун, әмр, гајда, јахуд
�өкмлә бағлы мәсәлә илә ја-
ныныза ҝәләндә онлара хә-
бәрдарлыг един ки, Је�ова-
нын гаршысында ҝүна� етмә-
синләр. Јохса Алла�ын сизә
вә гардашларыныза гәзәби ту-
тар. Онлара хәбәрдарлыг един
ки, ҝүна�кар олмајасыныз.
11 Будур, Је�ованын ишләри
үчүн бөјүк ка�ин Әмаријјә,+

падша�ын ишләри үчүн исә
Јә�уда гәбиләсинин башчы-
сы Исмајыл оғлу Зәбәдја сизә
башчы олаҹаг. Лавилиләр си-
зин үчүн нәзарәтчи олаҹаг-
лар. Ҹәсур олун, ишә башла-
јын. Гој Је�ова бу саваб иши-
низи аванд етсин».,

20 Бундан сонра муабиләр-,
әмуниләр¸ вә әммунлар-

дан� бәзиләри бирләшиб Јә�у-
шафатла мү�арибә етмәјә ҝәл-
диләр. 2 Јә�ушафата хәбәр
вердиләр: «Дәниз� тәрәфдән,
Әдумдан/ сәнин үстүнә бө-
јүк бир изди�ам ҝәлир. Онлар
Һасун-Тамарда, јәни Ејн-Ҝе-
дидәдирләр1». 3 Јә�ушафат
буну ешидәндә горхуја дүшдү.
О, Је�оваја үз тутдуÀ вә бү-
түн Јә�удада оруҹ елан етди.
4 Јә�удалылар Је�оваја мүра-
ҹиәт етмәк3 үчүн бир јерә топ-
лашдылар. Онлар Јә�уданын
бүтүн шә�әрләриндән ҝәлди-
ләр ки, Је�ова онлара бир јол
ҝөстәрсин.

5 Јә�ушафат Је�ованын мә-
бәдиндә, јени �әјәтдә дуран
Јә�уда вә Јерусәлим ҹамааты-
нын өнүндә дајаныб 6 деди:
«Еј ата-бабаларымызын Ал-

ла�ы Је�ова! Еј ҝөјләрдә ја-
шајан Алла�!4 Сән бүтүн халг-
ларын сәлтәнәтләри үзәрин-
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дә �өкмранлыг едирсән.* Ҝүҹ,
гүввәт Сәндәдир. Ким Сәнә
гаршы дура биләр?+ 7 Мәҝәр
Сән, еј Алла�ымыз, бу өлкәнин
сакинләрини Исраилин гар-
шысындан говуб өлкәни �әми-
шәлик достун Ибра�имин өв-
ладларына вермәдин?, 8 Он-
лар да бурада мәскән салыб
Сәнин адына мүгәддәс мә-
кан дүзәлтдиләр- вә дедиләр:
9 “Әҝәр бизә фәлакәт — гы-
лынҹ, �өкм, хәстәлик, аҹлыг
үз верәрсә, бу евин гаршы-
сында, Сәнин �үзурунда дуруб
(чүнки бу ев Сәнин адыны да-
шыјыр)¸ дар ҝүнүмүздә Сән-
дән имдад диләјәрик, Сән дә
ешидиб бизим дадымыза јети-
шәрсән”./ 10 Амма инди ҝөр
әмуниләр, муабиләр вә Саир
дағынын1 сакинләри нә едир-
ләр. Мисирдән чыхыб ҝәләндә
Сән исраиллиләрә изин вермә-
мишдин ки, онлара �үҹум ет-
синләр. Исраиллиләр дә он-
лардан јан кечиб онлары мә�в
етмәмишди.À 11 Инди онун
әвәзини бизә ҝөр неҹә верир-
ләр, Сәнин вердијин мирас-
дан бизи говмаг истәјирләр.3

12 Еј Алла�ымыз, онлары ҹә-
заландырмајаҹагсан?4 Ахы үс-
түмүзә ҝәлән бу бөјүк изди�а-
мын гаршысында аҹизик, бил-
мирик нә едәк,S ҝөзүмүзү Сәнә
дикмишикm».

13 Бу арада гадынлы, ушаг-
лы, көрпәли бүтүн Јә�уда хал-
гы Је�ованын өнүндә дур-
мушду.

14 О вахт Је�ованын ру�у
ҹамаатын арасында олан Ја�ә-
зилин үзәринә енди. (Асәф өв-
ладларындан лавили Ја�әзил
Зәкәријјәнин, Зәкәријјә Бәна-
јинин, Бәнаји Јаәлин, Јаәл
Мәтәнја�ын оғлу иди.) 15 О
деди: «Еј Јә�уда, Јерусәлим
сакинләри, Јә�ушафат пад-
ша�, ешидин! Је�ованын сизә

сөзү будур: “Бу бөјүк гошун-
дан горхмајын, дә�шәтә ҝәл-
мәјин. Бу дөјүш сизин де-
јил, Алла�ындыр.* 16 Саба�
онларын үстүнә ҝедин. Он-
лар Сис кечиди илә јуха-
ры галхаҹаглар. Онлары ва-
динин гуртараҹағында, Јәруил
чөллүјүнүн өнүндә ҝөрәҹәкси-
низ. 17 Бу дәфә сиз дөјүшмә-
јәҹәксиниз. Сәф гурун, дуруб
ҝөзләјин+, ҝөрүн Је�ова сизи
неҹә хилас едир., Еј Јә�уда вә
Јерусәлим, горхмајын, дә�шә-
тә ҝәлмәјин!- Саба� онларын
үстүнә ҝедин, Је�ова сизинлә
олаҹаг”».¸

18 Онда Јә�ушафат јерәдәк
тәзим етди, бүтүн Јә�уда вә
Јерусәлим сакинләри Је�ова-
ја сәҹдә гылдылар, Је�ова-
нын �үзурунда јерә дөшәнди-
ләр. 19 Сонра Кә�ат/ вә Га-
рун оғулларындан олан лави-
лиләр галхыб вар ҝүҹләри
илә Исраилин Алла�ы Је�ова-
ја �әмд охудулар.1

20 Онлар ертәси ҝүн сә-
�әр тездән галхыб Тәгу�À чөл-
лүјүнә ҝетдиләр. Ҝедәндә Јә-
�ушафат онларын гаршысын-
да дуруб деди: «Еј Јә�уда вә
Јерусәлим сакинләри, мәни
динләјин. Алла�ыныз Је�оваја
инанын, онда мө�кәм дура би-
ләҹәксиниз. Онун пејғәмбәр-
ләринә инанын,3 онда уғур га-
занаҹагсыныз».

21 Халгла мәслә�әтләшдик-
дән сонра Јә�ушафат мүгәд-
дәс либасда Је�оваја мәзмур
охујан4, Ону мәд� едән киши-
ләр тәјин етди. Онлар гошунун
өнүндә ҝедиб: «Је�оваја шү-
күр един, Онун мә�әббәти әбә-
дидир»,S — дејә охујурдулар.

22 Онлар севинҹлә мәд�
охумаға башлады. Онда Је�о-
ва Јә�удаја �үҹум едән
әмуниләрә, муабиләрә вә
Саир дағынын сакинләринә
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гаршы пусгу дүзәлтди. Онлар
бир-бирини гырмаға башлады-
лар.* 23 Әмуниләрлә муаби-
ләр Саир дағынын+ сакинләри-
нә �үҹум едиб онлары гырды-
лар. Саир сакинләрини гырыб
гуртарандан сонра бир-бири-
ләрини өлдүрдүләр.,

24 Јә�удалылар чөллүкдә-
ки- ҝөзәтчи гүлләсинә чатды-
лар. Онлар дүшмән гошунла-
рына тәрәф баханда ҝөрдүләр
ки, �әр јер мејитлә долудур,¸

бир нәфәр дә сағ адам јохдур.
25 Јә�ушафатла адамлары ме-
јитләри сојмаға ҝетдиләр. Чох-
лу мал, палтар, гијмәтли шеј-
ләр тапдылар. О гәдәр шеј ҝө-
түрдүләр ки, дашымаға ҝүҹлә-
ри чатмады./ Гәнимәт чох
олдуғундан ону үч ҝүнә дашы-
дылар. 26 Дөрдүнҹү ҝүн Бә-
рәкәт дәрәсиндә јығышыб Је-
�оваја алгыш етдиләр. Белә-
ликлә, �әмин јерин адыны Бә-
рәкәт дәрәси гојдулар1 вә ора
бу ҝүнәдәк белә адланыр.

27 Сонра бүтүн јә�удалы-
лар вә јерусәлимлиләр Јә�у-
шафатын башчылығы алтын-
да шәнлик ичиндә Јерусәлимә
гајытдылар. Је�ова дүшмәнлә-
рини мәғлуб едиб онлара гә-
ләбә севинҹи бәхш етмиш-
ди.À 28 Онлар телли аләтләр,
чәнҝ3, кәрәнај4 чала-чала Јеру-
сәлимә дахил олдулар вә Је-
�ованын мәбәдинә ҝәлдиләр.S

29 Је�ованын Исраилин дүш-
мәнләринә гаршы дөјүшдүјү-
нү ешидәндә бүтүн сәлтәнәт-
ләри Алла�ын хофу бүрүдү.m

30 Беләликлә, Јә�ушафатын
сәлтәнәтиндә әмин-аманлыг
олду. Алла�ы она �әр тәрәф-
дән динҹлик верди. U

31 Јә�ушафат бундан сон-
ра да Јә�уда үзәриндә �аки-
мијјәт сүрдү. О, тахта чыханда
отуз беш јашында иди вә ијир-
ми беш ил Јерусәлимдә �аки-

мијјәт сүрдү. Онун анасы Шил-
�и гызы Әзубә иди.* 32 Јә-
�ушафат атасы Асанын јолу
илә ҝетди,+ о јолдан дөнмәди.
О, Је�ованын бәјәндији ишлә-
ри ҝөрүрдү., 33 Лакин сәҹдә-
ҝа�лар јох едилмәди.- Хал-
гын үрәји �әлә дә ата-бабала-
рынын Алла�ына тәрәф мејил-
ләнмәмишди.¸

34 Јә�ушафатын галан иш-
ләри, илк ишләриндән сон иш-
ләринә гәдәр �амысы Исраил
падша�ларынын китабына да-
хил едилән Һәнани/ оғлу Јә-
�унун1 јазыларында гејдә алы-
ныб. 35 Бу �адисәдән сон-
ра Јә�уда падша�ы Јә�уша-
фат пис ишләр ҝөрән Исраил
падша�ы Ә�әзја илә иттифаг
бағлады.À 36 Онлар бирлик-
дә Таршишә ҝедән ҝәмиләр3

дүзәлтмәк гәрарына ҝәлдиләр
вә ҝәмиләри Әзјун-Гәбәрдә дү-
зәлтдиләр.4 37 Амма Мераш
оғлу Дудәва�ын оғлу Әлјәзәр
Јә�ушафатын әлеј�инә пејғәм-
бәрлик едиб деди: «Ә�әзја илә
иттифаг бағладығын үчүн Је-
�ова сәнин ишини позаҹаг».S

Беләликлә, ҝәмиләр гәзаја уғ-
рады,m Таршишә ҝедиб чых-
мады.

21 Јә�ушафат ата-бабала-
рына говушуб Давуд шә-

�әриндә ата-бабаларынын ја-
нында дәфн олунду. Оғлу Јә�у-
рам онун јеринә тахта чыхды. U

2 Онун гардашлары, Јә�уша-
фатын оғуллары бунлар иди:
Әзрија, Јә�јил, Зәкәријјә, Әз-
рија, Микајыл вә Шәфәтај. Бун-
лар Исраил падша�ы Јә�уша-
фатын оғуллары иди. 3 Јә�у-
шафат онлара чохлу �әдијјә-
ләр — гызыл, ҝүмүш вә башга
гијмәтли әшјалар, �әмчинин
Јә�удада гала-шә�әрләрV ба-
ғышлады. Сәлтәнәти исә Јә�у-
рамаÄ верди, чүнки о, илк оғул
иди.
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4 Јә�урам атасынын тах-

тында отурду. О, бүтүн гар-
дашларыны, еләҹә дә Исраил-
дә бир нечә әмири гылынҹдан
кечириб* өз мөвгејини мө�-
кәмләндирди. 5 Јә�урам пад-
ша� оланда отуз ики јашында
иди вә сәккиз ил Јерусәлимдә
�акимијјәт сүрдү.+ 6 О, Ә�әб
евиндән оланлар кими, Ис-
раил падша�ларынын јолу илә
ҝетди,, чүнки онун арвады
Ә�әбин гызы иди.- Јә�урам Је-
�ованын бәјәнмәдији пис иш-
ләр ҝөрүрдү. 7 Амма Је�ова
гулу Давудла кәсдији ә�д на-
минә¸ Давудун нәслини мә�в
етмәк истәмәди, чүнки О, Да-
вуда сөз вермишди ки, онун вә
оғулларынын чырағы �еч вахт
сөнмәјәҹәк./

8 Онун дөврүндә әдумиләр
Јә�удаја гаршы үсјан галды-
рыб1 үзәрләринә падша� гојду-
лар.À 9 Јә�урам сәркәрдәлә-
ри вә ҹәнҝ арабалары илә
Әдума кечди. О, ҝеҹә икән
галхыб ону вә араба башчыла-
рыны мү�асирәјә алан әдуми-
ләри мәғлуб етди. 10 Лакин
Әдум бу ҝүнә гәдәр Јә�удаја
табе олмур. Һәмин вахт Либ-
на3 да Јә�урама гаршы үс-
јан етди, чүнки о, ата-бабала-
рынын Алла�ы Је�ованы тәрк
етмишди.4 11 Һәмчинин Јә-
�уда дағларында сәҹдәҝа�ларS

дүзәлдиб Јерусәлим сакинлә-
рини Алла�а хәјанәтә сүрүк-
ләмиш вә Јә�уданы јолдан чы-
хармышды.

12 Она Илјасm пејғәмбәрдән
бир намә ҝәлди. Намәдә ја-
зылмышды: «Улу бабан Да-
вудун Алла�ы Је�ова белә
дејир: “Сән атан Јә�ушафатын U

вә Јә�уда падша�ы АсанынV

јолу илә ҝетмирсән. 13 Ис-
раил падша�ларынын јолу илә
ҝедибÄ Јә�уданы вә Јерусә-
лим сакинләрини Ә�әб еви

кими хәјанәтә* сөвг едирсән.
Сән �әтта өзүндән јахшы олан
гардашларыны, атанын оғул-
ларыны да гәтлә јетирмисән.+

14 Буна ҝөрә дә Мән Је�о-
ва сәнин халгына, оғуллары-
на, арвадларына вә мал-мүл-
күнә ағыр зәрбә ендирәҹәјәм.
15 Сән исә чохлу хәстәлијә дү-
чар олаҹагсан, бағырсаг хәстә-
лијинә тутулаҹагсан, ҝетдикҹә
хәстәлијин о гәдәр шиддәтлә-
нәҹәк ки, ахырда бағырсагла-
рын төкүләҹәк”».

16 Сонра Је�ова филиштли-
ләри, вә �әбәшләрин гон-
шулуғунда јашајан әрәбләри-

Јә�урама гаршы галдырды.¸

17 Онлар Јә�удаја сохулуб
падша�ын евини талан етди-
ләр,/ оғулларыны, арвадлары-
ны апардылар. Тәкҹә пад-
ша�ын кичик оғлу Јә�әз� гал-
ды.1 18 Бундан сонра Је�ова
Јә�урамы сағалмаз бағырсаг
хәстәлијинә мүбтәла етди.À

19 Арадан ики ил кечди, хәс-
тәлик үзүндән онун бағырсаг-
лары төкүлдү. О, әзаб чәкә-
чәкә өлдү. Јә�урамын ата-ба-
балары үчүн бухур јандыран
халг онун үчүн бухур јан-
дырмады.3 20 Јә�урам пад-
ша� оланда отуз ики јашында
иди вә сәккиз ил Јерусәлим-
дә �акимијјәт сүрдү. Һеч ким
онун өлүмүнә �ејифсиләнмә-
ди. Ону Давуд шә�әриндә дәфн
етдиләр,4 амма падша� гәби-
ристанлығында дәфн етмәди-
ләр.S

22 Јерусәлим ә�ли Јә�ура-
мын јеринә онун кичик

оғлу Ә�әзјаны тахта чыхарды.
Чүнки басгынчылар әрәбләр-
лә бирҝә ҝәлиб онун бөјүк гар-
дашларыны өлдүрмүшдүләр.m

Беләҹә, Јә�урам оғлу Ә�әзја
Јә�удада �акимијјәт сүрмәјә
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башлады.* 2 О тахта чыхан-
да ијирми ики јашында иди вә
бир ил Јерусәлимдә �акимиј-
јәт сүрдү. Онун анасы Омри-
нин+ нәвәси Әтәлја, иди.

3 Ә�әзја да Ә�әб евинин
јолу илә ҝетди,- чүнки анасы
ону пис јола јөнәлдирди. 4 О,
Ә�әб еви кими, Је�ованын бә-
јәнмәдији пис ишләр ҝөрүр-
дү, чүнки атасынын өлүмүн-
дән сонра Ә�әб евинин сөзү
илә отуруб-дурурду. Бу, онун
мә�винә ҝәтириб чыхарды.
5 Ә�әзја онларын сөзү илә Ис-
раил падша�ы Ә�әб оғлу Јә�у-
рамла бирликдә Арам падша-
�ы Һәзаиллә¸ вурушмаг үчүн
Рамут-Ҝилада/ ҝетди. Орада
охатанлар Јә�урамы јарала-
ды. 6 О, Рамада Арам падша-
�ы Һәзаиллә дөјүшдә алдығы
јаралардан сағалмаг үчүн Јиз-
раилә1 гајытды.À

Јә�уда падша�ы Јә�урам3

оғлу Ә�әзја� Ә�әб оғлу Јә-
�урамы4 ҝөрмәк үчүн Јизраи-
лә ҝетди, чүнки о јаралан-
мышды�.S 7 Ә�әзјанын Јә�у-
рама баш чәкмәси онун мә�ви-
нә сәбәб олду. Бу иш Алла�дан
иди. Ә�әзја орада оланда Јә�у-
рамла бирҝә Нимшинин нәвә-
си Јә�унунm гаршысына чых-
ды. Је�ова Јә�уну Ә�әб евини
јох етмәк үчүнU мәс� етмишди.
8 Јә�у Ә�әб нәслинә кәси-
лән �өкмү иҹра етмәјә башла-
ды. О, Јә�уда әмирләрини вә
Ә�әзјаја хидмәт едән гардаш-
лары оғулларыны ҝөрүб онла-
ры өлдүрдү.V 9 Сонра Ә�әз-
јаны ахтарды. Ону Сәмәријјә-
дә ҝизләндији јердә тапдылар
вә Јә�унун јанына ҝәтириб өл-
дүрдүләр. «О, Је�оваја сидги-
үрәкдән ибадәт етмиш Јә�у-
шафатын нәвәсидир»Ä дејиб
ону дәфн етдиләр.W Бунунла да
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Ә�әзјанын евиндә падша�лыг
етмәјә габил бир кимсә гал-
мады.

10 Ә�әзјанын анасы Әтәл-
ја* оғлунун өлдүјүнү ҝөрәндә
галхыб бүтүн Јә�уда евинин
ша� нәслини гырды.+ 11 Ан-
ҹаг Јә�урам, падша�ын гызы
Јә�усәбат өлүм �өкмү верил-
миш ша�задәләрин ичиндән
Ә�әзјанын оғлу Јуәси- хәлвәт-
ҹә гачыртды вә ону дајәси илә
бирҝә ичәридәки јатаг отағы-
на апарды. Падша�ын гызы Јә-
�усәбат (о, ка�ин Јә�јадајын¸

арвады, Ә�әзјанын баҹысы
иди) Јуәси Әтәлјадан ҝизләдә
билди. Әтәлја ону өлдүрмәди./

12 Јуәс алты ил онларын ја-
нында Алла�ын мәбәдиндә
ҝизләнди. Бүтүн бу вахт әр-
зиндә Әтәлја өлкәдә �өкмран-
лыг едирди.

23 Једдинҹи илдә ка�ин
Јә�јадај ҹәсур аддым

атараг јүзбашыларла1 — Јә-
ра�им оғлу Әзрија, Јә�укәнан
оғлу Исмајыл, Абид оғлу Әз-
рија, Адај оғлу Мәсејјә вә Зәк-
ри оғлу Әлсәфатла сазиш бағ-
лады. 2 Сонра онлар бүтүн
Јә�уданы долашыб Јә�уда-
нын бүтүн шә�әрләриндән ла-
вилиләриÀ топладылар. Һәм-
чинин Исраилин нәсил башчы-
ларыны чағырдылар. Һамысы
Јерусәлимә ҝәлди. 3 Бүтүн
иҹма Алла�ын евиндә падша�-
ла ә�д бағлады.3 Јә�јадај он-
лара деди:
«Је�ованын Давуд оғуллары

илә бағлы вердији вәдә әса-
сән, падша�ын оғлу тахтда
отураҹаг.4 4 Белә едәҹәкси-
низ: шәнбә ҝүнү нөвбә чәкән
ка�инләрин вә лавилиләрин
үчдә бири гапыда кешик чәкә-
ҹәк,S 5 үчдә бириниз падша-
�ын сарајындаm, үчдә бири-
низ Тәмәл дарвазасынын ја-
нында олаҹаг. Бүтүн ҹамаат
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исә Је�ованын евинин �әјәт-
ләриндә* дураҹаг. 6 Хидмә-
тини иҹра едән ка�инләр-
дән вә лавилиләрдән башга
�еч кими Је�ованын евинә
ҝирмәјә гојмајын.+ Онлар мү-
гәддәс олдуглары үчүн ичә-
ри ҝирә биләрләр. Ҹамаат исә
Је�ованын гаршысында дашы-
дыглары мәсулијјәти јеринә
јетирсин. 7 Лавилиләр әллә-
риндә сила� падша�ы ә�атәјә
алсын, мәбәдә ҝирән өлдүрүл-
сүн. Падша� �ара ҝетсә, онун
јанында олун».

8 Лавилиләр вә бүтүн јә�у-
далылар �әр шеји ка�ин Јә�-
јадајын дедији кими етдиләр.
Һәр бири шәнбә ҝүнү нөвбәдә
олан вә нөвбәдә олмајан адам-
ларыны ҝөтүрдү., Чүнки ка-
�ин Јә�јадај бөлүкләрин �еч
бирини нөвбәдән азад етмә-
мишди.- 9 Ка�ин Јә�јадај јүз-
башылара¸ Давуд падша�ын
Алла�ын евиндәки/ низәләри-
ни, кичик галханларыны вә дә-
јирми галханларыны пајла-
ды.1 10 Халгы әлиндә сила�
сарајын сағ тәрәфиндән сол
тәрәфинә гәдәр �әр јанда,
гурбанҝа�ын јанында, мәбә-
дин јанында, падша�ын дөврә-
синдә јерләшдирди. 11 Сон-
ра онлар ша�задәниÀ бајы-
ра чыхардылар, таҹы вә Шә�а-
дәти�3 онун башына гојдулар.
Јә�јадај вә оғуллары ша�задә-
ни падша�лыға мәс� едиб: «Ја-
шасын падша�!»4 — дедиләр.

12 Әтәлја гачан, падша�а
алгыш охујан адамларын сәси-
ни ешидәндә дәр�ал Је�ова-
нын евиндәки ҹамаатын јаны-
на ҝәлди.S 13 Ҝөрдү ки, пад-
ша� ҝиришдә, өз сүтунунун
јанында дуруб, әјанларm вә кә-
рәнајчылар падша�ын јанын-
дадыр. Өлкәнин бүтүн халгы
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севиниб* кәрәнај чалырды. Му-
сиги аләтләриндә чала-чала
мәзмур охујанлар падша�ы
алгышлајан халга рә�бәрлик
едирдиләр. Онда Әтәлја јаха-
сыны ҹырыб чығырды: «Хәја-
нәт! Хәјанәт!» 14 Ка�ин Јә�-
јадај гошуна башчылыг едән
јүзбашылары ҝөндәриб әмр
етди: «Ону сәфләрин арасын-
дан чыхарын. Ким онун да-
лынҹа ҝетсә, гылынҹдан кечи-
рин!» Чүнки ка�ин демишди:
«Ону Је�ованын евиндә өл-
дүрмәјин». 15 Әтәлјаны тут-
дулар вә сарајын Ат дарваза-
сына ҝәтириб өлдүрдүләр.

16 Јә�јадај өзү илә халг вә
падша� арасында ә�д кәсди,
онлар сөз вердиләр ки, �әми-
шә Је�ованын халгы олаҹаг-
лар.+ 17 Бундан сонра бүтүн
өлкә ҹамааты Баал бүтханасы-
на ҝедиб ону дағытды., Онун
гурбанҝа�ларыны вә бүтләри-
ни парча-парча етдиләр,- Баал
ка�ини¸ Маттаны гурбанҝа�-
ларын гаршысында өлдүрдү-
ләр. 18 Ка�ин Јә�јадај ка-
�инләри вә лавилиләри Је-
�ованын евинә нәзарәтчи
гојду. Әввәлләр Давуд бөлүк-
ләринә ҝөрә онлары Је�ова-
нын евиндә нәзарәтчи гојмуш-
ду, онлар Мусанын Ганунуна
ујғун олараг,/ Је�оваја јан-
дырма гурбанлары ҝәтирирди-
ләр1 вә буну Давудун тап-
шырдығы кими севинҹ ичиндә,
мәзмур охујараг едирдиләр.
19 Јә�јадај �әмчинин Је�о-
ванын евинин дарвазаларына
кешикчиләрÀ гојду ки, �әр �ан-
сы сәбәбә ҝөрә натәмиз ол-
муш кимсә ора ҝирмәсин.
20 О, јүзбашылары3, әсилза-
дәләри, халгын башчылары-
ны вә бүтүн өлкә ҹамаатыны
топлады. Падша�ы Је�ованын
евиндән чыхарыб јухары дар-
вазадан падша� сарајына
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ҝәтирдиләр вә тахтда отуртду-
лар.* 21 Өлкәнин бүтүн хал-
гы севиниб-шадланырды. Шә-
�әрдә динҹлик бәргәрар олду,
чүнки Әтәлјаны гылынҹдан
кечириб өлдүрмүшдүләр.

24 Јуәс тахта чыханда јед-
ди јашында иди+ вә гырх

ил Јерусәлимдә �акимијјәт
сүрдү. Онун анасы биир-сәба-
лы Сибјә иди., 2 Ка�ин Јә�-
јадајын сағлығында Јуәс Је-
�ованын бәјәндији ишләри ҝө-
рүрдү.- 3 Јә�јадај она ики ар-
вад алды, онун оғуллары вә
гызлары олду.

4 Јуәсин үрәјиндә Је�ова-
нын евини тәмир етмәк ар-
зусу ојанды.¸ 5 О, ка�инләри,
лавилиләри топлајыб онлара
тапшырды: «Јә�уда шә�әрлә-
рини ҝәзин, �әр ил Алла�ы-
нызын евини тәмир етмәк
үчүн Исраилдән пул јығын./

Ләнҝимәјин, ишә башлајын!»
Лавилиләр исә ләнҝидиләр.1

6 Онда падша� башчы Јә�ја-
дајы чағырыб ондан соруш-
ду:À «Нәјә ҝөрә лавилиләрдән
тәләб етмирсән ки, Јә�удадан
вә Јерусәлимдән Је�ованын
гулу Мусанын бујурдуғу мүгәд-
дәс верҝини,3 Шә�адәт4 чады-
ры� үчүн Исраил иҹмасындан
јығылан верҝини топласын-
лар? 7 Ахы ӘтәлјанынS, о на-
нәҹиб гадынын оғуллары Ал-
ла�ын евини талан едибләр.m

Је�ованын евиндәки мүгәддәс
әшјалары Бааллар үчүн иш-
ләдибләр». 8 Онда падша�ын
әмри илә сандыгU дүзәлдиб
Је�ованын евинин дарвазасы-
нын ағзына гојдулар.V 9 Сон-
ра да бүтүн Јә�удада вә Јеру-
сәлимдә ҹар чәкиб дедиләр ки,
�амы Алла�ын гулу Мусанын
сә�рада исраиллиләрә бујур-

68B: �"ÀÑ*/Àb a*Z/m¸mZmZ U1`WÀj/SO
US �º-À//Àa h*/m`D

дуғу мүгәддәс верҝини* Је�о-
ваја ҝәтирсин. 10 Бүтүн халг
вә халгын башчылары севинҹ
ичиндә иди.+ Онлар верҝини
ҝәтириб сандыға атырдылар,
сандыг ағзынаҹан долурду�.

11 Лавилиләр сандығы ҝә-
тириб падша�а тә�вил ве-
рирдиләр. Сандыг пулла долу
оланда падша�ын катиби вә
бөјүк ка�инин көмәкчиси ҝә-
либ сандығы бошалдыр, вә
сонра апарыб јеринә гојурду-
лар. Һәр ҝүн белә едирдиләр.
Беләҹә, чохлу пул јығылыр-
ды. 12 Падша� вә ка�ин Јә�-
јадај пулу Је�ованын евиндә-
ки ишә нәзарәт едәнләрә ве-
рирдиләр. Онлар да Је�ова-
нын евини бәрпа етмәк үчүн
муздла дашкәсәнләр, сәнәт-
карлар,- �әмчинин Је�ованын
евини тәмир етмәк үчүн дә-
мир вә мислә ишләјән ус-
талар тутурдулар. 13 Беләҹә,
нәзарәтчиләрин рә�бәрлији
алтында тәмир иши башла-
ды. Онларын нәзарәти алтын-
да иш ирәлиләјирди. Нә�ајәт,
Алла�ын евини бәрпа едиб
әввәлки вәзијјәтинә салдылар
вә ону мө�кәмләндирдиләр.
14 Иш гуртарандан сонра ар-
тыг галан пулу ҝәтириб пад-
ша�а вә Јә�јадаја вердиләр.
Онлар да бу пула Је�ованын
еви үчүн әшјалар, хидмәт вә
тәгдимәләр үчүн әшјалар, ҹам-
лар, гызыл вә ҝүмүш әшјалар
дүзәлтдиләр.¸ Јә�јадајын сағ-
лығында �әр ҝүн Је�ованын
евиндә јандырма гурбанлары/

тәгдим олунурду.
15 Јә�јадај гоҹалыб јаша

долду вә өлдү. О вәфат едән-
дә јүз отуз јашы вар иди.
16 Ону Давуд шә�әриндә пад-
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ша�ларын јанында дәфн етди-
ләр.* Чүнки о, Исраилдә Алла�
үчүн вә мәбәд үчүн јахшы иш-
ләр ҝөрмүшдү.+

17 Јә�јадајын вәфатындан
сонра Јә�уда әмирләри ҝәлиб
падша�а тәзим етдиләр. Пад-
ша� онларын сөзүнү динләди.
18 Халг ата-бабаларынын Ал-
ла�ы Је�ованын евини тәрк
едиб Ашера бүтләринә вә
башга бүтләрә сәҹдә гылма-
ға башлады. Онларын бу ҝү-
на�ына ҝөрә Алла�ын Јә-
�удаја вә Јерусәлимә гәзәби
тутду. 19 Је�ова онларын ја-
нына дөнә-дөнә пејғәмбәрләр
ҝөндәрди ки, онлары Өз јо-
луна гајтарсын. Пејғәмбәрләр
онлара хәбәрдарлыг едир, он-
ларса гулаг асмырды.,

20 Алла�ын ру�у ка�ин Јә�-
јадајын- оғлу Зәкәријјәнин үзә-
ринә енди. О, халгын гар-
шысында дуруб онлара хитаб
етди: «Алла� белә дејир: “Нә-
јә ҝөрә Је�ованын әмрләри-
ни позурсунуз? Хејир тапма-
јаҹагсыныз! Сиз ки Је�ованы
тәрк етдиниз, О да сизи тәрк
едәҹәк”».¸ 21 Онда падша�ын
әмрилә суи-гәсд гуруб/ ону Је-
�ованын мәбәдинин �әјәтин-
дә дашгалаг етдиләр.1 22 Бе-
ләликлә, Јуәс падша� Јә�јада-
јын она етдији јахшылығы јада
салмады, онун оғлуну өлдүр-
дү. Зәкәријјә өлүм ајағында
оларкән бу сөзләри деди: «Гој
Је�ова Өзү билсин сәнинлә».À

23 Нөвбәти илин әввәлин-
дә Арам ордусу Јуәсин үс-
түнә �үҹум чәкиб Јә�уда-
ја вә Јерусәлимә сохулду.3

Онлар халгын башчыларыны4

өлдүрдүләр вә бүтүн гәнимә-
ти Дәмәшг падша�ына ҝөн-
дәрдиләр. 24 Арамиләр ки-
чик гошунла �үҹума кечсәләр
дә, Је�ова бөјүк бир орду-
нуS онлара тәслим етди. Чүн-

ки јә�удалылар ата-бабалары-
нын Алла�ы Је�ованы тәрк
етмишдиләр. Беләҹә, арами-
ләр Јуәсин ҹәзасыны верди-
ләр. 25 Онлар чыхыб ҝе-
дәндән сонра (онлар Јуәси
ағыр јараламышдылар) әјанла-
ры суи-гәсд гуруб ону јатағын-
даҹа өлдүрдү.* Чүнки о, ка�ин
Јә�јадајын оғулларыны� гәтлә
јетирмишди.+ Беләликлә, пад-
ша� өлдү, ону Давуд шә�әрин-
дә дәфн етдиләр,, амма пад-
ша� гәбиристанлығында дәфн
етмәдиләр.-

26 Она суи-гәсд гуран адам-
лар¸ бунлар иди: Шимат адын-
да әмуни гадынын оғлу Зә-
бад вә Шимрит адында муа-
би гадынын оғлу Јә�узабад.
27 Јуәсин оғуллары барәдә,
онун әлеј�инә сөјләнән �өкм-
ләр,/ Алла�ын евини бәрпа ет-
мәси1 �аггында Падша�лар ки-
табынын шәр�индә јазылыб.
Онун јеринә оғлу Амисај тахта
чыхды.

25 Амисај ијирми беш ја-
шында тахта чыхды вә

ијирми доггуз ил Јерусәлим-
дә �акимијјәт сүрдү. Онун
анасы јерусәлимли Јә�уәд-
дән иди.À 2 Амисај Је�ова-
нын бәјәндији ишләри ҝөрүр-
дү, амма буну сидги-үрәкдән
етмирди. 3 Һакимијјәт әлин-
дә мө�кәмләнән кими Ами-
сај атасы падша�ы гәтлә
јетирән әјанлары өлдүрдү.3

4 Амма гатилләрин оғуллары-
ны өлдүрмәди. Төвратда�, Му-
санын китабында јазыланлара
ујғун давранды. Орада Је�о-
ва бујурмушду: «Ата өвлады-
на ҝөрә, өвлад да атасына
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ҝөрә өлмәмәлидир. Һәр кәс өз
ҝүна�ына ҝөрә өлмәлидир».*

5 Амисај јә�удалылары бир
јерә топлады. О, јә�удалыла-
ры, бинјаминлиләри минбашы-
ларын вә јүзбашыларын баш-
чылығы алтында нәсилләринә
ҝөрә дүздү.+ Ијирми вә бундан
јухары јашда оланлары сија�ы-
ја алды., Дөјүшә габил, низә вә
галхан дашыјан, тәлим алмыш
дөјүшчүләрин сајы 300 000 нә-
фәр олду. 6 Сонра о, 100 та-
лант� ҝүмүш вериб Исраил-
дән 100 000 нәфәр иҝид дөјүш-
чү тутду. 7 Бир Алла� ада-
мы онун јанына ҝәлиб деди:
«Еј падша�, гој Исраил ор-
дусу сәнинлә ҝетмәсин.- Је�о-
ва Исраили, әфраимлиләри
тәрк едиб. 8 Өзүн тәк ҝет.
Ҹәсур ол, дөјүшә атыл. Јох-
са Алла� сәни дүшмәнләринә
тәслим едәр. Алла� сәнә кө-
мәк дә едә биләр,¸ дүшмәнә
тәслим дә едә биләр». 9 Онда
Амисај Алла� адамына деди:
«Бәс Исраил дөјүшчүләринә
вердијим 100 талант неҹә ол-
сун?» Алла� адамы деди: «Ал-
ла� сәнә ондан да артығыны
верә биләр»./ 10 Амисај Әф-
раимдән онун јанына ҝәлмиш
гошуну ҝеријә, өз мәмләкәти-
нә ҝөндәрди. Онлар Јә�удаја
бәрк �ирсләндиләр, гызғын гә-
зәблә өз мәмләкәтләринә га-
јытдылар.

11 Амисај ҹәсарәтини топ-
лајыб гошунларыны Дуз вади-
синә1 апарды. О, 10 000 саирли-
ниÀ гырды. 12 Јә�удалылар
10 000 нәфәри дири-дири әлә
кечирдиләр. Онлары учуру-
мун кәнарына ҝәтириб ашағы
атдылар. Һамысы тикә-парча
олду. 13 Бу арада Амисајын
дөјүшә апармајыб ҝери ҝөн-
дәрдији гошун3 Сәмәријјәдән4
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Бејт-Һуруна* гәдәр бүтүн Јә�у-
да шә�әрләринә басгын етди.
Онлар 3000 нәфәри өлдүрдү-
ләр вә чохлу гәнимәт әлә ке-
чирдиләр.

14 Амисај әдумиләри гырыб
гајыданда саирлиләрин алла�-
ларыны ҝәтириб өз алла�ы
етди.+ Гаршыларында баш әјиб
онлара гурбан түстүсү тәг-
дим етди. 15 Је�ова Амиса-
ја бәрк гәзәбләнди. Онун ја-
нына пејғәмбәр ҝөндәрди. Пеј-
ғәмбәр она деди: «Өз халгыны
сәнин әлиндән гуртара билмә-
јән алла�лара нијә баш әј-
дин?», 16 Падша� онун сөзү-
нү ағзында гојуб деди: «Мәҝәр
сәни падша�ын мәслә�әтчиси
гојублар?- Өлмәк истәмирсән-
сә, кәс сәсини!»¸ Пејғәмбәр ҹа-
вабында: «Бирҹә буну били-
рәм ки, бу әмәлинә ҝөрә, мәнә
гулаг асмадығына ҝөрә Алла�
сәни мә�в етмәји гәт едиб»/, —
деди вә сусду.

17 Јә�уда падша�ы Амисај
мәслә�әтчиләри илә мәшвә-
рәт едәндән сонра Исраил
падша�ы Јә�у оғлу Јә�әзин
оғлу Јуәсә исмарыҹ ҝөндәр-
ди: «Чых мејдана, дөјүшәк!»1

18 Исраил падша�ы Јуәс Јә-
�уда падша�ы Амисаја ҹаваб
верди: «Ливанда гангал сидр
ағаҹына хәбәр ҝөндәрди: “Гы-
зыны оғлума вер”. Амма бир
чөл �ејваны гангалы тапдала-
јыб кечди. 19 Сән дејирсән:
“Мән Әдуму дармадағын етми-
шәм”.À Она ҝөрә дә үрәјин гү-
рурланыб. Ҝет отур евиндә.
Сәнә лазымдыр ки, башына
бәла ачыб Јә�уданы да өзүн-
лә бәрабәр учурума сүрүкләјә-
сән?»

20 Амма Амисај гулаг асма-
ды.3 Бу иш Алла�дан иди ки,
онлары дүшмән әлинә тәслим
етсин,4 чүнки онлар Әдум ал-
ла�ларына сәҹдә едирди-
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ләр.* 21 Беләликлә, Исраил
падша�ы Јуәс ҝәлди вә Јә-
�уда падша�ы Амисајла Јә-
�уданын Бејт-Шәмс+ шә�әрин-
дә гаршылашды. 22 Јә�уда-
лылар Исраилә мәғлуб олду-
лар. Һәр кәс өз евинә гачды.
23 Исраил падша�ы Јуәс Бејт-
Шәмсдә Јә�уда падша�ы Јә-
�әз� оғлу Јуәсин оғлу Амиса-
јы әсир ҝөтүрүб Јерусәлимә
ҝәлди. Јуәс Әфраим дарваза-
сындан, Күнҹ дарвазаја- гә-
дәр Јерусәлим диварынын 400
гулаҹыны� учуртду. 24 О, Ал-
ла�ын мәбәдиндә Абид-Әду-
мун ихтијарында олан вә са-
рајын хәзинәсиндә олан бүтүн
гызыл-ҝүмүшү вә әшјалары
ҝөтүрүб¸ әсирләрлә бирликдә
Сәмәријјәјә апарды.

25 Јә�уда падша�ы Јуәс/

оғлу Амисај1 Исраил падша-
�ы Јә�әз оғлу Јуәсин өлүмүн-
дән сонра он беш ил јаша-
ды.À 26 Амисајын галан иш-
ләри, илк ишләриндән сон иш-
ләринә гәдәр �амысы Јә�уда
вә Исраил падша�ларынын ки-
табында јазылыб. 27 Амисај
Је�ованын јолундан дөнәндән
сонра Јерусәлимдә она гаршы
суи-гәсд гурдулар.3 О, Ла�и-
шә гачды. Амма далынҹа адам-
лар ҝөндәриб ону орада өл-
дүрдүләр. 28 Ҹәсәдини атла-
рын үстүндә ҝәтириб Јә�уда
шә�әриндә ата-бабаларынын
јанында дәфн етдиләр.

26 Јә�уда халгы он алты
јашлы Үзијјәни�4 атасы

Амисајын јеринә тахта чы-
хартды.S 2 Падша� ата-баба-
ларына говушандан сонра
Үзијјә Елатыm Јә�удаја гајтар-
ды вә бәрпа етди. U 3 ОV тах-
та чыханда он алты јашында
иди вә әлли ики ил Јерусәлим-
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дә �акимијјәт сүрдү. Онун ана-
сы јерусәлимли Јә�лијә иди.*

4 О, атасы Амисај кими, Је-
�ованын бәјәндији ишләри ҝө-
рүрдү.+ 5 Үзијјә она Алла�-
дан горхмағы өјрәдән Зәкәриј-
јәнин сағлығында Алла�а иба-
дәт едирди. О, Је�оваја ибадәт
етдији мүддәтдә Алла� онун
ишини аванд едирди.,

6 О, филиштлиләрлә- дөјү-
шә чыхды, Ҹат¸, Јабне�/, Аш-
дод1 шә�әринин диварларыны
учуртду. Сонра Ашдод әрази-
синдә, филиштлиләрин торпа-
ғында шә�әрләр тикди. 7 Ал-
ла� филиштлиләрә, Ҝурбаалда
јашајан әрәбләрәÀ вә мәунлара
гаршы јүрүшләрдә она көмәк
едирди. 8 Әмуниләр3 Үзијјә-
јә хәраҹ верирдиләр. Ахырда
онун шө�рәти Мисирәдәк ја-
јылды. Чүнки о, чох гүдрәт-
ли иди. 9 Үзијјә Јерусәлимдә
Күнҹ дарвазанын4, Вади дар-
вазасынынS вә Истинад дива-
рынын јанында бүрҹләр тик-
диm вә онлары мө�кәмләндир-
ди. 10 О, сә�рада галаларU

тикди, чохлу �овузлар газды
(чүнки онун чохлу мал-�ејва-
ны вар иди). Шәфлада вә дү-
зәнликдә дә белә етди. Онун
дағларда вә Кармелдә әкинчи-
ләри вә үзүмчүләри вар иди,
чүнки әкинчилији севирди.

11 Бундан әлавә, Үзијјәнин
мү�арибәјә �азыр ордусу вар
иди. Дөјүшчүләр бөлүк �а-
лында �әрби јүрүшләрә чы-
хырдылар. Онлары падша�ын
әјаны Һәнанијјәнин табелијин-
дә олан катибV Јаәллә мә-
мур Мәсејјә сајыб сија�ыја ал-
мышдыÄ. 12 Бу иҝид дөјүш-
чүләрин башында дуран нәсил
башчыларынын сајы 2600 нә-
фәр иди. 13 Онларын табели-
јиндә олан гошун дөјүшә �а-
зыр 307 500 нәфәрдән ибарәт
иди. Бу гүввәтли гошун
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дүшмәнлә мүбаризәдә пад-
ша�а дајаг олурду.* 14 Үзиј-
јә бүтүн ордуну галхан, низә+,
дәбилгә, зире�,, ох вә сапанд
дашы- илә тәҹ�из етди. 15 О,
Јерусәлимдә усталарын ихти-
ра етдији дөјүш гурғулары
дүзәлтдирди. Онлары бүрҹлә-
рин¸, шә�әр диварларынын
күнҹләринә гојдулар. Гурғу-
лар ох вә бөјүк дашлар атмаг
үчүн иди. Падша� алдығы бө-
јүк көмәк сајәсиндә гүввәтлән-
ди, онун шө�рәти јахын-узаг
елләрә јајылды.

16 Амма о, ҝүҹләнәндә гү-
рурланды вә бу гүрур ону
учурума апарды. О, Алла�ы
Је�оваја хаинлик етди, бу-
хур гурбанҝа�ында бухур јан-
дырмаг үчүн Је�ованын мәбә-
динә ҝирди./ 17 Ка�ин Әзри-
ја вә Је�ованын 80 нәфәр
ҹәсур ка�ини дәр�ал онун да-
лынҹа мәбәдә ҝирди. 18 Он-
лар Үзијјә падша�а гаршы дур-
дулар вә дедиләр: «Үзијјә, Је-
�оваја бухур јандырмаг сәнин
ишин дејил!1 Бухур јандырмаг
јалныз ка�инләрин, Һарун өв-
ладларынын ишидир,À бу ишә
онлар тәјин олунублар. Мүгәд-
дәс мәкандан чых. Сән хаин-
лик етдин, бу �әрәкәтинә ҝөрә
Је�ова Алла�ын разылығыны
газанмајаҹагсан».

19 Әлиндә бухур јандырмаг
үчүн бухурдан тутан Үзиј-
јә гәзәбләнди.3 О, ка�инлә-
рә гәзәбләнән вахт Је�ованын
мәбәдиндәки бухур гурбан-
ҝа�ынын јанында, ка�инләрин
өнүндә онун алнында ҹүзам4

чыхды. 20 Бөјүк ка�ин Әзри-
ја вә о бири ка�инләр Үзијјә-
јә баханда ҝөрдүләр ки, онун
алнында ҹүзам чыхыб. Тез
ону бајыра чыхармаға тәләсди-
ләр. О өзү дә чыхмаға тәләс-
ди, чүнки Је�ованын гәзәбинә
туш ҝәлмишди.

21 Үзијјә падша� өмрүнүн
ахырынадәк ҹүзамлы галды.
О, ҹүзамлы олдуғу үчүн ајры
евдә јашајырды.* Ону Је�ова-
нын евиндән узаглашдырмыш-
дылар. Оғлу Јутәм сарајы ида-
рә едир, халга �акимлик едир-
ди.+

22 Үзијјәнин галан ишләри-
ни, илк ишләриндән сон иш-
ләринә гәдәр �амысыны Амуз
оғлу Әшија пејғәмбәр, ја-
зыб. 23 Үзијјә ата-бабалары-
на говушду. Ону ата-бабала-
рынын јанында дәфн етдиләр.
Амма ҹүзамлы олдуғу үчүн
ону падша� гәбиристанлығын-
дан кәнардакы торпаг са�ә-
синдә дәфн етдиләр. Оғлу Ју-
тәм онун јеринә тахта чыхды.-

27 Јутәм¸ тахта чыханда
ијирми беш јашында иди

вә он алты ил Јерусәлим-
дә �акимијјәт сүрдү. Онун ана-
сы Садығын гызы Јәрусә иди./

2 О, атасы Үзијјә кими, Је�о-
ванын бәјәндији ишләри ҝө-
рүрдү.1 Анҹаг о, Је�ованын
мәбәдинә ҝирмәди.À Халг исә
�әлә дә мәнфур ишләр ҝөрүр-
дү. 3 О, Је�ованын евинин
јухары дарвазасыны3 тикди,
Офел4 диварынын үзәриндә
чохлу тикинти ишләри ҝөр-
дү. 4 Јә�уда дағлыг бөлҝә-
синдә дә шә�әрләр салды,S ме-
шәлик јерләрдә исте�камларm,
галалар тикди. U 5 Јутәм әму-
ниләрин падша�ы илә мү�ари-
бә етдиV вә әмуниләрә үстүн
ҝәлди. Әмуниләр она �әмин ил
100 талант� ҝүмүш, 10 000 кор�
буғда вә 10 000 кор арпа хәраҹ
вердиләр. Әмуниләр она икин-
ҹи вә үчүнҹү ил дә бу миг-
дарда хәраҹ вердиләр.Ä 6 Ју-
тәм ҝет-ҝедә да�а да ҝүҹлә-
нирди, чүнки о, Алла�ы Је-
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�ованын өнүндә дүзҝүн әмәл
са�иби иди.

7 Јутәмин галан ишләри,
етдији мү�арибәләр вә онун
әмәлләри Исраил вә Јә�уда
падша�ларынын китабында ја-
зылыб.* 8 О, ијирми беш ја-
шында тахта чыхды вә он
алты ил Јерусәлимдә �аки-
мијјәт сүрдү.+ 9 Јутәм ата-ба-
баларына говушду, ону Да-
вуд шә�әриндә, дәфн етдиләр.
Оғлу Ә�әз онун јеринә тахта
чыхды.-

28 Ә�әз¸ тахта чыханда
ијирми јашында иди вә

он алты ил Јерусәлимдә �а-
кимијјәт сүрдү. О, әҹдады Да-
вуддан фәргли олараг, Је�ова-
нын бәјәндији ишләри ҝөрмә-
ди./ 2 Исраил падша�лары-
нын јолу илә ҝетди,1 �әтта
Баалларын төкмә бүтләрини
дүзәлтди.À 3 О, Је�ованын
исраиллиләрин өнүндән гов-
дуғу халгларын ијрәнҹ әмәллә-
рини тәкрарлајараг Бәни-Һин-
ном вадисиндә� гурбан түстү-
сү тәгдим етди вә оғулларыны
одда јандырды.3 4 О, даим
сәҹдәҝа�ларда, тәпәләрдә, �әр
ҝур јарпаглы ағаҹын алтында4

гурбан ҝәтириб, гурбан түстү-
сү тәгдим едирди.S

5 Одур ки, Алла�ы Је�о-
ва ону Арам падша�ынын әли-
нә верди.m Арамиләр ону мәғ-
луб етдиләр, чохлу әсир ҝөтү-
рүб Дәмәшгә U апардылар. Ал-
ла� Ә�әзи Исраил падша�ына
да тәслим етди. Исраил пад-
ша�ы ону бөјүк тәләфата уғ-
ратды. 6 Рәмали оғлу ФәгаV

Јә�удада бир ҝүндә 120 000
иҝиди гәтлә јетирди, чүнки
онлар ата-бабаларынын Ал-
ла�ы Је�ованы тәрк етмиш-
диләр.Ä 7 Әфраимли дөјүшчү
Зәкри падша�ын оғлу Мәсеј-

6<B7 � �º¸ÀbÀ +*fD

јәни, ешикағасы Әзригәми вә
падша�дан сонра икинҹи олан
Әлгәнаны өлдүрдү. 8 Бундан
әлавә, исраиллиләр сојдашла-
рындан� 200 000 нәфәри, онла-
рын гадынларыны, оғул-гызла-
рыны әсир ҝөтүрдүләр, чохлу
гәнимәт әлә кечириб Сәмәриј-
јәјә* апардылар.

9 Орада Је�ованын Одид
адында бир пејғәмбәри вар
иди. О, Сәмәријјәјә гајыдан ор-
дунун гаршысына чыхыб деди:
«Ешидин! Ата-бабаларынызын
Алла�ы Је�ова јә�удалыла-
ра гәзәбләндији үчүн онлары
сизә тәслим етди.+ Сиз исә он-
лары елә амансызлыгла гәтлә
јетирдиниз ки, сәдасы ҝөјләрә
ҝедиб чыхды. 10 Инди дә Јә-
�уда вә Јерусәлим ә�лини өзү-
нүзә гул-гарабаш етмәк истә-
јирсиниз., Мәҝәр өзүнүз Ал-
ла�ыныз Је�ованын гаршы-
сында тәмизсиниз? 11 Инди
мәнә гулаг асын! Әсир ҝөтүр-
дүјүнүз сојдашларынызы ҝери
гајтарын, Је�ова сизә чох гә-
зәбләниб».

12 Бу вахт Әфраим башчы-
ларындан Јә�укәнан оғлу Әз-
рија, Мәшилмут оғлу Бәрхија,
Сәллум оғлу Јә�изгијјә, Һад-
лај оғлу Амасса јүрүшдән ҝә-
лән гошунун гаршысына чы-
хыб 13 деди: «Әсирләри бура
ҝәтирмәјин, јохса Је�ованын
гаршысында ҝүна�а батарыг.
Бу �әрәкәтинизлә ҝүна�ымы-
зын үстүнә ҝүна�, тәгсирими-
зин үстүнә тәгсир ҝәтирә-
ҹәксиниз. Онсуз да ҝүна�ы-
мыз чохдур. Алла� Исраилә
бәрк гәзәбләниб». 14 Белә-
ҹә, сила�лы әсҝәрләр әсирлә-
ри вә гәнимәти- башчыларын
вә бүтүн иҹманын ихтијары-
на вердиләр. 15 Адбаад тәјин
олунмуш адамлар галхдылар
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вә әсирләри ҝөтүрүб чылпаг
оланлара гәнимәтин арасын-
дан палтар вердиләр. Әјинлә-
ринә палтар, ајагларына сән-
дәл ҝејиндирдиләр, једириб-
ичирдиләр, бәдәнләринә јағ
сүртдүләр. Ҹанында тагәт гал-
мајанлары улаға миндирдиләр.
Әсирләрин �амысыны хурма
ағаҹлары шә�әринә, Әри�аја,
сојдашларынын јанына апар-
дылар. Өзләри исә Сәмәријјәјә
гајытдылар.

16 Бу заман Ә�әз пад-
ша� Ашшур падша�ларындан
көмәк истәди.* 17 Әдумиләр
јенә Јә�удаја �үҹум етдиләр
вә јә�удалылары әсир апарды-
лар. 18 Филиштлиләр+ Јә�у-
данынШәфла, вә Неҝев бөлҝә-
синдәки шә�әрләрә басгын ет-
диләр. Бејт-Шәмси-, Ајалону¸,
Ҹәдаруту тутдулар, Сого, Тим-
на�/, Ҝимзә вә онларын әт-
раф шә�әрләрини истила етди-
ләр вә орада мәскунлашдылар.
19 Беләҹә, Исраил падша�ы
Ә�әзә ҝөрә Је�ова Јә�уданы
алчалтды. Чүнки Ә�әз Је�о-
ваја гаршы хаинлик етмиш-
ди. О, Јә�удада позғунлуғун
баш алыб-ҝетмәсинә баис ол-
мушду.

20 Ахырда Ашшур падша-
�ы Тиглатпаласар1 Ә�әзин үс-
түнә ҝәлди. Она көмәк етмәк
әвәзинә, ону сыхышдырдыÀ.
21 Вахтилә Ә�әз Је�ованын
евиндә, сарајда вә әјанларын
евләриндә нә вар идисә, �амы-
сыны Ашшур падша�ына �ә-
дијјә еләмишди.3 Амма бунун
она �еч бир көмәји дәјмәди.
22 Чәтин ҝүнүндә Ә�әз пад-
ша� Је�оваја да�а бетәр хә-
јанәт етди. 23 О, ону мәғлуб
етмиш дәмәшглиләрин алла�-
ларына гурбан ҝәтирмәјә баш-
лады.4 О деди: «Арам пад-
ша�ларынын алла�лары онла-
ра көмәк едирләр. Онлара гур-

бан кәсим ки, мәнә дә көмәк
етсинләр».* Амма бу алла�лар
ону вә бүтүн Исраили јыхды.
24 Ә�әз Алла�ын евиндәки
әшјалары јығыб онлары парча-
парча етди.+ Сонра Је�ованын
евинин гапыларыны бағлады,

вә Јерусәлимин �әр тининдә
өзү үчүн гурбанҝа� дүзәлтди.
25 Башга алла�лара гурбан
түстүсү тәгдим етмәк үчүн Јә-
�уданын бүтүн шә�әрләриндә
сәҹдәҝа�лар дүзәлтди- вә бу-
нунла ата-бабаларынын Алла-
�ы Је�ованы гәзәбләндирди.

26 Ә�әзин галан ишләри,
илк ишләриндән сон ишләри-
нә гәдәр �амысы Јә�уда вә
Исраил падша�ларынын кита-
бында јазылыб.¸ 27 Ә�әз ата-
бабаларына говушду, ону Јеру-
сәлим шә�әриндә дәфн етди-
ләр. Амма Исраил падша�-
ларынын гәбиристанлығында
дәфн етмәдиләр./ Оғлу Һизгиј-
јә онун јеринә тахта чыхды.

29 Һизгијјә1 тахта чыханда
ијирми беш јашында иди

вә ијирми доггуз ил Јерусә-
лимдә �акимијјәт сүрдү. Онун
анасы Зәкәријјәнин гызы Әбиј-
ја иди.À 2 О, әҹдады Давуд
кими, Је�ованын бәјәндији
ишләри ҝөрүрдү.3 3 Һизгиј-
јә �акимијјәтинин биринҹи
илинин биринҹи ајында Је-
�ованын евинин гапыларыны
ачды вә онлары тәмир етди.4

4 Сонра ка�инләри вә лави-
лиләри чағырыб шәргдәки меј-
данчаја топлады. 5 Һизгијјә
онлара деди: «Гулаг асын,
лавилиләр. Инди өзүнүз дә
пакланын,S ата-бабаларыны-
зын Алла�ы Је�ованын да
евини паклајын. Мүгәддәс мә-
кандан мурдар шејләри чыха-
рын.m 6 Аталарымыз хәјанәт
етдиләр, Алла�ымыз Је�ова-
нын бәјәнмәдији пис ишләр
ҝөрдүләр. U Онлар Алла�ы тәрк
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етдиләр, Је�ованын чадырына
арха чевирдиләр, Алла�дан үз
дөндәрдиләр.* 7 Онлар ејва-
нын гапыларыны бағладылар,+

чыраглары сөндүрдүләр,. Мү-
гәддәс јердә Исраилин Ал-
ла�ы үчүн бухур јандырма-
дылар,- јандырма гурбаны
ҝәтирмәдиләр¸. 8 Она ҝөрә
дә Је�ованын Јә�уда вә Је-
русәлимә гәзәби тутду./ Онла-
ры дә�шәт рәмзинә чевир-
ди, халглар онларын ба-
шына ҝәләнләри ҝөрүб мат
галды, онлары мәсхәрәјә гој-
ду. Өзүнүз дә бунун ша�и-
дисиниз.1 9 Буна ҝөрә ата-ба-
баларымыз гылынҹдан кечи-
рилди,À арвадларымыз, оғул-
гызларымыз әсир апарылды.3

10 Инди Исраилин Алла�ы Је-
�ова илә ә�д кәсмәк4 истәји-
рәм ки, Онун бизә күкрәјән гә-
зәби јатсын. 11 Өвладларым,
инди бош дурмаг вахты дејил.
Је�ова сизи сечиб ки, Онун
�үзурунда дуруб Она хидмәт
едәсиниз,S гурбан түстүсү тәг-
дим едәсиниз».m

12 Онда лавилиләрдән олан
бу адамлар ишә башладылар:
кә�атлыларданU Әмәсај оғлу
Ма�ат вә Әзрија оғлу
Јуил, мерарлыларданV Әбдә
оғлу Киш вә Јә�алил оғлу
Әзрија, �ирсәнлиләрдәнÄ Зим-
ма� оғлу Јуа� вә Јуа� оғлу
Әдән, 13 Әлсәфан өвладла-
рындан Шимри вә Јәил, Асәф
өвладларынданW Зәкәријјә вә
Мәтәнја�, 14 Һиман өвладла-
рынданY Јә�јил вә Шимај, Ја-
дитун өвладларынданZ Шәмај
вә Үззиил. 15 Онлар гардаш-
ларыны бир јерә топладылар,
пакландылар вә Је�ованын
сөзүнә әсасән падша�ын
әмр етдији кими, Је�ованын
евини тәмизләмәјә ҝетдиләр.\

16 Ка�инләр Је�ованын еви-
ни тәмизләмәк үчүн ичәри

ҝирдиләр, Је�ованын мәбә-
диндәки бүтүн мурдар шејлә-
ри чыхарыб Је�ованын еви-
нин �әјәтинә* гојдулар. Сонра
лавилиләр онлары Гидрон ва-
дисинә+ дашыдылар. 17 Бе-
ләликлә, биринҹи ајын бирин-
ҹи ҝүнү мәбәди тәмизләмәјә
башладылар, ајын сәккизинҹи
ҝүнү Је�ованын мәбәдинин еј-
ванына, чатдылар. Сәккиз ҝүн
Је�ованын евини тәмизләди-
ләр вә биринҹи ајын он алтын-
ҹы ҝүнү иши гуртардылар.

18 Бундан сонра Һизгијјә
падша�ын �үзуруна ҝәлиб де-
диләр: «Је�ованын евини тә-
мизләјиб гуртардыг. Јандыр-
ма гурбанлары үчүн олан гур-
банҝа�ы- вә онун бүтүн әшја-
ларыны¸, �үзур чөрәји гојулан
масаны/ вә онун бүтүн әшја-
ларыны тәмизләдик. 19 Һәм-
чинин �акимијјәт сүрдүјү вахт
Ә�әз падша�ын хәјанәткарҹа-
сына1 гыраға тулладығы әш-
јалары �азыр едиб пакладыг.À

Онлар Је�ованын гурбанҝа�ы
гаршысындадырлар».

20 Һизгијјә сә�әр тездән
галхыб шә�әрин бөјүк адамла-
рыны топлады вә Је�ованын
евинә ҝетди. 21 Онлар сәл-
тәнәт үчүн, мүгәддәс мәскән
үчүн вә Јә�уда үчүн ҝүна�
гурбаны олараг 7 буға, 7 гоч,
7 тоғлу вә 7 тәкә ҝәтирди-
ләр.3 Падша� Һарун өвладла-
ры олан ка�инләрә бу �ејван-
лары Је�ованын гурбанҝа�ын-
да тәгдим етмәји бујурду.
22 Буғалары кәсдиләр.4 Ка-
�инләр гандан ҝөтүрүб гур-
банҝа�ын үстүнә чиләди.S

Сонра гочлары кәсиб ганыны
гурбанҝа�ын үстүнә чиләди-
ләр. Ардынҹа тоғлулары кә-
сиб ганыны гурбанҝа�ын үс-
түнә чиләдиләр. 23 Ахырда
ҝүна� гурбаны олан тәкә-
ләри падша�ын вә иҹманын
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гаршысына ҝәтирдиләр вә әл-
ләрини тәкәләрин башына гој-
дулар. 24 Ка�инләр онлары
кәсдиләр вә онларын ганыны
гурбанҝа�ын үстүндә ҝүна�
гурбаны кими тәгдим етди-
ләр, бүтүн Исраил үчүн кәф-
фарә ҝәтирдиләр. Чүнки пад-
ша� әмр етмишди ки, бүтүн
Исраил үчүн јандырма гурба-
ны вә ҝүна� гурбаны тәгдим
олунсун.

25 Падша� бу вахт әрзин-
дә Давудун*, ҝөрүҹү Ҹадын+ вә
Натан, пејғәмбәрин әмр етди-
ји кими, лавилиләри әлләрин-
дә синҹ, телли аләтләр вә чәнҝ
Је�ованын евиндә гојмушду.-

Бу әмри Је�ова пејғәмбәрләри
васитәсилә вермишди. 26 Бе-
ләҹә, лавилиләр әлләриндә
Давудун аләтләри, ка�инләр
әлләриндә кәрәнај орада дур-
мушду.¸

27 Һизгијјә әмр етди ки,
гурбанҝа�да јандырма гурбан-
лары тәгдим етсинләр./ Јан-
дырма гурбанларыны тәг-
дим етмәјә башлајанда Је�о-
ваја мәзмур охумаға вә Ис-
раил падша�ы Давудун
аләтләринин сәдасы алтында
кәрәнај чалмаға башладылар.
28 Мәзмур охунан вә кәрәнај
чалынан вахт бүтүн иҹма тә-
зим едирди. Бу, јандырма гур-
банлары тәгдим олунуб гурта-
ранадәк давам етди. 29 Јан-
дырма гурбаныны тәгдим едиб
гуртаран кими падша� вә онун
јанында оланлар баш әјиб
сәҹдә гылдылар. 30 Һизгијјә
падша� вә башчылар лавили-
ләрә Давудун вә ҝөрүҹү Асә-
фин мәзмурлары1 илә Је�о-
ваны мәд� етмәји бујурдулар.
Лавилиләр севинҹлә Алла�ы
мәд� етдиләр, баш әјиб сәҹдә
гылдылар.

31 Сонра Һизгијјә деди:
«Инди ки Је�оваја хидмәт ет-

мәк үчүн пакланмысыныз, ҝә-
лин Је�ованын евиндә гур-
банлар вә шүкран гурбанла-
ры тәгдим един». Иҹма гур-
банлар вә шүкран гурбанлары
ҝәтирмәјә башлады. Һәмчинин
үрәји истәјән �әр кәс јан-
дырма гурбанлары да ҝәтир-
ди.* 32 Иҹма јандырма гурба-
ны олараг 70 гарамал, 100 гоч,
200 еркәк тоғлу (бунлар Је-
�оваја тәгдим олунан јандыр-
ма гурбанлары иди),+ 33 мү-
гәддәс тәгдимәләр олараг 600
гарамал, 3000 гојун ҝәтирди.
34 Амма јандырма гурбанла-
ры кими ҝәтирилән �ејванла-
ры сојмаг үчүн кифајәт гә-
дәр ка�ин јох иди. Иш гур-
тарана вә ка�инләр пакланана
гәдәр, гардашлары лавилиләр
онлара көмәк етдиләр.- Чүн-
ки лавилиләр пакланмаг мәсә-
ләсинә ка�инләрдән ҹидди ја-
нашырдылар. 35 Һәм дә јан-
дырма гурбанлары¸, үнсијјәт
гурбанларынын пији/, јандыр-
ма гурбаны илә ҝәтирилән шә-
раб тәгдимәләри1 чох иди. Бе-
ләҹә, Је�ованын евиндә хид-
мәт јенидән иҹра олунмаға
башлады. 36 Һизгијјә вә бү-
түн халг Алла�ын халг үчүн
етдији ишләрә ҝөрә севинди.À

Чүнки бүтүн бунлар чох тез
бир заманда баш верди.

30 Һизгијјә бүтүн Исраил3

вә Јә�удаја хәбәр ҝөн-
дәрди, Әфраимлә Мәнәссәјә4

намә дә ҝөндәрди ки, �амы
Исраилин Алла�ы Је�ованын
шәрәфинә Пасханы гејд етмәк
үчүн Јерусәлимә, Је�ованын
евинә ҝәлсин.S 2 Лакин пад-
ша�, әјанлар вә бүтүн Јерусә-
лимдәки иҹма Пасханы икин-
ҹи ајдаm гејд етмәјә гәрар вер-
диләр. 3 Чүнки јетәринҹә ка-
�ин өзүнү пакламадығынданU

вә ҹамаат Јерусәлимә топ-
лашмадығындан бајрамы вах-
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тында* кечирә билмәмишди-
ләр. 4 Бу фикир падша�а вә
бүтүн иҹмаја мәгбул ҝөрүндү.
5 Беләҹә, гәрара ҝәлдиләр ки,
Биир-Сәбадан Дана+ гәдәр бү-
түн Исраилдә ҹар чәкиб халгы
Јерусәлимә, Исраилин Алла�ы
Је�ованын шәрәфинә Пасха-
ны гејд етмәјә дәвәт етсинләр.
Чүнки бир иҹма кими јазыла-
на ујғун олараг Пасханы гејд
етмәмишдиләр.,

6 Падша�ын әмр етдији ки-
ми, гасидләр падша�ла әјанла-
рын јаздығы намәләрлә бүтүн
Исраил вә Јә�уданы долашды-
лар вә ҹар чәкдиләр: «Еј Ис-
раил халгы, Ибра�имин, Ис�а-
гын, Исраилин Алла�ы Је�о-
ваја дөнүн. Дөнүн ки, О да Аш-
шур падша�ларынын- әлиндән
гуртулуб сағ галмыш адамла-
ра тәрәф дөнсүн. 7 Әҹдадла-
рынызын Алла�ы Је�оваја хә-
јанәт едән ата-бабаларыныз,
гардашларыныз кими олма-
јын. Алла� онлары дә�шәт
рәмзи етди. Буна өзүнүз дә
ша�идсиниз.¸ 8 Ата-бабала-
рыныз кими тәрс олмајын./ Је-
�оваја табе олун, Онун �әми-
шәлик пак етдији мүгәддәс мә-
канына ҝәлин,1 Алла�ыныз
Је�оваја гуллуг един. Белә ет-
сәниз, Онун сизә гаршы алов-
ланан гәзәби сөнәр.À 9 Әҝәр
Је�оваја дөнсәниз, гардашла-
рынызы, оғулларынызы әсир
апаранлар рә�мә ҝәлиб3 онла-
ры бу өлкәјә гајтараҹаг.4 Чүн-
ки Алла�ыныз Је�ова рә�мли
вә мәр�әмәтлидир.S Она дөн-
сәниз, сиздән үз дөндәрмәјә-
ҹәк».m

10 Гасидләр бүтүн Әфраим,
Мәнәссә торпағыны,U Зәбулуна
гәдәр өлкәни шә�әрбәшә�әр
долашдылар. Халг исә онлары
әлә салыб ҝүлүрдү.V 11 Ла-
кин Ашир, Мәнәссә вә Зәбулун
гәбиләсиндән бәзи адамлар

гүрурларыны сындырыб Јеру-
сәлимә ҝәлдиләр.* 12 Алла-
�ын лүтфү сајәсиндә Јә�уда
ҹамааты да �әмрәј олуб пад-
ша�ла әјанларын Је�ованын
сөзү илә вердији әмри јеринә
јетирдиләр.

13 Икинҹи ајда+ Мајасыз чө-
рәк бајрамыны, гејд етмәк
үчүн чохлу сајда инсан Је-
русәлимә топлашды. Бајра-
ма ҝәләнләрин сајы-�есабы јох
иди. 14 Онлар Јерусәлимдә-
ки бүтүн гурбанҝа�лары,- бу-
хур гурбанҝа�ларыны¸ ҝөтү-
рүб Гидрон вадисинә атды-
лар. 15 Икинҹи ајын он дөр-
дүнҹү ҝүнүндә Пасха гурбаны
кәсдиләр. Ка�инләрлә лавили-
ләр утаныб өзләрини пак ет-
диләр вә Је�ованын евинә јан-
дырма гурбанлары ҝәтирди-
ләр. 16 Онлар Алла�ын гулу
Мусанын Ганунуна ујғун ола-
раг, јерләрини тутдулар. Сон-
ра ка�инләр лавилиләрин вер-
дији ганы гурбанҝа�ын үстү-
нә чиләдиләр./ 17 Ҹамаатын
ичиндә чохлары өзүнү пак ет-
мәмишди. Буна ҝөрә дә лави-
лиләрә бу адамлар үчүн Пасха
гурбаны кәсиб онлары Је�ова-
нын өнүндә пак етмәк тапшы-
рылмышды.1 18 Халгын бө-
јүк бир �иссәси, хүсусилә дә
Әфраим, Мәнәссә,À Јәсакир вә
Зәбулун гәбиләләриндән олан-
лар пакланмамышдылар. Бу-
нунла белә, гануна зидд ола-
раг, Пасха гурбанындан он-
лар да једиләр. Һизгијјә он-
лар үчүн дуа едиб деди: «Гој
ме�рибан Алла� Је�ова3 он-
лары әфв етсин. 19 Мүгәд-
дәслик гајдаларына4 әмәл ет-
мәјиб пакланмаса да, үрәјиндә
Алла�ы, ата-бабаларынын Ал-
ла�ы Је�ованы ахтармағы гәт
едән�S �әр кәси бағышласын».
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20 Је�ова Һизгијјәнин дуасы-
ны гәбул етди вә халгы бағыш-
лады.

21 Јерусәлимә топлашан
исраиллиләр једди ҝүн шадја-
налыгла* Мајасыз чөрәк бајра-
мыны+ гејд етдиләр. Лави-
лиләр вә ка�инләр �әр ҝүн
Је�ованы мәд� едир, муси-
ги аләтләрини, уҹадан чала-
раг Је�ованы уҹалдырдылар.
22 Һизгијјә Је�ованын өнүн-
дә ишини јахшы ҝөрән лави-
лиләрлә данышыб онлары ру�-
ландырды. Халг бајрам ҝүнлә-
риндә, једди ҝүн бајрам јемә-
ји једи,- үнсијјәт гурбанлары¸

тәгдим едиб ата-бабаларынын
Алла�ы Је�оваја шүкүрләр
етди.

23 Сонра бүтүн иҹма гәра-
ра ҝәлди ки, да�а једди ҝүн
бајрам кечирсинләр. Онлар
једди ҝүн дә севинҹ ичиндә
бајрам кечирдиләр./ 24 Јә�у-
да падша�ы Һизгијјә иҹма
үчүн 1000 буға, 7000 гојун, әјан-
лар исә 1000 буға, 10 000 го-
јун верди.1 Бу арада чохлу сај-
да ка�ин пакланды.À 25 Бү-
түн Јә�уда иҹмасы, ка�инләр,
лавилиләр, Исраилдән ҝәлән
ҹамаат3, Исраил торпағындан
ҝәлән вә Јә�уда торпағында
јашајан јаделлиләр4 севиниб-
шадланырды. 26 Јерусәлим
бөјүк шәнлик ичиндә иди. Ис-
раил падша�ы Давуд оғлу Сү-
лејманын дөврүндән бәри Је-
русәлимдә �әлә белә бајрам
олмамышды.S 27 Ахырда ла-
вили ка�инләр галхыб халга
хејир-дуа вердиләр.m Алла� он-
ларын сәсини ешитди, дуала-
ры Онун мүгәддәс мәскәнинә,
ҝөјләрә чатды.

31 Бајрамдан сонра Јерусә-
лимә топлашан исраил-

лиләр Јә�уда шә�әрләринә
ҝетдиләр. Јә�уда, Бинјамин,
Әфраим вә МәнәссәU торпагла-

рындакы дик дашлары*, Аше-
ра бүтләрини парча-парча ет-
диләр,+ сәҹдәҝа�лары вә гур-
банҝа�лары дағытдылар,, �а-
мысыны мә�в етдиләр. Сонра
бүтүн исраиллиләр өз шә�әр-
ләринә, �әр кәс өз мүлкүнә га-
јытды.

2 Һизгијјә ка�инләри вә ла-
вилиләри, �әр бирини өз бөлү-
јүндә- өз хидмәтинә гојду.¸

Онлар јандырма вә үнсијјәт
гурбанлары тәгдим етмәли,
хидмәт етмәли вә Је�ова-
нын �әјәтләринин дарвазала-
рында Алла�а �әмд-сәна ет-
мәли идиләр./ 3 Падша� Је-
�ованын Ганунунда јазылана
ујғун олараг, јандырма гур-
банлары1 — сә�әр вә ахшам
тәгдимәләрининÀ, шәнбә ҝүн-
ләринин3, тәзә ај мәрасимлә-
ринин4, бајрамларынS јандыр-
ма гурбаны үчүн өз мүлкүн-
дән пај ајырды.

4 О, ка�инләрин вә лави-
лиләрин Је�ованын ганунуну
ҹидд-ҹә�длә иҹра етмәси үчүн
Јерусәлимдә јашајан ҹамаата
әмр етди ки, онлара дүшән
пајыm версинләр. 5 Бу фәр-
ман чыхан кими исраиллиләр
тахылын, тәзә шәрабын, ја-
ғын, U балын вә торпағын бүтүн
мә�сулунун нүбарынданV чох-
лу пај ҝәтирдиләр. Онлар �әр
шејин онда бириндән бол-бол
вердиләр.Ä 6 Јә�уда шә�әр-
ләриндә јашајан исраиллиләр
вә јә�удалылар да мал-гара-
нын, гојун-гузунун вә Алла�-
лары Је�ова үчүн ајрылмыш
мүгәддәс шејләрин онда бири-
ни ҝәтирдиләр.W Беләҹә, халг
чохлу пај ҝәтирди. 7 Үчүнҹү
ајY халгын ҝәтирдији пајлары
бир јерә јығмаға башладылар
вә једдинҹи ајZ гуртардылар.
8 Һизгијјә вә әјанлар ҝәлиб
бунлары ҝөрәндә Је�оваја ал-
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гыш охудулар вә Исраил хал-
гына хејир-дуа вердиләр.

9 Һизгијјә ка�инләрдән вә
лавилиләрдән халгын ҝә-
тирдији пај барәдә сорушду.
10 Садыг евиндән олан бөјүк
ка�ин Әзрија деди: «Халг Је-
�ованын евинә пај* ҝәтирән-
дән бәри �әр кәс дојунҹа јејир,
�әлә артыг да галыр. Је�ова
халгына бәрәкәт вердији үчүн
бу гәдәр шеј артыг галыр».+

11 Онда Һизгијјә әмр етди
ки, Је�ованын евиндә ан-
бар отаглары�, �азырлансын.
Онун әмрилә анбарлар �а-
зырланды. 12 Пајлары, онда-
бирләри- вә мүгәддәс шејләри
виҹданла ора ҝәтирирдиләр.
Бу ишә лавили Кәнәнја нәза-
рәт едирди. Онун мүавини гар-
дашы Шимај иди. 13 Һизгијјә
падша�ын әмрилә Јә�јил, Әза-
зи, Нә�ат, Асаил, Әримут, Ју-
забад, Әлиил, Исмә�ја, Ма�ат
вә Бәнаји Кәнәнја илә гардашы
Шимајын көмәкчиләри тәјин
олунмушдулар. Алла�ын еви-
нин нәзарәтчиси Әзрија иди.
14 Шәрг тәрәфдә дарваза ке-
шикчиси олан лавили¸ Имна�
оғлу Горә Алла�а ҝәтирилән
көнүллү тәгдимәләрә/ ҝөрә ҹа-
вабде� иди. О, Је�оваја ҝәти-
рилән пајлары1 вә сон дәрә-
ҹә мүгәддәс шејләриÀ бөлүш-
дүрүрдү. 15 Әдән, Минјамин,
Јешу, Шәмај, Әмаријјә вә Сә-
кәнја онун башчылығы алтын-
да иди. Онлара ка�инләр шә-
�әриндә3 бөлүкләрдәки гар-
дашларына4, бөјүклү-кичикли
�амысына ејни бәрабәрдә пај
ајырмаг �әвалә олунмушду.
16 Бу пај ады нәсил шәҹәрә-
синдә гејдә алынан вә �әр ҝүн
Је�ованын евиндә хидмәт ет-
мәјә ҝәлән вә бөлүкләринә
ҝөрә үзәрләринә дүшән иши

75B55 � �*fd/ U1YÀV \b*-W*`mD

иҹра едәнләрә верилән пајдан
әлавә пај иди. (Нәсил шәҹәрә-
синдә үч јашында вә ондан ју-
хары јашда оланларын ады геј-
дә алынмышды.)

17 Нәсил шәҹәрәсиндә нә-
силләринә ҝөрә* ка�инләрин
вә бөлүкләриндәки+ вәзифә-
ләринә ҝөрә ијирми јашын-
да вә бундан јухары јашда
олан лавилиләрин ады гејдә
алынмышды., 18 Нәсил шә-
ҹәрәсиндә бүтүн Лави иҹма-
сынын — лавилиләрин, арвад-
ларынын, ушагларынын, оғул-
ларынын, гызларынын ады
вар иди. Чүнки онлара �ә-
валә олунмуш мүгәддәс иш
үчүн өзләрини пак сахлајыр-
дылар. 19 Нәсил шәҹәрәсинә
�әмчинин шә�әр әтрафындакы
өрүшләрдә- јашајан Һарун өв-
ладлары, ка�инләр дә дахил
иди. Ка�ин нәслиндәки бүтүн
кишиләрә вә лавилиләрин нә-
сил шәҹәрәсинә дахил олан
�әр кәсә пај вермәк үчүн бү-
түн шә�әрләрдә кишиләр тә-
јин олунмушду.

20 Һизгијјә бүтүн Јә�уда
шә�әрләриндә белә етди. О,
бундан сонра да Алла�ы Је-
�ованын өнүндә сале� вә �агг
ишләр ҝөрдү, Она садиг гал-
ды. 21 О, Алла�ы Је�оваја
ибадәтдә �әр иши — Алла�ын
евиндәки хидмәтлә¸, Ганунла,
әмрлә бағлы �әр бир иши
ҹанла-башла ҝөрдү вә уғур га-
занды.

32 Бүтүн бунлардан вә Һиз-
гијјәнин сәдагәтли иш-

ләриндән/ сонра Ашшур пад-
ша�ы Синахериб јүрүш едиб
Јә�удаја сохулду. О, гала-шә-
�әрләри мү�асирәјә алды ки,
диварларыны учуруб шә�әрлә-
ри истила етсин.1

2 Һизгијјә Синахерибин Је-
русәлимә гаршы мү�арибә ет-
мәјә ҝәлдијини ҝөрәндә
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3 әмирләри, иҝидләри илә
мәслә�әтләшиб гәрара ҝәлди
ки, шә�әрдән кәнардакы булаг-
ларын ҝөзүнү тутсун.* Онлар
бу ишдә Һизгијјәјә дәстәк ол-
дулар. 4 Хејли адам јығылды.
Халг: «Нә үчүн Ашшур пад-
ша�лары ҝәлиб бу гәдәр су
тапсын», — дејиб булагларын,
өлкәдән ахан чајын габағыны
кәсди.

5 Бундан әлавә, Һизгијјә ҹә-
сарәтини топлајыб учмуш ди-
вары бәрпа етди, үстүндә
бүрҹләр уҹалтды вә бајыр тә-
рәфдә икинҹи дивар да тик-
ди. Һәмчинин Давуд шә�ә-
риндәки Тәпәни�+ бәрпа етди,
хејли сила� вә галхан дү-
зәлтди. 6 Халгын үзәриндә
сәркәрдәләр гојду. Онлары шә-
�әр дарвазасынын јанында-
кы мејдана топлајыб үрәклән-
дирди: 7 «Ҹәсур олун, мө�-
кәм олун! Ашшур падша�ын-
дан,, онун бөјүк гошунундан
горхуб дә�шәтә ҝәлмәјин! Би-
зимлә оланлар онунла олан-
лардан чохдур.- 8 О, инсан
ҝүҹүнә архаланыр, бизим исә
архамызда Алла�ымыз Је�ова
дуруб. О, бизим дөјүшләрими-
зи апараҹаг».¸ Халг Јә�уда
падша�ы Һизгијјәнин бу сөз-
ләриндән үрәкләнди./

9 Бундан сонра ордусу илә
бирликдә Ла�ишдә1 олан Аш-
шур падша�ы Синахериб адам-
ларыны ЈерусәлимәÀ, Јә�уда
падша�ы Һизгијјәнин вә јә�у-
далыларын јанына ҝөндәриб
деди:

10 «Ашшур падша�ы Сина-
хериб белә дејир: “Сиз
кимә ҝүвәнирсиниз3 ки, мү-
�асирәдә ола-ола Јерусәлим-
дә белә ра�ат отурмусунуз?
11 Һизгијјә “Алла�ымыз Је�о-
ва бизи Ашшур падша�ынын

76B9 � �+`D�SWW\ÑD ˚ÑbSY*W VSE -*W*U*O
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әлиндән гуртараҹаг” демәклә
сизи алдадыр.* О, сизи аҹлыг-
дан, сусузлугдан өлдүрәҹәк.
12 Бу, �әмин о Һизгијјә де-
јил, Алла�ынызын сәҹдәҝа�-
ларыны, гурбанҝа�ларыны да-
ғыдыб+ Јә�уда вә Јерусәлимә:
“Јалныз бир гурбанҝа�ын га-
бағында сәҹдә гылын, онун үс-
түндә гурбанлар јандырын”, —
демишди?, 13 Мәҝәр мәним,
ата-бабаларымын халглара нә
етдијиндән сизин хәбәриниз
јохдур?- Мәҝәр о халгларын
алла�лары онларын торпагла-
рыны мәним әлимдән гуртара
билди?¸ 14 Ата-бабаларымын
мә�в етдији халгларын алла�-
ларындан �ансы бири халгы-
ны мәним әлимдән хилас едә
билди ки, сизин дә Алла�ыныз
сизи мәним әлимдән гуртар-
сын?/ 15 Гојмајын ки, Һизгиј-
јә сизи алдатсын, сизи белә
аздырсын!1 Она инанмајын,
чүнки �еч бир халгын, �еч
бир сәлтәнәтин алла�ы хал-
гыны мәним, ата-бабаларымын
әлиндән гуртара билмәјиб, о
ки галды сизин Алла�ыныз!”»À

16 Синахерибин адамлары
Је�ова Алла�ын вә Онун гулу
Һизгијјәнин әлеј�инә башга
сөзләр дә дедиләр. 17 О,
намә јазыб3 Исраилин Алла�ы
Је�ованы тә�гир етди4 вә Она
гаршы белә деди: «Неҹә ки
башга халгларын алла�лары
өз халгларыны мәним әлим-
дән гуртара билмәјиб,S Һиз-
гијјәнин Алла�ы да өз хал-
гыны мәним әлимдән гуртара
билмәјәҹәк». 18 Онлар уҹа-
дан јә�уди дилиндә данышыр-
дылар ки, шә�әр диварынын
үстүндә олан Јерусәлим ә�ли-
ни горхудуб дә�шәтә салсын-
лар вә шә�әри зәбт етсин-
ләр.m 19 Онлар башга халгла-
рын әллә дүзәлдилән алла�ла-
рынын әлеј�инә дедикләри
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сөзләри Јерусәлимин Алла-
�ы үчүн дә дедиләр. 20 Амма
Һизгијјә падша� вә Амуз оғлу
Әшија пејғәмбәр* бу барәдә
дурмадан дуа едир, ҝөјләрә әл
ачыб имдад диләјирдиләр.+

21 Онда Је�ова мәләк ҝөн-
дәриб Ашшур падша�ынын ор-
дуҝа�ындакы бүтүн дөјүшчү-
ләри, сәркәрдәләри, башчыла-
ры мә�в етди., Беләликлә,
падша� рүсвајчылыг ичиндә
өлкәсинә гајытды. Бир ҝүн өз
алла�ынын мәбәдиндә оланда
доғма оғуллары ону гылынҹ-
ла өлдүрдү.- 22 Беләҹә, Је�о-
ва Һизгијјәни вә Јерусәлим
сакинләрини Ашшур падша-
�ы Синахерибин вә башга
дүшмәнләринин әлиндән гур-
тарыб онлара �әр тәрәфдән
динҹлик верди. 23 Чохлары
Јерусәлимә Је�оваја бәхшиш-
ләр, Јә�уда падша�ы Һизгиј-
јәјә ҝөзәл совгатлар ҝәтирди.¸

Бундан сонра Һизгијјә бүтүн
халгларын ҝөзүндә бөјүк �өр-
мәт газанды.

24 О вахт Һизгијјә хәстәлә-
ниб өлүм јатағына дүшдү. О,
Је�оваја дуа етди./ Алла� Һиз-
гијјәнин дуасыны гәбул едиб
она әламәт верди.1 25 Һиз-
гијјә исә она едилән јахшылы-
ғын гаршысында нашүкүрлүк
етди. О гүрурланды, �әм өзү-
нү, �әм дә Јә�уда илә Јеру-
сәлими Алла�ын гәзәбинә дү-
чар етди. 26 Лакин Һизгијјә
гүруруну сындырды,À бәли, о
вә Јерусәлим ә�ли Алла�а бо-
јун әјди. Она ҝөрә дә Һизгијјә-
нин дөврүндә Је�ованын гәзә-
би онларын үзәринә ҝәлмәди.3

27 Һизгијјә чохлу вар-дөв-
ләт, шө�рәт газанды.4 О, гы-
зыл, ҝүмүш, даш-гаш, балзам,
галхан вә гијмәтли әшјалар
јығмаг үчүн анбарларS тик-
ди. 28 Тахыл, тәзә шәраб, јағ
анбарлары, еләҹә дә гојун-

кечи үчүн ағыллар, башга
�ејванлар үчүн төвләләр тик-
ди. 29 Өзү үчүн шә�әрләр
инша етди, чохлу гојун-кечи,
мал-гара са�иби олду. Ал-
ла� она чохлу вар-дөвләт вер-
ди. 30 Һизгијјә Ҝи�он* сула-
рынын јухары мәнбәјини бағ-
лајыб+ онлары гәрбә, Давуд
шә�әринә, тәрәф јөнәлтди. О
ҝөрдүјү �әр ишдә уғур газан-
ды. 31 Амма Бабил әјанлары
ондан өлкәдә баш вермиш әла-
мәт- барәдә сорушмаг үчүн ел-
чиләрини ҝөндәрәндә Алла�
ону тәк бурахды ки, ону сына-
ға чәксин¸ вә үрәјиндәкиләри
үзә чыхарсын./

32 Һизгијјәнин галан ишлә-
ри, хејирха� әмәлләри1 Амуз
оғлу Әшија пејғәмбәрин алды-
ғы вә�јдәÀ, Јә�уда вә Исраил
падша�ларынын китабында ја-
зылыб.3 33 Һизгијјә ата-ба-
баларына говушду, ону Давуд
оғулларынын гәбиристанлы-
ғына галхан јохушда дәфн ет-
диләр.4 Бүтүн Јерусәлим ә�ли
вә Јә�уда ону �өрмәтлә дәфн
етди. Оғлу Мәнәссә онун јери-
нә тахта чыхды.

33 МәнәссәS тахта чыханда
он ики јашында иди вә

әлли беш ил Јерусәлимдә �а-
кимијјәт сүрдү.m

2 Мәнәссә Је�ованын бәјән-
мәдији пис ишләр ҝөрдү, Је�о-
ванын Исраил халгынын өнүн-
дән говдуғу халгларын ијрәнҹ
ишләрини тәкрар етди.U 3 О,
атасы Һизгијјәнин дағытды-
ғы сәҹдәҝа�ларыV бәрпа етди,
Бааллар үчүн гурбанҝа�лар
тикди, Ашера бүтләри дүзәлт-
ди, сәма ордусуна сәҹдә гы-
лыб гуллуг етди.Ä 4 Је�ова-
нын «адым Јерусәлимдә әбә-
дијјән олаҹаг»W дедији јердә,
Је�ованын мәбәдиндә гурбан-
ҝа�лар тикди.Y 5 О, Је�ова-
нын мәбәдинин ики �әјәтиндәZ
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бүтүн сәма ордусуна гурбан-
ҝа�лар тикди. 6 Оғулларыны
Бәни-Һинном вадисиндә одда
јандырды,* се�рбазлыг+, рәм-
маллыг вә ҹадуҝәрлик етди,
ҹиндарлар, бахыҹылар тәјин
етди., Је�ованын бәјәнмәдији
мәнфур ишләр ҝөрүб Ону тә�-
гир етди.

7 Мәнәссә дүзәлтдији ојма
бүтү мәбәдә гојду.- О мәбәдә
ки онун �аггында Алла� Даву-
да вә оғлу Сүлејмана демиш-
ди: «Бу мәбәд вә Исраил гәби-
ләләринин шә�әрләри арасын-
дан сечдијим Јерусәлим �әми-
шәлик адымы дашыјаҹаг.¸

8 Әҝәр исраиллиләр Муса ва-
ситәсилә верилән ганунлара,
гајдалара, �өкмләрә, әмр етди-
јим �әр шејә дәгигликлә әмәл
етсәләр, бир дә онлары әҹдад-
ларына вердијим өлкәдән ди-
дәрҝин салмајаҹағам». 9 Мә-
нәссә Јә�уданы вә Јерусәлим
ә�лини јолдан чыхарды, онла-
ры Је�ованын исраиллиләрин
өнүндән јох етдији халглардан
да бетәр ишләрә сүрүкләди./

10 Је�ова Мәнәссә илә,
онун халгы илә дәфәләрлә да-
нышды, онлар исә веҹләри-
нә алмадылар.1 11 Онда Је-
�ова Ашшур падша�ынын сәр-
кәрдәләрини онларын үстүнә
ҝөндәрди. Ашшурлулар Мә-
нәссәни тутдулар, ону гармаг-
лајыб� мис гандалла гандалла-
дылар вә Бабилә апардылар.
12 Бәлаја дүшәндә о, Алла-
�ы Је�оваја јалварыб рә�м ди-
ләди, ата-бабаларынын Алла-
�ы гаршысында өзүнү чох
алчалтды. 13 Мәнәссә дурма-
дан Алла�а јалварыб-јахарды.
Алла� онун јалварышлары-
ны гәбул етди, лүтф дуалары-
ны ешитди вә ону Јерусәлимә,
тахтына гајтарды.À Онда Мә-
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нәссә анлады ки, Је�ова тәк
олан Алла�дыр.*

14 Бундан сонра о, Давуд
шә�әри+ үчүн вадидәки Ҝи-
�ондан гәрбә,, Балыг дарваза-
сына- гәдәр бајыр дивары тик-
ди. Дивар чох �үндүр иди вә
Балыг дарвазасындан башла-
јыб шә�әри ә�атә едир, Офе-
лә¸ чатырды. Мәнәссә �әмчи-
нин Јә�уданын бүтүн гала-шә-
�әрләриндә сәркәрдәләр гојду.
15 О, Је�ованын евиндән јад
алла�лары вә ојма бүтү чы-
харды,/ Је�ованын евинин јер-
ләшдији дағда вә Јерусәлимдә
тикдији гурбанҝа�лары ҝөтүр-
дү1 вә �амысыны шә�әрдән кә-
нара атды. 16 Бундан әлавә,
Мәнәссә Је�ованын гурбанҝа-
�ыны �азырладыÀ вә онун үс-
түндә үнсијјәт вә шүкран гур-
банлары3 ҝәтирмәјә башлады.
Јә�удаја Исраилин Алла�ы Је-
�оваја ибадәт етмәји бујурду.
17 Халг исә �әлә дә сәҹдәҝа�-
ларда гурбан ҝәтирирди. Амма
бу гурбанлары Алла�лары Је-
�оваја ҝәтирирдиләр.

18 Мәнәссәнин галан ишлә-
ри, Алла�ына етдији дуа, онун-
ла Исраилин Алла�ы Је�ова-
нын адындан данышан ҝө-
рүҹүләрин сөзләри Исраил
падша�ларынын тарихи кита-
бында јазылыб. 19 Һәмчинин
онун дуасы4, јалварышына ал-
дығы ҹаваб, ҝүна�лары, сә-
дагәтсизлији,S төвбә етмәздән
габаг сәҹдәҝа�лар тикдији јер-
ләрин, ојма бүтләр вә Ашера
бүтләриm гојдуғу јерләрин ады
онун ҝөрүҹүләринин јазыла-
рында гејдә алыныб. 20 Мә-
нәссә ата-бабаларына говуш-
ду, ону евинин јанында дәфн
етдиләр. Оғлу Амун онун јери-
нә тахта чыхды. U

21 АмунV тахта чыханда
ијирми ики јашында иди вә
ики ил Јерусәлимдә �акимиј-
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јәт сүрдү.* 22 Атасы Мәнәс-
сә кими, Је�ованын бәјәнмә-
дији пис ишләр ҝөрдү.+ Амун
атасы Мәнәссәнин дүзәлтди-
ји бүтүн ојма бүтләрә, гур-
бан ҝәтириб, онлара ситајиш
етди. 23 Амма атасы Мәнәс-
сәдән фәргли олараг, Је�ова-
нын өнүндә гүруруну сындыр-
мады.- Әксинә, Амун ҝүна�ла-
рынын үстүнә ҝүна� ҝәтирди.
24 Ахырда әјанлары суи-гәсд
гуруб¸ ону өз евиндә өлдүрдү-
ләр. 25 Амма халг Амун пад-
ша�а суи-гәсд гуранларын �а-
мысыны өлдүрдү/ вә оғлу Ју-
шијјәни онун јеринә тахта чы-
харды.1

34 ЈушијјәÀ тахта чыханда
сәккиз јашында иди вә

отуз бир ил Јерусәлимдә �а-
кимијјәт сүрдү.3 2 О, Је�ова-
нын бәјәндији ишләри ҝөрүб
әҹдады Давудун јолу илә ҝет-
ди, ондан саға, сола дөнмәди.

3 Һакимијјәтинин сәкки-
зинҹи илиндә, �әлә ушаг икән
о, әҹдады Давудун Алла�ы-
на ибадәт етмәјә,4 �акимијјә-
тинин он икинҹи илиндә Јә-
�уда вә Јерусәлими сәҹдәҝа�-
ларданS, Ашера бүтләриндән,
ојма бүтләрдәнm, төкмә бүт-
ләрдән тәмизләмәјә U башла-
ды. 4 Онун нәзарәти алтын-
да Баалларын гурбанҝа�ла-
рыны дағытдылар. О, гур-
банҝа�ларын үстүндә олан
бухурданлары кәсди. Ашера
бүтләрини, ојма вә төкмә бүт-
ләри парча-парча едиб тоза
дөндәрди, тозуну онлара гур-
бан ҝәтирәнләрин гәбирләри
үстүнә сәпди.V 5 Өз гурбан-
ҝа�лары үстүндә ка�инләрин
сүмүкләрини јандырды.Ä Белә-
ҹә, Јушијјә Јә�уда вә Јерусә-
лими тәмизләди.

6 Јушијјә �әмчинин та Ниф-
талыја гәдәр Мәнәссә, Әф-
раим,W Шәмун гәбиләләри-

нин шә�әрләриндә вә онла-
рын әтраф харабалыгларында
7 гурбанҝа�лары дағытды,
Ашера бүтләрини, ојма бүтлә-
ри* әзиб тоз етди, бүтүн Ис-
раил торпағындакы бухур гур-
банҝа�ларыны кәсди.+ Сонра
Јушијјә Јерусәлимә гајытды.

8 Јушијјә �акимијјәтинин
он сәккизинҹи илиндә, өлкәни
вә мәбәди тәмизләјәндән сон-
ра Әзлија� оғлу Шафаны,, шә-
�әр дарғасы Мәсејјәни, сална-
мәчи Ја�әз оғлу Јуа�ы Алла�ы
Је�ованын мәбәдини тәмир
етмәјә ҝөндәрди.- 9 Онлар
баш ка�ин Хилгијјәнин јаны-
на ҝәлиб Алла�ын евинә ҝә-
тирилмиш пулу она вердиләр.
Бу пулу гапычы лавилиләр Мә-
нәссәдән, Әфраимдән вә га-
лан исраиллиләрдән,¸ о ҹүм-
ләдән Јә�удадан, Бинјаминдән
вә Јерусәлим сакинләриндән
јығмышдылар. 10 Пулу Је�о-
ванын мәбәдиндә ҝөрүлән иш-
ләрә нәзарәт едәнләрә верди-
ләр. Је�ованын мәбәдиндәки
ишчиләр дә �әмин пулла мәбә-
ди тәмир етмәјә башладылар.
11 Сәнәткарлара вә бәннала-
ра пул верилди ки, јонулмуш
дашлар, дајаглар үчүн тирләр
алсынлар вә Јә�уда падша�ла-
рынын хараба гојдуглары ев-
ләрин тахтасыны дәјишсин-
ләр./

12 Бу адамлар иши сәда-
гәтлә ҝөрүрдүләр.1 Лавили-
ләр: мерарлыларданÀ Ја�әс
вә Әбдија, кә�атлылардан3 Зә-
кәријјә вә Мәшуллам онла-
ра нәзарәтчи тәјин олунмуш-
ду. Һәмчинин �амысы пешә-
кар мусигичи олан лавилиләр4

13 фә�ләләрин вә �әр ҹүр иш
ҝөрән ишчиләрин нәзарәтчи-
си иди. Лавилиләрдән бәзилә-
ри катиб, мәмур вә дарваза ке-
шикчиләриS иди.
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14 Је�ованын евинә ҝәти-

рилмиш пулу* мәбәддән чыха-
ранда ка�ин Хилгијјә Је�ова-
нын Муса васитәсилә+ верди-
ји Төвраты� тапды., 15 Хил-
гијјә катиб Шафана деди:
«Је�ованын мәбәдиндә Төврат
китабыны тапмышам». Хилгиј-
јә буну дејиб китабы Ша-
фана верди. 16 Шафан кита-
бы падша�ын �үзуруна ҝәти-
риб деди: «Гулларын онлара
тапшырылан ишләри ҝөрүр-
ләр. 17 Онлар Је�ованын мә-
бәдиндәки сандығы бошал-
дыб пуллары мәсул кишиләрә
вә иши ҝөрәнләрә верибләр».
18 Ардынҹа деди: «Ка�ин
Хилгијјә мәнә бир китаб вер-
ди».- Шафан китабы падша�ын
�үзурунда охумаға башлады.¸

19 Падша� Төвратда јазы-
ланлары ешидәндә јахасыны
ҹырды./ 20 Хилгијјәјә, Ша-
фан оғлу Әхигәмә1, Микә
оғлу Әбдуна, катиб Шафана вә
өз гуллугчусу Әсја�а бујурду:
21 «Ҝедин мәним үчүн, Ис-
раилдә вә Јә�удада галанлар
үчүн Је�оваја мүраҹиәт един,
өјрәнин ҝөрүн тапылмыш бу
китабда јазылан сөзләр нә де-
мәкдир. Ата-бабаларымыз бу
китабдакы сөзләрә итаәт ет-
мәјибләр, Је�ованын сөзүнү
јеринә јетирмәјибләр, буна
ҝөрә Је�ова үстүмүзә бөјүк
гәзәбини јағдыраҹаг».À

22 Хилгијјә, падша�ын
онунла ҝөндәрдији адамларла
бирҝә гадын пејғәмбәр3 Һүл-
данын јанына ҝетди. О, Хархас
оғлу Тигванын оғлунун, пал-
тарлара бахан Сәллумун арва-
ды иди вә Јерусәлимин икин-
ҹи мә�әлләсиндә јашајырды.
Онлар орада онунла даныш-
дылар.4 23 Гадын деди: «Ис-
раилин Алла�ы Је�ова дејир:

78B58 � �º¸ÀbÀ +*fD

“Сизи Мәнә мүраҹиәт етмә-
јә ҝөндәрән адама сөјләјин ки,
24 Је�ова белә дејир: “Мән бу
јерин, онун сакинләринин ба-
шына бәла ҝәтирәҹәјәм.* Јә-
�уда падша�ынын �үзурунда
охудуглары китабда јазылан
бүтүн ләнәтләр+ онларын ба-
шына ҝәләҹәк. 25 Чүнки он-
лар Мәни тәрк едибләр., Баш-
га алла�лар үчүн гурбанлар
јандырыр, әлләринин иши илә
Мәни тә�гир едирләр.- Бу јерә
гаршы гәзәбими јағдыраҹағам,
гәзәбим сөнмәјәҹәк”.¸ 26 Ла-
кин сизи Је�оваја мүраҹиәт
етмәјә ҝөндәрән Јә�уда пад-
ша�ына дејин ки, ешитдији
сөзләрә/ ҝәлинҹә, Исраилин
Алла�ы Је�ова белә дејир:
27 “Сән ки бу јерлә сакинләри
барәдә дедијим сөзү ешидәндә
үрәјин сызлады, өзүнү өнүм-
дә ашағы тутдун, алчалтдын,
јаханы ҹырыб �үзурумда ағла-
дын, Мән дә сәни ешитдим.1

Мән Је�ова белә бәјан еди-
рәм. 28 Буна ҝөрә дә сәни
өз әҹдадларына говушдураҹа-
ғам�, сүл� ичиндә гәбрә ҝедә-
ҹәксән, бу јерин вә сакинләри-
нин үстүнә ҝәтирәҹәјим бәла-
ны ҝөзләрин ҝөрмәјәҹәк”».À

Онлар ҝәлиб бу ҹавабы пад-
ша�а билдирдиләр. 29 Пад-
ша� хәбәр ҝөндәриб Јә�уда-
нын вә Јерусәлимин бү-
түн ағсаггалларыны чағырды.3

30 Падша�, онунла бирҝә бү-
түн јә�удалылар, Јерусәлим са-
кинләри, ка�инләр, лавилиләр,
бир сөзлә, кичикдән тутмуш
бөјүјә гәдәр �амы Је�ованын
мәбәдинә ҝетди. О, Је�ованын
мәбәдиндә тапылан ә�д кита-
бында јазыланлары онлар үчүн
охуду.4 31 Падша� өз јериндә
дуруб Је�ованын өнүндә ә�д
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бағлады* ки, Је�ованын јолу
илә ҝедәҹәк, китабда јазыл-
мыш+ ә�дин сөзләрини јери-
нә јетирәҹәк, Онун әмрләринә,
өјүдләринә, гајда-ганунларына
сидги-үрәкдән, ҹан-дилдән,

табе олаҹаг. 32 Һәмчинин о,
Јерусәлим сакинләринә, бинја-
минлиләрә бу ә�ди гәбул етмә-
ји бујурду вә Јерусәлим сакин-
ләри ата-бабаларынын Алла-
�ынын ә�динә ујғун јашамаға
башлады.- 33 Сонра Јушијјә
исраиллиләрин торпагларын-
дан бүтүн ијрәнҹ шејләри� јох
етди¸ вә әмр етди ки, Исраилдә
�әр кәс Алла�ы Је�оваја гул-
луг етсин. Онун дөврүндә �еч
ким ата-бабаларынын Алла�ы
Је�ованын јолундан чыхмады.

35 Јушијјә Јерусәлимдә Је-
�ованын шәрәфинә Пас-

ха кечирди./ Биринҹи ајын он
дөрдүнҹү ҝүнүндә1 Пасха гур-
баны кәсдиләр.À 2 О, ка�ин-
ләри өз вәзифәләринә тәјин
етди вә онлара Је�ованын
евиндә хидмәт етмәји бујур-
ду.3 3 Сонра Је�ова үчүн мү-
гәддәс олан вә исраиллиләрә
тәлим верән лавилиләрә4 тап-
шырды: «Мүгәддәс сандығы
Исраил падша�ы Давуд оғлу
Сүлејманын тикдији мәбәдә
гојун.S Да�а ону чијниниздә
дашымајаҹагсыныз.m Инди Ал-
ла�ыныз Је�оваја вә Онун
халгы Исраилә хидмәт един.
4 Исраил падша�ы Давудун U

вә оғлу Сүлејманын јаздығы
кими, нәсилләринизә вә бө-
лүкләринизә ҝөрә хидмәт ет-
мәјә �азырлашын.V 5 Мүгәд-
дәс мәканда нәсилләринизә
ҝөрә бөлүнүб дурун вә нәсил-
ләринә ҝөрә бөлүнмүш галан
ҹамаатын, сојдашларынызын
мүвафиг бөлүкләринә хидмәт
един. 6 Пасха гурбаныны кә-
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син,* пакланын вә �азырлыг
ҝөрүн ки, гардашларыныз Је-
�ованын Муса васитәси илә
вердији сөзү јеринә јетирә
билсинләр».

7 Јушијјә ҹамаат үчүн, ора-
да олан халг үчүн еркәк тоғлу,
ҹаван тәкә, үмумиликдә 30 000
гојун-кечи, еләҹә дә 3000 гара-
мал верди. Пасха гурбаны
үчүн олан бу �ејванлар пад-
ша�ын өз мүлкүндән иди.+

8 Әјанлар да халг, ка�инләр
вә лавилиләр үчүн көнүллү
тәгдимәләр ҝәтирдиләр. Алла-
�ын евинин башчылары олан
Хилгијјә,, Зәкәријјә вә Јә�-
јил ка�инләрә 2600 Пасха гур-
баны вә 300 гарамал вер-
диләр. 9 Лавилиләрин баш-
чылары Кәнәнја вә гардашла-
ры Шәмај, Нәснаил, �әмчинин
Һәшбијјә, Јаәл, Јузабад лави-
лиләр үчүн 5000 Пасха гурба-
ны вә 500 гарамал вердиләр.

10 Хидмәт үчүн �азырлыг
ҝөрүлдү, ка�инләр өз јерлә-
риндә дурду, лавилиләр дә
падша�ын әмр етдији кими,
бөлүкләринә ҝөрә- дурдулар.
11 Пасха гурбанлары кәсил-
ди,¸ ка�инләр ганы лавили-
ләрдән ҝөтүрүб гурбанҝа�а
чиләдиләр,/ лавилиләр исә
бу вахт �ејванларын дәри-
сини сојурдулар.1 12 Онлар
јандырма гурбанларыны �а-
зырладылар ки, нәсилләринә
ҝөрә бөлүнмүш халга пајла-
сынлар вә бу гурбанлар Муса-
нын китабында јазылдығы ки-
ми, Је�оваја тәгдим олунсун.
Гарамалы да белә етдиләр.
13 Пасха гурбанынын әтини
адәтә ҝөрә оҹағын үстүндә би-
ширдиләр�.À Мүгәддәс тәгди-
мәләрин әтини газанда, тијан-
да вә тавада биширдиләр вә
дәр�ал галан ҹамаатын јанына
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ҝәтирдиләр. 14 Сонра исә өз-
ләри вә ка�инләр үчүн Пасха
гурбаны �азырладылар, чүнки
Һарун өвладлары олан ка�ин-
ләр ҝеҹәјәҹән јандырма гур-
банлары вә пиј тәгдим етмиш-
диләр. Беләҹә, лавилиләр �әм
өзләри үчүн, �әм ка�инләр
үчүн Пасха гурбаны �азырла-
дылар.

15 Асәф* өвладларындан
олан мәзмур охујанлар Даву-
дун+, Асәфин,, Һиманын, пад-
ша�ын ҝөрүҹүсү Јадитунун-

бујурдуғу кими, өз јерләриндә
дајанмышдылар. Дарваза ке-
шикчиләри дарвазаларда дур-
мушду.¸ Онларын хидмәтдән
ајрылмағына лүзум јох иди,
чүнки гардашлары лавилиләр
онлар үчүн Пасха гурбаны
�азырламышдылар. 16 Белә-
ликлә, �әмин ҝүн Јушијјә пад-
ша�ын әмри илә Пасханы ке-
чирмәк/ үчүн вә Је�ованын
гурбанҝа�ында јандырма гур-
банлары тәгдим етмәк үчүн
Је�ованын тәләб етдији �әр
шеји �азырладылар.

17 Орада олан исраиллиләр
�әмин вахт Пасханы кечиртди-
ләр вә једди ҝүн Мајасыз чө-
рәк бајрамыны гејд етдиләр.1

18 Ишмуил пејғәмбәрин дөв-
рүндән бәри �әлә Исраилдә
белә Пасха кечирилмәмишди.
Исраил падша�ларындан �еч
бири Јушијјәнин, ка�инләрин,
лавилиләрин, орада олан јә�у-
далыларла исраиллиләрин вә
Јерусәлим сакинләринин ке-
чирдији кими Пасха кечирмә-
мишди.À 19 Бу Пасха бајрамы
Јушијјә падша�ын �акимијјә-
тинин он сәккизинҹи илиндә
кечирилди.

20 Бүтүн бунлардан сонра,
Јушијјә мәбәди тәмир едиб
гуртарандан сонра Мисир
�өкмдары Не�о3 Фәратын са-
�илиндә јерләшән Кархемишә

дөјүшә ҝетди. Јушијјә онун
гаршысына чыхды.* 21 Не�о
она гасид ҝөндәриб деди: «Еј
Јә�уда падша�ы, сәнин мәним-
лә нә ишин вар? Мән сәнин
үстүнә ҝәлмирәм, мәним да-
вам башгасы иләдир. Алла� да
мәнә тәләсмәји бујурур. Алла�
мәнимләдир, өзүнә јазығын
ҝәлсин, Алла�а гаршы чыхма,
јохса сәни мә�в едәр». 22 Ју-
шијјә исә Не�одан әл чәкмә-
ди, онунла дөјүшмәк үчүн ги-
јафәсини дәјишди.+ О, Алла-
�ын сөзләрини дејән Не�оја
гулаг асмады. Беләликлә, о дө-
јүшмәк үчүн Меҝиддо дүзүнә,

ҝетди.
23 Охатанлар Јушијјә пад-

ша�ы јараладылар. Падша�
хидмәтчиләринә деди: «Јарам
ағырдыр. Мәни бурадан чыха-
рын». 24 Хидмәтчиләри ону
арабадан ҝөтүрүб о бири ара-
басына миндирдиләр вә Је-
русәлимә ҝәтирдиләр. Јушиј-
јә өлдү. Ону ата-бабаларынын
гәбриндә дәфн етдиләр.- Бү-
түн Јә�уда вә Јерусәлим ә�ли
Јушијјәни ағлады. 25 Әрәмја¸

Јушијјә үчүн мәрсијә охуду.
Бүтүн киши вә гадын мәрсијә-
ханлар/ бу ҝүнә гәдәр Јушиј-
јә үчүн мәрсијә охујур. Бу мәр-
сијәләри охумаг Исраилдә адә-
тә чеврилиб. Бунлар мәрсијә-
ләр топлусуна дахил едилиб.

26 Јушијјәнин галан ишлә-
ри, Је�ованын Ганунунда ја-
зыланлара ујғун олараг етдији
хејирха� әмәлләр, 27 илк иш-
ләриндән сон ишләринә гәдәр
�амысы Исраил вә Јә�уда пад-
ша�ларынын китабында јазы-
лыб.1

36 Сонра өлкә сакинләри
Јушијјәнин оғлу Јә�әзиÀ

атасынын јеринә Јерусәлимдә
тахта чыхарды.3 2 Јә�әз тах-
та чыханда ијирми үч јашында
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иди вә үч ај Јерусәлимдә �аки-
мијјәт сүрдү. 3 Мисир �өкм-
дары ону Јерусәлимдә тахтдан
салды. Өлкәнин үстүнә 100 та-
лант� ҝүмүш вә бир талант
гызыл хәраҹ гојду.* 4 Мисир
�өкмдары Не�о+ Јә�әзин јери-
нә гардашы Әлјакими Јә�уда
вә Јерусәлимин падша�ы етди
вә адыны дәјишиб Јә�јаким
гојду. Јә�әзи исә Мисирә апар-
ды.,

5 Јә�јаким- тахта чыханда
ијирми беш јашында иди вә
он бир ил Јерусәлимдә �аки-
мијјәт сүрдү. О, Алла�ы Је�о-
ванын бәјәнмәдији пис ишләр
ҝөрдү.¸ 6 Бабил падша�ы На-
вуходоносор/ онун үстүнә јү-
рүш етди ки, ону мис гандалла
гандаллајыб Бабилә апарсын.1

7 Навуходоносор Је�ованын
мәбәдиндән бәзи әшјалары ҝө-
түрүб Бабилә апарды вә онла-
ры Бабилдәки сарајына гојду.À

8 Јә�јакимин галан ишләри,
мәнфур әмәлләри, үзә чыхан
тәгсирләри Исраил вә Јә�уда
падша�ларынын китабында ја-
зылыб. Оғлу Јә�јакин онун је-
ринә тахта чыхды.3

9 Јә�јакин4 тахта чыханда
он сәккиз јашында иди вә үч ај
он ҝүн Јерусәлимдә �акимиј-
јәт сүрдү. Јә�јакин Је�ованын
бәјәнмәдији пис ишләр ҝөрдү.S

10 Илин әввәлиндә� Навухо-
доносор падша� адам ҝөндә-
риб ону Је�ованын мәбәдин-
дәки гијмәтли әшјаларла бир-
ҝә Бабилә ҝәтиртди.m Онун
әмиси Сидгијјәни Јә�уда вә Је-
русәлимин падша�ы етди. U

11 СидгијјәV тахта чыханда
ијирми бир јашында иди вә он
бир ил Јерусәлимдә �акимиј-
јәт сүрдү.Ä 12 О, Је�ованын

7:B7 � �*W*Zb 78E6 V-O* +À`*+À`/S`D
�58 ÀW*,ÀaSZÀ +*fD 7:B5> � ˚ÑbSY*W
VSE U*4/*D

бәјәнмәдији пис ишләр ҝөр-
дү. Је�ованын әмри илә даны-
шан Әрәмја пејғәмбәрин гар-
шысында гүруруну сындырма-
ды.* 13 Үстәлик, ону Алла�а
анд вердирән Навуходоносор
падша�а гаршы гијам етди.+

О, тәрслијиндән, инадындан
әл чәкмәди, Исраилин Алла-
�ы Је�оваја дөнмәди. 14 Ка-
�инләрин рә�бәрләринин, елә-
ҹә дә халгын хәјанәти �әд-
ди ашмышды, онлар халгла-
рын бүтүн ијрәнҹ әмәлләрини
тәкрарлајыр, Је�ованын Јеру-
сәлимдә мүгәддәс етдији мәбә-
ди мурдарлајырдылар.,

15 Ата-бабаларынын Алла-
�ы Је�ова елчиләрини ҝөндә-
риб дөнә-дөнә онлара хәбәр-
дарлыг етди, чүнки халгы-
на, мәскәнинә јазығы ҝәлирди.
16 Онларса Алла�ын елчилә-
рини лаға гојур,- Онун сөзлә-
ринә хор бахыр,¸ пејғәмбәрлә-
рини әлә салырдылар/. Ахыр-
да башга чарә галмады, Је�о-
ва халгынын үстүнә гәзәбини
јағдырды.1

17 Алла� кәлданиләрин
падша�ыны онларын үстүнә
ҝөндәрди.À О, онларын ҹаван-
ларыны мүгәддәс мәканда гы-
лынҹдан кечиртди,3 нә оғ-
лана, нә гыза, нә гоҹаја, нә
дә хәстәјә рә�м етмәди.4 Алла�
�әр шеји онун әлинә верди.S

18 О, Алла�ын евиндәки бала-
ҹа, бөјүк, бүтүн әшјалары, Је-
�ованын евиндәки хәзинәни,
падша�ын вә әјанларынын хә-
зинәләрини — �әр шеји Баби-
лә апарды.m 19 Алла�ын мә-
бәдини јандырды, U Јерусәли-
мин диварларыны јерлә јексан
етди,V галаларына од вурду,
шә�әрдә дәјәрли нә вар идисә,
�амысыны мә�в етди.Ä 20 Гы-
лынҹдан гуртуланлары Баби-
лә әсир апарды,W онлар Фарс
ша�ларынын �акимијјәтинә
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гәдәр* она вә оғулларына гул
олдулар.+ 21 Бунунла да Је-
�ованын Әрәмја васитәсилә
дедији сөз јеринә јетди,, тор-
паг итирдији шәнбәләрини гај-
тарды.- Торпаг виранә галды-
ғы вахт әрзиндә, јетмиш ил
тамам оланадәк¸ шәнбәни гејд
етди.

22 Әрәмја васитәсилә Је�о-
ванын дедији сөз/ �әјата кеч-
син дејә, Фарс ша�ы Куру-
шун�1 �акимијјәтинин бирин-

7:B66 � �S`D

ҹи илиндә Је�ова Куру-
шун үрәјиндә истәк ојат-
ды. Ша� фәрман јазыб бүтүн
сәлтәнәтиндә ҹар чәкдирди:*

23 «Фарс ша�ы Куруш белә
дејир: “Ҝөјләрин Алла�ы Је�о-
ва дүнјанын бүтүн сәлтәнәт-
ләрини мәнә вериб+ вә мәнә
Јә�удада, Јерусәлимдә Она ев
тикмәји бујуруб., Аранызда
Онун халгына мәнсуб олан �әр
кәсә Алла�ы Је�ова јар олсун!
Гој о адам Јерусәлимә ҝет-
син”».-
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1 Әрәмја васитәсилә Је�ова-
нын дедији сөз* �әјата кеч-

син дејә, Фарс ша�ы Куру-
шун�+ �акимијјәтинин бирин-
ҹи илиндә, Је�ова Курушун
үрәјиндә истәк ојатды. Ша�
фәрман јазыб бүтүн сәлтәнә-
тиндә ҹар чәкдирди:,

2 «Фарс ша�ы Куруш белә
дејир: “Ҝөјләрин Алла�ы Је�о-
ва дүнјанын бүтүн сәлтәнәт-
ләрини мәнә вериб- вә мәнә
Јә�удада, Јерусәлимдә Она ев
тикмәји бујуруб.¸ 3 Аранызда
Онун халгына мәнсуб олан
�әр кәсә Алла�ы јар олсун!
Гој о адам Јә�удаја, Јерусәли-
мә ҝетсин вә Алла�ын, Исраи-
лин Алла�ы Је�ованын Јеру-
сәлимдәки евини јенидән тик-
син�. 4 Гој ҝери гајыданлара
гоншулары көмәк етсинләр./

Онлара гызыл, ҝүмүш, �ејван-
лар, әшјалар, �әмчинин Алла-
�ын Јерусәлимдәки еви үчүн
көнүллү тәгдимәләр версин-
ләр”».1

5 Онда Алла�ын тәшвиг ет-
дији �әр кәс: Јә�уда вә Бин-
јамин гәбиләләринин нәсил
башчылары, ка�инләр, лави-
лиләр јола дүшмәјә вә Је-
�ованын Јерусәлимдәки еви-
ни инша етмәјә �азырлашды.
6 Бүтүн гоншулары онлара
көмәк етди. Онлара көнүл-
лү тәгдимәләрлә јанашы, ҹүр-
бәҹүр шејләр, ҝүмүш әшјалар,
гызыл, �ејванлар вә гијмәтли
әшјалар вердиләр.

7 Һәмчинин ша� Куруш Је-
�ованын евинә мәхсус олан
әшјалары чыхартды. Бу әш-
јалары Навуходоносор Јерусә-
лимдән ҝәтириб өз алла�ы-
нын евинә гојмушду.À 8 Фарс
ша�ы Куруш онлары хәзинә-

5B5 � �S`D 5B7 � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB ,À 
1O
`daÀWSY/À -À`*` bdb*Z �WW*ÑmZE 	aO
`*SWSZ �WW*Ñm 
1Ñ\,*ZmZ 1,SZS U1ZSO
/ÀZ bSVaSZD

дар Митридадын нәзарәти ал-
тында ҝәтиздирди. Митридад
Јә�уда башчысы Шешбассар�*

үчүн әшјаларын сија�ысыны
тутду.

9 Әшјалар бунлар иди: 30
әдәд гызыл сәбәт, 1000 әдәд
ҝүмүш сәбәт, 29 әдәд е�тијат
габ, 10 �әмчинин 30 әдәд гы-
зыл масгура, 410 әдәд ҝүмүш
масгура вә 1000 әдәд башга
әшја. 11 Бүтүн гызыл вә ҝү-
мүш әшјаларын сајы 5400 әдәд
иди. Шешбассар әсирләри+ Ба-
билдән Јерусәлимә ҝәтирәндә
бүтүн бу әшјалары өзү илә ҝө-
түрүб ҝәтирди.

2 Бунлар сүрҝүндә оланла-
рын арасындан гајыдан әја-

ләт сакинләридир., Онлары
Бабил падша�ы Навуходоно-
сор Бабилә сүрҝүнә апармыш-
ды.- Сонралар исә онлар Је-
русәлимә вә Јә�удаја, �әр
кәс өз шә�әринә гајытмышды.¸

2 Онлар Зәрубабил/, Јешу,�1

Нә�әмја, Сәрәја�, Рәлај, Мәр-
дә�ај, Билшән, Миспар, Бәгвај,
Рә�ум вә Бәәнна� илә бирҝә
гајытмышдылар.
Исраилли кишиләрин сајы:À

3 Фаруш өвладлары 2172
нәфәр; 4 Шәфәтај өвладлары
372 нәфәр; 5 Әра�3 өвладла-
ры 775 нәфәр; 6 Јешу вә Јуаб
нәслиндән Фә�ат-Муаб өвлад-
лары4 2812 нәфәр; 7 Елам өв-
ладларыS 1254 нәфәр; 8 Зәтту
өвладларыm 945 нәфәр; 9 Зәк-
кај өвладлары 760 нәфәр;
10 Бәнни� өвладлары 642 нә-
фәр; 11 Бәбај өвладлары 623
нәфәр; 12 Әзҹад өвладлары
1222 нәфәр; 13 Әдунигам өв-
ладлары 666 нәфәр; 14 Бәг-
вај өвладлары 2056 нә-
фәр; 15 Ад�ин өвладлары 454
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нәфәр; 16 Һизгијјә нәслин-
дән Атир өвладлары 98 нәфәр;
17 Бисај өвладлары 323 нә-
фәр; 18 Јура�� өвладлары 112
нәфәр; 19 Һәшум өвладлары*

223 нәфәр; 20 Ҹаббар� өвлад-
лары 95 нәфәр; 21 Бејтлә�м
сакинләри 123 нәфәр; 22 Нә-
туфа� сакинләри 56 нәфәр;
23 Әнатут сакинләри+ 128 нә-
фәр; 24 Әзмут сакинләри 42
нәфәр; 25 Кирјат-Јарим, Кә-
фирә вә Биирот сакинләри 743
нәфәр; 26 Рама, вә Ҝиба- са-
кинләри 621 нәфәр; 27 Ми�-
мас сакинләри 122 нәфәр;
28 Бејтел вә Ај¸ сакинләри
223 нәфәр; 29 Нәба сакинлә-
ри/ 52 нәфәр; 30 Мәғбиш са-
кинләри 156 нәфәр; 31 о бири
Еламын нәслиндән оланлар
1254 нәфәр; 32 Һарим өвлад-
лары 320 нәфәр; 33 Лод, Һә-
дид вә Уну� сакинләри 725 нә-
фәр; 34 Әри�а сакинләри 345
нәфәр; 35 Сәна� сакинләри
3630 нәфәр.

36 Ка�инләр:1 ЈешуÀ нәс-
линдән Јадај3 өвладлары 973
нәфәр; 37 Иммир өвладлары4

1052 нәфәр; 38 Фәш�ур өв-
ладларыS 1247 нәфәр; 39 Һа-
рим өвладларыm 1017 нәфәр.

40 Лавилиләр:U Худавијјә
нәслиндән Јешу вә Гәдмаил
өвладларыV 74 нәфәр. 41 Мәз-
мур охујанÄ Асәф өвладларыW

128 нәфәр. 42 Дарваза кешик-
чиләринин нәслиндәнY Сәл-
лум өвладлары, Атир өвладла-
ры, ТәлмунZ өвладлары, Аггуб\

өвладлары, Хәтит өвладлары,
Шубај өвладлары, ҹәми 139 нә-
фәр.

43 Мәбәд гуллугчулары:¾

Зи�а оғуллары, Һәсуф оғулла-
ры, Тәбаут оғуллары, 44 Ги-
руз оғуллары, Сија� оғуллары,
Фәдун оғуллары, 45 Ләбән

6B5< � �À ;B68 *UÀaSZ/À �*`SeD 6B6>
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оғуллары, Һагаб оғуллары, Аг-
губ оғуллары, 46 Һәгаб оғул-
лары, Салмај оғуллары, Һәнан
оғуллары, 47 Гиддил оғулла-
ры, Га�ар оғуллары, Рәја оғул-
лары, 48 Рәсин оғуллары,
Нагуд оғуллары, Гәззәм оғул-
лары, 49 Үзза оғуллары, Фа-
си� оғуллары, Бишај оғулла-
ры, 50 Әсна оғуллары, Мәу-
ним оғуллары, Нәфисим
оғуллары, 51 Бағбуг оғулла-
ры, Һагуф оғуллары, Хархур
оғуллары, 52 Бәслут оғулла-
ры, Мә�ид оғуллары, Хәр-
ша оғуллары, 53 Бәргуз оғул-
лары, Сисар оғуллары, Тәма�
оғуллары, 54 Нази оғуллары,
Һатиф оғуллары.

55 Сүлејманын нөкәрләри-
нин нәсли: Сутај оғулла-
ры, Сөфрәт оғуллары, Фәруд
оғуллары,* 56 Јала� оғулла-
ры, Дәргун оғуллары, Гид-
дил оғуллары, 57 Шәфәтај
оғуллары, Хәттил оғуллары,
Фүкрат-Һәззәбајим оғуллары,
Ами оғуллары.

58 Мәбәд гуллугчулары вә
Сүлејманын нөкәрләринин
нәслиндән оланлар, ҹәми 392
нәфәр.

59 Тәл-Мәла�дан, Тәл-Һәр-
шәдән, Кәррубдан, Әддундан
вә Иммирдән ҝәлмиш, анҹаг
мәншәләрини, �ансы нәсилдән
олдугларыны вә Исраил хал-
гындан олуб-олмадыгларыны
сүбут едә билмәјәнләр бун-
лардыр:+ 60 Дәлај өвладла-
ры, Тубијјә өвладлары, На-
гуд өвладлары, ҹәми 652 нә-
фәр. 61 Ка�инләр нәслиндән:
Һабај оғуллары, Һәггуз оғулла-
ры,, ҝиладлы Бәрзиллајын
гызларындан арвад алыб он-
ларын адыны ҝөтүрән Бәрзил-
лај оғуллары-. 62 Бу адамлар
�ансы нәсилдән олдуглары-
ны мүәјјән етмәк үчүн нә-
силләринин адыны нәсил шә-
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ҹәрәләриндә ахтардылар, ла-
кин тапмадылар. Буна ҝөрә
дә ка�инликдән мә�рум ол-
дулар.* 63 Вали� онлара деди
ки, Урим вә Туммим� атан ка-
�ин+ олмајынҹа онлар сон дә-
рәҹә мүгәддәс јемәкләрдән
јејә билмәзләр.,

64 Бүтүн ҹамаатын сајы
42 360 нәфәр иди.- 65 Бунлар-
дан башга 7337 нәфәр гул-га-
рабаш, 200 нәфәр киши вә га-
дын мүғәнни вар иди. 66 Он-
ларын 736 аты, 245 гатыры,
67 �әмчинин 435 дәвәси вә
6720 ешшәји вар иди.

68 Онлар Је�ованын Јеру-
сәлимдәки евинә ҝәлиб чатан-
да нәсил башчыларындан бә-
зиләри Алла�ын евини әввәл-
ки јериндә¸ тикмәк үчүн кө-
нүллү тәгдимәләр вердиләр./

69 Онлар имканларына ҝөрә
бу иш үчүн олан хәзинәјә
61 000 гызыл дир�әм�, 5000 ҝү-
мүш мина�1 вә 100 дәст ка�ин
либасы вердиләр. 70 Беләҹә,
ка�инләр, лавилиләр, халгын
бир гисми, мәзмур охујанлар,
дарваза кешикчиләри, мәбәд
гуллугчулары вә галан исраил-
лиләр өз шә�әрләриндә мәс-
кунлашдылар.À

3 Једдинҹи ај3 чатанда өз
шә�әрләриндә јашајан ис-

раиллиләр бир нәфәр кими Је-
русәлимдә топлашды. 2 Јә-
�усадиг оғлу Јешу4 илә онун
ка�ин јолдашлары вә Шәәл-
тиилS оғлу Зәрубабилләm гар-
дашлары Алла�ын гулу Му-
санын Ганунунда јазылдығы
кими,U јандырма гурбанлары

6B:7 � �*fd/ bS`j*b*D �*`a SY]1`SU*O
amZ/* ,SW*UÀb Ñ*VSYSZSZ bSbdWdD � �ºO
¸ÀbÀ +*fD 6B:= � ˙S`ÑÀYE */ÀbÀZE
<E8 -OWm- e*`a -m4mW /*`SVSZÀ +À`*+À`
bdbdWd`D �ZÆSW/ÀVS /S`ÑÀY/ÀZ eÀ`-WÀO
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ҝәтирмәк үчүн Исраилин Ал-
ла�ына гурбанҝа� тикдиләр.

3 Онлар әтраф халглар-
дан* горхсалар да, гурбанҝа-
�ы әввәлки јериндә тикдиләр.
Онун үзәриндә Је�оваја сә-
�әр вә ахшам јандырма гур-
баны+ тәгдим етмәјә башлады-
лар. 4 Сонра јазылдығы ки-
ми, Чардаглар бајрамы ке-
чирдиләр., Бајрам ҝүнләриндә
�әр ҝүн тәләб олунан сајда
јандырма гурбанлары ҝәти-
рирдиләр.- 5 О вахтдан ети-
барән даими јандырма гур-
баны ҝәтирдиләр,¸ �әмчинин
тәзә ај мәрасимләриндә,/ Је-
�оваја �әср олунмуш бајрам-
ларда1 тәгдимәләр, еләҹә дә
Је�оваја сәмими-гәлбдән кө-
нүллү тәгдимәÀ ҝәтирәнләрин
гурбанларыны тәгдим етди-
ләр. 6 Онлар једдинҹи ајын
биринҹи ҝүнүндән3 етибарән,
Је�оваја јандырма гурбаны ҝә-
тирмәјә башладылар. Һәрчәнд
Је�ованын мәбәдинин бүнөв-
рәси �әлә гојулмамышды.

7 Онлар дашкәсәнләрә4 вә
сәнәткарлараS пул өдәдиләр;
Фарс ша�ы Курушун верди-
ји ихтијарлаm дәниз јолу илә
Ливандан Јаффаја сидр тирлә-
ри ҝәтирмәк үчүн сидонлула-
ра вә сурлулара әрзаг, ички вә
јағ вердиләр. U

8 Алла�ын Јерусәлимдәки
евинә ҝәлишләринин икинҹи
илинин икинҹи ајында Шәәл-
тиил оғлу Зәрубабил, Јә�уса-
диг оғлу Јешу, онларын диҝәр
гардашлары, ка�инләрлә ла-
вилиләр вә әсирликдән Јеру-
сәлимә гајыдан галан ҹамаатV

ишә башлады. Јашы ијирми
вә ијирмидән јухары олан ла-
вилиләри Је�ованын евиндә-
ки ишләрә нәзарәтчи гојдулар.
9 Беләликлә, Алла�ын евин-
дәки ишчиләрә бирликдә нә-
зарәт едәнләр бунлар иди:
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Јә�уда� өвладларындан Јешу,
оғуллары вә гардашлары, Гәд-
маил вә оғуллары, �әмчинин
лавили Һәнадад оғуллары*, он-
ларын оғуллары вә гардаш-
лары.

10 Бәнналар Је�ованын мә-
бәдинин тәмәлини гојанда+

Исраил падша�ы Давудун вер-
дији ҝөстәришә ујғун олараг,
рәсми либас ҝејмиш ка�инләр
кәрәнајларла, вә лавилиләр-
дән Асәф өвладлары синҹләр-
лә Је�ованы мәд� етмәк үчүн
ајаға галхдылар.- 11 «О, кәра-
мәтлидир, Исраилә гаршы мә-
�әббәти әбәдидир»,¸ — дејә-
рәк нөвбә илә/ Је�ованы мәд�
етмәјә вә Она �әмд сөјләмә-
јә башладылар. Бүтүн халг
исә уҹа сәслә �ајгырараг Је-
�ованы мәд� етди, чүнки Је-
�ованын евинин тәмәли гојул-
мушду. 12 Әввәлки еви ҝөр-
мүш1 јашлы нәсилдән олан
бир чох ка�ин, лавили, нә-
сил башчысы евин тәмәлинин
гојулдуғуну ҝөрәндә �өнкүр-
�өнкүр ағламаға башлады, га-
ланлары исә севинҹдән �ајгы-
рырды.À 13 Севинҹ вә ағлаш-
ма сәсләрини бир-бириндән
ајырмаг мүмкүн дејилди. Ҹа-
маат елә �ајгырырды ки, сәс-
ләри чох-чох узагларда ешиди-
лирди.

4 Јә�удалыларын вә бинја-
минлиләрин дүшмәнләри3

ешидәндә ки, әсирликдән га-
јыдан халг4 Исраилин Алла-
�ы Је�ова үчүн мәбәд тикир,
2 дәр�ал Зәрубабилин вә нә-
сил башчыларынын јанына ҝә-
либ дедиләр: «Гојун биз дә
сизинлә бирҝә мәбәди тикәк.
Чүнки бизи бура ҝәтирән Аш-
шур падша�ы АсархаддонунS

дөврүндән бәри биз дә сизин

7B= � ¹4 6B8> *UÀaSZ/À�d/*,SUUÀD �À ;B87
*UÀaSZ/À �d/*,D

Алла�ыныза ибадәт едирик*,
Она гурбанлар ҝәтиририк».
3 Лакин Зәрубабил, Јешу вә
Исраилин диҝәр нәсил башчы-
лары онлара дедиләр: «Бизә
гошулуб Алла�ымызын еви-
ни тикмәјә �аггыныз јохдур.+

Фарс ша�ы Курушун бизә әмр
етдији кими, Исраилин Алла-
�ы Је�ова үчүн еви өзүмүз ти-
кәҹәјик».,

4 Онда әтраф халглар Јә-
�уда халгыны ру�дан салмаға,
әлини ишдән сојутмаға башла-
ды.- 5 Онлар халгын нијјәти-
ни боша чыхармаг үчүн¸ Фарс
ша�ы Курушун дөврүндән та
Фарс ша�ы Даранын/ �аки-
мијјәтинәдәк мәслә�әтчиләр
тутдулар. 6 Онлар А�ашве-
рошун �акимијјәтинин әввә-
линдә Јә�уда вә Јерусәлим
ә�алисинин әлеј�инә итти�ам-
намә јаздылар. 7 Бундан әла-
вә, Фарс ша�ы Артаксерк-
син дөврүндә Бишлам, Мит-
ридад, Табиил вә онун диҝәр
мүттәфигләри ша� Артаксерк-
сә намә јаздылар. Намәни ара-
ми дилинә1 тәрҹүмә етдиләр
вә арами �әрфләри илә јазды-
лар�.

8 � Баш мәмур Рә�ум вә
мирзә Шимшај Јерусәлим
әлеј�инә ша� Артаксерксә
намә јаздылар. Намәдә јазыл-
мышды: 9 (Намә баш мәмур
Рә�умун, мирзә Шимшајын,
онларын диҝәр мүттәфигләри-
нин, �акимләрин, вали наиб-
ләринин, катибләрин, әрәкли-
ләринÀ, бабиллиләрин, Шуш�3

халгынын, јәни еламлыларын4,
10 бөјүк вә шанлы Асенап-
парын� сүрҝүн едиб Сәмәриј-
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јә шә�әрләриндә јерләшдирди-
ји диҝәр халгларын* вә чајын�
о тајындакы бөлҝәнин диҝәр
халгларынын адындан јазыл-
мышды. 11 Ша�а ҝөндәрил-
миш намәнин сурәти будур.)
«Ша� Артаксерксә чајын

о тајындакы бөлҝәдә ја-
шајан гулларындан. 12 Ша�а
мәлум олсун ки, онун јанын-
дан чыхыб мәмләкәтимизә ҝә-
лән јә�удиләр артыг Јерусә-
лимдәдирләр. Онлар бу мән-
фур вә үсјанкар шә�әри бәрпа
едир, диварларыны �өрүб гур-
тарыр,+ шә�әрин бүнөврәси-
ни тәмир едирләр. 13 Гој ша�
билсин ки, әҝәр бу шә�әр бәр-
па едилсә, диварлары �өрү-
лүб гуртарса, онлар нә верҝи,
нә хәраҹ,, нә дә торпагбасды
верәҹәкләр вә ша�ларын хә-
зинәләринә зијан дәјәҹәк.
14 Биз сарајын чөрәјини� јеји-
рик, буна ҝөрә дә ша�ын зә-
рәр чәкмәсинә ҝөз јума билмә-
рик. Одур ки, ша�а намә ҝөн-
дәриб ону бу ишдән аҝа�
едирик. 15 Гој ата-бабалары-
нын салнамәси арашдырыл-
сын.- Онда ша� бу шә�әрин
үсјанкар олдуғуну, падша�ла-
ра вә әјаләтләрә зијан вурду-
ғуну, гәдим дөврдән бәри ги-
јамчыларын мәскәни олдуғуну
биләҹәк. Мә�з буна ҝөрә шә-
�әр јерлә јексан едилмишди.¸

16 Ша�а билдиририк ки, әҝәр
бу шә�әр бәрпа едилсә, дивар-
лары тикилиб гуртарса, чајын
о тајындакы/ бүтүн торпаг-
лар ша�ын нәзарәтиндән чы-
хаҹаг».

17 Ша� баш мәмур Рә�ума,
мирзә Шимшаја, онларын Сә-
мәријјәдә јашајан диҝәр мүттә-
фигләринә вә чајын о тајында-
кы бөлҝәдә јашајан диҝәр са-
кинләрә белә ҹаваб ҝөндәрди:

8B5>C 9B7 � �À`*b h*UmD 8B58 � ÁÀ`eÀZB
/d4dZdD

«Сизә салам олсун! 18 Би-
зә ҝөндәрдијиниз намә �ү-
зурумда охунду�. 19 Әмрим-
лә арашдырма апарылды вә бу
шә�әрин гәдим дөврдән бәри
падша�лара гаршы галхдығы,
үсјан вә гијам етдији үзә чых-
ды.* 20 Јерусәлимдә гүдрәт-
ли падша�лар олуб, онлар ча-
јын о тајындакы бөлҝәни ида-
рә едибләр. Ҹамаат онлара
верҝи, хәраҹ вә торпагбас-
ды вериб. 21 Инди әмр верин
бу адамлар иши дајандырсын-
лар вә мәним ҝөстәришим ол-
мадан шә�әрин бәрпасына
башламасынлар. 22 Бахын,
бу ишдә сә�ләнкарлыға јол
вермәјин. Гојмајын ки, јенә
ша�лара зијан дәјсин».+

23 Ша� Артаксерксдән ҝә-
лән намәнин сурәти Рә�умун,
мирзә Шимшајын вә онларын
мүттәфигләринин өнүндә оху-
нанда онлар тәләсик Јерусә-
лимә, јә�удиләрин јанына ҝе-
диб зор ҝүҹүнә иши дајан-
дырдылар. 24 Бунунла да Ал-
ла�ын Јерусәлимдәки евинин
тикинтиси дајандырылды вә
Фарс ша�ы Даранын �акимиј-
јәтинин икинҹи илинә гәдәр
белә галды.,

5 Һәггај пејғәмбәр- вә Идду-
нун¸ нәвәси Зәкәријјә пеј-

ғәмбәр/ Јә�уда вә Јерусәлим-
дә олан јә�удиләрә Исраилин
Алла�ынын� ады илә пејғәм-
бәрлик едирдиләр. 2 Һәмин
вахт Шәәлтиил оғлу Зәруба-
бил1 вә Јә�усадиг оғлу ЈешуÀ

Алла�ын Јерусәлимдәки еви-
ни тикмәјә башладылар.3 Ал-
ла�ын пејғәмбәрләри дә онла-
рын јанында идиләр вә онлара
көмәк едирдиләр.4 3 Онда ча-
јын� о тајындакы бөлҝәнин
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валиси Тәттанај, Шизар-Буз-
нај вә онларын мүттәфиглә-
ри ҝәлиб јә�удиләрә дедиләр:
«Бу еви вә бу тикилини ки-
мин ҝөстәриши илә тикирси-
низ?» 4 Сонра онлардан со-
рушдулар: «Бинаны тикәнлә-
рин адлары нәдир?» 5 Амма
Алла�ын нәзәри јә�уди ағсаг-
галларынын үстүндә иди.* Да-
раја хәбәр ҝөндәриб ондан бу
мәсәлә илә бағлы намә алана-
дәк бу адамлар иши дајандыр-
мадылар.

6 Чајын о тајындакы бөл-
ҝәнин валиси Тәттанајын,
Шизар-Бузнајын вә онун мүт-
тәфигләринин, чајын о тајын-
дакы бөлҝәнин вали наиблә-
ринин ша� Дараја ҝөндәрдији
намәнин сурәти будур. 7 Он-
ларын ҝөндәрдији намәдә ја-
зылмышды:
«Ша� Дараја.
Ша�а салам олсун! 8 Ша�а

мәлум олсун ки, биз Јә�уда
әјаләтинә, Улу Алла�ын евинә
ҝетмишдик. Бу ев ири дашлар-
ла тикилир, диварларын ичи-
нә тир гојулур. Ҹамаат вар
ҝүҹү илә чалышыр, ишләри
габаға ҝедир. 9 Биз онларын
ағсаггалларындан сорушдуг:
“Бу еви вә бу тикилини кимин
ҝөстәриши илә тикирсиниз?”+

10 Һәмчинин онлардан адла-
рыны сорушдуг ки, ишә баш-
чылыг едән адамларын адыны
јазыб сәнә ҝөндәрәк.

11 Онлар бизә белә ҹаваб
вердиләр: “Биз јерин вә ҝөјүн
Алла�ынын гулларыјыг. Чох
илләр әввәл Исраилин әзәмәт-
ли падша�ынын тикдији еви
бәрпа едирик., 12 Ата-баба-
ларымыз ҝөјләрин Алла�ыны
гәзәбләндирдији үчүн- Алла�
онлары Бабил падша�ы кәлда-
ни Навуходоносора тәслим ет-
мишди.¸ О да бу еви јер-
лә јексан едиб/ халгы Баби-

лә әсир апармышды.* 13 Ан-
ҹаг Бабил �өкмдары Куруш
�акимијјәтинин биринҹи илин-
дә Алла�ын евинин јенидән
тикилмәси үчүн фәрман вер-
мишди.+ 14 Һәмчинин ша�
Куруш Навуходоносорун Ал-
ла�ын Јерусәлимдәки мәбә-
диндән ҝөтүрүб Бабил мәбә-
динә апардығы гызыл вә ҝү-
мүш габлары Бабил мәбәдин-
дән чыхардыб,, Шешбассара�-,
вали тәјин етдији адама¸ вер-
миш 15 вә она демишди: “Бу
габлары ҝөтүр вә онлары Је-
русәлимдәки мәбәдә апар. Гој
Алла�ын еви әввәлки јерин-
дә тикилсин”./ 16 Онда Шеш-
бассар Јерусәлимә ҝәлиб Ал-
ла�ын евинин бүнөврәсини
гојду.1 О вахтдан бәри мәбәд
тикилир, амма �әлә тамамлан-
мајыб”.À

17 Инди ша� мәслә�әт би-
лирсә, гој Бабилдәки сарај хә-
зинәси� ахтарылсын вә Ал-
ла�ын Јерусәлимдәки евинин
иншасы үчүн ша� Курушун
әмр вериб-вермәдији мүәјјән
олунсун.3 Сонра ша�ын бу мә-
сәлә илә бағлы гәрары бизә
ҝөндәрилсин».

6 О заман ша� Даранын
әмри илә Бабил хәзинәсин-

дә олан дәфтәрхана ахтарыл-
ды. 2 Мада� әјаләтиндә, Аг-
батана� шә�әриндәки галада
бир тумар тапылды. Тумарда
јазылмышды:

3 «Ша� Куруш �акимијјәти-
нин биринҹи илиндә Алла�ын
Јерусәлимдәки еви �аггында
белә фәрман вериб:4 “Бу ев
инша едилсин, орада гурбан
ҝәтирилсин. Тәмәли гојулсун,
�үндүрлүјү 60 гулаҹ�, ени 60
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гулаҹ олсун.* 4 Үч ҹәрҝә ири
даш вә бир ҹәрҝә тир дүзүл-
сүн.+ Хәрҹләр ша� сарајынын
�есабына өдәнилсин., 5 Һәм-
чинин Навуходоносорун Алла-
�ын Јерусәлимдәки мәбәдин-
дән Бабилә ҝәтирдији гызыл
вә ҝүмүш габлар- өз јеринә,
Јерусәлимдәки мәбәдә, Алла-
�ын евинә гајтарылсын”.¸

6 Сиз, чајын� о тајында-
кы бөлҝәнин валиси Тәттанај,
Шизар-Бузнај вә мүттәфиглә-
риниз, чајын о тајындакы бөл-
ҝәнин вали наибләри,/ ора-
дан узаг дурун, 7 Алла�ын
евинин иншасына мане олма-
јын. Гој јә�удиләрин валиси
вә ағсаггаллары Алла�ын еви-
ни әввәлки јериндә тиксинләр.
8 Бундан әлавә, әмр едирәм
ки, Алла�ын евинин иншасын-
да јә�удиләрин ағсаггаллары-
на бу көмәји ҝөстәрәсиниз: иш
дајанмасын дејә, сарај хәзи-
нәсиндән1, чајын о тајындакы
бөлҝәдән топланан верҝиләр-
дән бу адамларын мәсрәфләри
вахтлы-вахтында өдәнилсин.À

9 Јерусәлимдәки ка�инләрин
дедији �әр шеји, ҝөјләрин Ал-
ла�ына јандырма гурбаны тәг-
дим етмәк үчүн ҹаван буға3,
гоч4 вә гузуS, үстәлик, буғдаm,
дуз U, шәрабV вә јағÄ �өкмән
�әр ҝүн верилсин. 10 Онлар
да �әмишә ҝөјләрин Алла�ы-
на мәгбул олан гурбанлар ҝә-
тирсинләр вә ша�ла оғулла-
рынын ҹанына дуа етсинләр.W

11 Һәмчинин әмр едирәм ки,
ким бу әмрә табе олмаса, �ә-
мин адамын евиндән бир тир
чыхарылсын вә о, бу тирдән
асылсын, бу әмәлинә ҝөрә еви
үмуми ајагјолу� олсун. 12 Гој
бу әмри позмаға вә Алла�ын
Јерусәлимдәки евини дағыт-
маға чалышан �әр бир падша-

:B: � �À`*b h*UmD :B55 � ˙SÄÀ` ,*O
`S*ZbB 4S+SWWSVC ZÀÆSa -*W*¸mD

�ы вә халгы ораны Өз ады-
на мәскән сечән* Алла� јох ет-
син. Мән Дара бу әмри вери-
рәм. Әмрим дәр�ал јеринә је-
тирилсин».

13 Чајын о тајындакы бөл-
ҝәнин валиси Тәттанај, Ши-
зар-Бузнај+ вә мүттәфигләри
ша� Даранын әмр етдији �әр
шеји дәр�ал јеринә јетирди-
ләр. 14 Јә�удиләрин ағсаг-
галлары исә Һәггај, пејғәмбә-
рин вә Иддунун нәвәси Зәкә-
ријјәнин- пејғәмбәрлик сөзлә-
риндән үрәкләнәрәк тикинти
ишини давам етдирирдиләр;
иш габаға ҝедирди¸. Беләҹә,
онлар Исраилин Алла�ынын, о
ҹүмләдән Фарс ша�лары Куру-
шун/, Даранын1 вә Артаксерк-
синÀ әмринә әсасән, еви ти-
киб гуртардылар.3 15 Евин
иншасы ша� Даранын �аки-
мијјәтинин алтынҹы илиндә,
адар� ајынын үчүнҹү ҝүнүндә
баша чатды.

16 Исраил халгы, ка�инләр,
лавилиләр4 вә әсирликдән га-
јыдан диҝәр адамлар Алла�ын
евинин ачылышыны шадјана-
лыгла гејд етдиләр. 17 Алла-
�ын евинин ачылышы үчүн
100 буға, 200 гоч, 400 гузу вә
гәбиләләрин сајына мүвафиг
олараг, бүтүн Исраил халгы
үчүн ҝүна� гурбаны кими 12
тәкә тәгдим етдиләр.S 18 Му-
санын китабында јазылдығы
кими,m ка�инләри дәстәләри-
нә ҝөрә, лавилиләри бөлүклә-
ринә ҝөрә Јерусәлимдә Алла-
�а хидмәтә тәјин етдиләр. U

19 Әсирликдән гајыданлар
биринҹи ајын он дөрдүнҹү ҝү-
нүндә Пасха бајрамыны гејд
етдиләр.V 20 Ка�инләрин вә
лавилиләрин �амысы бир нә-
фәр кими пакланыб тәмиз
олду.Ä Онлар әсирликдән гајы-
данларын �амысы үчүн, еләҹә

:B59 � �59 ÀW*,ÀaSZÀ +*fD

�¿�D :
* 5�/ :B6

+ ¹4 7B;
¹4 9B<

, ¹4 ;B6>
¿j 8=B67

- 6�/ 69B57O59
6�Y 7:B;E 5<
˙Z 5B5E 6
˙Z 9B6

¸ ¹4 5B<E 55

/ ¹4 9B7E :

1 ¹4 ;B6>
Á- 6B;E <

À ¹4 9B9

3 �, 5B7E 9

4 �, 5B5>

S �U 6<B7

m �, 6B5

U �, 6B57

V �U 59B9

Ä 	f 6;B6>
�, 6B8

W ¹4 ;B67
��������������������

�*¸ aºbdZ
* 
Z 56B9E :
6�Y ;B5:

+ ¹4 9B:

, Á- 5B56

- ¹4 9B5E 6
˛V 5B5E ;
˛V :B59

¸ ¹4 7B<
¹4 8B7

/ 6�Y 7:B67
¹4 5B6E 7
¿j 88B6<

1 ¹4 :B56

À ¹4 ;B56E 57

3 Á- 5B<

4 5�Y =B6
�À ;B;7

S 6�Y ;B9

m �U 7B:

U 5�Y 67B:

V 	f 56B6E 58
�, 67B9

Z 5:B5
¿a 7B;

Ä 	f 7>B5=E 6>
�, 65B<
�, 66B6E 7



¹˛˚��� :B65—;B5; 654
дә ка�ин јолдашлары вә өзлә-
ри үчүн Пасха гурбаны
кәсдиләр. 21 Әсирликдән га-
јытмыш исраиллиләр вә Ис-
раилин Алла�ы Је�оваја иба-
дәт етмәк үчүн әтраф халгла-
рын натәмизлијиндән узагла-
шыб онлара гошуланларын
�амысы бу гурбандан једи-
ләр.* 22 Онлар једди ҝүн Ма-
јасыз чөрәк бајрамыны шән-
лик ичиндә гејд етдиләр.+ Чүн-
ки Је�ова онлара севинҹ бәхш
етмишди вә Ашшур �өкмда-
рынын үрәјиндә онлара гар-
шы лүтф ојатмышды,, �өкм-
дар Алла�ын, Исраилин Алла-
�ынын евинин иншасында он-
лара көмәк етмишди.

7 Бу �адисәләрдән сонра,
Фарс ша�ы Артаксерксин-

�акимијјәти дөврүндә Үзе-
јир�¸ Бабилдән чыхды. Үзе-
јир Сәрәја�ын/, Сәрәја� Әзри-
јанын, Әзрија Хилгијјәнин1,
2 Хилгијјә Сәллумун, Сәллум
Садығын, Садыг Әхитубун,
3 Әхитуб Әмаријјәнин, Әма-
ријјә ӘзријанынÀ, Әзрија Мәр-
јутун, 4 Мәрјут Зара�јанын,
Зара�ја Уззинин, Уззи Бугги-
нин, 5 Бугги Абишунун, Аби-
шу Фән�асын3, Фән�ас Әлјаза-
рын4, Әлјазар исә бөјүк ка-
�ин Һарунун оғлуS иди. 6 Ба-
билдән чыхан бу Үзејир мирзә
иди вә Исраилин Алла�ы Је�о-
ванын Мусаја вердији Ганунун
билиҹиси� иди.m Алла�ы Је-
�ова Үзејирә јар олдуғу үчүн
ша� онун �әр ха�ишини јери-
нә јетирмишди.

7 Ша� Артаксерксин �аки-
мијјәтинин једдинҹи илиндә
исраиллиләрдән, ка�инләрдән,
лавилиләрдәнU, мәзмур охујан-
ларданV, дарваза кешикчилә-
риндәнÄ вә мәбәд гуллугчула-
рынданW бәзиләри Јерусәлимә

;B5 � �+`D ˚4`*D �ÀZ*amB V¾YÀVD ;B:
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ҝетди. 8 Үзејир ша�ын �аки-
мијјәтинин једдинҹи илиндә,
бешинҹи ајда Јерусәлимә ҝәл-
ди. 9 О, Бабилдән биринҹи
ајын биринҹи ҝүнүндә јола
чыхмышды, Алла�ын көмә-
ји илә бешинҹи ајын бирин-
ҹи ҝүнүндә Јерусәлимә чат-
ды.* 10 Үзејир Је�ованын Га-
нунуну тәдгиг вә тәтбиг етмә-
ји+, Исраилдә гајда-ганунлары
вә �өкмләри өјрәтмәји үрәјин-
дә гәт етмишди�.,

11 Је�ованын Исраилә бу-
јурдуғу әмрләрин вә гајдала-
рын билиҹиси олан мирзә вә
ка�ин Үзејирә ша� Артаксерк-
син вердији намәнин сурәти
будур:

12 � «Ша�әнша� Артаксеркс-
дән- ҝөјләрин Алла�ынын Га-
нунунун көчүрүҹүсү ка�ин Үзе-
јирә саламлар олсун! 13 Мән
фәрман верирәм ки, сәлтәнә-
тимдә јашајан Исраил халгын-
дан, ка�инләрдән вә лавили-
ләрдән ким сәнинлә Јерусә-
лимә ҝетмәк истәјирсә, ҝетсин.¸

14 Ша� вә онун једди мәслә-
�әтчиси сәни ҝөндәрир ки, ҝе-
диб Јә�уда вә Јерусәлимдә Ал-
ла�ын Ганунуна, сәндә олан
гануна әмәл едилиб-едилмә-
дијини өјрәнәсән. 15 Мәскә-
ни Јерусәлимдә олан Исраи-
лин Алла�ына ша� вә онун
мәслә�әтчиләринин бәхшиш
кими вердији гызыл-ҝүмүшү,
16 �әмчинин Бабил әјаләтин-
дә сәнә верилән бүтүн гызыл-
ҝүмүшү вә ка�инләрлә халгын
Алла�ын Јерусәлимдәки евинә
вердикләри бәхшишләри өзүн-
лә апар./ 17 Вахт итирмәдән
бу пула буға1, гочÀ, гузу3, елә-
ҹә дә тахыл тәгдимәси4 вә шә-
раб тәгдимәсиS ал. Онлары Ал-
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ла�ынызын Јерусәлимдәки еви-
нин гурбанҝа�ында тәгдим ет.

18 Гызыл-ҝүмүшүн гала-
нындан исә сән вә гардаш-
ларын Алла�ынызын ирадә-
синә ујғун олараг, истәдији-
низ кими истифадә едә биләр-
синиз. 19 Алла�ынын евиндә
ибадәт заманы истифадә еди-
лән габларын �амысыны ҝөтү-
рүб Јерусәлимә, Алла�ын �ү-
зуруна апар.* 20 Алла�ынын
еви үчүн башга нәсә лазым
олса, сарај хәзинәсиндән өдә-
јәрсән.+

21 Мән, ша� Артаксеркс ча-
јын� о тајындакы бөлҝәнин бү-
түн хәзинәдарларына әмр еди-
рәм ки, ҝөјләрин Алла�ынын
Ганунунун көчүрүҹүсү ка�ин
Үзејирин, сиздән истәдији �әр
шеји дәр�ал она верәсиниз.
22 Она 100 таланта� гәдәр ҝү-
мүш, 100 кора� гәдәр буғда, 100
бата� гәдәр шәраб-, 100 бата гә-
дәр јағ¸ вә истәдији гәдәр дуз/

верин. 23 Гој ҝөјләрин Алла-
�ынын Өз еви илә әлагәдар
бујурдуғу �әр шеј сәјлә јеринә
јетирилсин1 вә беләҹә, ша�ын
сәлтәнәти вә оғуллары Алла-
�ын гәзәбинә туш ҝәлмәсин.À

24 Буну да билин ки, ка�ин-
ләрдән, лавилиләрдән, муси-
гичиләрдән3, гапы кешикчилә-
риндән, мәбәд гуллугчуларын-
дан4 вә Алла�ын евиндә иш
ҝөрәнләрдән верҝи, хәраҹS вә
торпагбасды алынмамалыдыр.

25 Сән Үзејир, Алла�ын
сәнә вердији �икмәтлә мә-
мурлар вә �акимләр тәјин ет
ки, чајын о тајындакы бөлҝә-
нин бүтүн ә�алисинә, Алла�ы-
нын ганунларыны биләнләрин
�амысына �акимлик етсинләр.
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Ким ганунлары билмирсә, өј-
рәдин.* 26 Ким сәнин Алла-
�ынын Ганунуна вә ша�ын га-
нунуна әмәл етмәсә, дәр�ал
лајиг олдуғу ҹәза илә — өлүм,
сүрҝүн, ҹәримә, јахуд �әбс ҹә-
засы илә ҹәзаландырылсын».

27 Је�ованын Јерусәлим-
дәки евини ҝөзәлләшдирмәк
фикрини ша�ын үрәјинә го-
јан ата-бабаларымызын Алла-
�ы Је�оваја алгыш олсун!+

28 О, ша�ын, онун мәслә�әт-
чиләринин, вә бүтүн нүфуз-
лу әјанларынын өнүндә мәнә
лүтф ҝөстәрди.- Алла�ым Је-
�ова мәнә јар олдуғу үчүн
үрәкләндим вә мәнимлә бирҝә
ҝетмәк үчүн Исраил башчыла-
рыны топладым.

8 Ша� Артаксерксин¸ �аки-
мијјәти заманы мәнимлә

бирҝә Бабилдән чыхан вә нә-
силләринә ҝөрә гејдә алынан
нәсил башчылары бунлардыр:
2 Фән�ас/ нәслиндән Һирсәм,
Исамар1 нәслиндән Дәнјал, Да-
вуд нәслиндән Һәттуш; 3 Фа-
руш нәслиндән олан Сәкән-
ја өвладларындан Зәкәријјә вә
онунла бирҝә гејдә алынан
150 киши; 4 Фә�ат-Муаб нәс-
линдәнÀ Зара�ја оғлу Илјә�ә-
нај вә онунла бирҝә 200 киши;
5 Зәтту нәслиндән3 Ја�әзил
оғлу Сәкәнја вә онунла бир-
ҝә 300 киши; 6 Ад�ин нәс-
линдән4 Јонатан оғлу Әбәд
вә онунла бирҝә 50 киши;
7 Елам нәслиндәнS Әтәлја
оғлу Јашај вә онунла бирҝә 70
киши; 8 Шәфәтај нәслиндәнm

Микајыл оғлу Зәбәдја вә онун-
ла бирҝә 80 киши; 9 Јуаб
нәслиндән Јә�јил оғлу Әб-
дија вә онунла бирҝә 218 киши;
10 Бәнни нәслиндән Јусфија
оғлу Сәлимәт вә онунла бир-
ҝә 160 киши; 11 Бәбај нәс-
линдәнU Бәбај оғлу Зәкәријјә
вә онунла бирҝә 28 киши;
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12 Әзҹад нәслиндән* Һаггатан
оғлу Ју�әнна вә онунла бирҝә
110 киши; 13 Әдунигам нәс-
линдән+ сонунҹулар: Әлфәлит,
Јаәл, Шәмај вә онларла бир-
ҝә 60 киши; 14 Бәгвај нәслин-
дән, Утај илә Зәббуд вә онлар-
ла бирҝә 70 киши.

15 Онлары Ә�аваја ахан ча-
јын- кәнарына топладым вә
биз дүшәрҝә салыб үч ҝүн
орада галдыг. Амма халгы
вә ка�инләри јохлајанда он-
ларын арасында лавилиләрдән
�еч кими тапмадым. 16 Онда
хәбәр ҝөндәриб башчылар-
дан Әлјәзәри, Әрјили, Шәма-
јы, Әлнәтаны, Јариби, Әлнәта-
ны, Натаны, Зәкәријјәни вә Мә-
шулламы, мүәллимләрдән Јә�-
јариби вә Әлнәтаны чағырдым.
17 Сонра онлара әмр етдим
ки, Гасифјәдә башчы олан Ид-
дунун јанына ҝетсинләр. Идду-
ја вә онун мәбәд гуллугчулары
олан Гасифјәдәки гардашлары-
на десинләр ки, Алла�ымы-
зын еви үчүн бизә хидмәтчи-
ләр ҝәтирсинләр. 18 Алла�ы-
мыз бизә јар олдуғу үчүн
онлар Исраил оғлу Лавинин
нәвәси Мә�линин¸ өвладла-
рындан ағыллы бир адамы,
Шәрбијаны/, онун оғуллары-
ны вә гардашларыны, 18 нәфә-
ри, 19 Һәшбијјәни, мерарлы-
лардан1 Јашај илә гардашла-
рыны вә онларын оғулларыны,
20 нәфәри, 20 �әмчинин Да-
вудун вә әјанларын лавилилә-
рин гуллуғуна вердији мәбәд
гуллугчулары арасындан ад-
баад сечилмиш 220 нәфәри ја-
нымыза ҝәтирдиләр.

21 Сонра Алла�ымызын
гаршысында өзүмүзү ашағы
тутмаг үчүн, Ондан бизи, өв-
ладларымызы, мал-мүлкүмү-
зү горумасыны, јолда бизә
бәләдчилик етмәсини диләмәк
үчүн Ә�ава чајынын кәнарын-

да оруҹ елан етдим. 22 Ша�-
дан јолбоју бизи дүшмәндән
горумаг үчүн әсҝәр вә ат-
лылар истәмәјә үзүм ҝәлмәди,
чүнки ша�а демишдик: «Алла-
�ымыз Она үз тутанлара јар
олур,* Ондан үз дөндәрәнләрә
исә ҝүҹүнү вә гәзәбини ҝөс-
тәрир».+ 23 Беләҹә, биз оруҹ
тутдуг, Алла�ымыза јалвар-
дыг, О да јалварышымызы
ешитди.,

24 Ка�инләрин рә�бәрлә-
риндән 12 нәфәри — Шәрбија-
ны, Һәшбијјәни- вә онларын
гардашларындан 10 нәфәри сеч-
дим. 25 Сонра ша�ын, онун
мәслә�әтчиләринин, әјанлары-
нын вә орадакы исраиллиләрин
Алла�ымызын еви үчүн верди-
ји әшјалары, гызылы, ҝүмүшү
чәкиб онлара вердим.¸ 26 Он-
лара чәкиб вердијим шејләр
бунлардыр: 650 талант� ҝүмүш,
2 талант дәјәриндә 100 әдәд ҝү-
мүш әшја, 100 талант гызыл,
27 1000 дарик� дәјәриндә 20
әдәд гызыл масгура вә парлаг
гырмызы рәнҝдә, гызыл гәдәр
гијмәтли, јахшы мисдән 2 әдәд
габ.

28 Сонра онлара дедим:
«Сиз Је�ова үчүн мүгәддәсси-
низ,/ бу әшјалар да мү-
гәддәсдир. Бу ҝүмүш вә гы-
зыл ата-бабаларынызын Алла-
�ы Је�оваја верилән көнүллү
тәгдимәдир. 29 Бунлары Је-
русәлимдә, Је�ованын еви-
нин отагларында�, ка�инләр-
лә лавилиләрин рә�бәрләри-
нин вә Исраил нәсилләринин
башчыларынын өнүндә чыха-
рыб чәкәнә гәдәр бәрк-бәрк го-
рујун».1 30 Ка�инләрлә лави-
лиләр онлара чәкилиб верил-
миш гызыл-ҝүмүшү вә әшјала-
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ры Јерусәлимә, Алла�ымызын
евинә апармаг үчүн ҝөтүрдү-
ләр.

31 Биринҹи ајын он икин-
ҹи ҝүнүндә* Ә�ава чајынын+

кәнарындан Јерусәлимә јола
дүшдүк. Бүтүн јолбоју Алла-
�ымыз бизә јар олду, бизи
дүшмәнләрдән вә пусгулар-
дан гуртарды. 32 Нә�ајәт, Је-
русәлимә ҝәлиб чатдыг,, үч
ҝүн орада галдыг. 33 Дөр-
дүнҹү ҝүн исә Алла�ымызын
евиндә гызыл-ҝүмүшү вә әш-
јалары чәкиб- Урја� оғлу ка-
�ин Мәримута¸ вердик. Фән-
�ас оғлу Әлјазар, лавилиләр-
дән Јешу оғлу Јузабад/ вә
Бәнја1 оғлу Нудај да онла-
рын јанында иди. 34 Һәр шеј
сајылыб чәкилди вә чәки геј-
дә алынды. 35 Сүрҝүндән га-
јыдан әсирләр Исраилин Алла-
�ына јандырма гурбанлары ҝә-
тирдиләр: 96 гочÀ, 77 еркәк
гузу, ҝүна� гурбаны олараг 12
тәкә3 вә бүтүн Исраил үчүн
12 буға4. Бунлар Је�оваја ҝә-
тирилән јандырма гурбанлары
иди.S

36 Сонра ша�ын әмрләрини
ҹанишинләринә вә чајын� о та-
јындакы бөлҝәнинm валиләри-
нә чатдырдыг. U Онлар халга вә
Алла�ын евинә јардым етди-
ләр.V

9 Бүтүн бунлардан сонра
башчылар мәнә јахынла-

шыб дедиләр: «Исраил хал-
гы, ка�инләр вә лавилиләр әт-
раф халглардан — кәнаниләр-
дән, �етләрдән, фәризиләрдән,
јәбусиләрдән, әмуниләрдән,
муабиләрдән, мисирлиләрдәнÄ,
амориләрдәнW вә онларын иј-
рәнҹ әмәлләриндәнY узаг дур-
мајыблар. 2 Онларын гызла-
рындан өзләринә вә оғуллары-
на арвад алыблар.Z Мүгәддәс

<B7: � �À`*b h*UmD

нәсил* әтраф халгларла гары-
шыб+. Бу хәјанәтдә башчылар
вә мәмурлар өндә ҝедирләр».

3 Бу хәбәри ешидәндә јаха-
мы ҹырыб сач-саггалымы јол-
дум вә сарсынты ичиндә јерә
чөкдүм. 4 Ахшам тахыл тәг-
димәси вахтынадәк беләҹә
отурдум., Бу арада, Исраи-
лин Алла�ынын сөзләринә е�-
тирам бәсләјән адамлар әсир-
ликдән гајыданларын хәјанәти
илә әлагәдар әтрафыма топ-
лашды.

5 Ахшам тахыл тәгдимә-
си вахты ҝәлди.- Јахам ҹы-
рыг, пәришан �алда отурду-
ғум јердән галхдым. Диз чө-
күб әлләрими Алла�ым Је�о-
ваја ачдым 6 вә дедим: «Еј
Алла�ым, Сәнин �үзурунда хә-
ҹаләт чәкирәм, башымы гал-
дырмаға утанырам. Алла�ым,
тәгсирләримиз башымыздан
ашыр, ҝүна�ларымыз ҝөјлә-
рә чатыб.¸ 7 Ата-бабалары-
мызын дөврүндән бу ҝүнә
кими бөјүк ҝүна�лар етми-
шик./ Ҝүна�ларымыза ҝөрә
биз, падша�ларымыз, ка�ин-
ләримиз јаделли падша�лара
тәслим едилдик, гылынҹ1, әса-
рәтÀ, талан3, рүсвајчылыг уҹ-
батындан зүлм чәкдик. Бу зүл-
мү инди дә чәкирик.4 8 Инди
исә, еј Алла�ымыз Је�ова,
бизә бир анлыг лүтф ҝөстәр-
дин. Еј Алла�ымыз, бизи мә�в
олмаға гојмадын, мүгәддәс мә-
канында бизә тә�лүкәсиз бир
јер вердинS ки, ҝөзүмүз пар-
ласын, көләликдә икән бир гә-
дәр дирчәләк. 9 Биз көлә-
јик,m амма Сән, еј Алла�ы-
мыз, бизи көләликдә тәрк ет-
мәдин, Фарс ша�ларынын
өнүндә бизә лүтф ҝөстәр-
дин. U Бизи дирчәлтдин ки, Сә-
нин евини тикәк,V онун ха-
рабалыгларыны абад едәк, Јә-
�уда вә Јерусәлимдә өзүмүзү,
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санки, мө�кәм диварлар арха-
сында �исс едәк.

10 Еј Алла�ымыз, бүтүн
бунлардан сонра нә де-
јәк? Сәнин әмрләрини поздуг.
11 Сән пејғәмбәр гулларын ва-
ситәсилә бизә бујурмушдун:
“Са�иб олаҹағыныз о торпаг
мурдар торпагдыр, чүнки са-
кинләри натәмиздир, ораны
башдан-баша ијрәнҹ әмәлләри
илә, мурдарлыглары илә бу-
лашдырыблар.* 12 Одур ки,
нә онларын оғулларына гыз
верин, нә дә оғулларыныза он-
лардан гыз алын.+ Һеч вахт
онларын әмин-аманлығы вә
рифа�ы үчүн чалышмајын.,

Онда сиз мө�кәмләнәр, тор-
пағын немәтләриндән јејәр
вә о торпаға �әмишәлик са�иб
олуб ону оғулларыныза ирс
гојарсыныз”. 13 Сән, еј Ал-
ла�ымыз, бизимлә тәгсирлә-
римизә ҝөрә рәфтар етмә-
дин,- бурада олан бизләрә
сағ галмаға изин вердин.¸ Шәр
әмәлләримиз, ағыр ҝүна�ы-
мыз уҹбатындан башымыза
ҝәлән бу гәдәр мүсибәтдән
сонра 14 �ансы �агла јенә
Сәнин әмрләрини позуруг, иј-
рәнҹ әмәлләр едән халгларла
го�ум олуруг?/ Инди сән бизә
гәзәбләнмәзсән? Бир нәфәри
дә сағ сахламајыб �амымызы
мә�в етмәзсән? 15 Еј Исраи-
лин Алла�ы Је�ова, Сән адил-
сән!1 Чүнки биз бу ҝүнә гәдәр
сағ галмышыг. Будур, ҝүна�лы
�алда Сәнин гаршындајыг. Бу
әмәллә Сәнин �үзурунда дур-
маг мүмкүн дејил».À

10 Үзејир Алла�ын евинин
гаршысында јерә дөшә-

ниб ағлаја-ағлаја дуа едир,3

халгын ҝүна�ыны етираф
едирди. Бу заман исраилли ки-
шиләр, гадынлар вә ушаглар-
дан ибарәт бөјүк бир изди�ам
онун јанына топлашды. Һамы-

сы �өнкүр-�өнкүр ағлајырды.
2 Елам өвладларындан* Јә�-
јил+ оғлу Сәкәнја Үзејирә деди:
«Биз Алла�ымыза хәјанәт ет-
мишик, әтрафымыздакы халг-
лардан јаделли арвадлар ал-
мышыг., Амма �әлә дә Исраи-
лин үмиди вар. 3 Гој Је�ова
илә ә�д бағлајыб- Алла�ымы-
зын ҝөстәришинә вә Онун
әмрләринә е�тирам бәсләјән-
ләрин ҝөстәришинә әсасән,
бүтүн јаделли арвадларымы-
зы, онлардан доғулан ушаг-
ларымызы јола салаг,¸ Гануна
риајәт едәк. 4 Галх! Бу ишә
ҝөрә сән мәсулијјәт дашыјыр-
сан. Биз дә сәнинләјик, үрәкли
ол, ишә башла!»

5 Онда Үзејир ајаға галхды.
О, ка�инләрин, лавилиләрин
рә�бәрләрини вә бүтүн Исраи-
ли бу сөзә әмәл едәҹәкләри-
нә анд ичдирди./ Һамысы анд
ичди. 6 Үзејир дуруб Алла-
�ын евинин гаршысындан Әл-
јасиб оғлу Јә�укәнанын отағы-
на� ҝетди. Лакин орада нә чө-
рәк једи, нә су ичди, чүнки
әсирликдән гајыданларын хә-
јанәтинә ҝөрә јас ичиндә иди.1

7 Сонра Јә�удада вә Јеру-
сәлимдә елан едилди ки, бү-
түн әсирликдән гајыданлар
Јерусәлимә топлашсынлар.
8 Башчыларын вә ағсаггалла-
рын гәрарына әсасән, ким үч
ҝүн әрзиндә ҝәлмәсә, онун
мал-мүлкү мүсадирә едиләҹәк,
өзү исә әсирликдән гајыдан
халгын арасындан говулаҹаг.À

9 Беләҹә, бүтүн Јә�уда вә
Бинјамин гәбиләсинин киши-
ләри үч ҝүн әрзиндә Јерусәли-
мә топлашдылар. Доггузунҹу
ајын ијирминҹи ҝүнү иди. Бү-
түн халг Алла�ын евинин �ә-
јәтиндә отурмушду. Онлар �әм
бу мәсәләјә ҝөрә, �әм дә ҝөј-
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дән јаған лејсана ҝөрә титрә-
јирдиләр.

10 Ка�ин Үзејир ајаға галх-
ды вә онлара деди: «Сиз хә-
јанәт етмисиниз. Јаделли ар-
вадлар алыб* Исраилин ҝү-
на�ларыны артырмысыныз.
11 Инди ата-бабаларынызын
Алла�ы Је�ованын өнүндә ҝү-
на�ынызы етираф един, Онун
истәдији кими �әрәкәт един.
Әтраф халглардан, јаделли ар-
вадлардан ајрылын».+ 12 Ҹа-
маат уҹа сәслә деди: «Сәнин
сөзүнә әмәл етмәк бизим бор-
ҹумуздур. 13 Амма адам чох-
дур, �әм дә јағыш мөвсүмүдүр,
бајырда дајанмаг мүмкүн де-
јил. Итаәтсизлијимиз о гәдәр
бөјүкдүр ки, бу иши бир-ики
ҝүнә �әлл едиб гуртара билмә-
рик. 14 Буна ҝөрә гој башчы-
ларымыз бүтүн халгы тәмсил
етсин., Вахт тәјин едилсин вә
шә�әрләримиздә јаделли ар-
вад алмыш �әр адам өз шә�ә-
ринин ағсаггаллары вә �аким-
ләри илә ҝәлсин. Онда бу иш
там �әлл олунар вә биз Ал-
ла�ымызын бизә гаршы галх-
мыш гәзәбини јатырарыг».

15 Амма Асаил оғлу Јона-
тан вә Тигва оғлу Јә�зиј-
јә буна гаршы чыхды, лавили
Мәшулламла Шәбтај- да онла-
ра дәстәк олду. 16 Әсирлик-
дән гајытмыш ҹамаат бу сөзә
әмәл етди. Онунҹу ајын бирин-
ҹи ҝүнүндә ка�ин Үзејир вә
адбаад сечилмиш бүтүн нәсил
башчылары бу иши арашдыр-
маг үчүн тәкликдә ҝөрүшдү-
ләр. 17 Онлар биринҹи ајын
биринҹи ҝүнүнә гәдәр јадел-
ли арвад алмыш бүтүн киши-
ләрин ишинә бахыб гуртарды-
лар. 18 Мәлум олду ки, ка�ин
оғулларындан да бәзиләри ја-
делли арвад алмышлар.¸ Бун-
лар Јә�усадиг оғлу Јешунун/

оғулларындан вә гардашла-

рындан Мәсејјә, Әлјәзәр, Ја-
риб вә Гәдали иди. 19 Онлар
сөз вердиләр ки, арвадлары-
ны јола салаҹаглар вә тәгсир-
ли олдуглары үчүн бу ҝүна�а
ҝөрә сүрүдән бир гоч тәгдим
едәҹәкләр.*

20 Јаделли арвад аланлар
бунлар иди: Иммир өвладла-
рындан+ Һәнани вә Зәбәд-
ја; 21 Һарим өвладларындан,

Мәсејјә, Илјас, Шәмај, Јә�-
јил вә Үзијјә; 22 Фәш�ур өв-
ладларындан- Илјәнај, Мәсеј-
јә, Исмајыл, Нәснаил, Јузабад
вә Илјаса�; 23 лавилиләрдән
Јузабад, Шимај, Гәлја� (Га-
лит), Фәт�и, Јә�уда вә Әлјә-
зәр; 24 мәзмур охујанлардан
Әлјасиб; дарваза кешикчилә-
риндән Сәллум, Тәләм вә Ур.

25 Исраиллиләрдән, Фаруш
өвладларындан¸ Рамјај, Иззи-
ја, Мәлкијјә, Мијәмин, Әлјазар,
Мәлкијјә вә Бәнаји; 26 Елам
өвладларындан/ Мәтәнја�, Зә-
кәријјә, Јә�јил1, Әбдә, Әрә-
мут вә Илјас; 27 Зәтту өв-
ладларынданÀ Илјәнај, Әлја-
сиб, Мәтәнја�, Әрәмут, Зәбад
вә Әзза; 28 Бәбај өвладла-
рындан3 Јә�укәнан, Һәна-
нијјә, Зәббај вә Атлај; 29 Бән-
ни өвладларындан Мәшул-
лам, Мәллух, Адај, Јәшуб,
Шиал вә Әрәмут; 30 Фә�ат-
Муаб өвладларындан4 Адна,
Кәлал, Бәнаји, Мәсејјә, Мәтән-
ја�, Бәсалил, Бәнја вә Мәнәс-
сә; 31 Һарим өвладларын-
данS Әлјәзәр, Ишја�, Мәлкијјәm,
Шәмај, Шәмун, 32 Бинјамин,
Мәллух вә Шимрај; 33 Һә-
шум өвладларынданU Мәттә-
нај, Маттата, Зәбад, Әлфә-
лит, Әрәми, Мәнәссә вә Шимај;
34 Бәнни өвладларындан
Мааддај, Имран, Үјил, 35 Бә-
наји, Бәдја�, Кәлу�и, 36 Бән-
ја�, Мәримут, Әлјасиб, 37 Мә-
тәнја�, Мәттәнај вә Јәсај;
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38 Бәнја өвладларындан Ши-
мај, 39 Шәләмја, Натан, Адај,
40 Мә�нәдбај, Шашај, Шарај,
41 Әзарил, Шәләмја, Шимрај,
42 Сәллум, Әмаријјә вә Ју-
сиф; 43 Нәба өвладларындан

Јаәл, Мәттәсја�, Зәбад, Зә-
бин, Јаддај, Јуил вә Бәнаји.
44 Бунларын �амысы јаделли
арвад алмышды.* Онлар ар-
вадларыны оғуллары илә бир-
ҝә јола салдылар.+
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1 Һәгали оғлу Нә�әмјанын�*

сөзләри: ијирминҹи илин�
кислев� ајында мән Шуш�+ га-
ласында идим. 2 О заман гар-
дашларымдан бири, Һәнани,
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Јә�удадан олан башга адам-
ларла бирҝә ҝәлди. Мән он-
лардан әсирликдән гуртулуб
өлкәјә гајытмыш јә�удиләрин*

вәзијјәти вә Јерусәлим ба-
рәдә �ал-ә�вал тутдум. 3 Он-
лар дедиләр: «Әсирликдән га-
јыдыб әјаләтдә јашајан јә�у-
диләр аҹынаҹаглы �алдадыр,
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рүсвајчылыг ичиндәдир.* Је-
русәлимин диварлары учуг-сө-
күкдүр,+ дарвазалары јаныб
күл олуб».,

4 Буну ешидәндә отуруб ағ-
ладым. Ҝүнләрлә јас сахла-
дым, оруҹ тутдум- вә ҝөјләрин
Алла�ына дуа етдим. 5 Де-
дим: «Еј ҝөјләрин Алла�ы, еј
ә�динә садиг галан, Сәни се-
виб әмрләринә риајәт едән-
ләрә мә�әббәт ҝөстәрән бө-
јүк вә зә�мли Алла� Је�ова!¸

6 Јалварырам, бу ҝүн гулунун
Сәнин өнүндә етдији дуаны
ешит, мәнә нәзәр сал, дуама
гулаг ас. Гулларын исраилли-
ләрдән өтрү ҝеҹә-ҝүндүз Сәнә
дуа едирәм,/ Исраил халгынын
Сәнә гаршы етдији ҝүна�ла-
ры етираф едирәм. Биз ҝүна�
ишләмишик, мән дә, халгым
да�.1 7 Сәнин өнүндә рәзил-
лик етмишик,À гулун Мусаја
вердијин әмрләрә, гајда-ганун-
лара, �өкмләрә әмәл етмәми-
шик.3

8 Нә олар, гулун Мусаја де-
дијин бу сөзү хатырла:
“Әҝәр хәјанәткарлыг етсәниз,
сизи халглар арасына сәпәлә-
јәҹәјәм.4 9 Јох әҝәр Мәнә тә-
рәф дөнсәниз, әмрләримә табе
олуб онлара әмәл етсә-
низ, јерин уҹгарларынадәк сә-
пәләнсәниз белә, сизи ора-
дан топлајаҹағам,S адым үчүн
мәскән сечдијим јерәm ҝәти-
рәҹәјәм”. 10 Ахы онлар Сә-
нин гулларын, Сәнин халгын-
дыр. Сән онлары бөјүк гүд-
рәтинлә, гүввәтли голунла
гуртардын. U 11 Еј Је�ова, јал-
варырам, бу гулунун дуасыны
вә Сәнин адына сидги-үрәкдән
е�тирам едән гулларынын дуа-
сыны ешит. Нә олар, бу ҝүн гу-
луна уғур вер, гој бу адамын
мәнә рә�ми ҝәлсин».V

5B: � ÁÀ`eÀZB *b*YmZ 1,S /ÀD

О заман мән ша�ын сагиси
идим.*

2 Ша� Артаксерксин+ �а-
кимијјәтинин ијирминҹи

или,, нисан� ајы иди. Ша�ын
�үзуруна шәраб ҝәтирилди вә
мән �әмишә олдуғу кими, шә-
рабы ша�а узатдым.- Әввәл-
ләр мән �еч вахт ша�ын �ү-
зурунда кәдәрли олмамыш-
дым. 2 Ша� мәнә деди: «Хәс-
тә олмағына, хәстә дејилсән.
Бәс нијә чө�рән кәдәрлидир?
Дејәсән, дәрдин вар». Буну
ешитҹәк бәрк горхдум.

3 Ша�а дедим: «Ша� сағ
олсун! Кәдәрләнмәјим, нә
едим? Ата-бабаларымын дәфн
олундуғу шә�әр хараба га-
лыб, дарвазалары јандыры-
лыб».¸ 4 Онда ша� сорушду:
«Диләјин нәдир?» Мән дәр-
�ал ҝөјләрин Алла�ына дуа
етдим./ 5 Сонра ша�а дедим:
«Еј ша�, әҝәр мәслә�әт билир-
сәнсә, әҝәр бу гулун ҝөзүндә
лүтф тапыбса, мәни Јә�удаја,
ата-бабаларымын дәфн олун-
дуғу шә�әрә ҝөндәр, ҝедим
ораны бәрпа едим».1 6 Онда
ша� мәндән сорушду: «Сәфә-
рин нә гәдәр чәкәр? Нә вахт
гајыдарсан?» (Бу заман мәли-
кә онун јанында әјләшмишди.)
Мән истәдијим мө�ләтиÀ ша�а
билдирдим вә о, мәни ҝөндәр-
мәјә разы олду.3

7 Сонра ша�а дедим: «Әҝәр
ша� мәслә�әт билирсә, ча-
јын�4 о тајындакы бөлҝәнин
валиләриS үчүн мәнә намәләр
верилсин ки, Јә�удаја чата-
на гәдәр торпагларындан ма-
неәсиз кечә билим. 8 Ша�ын
мешәсинә нәзарәт едән Асәф
үчүн дә намә верилсин. Гој
о, мәбәдин Галаm дарвазалары-
нын, шә�әрин диварларынын U
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вә евимин тикинтисиндә иш-
ләдиләҹәк тирләр үчүн мәнә
ағаҹ версин». Беләҹә, ша�
мәнә намәләри верди,* чүнки
Алла�ым мәнә јар иди.+

9 Мән чајын о тајындакы
бөлҝәнин валиләринин јаны-
на ҝедиб ша�ын намәләрини
онлара вердим. Ша� мәнимлә
бирҝә сәркәрдәләр вә атлылар
да ҝөндәрмишди. 10 Һурунлу
Санбалат, вә әмуни- мәмур Ту-
бијјә¸ бундан хәбәр тутду. Он-
лар биләндә ки, исраиллилә-
рин хејринә чалышан бир адам
ҝәлиб, бәрк гәзәбләндиләр.

11 Нә�ајәт, ҝәлиб Јерусәли-
мә чатдым, үч ҝүн орада
галдым. 12 Ҝеҹә икән мән
вә јанымдакы бир нечә адам
галхдыг. Амма мән Алла�ы-
мын Јерусәлимлә бағлы үрәји-
мә гојдуғу нијјәти �еч кимә ач-
мадым. Јанымда миндијим �еј-
вандан башга �ејван јох иди.
13 Ҝеҹә Вади дарвазасындан/

чыхдым вә Нә�әнҝ илан чеш-
мәсинин гаршысындан кечиб
Күл дарвазасына1 тәрәф ҝет-
дим. Јерусәлимин учурулмуш
диварларыны, күлә чеврил-
миш дарвазаларыны нәзәр-
дән кечирдим.À 14 Сонра Бу-
лаг дарвазасынын3 јанындан
кечиб Падша� �овузуна тәрәф
ҝетдим. Лакин миндијим �еј-
ван бу јердән кечә билмәди.
15 Буна бахмајараг, мән јолу-
ма давам етдим. Ҝеҹә вахты
вади4 бојунҹа јухары галхараг
диварлары ҝөздән кечирдим,
сонра ҝери гајыдыб Вади дар-
вазасындан ичәри ҝирдим.

16 МәмурларS �ара ҝетди-
јимдән вә нә етдијимдән хә-
бәрсиз идиләр. Јә�удиләрә, ка-
�инләрә, әсилзадәләрә, мәмур-
лара вә иши ҝөрәҹәк адамла-
ра �әлә �еч нә демәмишдим.
17 Ахырда онлара дедим:
«Өзүнүз дә ҝөрүрсүнүз, неҹә

аҹынаҹаглы вәзијјәтдәјик. Је-
русәлим хараба галыб, дарва-
залары јандырылыб. Ҝәлин Је-
русәлимин диварларыны бәр-
па едәк ки, бу рүсвајчылыгдан
гуртулаг». 18 Сонра Алла�ы-
мын мәнә јар олдуғуну* вә ша-
�ын мәнә дедији сөзләри онла-
ра данышдым.+ Онлар: «Ҝәлин
ишә башлајаг», — дејиб ҹанла-
башла бу хејирли ишә �азыр-
лашмаға башладылар.,

19 Һурунлу Санбалат, әму-
ни- мәмур Тубијјә¸ вә әрәб Гә-
шәм/ бундан хәбәр тутанда
бизи лаға гојуб1 кин-күдурәт-
ләрини ҝизләтмәдән дедиләр:
«Бу нә ишдир тутурсунуз?
Ша�а гаршы галхырсыныз?»À

20 Мән исә онлара дедим:
«Ҝөјләрин Алла�ы ишимизи
аванд едәҹәк,3 Онун гуллары
олан бизләр дуруб диварлары
бәрпа едәҹәјик. Сизинсә Јеру-
сәлимдә нә бир пајыныз, нә
бир �аггыныз вар, бурада �еч
бир изиниз јохдур».4

3 Баш ка�ин ӘлјасибS вә
онун ка�ин гардашлары

Гојун дарвазасыныm тикмәјә
башлады, сонра ону �әср едиб U

гапыларыны гојдулар, Миа�
гүлләсинәV вә Һәнанил гүллә-
синәÄ гәдәр �иссәни �әср етди-
ләр. 2 Онларын јанында әри-
�алыларW, онларын да јанында
Имри оғлу Зәггур ишләјирди.

3 Һәснәә оғуллары Балыг
дарвазасыныY тикдиләр, тахта
чәрчивәZ гојуб, гапыларыны,
ҹәфтәләрини вә рәзәләрини
јеринә тахдылар. 4 Онларын
јанында Һәггуз оғлу Урја�ын
оғлу Мәримут\ тәмир ишләри
ҝөрүрдү. Онун јанында Мәши-
забил оғлу Бәрхијанын оғлу
Мәшуллам¾, онун да јанында
Бәәнна оғлу Садыг ишләјирди.
5 Онун јанында тәгу�лулар]

бәрпа иши ҝөрүрдү. Онларын
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әсилзадәләри исә тәјин олун-
муш нәзарәтчиләрә табе олуб
бу иши ҝөрмәји шәнләринә сы-
ғышдырмадылар.

6 Фаси� оғлу Јуада вә Бә-
суд оғлу Мәшуллам Гәдим шә-
�әр дарвазасыны* бәрпа ет-
диләр, тахта чәрчивә гојуб,
гапыларыны, ҹәфтәләрини вә
рәзәләрини тахдылар. 7 Он-
ларын јанында ҝибјонлу+ Мә-
лат вә мәрунутлу Јадун бәр-
па ишләри ҝөрүрдү. Онлар ча-
јын�, о тајындакы бөлҝәнин
валисинин табелијиндә олан
Ҝибјон вә Миспа�дан- иди-
ләр. 8 Онларын јанында зәр-
ҝәрләрдән бири олан Хәрај
оғлу Үззиил ишләјирди. Онун
јанында әтријјатчы Һәнанијјә
бәрпа ишләри ҝөрүрдү. Он-
лар Јерусәлимдә Ҝениш дива-
ра¸ гәдәр јерә даш дөшәди-
ләр. 9 Онларын јанында Је-
русәлим вилајәтинин бир јары-
сынын башчысы Хур оғлу
Рәфај бәрпа ишләри ҝөрүр-
дү. 10 Онун јанында Һару-
маф оғлу Јадај өз евинин гар-
шысында бәрпа иши ҝөрүр-
дү, онун јанында да Һәшбәнја
оғлу Һәттуш ишләјирди.

11 Һарим/ оғлу Мәлкијјә вә
Фә�ат-Муаб1 оғлу Һәшшуб ди-
варын диҝәр �иссәсини вә
Соба гүлләсиниÀ бәрпа едир-
ди. 12 Онларын јанында Је-
русәлим вилајәтинин диҝәр
јарысынын башчысы Лу�иш
оғлу Сәллум гызлары илә бир-
ликдә ишләјирди.

13 Вади дарвазасыны3 Һа-
нун вә зәна�лылар4 тәмир ет-
диләр, ону тикиб, гапылары-
ны, ҹәфтәләрини, рәзәләрини
тахдылар. Һәмчинин Күл дар-
вазасынаS гәдәр мин гулаҹ�
узунлуғунда диварлары бәр-

7B; � �À`*b h*UmD 7B57 � �ÀfD 889 YD
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па етдиләр. 14 Күл дарваза-
сыны исә Бејт-Һәкарим* вила-
јәтинин башчысы Рә�аб оғлу
Мәлкијјә тәмир етди, ону ти-
киб, гапыларыны, ҹәфтәләри-
ни, рәзәләрини тахды.

15 Миспа�+ вилајәтинин
башчысы Көл�үз оғлу Сә-
лун Булаг дарвазасыны, тәмир
етди. О, дарвазаны вә дамы-
ны тикди, гапыларыны, ҹәфтә-
ләрини вә рәзәләрини тахды.
Һәмчинин Падша� бағы- үчүн
олан Шела�� �овузунун¸ ди-
варларыны Давудун шә�әрин-
дән/ енән Пилләкәнә1 гәдәр
бәрпа етди.

16 Сәлундан сонра Бејт-
СурÀ вилајәтинин бир јарысы-
нын башчысы Әзбуг оғлу Нә-
�әмја ишләјирди. О, Давуд
гәбиристанлығынын3 гаршы-
сындан әввәлләр тикилмиш
�овуза4 вә Иҝидләр евинә гә-
дәр бәрпа ишләри ҝөрүрдү.

17 Ондан сонра лавилиләр-
дән Бәнни оғлу Рә�ум ишлә-
јирди, онун јанында ГәјлаS ви-
лајәтинин бир јарысынын баш-
чысы Һәшбијјә өз вилајәтинин
пајына дүшән �иссәни бәрпа
едирди. 18 Һәшбијјәдән сон-
ра онларын гардашлары иш-
ләјирди. Онлара Гәјла вилајә-
тинин бир јарысынын башчы-
сы Һәнадад оғлу Бәввај нәза-
рәт едирди.

19 Онун јанында Миспа�
башчысы Јешуm оғлу Исәр иш-
ләјирди. О, Истинад диварын-
дакы U Ҹәббәханаја чыхан јо-
хушун гаршысындакы �иссәни
бәрпа едирди.

20 Ондан сонра ЗәббајV

оғлу Бәрух Истинад диварын-
дан баш ка�ин ӘлјасибинÄ еви-
нин ҝиришинә гәдәрки �иссә-
ни ҹанла-башла бәрпа едирди.
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21 Ондан сонра Һәггуз оғлу

Урја�ын оғлу Мәримут* Әл-
јасибин евинин ҝиришиндән
евин ахырына гәдәрки �иссә-
ни бәрпа едирди.

22 Ондан сонра Иордан+

бөлҝәсиндә� јашајан ка�ин-
ләр бәрпа ишләри ҝөрүрдү-
ләр. 23 Онлардан сонра Бин-
јаминлә Һәшшуб өз евләринин
өнүндә бәрпа ишләри ҝөрүр-
дүләр. Онлардан сонра Әна-
нијјә оғлу Мәсејјәнин оғлу Әз-
рија өз евинин јанында бәрпа
ишләри ҝөрүрдү. 24 Ондан
сонра Һәнадад оғлу Бәнја Әз-
ријанын евиндән Истинад ди-
варына, вә күнҹә гәдәрки �ис-
сәни бәрпа едирди.

25 Ондан сонра Узај оғлу
Пәлал Истинад диварынын вә
Падша� сарајындан- јүксәлән
гүлләнин өнүндә бәрпа ишлә-
ри ҝөрүрдү. (Бу јухары гүллә
Кешикчи �әјәтинә¸ аид иди.)
Пәлалдан сонра Фаруш/ оғлу
Фәдај ишләјирди.

26 Офелдә1 јашајан мәбәд
гуллугчуларыÀ шәргдәки Су
дарвазасынын3 өнүнә вә ди-
вардан бајыра чыхан гүллә-
јә гәдәрки �иссәни бәрпа
едирди.

27 Онлардан сонра тәгу�лу-
лар4 дивардан бајыра чыхан
бөјүк гүлләнин өнүндән Офел
диварынадәк �иссәни бәрпа
едирдиләр.

28 Ка�инләр Ат дарваза-
сынданS јухарыда, �әр бири өз
евинин гаршысында бәрпа иш-
ләри ҝөрүрдү.

29 Онлардан сонра Иммир
оғлу Садыгm өз евинин өнүндә-
ки �иссәни бәрпа едирди.
Ондан сонра Шәрг гапысы-

нынU ҝөзәтчиси Сәкәнја оғлу
Шәмај бәрпа ишләри ҝөрүрдү.
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30 Ондан сонра Шәләмја
оғлу Һәнанијјә вә Салафын ал-
тынҹы оғлу Һанун диҝәр �ис-
сәни бәрпа едирди.
Ондан сонра Бәрхија оғлу

Мәшуллам* өз евинин� гаршы-
сында бәрпа ишләри ҝөрүрдү.

31 Ондан сонра зәрҝәрләр
иттифагынын үзвү Мәлкиј-
јә Нәзарәт дарвазасынын гар-
шысында јерләшән мәбәд гул-
лугчуларынын+ вә таҹирләрин
евинә гәдәр, еләҹә дә дива-
рын күнҹүндәки үст отаға гә-
дәр бәрпа ишләри ҝөрүрдү.

32 Күнҹдәки үст отагла Го-
јун дарвазасы, арасындакы
�иссәни зәрҝәрләрлә таҹир-
ләр бәрпа едирдиләр.

4 Дивары бәрпа етдијими-
зи ешидәндә Санбалатын-

ганы гаралды, о, гәзәблән-
ди вә јә�удиләри лаға гојма-
ға башлады. 2 О, гардашла-
рынын вә Сәмәријјә ордусунун
гаршысында деди: «Бу јә�уди-
ләр, јазыглар нә едирләр? Ол-
маја, инанырлар ки, бу бојда
ишин ө�дәсиндән ҝәлә билә-
ҹәкләр?! Гурбан кәсәҹәкләр?
Буралары бир ҝүнүн ичин-
дә бәрпа едәҹәкләр? Мәҝәр да-
ғынтыларын ичиндән чыхар-
дыглары јанмыш дашлары әв-
вәлки шәклә сала биләрләр?»¸

3 Онун јанында дуран әму-
ни/ Тубијјә1 деди: «Тикдиклә-
ри дивара бир бахын! Үстүнә
түлкү чыхса, дағылар».

4 Мән дедим: «Ешит, еј Ал-
ла�ымыз, ҝөр бизә неҹә �ә-
гарәт едирләр.À Бизә етдик-
ләри ришхәндләрә гој өзләри
дүчар олсунлар,3 талан малы
кими јад өлкәјә апарылсын-
лар. 5 Онларын тәгсирләри-
нә, ҝүна�ларына ҝөз јумма!
Онлары әфв етмә!4 Чүнки бән-
налары тә�гир едирләр».

7B7> � �*fd/ \b*¸mZmZD

�¿�D 7
* ¹4 <B77

+ �` 57B5>

, �À 7B5=

- 6�j 9B55
�À 56B7;

¸ ¿` 7;B65

/ ¹4 6B5E 7

1 6�Y 6;B5E 7
6�Y 77B5E 58
�À 55B65

À �j =B7E 6;
5�Y =B6
¹4 6B87O98
¹4 <B5;E 6>

3 �À <B5
�À 56B7;

4 �À 7B9

S ¿` 75B8>

m �À 57B57

U 5�Y =B5;E 5<
��������������������

�*¸ aºbdZ
* �À :B5;E 5<

+ �À 7B6:

, �À 7B5
�Ñ 9B6

��������������������

�¿�D 8
- �À 6B5>
�À :B5E 6
�À 57B6<

¸ �À 8B5>

/ �À 57B5E 6

1 �À 6B5=

À ˛+ 567B7

3 ˛+ ;=B56

4 ¿` 5<B67



665 �¿Á¿	�� 8B:—9B6
6 Биз дивары тикмәјә давам

етдик. Бүтүн шә�әр дивары-
ны јарыја гәдәр галдырдыг. Ҹа-
маат үрәкдән чалышырды.

7 Санбалат, Тубијјә*, әрәб-
ләр+, әмуниләр вә ашдодлулар,

ешидәндә ки, Јерусәлим ди-
варынын бәрпасы ирәлиләјир,
арадакы бошлуглар �өрүлүр
бәрк �ирсләндиләр. 8 Онлар
Јерусәлимә �үҹум етмәк вә шә-
�әрдә иғтишаш јаратмаг үчүн
әлбир олдулар. 9 Биз исә Ал-
ла�ымыза дуа етдик. Онлардан
мү�афизә олунмаг үчүн ҝеҹә
вә ҝүндүз нөвбә чәкмәјә ҝөзәт-
чи гојдуг.

10 Амма Јә�уда халгы де-
јирди: «Ишчиләр тагәтдән дү-
шүб, учуглар исә чохдур! Ди-
варлары тикиб гуртара билмә-
јәҹәјик».

11 Дүшмәнләримиз дә бир
јандан дејирди: «Онлар хәбәр
тутана гәдәр, бизи ҝөрәнә гә-
дәр артыг онларын арасында
оларыг, онлары өлдүрүб иши
дајандырарыг».

12 Һәмчинин дүшмәнләри-
мизин гоншулуғунда јашајан
јә�удиләр �әр дәфә јанымы-
за ҝәләндә елә �еј дејирдиләр:
«Дүшмәнләр �әр тәрәфдән үс-
түмүзә �үҹум чәкәҹәк».

13 Буна ҝөрә дә мән дива-
рын архасында, ашағыда, ачыг
јерләрдә нәсилләринә ҝөрә гы-
лынҹлы, низәли, ох-каманлы
адамлар гојдум. 14 Онларын
горхуја дүшдүјүнү ҝөрәндә
дәр�ал әсилзадәләрә-, мәмур-
лара вә бүтүн ҹамаата дедим:
«Онлардан горхмајын!¸ Је�о-
ваны, бөјүк вә зә�мли Алла-
�ы/ јада салын! Гардашлары-
ныз, оғул-гызларыныз, арвад-
ларыныз вә евләриниз үчүн
вурушун!»

15 Дүшмәнләримизә хәбәр
чатды ки, биз онларын гурду-

ғу фитнәдән аҝа�ыг вә Алла�
онларын нијјәтини боша чыха-
рыб. Бундан сонра �әр бири-
миз дивары тикмәјә гајытдыг.
16 О ҝүндән етибарән, адам-
ларымын јарысы тикинтидә
чалышыр,* диҝәр јарысы исә
зире� ҝејиниб әлиндә низә,
галхан вә ох-каман тутурду.
Башчылар+ јә�удиләрин ар-
хасында дуруб онлара дајаг
олурдулар. 17 Јә�удиләр исә
дивары тикирдиләр. Фә�лә-
ләр бир әли илә ишләјир, о
бири әли илә низә тутурду-
лар. 18 Бәнналарын �әр бири
белинә гылынҹ бағлајыб ишлә-
јирди, шејпурчу, исә мәним ја-
нымда дајанмышды.

19 Мән әсилзадәләрә, мә-
мурлара вә бүтүн ҹамаата де-
дим: «Ишимиз бөјүкдүр. Һә-
рәмиз диварын бир тәрәфин-
дә ишләјирик, бир-биримиздән
аралыјыг. 20 Буна ҝөрә дә
шејпур сәси ешидән кими ја-
нымыза јығышын. Алла�ымыз
бизим үчүн вурушаҹаг!»-

21 Беләҹә, дан јери сөкү-
ләндән улдузлар ҝөрүнәнәдәк
јарымыз ишләјир, јарымыз да
әлиндә низә тутурду. 22 О
заман мән ҹамаата дедим: «Гој
�әр кәс өз нөкәри илә ҝеҹәләр
Јерусәлимдә галсын. Ҝеҹәләр
кешијимизи чәксин, ҝүндүз-
ләрсә ишләсин». 23 Нә мән,
нә гардашларым, нә нөкәрлә-
рим¸, нә дә архамҹа ҝәлән ке-
шикчиләр — �еч биримиз пал-
тарымызы әјнимиздән чыхар-
мырдыг, сила�ы сағ әлимиз-
дән јерә гојмурдуг.

5 Халгын киши вә гадын-
лары јә�уди гардашла-

рындан дад етмәјә башла-
дылар./ 2 Бәзиләри дејирди:
«Күлфәтимиз бөјүкдүр, оғлу-
муз, гызымыз чохдур. Јашамаг
үчүн бизә тахыл лазымдыр».
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3 Башгалары исә дејирди:
«Гытлыг заманы тахыл алмаг
үчүн тарлаларымызы, үзүм
бағларымызы, евләримизи ҝи-
ров гојуруг». 4 Бир башгала-
ры: «Ша�а хәраҹ өдәмәк үчүн
тарлаларымызы, үзүм бағла-
рымызы ҝиров гојуб борҹа
пул ҝөтүрмүшүк.* 5 Ахы би-
зим дә ҹанымыз гардашлары-
мызын ҹаны кими ҹандыр, өв-
ладларымыз онларынкындан
�еч дә әскик дејил. Амма биз
оғул-гызларымызы көлә етмәк
мәҹбуријјәтиндәјик. Гызлары-
мыздан бир нечәси артыг кө-
ләдир.+ Әлимиздән исә �еч нә
ҝәлмир. Тарлаларымыз, үзүм
бағларымыз инди башгалары-
нын мүлкүдүр», — дејә шикајәт
едирдиләр.

6 Онларын ҝилеј-ҝүзары-
ны, сөзләрини ешидәндә бәрк
�ирсләндим. 7 Ҝөтүр-гој ет-
дикдән сонра әсилзадәләрә
вә мәмурлара наразылығымы
билдириб дедим: «Бу нә иш-
дир тутурсунуз? Һәр кәс гар-
дашындан сәләм тәләб едир!»,

Сонра мән онлара ҝөрә
бөјүк јығынҹаг топладым.
8 Онлара дедим: «Биз баш-
га халглара сатылмыш јә�у-
ди гардашларымызы имканы-
мыз дахилиндә сатын алмы-
шыг. Инди дә сиз өз гар-
дашларынызы сатаҹагсыныз,-

биз дә онлары сатын алаҹа-
ғыг?» Онлар сусуб, бир сөз
дејә билмәдиләр. 9 Мән онла-
ра дедим: «Јахшы иш тут-
мурсунуз. Һеч Алла�ымыздан
горхмурсунуз?¸ Ахы нијә дүш-
мән халглар бизә тәнә етмә-
лидир? 10 Мән дә, гардашла-
рым да, нөкәрләрим дә халга
пул вә тахыл борҹ веририк.
Амма риҹа едирәм, ҝәлин сә-
ләмлә пул вермәјә сон гојаг./

11 Ҝүнү бу ҝүн онларын тар-
лаларыны, үзүм вә зејтун бағ-

ларыны, евләрини өзләринә
гајтарын.* Һәмчинин борҹ вер-
дијиниз пулун, тахылын, тәзә
шәрабын вә јағын јүздә бири-
ни� онлара ҝери верин».

12 Онлар дедиләр: «Һәр
шеји гајтараҹағыг, онлардан
�еч нә истәмәјәҹәјик. Дедијин
кими едәҹәјик». Онда ка�инлә-
ри чағырдым вә тәгсиркарла-
ры бу сөзә әмәл едәҹәкләринә
анд ичдирдим. 13 Сонра јаха-
мы силкәләјиб дедим: «Гој Ал-
ла� сөзүнүн үстүндә дурмајан
�әр кәси ев-ешијиндән, мүл-
күндән бу ҹүр силкәләјиб ат-
сын. Гој о адамы бу ҹүр силкә-
ләсин, �еч нәји галмасын». Ҹа-
маат бир ағыздан: «Амин!» —
дејиб Је�ованы мәд� етди. Он-
лар дедикләри кими етдиләр.

14 Бундан әлавә, ша� Ар-
таксерксин+ мәни Јә�уда тор-
пағына вали, тәјин етдији
ҝүндән етибарән, он ики ил
әрзиндә, јәни ша�ын �акимиј-
јәтинин ијирминҹи илиндән-

отуз икинҹи илинә¸ гәдәр нә
мән, нә дә гардашларым ва-
лијә чатан чөрәкдән јемәдик./

15 Мәндән әввәлки валиләр
исә халгын чијнинә ағыр јүк
гојмушдулар, �әр ҝүн онлар-
дан чөрәк вә шәраб үчүн
гырх ҝүмүш шекел� алырды-
лар. Валиләрин гуллугчулары
да ҹамаата зүлм едирди. Мән
исә Алла�дан горхдуғум үчүн
белә етмирдим.1

16 Үстәлик, диварын тикил-
мәсинә мән дә көмәк едирдим.
Хидмәтчиләримин дә �амы-
сы ишләјирди. Биз бир тарла
белә, алмадыг.À 17 Сүфрәмдә
150 нәфәр јә�уди вә мәмур, �а-
белә әтраф халглардан јаны-
мыза ҝәләнләр јемәк јејирди.
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18 Һәр ҝүн мәним үчүн 1 өкүз,
6 көк гојун вә гушлар �азырла-
нырды. Һәмчинин он ҝүндән
бир сүфрәмдә нөвбәнөв боллу-
ҹа шәраб олурду. Анҹаг мән
валиләрә чатан чөрәји тәләб
етмирдим, онсуз да халг ағыр
јүк алтында иди. 19 Еј Алла-
�ым, бу халг уғрунда ҝөрдүјүм
ишләрә ҝөрә мәни јахшылыгла
хатырла.*

6 Санбалат, Тубијјә+, әрәб Гә-
шәм, вә диҝәр дүшмәнлә-

римизә чатдырдылар ки, мән
дивары бәрпа едиб- гуртар-
мышам, дивардакы бүтүн ара-
лар �өрүлүб. (Һәрчәнд о вахт
дарвазаларын гапы тајларыны
�әлә тахмамышдым.)¸ 2 Сан-
балатла Гәшәм дәр�ал мәнә бу
хәбәри јолладылар: «Ҝәл вахт
тәјин едиб Уну�/ вадисиндә-
ки кәндләрдән бириндә ҝөрү-
шәк». Әслиндә, онларын мәг-
сәди мәнә пислик етмәк иди.
3 Мән онлара гасидләрлә бу
ҹавабы ҝөндәрдим: «Чох ва-
ҹиб ишлә мәшғулам, ҝәлә бил-
мәрәм. Ишими гојуб сизин ја-
ныныза ҝәлсәм, иш дајанар».
4 Онлар дүз дөрд дәфә мәнә
ејни хәбәри ҝөндәрдиләр, мән
дә �әр дәфә онлара ејни ҹава-
бы ҝөндәрдим.

5 Санбалат бешинҹи дәфә
ејни хәбәрлә јаныма өз хид-
мәтчисини ҝөндәрди. Онун
әлиндә мө�үрсүз намә вар
иди. 6 Орада јазылмышды:
«Халглар арасында сөз-сө�бәт
ҝәзир ки, сән јә�удиләрлә бир-
ҝә үсјан �азырлајырсан.1 Буну
ГәшәмÀ дә дејир. Дивары да
мә�з буна ҝөрә тикирсән, де-
јиләнә ҝөрә онларын падша-
�ы олмаг истәјирсән. 7 Һәт-
та пејғәмбәрләр тәјин етмисән
ки, сәнин барәндә бүтүн Је-
русәлимдә: “Јә�удада падша�
вар!” — дејиб ҹар чәксинләр.

Бил ки, бүтүн бунлар падша-
�а чатдырылаҹаг. Ҝәл ҝөрү-
шүб данышаг».

8 Онда мән она белә ҹаваб
ҝөндәрдим: «Дедикләринин
�еч бири доғру дејил, бунлары
өзүндән ујдурурсан». 9 Бәли,
онларын �амысы бизи горхут-
маг истәјирди, онлар дејирди-
ләр: «Әлләри ишдән сојујаҹаг,
иши гуртара билмәјәҹәкләр».*

Еј Алла�ым, голума ҝүҹ вер!+

10 Мән Ме�итаб оғлу Дәла-
јын оғлу Шәмајын евинә ҝет-
дим. О, евинә гапанмышды.
Мәнә деди: «Ҝәл вахт тәјин
едиб Алла�ын евиндә, мәбә-
дин ичиндә ҝөрүшәк. Гапыла-
ры бағлајаг, чүнки сәни өлдүр-
мәјә ҝәләҹәкләр, ҝеҹә ҝәлиб
сәни өлдүрәҹәкләр». 11 Мән
исә дедим: «Һеч мәним кими
адам гачар? Мәним кимиси мә-
бәдә ҝириб неҹә сағ галар?,

Әсла ҝирмәрәм!» 12 Онда
баша дүшдүм ки, Шәмајы Ал-
ла� ҝөндәрмәјиб, мәним зәрә-
римә пејғәмбәрлик етмәк үчүн
ону Тубијјә илә Санбалат- ту-
туб. 13 Шәмајы муздла тут-
мушдулар ки, мәни горхудуб
ҝүна�а батырсынлар. Беләҹә,
адымы ләкәләмәк үчүн әллә-
риндә әсас олсун вә мәни ит-
ти�ам етсинләр.

14 Еј Алла�ым, Тубијјәни¸,
Санбалаты, онларын әмәллә-
рини, ҝеҹә-ҝүндүз мәни гор-
хутмаға чалышан гадын пеј-
ғәмбәр Нудијәни вә диҝәр пеј-
ғәмбәрләри унутма.

15 Беләликлә, елул� ајы-
нын ијирми бешинҹи ҝүнүн-
дә, әлли ики ҝүнә дивар бәрпа
едилиб гуртарды.

16 Дүшмәнләримиз буну
ешидәндә вә әтрафымыздакы
халглар буну ҝөрәндә биабыр
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олдулар.* Баша дүшдүләр ки,
бу иш Алла�ымызын көмәјилә
ҝөрүлүб. 17 О ҝүнләрдә Јә-
�уданын әсилзадәләри+ Ту-
бијјәјә чохлу намә ҝөндәрир
вә ондан намә алырдылар.
18 Јә�удада чох адам Тубијјәјә
садиг галаҹағына анд ичмиш-
ди, чүнки о, Әра�, оғлу Сәкән-
јанын күрәкәни иди вә онун
оғлу Јә�укәнан Бәрхија оғлу
Мәшулламын- гызыны алмыш-
ды. 19 Үстәлик, јанымда онун
барәсиндә јахшы шејләр даны-
шырдылар. Мәнимсә сөзләри-
ми она чатдырырдылар. Сон-
ра да Тубијјә мәни горхутмаг
үчүн намәләр ҝөндәрирди.¸

7 Дивар �азыр олан кими/

гапылары јеринә тахдым.1

Сонра дарваза кешикчиләриÀ,
мәзмур охујанлар3 вә лави-
лиләр4 тәјин етдим. 2 Гарда-
шым ҺәнаниS илә Галаm рәиси
Һәнанијјәни Јерусәлимә баш-
чы гојдум. Чүнки Һәнанијјә
чох етибарлы адам иди, онун
кими Алла�дан горхан U адам
аз тапыларды. 3 Мән онлара
тапшырдым: «Ҝүн гызана гә-
дәр Јерусәлимин дарвазалары
ачылмамалыдыр. Ахшам ке-
шикчиләр �әлә нөвбә чәкәр-
кән дарвазалары бағламалы,
рәзәләри вурмалыдырлар. Је-
русәлим сакинләрини дә ке-
шикчи гојун, бәзиләри тәјин
олундуғу јерләрдә, диҝәрләри
исә өз евинин габағында ке-
шик чәксин». 4 О вахт шә�әр
ҝениш вә бөјүк иди, ә�алиси
исә аз иди,V орада �әлә ев ти-
килмәмишди.

5 Алла�ым үрәјимә гојду
ки, әсилзадәләри, мәмурлары
вә халгы топлајыб адларыны
нәсил шәҹәрәсинә јазым.Ä О
заман мән илк гајыданларын
нәсил шәҹәрәсини тапдым.
Орада јазылмышды:

6 «Бунлар сүрҝүндән га-
јыдан әјаләт сакинләри-
дир. Онлары Бабил падша-
�ы Навуходоносор* сүрҝүнә
апармышды.+ Сонралар исә
онлар Јерусәлимә вә Јә�уда-
ја, �әр кәс өз шә�әринә га-
јытмышды., 7 Онлар Зәруба-
бил-, Јешу¸, Нә�әмја, Әзри-
ја�, Рами�, Нә�мани, Мәрдә�ај,
Билшән, Мисфарәс�, Бәгвај,
Нә�ум� вә Бәәнна� илә бирҝә
гајытмышдылар.
Исраилли кишиләрин сајы:/

8 Фаруш өвладлары 2172
нәфәр; 9 Шәфәтај өвладлары
372 нәфәр; 10 Әра�1 өвлад-
лары 652 нәфәр; 11 Јешу
вә ЈуабÀ нәслиндән Фә�ат-
Муаб өвладлары3 2818 нәфәр;
12 Елам өвладлары4 1254 нә-
фәр; 13 Зәтту өвладлары 845
нәфәр; 14 Зәккај өвладлары
760 нәфәр; 15 Бәнја өвладла-
ры 648 нәфәр; 16 Бәбај өв-
ладлары 628 нәфәр; 17 Әз-
ҹад өвладлары 2322 нәфәр;
18 Әдунигам өвладлары 667
нәфәр; 19 Бәгвај өвладлары
2067 нәфәр; 20 Ад�ин өвлад-
лары 655 нәфәр; 21 Һизгиј-
јә нәслиндән Атир өвладла-
ры 98 нәфәр; 22 Һәшум өв-
ладлары 328 нәфәр; 23 Бисај
өвладлары 324 нәфәр; 24 Ха-
риф өвладлары 112 нәфәр;
25 ҜибјонS өвладлары 95 нә-
фәр; 26 Бејтлә�м вә Нәтуфа�
сакинләри 188 нәфәр; 27 Әна-
тутm сакинләри 128 нәфәр;
28 Бејт-Әзмут сакинләри 42
нәфәр; 29 Кирјат-Јарим U, Кә-
фирә вә БииротV сакинләри 743
нәфәр; 30 Рама вә ҜибаÄ са-
кинләри 621 нәфәр; 31 Ми�-
масW сакинләри 122 нәфәр;
32 БејтелY вә АјZ сакинләри
123 нәфәр; 33 о бири Нәба са-
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кинләри 52 нәфәр; 34 о бири
Еламын нәслиндән оланлар
1254 нәфәр; 35 Һарим өвлад-
лары 320 нәфәр; 36 Әри�а са-
кинләри 345 нәфәр; 37 Лод,
Һәдид вә Уну�* сакинләри
721 нәфәр; 38 Сәна� сакинлә-
ри 3930 нәфәр.

39 Ка�инләр+: Јешу нәслин-
дән Јадај өвладлары 973 нә-
фәр; 40 Иммир өвладлары
1052 нәфәр; 41 Фәш�ур өв-
ладлары, 1247 нәфәр; 42 Һа-
рим- өвладлары 1017 нәфәр.

43 Лавилиләр¸: Худав өв-
ладларындан, Гәдмаил/ нәс-
линдән Јешу өвладлары
74 нәфәр. 44 Мәзмур оху-
јан1 АсәфÀ өвладлары 148 нә-
фәр. 45 Дарваза кешикчилә-
ри3 олан Сәллум өвладла-
ры, Атир өвладлары, Тәлмун
өвладлары, Аггуб4 өвладлары,
Хәтит өвладлары, Шубај өв-
ладлары, ҹәми 138 нәфәр.

46 Мәбәд гуллугчуларыS:
Зи�а оғуллары, Һәсуф оғулла-
ры, Тәбаут оғуллары, 47 Ги-
руз оғуллары, Сија� оғулла-
ры, Фәдун оғуллары, 48 Лә-
бән оғуллары, Һагаб оғуллары,
Салмај оғуллары, 49 Һәнан
оғуллары, Гиддил оғулла-
ры, Га�ар оғуллары, 50 Рәја
оғуллары, Рәсин оғуллары,
Нагуд оғуллары, 51 Гәззәм
оғуллары, Үзза оғуллары, Фа-
си� оғуллары, 52 Бишај оғул-
лары, Мәуним оғуллары, Нә-
фишәсим� оғуллары, 53 Бағ-
буг оғуллары, Һагуф оғуллары,
Хархур оғуллары, 54 Бәслит�
оғуллары, Мә�ид оғуллары,
Хәрша оғуллары, 55 Бәргуз
оғуллары, Сисар оғуллары, Тә-
ма� оғуллары, 56 Нази оғул-
лары, Һатиф оғуллары.
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*UÀaSZ/À �ÀaWdbD

57 Сүлејманын нөкәрләри-
нин нәсли*: Сутај оғулла-
ры, Сөфрәт оғуллары, Фәрид�
оғуллары, 58 Јала� оғулла-
ры, Дәргун оғуллары, Гиддил
оғуллары, 59 Шәфәтај оғул-
лары, Хәттил оғуллары,
Фүкрат-Һәззәбајим оғулла-
ры, Амун� оғуллары. 60 Мә-
бәд гуллугчулары+ вә Сүлејма-
нын нөкәрләринин нәслиндән
оланлар, ҹәми 392 нәфәр.

61 Тәл-Мәла�дан, Тәл-Һәр-
шәдән, Кәррубдан, Әддундан
вә Иммирдән ҝәлмиш, анҹаг
мәншәләрини, �ансы нәсилдән
олдугларыны вә Исраил хал-
гындан олуб-олмадыгларыны
сүбут едә билмәјәнләр бун-
лардыр:, 62 Дәлај өвладла-
ры, Тубијјә өвладлары, На-
гуд өвладлары, ҹәми 642 нә-
фәр. 63 Ка�инләр нәслиндән:
Һабај оғуллары, Һәггуз- оғул-
лары, ҝиладлы Бәрзиллајын¸

гызларындан арвад алыб он-
ларын адыны ҝөтүрән Бәрзил-
лај оғуллары. 64 Бу адамлар
�ансы нәсилдән олдугларыны
мүәјјән етмәк үчүн нәсиллә-
ринин адыны нәсил шәҹәрәлә-
риндә ахтардылар, лакин тап-
мадылар. Буна ҝөрә дә ка-
�инликдән мә�рум олдулар./

65 Вали�1 онлара деди ки,
Урим вә Туммим� атан ка-
�инÀ олмајынҹа онлар сон дә-
рәҹә мүгәддәс јемәкләрдән3

јејә билмәзләр.
66 Бүтүн ҹамаатын сајы

42 360 нәфәр иди.4 67 Бунлар-
дан башга 7337 нәфәр гул-гара-
башS, 245 нәфәр киши вә гадын
мүғәнниm вар иди. 68 Онла-
рын 736 аты, 245 гатыры,
69 �әмчинин 435 дәвәси вә
6720 ешшәји вар иди.
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70 Нәсил башчыларындан

бәзиләри ишин иҹрасы үчүн
ианә вермишдиләр.* Вали хә-
зинәјә 1000 гызыл дир�әм�, 50
каса, 530 ка�ин ҝејими+ вер-
мишди. 71 Нәсил башчыла-
рындан бәзиләри бу иш үчүн
олан хәзинәјә 20 000 гызыл
дир�әм вә 2200 ҝүмүш мина�
ианә етмишдиләр. 72 Галан
ҹамаат исә 20 000 гызыл дир-
�әм, 2000 ҝүмүш мина вә 67 ка-
�ин ҝејими вермишди.

73 Беләҹә, ка�инләр, лави-
лиләр, дарваза кешикчиләри,
мәзмур охујанлар,, халгын бир
�иссәси, мәбәд гуллугчулары
вә галан исраиллиләр өз шә-
�әрләриндә мәскунлашдылар.-

Једдинҹи ај башлајанда¸ ис-
раиллиләр артыг өз шә�әрлә-
риндә јашајырдылар»./

8 Бүтүн халг бир нәфәр кими
Су дарвазасынын1 гаршы-

сындакы мејдана топлашды.
Онлар мирзә ҮзејирдәнÀ ха-
�иш етдиләр ки, Је�ованын
Исраилә вердији Мусанын Төв-
ратыны�3 ҝәтирсин. 2 Ка�ин
Үзејир Төвраты иҹманын —
кишиләрин, гадынларын вә
ағлы кәсән ушагларын гаршы-
сына ҝәтирди.4 Једдинҹи ајын
биринҹи ҝүнү иди.S 3 О, Су
дарвазасынын гаршысындакы
мејданда топлашмыш кишилә-
рин, гадынларын вә ағлы кә-
сән ушагларын өнүндә Төвра-
ты сә�әр сүб�дән ҝүнортаја
гәдәр уҹадан охуду.m Бүтүн ҹа-
маат диггәтлә гулаг асырды. U

4 Мирзә Үзејир бу тәдбир-
дән өтрү �азырланмыш тахта
күрсүнүн үстүндә дурмушду.

;B;> � ˙S`ÑÀYE */ÀbÀZE <E8 -OWm- e*`a
-m4mW /*`SVSZÀ +À`*+À` bdbdWd`D �ZO
ÆSW/ÀVS /S`ÑÀY/ÀZ eÀ`-WÀZS`D �58
ÀW*,ÀaSZÀ +*fD ;B;5 � �¾,`*b/*Vm
L�+`*ZS �*4mW*`mM YSZ* 9;> -O* +À`*O
+À`/S`D �58 ÀW*,ÀaSZÀ +*fD <B5 � �ºO
¸ÀbÀ +*fD

Онун сағ тәрәфиндә Мәттәс-
ја�, Шәма, Әнај, Урјај, Хилгиј-
јә, Мәсејјә, сол тәрәфиндә исә
Фәдај, Мүсаил, Мәлкијјә*, Һә-
шум, Һәшбәдан, Зәкәријјә вә
Мәшуллам дајанмышды.

5 Үзејир ҹамаатдан јүксәк-
дә дурмушду. Буна ҝөрә дә
о, китабы ачанда ҹамаат буну
ҝөрдү вә ајаға галхды. 6 Үзе-
јир Улу Алла� Је�ованы мәд�
етди вә бүтүн халг: «Амин!
Амин!»+ — дејиб әлләрини ҝөјә
галдырды. Сонра үзүстә дү-
шүб Је�оваја сәҹдә етдиләр.
7 Лавилиләрдән Јешу, Бәнни,
Шәрбија,, Јәмин, Аггуб, Шәб-
тај, Һудја, Мәсејјә, Галит, Әз-
рија, Јузабад-, Һәнан вә Фәлај
халга Төвраты иза� едирди-
ләр,¸ халг да ајаг үстә динлә-
јирди. 8 Онлар Төвраты, Ал-
ла�ын китабыны уҹадан оху-
јур, охудугларыны ајдын иза�
едир, мәнасыны ачыглајырды-
лар. Беләҹә, онлар халга оху-
дугларыны баша салдылар./

9 Бүтүн халг Төвратда јазы-
ланлары динләдикҹә ағлајыр-
ды. Буна ҝөрә дә �әмин вахт
вали олан Нә�әмја, ка�ин вә
мирзә Үзејир1, еләҹә дә хал-
гы өјрәдән лавилиләр бүтүн
халга дедиләр: «Бу ҝүн Алла-
�ыныз Је�ова үчүн мүгәддәс
ҝүндүр.À Ҝөз јашы төкмәјин,
ағламајын». 10 О деди: «Ҝе-
дин, ләзиз јемәкләр јејин, шәр-
бәт ичин, �азырлыг ҝөрә бил-
мәјәнләрә пај ҝөндәрин,3 ахы
бу ҝүн Рәббимиз үчүн мүгәд-
дәс ҝүндүр. Кәдәрләнмәјин,
чүнки Је�ованын бәхш етдији
севинҹ сизә галадыр». 11 Ла-
вилиләр дә халгы сакитләшди-
рәрәк дејирдиләр: «Кәдәрлән-
мәјин, сакит олун, ахы бу ҝүн
мүгәддәс ҝүндүр». 12 Белә-
ҹә, халг јејиб-ичмәјә, пај ҝөн-
дәрмәјә вә шәнлик етмәјә4 ҝет-
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9 Ата-бабаларымызын Ми-

сирдә чәкдији әзаб-әзијјәти
ҝөрдүн,* Гырмызы дәнизин са-
�илиндә фәрјадларыны ешит-
дин. 10 Фиронун, онун гул-
лугчуларынын вә бүтүн хал-
гынын әлеј�инә әламәт вә мө-
ҹүзәләр ҝөстәрдин,+ чүнки
ата-бабаларымыза вердикләри
зүлмдән аҝа� идин., О вахт
адыны уҹалтдын, адын бу ҝүнә
кими уҹадыр.- 11 Онларын
өнүндә дәнизи јардын, гуру
јолла дәнизи кечдиләр.¸ Онла-
ры тәгиб едәнләри исә даш
тәки азғын суларын дибинә ат-
дын./ 12 Ҝүндүзләр булуд сү-
туну илә онлара бәләдчилик
едирдин, ҝеҹәләрсә алов сүту-
ну илә јолларыны ишыгланды-
рыб онлара јол ҝөстәрирдин.1

13 Сина дағына ендин,À он-
ларла ҝөјләрдән данышдын.3

Онлара адил �өкмләр, етибар-
лы ганунлар, ҝөзәл гајдалар
вә әмрләр вердин.4 14 Он-
лара мүгәддәс шәнбәни бу-
јурдун,S гулун Муса васитә-
силә ганун, әмрләр вә гајдалар
вердин. 15 Ата-бабаларымыз
аҹанда ҝөјләрдән чөрәк јетир-
дин,m сусајанда гајадан су чы-
хардын. U Онлара бујурдун ки,
анд ичәрәк вәд етдијин торпа-
ға ҝириб ора са�иб олсунлар.

16 Лакин ата-бабаларымыз
гүррәләндиләр,V дикбашÄ ол-
дулар, Сәнин әмрләринә табе
олмадылар. 17 Сәнә гулаг ас-
мадылар,W онларын арасын-
да ҝөстәрдијин мө�тәшәм иш-
ләрини хатырламадылар, дик-
баш олдулар, Мисир көләли-
јинә гајытмаг үчүн өзләринә
башчы сечдиләр.Y Амма Сән
онлары тәрк етмәдин,Z чүнки
Сән бағышлајан, рә�мли, мәр-
�әмәтли, сәбирли, мә�әббәти
бол\ Алла�сан. 18 Онлар өз-
ләри үчүн төкмә дана дү-
зәлдиб “бизи Мисирдән чы-

харан Алла�ымыз будур”* де-
јәндә, Сәнә гаршы сајғысыз-
лыг етмәкдән әл чәкмәјәндә
19 Сән мәр�әмәтинин бөјүк-
лүјүнә ҝөрә онлары сә�рада
тәрк етмәдин.+ Ҝүндүзләр бу-
луд сүтуну онлара бәләдчи-
лик едирди, ҝеҹәләрсә алов
сүтуну јолларыны ишыглан-
дырыб онлара јол ҝөстәрир-
ди. Һеч вахт үстләриндән әс-
кик олмурду., 20 Өз ҝөзәл
ру�унла онлара анлајыш вер-
дин.- Онлардан маннаны әсир-
ҝәмәдин,¸ сусајанда онлара су
вердин./ 21 Гырх ил сә�рада
онлары бәсләдин,1 �еч нәдән
корлуг чәкмәдиләр. Палтарла-
ры сүзүлмәди,À ајаглары шиш-
мәди.

22 Мәмләкәтләри вә халгла-
рын торпагларыны �иссә-�ис-
сә бөлүшдүрүб онлара вер-
дин.3 Онлар Һәшбун падша-
�ы Си�унун,4 Башан падша�ы
ОгунS торпагларына са�иб ол-
дулар. 23 Өвладларыны ҝөј-
дәки улдузлар гәдәр чохалт-
дын.m Сонра онлары ата-баба-
ларына вәд етдијин, ҝириб са-
�иб олаҹагларыны дедијин
дијара ҝәтирдин. U 24 Өвлад-
лары ҝәлиб о торпаға са�иб
олдулар.V Оранын сакинләри-
ни — кәнаниләри онлара табе
етдин,Ä орадакы падша�лары
вә халглары онлара тәслим
етдин ки, онларла истәдиклә-
ри кими рәфтар етсинләр.
25 Онлар гала-шә�әрләри, бә-
рәкәтли торпағы фәт� етди-
ләр,W наз-немәтлә долу евләрә,
газылмыш �овузлара, үзүм вә
зејтун бағларынаY, чохлу меј-
вә ағаҹларына са�иб олдулар.
Халг дојунҹа јејир, бәсләнир,
Сәнин бол кәрамәтиндән ләз-
зәт алырды.

26 Лакин онлар Сәнин
итаәтиндән чыхдылар,Z Сәнә
гаршы үсјан етдиләр, вер-
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дијин Гануна арха чевирдиләр.
Хәбәрдарлыг едәрәк онлары
Сәнә тәрәф дөндәрмәјә чалы-
шан пејғәмбәрләрини өлдүр-
дүләр, сајғысызлыг етмәкдән
әл чәкмәдиләр.* 27 Буна ҝө-
рә онлары �әр дәфә дүш-
мәнләринин әлинә верирдин,+

онлара зүлм чәкдирирдиләр.,

Дарда оланда Сәнә фәрјад
едирдиләр, онлары ҝөјләрдән
ешидирдин. Мәр�әмәтинин бө-
јүклүјүнә ҝөрә онлара хилас-
кар јетирирдин, халгыны дүш-
мән әлиндән гуртарырдылар.-

28 Елә ки әмин-аманлыға
чыхырдылар, јенә Сәнин өнүн-
дә пис ишләр ҝөрүрдүләр.¸

Сән дә онлары дүшмән әлинә
тәслим едирдин, дүшмән онла-
рын үстүндә ағалыг едирди./

Онда Сәнә тәрәф дөнүб им-
дад диләјирдиләр,1 Сән дә
ҝөјләрдән фәрјадларыны еши-
дирдин, мәр�әмәтинин бөјүк-
лүјүнә ҝөрәÀ �әр дәфә онлары
хилас едирдин. 29 Ганунуна
тәрәф дөндәрмәк үчүн онлара
хәбәрдарлыг едирдин. Онлар-
са тәкәббүр ҝөстәриб әмрлә-
ринә табе олмурдулар,3 гајда-
ганунларыны, �өкмләрини по-
зуб ҝүна� едирдиләр. Һалбу-
ки бу �өкмләрә әмәл едән
�әјат тапар.4 Амма онлар инад-
ла Сәнә арха чевирир, дик-
башлыг едирдиләр, Сәнә гулаг
асмырдылар. 30 Сән исә узун
илләр боју онлара сәбир едир,S

ру�унла, пејғәмбәрләрин ва-
ситәсилә онлара хәбәрдарлыг
едирдин, анҹаг онлар гулаг ас-
мырдылар. Ахырда онлары әт-
рафдакы халгларын әлинә вер-
дин.m 31 Лакин мәр�әмәти-
нин бөјүклүјүнә ҝөрә онлары
атмадын, мә�в етмәдин. U Чүн-
ки Сән рә�мли вә мәр�әмәтли
Алла�сан.V

32 Еј улу, гүдрәтли, зә�м-
ли Алла�! Сән ә�динә са-

диг галдын, мә�әббәт ҝөс-
тәрдин.* Инди, еј Алла�ы-
мыз, Ашшур падша�ларынын+

дөврүндән бу ҝүнә гәдәр би-
зим чәкдијимиз, падша�ла-
рымызын, башчыларымызын,,
ка�инләримизин-, пејғәмбәр-
ләримизин¸, ата-бабаларымы-
зын, Өз халгынын чәкдији
әзаб-әзијјәтә биҝанә јанашма.
33 Нәләр ҝәлмәјиб башымыза,
амма бүтүн бунларда Сән �аг-
лы олмусан, пис ишләр ҝө-
рән биз олмушуг,/ Сәнсә садиг
давранмысан. 34 Падша�ла-
рымыз, башчыларымыз, ка-
�инләримиз, ата-бабаларымыз
Сәнин Ганунуна әмәл етмәди,
әмрләринә, хәбәрдарлыг ет-
мәк үчүн вердијин өјүдлә-
рә мә�әл гојмадылар. 35 Һәт-
та өз сәлтәнәтләриндә оланда,
бәхш етдијин бол немәтләр-
дән ләззәт аланда, вердијин
ҝениш, бәрәкәтли торпагда ја-
шајанда белә, Сәнә гуллуг ет-
мәдиләр,1 пис ишләриндән әл
чәкмәдиләр. 36 Будур, бу ҝүн
биз көләјик.À Бары илә, бәрә-
кәти илә бәсләнмәк үчүн ата-
бабаларымыза вердијин �әмин
торпагда көләјик. 37 Бу тор-
пағын бол мә�сулу ҝүна�ла-
рымыза ҝөрә үзәримизә гојду-
ғун јаделли падша�лара нәсиб
олур.3 Онлар бизимлә, �ејван-
ларымызла истәдикләри кими
рәфтар едирләр. Зүлм-зилләт
ичиндәјик.

38 Бу сәбәбдән биз јазылы
сурәтдә ә�д бағлајыб үзәрими-
зә ө�дәчилик ҝөтүрүрүк.4 Бу
ә�д башчыларымызын, лави-
лиләрин вә ка�инләримизинS

мө�үрү илә тәсдигләнир».

10 Ә�ди мө�үрләјибm тәс-
дигләјәнләр бунлар иди:

Һәгали оғлу вали Нә�әмја,
Сидгијјә, 2 Сәрәја�, Әзри-

ја, Әрәмја, 3 Фәш�ур, Әма-
ријјә, Мәлкијјә, 4 Һәттуш,
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Шәбани, Мәллух, 5 Һарим*,
Мәримут, Әбдија, 6 Дәнјал+,
Ҝинәтун, Бәрух, 7 Мәшул-
лам, Әбијја, Мијәмин, 8 Мәа-
зи, Билҝәј вә Шәмај. Бунлар
ка�инләр иди.

9 Лавилиләр: Әзнија оғлу
Јешу, Һәнадад оғулларындан
Бәнја, Гәдмаил, 10 вә гар-
дашлары Шәбани, Һудја, Га-
лит, Фәлај, Һәнан, 11 Микә,
Рә�уб, Һәшбијјә, 12 Зәггур,
Шәрбија-, Шәбани, 13 Һудја,
Бәнни вә Бәнун.

14 Халгын башчылары: Фа-
руш, Фә�ат-Муаб¸, Елам, Зәт-
ту, Бәнни, 15 Бүнни, Әз-
ҹад, Бәбај, 16 Әдунијјә�, Бәг-
вај, Ад�ин, 17 Атир, Һизгијјә,
Аззур, 18 Һудја, Һәшум, Би-
сај, 19 Хариф�, Әнатут, Нә-
бај, 20 Мәгфәш, Мәшуллам,
Хәзир, 21 Мәшизабил, Са-
дыг, Јәдва, 22 Фәлати, Һә-
нан, Әнај, 23 Һушә, Һәнаниј-
јә, Һәшшуб, 24 Лу�иш, Фил-
�а, Шубиг, 25 Рә�ум, Һәшбә-
нә, Мәсејјә, 26 Әхијјә, Һәнан,
Әнан, 27 Мәллух, Һарим вә
Бәәнна�.

28 Ҹамаатын галан �иссә-
си: ка�инләр, лавилиләр,
дарваза кешикчиләри, мәз-
мур охујанлар, мәбәд гуллуг-
чулары вә Алла�ын Гануну-
на әмәл етмәк үчүн әтраф
халглардан ајрыланлар,/ он-
ларын арвадлары, оғуллары,
гызлары, билик вә анлајыш са-
�иби олан �әр кәс� 29 гар-
дашларына, халгын әсилзадә-
ләринә гошулду. Онлар Алла-
�ын Өз гулу Муса васитәсилә
вердији Гануна табе олаҹагла-
рына вә Рәббимиз Је�ова-
нын бүтүн әмрләринә, �өкмлә-
ринә, гајда-ганунларына дәгиг-
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ликлә әмәл едәҹәкләринә анд
ичиб ләнәт јүкү алтына ҝир-
диләр. 30 Анд ичдик ки, нә
әтраф халглара гыз верәҹәк,
нә дә оғулларымыза онлардан
гыз алаҹағыг.*

31 Әтраф халглар шәнбә
ҝүнү сатмаға мал вә нөвбәнөв
тахыл ҝәтирәндә биз нә шән-
бә ҝүнүндә, нә дә башга мү-
гәддәс ҝүндә онлардан �еч нә
алмајаҹағыг.+ Једдинҹи илдә
торпағы динҹә гојаҹаг, вә бү-
түн борҹлары бағышлајаҹа-
ғыг.-

32 Бундан әлавә, Алла�ы-
мызын евиндә ҝөрүлән хид-
мәт үчүн адамбашына �әр ил
шекелин� үчдә бир �иссәсини
вермәји ө�дәмизә ҝөтүрдүк.¸

33 Бу пулу шәнбә ҝүнүндә/,
тәзә ај мәрасимләриндә1 ҝәти-
рилән �үзур чөрәјиÀ, даими та-
хыл тәгдимәси3 вә даими јан-
дырма гурбанлары үчүн, елә-
ҹә дә, бајрамлар4 вә мүгәддәс
шејләр үчүн, Исраилин ҝүна�-
ларынын кәффарәси олараг
ҝәтирилән ҝүна� гурбанларыS

вә Алла�ымызын евиндә ҝөрү-
лән бүтүн ишләр үчүн истифа-
дә едәҹәјик.

34 Гануна әсасән, Алла�ы-
мыз Је�ованын гурбанҝа�ын-
да одун јандырмаг үчүн �әр
ил тәјин олунмуш вахтларда
Алла�ымызын евинә одун ҝә-
тирмәкдән өтрү нәсилләринә
ҝөрә ка�инләрин, лавилилә-
рин вә халгын арасында пүшк
атдыг.m 35 Һәмчинин сөз вер-
дик ки, �әр ил торпағымызын,
�әр нөв мејвә ағаҹынын нү-
барыны Је�ованын евинә ҝә-
тирәҹәјик. U 36 Ганунда јазыл-
дығы кими, илк оғулларымы-
зы, �ејванларымызын, мал-га-
рамызын, гојун-кечимизин илк
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баласыны Алла�ымызын еви-
нә, орада хидмәт едән ка�ин-
ләрин јанына ҝәтирәҹәјик.*

37 Бундан әлавә, тахылын илк
јармасыны+, бәхшишләри, �әр
нөв ағаҹын мејвәсини,, тәзә
шәрабы вә јағы- Алла�ымы-
зын евинин анбар отаглары-
на�,¸ ка�инләрә ҝәтирәҹәјик.
Һәмчинин торпағымызын мә�-
сулунун онда бирини лавили-
ләрә верәҹәјик./ Чүнки әкин-
бичин са�әләри олан шә�әр-
ләримиздә ондабирләри онлар
јығырлар.

38 Лавилиләр ондабирлә-
ри јығанда Һарун оғулларын-
дан олан ка�ин онларын ја-
нында олмалыдыр. Лавилиләр
дә ондабирләрин онда бири-
ни Алла�ымызын евинә, ан-
бардакы отаглара апармалы-
дырлар.1 39 Исраиллиләр вә
лавилиләр тахыл, тәзә шә-
раб вә јағÀ бәхшишләрини ан-
бардакы отаглара ҝәтирмәли-
дирләр.3 Чүнки мүгәддәс мә-
канын әшјалары орададыр, ка-
�инләр, дарваза кешикчиләри,
мәзмур охујанлар орада хид-
мәт едир. Биз Алла�ын еви
илә бағлы хидмәтә лагејд ја-
нашмајаҹағыг.4

11 О вахт халгын башчы-
лары Јерусәлимдә јаша-

јырды.S Халгын галан �иссәси
исә пүшк атдыm ки, �әр он нә-
фәрдән бири мүгәддәс Јерусә-
лим шә�әриндә, галан доггуз
нәфәр исә о бири шә�әрләр-
дә јашасын. 2 Халг көнүллү
олараг Јерусәлимә көчәнләрә
хејир-дуа верди.

3 Јерусәлимдә јашајан Јә-
�уда әјаләтинин башчылары
бунлардыр. (Галан исраилли-
ләр, ка�инләр, лавилиләр, мә-
бәд гуллугчулары U вә Сүлеј-
манын нөкәрләринин өвлад-

5>B7; � �*fd/ U1YÀV \b*-W*`mZ*D

лары* Јә�уданын диҝәр
шә�әрләриндә, �әр кәс өз шә-
�әриндә, өз мүлкүндә јашајыр-
ды.+

4 Һәмчинин јә�удалылар-
дан вә бинјаминлиләрдән бә-
зиләри Јерусәлимдә јашајыр-
ды.) Јә�уда башчылары: Фарәс
нәслиндән, Атајја� (Атајја�
Үзијјәнин, Үзијјә Зәкәријјә-
нин, Зәкәријјә Әмаријјәнин,
Әмаријјә Шәфәтајын, Шәфәтај
Мә�лаилин оғлу иди), 5 Са-
ле� нәслиндән Мәсејјә (Мәсејјә
Бәрухун, Бәрух Көл�үзүн, Көл-
�үз Хәзәјјанын, Хәзәјја Ада-
јын, Адај Јә�јарибин, Јә�јариб
Зәкәријјәнин оғлу иди). 6 Фа-
рәс нәслиндән Јерусәлимдә
468 нәфәр баҹарыглы адам ја-
шајырды.

7 Бинјамин башчылары:
Саллу- (Саллу Мәшулламын,
Мәшуллам Јуәдин, Јуәд Фә-
дајын, Фәдај Голајын, Голај
Мәсејјәнин, Мәсејјә Исаилин,
Исаил Јашајын оғлу иди), 8 о
ҹүмләдән Габбај вә Саллај,
ҹәми 928 нәфәр. 9 Зәкри оғлу
Јуил онларын нәзарәтчиси
иди вә Һәссәну� оғлу Јә�у-
да шә�әр дарғасындан сонра
икинҹи адам иди.

10 Ка�инләрдән: Јә�јариб
оғлу Јадај, Јакин,¸ 11 Сәрәја�
(Сәрәја� Хилгијјәнин, Хилгиј-
јә Мәшулламын, Мәшуллам Са-
дығын, Садыг Мәрјутун, Мәр-
јут Алла�ын евиндә башчы-
лардан бири олан Әхитубун/

оғлу иди) 12 вә онларын мә-
бәд ишләри илә мәшғул олан
гардашлары, ҹәми 822 нәфәр;
Адај (Адај Јәра�имин, Јәра-
�им Фәлалын, Фәлал Амсинин,
Амси Зәкәријјәнин, Зәкәријјә
Фәш�урун1, Фәш�ур Мәлкијјә-
нин оғлу иди) 13 вә онун нә-
сил башчысы олан гардашла-
ры, ҹәми 242 нәфәр; Амашшај
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(Амашшај Әзарилин, Әзарил
Әхзәјин, Әхзәј Мәшилмутун,
Мәшилмут Иммирин оғлу иди)
14 вә онун ҹәсур вә иҝид гар-
дашлары, ҹәми 128 нәфәр.
Онларын нәзарәтчиси нүфуз-
лу бир аиләдән олан Зәбдиил
иди.

15 Лавилиләрдән: Шәмај*

(Шәмај Һәшшубун, Һәшшуб
Әзригәмин, Әзригәм Һәшбијјә-
нин, Һәшбијјә Бүннинин оғлу
иди) 16 вә Алла�ын евинин
бајыр ишләринә нәзарәт едән
лавили башчылар Шәбтајла+

Јузабад,; 17 �әмчинин мәд�
нәғмәләринин ифасына рә�-
бәрлик едән вә дуа заманы ал-
гыш сөјләјән- Мәтәнја�¸ (Мә-
тәнја� Микәнин, Микә Зәбди-
нин, Зәбди Асәфин/ оғлу иди),
гардашлары арасында икинҹи
олан Бағбуги, еләҹә дә Әбда
(Әбда Шамунун, Шаму Гала-
лын, Галал Јадитунун1 оғлу
иди). 18 Мүгәддәс шә�әрдә-
ки бүтүн лавилиләрин сајы
284 нәфәр иди.

19 Дарваза кешикчиләри:
Аггуб, ТәлмунÀ вә дарвазалар-
да кешик чәкән гардашлары,
ҹәми 172 нәфәр.

20 Исраиллиләрин, ка�ин-
ләрин, лавилиләрин јердә га-
ланлары Јә�уданын диҝәр шә-
�әрләриндә идиләр, �әр кәс
ирс алдығы мүлкдә јашајыр-
ды. 21 Мәбәд гуллугчулары3

Офелдә јашајырды.4 Онлара
Зи�а илә Гишпа рә�бәрлик
едирди.

22 Јерусәлимдәки лавили-
ләрә мәзмур охујан Асәф өв-
ладларындан олан Уззи (Уззи
Бәннинин, Бәнни Һәшбијјә-
нин, Һәшбијјә Мәтәнја�ынS,
Мәтәнја� Микәнин оғлу иди)
рә�бәрлик едирди. О, Алла-
�ын евиндәки ишләрә нәзарәт
едирди. 23 Чүнки ша� мәз-

мур охујанларла бағлы фәр-
ман вермишди.* Онларын ҝүн-
дәлик тәләбатларынын өдә-
нилмәси үчүн дәјишмәз гај-
да вар иди. 24 Халгын бүтүн
ишләриндә ша�а мәслә�әтчи-
си Фәт�и көмәк едирди. (Фәт-
�и Јә�уданын оғлу Зара�ын
нәслиндән олан Мәшизабилин
оғлу иди.)

25 Тарлалары олан јашајыш
јерләринә ҝәлинҹә, јә�удалы-
ларын бир гисми Кирјат-Арба-
да+ вә әтраф шә�әрләрдә, Ди-
бунда вә әтраф шә�әрләрдә,
Јәкәбзилдә, вә онун кәндлә-
риндә јашајырды. 26 Һәмчи-
нин Јешуда, Моладда-, Бејт-
Фәләтдә¸, 27 Һазар-Шуалда/,
Биир-Сәбада вә онун әтраф
шә�әрләриндә, 28 Сығлагда1,
Мә�нада вә онун әтраф шә�әр-
ләриндә, 29 Ејн-РиммундаÀ,
Сора�да3, Јармутда, 30 Зә-
на�да4, Әдулламда вә онларын
кәндләриндә, Ла�ишS вә онун
әтраф торпагларында, Әзгаm

вә әтраф шә�әрләрдә јашајыр-
дылар. Онлар Биир-Сәбадан
Һинном вадисинә U гәдәр әра-
зидә мәскунлашмышдылар.

31 Бинјаминлиләр Ҝибада,V

Ми�машда, Ајјада, БејтелдәÄ

вә онун әтраф шә�әрләриндә,
32 ӘнатутдаW, НубдаY, Әна-
нијјәдә, 33 Һәзурда, РамадаZ,
Ҝитаимдә, 34 Һәдиддә, Сә-
буимдә, Нәбалатда, 35 Лодда
вә Уну�да\, сәнәткарлар вади-
синдә јашајырдылар. 36 Јә-
�удада јашајан лавилиләрин
бәзи бөлүкләри Бинјамин тор-
пагларына көчүрүлдү.

12 Шәәлтиил оғлу Зәруба-
бил¾ вә Јешу] илә бирҝә

гајыдан ка�инләр вә лавили-
ләр бунлар иди: Сәрәја�, Әрәм-
ја, Үзејир, 2 Әмаријјә, Мәл-
лух, Һәттуш, 3 Сәкәнја, Рә-
�ум, Мәримут, 4 Идду, Ҝинә-
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тај, Әбијја, 5 Мијәмин, Мәдја,
Билҝа�, 6 Шәмај, Јә�јариб,
Јадај, 7 Саллу�, Амог, Хилгиј-
јә вә Јадај. Бунлар Јешунун
вахтында ка�инләрин вә гар-
дашларынын башчылары иди.

8 Лавилиләр: Јешу, Бәнја,
Гәдмаил*, Шәрбија, Јә�уда вә
гардашлары илә �әмд нәғмә-
ләринин ифасына рә�бәрлик
едән Мәтәнја�+. 9 Гардашла-
ры Бағбуги вә Унни кешик
чәкән вахт� онларын гаршы-
сында дурурду. 10 Јешу Јә�-
јәкимин, Јә�јәким Әлјасибин,,
Әлјасиб Јуаданын-, 11 Јуада
Јонатанын, Јонатан Јәдванын
атасы иди.

12 Јә�јәкимин дөврүндә нә-
сил башчылары олан ка�инләр
бунлар иди: Сәрәја�¸ нәслин-
дән Мәрја�, Әрәмја нәслиндән
Һәнанијјә, 13 Үзејир/ нәслин-
дән Мәшуллам, Әмаријјә нәс-
линдән Јә�укәнан, 14 Маллу-
хи нәслиндән Јонатан, Шәба-
ни нәслиндән Јусиф, 15 Һа-
рим нәслиндән1 Адна, Мәрјут
нәслиндән Хилгај, 16 Идду
нәслиндән Зәкәријјә, Ҝи-
нәтун нәслиндән Мәшуллам,
17 ӘбијјаÀ нәслиндән Зәк-
ри, Минјамин нәслиндән
(...)�, Муадај нәслиндән Пил-
тај, 18 Билҝа�3 нәслиндән
Шаму, Шәмај нәслиндән Јә-
�унатан, 19 Јә�јариб нәслин-
дән Мәттәнај, Јадај4 нәслин-
дән Уззи, 20 Саллај нәс-
линдән Галлај, Амог нәс-
линдән Абир, 21 Хилгијјә
нәслиндән Һәшбијјә, Јадај нәс-
линдән Нәснаил.

22 Әлјасиб, Јуада, Ју�әнна
вә ЈәдванынS дөврүндә, Фарс
ша�ы Даранын �акимијјәтинә
гәдәр јашамыш лавилиләрин
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нәсил башчылары, еләҹә дә ка-
�инләр гејдә алынды.

23 Лавили нәсил башчыла-
рынын адлары Әлјасиб оғлу
Ју�әннанын дөврүнә гәдәр
салнамәләрә гејд едилди.
24 Лавили башчылар бунлар
иди: Һәшбијјә, Шәрбија вә Гәд-
маил* оғлу Јешу+. Онларын
гардашлары Алла� адамы Да-
вудун ҝөстәришләринә ујғун
олараг, Алла�а �әмд вә тәриф-
ләр сөјләмәк үчүн онларын
гаршысында дурурду., Бир ке-
шикчи дәстәси о бири кешик-
чи дәстәсинә мүвафиг дурур-
ду. 25 Дарваза кешикчиләри
бунлар иди: Мәтәнја�-, Бағбу-
ги, Әбдија, Мәшуллам, Тәл-
мун вә Аггуб¸. Онлар дарва-
заларын јанындакы анбарлар-
да кешик чәкирдиләр./ 26 Бу
адамлар Јозадаг оғлу Јешу-
нун1 оғлу Јә�јәкимин, вали Нә-
�әмјанын, ка�ин вә мирзә Үзе-
јиринÀ дөврүндә хидмәт едир-
диләр.

27 Јерусәлим диварынын
тәнтәнәли ачылышыны се-
винҹлә, �әмд нәғмәләрилә,
синҹ, чәнҝ вә телли аләт-
ләрин мүшајиәти илә гејд ет-
мәк үчүн �әр јердән Јеру-
сәлимә лавилиләри тапыб
ҝәтирдиләр.3 28 Иордан ви-
лајәтиндән, Јерусәлимин әт-
рафындан вә нәтуфа�лыларын
кәндләриндән4 мәзмур охујан-
ларын оғуллары� бир јерә
топлашдылар. 29 Бејт-Ҝил-
галданS, Ҝибаm вә ӘзмутU

торпагларындан да ҝәләнләр
вар иди, чүнки мәзмур охујан-
лар Јерусәлимин әтрафында
өзләри үчүн кәндләр салмыш-
дылар. 30 Ка�инләрлә лави-
лиләр өзләрини, халгы, шә�әр
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дарвазаларыны вә диварыны
пак етдиләр.*

31 Сонра мән Јә�уда баш-
чылары илә диварын үстү-
нә чыхдым. Һәмчинин Алла�а
�әмд охумаг үчүн ики бөјүк
дәстә ајырдым вә онлары мү-
шајиәт едән адамлар тәјин ет-
дим. Дәстәләрдән бири дива-
рын үстү илә сағ тәрәфә,
Күл дарвазасына+ сары ҝетди.
32 Онларын ардынҹа ҝедән-
ләр бунлар иди: Һушијјә, Јә�у-
да башчыларынын јарысы,
33 Әзрија, Үзејир, Мәшуллам,
34 Јә�уда, Бинјамин, Шәмај,
Әрәмја. 35 Әлләриндә кәрә-
нај тутан, ка�ин оғулларын-
дан бир нечәси дә онларын ар-
дынҹа ҝедирди. Зәкәријјә (Зә-
кәријјә Јонатанын, Јонатан
Шәмајын, Шәмај Мәтәнја�ын,
Мәтәнја� Микајын, Микај Зәг-
гурун, Зәггур Асәфин- оғлу
иди) онларын арасында иди.
36 Онун гардашлары, әллә-
риндә Алла� адамы Давудун
мусиги аләтләри¸ олан Шә-
мај, Әзарил, Милалај, Гилалај,
Мәај, Нәснаил, Јә�уда вә Һә-
нани дә онларын ардынҹа ҝе-
дирди. Онларын өнүндә мир-
зә Үзејир/ ҝедирди. 37 Онлар
Булаг дарвазасыны1 кечиб Да-
вуд шә�әрининÀ Пилләкәни3

илә галхдылар вә Давуд еви-
нин үст тәрәфиндәки дивар-
ла үзүјухары ҝедәрәк шәргдә-
ки Су дарвазасына4 ҝәлдиләр.

38 Һәмд охујан о бири дәс-
тә әкс истигамәтә ҝедирди,
мән дә башчыларын јары-
сы илә бирликдә онларын ар-
дынҹа ҝедирдим. Онлар дива-
рын үстү илә Соба гүлләси-
ниS, Ҝениш диварыm, 39 Әф-
раим дарвазасыны U, Гәдим
шә�әр дарвазасыныV, Балыг
дарвазасыныÄ, Һәнанил гүллә-
синиW, Миа� гүлләсини вә Го-

јун дарвазасыны* кечиб Ке-
шикчи дарвазасында дајанды-
лар.

40 Нә�ајәт, �әмд охујан �әр
ики дәстә Алла�ын евинин
гаршысында дајанды. Мән вә
мәнимлә олан мәмурларын ја-
рысы, 41 әлләриндә кәрәнај
олан ка�инләр — Әлјаким,
Мәсејјә, Минјамин, Микај, Ил-
јәнај, Зәкәријјә вә Һәнанијјә,
42 �әмчинин Мәсејјә, Шәмај,
Әлјазар, Уззи, Јә�укәнан, Мәл-
кијјә, Елам вә Исәр орада да-
јандыг. Мәзмур охујанлар Из-
рә�јанын рә�бәрлији алтында
уҹа сәслә охујурдулар.

43 О ҝүн чохлу гурбанлар
кәсилди, шадлыг олду,+ чүн-
ки Алла� халга бөјүк севинҹ
бәхш етмишди. Гадынлар да,
ушаглар да севинирди., Јеру-
сәлимдән галхан севинҹ сәда-
лары узагларда ешидилирди.-

44 О ҝүн бәхшишләр¸, нү-
барлар/ вә ондабирләр сах-
ланылан анбарлара1 анбардар-
лар тәјин олунду.À Бу анбар-
лара Ганунда ка�инләр вә ла-
вилиләр3 үчүн тәләб олунан
пајлар, јәни шә�әрләрин әтра-
фындакы торпаглардан јығы-
лан мә�суллар топланаҹагды.4

Ка�инләр вә лавилиләр хид-
мәт етдијинә ҝөрә бүтүн Јә�у-
да севинҹ ичиндә иди. 45 Ка-
�инләрлә лавилиләр ибадәт-
лә вә паклама иши илә бағ-
лы вәзифәләрини иҹра етмәјә
башладылар. Мәзмур охујан-
лар да, дарваза кешикчиләри
дә Давудун вә оғлу Сүлејма-
нын вердији ҝөстәришә әсасән
өз вәзифәләрини иҹра етмә-
јә башладылар. 46 Чүнки гә-
димдә, Давудун вә Асәфин вах-
тында мәзмур охујанлара, Ал-
ла�а мәд� нәғмәләри, �әмдләр
охујанлара рә�бәрлик едәнләр
вар иди.S 47 Зәрубабилинm вә

�¿�D 56
* 	f 5=B5>
�À :B59
�À ;B5

+ �À 6B57
�À 7B57

, �U 5>B6
6�Y 9B56

- 5�Y 69B5E 6

¸ 5�Y 67B9

/ �À <B8

1 �À 6B58

À 6�j 9B;E =

3 �À 7B59

4 �À 7B6:
�À <B5

S �À 7B55

m �À 7B<

U 6�/ 58B57
�À <B5:

V �À 7B:

Ä 6�Y 77B58
�À 7B7

W ¿` 75B7<
˛V 58B5>

��������������������

�*¸ aºbdZ
* �À 7B5
�Ñ 9B6

+ ¹4 :B5:E 5;

, ¿` 75B57

- ¹4 7B5>E 57

¸ �À 5>B7=

/ �À 5>B79O7;

1 6�Y 75B55

À �À 5>B7<
�À 57B56E 57

3 �U 5<B65

4 	f 78B6:
�U 59B5<E 5=

Z 6:B6

S 5�Y 69B5E :

m ¹4 7B6
Á- 5B56
�V 7B67E 6;



679 �¿Á¿	�� 57B5—59
Нә�әмјанын вахтында бүтүн
Исраил халгы мәзмур охујан-
лара* вә дарваза кешикчилә-
ринә+ онларын ҝүндәлик тәлә-
батыны өдәмәк үчүн пај ве-
рирди. Халг лавилиләрә дә пај
ајырырды,, лавилиләр исә, өз
нөвбәсиндә, Һарунун оғулла-
рына пај ајырырды.

13 Һәмин ҝүн халга Муса-
нын китабы охунду.- Ки-

табда јазылмышды ки, әмуни-
ләр вә муабиләр¸ �еч вахт
Алла�ын иҹмасына дахил ола
билмәзләр./ 2 Чүнки онлар
исраиллиләри су илә, чөрәклә
гаршыламамыш, әксинә, онла-
ра ләнәт јағдырмаг үчүн Бәлә-
ми муздла тутмушдулар.1 Ла-
кин Алла�ымыз ләнәти хејир-
дуаја чевирмишди.À 3 Халг
Төвратда� јазылан бу сөзләри
ешидән кими бүтүн јаделли-
ләри исраиллиләрдән ајырма-
ға башлады.3

4 Бундан габаг Алла�ымы-
зын евинин анбар отаглары-
на�4 ТубијјәнинS го�уму ка-
�ин Әлјасибm нәзарәт едирди.
5 О, бөјүк бир анбар отағы-
ны Тубијјәнин ихтијарына вер-
мишди. Әввәлләр орада тахыл
тәгдимәси, күндүр, әшјалар,
еләҹә дә лавилиләр, мәзмур
охујанлар вә дарваза кешик-
чиләри үчүн ајрылан тахы-
лын, тәзә шәрабын, јағын U

онда бири, �әмчинин ка�ин-
ләр үчүн верилән бәхшишләр
сахланылырды.V

6 Бу �адисәләр баш верән-
дә мән Јерусәлимдә дејилдим,
чүнки Бабил �өкмдары Артак-
серксинÄ �акимијјәтинин отуз
икинҹи илиндәW �өкмдарын ја-
нына ҝетмишдим. Бир мүд-
дәт сонра ҝери гајытмаг үчүн
ондан изин истәдим. 7 Сонра

57B7 � �º¸ÀbÀ +*fD 57B8 � �*fd/ U1YÀV
\b*-W*`mZ*D

Јерусәлимә гајытдым вә Әл-
јасибин* ҝөрдүјү пис әмәлдән
хәбәр тутдум. О, Алла�ын еви-
нин �әјәтиндә Тубијјәјә+ анбар
отағы вермишди. 8 Бу, мә-
ним �еч хошума ҝәлмәди. Буна
ҝөрә дә Тубијјәнин бүтүн әшја-
ларыны отагдан бајыра тулла-
дым. 9 Сонра тапшырдым ки,
анбар отагларыны тәмизлә-
синләр. Алла�ын евинин әш-
јаларыны, тахыл тәгдимәсини
вә күндүрү јенидән ора гој-
дум.,

10 Һәмчинин өјрәндим ки,
лавилиләрин пајлары- верил-
мәдијинә ҝөрә¸ хидмәт едән
лавилиләр вә мәзмур охујан-
лар чыхыб өз торпаглары-
на ҝедибләр./ 11 Мән мәмур-
лары1 тәнбе� едиб дедим: «Нә
үчүн Алла�ын еви диггәтсиз
галыб?»À Сонра лавилиләри
топладым вә онлары јенидән
өз ишләринин башына гојдум.
12 Бүтүн Јә�уда халгы да та-
хылын, тәзә шәрабын вә јағын
онда бирини3 анбар отагла-
рына ҝәтирди.4 13 Сонра мән
анбар отагларынын нәзарәти-
ни ка�ин Шәләмјаја, мирзә Са-
дыға, лавили Фәдаја �әвалә ет-
дим вә Мәтәнја� оғлу Зәггурун
оғлу Һәнаны онлара көмәкчи
гојдум. Чүнки бу адамлар ети-
барлы адамлар кими таныныр-
ды. Онларын вәзифәси гар-
дашларына пај бөлүшдүрмәк
иди.

14 Еј Алла�ым, мәни јадын-
дан чыхартма.S Сәнин евин
үчүн, евиндәки хидмәтләрин
иҹрасы үчүн сәдагәтлә чалыш-
дығымы хатириндән силмә.m

15 О вахтлар ҝөрдүм ки,
Јә�удада халг шәнбә ҝүнү
үзүмсыханда үзүм тапдала-
јыр,U улаглара тахыл, шәраб,
үзүм, әнҹир вә диҝәр маллар
јүкләјиб Јерусәлимә ҝәтирир.V
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Мән онлара хәбәрдарлыг ет-
дим ки, бир дә �әмин ҝүн �еч
нә сатмасынлар�. 16 Јерусә-
лимдә јашајан сурлулар ба-
лыг вә ҹүрбәҹүр маллар ҝә-
тириб шәнбә ҝүнү шә�әр-
дә јә�удалылара сатырдылар.*

17 Онда мән Јә�уда әсилзадә-
ләрини тәнбе� едиб дедим:
«Бу нә ишдир тутурсунуз?
Нијә шәнбә ҝүнүнү мурдар-
лајырсыныз? 18 Мәҝәр Алла-
�ымызын бүтүн бу бәлалары
бизим вә бу шә�әрин башы-
на ҝәтирмәсинә сәбәб ата-ба-
баларынызын елә бу әмәлләри
олмајыб? Инди сиз шәнбә ҝү-
нүнү мурдарлајараг Алла�ын
Исраилә гаршы гәзәбини да�а
да аловландырырсыныз».+

19 Һәлә шәнбә башлама-
мыш, Јерусәлимин дарвазала-
ры үзәринә көлҝә дүшәркән
мән дарвазалары бағлатдыр-
дым вә шәнбә гуртарана гәдәр
ачмамағы әмр етдим. Бир нечә
нөкәрими дарвазаларын ағзы-
на гојдум ки, шәнбә ҝүнү шә-
�әрә �еч бир јүк ҝәтирилмә-
син. 20 Буна ҝөрә дә таҹир-
ләр вә ҹүрбәҹүр маллар ҝә-
тириб сатанлар бир-ики дәфә
Јерусәлимдән кәнарда ҝеҹәлә-
мәли олдулар. 21 Онда мән
онлара хәбәрдарлыг едиб де-
дим: «Нијә бүтүн ҝеҹәни ди-
варын өнүндә кечирирсиниз?
Бир дә белә етсәниз, сизи го-
ваҹағам!» О вахтдан онлар
да�а шәнбә ҝүнү ҝәлмәдиләр.

22 Мән лавилиләрә тап-
шырдым ки, шәнбә ҝүнүнү мү-
гәддәс тутмаг, үчүн �әмишә
өзләрини пакласынлар вә ҝә-
либ дарвазаларда кешик чәк-
синләр. Еј Алла�ым, буна ҝөрә
дә мәни јахшылыгла хатырла,
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бөјүк мә�әббәтинә ҝөрә мәнә
рә�м ет.*

23 Һәмчинин о ҝүнләрдә
ашдодлулардан+, әмуниләрдән
вә муабиләрдән, арвад алан јә-
�удиләри ҝөрдүм.- 24 Онла-
рын ушагларынын јарысы Аш-
дод дилиндә вә башга халгла-
рын дилиндә данышырды. Һеч
бири јә�уди дилини билмирди.
25 Мән онлары тәнбе� едиб
ләнәтләдим, бир нечә кишини
дөјүб¸ сачыны јолдум. Онла-
ры Алла�а анд ичдириб де-
дим: «Нә онларын оғуллары-
на гыз верин, нә дә өзүнү-
зә вә оғулларыныза онлардан
гыз алын./ 26 Мәҝәр Исраил
падша�ы Сүлејман да бунла-
ра ҝөрә ҝүна�а батмамышды?
Халглар ичиндә онунтәк пад-
ша� јох иди.1 О, Алла�ын се-
вимли бәндәси иди.À Алла�
ону бүтүн Исраил үзәриндә
падша� гојмушду. Јаделли ар-
вадлар �әтта онуда ҝүна�а ба-
тырдылар.3 27 Сиз дә јадел-
ли арвадлар алараг Алла�а хә-
јанәт етдиниз. Бу ҹүр мәнфур
�әрәкәтә, белә бир биабырчы-
лыға неҹә јол вердиниз?»4

28 Баш ка�ин ӘлјасибинS

оғлу Јуаданынm оғулларындан
бири �урунлу Санбалатын U кү-
рәкәни иди. Буна ҝөрә мән ону
говдум.

29 Еј Алла�ым, онлары јад-
да сахла, онлар ка�инлији, ка-
�инләрлә вә лавилиләрлә бағ-
ланан ә�диV мурдарлајыблар.

30 Мән онлары бүтүн јадел-
лиләрин тәсириндән тәмизлә-
дим, ка�инләрлә лавилиләрин
�әр бирини өз ишинә гој-
дум.Ä 31 Онлара тәјин олун-
муш вахтда одунW вә мә�сулун
нүбарыны ҝәтирмәји тапшыр-
дым.
Еј Алла�ым, мәни јахшылыг-

ла хатырла.Y
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1 А�ашверошун� �акимијјә-
ти дөврү иди. А�ашверош

Һинддән Һәбәшә� гәдәр јүз
ијирми једди әјаләт үзәриндә
�өкмранлыг едирди.* 2 О за-
ман ша� А�ашверош Шуш�+

галасында тахтда отурмушду.
3 О, �акимијјәтинин үчүнҹү
илиндә бүтүн әјанлары вә гул-
лугчулары үчүн зијафәт гурду.
Фарс, вә Мада�- ордусу, әсил-
задәләр вә әјаләт башчыла-
ры онун �үзуруна ҝәлди. 4 О,
дүз јүз сәксән ҝүн әзәмә-
тинин ҹа�-ҹалалыны, е�тиша-
мыны, шанлы падша�лығы-
нын варыны, дөвләтини нүма-
јиш етдирди. 5 Бундан сонра
ша� бөјүкдән тутмуш кичијә
кими Шуш галасында оланла-
рын �амысы үчүн ша� сара-
јынын бағында једди ҝүн зи-
јафәт верди. 6 Бағ кәтан, ха-

5B5 � I ˙*`*ZmZ \¸Wd I �a1`Va \W/d¸d ÄºO
Y*Z 1/SWS`D � �*fd/ �dj*D 5B6 � �d4D
5B7 � �S/SU*D

лис памбыг вә мави рәнҝли
гумаш пәрдәләрлә бәзәнмиш-
ди. Пәрдәләр зәриф гајтанлар
вә бәнөвшәји јун ипләрлә мәр-
мәр сүтунлара бәркидилмиш
ҝүмүш �алгалардан асылмыш-
ды. Сумагдашы, ағ мәрмәр, сә-
дәф вә гара мәрмәрдән салын-
мыш дөшәмәдә гызыл вә ҝү-
мүш тахтлар гојулмушду.

7 Ша�ын сүфрәсиндә �әр
шеј онун адына лајиг тәрз-
дә иди. Шәраб су јеринә ахыр,
фәргли-фәргли гызыл пијалә-
ләрдә пајланырды. 8 Мәҹлис
бу гајда үзрә кечирди: �еч
кими ичмәјә мәҹбур етмирди-
ләр�. Чүнки ша� сарај ағала-
рына тапшырмышды ки, �әр
кәсин истәји тәмин едилсин.

9 Мәликә Вашти* дә ша�
А�ашверошун сарајында га-
дынлар үчүн зијафәт гур-
мушду.

5B< � �*fd/ ShVSUÀ YÀÑ/d/SUUÀb -\UdWY*O
Ymj/mD

¿��¿�
	 ¿ ˛ 	 � �

5 "*Ñ �Ñ*j,1`\jdZ "dj/*Vm
4SU*eÀbS L5—=M
�ÀWSVÀ �*jbSZSZ
Sb*ÀbaS4WSUS L5>—56M
"*Ñ Yº/`SVWÀ`WÀ
YÀaWÀÑÀbWÀjS` L57—6>M
"*Ñ eÀ`Y*Z Ä¾Z/À`S` L65E 66M

6 �À4À YÀWSVÀ *fb*`mWm` L5—58M
¿abÀ` YÀWSVÀ \Wd` L59—6>M
�À`/ÀÑ*U -Àa/SZ ºabºZº *hm` L65—67M

7 "*Ñ ÁÀY*Zm UºVaÀW/S` L5—8M
ÁÀY*Z UÀÑd/SWÀ`S -m`Y*-
-Àa/SZÀ /ºjº` L9—59M

8 �À`/ÀÑ*U /À`/ ShSZ/À L5—9M
�À`/ÀÑ*U ¿abÀ`À j*ÑmZ U*ZmZ*
Ä1bYÀUS b*]jm`m` L:—5;M

9 ¿abÀ` j*ÑmZ Ñº4d`dZ* ÄÀWS` L5—<M
ÁÀY*ZmZ ÑS`aSC
W\,¸*W*ZY*am L=—58M

: "*Ñ �À`/ÀÑ*U* Ñ¾`YÀb
Ä¾abÀ`S` L5—58M

; ¿abÀ` ÁÀY*Zm Sej* 1/S` L5—:*M
ÁÀY*Z /S`ÀV/ÀZ *amWm` L:+—5>M

< �À`/ÀÑ*U UºVaÀWS` L5E 6M
¿abÀ` j*Ñ* U*W,*`m` L7—:M
"*ÑmZ /SÄÀ` eÀ`Y*Zm L;—58M
�ÀÑd/SWÀ` j*/W*Zm` L59—5;M

= �ÀÑd/SWÀ`SZ -ÀWÀ+ÀaS L5—5=M
�d`SY +*U`*Ym L6>—76M

5> �À`/ÀÑ*UmZ j¾Ñ`ÀbS L5—7M

�¿�D 5
* ¿a <B=
˙Z :B5

+ ¹4 8B=
�À 5B5
˙Z <B6

, ¹4 5B6

- ¿j 65B6
¿` 95B55
˙Z 9B6<

��������������������

�*¸ aºbdZ
* ¿a 5B56
¿a 6B5E 5;

681



¿��¿� 5B5>—6B8 682
10 Једдинҹи ҝүн ша�

А�ашверош шәрабдан мәст
оланда хидмәтиндә дуран јед-
ди сарај мәмуруна, Мә�ма-
на, Биззәтә, Һәрбуна*, Биғдәјә,
Абәхтә, Зитара вә Кәркәзә әмр
етди ки, 11 мәликә Ваштини
башында мәликә өрпәји� онун
�үзуруна ҝәтирсинләр. Мәли-
кә чох ҝөзәл иди. Ша� онун
ҝөзәллијини бүтүн ҹамаата вә
әјанлара ҝөстәрмәк истәјирди.
12 Лакин мәликә Вашти ша-
�ын сарај мәмурларынын ҝә-
тирдији ша� бујруғуну тәкрар-
тәкрар рәдд етди. Ша� бун-
дан бәрк гәзәбләнди, �ирсин-
дән алышыб-јанды.

13 Ша� бу ҹүр �аллары јах-
шы билән мүдрикләрлә ҝө-
рүшдү. (Чүнки ша�а аид мәсә-
ләләр бу гајда үзрә ганун вә
мә�кәмә ишләриндә сәриштә-
ли адамлара тәгдим едилир-
ди. 14 Онун јахын мәслә�әт-
чиләри исә Фарс вә Мада өл-
кәсинин једди әјаны+ Кәр-
шан, Шизар, Әдмәс, Таршиш,
Мәрәс, Мәрсан вә Мәмкан
иди. Бу адамлар падша�лыг-
да ән јүксәк мөвге тутурду-
лар вә ша�ын �үзуруна чых-
маг ихтијарына малик иди-
ләр.) 15 Ша� онлардан со-
рушду: «Мәликә Вашти ша�
А�ашверошун сарај мәмурла-
ры васитәсилә ҝөндәрдији буј-
руға табе олмады. Гануна әса-
сән она нә едилмәлидир?»

16 Мәмкан ша�а вә әјанла-
ра деди: «Мәликә Вашти бу �ә-
рәкәти илә тәкҹә ша�а гаршы
дејил, �әм дә ша� А�ашверо-
шун бүтүн әјанларына, әјаләт-
ләрдәки бүтүн халглара гар-
шы ҝүна� ишләди., 17 Чүнки
мәликәнин �әрәкәти гадынла-
рын гулағына чатанда әрлә-
ринә �әгарәт едиб дејәҹәкләр:

5B55 � �*fd/ h*WY*amD

“Ша� А�ашверош мәликә Ваш-
тини �үзуруна чағырды, амма
о ҝәлмәди”. 18 Индән белә
Фарс вә Мада өлкәсиндә әјан
арвадлары мәликәнин �әрәкә-
тини ешидиб әрләри илә онун
кими данышаҹаглар, нәтиҹәдә
�өрмәтсизлик вә мүнагишәләр
баш алыб ҝедәҹәк. 19 Әҝәр
ша� мәслә�әт билирсә, гој ша-
�ын адындан фәрман верил-
син вә Вашти да�а онун �ү-
зуруна бурахылмасын. Бу фәр-
ман ләғволунмаз Фарс-Мада
ганунларына* әлавә едилсин.
Сонра ша� онун јеринә да�а
лајигли гадыны мәликә гојсун.
20 Ша�ын фәрманы онун бө-
јүк сәлтәнәтиндә јајыланда бү-
түн гадынлар әрләринә, истәр
нүфузлу олсун, истәр јох, �өр-
мәт едәҹәк».

21 Бу мәслә�әт ша�ын вә
әјанларын хошуна ҝәлди. Ша�
Мәмканын дедији кими етди.
22 Ша� бүтүн әјаләтләрә, �ә-
рәсинин өз јазысында вә �әр
халгын өз дилиндә јазылмыш
фәрманлар ҝөндәрди ки,+ бү-
түн кишиләр евиндә аға олсун
вә өз халгынын дилиндә да-
нышсын.

2 Бир мүддәт кечди. Ша�
А�ашверошун, гәзәби со-

јуду. Ваштинин �әрәкәти- вә
онун барәсиндә верилмиш гә-
рар ша�ын јадына дүшдү.¸

2 Онда ша�ын вәзир-вәкили
она деди: «Гој ша� үчүн ҝө-
зәл бакирә гызлар ахтарыл-
сын. 3 Гој ша� сәлтәнәтинин
бүтүн әјаләтләриндә адамлар
тәјин етсин./ Онлар бүтүн ҝө-
зәл бакирә гызлары топлајыб
Шуш галасына, �әрәмханаја
ҝәтирсинләр. Гызлар ша� ха-
ҹәси вә �әрәмағасы Һәгајын1

сәрәнҹамына верилсин. Онла-
ра әтирли јағларла сығал ве-
рилсин. 4 Ша�ын хошуна ҝә-
лән гыз Ваштинин јеринә мә-
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ликә олсун».* Ша� бу фикри
бәјәнди вә белә дә етди.

5 Шуш+ галасында Мәрдә-
�ај, адлы бир јә�уди вар иди.
О, бинјаминли- Киш оғлу, Ши-
мај оғлу, Јаирин оғлу иди.
6 Онлар Бабил падша�ы На-
вуходоносорун сүрҝүн етдији
Јә�уда падша�ы Јәкунја�¸ илә
бирҝә Јерусәлимдән чыхары-
лыб сүрҝүн едилмиш ҹамаат-
дан идиләр. 7 Мәрдә�ај әми-
си гызы/ Һәдәссәнин�, јәни Әс-
тәрин гәјјуму иди. Гызын ата-
анасы өләндә ону өвладлыға
ҝөтүрмүшдү. Әстәр шух га-
мәтли ҝөзәл бир гыз иди.
8 Ша�ын әмри вә фәрманы
елан едиләндә чохлу сајда гыз
Шуш галасында топланыб Һә-
гајын сәрәнҹамына верилди.1

Әстәр дә ша�ын сарајына ҝә-
тирилиб �әрәмағасы Һәгајын
сәрәнҹамына верилди.

9 Бу гыз Һәгајын үрәјинә
јатды вә онун �үсн-рәғбәтини
газанды. Һәгај гыза әтирли јағ-
ларла сығал вермәкÀ вә ону хү-
суси јемәкләрлә тәмин етмәк
барәдә дәр�ал ҝөстәриш вер-
ди. Үстәлик, о, ша� евиндән
једди гыз ајырыб Әстәрин гул-
луғуна верди, ону вә гызла-
ры �әрәмхананын ән ҝөзәл
�иссәсинә кечиртди. 10 Әс-
тәр Мәрдә�ајын3 тапшырдығы
кими, халгы вә нәсли барәдә
�еч нә данышмады.4 11 Мәр-
дә�ај Әстәрин �алындан, ә�ва-
лындан хәбәр тутмаг үчүн �әр
ҝүн �әрәмхананын гаршысын-
да ҝәзиширди.

12 Гызларын �әр бири нөв-
бә илә ша� А�ашверошун ја-
нына ҝәтирилирди. Буна гә-
дәр �әр гыза он ики ај әрзин-
дә ҝөзәллик гуллуғу тәјин еди-
лирди. Онлара алты ај мүрр

6B: � 6�/ 68B< *UÀaSZ/À 
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јағы* илә, алты ај балзам јағы+

вә мүхтәлиф мәл�әмләрлә сы-
ғал верилирди. Һәр бир гыз бу
ҹүр ҝөзәллик гуллуғу кечмәли
иди. 13 Јалныз бундан сон-
ра гыз ша�ын јанына ҝәлә би-
ләрди. Гыз �әрәмханадан чы-
хыб ша�ын евинә ҝедәндә үрә-
ји истәдији �әр шеј она ве-
рилирди. 14 О, ахшам ша�ын
јанына ҝирир, сә�әр исә ша�
хаҹәси, ҹаријәләрин �әрәмаға-
сы Шәш�азын сәрәнҹамында
олан о бири �әрәмханаја гајы-
дырды., Ша� ону бәјәниб ады
илә чағыртдырмаса, о, бир
да�а ша�ын јанына ҝәлмәзди.-

15 Ша�ын јанына ҝирмәк
үчүн нөвбә Мәрдә�ајын өвлад-
лыға ҝөтүрдүјү,¸ әмиси Аби-
�аилин гызы Әстәрә чатды.
Әстәр ша� хаҹәси вә �әрәма-
ғасы Һәгајын дедијиндән сава-
јы, �еч бир шеј истәмәди. (Бу
мүддәт әрзиндә Әстәр ону ҝө-
рән �әр кәсин �үсн-рәғбә-
тини газанмышды.) 16 Әстәр
ша� А�ашверошун �акимијјә-
тинин једдинҹи илиндә,/ онун-
ҹу ај олан тевет� ајында са-
раја, ша�ын јанына апарылды.
17 Ша� Әстәри диҝәр гызлар-
дан чох севди. Бүтүн гызлар
ичиндә ша�ын ән чох хошуна
ҝәлән вә �үсн-рәғбәтини газа-
нан о олду. Ша� мәликә өрпә-
јини онун башына гојду вә
ону Ваштинин јеринә1 мәликә
етди.À 18 Сонра ша� Әстәрин
шәрәфинә мәҹлис гуруб бүтүн
әјанларына вә гуллугчулары-
на бөјүк зијафәт верди. Ша�
әјаләтләрдә әфв елан етди вә
ша�а лајиг �әдијјәләр пајлады.

19 Гызлар3 икинҹи дәфә
топлананда Мәрдә�ај ша�
дарвазасында отурмушду.
20 Әстәр Мәрдә�ајын тапшыр-
дығы кими, халгы вә нәсли ба-
рәдә �еч нә данышмырды.4 О,
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Мәрдә�ајын �имајәсиндә олду-
ғу вахтларда етдији кими,
инди дә онун сөзүнә әмәл
едирди.*

21 Мәрдә�ај ша� дарваза-
сында отуран вахтлар ша-
�ын ики мәмуру, гапы ке-
шикчиләри Бигтан вә Тәрәш
аҹыгланыб ша� А�ашвероша
суи-гәсд �азырламышдылар.
22 Бу ишдән хәбәр тутан Мәр-
дә�ај дәр�ал буну мәликә Әс-
тәрә билдирди, Әстәр дә Мәр-
дә�ајын адындан ша�а чат-
дырды. 23 Мәсәлә арашды-
рылды вә сүбута јетирилди.
Һәмин ики нәфәр дирәкдән
асылды. Бу �адисә ша�ын �ү-
зурунда салнамәләр китабына
јазылды.+

3 Бу �адисәләрдән сонра
ша� А�ашверош агаглы,

Һәмәдат оғлу Һәманы јүк-
сәлдиб тахтыны диҝәр әјан-
ларынкындан- јухары гојду.¸

2 Ша�ын әмринә әсасән, ша�
дарвазасында дуран бүтүн
ша� гуллугчулары Һәмана баш
әјиб тәзим едирди. Мәрдә�ај
исә баш әјиб тәзим етмир-
ди. 3 Ша� дарвазасында ду-
ран ша� гуллугчулары она де-
диләр: «Нә үчүн ша�ын әмрин-
дән чыхырсан?» 4 Һәр ҝүн
Мәрдә�аја белә дејирдиләр,
о исә ә�әмијјәт вермирди.
Онда онлар Һәмана хәбәр вер-
диләр ки, ҝөрсүнләр Мәрдә�а-
јын бу �әрәкәтинә ҝөз јумула-
ҹаг, ја јох./ Чүнки Мәрдә�ај јә-
�уди олдуғуну онлара демиш-
ди.1

5 Һәман ҝөрәндә ки, Мәрдә-
�ај она баш әјиб тәзим етмир,
гәзәб ону чулғады.À 6 Анҹаг
тәкҹә Мәрдә�ајы арадан ҝө-
түрмәк она аз ҝөрүндү, чүнки
онун �ансы халгдан олдуғуну
она чатдырмышдылар. Одур
ки, Һәман Мәрдә�ајын халгы-
ны, А�ашверошун сәлтәнәтин-

дә јашајан бүтүн јә�удиләри
гырмағы гәт етди.

7 Ҝүнү вә ајы мүәјјән ет-
мәк үчүн пур, јәни пүшк
атылды. Пүшк* он икинҹи ај
олан адара� дүшдү.+ Пүшкат-
ма ша� А�ашверошун �аки-
мијјәтинин он икинҹи илиндә,,

биринҹи ај олан нисан� ајын-
да Һәманын �үзурунда кечди.
8 Онда Һәман ша� А�ашве-
роша деди: «Сәлтәнәтинин
бүтүн әјаләтләриндә- халг-
лар арасында сәпәләнмиш¸

бир халг вар. Ганунлары ди-
ҝәр халгларын ганунларындан
фәрглидир вә онлар ша�ын га-
нунларына табе олмурлар, он-
ларын сағ галмағынын ша�а
хејри олмаз. 9 Әҝәр ша� мәс-
лә�әт билирсә, гој јә�удиләри
мә�в етмәк үчүн фәрман ве-
рилсин. Мән дә ша� хәзинәси-
нә гојмаг үчүн мәмурлара он
мин ҝүмүш талант� верәрәм�».

10 Ша� мө�үр үзүјүнү бар-
мағындан чыхартды/ вә јә�у-
диләрә гәним кәсилмиш
агаглы1 Һәмәдат оғлу Һәма-
на верибÀ 11 деди: «Ҝүмүш
дә, халг да сәнин ихтија-
рындадыр, онлара нә истә-
јирсән елә». 12 Биринҹи ајын
он үчүнҹү ҝүнү ша�ын ка-
тибләри3 чағырылды. Онлар
Һәманын әмрини ша�ын ҹани-
шинләринә, бүтүн әјаләтләрин
валиләринә вә халгларын баш-
чыларына јаздылар.4 Бу фәр-
ман ша� А�ашверошун адын-
дан �әр әјаләтин өз јазысында
вә �әр халгын өз дилиндә ја-
зылыб ша�ын мө�үр үзүјү илә
мө�үрләнди.S

13 Гасидләр мәктублары
ша�ын бүтүн әјаләтләринә
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апардылар. Он икинҹи ај олан
адар ајынын он үчүнҹү ҝүнү
бүтүн јә�удиләр гырылыб көк-
ләри кәсилмәли иди.* Ҹаван,
гоҹа, ушаг, гадын бир ҝүнүн
ичиндә гырылмалы, мал-мүлк-
ләри талан едилмәли иди.+

14 Фәрманын сурәти бир га-
нун кими �әр әјаләтә чат-
дырылмалы вә бүтүн халгла-
ра бәјан едилмәли иди ки, о
ҝүнә �азыр олсунлар. 15 Га-
сидләр ша�ын әмри илә ҹәлд
јола дүшдүләр., Ганун Шуш-

галасында да охунду. Ша� вә
Һәман шәраб ичмәјә әјләшди.
Шуш шә�әри исә чашгынлыг
ичиндә иди.

4 Мәрдә�ај¸ бу ишдән хәбәр
тутанда/ јахасыны ҹырды,

чула бүрүнүб башына күл төк-
дү. О, уҹадан налә чәкиб фәр-
јад едә-едә шә�әрин ортасы-
на ҝетди. 2 О, ша� дарваза-
сына кими ҝетди, амма ичәри
ҝирмәди, чүнки чула бүрүн-
мүш адам ша� дарвазасындан
ичәри ҝирә билмәзди. 3 Бү-
түн әјаләтләрдә,1 ша�ын әмри
вә фәрманы јетишән �әр јердә
јә�удиләр бөјүк јас гурмушду-
лар, оруҹ тутубÀ а�у-фәған
едирдиләр. Чохлары чул ичин-
дә, күл ичиндә отурмушду.3

4 Әстәрин кәнизләри вә хаҹә-
ләри ҝәлиб бу барәдә она хә-
бәр вердиләр. Мәликә чох пис
олду. Мәрдә�аја палтар ҝөн-
дәрди ки, чулу чыхарыб онла-
ры ҝејсин. Лакин Мәрдә�ај гә-
бул етмәди. 5 Онда Әстәр
ша� хаҹәләриндән онун гуллу-
ғуна верилмиш Һәтагы чағы-
рыб тапшырды ки, Мәрдә�ајын
јанына ҝетсин вә нә баш вер-
дијини өјрәнсин.

6 Һәтаг Мәрдә�ајын јаны-
на, ша� дарвазасынын гар-
шысындакы мејдана чыхды.
7 Мәрдә�ај башына ҝәлән �ал-
гәзијјәни, Һәманын јә�удиләри

мә�в етмәк үчүн ша� хәзинә-
синә нә гәдәр пул бојун олду-
ғуну* она данышды.+ 8 Сонра
Мәрдә�ај бу гырғын �агда
Шушда, верилмиш ганунун су-
рәтини она верди ки, Әстәрә
ҝөстәриб иза� етсин. Һәмчи-
нин Әстәрә десин ки,- ша�ын
�үзуруна ҝетсин, ондан аман
диләјиб халгы үчүн јалварсын.

9 Һәтаг ҝәлиб Мәрдә�ајын
сөзләрини Әстәрә чатдырды.
10 Әстәр дә Һәтага тапшы-
рыб деди ки, Мәрдә�аја¸ бунла-
ры јетирсин: 11 «Ша�ын бү-
түн гуллугчулары вә онун әја-
ләтләриндә јашајан ҹамаат би-
лир ки, ким чағырылмадан
ша�ын ичәри �әјәтинә ҝирәр-
сә,/ истәр киши олсун, истәр
гадын, ганун бирдир: �әмин
адам өлмәлидир. Јалныз ша�
гызыл әсасыны она узадарса,1

сағ гала биләр. Мән исә отуз
ҝүндүр ки, ша�ын јанына ча-
ғырылмырам».

12 Әстәрин сөзләрини Мәр-
дә�аја чатдырдылар. 13 Мәр-
дә�ај Әстәрә белә ҹаваб ҝөн-
дәрди: «Елә дүшүнмә ки, ша�
евиндә олдуғун үчүн јә�удилә-
рин арасындан сән сағ гала би-
ләҹәксән. 14 Әҝәр белә бир
вахтда суссан, јә�удиләрә гур-
тулуш вә ниҹат башга јердән
ҝәләр,À сән вә атанын нәсли
исә јох оларсыныз. Ким билир,
бәлкә, сән елә бу ҝүн үчүн мә-
ликә олмусан».3

15 Әстәр Мәрдә�аја белә ҹа-
ваб ҝөндәрди: 16 «Ҝет Шуш-
да олан бүтүн јә�удиләри топ-
ла. Мәндән өтрү оруҹ тутун,4

үч ҝүн-үч ҝеҹә нә јемәјин, нә
ичмәјин.S Мән дә кәнизләрим-
лә оруҹ тутарам, сонра исә ша-
�ын јанына ҝедәрәм, �әрчәнд
бу, гануна зиддир. Өлмәли-
јәмсә, гој өлүм». 17 Мәрдә-
�ај ҝедиб Әстәрин тапшырды-
ғы кими етди.
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5 Үчүнҹү ҝүн* Әстәр мәли-
кә либасыны ҝејиниб ша�

сарајынын �әјәтиндә, сарајын
гаршысында дурду. Ша� са-
рајда, сарајын ҝириши илә
үзбәүз, тахтында әјләшмиш-
ди. 2 О, �әјәтдә дурмуш мә-
ликә Әстәри ҝөрәндә үзү ҝүл-
дү вә әлиндәки гызыл әсаны
она узатды.+ Әстәр јахынла-
шыб әсанын уҹуна тохунду.

3 Ша� Әстәрә деди: «Еј мә-
ликә Әстәр, нә исә олуб?
Нә диләјин вар? Һәтта сәл-
тәнәтимин јарысыны истәсән,
сәнә вериләҹәк!» 4 Әстәр
деди: «Әҝәр ша�а хошдурса,
бу ҝүн бујуруб Һәманла, бирҝә
ша�ын шәнинә �азырладығым
зијафәтә ҝәлсин». 5 Ша� буј-
руг верди: «Һәмана дејин, гој
тез ҝәлсин. Әстәрин истәји је-
ринә јетирилсин». Беләҹә, ша�
вә Һәман Әстәрин гурдуғу зи-
јафәтә тәшриф бујурдулар.

6 Шәраб мәҹлисиндә ша�
Әстәрдән сорушду: «Ха�ишин
нәдир? Де, сәнә вериләҹәк! Нә-
дир диләјин? Һәтта сәлтәнә-
тимин јарысыны истәсән, сәнә
вериләҹәк!»- 7 Әстәр ҹаваб
верди: «Ха�ишим, диләјим бу-
дур: 8 әҝәр мән ша�ын илти-
фатыны газанмышамса вә ха-
�ишими, диләјими чин етмәк
ша�а хошдурса, гој ша� Һә-
манла саба� онлар үчүн �а-
зырладығым зијафәтә ҝәлсин.
Диләјими саба� билдирәҹә-
јәм».

9 О ҝүн Һәман орадан
кефи көк, дамағы чағ чых-
ды. Амма ша� дарвазасында
отуран Мәрдә�ајын онун �үзу-
рунда ајаға галхмадығыны,
ондан горхмадығыны ҝөрән-
дә �ирсиндән алышыб-јанды.¸

10 О, �ирсини боғуб евинә
ҝетди. Сонра достларыны вә
арвады Зәрәши/ чағыртдыр-
ды. 11 Һәман онлара ашыб-

дашан вар-дөвләтиндән, чох-
лу оғулларындан,* ша�ын ону
диҝәр әјан вә гуллугчулар-
дан да�а уҹа мәнсәбә гал-
дырмасындан+ данышыб өјүн-
мәјә башлады.

12 Һәман сонра деди: «Үс-
тәлик, мәликә Әстәр гурду-
ғу зијафәтә ша�ла бәрабәр �еч
кими јох, јалныз мәни чағы-
рыб., Саба� да ша�ла бәра-
бәр онун гонағыјам.- 13 Ла-
кин бу јә�уди Мәрдә�ајын
ша� дарвазасында отурдуғуну
ҝөрәндә �әр шеј ҝөзүмдән дү-
шүр». 14 Онда арвады Зәрәш
вә достлары она мәслә�әт ҝөр-
дүләр: «Әлли гулаҹ� �үндүрлү-
јүндә бир дирәк гојдур. Саба�
сә�әр ша�а дејәрсән, Мәрдә�а-
јы бу дирәкдән асдырсын.¸

Сонра ша�ла зијафәтә ҝедиб
кеф едәрсән». Бу фикир Һәма-
нын хошуна ҝәлди вә о, бир
дирәк гојдурду.

6 Һәмин ҝеҹә ша�ын јухусу
гачмышды. Ша� әмр етди

ки, салнамәләр китабы/ ҝәти-
рилсин. Китаб онун �үзурунда
охунду. 2 Орада ша�ын ики
мәмуру, гапы кешикчиләри
Бигтан вә Тәрәшин ша�ы өл-
дүрмәк гәсдләри барәдә Мәр-
дә�ајын хәбәр вердији јазыл-
мышды.1 3 Ша� сорушду: «Бу
ишинә ҝөрә Мәрдә�ај �ансы
шәрәфә вә шана лајиг ҝөрү-
лүб?» Ша�ын вәзир-вәкили ҹа-
ваб верди: «Она �еч нә верил-
мәјиб».

4 Да�а сонра ша� деди: «Һә-
јәтдә ким вар?» Бу вахт Һә-
ман �әјәтдә иди.À О ҝәлмишди
ки, ша�ла данышыб �азырла-
дығы дирәкдән Мәрдә�ајы ас-
дырсын.3 5 Ша�ын гуллугчу-
лары дедиләр: «Һәјәтдә Һә-
ман4 дуруб». Ша� бујурду: «Гој
ичәри ҝәлсин!»
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687 ¿��¿� :B:—;B5>
6 Һәман ичәри ҝирәндә ша�

ондан сорушду: «Ша�ын �өр-
мәт ҝөстәрмәк истәдији адам
үчүн нә едилмәлидир?» Һәман
үрәјиндә дүшүндү: «Ша� мән-
дән савајы кимә �өрмәт ҝөс-
тәрмәк истәјәҹәк ки?»* 7 вә
белә ҹаваб верди: «Ша�ын
�өрмәт ҝөстәрмәк истәдији
кәс үчүн 8 гој ша�ын ҝејин-
дији ша� либасыны+ вә башы-
на ша� чәләнҝи гојулмуш,
ша�ын миндији аты ҝәтир-
синләр. 9 Либас вә ат ша-
�ын нәҹабәтли әјанларындан
биринә �әвалә едилсин. Ли-
басы ша�ын �өрмәт ҝөстәр-
мәк истәдији адама ҝејин-
дирсинләр, ону атын белиндә
шә�әр мејданында ҝәздирсин-
ләр вә өнүндә ҹар чәксинләр:
“Ша� �өрмәт ҝөстәрмәк истә-
дији адама бу ҹүр �өрмәт ҝөс-
тәрир”»., 10 Ша� Һәмана бу-
јурду: «Онда тез либасы вә аты
ҝөтүр вә дедијини ша� дарва-
засында отуран јә�уди Мәрдә-
�ај үчүн ет. Һеч нәји унутма!»

11 Һәман либасы вә аты ҝө-
түрдү, Мәрдә�ајы- ҝејиндирди.
Ону атын белиндә шә�әр меј-
данында ҝәздириб өнүндә ҹар
чәкди: «Ша� �өрмәт ҝөстәр-
мәк истәдији адама бу ҹүр
�өрмәт ҝөстәрир». 12 Бундан
сонра Мәрдә�ај ша� дарва-
засына гајытды. Һәман исә
башыны өртүб дилхор �ал-
да евинә тәләсди. 13 О, ба-
шына ҝәләнләри арвады Зә-
рәшлә¸ достларына данышды.
Башбиләнләри вә арвады Зә-
рәш она дедиләр: «Сәндән јүк-
сәјә галхмыш бу Мәрдә�ај јә-
�удидирсә, она ҝүҹүн чатмаја-
ҹаг. Онун гаршысында мүтләг
мәғлуб олаҹагсан».

14 Онлар �әлә данышаркән
ша�ын мәмурлары ҝәлдиләр
вә Һәманы тәләсик Әстәрин
вердији зијафәтә апардылар./

7 Ша�ла Һәман* мәликә Әс-
тәрин зијафәтинә ҝәлди-

ләр. 2 Ша� икинҹи ҝүн дә
шәраб мәҹлисиндә Әстәрә
деди: «Мәликә Әстәр, ха�ишин
нәдир? Де, сәнә вериләҹәк! Нә-
дир диләјин? Һәтта сәлтәнә-
тимин јарысыны истәсән, сәнә
вериләҹәк!»+ 3 Мәликә Әстәр
ҹаваб верди: «Еј ша�! Әҝәр
мән ша�ын илтифатыны газан-
мышамса вә ша�а хошдурса,
ха�ишим будур ки, ша� мәнә
�әјат бәхш етсин, диләјим бу-
дур ки, халгыма, гыјмасын.
4 Чүнки биз, мән вә халгым
гырғына, өлүмә, мә�вә сатыл-
мышыг.- Әҝәр көләлијә сатыл-
сајдыг, сусардым. Бу фәлакәтә
јол верилсә, ша� зијан чәкә-
ҹәк».

5 Онда ша� А�ашверош мә-
ликә Әстәрә деди: «Буна ким
ҹүрәт едиб?! Кимдир о адам?
Һаны о?» 6 Әстәр деди: «Һә-
мин адам, �әмин јағы дүшмән,
бу залым Һәмандыр!»
Ша�ла мәликәнин вә�ми Һә-

манын ҹанына дүшдү. 7 Ша�
�ирслә шәраб сүфрәсиндән
галхыб сарај бағчасына чых-
ды. Һәман исә ша�ын ону ҹә-
засыз гојмајаҹағыны ҝөрәндә
дуруб мәликә Әстәрдән аман
диләди. 8 Ша� сарај бағча-
сындан шәраб сүфрәси ачыл-
мыш отаға гајыданда ҝөрдү
ки, Һәман Әстәрин тахтына
дөшәниб. Ша� гышгырды: «Бу,
�әлә бир мәликәни зорлајаҹаг,
өзү дә мәним өз евимдә?!» Сөз
ша�ын ағзындан чыхар-чых-
маз Һәманын үзүнү өртдүләр.
9 Ша� мәмуру Һәрбун¸ деди:
«Һәман, �әм дә ша�ы хилас
етмиш хәбәри ҝәтирән Мәрдә-
�ај/ үчүн әлли гулаҹ �үндүр-
лүјүндә дирәк �азырлајыб.1

Дирәк Һәманын евиндәдир».
Ша� бујурду: «О дирәкдән
онун өзүнү асын!» 10 Беләҹә,
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ри бүрүмүшдү. 16 Јә�удиләр
үчүн ра�атлыг, севинҹ, шад-
лыг вә шәрәф ҝүнләри ҝәл-
мишди. 17 Ша�ын фәрманы
вә гануну �ансы шә�әрә, �ан-
сы әјаләтә чатырдыса, јә�уди-
ләр арасында севинҹ вә шад-
лыг, тој-бајрам олурду. Өлкә-
дәки халгларын ичиндән чох-
лары өзүнә јә�уди дејирди,*

чүнки ҹанларына јә�уди хофу
дүшмүшдү.

9 Он икинҹи ај олан адар�
ајынын он үчүнҹү ҝүнү+

ша� фәрманынын вә гану-
нунун иҹрасы вахты чатды.,

Дүшмәнләр �әмин ҝүн јә�у-
диләрә үстүн ҝәләҹәкләри-
ни ҝүман едирдиләр, амма
�әр шеј тәрсинә олду, јә�у-
диләр дүшмәнләри гырдылар.-

2 Јә�удиләр онларын гәсди-
нә дуранлары мә�в етмәк
үчүн ша� А�ашверошун бү-
түн әјаләтләриндә,¸ јашадыг-
лары шә�әрләрдә бир јерә топ-
лашдылар. Онларын хофу бү-
түн халглары бүрүдүјүндән/

�еч ким гаршыларында ду-
руш ҝәтирә билмирди. 3 Бү-
түн әјаләт башчылары, ҹа-
нишинләр1, валиләр вә ша�
мәмурлары Мәрдә�ајын гор-
хусундан јә�удиләрә көмәк
етдиләр. 4 Чүнки Мәрдә�ај
ша� сарајында нүфуз са�иби
олмушду.À Онун гүдрәти ҝет-
дикҹә артыр, шан-шө�рәти бү-
түн әјаләтләрә јајылырды.

5 Јә�удиләр дүшмәнләрини
гылынҹдан кечирдиләр, �а-
мысыны гырыб мә�в етди-
ләр, онлара әдавәт бәсләјән-
ләрә истәдикләрини етдиләр.3

6 Шуш4 галасында јә�удиләр
беш јүз нәфәри гәтлә јетирди-
ләр. 7 Онлар �әмчинин Пәр-
шандаты, Дәлфуну, Әспаты,
8 Фураты, Әдалајы, Әридаты,
9 Фәрмәсти, Әрсајы, Әридајы,
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Вејсәти өлдүрдүләр. 10 Бу он
нәфәр јә�удиләрин дүшмәни
Һәмәдат оғлу Һәманын* оғул-
лары иди. Лакин јә�удиләр та-
лана ҝиришмәдиләр.+

11 О ҝүн Шуш галасында
гырыланларын сајы ша�а бил-
дирилди.

12 Ша� мәликә Әстәрә де-
ди: «Јә�удиләр Шуш галасын-
да беш јүз нәфәри гырдылар,
Һәманын он оғлуну гәтлә је-
тирдиләр. Ҝөр ша�ын о бири
әјаләтләриндә нәләр едиб-
ләр?!, Да�а нә ха�ишин вар?
Де, сәнә вериләҹәк. Инди нә
диләјирсән? Де, јеринә јетә-
ҹәк». 13 Әстәр ҹаваб верди:
«Әҝәр ша� мәгбул билирсә,-

гој Шушдакы јә�удиләрә изин
верилсин ки, буҝүнкү гануну¸

саба� да иҹра етсинләр вә Һә-
манын он оғлу дирәкдән асыл-
сын»./ 14 Ша� бу ишләрин
иҹрасына әмр верди. Шушда
фәрман чыхды. Һәманын оғул-
лары дирәкдән асылды.

15 Беләҹә, Шушдакы јә�у-
диләр адар ајынын он дөрдүн-
ҹү ҝүнү1 дә топлашыб Шуш-
да үч јүз нәфәри гырдылар, ла-
кин талана ҝиришмәдиләр.

16 Ша�ын әјаләтләриндәки
диҝәр јә�удиләрә ҝәлинҹә, он-
лар топлашыб өз ҹанлары-
ны горумушдулар.À Дүшмәнлә-
риндән гисас алмыш,3 онлара
әдавәт бәсләјәнләрдән јетмиш
беш мин нәфәри гырмышды-
лар, лакин талана ҝиришмә-
мишдиләр. 17 Бу �адисә адар
ајынын он үчүнҹү ҝүнүндә
баш вермишди. Ајын он дөр-
дүнҹү ҝүнүндә онлар динҹәл-
диләр, о ҝүн онлар үчүн тој-
бајрам ҝүнү олду.

18 Шушдакы јә�удиләр �әм
ајын он үчүнҹү,4 �әм дә
он дөрдүнҹү ҝүнүS топлаш-
мышдылар. Ајын он бешин-
ҹи ҝүнү онлар динҹәлдиләр,
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о ҝүн онлар үчүн тој-бајрам
ҝүнү олду. 19 Вилајәт шә�әр-
ләриндә јашајан јә�удиләрсә
адар ајынын он дөрдүнҹү ҝү-
нүнү тој-бајрам ҝүнү етдиләр,
онлар шәнлик едир,* бир-бири-
нә пај ҝөндәрирдиләр.+

20 Мәрдә�ај, бу �адисәләри
гәләмә алды. О, ша� А�аш-
верошун узаг вә јахын әја-
ләтләриндәки бүтүн јә�удилә-
рә намә ҝөндәриб 21 онлара
�әр ил адар ајынын он дөрдүн-
ҹү вә он бешинҹи ҝүнүнү гејд
етмәји бујурду. 22 Чүнки бу
ҝүнләрдә јә�удиләр дүшмән-
ләриндән гуртулмушдулар, �ә-
мин ај кәдәрләри севинҹә, јас-
лары шәнлијә чеврилмишди.-

Бу ҝүнләрдә онлар тој-бај-
рам етмәли, бир-биринә пај
ҝөндәрмәли, касыблара сәдәгә
вермәли идиләр.

23 Јә�удиләр Мәрдә�ајын
намәдә јаздыгларыны гәбул
етдиләр, бајрамы бундан сон-
ра да гејд етмәјә разы олдулар.
24 Бүтүн јә�удиләрин дүшмә-
ни агаглы¸ Һәмәдат оғлу Һә-
ман/ јә�удиләри гырмаг үчүн
гәсд гурмушду,1 онлары ва�и-
мәјә салыб мә�в етмәк үчүн
пур, јәни пүшк атмышды.À

25 Лакин Әстәр ша�ын �үзу-
руна ҝәлмиш вә ша� фәрман
вермишди:3 «Гој Һәманын јә-
�удиләрә гаршы гурдуғу гәсд4

онун өз башына ҝәтирилсин».
Беләҹә, ону вә оғулларыны ди-
рәкдән асмышдылар.S 26 Бу
бајрам пур� сөзүндән Пурим
адланды.m Јә�удиләр Мәрдә-
�ајын намәсиндә јазыланла-
рын, башларына ҝәлиб ҝөз-
ләри илә ҝөрдүкләринин әса-
сында 27 бу ики ҝүнү мүт-
ләг гејд етмәјә бојун олдулар.
Өзләри, өвладлары вә он-
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лара гошуланлар* �әр ил тәјин
едилмиш вахтда вә јазыланла-
ра мүвафиг олараг, бајрам
етмәли идиләр. 28 Бу ҝүн-
ләр нәсилдән-нәслә, �әр аи-
ләдә, �әр әјаләтдә вә �әр шә-
�әрдә анылыб гејд едилмәли
иди. Јә�удиләр Пурим ҝүнлә-
рини итирмәмәли, ҝәләҹәк нә-
силләри бу ҝүнләри даим гејд
етмәли идиләр.

29 Да�а сонра Аби�аилин
гызы мәликә Әстәр вә јә�уди
Мәрдә�ај там сәла�ијјәтлә Пу-
римлә бағлы башга намә јазыб
тәсдиг етдиләр. 30 Сонра
хош вә етимадалајиг сөзләрлә
јазылмыш намә А�ашверошун
сәлтәнәтинин јүз ијирми једди
әјаләтиндә+ јашајан бүтүн јә-
�удиләрә ҝөндәрилди. 31 Бу
намә Пурим ҝүнләринин тә-
јин олунмуш тарихдә оруҹ, вә
јалварышларла- кечирилмәси-
ни тәсдиг едирди. Бу барәдә
јә�уди Мәрда�ај вә мәликә Әс-
тәр ҝөстәриш вермишди,¸ үс-
тәлик, халг өзүнүн вә өвлад-
ларынын адындан буна бојун
олмушду./ 32 Әстәрин әмри
Пуримлә1 бағлы гајдалары тәс-
диг етди вә китаба јазылды.

10 Ша� А�ашверош дәниз
адалары да дахил олмаг-

ла бүтүн мәмләкәти үзәриндә
әмәк мүкәлләфијјәти гојду.

2 Онун бүтүн мө�тәшәм вә
гүдрәтли ишләри, ша�ын Мәр-
дә�ајыÀ јүксәлтдији шө�рәт-
лә3 бағлы тәфәррүатлар Мада
вә Фарс4 ша�ларынын сална-
мәләр китабындаS јазылмыш-
дыр. 3 Јә�уди Мәрдә�ај ша�-
дан сонра икинҹи адам иди, јә-
�удиләр арасында онун бөјүк
нүфузу варды. Бүтүн сојдаш-
лары� она �өрмәт бәсләјирди,
чүнки о, халгынын ҝүзәраны
вә онларын ҝәләҹәк нәслинин
рифа�ы үчүн чалышырды.
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1 Уз дијарында Әјјуб�* адлы
бир киши јашајырды. О, дү-

рүст, камил� инсан иди.+ Ал-
ла�дан горхур, шәрдән узаг ду-
рурду., 2 Әјјуб једди оғул, үч
гыз атасы иди. 3 Онун једди
мин баш гојуну, үч мин баш дә-
вәси, мин баш гарамалы, беш
јүз улағы варды. Һәмчинин
чохлу нөкәри варды. Бу киши
Шәргдә ән нүфузлу адам иди.

4 Оғуллары �әрәси өз ҝү-
нүндә евләриндә зијафәт гу-
рар вә баҹыларынын үчү-
нү дә өзләри илә јејиб-ичмә-
јә дәвәт едәрди. 5 Зијафәтләр
баша чатанда Әјјуб оғуллары-
ны пакламаг үчүн онлары ја-
нына чағырарды. О, сә�әр тез-
дән дурар вә «бәлкә, оғулла-
рым ҝүна� едиб, үрәјиндә
Алла�а күфр сөјләјибләр» де-
јәрәк �әр бири үчүн јандырма
гурбаны тәгдим едәрди.- Әјјуб
�әмишә белә едәрди.¸

6 Бир ҝүн Алла� оғулла-
ры�/ Је�ованын �үзуруна ҝәл-
ди.1 ШејтанÀ да онларын ара-
сында иди.3

7 Је�ова Шејтандан соруш-
ду: «Һарадан ҝәлирсән?» «Дүн-
јаны ҝәзиб-долашырдым»,4 —
дејә Шејтан Је�оваја ҹаваб
верди. 8 Је�ова она деди:
«Гулум Әјјуба фикир вердин?
Дүнјада онун кими дүрүст, ка-
милS, Алла�дан горхан, шәр-
дән узаг дуран икинҹи
адам јохдур». 9 Шејтан Је�о-
ваја ҹаваб верди: «Мәҝәр Әјјуб
Алла�дан елә-белә горхур?m

10 Ҹаныны, евини, мал-мүл-
күнү горујан� Сән дејилсән? U

Әлинин зә�мәтинә бәрәкәт
вермисән,V сүрүләри �әр јана

5B5 � �ÀfYSZS YÀZ*amB À/*,Àb ÑÀ/ÀeSD
� �*fd/ 1US+aS4D 5B: � �d Se*/À S+`*ZS
/SWSZ/À YÀWÀVWÀ`WÀ ÀW*-À/*` SjWÀ/SO
WS`D �º¸Àb/À w�WW*ÑmZ \¸Wdx Se*/ÀaSO
ZÀ +*fD 5B5> � ÁÀ`eÀZB hÀ]À`À *W*ZD

јајылыб. 11 Амма әлини уза-
дыб онун варына, јохуна то-
хун, о, дүз Сәнин үзүнә ләнәт
едәҹәк». 12 Је�ова Шејтана
деди: «Будур, онун �әр шеји-
ни сәнин ихтијарына верирәм.
Тәкҹә өзүнә дәјмә!» Беләлик-
лә, Шејтан Је�ованын �үзу-
рундан чыхыб ҝетди.*

13 Ҝүнләрин бир ҝүнү Әј-
јубун оғуллары вә гызлары
бөјүк гардашларынын евин-
дә јејиб-ичирди.+ 14 Бу за-
ман нөкәрләриндән бири Әјју-
бун јанына ҝәлиб деди:
«Өкүзләр ҹүт сүрүрдү, улаг-
лар да онларын јанында отла-
јырды. 15 Бирдән сәбалылар
�үҹум чәкиб онлары апарды,
нөкәрләри исә гылынҹдан ке-
чирди. Бирҹә мән гачыб гур-
тулдум, ҝәлдим сәнә хәбәр ве-
рим».

16 О, сөзүнү гуртармамыш
башга бир нөкәр ҝәлиб деди:
«Алла� ҝөјдән од јағдырды�,
алов гојунлары вә чобанлары
удду. Бирҹә мән гачыб гуртул-
дум, ҝәлдим сәнә хәбәр ве-
рим».

17 О, сөзүнү гуртармамыш
башга бир нөкәр ҝәлиб деди:
«Кәлданиләр, үч дәстәјә бөлү-
нүб басгын етдиләр, дәвәләри
ҝөтүрүб апардылар, нөкәрлә-
ри исә гылынҹдан кечирдиләр.
Бирҹә мән гачыб гуртулдум,
ҝәлдим сәнә хәбәр верим».

18 О, сөзүнү гуртармамыш
башга бир нөкәр ҝәлиб деди:
«Оғулларынла гызларын бөјүк
гардашларынын евиндә јејиб-
ичирдиләр. 19 Гәфләтән чөл-
лүкдән туфан ҝәлди, еви �әр
тәрәфдән ағушуна алды. Ев
ҹаванларын үстүнә учду, он-
лар тәләф олдулар. Бирҹә мән
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гачыб гуртулдум, ҝәлдим сәнә
хәбәр верим».

20 Әјјуб дуруб јахасыны
ҹырды, сачыны гырхды вә јерә
дөшәниб 21 деди:

«Анамын бәтниндән
чылпаг чыхмышам,

Чылпаг да ҝедәҹәјәм.*

Верән дә Је�овадыр,+

алан да Је�овадыр.
Је�ованын адына
алгыш олсун».

22 Бүтүн бунларын мүгаби-
линдә, Әјјуб нә ҝүна� етди, нә
дә Алла�ы тәгсирләндирди.

2 Бир ҝүн јенә Алла� оғул-
лары, Је�ованын �үзуруна

ҝәлдиләр.- Шејтан да онларын
арасында Је�ованын �үзуруна
ҝәлди.¸

2 Је�ова Шејтандан соруш-
ду: «Һарадан ҝәлирсән?» «Дүн-
јаны ҝәзиб-долашырдым»,/ —
дејә Шејтан Је�оваја ҹаваб
верди. 3 Је�ова она деди:
«Гулум Әјјуба фикир вердин?
Дүнјада онун кими дүрүст, ка-
мил,�1 Алла�дан горхан, шәр-
дән узаг дуран икинҹи адам
јохдур. На�агдан Мәни ва-
дар едирсән ки, ону мә�в
едим,À �албуки о, камиллијин-
дән дөнмүр».3 4 Шејтан Је-
�оваја ҹаваб верди: «Дәри
әвәзинә дәри! Инсан ҹанын-
дан өтрү �әр шејини верәр.
5 Әлини узадыб онун әтинә,
сүмүјүнә тохун, о, дүз Сәнин
үзүнә ләнәт едәҹәк».4

6 Онда Је�ова Шејтана
деди: «Будур, о, сәнин ихтија-
рындадыр. Тәкҹә ҹанына дәј-
мә!» 7 Беләликлә, Шејтан Је-
�ованын �үзурундан чыхыб
ҝетди вә Әјјубу тәпәдән-дыр-
нағаҹан ағрыјан чибанларлаS

вурду. 8 Әјјуб јараларыны га-

6B7 � �*fd/ 1US+aS4D

шымаг үчүн бир сахсы пар-
часы ҝөтүрүб күлүн ичиндә
отурду.*

9 Ахырда арвады она деди:
«Сән �әлә дә камил галмаг
истәјирсән? Ләнәт ет Алла�а,
өл гуртар!» 10 «Лап сәфе� га-
дынлар кими данышырсан. Де-
јирсән, Алла�дан анҹаг јахшы
шејләри гәбул едәк, пис шејлә-
ри гәбул етмәјәк?»+ — дејә Әј-
јуб ҹаваб верди. Бүтүн бунла-
рын мүгабилиндә Әјјубун ди-
линдән она ҝүна� газандыран
бир кәлмә сөз чыхмады.,

11 Әјјубун башына ҝәлмиш
бу мүсибәтләри ешидән үч
јолдашы — тә�мани Әлифәз-,
шу�и¸ Билдад/ вә нә�мати Сө-
фәр1 — �әр бири өз мәмләкә-
тиндән јола дүшүб ҝәлди. Он-
лар данышдылар ки, бирликдә
Әјјубун јанына ҝедиб онун дәр-
динә шәрик олсунлар вә она
тәсәлли версинләр. 12 Бу ки-
шиләр узагдан баханда Әјјубу
танымадылар. Һөнкүр-�өнкүр
ағлајыб јахаларыны ҹырдылар
вә торпаг ҝөтүрүб башларына
төкдүләр.À 13 Једди ҝүн, јед-
ди ҝеҹә Әјјубла бирҝә јердә
отурдулар. Һеч бири ағзыны
ачыб сөз демәди, ахы ҝөрүрдү-
ләр ки, онун дәрди бөјүкдүр.3

3 Сонра Әјјуб сөзә башлајыб
доғулдуғу ҝүнә ләнәт јағ-

дырды.4 2 Әјјуб белә деди:
3 «Каш нә доғулдуғум ҝүн

олајды,S

Нә дә “ана бәтнинә
бир оғул дүшдү”
дејилән ҝеҹә.

4 Каш о ҝүн зүлмәт олајды,
Алла� ҝөјдән
она нәзәр салмајајды,

Ишыг үзү ҝөрмәјәјди.
5 Каш о ҝүн зүлмәтә

гәрг олајды,
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Үзәринә гара булуд енәјди,
Каш гаранлыг ону
дә�шәтә салајды.

6 О ҝеҹә! Каш о ҝеҹәни
зил гаранлыг бүрүјәјди,*

Каш илин ҝүнләри ичиндә
она севинҹ нәсиб
олмајајды,

Ајын ҝүнләри сырасына
дүшмәјәјди.

7 Каш о ҝеҹә гысыр олајды,
Каш о вахт шәнлик сәси
олмајајды.

8 Каш ҝүнләрә
ләнәт охујанлар
о ҝүнә ләнәт јағдырајды,

Кимләр ки ливјатаны�+

ојатмаға гадирдир.
9 Каш онун дан улдузлары

сөнәјди,
Каш ишыға
�әсрәт галајды,

Сүб� шәфәгини
ҝөрмәјәјди.

10 О, анамын бәтнинин гапы-
ларыны бағламады,,

Әзаб-әзијјәти мәндән
ҝизләтмәди.

11 Нијә доғулан кими өлмә-
дим?

Нијә ана бәтниндән чыхан-
да өлмәдим?-

12 Нијә мәни
гуҹаға� алдылар,

Нијә мәнә дөш вердиләр?
13 Инди ра�атҹа узанмыш-

дым,¸

Јатырдым, динҹәлирдим,/

14 Тикдикләри виранә гал-
мыш� дүнја падша�лары
илә, вәзирләрилә,

15 Евләрини
ҝүмүшлә долдурмуш,

7B< � ˚ÑbSY*W* Ä¾`ÀE bSYa*ÑE U*fd/ +*jO
-* S`SE ÄºÆWº ad Ñ1U,*Zm/m`D 7B56 � �*O
fd/ /S4 ºabºZÀD 7B58 � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB
¾4WÀ`S ºhºZ +\jE VSYaÀaS4 U1`WÀ` bSVO
YSjD

Гызыл топламыш
рә�бәрләрлә.

16 Ахы нијә өлү доғулмуш,
Ишыг үзү ҝөрмәјән ушаг-
лар кими олмадым?

17 Орада шәр адамларын
аҹығы битир,

Тагәтсизләр динҹәлир,*

18 Мә�буслар
ра�атлыг тапыр,

Онлары ишләдәнләрин
сәсини ешитмирләр.

19 Орада кичик дә, бөјүк дә еј-
нидир,+

Гул ағасындан азаддыр.
20 Ахы нијә Алла� әзаб чәкә-

нә ишыг верир?
Нијә �әјаты аҹы оланы
јашадыр?,

21 Нә үчүн өлүм арзулајанлар
өлүм тапмыр?-

Ахы онлар
дәфинә ахтармагдан чох
буну ахтарырлар,

22 Гәбир тапанда
хошбәхт олурлар,

Севиниб-шадланырлар.
23 Нијә Алла� �әр тәрәфдән

сәдд гојдуғу инсана,
Јолу-изи итирмиш адама
ишыг верир?¸

24 А�-наләм
јемәјимә гарышыб,/

А�-зарым1 су кими ахыр.
25 Чүнки горхдуғум шеј

башыма ҝәлиб,
Һүркдүјүм шеј
габағыма чыхыб.

26 Ра�атлығым, динҹлијим,
сакитлијим јохдур,

Әзабларым гуртармыр ки
гуртармыр».

4 Онда тә�мани ӘлифәзÀ

сөзә башлады:
2 «Кимсә сәнә

бир сөз демәк истәсә,
�өвсәлән даралмаз ки?

Ахы ким суса биләр?
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3 Дүздүр, сән чохларына

нәси�әт верәрдин,
Ҝүҹсүз голлара
ҝүҹ верәрдин.

4 Кимсә бүдрәјәндә
сөзүнлә галдырардын,

Тагәтсиз дизләрә
гүввәт верәрдин.

5 Фәгәт инди
өзүн бу �ала дүшәндә таб
ҝәтирмирсән,

Бәла сәнә тохунанда өзүнү
итирирсән.

6 Мәҝәр Алла� хофу
сәнә ҝүвәнҹ вермир?

Мәҝәр тәмиз �әјатын*

сәнә үмид вермир?
7 Бир хатырла: �ансы тәг-

сирсиз инсан мә�в олуб?
Һарада ҝөрүнүб ки, әмәли-
сале� �әлак олсун?

8 Мән ҝөрмүшәм ки,
фитнә-фәсад әкәнләр,

Бәдбәхтлик тохуму сәпән-
ләр әкдијини бичир.

9 Онлар Алла�ын нәфәси
илә јох олур,

Гәзәбинин ани шиддәти
илә мә�в олур.

10 Аслан нәрә чәкир,
ҝәнҹ аслан нәрилдәјир,

Амма ҝүҹлү асланын да
диши гырылыр.

11 Ов тапмајанда шир өлүр,
Балалары пәрән-пәрән
дүшүр.

12 Мәнә ҝизлинҹә бир сөз
чатды,

Гулағыма бир пычылты
ҝәлди.

13 Инсанлар дәрин јухуда
оларкән,

Ҝеҹә рөјаларында нара�ат
дүшүнҹәләр ичиндә икән

14 Ҹаныма јаман
титрәмә дүшдү,

Сүмүкләримә
ва�имә �опду.

15 Гаршымдан бир ру� кечди,
Түкләрим биз-биз олду.

16 Одајанды,
Амма симасыны
ајырд едә билмәдим.

Ҝөзүмүн өнүндә
бир сурәт вар иди.

Сүкунәт иди.
Сонра сәс ешитдим:

17 “Фани инсан Алла�дан
адил ола биләрми?

Инсан Јарадандан
пак ола биләрми?”

18 Алла� гуллугчуларына ети-
бар етмирсә,

Өз мәләкләриндә�
сә�в тутурса,

19 Ҝөр палчыг евләрдә
јашајанларда,

Бүнөврәси торпаг
оланларда,*

Ҝүвә кими тез әзиләнләр-
дә неҹә гүсур тапаҹаг!

20 Онлар сә�әрлә ахшам ара-
сында мә�в олуб ҝедир-
ләр,

Әбәдилик јох олурлар,
�еч ким дә веҹинә
алмыр.

21 Мәҝәр онлар ипләри бо-
шалмыш чадыра бәнзә-
мир?

Онлар �икмәтсиз өлүрләр.

5 Чағыр ҝөрәк сәнә
ҹаваб верән олаҹаг?

Һансы мүгәддәсә
үз тутаҹагсан?

2 Сәфе�и �ирс мә�в едәр,
Наданы
пахыллыг өлдүрәр.

3 Мән сәфе�ин көк салдығы-
ны ҝөрмүшәм,

Амма онун јурду
гәфләтән ләнәтләнир.
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4 Оғуллары әмин-аманлыг

тапмыр,
Шә�әр дарвазасында тап-
даланыр,* хилас едәнлә-
ри олмур.

5 Топладығы мә�сулу
аҹлар јејир,

Тиканларын арасындан
чәкиб апарырлар.

Варыны, јохуну тәлә гапыр.
6 Чүнки пис шеј торпагдан

чыхмыр,
Дәрд-бәла јердән битмир.

7 Неҹә ки гығылҹым
�аваја галхыр,

Инсан да әзаб чәкмәк үчүн
доғулур.

8 Амма мән үзүмү
Алла�а тутардым,

Иддиамы
Алла�а билдирәрдим.

9 О ки бөјүк, ағласығмаз
ишләр ҝөрүр,

Сајсыз-�есабсыз
харигәләр јарадыр,

10 Јерә јағыш верир,
Тарлалара су ҝөндәрир,

11 Мәзлуму јүксәјә галдырыр,
Пәришан адама
ниҹат верир.

12 О, �ијләҝәрин фәндләрини
позур ки,

Әлинин иши
аванд олмасын.

13 О, ағыллылары елә
өз фәндләри илә
тутур ки,+

Фәрасәтли адамларын ниј-
јәтини алт-үст етсин.

14 Онлар ҝүнүн ҝүнортасын-
да гаранлыға дүшүрләр,

Ҝүнорта чағы кор кими ҝә-
зирләр, елә бил, ҝеҹәдир.

15 О, инсаны онларын дили-
нин гылынҹындан,

Јохсулу ҝүҹлүнүн
әлиндән гуртарыр.

16 Беләҹә, мәзлум үчүн
үмид вар,

Һагсызлығынса
ағзы јумулуб.

17 Бах, Алла�ын тәнбе� етди-
ји бәндә хошбәхтдир!

Сән Гүдрәт Са�ибинин
тәрбијәсини рәдд етмә!

18 Чүнки О јаралајыр,
амма јараны сарыјыр,

Парча-парча едир,
амма әлләри илә
сағалдыр.

19 Алты бәладан
сәни гуртарар,

Једдинҹи бәла
сәндән јан өтәр.

20 О, сәни гытлыг заманы
өлүмүн пәнҹәсиндән,

Дөјүш вахты гылынҹын ағ-
зындан алар.

21 Гамчылајан дилдән*

горунарсан,
Талан ҝәләндә горхмазсан.

22 Гырғына, аҹлыға ҝүләрсән,
Јердәки вә�ши �ејванлар-
дан горхмазсан.

23 Тарландакы дашлар сәнә
зәрәр вурмаз,

Вә�ши �ејван сәнинлә
асајишдә јашар.

24 Чадырынын
саламат галаҹағындан
архајын оларсан,

Өрүшүнү јохлајанда
әскиклик тапмазсан.

25 Балаларын артыб чохалар,
Өвладларын
јерин оту гәдәр олар.

26 Вахтында топланмыш
дәрз кими,

Гәбрә ҝүмра� ҝедәрсән.
27 Бу беләдир ки вар,

биз буну арашдырмышыг,
Сән дә гулаг ас, өјрән».
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6 Әјјуб белә ҹаваб верди:
2 «Каш дәрдим*

ағрыларымла бирҝә
Тәрәзијә гојулуб чәкиләјди!

3 Инди онлар дәнизләрин гу-
мундан да ағырдыр,

Буна ҝөрә ағлыма ҝәләни
данышырам.+

4 Гүдрәт Са�ибинин охлары
мәнә санҹылыб,

Ру�ум онларын зә�әрини
ичир,,

Алла�дан ҝәлән дә�шәтләр
мәнә гаршы
сәф гуруб.

5 Мәҝәр от оланда
чөл ешшәји- ангырар?

Јем оланда өкүз бөјүрәр?
6 Мәҝәр шит јемәји

дузсуз јејәрләр?
Әмәкөмәҹи селијиндә
дад олар?

7 Бунлара әл вурмарам.
Онлар јемәјими
зә�әрләјир.

8 Каш диләјим
јеринә јетәјди,

Каш Алла� арзуму
чин едәјди!

9 Каш Алла� мәни әзәјди,
Әлини узадыб
�әјатымы кәсәјди!¸

10 Бу, мәни овундурарды.
Ағрыларым кәскин олса
да, атылыб-дүшәрдим,

Ахы Мүгәддәс Алла�ын/

сөзүнү рәдд етмәмишәм.
11 Мәҝәр мәндә ҝүҹ галыб ки,

ҝөзләјим?1

Ахырым неҹә олаҹаг ки,
јашајым?

12 Мәҝәр мән дашданам?
Ја бәдәним дәмирдәндир�?

13 Бир архам, бир дајағым
галмајыб,

:B56 � ÁÀ`eÀZB YSa/ÀZ/S`D

Неҹә дәрдимә
чарә гылым?

14 Башгасындан јахшылығы
әсирҝәјән*

Гүдрәт Са�ибиндән дә
горхмајаҹаг.+

15 Гардашларым
хаин чыхды,,

гыш сулары кими,
Гупгуру гурујан
гыш сулары кими.

16 Бузлу палчыгдан
буланырлар,

Әријән гар онларын ичин-
дә ҝөрүнмүр.

17 Јај ҝәләндә гурујур, итир,
Истиләр дүшәндә
јох олурлар.

18 Мәҹралары дәјишир,
Сә�ралыға ахыб
јоха чыхырлар.

19 Тәма- карванлары
онлары ахтарыр,

Сәба¸ сәјја�лары
онлары ҝөзләјир.

20 Онлара үмид бағладыгла-
ры үчүн утанырлар,

Ора јахынлашанда
мәјус олурлар.

21 Сиз мәним үчүн
бу ҹүр олдунуз,/

Мүсибәтими ҝөрүб
горхдунуз.1

22 Мәҝәр сиздән
нәсә истәмишәм?

Јохса мәндән өтрү вары-
ныздан бәхшиш вермәји
ха�иш етмишәм?

23 Мәни дүшмән әлиндән гур-
тармағы,

Залымлардан хилас етмәји
истәмишәм?

24 Мәни баша салын, сусум,À

Сә�вими дејин, билим.
25 Дүз сөз �еч дә аҹы олмаз!3

Бәс сизин данлағыныз нәјә
јарыјыр?4
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26 Фикриниз мәним, бичарә

адамын сөзләринә,*

Һаваја дедији сөзләрә
дүзәлиш вермәкдир?

27 Сиз јетимдән өтрү
пүшк атарсыныз,+

Өз достунузу сатарсыныз!,

28 Инди мәнә бахын,
Сизә јалан данышмајаҹа-
ғам.

29 Бир дә фикирләшин,
мәни дүз баша дүшүн,

Јенә фикирләшин,
�әлә сале�лијимдән дөн-
мәмишәм.

30 Мәҝәр дилимдә
�агсызлыг вар?

Ҝуја мән баша дүшмүрәм
ки, нә исә дүз дејил?

7 Мәҝәр будүнјада
фани инсанын �әјаты
ағыр зә�мәт дејил?

Ҝүнләри муздурун ҝүнлә-
риндән нә илә фәрглә-
нир?-

2 О, гул кими
көлҝәјә �әсрәтдир,

Муздуну ҝөзләјән
муздур кимидир.¸

3 Мәним дә нәсибим
пуч ајлар олду,

Пајыма әзаблы ҝеҹәләр
дүшдү./

4 Јатанда: “Нә вахт дураҹа-
ғам?”1 — дејирәм,

Ҝеҹә узанырам, сүб�әдәк
јеримдә гурдаланырам.

5 Тоз-торпаг ичиндәјәм,À

бәдәнимә гурдлар дара-
шыб,

Дәрим гајсаг бағлајыб,
иринләјиб.3

6 Өмрүм тохуҹу мәкикин-
дән� дә сүрәтлидир,4

;B: � �\fdÆd /À4Ä*ÑmZ/* S]WSV a*`mZ*Z
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Үмидсизлик ичиндә
баша чатыр.*

7 Унутма, �әјатым
әсән күләкдир,+

Да�а хош ҝүн
ҝөрмәјәҹәјәм.

8 Мәнә бахан ҝөзләр бир дә
мәни ҝөрмәјәҹәк,

Ҝөзләрин мәни ахтараҹаг,
мән исә олмајаҹағам.,

9 Неҹә ки булуд дағылар,
кечиб-ҝедәр,

Мәзара� енән дә чыхмаз,-

10 Бир да�а евинә гајытмаз,
Јери-јурду ону
јада салмаз.¸

11 Буна ҝөрә сусмајаҹағам,
Гәлбим� јана-јана
данышаҹағам,

Ҹаным үзүлә-үзүлә
дәрдими дејәҹәјәм./

12 Мәҝәр мән дәнизәм,
ја дәниз әжда�асыјам?

Нијә үзәримә
кешикчи гојурсан?

13 Мән: “Јатағым
мәни овундурар,

Јорған-дөшәјим дәрдимә
шәрик олар”, — дејәркән

14 Мәни јухуларла
горхудурсан,

Рөјаларла
ва�имәјә салырсан.

15 Белә ки, боғулуб өлмәји,
Өлүмү бу вүҹудда јашамаг-
дан үстүн тутурам.1

16 Безмишәм,À

да�а јашамаг истәмирәм,
Мәндән әл чәк, ҝүнләрим
бухар� кимидир.3

17 Фани инсан нәдир ки,
она мә�әл гојурсан,

Диггәтини ондан
ајырмырсан,4
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18 Һәр сә�әр ону јохлајырсан,

Һәр ан ону сынајырсан?*

19 Нә олар, нәзәрини үстүм-
дән ҝөтүр,

Мәнә удгунмаға
маҹал вер.+

20 Еј бәшәри сејр едән,,

ҝүна�ым варса да,
Сәнә нә зәрәри?

Нијә мәни Өзүнә
�әдәф сечмисән?

Сәнә јүк олмушам?
21 Нә үчүн сә�вими

бағышламырсан?
Нә үчүн тәгсиримдән
кечмирсән?

Бир аздан торпаг алтда
јатаҹағам,-

Мәни ахтараҹагсан, мән
исә артыг олмајаҹағам».

8 Онда шу�и¸ Билдад/ сөзә
башлады:

2 «Нә вахтаҹан
белә данышаҹагсан?1

Сөзләрин
шиддәтли күләкдән
башга бир шеј дејил!

3 Мәҝәр Алла�
әдаләти позар?

Һеч Гүдрәт Са�иби
сале�лији тә�риф едәр?

4 Јәгин оғулларын Она гар-
шы ҝүна� ишләјиб,

О да гијамларына ҝөрә он-
лары ҹәзаја мә�кум едиб.

5 Амма сән садәҹә
Алла�а сары дөнсәјдин,À

Гүдрәт Са�ибиндән
лүтф диләсәјдин,

6 Әҝәр сән доғрудан да пак,
дүрүст адам олсајдын,3

О, сәнә диггәт јетирәрди,
Сәни лајигли јеринә гајта-
рарды.

7 Әввәлин пис олса да,
Ахырын јахшы оларды.4

8 Ҝәл өтән нәсилләрдән со-
руш,

Аталарынын ҝөрүб өјрән-
дији шејләрә нәзәр сал.*

9 Биз дүнән доғулмушуг,
нә билирик ки?!

Бу дүнјада өмрүмүз
бир көлҝәјә бәнзәјир.

10 Мәҝәр онлар
сәни өјрәтмәзләр?

Билдикләрини
сәнә данышмазлар?

11 Һеч батаглыг олмајан јердә
гамыш� бој атар?

Су олмајан јердә
гарғы бој атар?

12 О, тумурҹуғу үстүндә, кә-
силмәмиш,

Башга отлардан әввәл гу-
рујар.

13 Бах, Алла�ы јаддан чыха-
ранларын агибәти белә-
дир.

Алла�сыз адамын үмиди
итәҹәк,

14 Онун ҝүвәнҹи пучдур,
О, зәиф �өрүмчәк торуна
бел бағлајыб.

15 О, евинә сөјкәнәр, ев учар,
Ондан тутар, о дағылар.

16 О, ҝүн алтында
ширәли биткидир,

Бағында гол-будаг атыр.+

17 Көкләри даш галағына сар-
машыр,

Дашлар арасында
јува ахтарыр.

18 Амма јериндән гопарылса,
Јери онуданыб: “Сәни та-
нымырам”, — дејәр.,

19 О, беләҹә итиб ҝедәр-

Вә торпагдан
башгалары битәр.

20 Алла� камил� адамы
әсла рәдд етмәз,
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Гәтијјән шәр адама
дәстәк олмаз.

21 О, јенә сәнин додагларына
ҝүлүш бәхш едәҹәк,

Дилиндән шаграг сәдала-
ры әскик етмәјәҹәк.

22 Сәнә нифрәт едәнләр
рүсвајчылыға бүрүнәҹәк,

Пис адамларын чадыры
јыхылаҹаг».

9 Әјјуб белә ҹаваб верди:

2 «Мән билирәм бу,
беләдир,

Фани инсан
Алла�ла чәкишмәдә неҹә
�аглы чыхар?*

3 Кимсә Алла�ла мүба�исәјә
галхмаг истәсә�,+

Онун мин суалындан бири-
нә дә ҹаваб верә билмәз.

4 Онун үрәјиндә �икмәт,
голунда гүввәт вар,,

Ким Она инад ҝөстәриб
сағ гала биләр?-

5 О, �еч кимин хәбәри олма-
дан дағлары силкәләјир,

Гәзәби илә онлары
алт-үст едир.

6 Дүнјаны јериндән ојнадыр,
Сүтунларыны сарсыдыр.¸

7 Ҝүнәшә әмр едир ки,
ишыг сачмасын,

Улдузларын ишығыны
өртүб мө�үрләјир./

8 О Өзү ҝөјләри јајыр,1

Һүндүр далғаларын
үзәри илә ҝедир.À

9 Ајиш, Кәсил,
Кима� бүрҹләрини�,3

Ҹәнуб сәмасынын бүрҹлә-
рини јарадан Одур.

=B7 � �*fd/ �WW*Ñm YÀÑVÀYÀUÀ ,1`YÀV
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10 О, мө�тәшәм, дәркедилмәз
ишләр ҝөрүр,*

Сајсыз-�есабсыз харигәләр
јарадыр.+

11 Јанымдан кечир,
Ону ҝөрмүрәм,

Кечиб-ҝедир,
Ону сечә билмирәм.

12 О ҝөтүрүб апаранда
ким Она мане ола биләр?

Ким Она “нә едирсән?” дејә
биләр?,

13 Худавәнд
гәзәбини сахламаз.-

Ра�аба�¸ дәстәк оланлар да
Онун өнүндә диз чөкәр.

14 Беләдирсә, мән Она
ҹаваб верәндә

Ҝәрәк �әр сөзүмү
ҝөтүр-гој едим!

15 Лап �аглы олсајдым да,
Она ҹаваб верә билмәз-
дим./

Һакимимдән� јалныз
лүтф диләјәрдим.

16 Ону чағырсам,
мәнә �ај верәрми?

Инанмырам мәни ешидә.
17 Ахы мәни туфанла дөјүр,

На�агдан
јараларымы артырыр.1

18 Нәфәс алмаға
аман вермир,

Мәни зәггумла дојурур.
19 Сө�бәт ҝүҹдән ҝедирсә,

Одур ҝүҹлү!À

Әдаләтдән ҝедирсә,
О дејир: “Ким Мәндән �е-
сабат тәләб едә биләр?”

20 Лап �аглы олсам да,
дилим мәни
итти�ам едәр,
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Тәгсирим олмаса да,
О, мәни
тәгсиркар чыхарар.

21 Тәгсирсиз олсам да, өзүм-
дән архајын дејиләм,

Да�а јашамаг истәмирәм.
22 Нә фәрги.

Буна ҝөрә дејирәм:
“О, тәгсирсизи дә мә�в
едир, шәр адамы да”.

23 Әҝәр дашгын гәфил өлүм
ҝәтирәрсә,

О, мәсумун бичарәлијинә
ҝүләр.

24 Дүнја шәрин ихтијарына
верилиб.*

Алла�дыр �акимләрин
ҝөзүнү бағлајан.

О дејилсә, бәс кимдир?
25 Ҝүнләрим чапардан да

сүрәтлидир,+

Онлар өтүб-ҝедир, мән исә
бир ҝүн ҝөрмәмишәм.

26 Гамыш гајыг кими
үзүб-ҝедирләр,

Ов үстүнә шығыјан
гартал кимидирләр.

27 “Дәрдими унудаҹағам,
Үзүм ҝүләҹәк, ејним ачыла-
ҹаг” десәм дә,

28 Јенә ағрыларыма ҝөрә гор-
хурам.,

Билирәм мәни
тәгсирсиз сајмазсан.

29 Онсуз да
тәгсирли чыхаҹағам.

Нијә бош-бошуна әлләши-
рәм?-

30 Гар сују илә јујунсајдым,
Әлләрими ҝилабы� илә ју-
сајдым,¸

31 Онда мәни чалаја салар-
дын,

Палтарларым да
мәндән ијрәнәрди.

=B7> � �*fd/ ]\b*jD �¸*Æ VºWºZ/ÀZ *WmO
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32 О, мәним кими инсан дејил
ки, Она ҹаваб верим,

Мә�кәмәдә үз-үзә ҝәләк.*

33 Бир кәс јохдур ки,
бизи мү�акимә етсин,

Бизә �аким олсун.
34 О, дәјәнәјини үстүмдән ҝө-

түрсә,
Зә�ми мәни горхутмаса,+

35 Чәкинмәдән
Онунла данышарам.

Онунла данышмагдан горх-
мурам.

10 Һәјатымдан безмишәм.,

Дәрдими
ачыб-төкәҹәјәм,

Јана-јана данышаҹағам.
2 Алла�а дејәҹәјәм: “Мәни

тәгсиркар чыхарма.
Ахы нијә мәнимлә чәки-
ширсән, де билим.

3 Мәҝәр зүлм етмәјин,
Өз зә�мәтинин бә�рәсинә-

хор бахмағын,
Писләрин мәслә�әтини бә-
јәнмәјин Сәнә хејри вар?

4 Мәҝәр Сәнин ҝөзүн
инсан ҝөзүдүр?

Ја Сән фани инсан кими ба-
хырсан?

5 Ҝүнләрин
фани инсанын ҝүнләри,

Илләрин
бәшәрин илләридир ки,¸

6 Мәндә сә�в ахтарырсан?
Мәндә ҝүна� арајырсан?/

7 Өзүн дә билирсән ки,
тәгсирсизәм.1

Амма ким мәни Сәнин
әлиндән гуртара биләр!À

8 Сәнин әлләрин јаратды
мәни, вүҹудума
гурулуш верди,3

Инди дә мәни
мә�в едирсән.
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9 Унутма, мәни палчыгдан

дүзәлтмисән,*

Инди исә мәни
торпаға гајтарырсан.+

10 Мәҝәр мәни сүд кими
төкүб,

Пендир кими
бәркитмәдин?

11 Әти вә дәрини
әјнимә ҝејиндирдин,

Мәни сүмүкләрлә,
вәтәрләрлә тохудун.,

12 Мәнә �әјат вердин,
хејирха�лыг ҝөстәрдин,

Гајғынла
ру�уму� горудун.-

13 Амма үрәјиндә
ҝизли нијјәт вар иди.

Билирәм,
бунлар Сәндәндир.

14 Ҝүна� етмишдимсә,
ҝөрәрдин,¸

Тәгсиримдән кечмәздин.
15 Ҝүна�карамса,

вај �алыма!
Тәгсирим олмаса да,
башымы дикәлдә билмә-
рәм./

Рүсвајчылыг, дәрд-бәла
мәни чулғајыб.1

16 Башымы дикәлдәндә мәни
аслан кими овлајырсан,À

Јенә дә мәнә гаршы
ҝүҹүнү ҝөстәрирсән.

17 Әлеј�имә јени ша�идләр
чыхарырсан,

Мәнә гаршы гәзәбини
артырырсан.

Әзабымын үстүнә
әзаб ҝәлир.

18 Ахы нә үчүн мәни ана бәт-
ниндән чыхартдын?3

Каш өләјдим,
�еч ким мәни ҝөрмәзди,

5>B56 � �*fd/ ZÀeÀaSYSC ÑÀU*bmYmD �ºO
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19 Каш дүнјаја
ҝәлмәз олајдым,

Бәтндән бирбаша
гәбрә көчүрүләјдим”.

20 Мәҝәр өмрүмә чох галыб?*

Гој мәни ра�ат бурахсын,
Гој ҝөзләрини
үстүмдән чәксин,
бир азҹа үзүм ҝүлсүн+

21 Көчүб ҝетмәздән әввәл
ҝедәр-ҝәлмәзә,,

Гаты гаранлыг дијарына,-

22 Зил гаранлыг,
Гаты зүлмәт, гармагары-
шыглыг дијарына.

Орада ишыг да
гаранлыгдыр».

11 Нә�мати Сөфәр¸ сөзә
башлады:

2 «Бу гәдәр сөз
неҹә ҹавабсыз галсын?

Мәҝәр чох данышмаг адама
�агг газандырар?

3 Бош-бош сө�бәтләрин
кимисә сусдура биләр?

Ришхәндинә ҝөрә
кимсә сәни
мәзәммәт етмәмәлидир?/

4 Ахы сән: “Мәним тәлимим
сафдыр,1

Алла�ын ҝөзүндә
пакам”,À — дејирсән.

5 Бирҹә Алла� данышыб
Ағзыны сәнә гаршы ачај-
ды!3

6 Онда сәни �икмәтин сирлә-
риндән аҝа� едәрди,

Ахы �икмәт
чохшахәлидир.

Биләрдин ки, Алла�
сәнин бәзи ҝүна�лары-
нын үстүндән кечиб.

7 Сән Алла�ын дәрин �икмә-
тини гавраја биләрсән?

Гүдрәт Са�иби барәдә
�әр шеји билә биләрсән?
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8 Бунлар ҝөјләрдән уҹадыр,

сән нә едә биләрсән?
Мәзардан� дәриндир,
сән нә билирсән?

9 Дүнјадан узун,
Дәниздән ҝенишдир.

10 Әҝәр О ҝәлиб кимисә
ҝөтүрсә, мә�кәмә гурса,

Ким Она мүгавимәт ҝөстә-
рә биләр?

11 Инсан кәләкбазлыг едәндә
О, бундан аҝа� олур.

Мәҝәр О, пислији ҝөрәндә
диггәт јетирмәз?

12 Чөл ешшәјиндән
инсан доғуланда

Ағылсыз адам да
баша дүшәр.

13 Бирҹә сән
үрәјини дүзәлдәјдин�,

Әлләрини Она ачајдын.
14 Әлиндә пислик варса,

кәнара гој,
Гојма �агсызлыг чадырын-
да мәскән салсын.

15 Онда үзүн ағ олар,
башыны дик тутарсан,

Сарсылмазсан,
горхмазсан.

16 Дәрд-сәри унударсан,
Ону ахыб ҝетмиш су кими
хатырларсан.

17 Өмрүн ҝүндүздән дә
ајдын олар,

Гаранлыг чағлар
сүб� шәфәгинә дөнәр.

18 Архајын оларсан,
чүнки үмид вар,

Әтрафа ҝөз ҝәздириб,
динҹ јатарсан.

19 Ра�атҹа узанарсан,
сәни горхудан олмаз,

Рәғбәтини газанмаг истә-
јән чох олар.

20 Амма шәр адамын ҝөзүнүн
нуру сөнәр,

55B< � �+`D j1\WD �º¸ÀbÀ +*fD 55B57
� �*fd/ Ñ*4m`W*U*U/mZD

Сығынмаға јер тапмаз,
Онун үчүн јеҝанә үмид
өлүм олар».*

12 Әјјуб белә ҹаваб верди:

2 «Һә, башбилән
сизсиниз,

Һикмәт дә елә сизинлә
өләҹәк!

3 Мәним дә ағлым вар,
Сиздән әскик дејиләм.
Бунлары ким билмир ки?

4 Мән, Алла�ы чағырыб
ҹаваб ҝөзләјән бир адам+

Инди јолдашларымын ҝө-
зүндә ҝүлүнҹ олмушам.,

Сале� вә ејибсиз адам
ҝүлүш �әдәфидир.

5 Дәрдсиз адам
бәла барәдә дүшүнмүр,

Онун фикринҹә, �әлак
сәбатсызлар үчүндүр.

6 Сојғунчунун чадырында
динҹлик вар,-

Алла�ы гәзәбләндирәнләр,
Ила�ларыны әлләриндә ту-
танлар ра�ат јашајыр.¸

7 Ҝәл �ејванлардан соруш,
сәнә өјрәдәр,

Ҝөјдәки гушлардан соруш,
онлар сәнә данышар.

8 Јерә диггәт вер�,
о, сәнә ашылајар,

Дәниздәки балыглар
сәнә анладар.

9 Бунлардан �ансы бири бил-
мир ки,

Буну Је�ованын әли едиб?
10 Һәр ҹанлынын �әјаты,

Һәр инсанын ру�у�
Онун әлиндәдир./

11 Дил јемәјин дадыны
билдији кими,

Сөзүн дә хиридары
гулаг дејилми?1
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12 Мәҝәр �икмәт

а�ылларда дејил?*

Дәрракә
узун өмүрлә ҝәлмир?

13 Һикмәт дә, гүдрәт дә
Ондадыр,+

Нәси�әт дә, анлајыш да Он-
дадыр.,

14 Онун јыхдығы
бир да�а тикилмәз,-

О бағладыса,
�еч кәс ача билмәз.

15 О, сулары сахлајанда
торпаг гурујур,¸

Ҝөндәрәндә исә
јер үзүнү бүрүјүрләр./

16 Гүдрәт дә, �икмәт дә
Ондадыр,1

Алданан да, алдадан да
Онундур.

17 О, мәслә�әтчиләри
ајагјалын гојур,

Һакимләрин
ағлыны алыр,À

18 Падша�ларын вурдуғу бу-
хову бошалдыр,3

Белләринә кәмәр бағлајыр,
19 Ка�инләри

ајагјалын гојур,4

Сарсылмаз гүдрәт са�иб-
ләрини девирир.S

20 Етибарлы мәслә�әтчиләри
сусдурур,

Ағсаггалларын
ағлыны алыр.

21 Әсилзадәләрин үстүнә
нифрәт јағдырыр,m

Ҝүҹлүләри зәиф едир.
22 Гаты гаранлығы

ишыгландырыр,U

Зүлмәтдәки дәрин шејләри
үзә чыхарыр.

23 Халгларын гүдрәтини
артырыр ки, сонра
мә�в етсин,

Үммәтләри бөјүдүр ки, сон-
ра сүрҝүнә ҝөндәрсин.

24 Халгын башчыларынын
зе�нини кор едир,

Онлары јолсуз-ризсиз
харабазарда сәрҝәрдан
едир.*

25 Онлары сәрхош кими
долашмаға вадар едир.+

Ишыгсыз јердә, гаранлыг-
да кор кими ҝәзирләр.,

13 Бәли, бүтүн бунлары
ҝөзүм ҝөрүб,

Гулағым ешидиб,
дәрк едиб.

2 Сизин билдијинизи
мән дә билирәм,

Һеч дә сиздән
ҝери галмырам.

3 Амма мән Гүдрәт Са�иби
илә данышмаг истәрдим,

Алла�ын өнүндә �аггымы
мүдафиә едәрдим.-

4 Сиз исә мәнә
гара јахырсыныз,

Һамыныз јарарсыз тәбиб-
ләрсиниз.¸

5 Каш сусајдыныз,
Онда ағыллы иш ҝөрмүш
олардыныз./

6 Бирҹә мәним етиразлары-
ма гулаг асын,

Дилимдән гопан јалварыш-
лары динләјин.

7 Алла�ы мүдафиә етмәкдән
өтрү �агсыз данышаҹаг-
сыныз?

Ондан өтрү
јалан сөјләјәҹәксиниз?

8 Она тәрәфкешлик едәҹәк-
синиз?

Алла�ын мүдафиәсинә гал-
хаҹагсыныз?

9 Әҝәр О, сизи јохласа,
орталыға нә чыхар?1

Јохса фани инсантәк
Онуда алдадарсыныз?

10 Әҝәр алтдан-алтдан
тәрәфҝирлик етсәниз,
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О, сизи мүтләг
тәнбе� едәр.*

11 Мәҝәр Онун әзәмәти
сизи горхутмаз?

Јахуд вә�ми
сизи бүрүмәз?

12 Сизин да�и дејимләриниз
күлдүр,

Мүдафиәниз ҝил сипәр
кими көврәкдир.

13 Сусун, гојун данышым,
Гој башыма нә ҝәлирсә,
ҝәлсин!

14 Нәдән өтрү �әјатымы
тә�лүкәјә атырам?

Нә үчүн өзүмү ода,
алова атырам?

15 Лап мәни өлдүрсә дә,
Ону ҝөзләјәҹәјәм,+

Онун өнүндә �аггымы
мүдафиә едәҹәјәм.

16 Онда О, мәним гуртулушум
олаҹаг,,

Ахы алла�сыз адам Онун
�үзуруна чыха билмәз.-

17 Сөзүмү јахшы-јахшы
динләјин,

Дедикләримә диггәт един.
18 Будур, мә�кәмәјә �азырам.

Билирәм ки, �аглыјам.
19 Ким мәнимлә чәкишәҹәк?

Инди суссам, өләрәм�.
20 Еј Алла�, мәним үчүн

ики шеји ет,
Онда Сәндән ҝизләнмәрәм.

21 Ағыр әлини
үзәримдән ҝөтүр,

Бир дә ки, гој вә�мин мәни
басмасын.¸

22 Ја Сән чағыр,
мән ҹаваб верим,

Ја да изин вер мән даны-
шым, Сән ҹаваб вер.

57B5= � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB +1WÀaS ,*`a*E
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23 Нәдир тәгсирим,
нәдир ҝүна�ым?

Асилијими, ҝүна�ымы
ҝөстәр мәнә.

24 Нијә үзүнү ҝизләдирсән?*

Нијә мәни
дүшмән санырсан?+

25 Күләјин совурдуғу јарпағы
горхудаҹагсан?

Гуру саман чөпүнү
говаҹагсан?

26 Әлеј�имә ағыр итти�амлар
јазырсан,

Ҹаванлыг сә�вләримин
ҹәзасыны чәкдирирсән.

27 Үстәлик, ајагларыма
бухов вурурсан,

Бүтүн јолларымы
арашдырырсан,

Ајаг гојдуғум јери
ишарәләјирсән.

28 Бәли, адам� чүрүјүб-ҝедир,
Санки, ҝүвә јемиш палтар-
дыр.

14 Инсанын,
гадындан доғуланын

Өмрү ҝөдәкдир,,

әзаб-әзијјәтлә долудур.-

2 Чичәк кими ачыр,
сонра солур�,¸

Көлҝә кими гачыр вә
ҝөздән итир./

3 Сән ону
мүша�идә едирсән,

Ону чәкиб
мә�кәмәјә ҝәтирирсән.1

4 Ким напакдан
пак доғула биләр?À

Һеч ким!
5 Өмрү мүәјјән едилмишсә,
Демәли, ајларынын сајы
Сәнин әлиндәдир.

Сән она �әдд гојмусан,
ону кечә билмәз.3
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6 Нәзәрини онун үстүндән

ҝөтүр,
Һәлә ки муздуртәк
ҝүнүнү баша вурмајыб,
гој динҹәлсин.*

7 Һәтта ағаҹ үчүн үмид вар,
Кәсилсә, јенә ҹүҹәрәр,
Пө�рәләри ҹүҹәриб
бој атар.

8 Көкү јердә гоҹалса да,
Көтүјү торпагда өлсә дә,

9 Сујун ијини дујан кими
зоғ атар,

Ҹаван битки кими
гол-будаг атар.

10 Инсан исә өлүр, аҹиз �алда
јердә галыр,

Сон нәфәсини верир.
Һаны о?+

11 Дәниздән сулар јох олур,
Чајларын сују
азалыб гурујур.

12 Инсан да узаныр,
бир дә галхмыр.,

Ҝөјләр јох оланадәк
ојанмајаҹаг,

Кимсә ону јухудан
ојатмајаҹаг.-

13 Каш мәни
Мәзарда� ҝизләдәјдин,¸

Гәзәбин сојујана гәдәр ҝиз-
линдә сахлајајдын,

Вахт тәјин едәјдин, сонра
мәни јада салајдын./

14 Инсан өлсә,
бир дә јашармы?1

Көләлик� ҝүнләрим бојун-
ҹа ҝөзләрәм,

Та азадлыға чыханадәк.À

15 Сән чағыраҹагсан,
мән �ај верәҹәјәм,3

Әлләринин ишинин
�әсрәтини чәкәҹәксән.
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16 Амма инди
�әр аддымымы сајырсан,

Анҹаг ҝүна�ымы
ҝөрүрсән.

17 Тәгсирләрим бир торбада
мө�үрләниб,

Сән сә�вләрими
горујуб сахлајырсан.

18 Дағлар учуб дағылдығы
кими,

Гајалар јериндән
гопдуғу кими,

19 Сулар дашлары
овдуғу кими,

Селләр торпағы
јујуб апардығы кими,

Сән дә фани инсанын
үмидини мә�в етдин.

20 Сән она үстүн ҝәлирсән,
о јох олур,*

Ҝөркәмини дәјиширсән вә
јола салырсан.

21 Оғуллары �өрмәт-иззәт га-
заныр, онун хәбәри јох,

Һөрмәтдән дүшүр,
бунун фәргинә вармыр.+

22 Јалныз сағ икән
ағры дујур,

Јалныз дири икән
јас тутур».

15 Тә�мани Әлифәз, белә
ҹаваб верди:

2 «Һеч �икмәтли адам бош-
бош дәлилләр ҝәтирәр,

Үрәјини јанлыш фикирләр-
лә долдурар?

3 Сөзлә тәнбе� етмәк
фајдасыздыр,

Данышмагла кар ашмаз.
4 Сән Алла� горхусуну

гүввәдән салырсан,
Алла�а сајғыны
ҹылызлашдырырсан.

5 Ағзыны өјрәдән
тәгсирләриндир,

Дилиндән
�ијләҝәрлик төкүлүр.
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6 Сәни мә�кум едән

мән дејиләм,
өз дилиндир,

Өз додагларын әлеј�инә
данышыр.*

7 Олмаја, илк доғулан адам
сәнсән?

Бәлкә, сән тәпәләрдән
өнҹә доғулмусан?

8 Һеч Алла�ын сирләринә
гулаг асырсан?

Бәлкә, �икмәт
тәкҹә сәндәдир?

9 Сән нәји билирсән ки,
биз билмирик?+

Нәји анлајырсан ки,
биз анламырыг?

10 Арамызда ағсачлы да вар,
а�ыл да вар,,

Атандан јашлыдырлар.
11 Мәҝәр Алла�ын тәсәллиси,

Јумшаг дејилән сөзләр
сәнә бәс еләмир?

12 Нијә үрәјин белә гүррәлә-
нир?

Нијә ҝөзләриндән
алов пүскүрүр?

13 Сән Алла�ын Өзүнә аҹыг-
ланмысан,

Ағзындан бу ҹүр сөзләр
чыхарырсан.

14 Фани инсан нәдир ки,
тәмиз олсун?

Гадындан доғулан нәдир
ки, сале� олсун?-

15 Бах, О, мәләкләринә� белә,
ҝүвәнмир,

Һәтта ҝөјләр
Онун ҝөзүндә пак дејил.¸

16 О ки галды ијрәнҹ,
позғун адам ола!/

О адам ки �агсызлығы
су кими ичир.

17 Гулаг ас, сәнә сөјләјим,
Ҝөрдүкләрими нәгл едим,

59B59 � ÁÀ`eÀZB Yº-À//ÀaWÀ`SZÀD

18 Буну �икмәтлиләр дејиб,
Аталарындан ешидибләр,*

ҝизләтмәјибләр.
19 О аталар ки мәмләкәт јал-

ныз онлара верилмишди,
Һеч бир јаделли араларына
ҝирмәмишди.

20 Шәр адам, залым
өмрү боју,

Она ајрылан илләр боју
ишҝәнҹә чәкир.

21 Гулағында дә�шәт уғулту-
су сәсләнир,+

Динҹ дөврдә үстүнә
сојғунчу ҝәлир.

22 Зүлмәтдән чыхаҹағына
инанмыр,,

Ону гылынҹ ҝөзләјир.
23 Ора-бура вурнухуб

чөрәк ахтарыр,
дејир “�арададыр?”

Билир ки, зүлмәт ҝүнү ба-
шынын үстүнү кәсдириб.

24 Дәрд-губар ону горхудур,
Һүҹума �азыр дуран пад-
ша� кими ону
мәғлуб едир.

25 О, әлини Алла�а гаршы
узадыб,

Гүдрәт Са�ибини сајмыр�,
26 Галын, мө�кәм галханыны

ҝөтүрүб,
Дикбашлыгла Онун үстүнә
ҹумур,

27 Өзүнүловға апарыр,
Гарны пиј бағлајыб.

28 О, јерлә јексан олаҹаг шә-
�әрләрдә,

Кимсәсиз галаҹаг
евләрдә јашајыр.

Онлар даш галағына
дөнәҹәк.

29 О варланмајаҹаг, вар-дөв-
ләти артмајаҹаг,
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Мал-мүлкү
мәмләкәтә јајылмајаҹаг.

30 Зүлмәтдән гуртулмајаҹаг,
Пө�рәсини
алов гурудаҹаг,

Алла�ын бир үфүрүмүнә
јох олаҹаг.*

31 Гој о, бош шејләрә бел бағ-
лајыб алданмасын,

Нәсиби јалныз
пучлуг олаҹаг,

32 Ҝүнү ҝәлмәмиш
бу баш верәҹәк.

Будаглары
чичәк ачмајаҹаг,+

33 Мејнә кими гораларыны,
Зејтун ағаҹы кими
чичәкләрини төкәҹәк.

34 Алла�сызлар иҹмасында
�әјат јохдур,,

Рүшвәтхорлуг чадырыны
алов күл едәр.

35 Онлар бәлаја �амилә галыб
шәр доғурлар,

Бәтнләринин бары мәкр-
дир».

16 Әјјуб белә ҹаваб верди:

2 «Бу ҹүр сөзләри
чох ешитмишәм,

Сиз тәсәлли әвәзинә
әзаб верирсиниз!-

3 Бу бош-бош сөзләрин
сону олаҹаг?

Нә үчүн белә ҹаваб
верирсиниз?

4 Мән дә сизин кими
даныша биләрдим.

Мәним јеримдә
сиз олсајдыныз,

Әлеј�инизә бәлағәтли сөз-
ләр дејәрдим,

Сизә бахыб
башымы булајардым.¸

5 Амма јох,
ағзымдан чыхан сөзләр-
лә сизә дајаг олардым,

Дилимин тәсәллиси илә
овундурардым.*

6 Данышсам да,
ағрым кәсмир,+

Суссам да,
нә тәфавүтү вар?

7 Инди О, мәни үзүр,,

Күл-күлфәтими
гырыб-төкүб.

8 Будур шә�адәт — Сән әл
атыб мәни тутдун,

Белә ки, бу ҹылыз бәдәним
галхыб үзүмә дурду.

9 Алла�ын гәзәби
мәни дидир,
О, мәнә әдавәт бәсләјир,-

Мәнә дишләрини гыҹајыр.
Дүшмәнимин бахышлары
мәни дәлиб-кечир.¸

10 Онлар үстүмә
ағызларыны ачыблар,/

Тә�гир едиб
үзүмә шиллә вурурлар,

Дәстә-дәстә
әлеј�имә топлашырлар.1

11 Алла� мәни ҹа�ыл-ҹу�ула
тәслим едир,

Пис адамларын әлинә
атыр.À

12 Ра�ат јашајырдым,
О, мәни силкәләди,3

Пејсәримдән јапышыб
мәни әзди,

Өзүнә �әдәф сечди.
13 Охатанлары мәни

ә�атәјә алыр,4

О, бөјрәкләрими дешир,S

јазығы ҝәлмир,
Өдүмү јерә төкүр.

14 Бәдәними дәлик-дешик
едир,

Ҹәнҝавәр кими
үстүмә јүјүрүр.

15 Әјнимә чул тикмишәм,m

Шәрәфими�
јерә басдырмышам. U
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16 Ағламагдан јанагларым гы-

зарыб,*

Ҝөз гапагларыма
өлүм көлҝәси чөкүб.

17 Һәрчәнд әлимдә
зоракылыг јохдур,

Дуам да пакдыр.
18 Еј торпаг,

ганымын үстүнү өртмә!+

Гој фәрјадым динмәсин!
19 Будур,

ша�идим ҝөјләрдәдир,
Мәндән өтрү шә�адәт ве-
рән уҹалардадыр.

20 Јолдашларым
мәни әлә салыр,,

Худавәндин гаршысында
ҝөз јашы төкүрәм�.-

21 Гој инсанла Алла� арасын-
да кимсә �өкм чыхарсын,

Ики нәфәр арасында
олдуғу кими.¸

22 Өмрүмүн илләри түкәнир,
Мән ҝедәр-ҝәлмәзә
ҝедәҹәјәм./

17 Ҝүҹүм түкәниб, ҝүнлә-
рим сөнүб ҝедир,

Мәни гәбир ҝөзләјир.1

2 Ришхәндчиләр мәни
дөврәјә алыб,À

Онларын дүшмәнчилији
ҝөзүмүн габағындадыр.

3 Ҝиров верирәм, ҝөтүр,
гој Сәндә галсын,

Сәндән башга
ким әлими сыхыб
мәнә замин дурар?3

4 Онларын үрәјини дәрракә-
нин үзүнә бағладын,4

Буна ҝөрә дә
онлары јүксәлтмирсән.

5 Ушагларынын ҝөзләринин
нуру сөнүр,

О исә достларыны
пај ҝөтүрмәјә чағырыр.

5:B6> � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB Udfdad4 Ä¾4WÀO
`SYWÀ �d/*,ÀZ/À +*fm`*YD

6 Алла� мәни
дилә-дишә салыб,*

Үзүмә түпүрүрләр.+

7 Дәрддән ҝөзүм тор салыб,,

Бәдәним көлҝәдән фәрг-
ләнмир.

8 Дүрүст адамлар
буна мат галыр.

Алла�сызлар мәсумлары
дилхор едир.

9 Сале� адам
јолунда әзмлидир,-

Әли тәмиз адам
ҝет-ҝедә ҝүҹләнир.¸

10 Амма, бујурун,
итти�амларынызын да-
вамыны ҝәтирин,

Анҹаг аранызда �икмәтли
адам ҝөрмүрәм./

11 Ҝүнләрим баша чатыб,1

Нијјәтләрим,
гәлбимин арзулары
чилик-чилик олуб.À

12 Онлар: “Һәр ҝеҹәнин бир
ҝүндүзү вар”, — дејәрәк

Ҝеҹәни ҝүндүзә чевирир-
ләр.

13 Дуруб ҝөзләсәм,
Мәзар� евим олар,3

Јатағымы
зүлмәтдә сәрәрәм.4

14 Гәбрә�:S “Атам сәнсән”,
Торпаг гурдуна:
“Анам-баҹым сәнсән”, —
дејәрәм.

15 Һаны үмидим?m

Ким ону ҝөрүр?
16 Һамымыз торпағын алтына

ҝедәндә
Ода гапысы ҹәфтәли
Мәзара� енәҹәк». U

18 Шу�и БилдадV белә ҹа-
ваб верди:

2 «Бу сөзләриниз
нә вахт гуртараҹаг?
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Бир аз дәрракәниз олса,
биз дә данышардыг.

3 Нә үчүн ҝөзүнүздә �ејван
кими олмалыјыг?*

Нә үчүн ҝөзүнүздә
сәфе�� олмалыјыг?

4 Истәјирсән, �ирсиндән
өзүнү дидиб-парчала.

Мәҝәр сәнә ҝөрә
дүнја унудулаҹаг,

Јохса гајалар јериндән го-
паҹаг?

5 Бәли, шәр адамын ишығы
сөнәҹәк,

Оҹағы алов сачмајаҹаг.+

6 Чадырында ишыг
гаранлыға дөнәҹәк,

Чырағы сөнәҹәк.
7 Онун шух, ири аддымлары

гысалыб.
Фәндләри онун өзүнү
јыхаҹаг,,

8 Ајаглары ону торун үстүнә
апараҹаг,

О, дүз торун ичинә дүшә-
ҹәк.

9 Тәлә ону топуғундан
гапаҹаг,

Ҹәлә ону тутаҹаг.-

10 Онун үчүн торпагда
кәндир ҝизләдилиб,

Јолу үстүндә тәлә гојулуб.
11 Һәр јанда дә�шәт ону сәк-

сәндирир,¸

Аддымбааддым изләјир.
12 Тагәти кәсилир.

Бәла/ ону ахсадаҹаг.
13 Дәриси чүрүјүр,

Өлүмҹүл хәстәлик
гол-гычыны удур,

14 О, динҹ чадырындан чыха-
рылыб,1

Дә�шәтләр �өкмдарынын�
јанына апарылыр.

5<B7 � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB Z*bÀYS4D 5<B58
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15 Онун чадырында
јадлар јашајаҹаг,

Јурдуна
күкүрд төкүләҹәк.*

16 Алтында
көкләри гурујаҹаг,

Үстүндә будаглары.
17 Јер үзүндә

хатирәси галмајаҹаг,
Күчәдә, мә�әлләдә
ады чәкилмәјәҹәк.

18 Ајдынлыгдан
гаранлыға атылаҹаг,

Торпагдан говулаҹаг.
19 Елиндә нә өвлады, нә дә

нәвә-нәтиҹәси галаҹаг,
Обасында
бир кимсәси галмајаҹаг.

20 Онун фәлакәт ҝүнүндә
гәрб сакинләри
�ејрәтләнәҹәк,

Шәрг сакинләрини
дә�шәт бүрүјәҹәк.

21 Бәдәмәл адамын чадыры
бах, бу көкә дүшүр,

Алла�ы танымајанын јурду
бу ҝүнә галыр».

19 Әјјуб белә ҹаваб верди:

2 «Нә вахтадәк
мәни тәнҝә ҝәтирәҹәк-
синиз,+

Сөзләринизлә мәни
әзәҹәксиниз?,

3 Дөнә-дөнә� мәни
гынадыныз�,

Утанмадан мәнимлә
кобуд давранырсыныз.-

4 Туталым, мән
сә�в етмишәм,

Бабалы өз бојнума.
5 Инди ки өзүнүзү

үстүн тутурсунуз,
Алдығым тәнбе�ә лајиг ол-
дуғумудејирсиниз,
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6 Билин ки, мәни Алла� чаш-

гынлыға салыб,
О, торуну үстүмә атыб,
мәни овлајыб.

7 “Зүлм!” — дејә фәрјад еди-
рәм, �ај верән јохдур,*

Имдад диләјирәм,
�агг-әдаләт јохдур.+

8 О, јолума сәдд чәкиб,
аша билмирәм,

Јолларымы
зүлмәтә бүрүјүб.,

9 О, шәрәфими
әлимдән алыб,

Таҹы башымдан ҝөтүрүб.
10 О, мәни �әр тәрәфдән јы-

хыр ки, мә�в олум,
Үмидими ағаҹтәк
көкүндән гопарыр.

11 Мәнә гаршы
гәзәби алышыр,

Мәни өзүнә
дүшмән саныр.-

12 Ордулары бирләшиб
мәни мү�асирәјә алыр,

Чадырымын әтрафында дү-
шәрҝә салыр.

13 О, гардашларымы
мәндән узаглашдырыб.

Таныш-билиш
мәндән үз дөндәриб.¸

14 Достларым� јоха чыхыб,
Јолдашларым мәни уну-
дуб,/

15 Евимдәки гонаглар1 да,
гарабашларым да
мәни јад саныр,

Онларын ҝөзүндә
јаделли олмушам.

16 Нөкәрими чағырырам,
�ај вермир,

Дил ачыб јалварырам ки,
мәнә үрәји јансын.

17 Арвадым
нәфәсимдән ијрәнир,À

Гардашларым үчүн
үфунәт олмушам.

5=B58 � �*fd/ -\ÑdYOÀ-`À+*YD

18 Ушаглар да
мәнә хор бахыр,

Елә ки ајаға галхырам,
мәни әлә салырлар.

19 Јахын достларымын
мәндән зә�ләси ҝедир,*

Әзизләрим
әлеј�имә чыхыр.+

20 Бир дәри,
бир сүмүк галмышам,,

Дишимин дәриси илә
гуртулурам.

21 Инсафыныз олсун, ај дост-
ларым, мәнә рә�м един,

Ахы мәнә
Алла�ын әли дәјиб.-

22 Нијә сиз дә Алла� кими
мәни тәгиб едирсиниз,¸

Мәнә арамсыз
�үҹум едирсиниз?/

23 Каш сөзләрим
гәләмә алынајды,

Каш онлар
китаба јазылајды!

24 Дәмир гәләмлә,
гурғушунла

Гајаја �әкк олунуб
әбәди галајды!

25 Мән билирәм ки,
хиласкарым1 јашајыр,

О, сонра ҝәләҹәк, ҝәлиб
јерин үзәринә галхаҹаг.

26 Дәрим беләҹә
јох оландан сонра,

Һәлә сағ икән
Алла�ы ҝөрәҹәјәм,

27 Ону ҝөрәҹәјәм,
Ону мәним ҝөзләрим ҝөрә-
ҹәк, башгасынын јох!À

Ру�ум тәлатүм ичиндәдир.
28 Чүнки сиз: “Биз она зүлм

едирик?” — дејирсиниз,3

Санки, бу зилләтә
баис өзүмәм.

29 Гылынҹдан өзүнүз горхун!4

Гылынҹ ҝүна�ын үстүнә
ҹәза илә ҝәлир.

Билин ки, �аким вар».S
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20 Нә�мати Сөфәр* белә
ҹаваб верди:

2 «Бунлар мәни
тәшвишә салыб,

Дүшүнҹәләрим мәни
ра�ат гојмур,
данышмаға вадар едир.

3 Ешитдијим гынаг
шәнимә тохунур,

Ағлым мәҹбур едир ки,
ҹаваб верим.

4 Өзүн дә билирсән ки,
Бәшәр� хәлг едиләндән
бәри+

5 Шәр адамын севинҹ �арајы
гыса чәкир,

Алла�сызын шадлығы
ани олур.,

6 Әзәмәти ҝөјләрә
уҹалса да,

Башы булудлара дәјсә дә,
7 Өз нәҹиси кими

әбәдилик јох олаҹаг,
Ону ҝөрәнләр:
“О, �арададыр?” —
дејә сорушаҹаглар.

8 Хәјал кими учуб-ҝедәҹәк,
тапылмајаҹаг,

Ҝеҹә рөјасы кими
говулаҹаг.

9 Нә ону ҝөрмүш ҝөз,
Нә дә мәканы ону
бир да�а ҝөрмәјәҹәк.-

10 Өвладлары касыб-кусубдан
лүтф диләјәҹәк,

Сәрвәтини өз әли илә
ҝери верәҹәк.¸

11 Бир вахтлар сүмүкләринә
долмуш ҝәнҹлик гүввәси

Онунла бәрабәр
торпаг алтында јатаҹаг.

12 Пислик ағзында шәрбәт
дадса да,

Онудилинин алтында
ҝизләтсә дә,

6>B8 � �*fd/ �/ÀYD

13 Әзизләјиб бәсләсә дә,
Дамағында сахласа да,

14 Лоғмасы гарнында
туршујаҹаг,

Ичиндә илан� зә�әринә дө-
нәҹәк.

15 Једији вар-дөвләти
гусаҹаг,

Алла� гарнындан
чыхараҹаг.

16 О, илан зә�әрини әмәҹәк,
Ҝүрзә ону чалыб
өлдүрәҹәк.

17 Ҝөзләри бир да�а
ҝур сулары,

Јағ, бал селләрини
ҝөрмәјәҹәк.

18 Топладығы мал-мүлкү
ҝери верәҹәк,
јејә билмәјәҹәк,

Тиҹарәтдән газандығы
вар-дөвләт она севинҹ
ҝәтирмәјәҹәк.*

19 Чүнки касыб-кусубу
әзиб-тапдалајыб,

Өзү тикмәдији еви
әлә кечириб.

20 Гәлбиндә
ра�атлыг олмајаҹаг,

Вар-дөвләти
ону гуртармајаҹаг.

21 Ашырыб јемәјә
�еч нә галмајыб,

Она ҝөрә фираванлығы
узун сүрмәјәҹәк.

22 Вар-дөвләти башындан
ашанда ра�атлығыны
итирәҹәк,

Бәдбәхтлик вар гүввәсилә
онун үстүнә ҝәләҹәк.

23 О, гарныны дојдуранда
Алла� шиддәтли гәзәбини
онун үзәринә төкәҹәк,

Һиддәтини үзәринә јағды-
раҹаг, ҝедиб бағырсагла-
рына чатаҹаг.
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24 О, дәмир сила�ын

габағындан гачанда
Мис камандан атылан ох-
лар онудәлиб-дешәҹәк.

25 Оху күрәјиндән,
Бәрг вуран оху
өд кисәсиндән чыхарыр,

Онудә�шәт бүрүјүр.*

26 Хәзинәси зүлмәтә
нәсиб олаҹаг,

Һеч кимин јелләјиб алыш-
дырмадығы од ону јанды-
раҹаг,

Чадырында сағ галанын
вај �алына!

27 Ҝөјләр онун пахырыны
ачаҹаг,

Јер она гаршы галхаҹаг.
28 Лејсан јағыш

евини учуруб апараҹаг.
Бәли, Алла�ын гәзәб ҝү-
нүндә селләр ҹошаҹаг.

29 Будур шәр адамын
Алла�дан алдығы пај,

Будур Алла�ын она ајыр-
дығы мирас».

21 Әјјуб белә ҹаваб верди:

2 «Мәнә јахшы-јахшы
гулаг асын,

Онда мәнә тәсәлли вермиш
оларсыныз.

3 Бир аз сәбир един,
мән данышым,

Сонра лағ едәрсиниз.+

4 Мәҝәр мән шикајәтими
инсана әрз едирәм?

Белә олсајды,
�өвсәләм даралмазды?

5 Үзүмә бахын, мат галын,
Әлинизи
ағзынызын үстүнә гојун.

6 Бу �агда дүшүнәндә
өзүмә јер тапмырам,

Бүтүн бәдәним әсир.
7 Нә үчүн шәр адам

узун өмүр сүрүр,,

Јаша долур, вар-дөвләти
башындан ашыр?*

8 Өвладлары даим ҝөзүнүн
габағындадыр,

Нәвә-нәтиҹә ҝөрүр.
9 Евиндә әмин-аманлыг вар,

горху-�үркүдән узагдыр,+

Алла� дәјәнәјилә
ону вурмур.

10 Буғасы ҹүтләшир,
тохуму �әдәр ҝетмир,

Инәји доғур, бала салмыр.
11 Оғуллары дәстә-дәстә

чөлә гачыр,
Ушаглары атылыб-дүшүр.

12 Авазларыны гавалла, чәнҝ-
лә гоша јүксәлдирләр,

Неј сәси алтында
шадланырлар.,

13 Онлар фираван
өмүр сүрүр,

Мәзара� да
ра�атҹа енирләр.

14 Амма Алла�а дејирләр:
“Биздән әл чәк!

Сәнин јолуну
танымаг истәмирик.-

15 Гүдрәт Са�иби кимдир ки,
Она гуллуг едәк?¸

Ону танымагла
нә газанаҹағыг?”/

16 Амма билирәм ки,
онларын фираванлығы
өз әлләриндә дејил.1

Шәр адамын дүшүнҹәси�
мәндән узагдыр.À

17 Чох ҝөрмүсүнүз,
писләрин чырағы сөн-
сүн?3

Бәлаја дүчар олсунлар?
Худавәнд гәзәбләниб
онлары мә�в етсин?

18 Онлар нә вахтса
күләјин говдуғу
саман чөпү кими,
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Гасырғанын совурдуғу чөр-
чөп кими олублар?

19 Алла� адамын ҹәзасыны
оғулларына сахлајаҹаг.

Амма гој Худавәнд онун
өзүнә чәкдирсин ки,
о, буну билсин.*

20 Гој о, мә�вини
өз ҝөзләри илә ҝөрсүн,

Гүдрәт Са�ибинин гәзәби-
ни өзү ичсин.+

21 Чүнки өмрүнүн ајлары
јарыда кәсилсә,,

Өлүб-ҝедәндән сонра
она нә, өвладлары илә
нә олаҹаг?

22 Мәҝәр кимсә Алла�а
билик верә биләр?-

О ки јүксәкләрдә оланлары
мү�акимә едир.¸

23 Бир адам
дәрд-сәри олмадан өлүр,

Бәдәни ҝүмра�,/

24 Будлары јоғун,
Сүмүкләри
гүввәтли �алда өлүр.

25 О бириси исә дәрд ичиндә,
Һәјатдан кам алмамыш
өлүр.

26 Икиси дә
торпагда ујујаҹаг,1

Икисинин дә бәдәнинә
гурдлар дарашаҹаг.À

27 Сизин фикирләриниздән,
Мәнә јаманлыг етмәк
үчүн� гурдуғунуз фәнд-
ләрдән аҝа�ам.3

28 Дејирсиниз:
“Һаны әсилзадәнин еви?

Һаны шәр адамын чадыры,
�аны онун мәскәни?”4

29 Јолчулардан сорагламады-
ныз?

Онларын мүша�идәсини
арашдырыб-өјрәнмәди-
низ ки,
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30 Фәлакәт ҝүнүндә
шәр адама аман верилир,

Гәзәб ҝүнүндә о гуртулур?
31 Ким онун �әрәкәтини

үзүнә вурар,
Әмәлләринин
�ејфини чыхар?

32 Бәли, о, гәбиристанлыға
апарылаҹаг,

Гәбринин
кешијиндә дураҹаглар.

33 Торпаг она хош олаҹаг.*

Бүтүн бәшәр
онун ардынҹа ҝедир,+

Ондан габаг ҝедәнләрин дә
сајы билинмир.

34 Белә исә, бош тәсәллиниз
нәјимә ҝәрәкдир?,

Сөзләриниз башдан-баша
јаландыр!»

22 Тә�мани Әлифәз- белә
ҹаваб верди:

2 «Инсандан Алла�а
нә фајда?

Ағыллы адамын Она
нә хејри?¸

3 Мәҝәр сәнин сале�лијин
Гүдрәт Са�ибинә лазым-
дыр�?

Јохса тәмиз �әјатынын
Она хејри вар?/

4 Һеч мөминлијинә ҝөрә
Алла� сәнә ҹәза верәр?

Сәнинлә чәкишәр?
5 Мәҝәр бу, сәнин �әдсиз

пислијинә ҝөрә дејил?
Битиб-түкәнмәјән тәгсир-
ләринә ҝөрә дејил?1

6 На�агдан гардашларындан
ҝиров ҝөтүрүрсән,

Ҹамааты сојуб
лүт гојурсан.À

7 Јорғун адамдан
бир гуртум сују,

Аҹ адамдан бир тикә чөрә-
ји әсирҝәјирсән.3
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8 Торпаг ҝүҹлүнүн

әлиндәдир,*

Орада севилиб-сечилмиш-
ләр јашајыр.

9 Сән исә дул гадынлары
әлибош гајтардын,

Јетимләрин гол-ганадыны
гырдын.

10 Буна ҝөрә әтрафына
тәләләр дүзүлүб,+

Гәфил горху
сәни сарсыдыр,

11 Буна ҝөрә зүлмәтдәсән, ҝө-
зүн ҝөрмүр,

Азғын сулар
сәни гәрг едир.

12 Мәҝәр Алла�
уҹа ҝөјләрдә дејил?

Улдузлара бах, ҝөр
неҹә јүксәкдәдирләр.

13 Сән исә дејирсән:
“Алла� нә билир?

Зүлмәтин архасындан
О, неҹә мү�акимә
едә биләр?

14 О, ҝөј гүббәси үзәриндә ҝә-
зишәндә

Булудлар Онун габағыны
кәсир ки, ҝөрмәсин”.

15 Сән пис адамларын гојдуғу
Гәдим јолла ҝедәҹәксән?

16 Өлүм онлары вахтындан
әввәл �аглајыб,

Бүнөврәләрини
сел јујуб-апарыб.,

17 Алла�а дејирдиләр:
“Биздән әл чәк!

Гүдрәт Са�иби бизә
нә едә биләр?”

18 Ҝәл ки онларын евини
наз-немәтлә долдуран
О олуб.

(Мәнсә белә пис фикирләр-
дән узағам.)

19 Сале�ләр онларын мә�ви-
ни ҝөрүб севинәҹәк,

Мәсумлар онлара ҝүләҹәк:

20 “Дүшмәнләримиз
гырылды,

Онлардан нә галдыса,
јаныб күл олду”.

21 Ҝәл сән Алла�ы таны,
онда ра�атлыг тапарсан,

Хејир тапарсан.
22 Онун ағзындан чыхан

гануну ешит,
Сөзләрини
үрәјиндә* сахла.

23 Гүдрәт Са�ибинә тәрәф
гајытсан, әввәлки фира-
ванлығын гајыдар.+

Һагсызлығы чадырындан
узаглашдырсан,

24 Гызыл күлчәләрини
торпаға,

Офир гызылыны,

дашлы дәрәјә атсан,
25 Гүдрәт Са�иби

сәнин гызылын,
Сәнин халис ҝүмүшүн
олар.

26 Гүдрәт Са�иби
сәнин севинҹин олар,

Башыны галдырыб
Алла�а бахарсан.

27 Она јалварарсан,
сәни ешидәр,

Нәзирләрини
јеринә јетирәрсән.

28 Нијјәтләрин баш тутар,
Јолуна нур әләнәр.

29 Лакин ловғалансан,
рәзил оларсан.

Һәлим адамы исә
О хилас едәр.

30 О, мәсуму гуртарар.
Әлин тәмиздирсә, сән дә
мүтләг гуртуларсан».

23 Әјјуб белә ҹаваб верди:

2 «Бу ҝүн дә шикајәтим
сәнҝимәјәҹәк.-

А�-вај етмәкдән
тагәтим кәсилиб.
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3 Каш Алла�ын јерини

биләјдим,*

Онда бирбаша мәканына
ҝедәрдим,+

4 Ишими �үзурунда
әрз едәрдим,

Бүтүн дәлилләрими
өнүнә дүзәрдим.

5 Онун вердији ҹавабы
биләрдим,

Сөзләринин үзәриндә
дүшүнәрдим.

6 Мәҝәр О,
бөјүк гүдрәти илә
мәнимлә чәкишәрди?

Әсла! О, мәни
мүтләг динләјәрди.,

7 Орада әмәлисале� адам мә-
сәләсини Онунла
�әлл едә биләр.

Мән дә �акимимдән
�әмишәлик бәраәт алыб
ҝедәрдим.

8 Амма шәргә ҝедирәм,
орада јохдур,

Ҝери гајыдырам,
Ону тапмырам.

9 О, солда чалышыр, амма
Она баха билмирәм,

Саға дөнүр,
јенә Ону ҝөрмүрәм.

10 О исә тутдуғум јолу
јахшы билир.-

Онун сынағындан саф гы-
зыл кими чыхарам.¸

11 Мән Онун аддымларынын
изијлә ҝетмишәм,

Онун јолуну тутмушам,
азмамышам./

12 Ағзындан чыхан әмрләри
позмамышам,

Тәләб етдијиндән дә
артығыны етмишәм.1

13 О гәт етдисә, ким Она
әнҝәл ола биләр?À

Көнлү нә истәсә,
ону да едәр.3

14 Мәнимлә бағлы нијјәтини
ахырадәк јеринә јетирә-
ҹәк.

Һәлә нә гәдәр
белә ишләр ҝөрәҹәк!

15 Одур ки, Она ҝөрә
ра�атлығым итиб,

Онудүшүнәндә
мәни горху басыр.

16 Алла� ҹәсарәтими
әлимдән алыб,

Гүдрәт Са�иби
мәни горхуја салыб.

17 Анҹаг мәни нә гаранлыг,
Нә дә үзүмү өртән зүлмәт
сусдура билиб.

24 Нијә Гүдрәт Са�иби
�өкм вахтыны тәјин
етмир?*

Нијә Ону таныјанлар
Онун ҝүнүнү� ҝөрмүр?

2 Адамлар сәр�әд нишанла-
рыны дәјишдирир,+

Гојун-гузулары оғурлајыб
өз өрүшләринә апарыр.

3 Јетим-јесирин улағыны
апарырлар,

Дул гадынын өкүзүнү
ҝиров ҝөтүрүрләр.,

4 Касыб-кусубу итәләјиб
јолдан салырлар.

Дүнјанын фағырлары
ҝизләнмәјә мәҹбурдур.-

5 Касыблар чөл ешшәји¸

кими јемәк ахтарыр,
Балалары үчүн чөл-бија-
банда чөрәк ахтарыр.

6 Башгасынын тарласында
мә�сул топламалы олур-
лар�,

Шәр адамын үзүмлүјүндә
башаг јығырлар.

7 Ҝеҹә чылпаг јатырлар,/

Сојугда үстләрини өртмәјә
�еч нәләри јохдур.
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8 Дағларда јаған лејсандан

исланырлар,
Далдаланаҹаг тапмајыб
гајаја сығынырлар.

9 Шәр адамлар атасыз уша-
ғы дөшдән ајырыр.*

Јохсулларын палтарыны
ҝиров ҝөтүрүрләр.+

10 Онлары вадар едирләр ки,
лүт, чылпаг,

Аҹ-јалаваҹ тахыл дәрзләри
дашысынлар.

11 Ҝүнорта истидә
бағ �асарлары арасында
әлләширләр�,

Үзүмсыханда үзүм тапда-
лајыр, өзләри исә сусуз-
лугдан јанырлар.,

12 Шә�әрдән өләнләрин
зарылтысы ҝәлир,

Ағыр јараланмыш адамлар
имдад диләјир,-

Алла� исә бүтүн бунлара
мә�әл гојмур�.

13 Еләләри вар ки,
нура гаршы чыхыр,¸

Нурун јолуну танымыр,
Јоллары илә ҝетмирләр.

14 Гатил ҝүн доғанда галхыр,
Фағыры, касыбы өлдүрүр,/

Ҝеҹә исә оғурлуг едир.
15 Зинакар гаш гаралан вах-

ты ҝөзләјир.1

“Һеч ким мәни ҝөрмәз!”À —
дејиб үзүнү өртүр.

16 Онлар гаранлыгда
ев јарыр,

Ҝүндүз чөлә чыхмыр,
Ҝүн ишығындан гачыр.3

17 Сә�әр онлар үчүн
зүлмәтә бәрабәрдир,

Ахы зүлмәтин дә�шәти
онлара танышдыр.
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18 Ди ҝәл, сел-су онлары
сүрәтлә апарыр,

Торпаглары
ләнәтләнәҹәк,*

Үзүм бағларына
гајытмајаҹаглар.

19 Гураглыг вә исти
гары әридиб апардығы
кими,

Мәзар� да ҝүна�кары
апараҹаг.+

20 Анасы ону унудаҹаг,
торпаг гурду бәдәнини је-
јәҹәк,

Хатирәләрдән силинәҹәк.,

Һагсызлыг ағаҹтәк
гырылыб-сынаҹаг.

21 Ҝүна�кар адам сонсуз га-
дыны сојуб-талајыр,

Дул гадына
�агсызлыг едир.

22 Алла� голузорлулары
гүдрәти илә јыхаҹаг.

Јүксәлсәләр дә, онларын
�әјатына зәманәт јохдур.

23 Алла� јол верир ки,
онлар архајын-архајын ја-
шасынлар,-

Амма онларын �әр адды-
мына ҝөз гојур.¸

24 Гыса мүддәтә уҹалыр,
сонраса јох олурлар./

Ашағы салынырлар,1

�амы кими, онлары да јы-
ғырлар,

Сүнбүл кими кәсирләр.
25 Инди ким мәни

јаланчы чыхара биләр?
Ким сөзүмү
тәкзиб едә биләр?»

25 Шу�и БилдадÀ белә ҹа-
ваб верди:

2 «О, �өкмрандыр,
О, зә�млидир,

Одур ҝөјдә сүл�ү
бәргәрар едән.
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3 Ким Онун гошунларыны

саја биләр?
Нуру кимин үзәринә доғ-
маз?

4 Белә исә, фани инсан
Алла�ын гаршысында
�аглы чыха биләрми?*

Гадындан доғулан тәгсир-
сиз� ола биләрми?+

5 Бах, �әтта ај парлаг дејил,
Онун ҝөзүндә улдузлар
белә, пак дејил.

6 О ки галды торпаг гурду
олан фани инсан,

Сохулҹандан фәргләнмәјән
бәшәр оғлу!»

26 Әјјуб белә ҹаваб верди:

2 «Ҝүҹсүз адама
әҹәб көмәк етдин!

Тагәтсиз голу
әҹәб хилас етдин!,

3 Һикмәтсиз адама неҹә
ҝөзәл мәслә�әт вердин!-

Ағыл-камалыны
ортаја гојдун!

4 Бу сөзләри кимә дејирсән?
Кимдән тәб алыб
бунлары дејирсән?

5 Өлүмүн дустаглары
тир-тир титрәјир.

Онлар дәниздән,
дәниздәки мәхлуглардан
ашағыдадыр.

6 Алла�ын гаршысында
Мәзар� чылпагдыр,¸

Гара торпаг� ачыгдыр.
7 О, шимал сәмасыны бошлу-

ғун үзәринә сәриб,/

Јери �ечликдә асыб.
8 Сулары булудларына

бүкүр ки,1

Булудлар ағырлыгдан
јыртылмасын.

69B8 � �*fd/ ]*VD 6:B: � �+`Dj1\WD �ºO
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9 Булудлары тахтынын
үзәринә јајараг*

Ону ҝөздән ҝизләдир.
10 Суларын сәт�индә

үфүг ҹызыр,+

Ишыгла гаранлыг арасын-
да сәр�әд гојур.

11 Ҝөјүн сүтунлары
силкәләнир,

Онун сәсиндән
донуб галыр.

12 О, гүввәтилә
дәнизи чалхалајыр,,

Дәниз әжда�асыны�
�икмәтилә парча-парча
едир.-

13 Нәфәсилә�
ҝөјү ајдын едир,

Онун әли
сүрүнән иланы әзир.

14 Бүтүн бунлар Онун ишлә-
ринин бир зәррәсидир,¸

Онун �аггында ешитдији-
миз зәиф бир пычылты-
дыр!

Бәс онда мө�тәшәм ҝурул-
тусуну ким анлаја би-
ләр?»/

27 Әјјуб сөзүнә давам етди:

2 «Әдаләти мәнә чох ҝө-
рән,1 мәни инҹидәнÀ

Гүдрәт Са�ибинә,
Алла�а анд олсун!

3 Нә гәдәр ки нәфәсим
ҝедиб-ҝәлир,

Бурнумда Алла�ын
вердији ру� вар,3

4 Ағзымдан �еч бир �агсыз-
лыг чыхмајаҹаг,

Дилим
јалан данышмајаҹаг!

5 Әсла сизә
�агг газандырмарам!
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Мән сон нәфәсимәдәк
садиг галаҹағам�!*

6 Сале�лијими горујаҹағам,
әлдән вермәјәҹәјәм!+

Нә гәдәр ки сағам, үрәјим
мәни гынамајаҹаг.

7 Гој дүшмәним пис адама,
Мәнә �үҹум едән ҝүна�ка-
ра тај олсун.

8 Алла�сыз адам мә�в олан-
да,, Худавәнд ҹаныны
аланда,

Үмиди нәјә галар?
9 Башына

дәрд-бәла ҝәләндә
Алла� онун фәрјадыны
ешидәҹәкми?-

10 Гүдрәт Са�иби
онун севинҹи олаҹагмы?

О, Алла�а ҝеҹә-ҝүндүз
јалвараҹагмы?

11 Сизә Алла�ын гүдрәти �аг-
гында билик верәҹәјәм�,

Гүдрәт Са�иби барәсиндә
�еч нә ҝизләтмәјәҹәјәм.

12 Әҝәр �амыныз
вә�јләр алмысынызса,

Онда нијә бош-бош
данышырсыныз?

13 Пис адамын
Алла�дан алаҹағы пај,¸

Зүлмкарын
Гүдрәт Са�ибиндән
алаҹағы мирас будур.

14 Оғуллары чохалса да,
гылынҹдан өләҹәк,/

Нәсли гарындолусу
чөрәк јемәјәҹәк.

15 Ондан сонра сағ галанлар
бәладан тәләф олаҹаг,

Дул галмыш арвадлары он-
лардан өтрү ағламајаҹаг.

6;B9 � �*fd/ bÀYS4WSUSYS -\`dUd+Oa*fW*O
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16 Гум гәдәр ҝүмүш
јығыб-топласа да,

Ҝил јығыны кими либасы
үст-үстә јығса да,

17 Гој јығсын,
Онлары сале� ҝејәҹәк,*

Ҝүмүшүнү мәсумлар бө-
лүшдүрәҹәк.

18 Тикдији ев мө�кәм дејил,
санки, ҝүвә комасыдыр,

Ҝөзәтчи чардағы+ кими-
дир.

19 О, варлы-�аллы јатаҹаг,
мә�сулу бичилмәјәҹәк,

Бир дә ҝөзүнү ачаҹаг ки,
лүт-үрјан галыб.

20 Дә�шәт үстүнә
сел кими ҝәләҹәк,

Ҝеҹә вахты туфан ону
алыб апараҹаг.,

21 Шәрг күләји ону совураҹаг,
о јох олаҹаг,

Ону јериндән сүпүрүб
апараҹаг.-

22 О гачыб ҹаныны гуртармаг
истәјәндә¸

Күләк амансызҹасына
үстүнә атылаҹаг,/

23 Өз мәскәниндән чәпик ча-
лыб бу адама лағ едәҹәк,

Ону фитә басаҹаг�.1

28 Бәли, ҝүмүшүн
мәдәни вар,

Гызылы сафлашдырмаг
үчүн јер вар.À

2 Дәмир торпагдан
чыхарылыр,

Мис гајалардан алыныр.3

3 Инсан гаранлығы
мәғлуб едир,

Сонаҹан зүлмәтдә,
гаранлыгда

Филиз ахтарыр.
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4 Јурдлардан узагларда,

инсан ајағы дәјмәмиш,
Хатырланмајан јерләрдә
мәдән ачыр.

Бәзиләри кәндирдән салла-
ныб ашағы енир.

5 Јерин үстүндә
азугә јетишир,

Алты исә, санки, аловдан
тәлатүмә ҝәлир�.

6 Орада дашларда ҝөј јагут,
Торпагда гызыл вар.

7 Оранын јолуну
јыртыҹы гушлар билмәз,

Гара чалағанын
ҝөзү ҝөрмәз,

8 Мәғрур �ејванлар
ораны тапдаламајыб,

Ораја ҝәнҹ асланын ајағы
дәјмәјиб.

9 Инсан әли
чахмагдашыны чапыр,

Дағлары
јериндән ојнадыр.

10 Гајалыгда
су архлары* ачыр,

Ҝөзү �әр ҹүр гијмәтли
дашы сезир.

11 Чајларын мәнбәјинә
бәнд гојур,

Ҝизлини ашкара чыхарыр.
12 Бәс �икмәти

�арадан тапмаг олар?+

Дәрракәнин мәнбәји
�арадыр?,

13 Онун гијмәтини
инсан билмәз,-

О, ишыглы дүнјада�
тапылмаз.

14 Дәрин сулар дејир:
“Мәндә јохдур!”

Дәниз дә дејир:
“Мәндә јохдур!”¸

6<B9 � Ã¾`ºZº`E a¾Ñ+Àb -*4mZbm SjWÀO
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15 О, саф гызылла алынмаз,
Онун дәјәриндә
ҝүмүш чәкилә билмәз,*

16 Офир гызылына,+

Дамарлы әгигә,
ҝөј јагута сатылмаз.

17 Гызыл вә шүшә
она тај ола билмәз,

Халис гызыл
габа дәјишилмәз.,

18 Јанында мәрҹанын,
дағ бүллурунун ады белә,
чәкилмәз,-

Чүнки �икмәт мирваридән
дә гијмәтлидир.

19 Куш топазы¸

она тај ола билмәз,
Ону ән саф гызыла
ала билмәзсән.

20 Бәс �икмәт
�арадан ҝәлир?

Дәрракәнин мәнбәји
�арадыр?/

21 О, бүтүн ҹанлыларын ҝө-
зүндән ҝизлидир,1

Ҝөјдә учан гушлардан да
ҝизләдилиб.

22 Һәлак вә өлүм дејир:
“Гулағымыз анҹаг
сорағыны ешидиб”.

23 Онун мәскәнини
јалныз Алла� билир,

О билир ону
неҹә тапмаг олар.À

24 Чүнки О, дүнјанын уҹгар-
ларынадәк бахыр,

Сәма алтында
�әр шеји ҝөрүр.3

25 О, күләјә4 ҝүҹ верәндә,
Сулары өлчәндә,S

26 Јағыша ганун гојанда,m

Гара булуда, шимшәјә
јол ҹызанда,U

27 Һикмәти ҝөрдү,
ону иза� етди,
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Ону �азырлады,
ону сынады.

28 Инсана деди:
“Је�овадан горхмаг,
бах будур �икмәт,*

Писликдән узаг дурмаг,
будур дәрракә!”»+

29 Әјјуб сөзүнә давам етди:

2 «Каш өтән чағларыма
гајыда биләјдим,

Алла�ын мәни
�ифз етдији ҝүнләрә.

3 О вахтлар чырағы
башымын үстүндә
ишыг сачарды,

Онун нуру илә гаранлығы
јарыб-кечәрдим.,

4 Һәјатымын ҹошгун чағла-
рыны јашајырдым,

Чадырымда Алла�ын
достлуғуну дујурдум,-

5 Гүдрәт Са�иби
�әлә мәнимлә иди,

Балаларым�
әтрафымда иди.

6 О вахтлар ајагларым гајмаг
ичиндә иди,

Гајалардан мәнә
јағ сүзүлүрдү.¸

7 Шә�әр дарвазасына
чыхардым,/

Мејданда әјләшәрдим.1

8 Ҹаванлар мәни ҝөрәндә
јол верәрди,

Һәтта јашлылар
ајаға дуруб дајанарды,À

9 Башчылар
сусуб данышмазды,

Әлләри илә
ағзыны јумарды.

10 Бәјләр дилини ударды,
Сәсләри чыхмазды.

11 Сө�бәтими ешидәнләр
барәмдә хош сөзләр де-
јәрди,

6=B9 � �*fd/ Z¾VÀ`WÀ`SYD

Мәни ҝөрәнләр
хејримә данышарды.

12 Чүнки мән
имдад диләјән касыбы,*

Јетими, кимсәсизи
гуртарырдым.+

13 Һәлакдан гуртардығым фә-
гирләр мәнә
хејир-дуа верәрди,,

Дул гадынын гәлбини
шад едәрдим.-

14 Мән сале�лији ҝејинирдим,
Әдаләтим мәнә әба кими,
чалма кими иди.

15 Корлара ҝөз,
Топаллара ајаг идим,

16 Касыблара ата идим,¸

Јадларын ишинә
бахардым,/

17 Ҝүна�карын
әнҝини әзәрдим,1

Овунудишиндән дартыб
алардым.

18 Дејәрдим: “Ҝүнләрим
гум гәдәр олаҹаг,

Сон нәфәсими
оҹағымда верәҹәјәм,À

19 Көкләрим
сулара ҝедиб-чыхаҹаг,

Будагларымда
ше� ҝеҹәләјәҹәк.

20 Шө�рәтим солмајаҹаг,
Әлимдә каманым
дөнә-дөнә атаҹаг”.

21 Инсанлар мәни
интизарла динләјәрди,

Сусуб мәслә�әтими
ҝөзләјәрди.3

22 Сөзүмүн үстүндән демәјә
сөз тапмаздылар,

Сөзүм онларын гулағына
хош ҝәләрди.

23 Јағышы ҝөзләјәнтәк
мәни ҝөзләјәрдиләр,

Сөзләрими ба�ар јағышы-
тәк ичәрдиләр.4
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24 Үзләринә ҝүлүмсәјәндә

ҝөзләринә инанмазды-
лар,

Үзүмүн нуру онлара
архајынлыг верәрди�.

25 Башчы кими онлара
јол ҝөстәрәрдим.

Мән гошунларынын ичин-
дә падша� кими,*

Јаслылара тәсәлли верән
кими јашајырдым.+

30 Амма инди
дүнәнки ушаглар
�алыма ҝүлүр.,

Вахтилә онларын аталары-
ны сүрүмү горујан итлә-
рин јанына гојмаздым.

2 Онларын ҝүҹү
нәјимә лазым иди?

Онларда ҹан галмајыб,
3 Јохсуллуг, аҹлыг

тагәтләрини кәсиб.
Виран галмыш,
бәрбад олмуш

Гуру торпағы чејнәјирләр.
4 Коллугдан

дузлу битки јығырлар,
Сүпүрҝә колунун
көкләрини јејирләр.

5 Ҹамаат онлары
ел арасындан говур,-

Оғру кими
үстләринә чығырыр.

6 Онлар дәрә јамаҹларында,
Торпагдакы, гајалардакы
ојугларда јашајырлар.

7 Коллугдан гышгырырлар,
Ҝиҹиткән алтында
бир-биринә гысылырлар.

8 Ахмагларын, адсыз-сансыз
адамларын оғуллары
кими

Мәмләкәтдән говулурлар.

6=B68 � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB º4ºYºZ Zd`dZd
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9 Инди исә мәни
мәсхәрәјә гојурлар,*

Ма�ны гошуб лағ едирләр.+

10 Мәндән икра� едир,
ҝен ҝәзирләр,,

Чәкинмәдән
үзүмә түпүрүрләр.-

11 Чүнки Алла�
јараг-јасағымы алды,
мәни зәлил етди,

Онлар да габағымда
азғынлашыблар.

12 Сағ тәрәфдән дәстә илә
үстүмә ҝәлирләр,

Мәни гачаг едирләр,
Јолумда өлүм сәдләри го-
јурлар.

13 Јолуму бәрбад едирләр,
Дәрдимә дәрд гатырлар,¸

Габагларыны алан јохдур�.
14 Елә бил, дивардакы

ири јарыгдан чыхырлар,
Виранәлијин ортасында
пејда олурлар.

15 Дә�шәт мәни чулғајыб,
Санки, ләјагәтими
күләк совуруб апарыр,

Гуртулушум булуд кими
тез кечиб-ҝедир.

16 Ҹаным әлдән ҝедир,/

Гара ҝүнләр
мәни �аглајыб,1

17 Ҝеҹәләр ағрыдан
сүмүкләрим дешилир,À

Бәдәним ҝөјнәјир,
ағры кәсилмир.3

18 Шиддәтиндән
палтарым корланыб�,

Јахалыг кими мәни боғур.
19 Алла� мәни

палчыға батырыб,
Тоз кими,
күл кими олмушам.
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20 Сәндән имдад диләјирәм,

амма ҹаваб вермирсән,*

Дуруб дајанмышам, Сән
исә �еј мәнә бахырсан.

21 Мәнә гаршы
рә�мсиз олмусан,+

Әлинин бүтүн ҝүҹү илә �ү-
ҹум едирсән.

22 Мәни галдырыб
күләклә совурурсан,

Туфанын ичиндә
чалхалајырсан�.

23 Билирәм ки, мәни өлүмә,
Һамынын ҝедәҹәји евә
јоллајаҹагсан.

24 Амма гара ҝүнүндә имдад
диләјән, тапданыб-әзил-
миш инсана,

Һеч ким әл галдырмаз.
25 Мәҝәр мән дара дүшәнләр

үчүн ағламырдым?
Мәҝәр касыблардан өтрү
үрәјим ағрымырды?-

26 Јахшылыг ҝөзләдијим јер-
дә јаманлыг ҝәлди,

Ишыг ҝөзләјәркән
зүлмәт ҝәлди.

27 Тәлатүм ичиндәјәм,
ра�атлығым јохдур,

Гара ҝүнләрлә үзләшдим.
28 Ҝүнәш шәфәг сачмыр, гәм-

гүссә ичиндә ҝәзирәм,¸

Ҹамаат арасында
галхыб гышгырырам,
имдад диләјирәм.

29 Мән чаггаллара
гардаш олмушам,

Дәвәгушу/ балаларына јол-
даш олмушам.

30 Дәрим гапгара гаралыб, тө-
күлүб,1

Сүмүкләрим
истидән� јаныр.

31 Чәнҝим анҹаг ағы дејир,
Нејим ағлајыр.

7>B66 � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB YÀZS À4S+ U\f
1/S`aÀZD 7>B7> � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB -m4O
/m`Y*/*ZD

31 Ҝөзләримлә
ә�д бағламышам,*

Бир гыза пис ҝөзлә
неҹә баха биләрәм?+

2 Белә етсәм, Алла� мәнә
�ансы пајы верәр?

Уҹалардакы Гүдрәт Са�и-
би �ансы мирасы верәр?

3 Мәҝәр �агсызларын башы-
на бәла ҝәлмир?

Бәдбәхтлик бәдәмәл адам-
лара үз вермир?,

4 Мәҝәр О, мәним јолларымы
ҝөрмүр?-

Мәҝәр �әр аддымымы
сајмыр?

5 Һеч мән јалан јолунда�
аддымламышам?

Һијлә-кәләк далынҹа
гачмышам?¸

6 Гој Алла� мәни
дүз тәрәзидә чәксин,/

Садиг олдуғуму ҝөрсүн.1

7 Әҝәр ајағым
�агг јолундан чыхыбса,À

Үрәјим ҝөзләримин ардын-
ҹа ҝедибсә,3

Әлим чиркаба булашыбса,
8 Гој сәпдијим тохуму

башгасы јесин,4

Әкдијим көкүндән
гопарылсын�.

9 Әҝәр бир гадынын торуна
дүшмүшәмсә,S

Гоншумун гапысыны
пусмушамса,m

10 Гој арвадым башгасынын
дәнини үјүтсүн,

Онун јанына
јад кишиләр ҝирсин. U

11 Ахы бу, абырсыз �әрәкәт
оларды,

Мә�кәмәлик иш
сајыларды.V
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12 Бу, мә�ведиҹи јанғын олар-

ды,*

Мә�сулуму көкүнәдәк
јандыран алов оларды.

13 Әҝәр гул-гарабашымын ши-
кајәтини рәдд едиб,

Һагсызлыг етмишәмсә,
14 Алла�ла үз-үзә дајананда

нә едәрәм?
Мәни �агг-�есаба чәкәндә
нә ҹаваб верәрәм?+

15 Мәҝәр ана бәтниндә
мәни јарадан
онлары да јаратмајыб?,

Һәр биримизә бәтндә
гурулуш верән Одејил?-

16 Әҝәр касыба истәдијини
вермәмишәмсә,¸

Дул гадынын ҝөзүнү
кәдәрә гәрг етмишәмсә,/

17 Тикәми тәк јејиб
Јетимә вермәмишәмсә1

18 (Һәрчәнд ҝәнҹлијимдән
бәри она аталыг етми-
шәм,

Ушаглығымдан бәри
дул гадыны ганадым ал-
тына алмышам),

19 Әҝәр үстүнү өртмәјә
бир шеји олмајан касыбы,

Әјин-башы олмадығындан
тәләф оланы ҝөрүб
јан кечмишәмсә,À

20 О, гојунларымын јуну илә
исинәндә

Мәнә алгыш охумајыбса,3

21 Шә�әр дарвазасында4 мән-
дән көмәк уман� јетимә

Јумруг ҝөстәриб
�әдәләмишәмсә,S

22 Гој голум чијнимдән
гопуб дүшсүн,

Әлим дирсәкдән
гырылсын.

75B65 � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbBjÀÑÀ` /*`,*4*O
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23 Ахы Алла�ын бәласындан
горхурдум.

Онун әзәмәти гаршысында
дура билмәздим.

24 Әҝәр гызыла
ҝүвәнмишәмсә,

Јахуд саф гызыла: “Архам
сәнсән”,* — демишәмсә,

25 Әҝәр вар-дөвләтимин
чохлуғу илә,+

Мал-мүлкүмүн чохлуғу илә
фәхр етмишәмсә,,

26 Әҝәр парлајан ҝүнәшә,
Фүсункарлыгла ҝәрдиш
едән аја баханда-

27 Көнлүм
ҝизлиҹә алданыбса,

Әлимлә
онлара өпүш ҝөндәриб
ситајиш етмишәмсә,¸

28 Буда мә�кәмәлик иш
оларды,

Чүнки ҝөјдәки Алла�ы
данмыш олардым.

29 Һеч мән дүшмәнимин
�әлакына севинмишәм?/

Јахуд башына бәла ҝәлән-
дә шадланмышам?

30 Јох, гојмамышам дилим ҝү-
на�а батсын,

Онун ҹанына
гарғыш етмәмишәм.1

31 Мәҝәр чадырымдакы
адамлар

“Онун вердији јемәкдән
дојмајан тапылармы?” де-
мирдиләр?À

32 Бир гәриб дә ҝеҹә
күчәдә галмазды,3

Гапым јолчуларын үзүнә
ачыг иди.

33 Мәҝәр башгалары кими
асилијими өрт-басдыр ет-
мишәм,4

Тәгсирими гојнумда
ҝизләтмишәм?
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34 Олмаја, ҹамаатын фикрин-

дән горхдуғум үчүн,
Ел нифрәтиндән дә�шәтә
ҝәлдијим үчүн

Сусмушам, гапыдан бајыра
чыхмамышам?

35 Каш мәни бир динләјән
олајды!*

Сөзүмүн ахырында
имза гојардым.

Гој Гүдрәт Са�иби
мәнә �ај версин!+

Каш рәгибим бүтүн иддиа-
сыны бир сәнәдә јазајды!

36 Ону чијнимдә
ҝәздирәрдим,

Таҹ кими башыма
гојардым.

37 Аддымбашы Она
�есабат верәрдим,

Һүзуруна алныачыг,
ша�задә кими ҝәләрдим.

38 Әҝәр торпағым мәнә ҝөрә
фәрјад едибсә,

Шырымлары
бирҝә ағлајыбса,

39 Әҝәр мә�сулуну
�авајы јемишәмсә,,

Торпаг са�ибләрини
чар-начар гојмушамса,-

40 Онда гој буғда јеринә
гангал,

Арпа әвәзинә
алаг� јетирсин».

Бурада Әјјубун сөзләри
битир.

32 Беләҹә, бу үч киши да�а
ҹаваб вермәди, чүнки

Әјјуб өз сале�лијинә әмин
иди.¸ 2 Амма Рам нәслиндән
бузи/ Бәрәкил оғлу Әли�у
бәрк гәзәбли иди. О, Әјју-
ба чох �ирсләнмишди, чүн-
ки Әјјуб Алла�ы јох, өзү-
нү �аглы чыхармаға чалышыр-

75B8> � �*fd/ ]Sa SUWS *W*- \bdD

ды.* 3 Әјјубун үч јолдашына
да бәрк гәзәбләнмишди, чүн-
ки онлар Әјјуба дүзҝүн ҹаваб
верә билмәмиш, Алла� �агда
на�аг сөзләр сөјләмишдиләр.+

4 Әли�у онлардан јашҹа ки-
чик иди, буна ҝөрә Әјјуба сөз
демәк үчүн дуруб ҝөзләјирди.,

5 Ҝөрәндә ки, бу үч нәфәрин
да�а демәјә сөзү јохдур, гәзәб-
дән алышыб-јанды. 6 Белә-
ликлә, бузи Бәрәкил оғлу Әли-
�у сөзә башлады:

«Мән ҹаванам,
Сиз исә а�ыл јашдасыныз.-

Буна ҝөрә �өрмәт едиб
сәсими чыхармадым,¸

Билдикләрими данышмаға
ҹүрәт етмирдим.

7 Дедим: “Гој јаш данышсын,
Гој узун өмүр
�икмәт өјрәтсин”.

8 Лакин инсана дәрракә ве-
рән ондакы ру�дур,

Гүдрәт Са�ибинин
нәфәсидир./

9 Ағыл тәкҹә јашда дејил,
Дүзҝүнлүјү анҹаг а�ыллар
анламыр.1

10 Буна ҝөрә дејирәм:
“Мәнә гулаг асын,

Мән дә билдикләрими
сөјләјим”.

11 Бахын, сиз данышанда
мән ҝөзләдим.

Сиз сөз ахтараркәнÀ

Фикирләринизә
гулаг асдым.3

12 Диггәт кәсилдим,
Һеч бириниз Әјјубун
сә�в олдуғуну ҝөстәрә
билмәдиниз,

Онун дәлилләринә
ҹаваб верә билмәдиниз.

13 Буна ҝөрә дә:
“Биз �икмәт са�ибијик,
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Ону тәкзиб едән инсан
дејил, Алла�дыр”, —
демәјин!

14 Онун сөзләри
мәнә јөнәлмәмишди,

Она ҹавабым да сизин дә-
лилләринизлә олмајаҹаг.

15 Онлар чашыб галыб,
ағызларыны јумублар,

Демәјә сөз тапмырлар.
16 Ҝөзләдим,

да�а данышмадылар,
Лал-динмәз дурублар,
ҹаваб вермирләр.

17 Мән дә сөзүмү дејәҹәјәм,
Билдикләрими сөјләјәҹә-
јәм.

18 Чүнки синәм
сөзлә долудур,

Ичимдәки ру�
мәни вадар едир.

19 Ағзы бағлы шәраб кимидир
ичим,

Тәзә тулуг кими инди парт-
лајаҹаг.*

20 Гој бир кәлмә дејим,
ра�атланым,

Ағзымы ачыб данышым.
21 Һеч кимин тәрәфини

тутмајаҹағам,+

Һеч бир инсана
јалтагланмајаҹағам,

22 Мән јалтаглыг нәдир
билмирәм.

Белә етсәм, Јарадан
мәни дәр�ал јох едәр!

33 Инди исә, Әјјуб,
мәни динлә,

Сөзләримә гулаг ас.
2 Ағзымы ачаҹағам,
Дилим данышаҹаг.

3 Сөзләрим үрәјимин дүзлү-
јүндән хәбәр верир,,

Дилим билдикләрими
дүз данышаҹаг.

4 Мәни јарадан
Алла�ын ру�удур,*

Мәнә �әјат верән Гүдрәт
Са�ибинин нәфәсидир.+

5 Баҹарырсанса,
мәнә ҹаваб вер,

Дәлилләрини ҝәтир,
чых гаршыма.

6 Бах, Алла�ын өнүндә
мән дә, сән дә ејнијик,

Мән дә ҝилдән
дүзәлдилмишәм.,

7 Буна ҝөрә мәндән горхма,
Сөзләрим ағыр олуб
сәни әзмәсин.

8 Анҹаг дедикләрин
гулағымдадыр,

Сөзләрини инди дә
ешидирәм.

9 Дејирсән: “Мән пакам,
тәгсирсизәм,-

Тәмизәм,
гәба�әтим јохдур.¸

10 Лакин Алла� мәнә гаршы
бә�анә ахтарыр,

Мәни Өзүнә
дүшмән саныр./

11 Ајагларыма
бухов вурурсан,

Бүтүн јолларымы
арашдырырсан”.1

12 Бу јердә сән �агсызсан,
будур сәнә ҹавабым:

Алла� фани инсандан
гат-гат үстүндүр!À

13 Нијә Ондан
шикајәтләнирсән?3

Сәнин �еч бир сөзүнә
ҹаваб вермәдији үчүн?4

14 Һеч ким мә�әл гојмаса да,
Алла� бир кәрә дејир,
ики кәрә дејир

15 Ҝеҹә јухуда, рөјада,S

Инсан
дәрин јухуја ҝедәндә,

Јатағында ујујанда.
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16 О вахт онун

гулағыны ачыр,*

Она нәси�әтини
ашылајыр ки,

17 Инсаны пис әмәлдән
дөндәрсин,+

Тәкәббүрдән
узаг сахласын.,

18 Алла� инсанын ҹаныны
гәбирдән�,-

Һәјатыны
гылынҹдан горујур.

19 Һәм дә јатағында чәкдији
ағрылар,

Сүмүкләриндә
кәсилмәјән сызылтылар
инсана нәсә өјрәдир.

20 Бүтүн варлығы илә
чөрәкдән икра� едир,

Ләзиз тәамы белә,
рәдд едир.¸

21 Әти әријиб јох олур,
Сүмүкләри үзә чыхыр.

22 Ҹаны гәбрә,
Һәјаты өлүм ҝәтирәнләрә
јахынлашыр.

23 Бир гасид�,
Мининин ичиндән
бир �авадар

Инсана әмәлисале�лији
өјрәдәрсә,

24 Алла� она
лүтф ҝөстәриб дејәр:

“Ону гәбирдән гуртар!/

Мән фидјә тапмышам!1

25 Гој бәдәни
ҝәнҹлик чағындакындан
да тәравәтли� олсун,À

Ҹаванлыгдакы ҝүмра�лы-
ғына гајытсын”.3

26 О јалварар,4

Алла� ону гәбул едәр.
О, севинҹ �ајгыртысы илә
Алла�ын ҹамалына ба-
хар,

77B5< � �*fd/ hdfd`/*ZD 77B67 � �*fd/
YÀWÀVD 77B69 � �*fd/ a*¸W*YD

Алла� да фани инсаны
јенидән Өз доғрулуғуна
говушдурар.

27 Онда инсан башгаларына
ҹар чәкәр:

“Ҝүна� етдим,*

дүзү әјри етдим,
Лакин лајигли ҹәзамы
алмадым�.

28 О, ҹанымы гуртарды, гәбрә
дүшмәјә гојмады,+

Һәјат нуру ҝөрәҹәјәм”.
29 Бәли,

Алла� бүтүн бунлары
Инсан үчүн ики дәфә,
үч дәфә едир ки,

30 Ону гәбирдән гајтарсын,
Һәјат нуру илә
ишыгландырсын.,

31 Диггәт вер, Әјјуб,
бир гулаг ас!

Сүкут ејлә, гој сөзүмә
давам едим.

32 Ҝәл ки демәјә сөзүн варса,
де мәнә.

Даныш, сәни �аглы чыхар-
маг истәјирәм.

33 Амма сөзүн јохдурса,
мәни динлә,

Сүкут ејлә, гој сәнә
�икмәт ашылајым».

34 Сонра Әли�у деди:

2 «Еј �икмәтлиләр,
сөзүмү динләјин,

Еј билик са�ибләри,
мәнә гулаг асын.

3 Дил јемәјин дадыны
дујдуғу кими,

Сөзүн дә хиридары
гулагдыр.

4 Ҝәлин арамызда арашды-
раг,

Нәјин доғру, нәјин јахшы
олдуғуна гәрар верәк.
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5 Чүнки Әјјуб дејир:

“Мән �аглыјам,*

Лакин Алла� мәндән
әдаләти әсирҝәјиб.+

6 Лајиг олдуғум �өкм барәдә
�еч јалан данышараммы?

Тәгсирим јохдур, амма
јарам сағалмаздыр”.,

7 Әјјуб кимиси вармы?
О, ришхәндләри су кими
гуртум-гуртум ичир.

8 О, бәдәмәл адамларла
јолдашлыг едир,

Башына шәр адамлар
топлашыб.-

9 Чүнки о дејир:
“Алла�ы разы салмаг

Инсана хејир ҝәтирмәз”.¸

10 Инди мәнә гулаг асын,
еј агилләр!

Алла�
гәтијјән пислик етмәз,/

Гүдрәт Са�иби
�агсызлыг етмәз!1

11 О, инсана
әмәлләринә ҝөрә,

Тутдуғу јола ҝөрә
әвәз верәҹәк.À

12 Алла�
гәтијјән пислик етмир,3

Гүдрәт Са�иби
әдаләти тә�риф етмир.4

13 Ким дүнјаны
Она әманәт едиб?

Ким бүтүн дүнјаны
Онун ихтијарына вериб?

14 Әҝәр инсанлара
ҝөзүнү зилләјиб,

Онларын ру�уну, нәфәсини
ҝөтүрәрсә,S

15 Һамысы мә�в олар,
Бүтүн бәшәр
торпаға гајыдар.m

16 Дәрракәниз варса,
бунлара диггәт јетирин,

Сөзүмә диггәтлә
гулаг асын.

17 Һеч әдаләт дүшмәни дә
ағалыг едәр?

Ихтијар са�иби сале�дир-
сә, ону мү�акимә едәрси-
низ?

18 Падша�а: “Јарамазсан”,
Әсилзадәјә: “Шәр адам-
сан”, — дејәрсиниз?*

19 Алла� башчылара
үзҝөрәнлик етмир,

Варлы илә касыб арасында
фәрг гојмур.+

Чүнки �амысыны
Онун әлләри јарадыб.,

20 Онлар бир ҝөз гырпымын-
да,- �әтта ҝеҹә јарысы¸

өлә биләрләр.
Онлар силкәләнир
вә көчүб ҝедирләр.

Гүдрәт са�ибләри дә инсан
әли дәјмәдән јерләрин-
дән ҝөтүрүлүрләр./

21 Алла� инсанын јолларына
бахыр,1

Атдығы �әр аддымы ҝөрүр.
22 Елә бир гаранлыг,

елә бир зүлмәт јохдур ки,
Бәдәмәл адам орада
ҝизләнә билсин.À

23 Алла� �еч кимә
вахт тәјин етмир ки,

Онун �үзуруна
мә�кәмәјә ҝәлсин.

24 О, ҝүҹлүләри
сорғу-суалсыз јыхыр,

Онларын јеринә
башгасыны гојур.3

25 Чүнки онларын әмәллә-
риндән хәбәрдардыр,4

Ҝеҹә икән онлары јыхыр,
онлар мә�в олурлар.S

26 Шәр әмәлләринә ҝөрә
онлары
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Һамынын ҝөзү габағында
вурур.*

27 Чүнки Ондан дөндүләр, ар-
дынҹа ҝетмәдиләр,+

Јолларындан �еч биринә
мә�әл гојмадылар.,

28 Јохсулу вадар едирләр ки,
Она фәрјад етсин.

Мәзлумун а�-наләси
Онун гулағына чатыр.-

29 Алла� сүкут едәндә ким
Ону итти�ам едә биләр?

Үзүнү халгдан,
ја инсандан ҝизләдәндә
ким Ону ҝөрә биләр?

Бунлары она ҝөрә едир ки,
30 Алла�сыз адам

ағалыг етмәсин,¸

Халг үчүн тәлә гурмасын.
31 Ким Алла�а дејә биләр:

“Тәгсирим олмаја-олмаја
ҹәза чәкдим./

32 Бәлкә, нәсә ҝөзүмдән јајы-
ныб, Сән мәнә өјрәт.

Пис иш ҝөрмүшәмсә,
бир дә ҝөрмәрәм”?

33 Сән Онун �өкмүнү
рәдд едирсәнсә, неҹә
сәнә истәдијин мүкафаты
версин?

Өзүн гәрар вер, мән јох.
Нә билирсәнсә, бујур,
мәнә даныш.

34 Агилләр мәнә дејәҹәк,
Мәни динләјән �әр мүдрик
адам дејәҹәк:

35 “Әјјуб авам-авам
данышыр,1

Сөзләриндә мәна јохдур”.
36 Шәр адамлар кими

данышдығы үчүн
Гој Әјјуб
ахырадәк сынансын�.

37 Чүнки ҝүна�ынын үстүнә
гијам әлавә едир,À

78B7: � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB �b*YE -\U ¿UUd+
amZ*ZamZD

Ришхәндлә гаршымызда
чәпик вурур,

Һеј Алла�а гаршы
данышыр».*

35 Сонра Әли�у деди:

2 «Јәни сән
�аглы олдуғуна
о гәдәр әминсән ки,

“Мән Алла�дан
�аглыјам”,+ — дејирсән?

3 “Сәнин үчүн нә фәрги?�
Ҝүна� етсәјдим, ҝуја нәсә
дәјишәҹәкди?”, — дејир-
сән.

4 Сәнә дә, јанындакы јолдаш-
ларына- да

Мән ҹаваб верәҹәјәм.
5 Сәмаја нәзәр сал,
Башынын үстүндәки
булудлара бах.¸

6 Ҝүна� етсән,
Она нә зијанын олар?/

Тәгсирләрини чохалтсан,
Она нә етмиш оларсан?1

7 Јахуд сале� олсан,
Она нә вермиш оларсан?

О, сәндән нә алар?À

8 Пислијин анҹаг өзүн кими
бир бәндәјә зәрәр вурар,

Сале�лијиндән дә
бәшәр оғлу хејир ҝөрәр.

9 Инсанлар зүлм әлиндән
налә чәкир,

Голузорлунун ағалығын-
дан дад едирләр.3

10 Јенә дә �еч ким демир:
“Һаны Алла�,
�аны Улу Јараданым,4

Һаны ҝеҹәләр
нәғмәләр сәсләндирән?”S

11 О, јердәки �ејванлардан
чох бизи өјрәдир,m

Бизи ҝөјдәки гушлардан
мүдрик едир. U
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12 Инсанлар фәрјад едир,

О исә писләрин тәкәббүрү-
нә ҝөрә* �ај вермир.+

13 Алла� бош чағырышы�
әсла динләмәз,,

Гүдрәт Са�иби
она нәзәр салмаз,

14 О ки галмышды
Ону ҝөрмәдијиндән
шикајәтләнмәјинә!-

Сәнин ишин Онун өнүндә-
дир, сәбир елә, ҝөзлә.¸

15 Чүнки О, �ирслә �агг-�есаб
чәкмәјиб,

Сәнин бу бојда ағылсызлы-
ғына да фикир вермәјиб./

16 Әјјуб исә ағзыны
бош-бошуна ачыр,

Һеј авам-авам данышыр».1

36 Әли�у сөзүнә давам
етди:

2 «Бир аз сәбир елә,
мән сәнә иза� едәҹәјәм,

Алла�ын ле�инә дејиләси
сөзүм вар.

3 Билдијим шејләри әтрафлы
сөјләјәҹәјәм,

Јараданымын адил олдуғу-
ну бәјан едәҹәјәм,À

4 Сөзләримдә гәтијјән
јалан јохдур.

Бах, камил билик Са�иби3

өнүндәдир.
5 Алла� гүдрәтлидир,4

�еч кими рәдд етмәз,
Һикмәти дәриндир.

6 Шәр адамы јашатмаз,S

Мәзлума исә
әдаләт бәхш едәр.m

7 Сале�ләрдән
ҝөзүнү чәкмәз,U

Падша�ларла бирҝә
тахта чыхарар�,V онлары
әбәдилик јүксәлдәр.

79B57 � �*fd/ U*W*ZmD 7:B; � ˙SÄÀ` ,*O
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8 Әҝәр онлар буховлансалар,
Бәдбәхтлик ипләри
онлары сарыса,

9 Онлара әмәлләрини,
Тәкәббүрләриндән доған
асиликләрини билдирәр.

10 Онларын гулагларыны
өјүдләринә сары ачар,

Онлары пис јолдан дөнмәјә
сәсләјәр.*

11 Әҝәр Она гулаг асыб
гуллуг едәрләрсә,

Өмрүнүн ҝүнләрини
фираванлыг ичиндә баша
вурарлар,

Илләри шад-хүррәм кечәр.+

12 Јох әҝәр гулаг асмасалар,
гылынҹа туш ҝәләрләр,,

Ҹә�аләт ичиндә
өлүб ҝедәрләр.

13 Алла�сызлар үрәјиндә
кин сахлајар.

Алла� онлары буховлајан-
да имдад диләмәзләр.

14 Онлар ҹаван икән
өлүрләр,-

Өмүрләри мәбәд фа�ишә-
ләри�¸ арасында кечир�.

15 Мәзлуму исә
Алла� дардан гуртарыр,

Зүлм-зилләт чәкәндә
гулағыны ити едир�.

16 Сәни бәдбәхтлијин пәнҹә-
синә вермир,/

Һүдудсуз ҝенишлијә чыха-
рыр,1

Сәни овундурур, өнүндә
долу сүфрә ачыр.À

17 Һөкм вериләндә,
әдаләт бәргәрар оланда,

Шәр адамлара чыхарылан
�өкмү ҝөрәндә
ра�атлыг тапаҹагсан.3
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18 Амма бах,

гәзәб сәни бәдха�лыға
сүрүкләмәсин,*

Бөјүк рүшвәт сәни
јолдан чыхармасын.

19 Чарпышмағын,
фәрјадларын

Сәни дәрд-губардан
горујармы?+

20 Инсанын өз јериндән
јох олдуғу заманы,

Ҝеҹәни арзулама.
21 Өзүнү ҝөзлә,

шәрә мејил салмајасан,
Буну әзабдан үстүн
тутмајасан.,

22 Бах! Алла�
гүдрәтилә уҹадыр,

Онун кими нәси�әтчи
вармы?

23 Ким Она
јол ҝөстәрә биләр?� -

Ким Она: “Сә�в етми-
сән”, — дејә биләр?¸

24 Јадда сахла,
Онун ишләрини,/

Инсанларын
тәрәннүм етдији ишләри
уҹалтмалысан.1

25 Бәшәр бу ишләри
ҝөзү илә ҝөрүр,

Фани инсан бунлары
узагдан сејр едир.

26 Бәли, Алла�ын бөјүклүјү
ағласығмаздыр,À

Илләри дәркедилмәздир.3

27 О, су дамлаларыны
јухары галдырыр,4

Онлар Онун думанындан
јағыша чеврилирләр.

28 Сонра булудлар јағышы
јерә төкүр,S

Онлар бәшәр үзәринә
ҝур-ҝур јағыр.
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29 Булудларын
неҹә јајылдығыны,

Онун чадырындан чахан
илдырымы ким дәрк
едә биләр?*

30 Бах, шимшәјини
онун үзәринә јајыб,+

Дәнизин дибини өртүб.
31 Бунларла халглары

јашадыр�,
Онлара бол-бол азугә
верир.,

32 Шимшәји
овҹунда ҝизләдир,

Һәдәфинә доғру атыр.-

33 Илдырым
Онун ҹарчысыдыр,

Һәтта �ејванлар кимин�
ҝәлдијини хәбәр верир.

37 Буна ҝөрә үрәјим чыр-
пыныр, бәрк дөјүнүр.

2 Онун сәсинин
ҝурултусуна,

Ағзындан чыхан илдыры-
ма гулаг ас!

3 Ону сәма алтында
ачыб бурахыр,

Шимшәјини¸ јерин дөрд тә-
рәфинә ҝөндәрир.

4 Сонра ҝурулту гопур.
О, мө�тәшәм сәси илә
ҝурулдајыр,/

Сәси ешидиләндә
гаршысыны алмыр.

5 Алла�ын сәси ҝурлајыр,1

�ејрәт доғурур,
О, дәркедилмәз, әзәмәтли
ишләр ҝөрүр.À

6 Алла� гара: “Јерә јағ!”3

Лејсана: “Ҝур-ҝур јағ!” —
дејир.4

7 Бүтүн бәшәрин ишини
дајандырыр ки,

Һамы Онун
ишләрини өјрәнсин.
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8 Вә�ши �ејванлар

өз јувасына ҝирир,
Орада галыр.

9 Туфан отағындан
чыхыб әсир,*

Сојуғу шимал күләји
ҝәтирир.+

10 Алла� үфүрүр,
буз јараныр,,

Әнҝин сулар буз бағлајыр.-

11 Булудлары
рүтубәтлә јүкләјир,

Шимшәјини
булудлара јајыр.¸

12 Булудлар јөнәлтдији сәмтә
бурулурлар,

Јер үзүндә Онун әмрини
иҹра едирләр./

13 Буну ја ҹәза үчүн,1

ја торпагдан өтрү,
Ја да хејирха�лыг наминә
едир.À

14 Әјјуб, гулаг ас,
Бир дајан, Алла�ын
харигүладә ишләринә
јахшы-јахшы фикир вер.3

15 Билирсән, Алла� булудла-
ра неҹә нәзарәт едир?

Шимшәји онларын арасын-
дан неҹә чахдырыр?

16 Булудлар сәмада
неҹә сүзүр?4

Бунлар камил билик Са�и-
бинин харигәләридир!S

17 Ҹәнуб күләји јер үзүнә
сүкунәт ҝәтирәндә

Палтарларын
нә үчүн гызыр?m

18 Сәрт мис ҝүзҝүјә
бәнзәјән сәманы

Онунла бирликдә
дөјүб јаја биләрсән?U

19 Сөјлә, Она нә дејәк?
Гаранлыгдајыг,
сөз тапа билмирик.

20 Мәҝәр Она дејилмәлидир
ки, мәним Она сөзүм
вар?

Инсан елә бир ваҹиб шеј
дејиб ки, Она чатдырыл-
сын?*

21 Ишыг� сәмада бәрг вурур,
Анҹаг күләк әсиб
булудлары говмајынҹа

Инсанлар ону ҝөрмүр.
22 Шималдан гызылы

шәфәгләр сачыр.
Алла�ын е�тишамы+

�ејрәт доғурур.
23 Гүдрәт Са�иби

дәркедилмәздир,,

Ҝүҹү мө�тәшәмдир,-

О, �аггы, әдаләти
�еч вахт позмаз.¸

24 Буна ҝөрә гој инсанлар
горхсун Ондан!/

О, өзүнү ағыллы сајанлары
бәјәнмир».1

38 Сонра Је�ова гасырға-
нын ичиндәнÀ Әјјуба

деди:
2 «Кимдир бу,

авам-авам данышыб,
Нијјәтимин үстүнә
көлҝә салан?3

3 Инди киши кими
белини гурша,

Мән сорушаҹағам,
сән дә Мәнә де.

4 Мән дүнјанын
тәмәлини гојанда
сән �арада идин?4

Билирсәнсә, сөјлә.
5 Бәлкә, билирсән,

ким она өлчү вериб,
Өлчү ипини әтрафына
ким чәкиб?

6 Тәмәли
нәјин үзәриндә дурур?

7;B65 � �ÀZS ÄºZÀjSZ jÀeÀ-SD

�¿�D 7;
* ˛+ 5>8B7

+ �a 69B67

, ˛+ 58;B5:

- ¿U 7<B6=E 7>

¸ ¿U 7;B7

/ ˛+ 58<B<

1 	f =B67
5�j 56B5;E
5<

À 5�/ 5<B89
¿U 7:B6=E 75
¿U 7<B69O6;
�- 9B5;E 5<

3 ˛+ 555B6
˛+ 589B9

4 ¿U 7:B6=

S ¿U 7:B8
˛+ 5<B7>
˛+ 5>8B68

m �V 56B99

U ¿j 88B68
��������������������

�*¸ aºbdZ
* Y 55B78

+ 5�Y 5:B6;
˛+ <B5

, ˛+ 589B7
�4 7B55
Y 55B77

- 5�Y 6=B55
¿U 7:B66
¿j 8>B6:

¸ 
Z 76B8
˛+ 55B;
˛+ 77B9
˛+ 7;B6<
˛+ ;5B5=

/ ˛+ 77B<
�a 5B;
�b 5>B6<

1 �a 7B;
�b 55B69
Y 55B6>
Y 56B5:
5�` 5B6:

��������������������

�¿�D 7<
À 	f 5=B5:E 5=
5�/ 5=B55

3 ¿U 86B7

4 �` 5B5
�À =B:
˛+ 57:B:
�a <B6=
�+ 5B5>



735 ¿���
 7<B;—6=
Онун ҝушә дашыны
ким гојуб?*

7 Дан улдузлары+ бирҝә
севиниб-шадлананда,

Алла� оғулларынын�, �а-
мысы �ајгырыб алгыш
охујанда сән �арада
идин?

8 Дәниз күкрәјиб
бәтндән чыханда

Онун ағзына
ким бәнд гојду?-

9 Мән булудлары
она ҝејиндирәндә,

Ону зүлмәт гаранлыға
бәләјәндә,

10 Онун үчүн
сәр�әд ҹызанда,

Гапылары, ҹәфтәләри
гојанда,¸

11 “Бура гәдәр ҝәл,
о тәрәфә кечмә,

Мәғрур далғаларынын �әд-
ди бурадыр”,/ — дејәндә
сән �арада идин?

12 Һеч өмрүндә
сә�әрә әмр вермисән?

Һеч сүб� шәфәгинә
јерини өјрәтмисән ки,1

13 Јери уҹгарларындан тутуб
силкәләсин,

Писләри орадан атсын?À

14 Јер мө�үр алтындакы ҝил
кими дәјишир,

Онун ҹизҝиләри,
палтар ҹизҝиләри кими
ајдын ҝөрүнүр.

15 Шәр адамынса
ишығы әлиндән алыныр,

Јухары галхан әли
кәсилир.

16 Һеч дәнизин гајнагларына
енмисән?

Дәрин сулары
тәдгиг етмисән?3
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17 Өлүм гапылары*

сәнә ҝөстәрилиб?
Олмаја, гаты зүлмәтин�
гапыларыны ҝөрмүсән?+

18 Бәс јерин әнҝинлијини
дәрк етмисән?,

Бүтүн бунлары билирсән-
сә, даныш.

19 Ишығын мәканы
�ансы тәрәфдәдир?-

Бәс гаранлығын мәканыны
таныјырсан?

20 Белә ки, ону дијарына
апарасан,

Евинин јолуну анлајасан.
21 Јәни о заман

доғулмушдун?
Илләрин о гәдәр чохдур
ки, бунлары биләсән?

22 Һеч гар¸ анбарларына
ҝирмисән?

Долу/ анбарларыны
ҝөрмүсән?

23 Мән онлары
мүсибәт ҝүнү үчүн,

Дөјүш вә мү�арибә ҝүнү
үчүн сахлајырам.1

24 Бәс ишыг�
�ансы сәмтдән јајылыр?

Шәрг күләји јер үзүнә
�арадан әсир?À

25 Ким селләрә арх,
Ҝурулдајан гара булуда
јол чәкиб ки,3

26 Инсан јашамајан торпаг-
лара,

Инс-ҹинс олмајан чөлләрә
јағыш јағдырсын,4

27 Дағылмыш, виран галмыш
јерләри дојдуруб,

Битки ҹүҹәртсин?S

28 Јағышын атасы вармы?m

Бәс ше� дамлаларынын
атасы кимдир?U

29 Ҝөјдән ҝәлән шахтаны
ким доғуб?
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Буз кимин бәтниндән
чыхыб?*

30 Белә ки, үмманын сәт�и
буз бағлајыр,

Сулар, санки, даш алтында
ҝизләнир.+

31 Кима� бүрҹүнүн� бағлары-
ны дүјүнләјә биләрсән?

Бәс Кәсил бүрҹүнүн� бағ-
ларыны ача биләрсән?,

32 Сән бүрҹү өз вахтында
чыхара биләрсән?

Ајиш бүрҹүнә�,
онун оғулларына бәләдчи
ола биләрсән?

33 Бәс ҝөјләрин ганунларыны-

билирсән?
Јердә онларын� �акимијјә-
тини бәргәрар едә биләр-
сән?

34 Сел-сулар сәни өртсүн
дејә,

Сәсини булудлара
галдыра биләрсән?¸

35 Шимшәкләри
ҝөндәрә биләрсән?

Онлар ҝәлиб сәнә:
“Бурадајыг!” — дејәрләр?

36 Бәс булудларын ичинә�
�икмәти ким гојуб?/

Сәмаја� ағлы ким вериб?1

37 Булудлары сајмаға
кимин �икмәти чатар?

Ҝөјдәки су күпләрини
ким ашыра биләр?À

38 О заман торпаг ле�мә олуб
ахыр,

Палчыг топалары
бир-биринә јапышыр.

39 Сән аслан үчүн
ов овлаја биләрсән?
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Ҝәнҹ асланларын гарныны
дојура биләрсән?*

40 О вахт ки онлар јуваларын-
да јерә јатыр,

Јуваларында пусгу гурур.
41 Балалары Алла�а

фәрјад едәндә,
Аҹ-јалаваҹ долашанда
Ким гузғуна
јем �азырлајыр?+

39 Сән дағ кечиләринин,

доғдуғу вахты билир-
сән?

Маралларын доғдуғуну
ҝөрмүсән?-

2 Ајларынын нә вахт тамам
олдуғуну �есабламысан?

Доғаҹаглары вахты
билирсән?

3 Онлар јерә чөкүб
балалајыр,

Ағрыдан азад олурлар.
4 Балалары ҝүҹләнир,

чөлләрдә бөјүјүрләр,
Ҝедирләр вә онларын
јанына гајытмырлар.

5 Бәс чөл ешшәјинин ипини
ким ачыб?¸

Чөл ешшәјини
ким асудә бурахыб?

6 Чөлләри она
мәскән вердим,

Шоран дүзләри она
јурд етдим.

7 О, шә�әрдәки сәс-күјә
ҝүлүр,

Ону гованын сәсини
ешитмир.

8 Отлаг тапмаг үчүн
тәпәләри ҝәзир,

Јашыл от ахтарыр.
9 Һеч чөл өкүзү

сәнә гуллуг едәр?/

Һеч о, төвләндә ҝеҹәләјәр?
10 Һеч о, сәнин ардынҹа

вадидә торпаг шумлајар?
Шырымдан чыхмасын дејә,
ону иплә тута биләрсән?
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11 Ҝүҹ-гүввәтинә ҝүвәниб

Ағыр ишини
она тапшырарсан?

12 Тахылыны ҝәтириб
Хырманына јығаҹағына
әмин ола биләрсән?

13 Бахма ки, дәвәгушушән-
шән ганадларыны чыр-
пыр,

Һеч онун ганады,
пәрләри лејләјинкинә
тај ола биләр?*

14 О, јумурталарыны
јерә гојур,

Гумда исидир.
15 Амма унудур ки, онлар ајаг

алтда галыб сынар,
Онлары чөл �ејванлары
тапдалајар.

16 Балаларына гаршы
рә�мсиздир, елә бил,
өҝејдирләр,+

Горхмур ки, зә�мәти
�әдәр ҝедәр.

17 Чүнки Алла� �икмәти
ондан әсирҝәјиб,

Она дәрракәдән
пај вермәјиб.

18 Амма ајаға галхыб
ганадларыны чырпаркән

Ата да, атлыја да ҝүләр.
19 Бәс ата гүввәти

сән вермисән?,

Бојнуна далғаланан јалы
сән тахмысан?

20 Ону чәјирткә кими
�оппандыра биләрсән?

Онун мәғрур фынхыртысы
ва�имә доғурур.-

21 О, вадидә торпағы ешир,
вар ҝүҹү илә сычрајыр,¸

Дөјүшә атылыр./

22 Горхуја ҝүлүр,
�еч нәдән �үркмүр,1

Гылынҹ габағындан
ҝери чәкилмир.

23 Низә уҹу,
мизраг парылдајыр,

Охдан она дәјиб
ҹинҝилдәјир.

24 Ҹошур, ирәли шығыјыр,
Шејпур сәсини ешидәндә
дура билмир�.

25 Шејпур чалынанда
ҹошуб кишнәјир,

Дөјүш гохусуну
узагдан дујур,

Сәркәрдәләрин нәрәсини,
дөјүш �арајыны ешидир.*

26 Мәҝәр ша�ин сәнин ағлын
сајәсиндә �авада сүзүр,

Ганадыны ҹәнуба ҝәрир?
27 Гартал сәнин әмринлә

јүксәкләрә учур,+

Јувасыны
јүксәкликдә гурур?,

28 О, јалчын гајада ҝеҹәләјир,
Исте�камы
сылдырым гајададыр.

29 Шикарыны
орадан ахтарыр,-

Ҝөзләри узаглары ҝөрүр.
30 Балалары гуртум-гуртум

ган ичир,
Һарада леш олса,
о да орададыр».¸

40 Сонра Је�ова Әјјуба
деди:

2 «Инсан Гүдрәт Са�ибиндә
нөгсан тапа биләрми?

Онунла мүба�исә
едә биләрми?/

Гој Алла�ы гынајан
буна ҹаваб версин».1

3 Онда Әјјуб Је�оваја деди:
4 «Мән �ечәм.À

Сәнә нә ҹаваб верим?
Әлими ағзымын үстүнә го-
јурам.3

5 Бир кәрә данышдым,
да�а ҹавабым јох,

Ики кәрә данышдым,
да�а сөзүм јохдур».

6 Је�ова гасырғанын ичин-
дән4 Әјјуба деди:
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7 «Дур, киши кими

белини гурша,
Мән сорушаҹағам,
сән дә Мәнә де.*

8 Сән әдаләтимә
шәкк едәҹәксән?

Өзүнә �агг газандырмаг
үчүн Мәни итти�ам едә-
ҹәксән?+

9 Мәҝәр сәнин голун
Алла�ын голу кими
ҝүҹлүдүр?,

Јохса сәсин Онун сәси
кими ҝурлаја биләр?-

10 Бујур, шан-шәрафәтлә
өзүнү бәзә,

Әзәмәтә, ҹалала бүрүн.
11 Гәзәбинин аловуну

пүскүрт,
Гүрурлу адамлара бах,
онлары ашағы сал.

12 Гүрурлу адамлара бах, он-
ларын гүруруну сындыр,

Писләри јериндәҹә
тапдала.

13 Онларын �амысыны
торпаға басдыр,

Онлары зүлмәт јердә
бағла.

14 Онда Мән дә
гәбул едәрәм� ки,

Сағ әлин сәни
гуртармаға габилдир.

15 Бах, сәни јаратдығым ки-
ми, бе�емоту� да
Мән јаратмышам,

О, өкүзтәк јашыл от јејир.
16 Сән онун сағрысында ҝүҹә,

Гарын әзәләләриндәки
гүввәтә бах!

17 Гујруғуну сидр ағаҹытәк
бәрк едир.

Буд әзәләләри
бир-биринә �өрүлүб.

8>B58 � �*fd/ aÀZS bÀ`SeWÀUÀ`ÀYD
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18 Онун сүмүкләри мис бору,
Ајаглары
дөјмә дәмир чубугдур.

19 Алла�ын јаратдыгларынын
башында дурур,

Тәкҹә јараданы хәнҹәрилә
она јахынлаша биләр.

20 Дағлар барыны она верир,
Орада бүтүн
чөл �ејванлары ојнашыр.

21 Иннаб ағаҹларынын
алтында узаныр,

Батаглыгда, гамышларын
арасында ҝизләнир.

22 Иннаб ағаҹлары онун үстү-
нә көлҝә салыр,

Дәрәдәки говаг ағаҹлары
онудөврәјә алыр.

23 Чај күкрәсә дә, горхмаз,
Иордан чајы* дашыб үстү-
нә ҝәлсә дә, өзүнә арха-
јындыр.

24 Ҝөзләри ачыг икән
ким ону тута биләр?

Ким гармагла онун
бурнунудешә биләр?

41 Бәс ливјатаны�+ гармаг-
ла тута биләрсән?

Дилини кәндирлә
бағлаја биләрсән?

2 Бурун пәрәләринә
ип кечирә биләрсән?

Чәнәсини гармагла
дешә биләрсән?

3 О, сәндән аман диләјәрми?
Сәнинлә мүлајим даны-
шармы?

4 Даим гулун олмаг үчүн
Сәнинлә ә�д бағлајармы?

5 Гушла ојнадығын кими,
онунла ојнаја биләр-
сәнми?

Балаҹа гызларыны
әјләндирмәк үчүн ону
нохталаја биләрсәнми?

6 Балыгчылар ону
нәјәсә дәјишәрләр?
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Таҹирләрин арасында
бөлүшдүрәрләр?

7 Сән онун дәрисинә гармаг,*

Башына балыгчы мизрағы
санҹа биләрсән?

8 Сән бир она тохун,
ҝөр нә олур!

Бу дөјүшү
�еч вахт унутмазсан,
бир дә белә етмәзсән.

9 Ону рам етмәк арзусу
хамхәјалдыр,

Адиҹә ҝөркәминдән
сәни ва�имә басар.

10 Һеч ким ҹүрәт едиб
ону гызышдырмаз.

Белә исә, Мәним гаршымда
ким дура биләр?+

11 Ким Мәнә нәсә вериб ки,
Мән дә әвәзини верим?,

Сәма алтында �әр шеј
Мәнимдир.-

12 Онун әзаларындан,
Онун гүввәтиндән,
гәдд-гамәтиндән даныша-
ҹағам.

13 Үстүндәки өртүјү
ким ҝөтүрә биләр?

Ким ачыг чәнәсинин
арасына ҝирә биләр?

14 Ким ағзынын тајларыны
ачмаға ҹүрәт едәр?

Горхунҹдур онун дишләри.
15 Белиндә сыра-сыра

пулҹуглар дүзүлүб�,
Бирликдә мө�кәм-мө�кәм
басылыб.

16 Елә сыхдырлар ки,
Араларындан
�ава белә, кечмәз.

17 Бири о биринә јапышыб,
Бир-биринә битишиб,
ајырмаг олмур.

18 О фынхыранда
ишыг сачыр,

85B59 � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB am`*Oam`* /ºO
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Ҝөзләри, санки,
сүб� шәфәгидир.

19 Ағзындан шимшәк чахыр,
Гығылҹымлар сачылыр.

20 Бурун пәрәләриндән
түстү чыхыр,

Санки, күләшлә галанмыш
күрәдир.

21 Нәфәсиндән
көмүрләр одланыр,

Ағзындан алов пүскүрүр.
22 Бојнунда ҝүҹ-гүввәт вар,

Гаршысына тәлаш јајыр.
23 Бәдәнинин гатлары

битишикдир,
Сәртдир, дәмир кимидир,
тәрпәтмәк олмур.

24 Үрәји бәркдир даш кими,
Дәјирманын алт дашы
кими.

25 О галханда
�әтта ҝүҹлүләр горхур,

Зәрбәләри �ејрәт доғурур.
26 Гылынҹ, низә, мизраг, ох

Она дәјсә, кар еләмәз.*

27 Дәмир онун үчүн
ади күләшдир,

Мис онун үчүн
чүрүк одундур.

28 О, охдан гачмаз,
Сапанд дашы онун гаршы-
сында саман чөпүдүр.

29 Онун ҝөзүндә дәјәнәк дә
саман чөпүдүр,

О, мизрағын выјылтысына
ҝүлүр.

30 Гарнынын алты ити сахсы
парчаларына бәнзәјир,

Палчыг үзәринә вәл� кими
јајханыр.+

31 Үмманы
газан кими гајнадыр,

Дәнизи мәл�әм күпүтәк
чалхалајыр.

32 Архасынҹа
изи ишылдајыр,

Үмман ағсачлы ҝөрүнүр.
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33 Јер үзүндә

тајы-бәрабәри јохдур,
Горхубилмәз мәхлугдур.

34 Бүтүн мәғрур �ејванларын
үзүнә дик бахыр.

О, бүтүн нә�әнҝ �ејванла-
рын ша�ыдыр».

42 Онда Әјјуб Је�оваја
деди:

2 «Инди билдим ки,
Сән �әр шејә гадирсән,

Гәт етдијин елә бир шеј
јохдур ки, ҝерчәкләшди-
рә билмәјәсән.*

3 Сән дедин: “Кимдир бу,
авам-авам данышыб,
нијјәтимин үстүнә
көлҝә салан?”+

Мән надан-надан
данышдым,

Билмәдијим, �ејрәтамиз
шејләрдән бә�с етдим.,

4 Дедин: “Инди гулаг ас,
Мән данышаҹағам,

Мән сорушаҹағам,
сән дә Мәнә де”.-

5 Гулағым Сәнин
сорағыны алмышды,

Инди исә Сәни
ҝөзүм ҝөрүр.

6 Буна ҝөрә сөзләрими
ҝери ҝөтүрүрәм,¸

Торпаг ичиндә, күл ичиндә
төвбә едирәм»./

7 Је�ова Әјјубла данышыб
гуртарды. Сонра Је�ова тә�-
мани Әлифәзә деди:
«Сәнә вә сәнин ики јол-

дашына1 бәрк гәзәбләнми-
шәм. Чүнки сиз гулум Әјјуб-
дан фәргли олараг, Мәним
барәмдә �әгигәти данышма-
дыныз.À 8 Инди једди буға,
једди гоч ҝөтүрүб гулум Әјју-
бун јанына ҝедин вә өзү-
нүздән өтрү јандырма гурба-
ны тәгдим един. Гулум Әјјуб
да сиздән өтрү дуа едәҹәк.3

Мән онун ха�ишини гәбул едә-

ҹәјәм вә ахмаглыг етдијини-
зә ҝөрә, гулум Әјјубдан фәргли
олараг, Мәним барәмдә �әги-
гәти данышмадығыныза ҝөрә
сизә ҹәза вермәјәҹәјәм».

9 Тә�мани Әлифәз, шу�и
Билдад вә нә�мати Сөфәр ҝе-
диб Је�ованын дедикләрини
јеринә јетирдиләр. Је�ова да
Әјјубун дуасыны гәбул етди.

10 Әјјуб јолдашларындан
өтрү дуа етдикдән* сонра Је-
�ова ону әзабдан гуртарды+

вә она әввәлки фираванлығы-
ны гајтарды. Је�ова онун вар-
дөвләтини әввәлкиндән ики-
гат артырды., 11 Әјјубун бү-
түн баҹы-гардашлары, кечмиш
достлары- јанына ҝәлиб сүф-
рәсиндә әјләшдиләр. Онлар
онун дәрдинә шәрик олуб, Је-
�ованын изни илә Әјјубун
башына ҝәлмиш бәлалардан
өтрү она тәсәлли вердиләр.
Онларын �әр бири Әјјуба бир
парча ҝүмүш вә гызыл үзүк
бәхш етди.

12 Беләҹә, Је�ова Әјјуба
өмрүнүн сонракы илләриндә
әввәлкиндән чох хејир-бәрә-
кәт верди.¸ Онун он дөрд мин
гојуну, алты мин дәвәси, мин
ҹүт мал-гарасы вә мин диши
ешшәји олду./ 13 Әјјубун је-
нидән једди оғлу вә үч гызы
олду.1 14 О, биринҹи гызы-
на Јәмимә, икинҹисинә Гәзи-
јә, үчүнҹүсүнә исә Гәрән�әф-
фиг ады гојду. 15 Бүтүн мәм-
ләкәтдә Әјјубун гызларына ҝө-
зәлликдә тај јох иди. Аталары
онлара да гардашлары илә бә-
рабәр мирас верди.

16 Бундан сонра Әјјуб јүз
гырх ил јашады вә дөрд нәс-
лә гәдәр нәвә-нәтиҹә ҝөрдү.
17 Әјјуб узун өмүр сүрдү вә
�әјатдан дојмуш �алда вәфат
етди.
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56< �WW*Ñ/*Z -\`fY*- f\j+ÀfbWSV
ÄÀbS`S`
�`,*/ +*`Wm Y1UZÀ VSYS L7M
�1`daÀWSY f\j Äº4À`*Z ShSZ/À
\WadZ L9M

56= �¸d`ad4 ÑÀYWÀ
�S\Z* ZSe`Àb 1/ÀZWÀ`SZ
`ºa,*UhmWm¸m L9M

57> ¹YS/aS4WSV /À`U*amZ/*Z
�ÀZS aÀaWÀUS`ÀY
�ZÆ*- aÀÑ,WÀ`SYS4S Ä¾`aÀU/SZ L7M
�1Ñ\,* ÑÀ-S-ÀbÀZ
+*¸mjW*U*Z/m` L8M

�1Ñ\,*Zm h\f Ä¾4WÀUS`ÀY L:M

575 �º//ÀZ VÀaSWYSj dj*- VSYS a*VSb
�¾UºV j1UWÀ` /*WmZÆ*
/ºjYÀ/SY L5M

576 �1Ñ\,* ˙*,d/d ,À �S\Zd a1h/S
�ÀaÑ 1b/SUSZS `À// 1bYÀ L5>M
�S\Z/*Vm V*ÑSZWÀ` -d`bdWdj
WS+*am Ä1USZÀÆÀV L5:M

577 
*`/*jW*` +S` U*j*U*Z/*
Á*`dZdZ +*jmZ* hÀVSWÀZ U*¸ L6M
ÁÀ`YdZ j1ÑS L7M

578 Ã1ÆÀWÀ` �1Ñ\,*U* UºVaÀWÀZ
*W-mjW*`
¿WWÀ`SZS4S Yº-À//ÀaWSVWÀ
Ä¾UÀ *hmZ L6M

579 �*ÑmZ dÆ*Wm¸mZ* *W-mj 1/SZ
�SaS`À -*`jm ÀW*YÀbWÀ`E
Y¾Æº4ÀWÀ` L<E =M

�ÀZSZ */mZ À+À/S/S` L57M

Å*Zam4 +ºbWÀ` L59—5<M

57: �1Ñ\,*ZmZ YÀÑÀ++ÀbS À+À/S/S`
Ã¾UWÀ` ,À �1` ÑSVYÀbWÀ
U*`*/mWm+ L9E :M

�S`\ZdZ 
m`Ym4m /ÀZS4/À
¾WºYº L59M

�WW*Ñ YSaVSZ Ñ*W/* \W*ZW*`m
dZdbYd` L67M

�ºbºZ Æ*ZWmW*`* `d4S ,1`S` L69M

57; �*+SW h*UW*`mZmZ VÀZ*`mZ/*
�S\Z +*`À/À ZÀ¸YÀ \fdZYd` L7E 8M

�*+SW ,S`*Z 1/SWÀÆÀV L<M

57< �WW*Ñ dÆ* \Wa* /*EDD
�ÀZÀ Ñ*U ,1`/SZ L7M
�ÀÑWºVÀ/ÀZ -d`bdWdj L;M

57= �1Ñ\,* -dWW*`mZm U*fjm b*ZmUm`
�WW*ÑmZ `dÑdZ/*Z ÄS4WÀZYÀV
\WY*4 L;M
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1 Хошбәхтдир о кәс ки,
писләрин сөзү илә
отуруб-дурмур,

Ҝүна�карларын јолуна
ајаг басмыр,*

Ришхәндчиләрин арасында
әјләшмир.+

2 О, Је�ованын ганунундан
�әзз алыр,,

Ҝеҹә-ҝүндүз Онун гануну-
нун дәринлијинә варыр�.-

5B6 � �*fd/ -*ZdZdZd *Wh*- aÀaWÀ \fdUd`D

3 О, ахар сулар кәнарында
әкилмиш,

Барыны мөвсүмүндә верән
ағаҹтәк олар,

Јарпаглары солмаз,
Һәр ишиндә
уғур газанар.*

4 Шәр адамлар исә
белә дејил,

Онлар күләјин
совуруб апардығы
саман кимидир.

�À 1Æ*4V*` U*`*/mWYmj*Y L58M
Ã¾4WÀ`SZ `ºj1UYSYS
Ä¾`Yºj/º L5:M
¿+À/SUUÀb U\WdZ/* YÀZÀ
+ÀWÀ/hS \W L68M

58> 
º/`ÀbWS fSW*aV*` �1Ñ\,*
�SaWÀ`SZ /SWS — SW*Z /SWS L7M

À//*` */*YmZ UmfmWY*am L55M

585 �º/*eSÀ Ñ*--mZ/* /SWÀV
˙d*Y ¾ZºZ/À +dfd` VSYS \WadZ L6M
�*W1ÑSZ bÀZ+1ÑS +*j* hÀVSWÀZ
U*¸ VSYS/S` L9M

�SaWÀ` ¾4 b\`W*`mZ* /ºjÀÆÀV L5>M

586 �À-S+hSWÀ`/ÀZ -d`bdWdj /SWÀUS

*hY*¸* U1`SY U\f/d` L8M
�ÀaS+SY �ÀZaÀZ L9M

587 Å*ZmY �ÀZSZ ºhºZ bÀjZÀ/S`
�ºbºZ SjWÀ`SZ +*`À/À
eSVS`WÀjS`ÀY L9M

�`*/ÀZÀ ÀYÀW 1bYÀUS
YÀZÀ ¾U`Àb L5>M

\U `dÑdZ YÀZS Ñ*Y*` U\WW*
*]*`amZ L5>M

588 
ÀWÀ+À ºhºZ /d*
�Za*Z ZÀ/S` VSHI L7M
˙ºjYÀZWÀ`S ]À`ÀZO]À`ÀZ 1b L:M
�1Ñ\,*ZmZ f*W-m +ÀfbSU*`/m` L59M

589 �¾UºV ]*/j*Ñ \W*Z �WW*ÑmZ
jÀZSZÀ bÀ`SeWÀ`

�WW*ÑmZ +¾UºVWºUºZº
+ÀU*Z 1/À`ÀY L:M
�1Ñ\,* Ñ*YmU* -*`jm
VÀ`*YÀbWS/S` L=M
�*/S- +ÀZ/ÀWÀ`SZ �ÀZS
YÀ/Ñ 1/À` L5>M
�WW*ÑmZ À+À/S ]*/j*ÑWm¸m L57M
�WW*Ñ Ñ*YmZm SabÀUSZÀ
h*b/m`m` L5:M

58: �Za*ZW*`* U\fE �WW*Ñ* Äº,ÀZSZ
�Za*Z ¾WÀZ/À /ºjºZÆÀWÀ`S
U\f \Wd` L8M
�1Ñ\,* -À//S ÀUSWÀZWÀ`S
/SVÀW/S` L<M

58; �WW*Ñ* SjWÀ`SZÀ Ä¾`À *W-mj

ÀW+SamZm-W*`* jÀe* ,1`S` L7M
ÁÀ` dW/d4d */m SWÀ h*¸m`m` L8M
�¸ UdZ VSYS -*` U*¸/m`m` L5:M

58< �ºbºZ fSW-Àb �1Ñ\,*U* *W-mj 1baSZ
�ÀWÀVWÀ`S �WW*Ñ* *W-mj 1baSZ L6M
ÃºZÀjE *UE dW/d4W*`
�WW*Ñ* *W-mj 1baSZ L7M
Å*,*ZW*`E -\Æ*W*`
�WW*Ñ* *W-mj 1baSZ L56E 57M

58= �WW*ÑmZ 4ÀeÀ`SZÀ *W-mj ZÀ¸YÀaS
�WW*Ñ f*W-mZ/*Z 4¾,- *Wm` L8M
"À`Àe a*/S- +ÀZ/ÀWÀ`À
YÀfada/d` L=M

59> �ºbºZ YÀfWd-*b �*Ñ* *W-mj 1baSZI
�*Ñ* *W-mj 1/SZI L5E :M
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5 Буна ҝөрә шәр адамлар

�өкм ҝүнүндә,*

Ҝүна�карлар
сале�ләрин мәҹлисиндә
дура билмәзләр.+

6 Је�ова сале�ләрин јолун-
дан аҝа�дыр,,

Шәр адамларын тутдуғу
јол исә јох олаҹагдыр.-

2 Нијә халглар вурнухур,
Үммәтләр бош-бош
фитнә гурур?¸

2 Дүнјанын падша�лары
галхыр,

Рә�бәрләри
бир нәфәр кими

Је�оваја вә
Онун мәс� етдијинә�/

гаршы бирләшир.1

3 «Онларын буховларыны
гопараг,

Ипләрини үзәримиздән
сыјырыб атаг», — дејир-
ләр.

4 Тахты ҝөјләрдә олан
ҝүләҹәк,

Је�ова онлара
исте�за едәҹәк.

5 О заман онларла
гәзәблә данышаҹаг,

Һиддәти онлары
ләрзәјә салаҹаг,

6 «Мән падша�ымы
мүгәддәс дағымда,

СиондаÀ әјләшдирми-
шәм!»3 — дејәҹәк.

7 Је�ованын фәрманыны
бәјан едирәм;

О, мәнә деди:
«Сән Мәним оғлумсан,4

Бу ҝүн Мән сәнә
ата олдум,S

8 Истә Мәндән, халглары
мирас кими верим сәнә,

Јер үзү башдан-баша
сәнин мүлкүн олсун.m

6B6 � �*fd/ �ÀaSÑSZÀD

9 Онлары дәмир дәјәнәклә*

гыраҹагсан,
Сахсы габ кими
чилик-чилик едәҹәксән».+

10 Инди, еј падша�лар,
дүшүнүн,

Еј јер үзүнүн �акимләри,
ағлынызы башыныза јы-
ғын,

11 Је�овадан горхун вә
Она хидмәт един,

Онун өнүндә
титрәјәрәк севинин.

12 Оғула е�тирам ҝөстә-
рин� ки,, Алла� гәзәблән-
мәсин,

Сиз дә ҝетдијиниз јолда
мә�в олмајасыныз,-

Чүнки Онун гәзәби
гәфил алышар.

Нә хошбәхтдир
Она пәна� ҝәтирәнләр!

Оғлу Абсаламдан гачдығы заман¸

Давудун јаздығы мәзмур.

3 А� Је�ова,
нә үчүн дүшмәнләрим
бу гәдәр чохалды?/

Нә үчүн бир белә адам
мәнә гаршы чыхыр?1

2 Чохлары барәмдә дејир:
«Алла� ону хилас етмәјә-
ҹәк».À L�1W*ÑM�

3 Амма Сән, еј Је�ова,
мәним галханымсан,3

Мәним шәрәфимсән,4

башымы дикәлдән
Сәнсән.S

4 Мән Је�ованы чағырарам,
О, мүгәддәс дағынданm

мәнә �ај верәр. L�1W*ÑM
5 Мән узаныб јатарам,
Дајағым Је�овадыр,
мүтләг ојанарам.U

6 Бүрүсә дә дөрд јанымы
он минләрлә адам,

Онлардан горхмарам.V
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7 Галх, еј Је�ова!
Гуртар мәни,* еј Алла�ым!
Дүшмәнләримин
әнҝиндән вур,

Писләрин дишләрини гыр.+

8 Әлин халгынын үзәриндә-
дир.

Гуртулуш Је�овадандыр.,

L�1W*ÑM

Дирижора.
Симли аләтләрин мүшајиәтилә.

Давудун мәзмуру.

4 Еј адил Алла�ым,-

чағыранда мәнә �ај вер.
Дарда олдуғум заман мәни
ҝенишлијә чыхар.

Мәнә лүтф ејлә,
дуамы ешит.

2 Сиз, еј бәшәр оғуллары,
нә вахтадәк шәрәфими
тапдалајаҹагсыныз?

Нә вахтадәк фани шејләри
севәҹәксиниз,

Јалан далынҹа гачаҹагсы-
ныз? L�1W*ÑM

3 Билин ки, Је�ова Өз садиг
бәндәсини уҹалдар;

Мән чағыранда
Је�ова ешидәр.

4 Һирсләнәндә
ҝүна� ишләмәјин,¸

Јатағынызын ичиндә, үрә-
јиниздә данышын, сәси-
низ чыхмасын. L�1W*ÑM

5 Сале�лик гурбанлары
ҝәтирин.

Је�оваја ҝүвәнин./

6 Чохлары: «Ким бизи ағ ҝү-
нә чыхараҹаг?» — дејир.

Еј Је�ова, үзүнүн нуруну
үстүмүзә сал.1

7 Сән гәлбими
севинҹлә долдурмусан,

Бол мә�сулу, тәзә шәрабы
оланларын севинҹиндән
дә бөјүк бир севинҹлә.

8 Ра�ат узаныб јатарам,*

Је�ова, јалныз Сәнин са-
јәндә архајын јашајырам.+

Дирижора. Давудун мәзмуру.
Не�илот� үчүн.

5 Еј Је�ова, ешит
сөзләрими,,

А�-зарыма диггәт вер.
2 Сәнә јалварырам,

ја Падша�ым, Алла�ым,
Фәрјадыма гулаг ас.

3 Сүб� чағы сәсими ешидәр-
сән,- еј Је�ова,

Сә�әр чағы
үрәјими Сәнә ачарам,¸

дуруб ҹаваб ҝөзләјәрәм.
4 Чүнки Сән шәрдән хошла-

нан Алла� дејилсән,/

Сәнин јанында пис адама
әсла јер јохдур.1

5 Дикбаш адамлар
�үзурунда дајана билмәз.

Залымлара
нифрәт едирсән,À

6 Јалан данышанлары
мә�в едәрсән.3

Зоракы, �ијләҝәр адамдан
икра� едирсән,4

еј Је�ова.
7 Мән исә бөјүк мә�әббәтин

сајәсиндәS

Сәнин евинәm ҝәләрәм,
Мүгәддәс мәбәдинә сары
дөнүб е�тирамла
сәҹдә гыларам. U

8 Еј Је�ова, мәни
�агг јолунда апар,

Дүшмәнләримә ҝөрә
өнүмдә јолуну �амар ет.V

9 Онларын ағзындан
дүз сөз чыхмыр,

Үрәкләри пислик јувасы,
Боғазлары ачыг гәбирдир,
Јағлы дилләрини
ишә салырлар.Ä
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10 Еј Алла�ым, онлары

тәгсиркар чыхарарсан,
Газдыглары гујуја
өзләри дүшәрләр.*

Гој �әдсиз ҝүна�ларына
ҝөрә узаглара атылсын-
лар,

Чүнки онлар
Сәнә гаршы галхыблар.

11 Сәнә пәна� ҝәтирәнләр исә
севинәр,+

Һеј севинҹ сәдалары
уҹалдар.

Ганадыны онларын
үзәринә ҝәрәрсән,

Адыны әзиз тутанларын
�әдсиз севинҹи
Сән оларсан.

12 Чүнки Сән, сале� адамы
мүбарәк едәрсән,
еј Је�ова,

Лүтфүн онун әтрафында
галхан олар.,

Дирижора. Шеминит� үстүндә
көкләнмиш симли аләтләрин

мүшајиәтилә. Давудун мәзмуру.

6 Је�ова, мәни гәзәблә
тәнбе� етмә,

Мәни �иддәтлә
исла� етмә.-

2 Аман, Је�ова, саралыб-
солурам, мәнә рә�м ет.

Сүмүкләрим әсир, Је�ова,
мәнә шәфа вер.¸

3 Ҹаныма вәлвәлә дүшүб,/

Је�ова, нә вахта кими
ҝөзләјәҹәксән?1

4 Ҝәл, ҹанымы гуртар,À

еј Је�ова,
Мә�әббәтин� хатиринә
мәни хилас ет.3

5 Чүнки өлүләр Сәни
ана билмәз,

Мәзарда� Сәни
ким уҹалдар?4

:B	º- � �º¸ÀbÀ +*fD :B8 � �+`D f1a1/D
�º¸Àb/À wf1a1/x a¾4ºZÀ +*fD :B9
� �+`D j1\WD �º¸ÀbÀ +*fD

6 Тәнҝә ҝәлмишәм
а�-наләмдән,*

Јатағым бүтүн ҝеҹәни
ағламагдан јамјаш олуб,

Сел кими ахыр јорған-
дөшәјимә ҝөз јашларым.+

7 Дәрддән ҝөзүм тор салыб,,

Дүшмәнләрин әлиндән
ҝөзүмдә нур галмады.

8 Сиз, еј залымлар,
чәкилин башымдан,

Је�ова �өнкүртүмү
ешидәҹәк.-

9 Рә�м диләдијими
Је�ова ешидәҹәк,¸

Је�ова дуамы
гәбул едәҹәк.

10 Бүтүн дүшмәнләрим хар
олаҹаг, дә�шәтә ҝәләҹәк,

Онлар бир анда хәҹил олуб
ҝери чәкиләҹәкләр./

Бинјаминли Кушун сөзләриндән өтрү
Давудун Је�оваја охудуғу

гәмли нәғмә.

7 Еј Алла�ым Је�ова,
Сәнә сығынмышам,1

Тәгибчиләрдән мәни гору,
хилас ет,À

2 Јохса аслантәк мәни
парчалајаҹаглар,3

Сүрүјүб апараҹаглар,
гуртаран олмајаҹаг.

3 Еј Је�ова,
гәба�әт иш тутмушамса,

Һагсызлыг етмишәмсә,
4 Јахшылыға

јаманлыг етмишәмсә,4

На�аг јерә
дүшмәними сојмушамса�,

5 Гој дүшмән ҹанымы
тәгиб етсин, тутсун,

Мәни� јерә вуруб
тапдаласын,

Шәрәфими
јерә сохсун. L�1W*ÑM
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6 Гәзәбинлә галх, еј Је�ова,
Дүшмәнләримин �иддәти-
нин габағыны кәс,*

Мәнә ҝөрә галх, тәләб ет,
әдаләт бәргәрар олсун.+

7 Гој халглар
дөврәндә топлашсын,

Сән дә уҹалардан
онлара �өкм ет.

8 Је�овадыр халглара
�өкм чыхаран.,

Сале�лијим әсасында,
еј Је�ова,

Паклығым әсасында
мәни мү�акимә ет.-

9 Нә олар, шәр адамларын
пислијинә сон гој,

Сале� адамы исә �ифз ет.¸

Адил Алла�/ үрәкләри,1

ән дәрин дујғулары сына-
јар.À

10 Алла�дыр, үрәјидүз адам-
ларын3 хиласкарыдыр
мәним галханым.4

11 Худавәнд адил �акимдир,S

Бәјан едир �әр ҝүн �өкмлә-
рини.

12 Инсан пис јолундан дөн-
мәзсә,m О, гылынҹыны
итиләр, U

Каманыны чәкиб
нишан алар.V

13 Өлүм сила�ларыны
�азырлар,

Алов сачан охларыны
дүзәлдәр.Ä

14 Бах, бири бәтниндә
пислик дашыјыр,

О, фитнәјә �амилә галыб,
јалан доғар.W

15 Бир гују газды,
газдыгҹа газды,

Амма газдығы гујуја
өзү дүшәҹәк,Y

16 Гурдуғу фитнә
өз башына ҝәләҹәк,Z

Зоракылығы
өзүнә гајыдаҹаг.

17 Әдаләтинә ҝөрә Је�оваја
алгыш едәҹәјәм,*

Һагг-Таала+ Је�ованын
адыны нәғмәләрдә
тәрәннүм едәҹәјәм.,

Дирижора. Ҝиттит� үчүн.
Давудун мәзмуру.

8 Ја Рәббимиз Је�ова,
бүтүн дүнјада исмин
неҹә әзәмәтлидир,

Е�тишамыны ҝөјләрдән
јүксәјә галдырдын!�-

2 Сәнә гаршы чыханлардан
өтрү,

Дүшмәни, гисасчыны
сусдурмагдан өтрү

Ушагларын, көрпәләрин
дили илә¸ ҝүҹүнү ҝөстәр-
дин.

3 Хәлг етдијин ҝөјләрә,
әлләринин ишинә,

Јаратдығын аја, улдузлара
баханда дүшүнүрәм:/

4 Фани инсан нәдир ки,
ону хатырлајырсан?

Бәшәр оғлу нәдир ки,
онун гејдинә галырсан?1

5 Сән ону мәләкләрдән�
бир аз ашағы јаратдын,

Башына шәрәф,
әзәмәт таҹы гојдун.

6 Она әлләринин иши үзә-
риндә ағалыг вердин,À

Һәр шеји ајаглары алтына
атдын:

7 Бүтүн сүрүләри,
нахырлары,

Бүтүн вә�ши �ејванлары,3

8 Ҝөјдәки гушлары,
дәниздәки балыглары,

Дәрјадакы ҹанлыларын �а-
мысыны.
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9 Ја Рәббимиз Је�ова,

бүтүн дүнјада исмин
неҹә әзәмәтлидир!

Дирижора. Мутлаббен� үчүн.
Давудун мәзмуру.

� ��W1e��

9 Бүтүн гәлбимлә Сәни
мәд� едәрәм, еј Је�ова,

Харигүладә ишләриндән
данышарам.*

2 Фәрә�им, �әдсиз севинҹим
Сәнсән,

Адыны нәғмәләрдә
тәрәннүм едәрәм,
еј Һагг-Таала!+

� ��1b�
3 Дүшмәнләр ҝери чәки-

ләндә,

Бүдрәјиб өнүндән
јох олаҹаглар.

4 Мәним �агг ишими
мүдафиә едирсән;

Тахтына әјләшәрәк
әдаләтлә �өкм едирсән.-

� ��SY1W�
5 Халглары мәзәммәт етдин,¸

писләрин көкүнү кәсдин,
Адларыны әбәдилик сил-
дин.

6 Дүшмән �әмишәлик
мә�в олуб,

Шә�әрләрини јерлә јексан
етмисән,

Хатирәләри дә бүсбүтүн
мә�в олаҹаг./

� �Á1�
7 Лакин Је�ова тахтында

әбәди әјләшиб,1

О, тахтыны әдаләт үчүн
гуруб.À

8 О, дүнјаны әдаләтлә
мү�акимә едәҹәк,3

Үммәтләрә �агг �өкмләр
чыхараҹаг.4

=B	º-C =B5: � �º¸ÀbÀ +*fD =B5 � �+`*ZS
ÀWSe+*amZmZ SWV ÑÀ`eS/S`D �d YÀ4Yd`
\`S3SZ*W YÀbZ/À ÀWSe+* am`*am SWÀ
U*4mWYmj/m`D

� ��*,�
9 Је�ова мәзлумлар үчүн

пәна� јери,*

Дар ҝүндә сығынаҹагдыр.+

10 Адыны таныјанлар Сәнә
тәвәккүл едир,
еј Је�ова,,

Сәни ахтаранлардан
үз дөндәрмәзсән.-

� �˛*UZ�
11 Сионда јашајан Је�ованы

нәғмәләрдә тәрәннүм
един,

Халглар арасында
ишләриндән данышын!¸

12 Ганларынын интигамыны
Алан онлары јадда сахла-
јыр,/

О, мәзлумларын фәрјады-
ны унутмаз.1

� �	1b�
13 Лүтф ет, еј Је�ова,

еј мәни өлүм гапыларын-
дан галдыран,À

Мәнә нифрәт едәнләрин
зүлмүнү ҝөр.

14 Онда Сион гызынын
гапыларында

Тәрифли ишләрини
бәјан едәрәм,3

Вердијин гуртулуша
севинәрәм.4

	 �
1b�
15 Халглар газдыглары гујуја

өзләри дүшүб,
Ајаглары сәрдикләри
тора илишиб.S

16 Је�ова иҹра етдији �өкм-
ләрлә таныныр.m

Шәр адам өз әмәлләринин
тәләсинә дүшүб. U

Һиггајон�. L�1W*ÑM

 ��d/�

17 Шәр адамлар, Алла�ы уну-
дан бүтүн халглар

Мәзара� ҝедәҹәк.
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18 Јохсулларса �әмишәлик

унудулмаз,*

Фағырларын үмиди
�еч вахт итмәз.+

� ��*e�
19 Галх, еј Је�ова! Гојма фани

инсан үстүн ҝәлсин,
Гој халглар Сәнин өнүндә
мә�кум едилсин.,

20 Еј Је�ова, халгларын ҹаны-
на горху сал,-

Гој билсинләр ки,
фани инсандырлар.
L�1W*ÑM

� �*Y1/�

10 Нијә узагда дурмусан,
еј Је�ова?

Нијә дар ҝүнүмдә ҝизлә-
нирсән?¸

2 Шәр адам гүрурланыб
мәзлуму тәгиб едир,/

Амма гурдуғу фитнәләрин
торуна өзү дүшәҹәк.1

3 Шәр адам
нәфси илә өјүнәр,À

Аҹҝөзә алгыш едәр�;
 ��dZ�

О, Је�оваја сајғысызлыг
едәр.

4 Шәр адам гүрурундан Ал-
ла�ы ахтармаз,

«Алла� јохдур», — дејәр.3

5 Фираван јашајар,4

Сәнин �өкмләрини
дәрк етмәз,S

Онунла әдавәт апаранла-
рын үстүнә фынхырар.

6 Үрәјиндә дејәр:
«Әсла сарсылмарам,

Нәсилләр ҝәлиб-ҝедәр,
мәнә �еч нә олмаз».m

� ��1�
7 Ағзы ләнәт, јалан, �әдә илә

долудур,U

Дилинин алтында бәла
вар, шәр вар.V

5>B7 � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB *ÆÄ¾4 ¾4ºZÀ *WO
-mj \fdU*`D

8 Кәндләрин гырағында
пусгу гурар,

Хәлвәт јердән чыхыб
ҝүна�сызы өлдүрәр.*

� ��UZ�

Ҝөзү бәдбәхтләри
ахтарар.+

9 Јувада отурмуш аслан
кими пусар,,

Мәзлуму гапмаг үчүн
ҝүдәр,

Торунудартыб ону тутар.-

10 Гурбанлары әзиләр,
тапданар,

Бичарәләр онун пәнҹәсинә
кечәр.

11 Үрәјиндә дејәр:
«Алла� унудуб,¸

Үзүнү јана чевириб,
Һеч вахт буна
фикир вермәз»./

� ��\e�

12 Еј Је�ова, галх!1

Еј Алла�ым, она гаршы
галдыр әлини!À

Көмәксизи унутма.3

13 Нијә шәр адам
Сәнә сајғысызлыг етсин?

Үрәјиндә:
«Алла� �агг-�есаб
чәкмәјәҹәк», — десин.

� ��1Uj�

14 Лакин Сән дәрди, әзабы
ҝөрүрсән,

Мүдахилә етмәк үчүн
бунлары изләјирсән.4

Фағыр үзүнү Сәнә тутар,S

Јетимин дајағы Сәнсән.m

� �"SZ�
15 Писин, шәр адамын

әл-голуну гыр ки,U

Ахтаранда да�а тапмајасан
пислијини.

16 Је�ова
әбәдијјән падша�дыр!V

Халглар силиниб
јер үзүндән.Ä
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17 Сән �әлимләрин диләјини
ешидәрсән, еј Је�ова,*

Онлары үрәкләндирәрсән,+

сәсләрини диггәтлә дин-
ләјәрсән.,

18 Јетимә, әзиләнә
�агг газандырарсан ки,-

Торпагдан јаранмыш фани
инсан бир да�а онлары
горхутмасын.¸

Дирижора. Давудун мәзмуру.

11 Је�оваја сығынмышам,/

Неҹә мәнә дејирсиниз:
«Гуш олуб дағына уч!

2 Бах, писләр каманыны
дартыр,

Үрәјидүз адамы вурмаг
үчүн гаранлыгда дуруб,

Оху јајын үстүнә гојурлар.
3 Тәмәлләр� јыхыланда,
Сале�ин әлиндән
нә ҝәләр ки?»

4 Је�ова Өз мүгәддәс мәбә-
диндәдир,1

Је�ованын тахты
ҝөјләрдәдир,À

Ҝөзләри �әр кәси ҝөрүр,
О, бәшәр оғулларына
ҝөз гојур.3

5 Бәли, Је�ова сале�и дә,
шәри дә јохлајыр,4

О, зоракылығы севәнләрә
нифрәт едир.S

6 О, шәр адамларын үстүнә
тәлә� јағдыраҹаг;

Онларын пајы алов,
күкүрдm вә сәмум јели
олаҹаг.

7 Чүнки Је�ова әдаләт-
лидир,U сале� әмәлләри
севир,V

Үрәјидүз адамлар
Онун лүтфүнү� ҝөрәҹәк.Ä

55B7 � �*fd/ À/*WÀb bÀYÀWWÀ`SD 55B:
� ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB U*Z*` V¾4D 55B;
� ÁÀ`eÀZB º4ºZºD

Дирижора. Шеминит� үстүндә.
Давудун мәзмуру.

12 Еј Је�ова, мәни гуртар,
чүнки садиг адам гал-
мајыб,

Вәфалы адам бәшәр оғул-
лары арасындан јоха чы-
хыб.

2 Һамы бир-биринә
јалан сатыр,

Дил төкүб јалтагланыр, ри-
јакарлыгла� данышыр.*

3 Је�ова јалан дили
гопарсын,

Јекәхана данышан ағзы
јумсун;+

4 Дејирләр: «Дилимизлә
үстүн ҝәләрик,

Ағыз бизим, дил бизим,
Ким бизә ағалыг едә би-
ләр?»,

5 Је�ова дејир: «Будур,
ајаға галхырам,

Чүнки мәзлумлар сыхыш-
дырылыр, јохсуллар а�-
налә едир,-

Онлары �әгарәт едәнләр-
дән горујаҹағам».

6 Је�ованын сөзләри
сафдыр,¸

Ҝил күрәдә� әридилмиш,
једди дәфә сафлашды-
рылмыш ҝүмүшә бәнзәр.

7 Еј Је�ова, Сән Өзүн
онлары горујаҹагсан,/

Һәр бирини бу нәсилдән
әбәдилик �ифз едәҹәк-
сән.

8 Шәр адамлар асудә ҝәзир,
Чүнки бәшәр оғуллары аз-
ғынлығы тәрәннүм едир.1

Дирижора. Давудун мәзмуру.

13 А� Је�ова, нә вахтадәк
мәни унудаҹагсан?

Әбәдиликми?
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Нә вахтадәк мәнә
нәзәр салмајаҹагсан�?*

2 Нә вахтадәк ҹаным
бу әзаба дөзәҹәк,

Ҝүнбәҝүн будәрди
гәлбимдә дашыјаҹағам?

Нә вахтадәк дүшмән
мәнә үстүн ҝәләҹәк?+

3 Һалыма бах, еј Алла�ым
Је�ова, мәнә �ај вер.

Ҝөзүмә нур вер ки,
өлүм јухусуна далмајым

4 Вә дүшмәним: «Ону үстәлә-
дим!» — демәсин,

Рәгибләрим јыхылмағымы
ҝөрүб севинмәсин.,

5 Сәнин мә�әббәтинә ҝүвә-
нирәм,-

Үрәјим вердијин гуртулуш-
дан шадланаҹаг.¸

6 Је�ованын шәнинә нәғмә
дејәрәм, јахшылығыны
мәндән әсирҝәмәјиб./

Дирижора. Давудун мәзмуру.

14 Ағылсызлар үрәјиндә:
«Је�ова јохдур», —
дејир.1

Онларын �әрәкәтләри поз-
ғун, әмәлләри ијрәнҹдир,

Бир нәфәр дә дүз әмәл
са�иби јохдур.À

2 Амма Је�ова ҝөјләрдән
бәшәр оғулларыны
сејр едир,

Бахыр ки, ҝөрсүн дәрк
едән, Је�ованы ахтаран
вармы.3

3 Һамы јолуну азыб,4

Һамы позғунлашыб,
Бир нәфәр дә дүз әмәл са-
�иби јохдур,

Бир нәфәр белә.
4 Бәдәмәлләр �еч нә

баша дүшмүрмү?

57B5 � ÁÀ`eÀZB YÀZ/ÀZ º4ºZº ÄS4WÀ/ÀO
ÆÀVaÀZD

Халгымы чөрәк јеринә
јејирләр,

Је�ованы чағырмырлар.
5 Бах, онларын ҹанына

ва�имә дүшәҹәк,*

Чүнки Је�ова
сале�ләрин� јанындадыр.

6 Мәзлумун нијјәтини алт-
үст етмәк истәјирсиниз,

Амма о, Је�оваја
сығыныб.+

7 Каш Сиондан Исраилин
гуртулушу ҝәләјди!,

Је�ова әсир халгыны
гајтаранда,

Гој Јагуб севинсин,
Исраил шадлансын!

Давудун мәзмуру.

15 Еј Је�ова, чадырында
ким ме�ман олар?

Мүгәддәс дағында
ким јашајар?-

2 О кәс ки камиллик јолу илә
ҝедир,¸

Әмәлләри доғрудур,/

Үрәјиндә
�әгигәти данышар,1

3 Дилиндән бө�тан чыхмаз,À

Башгасына пислик етмәз,3

Достуна гара јахмаз,4

4 Алчаг адамы
ҝөрән ҝөзү јохдур,S

Амма Је�овадан горханла-
ра �өрмәт едәр,

Зәрәринә олса белә,
ә�диндән дөнмәз,m

5 Сәләмлә пул вермәз,U

Ҝүна�сызын әлеј�инә
рүшвәт алмаз.V

Бу ҹүр адам
әсла сарсылмаз.Ä

Давудун михтамы�.

16 Еј Алла�ым, мәни гору,
чүнки Сәнә сығынмы-
шам.W
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2 Је�оваја дедим:

«Сән Је�овасан,
јахшылығымын мәнбәји.

3 Јердәки мүгәддәс бәндә-
ләрдир,

О нәҹиб адамлардыр зөвгү-
сәфам».*

4 Јад алла�ларын ардынҹа
дүшәнләр дәрд-сәрини
артырар,+

Онларын ҝәтирдији
ган тәгдимәсинә
әсла шәрик олмарам,

Адларыны дилимә
алмарам.,

5 Је�ова нәсибим, пајым-
дыр,- пијаләмә¸ дүшән
пајдыр.

Мирасымы Сән горујурсан.
6 Пајыма ҝөзәл јерләр

дүшдү,
Мирасымдан чох разыјам./

7 Мәнә нәси�әт верән Је�о-
ваја1 шүкүрләр олсун!

Ҝеҹәләр үрәјим� дә
мәни исла� едир.À

8 Је�ованы даим ҝөзүмүн
өнүндә сахлајырам,3

Сағымда дуруб,
әсла сарсылмарам!4

9 Буна ҝөрә гәлбим севинир,
бүтүн варлығым шадла-
ныр.

Архајын јашајырам,
10 Чүнки мәни

Мәзарда� гојмазсан,S

Гојмазсан вәфалы бәндән
гәбир ҝөрсүн�.m

11 Мәнә �әјат јолуну
өјрәдирсән,U

Һүзурунда севинҹ, шадлыг
ашыб-дашыр,V

Сағында олмаг мәнә
әбәди сәадәт ҝәтирир.

5:B; � �*fd/ ÀZ ÄS4WS eSVS`WÀ`SYD ÁÀ`O
eÀZB +¾U`ÀVWÀ`SYD 5:B5> � �+`D j1\WD
�º¸ÀbÀ +*fD � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB hº`ºaºZD

Давудун дуасы.

17 Еј Је�ова, �агдан өтрү
јалварышымы динлә

Имдад диләјирәм, ешит,
Һијләсиз дилимдән чыхан
дуаја гулаг вер.*

2 Мәнә әдаләтли �өкмү
Сән Өзүн чыхар,+

Гој ҝөзләрин
доғрулуғу ҝөрсүн.

3 Гәлбими арашдырдын,
ҝеҹәләр мәни јохладын,,

Мәни арытдын�;-

Ҝөрәҹәксән ки,
фитнә гурмамышам,

Дилимдән ҝүна� чыхмајыб.
4 Инсан әмәлинә ҝәлдикдә

исә,
Сәнин сөзүнә бахыб
гарәтчинин јолундан
узаг ҝәзирәм.¸

5 Гој Сәнин јолларында
аддымлајым ки,

Ајагларым бүдрәмәсин./

6 Сәни чағырырам,
еј Алла�ым, чүнки мәнә
�ај верәрсән.1

Нә олар,
гулағыны мәнә тәрәф әј,
дедикләрими ешит.À

7 Мә�әббәтини
харигәләрлә ҝөстәр,3

Еј Сәнә гаршы чыханлар-
дан гачыб

Сағ әлинә сығынанларын
хиласкары.

8 Мәни ҝөз бәбәјин кими
гору,4

Ганадларынын көлҝәсиндә
мәни ҝизләт.S

9 Мәнә �үҹум едән
шәр адамлардан,

Мәни дөврәјә алан
јағы дүшмәндән мәни
�ифз ет.m
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10 Онлар габалашыблар�,

Ағызларындан
гудурғанлыг төкүлүр.

11 Аддымымызы
дөврәјә алырлар,*

Фүрсәт ахтарырлар,
бизи јерә вурсунлар.

12 Һәр бири аслантәк
гурбаныны парчаламаға
ҹан атыр,

Хәлвәтдә пусан ҝәнҹ аслан
кими ҝөзләјир.

13 Галх, еј Је�ова,
онларла үз-үзә дур,+

гәддләрини әј,
Гылынҹыны сыјыр, ҹаны-
мы писләрдән гуртар.

14 Еј Је�ова, Өз әлинлә
гуртар мәни,

Бу дүнјанын адамларын-
дан, бу �әјатдан пај алан,,

Гарынларыны наз-немәтлә
долдурдуғун адамлар-
дан,-

Чохсајлы өвладларына
мирас гојан адамлардан.

15 Мән исә сале�лијимлә
үзүнү ҝөрәрәм;

Һүзурунда ојанаркән
шад олурам.¸

Дирижора.
Је�ованын гулу Давудун мәзмуру.

Је�ова Давуду бүтүн
дүшмәнләринин вә Талутун әлиндән
гуртаранда онун Је�оваја охудуғу

нәғмә./

18 Сәни севирәм, еј Је�ова,
гүввәтим Сәнсән.1

2 Је�ова јалчын гајам,
исте�камымдыр,
мәним ниҹатымдыр.À

Алла�ым гајамдыр,3

Она сығынырам,
Галханым, ҝүҹлү хиласка-
рым�, галамдыр.4

3 Је�ова тәрифә лајигдир,
Ону чағырырам,

5;B5> � �*fd/ ]SUWÀZS+WÀ`D 5<B6 � ÁÀ`O
eÀZB fSW*a +dUZd4dYD

Дүшмәнләримдән гуртула-
рам.*

4 Өлүм ипләри
мәнә доланмышды,+

Јарамаз адамларын басгы-
ны� мәни дә�шәтә сал-
мышды.,

5 Мәзарын� ипләри
мәнә сарылмышды,

Чыхмышды гаршыма
өлүм тәләләри.-

6 Бударлыгда
Је�ованы чағырдым,

Имдад үчүн
Алла�ыма јалвардым.

Ешитди сәсими мәбәдин-
дән,¸

Чатды гулағына фәрјадым./

7 Јер үзү силкәләнди,
јырғаланды,1

Дағларын тәмәли
јериндән ојнады,

Титрәди Онун
гәзәбиндән.À

8 Бурун пәрәләриндән
түстү чыхды,

Ағзындан шиддәтли
алов пүскүрдү,3

Јанар көзләр
сәпәләнди Ондан.

9 Ашағы енәндә
ҝөјләр әјилди,4

Гаты зүлмәт
ајаглары алтында иди.S

10 Кәрруба миниб
учараг ҝәлди,m

Мәләјин� ганады үзәриндә
шығыды ашағы. U

11 Гаранлығы Өзүнә
өртүк етди,V

Чадыр кими әтрафыны
бүрүмүшдү

Гара сулар, топа булудлар.Ä

12 Өнүндә парлајан шәфәгдән
Долу вә көз чыхыб
булудлары јарды кечди

5<B8 � ÁÀ`eÀZB a1WSD 5<B9 � �+`Dj1\WD
�º¸ÀbÀ +*fD 5<B5> � �*fd/ VºWÀUSZD

�¿�D 5;
* 5�j 67B6:

+ ˛+ ;B:

, ˛+ ;7B56

- �b 9B89

¸ ˛+ :9B8
��������������������

�¿�D 5<
/ 6�j 66B5

1 ˛+ 5<B76
¿j 56B6

À ˛+ 7B7
˛+ 7;B7=E 8>
˛+ 8>B5;

3 
Z 76B8

4 �` 59B5
6�j 66B6O8

��������������������

�*¸ aºbdZ
* ˛+ 9>B59

+ 5�j 6>B7
˛+ 55:B7

, 6�j 6>B5
6�j 66B9E :
˛+ 66B5:

- �4 =B56

¸ ˛+ 55B8

/ 6�j 66B;
˛+ 5>B5;
˛+ 78B59
5�b 7B56

1 ÁV 9B8

À 6�j 66B<O5:
˛+ ;;B5<

3 ¿j 7>B6;

4 ˛+ 588B9
¿j :8B5

S 6�j 66B5>

m ˛+ ==B5

U ˛+ 5>8B7
�+ 5B;

V ˛+ =;B6

Ä ¿U 7:B6=



˛¿
�� 5<B57—7; 760
13 Је�ова ҝөјләрдә ҝурлады,*

Һагг-Таала
сәсини уҹалданда+

Долу вә јанар көзләр
төкүлдү.

14 Охларыны атыб дүшмәнлә-
ри дармадағын етди,,

Чахан шимшәкләри илә он-
лары чахнашмаја салды.-

15 Еј Је�ова, Сәнин мәзәммә-
тиндән, бурнундан чыхан
нәфәсин шиддәтиндән

Суларын диби ҝөрүндү,¸

Јерин тәмәлләри
ашкар олду./

16 О, јүксәкләрдән әлини уза-
дыб мәни тутду,

Дәрин сулардан
мәни чәкиб чыхартды.1

17 Мәни голузорлудүшмә-
нимдән,

Мәнимлә әдавәт апаран-
лардан гуртарды,À онлар
мәндән ҝүҹлү иди.3

18 Дар ҝүнүмдә онлар
гаршымы кәсмишди,4

Лакин Је�ова мәнә
дајаг олду.

19 Мәни ҝенишлијә чыхартды,
Мәни хилас етди,
чүнки мәндән разы иди.S

20 Је�ова сале�лијимә ҝөрә
мәнә мүкафат верир,m

Пак олдуғуму ҝөрүб
әвәзини верир. U

21 Чүнки мән Је�ованын
јолуну тутмушам,

Алла�ымы хаинҹәсинә
тәрк етмәмишәм.

22 Онун бүтүн �өкмләри
ҝөзүмүн өнүндәдир,

Ганунларына
�өрмәтсизлик етмирәм.

23 Онун өнүндә
пак галаҹағам,V

Гәба�әт ишләрдән
узаг ҝәзәҹәјәм.Ä

24 Је�ова сале�лијимин,
Өнүндә ҝүна�сыз олмағы-
мын әвәзини версин.*

25 Садиг адамла садигсән,+

Пак адама гаршы паксан.,

26 Саф адамла
саф давранырсан,-

Һијләҝәрә гаршы
фәнд ишләдирсән.¸

27 Мәзлумлары
хилас едирсән,/

Мәғрурлары алчалдырсан.1

28 Је�ова, чырағымы
јандыран Сәнсән;

Алла�ым ҝеҹәми
ҝүндүз едир.À

29 Сәнин көмәјинлә гулдурла-
рын габағына чыхарам,3

Алла�ын ҝүҹү илә
сәдләр ашарам.4

30 Алла�ын јолу камилдир,S

Је�ованын сөзү сафдыр,m

Худавәнд Она сығынанла-
рын �амысына сипәрдир. U

31 Мәҝәр Је�овадан башга
Алла� вар?V

Алла�ымыздан савајы
ким гаја ола биләр?Ä

32 Белими гүввәтлә гуршајан
Алла�дыр,W

О, јолуму камил едәр.Y

33 Ајағымы марал ајағытәк
чевик едир,

Мәни зирвәләрдә
сахлајыр.Z

34 Әлими дөјүшә өјрәдир,
Голум мис каманы ҝәрир.

35 Сән гуртулуш галханыны
мәнә верирсән,\

Сағ әлин мәнә дајаг олур,
Лүтфүн мәни уҹалдыр.¾

36 Аддымларыма јол ачырсан,
Ајагларым сүрүшмәз.]

37 Дүшмәнләрими говуб
јахалајаҹағам,

Онлары јох етмәјинҹә
ҝери гајытмајаҹағам.
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38 Онлары гыраҹағам,

галха билмәјәҹәкләр,*

Ајағымын алтына
сәриләҹәкләр.

39 Дөјүш үчүн белими
гүввәтлә гуршајарсан,

Јағы дүшмәними ајағымын
алтына сәрәрсән.+

40 Дүшмәнләрими
мәғлубијјәтә уғрадарсан.

Мәнә нифрәт едәнләри
јох едәрәм�.,

41 Имдад диләсәләр дә,
онлары гуртаран јохдур,

Һәтта Је�оваја јалварыр-
лар, лакин О �ај вермир.

42 Онлары әзиб
күләјин совурдуғу тоз
кими едәҹәјәм,

Күчәдәки палчыг кими
онлары туллајаҹағам.

43 Сән мәни елин тәнәсиндән
гуртараҹагсан,-

Халглара башчы
гојаҹагсан,¸

Танымадығым бир халг
мәнә гуллуг едәҹәк./

44 Сорағымы ешидиб
мәнә итаәт едәҹәкләр,

Јаделлиләр әсә-әсә
өнүмә ҝәләҹәк.1

45 О јаделлиләрин
рәнҝи-ру�у гачаҹаг,

Ҝизләндикләри галалар-
дан әсә-әсә чыхаҹаглар.

46 Шүкүрләр олсун Гајама,À

вар олан Је�оваја,
Хиласкарым Алла�а
ешг олсун!3

47 Алла� гисасымы алыр,4

Халглары мәнә табе едир.
48 О, мәни аҹыглы дүшмәнлә-

римдән гуртарыр.
Сән мәни үстүмә ҝәләнләр-
дән үстүн едирсән,S

5<B8> � ÁÀ`eÀZB ada/d`*`*YD

Мәни залымын әлиндән
алырсан.

49 Буна ҝөрә, еј Је�ова,
Сәни халглар арасында
уҹалдаҹағам,*

Адыны нәғмәләрдә тәрән-
нүм едәҹәјәм.+

50 О, мө�тәшәм ишләрлә
падша�ыны хилас едир,,

Мәс� етдијинә, Давуда вә
онун нәслинә�

Әбәдилик
мә�әббәт ҝөстәрир.-

Дирижора. Давудун мәзмуру.

19 Ҝөјләр Алла�ын әзәмә-
тини бәјан едир,¸

Асиман әлләринин ишин-
дән данышыр./

2 Һәр ҝүн дилләриндән
сөзләр сүзүлүр,

Һәр ҝеҹә бир �икмәт
ачырлар.

3 Нә бир сөз, нә бир кәлмә,
Нә бир сәс ешидилмир.

4 Амма сәдалары�
дүнјаја јајылыр,

Шә�адәтләри јерин уҹгар-
ларына чатыр.1

Алла� ҝүнәш үчүн
ҝөјдә бир чадыр гуруб,

5 Ҝүнәш, санки, тәзәбәјдир,
ҝәрдәјиндән чыхыр,

Шадланыр гачыша чыхан
бир иҝид кими.

6 Ҝөјүн бир уҹундан чыхар,
О бири уҹунадәк
сәја�әт едәр.À

Истисиндән
�еч нә ҝизләнмәз.

7 Је�ованын гануну камил-
дир,3 ҹана гүввәт верир,4

Је�ованын өјүдләри ети-
барлыдыр,S нашы адамы
мүдрик едир,m
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8 Је�ованын бујруглары

доғрудур, үрәји севинди-
рир,*

Је�ованын әмри сафдыр,
ҝөзләрә нур верир,+

9 Је�ова өнүндә горху,

пакдыр, әбәди галыр,
Је�ованын �өкмләри доғ-
рудур, �амысы әдаләтли-
дир.-

10 Онлар гызылдан,
чохлу саф гызылдан да
артыг севилир,¸

Балдан, шаныдан даман
балдан да шириндир./

11 Онлар гулуна
нәси�әт� верир,1

Онлара әмәл едәнин
бөјүк мүкафаты вар.À

12 Өз сә�вләрини
ким дәрк едә биләр?3

Билмәдән етдијим ҝүна�-
ларымы әфв ет,

13 Гулуну өзбашына �әрәкәт-
ләрдән сахла,4

Гојма онлар мәнә
ағалыг етсин.S

Онда камил оларам,m

Бөјүк хәталардан
узаг оларам.

14 Гој ағзымдан чыхан сөзләр,
гәлбимдәки дүшүнҹәләр

Сәни мәмнун етсин,U

еј Је�ова, гајам,V

хиласкарым!Ä

Дирижора. Давудун мәзмуру.

20 Гој дар ҝүнүндә Је�ова
сәнә �ај версин,

Јагубун Алла�ынын ады
сәни горусун.W

2 Мүгәддәс мәкандан
көмәјини ҝөндәрсин,Y

Сиондан сәнә дајаг олсун.Z

3 Ҝәтирдијин бәхшишләрдән
разы галсын,

Јандырма гурбанларыны
гәбул етсин. L�1W*ÑM

5=B55 � �*fd/ fÀ+À`/*`Wm-D

4 Сәнә үрәјинә ҝөрә версин,*

Бүтүн нијјәтләрин
ҝерчәкләшсин.

5 О заман вердијин гурту-
луша ҝөрә севиниб-ҹоша-
рыг,+

Алла�ымызын ады илә
бајрагларымызы галды-
рарыг.,

Гој Је�ова сәнин бүтүн ди-
ләкләрини чин етсин.

6 Инди билирәм ки,
Је�ова мәс� етдијини
хилас едир,-

Сағ әли илә бөјүк гуртулуш
верир,¸

Мүгәддәс ҝөјләрдән
она �ај верир.

7 Кимиси ҹәнҝ арабаларына,
кимиси атлара ҝүвәнир,/

Анҹаг биз Алла�ымыз
Је�ованын адыны чағы-
рырыг.1

8 Онлар чөкдүләр,
јерә сәрилдиләр,

Анҹаг биз ајаға галхдыг,
димдик дурдуг.À

9 Еј Је�ова,
падша�ы �ифз ет!3

Имдад диләдијимиз ҝүн
бизә �ај вер.4

Дирижора. Давудун мәзмуру.

21 Еј Је�ова, падша� Сәнин
гүдрәтинлә севинир,S

О, Сәндән ҝәлән гуртулуша
шадланыр.m

2 Ону арзусуна чатдырдын,U

Ағзындан чыхан диләји
рәдд етмәдин. L�1W*ÑM

3 Ону бол-бол немәтләрлә
гаршылајырсан,

Башына халис гызылдан
таҹ гојурсан.V

4 Сәндән узун өмүр диләди,
вердин,Ä

Өмрүнү узатдын
әбәдијјәтә гәдәр.
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5 Вердијин ниҹат ону

уҹалара галдырыр,*

Она шан-шө�рәт,
әзәмәт бәхш едирсән.

6 Әбәдилик немәтләр
бағышламысан,+

Һүзурунун севинҹини
она даддырырсан.,

7 Чүнки падша�
Је�оваја архаланыр,-

Һагг-Тааланын мә�әббәти
ону сарсылмаға гојмаз.¸

8 Әлин бүтүн дүшмәнләрини
тапар,

Јағылары сағ әлинлә
тутарсан.

9 Сән үзүнү ҝөстәрәндә
соба кими алышаҹаглар.

Је�ова гәзәби илә �амысы-
ны удаҹаг, онлары
алов мә�в едәҹәк./

10 Онларын нәслини�
јер үзүндән силәҹәксән,

Тохумуну бәшәр оғуллары
арасындан јох едәҹәксән.

11 Сәнә пислик етмәјә чалыш-
дылар,1

Тәдбир төкдүләр, әлләрин-
дән бир шеј ҝәлмәди.À

12 Сән јајы чәкиб
онлары нишан аланда

Ҝери дөнүб гачаҹаглар.3

13 Еј Је�ова, галх,
ҝөстәр ҝүҹүнү!

Гүдрәтини нәғмәләрдә
тәрәннүм едәрик!

Дирижора. Давудун мәзмуру.
«Сүб� маралы»� үчүн.

22 Алла�ым, Алла�ым,
нијә мәни тәрк етдин?4

Нијә фәғанымдан узагда-
сан, ешитмирсән?S

Нијә дадыма јетишмирсән?
2 Еј Алла�ым, ҝеҹә-ҝүндүз

сәни сәсләјирәм,

65B5> � ÁÀ`eÀZB +ÀÑÀ`SZSD 66B	º-
� �W* +SWaSZE Y1W\/SU*ZmZ ,À U* YdaSO
-S ºaWd+dZdZ */m/m`D

Сән исә мәнә
�ај вермирсән.*

3 Сән мүгәддәссән,+

Исраилин мәд�ләри
бүрүјүб тахтыны.

4 Аталарымыз Сәнә
бел бағладылар,,

Ҝүвәндиләр, Сән дә онла-
ры хилас етдин.-

5 Сәндән имдад диләдиләр,
гуртулдулар,

Сәнә архаландылар,
пешман олмадылар.¸

6 Мән исә тәнә,
нифрәт �әдәфијәм,

Санки, инсан дејиләм,
торпаг гурдујам./

7 Һәр ҝөрән
мәни лаға гојур,1

Дишләрини ағардыр,
башыны булајыбÀ дејир:

8 «Өзүнү Је�оваја тапшыр-
мышды, гој ону
хилас етсин!

Әҝәр Она әзиздирсә,
гој ону гуртарсын!»3

9 Мәни анамын бәтниндән
чыхаран,4

Анамын гуҹағында мәнә
динҹлик верән Сәнсән.

10 Доғулдуғум андан
Сәнин әлләриндәјәм,

Анамын бәтниндән
Алла�ым Сәнсән.

11 Мәндән узаглашма,
чүнки бәла јахындыр,S

Сәндән башга
јардымчым јохдур.m

12 Буғалар әтрафыма
топлашыб,U

Башанын ҝүҹлү өкүзләри
мәни дөврәјә алыб.V

13 Нәрә чәкән, овуну парчала-
јан аслан кими,

Мәнә диш гыҹајырлар.Ä

14 Су кими јерә төкүлмүшәм,
Сүмүкләрим
ојнаглардан чыхыб.
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Үрәјим мум кими олуб,*

Әријиб ичимә төкүлүб.+

15 Ҝүҹүм сахсы парчасы кими
гурујуб,,

Дилим дамағыма јапышыб,-

Мәни торпаға ҝөмүрсән.¸

16 Көпәк сүрүсү кими
мәни дөврәјә алыб/

Дүшмәнләрим
үстүмә ҝәлирләр.1

Шир кими әл-ајағымы диш-
ләјирләр.À

17 Ҝөзләрини зилләјиб
мәнә бахырлар.

Сүмүкләрими бир-бир
саја билирәм.3

18 Палтарымы араларында
бөлүшдүрүрләр,

Либасым үчүн
пүшк атырлар.4

19 Амма Сән, еј Је�ова,
мәндән узаг дурма,S

Гүввәтим Сәнсән,
имдадыма тез јетиш.m

20 Ҹанымы гылынҹдан,
Ширин ҹанымы көпәклә-
рин пәнҹәсиндән гуртар. U

21 Мәни аслан ағзындан,
вә�ши өкүзләрин бујну-
зундан гуртар;V

Мәнә �ај вер, мәни гуртар.
22 Сәнин адыны гардашлары-

ма билдирәҹәјәм,Ä

Топланты ичиндә
Сәни мәд� едәҹәјәм.W

23 Сиз, еј Је�овадан горхан-
лар, Она алгыш един!

Еј Јагуб нәсли,
Ону уҹалдын!Y

Еј Исраил нәсли,
Ондан горхун!

24 О, мәзлумун дәрдини
рәдд етмәди,Z

Ситәминдән ијрәнмәди,
Ондан үз дөндәрмәди,\

Фәрјадыны ешитди.¾

25 Бөјүк мәҹлис ичиндә
Сәни мәд� едәҹәјәм,*

Сәндән горханларын гар-
шысында нәзирләрими
јеринә јетирәҹәјәм.

26 Һәлимләр јејиб дојаҹаг,+

Је�ованы ахтаранлар
Ону уҹалдаҹаг.,

Гој онларын үрәји
әбәди дөјүнсүн.

27 Дүнјанын уҹгарлары
Је�ованы јада салаҹаг,
Она тәрәф дөнәҹәк.

Бүтүн халглар нәсилбәнә-
сил Сәнә сәҹдә гылаҹаг.-

28 Чүнки Је�ованындыр
тахт-таҹ,¸

Халглара �өкмранлыг едән
Одур.

29 Дүнјанын бүтүн бәхтәвәр-
ләри јејиб-ичәҹәк вә
сәҹдә гылаҹаг,

Торпаға ҝедәнләрин �амы-
сы Онун өнүндә диз чөкә-
ҹәк.

Онлар ки ҹанларыны белә,
дири сахлаја билмирләр.

30 Онларын өвладлары
Она гуллуг едәҹәк;

Ҝәләҹәк нәслә Је�ова ба-
рәдә нәгл едиләҹәк.

31 Онлар ҝәлиб Онун әдалә-
тиндән сөз ачаҹаглар,

Онун ишләрини
сонракы нәсилләрә
билдирәҹәкләр.

Давудун мәзмуру.

23 Је�ова мәним Чобаным-
дыр�,/ мө�таҹ олма-
рам.1

2 Јашыл отлагларда
динҹәлдир мәни,

Јахшы суварылан
сакит јерләрә апарыр�.À
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3 Ҹаныма гүввәт верир,*

Өз ады наминә мәни сале�-
лик јоллары илә апарыр.+

4 Гаранлыг дәрәдән
кечәндә белә,,

Һеч нә мәни горхутмур,-

Чүнки Сән мәнимләсән,¸

Әсан, чомағын
мәнә үрәк-дирәк верир.

5 Дүшмәнләримин ҝөзү
өнүндә мәнә
сүфрә ачырсан,/

Башыма јағ чәкирсән,1

Пијаләм долуб-дашыр.À

6 Өмрүм боју
Сәнин кәрамәтини�,
мә�әббәтини дадаҹағам,3

Нә гәдәр ки сағам,
Је�ованын евиндә гала-
ҹағам.4

Давудун мәзмуру.

24 Јер, онун үзәриндәки
�әр шеј,

Торпаг вә онун үстүндә
јашајанлар Је�ованын-
дыр.S

2 О, Јери дәнизин үзәриндә
гојду,m

Ону чајларын үзәриндә
бәркитди.

3 Је�ованын дағына
ким чыха биләр?U

Мүгәддәс мәканында
ким дура биләр?

4 Әлләри пак,
гәлби тәмиз адам,V

Варлығыма� јаландан
анд ичмәјән,

Сахта анд вермәјән адам.Ä

5 О, Је�овадан
хејир-бәрәкәт алар,W

Хиласкары Алла�ынY

ризасыны газанар�.

67B: � �1US`f*ÑWm-E WºbeV*`Wm-E aÀf*O
,Àb VSYS fºadaSUUÀbWÀ`S /*fSW 1/ÀZ
ºW,S V1UeSUUÀbD 68B8 � �ÀZS �1Ñ\,* �WO
W*ÑmZ ,*`Wm¸mZ*D 68B9 � �*fd/ fSW*aO
V*`m �WW*Ñ/*Z Ñ*--OÀ/*WÀb Ä¾`À`D

6 Еј Јагубун Алла�ы, онлар-
дыр Сәни ахтаран,

Сәнин ҹамалыны ҝөрмәк
истәјән. L�1W*ÑM

7 Башынызы галдырын,
еј дарвазалар,*

Ачылын, еј гәдими кечид-
ләр,

Шанлы Падша� ҝирсин
ичәри!+

8 Кимдир бу шанлы Падша�?
Ҝүҹлү, гүдрәтли Је�ова,,

Дөјүшдә гүдрәтли Је�ова!-

9 Башынызы галдырын,
еј дарвазалар,¸

Ачылын, еј гәдими кечид-
ләр,

Шанлы Падша� ҝирсин
ичәри!

10 Кимдир бу шанлы Падша�?
Ордулар Алла�ы Је�ова!
Одур шанлы Падша�!/

L�1W*ÑM

Давудун мәзмуру.

� ��W1e��

25 Сәнә үз тутмушам,
еј Је�ова,

� ��1b�

2 Еј Алла�ым, Сәнә ҝүвәнми-
шәм,1

Мәни хәҹаләтдә гојма.À

Гојма дүшмәнләрим �алы-
ма ҝүлсүн.3

� ��SY1W�

3 Үмидини Сәнә бағлајанла-
рын �еч бири хәҹил ол-
маз,4

На�агдан мәнә бадалаг ҝә-
ләнләр исә рүсвај олар.S

� �˙*W1b�

4 Мәнә јолларыны ҝөстәр,
еј Је�ова,m

Мәнә јолларыны өјрәт. U
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5 Мәни �агг јолунда јерит,
мәнә тәлим вер,*

Еј Алла�ым,
Сәнсән хиласкарым.

� ��*,�

Әлим �әр заман
Сәнин әтәјиндәдир.

� �˛*UZ�

6 Еј Је�ова, мәр�әмәтини,
мә�әббәтини јада сал,+

Онлары әзәлдән бәри
ҝөстәрирсән.,

� �	1b�

7 Нә олар, ҹаванлыг сә�влә-
рими, ҝүна�ларымы
јадына салма.

Кәрамәтин наминә,
еј Је�ова,-

Мәни мә�әббәтинлә¸

хатырла.
	 �
1b�

8 Је�ова кәрамәтлидир,
�агдыр,/

О, ҝүна�кара дүзҝүн јаша-
мағы өјрәдир.1


 ��d/�

9 О, �әлимләри доғрулуға
јөнәлдәр,À

Онлара Өз јолуну өјрәдәр.3

� ��*e�

10 Ә�динә, өјүдләринә4

табе оланлар үчүнS

Је�ованын бүтүн јоллары
мә�әббәт вә сәдагәт јолу-
дур.

� �*Y1/�

11 Адын наминә, еј Је�ова,m

Мәни бағышла, �әрчәнд
ҝүна�ым бөјүкдүр.

� ��1Y�

12 Ким ки Је�овадан горхур,U

Алла� она лазыми јолу ҝөс-
тәрәҹәк.V

 ��dZ�

13 Фираванлыг ҝөрәр
о инсан,Ä

Нәсли дә� јери
мирас алаҹаг.*

� ��*Y1f�
14 Је�овадан горханларын

пајы Онун достлуғудур,+

О, онлара
Өз ә�дини билдирир.,

� ��UZ�
15 Ҝөзләрими

Је�оваја дикмишәм,-

О, ајағымы
тордан гуртарар.¸

� ��1�
16 Нә олар, үзүнү мәнә чевир,

мәнә лүтф ҝөстәр,
Ахы тән�ајам, начарам.

� �
a*/1�
17 Көнлүмүн губары артыб,/

Гәм јүкүнү
үстүмдән ҝөтүр.

� ��1Uj�
18 Дәрдими, әзабымы ҝөр,1

Бүтүн ҝүна�ларымы
әфв ет.À

19 Бах, ҝөр дүшмәнләрим
нә гәдәрдир,

Мәнә амансыз
нифрәт едирләр.

� �"SZ�
20 Ҹанымы �ифз ет,

мәни гуртар,3

Гојма рүсвај олум,
ахы Сәнә сығынмышам.

� �
*,�
21 Гој камиллик вә дүрүстлүк

мәни горусун,4

Чүнки үмидим Сәнсән.S

22 Еј Алла�ым, Исраили
бүтүн бәлалардан
гуртар.

Давудун мәзмуру.

26 Еј Је�ова, камиллик
јолунда јеријирәм,
мәнә �агг газандыр,m

Је�оваја етибарым
сарсылмаздыр. U
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2 Мәни имта�ан ет,

еј Је�ова, мәни сына,
Үрәјими,
ән дәрин дујғуларымы
хәлбирдән кечир.*

3 Мә�әббәтини �еч вахт
унутмурам,

Һагг јолунда јеријирәм.+

4 Јаланчыларла
отуруб-дурмурам,,

Ич үзүнү ҝизләдәнләрә
гајнајыб-гарышмырам.

5 Јарамазларын мәҹлисин-
дән зә�ләм ҝедир,-

Шәр иш ҝөрәнләрлә
бирҝә әјләшмирәм.¸

6 Әлләрими ҝүна�сызлыг
ичиндә јујарам,

Гурбанҝа�ынын башына
доланарам, еј Је�ова,

7 Шүкранларымы
уҹадан сөјләјәрәм,/

Бүтүн харигәләрини
бәјан едәрәм.

8 Је�ова, мәскән етдијин
еви,1

Ҹалалынын сакин олдуғу
јери севирәм.À

9 Ҝүна�карларла бирҝә
ҹанымы мә�в етмә,3

Зоракыларла бирҝә
�әјатыма сон гојма.

10 Онларын әлиндә
пислик� вар,

Сағ әлләри
рүшвәтлә долудур.

11 Мән исә камиллик јолун-
дан дөнмәрәм,

Мәни хилас ет,
мәнә лүтф ҝөстәр.

12 Ајағым дүз јердә дурур,4

Бөјүк мәҹлисдә
Је�оваја алгыш едәрәм.S

Давудун мәзмуру.

27 Је�ова нурум,m ниҹа-
тымдыр,

Мәни ким горхуда биләр?U

6:B5> � ÁÀ`eÀZB *4¸mZWm-D

Је�ова өмрүмүн
галасыдыр,*

Ким мәни
дә�шәтә сала биләр?

2 Бәдәмәлләр
мәни парчаламаг үчүн
үстүмә ҹуманда+

Бүдрәдиләр, јыхылдылар
бу јағылар,
бу дүшмәнләр.

3 Мәнә гаршы бир орду
дүшәрҝә салса да,

Үрәјимә горху дүшмәз.,

Мәнә гаршы
дөјүш башласа да,

Јенә архајынам.
4 Је�овадан бир шеј

диләдим,
Арзум будур ки,
Өмрүм боју Је�ованын
евиндә галым,-

Је�ованын �үснүнү ҝөрүм,
Мәбәдинә �ејран-�ејран
тамаша едим.¸

5 Дар ҝүнүмдә
мәни пәна�ында сахлар,/

Чадырында,
хәлвәт јердә ҝизләдәр,1

Уҹа гаја башына галдырар.À

6 Башым дөврәмдәки дүш-
мәнләрдән јухарыдыр,

Онун чадырында шадјана-
лыгла гурбан ҝәтирәрәм,

Је�ованы нәғмәләрдә
тәрәннүм едәрәм.

7 Сәнә фәрјад едәндә
мәни ешит, еј Је�ова,3

Мәнә лүтф ҝөстәр,
мәнә �ај вер.4

8 «Ҹамалымы ахтарын»
Сөзләрини
үрәјим сәсләндирди.

Ахтарарам ҹамалыны,
еј Је�ова.S

9 Үзүнү мәндән ҝизләтмә,m

Гулуну гәзәблә говма.
Сәнсән көмәјим,U
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Мәни атма, тәрк етмә,
еј ниҹатымын Алла�ы.

10 Доғма атам, анам
мәни атсалар белә,*

Је�ова гәбул едәр.+

11 Еј Је�ова,
мәнә јолуну өјрәт,,

Мәни дүшмәнләримдән
горујуб дүз јолла апар,

12 Мәни дүшмәнләримин
әлинә салма.-

Мәнә гаршы јаланчы ша-
�идләр галхыб,¸

Мәнә �әдә-горху ҝәлирләр.
13 Ишыглы дүнјада� Је�ова-

нын кәрамәтини ҝөрәҹә-
јимә инанмасајдым,
�алым неҹә оларды!..�/

14 Үмидини Је�оваја бағла,1

Ҹәсур, мө�кәм ол.À

Бәли, үмидини Је�оваја
бағла.

Давудун мәзмуру.

28 Сәни чағырырам, еј Је-
�ова, еј мәним гајам,3

Сәсимә гулағыны тыхама,
Сәсимә �ај вермәсән,
Гәбрә енәнләрә бәнзәрәм.4

2 Әлләрими мәбәдинин ич
отағына тәрәф ачанда,S

Сәндән имдад диләјәндә
јалварышымы ешит.

3 Мәни пис, залым адамлара
гатыб апарма,m

О кәсләрлә ки, адамла ме�-
рибан данышыр, үрәклә-
ри исә писликлә
долудур. U

4 Онлара әмәлләринә ҝөрә
вер,V

Писликләринин ҹәзасыны,
Ишләринин әвәзини вер,

6;B57 � ÁÀ`eÀZB /S`SWÀ` ¾WVÀaSZ/ÀD
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Әмәлләрини
башларына ҝәтир.*

5 Онлар Је�ованын ишлә-
ринә,

Әлләринин јаратдыглары-
на мә�әл гојмурлар.+

О, онлары јыхаҹаг,
ајаға галдырмајаҹаг.

6 Је�оваја шүкүрләр олсун,
Јалварышларымы ешитди.

7 Је�ова ҝүҹүм,,

галханымдыр,-

Үрәјим Она архаланыр,¸

Онун көмәјини ҝөрдүм,
гәлбим севинҹдән ҹошур,

Нәғмәмлә Ону
тәрәннүм едәрәм.

8 Је�ова Өз халгынын
ҝүҹүдүр,

Мәс� етдијинә мө�тәшәм
гуртулуш верән исте�-
камдыр./

9 Еј Алла�ым, халгыны гур-
тар, ирсини мүбарәк ет,1

Онларын чобаны ол, әбә-
дијјән гуҹағында ҝәздир.À

Давудун мәзмуру.

29 Еј гүдрәтлиләрин оғул-
лары, Је�оваја шәрәф
верин,

Әзәмәтинә, ҝүҹүнә ҝөрә
Је�оваја шәрәф верин.3

2 Је�оваја адына лајиг
шәрәф верин,

Мүгәддәс либасларда�
Је�оваја сәҹдә гылын.

3 Је�ованын сәси
сулар үзәриндә сәсләнир,

Әзәмәтли Алла� ҝурлајыр.4

Је�ова әнҝин сулар үзә-
риндәдир.S

4 Је�ованын сәси
ҝүҹлүдүр!m

Је�ованын сәси
әзәмәтлидир!
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5 Је�ованын сәси сидр ағаҹ-

ларыны сындырыр,
Бәли, Је�ова Ливан сидр-
ләрини хынҹым-хынҹым
едир.*

6 О, Ливаны бузов кими
сычрадар,

Ширјуну+ вә�ши өкүз бала-
сы кими ојнадар.

7 Је�ованын сәси
алов сачар,,

8 Је�ованын сәсиндән
чөл титрәјәр,-

Је�ова Гәдис¸ чөлүнү
силкәләјәр.

9 Је�ованын сәсиндән
мараллар доғар,

Мешәләр чылпаг галар,/

Мәбәдиндә �әр кәс Она:
«Ешг олсун!» — дејәр.

10 Је�ова сел-сулар үзәриндә
тахтда отуруб,1

Је�ова падша� кими
тахтында әбәди отуруб.À

11 Је�ова халгына
ҝүҹ-гүввәт верәр,3

Је�ова халгына әмин-аман-
лыг бәхш едәр.4

Евин ачылышы үчүн
Давудун мәзмуру.

30 Сәни уҹалдаҹағам, еј Је-
�ова, мәни галдырдын,

Гојмадын дүшмәнләрим
севинсин.S

2 Еј Алла�ым Је�ова,
Сәндән имдад диләдим,
мәнә шәфа вердин.m

3 Је�ова, ҹанымы
Мәзардан� галдырдын,U

Гојмадын гәбрә еним,
мәни јашатдын.V

4 Је�ованы нәғмәләрдә
тәрәннүм един, еј Онун
садиг бәндәләри,Ä

Онун мүгәддәс адынаW

шүкүр един,

7>B7 � �+`D j1\WD �º¸ÀbÀ +*fD

5 Чүнки гәзәби ани олар,*

Лүтфү исә өмүр боју
давам едәр.+

Ахшам шивән гопарса,
саба� севинҹ сәдалары
илә ачылар.,

6 Мән динҹлик тапанда
дедим:

«Һеч вахт сарсылмарам».
7 Еј Је�ова, лүтфүнлә мәни

дағтәк сарсылмаз етдин.-

Мәндән үз дөндәрәндә
ҹаныма горху дүшдү.¸

8 Сәни чағырдым,
еј Је�ова./

Је�овадан лүтф диләдим.
9 Өлсәм, гәбрә дүшсәм,

нә фајдасы?1

Торпаг Сәни мәд� едәрми?À

Сәдагәтиндән данышар-
мы?3

10 Сәсими ешит, мәнә
лүтф ҝөстәр, еј Је�ова.4

Је�ова, мәним көмәјим ол.S

11 Сән јасымы
шәнлијә чевирдин,

Чулу чыхардыб әјнимдән
мәни севинҹә бүрүјүр-
сән,

12 Та ки көнлүм� сусмасын,
Сәни тәрәннүм етсин.

Еј Је�ова, еј Алла�ым,
Сәни әбәдијјән уҹалдаҹа-
ғам!

Дирижора. Давудун мәзмуру.

31 Сәнә сығынмышам,
еј Је�ова,m

Гојма хәҹил олум. U

Әдаләтин наминә
мәни гуртар.V

2 Гулағыны мәнә сары әј,
Имдадыма чат,
мәни хилас ет.Ä

Дағ үстүндә
исте�камым ол,
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Мө�кәм бир галатәк
�ифз ет мәни.*

3 Ахы јалчын гајам,
исте�камым Сәнсән,+

Адын наминә, мәни јөнәл-
дирсән, јол ҝөстәрирсән.-

4 Мәни ҝизлиндә гојулмуш
тордан горујарсан,¸

Ахы галам Сәнсән./

5 Ру�уму Сәнин әлинә
әманәт едирәм.1

Еј �аггАлла�ы�À Је�ова,
Сән мәни гуртармысан.

6 Мәнасыз, бош бүтләрә
сәҹдә гыланлара нифрәт
едирәм,

Мән Сәнә архаланырам,
еј Је�ова.

7 Сәнин мә�әббәтиндә �әд-
сиз севинҹ тапаҹағам,

Чүнки әзаб-әзијјәтими
ҝөрдүн,3

Гәлбимдәки дәрди
билирсән.

8 Мәни дүшмән әлинә
салмадын,

Ајаг гојдуғум јери
ҝенишләндирирсән.

9 Дардајам, еј Је�ова,
мәнә лүтф ҝөстәр,

Дәрддән ҝөзүмүн нуру
сөнүб,4 вүҹудум гурујуб.S

10 Өмрүм гәм-гүссә илә,m

Илләрим а�-зарла кечир. U

Тәгсирим уҹбатындан
мәндә тагәт галмајыб,

Сүмүкләрим әријиб ҝедир.V

11 Мәнә ришхәнд едир
бүтүн дүшмәнләр,Ä

Гонум-гоншу исә
онлардан бетәр,

Таныш-билиш
мәндән сәксәнир,

Чөл-бајырда мәни ҝөрәндә
гачырлар.W

75B9 � �*fd/ 1bS+*`Wm �WW*ÑD

12 Өлмүш адам кими
јадларындан чыхмышам,
унудулмушам.

Сыныг габ кими олмушам.
13 Чохлу ифтиралар

ешидирәм,
Һәр јандан мәни
дә�шәт бүрүјүр.*

Онлар мәнә гаршы
бирләшир,

Ҹанымы алмаг үчүн
тәдбир төкүрләр.+

14 Амма мән, еј Је�ова,
Сәнә ҝүвәнирәм.,

«Алла�ым Сәнсән!»- —
дејирәм.

15 Һәјатым Сәнин әлиндәдир,
Мәни дүшмәнләрин,
тәгибчиләрин әлиндән
гуртар.¸

16 Үзүнүн нуруну
гулунун үстүнә сал,/

Мә�әббәтинлә мәни
гуртар.

17 Еј Је�ова, Сәни чағыранда
гојма хәҹил олум.1

Гој шәр адамлар
рүсвај олсунлар,À

Гој онлар Мәзарда� суссун-
лар.3

18 Јаланчы дилләр,
Сале�ин әлеј�инә
ловғалыгла, �әгарәтлә
данышан азғын дилләр
лал олсун. 4

19 Сәнин кәрамәтин
неҹә болдур!S

Ону сәндән горханлар
үчүн сахлајырсан,m

Һамынын өнүндә
Сәнә сығынанлара
ҝөстәрирсән. U

20 Онлары инсанларын гәс-
диндән горујуб

Һүзурунун пәна�ына
алырсан;V
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Давакар дилләрдән
Чадырында ҝизләдирсән.*

21 Шүкүр олсун Је�оваја!
Мү�асирәјә дүшмүш шә-
�әрдә ағласығмаз јоллар-
ла мәнә мә�әббәтини
ҝөстәрди.+

22 Тәлаша дүшүб демишдим:
«Ҝөзләринин габағындан
јох олаҹағам».,

Лакин Сәндән имдад ди-
ләјәндә фәрјадымы ешит-
дин.-

23 Је�ованы севин, еј Онун
садиг бәндәләри!¸

Је�ова вәфалы бәндәләри
�ифз едәр,/

Тәкәббүрлү адамын ҹәза-
сыны артыгламасы илә
верәр.1

24 Сиз, еј Је�оваја ҝүвәнән-
ләр,À

Ҹәсур олун, мө�кәм олун!3

Давудун мәзмуру. Маскил�.

32 Хош о кәсин �алына ки,
асилији бағышланыр,
ҝүна�ы әфв олунур.4

2 Хош о кәсин �алына ки,
Је�ова ону тәгсирли
билмәз,S

Гәлбиндә �ијлә јохдур.
3 Мән сусдугҹа бүтүн ҝүнү

инилдәдим, сүмүкләрим
әриди.m

4 Ҝеҹә-ҝүндүз әлин�
үзәримдә ағыр јүк олду,U

Јајын истисиндә
бухарланан су кими,
ҝүҹүм јох олду. L�1W*ÑM

5 Нә�ајәт, ҝүна�ымы
Сәнә етираф етдим,

Тәгсирими ҝизләтмәдим.V

Дедим: «Је�оваја ҝүна�ла-
рымы ачым».Ä

Сән дә ҝүна�ларымдан
кечдин.W L�1W*ÑM

76B	º- � �º¸ÀbÀ +*fD 76B8 � �*fd/ Z*O
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6 Буна ҝөрә садиг бәндәләр
Сәнә дуа едәҹәк,*

Һәлә вахт вар икән
Сәни ахтараҹаглар.+

Һәтта ашыб-дашан сулар
онлары апармаз.

7 Пәна�ҝа�ым Сәнсән,
Мәни бәладан горујарсан,,

Мәни гуртулуш сәдалары
илә дөврәләјәрсән.-

L�1W*ÑM
8 Дедин: «Сәни өјрәдәҹәјәм,

доғру јола јөнәлдәҹәјәм,¸

Сәнә нәси�әт верәҹәјәм,
ҝөзүм үстүндә олаҹаг./

9 Ат кими, гатыр кими
шүурсуз олма.1

Онларын дәлисовлуғу
ҹилов, нохта илә
рам едиләр,

Јохса јанына ҝәлмәзләр».
10 Писләрин башы

чох ағры чәкәр,
Је�оваја ҝүвәнәнләри исә
Онун мә�әббәти
ә�атә едәр.À

11 Еј сале�ләр, севинҹиниз
Је�ова олсун, шадланын,

Үрәјидүз оланлар,
севинҹдән �арај салын!

33 Еј сале�ләр, Је�ованын
ишләринә ҝөрә
севиниб-шадланын!3

Дүрүст адамын дилинә
Алла�а тәриф јарашыр.

2 Чәнҝ� чалыб
Је�оваја �әмд един,

Он телли аләтдә
Ону тәрәннүм един.

3 Шәнинә јени нәғмә охујун,4

Ҝөзәл чалын,
шән сәсинизи јүксәлдин.

4 Чүнки Је�ованын сөзү
доғрудур,S

Бүтүн ишләри
етибарлыдыр.
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5 Је�ова сале�лији, әдаләти

севир.*

Мә�әббәти јер үзүнү
бүрүјүб.+

6 Ҝөјләр Је�ованын сөзү
илә,

Орада оланлар ағзынын
нәфәси илә јаранды.,

7 Дәниз суларына, санки,
бәнд чәкиб сахлар,-

Чағлајан сулары
анбарлара јығар.

8 Гој бүтүн дүнја Је�овадан
горхсун,¸

Јер үзүндә јашајанлар
ләрзәјә ҝәлсин.

9 Чүнки Одеди,
�әр шеј вар олду,/

Әмр етди,
�әр шеј бәргәрар олду.1

10 Је�ова халгларын нијјәти-
ни алт-үст етди,À

Үммәтләрин тәдбирини
пуча чыхарды.3

11 Је�ованын гәрарлары исә
әбәди дурар,4

Гәлбинин дүшүнҹәләри
нәсилдән-нәслә јашар.

12 Алла�ы Је�ова олан халг
нә бәхтијардыр!S

Онун Өзүнә мүлк етдији
халг нә бәхтијардыр!m

13 Је�ова ҝөјләрдән
сејр едир,

Бүтүн бәшәр оғулларыны
ҝөрүр. U

14 Мәскәниндән дүнјанын бү-
түн сакинләринә бахыр.

15 Һәр гәлби шәклә салан,
Һәр кәсин ишинә
гијмәт верән Одур.V

16 Һеч бир падша� гошунунун
чохлуғу илә гуртулмаз,Ä

Ҝүҹ-гүввәт иҝиди
хилас етмәз.W

17 Гуртулуш� үчүн
ата ҝүвәнмәк әбәсдир,Y

77B5; � �*fd/ -ÀWÀ+ÀD

Бөјүк ҝүҹү гуртулуша
зәманәт вермәз.

18 Је�ованын ҝөзү
Ондан горханларын,

Ондан мә�әббәт уманла-
рын үзәриндәдир ки,*

19 Ҹанларыны
өлүмдән гуртарсын,

Гытлыг заманы
онлары сағ сахласын.+

20 Гәлбимиз
Је�ованы ҝөзләр,

Одур јардымчымыз,
Одур галханымыз.,

21 Көнлүмүз Онунла севинәр,
Онун мүгәддәс адына
тәвәккүл едирик.-

22 Еј Је�ова, мә�әббәтини
биздән әсирҝәмә,¸

Чүнки Сәнә
үмид бағламышыг./

Давудун мәзмуру.
Әбумәликин гаршысында өзүнү
дәлилијә вуруб1 говуланда.

� ��W1e��

34 Һәр заман Је�оваја
шүкүр едәрәм,

Дилим даим
Она алгыш дејәр.

� ��1b�
2 Көнлүм Је�ова илә

өјүнәр,À

Һәлимләр ешидиб севинәр.
� ��SY1W�

3 Је�ованы мәнимлә
бирҝә уҹалдын,3

Ҝәлин Онун адыны
бирҝә јүксәлдәк.

� �˙*W1b�
4 Је�оваја үз тутдум, мәнә

�ај верди,4

Мәни бүтүн горхулардан
азад етди.S

� �Á1�
5 Ҝөзүнү Она дикәнләрин

чө�рәси парлады,
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Үзләри хәҹаләтдән гызар-
маз.

� �˛*UZ�
6 Бу мәзлум чағырды,

Је�ова ешитди,
Бүтүн бәлалардан
ону гуртарды.*

� �	1b�
7 Је�ованын мәләји Ондан

горханларын әтрафында
дүшәрҝә гурур,+

Онлары хилас едир.,

	 �
1b�
8 Дадын, ҝөрүн неҹә

ҝөзәлдир� Је�ова,-

Она сығынан
нә бәхтијардыр!


 ��d/�
9 Је�овадан горхун, еј Онун

мүгәддәс бәндәләри,
Ондан горхан
корлуг чәкмәз.¸

� ��*e�
10 Ҝәнҹ, ҝүҹлү асланлар

аҹ-јалаваҹ ҝәзәр,
Је�ованы ахтаранлар
�еч бир немәтдән
корлуг чәкмәз./

� �*Y1/�
11 Ҝәлин, гулаг асын мәнә,

еј оғулларым,
Сизә Је�овадан горхмағын
нә олдуғуну өјрәдим.1

� ��1Y�
12 Ким �әјатдан �әзз алмаг,

Јахшы ҝүн ҝөрмәк
истәјирсә,À

 ��dZ�
13 Гој дилини шәрдән,3

Ағзыны мәкрдән
сахласын.4

� ��*Y1f�
14 Гој шәрдән чәкинсин,

хејрә ҹан атсын,S

Сүл� ахтарсын,
сүл�ә ҹан атсын.m

78B< � �*fd/ VÀ`*YÀbWS/S`D

� ��UZ�
15 Је�ованын ҝөзү сале�лә-

рин үзәриндәдир,*

Гулағы онларын
јалварышыны ешидир.+

� ��1�
16 Је�ова үзүнү шәр иш

ҝөрәнләрдән дөндәрир,
Онларын адыны белә,
јер үзүндән силәҹәк.,

� �
a*/1�
17 Сале�ләр чағырды,

Је�ова ешитди,-

Онлары бүтүн бәлалардан
гуртарды.¸

� ��\e�
18 Је�ова гәлбисыныглара

јахындыр,/

Пәришан инсанлары
азад едир.1

� ��1Uj�
19 Сале�ин дәрди-сәри

чох олар,À

Лакин Је�ова ону бүтүн
бәлалардан гуртарар.3

� �"SZ�
20 Бүтүн сүмүкләрини

горујур,
Һеч бири сынмамышдыр.4

� �
*,�
21 Шәр адамын башына бәла

ҝәләр, ону мә�в едәр,
Сале�ә нифрәт едәнләр
мә�кум олар.

22 Је�ова гулларынын
ҹаныны хилас едәр,

Она пәна� ҝәтирәнләрин
бири дә мә�кум едилмәз.S

Давудун мәзмуру.

35 Еј Је�ова, мәнимлә
чәкишәнләрлә чәкиш,m

Дөјүшәнләрлә дөјүш. U

2 Сипәр-галханыны� ҝөтүр,V

Ҝәл, гору мәни.Ä

3 Низәни, балтаны далымҹа
дүшәнләрин үстүнә гал-
дыр,W
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«Сәнин ниҹатынам»
де мәнә.*

4 Гој ҹаныма гәсд едәнләр
рүсвај олсунлар, алчал-
сынлар,+

Мәнә гаршы пис нијјәти
оланлар биабыр олуб
ҝери чәкилсинләр.

5 Күләјин совурдуғу саман
чөпү кими олсунлар,

Је�ованын мәләји онлары
габағына гатыб говсун.,

6 Гој јоллары сүрүшкән ол-
сун, зүлмәт олсун,

Је�ованын мәләји онлары
гованда.

7 На�агдан ҹаным үчүн
чала газдылар,

Үзәринә тор сәрдиләр.
8 Гој башларына гәфил

фәлакәт ҝәлсин,
Гурдуглары тора
өзләри дүшсүн,

Чалаја јыхылыб
тәләф олсунлар.-

9 Гәлбимин севинҹи
Је�ова олаҹаг,

Көнлүм Онун вердији гур-
тулуша шадланаҹаг.

10 Бүтүн варлығымла дејим:
«Еј Је�ова, мәзлуму
голузорлунун әлиндән,¸

Бичарәни, касыбы
гәсбкардан гуртаран,/

Сәнин кимиси вармы?»
11 Фитнәкар ша�идләр

галхыр,1

Билмәдијим шејләри
сорушурлар.

12 Ҹаным матәм ичиндәдир,
Јахшылығымын әвәзиндә
јаманлыг едирләр.À

13 Анҹаг онлар хәстәләнәндә
мән чула бүрүнәрдим,

Оруҹ тутуб ҹаныма
гәсд едәрдим,

Дуам ҹавабсыз галанда,

14 Санки, достум, гардашым-
дан өтрү гәмә батардым;

Анасына јас тутан адам
кими кәдәрдән гәддим
бүкүләрди.

15 Онлар исә мән ахсајанда
севиндиләр, топлашды-
лар,

Топлашыб бирләшдиләр,
мәни хәлвәтдән вурмаг
үчүн.

Мәни парчаладылар,
мәнә �еј бө�тан атдылар.

16 Алла�сызлар
мәни лаға гојурлар�.

Мәнә диш гыҹајырлар.*

17 Еј Је�ова, нә вахтадәк
дуруб бахаҹагсан?+

Ҹанымы онларын
�әмләсиндән,,

Ширин ҹанымы ҝәнҹ
асланын пәнҹәсиндән
гуртар.-

18 Онда бөјүк мәҹлис ичрә
Сәнә �әмд едәрәм,¸

Ҹамаат арасында
Сәни мәд� едәрәм.

19 Гојма на�агдан
мәнә дүшмән кәсиләнләр
�алыма севинсин,

На�аг јерә мәнә нифрәт
едәнләр/ бир-биринә
ҝөз вурсун.1

20 Чүнки онларын дилиндән
хош сөз� чыхмаз,

Дүнјанын динҹ сакинләри-
нә гаршы фитнә-фәсад гу-
рарлар.À

21 Мәни итти�ам етмәк үчүн
ағызларыны ҝениш ачыр,

«А�а! Ҝөзүмүзлә ҝөр-
дүк!» — дејирләр.

22 Еј Је�ова, бүтүн бунлары
ҝөрүрсән, сусма.3
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Је�ова, мәндән узаг
дурма.*

23 Галх, мәни мүдафиә ет,
Еј Алла�ым Је�ова,
мә�кәмәдә тәрәфими тут.

24 Мәни әдаләтинлә
мү�акимә ет,+

еј Алла�ым Је�ова,
Гој онлар �алыма
севинмәсин.

25 Үрәкләриндә: «Охај!
Мурадымыза чатдыг», —
демәсинләр,

«Әҹәб онун башыны је-
дик», — сөјләмәсинләр.,

26 Пис ҝүнүмә севинәнләрин
Һамысы хәҹил, биабыр ол-
сун.

Өнүмдә гүррәләнәнләр
рүсвајчылыға, рәзиллијә
бүрүнсүнләр.

27 Гој сале�лијимә севиниб-
шадлананлар

Дурмадан десинләр:
«Гулунун әмин-аманлығы-
на севинән Је�оваја
ешг олсун!»-

28 Онда әдаләтин
дилимдән дүшмәз,¸

Бүтүн ҝүнү
Сәнә алгыш едәрәм./

Дирижора.
Је�ованын гулу Давудун мәзмуру.

36 Пис адамын үрәјинин
дәринлијиндә
ҝүна� пычылдајыр,

О, Алла� горхусу билмир.1

2 Өзүндән елә разыдыр ки,
Нә ҝүна�ыны ҝөрүр,
нә ондан икра� едир.À

3 Дилиндән фитнә-фәсад
дүшмүр,

Јахшы иш ҝөрмәјә
дүшүнҹәси чатмыр.

4 Јатағында белә,
фитнә гурур,

Әјри јолда дајаныр,
Шәри өзүндән говмур.

5 Еј Је�ова, Сәнин мә�әббә-
тин ҝөјләрә чатыр,*

Сәдагәтин
булудлара дирәнир.

6 Әдаләтин вүгарлы дағлар
кимидир,+

Һөкмләрин әнҝин сулара
бәнзәр.,

Еј Је�ова, инсаны да, �ејва-
ны да Сәнсән горујан.-

7 Пәрвәрдиҝара, мә�әббә-
тин� неҹә дә әзиздир!¸

Бәшәр оғуллары ганадла-
рынын көлҝәсинә сығы-
нар./

8 Евинин немәтләрини
бол-бол дадырлар,1

Ҝур ахан зөвг-сәфа сулары-
ны ичирдирсән онлара.À

9 Һәјат мәнбәји Сәнсән,3

Сәнин нурунла
ҝөрүрүк биз нур.4

10 Сәни таныјанлардан
мә�әббәтини,S

Үрәјидүз адамлардан
әдаләтини әсирҝәмә.m

11 Гојма тәкәббүрлү адам
үстүмә ајаг алсын,

Шәр адам мәни
јурд-јувамдан етсин.

12 Бах, ҝүна�карлар јыхылды,
Јерә сәрилди,
ајаға дура билмирләр. U

Давудун мәзмуру.

� ��W1e��

37 Шәр иш ҝөрәнләрдән
өтрү ганыны
гаралтма,

Һагсызлыг едәнләрин
пахыллығыны чәкмә,V

2 Чүнки онлар от кими
тез гурујаҹаг,Ä
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Јашыл чәмәнтәк саралыб-
солаҹаглар.

� ��1b�
3 Сән Је�оваја ҝүвән,

јахшылыг ет,*

Јер үзүндә јаша,
сәдагәтлә аддымла.+

4 Гој сәадәтин Је�ова олсун,
О, гәлбинин мурадыны
чин едәр.

� ��SY1W�
5 Јолуну Је�оваја тапшыр,,

Она ҝүвән, О, сәнин ишини
�асил едәр.-

6 Сале�лијини сүб� шәфәги-
тәк,

Әдаләтини ҝүнорта ҝүнә-
шитәк парладар.

� �˙*W1b�
7 Је�ованын �үзурунда

сүкут ет,¸

Ону сәбирлә ҝөзлә.
Фитнә-фәсадла уғур газа-
нан адамдан өтрү
ганыны гаралтма./

� �Á1�
8 Гәзәби бурах, �иддәтдән

чәкин,1

Дилхор олуб
шәрә әл атма�.

9 Писләрин көкү кәсиләҹәк,À

Је�оваја ҝүвәнәнләр исә
јер үзүнә са�иб олаҹаг.3

� ��*,�
10 Аз галыб!

Артыг пис адам олмајаҹаг,4

Јеринә бахаҹагсан,
о, јохдур.S

11 Һәлимләр јер үзүнә
са�иб олаҹаг,m

Әмин-аманлығын боллу-
ғундан �әзз алаҹаглар. U

� �˛*UZ�
12 Шәр адам

сале�ин гәсдинә дурур,V

Она диш гыҹајыр.

7;B< � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB /SWf\` \WY*E
hºZVS +dE 4SU*Z/*Z +*j-* Ñ1h ZÀ ÄÀbS`O
YÀ4D

13 Амма Је�ова она ҝүләҹәк,
Ахы билир ки,
онун сону ҝәлир.*

� �	1b�

14 Шәр адамлар гылынҹ чә-
кир, каман ҝәрир,

Мәзлуму, фағыры јыхмаг
үчүн,

Јолу дүрүст оланын
ҹаныны алмаг үчүн.

15 Лакин гылынҹлары
өз үрәкләринә батаҹаг,+

Каманлары
гырыг-гырыг олаҹаг.

	 �
1b�

16 Сале�ин аз малы,
Чохлу шәр адамын сәрвә-
тиндән јахшыдыр.,

17 Чүнки шәрләрин голу
сынаҹаг,

Сале�ләрә исә Је�ова
арха дураҹаг.


 ��d/�

18 Је�ова саф инсанларын
нәләр чәкдијини билир,

Онларын мирасы
даима дураҹаг.-

19 Дара дүшәндә
хәҹаләт чәкмәјәҹәкләр,

Аҹлыг ҝүнләриндә
тох јашајаҹаглар.

� ��*e�
20 Шәр адамлар исә

јох олаҹаг,¸

Је�ованын дүшмәнләри
әлван чәмәнтәк
солуб ҝедәҹәк,

Думан кими дағылаҹаглар.
� �*Y1/�

21 Шәр адам борҹ ҝөтүрәр,
гајтармаз,

Сале� адам исә сәхавәтли-
дир, әлиачыгдыр./

22 Алла�ын мүбарәк бәндәлә-
ри јерә са�иб олаҹаг,

Онун ләнәтләдији кәслә-
ринсә көкү кәсиләҹәк.1
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23 Је�ова инсанын јолундан
разы галанда*

Онун аддымларыны
јөнәлдир.+

24 О инсан бүдрәсә дә
јыхылмаз,,

Чүнки Је�ова
онун әлиндән тутур.-

 ��dZ�

25 Ҹаванлығымдан бәри,
бу гоҹа јашымадәк,

Нә сале� адамын
атылдығыны,¸

Нә дә өвладларынын
чөрәк диләндијини
ҝөрмәмишәм./

26 О, �әмишә сәхавәтлә
борҹ верәр,1

Өвладлары да
хејир-бәрәкәт ҝөрәр.

� ��*Y1f�

27 Шәрдән гачыб
јахшылыг етсән,À

Әбәди јашајарсан.
28 Чүнки Је�ова

әдаләти севир,
Садиг бәндәләрини
тәрк етмәз.3

� ��UZ�

Онлар даима �ифз олунар,4

Писләринсә нәсли
кәсиләҹәкдир.S

29 Сале�ләр јерә
са�иб олаҹаг,m

Орада әбәди јашајаҹаглар. U

� ��1�
30 Сале� адамын ағзындан

�икмәт төкүлүр,
Дилиндән әдаләт јағыр.V

31 Алла�ынын гануну
онун гәлбиндәдир,Ä

Ајағы бүдрәмәз.W

� �
a*/1�

32 Шәр адам сале�и ҝүдүр,
Ону өлдүрмәк үчүн
фүрсәт ахтарыр.

33 Лакин Је�ова сале�и шәр
адамын әлинә салмаз,*

Ону мә�кәмәдә тәгсирли
чыхармаз.+

� ��\e�
34 Үмидини Је�оваја бағла,

Онун јолуну тут,
О, сәни јүксәлдәҹәк, јер
үзүнә са�иб олаҹагсан,

Писләрин көкү кәсиләндә,

ҝөзүнлә ҝөрәҹәксән.-

� ��1Uj�
35 Амансыз, залым адамы

ҝөрдүм,
Јашыл ағаҹтәк гол-будаг
атмышды өз торпа-
ғында.¸

36 Лакин гәфил солду,
јох олуб ҝетди,/

Ахтардым ону, тапмадым.1

� ��SZ�
37 Камил адама фикир вер,

Әмәлисале�ә бах,À

Белә адамын ҝәләҹәји
әмин-аман олаҹаг.3

38 Лакин асиләрин �амысы
мә�в едиләҹәк,

Шәр адамларын
ахыры јохдур.4

� �
*,�
39 Сале�ләрин хиласы

Је�овадандыр,S

Дар ҝүндә онларын
пәна�ы Одур.m

40 Је�ова онларын имдадына
јетиб хилас едәҹәк,U

Онлары шәр адамын әлин-
дән гуртарыб ниҹат верә-
ҹәк,

Чүнки Она сығыныблар.V

Давудун мәзмуру. Өјүд.

38 Еј Је�ова, мәни гәзәблә
тәнбе� етмә,

Һиддәтлә исла� етмә
мәни.Ä

2 Охларын ичимә санҹылыб,
Әлин үзәримдә ағырдыр.W
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3 Гәзәбиндән бүтүн бәдәним

ағрыјыр,
Ҝүна�ым уҹбатындан ра-
�атлығымы итирмишәм.*

4 Тәгсирләрим
башымдан ашыр,+

Санки, ағыр јүкдүр,
дашымаг олмур.

5 Ағылсызлығым уҹба-
тындан

Јараларым иринләјиб,
иј верир.

6 Кәдәр мәни чулғајыб,
гәддим тамам бүкүлүб,

Бүтүн ҝүнү
гәмли-гәмли ҝәзирәм.

7 Ичим од тутуб јаныр,
Бүтүн бәдәним ағрыјыр.,

8 Тагәтдән дүшдүм,
бүсбүтүн әзилмишәм,

Гәлбимин сызылтысындан
фәған едирәм.

9 Еј Је�ова, арзу-диләјим
өнүндәдир,

А�-зарым Сәндән ҝизли
дејил.

10 Үрәјим чырпыныр,
тагәтим кәсилиб,

Ҝөзүмүн нуру сөнүб.-

11 Дост-ашна азарымы ҝөрүб
мәндән ҝен ҝәзир,

Таныш-билиш узагда ду-
рур.

12 Ҹанымын гәсдинә дуран-
лар мәнә тәлә гурурлар,

Мәни јыхмаг истәјәнләр
әлеј�имә данышырлар,¸

Сә�әрдән ахшамадәк пыч-
пыч едиб �ијлә гурурлар.

13 Мән исә, елә бил, карам,
ешитмирәм,/

Санки, дилим лалдыр,
ағзымы ачмырам.1

14 Гулаглары ешитмәјән,
Мүдафиә үчүн сөзү олмајан
адам кими олмушам.

15 Чүнки Сәни ҝөзләјирдим,
еј Је�ова,À

Сән дә �ај вердин,
еј Алла�ым Је�ова.*

16 Дедим: «Гојма бәдбәхтлији-
мә севинсинләр,

Ајағым сүрүшәндә
өнүмдә гүррәләнсин-
ләр».

17 Аз гала јыхылаҹагдым,
Изтирабым �әмишә
мәнимлә иди.+

18 Тәгсирими ачыб даныш-
дым,,

Ҝүна�ым уҹбатындан
өзүмә јер тапмырдым.-

19 Дүшмәнләрим ҝүмра�дыр,
ҝүҹлүдүр�,

На�агдан мәнә нифрәт
едәнләр чохалыб.

20 Јахшылығымын әвәзини
јаманлыгла гајтардылар,

Јахшылыг далынҹа дүшдү-
јүмчүн әлеј�имә чыхды-
лар.

21 Је�ова, мәни тәрк етмә,
Узаг дурма мәндән,
еј Алла�ым.¸

22 Имдадыма тез јетиш,
Еј мәним гуртулушум,
Је�ова!/

Дирижора. Јадитун�1 үчүн.
Давудун мәзмуру.

39 Дедим: «Һәр аддымыма
фикир верәҹәјәм ки,

Дилимлә ҝүна� ишләмә-
јим.À

Шәр адам өнүмдә дурдугҹа
Ағзыма ҹилов вурарам».3

2 Дилими сахладым, сусдум,4

Јахшы шејләрдән белә,
данышмадым.

Амма дәрдим ағырлашды,
3 Гәлбим көксүмдә көзәрди,
Фикирләшдикҹә алышыб
јанды,
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О заман дилимдән
бу сөзләр гопду:

4 «А� Је�ова, ахырым неҹә
олаҹаг, мәнә билдир,

Өмрүмдән нә гәдәр галыб?*

Де билим, өмрүм
нә гәдәр гысадыр?

5 Һәгигәтән, мәнә вердијин
�әјат чох гыса,+

Өмрүм Сәнин өнүндә
бир �ечдир.,

Инсан јыхылмаз ҝөрүнсә
дә, садәҹә бир нәфәсдир.-

L�1W*ÑM
6 Бәли, инсан көлҝәтәк

ҝәзиб–долашыр,
Бош јерә әлләшиб вуру-
шур,

Вар-дөвләт јығыр, кимә
галаҹағыны билмир.¸

7 Белә исә, еј Је�ова,
үмидими нәјә бағлајым?

Үмидим бирҹә Сәнсән.
8 Бүтүн тәгсирләримдән

кеч,/

Гојма ахмаг адам
мәни хар етсин.

9 Мән сусдум, лал олдум,
Диниб-даныша билмәдим,1

Чүнки бу иш Сәндән иди.À

10 Ҝөндәрдијин бәланы
үстүмдән ҝөтүр,

Амансыз әлиндән
ҹанымда ҹан галмајыб.

11 Сән инсаны ҝүна�ына ҝөрә
ҹәзаландырыб исла�
едирсән,3

Она әзиз шејләри
мә�в едирсән,
санки, ҝүвә јејир.

Доғрудан да, инсан садәҹә
бир нәфәсдир.4

L�1W*ÑM
12 Дуамы ешит, еј Је�ова,

Јалварышымы динлә,S

Ҝөз јашларыма
биҝанә галма.

Сәнин өнүндә бир
гәрибәм,*

Ата-бабаларым кими
бир јолчујам.+

13 Күкрәјән гәзәбини
мәндән јан ејлә,

Гој өлүб ҝетмәздән әввәл
үзүм ҝүлсүн».

Дирижора. Давудун мәзмуру.

40 Је�оваја үмид бағла-
мышдым,

Гулағыны мәнә сары әјди,
фәрјадымы ешитди.,

2 Мәни уғултулу дәрәдән,
Лил-батаглыгдан
чәкиб чыхартды.

Ајағымы гаја үзәринә гојду,
Ајағымын алтыны
бәркитди.

3 Дилимә јени нәғмә,-

Алла�ымыза мәд� нәғмәси
гојду.

Чохлары ҝөрүб горхаҹаг,
Је�оваја бел бағлајаҹаг.

4 Нә хошбәхтдир
Је�оваја архаланан,

Асиләрә, јаланчылара
үз тутмајан адам!

5 Еј Алла�ым Је�ова, ҝөрдү-
јүн ишләр саја ҝәлмәз,

Мөҹүзәләрин, бизимлә бағ-
лы фикирләрин нә чох-
дур!¸

Онлардан данышмаға
башласам,

Сајыб гуртара билмәрәм./

Сәнин мислин-бәрабәрин
јохдур.1

6 Сән гурбан вә тәгдимә
истәмәдин;À

Мәним гулагларымы
ачдын.3

Јандырма гурбаны, ҝүна�
гурбаны истәмәдин.4

7 О заман дедим:
«Будур, ҝәлмишәм,
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Тумарда мәним �аггымда
јазылыб.*

8 Еј Алла�ым, истәјини јери-
нә јетирмәкдән �әзз алы-
рам,+

Ганунун гәлбимдәдир.,

9 Бөјүк мәҹлисдә
сале�лик мүждәсини
бәјан едирәм,-

Сусмурам,¸

Еј Је�ова, бундан аҝа�сан.
10 Сәнин әдаләтини

үрәјимдә ҝизләтмирәм,
Сәдагәтини,
вердијин гуртулушу
бәјан едирәм,

Бөјүк мәҹлисдә мә�әб-
бәтиндән, �әгигәтиндән
данышырам, ҝизләтми-
рәм»./

11 Еј Је�ова, мәр�әмәтини
мәндән әсирҝәмә,

Гој мә�әббәтин, �әгигәтин
даим мәни горусун.1

12 Бәлалар мәни ә�атәјә алыб,
сајы-�есабы јохдур,À

Тәгсирләрим
башымдан ашыр,
јолуму ҝөрә билмирәм,3

Башымын түкүндән дә
чохдур онлар.

Көнлүм пәришандыр.
13 Аман, Је�ова,

гуртар мәни,4

Је�ова, тез ҝәл,
дадыма јетиш.S

14 Гој ҹанымын гәсдинә
дуранларын �амысы

Рүсвај олсун, рәзил олсун,
Гој фәлакәтимә севинәнләр
Биабыр олуб
ҝери чәкилсин.

15 «Охај, әҹәб олду!» —
дејәнләр

Хәҹаләтдән чашбаш
галсын.

16 Гој Сәни ахтаранларm

Сәндә севинҹ тапсын,
фәрә�ләнсин. U

Сәндән ниҹат ҝөзләјәнләр
дурмадан:

«Гој Је�ова уҹалсын!» —
десин.*

17 Көмәксизәм, фәгирәм,
Је�ова Өзү мәнә
нәзәр салсын.

Сәнсән имдадым,
хиласкарым,+

Нә олар, еј Алла�ым,
ләнҝимә.,

Дирижора.
Давудун мәзмуру.

41 Фағыра нәзәр салан
бәхтијардыр,-

Дар ҝүнүндә Је�ова
ону гуртарар.

2 Је�ова ону �ифз едәр,
�әјатыны горујар,

Бәхтәвәр дејәрләр
ҹа�анда она!¸

Ону әсла дүшмәнләринин
пәнҹәсинә вермәзсән,/

3 Јатаға дүшәндә, Је�ова,
она дајаг оларсан,1

Хәстәләнәндә јастығыны
јүнҝүл едәрсән�.

4 Дедим: «Је�ова,
мәнә рә�м ет.À

Сәнә гаршы ҝүна� ет-
мишәм,3 ҹаныма шәфа
вер».4

5 Дүшмәнләрим әлеј�имә
данышараг дејирләр:

«Бу, нә вахт өләҹәк, ады
нә вахт итиб-батаҹаг?»

6 Онлардан бири мәни ҝөр-
мәјә ҝәләндә үрәјиндән
јалан кечәр,

Ҝөзү нәсә ахтарар,
Сонра чыхыб
аләмә ҹар чәкәр.

7 Мәнә нифрәт едәнләр
јығышыб пыч-пыч едир,

Ајағымын алтыны
газырлар.
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8 Дејирләр: «Елә бир дәрдә

дүчар олуб ки,
Јатаға дүшүб,
бир да�а галхмаз».*

9 Һәтта ҝүвәндијим кәс,
јахын достум,+

Чөрәк кәсдијим адам мәнә
хәјанәт етди�.,

10 Еј Је�ова, мәнә рә�м ет,
ајаға галдыр,

Гој онлардан әвәз чыхым.

85B= � ÁÀ`eÀZB YÀZÀ /*+*ZmZm -*WO
/m`/mD

11 Дүшмәнимин зәфәр сәси
јүксәлмәзсә,

Биләрәм ки,
мәндән разысан.*

12 Камил олдуғум үчүн
мәнә арха олурсан,+

Мәни �әмишәлик
�үзурунда сахларсан.,

13 Исраилин Алла�ы
Је�оваја

Әзәлдән әбәдијјәтәдәк
алгыш олсун!-

Амин! Амин!
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Дирижора.
Гарун оғуллары* үчүн Маскил�.

42 Марал ахар сулара
�әсрәт галдығы кими,

Көнлүм Сәнин �әсрәтиндә-
дир, Пәрвәрдиҝара.

2 Гәлбим Алла�ын,
вар олан Алла�ын
�әсрәтиндәдир.+

Нә вахт ҝедиб
Алла�ын �үзурунда
дураҹағам, билмирәм.,

3 Ҝөз јашларым мәнә
гида олуб ҝеҹә-ҝүндүз,

Ҹамаатса бүтүн ҝүнү:
«Һаны сәнин Алла-
�ын?» — дејир.-

4 Өтән ҝүнләри хатырладыг-
ҹа үрәјим сызылдајыр.

Вахт вар иди изди�амла
бир аддымлајырдым,

Бајрам едән ҹамаатын
Севинҹ, шүкран сәсләри
уҹаларкән

Онларын өнүндә Алла�ын
евинә ҝедирдим.¸

5 Нијә гырылмысан,
еј көнлүм?/

Нијә көксүмдә чырпыныр-
сан?

86B	º- � �º¸ÀbÀ +*fD

Сән Алла�ы ҝөзлә,*

Чүнки мән �әлә Алла-
�ымы,

Улу Хиласкарымы
уҹалдаҹағам.+

6 Еј Алла�ым, көксүмдә
гәлбим гырылыб.,

Буна ҝөрә
Иордан торпағында,
Һәрмун зирвәләриндә,

Мизар дағында
Јада салырам Сәни.-

7 Шәлаләләринин сәсини
ешидиб

Үмман үмманы сәсләјир.
Далғаланан суларын ашыб
үстүмдән кечир.¸

8 Ҝүндүзләр Је�ова
мә�әббәтини ҝөстәрәр,

Нәғмәси дилимдән дүшмәз
ҝеҹәләр,

Һәјатымын Алла�ына/

о дуалар.
9 Алла�ыма, јалчын гајама

дејәрәм:
«Нијә мәни унутмусан?1

Нијә дүшмәнләримин зүл-
мүнә ҝөрә гәмли
ҝәзим?»À

10 Дүшмәнләрим нифрәтлә�
исте�за едир,
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Бүтүн ҝүнү: «Һаны сәнин
Алла�ын?» — дејә риш-
хәнд едирләр.*

11 Нијә гырылмысан,
еј көнлүм?

Нијә көксүмдә чырпыныр-
сан?

Сән Алла�ы ҝөзлә,+

Чүнки мән �әлә Алла�ымы,
Улу Хиласкарымы
уҹалдаҹағам.,

43 Еј Алла�, Сән мәни
мү�акимә ет,-

Вәфасыз халгла
чәкишмәми ҝөр,¸

Һијләҝәрдән,
хаиндән гуртар мәни,

2 Чүнки Алла�ым,
галам Сәнсән./

Нијә мәни тәрк етдин?
Ахы нијә дүшмәндән
зүлм ҝөрүб кәдәрли
ҝәзмәлијәм?1

3 Нуруну, �әгигәтини ҝөн-
дәр,À

Гој мәнә јол
ҝөстәрсинләр,3

Мүгәддәс дағына,
мө�тәшәм чадырына4

апарсынлар мәни.
4 Онда Алла�ын гурбанҝа-

�ына ҝәләрәм,S

Ашыб-дашан севинҹимә,
Алла�ыма јахынлаша-
рам.

Чәнҝ чалыбm Сәни тәрән-
нүм едәрәм, еј Алла�ым,
еј мәним Алла�ым!

5 Нијә гырылмысан,
еј көнлүм?

Нијә көксүмдә чырпыныр-
сан?

Сән Алла�ы ҝөзлә,U

Чүнки мән �әлә Алла�ымы,
Улу Хиласкарымы
уҹалдаҹағам.V

Дирижора.
Гарун оғулларынын мәзмуру.*

Маскил�.

44 Еј Алла�, гулағымызла
ешитмишик,

Ата-бабаларымыз
бизә данышыб,+

Онларын дөврүндә,
Гәдим заманларда ҝөрдү-
јүн ишләри.

2 Сән халглары әлинлә
говдун,,

Ата-бабаларымызы орада
мәскунлашдырдын.-

Халглары дармадағын ет-
дин, онлары говдун.¸

3 Онлар бу торпаға
гылынҹлары илә
јијәләнмәдиләр,/

Голларынын гүввәти илә
гәләбә чалмадылар,1

Сәнин гүдрәтин, сағ әлинÀ

вә үзүнүн нуру илә
олду бүтүн бунлар,

Чүнки онлары севирдин.3

4 Сән падша�ымсан,
еј Алла�ым,4

Јагуба там гәләбә вер.
5 Дүшмәнләримизи

көмәјинлә говарыг,S

Үстүмүзә галханлары
Сәнин адынла әзәрик.m

6 Чүнки ох-каманыма
ҝүвәнмирәм,

Мәни гуртаран
гылынҹым дејил. U

7 Бизи дүшмәнләрдән гурта-
ран Сән олдун,V

Бизә нифрәт едәнләри
рүсвај етдин.

8 Һәр ҝүн Алла�а
алгыш едәрик,

Даима адына
шүкүр едәрик. L�1W*ÑM

9 Инди бизи тәрк едиб
хар етмисән,
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Ордуларымызын үстүндә
дөјүшә чыхмырсан.

10 Бизи дүшмәнләрин
габағындан гачмаға
вадар едирсән,*

Бизә нифрәт едәнләр
бизи сојуб-талајыр.

11 Гојдун ки, бизи гојун кими
јесинләр,

Халглар арасына
пәрән-пәрән салдын.+

12 Халгыны дәјәр-дәјмәзә
сатырсан,,

Һеч бир газанҹ ҝөтүрмүр-
сән.

13 Бизи гоншуларын јанында
рүсвај едирсән,

Әтрафдакылар бизи лаға
гојур, әлә салырлар.

14 Халглар арасында
дилә-дишә салырсан,-

Башларыны јырғалајыб
бизә ҝүлүрләр.

15 Бүтүн ҝүнү
хәҹаләт ичиндәјәм,

Утандығымдан башымы
галдыра билмирәм,

16 Исте�за едәнләрин, тә�гир
едәнләрин сәсиндән,

Дүшмәнләримизин, биздән
гисас алмаг истәјәнләрин
әлиндән.

17 Бүтүн бунлар башымыза
ҝәлди, фәгәт Сәни
унутмадыг,

Ә�динә¸ хәјанәт етмәдик.
18 Үрәјимиз Сәндән дөнмәјиб,

Аддымларымыз јолундан
ајрылмыр.

19 Чаггалларын мәканында
әздин бизи,

Гаты гаранлыға гәрг етдин.
20 Алла�ымызын адыны

унутсаг,
Јад алла�а әл ачсаг,

21 Алла� буну
үзә чыхармазмы?

Ахы О, үрәјин сирләрин-
дән аҝа�дыр.*

22 Сәнә ҝөрә бүтүн ҝүнү
өлдүрүлүрүк,

Бизи кәсимлик гојун
�есаб едирләр.+

23 А� Је�ова, нијә јатмысан?
Нә олар, галх.,

Бизи �әмишәлик тәрк
етмә. Нә олар, ојан!-

24 Нијә биздән
үз дөндәрирсән?

Нијә чәкдијимиз зүлмү,
әзабы ҝөрмүрсән?

25 Бах, торпаға гәдәр
әјилмишик,

Бәдәнимиз јерә јапышыб.¸

26 Нә олар, галх,
еј Имдадымыз,/

Мә�әббәтин� наминә
бизи гуртар.1

Дирижора. «Занбаглар»� үчүн.
Гарун оғулларынын мәзмуру.À
Маскил�. Мә�әббәт нәғмәси.

45 Ҝөзәл бир сөзлә чағла-
јыр гәлбим,

Дејирәм: «Бу нәғмәм пад-
ша� �агдадыр».3

Дилим ма�ир бир хәттатын
гәләми4 кими олсун.S

2 Сән бәшәр оғулларынын
ән ҝөзәлисән,

Ағзындан ләтафәтли
сөзләр төкүлүр.m

Буна ҝөрә Алла� сәнә әбә-
ди немәтләр верәҹәк. U

3 Еј иҝид!V Әзәмәтинлә,
ҹалалынлаÄ

ГылынҹыныW белинә тах.
4 Һәгигәт, тәвазөкарлыг,

сале�лик наминәY

Атына мин, гәләбәјә доғру
чап әзәмәтинлә!Z
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Сағ әлин �ејбәтли
ишләр ҝөрәҹәк.

5 Охларын нә итидир!
Халглары габағында
јерә сәрир,*

Падша�ын дүшмәнләри-
нин көксүнә сапланыр.+

6 Тахтынын тәмәли Алла�-
дыр�, әбәдијјән, сонсуза-
дәк,,

Падша�лыг әсан
әдаләт әсасыдыр.-

7 Сале�лији севир,¸

пислијә нифрәт едирсән,/

Буна ҝөрә Алла�, сәнин
Алла�ын сәни јолдашла-
рындан да�а чох шадлыг
јағы1 илә мәс� етди.À

8 Бүтүн либасларын мүрр,
әзвај, дарчын әтри гохур,

Ширмајы илә бәзәнмиш
мө�тәшәм сарајында
телли аләтләрин авазы
сәни хош�ал едир.

9 Мөтәбәр ханымларынын
арасында падша� гызла-
ры вар,

Офир гызылы3 илә бәзән-
миш мәликә сағ јанында
дурур.

10 Гулаг ас, гызым, диггәт
вер, ҝөр нә дејирәм,

Халгыны, ата евини унут.
11 Гој падша� сәнин ҝөзәлли-

јинә мәфтун олсун,
Бил ки, о, сәнин ағандыр,
Она тәзим ет.

12 Сур гызы әлиндә
совгат ҝәләҹәк.

Варлы-дөвләтлиләр сәндән
илтифат диләјәҹәк.

13 Падша� гызы евдәдир,
ҹа�-ҹалал ичиндә,

Зәр нахышлы либасында-
дыр.

89B: � ÁÀ`eÀZB b*fbmZ �WW*Ñ/m`D

14 Нәфис� либасында падша-
�ын гаршысына чыхары-
лаҹаг.

Рәфигәләри, ардынҹа ҝе-
дән гызлар да сәнин �ү-
зуруна ҝәтириләҹәк.

15 Онлар севинҹлә, шадјана-
лыгла ҝәтириләҹәк,

Падша� сарајына ҝирәҹәк-
ләр.

16 Ата-бабаларынын јерини
оғулларын тутаҹаг,

Онлары бүтүн јер үзүндә
әмир гојаҹагсан.*

17 Адыны ҝәләҹәк нәсилләрә
таныдаҹағам.+

Халглар сәнә әбәдијјән,
сонсузадәк
алгыш дејәҹәк.

Дирижора. Гарун оғулларынын
мәзмуру., Аламут� үслубунда.

46 Алла� ҝүҹүмүз, пәна�ы-
мыздыр,-

Дар ҝүндә көмәјә
�азырдыр.¸

2 Дүнја алт-үст олса да,
Дағлар сарсылыб дәнизин
дибинә дүшсә дә,
биз горхмарыг./

3 Дәнизин сулары ҹошуб
көпүкләнсә дә,1

Күкрәјишиндән дағлар
титрәсә дә, горхмарыг.
L�1W*ÑM

4 Бир чај вар, сулары
Алла�ын шә�әринә,

Һагг-Тааланын мө�тәшәм,
Мүгәддәс чадырына
севинҹ ахыдыр.À

5 Алла� орададыр,3

о шә�әр фәт� едилмәз,
Дан јери сөкүләндә Алла�
онун дадына чатар.4

6 Халглар ҹошар,
сәлтәнәтләр сарсылар,
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Онун сәси ҝурулдады,
јер үзү әриди.*

7 Ордулар Алла�ы Је�ова
бизимләдир!+

Јагубун Алла�ы галамыз-
дыр! L�1W*ÑM

8 Ҝәлин, Је�ованын ҝөрдүјү
ишләрә бахын,

Ҝөрүн јер үзүндә неҹә �еј-
рәтли шејләр едиб.

9 Јерин бир уҹундан о бири
уҹунадәк
дөјүшләри кәсир,,

Каманы гырыр,
низәни сындырыр,

Ҹәнҝ арабаларыны� ода
атыр.

10 «Тәслим олун, еј инсанлар,
билин ки, Алла� Мәнәм.

Халглар арасында
уҹалаҹағам,-

Бүтүн дүнјада уҹалаҹа-
ғам».¸

11 Ордулар Алла�ы Је�ова
бизимләдир!/

Јагубун Алла�ы галамыз-
дыр!1 L�1W*ÑM

Дирижора.
Гарун оғулларынын мәзмуру.À

47 Әл чалын, еј халглар,
Зәфәр нидалары,
севинҹ сәдалары илә
Алла�ы мәд� един!

2 Чүнки Һагг-Таала Је�ова
зә�млидир,3

Бүтүн дүнја үзәриндә
бөјүк падша�дыр.4

3 Үммәтләри бизә табе едәр,
Халглары ајағымызын
алтына сәрәр.S

4 Севдији Јагубунm

ифтихарыны,
Мирасымызы бизим үчүн
О сечәр. U L�1W*ÑM

5 Је�ова Алла�
севинҹ сәдалары илә,

8:B= � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB -*Wf*ZW*`mD

Шејпур сәсләри илә
јүксәлди.

6 Тәрәннүм един Алла�ы,
нәғмәләрдә
тәрәннүм един!

Тәрәннүм един Падша�ы-
мызы, нәғмәләрдә тәрән-
нүм един!

7 Чүнки Алла� бүтүн дүнја-
нын падша�ыдыр,*

Ону нәғмәләрдә тәрәннүм
един вә ағылла �әрәкәт
един.

8 Алла� халглар үзәриндә
падша� олду,+

Алла� мүгәддәс
тахтында әјләшиб.

9 Ибра�имин Алла�ынын
халгы илә

Бир јерә топлашды халгла-
рын әсилзадәләри.

Чүнки јер үзүнүн �акимлә-
ри Алла�а мәхсусдур.

О, уҹалардан уҹадыр.,

Гарун оғулларынын мәзмуру.-

48 Је�ова бөјүкдүр, Алла-
�ымызын шә�әриндә,

Мүгәддәс дағында
бөјүк тәрифләрә лајиг-
дир.

2 Бөјүк Падша�ын шә�әри,¸

Уҹгар шималда Сион дағы
Уҹадыр, ҝөзәлдир,
севинҹидир дүнјанын./

3 Онун гала бүрҹләриндә
Алла� Өзүнү сығынаҹаг
кими ҝөстәрди.1

4 Бах, падша�лар бирләшди-
ләр,

Бир јердә ҝәлдиләр,
5 Шә�әри ҝөрәндә чашыб

галдылар,
Тәлаша дүшдүләр, горхуб
гачдылар.

6 Ҹанларына виҹвиҹә дүшдү,
Һамилә гадынтәк
онлары санҹы тутду.
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7 Сән шәрг күләји илә

Таршиш ҝәмиләрини
парчалајырсан.

8 Гулағымыз ешидәнләри,
инди ҝөзүмүз ҝөрүр,

Ордулар Алла�ы Је�ова-
нын шә�әриндә, Алла�ы-
мызын шә�әриндә.

Алла� ону әбәдијјән
�ифз едәҹәк.* L�1W*ÑM

9 Еј Алла�,
мәбәдиндә дајаныб

Сәнин мә�әббәтин барәдә
дүшүндүк.+

10 Адын кими, Сәнә дејилән
тәрифләр дә

Јерин �үдудларына чатыр.,

Сағ әлин �агг-әдаләтлә
долудур.-

11 Сәнин �өкмләринә ҝөрә
Сион дағы¸ севинсин,

Јә�уда шә�әрләри�
шадлансын./

12 Сионун әтрафыны ҝәзиб-
долашын,

Гүлләләрини сајын.1

13 Мө�кәм сәддинәÀ

нәзәр салын,
Гала бүрҹләринә
диггәтлә бахын ки,

Ҝәләҹәк нәсилләрә даны-
шасыныз.

14 БуАлла� әбәдијјән
бизим Алла�ымыздыр,3

Әбәдијјән� бизә
јол ҝөстәрәҹәк.4

Дирижора.
Гарун оғулларынын мәзмуру.S

49 Гулаг асын, еј халглар,
Динләјин, еј дүнја ә�ли,

2 Еј кичикләр, еј бөјүкләр,
Еј варлылар, еј касыблар.

3 Ағзымы �икмәтлә
ачаҹағам,

Үрәјимдән дәрин
дүшүнҹәләр чыхаҹаг.m

8<B55 � ÁÀ`eÀZB -m4W*`mD 8<B58 � ˙SO
ÄÀ` ,*`S*ZbB +S4 ¾WÀZÀ/ÀVD

4 Мәсәлә гулаг асаҹағам,
Тапмаҹаны чәнҝин мүша-
јиәтилә ачаҹағам.

5 Ајағымдан дартанларын
пислији әтрафымы
бүрүјәндә,

Ағыр ҝүнләр ҝәләндә
нәдән горхмалыјам ки?*

6 Малына, мүлкүнә
ҝүвәнәнләрин,+

Вар-дөвләти илә
өјүнәнләрин,

7 Һеч бири гардашыны
гуртара билмәз,

Онун үчүн Алла�а
фидјә верә билмәз.-

8 (Инсан �әјатынын фидјәси
елә ба�адыр ки,

Һеч вахт она әли чатмаз.)
9 Белә ки, о, әбәди јашасын,

гәбрә ҝетмәсин.¸

10 О ҝөрүр ки, �икмәтли дә,
Ағылсыз да, ахмаг да
өлүб ҝедир,/

Онларын малы, мүлкү
башгасына галыр.1

11 Үрәкдә арзулајырлар ки,
евләри дурдугҹа дурсун,

Јурд-јувалары
нәсилдән-нәслә галсын.

Мүлкләринә өз адларыны
верибләр.

12 Инсан нә гәдәр адлы-санлы
олса да, әбәди галан
дејил,À

Өлүб јох олан �ејвана
бәнзәр сону.3

13 Ағылсыз адамларын агибә-
ти беләдир,4

Бош сөзләриндән хош�ал-
ланыб далларынҹа дү-
шәнләрин дә. L�1W*ÑM

14 Онлар Мәзара� сүрүләҹәк
гојун кимидир,

Өлүм онлары отараҹаг,
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Саба� ачыланда әмәли-
сале�ләр онлара ағалыг
едәҹәк,*

Онлардан әсәр-әламәт гал-
мајаҹаг,+

Мәскәнләри имарәт јох,
Мәзар, олаҹаг.-

15 Мәним исә ҹанымы Алла�
Мәзарын� пәнҹәсиндән
гуртараҹаг,¸

Өзү мәни тутаҹаг. L�1W*ÑM
16 Кимсә варлананда,

Евинин ҹа�-ҹалалы артан-
да горхма.

17 Чүнки өләндә өзү илә
�еч нә апармаз,/

Сәрвәти далынҹа
торпаға ҝетмәз.1

18 Өмрү боју
өз-өзүнү тәрифләјир.À

(Уғурлу оланда
�амы сәни тәрифләјәр.)3

19 Нә�ајәтдә әҹдадларына
говушар.

Бир да�а ишыг үзү
ҝөрмәјәҹәк онлар.

20 Бунудәрк етмәјән инсан
нә гәдәр адлы-санлы
олса да,4

Өлүб јох олан
�ејвана бәнзәр сону.

Асәфин мәзмуру.S

50 Алла�лар Алла�ы
Је�оваm данышыр,

Ҝүндоғандан ҝүнбата-
надәк

Бүтүн дүнјаны чағырыр.
2 Алла� Сиондан, ҝөзәллик

зирвәсиндәнU парлајыр.
3 Алла�ымыз ҝәләҹәк,

сусуб дурмајаҹаг.V

Өнүндән јандырыб-јахан
алов чыхыр,Ä

Дөврәсиндә шиддәтли
фыртыналар гопур.W

4 Халгыны мү�акимә етмәк
үчүнY

8=B59 � �+`D j1\WD �º¸ÀbÀ +*fD

Јухарыда ҝөјү,
ашағыда јери сәсләјир:*

5 «Гурбан ҝәтириб Мәнимлә
ә�д бағлајан кәсләри,+

Садиг бәндәләрими
јаныма топлајын».

6 Ҝөјләр Онун әдаләтини
бәјан едир,

Чүнки Алла� Һакимдир.,

L�1W*ÑM
7 «Динлә, еј халгым,

Мән данышаҹағам,
Еј Исраил, сәнә гаршы
шә�адәт верәҹәјәм.-

Мәнәм Алла�,
сәнин Алла�ын.¸

8 Сизи нә тәгдим етдијиниз
гурбанлара ҝөрә,

Нә дә даим �үзурума ҝәтир-
дијиниз јандырма гурбан-
ларына ҝөрә тәнбе� ет-
мирәм./

9 Нә төвләниздән бир буғаја,
Нә ағылларыныздан бир
тәкәјә е�тијаҹым вар.1

10 Чүнки бүтүн мешә
�ејванлары,

Мин дағда јашајан �ејван-
лар Мәнимдир.À

11 Дағлардакы бүтүн гушла-
ры бир-бир таныјырам,3

Чөлләрдәки сүрү-сүрү �еј-
ванлар Мәнимдир.

12 Аҹ олсајдым да,
сизә демәздим,

Чүнки торпаг, торпағын
үстүндәки �әр шеј Мә-
нимдир.4

13 Мәҝәр Мән
буға әти јејирәм?

Мәҝәр Мән
тәкә ганы ичирәм?S

14 Гој Алла�а ҝәтирдијиниз
гурбан шүкранлар
олсун,m

Һагг-Таалаја етдијиниз нә-
зирләри јеринә јетирин.U
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Сәнә итаәт етмәјә
�әвәс ојат ичимдә.

13 Гануну позанлара
Сәнин јолларыны өјрәдә-
ҹәјәм ки,*

Ҝүна�карлар
Сәнә сары дөнсүн.

14 Еј Алла�,
еј ниҹатымын Алла�ы,+

мәни ган ҝүна�ындан
азад ет, ,

Гој дилим Сәнин әдаләтини
шөвглә бәјан етсин.-

15 Је�ова, нә олар,
додагларымы ач,

Дилим Сәнә
тәрифләр сөјләсин.¸

16 Сән гурбан истәмирсән,
јохса ҝәтирәрдим,/

Јандырма гурбанларындан
хош�ал олмурсан.1

17 Пешман ру�дур
Алла�а мәгбул гурбан.

Чилик-чилик олмуш,
пешман үрәји рәдд ет-
мәзсән,À еј Алла�.

18 Лүтфүнлә Сиона јахшылыг
ет,

Јерусәлимин диварларыны
тик.

19 О заман сале�ликлә ҝәти-
рилән гурбанлар,

Јандырма гурбаны, бүтөв
гурбан Сәнә хош олар.

О заман гурбанҝа�ында бу-
ғалар тәгдим едиләҹәк.3

Дирижора. Маскил�.
Давудун мәзмуру. Әдуми Дуәг
Талутун јанына ҝедиб Давудун
Әхимәликин евинә ҝәлдијини

дејәндә.4

52 Нә үчүн пислијинлә өјү-
нүрсән, еј голузорлу
инсан?S

Бил ки, Алла�ын мә�әббә-
ти �еч вахт түкәнмәз.m

2 Дилин үлҝүҹ кими итидир,U

Фитнә гурар,
�ијлә ишләдәр.V

96B	º-C 97B	º- � �º¸ÀbÀ +*fD

3 Јахшылыгдан чох јаманы,
Һәгигәтдән чох
јаланы севдин. L�1W*ÑM

4 Еј �ијләҝәр дил,
Зә�әрли сөзләри севдин.

5 Алла� сәни
әбәдилик јыхаҹаг,*

Сәни јерә вураҹаг,
чадырындан дартыб
чыхараҹаг,+

Ишыглы дүнјадан көкүнү
гопараҹаг., L�1W*ÑM

6 Сале�ләр буну ҝөрүб
горхаҹаг,-

Онун �алына ҝүләҹәкләр:¸

7 «Бахын, бу адам Алла�ы
өзүнә гала етмәди,/

Вар-дөвләтинә
бел бағлады,1

Фитнә-фәсады
өзүнә сипәр етди».

8 Мәнсә Алла�ын евиндә
јашыл зејтун ағаҹытәк
олаҹағам,

Әбәдијјән Алла�ын мә�әб-
бәтинә ҝүвәнәҹәјәм.À

9 Ҝөрдүјүн ишләрдән өтрү
Сәни уҹалдаҹағам,3

Садиг бәндәләринин
өнүндә

Адына үмид бағлајаҹағам,4

чүнки бу, јахшыдыр.

Дирижора. Ма�алат� үслубунда.
Маскил�. Давудун мәзмуру.

53 Ағылсызлар үрәјиндә:
«Је�ова јохдур», —
дејир.S

Онлар �агсызлыг едир,
әјри, мәнфур ишләрә
гуршаныблар,

Бир нәфәр дә дүз әмәл
са�иби јохдур.m

2 Амма Алла� ҝөјләрдән
бәшәр оғулларыны
сејр едир,U

Бахыр ки, ҝөрсүн дәрк
едән, Је�ованы ахтаран
вармы.V
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3 Һамы јолуну азмыш,
Һамы позғунлашыб,
Бир нәфәр дә
дүз әмәл са�иби јохдур,

Бир нәфәр белә.*

4 Бәдәмәлләр �еч нә
баша дүшмүрмү?

Халгымы чөрәк јеринә
јејирләр,

Је�ованы чағырмырлар.+

5 Бах, онларын ҹанына
ва�имә дүшәҹәк,

Елә бир ва�имә ки,
беләсини ҝөрмәјибләр�.

Сәнин үстүнә гошун чәкән-
ләрин Алла� сүмүкләри-
ни сындырыб туллајаҹаг,

Онлары хар едәҹәксән,
чүнки Је�ова онлардан
үз дөндәриб.

6 Каш Сиондан Исраилин
гуртулушу ҝәләјди!,

Је�ова әсир халгыны
гајтаранда

Гој Јагуб севинсин,
Исраил шадлансын!

Дирижора. Симли аләтләрин
мүшајиәтилә. Маскил�. Давудун
мәзмуру. Зифләр Талутун јанына

ҝедиб: «Давуд арамызда
ҝизләниб», — дејә хәбәр верәндә.-

54 Еј Алла�ым, адынла
мәни гуртар,¸

Гүдрәтинлә �аггымы
мүдафиә ет./

2 Еј Алла�ым, дуамы ешит,1

Ағзымдан чыхан сөзү
динлә.

3 Чүнки јадлар
үстүмә галхдылар,

Залымлар ҹаныма
гәсд едир.À

Һеч бири Алла�ы таны-
мыр.3 L�1W*ÑM

4 Бах, Алла� мәнә
јардымчыдыр,4
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Је�ова мәнә дајаг оланлар-
ладыр,

5 Дүшмәнләримин пислији-
ни өз башларына ҝәтирә-
ҹәк.*

Сәдагәтинлә
онларын көкүнү кәс.+

6 Сәнә сидги-үрәкдән
гурбан ҝәтирәрәм,,

Адыны мәд� едәрәм,
еј Је�ова,
чүнки бу, мәнә хошдур.-

7 О, мәни бүтүн бәлалардан
гуртарыр,¸

Дүшмәнләримә мүзәффәр
бахышларла бахаҹағам./

Дирижора. Симли аләтләрин
мүшајиәтилә. Маскил�.

Давудун мәзмуру.

55 Пәрвәрдиҝара,
дуамы ешит,1

Лүтф диләјирәм,
диләјими рәдд етмә.À

2 Нә олар, мәни динлә,
�ај вер.3

Дәрд-сәрдән динҹлијими
итирмишәм.4

Ағлым башымдан чыхыб,
3 Дүшмәнин сөзләриндән,
Шәр адамын зорундан.
Үзәримә пислик јағдырыр-
лар,

Мәнә гаршы
аҹыглыдырлар,
әдавәт бәсләјирләр.S

4 Көксүмдә үрәјим
ағрыдан сызылдајыр,m

Өлүм дә�шәти
чөкүб үстүмә. U

5 Горхудан ҹаныма
титрәмә дүшүб,

Вүҹудум тир-тир әсир.
6 Дејирәм: «Каш ҝөјәрчинтәк

ганадларым олајды!
Учуб сакит јердә
мәскән салардым.

7 Гачыб узаглара ҝедәрдим,V

Чөл-бијабанда
јашајардым.Ä L�1W*ÑM
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8 Сәрт күләјин, гасырғанын

әлиндән
Тез далдаја ҝирәрдим».

9 Еј Је�ова,
онлары чашбаш гој,
нијјәтләрини алт-үст ет�,*

Чүнки шә�әрдә зоракылыг,
дава-далаш ҝөрдүм.

10 Ҝеҹә-ҝүндүз диварларын
үстүндә долашырлар,

Шә�әрдәсә фитнә-фәсад
вар, пислик вар.+

11 Орада әдавәт
баш алыб ҝедир,

Мејданындан зүлм-ситәм,
фырылдаг әскилмир.,

12 Мәни дүшмән әлә
салсајды,-

Дөзәрдим.
Үстүмә јағы ҝәлсәјди,
Ондан ҝизләнәрдим.

13 Амма бу сәнсән,
мәним кими бир инсан,¸

Өз рәфигим, јолдашым./

14 Сәнинлә ҝөзәл достлуғу-
муз вар иди,

Ҹамаата гошулуб Алла�ын
евинә гоша ҝедәрдик.

15 Гој дүшмәнләрим
мә�в олсун,1

Дири-дири Мәзара�
дүшсүнләр,

Чүнки араларында,
үрәкләриндә пислик
јашајыр.

16 Мән исә Алла�ымы чағыра-
ҹағам,

Је�ова мәни гуртараҹаг.À

17 Сә�әр, ҝүнорта, ахшам
дәрд-сәр әлиндән
а�-зар едирәм,3

О, сәсими ешидир.4

18 Дүшмәнләр алај-алај үстү-
мә ҝәлир,

99B= � ÁÀ`eÀZB /SWWÀ`SZS *Um`D 99B59
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Алла� ҹаныма
динҹлик верәр,
онларын �әмләсиндән
гуртарар.*

19 Әзәлдән бәри тахтында
әјләшән Алла�+

Мәни ешидәр, онлара гар-
шы чыхар., L�1W*ÑM

О кәсләр ки Алла� горхусу
билмирләр,-

Онлар пис јолларындан
дөнмәзләр.

20 Рәфигим достларына
әл галдырды,¸

Илгарыны позду./

21 Онун дили јағдан да
јумшагдыр,1

Үрәји исә дава ахтарыр.
Сөзләри зејтун јағындан да
зәрифдир,

Лакин сијрилмиш гылынҹа
бәнзәр.À

22 Сән гајғы јүкүнү
Је�оваја вер,3

О, сәнә дајаг олар,4

О, �еч вахт сале� инсаны
јыхылмаға гојмаз.S

23 Еј Алла�ым, Сән онлары
ән дәрин гәбрә салар-
сан,m

Бу әлиганлы,
мәкрли адамларын өмрү
јарыја да чатмајаҹаг. U

Мән исә Сәнә ҝүвәнәҹәјәм.

Дирижора. «Узаглардакы сәссиз
ҝөјәрчин» үчүн. Давудун мәзмуру.
Михтам�. Ҹатда филиштлиләрин�

әлинә кечәндә.V

56 Мәнә лүтф ет, Ила�и,
фани инсан
үстүмә ҝәлир,

Ҝеҹә-ҝүндүз мәнимлә ву-
рушур, мәни сыхышды-
рыр.

2 Дүшмәнләр бүтүн ҝүнү
үстүмә ҹумур,
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Чохлары гүррәләниб
мәнимлә савашыр.

3 Мәни горху бүрүјәндә*

Сәнә ҝүвәнирәм.+

4 Сөзүнү вәсф етдијим
Алла�а,

Алла�а бел бағламышам,
горхмурам,

Инсан мәнә нә едә биләр?,

5 Ҝеҹә-ҝүндүз
мәнә зијан вурурлар,

Һеј зәрәримә фикирләшир-
ләр.-

6 Пусгу гурур,
�үҹум чәкирләр,

Һәр аддымымы изләјирләр
ки,¸

Ҹанымы алсынлар./

7 Худаја, шәр әмәлләринә
ҝөрә онлары рәдд ет,

Гәзәбинлә халглары
јерә вур.1

8 Сәрҝәрдан ҝәздијим јолла-
ры гејдә алырсан.À

Ҝөз јашларымы
тулуғуна јығ.3

Ахы онлар Сәнин китабын-
да јазылыб.4

9 Сәни чағырдығым ҝүн
дүшмәнләрим ҝери чәки-
ләҹәк.S

Бир шејдән архајынам —
Алла� тәрәфимдәдир.m

10 Сөзүнү вәсф етдијим
Је�оваја,

Сөзүнү вәсф етдијим
Алла�а,

11 Алла�-Таалаја бел бағла-
мышам, горхмурам,U

Инсан мәнә нә едә биләр?V

12 Еј Алла�ым, Сәнә дедијим
нәзирләр бојнумдадыр,Ä

Сәнә шүкран гурбанлары
ҝәтирәҹәјәм.W

13 Ҹанымы өлүмдән гуртар-
дын ки,Y

Ајағымы бүдрәмәкдән го-
рудун ки,*

Һәјат нурунда Сәнин өнүн-
дә аддымлајым.+

Дирижора. «Мә�в етмә». Давудун
мәзмуру. Михтам�. Талутдан гачыб

мағарада ҝизләнәндә.,

57 Лүтф ет мәнә, Ила�и,
лүтф ет!

Ҹанымы Сәнә әманәт етми-
шәм,-

Дәрд-бәла совушанаҹан
ганадларынын алтына
сығынаҹағам.¸

2 Алла�ы чағырырам,
Һагг-Тааланы,

Мәни дәрд-бәладан гурта-
ран о тәк Алла�ы.

3 Ҝөјдән көмәк ҝөндәриб
мәни хилас едәҹәк,/

Мәнә �әмлә едәни
чашбаш гојаҹаг. L�1W*ÑM

Алла� мә�әббәтини,
сәдагәтини ҝөстәрәҹәк.1

4 Ҹаным ширләрин арасын-
дадыр,À

Чарәсизәм, мәни удмаг ис-
тәјәнләрин арасында ја-
тырам.

Дишләри низәдир, охдур,
Дилләри ити гылынҹдыр.3

5 Худаја,
ҝөјләр үзәриндә уҹал,

Гој ҹалалын
бүтүн ҹа�аны бүрүсүн.4

6 Ајагларым үчүн
тор гурдулар,S

Гәддим әјилди.m

Јолумда гују газдылар,
Фәгәт өзләри дүшдү. U

L�1W*ÑM
7 Үрәјим мәтиндир,

еј Алла�,V

Үрәјим мәтиндир.
Чалыб охујаҹағам.
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8 Ојан, еј варлығым,
Дилләнин,
еј телли аләтләр,
еј чәнҝләр!

Мән сүб� шәфәгини ојада-
рам.*

9 Сәни елләр арасында уҹал-
дарам, еј Је�ова,+

Халглар арасында шәнинә
нәғмәләр дејәрәм.,

10 Чүнки мә�әббәтин бөјүк-
дүр, ҝөјләрә чатыр,-

Вәфадарлығын
асимана уҹалыр.

11 Худаја,
ҝөјләр үзәриндә уҹал,

Гој ҹалалын
бүтүн ҹа�аны бүрүсүн.¸

Дирижора. «Мә�в етмә».
Давудун мәзмуру. Михтам�.

58 Еј бәшәр оғуллары, суса-
суса сале�ликдән да-
ныша биләрсинизми?/

Әдаләтли �өкм чыхара
биләрсинизми?1

2 Хејр, сиз ки үрәјиниздә
�агсызлыг тохујурсунуз,À

Әлиниз өлкәдә
зоракылыг сәпир.3

3 Шәр адамлар �әлә ана бәт-
ниндән азғындыр,

Доғулмамышдан јолуну
азыб, �еј јалан данышыр.

4 Зә�әрләри илан зә�әринә
бәнзәр,4

Гулағыны тыхајан кобра
кими кардырлар.

5 О, иланојнаданын
сәсини ешитмәз,

Овсунлары нә гәдәр
ҝүҹлү олса да.

6 Еј Алла�,
онларын дишләрини гыр,

Бу асланларын әнҝини әз,
еј Је�ова.

9<B	º-C 9=B	º- � �º¸ÀbÀ +*fD

7 Гој онлар су кими ахыб
јох олсунлар,

Онлар јерә јыхылынҹа Сән
ох-каманыны �азыр тут.

8 Гој онлар сүрүндүкҹә әри-
јән илбиз кими олсунлар,

Өлү доғулмуш ушаг кими
ҝүн ишығы ҝөрмәсинләр.

9 Алышан чыр-чырпынын
истиси газанларыныза
дәјмәмиш

Алла� ҝүҹлү күләктәк
чырпылары совураҹаг,
јашы да, јанары да.*

10 Сале� адам гисасы ҝөрәндә
севинәҹәк,+

Ајагларыны писләрин
ганында јујаҹаг.,

11 О заман инсанлар дејәҹәк:
«Һәгигәтән, сале�ин
мүкафаты вар!-

Дүнјаны мү�акимә едән
Алла� вар!»¸

Дирижора. «Мә�в етмә».
Давудун мәзмуру. Михтам�.

Талут Давуду өлдүрмәк үчүн евини
ҝүдмәјә адам ҝөндәрәндә./

59 Дүшмәнләримин әлин-
дән гуртар мәни,
еј Алла�ым,1

Үстүмә ҝәләнләрдән
мәни гору.À

2 Залымларын әлиндән
гуртар,

Ганичәнләрдән
�ифз ет мәни.

3 Бах! Ҹаным үчүн
пусгу гурублар,3

Голузорлулар мәнә
�үҹум едирләр.

Һалбуки тәгсирсизәм,
�еч бир ҝүна�ым јохдур,4

еј Је�ова.
4 Бир тәгсирим јох икән,

�үҹума �азырлашырлар,
Сәни чағырырам,
дур, �алыма бах.
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5 Исраилин Алла�ы Сәнсән,

еј ордулар Алла�ы
Је�ова,*

Галх, бүтүн халглары
ҝөздән кечир,

Хаинләрин �еч биринә
рә�м етмә.+ L�1W*ÑM

6 Онлар �әр ахшам
гајыдырлар,,

Ит кими мырылдајырлар,-

шә�әрдә сүләнирләр.¸

7 Ҝөр ағызларындан
нәләр төкүлүр,

Додаглары
гылынҹ кимидир,/

Дејирләр:
«Ким ешидәҹәк?»1

8 Амма Сән Је�ова,
онлара ҝүләҹәксән,À

Бүтүн халглара
ришхәнд едәҹәксән.3

9 Ҝөзүмү Сәнә дикмишәм,
еј ҝүҹүм, гүдрәтим.4

Алла� мәним галамдыр.S

10 Мәнә мә�әббәт ҝөстәрән
Алла� дадыма јетәр,m

Дүшмәнләримин сүгутуну
ҝөстәрәр мәнә. U

11 Онлары өлдүрмә,
гој халгым
бу шејләри унутмасын.

Бөјүк ҝүҹүнлә
онлары дидәрҝин сал,

Еј галханымыз Је�ова,V

онлары јерә вур,
12 Дилләриндән чыхан сөзлә-

рә, ағызларынын ҝүна-
�ына ҝөрә.

Ләнәтләриндән,
јаланларындан өтрү,

Гој тәкәббүрләри онлара
тәлә олсун.Ä

13 Гәзәбинлә онларын
ахырына чых,W

Ахырларына чых,
јох олсунлар.

Гој билсинләр ки,
Алла� Јагубун үзәриндә,
дүнјанын уҹгарларына-
дәк �өкмранлыг едир.*

L�1W*ÑM
14 Гој онлар

ахшам гајытсынлар,
Ит кими мырылдајыб
шә�әрдә сүләнсинләр.+

15 Гој бир тикә чөрәкдән өтрү
ҝәзсинләр,,

Гарынлары дојмасын,
јатмаға јер тапмасынлар.

16 Мән исә Сәнин гүдрәтинә
нәғмә дејәрәм,-

Сә�әрләр мә�әббәтиндән
шөвглә данышарам,

Чүнки Сән мәнә пәна�ҝа�,¸

Дар ҝүнүмдә
сығынаҹаг олдун./

17 Еј ҝүҹүм, гүдрәтим,
Сәни нәғмәләрдә
тәрәннүм едәрәм,1

Алла� мә�әббәтАлла�ы-
дыр, мәним галамдыр О!À

Дирижора. «Хатирә занбағы».
Михтам�. Давудун мәзмуру.

Тәлим үчүн. Давуд Арам-Нә�раим вә
Арам-Соба� илә дөјүшәркән Јуаб

ҝери дөнүб Дуз вадисиндә
12 000 әдумини гыранда.3

60 Худаја, бизи тәрк етдин,
ҹәрҝәләримизи јарыб
кечдин,4

Бизә гәзәбләндин.
Инди гәбул ет бизи,
нә олар.

2 Јери титрәтдин,
чат-чат етдин,

Јер титрәјир, онун
чатларыны битишдир.

3 Халгына сыхынты вердин,
Бизә ҝиҹәлләндириҹи
шәраб ичиртдин.S

4 Сәндән горханлара
ишарә вер ки�,
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Онлар гачыб охдан гуртул-
сунлар. L�1W*ÑM

5 Сағ әлинлә бизә гуртулуш
вер, бизә �ај вер,

Гој истәкли бәндәләрин
ниҹат тапсын.*

6 Мүгәддәс Алла�� деди:
«Севиниб-ҹошаҹағам,
Си�амы истәдијим кәсә
пај верәҹәјәм,+

Суггут дәрәсини өлчүб
бөләҹәјәм.,

7 Ҝилад Мәнимдир,
Мәнәссә Мәним,-

Әфраим башымын дәбилгә-
сидир�,

Јә�уда әлимдә
өндәр әсасыдыр.¸

8 Муаб јујунмаг үчүн
тештимдир,/

Сәндәлими Әдума туллаја-
ҹағам,1

Филиштин үстүнә
зәфәр �арајы чәкәҹәјәм».À

9 Ким мәни мү�асирәдәки�
шә�әрә апарар?

Ким мәни Әдума гәдәр
апарар?3

10 Сәндән башга ким буну
едәр, еј Алла�?

Еј бизи тәрк едән,
да�а ордуларымызын үс-
түндә дөјүшә чыхмајан
Алла�ымыз.4

11 Бизә көмәк ол,
сыхынтыдан гуртулаг,

Әбәсдир инсандан
хилас ҝөзләмәк.S

12 Биз Алла�дан ҝүҹ аларыг,m

О, дүшмәнләримизи
тапдалајар. U

Дирижора. Симли аләтләрин
мүшајиәтилә. Давудун мәзмуру.

61 Еј Алла�ым,
фәрјадымы ешит,
дуамы динлә.V

:>B: � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB �WW*Ñ ½4 Yº-À/O
/Àa YÀV*ZmZ/*D :>B; � ÁÀ`eÀZB Sab1ÑO
V*Ym/m`D :>B= � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB SaO
b1ÑV*YWmD

2 Гәлбим губар бағлајыб,
Сәни дүнјанын уҹгарла-
рындан сәсләјирәм,*

Мәни әлчатмаз гајаја гал-
дыр.+

3 Ахы пәна�ым Сәнсән,
Дүшмәндән горујан
мө�кәм галамсан.,

4 Даим чадырында јашарам,-

Ганадларын алтына
сығынарам.¸ L�1W*ÑM

5 Сән дедијим нәзирләри
ешитдин,

Мәнә адындан горханлара
мәхсус мирас вердин./

6 Падша�ын өмрүнү
узадарсан,1

Илләри нәсилдән-нәслә
кечәр,

7 Даим Алла�ын өнүндә
тахтда отурар.À

Она мә�әббәт, сәдагәт
әта ет ки, ону горусун.3

8 Дүнја дурдугҹа
адыны нәғмәләрдә
тәрәннүм едәрәм,4

Нәзирләрими �әр ҝүн
јеринә јетирәрәм.S

Дирижора. Јадитун� үчүн.
Давудун мәзмуру.

62 Сакитҹә Алла�ы ҝөзлә-
јирәм,

Гуртулушум Ондандыр.m

2 О, мәним гајам,
хиласкарым, галамдыр,U

Сарсылмарам, јыхылма-
рам.V

3 Нә вахтадәк адамын үстү-
нә ҝәлиб ганыны төкмәјә
ҹан атаҹагсыныз?Ä

Һәр бириниз әјилмиш ди-
вар, бир үфүрүмә бәнд
даш дивар кими хаталы-
сыныз�.
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4 Адамы шәрәфдән салмаг

үчүн мәшвәрәт гурурлар,
Јаланы севирләр.
Дилдә хејир-дуа,
үрәкдә исә
ләнәт охујурлар.* L�1W*ÑM

5 Еј гәлбим, сүкут ет,
Алла�ы ҝөзлә,+

Чүнки үмидим
Она бағлыдыр.,

6 О, мәним гајам,
хиласкарым, галамдыр,

Әсла сарсылмарам.-

7 Гуртулушум, шәрәфим-
шаным Алла�дандыр,

Сарсылмаз гајам,
пәна�ым Алла�дыр.¸

8 Еј инсанлар,
даим Она ҝүвәнин.

Үрәјинизи Она ачын./

Алла�дыр
сығынаҹағымыз.1 L�1W*ÑM

9 Инсан ади бир нәфәсдир,
Бәшәр оғлу јаландыр,À

Һамысыны топлајыб тәрә-
зијә гојсан, нәфәсдән дә
јүнҝүл ҝәләр.3

10 Гулдурлуға ҝүвәнмәјин,
Сојғунчулуға архаланмајын
әбәс јерә,

Вар-дөвләтиниз чохалса
да, үрәјинизи она бағла-
мајын.4

11 Алла� бир дәфә деди,
мән ики дәфә ешитдим:

ГүдрәтАлла�ындыр!S

12 Мә�әббәт дә Сәниндир,
еј Је�ова,m

Һәр кәсә әмәлинә ҝөрә
верирсән. U

Јә�уда чөлүндә оларкән
Давудун јаздығы мәзмур.V

63 Еј Алла�,
Сәнсән Алла�ым,
Сәни ахтарырам,Ä

Бүтүн варлығым
Сәнин �әсрәтиндәдир.W

Гураг, ҹансыхыҹы,
сусуз торпагда

Сәнә тәшнә галмышам.Y

2 Мүгәддәс мәканында
Сәнә бахардым,

Гүдрәтини, әзәмәтини
ҝөрәрдим.*

3 Мә�әббәтин
�әјатдан шириндир,+

Дилим Сәнә алгыш дејир.,

4 Сәнә өмрүм боју
�әмд едәҹәјәм,

Әлләрими адынла
ҝөјә ачаҹағам.

5 Ҹаным ән јахшы,
јағлы тикәләрлә дојар,

Севинҹ нидалары илә
Сәнә тәриф сөјләјәҹәјәм.-

6 Јатағымда Сәни
јада салырам,

Ҝеҹәләр� Сәни
дүшүнүрәм.¸

7 Чүнки мәним көмәјим
Сәнсән,/

Ганадларынын көлҝәсиндә
шадјаналыгла
мәд� сөјләјирәм.1

8 Көнлүм Сәнә бағланыб,
Сағ әлин мәни
бәрк-бәрк тутар,À

9 Амма ҹаныма
гәсд гуранлар

Јерин дәринлијинә
ҝирәҹәкләр.

10 Гылынҹа туш ҝәләҹәк,
Чаггаллара јем олаҹаглар.

11 Падша�ынса севинҹи
Алла� олаҹаг.

Алла�ын адына анд ичән
�әр кәс фәхр дујаҹаг,

Јалан данышанларын
ағзы јумулаҹаг.

Дирижора. Давудун мәзмуру.

64 Пәрвәрдиҝара,
сәсими ешит,
Сәнә јалварырам.3

Һәјатымы дүшмәнин
�әдәсиндән гору.
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2 Шәр адамын ҝизли фитнә-

ләриндән,*

Бәдәмәл адамларын изди-
�амындан мәни �ифз ет.

3 Онлар дилләрини гылынҹ
кими итиләјир,

Аҹы сөзләрини ох кими �ә-
дәфә тушлајырлар,

4 Мәсуму хәлвәт јердән вур-
маг истәјирләр.

Онлар гәфилдән вурур,
�еч горхмурлар.

5 Пис нијјәтләриндән бәрк-
бәрк јапышыблар,

Тәләләрини ҝизлиндә гој-
маг барәдә мәслә�әтлә-
ширләр.

Дејирләр: «Кимдир бунла-
ры ҝөрән?»+

6 Ҝүндә бир �агсызлыг
иҹад едирләр,

Хәлвәтдән мәкрли
фәндләр гурурлар,,

Үрәкдәки дүшүнҹәләри
сирлидир.

7 Лакин Алла� онлара
ох атаҹаг,-

Гәфилдән јараланаҹаглар.
8 Өз дилләри

онлары јыхаҹаг,¸

Бахан башыны булајаҹаг.
9 Онда бүтүн инсанлар

горхаҹаг,
Алла�ын нә етдијиндән
данышаҹаг,

Онун ишләрини
дәрк едәҹәкләр./

10 Сале� инсанын севинҹи
Је�ова олаҹаг,
Она сығынаҹаг,1

Үрәјидүз адамлар
Онунла фәхр едәҹәк.

Дирижора. Давудун мәзмуру.

65 Еј Алла�, Сионда Сәни
мәд�ләр ҝөзләјир,À

Сәнә дедијимиз нәзирләри
јеринә јетирәҹәјик.3

2 Еј дуалары ешидән, �әр ҹүр
инсан �үзуруна ҝәләҹәк.*

3 Ҝүна�ларым
мәни үстәләди.+

Лакин Сән тәгсирләримизи
әфв едирсән.,

4 Һәјәтиндә јашамаг үчүн
сечдијин,

Өзүнә јахынлашдырдығын
инсан нә хошбәхтдир.-

Евинин,
мүгәддәс мәбәдинин¸

Немәтләри илә дојарыг./

5 Мө�тәшәм, �агг ишләрин-
лә1 бизә �ај верәрсән,

Еј ниҹатымызын Алла�ы,
Дүнјанын �үдудларында,
Узагларда, дәнизин
о тајында јашајанларын
ҝүвәнҹисән!À

6 Ҝүҹүнлә дағлары бәркит-
мисән,

Гүдрәтинә гуршанмысан.3

7 Уғулдајан дәнизләри,4

Ҝурулдајан далғалары,
чахнашан халглары
рам едирсән.S

8 Ҝөстәрдијин әламәтләр
дүнјанын уҹгарларында
јашајанлары ләрзәјә са-
лар;m

Ҝүндоғандан ҝүнбатана
кими �әр кәсә
шәнлик верәрсән.

9 Сән Јерә гајғы
ҝөстәрирсән,

Ону наз-немәтлә
долдурурсан. U

Еј Алла�,
чајларын ҝурсулудур,

Инсанын чөрәјини
Сән јетирирсән.V

Бәли, Јери бу ҹүр гурму-
сан.

10 Торпағын шырымларыны
сулајыр, шумуну �амар-
лајырсан,

�¿�D :8
* ˛+ 9:B:
˛+ 5>=B6

+ ˛+ 5>B8E 55
˛+ 9=B;

, ˛+ 58>B9

- ˛+ ;B55E 56

¸ �a 56B57
�a 5<B;

/ ˛+ 5>;B8>E 87

1 ˛+ 9<B5>
˛+ :<B6E 7

��������������������

�¿�D :9
À ˛+ ;:B6

3 ˛+ 55:B5<
�4 9B8

��������������������

�*¸ aºbdZ
* ˛+ 589B5<
Á, 5>B75
5�Ñ 9B58

+ ˛+ 8>B56
Y ;B67E 68

b 9B5;

, ˛+ 95B6
¿j 5B5<
5�Ñ 5B;

- ˛+ 59B5O9
˛+ 6;B8
˛+ <8B5O8
˛+ <8B5>

¸ 5�j 7B7
5�Y 5:B5

/ ˛+ 7:B;E <

1 
Z 5>B65
�Ñ 59B7

À ˛+ 66B6;

3 ˛+ =7B5

4 ˛+ <=B=
˛+ 5>;B6=

S ¿j 5;B56E 57
¿j 9;B6>

m ˛+ ::B7

U 
Z 55B55E 56
Á, 58B5;

V ˛+ 5>8B58E 59



˛¿
�� :9B55—::B5< 798
Ҝур јағышларла торпағы
јумшалдыр, ҹүҹәртиләри-
нә бәрәкәт верирсән.*

11 Кәрамәтинлә илин башына
таҹ гојурсан,

Ләпирләрин наз-немәтлә
ашыб-дашыр.+

12 Чөл-чәмәндән
бәрәкәт ахыр,,

Тәпәләр шәнлик дону
ҝејиниб.-

13 Сүрүләр отлаглара јајы-
лыб,

Дүзләрә башдан-баша
тахылдан халы салыныб.¸

Онлар севинҹдән �арај
салыб нәғмә дејирләр./

Дирижора. Мәзмур.

66 Еј дүнја, шаграг сәслә
Алла�а нида ет!1

2 Онун шанлы адына
нәғмәләр оху,

Она мө�тәшәм тәрифләр
сөјлә!À

3 Алла�а дејин: «Ишләрин
неҹә ва�имәлидир!3

Гүдрәтинин әзәмәтиндән
дүшмәнләр өнүндә
јерә дөшәнәҹәк.4

4 Бүтүн дүнја гаршында
баш әјәҹәк,S

Сәни нәғмәләрдә
тәрәннүм едәҹәк,

Адыны нәғмәләрдә
вәсф едәҹәк!»m L�1W*ÑM

5 Ҝәлин, еј инсанлар,
Алла�ын ишләринә
бахын!

О, бәшәр оғуллары уғрунда
неҹә дә мө�тәшәм ишләр
ҝөрүр!U

6 Дәнизи гуруја чевирди,V

Чајы пијада кечдиләр.Ä

Орада О, бизи
севиндирди.W

7 О, даим гүдрәти илә
�өкмранлыг едәр,Y

Ҝөзләри халглары
сејр едәр.*

Гој дикбашлар
өзүнү өјмәсин.+ L�1W*ÑM

8 Еј халглар, Алла�ымыза
алгыш един,,

Гој Она дедијиниз алгыш-
ларын сәдасы ҝәлсин.

9 О, бизи јашадыр,-

Ајағымызы бүдрәмәјә гој-
мур.¸

10 Бизи сынадын, еј Алла�,/

Ҝүмүштәк сафлашдырдын.
11 Бизи овчу торуна салдын,

Күрәјимизә ағыр јүк
гојдун.

12 Фани инсаны үстүмүздән
кечиртдин,

Оддан, судан кечдик,
Сонра бизә динҹлик
вердин.

13 Евинә јандырма гурбанла-
ры1 илә ҝәләрәм,

Нәзирләрими
јеринә јетирәрәм.À

14 О нәзирләри ки
дилим дејиб,3

Дар ҝүнүмдә
ағзымдан чыхыб.

15 Бәсләнмиш �ејванлардан
Сәнә јандырма гурбаны
верәрәм,

Ҝәтирдијим гоч гурбанла-
рынын түстүсү
дәрҝа�ына галхар,

Буғалар, тәкәләр
тәгдим едәрәм. L�1W*ÑM

16 Еј Алла�дан горханлар,
ҝәлин, динләјин,

Мәним үчүн нәләр етдији-
ни сизә данышым.4

17 Ағзымы ачыб
Ону чағырдым,

Дилим Она алгыш деди.
18 Үрәјимдән пислик кеч-

сәјди,
Је�ова мәни ешитмәзди.S
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19 Амма Алла� ешитди,*

О, дуаларымы динләди.+

20 Алла�а шүкүрләр олсун,
дуамы рәдд етмәди,

Мә�әббәтини мәндән әсир-
ҝәмәди.

Дирижора. Симли аләтләрин
мүшајиәтилә. Мәзмур.

67 Алла� бизә
лүтф ҝөстәрәҹәк,
хејир-бәрәкәт верәҹәк,

Үзүнүн нуруну үстүмүзә
салаҹаг., L�1W*ÑM

2 Бүтүн дүнјада
Сәнин јолун танынсын,-

Хиласкар олдуғуну
бүтүн халглар ешитсин.¸

3 Гој халглар Сәни
мәд� етсин, еј Алла�,

Бүтүн халглар бир ағыздан
Сәни мәд� етсин.

4 Гој халглар шадлансын,
севинҹ сәдалары
јүксәлтсин,/

Чүнки Сән үммәтләри
әдаләтлә мү�акимә едә-
ҹәксән,1

Јер үзүндә халглара
рә�бәрлик едәҹәксән.
L�1W*ÑM

5 Гој халглар Сәни уҹалтсын,
еј Алла�,

Бүтүн халглар бир ағыздан
Сәни уҹалтсын.

6 Јер үзү бә�рәсини верә-
ҹәк,À

Алла�, бизим Алла�ымыз
бизә рузи-бәрәкәт верә-
ҹәк.3

7 Алла� бизә хејир-бәрәкәт
верәҹәк,

Дүнјанын дөрд тәрәфиндә
јашајанлар Ондан горха-
ҹаг.4

Дирижора. Давудун мәзмуру.

68 Гој Алла� ајаға галхсын,
дүшмәнләри пәрән-пә-
рән олсун,

Она нифрәт едәнләр
гачсын өнүндән.S

2 Думан неҹә дағылырса,
онлары елә дағыт.

Мум одда неҹә әријирсә,
Писләр дә Алла�ын өнүн-
дән еләҹә јох олсун.*

3 Сале�ләр исә севинсин,+

Алла�ын өнүндә
шәнләнсин,

Севинҹдән ҹуша ҝәлсин-
ләр.

4 Алла�ын шәнинә
нәғмә дејин,,

Адыны нәғмәләрдә
вәсф един,

Сә�ралары ашыб кечәнин�
шәнинә нәғмә дејин,

Онун ады Ја�дыр�!-

Севинин Онун өнүндә!
5 Алла� мүгәддәс мәскәнин-

дәдир,¸

О, јетимләрә ата,
дул гадынлара архадыр./

6 Алла� кимсәсизләрә
јурд верир, јува верир,1

Дустаглары азад едир,
онлары фираванлыға
чыхарыр,À

Дикбашлар исә гарсымыш
торпагда јашајаҹаг.3

7 Пәрвәрдиҝара,
Сән халгыны апараркән,4

Сә�рада өнләриндә ҝедәр-
кән L�1W*ÑM

8 Гаршында јер титрәди,S

Ҝөјләр јағыш олуб төкүлдү.
Сина дағы Алла�ын,
Исраилин Алла�ынын
өнүндә әсди.m

9 Ҝур јағышлар јағдырдын,
Худаја,

Тагәтдән дүшмүш халгына
јени ҝүҹ вердин.

10 Онлар дүшәрҝәндә
јашады,U

Еј Алла�, мәзлумлара рузи
вердин кәрамәтинлә.
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11 Бујруг Је�овадан ҝәлир;

Мүждәни бәјан едән гадын-
лар бөјүк ордудур.*

12 Гошунларын падша�лары
гачырлар, гачырлар!+

Евдә отурмуш гадынса
гәнимәтдән пај алыр.,

13 Ордуҝа�ын тонгаллары
арасында� узансаныз да,

Ҝөјәрчин ганадларыныз
олаҹаг, үстү ҝүмүшдән,

Ләләкләри
халис гызылдан.

14 Сәлмуна гар јағды,
Гадири-Мүтләг
онун падша�ларыны
јер үзүнә пәрән-пәрән
саланда.-

15 Башан¸ дағы
Алла�ын дағыдыр�,

Башан дағы
зирвәли дағдыр.

16 Еј зирвәли уҹа дағлар,
Нијә Алла�ын Өзүнә
мәскән сечдији даға/

�әсәдлә бахырсыныз?
Бәли! Је�ова орада
әбәдијјән галаҹаг.1

17 Алла�ын ҹәнҝ арабалары
чохдур, минләрҹә,
он минләрҹәдир.À

Је�ова Сина дағындан мү-
гәддәс мәканына ҝәлди.3

18 Сән ҝөјә галхдын,4

Өзүнлә әсирләр апардын,
Инсан тимсалында
�әдијјәләр ҝөтүрдүн,S

�әтта инадкарларыm

Ки, онларын арасында ола-
сан, еј Ја�, еј Алла�.

19 Һәр ҝүн јүкүмүзү дашыјан
Је�оваја,U

Бизә гуртулуш верән Ал-
ла�а шүкүрләр олсун.
L�1W*ÑM

:<B57 � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB -\UdZ *¸mWmZ/*D
:<B59 � �*fd/ À4ÀYÀbWS /*¸/m`D

20 Алла� бизим үчүн
гуртулуш Алла�ыдыр,*

Өлүмдән гуртулуш
Күлли-Ихтијар
Је�ованын әлиндәдир.+

21 Худавәнд дүшмәнләрин
башыны,

Ҝүна�ындан әл чәкмәјән-
ләрин тәпәсини әзәҹәк.,

22 Је�ова деди:
«Онлары Башандан
гајтараҹағам,-

Дәнизин дибиндән
чәкиб чыхараҹағам ки,

23 Ајағыныз ганда јујунсун,¸

Итләриниз дүшмән ганыны
јаласын».

24 Еј Алла�, онлар Сәнин зә-
фәр јүрүшүнү ҝөрүрләр,

Алла�ымын, Падша�ымын
мүгәддәс мәкана
зәфәр јүрүшүнү./

25 Өндә мәзмур охујанлар,
архада телли аләтләрдә
чаланлар,1

Ортада дәфчалан гызлар
ҝедир.À

26 Еј �әјатыны Исраилин чеш-
мәсиндән аланлар,3

Бөјүк мәҹлисләрдә
Је�ова Алла�ы
мәд� един.

27 Онлары кичик
Бинјаминин4 гәбиләси
рам едәр,

Сәс-күјлү изди�амла
Јә�уда бәјләри,

Зәбулун бәјләри,
Нифталы бәјләри.

28 Алла�ын фәрман вериб,
сәнә гүввәт ҝәлсин.

Ҝүҹүнү ҝөстәр, Пәрвәрди-
ҝара, индијәдәк уғрумуз-
да ҝөстәрдијин кими.S

29 Јерусәлимдәки
мәбәдинәm ҝөрә

Падша�лар Сәнә
бәхшиш ҝәтирәҹәк. U
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30 Гамышлыгдакы

вә�ши �ејванлары,
Өкүз сүрүләрини* вә дана-
ларыны ә�лиләшдир,

Та ки халглар ҝүмүш ҝәти-
риб� бојун әјсин.

Вурушган халглары исә
О пәрән-пәрән салыр.

31 Мисирдән тунҹ ҝәтирәҹәк-
ләр�,+

Куш өлкәси Алла�а бәх-
шиш ҝәтирмәјә тәләсә-
ҹәк.

32 Еј дүнја сәлтәнәтләри,
Алла�ы нәғмәләрдә
тәрәннүм един,,

Нәғмәләрдә вәсф един
Је�ованы, L�1W*ÑM

33 Әзәли ҝөјләр ҝөјүнә
сүвар оланы.-

Ешидин! Онун сәси,
Онун ҝур сәси
ҝурулдајыр.

34 Алла�ын гүдрәтини
таныјын,¸

Онун әзәмәти Исраилин
үзәриндәдир,

Гүдрәти асимандадыр.
35 Мүгәддәс мәканындан чы-

хан Алла� зә�млидир,/

О, Исраилин Алла�ыдыр,
халгына ҝүҹ, гүввәт
верир.1

Алла�а алгыш олсун!

Дирижора. «Занбаглар» үчүн.
Давудун мәзмуру.

69 Гуртар мәни, еј Алла�,
сулар боғазыма
чыхыб.À

2 Дәрин батаглыға
дүшмүшәм,

Ајағымын алтында
бәрк јер јохдур.3

Дәрин сулара дүшмүшәм,
Ҝүҹлү ахын апарыр мәни.4

:<B7> � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB ÄºYºjº b*]/*O
W*Um+D :<B75 � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB �SaS`O
/ÀZ 1WhSWÀ` ÄÀWÀÆÀVD

3 Фәрјад етмәкдән
тагәтим кәсилиб,*

Боғазым гурујуб.
Алла�ымы ҝөзләмәкдән
ҝөзләримин көкү сара-
лыб.+

4 Мәнә на�агдан
нифрәт едәнләр,

Башымын түкүндән
чохдур,

На�агдан дүшмән
кәсиләнләр,

Мәни сүкута гәрг етмәк
истәјәнләр чохалыб.

Ҝөтүрмәдијим шејләри
гајтармалы олдум.

5 Еј Алла�ым, ағылсызлыг
етдијими билирсән,

Ҝүна�ларым Сәндән
ҝизли дејил.

6 Еј Күлли-Ихтијар, еј орду-
лар Алла�ы Је�ова,

Гој Сәнә үмид бағлајанлар
мәнә ҝөрә утанмасын.

Еј Исраилин Алла�ы,
Гој Сәни ахтаранлар
мәнә ҝөрә хар олмасын.

7 Сәнин уғрунда
тә�гирләрә дөзүрәм,-

Үзүмү рүсвајчылыг
бүрүјүб.¸

8 Гардашларыма јад,
Анамын оғулларына
өзҝә олмушам./

9 Евинин гејрәти
мәни јандырыб-јахыр,1

Сәнә гаршы дејилән тә�-
гирләрә мән туш ҝәли-
рәм.À

10 Оруҹ тутуб тәвазө етдим�,
Мәни тә�гир етдиләр.

11 Палтар әвәзинә
чул ҝејинәндә

Дилә-дишә дүшдүм.
12 Шә�әр дарвазасында оту-

ранлар �еј мәндән даны-
шырлар,
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Әјјашлар мәнә
ма�ны гошурлар.

13 Гој дуаларым, еј Је�ова,
Сәнә илтифат вахты
чатсын.*

Бөјүк хејирха�лығына
ҝөрә,

Еј Алла�,
Мүтләг ниҹатынла
мәнә �ај вер.+

14 Чыхар батаглыгдан мәни,
Гојма батым.
Дүшмән әлиндән,
Дәрин сулардан
гуртар мәни.,

15 Гојма ҝүҹлү ахын
мәни апарсын,-

Гојма үмман мәни удсун,
Гујунун ағзы
үзәримә гапансын.¸

16 Еј Је�ова, мәнә �ај вер,
чүнки мә�әббәтин
шириндир,/

Бөјүк мәр�әмәтинлә
үзүмә бах.1

17 Бу гулундан
үз дөндәрмә,À

Дардајам, нә олар,
тезликлә мәнә
ҹаваб вер.3

18 Јетиш, ҹанымы хилас ет,
Дүшмәнләрдән
мәни гуртар.

19 Ҝөрдүјүм тә�гирләрдән,
хәҹаләтдән, рүсвајчылыг-
дан аҝа�сан,4

Мәнә дүшмән кәсиләнләр
ҝөзүнүн габағындадыр.

20 Тә�гирләр үрәјими дешди,
јарам сағалмаздыр,

Һалыма јанан ахтардым,
тапылмады,S

Һеј ҝөзләдим,
тәсәлли верән олмады.m

21 Мәнә јемәк әвәзинә
зә�әр вердиләр,U

Сусајанда сиркә вердиләр.V

22 Гој сүфрәләри
онлара тор олсун,

Фираванлыглары
онлара тәлә олсун.*

23 Ҝөзләри тор салсын,
ҝөрә билмәсинләр.

Гој гычларыны
әсмәҹә тутсун.

24 Һирсини онларын
башына төк,

Аловлу гәзәбин
онлары јахаласын.+

25 Обалары бош галсын,
Чадырларында
кимсә јашамасын.,

26 Сәнин вурдуғун адамы
тәгиб едирләр,

Јараладығын кәсин
ағрыларындан данышыб
�әзз алырлар.

27 Онларын тәгсиринин үстү-
нә тәгсир ҝәтир,

Гој Сәнин сале�лијиндән
онлара пај дүшмәсин.

28 Адлары �әјат китабындан
силинсин,-

Сале�ләрлә бирҝә
јазылмасын.¸

29 Сыхынты ичиндәјәм,
ағры ичиндәјәм,/

Еј Алла�, гој гуртарыҹы
ҝүҹүн мәни �ифз етсин.

30 Алла�ын адыны нәғмәләр-
дә тәрәннүм едәҹәјәм,

Ону �әмдләрлә
уҹалдаҹағам.

31 Бу, Је�оваја
буға гурбанларындан,

Бујнузлу-дырнаглы ҹөнҝә-
ләрдән да�а хошдур.1

32 Һәлимләр буну ҝөрүб
севинәҹәк.

Еј Алла�ы ахтаранлар,
гој үрәјиниз дирчәлсин.

33 Чүнки Је�ова фағырлары
ешидир,À

Әсирликдә олан халгыны
унутмаз.3
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34 Гој ҝөј вә јер,

Дәнизләр вә ичиндәки мәх-
луглар Она алгыш
етсин.*

35 Алла� Сиону хилас
едәҹәк,+

Јә�уда шә�әрләрини
тәзәдән тикәҹәк,

Онлар орада јашајаҹаг,
о торпаға са�иб олаҹаг-
лар.

36 Гулларынын өвладлары
ораны мирас алаҹаг,,

Адыны севәнләр
орада јашајаҹаг.-

Дирижора.
Давудун мәзмуру. Өјүд үчүн.

70 Аман Алла�ым,
гуртар мәни,

Еј Је�ова, тез ҝәл,
дадыма јетиш!¸

2 Гој ҹанымын гәсдинә
дуранлар

Рүсвај олсун, рәзил олсун.
Гој фәлакәтимә севинәнләр
Биабыр олуб
ҝери чәкилсин.

3 «Охај, әҹәб олду!» —
дејәнләр

Хәҹаләтдән ҝери дөнсүн.
4 Гој Сәни ахтаранлар
Сәндә севинҹ тапсын,
фәрә�ләнсин./

Сәндән ниҹат ҝөзләјәнләр
дурмадан:

«Гој Алла� уҹалсын!» —
десин.

5 Көмәксизәм, фәгирәм,1

Пәрвәрдиҝара,
дадыма тез јетиш,À

Јардымчым,
хиласкарымсан.3

Нә олар, ләнҝимә,
еј Је�ова.4

71 Сәнә сығынмышам,
еј Је�ова,

Һеч вахт мәни хәҹаләтли
гојма.S

2 Әдаләтинлә мәни гуртар,
ниҹат вер.

Нә олар, гулағыны мәнә
тәрәф әј, мәни хилас ет.*

3 Гаја үзәриндә
гала ол мәнә,

Һәр вахт ора ҝирә билим.
Нә олар, хиласым үчүн
әмр вер,

Ахы јалчын гајам, исте�ка-
мым Сәнсән.+

4 Еј Алла�ым, мәни
шәр адамын әлиндән,

Инсафсыз залымын
пәнҹәсиндән гуртар,,

5 Чүнки үмидим Сәнсән,
еј Күлли-Ихтијар Је�ова,

Та ҝәнҹлијимдән
ҝүвәнҹим Сәнсән.-

6 Доғулдуғум ҝүндән
Сәнә ҝүвәнмишәм,

Анамын бәтниндән
мәни чыхаран Сәнсән,¸

Даима Сәнә
алгыш дејәҹәјәм.

7 Чохлары мәнә
�ејрәтлә бахыр,

Амма Сән мө�кәм сығына-
ҹағымсан.

8 Дилим алгышла долудур,/

Ҝеҹә-ҝүндүз Сәнин ҹала-
лындан данышыр.

9 Јаша доланда мәни атма,1

Ҝүҹүм түкәнәндә
мәни тәрк етмә.À

10 Чүнки дүшмәнләрим әлеј-
�имә данышыр,

Ҹанымын гәсдинә дуран-
лар бирҝә мәслә�әтлә-
шир.3

11 Дејирләр: «Алла� ону тәрк
едиб,

Ону ҝүдүб јахалајаг,
онсуз да дадына чатан
олмајаҹаг».4

12 Еј Алла�,
мәндән узаг дурма,
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Еј Алла�ым,
имдадыма чат.*

13 Мәнимлә дүшмәнчилик
едәнләр

Биабыр олсунлар,
јох олсунлар.+

Бәдбәхтлијими истәјәнләр,
Рүсвај олуб
јерә ҝирсинләр.,

14 Мән исә �еј Сәни ҝөзләрәм,
Сәни мәд� етдикҹә,
мәд� едәрәм.

15 Сәнин әдаләтин
дилимдән дүшмүр,-

Вердијин гуртулушлардан
данышырам ҝеҹә-ҝүндүз,

Һәрчәнд онлары
сајмагла гуртармаз.¸

16 Еј Күлли-Ихтијар Је�ова,
Ҝәлиб Сәнин гүдрәтли иш-
ләриндән данышаҹағам,

Сәнин, јалныз Сәнин әдалә-
тиндән данышаҹағам.

17 Еј Алла�ым,
ҝәнҹлијимдән бәри мәнә
тәрбијә верирсән,/

Бу ҝүнәдәк �ејрәт доғуран
ишләрин дилимдәдир.1

18 Гоҹалыб сачым ағаранда да
мәни тәрк етмә,
еј Алла�,À

Гој ҝәләҹәк нәслә дә
гүввәтли голундан
данышым,

Сонракы нәсилләрә
гүдрәтини сөјләјим.3

19 Әдаләтин ҝөјләрә уҹалыр,
еј Алла�,4

Еј Алла�, неҹә бөјүк
ишләр ҝөрмүсән!

Сәнин кимиси вармы?S

20 Һәрчәнд мәнә чохлу
сыхынтылар, бәлалар
ҝөстәрдин,m

Мәни јенидән дирчәлт,
Јерин дибиндән
чәкиб чыхар. U

21 Шан-шө�рәтими артыр,
Јенә мәни гору,
јенә тәсәлли вер.

22 Онда Сәни телли аләтдә
вәсф едәрәм,

Чүнки садигсән,
еј Алла�ым.*

Сәни чәнҝдә
тәрәннүм едәрәм,

Еј Исраилин Мүгәддәси.
23 Дил-додағым шөвглә

Сәнә нәғмә дејәр,+

Чүнки ҹанымы хилас ет-
дин.,

24 Сәнин әдаләтин
ҝеҹә-ҝүндүз
дилимдән дүшмәјәҹәк,-

Өлүмүмү арзулајанлар
рүсвај олаҹаг,
хар олаҹаглар.¸

Сүлејман барәдә.

72 Еј Алла�, падша�а
�өкмләрини өјрәт,

Падша� оғлуна әдаләтин-
дән пај вер./

2 Гој халгынын ишинә
инсафла бахсын,

Мәзлумларына адил
�өкм чыхарсын.1

3 Гој дағлар халга
сүл� ҝәтирсин,

Тәпәләр сале�лик ҝәтир-
син.

4 Гој падша� халгын фағыр-
ларынын ишинә бахсын,

Касыб-күсубун
баласыны горусун,

Гәсбкары исә
әзиб-тапдаласын.À

5 Ҝүнәш вар олдугҹа,
Ај јериндә дурдугҹа,
Нәсилләр бојунҹа
Сәндән горхаҹаглар.3

6 Падша� бичилмиш чәмәнә
јаған јағыш кими,

Торпағы сулајан бәрәкәтли
јағмур кими олаҹаг.4
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7 Онун дөврүндә сале� адам

чичәкләнәҹәк,*

Ај дурдугҹа �әр јанда
сүл� олаҹаг.+

8 Сәлтәнәти дәниздән-
дәнизә,

Чајдан� тутмуш та дүнја-
нын �үдудларынадәк уза-
наҹаг.,

9 Сә�раларын мәскунлары
она тәзим едәҹәк,

Дүшмәнләри
торпағы јалајаҹаг.-

10 Таршиш вә ада падша�ла-
ры хәраҹ ҝәтирәҹәк,¸

Сәба вә Сиба падша�лары
бәхшиш верәҹәк./

11 Бүтүн падша�лар
она тәзим едәҹәк,

Бүтүн халглар
гуллуғунда дураҹаг.

12 О, имдад дејиб чағыран
фағыры,

Мәзлуму, бичарәни
хилас едәҹәк.

13 О, фағыр-фүгәранын
�алына аҹыјаҹаг,

Фәгирләрин ҹаныны
хилас едәҹәк.

14 Ҹанларыны зүлмдән, зора-
кылыгдан гуртараҹаг,

Ганлары онун ҝөзүндә дә-
јәрли олаҹаг.

;6B< � �À`*b h*UmD

15 Јашасын падша�!
Сәба гызылындан она
пај верилсин,*

Онун ҹанына даим
дуа едилсин,

Һәр ҝүн шәнинә
тәриф дејилсин.

16 Јердә чөрәк� бол олаҹаг,+

Дағ башында зәмиләр
ашыб-дашаҹаг.

Онун мә�сулуЛиван мешә-
ситәк бол олаҹаг,,

Шә�әр ҹамааты от-чичәк
кими ҝөјәрсин.-

17 Гој ады даим јашасын,¸

Ҝүнәш вар олдугҹа
о да парласын,

Сајәсиндә инсанлар
хејир-бәрәкәт тапсын,/

Бүтүн халглар ону
бәхтәвәр чағырсын.

18 Алгыш олсун, Је�ова Алла-
�а, Исраилин Алла�ына,1

Һејрәт доғуран ишләрин
јеҝанә Јараданына!À

19 Алгыш олсун, даима
Онун уҹа адына,3

Ҹалалы бүтүн јер үзүнү
бүрүсүн,4

Амин! Амин!
20 Јәссә оғлу ДавудунS дуала-

ры бурада битир.
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73 Доғрудан да, Алла�
Исраилә, үрәјитәмиз
инсана гаршы хејир-
ха�дыр.+

2 Фәгәт мәним ајагларым
аз гала сапмышды,

Ајагларым аз галмышды
сүрүшсүн.,

3 Чүнки писләрин
хош ҝүзәраныны ҝөрдүм,

Ловғалара �әсәд апардым.-

4 Чүнки онлар өләндә
ағры чәкмирләр,

Ҹанлары сапсағламдыр�.*

5 Онларын
башга инсанлартәк
дәрд-сәри јохдур,+

Башгалары кими әзаб-әзиј-
јәт чәкмирләр.,

6 Тәкәббүр, санки, онлар
үчүн бојунбағыдыр,-
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Зоракылыг либас кими
әјинләрини өртүр.

7 Көклүкдән ҝөзләри
домбалыб чыхыр,

Үрәкләринин арзулары
артыгламасы илә ҝерчәк-
ләшиб.

8 Онлар исте�за едир,
аҹы сөзләр дејирләр,*

Ловғаланыб
�әдә-горху ҝәлирләр.+

9 Ағызларыны ачыб даны-
шанда ҝөјлә ҝедирләр,

Тәкәббүрлү дилләри
бүтүн дүнјаны ҝәзир.

10 Беләҹә, Онун халгы
онлара тәрәф дөнүб,

Онларын су долу ҹамыны
ичирләр.

11 «Алла� �арадан билир?,

Һагг-Тааланын нә хәбәри
вар?» — дејирләр.

12 Бах, пис адамлар беләдир,
�әр ишләри аванд олур.-

Елә �еј вар-дөвләт топла-
јырлар.¸

13 Демәли, әбәс јерә
үрәјими саф етмишәм,

Әлләрими ҝүна�сызлыг
сујунда јумушам./

14 Бүтүн ҝүнү дәрд-сәр
чәкмишәм,1

Һәр сә�әр мәзәммәт
ешитмишәм.À

15 Амма әҝәр бу шејләри
дилимә ҝәтирсәјдим,

Онда Сәнин халгына
хәјанәт етмиш олардым.

16 Бунудәрк етмәјә чалы-
шанда

Бәрк нара�ат олдум,
17 Та Алла�ын мүгәддәс мә-

канына ҝирәнәдәк.
Орада онларын агибәти
мәнә ајдын олду.

18 Доғрудан да, онлары
сүрүшкән јерә гојурсан,3

Һамысыны �әлака
јуварлајырсан.*

19 Бах, бир анда �әјатлары
алт-үст олур.+

Онларын ахыры гәфил ҝә-
лир, агибәти дә�шәтли
олур.

20 Неҹә ки јухудан ајыланда
рөјалар унудулар,

Сән дә ајаға галханда онла-
рын сурәтини унударсан,
еј Је�ова.

21 Гәлбим аҹы зә�әрлә дол-
мушду,,

Ичимдә� шиддәтли ағры
�исс едирдим,

22 Ағылсыз, надан идим,
Сәнин нәзәриндә ганмаз
�ејван кими идим.

23 Амма инди �әмишәлик
Сәнинләјәм,

Мәним сағ әлимдән тутму-
сан.-

24 Өјүд-нәси�әтинлә
мәнә јол ҝөстәрирсән,¸

Сонра да мәни шан-шө�рә-
тә јүксәлдәҹәксән./

25 Ҝөјләрдә башга кимим вар?
Јердә дә Сәндән савајы �еч
нә ҝәрәјим дејил.1

26 Ҹаным тагәтдән дүшә би-
ләр, үрәјим дә,

Лакин гәлбимин гајасы Ал-
ла�дыр, нәсибим әбәдиј-
јән Одур.À

27 Һәгигәтән дә, Сәндән узаг-
лашанлар јох олаҹаглар,

Сәнә хәјанәт едәнләри
мә�в едәҹәксән.3

28 Мәнимчүнсә Алла�а јахын-
лашмаг хошдур.4

Күлли-Ихтијар Је�оваја
сығындым ки,

Онун бүтүн ишләрини
бәјан едим.S
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Маскил�. Асәфин мәзмуру.*

74 А� Алла�ым, нијә бизи
�әмишәлик тәрк ет-
дин?+

Нијә өрүшүнүн сүрүсүнә
гаршы гәзәбин күкрә-
јир?,

2 Гәдим заманларда
са�иб олдуғун халгы,-

Фидјә илә гуртарыб Өзү-
нүнкү етдијин гәбиләни,¸

Мәскән етдијин
Сион дағыны/ јада сал.

3 Аддымларыны әбәди хара-
ба галмыш јерләрә дөн-
дәр,1

Дүшмән мүгәддәс мәканы
виран гојуб.À

4 Дүшмәнләрин ибадәтҝа�ы-
нын ортасында нәрә
чәкирди,3

Бајрагларыны ора санҹыб-
лар.

5 Онлар галын мешәјә балта
чаланлара бәнзәјирди.

6 Мүгәддәс мәканынын ојма
нахышларыны4 балтајла,
линҝлә гырыб-төкдүләр,

7 Мүгәддәс мәканына
од вурдулар,S

Адыны дашыјан чадыры
учуруб мурдарладылар.

8 Онлар вә өвладлары үрәк-
ләриндә дедиләр:

«Алла�ын бу торпагдакы
бүтүн ибадәтҝа�ларыны
јандырыб күл едәҹәјик!»

9 Да�а бир пејғәмбәр
галмајыб,

Бир әламәт ҝөрмүрүк.
Нә вахтадәк белә олаҹаг,
�еч биримиз билмирик.

10 Еј Алла�, нә вахтадәк дүш-
мән Сәнә ришхәнд едә-
ҹәк?m

Јохса сонсузадәк јағы Сә-
нин адына күфр едәҹәк?U

;8B
º-C ;8B58 � �º¸ÀbÀ +*fD

11 Ахы нә үчүн әлини,
сағ әлини тутуб сахла-
јырсан?*

Ону гојнундан чыхарт,
онлары мә�в ет.

12 ФәгәтАлла� әзәлдән
мәним падша�ымдыр,

Дүнјада мө�тәшәм гурту-
лушлар ҝөстәрән Одур.+

13 Сән ҝүҹүнлә дәнизи
тәлатүмә ҝәтирдин,,

Дәниз әжда�аларынын
башларыны суда гырдын.

14 Ливјатанын� башларыны
әзиб хынҹым-хынҹым
етдин,

Ону сә�ра сакинләринә
јем етдин.

15 Сән булаглар ачдын,
сулары ахытдын,-

Гурумајан чајлары
гурутдун.¸

16 Ҝүндүз дә Сәниндир,
ҝеҹә дә Сәнин,

Ишығы да, ҝүнәши дә
Сән јаратмысан./

17 Јерин �үдудларыны
ҹызан,1

Јајы да, гышы да јарадан
Сәнсән.À

18 Еј Је�ова, унутма, дүшмә-
нин ришхәндләрини,

Надан бир халг
Сәнин адына күфр едир.3

19 Өз гумру гушунун ҹаныны
јыртыҹы �ејвана вермә,

Мәзлум бәндәләринин �әја-
тыны �әмишәлик унутма.

20 Бизимлә бағладығын ә�ди
јада сал,

Чүнки дүнјанын гаранлыг
јерләри зоракылыг јува-
сына дөнүб.

21 Гојма әзиләнләр
хар олсун,4

Гој мәзлумлар, фағырлар
Сәнин адыны мәд�
етсин.S
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22 Галх, еј Алла�, гој әдаләт

бәргәрар олсун,
Наданын бүтүн ҝүнү
Сәнә ришхәнд етдијини
унутма.*

23 Дүшмәнләринин сөзләри-
ни унутма,

Сәни сајмајанларын
�арајы кәсилмир.

Дирижора. «Мә�в етмә».
Асәфин мәзмуру.+

75 Шүкүр едирик Сәнә,
Ила�и, шүкүр едирик;

Сән бизимләсән.,

Инсанлар харигүладә иш-
ләрини бәјан едир.

2 Сән дејирсән:
«Мән вахт тәјин едәндә

Әдаләтлә мү�акимә еди-
рәм.

3 Дүнја вә сакинләри
ләрзәјә ҝәләндә

Онун сүтунларыны тутуб
сахлајан Мән идим».
L�1W*ÑM

4 Ловғаја: «Бәсдир ловғалыг
етдин», — дејирәм,

Шәр адама исә:
«Ҝүҹүнлә өјүнмә�,

5 Ҝүҹүнлә чох өјүнмә,
Ловға-ловға данышма, —
дејирәм, —

6 Чүнки башыуҹалыг
нә гәрбдән, нә шәргдән,

Нә дә ҹәнубдан ҝәлир.
7 Алла�дыр Һаким,-

О, кимини алчалдыр,
киминисә јүксәлдир.¸

8 Је�ова әлиндә
бир ҹам тутуб,/

Ичи көпүкләнән
түнд шәрабла долудур.

О, ҹамы дибинәдәк бошал-
даҹаг,

Дүнјанын бүтүн писләри
ону сон дамласынадәк
ичәҹәк».1

;9B8 � ÁÀ`eÀZB +dUZd4dZd -*W/m`Y*D

9 Мән исә буну әбәдијјән
бәјан едәҹәјәм,

Јагубун Алла�ыны нәғмә-
ләрдә тәрәннүм едәҹәјәм.

10 Одејир: «Мән шәр адамын
бујнузуну сындыраҹағам.

Сале�инсә ҝүҹү� уҹалаҹаг-
дыр».

Дирижора.
Симли аләтләрин мүшајиәтилә.

Асәфин мәзмуру.*

76 Алла� Јә�удада таны-
ныр,+

Исраилдә Онун ады уҹа-
дыр.,

2 Чадыры Сәлимдә јерлә-
шир,-

Сиондур Онун мәскәни.¸

3 Орада гырды камандан
атылан јанар охлары,

Галханы, гылынҹы, бүтүн
јараг-јасағы./ L�1W*ÑM

4 Сән нура бүрүнмүсән,
Шикар долудағлардан да
вүгарлысан.

5 Ҹәсур үрәкләри овладын,1

Јатыб јухуја далдылар,
Әрәнләрин голу сусталды.À

6 Еј Јагубун Алла�ы,
Сәнин �өкмүндән

Арабаны сүрән дә, ат да
дәрин јухуја далды.3

7 Сән, јалныз Сән зә�мли-
сән!4

Аловлу гәзәбин гаршысын-
да ким дура биләр?S

8 Сән �өкмүнү ҝөјләрдән
елан етдин,m

Јер горхду,
сүкута гәрг олду,U

9 Чүнки Алла� ајаға галхды,
�өкмүнү вермәк үчүн,

Дүнјанын �әлим инсанла-
рыны гуртармаг үчүн.V

L�1W*ÑM
10 Инсанын гәзәби белә,

Сәни уҹалдыр,Ä
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Инсан гәзәбинин сон из�а-
ры илә Өзүнү бәзәрсән.

11 Еј Алла�ын әтрафына
топлашанлар,

Алла�ыныз Је�оваја
нәзирләр дејин,

Онлары јеринә јетирин,*

Горху ичиндә
Она бәхшиш ҝәтирин.+

12 О, рә�бәрләрин
гүруруну сындырар,

Дүнјанын падша�ларыны
дә�шәтә салар.

Дирижора. Јадитун� үчүн.
Асәфин мәзмуру.,

77 Алла�ы сәсләрәм,
Она фәрјад едәрәм,

Ону чағырарам,
О, мәни ешидәр.-

2 Дар ҝүндә Је�ованы
ахтарырам,¸

Ҝеҹәләр ҝөјләрә әл ачырам
дурмадан,

Үрәјим бир јердә
гәрар тутмајыр.

3 А�-налә илә Алла�ы
јада салырам,/

Динҹлијими итирмишәм,
тагәтим әријиб ҝедир.1

L�1W*ÑM
4 Ҝөзүмү јуммаға гојмурсан,
Нара�атам,
даныша билмирәм.

5 Кечмиш ҝүнләри,
Архада галмыш илләри
дүшүнүрәм.À

6 Ҝеҹәләр телләрин авазы�
јадыма дүшүр,3

Гәлбим дүшүнҹәләрә да-
лыр,4

Ру�ум дәрин ахтарышда-
дыр.

7 Ҝөрәсән, Је�ова биздән �ә-
мишәлик үз дөндәриб?S

Мәҝәр О, бир дә бизә
рәғбәт ҝөстәрмәјәҹәк?m

;;B
º- � �º¸ÀbÀ +*fD ;;B: � �*fd/ ZÀ¸O
YÀYD

8 Олмаја, хејирха�лығы
әбәдилик түкәниб?

Олмаја, вәди �еч вахт
јеринә јетмәјәҹәк?

9 Бәлкә, Алла� лүтфүнү
унудуб?*

Јахуд гәзәби рә�минин
габағыны кәсиб? L�1W*ÑM

10 Нијә ахы елә �еј:
«Бу дәрд ичими ҝөјнәдир,+

Һагг-Таала биздән үз дөн-
дәриб», — демәлијәм?

11 Мән Ја�ын ҝөрдүјү ишләри
хатырлајарам,

Гәдимдәки мөҹүзәләрини
јада саларам.

12 Әмәлләрин барәдә дүшүн-
ҹәләрә даларам,

Бүтүн ишләрини дәрин-
дәрин дүшүнәрәм.,

13 Пәрвәрдиҝара,
јолларын мүгәддәсдир.

Еј Алла�! Сәнинтәк
бөјүк алла� вармы?-

14 Харигәләр јарадан
ҝерчәк Алла� Сәнсән,¸

Халглара ҝүҹүнү
из�ар етмисән./

15 Халгыны голунун
гүввәти илә гуртардын,1

Јагубун, Јусифин
оғулларыны. L�1W*ÑM

16 Сулар Сәни ҝөрдү,
еј Алла�,

Сулар Сәни ҝөрдү,
�әјәҹана ҝәлди.À

Үмманын ҹанына вәлвәлә
дүшдү.

17 Булудлар сулары төкдү,
Гара булудлу ҝөјләр
ҝурлады,

Охларын ора-бура
учушурду.3

18 Ҝурултун4 ҹәнҝ арабалары-
нын сәси кимијди,

Шимшәјин јер үзүнү ишыг-
ландырды,S
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Јер титрәди, ләрзәјә ҝәл-
ди.*

19 Јолун дәниздән кечирди,+

Әнҝин суларда ҹығыр ач-
дын,

Амма ләпирин галмады.
20 Халгыны сүрү кими апар-

дын,,

Мусанын, Һарунун
әли илә.-

Маскил�. Асәфин мәзмуру.¸

78 Еј халгым, ганунума
гулаг ас,

Ағзымдан чыхан сөзләри
динлә.

2 Ағзымы мәсәллә ачаҹағам,
Гәдим тапмаҹалары
данышаҹағам,/

3 Ошејләри ки ешитмишик,
билирик,

Ата-бабаларымыз
бизә данышыб.1

4 Оғулларымыздан
ҝизләтмәрик,

Ҝәләҹәк нәсилләрә
нәгл едәрик,À

Је�ованын тәрифәлајиг
әмәлләрини, ҝүҹүнү,3

Харигүладә ишләрини.4

5 О, Јагуба өјүдләрини
верди,

Исраилдә ганун гојду,
Ата-бабаларымыза әмрләр
верди ки,

Онлары оғулларына
өјрәтсинләр.S

6 Беләҹә, ҝәләҹәк нәсил,
Дүнјаја ҝөз ачаҹаг ушаглар
бунлары билсин,m

Онлар да өз өвладларына
данышсын.U

7 Беләҹә, Алла�а ҝүвәнәр,
Алла�ын ишләрини унут-
мазлар,V

Әмрләринә табе оларлар.Ä

;<B
º- � �º¸ÀbÀ +*fD

8 Онда ата-бабалары кими
олмазлар.

Онлар кими дикбаш,
аси нәсил,*

Үрәји сәбатсыз,+

Алла�а вәфасыз бир нәсил
олмазлар.

9 Әфраим оғуллары ох-ка-
манла јарагланса да,

Саваш мејданындан
ҝери гачдылар.

10 Алла�ын ә�дини позду-
лар,,

Гануну илә ҝетмәдиләр.-

11 Онун ишләрини,
Онлара ҝөстәрдији харигә-
ләри унутдулар.¸

12 О, ата-бабаларынын ҝөзү
өнүндә мөҹүзәләр ҝөс-
тәрди,/

Мисир торпағында,
Суан дијарында.1

13 Дәнизи јарыб онлар үчүн
јол ачды,

Сулар дивар кими дурду.À

14 Онлара ҝүндүз булудла,
Бүтүн ҝеҹәни шәфәг сачан
аловла јол ҝөстәрди.3

15 Сә�рада гајалары јарды,
Онлара дојунҹа су ичирди,
санки, үммандан.4

16 Сал гајадан су фышгыртды,
Сулар чај кими ахды.S

17 Онлар исә да�а да чох ҝү-
на� етдиләр,

Һагг-Таалаја гаршы гијам
галдырдылар сә�рада.m

18 Гәлбләриндә Алла�ы
сынадылар,U

Тамарзы галдыглары тәам-
лары тәләб етдиләр Он-
дан.

19 Алла�ын әлеј�инә даны-
шыб дедиләр:

«Мәҝәр Алла� бу чөл-бија-
банда сүфрә ача биләр?»V
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20 Бах! О, гајаја вурду,

Сулар ахды, селләр
дашды.*

Јенә дедиләр:
«Бәс чөрәк дә верә биләр?
Халгы үчүн әт јетирә би-
ләр?»+

21 Је�ова буну ешидәндә
јаман �ирсләнди,,

Од аловланды- Јагуба
гаршы.

Онун Исраилә гәзәби күк-
рәди.¸

22 Чүнки Алла�а инанмады-
лар,/

Онун гуртулуш ҝүҹүнә
етибар етмәдиләр.

23 О, булудлу сәмаја әмр етди,
Ҝөјләрин гапыларыны
ачды.

24 Онлара ҝөјләрин тахылы-
ны верди,

Манна јағдырды ки, јесин-
ләр.1

25 Инсан гүдрәтлиләрин�À

чөрәјини једи,
Алла� онлара дојунҹа
јемәк ҝөндәрди.3

26 Ҝөјләрдә шәрг күләји
әсдирди,

Гүввәти илә ҹәнуб күләји
ојатды.4

27 Әти онларын үзәринә
тоз кими јағдырды,

Гушлар дәниз гуму гәдәр
иди.

28 Онлары дүшәрҝәнин
ортасына,

Чадырларын �әндәвәринә
төкдү.

29 Једиләр, боғазларына
дүртдүләр.

Үрәкләри истәјән �әр шеји
онлара верди,S

30 Амма �әлә ишта�аларыны
дојуздурмамыш,

;<B69 � �*fd/ YÀWÀVWÀ`SZD

Лохмалары �әлә ағызла-
рында икән,

31 Онлара гаршы Алла�ын
гәзәби галхды,*

Онларын пә�ләванларыны
өлдүрмәјә башлады,+

Исраилин ҹа�ыл оғуллары-
ны јерә сәрди.

32 Бунунла белә, ҝүна�дан
әл чәкмәдиләр,,

Онун харигүладә ишләри-
нә иман ҝәтирмәдиләр.-

33 Буна ҝөрә онларын ҝүнлә-
рини кәсди, нәфәс кими,¸

Өмүрләрини нагафил дә�-
шәтләрлә сона јетирди.

34 Һәр дәфә Алла� онлары гы-
ранда Ону ахтардылар,/

Гајыдыб Ону арадылар.
35 Јадларына дүшүрдү ки,

Алла�дыр онларын
гајасы,1

Алла�-Тааладыр
онларын хиласкары.À

36 Додаглары илә Ону алдат-
маға чалышдылар,

Дилләри илә Она
јалан данышдылар.

37 Үрәкләри Она
бағлы дејилди,3

Онун ә�динә вәфа етмәди-
ләр.4

38 Амма О, мәр�әмәт ҝөстә-
рирди,S

Ҝүна�ларындан кечирди,
онлары мә�в етмирди,m

Дәфәләрлә �ирсини
боғурду,U

Гәзәбини там ојатмырды.
39 Унутмурду ки, онлар әтдән,

сүмүкдәндирләр,V

Әсиб ҝери гајытмајан
күләк кимидирләр�.

40 Нечә дәфә сә�рада
Она аси олдулар,Ä
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Бијабанда Ону
кәдәрләндирдиләр.*

41 Дөнә-дөнә Алла�ы
сынадылар,+

Исраилин Мүгәддәсини
инҹитдиләр.

42 Јада салмадылар
Онун ҝүҹлү әлини,

Онлары дүшмәндән
гуртардығы ҝүнү,,

43 Мисирдә ҝөстәрдији
әламәтләри,-

Суан дијарындакы
мөҹүзәләрини.

44 Ахар сулар ичмәли
олмасын дејә,

Нил архларынын сујуну
неҹә гана чевирдијини
унутдулар.¸

45 Онлары ҝөндәрдији моза-
ланлара јем етди,/

Өлкәни виран гојмаг үчүн
гурбағалар ҝөндәрди.1

46 Әкинләрини
аҹҝөз чәјирткәјә,

Әлләринин зә�мәтини
чәјирткә сүрүсүнә
верди.À

47 Үзүм тәнәкләрини
долу илә,

Әнҹир ағаҹларыны долу
дәнәләри илә мә�в етди.3

48 Јүк �ејванларыны долујла,
Сүрүләрини илдырымла�
вурду.4

49 Онларын үзәринә
аловлу гәзәб,

Һирс, �иддәт, бәла
јағдырды,

Фәлакәт мәләкләрини ҝөн-
дәрди, алајларла.

50 Гәзәбинә јол ачды,
Ҹанларыны өлүмдән гур-
тармады,

Онлары азара дүчар етди.
51 Ахырда Мисирдәки

бүтүн илкинләри,

;<B8< � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB -m4/m`Y* SWÀD

Һамын чадырларындакы
илк өвладлары мә�в
етди.*

52 Сонра халгыны сүрүтәк
орадан чыхартды,+

Сүрүтәк апарды
сә�рада онлары.

53 Онлары асајишлә апарды,
Горху нәдир билмәдиләр,,

Дүшмәнләрини исә
дәрјада гәрг етди.-

54 Онлары мүгәддәс мәка-
нына,

Сағ әли илә фәт� етдији
дағлыг бөлҝәјә ҝәтирди.¸

55 Онларын гаршысындан
халглары бир-бир говду,/

Ирс торпагларыны өлчү
ипи илә араларында бө-
лүшдүрдү,1

Исраил гәбиләләрини өз
јурдларында мәскунлаш-
дырды.À

56 Онлар исә Алла�-Тааланы
сынамагдан, Она гаршы
чыхмагдан әл чәкмәди-
ләр,3

Онун өјүдләрини �еј гулаг-
ардына вурдулар.4

57 Аталары кими дөнүклүк
етдиләр, хәјанәт етди-
ләр,S

Етибарсыз чыхдылар,
ипи бошалмыш
камана бәнзәдиләр.m

58 Сәҹдәҝа�лары� илә
Ону гәзәбләндирдиләр,U

Ојма бүтләри илә Онун
�ирсини ојатдылар.V

59 Бунлары ешидән Алла�
бәрк �иддәтләнди,Ä

Исраилдән тамамилә
үз дөндәрди.

60 АхырдаШилодакы чады-
рыны,

Инсанлар арасында галды-
ғы чадыры тәрк етди.W
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61 Ҝүҹүнүн нишаныны

әсарәтә ҝөндәрди,
Ҝөзәллијини дүшмәнә
тәслим етди.*

62 Халгыны гылынҹын
габағына верди,+

Ирсинә гаршы гәзәбләнди.
63 Ҹаванларыны алов удду,

Гызларына тој ма�нысы
охунмады.

64 Ка�инләри гылынҹдан
кечирилди,,

Дул галан арвадлары
ҝөз јашы төкмәди.-

65 О заман Је�ова,
санки, јухудан ојанды,¸

Санки, пә�ләван/ шәрабын
тәсириндән ајылды.

66 Дүшмәнләри ҝери атды,1

Онлары әбәдилик хар етди.
67 Јусифин чадырыны

рәдд етди,
Әфраим гәбиләсини
сечмәди.

68 Јә�уда гәбиләсини,
Севдији Сион дағыны
сечди.À

69 Мүгәддәс мәканыны
ҝөјләр кими,3

Әбәдилик гојдуғу Јер кими
даими бина етди.4

70 Гулу Давуду сечди,S

Ону гојун ағылларындан
ҝөтүрдү,m

71 Јаныбалалы гојунларын
ардындан ҝөтүрдү,

Халгы Јагубун,
Ирси Исраилин үзәринә
чобан гојду.U

72 Давуд да онлары
садиг үрәклә отарды,V

Баҹарыглы әли илә
онлара рә�бәрлик етди.Ä

Асәфин мәзмуру.W

79 Еј Алла�, халглар
Сәнин мүлкүнә тәҹа-
вүз етди,Y

Мүгәддәс мәбәдини мурдар
етдиләр,Z

Јерусәлими харабалыға
чевирдиләр.*

2 Гулларынын ҹәсәдини
гушлара јем етдиләр,

Садиг бәндәләринин әтини
�ејванлара вердиләр.+

3 Јерусәлимин јан-јөрәсиндә
ганларыны су кими ахыт-
дылар,

Ҹәсәдләри басдырмаға
бир адам галмајыб.,

4 Гоншуларымыз бизә
ришхәнд едир,-

Бүтүн әр-әтраф бизи
лаға гојур, әлә салыр.

5 Је�ова, нә вахтадәк
�ирсли галаҹагсан?
Әбәдиликми?¸

Нә вахтадәк �иддәтин
од тутуб јанаҹаг?/

6 Гәзәбини Сәни танымајан
халгларын,

Адыны чағырмајан сәл-
тәнәтләрин үзәринә јағ-
дыр.1

7 Чүнки Јагуб нәслинин
ахырына чыхдылар,

Онун јурдуну виранә гојду-
лар.À

8 Нә олар, ата-бабаларымы-
зын ҝүна�ына ҝөрә
бизи ҹәзаландырма.3

Тәләс, бизә рә�м ет,4

Лап зәлил олмушуг.
9 Бизә јардым ет,

еј хиласкар Алла�ымыз,S

Шанлы адын наминә.
Адын наминә бизи гуртар,
ҝүна�ларымызы әфв ет.m

10 Нәјә ҝөрә халглар: «Һаны
онларын Алла�ы?» —
десин?U

Гој ҝөзүмүз ҝөрә-ҝөрә
бүтүн халглара мәлум
олсун ки,

Гулларынын ахыдылмыш
ганы јердә галмајыб.V

11 Мә�бусларын а�-наләси
дәрҝа�ына галхсын,Ä
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Өлүмә мә�кум оланлары
ҝүҹлү әлинлә �ифз ет�.*

12 Гоншуларымызын Сәнә ет-
дији тә�гирләри+

Једди гат башларына ҝә-
тир,, еј Је�ова.

13 Онда биз, Сәнин халгын,
өрүшүнүн сүрүсү,-

Әбәди Сәнә шүкүр едәрик,
Мәд�ини нәсилдән-нәслә
уҹалдарыг.¸

Дирижора. «Занбаглар» үчүн. Өјүд.
Асәфин мәзмуру./

80 Еј Исраилин Чобаны�,
ешит,

Сәнсән Јусифи� сүрү кими
апаран.1

Еј кәррублар үзәриндә�
тахтда отуран,À

Шәфәг сач!
2 Әфраимин, Бинјаминин,

Мәнәссәнин өнүндә
Гүдрәтини ојандыр,3

Ҝәл, бизи гуртар.4

3 Худаја, бизи әввәлки �алы-
мыза гајтар,S

Үзүнүн нуруну үстүмүзә
сал, ниҹат тапаг.m

4 Еј ордулар Алла�ы Је�ова,
нә вахтаҹан халгынын
дуасына аҹыгланаҹаг-
сан?U

5 Онларын ҝөз јашыны
онлара чөрәк кими једи-
рирсән,

Ҝөзләринин горасыны
онлара о ки вар ичирдир-
сән.

6 Елә едирсән ки, гоншула-
рымыз үстүмүздә бә�сә
ҝирир,

Дүшмәнләримиз кефләри
истәдији кими бизи әлә
салыр.V

7 Еј ордулар Алла�ы, бизи
әввәлки �алымыза гај-
тар,

;=B55 � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB *4*/ 1bD <>B5
� �º¸ÀbÀ +*fD � �ÀZS 	a`*SWSD � ˙SO
ÄÀ` ,*`S*ZbB *`*amZ/*D

Үзүнүн нуруну үстүмүзә
сал, бизи гуртар.*

8 Үзүм тәнәјини+

Мисирдән ҝәтирдин,
Ону әкмәк үчүн
халглары говдун.,

9 Торпағы тәмизләдин ки,
О көк атсын,
өлкәни бүрүсүн.-

10 Көлҝәси дағларын үстүнү,
Будаглары Алла�ын
сидр ағаҹларыны өртүб.

11 Гол-будағы дәнизәдәк,
Шахәләри чаја� гәдәр ча-
тыб.¸

12 Онун даш диварларыны
нә үчүн учурдун?/

Нә үчүн јолдан кечән
�әр кәс әл атыб
мејвәсини дәрир?1

13 Мешә габаны тәнәји јејиб
мә�в едир,

Чөлүн �ејванлары
онунла бәсләнир.À

14 Еј ордулар Алла�ы,
нә олар, дөн,

Ҝөјләрдән �алына бах,
Гејдинә гал бу тәнәјин,3

15 Сағ әлинлә әкдијин фида-
нын.4

Өзүн үчүн ҝүҹләндирдијин
пө�рәјә нәзәр сал.S

16 Ону сындырыб
ода атырлар.m

Үзүнүн зә�миндән
мә�в олурлар.

17 Гој әлин сағында дуранын,
Өзүн үчүн ҝүҹләндирдијин
бәшәр оғлунун
үзәриндә олсун. U

18 Биз Сәндән дөнмәјәҹәјик,
Бизи јашат ки,
Сәнин адыны чағыраг.

19 Еј ордулар Алла�ы Је�ова,
бизи әввәлки �алымыза
гајтар,

Үзүнүн нуруну үстүмүзә
сал, ниҹат тапаг.V
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Дирижора. Ҝиттит� үчүн.
Асәфин мәзмуру.*

81 Гүдрәтли Алла�ымыза+

севинҹ сәдалары уҹал-
дын,

Јагубун Алла�ына
зәфәр �арајы јүксәлдин!

2 Ма�ны сәси уҹалдын,
әлинизә гавал,

Хош авазлы чәнҝ,
телли аләт ҝөтүрүн.

3 Ај тәзәләнәндә,
ај бәдирләнәндә,

Бајрам етдијимиз ҝүн
шејпур чалын.,

4 Бу, Исраилдә гајдадыр,
Јагубун Алла�ынын
�өкмүдүр.-

5 Худавәнд Мисирин
үзәринә ҝедәндә¸

Буну Јусифә бир нишан
кими вермишди./

Мән орада намәлум бир
сәс ешитдим:

6 «Чијниндән јүкү
ҝөтүрдүм,1

Әлләри сәбәтдән
азад олду.

7 Дара дүшәндә Мәни чағыр-
дын, сәни гуртардым,À

Шимшәк ҝизләнән јердән
сәнә �ај вердим.3

Мәриба суларында
сәни сынадым.4 L�1W*ÑM

8 Ешит, еј халгым, сәнә гар-
шы шә�адәт едәҹәјәм,

Каш Мәни динләјәјдин,
еј Исраил.S

9 Аранызда өзҝә алла�
олмамалыдыр,

Јад алла�а сәҹдә
етмәмәлисиниз.m

10 Сәнин Алла�ын Мәнәм,
Је�ова,

Сәни Мисирдән чыхаран
Алла�. U

<5B
º- � �º¸ÀbÀ +*fD

Ағзыны ҝениш ач,
сәни дојурум.*

11 Амма халгым
сәсими ешитмәди,

Исраил Мәнә бојун әјмәди.+

12 Мән дә онлары үрәклә-
ринин инадына бурах-
дым ки,

Өз билдикләрини етсин-
ләр.,

13 Каш халгым Мәнә
гулаг асајды,-

Исраил јолларымла
ҝедәјди!¸

14 Онда дүшмәнләрини
тез рам едәрдим,

Әлими јағыларын
үзәринә галдырардым./

15 Је�оваја нифрәт едәнләр
ҝәлиб гаршысында
јерә дөшәнәҹәк.

Онларын �алы әбәдијјән
белә олаҹаг.

16 О, сәни ән јахшы буғда илә
бәсләјәҹәк,1

Гајадан чыхан балла доју-
раҹаг».À

Асәфин мәзмуру.3

82 Алла� ила�и мәҹлисдә
јерини тутур.4

О, ила�лар арасында
мү�акимә апарыр:S

2 «Нә вахтадәк инсафсыз-
лыгла мү�акимә едәҹәк-
синиз?m

Писләрин тәрәфини тута-
ҹагсыныз?U L�1W*ÑM

3 Сиз мәзлуму, јетими
мүдафиә един,V

Фағыр-фүгәраја
әдаләт ҝөстәрин.Ä

4 Мәзлуму, касыбы
хилас един,

Онлары шәр адамын
әлиндән гуртарын».

5 Онлар исә билмирләр,
дәрк етмирләр,W
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Зүлмәт ичиндә ҝәзирләр.
Јерин тәмәлләри
ләрзәјә ҝәлир.*

6 «Демишәм:
“Сиз ила�ларсыныз�,+

Һамыныз Һагг-Тааланын
оғулларысыныз�.

7 Һеј�ат, �амы кими
сиз дә өләҹәксиниз,,

Башга башчылар кими јы-
хылаҹагсыныз!”»-

8 Галх, еј Алла�,
дүнјаја �өкм кәс,¸

Чүнки бүтүн халглар
Сәнин мүлкүндүр!

Асәфин мәзмуру./

83 Нә олар, еј Алла�ым,
сүкут етмә,1

Сусма Ила�и, сәссиз галма!
2 Бах, дүшмәнләр күкрәјир,À

Сәнә нифрәт едәнләр
ловғаланыр.

3 Халгына гаршы
фитнә-фәсад гурурлар,

Әзиз бәндәләринә
гәсд �азырлајырлар.

4 Дејирләр: «Ҝәлин бу халгы
јер үзүндән силәк,3

Исраилин ады бир дә
дилә ҝәлмәсин».

5 Сәнә гаршы
иттифаг бағлајыблар,

Јекдил олуб
мәшвәрәтләширләр:4

6 Әдумун вә Исмајыл оғулла-
рынын чадырлары,
муабиләрS, �әҹәриләрm,

7 Ҝебал, ӘмунU вә Әмалик,
ФилиштV вә бүтүн
СурÄ ҹамааты.

8 АшшурW да онлара гошул-
муш,

Лут оғулларына�Y

дәстәк олмушлар. L�1W*ÑM

<6B: � �*fd/ *WW*Ñ VSYSaSZS4D � �ºO
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9 Мәдјәнә етдијини,*

Гишон вадисиндә Сисара
вә Јавинә етдијини
онларын башына ҝәтир.+

10 Онлар Ејн-Дорда,

мә�в едилди,
Торпагда пејин олдулар.

11 Әсилзадәләрини Өрәб вә
Зәәб кими ет,-

Бүтүн рә�бәрләри Зәба вә
Салмун кими олсун.¸

12 Чүнки онлар демишдиләр:
«Ҝәлин Алла�ын мәскәни-
ни әлә кечирәк».

13 Еј Алла�ым, онлары совру-
лан тикан комасына,

Күләјин сүпүрдүјү
саман чөпүнә чевир./

14 Јанғын мешәни
јандырдығы кими,

Алов дағлары
гарсыдығы кими,1

15 Онлары туфанынла гов,À

Гасырғанла дә�шәтә сал.3

16 Онларын үзүнү
шәрәфсизлијә бүрү ки,

Сәнин адыны ахтарсынлар,
еј Је�ова.

17 Гој әбәдилик рүсвај олуб
горхуја дүшсүнләр,

Рәзил олуб мә�в олсунлар.
18 Гој инсанлар билсин ки,

ады Је�ова олан Сән,4

Дүнјада тәк Сән уҹасан�.S

Дирижора. Ҝиттит� үчүн.
Гарун оғулларынын мәзмуру.m

84 Еј ордулар Алла�ы
Је�ова,

Әзәмәтли мәскәнин
неҹә дә ҝөзәлдир!U

2 Бүтүн варлығым
Је�ованын �әјәтләринин
�әсрәтиндәдир,V

Һәсрәтдән саралыб-солму-
шам.
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Үрәјим, вүҹудум вар олан
Алла�а севинҹ сәдалары
уҹалдыр.

3 Еј ордулар Алла�ы Је�ова,
еј Падша�ым, Алла�ым,

Сәнин мө�тәшәм гурбанҝа-
�ынын јанында

Гушлар белә, мәскән та-
пыр,

Гарангушлар јува гурур,
Балаларыны орада бәслә-
јир.

4 Нә хошбәхтдир
евиндә јашајанлар!*

Һеј Сәнә алгыш дејирләр.+

L�1W*ÑM
5 Сәндән гүввәт алан инсан,,

Евинә ҝедән јоллара көнүл
бағлајан инсан нә хош-
бәхтдир!

6 Бака дәрәсиндән кечәндә,
Ораны чешмәли бир мәка-
на дөндәрир,

Илк јағыш да ораны
бәрәкәтлә өртүр�.

7 Онлар јеридикҹә
ҝүҹләри артар,-

Һәр бири Сиона,
Алла�ын �үзуруна ҝәләр.

8 Еј ордулар Алла�ы Је�ова,
нә олар, дуамы ешит,

Динлә, еј Јагубун Алла�ы.
L�1W*ÑM

9 Мәс� етдијинин үзүнә бах,¸

Бах, еј сипәримиз,/

еј Алла�ымыз�.
10 Сәнин �әјәтиндә кечән

бир ҝүнү,
Өзҝә јердә кечирдијим
мин ҝүнә дәјишмәрәм.1

Алла�ын евинин
кандарында дурмаг

Шәр адамын чадырында
јашамагдан гат-гат јах-
шыдыр.

<8B: � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB dab*/ +À`ÀVÀbÀ
+º`ºZº`D <8B= � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB aS]ÀO
`SYS4À +*fE 1U �WW*ÑD

11 Је�ова Алла� ҝүнәшим-
дир,* сипәримдир,+

О лүтф ҝөстәрәр вә
шан-шө�рәт бәхш едәр.

Камиллик јолунда јеријән-
ләрдән Је�ова јахшылы-
ғыны әсирҝәмәз.,

12 Еј ордулар Алла�ы Је�ова,
Нә хошбәхтдир
Сәнә ҝүвәнән адам!-

Дирижора.
Гарун оғулларынын мәзмуру.¸

85 Өз өлкәнә лүтф ҝөстәр-
дин,/ еј Је�ова,

Јагубун әсир өвладларыны
ҝери гајтардын.1

2 Халгынын тәгсирини
бағышладын,

Бүтүн ҝүна�ларыны
әфв етдин.À L�1W*ÑM

3 Сән бүтүн �иддәтини
сахладын,

Шиддәтли гәзәбини
јатырдын.3

4 Еј хиласкарымыз Алла�,
бизи кечмиш ҝүнләрими-
зә гајтар,

Да�а бизә аҹыгланма.4

5 Бизә сонсузадәк �ирсләнә-
ҹәксән?S

Гәзәбини нәсилдән-нәслә
узадаҹагсан?

6 Мәҝәр бизи дирчәлтмәјә-
ҹәксән ки,

Халгын Сәндә севинҹ тап-
сын?m

7 Бизә мә�әббәтини ҝөстәр,
еј Је�ова,U

Бизә гуртулуш бәхш ет.
8 Је�ова Алла�ын сөзләри-

ни динләјәҹәјәм,
О, Өз халгына, садиг бән-
дәләринә сүл� барәдә да-
нышаҹаг,V

Тәки онлар јенә дә
дикбаш олмасынлар.Ä

9 Онун е�тишамы
өлкәмиздә јашасын дејә,
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Вердији гуртулуш Ондан
горханлара јахындыр.*

10 Мә�әббәтлә сәдагәт
ҝөрүшәҹәк,

Сале�ликлә сүл�
өпүшәҹәк.+

11 Сәдагәт јердән ҹүҹәрәҹәк,
Доғрулуг ҝөјләрдән
бојланаҹаг.,

12 Је�ова да немәт верәҹәк,-

Торпағымыз мә�сулуну
битирәҹәк.¸

13 Сале�лик Онун өнүндә
ҝедәҹәк,/

Аддымлары үчүн
ҹығыр ачаҹаг.

Давудун дуасы.

86 Динлә мәни, еј Је�ова,
мәнә �ај вер,

Ахы мәзлумам, јазығам.1

2 Нә олар, ҹанымы гору,
мән ки садигәм.À

Сәнә ҝүвәнән бу бәндәни
гуртар,

Ахы Сәнсән мәним
Алла�ым.3

3 Бүтүн ҝүнү Сәни
чағырырам,4

Еј Је�ова, мәнә лүтф
ҝөстәр.S

4 Гулунун көнлүнү севин-
дир, еј Је�ова,

Сәнә үз тутмушам.
5 Еј Је�ова, кәрамәтлисән,m

бағышлајансан, U

Сәни чағыранлара гаршы
мә�әббәтин болдур.V

6 Дуамы динлә, Је�ова,
Нә олар, јалварышыма
нәзәр сал.Ä

7 Дар ҝүнүмдә
Сәни чағырырам,W

Билирәм, Сән мәни
ҹавабсыз гојмазсан.Y

8 Еј Је�ова,
алла�лар арасында
Сәнин кимиси јохдур,Z

Әмәлләринин
тајы-бәрабәри јохдур.*

9 Хәлг етдијин бүтүн
халглар

Һүзуруна ҝәлиб өнүндә
сәҹдә едәҹәк, еј Је�ова,+

Сәнин адыны мәд� едәҹәк.,

10 Чүнки бөјүксән,
харигәләр јарадырсан,-

Јалныз Сәнсән Алла�!¸

11 Је�ова, мәнә Өз јолунда
тәлим вер,/

Һәгигәтиндә аддымлајым.1

Үрәјими бүтөв ет ки,
адындан горхум.À

12 Је�ова Алла�ым,
бүтүн гәлбимлә
Сәни уҹалдырам,3

Әбәдијјән адыны
мәд� едәҹәјәм,

13 Чүнки мәнә бәсләдијин мә-
�әббәт бөјүкдүр,

Ҹанымы Мәзарын� дибин-
дән азад етдин.4

14 Еј Алла�ым, гүррәлиләр
әлеј�имә галхыр,S

Залымлар дәстәси
ҹаныма гәсд едир,

Сәни сајмыр онлар.m

15 Амма Сән, еј Је�ова,
рә�мли, мәр�әмәтли
Алла�сан,

Сәбирлисән, мә�әббәтин,
сәдагәтин болдур. U

16 Мәнә тәрәф дөн,
мәнә лүтф ҝөстәр.V

Нә олар, бу бәндәнә
гүввәт вер,Ä

Кәнизинин оғлуну
хилас ет.

17 Кәрамәтиндән
мәнә бир нишан вер,

Гој мәнә нифрәт едәнләр
буну ҝөрүб утансын.

Чүнки, еј Је�ова,
јардымчым, тәсәллим
Сәнсән.
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Гарун оғулларынын мәзмуру.*

87 Мүгәддәс дағлар
Алла�ын шә�әринин
тәмәлидир.+

2 Јагубун бүтүн чадырла-
рындан чох

Сион дарвазалары
Је�оваја әзиздир.,

3 Еј Алла�ын шә�әри,
сәни тәриф едирләр.-

L�1W*ÑM
4 Мәни таныјанлар сырасын-

да Ра�абын�,¸ Бабилин
адыны чәкәрәм,

Филишт, Сур, Куш да
бу сырададыр.

Дејәҹәкләр: «Бунлар
Сионда доғулуб».

5 Сион барәдә исә дејиләҹәк:
«Бунларын �әр бири
орада доғулуб».

Һагг-Таала ону бәркидәҹәк.
6 Је�ова халглары сија�ыја

аланда:
«Бу да орада доғулуб», —
дејә бәјан едәҹәк. L�1W*ÑM

7 Мүғәнниләр/, �алај вуруб
рәгс едәнләр:1

«Бүтүн чешмәләрим
сәндәдир»,À — дејәҹәк.

Гарун оғулларынын мәзмуру.3
Дирижора. Ма�алат� үслубунда.

Нөвбә илә охумаг үчүн.
Әзра�лы Һиманын4 Маскили�.

88 Је�ова, еј гуртулушумун
Алла�ы,S

Ҝүндүзләр
Сәнә јалварырам,

Ҝеҹәләр
�үзуруна ҝәлирәм.m

2 Гој дуам Сәнә јетишсин,U

Гулағыны фәрјадыма
сары әј.V

3 Дәрд-бәла әлиндән
тәнҝә ҝәлмишәм,Ä

<;B8 � ˚ÑbSY*W VSE 
SaS`D <<B
º-
� �º¸ÀbÀ +*fD

Ҹаным Мәзарын� канда-
рындадыр.*

4 Гәбрә дүшәнләрин арасын-
да сајылырам,+

Бичарә адам олмушам,,

5 Гәбирдә јатан гәтл олун-
мушлар кимијәм.

Елә бил, мәни өлүләрин
арасында атыб ҝедибләр,

Артыг јада салмадығын,
Гајғындан мә�рум олмуш-
ларын арасында.

6 Мәни ән дәрин гәбрә
гојмусан,

Зүлмәтә, дибсиз гујуја
гәрг етмисән.

7 Гәзәбин бүтүн ағырлығы
илә үстүмә чөкүб,-

Сәрт далғаларынла мәни
вуруб јыхырсан. L�1W*ÑM

8 Дост-танышы мәндән
узаглашдырмысан,¸

Онларда мәнә гаршы
икра� ојатмысан.

Мә�бусам, �еч јана
чыха билмирәм.

9 Чәкдијим әзаблардан
ҝөзүмүн нуру сөнүб./

Еј Је�ова, бүтүн ҝүнү
Сәни чағырырам,1

Әлләрими Сәнә ачмышам.
10 Мәҝәр харигәләрини

өлүләрә ҝөстәрәҹәксән?
Мәҝәр аҹиз өлүләр галхыб
Сәни мәд� едәҹәк?À

L�1W*ÑM
11 Мәҝәр мә�әббәтин гә-

бирдә,
Сәдагәтин торпаг алтында
бәјан едиләҹәк?

12 Мәҝәр мөҹүзәләрин зүл-
мәтдә,

Әдаләтин унудулмушлар
дијарында билинәҹәк?3

13 Јенә дә, еј Је�ова, Сәндән
имдад диләјирәм,4
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Дуам �әр сә�әр
дәрҝа�ына галхыр.*

14 Ахы нијә мәни Өзүндән кә-
нар едирсән, еј Је�ова?+

Ахы нијә мәндән
үз дөндәрирсән?,

15 Ушаглыгдан мәзлумам,
Өлүмүн бир аддымлығын-
дајам,-

Вердијин зүлмләрдән
кејләшиб галмышам.

16 Аловлу гәзәбин
башымдан басыр,¸

Ва�имәли ишләрин
мәни мә�в едир.

17 Сел сулары кими әтрафы-
мы бүрүјүр бүтүн ҝүнү,

Һәр тәрәфдән� үстүмә ҝә-
лир.

18 Достуму, јолдашымы
мәндән узаглашдырдын,/

Зүлмәт олуб �әмдәмим.

Әзра�лы Итанын1 Маскили�.

89 Је�ованын мә�әббәтини
даим нәғмәләрдә
тәрәннүм едәрәм.

Дилим Сәнин сәдагәтини
бүтүн нәсилләрә бәјан
едәҹәк.

2 Дејирәм: «Мә�әббәтин
әбәди дураҹаг.À

Сәдагәтини ҝөјләрдә
бәргәрар етмисән».

3 Сән дедин: «Сечдијим гу-
лумла ә�д бағламышам,3

Гулум Давуда
анд ичмишәм:4

4 “Өвладыны� әбәдилик
бәргәрар едәҹәјәм,S

Тахтыны гураҹағам,
нәсилләр боју дураҹаг”».m

L�1W*ÑM
5 Еј Је�ова, ҝөјләр

харигәләрини мәд� едир,

<<B5; � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB Ñ*Ymam +S`O
/ÀZD <=B
º- � �º¸ÀbÀ +*fD <=B8 � ÁÀ`O
eÀZB b\fdYdZdD

Мүгәддәсләр мәҹлисиндә
сәдагәтини.

6 Ҝөјләрдә Је�ованын тајы-
бәрабәри вармы?*

Алла� оғулларындан�+ �ан-
сы бири Је�оваја бәнзәр?

7 Мүгәддәсләр мәҹлисиндә
Алла�а е�тирам вар,,

О, дөврәсиндә оланлар
үчүн бөјүкдүр, зә�мли-
дир.-

8 Еј ордулар Алла�ы Је�ова,
Еј Ја�, Сәндәки ҝүҹ
кимдә вар?¸

Сәдагәтин әтрафыны
бүрүјүб./

9 Күкрәјән дәнизи
рам едирсән,1

Габаран далғалары
јатырырсан.À

10 Сән Ра�абы�3 әзиб
леш етдин,4

Гүввәтли голунла дүшмән-
ләри пәрән-пәрән сал-
дын.S

11 Ҝөјләр дә Сәниндир,
јер дә Сәнин,m

Јер үзүнү, ону долдуран
�әр шеји Сән јаратмысан.U

12 Шималы да, ҹәнубу да
јарадан Сәнсән,

ТабурV вә ҺәрмунÄ севинҹ-
дән ҹошуб адыны
мәд� едир.

13 Сәнин голун гүввәтлидир,W

Әлин ҝүҹлүдүр,Y

Сағ әлин уҹадыр.Z

14 Доғрулуг вә әдаләт
тахтынын тәмәлидир,\

Мә�әббәтлә сәдагәт
өнүндә дурур.¾

15 Шадлыг сәси билән халг
нә бәхтијардыр!]

Онлар үзүнүн нурунда је-
ријир, еј Је�ова.
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16 Адын онлара севинҹ

бәхш едир ҝеҹә-ҝүндүз,
Әдаләтинлә јүксәлирләр.

17 Чүнки гүввәтләринин таҹы
Сәнсән.*

Лүтфүн ҝүҹүмүзү уҹал-
дыр�.+

18 Галханымыз Је�овадан-
дыр,

Бизә падша�ы верән Ис-
раилин Мүгәддәсидир.,

19 О заман садиг бәндәләри-
нә вә�јдә сөјләдин:

«Бир иҝидә
гүввәт вермишәм,-

Халгын арасындан сечди-
јими јүксәлтмишәм.¸

20 Гулум Давуду тапыб/

Мүгәддәс јағымла
мәс� етмишәм.1

21 Әлим она дајаг олаҹаг,À

Голум она гүввәт верәҹәк.
22 Һеч бир дүшмән ондан хә-

раҹ ала билмәјәҹәк,
Һеч бир шәр адам она
зүлм етмәјәҹәк.3

23 Өнүндән дүшмәнләрини
дармадағын едәҹәјәм,4

Она нифрәт едәнләри
вуруб јыхаҹағам.S

24 Сәдагәтим, мә�әббәтим
онунладыр,m

Гүдрәти адымла јүксәлә-
ҹәк.

25 Онун әлини� дәнизләрин,
Сағ әлини чајларын
үзәринә гојаҹағам. U

26 О, Мәни: “Сән Атамсан,
Алла�ымсан, хиласкар
гајамсан”, — дејә чағыра-
ҹаг.V

27 Мән дә ону илк оғул,Ä

Дүнјанын ша�әнша�ы едә-
ҹәјәм.W

<=B5; � ÁÀ`eÀZB +dUZd4dYd4d UºVaÀW/S`D
<=B69 � �*fd/ Zºed4dZdD

28 Мә�әббәтим әбәдијјән
онунла олаҹаг,*

Онунла бағладығым ә�д
әсла позулмајаҹаг.+

29 Өвладыны әбәди
бәргәрар едәҹәјәм,

Тахты ҝөјләр дурдугҹа ду-
раҹаг.,

30 Оғуллары ганунумдан
чыхыб

Һөкмләримә әмәл етмәзсә,
31 Гајдаларымы позуб

Әмрләримә риајәт етмәзсә,
32 Онлары итаәтсизлијә ҝөрә

чубугла дөјәҹәјәм,-

Тәгсирләринә ҝөрә
көтәкләјәҹәјәм.

33 Амма ону мә�әббәтимдән
мә�рум етмәјәҹәјәм,¸

Вәдимә хилаф чыхмаја-
ҹағам.

34 Ә�дими позмајаҹағам,/

Ағзымдан чыхан сөзү
дәјишмәјәҹәјәм.1

35 Мүгәддәслијимә бир кәрә
анд ичмишәм,

Давуда јалан данышмарам.À

36 Өвлады әбәди галаҹаг,3

Ҝүнәш дурдугҹа тахты
�үзурумда дураҹаг,4

37 Сәмадакы вәфалы ша�ид
кими,

Ај кими, әбәдилик бәргә-
рар олаҹаг». L�1W*ÑM

38 Лакин Сән мәс� етдијини
атдын, рәдд етдин,S

Она гаршы гәзәбин алов-
ланды.

39 Гулунла бағладығын ә�ди
ләғв етдин,

Онун таҹыны јерә атыб
мурдарладын.

40 Даш �асарларыны
учуруб дағытдын,

Исте�камларыны
јерлә јексан еләдин.
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Алла�ын гулу Мусанын* дуасы.

90 Еј Је�ова, бүтүн нәсил-
ләр боју мәскәнимиз�
Сәнсән.+

2 Дағлар доғулмаздан әввәл,
Сән дүнјаны, торпағы
вар етмәздән әввәл,

Әзәлдән әбәдијјәтә
Алла� Сәнсән.-

3 Фани инсаны
торпаға гајтарырсан,

«Еј бәшәр оғуллары, торпа-
ға гајыдын», — дејирсән.¸

4 Сәнин ҝөзүндә мин ил
өтүб кечән ҝүн кимидир,/

Ҝеҹә нөвбәсинә бәнзәр.
5 Онлары силиб-сүпүрүр-

сән,1 јухутәк кечиб
ҝедирләр,

=>B5 � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB am¸mZ*Æ*¸mYm4D

Сә�әр чағы онлар, санки,
ҹүҹәрән отлардыр.*

6 Сә�әр чичәк ачыр,
тәзә-тәр олур,

Ахшам чағы солур,
гурујуб ҝедир.+

7 Гәзәбин бизи
бүрүјүб удур,,

Һиддәтин ҹанымыза
ва�имә салыр.

8 Тәгсирләримиздән аҝа�-
сан�,-

Үзүнүн нуру сирләримизи
ашкар едир.¸

9 Гәзәбиндән өмүр-ҝүнүмүз
битир,

Илләримиз пычылтытәк
кәсилир.
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41 Һәр јолдан кечән
ону сојуб-талады,

Гоншуларын јанында
үзүгара олду.*

42 Дүшмәнләринә
гәләбә вердин,+

Бүтүн дүшмәнләрини
севиндирдин.

43 Үстәлик, онун гылынҹыны
ҝери гајтардын,

Дөјүшдә ону мүвазинәтдән
чыхартдын.

44 Шан-шө�рәтини
әлиндән алдын,

Тахтыны јерә салдын.
45 Ҝәнҹлик илләрини

гысалтдын,
Ону рүсвајчылыға
бүрүдүн. L�1W*ÑM

46 Еј Је�ова,
нә вахтадәк мәндән
үз дөндәрәҹәксән?
Әбәдиликми?,

Гәзәбин нә вахтадәк алов-
ланаҹаг?

47 Унутма ки,
өмрүм чох гысадыр.*

Мәҝәр бәшәр оғулларыны
бош јерә јаратмысан?

48 Һансы инсан јашајыб
өлүмү дадмајаҹаг?+

Мәзарын� пәнҹәсиндән ҹа-
ныны гуртараҹаг? L�1W*ÑM

49 Еј Је�ова, әввәлки лүтфүн
�арада галды,

Давуда сәдагәтлә
анд ичдијин лүтфүн?,

50 Унутма, еј Је�ова, бәндә-
ләринә атылан исте�за-
лары,

Неҹә халгларын тәнәсини
көксүмдә ҝәздирирәм.

51 Унутма, дүшмәнләрин
неҹә тә�гирләр сөјләјир,

Мәс� етдијинин �әр адды-
мыны неҹә тә�гир едир-
диләр, еј Је�ова.

52 Је�оваја әбәди алгыш ол-
сун! Амин! Амин!-
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10 Јетмиш ил анҹаг јашарыг,

Ҹаны сағлам олан,
бәлкә, сәксәнә* јетишә.

О да ки әзабла,
гәм-гүссә илә кечәр,

Өмрүмүз тез өтүр,
учуб ҝедирик.+

11 Гәзәбинин шиддәтини
ким анлаја биләр?

Һиддәтин ҹанымыздакы
хофун гәдәр бөјүкдүр.,

12 Бизи өјрәт ки, ҝүнләрими-
зин гәдрини биләк,-

Үрәјимиз �икмәтли олсун.
13 Гајыт, еј Је�ова!¸

Ахы нә вахтадәк
белә давам едәҹәк?/

Бәндәләринә
јазығын ҝәлсин.1

14 Сүб� тездән бизи мә�әббә-
тинлә дојуздур ки,À

Шаграг сәсимиз јүксәлсин,
өмүр боју севинҹимиз
ашыб-дашсын.3

15 Гәм-гүссә вердијин ҝүнлә-
рин сајы гәдәр,4

Әзаб-әзијјәт чәкдијимиз
илләрин сајы гәдәрS

севинҹ вер бизә.
16 Гој ишләрин гулларына

бәлли олсун,
Әзәмәтин онларын оғулла-
ры үзәринә шәфәг сач-
сын.m

17 Алла�ымыз Је�ованын
лүтфү үстүмүздән әскик
олмасын,

Гој әлимизин иши
аванд олсун.

Өзүн ишимизи аванд елә. U

91 Һагг-Тааланын пәна�ын-
да јашајанV

Гүдрәт Са�ибинин көлҝә-
синдә јува тапар.Ä

2 Је�оваја дејәрәм: «Пәна�-
ҝа�ым, исте�камым,W

Алла�ым Сәнсән,
Сәнә ҝүвәнирәм».Y

3 О, сәни овчунун тәләсин-
дән,

Өлүм ҝәтирән азардан
гуртарар.

4 Пәрләрини үстүнә ҝәрәр,
Ганадлары алтына
сығынарсан,*

Сәдагәти+ сәнә галхан,,

исте�кам олар.
5 Нә ҝеҹәнин ва�имәсиндән

горхарсан,-

Нә ҝүндүз атылан охдан,¸

6 Нә зүлмәтдә долашан
азар-безардан,

Нә ҝүнорта чалыб-чапан
гырғындан.

7 Јан-јөрәндә мин адам,
Сағ тәрәфиндә он мин адам
јерә сәриләр,

Сәнә исә хәтәр дәјмәз./

8 Буну ҝөзүнлә ҝөрәҹәксән,
Писләрин алдығы ҹәзанын
ша�иди олаҹагсан.

9 Ахы: «Је�овадыр мәним
пәна�ым», — демишдин,

Һагг-Тааланы өзүнә
мәскән� етмишдин.1

10 Сәнә бәдбәхтлик
үз вермәз,À

Бәла чадырына
јахын ҝәлмәз.

11 Аддымларыны горусунлар
дејә,

Мәләкләринә3 әмр едәҹәк,4

12 Ајағын даша дәјмәсин дејә,
Сәни әлләри үстүндә апа-
раҹаглар.S

13 Ҝәнҹ асланы, кобраны
тапдалајарсан,

Шири, нә�әнҝ иланы
ајағынла әзәрсән.m

14 Алла� дејир: «О ки Мәни
севди, ону гуртараҹағам,U

Адымы таныдығы үчүн ону
�ифз едәҹәјәм.V

15 Мәни чағыраҹаг,
она �ај верәҹәјәм,Ä
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Дар ҝүнүндә
јанында олаҹағам,*

Ону гуртараҹағам,
шәрәфә јүксәлдәҹәјәм.

16 Она узун өмүр
бәхш едәҹәјәм,+

Гуртулушуму
она ҝөстәрәҹәјәм».,

Шәнбә ҝүнү үчүн мәзмур.

92 Нә јахшыдыр Сәнә
�әмд етмәк, еј Је�ова,-

Нә јахшыдыр адыны
нәғмәдә тәрәннүм етмәк,
еј Һагг-Таала!

2 Сә�әрләр мә�әббәтиндән,¸

Ҝеҹәләр сәдагәтиндән
данышмаг,

3 Сетарын, он телли аләтин,
Чәнҝин авазы алтында./

4 Әмәлләринлә мәни севин-
дирдин, еј Је�ова,

Әлләринин ишиндән
ҹуша ҝәлирәм.

5 Еј Је�ова, неҹә дә бөјүк
ишләр ҝөрмүсән!1

Дүшүнҹәләрин
неҹә дәриндир!À

6 Надан адам
бунлары билмәз,

Сәфе�ин ағлы
буну кәсмәз:3

7 Писләрин алаг оту кими
битмәси,

Бәдәмәлләрин чичәклән-
мәси

Онлары әбәдилик
мә�вә апарыр.4

8 Сән исә, еј Је�ова,
әбәдилик уҹасан.

9 Бах! Еј Је�ова,
мүзәффәр нәзәрлә
дүшмәнләринә бах,

Ҝөр онлар неҹә јох олаҹаг,
Бәдәмәлләрин �амысы
пәрән-пәрән дүшәҹәк.S

10 Мәни исә чөл өкүзүтәк
ҝүҹлү едәрсән.

Бәдәнимә
тәзә јағ сүртәрәм.*

11 Ҝөзүм мүзәффәр нәзәрлә
дүшмәнләрә бахар,+

Гулағым үстүмә ҝәлән
писләрин мәғлубијјәтини
ешидәр.

12 Сале�ләр хурма ағаҹытәк
чичәкләнәҹәк,

Ливандакы сидр ағаҹытәк
уҹа олаҹаг.,

13 Онлар Је�ованын евиндә
әкилиб,

Алла�ымызын �әјәтиндә
чичәк ачыр.-

14 Сачлары ағаранда да
бар верәҹәкләр,¸

Сапсағлам,
тәравәтли олаҹаглар./

15 Бәјан едәҹәкләр ки,
Је�ова доғрудур.

О, мәним гајамдыр,1

Онда �агсызлыг јохдур.

93 Је�ова падша� олду!À

Әзәмәти ҝејинди,
Је�ова гүдрәтә бүрүндү,
Ону гуршаг кими тахды.
Јер мө�кәм гурулуб,
Әсла сарсылмаз.

2 Тахтын әввәлдән гурулуб,3

Сән әзәлдән бәри варсан.4

3 Чајлар күкрәди, еј Је�ова,
Чајлар күкрәјиб уғулдады.
Чајлар күкрәјиб ҝур-ҝур
ахыр.

4 Уҹаларда олан әзәмәтли
Је�ова,

Әнҝин суларын уғултусун-
дан мө�тәшәм,S

Дәнизләрин нә�әнҝ далға-
ларындан ҝүҹлүдүр.m

5 Өјүдләрин етибарлыдыр. U

Мүгәддәслик даим Сәнин
евини бәзәјир,V еј Је�ова.

94 Еј Је�ова, гисасы јердә
гојмајан Алла�,Ä

Еј гисасы јердә гојмајан Ал-
ла�, нуруну сач!
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2 Еј дүнјанын Һакими,*

галх,
Мәғрурларын
лајигли ҹәзасыны вер.+

3 Еј Је�ова, нә вахтаҹан,
Нә вахтаҹан
писләр бајрам едәҹәк?,

4 Онлар бош-бош, ловға-лов-
ға данышырлар.

Бәдәмәл инсанлар
өзләри илә өјүнүрләр.

5 Еј Је�ова, халгыны
әзиб-тапдалајыр,-

Ирсинә зүлм едирләр.
6 Дуллары, гәрибләри

өлдүрүрләр,
Јетимләри гырырлар.

7 Дејирләр:
«Ја� буну ҝөрмүр,¸

Јагубун Алла�ы
бунлара фикир вермир»./

8 Баша дүшүн, еј наданлар!
Еј ағылсызлар, нә вахт
дәрракәниз олаҹаг?1

9 Гулағы јарадан
ешитмәзми?

Ҝөзә гурулуш верән
ҝөрмәзми?À

10 Халглары тәрбијә едән
тәнбе� етмәзми?3

Инсанлара билик верән
Одур!4

11 Је�ова инсанын дүшүнҹә-
ләрини билир,

Билир ки, онлар пучдур.S

12 Еј Ја�, тәрбијә етдијин,m

Ганунуну өјрәтдијин инсан
нә бәхтијардыр!U

13 Писләрә гәбир газылана-
дәк,

Ағыр ҝүнләриндә
она динҹлик верирсән.V

14 Је�ова халгыны атмаз,Ä

ИрсиниW тәрк етмәз.
15 Һөкм јенә әдаләтли олаҹаг,

Үрәјидүз адамлар
она табе олаҹаг.

16 Ким мәним үчүн
писләрлә дөјүшәҹәк?

Ким мәним үчүн бәдәмәл-
ләрин габағына чыхаҹаг?

17 Је�ова көмәк етмәсәјди,
Аз гала јох олмушдум.*

18 «Ајағым бүдрәјир», —
дејәндә

Мә�әббәтин мәнә дајаг ол-
ду,+ еј Је�ова.

19 Фикирләр мәни чулғајанда
Мәнә тәсәлли вериб
овутдун.,

20 Ганун ады илә
пислик төрәдән-

Һагсызлыг тахты�
Сәнә мүттәфиг олармы?

21 Онлар сале�ә
амансыз �үҹум едир,¸

Ҝүна�сыза өлүм �өкмү
чыхарырлар./

22 Је�ова мәнә мө�кәм сығы-
наҹаг олаҹаг,

Алла�ым сығынаҹаг гајам-
дыр.1

23 Алла� онларын пислијини
өз башларына ҝәтирә-
ҹәк,À

Шәр әмәлләри илә
өзләрини мә�в едәҹәк.

Алла�ымыз Је�ова
онлары мә�в едәҹәк.3

95 Ҝәлин Је�оваја севинҹ
сәдалары јүксәлдәк!

Гуртулуш гајамызы зәфәр
нидалары илә мәд� едәк!4

2 Онун �үзуруна шүкранлар-
ла ҝәләк,S

Она нәғмә охујаг,
зәфәр сәдалары уҹалдаг!

3 Чүнки Је�ова
әзәмәтли Алла�дыр,

Бүтүн алла�лар үзәриндә
уҹа �өкмдардыр.m

4 Јерин дәрин гатлары
Онун әлиндәдир,
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Дағларын зирвәләри
Онундур.*

5 Јаратдығы дәнизин са�иби
Одур,+

Торпаг да Онун әлләринин
ишидир.,

6 Ҝәлин Она ибадәт едәк,
гаршысында баш әјәк,

Халигимиз Је�ованын
өнүндә диз чөкәк.-

7 Ахы О, Алла�ымыздыр,
О, бизи сүрүтәк бәсләјиб-
әзизләјир,

Биз Онун отлағынын
халгыјыг.¸

Бу ҝүн Она гулаг асын:/

8 Үрәјинизи инадкар етмә-
јин,

Сә�рада,
Маса�да олдуғу кими,
Мәрибада олдуғу кими.1

9 О заман аталарыныз
Мәни сынадылар,À

Етдикләрими ҝөрә-ҝөрә
Мәни сынаға чәкдиләр.3

10 Гырх ил бу нәслә
нифрәт етдим вә дедим:

«Бу халгын үрәји
елә �еј азыр,

Јолларымы танымырлар».
11 Буна ҝөрә гәзәбләниб

анд ичдим:
«Онлар истира�әтимә
говушмајаҹаглар».4

96 Је�ованын шәнинә
јени нәғмә охујун.S

Је�ованын шәнинә
нәғмә оху, еј дүнја!m

2 Је�ованын шәнинә
нәғмә дејин,
адыны тәрәннүм един,

Вердији гуртулушу
ҝүнбәҝүн мүждәләјин.U

3 Халглара шан-шө�рәтини,
Бүтүн елләрә харигәләри-
ни бәјан един.V

4 Је�ова бөјүкдүр,
�әдсиз тәрифә лајигдир,

Бүтүн алла�лардан
зә�млидир.

5 Ахы халгларын алла�лары
�ечдир,*

Је�ова исә ҝөјләрин јара-
даныдыр.+

6 Әзәмәт вә ҹалал
�үзурунда,,

Гүдрәт вә ҝөзәллик мүгәд-
дәс мәканындадыр.-

7 Еј халгларын тајфалары,
Је�оваја шәрәф верин!

Әзәмәтинә, ҝүҹүнә ҝөрә
Је�оваја шәрәф верин!¸

8 Је�оваја адына лајиг
шәрәф верин!/

Бәхшиш ҝәтириб
Онун �әјәтләринә ҝәлин.

9 Мүгәддәс либасларда�
Је�оваја сәҹдә гылын,

Онун өнүндә тир-тир әс,
еј дүнја!

10 Халглара ҹар чәкин:
«Је�ова падша� олду!1

Јер мө�кәм гурулуб,
әсла сарсылмаз,

О, халглары инсафла
мү�акимә едәҹәк».À

11 Гој ҝөјләр севинсин,
јер үзү шадлансын,

Дәниз вә дәниздә нә варса,
ҝурласын.3

12 Чөл-бијабан, орада
нә варса, ҹуша ҝәлсин,4

Мешәдәки ағаҹлар да
севинҹ �арајы салсынS

13 Је�ованын өнүндә,
чүнки О ҝәлир,

Дүнјаны мү�акимә етмәјә
ҝәлир.

О, дүнјаны әдаләтлә,m

Халглары Өз сәдагәтилә
мү�акимә едәҹәк.U
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97 Је�ова падша� олду!*

Гој јер севинсин,+

Адалар шадлансын.,

2 Булудлар, гаты зүлмәт
Онун әтрафындадыр,-

Доғрулуг вә әдаләт
тахтынын тәмәлидир.¸

3 Өнүндә алов ҝедир,/

Һәр тәрәфдә дүшмәнләри-
ни јандырыб күл едир.1

4 Шимшәкләри
торпағы ишыгландырыр,

Јер буну ҝөрүб титрәјир.À

5 Дағлар мум кими әријир
Је�ованын өнүндә,3

Худавәнди-аләмин өнүндә.
6 Ҝөјләр Онун әдаләтини

бәјан едир,
Халглар Онун ҹалалыны
ҝөрүр.4

7 Гој утансын ојма бүтләрә
гуллуг едәнләр,S

Пуч алла�лары илә
өјүнәнләр.m

Онун гаршысында әјилин,
еј бүтүн алла�лар!U

8 Еј Је�ова,
Һөкмләрини ешидәндә
Сион севинди,V

Јә�уда шә�әрләри�
шадланды.Ä

9 Чунки дүнјада Һагг-Таала
Сәнсән, еј Је�ова,

Бүтүн алла�лардан
гат-гат уҹасан.W

10 Еј Је�ованы севәнләр,
пислијә нифрәт един,Y

О, садиг бәндәләринин
ҹаныны �ифз едир,Z

Онлары писләрин әлиндән
гуртарыр.\

11 Сале� адам үчүн
ишыг парлады,¾

Үрәјидүз адамлар үчүн
севинҹ әләнди.

=;B< � ÁÀ`eÀZB -m4W*`mD

12 Еј сале�ләр, Је�ова олсун
севинҹиниз,

Онун мүгәддәс адына
шүкүр един!

Мәзмур.

98 Је�ованын шәнинә
јени нәғмә охујун,*

О, харигәләр јаратды,+

Сағ әли илә,
мүгәддәс голу илә
гуртулуш ҝәтирди.,

2 Је�ова гуртулушуну
из�ар етди,-

Әдаләтини халгларын
өнүндә нүмајиш етдир-
ди.¸

3 Исраил евинә вәд етдији
мә�әббәти вә сәдагәти
јада салды./

Алла�ымызын вердији хи-
лас дүнјанын �үдудла-
рында ашкар олду.1

4 Еј дүнја, Је�оваја
зәфәр нидалары јүксәлт,

Шадлан, �арај сал,
Алла�ын шәнинә нәғмә-
ләр сөјлә.À

5 Је�ованы чәнҝдә
тәрәннүм ет,

Чәнҝдә, ҝөзәл �ава илә.
6 Кәрәнај, шејпур сәсләри

алтында3

Падша� Је�ованын өнүндә
зәфәр �арајы уҹалт.

7 Гој дәниз,
онун ичиндәкиләр,

Јер үзү, онун сакинләри
ҝурласын.

8 Гој чајлар әл чалсын,
Дағлар бирҝә
севинҹ �арајы салсын4

9 Је�ованын өнүндә,
чүнки О, дүнјаны
мү�акимә етмәјә ҝәлир.

Дүнјаны әдаләтлә,
Халглары инсафла
мү�акимә едәҹәк.S
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99 Је�ова падша� олду!*

Гој халглар титрәсин.
О, кәррублар үзәриндә� әј-
ләшиб.+ Гој дүнја ләрзәјә
ҝәлсин.

2 Је�ова Сионда
әзәмәтлидир,

О, бүтүн халглар үзәриндә
уҹадыр.,

3 Гој Сәнин улу адына
тәриф десинләр,-

Чүнки адын зә�млидир,
мүгәддәсдир.

4 Сән әдаләти севән¸

гүдрәтли �өкмдарсан.
Доғрулуғу гуруб мө�кәмлә-
дән Сәнсән.

Јагубда әдаләт вә сале�-
лик бәргәрар етдин./

5 Алла�ымыз Је�ованы
уҹалдын,1 ајаг кәтили
өнүндә сәҹдә един,À

О, мүгәддәсдир.3

6 Онун ка�инләри арасында
Муса вә Һарун олуб,4

Адыны чағыранлар ара-
сында Ишмуил дә олуб.S

Онлар Је�ованы
чағырырды,

О �ај верирди.m

7 Онларла булуд сүтуну
ичиндән данышырды. U

Онун өјүдләринә, гајда-га-
нунуна әмәл едирдиләр.V

8 Еј Алла�ымыз Је�ова,
Сән онлара �ај верир-
дин,Ä

Әфв едән Алла� олдуғуну
ҝөстәрирдин,W

Амма ҝүна�ларынын да
ҹәзасыны верирдин.Y

9 Алла�ымыз Је�ованы
уҹалдын,Z

Мүгәддәс дағынын өнүндә
сәҹдә един,\

Чүнки Алла�ымыз Је�ова
мүгәддәсдир!¾

==B5 � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB *`*amZ/*D

Һәмд мәзмуру.

100 Еј дүнја, Је�оваја
шадлыг сәдалары
јүксәлт!*

2 Је�оваја севинҹлә
ибадәт ет,+

Шадјаналыгла Онун �үзу-
руна ҝәл.

3 Бил ки, Је�овадыр Алла�,,

Бизи О јарадыб,
биз Она мәхсусуг�,-

Биз Онун халгыјыг,
отлағынын сүрүсүјүк.¸

4 Дарвазаларындан шүкран-
ла кечин,/

Һәјәтләринә мәд�ләрлә ҝи-
рин.1

Алла�а шүкүр един,
адына тәриф дејин,À

5 Чүнки Је�ова кәрамәтли-
дир,3

Мә�әббәти әбәдидир,
Сәдагәти
нәсилдән-нәслә галар.4

Давудун мәзмуру.

101 Мә�әббәтини,
әдаләтини нәғмәдә
тәрәннүм едәрәм,

Еј Је�ова, шәнинә
нәғмәләр дејәрәм.

2 Камалла, камилликлә
отуруб-дурарам.

Нә вахт дадыма чатаҹаг-
сан?

Евимин ичиндә дә
саф үрәклә јашарам.S

3 Налајиг шејләри ҝөзүмүн
өнүнә гојмарам.

Дүз јолдан дөнәнләрин
әмәлләринә нифрәт еди-
рәм,m

Белә шејләри
јахына бурахмарам.

4 Гәлби әјри адамлар
мәндән узагдыр,

Писликлә барышмарам.
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5 Гоншусуна хәлвәтдән бө�-

тан атаны* сусдурарам.
Бахышы тәкәббүрлү,
үрәји гүррәли адамы

Ҝөрмәјә ҝөзүм јохдур.
6 Ҝөзүм дүнјадакы

садиг инсанлары ҝәзәр,
Истәрәм јанымда
�еј онлар олсун.

Камиллик јолунда јеријән
инсан гуллуғумда дурар.

7 Кәләкбаз адам
евимдә галмаз,

Јаланчы бир кимсә
�үзурумда дурмаз.

8 Дүнјанын писләрини
�әр сә�әр сүкута
гәрг едәрәм ки,

Је�ованын шә�әриндән
бәдәмәлләрин көкүнү кә-
сим.+

Бичарә бир мәзлум дуада үрәјини
Је�оваја бошалдыр.,

102 Еј Је�ова,
дуамы ешит,-

Гој фәрјадым Сәнә чатсын.¸

2 Будар ҝүнүмдә
үзүнү мәндән ҝизләтмә,/

Нә олар,
гулағыны мәнә сары әј,

Сәни чағыранда
мәнә тез �ај вер.1

3 Ҝүнләрим түстүтәк
јох олуб ҝедир,

Сүмүкләрим
соба кими көзәриб.À

4 Үрәјим бичилмиш от кими
гурујуб,3

Ишта�ам тамам күсүб.
5 А�-зар етмәкдән4

Дәрим сүмүјүмә јапышыб.S

6 Чөллүкдәки гутана
бәнзәјирәм,

Виранәлик бајгушу
кимијәм.

7 Ҝөзүмә јуху ҝетмир�,

5>6B; � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB ÀW/ÀZ /ºjYºO
jÀYD

Дамда отуран
тән�а гуш кимијәм.*

8 Дүшмәнләрим бүтүн ҝүнү
мәнә лағ едир,+

Мәни әлә саланлар адымы
гарғыша чевирибләр.

9 Чөрәк јеринә күл јејирәм,,

Ҝөз јашларым
ичәҹәјимә гарышыб,-

10 Сәнин гәзәбиндән, �иддә-
тиндән.

Чүнки мәни галдырдын,
сонра кәнара атдын.

11 Өмрүм көлҝә кими
гејб олур,¸

От кими гурујурам./

12 Сән исә, еј Је�ова,
әбәди вар олаҹагсан,1

Шан-шө�рәтин�
нәсилбәнәсил галаҹаг.À

13 Сән �өкмән галхыб Сиона
мәр�әмәт ҝөстәрәҹәк-
сән.3

Инди она лүтф ҝөстәрмәк
вахтыдыр,4

Ахы вәдә јетишиб.S

14 Гулларын онун дашларыны
әзиз тутур,m

Ме�рләрини тоз-торпағы-
наU бағлајыблар.

15 Халглар Је�ованын адын-
дан,

Дүнја падша�лары ҹала-
лындан горхаҹаг.V

16 Је�ова Сиону
бәрпа едәҹәк,Ä

Ҹалалында за�ир олаҹаг.W

17 Јохсулларын дуасыны дин-
ләјәҹәк,Y

Онларын дуасыны
рәдд етмәјәҹәк.Z

18 Бунлар ҝәләҹәк нәсил
үчүн јазылыб ки,\

Мејдана ҝәләҹәк бир халг
Ја�а алгыш етсин.
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19 Је�ова уҹалардакы мүгәд-

дәс мәканындан бахыр,*

Ҝөјләрдән јери
сејр едир ки,

20 Мә�бусларын наләсини
ешитсин,+

Өлүмә мә�кумлары
азад етсин.,

21 Беләҹә, Је�ованын ады
Сионда бәјан едилсин,-

Јерусәлимдә шәнинә
тәрифләр уҹалсын,

22 Је�оваја гуллуг етмәк үчүн
Халглар, сәлтәнәтләр
бир јердә топлашанда.¸

23 О, јары јолда ҝүҹүмү алды,
Өмрүмү гысалтды.

24 Дедим: «Еј Алла�ым,
Еј әбәди вар олан,/

Өмрүмү јарыда кәсмә.
25 Јерин бүнөврәсини

гәдимдә Сән гојмусан,
Ҝөјләр дә әлинин ишидир.1

26 Онлар јох олуб ҝедәр,
Сән исә �әмишә вар ола-
ҹагсан,

Һамысы палтар кими
кө�нәләр.

Онлары либастәк дәјишәр-
сән, өмүрләри баша ча-
тар.

27 Амма Сән дәјишмәз галыр-
сан, илләрин түкәнмәз-
дир.À

28 Бәндәләринин өвладлары
әмин-аманлыгда јашаја-
ҹаг,

Нәсилләри Сәнин өнүндә
мө�кәм дураҹаг».3

Давудун мәзмуру.

103 Је�оваја алгыш ет,
еј варлығым,

Еј вүҹудум, Онун мүгәддәс
адына алгыш ет!

2 Је�оваја алгыш ет,
еј варлығым,

Онун јахшылыгларыны
унутма.4

3 Одур ҝүна�ларыны бағыш-
лајан,*

Дәрдләринә шәфа верән,+

4 Одур сәнин �әјатыны гә-
бирдән гуртаран,,

Башына мә�әббәт, мәр�ә-
мәт таҹы гојан.-

5 О, сәни өмрүн боју јахшы
немәтләрлә дојурур,¸

Сән дә гартал кими тәзәлә-
нирсән, ҹаванлашырсан./

6 Је�ова бүтүн мәзлумлара
Һагг вә әдаләт ҝөстәрир.1

7 О, јолуну Мусаја,
Ишләрини Исраил оғулла-
рына әјан етди.À

8 Је�ова мәр�әмәт,
шәфгәт са�ибидир,3

Сәбирлидир,
мә�әббәти� болдур.4

9 Даим нөгсан ахтармаз,S

Әбәдијјән аҹыглы галмаз.m

10 Бизимлә ҝүна�ларымыза
ҝөрә рәфтар етмир,U

Тәгсирләримизә ҝөрә пајы-
мыза дүшән ҹәзаны вер-
мир.V

11 Чүнки ҝөјләр јердән
нә гәдәр уҹадырса,

Мә�әббәти дә Ондан гор-
ханлара о гәдәр бөјүк-
дүр.Ä

12 Шәрг гәрбдән нә гәдәр
узагдырса,

Ҝүна�ларымызы биздән
о гәдәр узаглашдырды.W

13 Ата өвладларына
неҹә рә�м едирсә,

Је�ова Ондан горханлара
елә рә�м едир.Y

14 Чүнки неҹә јарандығымы-
зы јахшы билир,Z

Торпаг олдуғумузу
унутмур.\

15 Фани инсанын өмрү
от өмрү кими гысадыр,¾
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Чәмән ҝүлләри кими
чичәк ачар,*

16 Үстүндән јел әсән кими
јох олар,

Елә бил, �еч вахт
о јердә битмәјиб.

17 Је�ованын мә�әббәти исә
әбәдијјән

Ондан горханларладыр.+

Әдаләтини
онларын нәвәләринә,,

18 Ә�динә бағлы галанлара,-

Әмрләрини унутмајыб
әмәл едәнләрә ҝөстәрир.

19 Је�ова тахтыны ҝөјләрдә
бәргәрар едиб,¸

О, �әр шејин үзәриндә
�өкмранлыг едир./

20 Је�оваја алгыш един,
еј Онун мәләкләри,1

еј гүдрәтлиләр,
Еј Онун сөзүнү ешидиб
әмәл едәнләр!À

21 Је�оваја алгыш един,
еј Онун бүтүн ордулары,3

Еј Онун ирадәсинә
хидмәт едәнләр!4

22 Је�оваја алгыш ет,
еј хилгәт,

Онун �өкмранлыг етдији
�әр јердә!

Је�оваја алгыш ет,
еј варлығым!

104 Је�оваја алгыш ет,
еј варлығым!S

Еј Је�ова, еј Алла�ым,
Сән неҹә дә бөјүксән!m

Әзәмәтә, ҹалала
бүрүнмүсән,U

2 Нурулибас кими
ҝејинмисән,V

Ҝөјләри чадыр кими
ҝәрмисән,Ä

3 Үст �үҹрәләрини јухарыда-
кы суларын үзәриндә гој-
мусан,W

Булудлары Өзүнә араба
етмисән.Y

Күләјин ганадлары үстүн-
дә ҝәзән Сәнсән.*

4 Мәләкләрини
ҝүҹлү күләк� едирсән,

Хидмәтчиләрини
јандырыб-јахан алов
едирсән.+

5 Јери мө�кәм тәмәлләр
үзәриндә гурмусан,,

Һеч вахт јериндән
тәрпәнмәз.-

6 Әнҝин сулары либас кими
она ҝејиндирмисән.¸

Сулар дағлары өртмүшдү.
7 Сулар Сәнин әмринлә

чәкилди,/

Шимшәјинин сәсиндән
горхуб гачды

8 Тәјин етдијин јерә.
Дағлар галхды,1

дәрәләр чөкдү.
9 Сулара сәр�әд гојдун ки,

ону ашмасынлар,À

Бир дә дүнјаны өртмә-
синләр.

10 Дәрәләрдә су чыхарырсан,
Дағларын арасындан ахыр.

11 Бүтүн чөл �ејванлары
бу сулардан ичир,

Орада вә�ши ешшәкләр
јанғысыны сөндүрүр,

12 Башында гушлар
јува гурур,

Ҝур јарпаглар арасындан
ҹә�-ҹә�ләри ешидилир.

13 Сән дағлары үст �үҹрәлә-
риндән суварырсан,3

Әмәјинин бә�рәси илә
дүнјаны дојурурсан.4

14 Мал-�ејван үчүн
јашыл от битирирсән.

Инсан үчүн биткиләр
битирирсән ки,S

Ишләјиб торпагдан
азугә јығсын,

15 Үрәјини шәнләндирән
шәраб,m
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Үзүнә сығал верән
зејтун јағы,

Ҹаныны гүввәтләндирән
чөрәк јетирирсән.*

16 Је�ованын ағаҹлары,
Әкдији Ливан сидрләри
дојунҹа су ичир,

17 Гушлар онларда јува гурур.
Лејләјин еви+

ардыҹ ағаҹыдыр,
18 Дағ кечисинин, ојлағыдыр

уҹа дағлар.
Јалчын гајалар гајадовша-
нына сығынаҹагдыр.-

19 Вахтлары бәлли етмәк
үчүн ајы јаратды,

Ҝүнәш дә гүруб едәҹәји
вахты билир.¸

20 Мешәдәки бүтүн �ејванлар
ҝәзишдији вахтда

Гаранлығы ендирирсән,
ҝеҹә олур./

21 Ҝәнҹ асланлар шикар үчүн
нәрә чәкир,1

Јемләрини Алла�дан истә-
јирләр.À

22 Дан јери сөкүләндә
Гејб олурлар, јуваларына
чәкилиб јатырлар.

23 Инсан иш башына ҝедир,
Ахшамадәк чалышыр.

24 Еј Је�ова, ҝөрдүјүн ишләр
неҹә дә чохдур!3

Һәр бирини
�икмәтлә ҝөрмүсән.4

Јер үзү хилгәтинлә долу-
дур:

25 Бах, дәниз — нә бөјүк,
нә әнҝин!

Орада сајсыз ҹанлылар,
хырда, ири мәхлуглар гај-
нашыр.S

26 Үзәриндә ҝәмиләр үзүр.
Ливјатаны�m да јаратмысан
орада ојнамаг үчүн.

5>8B6: � �º¸ÀbÀ +*fD

27 Бунларын �амысы
Сәни ҝөзләјир ки,

Рузиләрини вахтлы-вах-
тында верәсән.*

28 Нә верирсән,
ону јығырлар,+

Әлини ачырсан,
наз-немәтлә дојурлар.,

29 Үзүнү ҝизләдирсән,
вурнухурлар,

Нәфәсләрини кәсирсән�,
өлүб торпаға гајыдыр-
лар.-

30 Ру�уну ҝөндәрирсән,
јаранырлар;¸

Јерин үзәрини тәзәләјир-
сән.

31 Је�ованын әзәмәти
әбәди вар олаҹаг!

Је�ова ишләриндән
�әзз алаҹаг./

32 О, јерә баханда
јер титрәјир,

Дағлара тохунанда
орадан түстү галхыр.1

33 Өмрүм боју Је�ованын шә-
нинә нәғмә дејәрәм,À

Нә гәдәр ки варам,
Алла�ымы нәғмәләрдә
тәрәннүм едәрәм.3

34 Гој дүшүнҹәләрим
Она хош олсун�.

Мән Је�овада
севинҹ тапарам.

35 Ҝүна�карларын көкү
јер үзүндән кәсиләҹәк,

Шәр адамлар
бир да�а олмајаҹаг.4

Еј варлығым,
Је�оваја алгыш ет!
Ја�а алгыш един!

105 Је�оваја шүкүр
един,S адыны чағы-
рын,
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Халглар арасында
ишләрини бәјан един.*

2 Шәнинә нәғмә дејин,
Ону нәғмәләрдә тәрән-
нүм един,

Һејрәтамиз ишләри барәдә
дәриндән дүшүнүн�.+

3 Мүгәддәс ады илә
фәхр един.,

Гој Је�ованы ахтаранла-
рын үрәји шад олсун!-

4 Је�ованы ахтарын,¸

Ондан ҝүҹ диләјин.
Даим Онун ҹамалыны
ахтарын.

5 Мө�тәшәм ишләрини,
Мөҹүзәләрини, ағзындан
чыхан �өкмләри хатыр-
лајын,/

6 Еј гулу Ибра�имин нәсли,1

Еј Јагубун оғуллары,
сечдији бәндәләр!À

7 О, Алла�ымыз Је�овадыр,3

Һөкмләри бүтүн дүнјада
иҹра олунур.4

8 О, ә�дини әбәдијјәт боју,
Вәдини мин нәслә гәдәр
хатырлар.S

9 Ибра�имлә бағладығы
ә�ди,m

Ис�ага ичдији анды
унутмаз. U

10 Буну Јагуб үчүн фәрман,
Исраил үчүн �әмишәлик
бир ә�д етди.

11 Деди: «Кәнан торпағыны
Сәнә мирас верәҹәјәм».V

12 О вахт онлар
сајҹа аз идиләр,Ä

Бәли, чох аз идиләр, орада
гәриб кими јашајырды-
лар.W

13 Елдән-елә долашыр,
Мәмләкәтдән мәмләкәтә
көчүрдүләр.Y

5>9B6 � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB +*`À/À /*ZmO
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14 Һеч кими гојмады ки,
онлары инҹитсин,*

Онлардан өтрү падша�ла-
ры тәнбе� етди.+

15 «Мәс� етдикләримә
дәјмәјин,

Пејғәмбәрләримә
пислик етмәјин!» — деди.,

16 Өлкәјә гытлыг ҝөндәрди,-

Әрзаг тәдарүкүнү кәсди.
17 Онларын габағынҹа

бир нәфәри,
Көләлијә сатылмыш
Јусифи ҝөндәрди.¸

18 Онун ајагларыны зәнҹир-
ләдиләр,/

Бојнуна дәмир �алга тах-
дылар�,

19 Је�ованын сөзү
ҝерчәкләшәнә гәдәр.1

Алла�ын сөзү
ону сафлашдырды.

20 Падша� ону азад етмәк
үчүн,

Бәли, халгларын �өкмдары
ону зиндандан чыхармаг
үчүн адам ҝөндәрди.À

21 Ону ев ә�ли үзәриндә
аға гојду,

Варидатыны онун ихтија-
рына верди ки,3

22 Наибләри үзәриндә
сәла�ијјәти олсун,

Ағсаггалларына
�икмәт өјрәтсин.4

23 Сонра Исраил Мисирә
ҝәлди,S

Јагуб Һам өлкәсиндә
гәриб кими јашады.

24 Алла� халгыны орада
бә�рәли етди,m

Онудүшмәнләриндән
ҝүҹлү етди. U

25 Дүшмәнләринин үрәјиндә
халгына гаршы нифрәт
ојатды ки,
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Гулларына гаршы гәсд гур-
сунлар.*

26 О, гулу Мусаны,+

Сечдији Һаруну ҝөндәрди.,

27 Онлар мисирлиләр арасын-
да Алла�дан әламәтләр,

Һам өлкәсиндә Онун мөҹү-
зәләрини ҝөстәрдиләр.-

28 Алла� гаранлыг ҝөндәрди,
өлкәјә зүлмәт чөкдү.¸

Онлар Онун сөзүндән
чыхмадылар.

29 О, өлкәнин суларыны
гана дөндәрди,

Балыгларыны тәләф етди./

30 Бүтүн өлкәјә
гурбағалар долушду,1

Падша�ларын отагларына
гәдәр.

31 О әмр етди мозаланлар
ҝәлсин,

Мығмығалар бүтүн әрази-
ләри бүрүсүн.À

32 Јағыш јеринә долу
јағдырды,

Торпагларына илдырым
ҝөндәрди.3

33 О, үзүм бағларыны, әнҹир
ағаҹларыны мә�в етди,

Өлкәнин бүтүн ағаҹлары-
ны гырды.

34 Әмр етди чәјирткәләр ҝәл-
син,

Сајсыз-�есабсыз бала чә-
јирткәләр ахышсын.4

35 Онлар өлкәдәки
бүтүн биткиләри,

Торпағын бар-бә�әрини
једиләр.

36 О, өлкәдәки бүтүн илкин-
ләри,

Белләриндән ҝәлән илкин-
ләри� өлдүрдү.S

37 Халгыны гызыл-ҝүмүшлә
орадан чыхартды,m

5>9B7: � ÁÀ`eÀZB VSjSWSV ÄºÆWÀ`SZSZ
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Гәбиләләри арасында
бүдрәјән олмады.

38 Онлар чыханда
Мисир севинирди,

Чүнки Исраил хофу
онлары бүрүмүшдү.*

39 Худавәнд булуддан
сәдд чәкди,+

Ҝеҹәни ишыгландырмаг
үчүн алов ҝөндәрди.,

40 Онлар әт истәјәндә
билдирчин ҝөндәрди,-

Онлары сәмави чөрәклә
дојурду.¸

41 Гајаны јарды,
су фышгырды,/

Сә�рада чај кими ахды.1

42 Чүнки гулу Ибра�имә вер-
дији мүгәддәс вәдини
унутмамышды.À

43 О, халгыны фәрә� ичиндә,3

Сечилмишләрини севинҹ
сәдалары илә азад етди.

44 Онлара халгларын торпаг-
ларыны верди;4

Јаделлиләр зә�мәт чәкди,
бә�рәси онлара галды,S

45 Белә ки, Онун фәрманла-
рына әмәл етсинләр,m

Ганунларына бағлы гал-
сынлар.

Ја�а алгыш един!

106 Ја�а алгыш един!
Је�оваја шүкүр един,
чүнки кәрамәтли-
дир,U

Мә�әббәти әбәдидир.V

2 Ким Је�ованын мө�тәшәм
ишләриндән даныша би-
ләр?

Ким Онун тәрифәлајиг иш-
ләрини бәјан едә биләр?Ä

3 Хошбәхтдир о кәсләр ки,
�агг-әдаләтә бағлыдыр,

Һәр заман
дүрүст давраныр.W

4 Еј Је�ова,
халгына лүтф ҝөстәрәндә
мәни дә јада сал.Y
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Гејдимә гал,
мәнә ниҹат вер ки,

5 Сечилмишләринә* нәсиб
етдијин кәрамәтдән
мән дә дадым,

Халгынла бирҝә
севиниб-шадланым,

Ирсинә гошулуб
Сәни фәхрлә тәриф едим.

6 Ата-бабаларымыз кими,
биз дә ҝүна� етдик,+

Надүрүстлүк етдик,
пис ишләр ҝөрдүк.,

7 Ата-бабаларымыз Мисирдә
Сәнин мө�тәшәм ишлә-
ринин гәдрини билмәди-
ләр,

Сәнин бол мә�әббәтини
јаддан чыхартдылар,

Сәнә гаршы галхдылар, дә-
низин, Гырмызы дәнизин
кәнарында.-

8 Лакин О, Өз ады наминә
онлары гуртарды ки,¸

Гүдрәтини әјан етсин./

9 О әмр етди
Гырмызы дәниз гуруду,

Онлары дәнизин диби илә
чөллүкдә апарырмыш
кими апарды.1

10 Онлары дүшмән әлиндән,
Јағы пәнҹәсиндән
чәкиб алды.À

11 Сулар дүшмәнләрин
үстүнү өртдү,

Бири дә сағ галмады.3

12 О заман Онун вәдинә
инандылар,4

Она нәғмә дедиләр.S

13 Амма чох чәкмәди ки,
ишләрини унутдулар;m

Мәслә�әтини ҝөзләмәди-
ләр.

14 Сә�рада нәфсә ујдулар,U

Бијабанда
Алла�ы сынадылар.V

15 Ода истәдикләрини
онлара верди

Вә ҹанларына гырыб-төкән
азар салды.*

16 Дүшәрҝәнин ичиндә
Мусаја,

Је�ованын мүгәддәс бән-
дәси Һаруна+ пахыллыг
етдиләр,,

17 Онда јер араланыб
Датаны удду,

Абирамын башына топла-
шанлары өзүнә гәрг
етди.-

18 Бу күтләнин арасына
од дүшдү,

Алов шәр адамлары
мә�в етди.¸

19 Һурибдә дана дүзәлтдиләр,
Төкмә бүтә сәҹдә етдиләр./

20 Мәним ҹалалымы
От јејән дананын
сурәтинә дәјишдиләр.1

21 Алла�ы, хиласкарларыны
унутдулар,À

Мисирдә әзәмәтли
ишләр ҝөрәни,3

22 Һам өлкәсиндә мө�тәшәм
ишләр ҝөрәни,4

Гырмызы дәниздә
вә�мли ишләр
ҝөрәниS унутдулар.

23 О, аз галмышды онларын
мә�винә әмр версин,

Амма сечдији гулу Муса
Она јалварды ки,

Мә�ведиҹи гәзәбини
јатырсын.m

24 Фүсункар торпагдан
икра� етдиләр,U

Онун вәдинә
иман ҝәтирмәдиләр.V

25 Өз чадырларында
�еј дејиндиләр,Ä

Је�ованын сөзүнү
ешитмәдиләр.W

26 Ода әлини галдырыб
анд ичди ки,

Ҹәсәдләрини сә�рада
јерә сәрәҹәк,Y
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27 Нәсилләрини халглар ара-

сында јыхаҹаг,
Онлары дијарбәдијар
сәпәләјәҹәк.*

28 Онлар Фаур Баалына
ситајиш етмәјә,+

Өлүләрә� ҝәтирилән гур-
банлары јемәјә башлады-
лар.

29 Әмәлләри илә Ону гәзәб-
ләндирдиләр,,

Ичләринә гырғын дүшдү.-

30 Фән�ас галхыб
ишә гарышанда

Гырғын кәсилди.¸

31 Бу, нәсилләр боју,
әбәдилик

Онун үчүн сале�лијә
јазылды./

32 Сонра Мәриба суларында
Ону �ирсләндирдиләр,

Онларын уҹбатындан
Муса зәрәр чәкди.1

33 Ону әсәбиләшдирдиләр,
О да дүшүнмәдән даныш-
ды.À

34 Онлар Је�ованын әмрин-
дән чыхдылар,3

Халглары мә�в етмәдиләр.4

35 Башга халгларла
гајнајыб-гарышдылар,S

Онларын адәтләрини ҝө-
түрдүләр.m

36 Онларын бүтләринә
ситајиш етдиләр,U

Бу, онлара тәлә олду.V

37 Оғулларыны, гызларыны
Ҹинләрә гурбан ҝәтирди-
ләр.Ä

38 Мәсумларын
ганыны төкүрдүләр,W

Кәнан бүтләринә
гурбан верәрәк

Өз оғул-гызларынын
ганыны ахыдырдылар.Y

5>:B6< � �W* +SWaSZE ¾Wº SZa*ZW*`E U*O
fd/ Æ*Zam4 *WW*ÑW*` ZÀ4À`/À bdbdWd`D

Беләҹә, өлкә гана буланыб
мурдар олду.

39 Әмәлләри илә өзләрини
мурдарладылар,

Хәјанәт етдиләр�.*

40 Ахырда Је�ованын гәзәби
халгына гаршы күкрәди,

Өз ирсинә нифрәт етди.
41 Дәфәләрлә онлары халгла-

рын ө�дәсинә бурахды
ки,+

Онлара нифрәт едәнләр
онлара аға олсун.,

42 Дүшмәнләр онлара
зүлм етди,

Онларын әли алтында гал-
дылар.

43 О, онлары дәфәләрлә гур-
тарырды,-

Лакин онлар аси олуб
итаәт ҝөстәрмирдиләр,¸

Өз тәгсирләри уҹбатындан
рәзил олурдулар./

44 Амма О, аҹынаҹаглы �алла-
рыны ҝөрүрдү,1

Фәрјадларыны ешидирди.À

45 Онларын хатиринә
ә�дини јада салырды,

Бол мә�әббәтинә ҝөрә
рә�м ҝөстәрирди.3

46 Онлары әсир едәнләрин
гәлбиндә

Онлара гаршы мәр�әмәт
ојадырды.4

47 Еј Алла�ымыз Је�ова,
бизи хилас ет,S

Бизи халгларын арасындан
топла ки,m

Сәнин мүгәддәс адына
�әмд едәк,

Ифтихарла Сәни уҹалдаг. U

48 Исраилин Алла�ы Је�оваја
Әзәлдән әбәдијјәтәдәк
алгыш олсун!V

Бүтүн бәшәр «амин» десин.
Ја�а алгыш един!

5>:B7= � ÁÀ`eÀZB 4SZ* 1b/SWÀ`D

�¿�D 5>:
* �, 6:B77
�Z 8B6;

+ �U 69B7
Áj =B5>

, �U 69B:
�Z 76B5:

- �U 69B=
5` 5>B<

¸ �U 69B;E <

/ �U 69B55O57

1 �U 6>B6E 56
�U 6;B57E 58

À �U 6>B5>

3 �j 5:B5>
�j 5;B56
ÁV 5B65

4 �U 77B96
�Z ;B5E 6

S �j 59B:7
ÁV 5B77

m ¿j 6B:

U ÁV 6B55E 56
6�/ 5;B56

V �f 67B76E 77

Ä �Z 56B75
6�/ 5:B5E 7
6�/ 5;B5;E 5<
¿` ;B7>E 75
5` 5>B6>

W 6�/ 65B5:

Y Á4 5:B6>
��������������������

�*¸ aºbdZ
* ¿` 7B=

+ �Z 76B7>
ÁV 7B<

, ÁV 5>B:O<

- ÁV 5>B55E 56
5	j 56B55

¸ ÁV 8B5

/ ÁV :B5O9

1 ÁV 6B5<

À ÁV 7B=

3 �f 78B:
�Z 76B7:
¿j :7B;

`a 7B76
�W 6B57

4 ¹4 =B=

S ˛+ ;=B=

m ¿` 76B7;

U 5�Y 5:B79

V 5�Y 6=B5>
˛+ 85B57
�V 5B:<



837 ˛¿��� 5>;B5—66

107 Је�оваја шүкүр един,
чүнки кәрамәтли-
дир,*

Мә�әббәти әбәдидир.+

2 Белә десин Је�ованын
хилас етдији,

Дүшмән әлиндән
азад етдији кәсләр,,

3 Дијар-дијар јығдығы,-

Шәргдән, гәрбдән,
Шималдан, ҹәнубдан топ-
ладығы кәсләр.¸

4 Онлар сә�рада, бијабанда
долашырдылар,

Бир шә�әрә јол тапмырды-
лар ки, ҝедиб орада јаша-
сынлар.

5 Онлар аҹырдылар,
сусајырдылар,

Тагәтсизликдән �ушлары-
ны итирирдиләр.

6 Дар ајагда Је�оваја
фәрјад едирдиләр,/

Ода онлары әзаб-әзијјәт-
дән гуртарырды.1

7 Мәскән салмаг үчүн
бир шә�әрә чатанадәкÀ

Онлары доғру јолла апар-
ды.3

8 Гој инсанлар Је�оваја
шүкүр етсин4

мә�әббәтинә ҝөрә,
Бәшәр оғлу үчүн ҝөрдүјү
�ејрәтли ишләринә ҝөрә.S

9 Чүнки сусузлара су ичир-
дир,

Аҹлары немәтләрлә доју-
рур.m

10 Бәзиләри зүлмәтин дибин-
дә јашајырды,

Дәмир буховлардан әзијјәт
чәкирди, мә�бус иди,

11 Чүнки Алла�ын сөзүнә
гаршы чыхмышдылар,

Һагг-Тааланын мәслә�әти-
ни рәдд етмишдиләр. U

12 Одур ки, сыхынтыларла
үрәкләрини рам етди.*

Јыхылырдылар, онлара
көмәк едән олмурду.

13 Дар ајагда Је�овадан
имдад диләјирдиләр,

Јенә дә онлары
бәладан гуртарырды.

14 Онлары зүлмәтин дибин-
дән азад едирди,

Буховларыны гопарыб
ачырды.+

15 Гој инсанлар Је�оваја
шүкүр етсинләр
мә�әббәтинә ҝөрә,,

Бәшәр оғулларына ҝөстәр-
дији �ејрәтли ишләринә
ҝөрә.

16 Мис гапылары сындырды,
Дәмир рәзәләри гырды.-

17 Ахмаглар асиликләри илә,¸

Ҝүна�лары илә башларына
бәла ачырдылар./

18 Һәр јемәкдән ијрәнирди-
ләр,

Өлүмүн гапыларына јахын-
лашырдылар.

19 Дар ајагда Је�овадан
имдад диләјирдиләр,

Јенә дә онлары бәладан
гуртарырды.

20 Сөзүнү ҝөндәрирди,
онлары сағалдырды,1

Онлары дүшдүкләри гују-
лардан чыхарырды.

21 Гој инсанлар Је�оваја
шүкүр етсинләр
мә�әббәтинә ҝөрә,

Бәшәр оғулларына ҝөстәр-
дији �ејрәтли ишләринә
ҝөрә.

22 Гој шүкранларыны
гурбан ҝәтирсинләр,À

Онун ишләрини севинҹ сә-
далары илә бәјан етсин-
ләр.

�˚"��Å� �½	
¿
L5>;Q59>OÆS YÀ4Yd`W*`M

�¿�D 5>;
* �V 5<B5=

+ 5�Y 5:B78
˛+ 5>7B5;

, ¿j 79B5>
¿` 59B65

S 8B5>

- ˛+ 5>:B8;
¿` 6=B58

¸ ¿j 87B9E :
¿` 75B<

/ Áj 9B58E 59

1 ¿j 85B5;

À �À 55B7

3 ¿j 7>B65

4 5�Y 5:B<

S ˛+ 8>B9

m ˛+ 78B5>
¿j 99B6
�V 5B97

U ˛+ 5>:B87

`a 7B86

��������������������

�*¸ aºbdZ
* �, 6:B65

+ ˛+ :<B:
˛+ 58:B;
¿j 8=B<E =
¿j :5B5

, 
`a 7B66

- ¿j 89B5E 6

¸ ¿` 6B5=

/ 
`a 7B7=

1 ˛+ 58;B7

À �, ;B56
˛+ 9>B58



˛¿��� 5>;B67—5><B8 838
23 Ҝәми илә дәниздә

сәја�әт едәнләр,
Дәрјаларда тиҹарәт едән-
ләр*

24 Је�ованын ишләрини,
Әнҝин сулардакы харигә-
ләрини,+

25 Сөзү илә туфан гопдуғуну,,

Далғалары габартдығыны
ҝөрдүләр.

26 Онлар ҝөјләрә галхыр,
Дәринлијә енирләр.
Бәдбәхтлик јахынлашанда
ҹанлары әлдән ҝедир.

27 Сәрхош адам кими фырла-
ныр, сәндәләјирләр,

Баҹарыглары пуча чыхыр.-

28 Дар ајагда Је�оваја
фәрјад едирләр,¸

Онлары бәладан гуртарыр.
29 Гасырғаны рам едир,

Дәнизин далғалары јатыр./

30 Сакитлик чөкәндә севи-
нирләр,

Онлары истәдикләри
лимана апарыр.

31 Гој инсанлар Је�оваја
шүкүр етсинләр
мә�әббәтинә ҝөрә,

Бәшәр оғулларына ҝөстәр-
дији �ејрәтли ишләринә
ҝөрә.1

32 Гој ҹамаат ичиндә
Ону уҹалтсынлар,À

Ағсаггаллар мәҹлисиндә
тәриф етсинләр.

33 О, чајлары сә�раја,
Ахар сулары гураглыға,3

34 Бәрәкәтли торпағы
шоранлыға дөндәрир,4

Орадакы сакинләрин
шәр әмәлләринә ҝөрә.

35 Сә�ралығы ҝөлә чевирир,
Гураг јердә чешмәләр гај-
надыр.S

36 Аҹлары орада мәскунлаш-
дырыр ки,m

Шә�әр салыб јашасынлар. U

37 Онлар әкин әкир,
үзүмлүкләр салырлар,*

Бол мә�сул топлајырлар.+

38 Онлара хејир-бәрәкәт ве-
рир, чохалырлар,

Мал-гараларынын сајы
азалмыр.,

39 Амма сыхынты, әзаб,
гәм-гүссә ҝөрәндә

Јенә халгын сајы азалыр,
бели бүкүлүр.

40 О, әсилзадәләрин үстүнә
нифрәт јағдырыр,

Онлары јолсуз-ризсиз сә�-
рада сәрҝәрдан едир.-

41 Фәгири исә
зүлмдән горујур,¸

Аиләсини бөјүдүр,
сүрү кими чохалдыр.

42 Дүрүст адамлар
буну ҝөрүб севинир,/

Надүрүстләрсә
ағзыны јумур.1

43 Ағыллы кимдирсә,
гој бунлары нәзәрә ал-
сын,À

Је�ованын хејирха� әмәл-
ләринә јахшы-јахшы
диггәт етсин.3

Давудун мәзмуру.

108 Үрәјим мәтиндир,
еј Алла�,

Бүтүн варлығым
шәнинә нәғмә дејәҹәк.4

2 Дилләнин, еј телли аләт-
ләр, еј чәнҝләр!S

Мән сүб� шәфәгини
ојадарам.

3 Сәни елләр ичиндә уҹалда-
рам, еј Је�ова,

Халглар арасында
шәнинә нәғмә дејәрәм.

4 Чүнки мә�әббәтин бөјүк-
дүр, ҝөјләрә чатыр,m

Вәфадарлығын
асимана уҹалыр.
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5 Худаја, ҝөјләр үзәриндә

уҹал,
Гој ҹалалын бүтүн ҹа�аны
бүрүсүн.*

6 Сағ әлинлә
бизә гуртулуш вер,
мәнә �ај вер,

Гој истәкли бәндәләрин
ниҹат тапсын.+

7 Мүгәддәс Алла�� деди:
«Севиниб-ҹошаҹағам,
Си�амы истәдијим кәсә
пај верәҹәјәм,,

Суггут дәрәсини
өлчүб бөләҹәјәм.-

8 Ҝилад¸ Мәнимдир,
Мәнәссә Мәним,

Әфраим башымын
дәбилгәсидир�,/

Јә�уда әлимдә
өндәр әсасыдыр.1

9 Муаб јујунмаг үчүн
тештимдир,À

Сәндәлими Әдума туллаја-
ҹағам,3

Филиштин үстүнә зәфәр
�арајы чәкәҹәјәм».4

10 Ким мәни исте�камлы
шә�әрә апарар?

Ким мәни Әдума гәдәр апа-
рар?S

11 Сәндән башга ким буну
едәр, еј Алла�?

Еј бизи тәрк едән,
да�а ордуларымызын
үстүндә дөјүшә чыхмајан
Алла�ымыз.m

12 Бизә көмәк ол,
сыхынтыдан гуртулаг,U

Әбәсдир инсандан
хилас ҝөзләмәк.V

13 Биз Алла�дан ҝүҹ аларыг,Ä

О, дүшмәнләримизи тапда-
лајар.W

5><B; � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB �WW*Ñ ½4 YºO
-À//Àa YÀV*ZmZ/*D 5><B< � ÁÀ`eÀZB
Sab1ÑV*Ym/m`D

Дирижора. Давудун мәзмуру.

109 Еј мәд� етдијим
Алла�,* сусма!

2 Чүнки шәр, фырылдаг
адамлар ағызларыны
әлеј�имә ачыб,

Јаланчы дилләри
мәндән данышыр.+

3 Һәр тәрәфдән мәнә
аҹы сөзләр јағдырырлар,

На�агдан мәнимлә
дава едирләр.,

4 Севҝимин әвәзиндә
мәнә гаршы чыхырлар,-

Мән исә �еј дуа едирәм.
5 Јахшылығыма јаманлыгла,¸

Мә�әббәтимә нифрәтлә
ҹаваб верирләр./

6 Гој онун �акими
шәр адам олсун,

Сағ јанында әлеј�дары
дурсун.

7 Мү�акимә олунанда
мүгәссир чыхсын,

Һәтта дуасы да
ҝүна�а јазылсын.1

8 Гој өмрү ҝөдәк олсун,À

Вәзифәсини�
башгасы тутсун.3

9 Балалары јетим галсын,
Арвады дул галсын.

10 Өвладлары дәрбәдәр дүш-
сүн, диләнчи олсун,

Чөрәк ахтарсын,
виранәликдә јашасын.

11 Варыны, јохуну
сәләмчи әлиндән алсын,

Газандығыны јаделлиләр
талајыб апарсын.

12 Һеч кимсәдән
мә�әббәт ҝөрмәсин,

Јетим галмыш балаларына
кимсәнин јазығы ҝәлмә-
син.

13 Гој онун төрәмәләри
гырылсын,4
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Адлары бир нәсилдә
итиб-батсын.

14 Гој Је�ова онун ата-ба-
басынын тәгсирини
унутмасын,*

Анасынын ҝүна�ы силин-
мәсин.

15 Гој ҝүна�лары даим Је�о-
ванын өнүндә галсын,

Гој Алла� онларын адыны
јер үзүндән силсин.+

16 Чүнки белә адам хејирха�-
лыг етмәји унудуб,,

Фағыр-фүгәраны,
гәлби гырыг адамы

Өлдүрмәк үчүн
тәгиб едиб.-

17 Гарғышы севирди,
өз башына ҝәлди,

Алгышы хошламырды,
алгыш ҝөрмәди.

18 Гарғыш әјниндә
палтар олду,

Су кими вүҹудуна,
Јағ кими сүмүкләринә
�опду.

19 Гој гарғышлары әјниндәки
палтар кими ону бүрү-
сүн,¸

Ҝәздирдији гуршаг кими
белинә долансын.

20 Будур Је�ованын вердији
�агг мәнә гаршы чыхана,/

Әлеј�имә пис сөзләр даны-
шана.

21 Сән, еј Күлли-Ихтијар
Је�ова,

Адын наминә
мәнә көмәк ет,1

Мәни гуртар, ахы хејирха�-
лығын бөјүкдүр.À

22 Мән бичарәјәм, фағырам,3

Көксүмдә үрәјим
дәлик-дешикдир.4

23 Гејб олан көлҝәтәк
чәкилиб ҝедирәм,

Силкиниб атылмышам
чәјирткә кими.

24 Оруҹ тутмагдан
дизләрим әсир,

Бир дәри бир сүмүк
галмышам.

25 Мәнә лағ едирләр,*

Мәни ҝөрәндә
башларыны булајырлар.+

26 Мәнә көмәк ет,
еј Алла�ым Је�ова,

Мә�әббәтинлә мәни гур-
тар.

27 Гој билсинләр ки,
бу Сәнин әлиндир,

Буну Сән етдин,
еј Је�ова, Сән.

28 Гој онлар гарғыш етсин-
ләр, Сән исә мәнә
хејир-дуа сөјлә.

Гој онлар үстүмә галхдыг-
да хәҹил олсунлар,

Гулун исә севинсин.
29 Гој әлеј�дарларым

рәзаләтә бүрүнсүн,
Рүсвајчылығы палтар кими
әјинләринә ҝејсинләр.,

30 Дилимдән Је�оваја
тәрифләр ахар,

Изди�ам гаршысында
Ону мәд� едәрәм,-

31 Чүнки О, фағырын
сағында дурур,

Ону мә�в етмәјә чалышан-
лардан горујур.

Давудун мәзмуру.

110 Је�ова ағама деди:
«Дүшмәнләрини кә-
тил кими ајағынын
алтына гојанадәк

Сағымда отур».¸

2 Је�ова сәнин гүдрәт әсаны
Сиондан узадаҹаг,

«Ҝет, дүшмәнләринин ара-
сында �акимијјәт сүр», —
дејәҹәк./

3 Сән ордуларыны топлады-
ғын ҝүн халгын �азыр ду-
раҹаг,

Сүб� шәфәгиндән доған
ше�ә бәнзәр бир јығын
ҝәнҹ
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Ҝөзгамашдырыҹы мүгәд-
дәслик ичиндә јанына ҝә-
ләҹәк.

4 Је�ова анд ичиб,
гәрарыны дәјишмәз.

«Сән Мәликсадиг тим-
саллы

Әбәди ка�инсән».*

5 Је�ова сәнин сағ тәрәфин-
дә олаҹаг,+

Гәзәб ҝүнүндә падша�ла-
ры гырыб-төкәҹәк.,

6 Халглара чыхардығы �өк-
мүнү иҹра едәҹәк,-

Јери ҹәсәдләрлә долдура-
ҹаг.¸

Уҹсуз-буҹагсыз дијарын�
башчысыны әзәҹәк.

7 Јол үстүндәки чешмәдән
су ичәҹәк,

Буна ҝөрә башыны
дик тутаҹаг.

111 Ја�а� алгыш един!/

� ��W1e�

Дүз адамларын ичиндә,
онларын мәҹлисиндә

� ��1b�

Бүтүн гәлбимлә Је�ованы
уҹалдарам.1

� ��SY1W�
2 Је�ованын ишләри бөјүк-

дүр,À

� �˙*W1b�

Онлардан �әзз аланлар
онлары арашдырыр.3

� �Á1�
3 Онун әмәлләриндә

е�тишам, әзәмәт вар,
� ��*,�

Әдаләти әбәдидир.4

� �˛*UZ�
4 Мө�тәшәм ишләрини

јаддашлара �әкк едир.S

	 �	1b�

Је�ова шәфгәтлидир,
мәр�әмәтлидир.m

55>B: � �*fd/ +ºbºZ /ºZU*ZmZD 555B5
� �1Ñ\,* */mZmZ -ma* e\`Y*amD


 �
1b�
5 Ондан горханларын

рузисини јетирәр.*

� ��d/�

Ә�дини даим јадда сахлар.+

� ��*e�
6 Халгларын мирасыны

Өз үммәтинә верәрәк,

 �*Y1/�

Ишләринин гүдрәтини
онлара нүмајиш етдириб.

� ��1Y�
7 Һәгигәтдир, әдаләтдир

әлләринин иши.-

� ��dZ�

Бүтүн бујруглары етибар-
лыдыр.¸

� ��*Y1f�
8 Онлар �әмишә, индидән та

әбәдијјәтәдәк сабитдир,
� ��UZ�

Һәгигәтдән, сале�ликдән
јаранмышлар./

� ��1�
9 О, халгына гуртулуш

верди.1

� �
a*/1�

Ә�дини әбәдилик
бәргәрар едиб.

� ��\e�

Онун ады мүгәддәсдир,
зә�млидир.À

� ��1Uj�
10 Һикмәтин башы

Је�овадан горхмагдыр.3

� ��SZ�

Әмрләринә әмәл едән
ағыллы адамдыр.4

� �
*,�

Гој О, дүнја дурдугҹа
мәд� олунсун!

112 Ја�а алгыш един!S

� ��W1e�

Нә хошбәхтдир
Је�овадан горхан,m

� ��1b�

Онун әмрләриндән
зөвг алан адам. U
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� ��SY1W�

2 Онун соју јер үзүндә
гүдрәтли олаҹаг.

� �˙*W1b�

Дүрүст адамын нәсли
мүбарәк олаҹаг.*

� �Á1�
3 Евиндә боллуг вар,

дөвләт вар,
� ��*,�

Сале�лији әбәди дурар.
� �˛*UZ�

4 О, дүрүстләр үчүн зүлмәт-
дә шәфәг сачан нурдур.+

	 �	1b�

О, шәфгәтлидир, мәр�әмәт-
лидир,, сале�дир.


 �
1b�
5 Сәхавәтлә борҹ верән ада-

мын иши аванд олар.-

� ��d/�

О, �әр ишиндә әдаләтли-
дир.

� ��*e�
6 О, әсла сарсылмаз.¸

 �*Y1/�

Сале�ин ады унудулмаз./

� ��1Y�
7 Бәд хәбәр ону горхутмаз,1

� ��dZ�

Үрәји архајындыр,
Је�оваја ҝүвәнир.À

� ��*Y1f�
8 Үрәји титрәмәз, горхмаз,3

� ��UZ�

Нә�ајәтдә дүшмәнинә мү-
зәффәр нәзәрлә бахар.4

� ��1�
9 О, сәхавәтлә пајлајыр,

јохсуллара верир.S

� �
a*/1�

Сале�лији әбәди дурар,m

� ��\e�

Гүдрәти шан-шө�рәтлә
јүксәләр.

� ��1Uj�
10 Шәр адам буну ҝөрәндә

пахыллығы тутар,

� �"SZ�
Дишләрини гыҹајар,
әријиб ҝедәр.

� �
*,�
Шәр адамын арзулары
ҝөзүндә галар.*

113 Ја�а алгыш един!
Еј Је�ованын гулла-
ры, Ону уҹалдын,

Је�ованын адыны
мәд� един!

2 Је�ованын ады
тәриф едилсин

Индидән сонсузадәк.+

3 Је�ованын ады
мәд� едилсин

Ҝүндоғандан ҝүнбатана-
дәк.,

4 Је�ова бүтүн халглар
үзәриндә уҹадыр,-

Әзәмәти ҝөјләрдән дә
јүксәкдир.¸

5 Алла�ымыз Је�ованын
мисли вармы?/

Онун мәскәни уҹаларда-
дыр,

6 О әјилиб ҝөјә бахыр,
јерә бахыр,1

7 Мәзлуму тоз-торпагдан
галдырыр,

Јохсулу күллүкдән�
чыхарыр ки,À

8 Ону әсилзадәләрлә,
Халгынын әсилзадәләри
илә јанашы отуртсун.

9 Сонсуз гадына
јурд-јува верир,

Оғул-ушаг са�иби,
бәхтәвәр ана едир.3

Ја�а алгыш един!

114 Исраил Мисирдән
чыханда,4

Јагуб еви јад дилдә даны-
шан халгдан ајрыланда

2 Алла�ын мүгәддәс мәканы
Јә�уда,

Сәлтәнәти Исраил олду.S
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3 Дәниз буну ҝөрүб гачды,*

Иордан чајы ҝери
чәкилди.+

4 Дағлар гоч кими,,

Тәпәләр гузу кими атылыб-
дүшдү.

5 Еј дәниз, сәнә нә олду,
нијә гачдын?-

Еј Иордан,
нијә ҝери чәкилдин?¸

6 Еј дағлар, нијә гоч кими
атылыб-дүшүрдүнүз?

Еј тәпәләр, нијә гузу кими
атылыб-дүшүрдүнүз?

7 Еј јер үзү,
Рәббин өнүндә,

Јагубун Алла�ынын өнүн-
дә ләрзәјә ҝәл./

8 О, гајаны ҝөлә чевирир,
Сәрт гајадан булаг чыха-
рыр.1

115 Бизи јох, еј Је�ова,
бизи јох,

Өз адыны шәрәфләндир,À

Мә�әббәтинә,
вәфадарлығына ҝөрә.3

2 Нијә халглар:
«Һаны онларын Алла-
�ы?» — десин.4

3 Алла�ымыз ҝөјләрдәдир,
Истәдији �әр шеји едир.

4 Амма онларын бүтләри
гызылдыр, ҝүмүшдүр,

Инсан әлинин ишидир.S

5 Ағызлары вар,
даныша билмир,m

Ҝөзләри вар,
ҝөрә билмир,

6 Гулаглары вар,
ешидә билмир,

Бурунлары вар,
гоху билмир,

7 Әлләри вар,
�исс етмир,

Ајаглары вар,
јеријә билмир,U

Боғазларындан
сәс чыхмыр.V

8 Онлары дүзәлдәнләр дә,
Онлара ҝүвәнәнләр дә
онлар кими олаҹаг.*

9 Еј Исраил, Је�оваја ҝүвән,+

Одур сәнин көмәјин,
Одур галханын.,

10 Еј Һарун еви,-

Је�оваја бел бағла,
Одур көмәјиниз,
Одур галханыныз.

11 Еј Је�овадан горханлар,
Је�оваја ҝүвәнин,¸

Одур көмәјиниз,
Одур галханыныз./

12 Биз Је�ованын хатириндә-
јик, О, бизә
хејир-бәрәкәт верәҹәк,

Исраил евинә
хејир-бәрәкәт верәҹәк,1

Һарун евинә
хејир-бәрәкәт верәҹәк.

13 Је�ова Ондан горханлара,
Кичијә дә, бөјүјә дә
хејир-бәрәкәт верәҹәк.

14 Је�ова сизи,
Сизи вә оғулларынызы чо-
халдаҹаг.À

15 Гој јери-ҝөјү јарадан Је�о-
ванын3

Хејир-дуасы үзәриниздә
олсун.4

16 Ҝөјләр Је�ованындыр,S

Јери исә бәшәр оғуллары-
на вериб.m

17 Өлүләр, сүкут дијарына
дүшәнләрU

Ја�а алгыш етмәзләр.V

18 Биз исә Ја�а шүкүр едә-
рик,

Индидән сонсузадәк.
Ја�а алгыш един!

116 Је�ованы севирәм,
Чүнки ешидир� сәси-
ми, ешидир јалвары-
шымы.Ä
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2 Гулағыны мәнә тәрәф әјир.*

Нә гәдәр ки варам,
Ону сәсләрәм.

3 Өлүм ипләри мәнә долан-
мышды,

Мәзар мәни
ағушуна алмышды�,+

Дәрд-бәла мәни
үстәләмишди.,

4 Амма мән Је�ованын ады-
ны чағырдым:-

«Аман, Је�ова,
гуртар ҹанымы!»

5 Је�ова шәфгәтлидир,
әдаләтлидир,¸

Алла�ымыз мәр�әмәтли-
дир./

6 Је�ова нашы адамы
�ифз едир.1

Рәзил олмушдум,
О, мәни гуртарды.

7 Гој көнлүм јенә ра�ат ол-
сун,

Чүнки Је�ова мәнә
јахшылыг етди.

8 Сән ҹанымы өлүмдән,
Ҝөзүмү јаш төкмәкдән,
ајағымы бүдрәмәкдән
гуртардын.À

9 Мән Је�ованын өнүндә,
ишыглы дүнјада�
ҝәзәҹәјәм.

10 Иман етдијим үчүн
данышдым,3

Һәрчәнд әзаблар ичиндә
идим.

11 Тәлаша дүшәндә дедим:
«Бүтүн инсанлар јаланчы-
дыр».4

12 Мәнә етдији јахшылыгла-
рын әвәзиндә

Је�оваја нә верә биләрәм?
13 Ниҹат пијаләсини ҝөтүрә-

рәм,

55:B7 � ÁÀ`eÀZB j1\WdZ +ÀW*am YÀZS
b*]Ymj/mD �º¸Àb/À w
À4*`x a¾4ºZÀ
+*fD 55:B= � ÁÀ`eÀZB /S`SWÀ` ¾WVÀO
aSZ/ÀD

Је�ованын адыны чағыра-
рам.

14 Је�оваја дедијим нәзирлә-
ри јеринә јетирәрәм,

Бүтүн халгынын өнүндә.*

15 Садиг бәндәләринин
өлүмү

Је�ова үчүн ба�адыр.+

16 Амандыр, еј Је�ова,
Мән ки Сәнин гулунам,
Гулунам, кәнизинин оғлу-
јам.

Сән мәни буховлардан
азад етдин.,

17 Сәнә шүкранлардан гурбан
ҝәтирәрәм,-

Је�ованын адыны чағыра-
рам.

18 Је�оваја дедијим нәзирлә-
ри јеринә јетирәрәм,¸

Бүтүн халгынын өнүндә,/

19 Је�ованын евинин
�әјәтиндә,1

Сәнин мәркәзиндә,
еј Јерусәлим.

Ја�а алгыш един!À

117 Еј халглар, Је�оваја
алгыш един!3

Еј үммәтләр,
Ону уҹалдын!4

2 Чүнки бизә гаршы
мә�әббәти бөјүкдүр,S

Је�ованын сәдагәтиm

әбәдидир. U

Ја�а алгыш един!V

118 Је�оваја шүкүр един,
чүнки кәрамәтли-
дир,Ä

Мә�әббәти әбәдидир.
2 Гој Исраил десин:
«Мә�әббәти әбәдидир».

3 Һарун еви десин:
«Мә�әббәти әбәдидир».

4 Је�овадан горханлар
десин:

«Мә�әббәти әбәдидир».
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5 Дара дүшәндә

Ја�ы чағырдым,
Ја� мәнә �ај верди,
ҝенишлијә чыхарды.*

6 Је�ова мәним тәрәфимдә-
дир, горхмарам,+

Инсан мәнә нә едә биләр?,

7 Је�ова мәним тәрәфимдә-
дир, мәним көмәјимдир�,-

Мәнә нифрәт едәнләрә
мүзәффәр бахышларла
бахарам.¸

8 Је�оваја пәна� ҝәтирмәк,
Инсана ҝүвәнмәкдән јах-
шыдыр./

9 Је�оваја пәна� ҝәтирмәк,
Әсилзадәләрә ҝүвәнмәк-
дән јахшыдыр.1

10 Бүтүн халглар мәни дөврә-
јә алмышды,

Онлары Је�ованын ады
илә ҝери атдым.À

11 Мәни дөврәләјиб мү�аси-
рәјә алмышдылар,

Онлары Је�ованын ады
илә ҝери атдым.

12 Ары кими әтрафымы бүрү-
мүшдүләр,

Лакин коллуға дүшән алов
кими тезҹә сөндүрүлдү-
ләр,

Онлары Је�ованын ады
илә ҝери атдым.3

13 Мәни зәрблә итәләдиләр�
ки, јыхылым,

Амма Је�ова
дадыма јетишди.

14 Ја� пәна�ымдыр,
гүввәтимдир,

О, мәним ниҹатымдыр.4

15 Сале�ләрин чадырындан
Гуртулуш, севинҹ сәдала-

ры јүксәлир.
Је�ованын сағ әли

гүввәтини ҝөстәрир.S

55<B; � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB YÀZÀ V¾YÀV
1/ÀZWÀ`WÀ +S`ÄÀD 55<B57 � ˙SÄÀ` ,*O
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16 Је�ованын сағ әли
јухары галхыр,

Је�ованын сағ әли
гүввәтини ҝөстәрир.*

17 Өлмәрәм,
јашајаҹағам ки,

Ја�ын ишләрини
елан едим.+

18 Ја� мәни ҹидди
тәнбе� етди,,

Амма өлүмә
тәслим етмәди.-

19 Сале�лик дарвазаларыны
үзүмә ачын,¸

Орадан ҝириб
Ја�а алгыш едәҹәјәм.

20 Бу, Је�ованын дарвазасы-
дыр,

Орадан сале�ләр ҝирәр./

21 Сәнә алгыш едәрәм,
чүнки мәнә �ај вердин,1

Мәним хиласкарым олдун.
22 Бәнналарын

рәдд етдији даш
Күнҹүн әсас дашы олду.À

23 Буну едән Је�овадыр,3

Биз буна �ејран
галмышыг.4

24 Бу, Је�ованын јаратдығы
ҝүндүр,

О ҝүндә севиниб шад
оларыг.

25 Аман, Је�ова,
бизи хилас ет!

Је�ова, бизә гәләбә вер!
26 Је�ованын ады илә ҝәләнә

ешг олсун!S

Је�ованын евиндән
сизә алгыш дејирик.

27 Је�ова Алла�дыр,
Бизә нур верир.m

Әлиниздә будаглар бајрам
јүрүшүнә гошулун,U

Та гурбанҝа�ын бујнузла-
рына гәдәр ҝедин.V

28 Алла�ым Сәнсән,
Сәни тәриф едәрәм,
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Еј Алла�ым,
Сәни уҹалдарам.*

29 Је�оваја шүкүр един,+

чүнки кәрамәтлидир,
Мә�әббәти әбәдидир.,

� ��W1e��

119 Нә хошбәхтдир јолун-
да камил олан,

Је�ованын гануну илә
аддымлајан инсан!-

2 Нә хошбәхтдир Онун өјүд-
ләринә риајәт едән,¸

Бүтүн гәлби илә
Ону ахтаран инсан!/

3 Беләләри �агсызлыг ет-
мәз,

Онун јолларында аддым-
лајар.1

4 Сән бизә әмр етдин ки,
Бујругларына диггәтлә
әмәл едәк.À

5 Гајда-ганунуна
риајәт етмәк үчүн3

Тәки јолумда әзмлә дура
биләјдим,

6 О заман бүтүн әмрләрини
ҝөтүр-гој едәндә

Хәҹаләт чәкмәздим.4

7 Адил �өкмләрини өјрән-
дикҹә

Сәни сидги-үрәкдән уҹал-
дарам.

8 Гајда-ганунуна
риајәт едәрәм,

Нә олар, мәни бүсбүтүн
тәрк етмә.

� ��1b�
9 Ҹаван адам јолуну

неҹә пак сахлаја биләр?
Сәнин сөзүнә бахыб
өзүнү ҝөзләмәклә.S

10 Мән бүтүн гәлбимлә
Сәни ахтарырам,

Гојма әмрләриндән чы-
хым.m
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11 Сөзләрини гәлбимдә
�ифз едирәм ки,*

Сәнә гаршы ҝүна� етмә-
јим.+

12 Сәнә алгыш олсун,
еј Је�ова,

Мәнә гајда-ганунуну өјрәт.
13 Ағзындан чыхан бүтүн

�өкмләри
Дилимлә бәјан едирәм.

14 Дүнјанын сәрвәтиндән
чох

Сәнин өјүдләрин
мәнә севинҹ верир.,

15 Бујругларын барәдә
дәриндән дүшүнәрәм,-

Сәнин јолларындан
ҝөзүмү ајырмарам.¸

16 Тәләбләрин мәнә әзиздир,
Сәнин сөзүнү унутмарам./

� ��SY1W�
17 Бу гулуна јахшылыг ет,

Гој јашајыб Сәнин сөзүнә
гулаг ассын.1

18 Ҝөзләрими ач,
Гој ганунундакы ҝөзәл-
ликләри ајдын ҝөрүм.

19 Будијарда бир гәрибәм,À

Әмрләрини мәндән
ҝизләтмә.

20 Даим �өкмләринин
Интизарыны чәкирәм.

21 Сән әмрләрини позан-
лары,

Ләнәтә ҝәлмиш ловғала-
ры мә�кум етдин.3

22 Һәгарәти, нифрәти
мәндән кәнар ет,

Ахы өјүдләринә
әмәл етмишәм.

23 Һәтта башчылар топ-
лашыб әлеј�имә даны-
шанда

Бу гулун гајда-ганунун ба-
рәдә дүшүнүр.

24 Өјүдләрин мәнә әзиздир,4

Онлар мәслә�әтчимдир.S
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25 Ҹаным торпаға сәрилиб,*

Вердијин сөзә ҝөрә
јашат мәни.+

26 Јолларымы Сәнә билдир-
дим, мәнә �ај вердин.

Гајда-ганунуну өјрәт
мәнә.,

27 Бујругларынын мәнасыны
мәнә анлат ки,

Мө�тәшәм ишләринин дә-
ринликләринә варым.-

28 Гәм-гүссә әлиндән
јата билмирәм,

Вердијин сөзә ҝөрә
мәнә гүввәт вер.

29 Гојма јалан јола
гәдәм басым,¸

Мәнә лүтф ҝөстәр,
ганунуну өјрәт.

30 Мән сәдагәт јолуну
сечмишәм,/

Һөкмләрини �аглы сајы-
рам.

31 Өјүдләринә сарылмы-
шам,1

Мәни пешман ејләмә,
еј Је�ова.À

32 Әмрләринин јолунда гача-
ҹағам,

Чүнки Сән бу истәји
үрәјимә гојмусан�.

� �Á1�
33 Еј Је�ова, гајда-ганунунун

јолуну мәнә өјрәт,3

Ахырадәк бу јолда јеријә-
рәм.4

34 Мәнә дәрракә вер,
ганунуна риајәт едим,

Бүтүн гәлбимлә она
әмәл едим.

35 Әмрләринин јолунда
мәнә бәләдчи ол,S

Чүнки онлардан �әзз алы-
рам.
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36 Үрәјими ҝәлир-газанҹа
јох,

Өјүдләринә тәрәф јөнәлт.*

37 Гојма ҝөзүм
пуч шејләрә бахсын,+

Өз јолунда мәни јашат.
38 Гулуна вердијин сөзү

јеринә јетир,
Гој Сәндән горхсун�.

39 Горхдуғум биабырчылығы
мәндән совушдур,

Ахы �өкмләрин
доғрудур.,

40 Бујругларына неҹә дә та-
марзыјам,

Доғрулуғунла мәни јашат.
� ��*,�

41 Еј Је�ова,
гој мә�әббәтини,-

Вәд етдијин гуртулушу
дадым.¸

42 Онда мәнә лағ едәнин
ҹавабыны верәрәм,

Ахы мән Сәнин сөзүнә
ҝүвәнирәм.

43 Һәгигәт сөзүнү бүсбүтүн
дилимдән алма,

Ахы үмидими Сәнин �өк-
мүнә бағламышам.

44 Ганунуна �әмишә
бағлы галаҹағам,

Әбәдијјән./

45 Архајын ҝәзиб-доланаҹа-
ғам,1

Чүнки бујругларыны ара-
јырам.

46 Өјүдләрин барәдә
падша�ларын өнүндә
данышарам,

Әсла утанмарам.À

47 Әмрләрин мәнә әзиздир,
Онлары севирәм.3

48 Әмрләрини севирәм,
әлләрими онлара тәрәф
ачарам,4
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Гајда-ганунун барәдә
дәриндән дүшүнәрәм.*

� �˛*UZ�
49 Гулуна вердијин сөзү

јада сал,
Онунла Сән мәнә
үмид вермисән.

50 Мәни дәрд сыханда бун-
дан тәсәлли тапырам,+

Чүнки сөзүн мәни јаша-
дыр.

51 Мәғрурлар мәнә
�әдсиз �әгарәт едирләр,

Амма мән Сәнин ганунун-
дан дөнмүрәм.,

52 Еј Је�ова, әзәлдән верди-
јин �өкмләри хатырла-
јырам,-

Онлардан тәскинлик та-
пырам.¸

53 Ганунуну тәрк едән пис-
ләрә ҝөрә

Гәзәбим алышыб-јаныр./

54 Һарада јашасам
Гајда-ганунун
мәним нәғмәмдир.

55 Ганунунла јашамаг үчүн,
Еј Је�ова, ҝеҹәләр адыны
јада салырам.1

56 Буну адәт етмишәм,
Чүнки бујругларына
әмәл едирәм.

	 �	1b�
57 Еј Је�ова, нәсибим

Сәнсән,À

Анд ичмишәм,
сөзүндән чыхмарам.3

58 Бүтүн гәлбимлә
Сәнә јалварырам,4

Нә олар, сөз вердијин
кими мәнә лүтф ҝөстәр.S

59 Өмүр јолума
нәзәр салдым ки,

Аддымларымы өјүдләри-
нә сары дөндәрим.m

60 Әмрләринә әмәл етмәјә
тәләсирәм,

Ләнҝимәрәм. U

61 Писләрин ипләри мәнә
сарыныб,

Лакин мән ганунуну унут-
мамышам.*

62 Ҝеҹә јарысы галхыб
Адил �өкмләринә ҝөрә
Сәнә шүкүр едирәм.+

63 Сәндән горханларла,
Бујругларына әмәл едән-
ләрлә достам.,

64 Еј Је�ова, мә�әббәтин
дүнјаны бүрүјүб.-

Мәнә гајда-ганунуну өјрәт.

 �
1b�

65 Еј Је�ова, Өз сөзүнә ҝөрә
Бу гулунла хош рәфтар
етдин.

66 Мәнә бәсирәт вә билик
ашыла,¸

Ахы әмрләринә
бел бағламышам.

67 Башым мүсибәт чәкмәз-
дән әввәл јолуму азыр-
дым,

Инди исә сөзүнә
әмәл едирәм./

68 Сән кәрамәт са�ибисән,1

ишләрин дә кәрамәтли-
дир.

Мәнә гајда-ганунуну
өјрәт.À

69 Мәғрурлар мәнә гара ја-
хыр,

Мән исә бүтүн гәлбимлә
бујругларына әмәл еди-
рәм.

70 Онларын үрәји
�иссијатсыздыр,3

Мәнсә ганунуну
әзиз тутурам.4

71 Әзаба гатлашмағым хејри-
мә олду,S

Белә ки, Сәнин гајда-гану-
нуну мәнимсәдим.

72 Ағзындан чыхан ганун
хејримәдир,m

Минләрлә гызыл-ҝүмүш-
дән дә гијмәтлидир. U
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73 Мәни Сәнин әлләрин ја-
ратды, мәнә онлар
шәкил верди.

Мәнә дәрракә вер ки, әмр-
ләрини дәрк едим.*

74 Сәндән горханлар
мәнә бахыб севинир,

Чүнки Сәнин сөзүнә
үмид бағламышам.+

75 Һөкмләрин �агдыр,
еј Је�ова, билирәм,,

Мәни ҹәзаландырмагла да
сәдагәт ҝөстәрмисән.-

76 Бу гулуна вәд етдијин
кими,

Мә�әббәтин¸ мәнә
тәсәлли олсун.

77 Мәнә мәр�әмәт ҝөстәр,
гој јашајым,/

Чүнки ганунун мәнә әзиз-
дир.1

78 Гој мәғрурлар утансын,
Чүнки на�агдан�
мәнә пислик едирләр.

Мән исә бујругларыны дү-
шүнүрәм.À

79 Гој Сәндән горханлар,
Өјүдләрини биләнләр
јаныма гајытсын.

80 Гој үрәјим гајда-ганунуна
камил риајәт етсин ки,3

Һеч хәҹаләт чәкмәјим.4

� ��*e�
81 Хиласынын �әсрәтиндә-

јәм,S

Ахы Сәнин сөзүнә
үмид бағламышам.

82 Ҝөзүм сөзүнүн интиза-
рындадыр,m

Дејирәм: «Мәнә нә вахт
тәсәлли верәҹәксән?»U

83 Түстүдән гурумуш
тулуг кими олмушам,

Амма гајда-ганунуну унут-
мурам.V

55=B;< � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB U*W*ZW*`W*D

84 Бу гулун да�а нә гәдәр
ҝөзләсин?

Мәни тәгиб едәнләрин
ҹәзасыны нә вахт верә-
ҹәксән?*

85 Ганунуну позан мәғ-
рурлар

Мәнә гују газырлар.
86 Бүтүн әмрләрин етибар-

лыдыр.
Мәни на�аг јерә тәгиб
едирләр, имдадыма је-
тиш.+

87 Аз гала мәни јер үзүндән
јох едәҹәкдиләр,

Амма мән бујругларыны
позмадым.

88 Мә�әббәтинлә мәни
јашат,

Гој ағзындан чыхан өјүд-
ләрә әмәл едим.

 �*Y1/�
89 Еј Је�ова, Сәнин сөзүн

ҝөјләрдә
Әбәди дураҹаг.,

90 Сәдагәтин нәсилдән-нәс-
лә галыр.-

Јери мө�кәм гурмусан ки,
дурдугҹа-дурсун.¸

91 Һөкмләринә әсасән
онлар бу ҝүн дә дурур,

Һамысы� Сәнин гуллуғун-
дадыр.

92 Әҝәр ганунун мәнә әзиз
олмасајды,

Әзаб-әзијјәтдән
мә�в олуб ҝетмишдим./

93 Бујругларыны �еч вахт
унутмарам,

Чүнки онларла
мәни јашадырсан.1

94 Мән Сәнә мәхсусам,
мәнә ниҹат вер,À

Ахы мән бујругларыны
арамышам.3

95 Шәр адамлар өлдүрмәк
үчүн мәни ҝүдүрләр,
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Мән исә Сәнин өјүдләринә
диггәт верирәм.

96 Һәр ҹүр камиллијин
�әддини ҝөрмүшәм,

Анҹаг Сәнин әмрин
интә�асыздыр�.

� ��1Y�

97 Ганунуну елә севирәм ки!*

Ҝеҹә-ҝүндүз
онудүшүнүрәм.+

98 Әмрләрин мәни дүшмән-
ләримдән ағыллы едир,,

Чүнки әбәдијјән мәнимлә-
дир.

99 Мүәллимләримдән дә
зәкалы олмушам,-

Чүнки өјүдләринә
фикир верирәм.

100 А�ыл адамлардан да
мүдрик давранырам,

Чүнки бујругларына
әмәл едирәм.

101 Һәр ҹүр пис јолу
рәдд едирәм ки,¸

Сәнин сөзүнә бағлы га-
лым.

102 Һөкмләриндән чыхмырам,
Ахы мәни өјрәдән
Сәнсән.

103 Сөзләрин дамағыма
неҹә шириндир,

Онлар ағзымда
балдан да шириндир./

104 Бујругларын сајәсиндә
мүдрик давранырам,1

Һәр ҹүр әјри јола
нифрәт едирәм.À

� ��dZ�

105 Сөзүн аддымларыма
чыраг,

Јолларыма ишыгдыр.3

106 Анд ичмишәм адил �өкм-
ләринә әмәл едим,

Андымы јеринә јетирә-
ҹәјәм.

55=B=: � ÁÀ`eÀZB h\f Ä1ZSj/S`D

107 Бөјүк мүсибәт ҝөрдүм,*

Сөзүнә ҝөрә мәни јашат,
еј Је�ова.+

108 Мәд�ләрдән ҝәтирдијим
көнүллү тәгдимәләри
гәбул ет, еј Је�ова,,

Һөкмләрини мәнә өјрәт.-

109 Һәјатым �әр ан тә�лүкә-
дәдир,

Лакин ганунуну унутму-
рам.¸

110 Шәр адамлар мәнә тәлә
гурублар,

Лакин мән бујругларын-
дан чыхмамышам./

111 Өјүдләрини өзүмә
мирас едирәм,

Чүнки онлар гәлбимин
севинҹидир.1

112 Өзүм үчүн гәрар верми-
шәм ки,

Даима, сонадәк гајда-гану-
нуна табе олум.

� ��*Y1f�

113 Үрәји �ачаланан адамлара
нифрәт едирәм,À

Лакин ганунуну севирәм.3

114 Сән мәним пәна�ымсан,
галханымсан,4

Ахы Сәнин сөзүнә
үмид бағламышам.S

115 Мәндән узаг дурун,
сиз, еј писләр,m

Гојун Алла�ымын әмрлә-
ринә риајәт едим.

116 Вәд етдијин кими
мәнә дајаг ол, јашајым,U

Гојма үмидим
боша чыхсын.V

117 Мәнә дајаг ол, гуртулум,Ä

Онда ҝөзүмү гајда-гануну-
на дикәрәм.W

118 Гајда-ганунуну позанлары
рәдд едирсән,Y

Чүнки онлар �ијләҝәр,
сахтакардырлар.
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119 Дүнјанын бүтүн писләри-

ни зибил� кими
јох едирсән,*

Буна ҝөрә дә өјүдләрини
севирәм.

120 Зә�миндән бәдәним
тир-тир әсир,

Һөкмләриндән горхурам.
� ��UZ�

121 Мән инсафла, дүрүстлүк-
лә давранырам,

Мәни зүлмкарларыма
тәслим етмә.

122 Бу гулун хејри үчүн
она замин дур,

Гојма мәғрурлар
мәнә зүлм етсин.

123 Гуртулушунун, �агг вәди-
нин интизарындан+

Ҝөзүмүн көкү саралыб.,

124 Гулуна мә�әббәтини ҝөс-
тәр,-

Мәнә гајда-ганунуну
өјрәт.¸

125 Мән Сәнин гулунам.
Мәнә дәрракә вер ки,/

Өјүдләрини гаврајым.
126 Је�ованын �әрәкәтә кеч-

мәк вахты јетишиб,1

Чүнки онлар ганунуну
позублар.

127 Әмрләрини гызылдан,
Саф гызылдан да чох
севирәм.À

128 Буна ҝөрә Сәндән ҝәлән
�әр бујруг мәним үчүн
доғрудур;3

Һәр ҹүр әјри јола
нифрәт едирәм.4

� ��1�
129 Өјүдләрин ҝөзәлдир,

Буна ҝөрә дә онлара
әмәл едирәм.

130 Сөзүн ачыглананда
нур сачылыр,S

55=B55= � ÁÀ`eÀZB ]\a* LeSWS4 À`S/SO
WÀZ/À *U`mW*Z -*Wm-MD

Нашы адама дәрракә
верир.*

131 Ағзымы ачыб а� чәкирәм,
Чүнки әмрләрини ешит-
мәјин интизарындајам.+

132 Адыны севәнләр үчүн
гојдуғун адәтә ҝөрә,

Мәнә сары дөн,
мәнә лүтф ҝөстәр.,

133 Сөзүнлә аддымларымы
тә�лүкәсиз јола јөнәлт,

Гој �еч бир пислик
мәнә ағалыг етмәсин.-

134 Зүлмкарларын әлиндән
мәни гуртар,

Сәнин бујругларына
әмәл едәҹәјәм.

135 Үзүнүн нуруну
гулунун үстүнә сал,¸

Гајда-ганунуну
мәнә өјрәт.

136 Ҝөз јашларым
сел кими ахыр,

Чүнки инсанлар
ганунуна табе олмур./

� �
a*/1�
137 Сән �агсан, еј Је�ова,1

Һөкмләрин дә �агг.À

138 Өјүдләрин �аггдыр,
Там етибарлыдыр.

139 Гејрәтим мәни јандырыб-
јахыр,3

Чүнки рәгибләрим Сәнин
сөзләрини унудублар.

140 Сәнин сөзүн бүсбүтүн
сафдыр,4

Гулун ону севир.S

141 Мәни сајмырлар,
�әгарәтлә бахырлар,m

Амма мән бујругларыны
унутмадым.

142 Әдаләтин әбәди әдаләт-
дир,U

Ганунун �әгигәтдир.V

143 Башыма дәрд-бәла
ҝәлсә дә,

Әмрләрин мәним үчүн
әзиздир.
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144 Өјүдләринин доғрулуғу

әбәдидир.
Мәнә дәрракә вер,*

гој јашајым.
� ��\e�

145 Бүтүн гәлбимлә јалвары-
рам, еј Је�ова,
мәнә �ај вер.

Гајда-ганунуна
әмәл едәрәм.

146 Сәни сәсләјирәм,
гуртар мәни!

Сәнин өјүдләринә
гулаг асарам.

147 Дан јери сөкүлмәмиш
ојаныб Сәндән
имдад диләјирәм.+

Ахы Сәнин сөзләринә
үмид бағламышам.

148 Ҝеҹә јарысы ојанырам ки,
Вердијин сөз �аггында дү-
шүнүм.,

149 Мә�әббәтин наминә сәси-
ми ешит,-

Еј Је�ова, әдаләтинлә
мәни јашат.

150 Позғунлуг дүшкүнләри
мәнә јахынлашыр,

Онлар Сәнин ганунундан
узагдырлар.

151 Еј Је�ова, Сән мәнә јахын-
сан,¸

Бүтүн әмрләрин
�әгигәтдир./

152 Өјүдләрини әбәдилик бәр-
гәрар етмисән,

Буну чохдан өјрәнмишәм.1

� ��1Uj�

153 Әзаб-әзијјәтими ҝөр,
мәни гуртар,À

Ахы ганунуну унутмадым.
154 Мәни мүдафиә ет,

мәни гуртар,3

Вәд етдијин кими
мәни јашат.

155 Шәр адамлар
гуртулуш ҝөрмәјәҹәк,

Чүнки онлар гајда-гануну-
ну ахтармырлар.*

156 Мәр�әмәтин бөјүкдүр,
еј Је�ова,+

Әдаләтинә ҝөрә
мәни јашат.

157 Мәнә зүлм едән,
мәнә дүшмән кәсилән
чохдур,,

Амма мән өјүдләриндән
ајрылмадым.

158 Хаинләрә икра�ла бахы-
рам,

Чүнки Сәнин сөзүнә
әмәл етмирләр.-

159 Ҝөр бујругларыны
нә гәдәр севирәм!

Еј Је�ова, мә�әббәтинлә
мәни јашат.¸

160 Сөзүнүн бүнөврәси �әги-
гәтдир,/

Бүтүн адил �өкмләрин
әбәдидир.
� ��SZ�, јахуд �"SZ�

161 Сәрдарлар на�агдан
мәни тәгиб едир,1

Мәнимсә үрәјим Сәнин
сөзләриндән горхур.À

162 Бөјүк хәзинә тапан
адам кими

Сәнин сөзләринә севини-
рәм.3

163 Јалана нифрәт едирәм,
икра� едирәм,4

Ганунуну исә севирәм.S

164 Адил �өкмләриндән өтрү
Ҝүндә једди дәфә
Сәнә алгыш едирәм.

165 Ганунуну севәнләрин
әмин-аманлығы
болдур,m

Онлары �еч нә бүдрәт-
мәз.

166 Гуртулушуна үмид еди-
рәм, еј Је�ова,

Әмрләрини јеринә јетири-
рәм.
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167 Өјүдләринә гулаг асырам,

Онлары елә севирәм ки!*

168 Бујругларына, өјүдләринә
әмәл едирәм,

Бүтүн јолларымдан
хәбәрдарсан.+

� �
*,�

169 Гој фәрјадым Сәнә јетиш-
син, Је�ова,,

Дедијин кими,
мәнә ағыл-камал вер.-

170 Гој илтифат диләјим
дәрҝа�ына галхсын.

Вәд етдијин кими,
мәнә ниҹат вер.

171 Гој додагларымдан Сәнә
мәд�ләр төкүлсүн,¸

Чүнки мәнә гајда-гануну-
ну өјрәдирсән.

172 Гој дилим сөзләрини
нәғмәдә охусун,/

Чүнки бүтүн әмрләрин
сале�дир.

173 Гој әлин көмәјим олсун,1

Чүнки бујругларына
табе олмағы сечмишәм.À

174 Еј Је�ова,
гуртулушунун
интизарындајам,

Ганунун мәнә әзиздир.3

175 Јашат мәни,
гој Сәни мәд� едим,4

Гој �өкмләрин көмәјим
олсун.

176 Итмиш гојун кими азмы-
шам;S бу гулуну ахтар,

Ахы Сәнин әмрләрини
унутмамышам.m

Мәзмур. Шә�әрә галхаркән�.

120 Дар ајагда Је�ованы
чағырдым,U

Мәнә �ај верди.V

2 Еј Је�ова, ҹанымы јалан
данышан додаглардан,

Һијләҝәр дилдән гуртар.

56>B
º-C 565B
º- � �º¸ÀbÀ +*fD

3 Еј �ијләҝәр дил, билирсән,
Алла� сәнә нә едәҹәк?

Билирсән, ҹәзан нә ола-
ҹаг?*

4 Ҹәнҝавәрин ити охлары,+

Сүпүрҝә колунун
јанар көзләри.,

5 Јазыг ҹаным,
Мәшәгдә- гәрибәм,

Гәдар¸ чадырлары арасын-
да јашајырам.

6 Ҝөр нечә вахтдыр
Сүл�ә дүшмән оланларын

арасында јашајырам./

7 Мән сүл� истәјирәм,
Амма ағзымы ачан кими

даваја галхырлар.

Мәзмур. Шә�әрә галхаркән�.

121 Ҝөзүмү дағлара дик-
мишәм,1

Көмәјим �арадан ҝәләҹәк?
2 Мәним көмәјим
Јери-ҝөјү јарадан
Је�овадан ҝәлир.À

3 О, сәнин ајағыны
бүдрәмәјә гојмаз,3

Сәни горујан
әсла мүрҝүләмәз.

4 Бах! Исраилин кешијиндә
дуран

Әсла мүрҝүләмәз,
әсла јатмаз.4

5 Је�ова сәни горујур,
Је�ова сағ тәрәфиндәS

сәнә көлҝәдир.m

6 Ҝүндүзләр ҝүнәш,U

Ҝеҹәләр ај сәнә
хәтәр јетирмәз.V

7 Је�ова сәни �әр бәладан
�ифз едәр,Ä

Ҹаныны горујар.W

8 Је�ова сәнин ҝедишини,
ҝәлишини

Индидән сонсузадәк гору-
јаҹаг.
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Давудун мәзмуру.
Шә�әрә галхаркән�.

122 Мәнә: «Је�ованын
евинә ҝедәк», —
дејәндә

Севинҹим ашыб-дашды.*

2 Инди исә, еј Јерусәлим,
Ајагларымыз дарвазанын
кандарында дурур.+

3 Јерусәлим ҝөзәл инша еди-
либ,

Ва�ид, бүтөв бир шә�әр-
дир.,

4 Исраилә верилмиш гајдаја
ҝөрә,

Је�ованын адына �әмд ет-
мәк үчүн

Исраил гәбиләләри,
Ја�ын гәбиләләри ора гал-
хыр.-

5 Орада �өкм тахтлары
гурулуб,¸

Давуд евинин тахтлары./

6 Еј инсанлар, Јерусәлимә
әмин-аманлыг диләјин.1

Еј шә�әр, сәни севәнләр
динҹ јашајаҹаг.

7 Гој диварларынын арха-
сында �әмишә сүл� ол-
сун,

Гала бүрҹләринин ичиндә
динҹлик олсун.

8 Гардашларымдан, достла-
рымдан өтрү дејирәм:

«Гој сәндә әмин-аманлыг
олсун!»

9 Је�ова Алла�ымызын
евиндән өтрүÀ

Сәнә фираванлыг диләји-
рәм.

Мәзмур. Шә�әрә галхаркән�.

123 Еј ҝөјләрдә тахт гу-
ран,

Ҝөзүмү Сәнә дикмишәм.3

2 Нөкәр ағасынын әлинә,
Гарабаш ханымынын
әлинә бахдығы кими,

566B
º-C 567B
º-C 568B
º-C 569B
º-
� �º¸ÀbÀ +*fD

Биз дә Алла�ымыз Је�ова-
ја бахырыг,*

Ондан лүтф ҝөзләјирик.+

3 Лүтф ҝөстәр бизә,
еј Је�ова, лүтф ҝөстәр,

Тә�гирләрдән
ҹана дојмушуг.,

4 Гајғысыз јашајанларын
ришхәнди,

Мәғрурларын �әгарәти
бизи ҹана дојурду.

Давудун мәзмуру.
Шә�әрә галхаркән�.

124
«Је�ова бизимлә
олмасајды,- —

Гој Исраил десин, —
2 Је�ова бизимлә

олмасајды,¸

Дүшмәнләр үстүмүзә
�үҹум едәркән,/

3 Бизә гаршы гәзәбдән
алышыб јанаркән1

Дири-дири бизи ударды-
лар.À

4 Сулар бизи јујуб апарарды,
Селләр үстүмүздән ашар-
ды.3

5 Азғын сулар бизи басыб
кечәрди.

6 Је�оваја шүкүр олсун,
Бизи онларын
дишинә вермәди.

7 Ҹанымыз бир гуш кими
Овчунун тәләсиндән
гуртулду.4

Тәлә гырылды,
Биз азад олдуг.S

8 Јери-ҝөјү јараданын,
Је�ованын адыдыр көмәји-
миз».m

Мәзмур. Шә�әрә галхаркән�.

125 Је�оваја ҝүвәнәнләр
сарсылмаз,U

Әбәди дуран
Сион дағына бәнзәр.V

2 Јерусәлими дөврәләјән
дағлар кими,Ä
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Је�ова да халгынын әтра-
фындадыр,*

Индидән сонсузадәк.
3 Пислик әсасы сале�ләрин

пај торпағында галмаја-
ҹаг,+

Јохса сале�ләр шәрә
әл атар.,

4 Еј Је�ова, јахшылара јах-
шылыг ет,-

О кәсләрә ки,
үрәји дүздүр.¸

5 Әјри јола дүшәнләри
Је�ова шәр адамларла бир-
ҝә говаҹаг./

Гој Исраилдә әмин-аман-
лыг олсун.

Мәзмур. Шә�әрә галхаркән�.

126 Је�ова Сионун сүр-
ҝүнләрини гајта-
ранда1

Елә бил, јуху ҝөрүрдүк.
2 О заман додагларымыздан

ҝүлүш төкүлүрдү,
Дилимиз севинҹ сәдалары
јүксәлдирди.À

О заман халглар дејирди:
«Је�ова онлар үчүн мө�тә-
шәм ишләр ҝөрдү».3

3 Бәли, Је�ова бизим үчүн
мө�тәшәм ишләр ҝөрүб,4

Биз севиниб-шадланырыг.
4 Ахар сулары Неҝевә гајтар-

дығын кими,
Әсирликдә олан гардашла-
рымызы гајтар, еј Је�ова.

5 Ҝөз јашы илә әкәнләр
Севинә-севинә бичәҹәкләр.

6 Ҝөз јашы төкә-төкә
Тохум кисәсини апаран
Севинә-севинә
Дәрзләрини ҝәтирәҹәк.S

Сүлејманын мәзмуру.
Шә�әрә галхаркән�.

127 Еви Је�ова тикмәзсә,
Усталарын зә�мәти
әбәсдир.m

56:B
º-C 56;B
º-C 56<B
º- � �º¸ÀbÀ
+*fD

Шә�әри Је�ова горумазса,*

Кешикчиләрин ајыглығы
әбәсдир.

2 Әбәс јерә еркән галхыб
Ҝеҹ јатырсыныз,
Ағыр зә�мәтлә
чөрәк газанырсыныз,

Ахы Алла� истәкли бәндә-
синә рузи дә верир, јуху
да.+

3 Оғуллар� Је�ованын вер-
дији мирасдыр,,

Бәтнин бә�рәси бир пај-
дыр.-

4 Инсанын ҹаванлыгда доғу-
лан оғуллары

Бир иҝидин әлиндә
охлара бәнзәр.¸

5 Охданыны онларла долду-
ран хошбәхт адамдыр./

Онлар шә�әр дарвазасын-
да дүшмәнлә чәкишәр-
кән,

О, хәҹаләтли олмаз.

Мәзмур. Шә�әрә галхаркән�.

128 Нә хошбәхтдир
Је�овадан горхан,1

Онун јоллары илә
јеријән инсан!À

2 Сән өз зә�мәтинин бә�рә-
сини јејәҹәксән,

Сәадәт вә уғур сәнә јар
олаҹагдыр.3

3 Евиндә арвадын бар ҝәти-
рән үзүм мејнәси кими,4

Сүфрә архасында өвлад-
ларын зејтун пө�рәләри
кими олаҹаг.

4 Бах, Је�овадан горхан
адам

Бу ҹүр хејир-бәрәкәт ала-
ҹаг.S

5 Је�ова Сиондан сәнә хејир-
бәрәкәт верәҹәк.

Өмрүн боју Јерусәлими
хош ҝүзәранлы ҝөрәсән,m
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6 Оғулларынын оғулларыны

ҝөрәсән!
Гој Исраилдә әмин-аман-
лыг олсун!

Мәзмур. Шә�әрә галхаркән�.

129
«Ҝәнҹлијимдән бәри
мәнимлә чәкишди-
ләр,* —

Гој Исраил десин, —
2 Ҝәнҹлијимдән бәри мәним-

лә чәкишдиләр,+

Лакин үстүн ҝәлә билмәди-
ләр.,

3 Ҹүтчүләр күрәјимдә
котан сүрдүләр,-

Узун-узун шырымлар ачды-
лар».

4 Амма Је�ова �агдыр,¸

О, шәр адамларын сарыды-
ғы ипләри гырды./

5 Сиона нифрәт едәнләрин
�амысы

Рүсвај олуб хәҹаләт ичин-
дә ҝери дөнәр.1

6 Онлар дамларда битән,
Гопармаздан габаг гурујан
от кимидирләр.

7 О от ки бичинчинин ову-
ҹуну,

Дәрз топлајанын
гуҹағыны долдурмаз.

8 Јолдан кечәнләр онлара:
«Је�ованын хејир-дуасы
үзәриниздә олсун.

Сизә Је�ованын ады илә
хејир-дуа веририк», —
демәзләр.

Мәзмур. Шә�әрә галхаркән�.

130 А� Је�ова, үмидсиз-
лик дәрјасындан
Сәни сәсләјирәм.À

2 Сәсими ешит, еј Је�ова,
Наләләримә гулаг вер.

3 Еј Ја��, анҹаг сә�вләрими-
зи ҝөрсәјдин�,

56=B
º-C 57>B
º-C 575B
º-C 576B
º-
� �º¸ÀbÀ +*fD 57>B7 � �1Ñ\,* */mZmZ
-ma* e\`Y*amD � �*fd/ -1U/À *Wa*U/mZD

Ким дајана биләрди,
еј Је�ова?*

4 Сән �әгигәтән бағышлајан-
сан,+

Та ки үрәкләрдә
Сәнин хофун олсун.,

5 Үмидими Је�оваја бағла-
мышам, бүтүн варлығым
Она үмид едир,

Онун сөзүнү ҝөзләјирәм.
6 Ҝөзәтчиләр сә�әрин ачыл-

масыны,
Бәли, ҝөзәтчиләр сә�әрин
ачылмасыны ҝөзләр,

Көнлүм Је�ованы
бундан да чох ҝөзләјир.-

7 Гој Исраил даим
Је�ованы ҝөзләсин,

Чүнки Је�ова мә�әббәтин-
дә садигдир,¸

Хилас едән ҝүҹү бөјүкдүр.
8 О, Исраили бүтүн тәгсир-

ләриндән азад едәҹәк.

Давудун мәзмуру.
Шә�әрә галхаркән�.

131 Еј Је�ова, үрәјим гү-
рурланмады,

Ҝөзүм гүррәләнмәди,/

Әлчатмаз шејләр,
Бөјүк шејләр далынҹа дүш-
мәдим.1

2 Сүддән кәсилмиш ушаг
ана гуҹағында овундуғу
кими,

Мән дә гәлбими� овунду-
руб сакитләшдирдим.À

Гәлбим гојнумда сүддән
кәсилмиш ушаг кими
сакитдир.

3 Гој Исраил үмидини Је�о-
ваја бағласын,3

Индидән сонсузадәк.

Мәзмур. Шә�әрә галхаркән�.

132 Еј Је�ова, Давуду,
Онун бүтүн әзабла-
рыны јада сал,4
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2 Јада сал, еј Је�ова,

Сәнә неҹә анд ичмишди,
Јагубун гүдрәтли Алла�ы-
на ә�д етмишди:*

3 «Евимә, чадырыма ҝирмә-
рәм,+

Јатағыма, дөшәјимә галх-
марам,

4 Јухуну ҝөзләримдән гова-
рам,

Кирпик гырпмарам,
5 Је�ова үчүн бир мәкан,
Јагубун гүдрәтли Алла�ы-
на әзәмәтли мәскән тапа-
на гәдәр».,

6 Бах! Әфратда- онун барә-
синдә ешитдик,

Ону мешәликдә тапдыг.¸

7 Ҝәлин Алла�ын мәскәнинә
ҝедәк,/

Ајаг кәтили өнүндә
сәҹдә едәк.1

8 Галх, еј Је�ова,
Гүдрәтинин рәмзи олан
сандығынла мәскәнинә
ҝир.À

9 Ка�инләрин сале�лији
ҝејинсин,

Садиг бәндәләрин
севиниб-шадлансын.

10 Гулун Давудун хатиринә
Мәс� етдијини рәдд етмә.3

11 Је�ова Давуда анд ичиб,
Һеч вәҹ�лә сөзүндән дөн-
мәз:

«Сәнин нәслиндән ҝәләни
Тахтында әјләшдирәҹәјәм.4

12 Әҝәр оғулларын ә�димә,
Верәҹәјим өјүдләрә
садиг галарса,S

Онларын оғуллары да
әбәдијјән

Сәнин тахтында отура-
ҹаг».m

13 Чүнки Је�ова Сиону
сечди,U

Истәди ки, ора мәскәни ол-
сун:*

14 «Бура Мәним
әбәди мәскәнимдир,

Бурада јашајаҹағам,+

истәјим будур.
15 Бу јерә рузи-бәрәкәт јағды-

раҹағам,
Јохсулларыны чөрәклә
дојураҹағам.,

16 Ка�инләринә гуртулушдан
либас ҝејиндирәҹәјәм,-

Бу јерин садиг бәндәләри
севиниб-шадланаҹаг.¸

17 Бурада Давудун ҝүҹүнү
артыраҹағам�.

Мәс� етдијим үчүн
чыраг �азырламышам./

18 Дүшмәнләрини рүсвајчы-
лыға бүрүјәҹәјәм,

Онунса таҹы парлајаҹаг».1

Давудун мәзмуру.
Шә�әрә галхаркән�.

133 Нә јахшыдыр,
нә хошдур,

Гардашлар бир олуб,
бир јашајанда!À

2 Бу, баша чәкилән
ба�алы јаға,3

Ахыб саггала сүзүлән,
Һарунун саггалына,4

Палтарынын јахасына
сүзүлән јаға бәнзәр.

3 Сион дағларынаS енән
Һәрмунm ше�инә бәнзәр.
Је�ова фәрман вериб ки,
орада Онун немәти,

Әбәди �әјат олсун.

Мәзмур. Шә�әрә галхаркән�.

134 Је�оваја алгыш един,
Еј Је�ованын гулла-
ры,U

Ҝеҹәләр Је�ованын
евиндә дуранлар.V
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2 Әлләринизи мүгәддәслик

ичиндә� ҝөјә ачын,*

Је�оваја алгыш един!
3 Гој јери-ҝөјү јарадан

Је�ова
Сиондан сәнә хејир-бәрә-
кәт версин.

135 Ја�а алгыш един!
Је�ованын адына
алгыш един!

Је�оваја алгыш един,
еј Онун гуллары,+

2 Еј Је�ованын евиндә,
Алла�ымызын евинин �ә-
јәтләриндә дуранлар.,

3 Ја�а алгыш един, чүнки
Је�ова кәрамәтлидир,-

Адыны нәғмәләрдә тәрән-
нүм един, чүнки бу, хош-
дур.

4 Ја� Јагубу Өзү үчүн сечиб,
Исраил Онун хүсуси мүл-
күдүр.¸

5 Је�ова уҹадыр,
буну билирәм,

Рәббимиз бүтүн алла�лар-
дан јухарыдыр./

6 Ҝөјдә вә јердә, дәнизләрдә,
бүтүн үмманларда

Је�ова истәдији �әр шеји
едир.1

7 О, јерин уҹгарларындан
булуд галдырыр,

Јағыш үчүн шимшәк чах-
дырыр�,

Анбарларындан
күләк чыхарыр.À

8 О, Мисирин илкинләрини
вурду,

Һәм инсаны, �әм �ејваны.3

9 Еј Мисир, сәнин торпагла-
рында фиронла
нөкәр-наибинин үзәринә

Әламәтләр, мөҹүзәләр ҝөн-
дәрди.4
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10 О, нечә-нечә халгы гырды,*

Гүдрәтли падша�лары
мә�в етди,+

11 Амориләрин падша�ы Си-
�уну,,

Башан падша�ы Огу,-

Бүтүн Кәнан падша�лыгла-
рыны мәғлуб етди.

12 Онларын торпағыны
мирас верди,

Халгы Исраилә мирас вер-
ди.¸

13 Еј Је�ова, Сәнин адын
әбәдидир,

Еј Је�ова, шан-шө�рәтин
нәсилдән-нәслә кечир./

14 Је�ова халгыны мүдафиә
едәр,1

Бәндәләринә шәфгәт
ҝөстәрәр.À

15 Халгларын бүтләри
гызылдыр, ҝүмүшдүр,

Инсан әлинин ишидир.3

16 Ағызлары вар,
даныша билмир,4

Ҝөзләри вар,
ҝөрә билмир,

17 Гулаглары вар,
ешидә билмир,

Ағызларында
нәфәс јохдур.S

18 Онлары дүзәлдәнләр дә,
Онлара ҝүвәнәнләр дә
онлар кими олаҹаг.m

19 Еј Исраил еви,
Је�оваја алгыш един,

Еј Һарун еви,
Је�оваја алгыш един,

20 Еј Лави еви,
Је�оваја алгыш един,U

Еј Је�овадан горханлар,
Је�оваја алгыш един!

21 Јерусәлимдә мәскән сал-
мыш Је�оваја

Сиондан мәд�ләр
уҹалсын.V

Ја�а алгыш един!Ä
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136 Је�оваја шүкүр един!
О, кәрамәтлидир,*

Мә�әббәти� әбәдидир.+

2 Алла�лар Алла�ына
шүкүр един,,

Мә�әббәти әбәдидир.
3 Ағалар Ағасына

шүкүр един,
Мә�әббәти әбәдидир.

4 Тәк Одур харигәли ишләр
ҝөрән,-

Мә�әббәти әбәдидир.¸

5 Одур ҝөјләри
�икмәтлә� јарадан,/

Мә�әббәти әбәдидир.
6 Одур Јери

сулар үзәриндә гуран,1

Мә�әббәти әбәдидир.
7 Одур сәмадакы ҝур ишыг-

лары јарадан,À

Мә�әббәти әбәдидир.
8 Одур ҝүндүзү ҝүнәшин

ихтијарына верән,3

Мә�әббәти әбәдидир.
9 Одур ҝеҹәни ајын, улдузла-

рын ихтијарына верән,4

Мә�әббәти әбәдидир.
10 Одур Мисирин илкинләри-

ни гыран,S

Мә�әббәти әбәдидир.
11 Одур Исраили орадан

чыхаран,m

Мә�әббәти әбәдидир.
12 Онлары ҝүҹлү әли,U гүввәт-

ли голу илә чыхаран,
Мә�әббәти әбәдидир.

13 Одур Гырмызы дәнизи
икијә ајыран,V

Мә�әббәти әбәдидир.
14 Исраили дәнизин диби илә

апаран,Ä

Мә�әббәти әбәдидир.
15 Фиронла ордусуну

Гырмызы дәнизә атан,W

Мә�әббәти әбәдидир.
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16 Халгыны сә�радан кечи-
риб апаран,*

Мә�әббәти әбәдидир.
17 Одур шанлы падша�лары

јерә вуран,+

Мә�әббәти әбәдидир.
18 Одур гүдрәтли падша�ла-

ры гыран,
Мә�әббәти әбәдидир.

19 Амориләрин падша�ы Си-
�уну, мә�в едән,

Мә�әббәти әбәдидир.
20 Башан падша�ы Огу-

мә�в едән,
Мә�әббәти әбәдидир.

21 Онларын мәмләкәтини
мирас верән,¸

Мә�әббәти әбәдидир.
22 Гулу Исраилә мирас верән,

Мә�әббәти әбәдидир.
23 Одур мискин �алымызда

бизи унутмајан,/

Мә�әббәти әбәдидир.1

24 Бизи дәфәләрлә
дүшмәндән гуртаран,À

Мә�әббәти әбәдидир.
25 Одур бүтүн ҹанлылара

рузи верән,3

Мә�әббәти әбәдидир.
26 Шүкүр един ҝөјләрин

Алла�ына,
Мә�әббәти әбәдидир!

137 Бабил чајларынын4

кәнарында отуруб
Сиону јада саланда ағла-
јырдыг.S

2 Орада� говаг ағаҹла-
рындан

Чәнҝләримизи асмышдыг.m

3 Бизи әсир едәнләр нәғмә
охумағымызы истәјирди-
ләр,U

Бизи әлә саланлар
шәнләнмәк үчүн:

«Бизә Сион барәдә нәғмә
охујун», — дејирдиләр.
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4 Ахы јад елдә
Је�ованын нәғмәсини
неҹә охујаг?

5 Еј Јерусәлим,
әҝәр сәни унутсам,

Сағ әлим баҹарығыны
јадырғасын�.*

6 Әҝәр сәни хатырламасам,
Әҝәр Јерусәлим
Севинҹимин зирвәси олма-
са,+

Гој дилим гурусун�.
7 Еј Је�ова, әдумиләрин

дедији сөзләри хатырла,
Онлар Јерусәлимин сүгут
ҝүнү демишдиләр:

«Дағыдын! Тәмәлләринә
гәдәр онудағыдын!»,

8 Еј тезликлә виран едилә-
ҹәк Бабил гызы!-

Хошбәхтдир о кәс ки,
сәнә әвәзини верәҹәк,

Бизә етдијини сәнин
өз башына ҝәтирәҹәк.¸

9 Хошбәхтдир о кәс ки,
өвладларыны тутуб
гајаја чырпаҹаг,

Онлары парча-парча едә-
ҹәк!/

Давудун мәзмуру.

138 Бүтүн гәлбимлә
Сәни мәд� едәрәм,1

Башга алла�ларын
ҝөзү өнүндә

Шәнинә нәғмә дејәрәм�.
2 Мүгәддәс мәбәдинә тәрәф

тәзим едәрәм,À

Исминә алгыш едәрәм,3

Мә�әббәтинә,
сәдагәтинә ҝөрә.

Чүнки сөзүнү вә исмини
�әр шејдән уҹа етдин�.
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3 Сәни чағырдығым ҝүн
мәнә �ај вердин,*

Мәнә ҝүҹ вердин,
ҹәсур етдин.+

4 Еј Је�ова, бүтүн дүнја
падша�лары Сәнә алгыш
едәҹәк,,

Чүнки сөјләдијин вәдләр
гулагларына чатаҹаг.

5 Је�ованын јолларыны
тәрәннүм едәҹәкләр,

Чүнки Је�ованын ҹалалы
мө�тәшәмдир.-

6 Је�ова нә гәдәр уҹа олса
да, тәвазөкар адама нә-
зәр салыр,¸

Тәкәббүрлү адамы исә
јахына бурахмыр./

7 Тә�лүкә илә үзбәүз дурсам
да, мәни јашадарсан,1

Әлини дүшмәнләримин
гәзәбинә гаршы галды-
рарсан,

Сағ әлинлә мәни гуртарар-
сан.

8 Је�ова мәнимлә бағлы
�әр шеји �әјата кечирәр.

Еј Је�ова, мә�әббәтин
әбәдидир,À

Нә олар, әлләринин ишини
тәрк етмә.3

Дирижора. Давудун мәзмуру.

139 Еј Је�ова,
мәни јохламысан,
јахшы таныјырсан.4

2 Отурушуму-дурушуму
билирсән,S

Фикирләрими узагдан
охујурсан.m

3 Јол ҝедәндә, јатанда
мәнә бахырсан,

Бүтүн јолларымдан аҝа�-
сан. U

4 Сөз ағзымдан чыхмамыш
Нә дејәҹәјими билирсән,
еј Је�ова.V
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5 Архадан, өндән

мәни горујурсан,
Әлин үзәримдәдир.

6 Ағлым бу шејләри
сығышдыра билмир,

Бунудәрк едә билмирәм.*

7 Һара ҝедим ки,
ру�ун орада олмасын?

Һарада ҝизләним ки,
мәни ҝөрә билмәјәсән?+

8 Әҝәр ҝөјләрә чыхсам,
Сән орадасан,

Јерими Мәзарда� салсам,
орада да мәни тапарсан.,

9 Сүб� шәфәгинин ганадла-
рыны тахыб

Јашамаг үчүн ән узаг дәни-
зә учсам,

10 Һәтта орада әлин
мәнә јол ҝөстәрәр,

Сағ әлин мәни тутар.-

11 «Гаранлыг мәни ҝизлә-
дәр», — десәм,

Онда әтрафымда
ҝеҹә бәјаз олар.

12 Зүлмәт гаранлыг белә, Сә-
нин үчүн гаранлыг дејил,

Ҝеҹә ҝүндүз кими ишыглы-
дыр,¸

Гаранлыг ишыгла ејнидир
Сәнин үчүн./

13 Бөјрәкләрими Сән јарат-
дын,

Анамын бәтниндә
мәни ҝизләтдин�.1

14 Шүкүр Сәнә!
Нә �ејрәтли, нә еҹазкар
јарадылмышам!À

Ишләрин �ејрәтамиздир,3

Буну ҝөзәл билирәм.
15 Ҝизли јердә хәлг едиләндә,

Анамын бәтниндә
парчатәк тохунанда

Сүмүкләрим Сәндән ҝизли
дејилди.4

57=B< � 	+`D j1\WD �º¸ÀbÀ +*fD 57=B57
� ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB Ñ¾`/ºZD

16 Ҝөзләрин рүшејмими
ҝөрмүшдү.

Һәлә �еч бири јох икән
Бәдәнимин бүтүн �иссә-
ләри,

Онларын әмәлә ҝәләҹәји
ҝүнләр

Сәнин китабында јазыл-
мышды.

17 Фикирләрин мәним үчүн
чох дәјәрлидир,*

Ила�и, онларын
сајы-�есабы јохдур.+

18 Сајмаг истәсәм, гум дәнә-
ләриндән чохдур.,

Јухудан ојананда
јенә фикримдә Сәнсән�.-

19 Еј Алла�,
каш писләри гырајдын,¸

Онда зоракылар
мәндән узаг оларды.

20 Онлар Сәнин барәндә
пис-пис данышырлар,

Сәнә дүшмәндирләр,
адына күфр едирләр./

21 Еј Је�ова, Сәнә нифрәт
едәнләрә неҹә нифрәт
етмәјим?1

Сәнә гаршы чыханлардан
неҹә икра� етмәјим?À

22 Бүтүн нифрәтимлә
онлара нифрәт едирәм,3

Онлар мәним
гаты дүшмәнимдир.

23 Худаја, мәни јохла,
гәлбими өјрән,4

Мәни имта�ан ет, нара�ат
дүшүнҹәләрими бил,S

24 Ҝөр мәндә пис мејил
вармы.m

Әбәдијјәт јолунда
мәнә бәләдчи ол!U

Дирижора. Давудун мәзмуру.

140 Еј Је�ова, мәни шәр
адамлардан гуртар,

Залымлардан гору.V

57=B5< � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB ÑÀWÀ /À a*UmO
`*YD

�¿�D 57=
* ¿U 6:B58
¿U 86B7
˛+ 8>B9
�Y 55B77

+ �Z 5B7

, ¿U 6:B:

a 59B55

- ˛+ :7B<
˛+ ;7B67
¿j 85B57

¸ ˙Z 6B66

/ 	+ 8B57

1 ˛+ 66B=
˛+ ;5B:
¿` 5B9

À �` 5B6:

3 ˛+ 5=B5
˛+ 5>8B68
˛+ 555B6
�Ñ 59B7

4 ¿U 5>B5>E 55
��������������������

�*¸ aºbdZ
* ¿j 99B=

+ �Y 55B77

, ˛+ 8>B9

- ˛+ :7B:

¸ ˛+ 9B:

/ �f 6>B;

1 6�Y 5=B6
6` :B58

À ˛+ 55=B59<

3 ˛+ 5>5B7

4 ¿` 6>B56

S ˛+ =8B5=

m ˛+ 5;B7

U ˛+ 9B<
˛+ 587B<
˛+ 587B5>

��������������������

�¿�D 58>
V ˛+ 5<B8<
˛+ 9=B5



˛¿��� 58>B6—585B< 862
2 Онлар үрәкләриндә

фитнә гурурлар,*

Бүтүн ҝүнү
дава ахтарырлар.

3 Дилләри илан дили кими
итидир,+

Ағызларында ҝүрзә зә�әри
вар., L�1W*ÑM

4 Еј Је�ова, мәни шәр адам-
лардан,-

Залымлардан гору,
Онлар мәнә бадалаг вурмаг
истәјирләр.

5 Мәғрурлар мәнә
тәлә гурурлар,

Јолумун үстүндә
ипләрдән тор сәрирләр,¸

Мәнә ҹәлә гурурлар./

L�1W*ÑM
6 Је�оваја дејирәм:

«Сән мәним Алла�ымсан.
Еј Је�ова, јалварышлары-
мы ешит».1

7 Еј Күлли-Ихтијар Је�ова,
гүдрәтли хиласкарым,

Дөјүш ҝүнү башымын үзә-
риндә галхан тутурсан.À

8 Еј Је�ова, гојма писләр му-
рада чатсын,

Гојма гәсдләри баш тутсун,
гүррәләнсинләр.3 L�1W*ÑM

9 Әтрафымы бүрүјәнләрин
ағзындан чыхан пислик

Гој өз башларына ҝәлсин.4

10 Гој башларына
көз төкүлсүн,S

Ода дүшсүнләр,
Дәрин чалаја дүшсүнләр,m

да�а дура билмәсинләр.
11 Бө�танчы адам јер үзүндә

көк салмасын,U

Пислик гәддар адамы
изләјиб јерә вурсун.

12 Билирәм ки, Је�ова мәзлу-
му мүдафиә едәҹәк,

Јохсула адил �өкм чыхара-
ҹаг.V

13 Сале�ләр Сәнин адына
шүкүр едәҹәк,

Әмәлисале�ләр өнүндә
јашајаҹаг.*

Давудун мәзмуру.

141 Аман, Је�ова,
Сәни чағырырам,+

Нә олар, дадыма тез
јетиш,,

Сәни чағыранда јалвары-
шымы ешит.-

2 Гој Сәнин өнүндә дуам �а-
зырланмыш бухур кими,¸

Ҝөјә ачылмыш әлләрим ах-
шамын тахыл тәгдимәси
кими олсун./

3 Еј Је�ова,
дилимә нәзарәтчи,

Додагларымын гапысына
ҝөзәтчи гој.1

4 Гојма гәлбим пислијә
мејил етсин,À

Бәдәмәл адамларын
мәнфур ишләринә
шәрик олсун,

Гојма онларын ләзиз тәам-
ларындан дадым.

5 Сале� адам мәни вурса,
истәдијиндәндир,3

Мәни тәнбе� етсә, санки,
башыма јағ чәкәр,4

Буну әсла рәдд етмәрәм.S

Башына бәла ҝәлсә дә,
дуамда ону хатырларам.

6 Халгын �акимләрини гаја-
лардан ашағы атырлар,

Мәни исә халг динләјәҹәк,
чүнки сөзләрим хошдур.

7 Јер шумланаркән торпаг
сәпәләндији кими,

Сүмүкләримиз Мәзарын�
ичинә сәпәләнди.

8 Амма мән ҝөзләрими
Сәнә дикмишәм,
еј Күлли-Ихтијар
Је�ова,m
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Сәнә сығынмышам,
Ҹанымы алма.

9 Мәни бәдәмәл адамларын
тәләсиндән,

Мәнә гурулмуш тәләнин
ағзындан гору.

10 Писләрин �амысы
өз торларына дүшәҹәк,*

Мән исә сағ-саламат кечиб-
ҝедәҹәјәм.

Давудун мәзмуру. Мағарада оларкән
сөјләдији дуа.+ Маскил�.

142 Је�ованы чағырырам,
Ондан имдад дилә-
јирәм,,

Је�ованы чағырырам,
Ондан лүтф диләјирәм.

2 Һүзурунда дәрдими
ачыб төкүрәм,

Һүзурунда дәрд-сәримдән
данышырам-

3 Ру�дан дүшәндә.
Бу заман јолума
ҝөз гојурсан.¸

Јолумун үстүндә
Мәнә тәлә гурурлар.

4 Сағыма� бах,
ҝөрәҹәксән ки,

Һеч кимә лазым дејиләм./

Гачмаға јерим јохдур,1

Кимсә мәни итириб-ахтар-
мыр.

5 Еј Је�ова,
Сәни көмәјә чағырырам,

«Пәна�ым Сәнсән,À

Ишыглы дүнјада� нәсибим
Сәнсән», — дејирәм.

6 Фәрјадыма нәзәр сал,
Мәндә тагәт галмајыб,
Тәгибчиләрдән мәни гору,3

Онлар мәндән ҝүҹлүдүр.
7 Ҹанымы бу зиндандан чы-

хар,
Гој адыны уҹалдым.
Гој әтрафыма
сале�ләр топлашсын,

586B
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Сән мәнимлә
хош рәфтар едирсән.

Давудун мәзмуру.

143 Еј Је�ова,
дуамы ешит,*

Јалварышымы динлә,
Сәдагәтинлә, әдаләтинлә
мәнә �ај вер.

2 Гулуну мә�кәмәјә чәкмә,
Ахы Сәнин өнүндә
�еч ким �аглы
чыха билмәз.+

3 Дүшмән мәни тәгиб едир,
Мәни јерә вуруб тапда-
лады,

Мәни чохдан өлүб ҝедән-
ләр кими зүлмәтдә
мәскун етди.

4 Ру�дан дүшмүшәм,,

Көксүмдә үрәјим кејијиб.-

5 Өтән ҝүнләри јада салы-
рам,

Бүтүн ишләрин барәдә
фикирләширәм,¸

Әлләринин ишинә
диггәт верирәм.

6 Әлләрими Сәнә ачмышам,
Ҹаным гураг торпаг кими
Сәнин үчүн тәшнәдир./

L�1W*ÑM
7 Нә олар, мәнә тез �ај вер,

еј Је�ова,1

Тагәтим түкәниб.À

Мәндән үз дөндәрмә,3

Јохса гәбрә енәнләрә
бәнзәрәм.4

8 Гој сә�әрләр
мә�әббәтини дујум,

Чүнки Сәнә ҝүвәнирәм.
Мәнә јол ҝөстәр,
о јолла ҝедим,S

Чүнки Сәнә үз тутмушам.
9 Мәни дүшмәнләримдән

гуртар, еј Је�ова,
Сәнә пәна� ҝәтирмишәм.m

10 Ирадәнә әмәл етмәји
мәнә өјрәт,U
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Ахы Алла�ым Сәнсән.
Сәнин ру�ун ҝөзәлдир,
Гој мәни �амар јолла� апар-
сын.

11 Адын хатиринә мәни јашат,
еј Је�ова,

Әдаләтинлә ҹанымы
дардан гуртар.*

12 Мә�әббәтинлә дүшмәнлә-
рими јох ет,+

Мәнә зүлм едәнләри
мә�в ет,,

Ахы мән Сәнин гулунам.-

Давудун мәзмуру.

144 Әлләрими саваша,
Бармагларымы
дөјүшә �азырлајан,

Гајам Је�оваја¸ алгыш ол-
сун!/

2 О, мәним хејирха�ымдыр!
Одур исте�камым,

Пәна�ҝа�ым, хиласкарым,
Галам, галханым,1

Одур халглары
мәнә табе едән.À

3 Еј Је�ова, инсан нәдир ки,
она нәзәр салырсан?

Фани инсан нәдир ки,
она диггәт јетирирсән?3

4 Инсан ади бир нәфәсдир,4

Өмрү гејб олан
көлҝә кимидир.S

5 Еј Је�ова, ҝөјләри әј,
ашағы ен,m

Дағлара тохун,
түстү галхсын. U

6 Илдырым чахдыр, дүшмән-
ләри пәрән-пәрән ет,V

Охларыны ат,
онлары чахнашмаја сал.Ä

7 Ҝөјләрдән әлини узат,
Мәни гуртар,
сел-сулардан чыхар,

Мәни јадларын әлиндән
ал.W

587B5> � �*fd/ /\¸`dWd- /SU*`mZ/*D

8 Онларын ағзындан
јалан төкүлүр,

Сағ әлләрини галдырыб
јаландан анд ичирләр.

9 Ила�и, шәнинә
јени нәғмә охујарам,*

Он телли аләтдә
Сәни тәрәннүм едәрәм.

10 Сәнсән падша�лара
зәфәр верән,+

Гулун Давуду сијрилмиш
гылынҹдан гуртаран.,

11 Мәни гуртар,
ағзындан јалан төкүлән,

Сағ әлләрини галдырыб
јаландан анд ичән

Јадларын әлиндән ал
мәни.

12 Онда оғулларымыз
тезҹә бој атмыш фидана,

Гызларымыз сарајдакы
ојма күнҹ сүтунларына
бәнзәр.

13 Анбарларымыз нөвбәнөв
немәтләрлә долуб-дашар,

Чөлдәки сүрүләримиз мин-
ләрлә, он минләрлә бала-
лар,

14 Боғаз мал-гарамыз
бала салмаз, өлү доғмаз,

Мејданларымызда
шивән гопмаз.

15 Бунлары дадан халг
нә бәхтәвәрдир!

Алла�ы Је�ова олан халг
нә бәхтијардыр!-

Давудун мәзмуру. Мәд�ијјә.

� ��W1e��

145 Сәни уҹалдарам,
еј Алла�ым,
Падша�ым,¸

Әбәдијјән адына
алгыш едәрәм!/

� ��1b�
2 Ҝеҹә-ҝүндүз Сәни

мәд� едәрәм,1
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Әбәдијјән адына
алгыш едәрәм!*

� ��SY1W�
3 Је�ова бөјүкдүр, ән ҝөзәл

тәрифләрә лајигдир,+

Бөјүклүјү ағласығмаздыр.,

� �˙*W1b�
4 Нәсилдән-нәслә әмәлләрин

тәриф едиләр,
Гүдрәтли ишләрин
бәјан едиләр.-

� �Á1�
5 Е�тишамындан, әзәмәтин-

дән данышырлар.¸

Мән дә харигәли ишләрин
үзәриндә дүшүнәрәм.

� ��*,�
6 Һејрәтли ишләриндән�

данышырлар,
Мән дә бөјүклүјүнү
бәјан едәрәм.

� �˛*UZ�
7 Бол кәрамәтиндән даны-

шанда сөзләри гуртар-
маз,/

Әдаләтиндән өтрү севинҹ-
ләри ашыб-дашар.1

	 �	1b�
8 Је�ова шәфгәтлидир,

мәр�әмәтлидир,À

Чох сәбирлидир,
мә�әббәти бөјүкдүр.3


 �
1b�
9 Је�ова �амыја гаршы

кәрамәтлидир,4

Бүтүн ишләриндә
мәр�әмәти ҝөрүнүр.

� ��d/�
10 Бүтүн ишләрин Сәни уҹал-

дар, еј Је�ова,S

Садиг бәндәләрин
Сәни мәд� едәр.m

� ��*e�
11 Падша�лығынын ҹалалын-

дан данышар,U

Гүдрәтин �аггында
сөз ачарлар,V

589B: � �*fd/ ÄºÆºZ/ÀZD

 �*Y1/�
12 Инсанлара гүдрәтли ишлә-

рини,*

Падша�лығынын ҹа�-ҹала-
лыны танытмаг үчүн.+

� ��1Y�
13 Падша�лығын әбәди

падша�лыгдыр,
Һакимијјәтин нәсилдән-
нәслә давам едәр.,

� ��*Y1f�
14 Је�ова јыхыланлара

дајаг олур,-

Гәдди әјиләнләри
ајаға галдырыр.¸

� ��UZ�
15 Һамысы үмидлә Сәнә

бахыр,
Рузиләрини вахтында
верирсән./

� ��1�
16 Әлини ачырсан,

Һәр бир мәхлугу истәјинә
чатдырырсан.1

� �
a*/1�
17 Је�ова бүтүн јолларында

әдаләтлидир,À

Һәр ишиндә
сәдагәтлидир.3

� ��\e�
18 Је�ова Ону чағыранлара,

Ону сәмими-гәлбдән� чағы-
ранлара јахындыр.4

� ��1Uj�
19 Ондан горханлары мурады-

на чатдырар,S

Фәрјадларыны ешидәр,
онлары гуртарар.m

� �"SZ�
20 Је�ова Ону севән �әр кәси

�ифз едир,U

Лакин писләрин �амысы-
ны јох едәр.V

� �
*,�
21 Дилим Је�ованы

мәд� едәр.Ä
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Гој бүтүн мәхлугат әбәдиј-
јән Онун мүгәддәс адына
алгыш десин!*

146 Ја�а алгыш един!+

Гој бүтүн варлығым
Је�оваја алгыш
етсин!,

2 Өмрүм боју Је�оваја
алгыш едәрәм,

Нә гәдәр ки варам,
Алла�ымы нәғмәләрдә
тәрәннүм едәрәм.

3 Әсилзадәләрә,
Гуртулуш верә билмәјән
бәшәр оғлуна ҝүвәнмә-
јин.-

4 Онун ру�у� чыхыр,
өзү торпаға гајыдыр,¸

Дүшүнҹәләри �әмин ҝүн-
дәҹә јох олур./

5 Хошбәхтдир о кәс ки, көмә-
ји Јагубун Алла�ыдыр,1

Үмиди Алла�ы Је�овадыр.À

6 ОАлла� ки ҝөјү, јери,
Дәнизи, онлары долдуран
�әр шеји јарадыб,3

Һәмишә сәдагәтлидир,4

7 Мәзлумун �аггыны горујур,
Аҹлара чөрәк верир.S

Је�ова мә�буслары
азад едир.m

8 Је�ова корларын
ҝөзләрини ачыр,U

Је�ова гәдди әјиләнләри
дикәлдир,V

Је�ова сале�ләри севир.
9 Је�ова гәрибләри горујур,
Јетимә, дул гадына
архадыр,Ä

Писләринсә нијјәтини
алт-үст едир.W

10 Је�ова әбәдијјән
падша� олаҹаг,Y

Еј Сион, Алла�ын
нәсилдән-нәслә
падша� олаҹаг.

Ја�а алгыш един!

58:B8 � �*fd/ ZÀeÀaSD �º¸Àb/À w`dÑx
a¾4ºZÀ +*fD

147 Ја�а алгыш един!
Алла�ымызы
нәғмәләрдә
тәрәннүм етмәк
нә јахшыдыр,

Она алгыш етмәк нә хош-
дур, алгыш Она јарашыр.*

2 Је�ова Јерусәлими
инша едир,+

Пәрән-пәрән дүшмүш
Исраили бир јерә
топлајыр.,

3 О, гәлбисыныглара
шәфа верир,

Сызылдајан јараларыны
сарыјыр.

4 О, улдузларын сајыны
�есаблајыр,

Һәр бирини ады илә чағы-
рыр.-

5 Рәббимиз әзәмәтлидир,
гүдрәти бөјүкдүр,¸

Һикмәти �әдсиздир./

6 Је�ова �әлимләри галды-
рыр,1

Шәр адамлары исә
јерә вурур.

7 Је�оваја �әмд нәғмәләри
охујун,

Алла�ымызы чәнҝдә
тәрәннүм един.

8 О, ҝөјләри булудларла
өртүр,

Јер үзүнә
јағышлар јағдырыр,À

Дағларда
јашыл отлар битирир,3

9 Һејванлары,
Чығырышан гузғун балала-
рыны једиздирир.4

10 Она зөвг верән
атын ҝүҹү дејил,S

Инсанын мө�кәм ајаглары
Ону �ејрәтә салмаз.m

11 Је�ова Ондан горханлар-
дан,U

Мә�әббәтинә үмид бағла-
јанлардан хошланыр.V
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12 Еј Јерусәлим,

Је�ованы мәд� ет!
Еј Сион,
Алла�а алгыш сөјлә!

13 Чүнки О, сәнин дарваза-
ларынын рәзәләрини
бәркидир,

Оғулларына хејир-бәрәкәт
верир.

14 Торпағына әмин-аманлыг
бәхш едир,*

Сәни ән јахшы буғда илә
бәсләјир.+

15 Бујруғуну јерә ҝөндәрир,
Сөзү чапартәк
сүрәтлә гачыр.

16 Гар јағдырыр, ағ јун кими,,

Гыров сәпир, күл кими.-

17 Долу төкүр,
чөрәк тикәләри кими,¸

Сојуғуна ким дөзәр?/

18 Әмр едир, онлар әријир.
Күләји әсдирир,1

сулары ахыдыр.
19 Сөзүнү Јагуба,

Гајда-ганунуну, �өкмләри-
ни Исраилә бәјан едир.À

20 Башга �еч бир халга
буну етмәјиб,3

Онлар Онун �өкмләри ба-
рәдә �еч нә билмирләр.

Ја�а алгыш един!4

148 Ја�а алгыш един!
Је�оваја ҝөјдән
алгыш един!S

Она уҹаларда алгыш един!
2 Еј Онун мәләкләри,

Она алгыш един!m

Еј Онун ордусу,
Она алгыш ет!U

3 Еј ҝүнәш, еј ај,
Она алгыш ет!

Еј парлајан улдузлар,
Она алгыш един!V

4 Еј ҝөјүн дәрин гатлары,
Она алгыш един!

Еј сәмадакы булудлар,
Она алгыш един!

5 Гој онлар Је�ованын ады-
на алгыш етсинләр,

Чүнки Онун әмри илә
јарандылар.*

6 О, онлары әбәдилик
јериндә тутур;+

Бунун үчүн дәјишмәз фәр-
ман верди.,

7 Је�оваја јердән
алгыш един!

Еј дәниз мәхлуглары,
еј үмманлар,

8 Еј шимшәк, еј долу, еј гар,
еј топа булудлар,

Еј Онун сөзүнә әмәл едән
туфан,-

9 Еј дағлар, еј тәпәләр,¸

Еј мејвә ағаҹлары,
еј сидр ағаҹлары,/

10 Еј чөл �ејванлары,1

еј ев �ејванлары,
Еј сүрүнәнләр,
еј ганад чалан гушлар,

11 Еј дүнја падша�лары,
еј бүтүн үммәтләр,

Еј ағалар,
еј дүнјанын �акимләри,À

12 Еј оғланлар, еј гызлар,
Еј гоҹалар, еј ушаглар!

13 Һамыныз Је�ованын ады-
на алгыш един!

Чүнки јалныз Онун ады үн-
јетмәз уҹалыгдадыр,3

Әзәмәти јердән дә,
ҝөјдән дә јүксәкдир.4

14 О, халгынын ҝүҹүнү уҹал-
даҹаг�,

Садиг бәндәләринин,
Она әзиз олан
Исраил оғулларынын

Шан-шө�рәти наминә.
Ја�а алгыш един!

149 Ја�а алгыш един!
Је�ованын шәнинә
јени нәғмә охујун,S
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Садиг бәндәләринин мәҹ-
лисиндә Ону мәд� един.*

2 Гој Исраилин севинҹи
Улу Јараданы олсун,+

Сион оғулларынын севин-
ҹи онларын Падша�ы ол-
сун.

3 Гој рәгс едәрәк Онун адына
алгыш етсинләр,,

Гавалла, чәнҝлә
Ону тәрәннүм етсинләр.-

4 Је�ова халгындан
зөвг алыр,¸

Һәлимләри бәзәјир гурту-
лушла./

5 Гој садиг бәндәләри шан-
шө�рәтә севинсин,

Севинҹдән јатагда
нәғмә охусун.1

6 Гој дилләриндә Алла�а
мәд� нәғмәси,

Әлләриндә икиағызлы
гылынҹ,

7 Халглардан гисас алсын-
лар,

Үммәтләрин ҹәзасыны вер-
синләр,

8 Падша�лары гандалласын-
лар,

Әсилзадәләри дәмир бухо-
ва салсынлар,

9 Онлара чыхарылмыш �өк-
мү иҹра етсинләр.À

Бушәрәф Онун бүтүн
садиг бәндәләринә
мәхсусдур.

Ја�а алгыш един!

150 Ја�а алгыш един!*

Мүгәддәс мәканында
Алла�а алгыш
един!+

Гүдрәтинин әнҝинлијиндә�
Она алгыш един!,

2 Мө�тәшәм ишләринә ҝөрә
Она алгыш един!-

Һәдсиз әзәмәтинә ҝөрә
Она алгыш един!¸

3 Шејпур сәси илә
Она алгыш един!/

Телли аләтдә, чәнҝдә
Она алгыш един!1

4 Гавал чалын, �алај вуруб
Она алгыш един!À

Телләрин авазы илә,3

нејин авазы илә
Она алгыш един!4

5 Ҹинҝилдәјән синҹләрлә
Она алгыш един!

Ҝур сәсли синҹләрлә
Она алгыш един!S

6 Бүтүн мәхлугат
Ја�а алгыш етсин!

Ја�а алгыш един!m
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1 Исраил падша�ы,* Давуд
оғлу+ Сүлејманын мәсәллә-

ри.,

2 Бу мәсәлләр инсанын �ик-
мәт- вә тәрбијә алмасы,

Мүдрик кәламлары
дәрк етмәси үчүндүр.

3 Анлајыш, сале�лик¸,
инсаф/,

Доғрулуг ашылајан
тәрбијә1 верир;

4 Нашылара узагҝөрәнлик,À

Ҝәнҹләрә билик вә
дүшүнҹә3 верир.

5 Һикмәтли гулаг асар,
елмини артырар.4

Дәрракәли адам мүдрик
мәслә�әт тапар.S

6 Белә адам мәсәли,
мүәммалы дејимләри,

Агилләрин сөзләрини,
тапмаҹаларыны
баша дүшәр.m

7 Је�овадан горхмагдыр
билијин башы,U

Јалныз ахмаглар �икмәтә,
тәрбијәјә хор бахар.V

8 Оғлум, атанын тәрбијәсинә
гулаг ас,Ä

Ананын өјүд-нәси�әтини
рәдд етмә.W

9 Чүнки онлар сәнин башы-
на ҝөзәл бир чәләнҝ,Y

Бојнуна нәфис бојунбағы-
дыр.Z

10 Оғлум, гојма ҝүна�карлар
сәни јолдан чыхарсын.\

11 Әҝәр десәләр:
«Ҝәл бизимлә ҝедәк,

Хәлвәтдә дуруб ган төкәк,
Ҝүна�сыза пусгу гуруб
әјләнәк,

12 Онлары Мәзар� кими
дири-дири ашыраг,

5B56 � 	+`D j1\WD �º¸ÀbÀ +*fD

Гәбрә дүшәнләр кими
бүтөв удаг,

13 Бүтүн сәрвәтләрини
әлә кечирәк,

Евимизи гәнимәтлә
долдураг.

14 Сән дә бизә гошул,
Гәнимәти бәрабәр бөләк�»,

15 Бах, оғлум,
сән онлара гошулма,

Јолларындан узаг дур.*

16 Чүнки онларын ајағы
пислик етмәјә гачыр,

Онлар ган төкмәјә
тәләсирләр.+

17 Гуша ҝөзү габағында
тор гурмаг мәнасыздыр.

18 Одур ки, онлар ган төкмәк
үчүн пусгу гурур,

Ҹана гәсд етмәк үчүн
хәлвәтдә дурур.

19 Һарам газанҹ далынҹа
дүшәнин јолу беләдир.

Бу газанҹ инсанын ҹаныны
әлиндән алаҹаг.,

20 Һәгиги �икмәт-

бајырда �ај салыр.¸

Мејданларда
сәсини уҹалдыр./

21 Сәсли-күјлү күчәләрин
тинләриндә чағырыр.

Шә�әр дарвазаларынын
ағзында белә дејир:1

22 «Еј ҹа�илләр, нә вахтадәк
ҹа�ил галаҹагсыныз?

Еј ришхәндчиләр,
нә вахтаҹан ришхәнддән
�әзз алаҹагсыныз?

Еј ағылсызлар,
нә вахта гәдәр елми
рәдд едәҹәксиниз?À

23 Мәзәммәтими гәбул едиб
дүзәлин,3

Онда ру�уму
үзәринизә төкәрәм,
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Сөзләримдән сизи
аҝа� едәрәм.*

24 Мадам сизи чағырдым,
ешитмәдиниз,

Сизә әлими узатдым,
саја салмадыныз,+

25 Нәси�әтләрими
гулагардына вурдунуз,

Сә�вләринизи ҝөстәрәндә
мә�әл гојмадыныз,

26 Мән дә башыныза
бәла ҝәләндә ҝүләҹәјәм,

Горхдуғунуз башыныза
ҝәләндә лағ едәҹәјәм;,

27 Онда ки, ва�имә туфан
кими сизә �үҹум чәкәҹәк,

Бәла фыртына кими
ҝәләҹәк,

Дара, сыхынтыја дүшәҹәк-
синиз.

28 Бәли, о заман мәни
чағыраҹаглар, лакин
ҹаваб вермәјәҹәјәм,

Мәни чох ахтараҹаглар,
амма тапмајаҹаглар,-

29 Чүнки онлар елмә
нифрәт етдиләр,¸

Је�овадан горхмаг истәмә-
диләр./

30 Мәслә�әтимә
гулаг асмадылар,

Сә�вләрини ҝөстәрәндә
веҹләринә алмадылар.

31 Буна ҝөрә дә әмәлләринин
бә�рәсини бичәҹәкләр,1

Нијјәтләри ичиндә
боғулаҹаглар.

32 Ҹа�илләрин өзбашыналы-
ғы онлары өлдүрәҹәк,

Ағылсызларын лагејдлији
онлары мә�в едәҹәк.

33 Мәни динләјән исә әмин-
аманлыгда јашајаҹаг,À

Фәлакәт горхусу
билмәјәҹәк».3

2 Оғлум, әҝәр сөзләрими
гәбул етсән,

Һөкмләрими
горујуб сахласан,*

2 Гулағыны �икмәтә сары
ачсан,+

Гәлбини бәсирәтә мејил-
ләндирсән,,

3 Әҝәр дәрракәни чағырыб-

Бәсирәти сәсләсән,¸

4 Онлары ҝүмүш кими
арасан,/

Дәфинә кими ахтарсан,1

5 Онда Је�овадан горхмағын
нә олдуғуну анларсан,À

Алла�ын елминә јетишәр-
сән.3

6 Ахы �икмәт верән
Је�овадыр,4

Елмлә бәсирәт
Онун дилиндән чыхыр.

7 Алла� �икмәти дүрүст
адамлар үчүн горујур,

О, камиллик јолу илә ҝе-
дәнләрә галхандыр.S

8 Нәзәри �аггын јолларынын
үстүндә олар,

Садиг бәндәләринин јолу-
ну �ифз едәр.m

9 Беләҹә, сән доғрулуғу,
�агг-әдаләти,

Хејрин бүтүн јолларыны
дәрк едәрсән.U

10 Һикмәт үрәјиндә
гәрар тутанда,V

Билик көнлүнә јатандаÄ

11 Дүшүнҹә сәни горујар,W

Бәсирәт сәни �ифз едәр.
12 Сәни пис јолдан,

Јалан данышанлардан,Y

13 Доғру јолдан азыб
Зүлмәтдә јеријәнләрдән,Z

14 Пис ишләрдән хошланан,
Шәрдән, алчаг әмәлләрдән
�әзз аланлардан,
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15 Әјри јолла ҝедәнләрдән,

Һәјатыны јалан үзәриндә
гуранлардан,

16 Позғун арваддан,
Әхлагсыз гадынын ширин
дилиндән горујар.*

17 Бу гадын ҹаванлыг �әмдә-
мини атмыш,+

Алла�ы илә ә�дини унут-
мушдур.

18 Онун еви өлүмә апарыр,
Ҹығырлары өлүм дустагла-
рынын јанына ҝедир.,

19 Онун јатағына ҝирән
ҝери гајытмаз,

Бир да�а дириләрин јолуна
дөнмәз.-

20 Хүласә, јахшыларын јолу
илә ҝет,

Сале�ләрин јолуну тут,¸

21 Чүнки јер үзүндә
дүз адамлар јашајаҹаг,

Орада камил адамлар гала-
ҹаг./

22 Писләрин исә көкү
јер үзүндән кәсиләҹәк,1

Хаинләр орадан
гопарылыб атылаҹаг.À

3 Оғлум,
нәси�әтими� унутма,

Һөкмләрими
сидги-үрәкдән тут.

2 Онлар сәнин өмрүнү,
ҝүнүнү узадар,

Һәјатына ра�атлыг ҝәти-
рәр.3

3 Хејирха�лығы, сәдагәти
әлдән бурахма,4

Онлары бојнуна сары,
Үрәјинин лөв�әсинә јаз.S

4 Онда Алла� да, бәндә дә
үзүнә хош бахар,m

Анлајыш са�ибитәк таны-
нарсан.

7B5 � �*fd/ -*ZdZdYdD

5 Бүтүн гәлбинлә Је�оваја
етибар ет,*

Өз ағлына ҝүвәнмә.+

6 Һәр ишиндә Онудүшүн,,

Ода јолларыны рәван
едәр.-

7 Өз ҝөзүндә ағыллы олма,¸

Је�овадан горх,
писликдән чәкин.

8 Онда ҹанын сағлам олар,
Вүҹудун� тәравәтли.

9 Сәрвәтинлә, мә�сулунун
нүбарилә/

Је�ованы шәрәфләндир.1

10 Онда анбарларын ағзына-
ҹан долар,À

Күпләрин тәзә шәрабла
ашыб-дашар.

11 Оғлум, Је�ованын тәрбијә-
синә хор бахма,3

Тәнбе�индән икра� етмә.4

12 Чүнки ата әзиз оғлуну,
Је�ова да севдији кәси
тәнбе� едәр.S

13 Хошбәхт о кәсдир ки,
�икмәт тапыб,m

О кәсдир ки, бәсирәтә
наил олуб.

14 Һикмәт газанмаг ҝүмүш
газанмагдан јахшыдыр,

Бу газанҹ гызылдан сәрфә-
лидир.U

15 О, мәрҹанлардан гијмәтли-
дир,

Арзуладығын шејләрдән
�еч бири она тај ола бил-
мәз.

16 Сағ әлиндә узун өмүр,
Сол әлиндә сәрвәт вә
шәрәф вар.

17 Јолларында сәадәт,
Ҹығырларында
әмин-аманлыг вар.V

18 Һикмәт она бағлананлар
үчүн �әјат ағаҹыдыр,
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Сәни зинәт таҹы илә
бәзәјәр».

10 Гулаг ас, оғлум,
сөзләрими ешит,

Онда өмрүн узун олар.*

11 Сәни �икмәт јолу илә
апарарам,+

Доғрулуг јолларында
ҝәздирәрәм.,

12 Ҝедәркән јолунда манеә
олмаз,

Јүјүрәндә бүдрәмәзсән.
13 Тәрбијәни мө�кәм тут,

ону әлдән вермә,-

Гору, чүнки о,
сәнин �әјатындыр.¸

14 Шәр адамларын јолуна
ајаг басма,

Бәдәмәлләрин јолу илә
ҝетмә./

15 О јола јахын ҝетмә, чәкил,1

Јолунудәјиш,
ондан јан кеч.À

16 Онлар пислик етмәсәләр,
ҝөзләринә јуху ҝетмәз,

Кимисә јыхмасалар,
јухулары гачар.

17 Онлар јаманлыг чөрәји
јејир,

Зоракылыг шәрабы
ичирләр.

18 Сале�ләринсә јолу
сүб� шәфәги кимидир,

Ҝүн ҝүнорта јеринә галх-
дыгҹа да�а да ишыгла-
ныр.3

19 Шәр адамларын јолу
зүлмәтдир.

Билмирләр нәдән бүдрәјир-
ләр.

20 Оғлум, сөзләримә
диггәтли ол,

Дедикләримә гулаг вер.
21 Ҝөзүнү онлардан чәкмә,

Онлары гәлбинин дәрин-
ликләриндә сахла.4

22 Чүнки онлары тапан
�әјат тапыр,S

Ҹансағлығы тапыр.

23 Һәр шејдән чох
үрәјини гору,*

Чүнки �әјат булаглары
ондан чыхыр.

24 Сахта сөзләрдән узаг дур,+

Фитнәкар сөзләри
өзүндән кәнар елә.

25 Ҝөзләрин дүз габаға бах-
сын,

Нәзәрин ирәли зилләнсин.,

26 Јолуну �амар ет�,-

Бүтүн јолларын динҹ олар.
27 Саға, сола дөнмә,¸

Ајағыны писликдән чәк.

5 Оғлум, �икмәтимә
диггәт јетир.

Бәсирәтимә гулаг вер,/

2 О заман ағлыны горујар-
сан.

Гој дилиндән билик
әскик олмасын.1

3 Позғун гадынын дилиндән,
санки, бал төкүлүр,À

Дили јағдан да јумшагдыр.3

4 Фәгәт о, аҹы јовшандыр,4

Икиағызлы гылынҹтәк
јаралар.S

5 Ајаглары өлүмә апарыр,
Аддымлары дүз Мәзара�
ҝедир.

6 Һәјат јолу нәдир,
фикирләшмәз.

Јоллары долашыгдыр,
�ара ҝетдијини билмәз.

7 Оғлум, гулаг ас,
Сөзүмдән чыхма.

8 Белә гадындан узаг ҝәз,
Евинин гапысына јахын
ҝетмә ки,m

9 Ләјагәтин тапдаланмасын,U

Өмрүн бада ҝетмәсин.V

10 Варыны јадлар таламасын,Ä

Зә�мәтлә топладығын
өзҝәнин евинә ҝетмәсин.
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11 Јохса өмрүн сона чатанда,

Ҹанын тагәтдән дүшәндә
а�-налә чәкәрәк*

12 Белә дејәрсән: «Һејиф,
тәрбијәјә хор бахдым!

Үрәјимдә өјүд-нәси�әтә
�әгарәт етдим!

13 Устадларыма
гулаг асмадым,

Мүәллимләримин сөзүнә
бахмадым.

14 Елин ҝөзү ҝөрә-ҝөрә
Учурума јуварландым».+

15 Өз �овузундан,
Өз чешмәндән ахан сују
ич.,

16 Нијә булагларын кәнара,
Архларын шә�әр мејданла-
рына ахсын?-

17 Гој онлар анҹаг сәнинки
олсун,

Јадларла пајлашма.¸

18 Гој чешмән
бәрәкәтли олсун,

Ҹаванлығында алдығын
арвадындан кам ал./

19 Гој севимли маралын,
ҝөзәл ҹејранын�1

Һәмишә сәни дөшләри илә
мәст етсин.

Јалныз онун ешгинин
әсири ол.À

20 Оғлум, нә үчүн позғун
гадынын әсири оласан,

Әхлагсыз гадынын
гојнуна ҝирәсән?3

21 Инсанын јоллары Је�ова-
нын ҝөзү өнүндәдир,

Онун �әр аддымыны јох-
лар.4

22 Шәр инсан өз сә�ви илә
тәләјә дүшәр,

Өз ҝүна�ынын кәмәндинә
дүшәр.S

23 Тәрбијәни рәдд етдији
үчүн �әлак олар,

9B5= � ÁÀ`eÀZB /*¸ V1hSZD

Һәдсиз сәфе�лијинә ҝөрә
јолуну азар.

6 Оғлум, башгасындан өтрү
ҝиров бојун олмусанса,*

Јадла әл сыхыб разылыға
ҝәлмисәнсә,+

2 Вәд едәрәк тәләјә дүшмү-
сәнсә,

Дилиндән чыхан сөз сәни
тора салыбса,,

3 Ҹаныны гуртар, оғлум.
Чүнки онун пәнҹәсинә кеч-
мисән.

Белә ет: ҝет онун ајағына
дүш, јалвар, јахар.-

4 Ҝөзүнә јуху вермә,
Ҝөз гапагларын јумулма-
сын.

5 Овчудан гачан ҹејран кими
гач гуртул,

Сәјјадын әлиндән чыхан
гуштәк ҹаныны гуртар.

6 Еј тәнбәл,
ҝет гарышгаја бах.¸

Ону мүша�идә елә,
�икмәт газан.

7 Онун нә ағасы, нә башчы-
сы, нә �өкмдары вар.

8 Азугәсини јајда тәдарүк
едәр,/

Јемини бичин мөвсүмүндә
јығар.

9 Ај тәнбәл,
нә вахтадәк јатаҹагсан?

Һачан јухудан дураҹагсан?
10 Бир аз да јатсан,

бир аз да мүрҝүләсән,
Бир аз да әл-голуну
саллајыб отурсан,1

11 Јохсуллуг гулдур кими ба-
шынын үстүнү кәсәҹәк,

Е�тијаҹ сојғунчу кими
үстүнә ҹумаҹаг.À

12 Јарамаз, бәдәмәл адам
дилиндә сахта сөзләр ҝә-
зәр.3
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13 Ҝөз вурар,* ајаглары илә

ишарә едәр, бармаглары
илә ҝөстәрәр.

14 Үрәји мәкрлидир,
Даима фитнә гурар,+

нифаг салар.,

15 Она ҝөрә дә сону
гәфил ҝәләр,

Бир ан ичиндә јыхылыб
наәлаҹ галар.-

16 Алты шеј вар ки, Је�ова-
нын зә�ләси ҝедир,

Једди шејдән икра� едир:
17 Тәкәббүрлә бахан ҝөзләр,¸

јалан данышан дил,/ ҝү-
на�сыз ган төкән әлләр,1

18 Фитнә гуран үрәк,À

шәр үчүн тәләсән ајаг,
19 Нәфәси јаланла

ҝедиб-ҝәлән ша�ид,3

Гардашлар арасына
нифаг салан кәс.4

20 Оғлум, атанын әмрини
јеринә јетир,

Ананын нәси�әтиндән
чыхма.S

21 Онлары �әмишәлик
үрәјинә �әкк ет.

Бојнуна дола.
22 Онлар ҝетдијин јолда

сәнә бәләдчилик едәр,
Јатанда кешијини чәкәр,
Ојананда сәнинлә
данышар�.

23 Чүнки әмр чырагдыр,m

Нәси�әт нурдур.U

Тәрбијә вә мәзәммәт
�әјата апаран јолдур.V

24 Онлар сәни ајағысүрүшкән
гадындан горујар,Ä

Әхлагсыз гадынын ширин
дилиндән �ифз едәр.W

25 Онун ҝөзәллијинә
ашиг олма,Y

Гојма шә�вәтли бахышла-
ры сәни әсир алсын.

:B66 � �*fd/ aÀZÀ ZÀaSÑÀb ,1`À`D

26 Фа�ишәнин уҹбатындан
адам әлиндә јаван чөрәк
галар,*

Өзҝә арвады әзиз ҹаны
овламаға чыхар.

27 Адам гојнуна од ҝөтүрсә,
мәҝәр палтары јанмаз?+

28 Көз үстүндә ҝәзәнин ајаг-
лары бишмәз?

29 Башгасынын арвады илә
јахынлыг едәнин дә �алы
белә олар.

Она тохунан ҹәзасыз
галмаз.,

30 Аҹ адам гарныны дојдур-
маг үчүн оғурларса,

Кимсә ону гынамаз.
31 Анҹаг әлә кечсә,

једди гатыны өдәјәр,
Евинин вар-јохуну верәр.-

32 Гадынла зина едән
ағылсыздыр,

Белә адам өзү өзүнү
мә�в едир.¸

33 О, өзүнә јара вурар,
өзүнү �өрмәтдән салар,/

Рүсвајчылыг дамғасы
үстүндән ҝетмәз.1

34 Чүнки гысганҹлыг гады-
нын әрини ҹошдурар,

Гисасы амансыз олар.À

35 Бундан өтрү нә версән дә
јумшалмаз�,

Һеч бир �әдијјә илә
�ирси сојумаз.

7 Оғлум, гој сөзләрим
гулағында галсын,

Әмрләрими горујуб сахла.3

2 Әмрләримә бағлы гал ки,
өмрүн узун олсун,4

Нәси�әтими� ҝөз бәбәјин
кими гору.

3 Онлары бармагларына
сары,

Үрәјинин лөв�әсинә
көчүр.S
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4 Һикмәтә:

«Баҹымсан», — де,
Дәрракәјә:
«Әгрәбамсан», — сөјлә.

5 Онда онлар сәни позғун
гадындан горујар,*

Әхлагсыз гадындан, онун
ширин дилиндән сахлар.+

6 Евимин пәнҹәрәсиндән,
Шәбәкә архасындан
ашағы бахыб

7 Нашы ҝәнҹләрә
тамаша едирдим.

Онларын арасында
ағылсыз бир ҹаван
диггәтими ҹәлб етди.,

8 О, �әмин гадынын евинин
тининдән кечирди,

Онун евинә тәрәф ҝедирди.
9 Гаш гаралыр,

ахшам дүшүрдү,-

Ҝеҹәнин зүлмәти
јахынлашырды.

10 Бахыб ҝөрдүм ки,
фа�ишә либаслы,¸

үрәји фәнд-феллә долу
Бир гадын онун габағына
чыхды.

11 О, �ај-күјчүдүр,
�әјасыздыр,/

Ајағы евә јығылмыр.
12 Ҝа� күчәләрә, ҝа� мејдан-

лара чыхыр,
Һәр тинин башында
пусгу гурур.1

13 О, оғланы тутуб өпдү,
Арсыз-арсыз деди:

14 «Јандырма гурбаны
кәсмәли идим.À

Бу ҝүн нәзирими
јеринә јетирдим.

15 Она ҝөрә дә пишвазына
чыхдым,

Сәни ахтарыб тапдым.
16 Чарпајыма зәриф өртүк-

ләр,
Әлван Мисир кәтаны сәр-
мишәм.3

17 Јатағыма мүрр, әзвај,
дарчын сәпмишәм.*

18 Ҝәл ешг бадәсини
сүб�әдәк ичәк,

Севҝи атәши илә
аловланаг.

19 Әрим евдә јохдур,
Узаг сәфәрә чыхыб.

20 Пул кисәсини ҝөтүрүб,
Бир дә ај бәдирләнәндә
гајыдаҹаг».

21 Гадын дил төкүб
ҹаваны товлады,+

Ширин диллә ону јолдан
чыхартды.

22 Ҹаван да кәсилмәјә ҝедән
буға кими,

Күндәјә салыныб ҹәзалан-
дырылан ахмаг кими,
онун ардынҹа ҝетди.,

23 Ахырда ҹијәринә
ох сапланаҹаг.

О, гуш кими тора дүшмәјә
тәләсир, билмир ки,
ҹаны алынаҹаг.-

24 Еј оғулларым,
сөзләримә гулаг верин,

Дедикләримә
диггәт кәсилин.

25 Мәбада үрәјин о гадынын
јолларына мејил салсын,

Мәбада онун кечдији јола
гәдәм гојасан.¸

26 Чүнки о, нечәсини
мә�в едиб./

Тәләф етдији адамларын
сајы-�есабы јохдур.1

27 Онун еви Мәзара� апарыр,
Өлүмүн дәрин отагларына
ҝедиб чыхыр.

8 Мәҝәр �икмәт чағырмыр?
Мәҝәр бәсирәт �ајгыр-
мыр?À

2 Һүндүр јерләрдә,3

јолларын кәнарында,
Јолајрыҹыларында дурур.
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3 Шә�әр дарвазалары ја-

нында,
Гапы ҝиришләриндә
уҹадан сәсләнир:*

4 «Еј инсанлар, сизинләјәм,
Еј бәшәр өвладлары,
сизә хитаб едирәм.

5 Сиз, еј ҹа�илләр,
узагҝөрән олун,+

Еј сәфе�ләр,
мүдрик үрәк газанын.

6 Динләјин, мү�үм шејләри
нәгл едирәм,

Ағзымдан доғру сөзләр
чыхыр.

7 Дилим �әгигәти пәсдән
сөјләр,

Додагларым шәрдән
икра� ејләр.

8 Ағзымдан чыхан сөзләр
доғрудур,

Әјри, сахта сөзләр
данышмарам.

9 Сөзләрим арифә ајдындыр,
Елм са�ибләри үчүн
�әгигәтдир.

10 Ҝүмүшү јох,
тәрбијәми сечин,

Саф гызылданса
елми гәбул един.,

11 Һикмәт мәрҹандан
үстүндүр,

Үрәјин арзуладығы �еч бир
шеј она тај ола билмәз.

12 Мән �икмәтәм, узагҝөрән-
лик мәндә мәскән салыб,

Елм дә, дүшүнҹә дә
мәндәдир.-

13 Је�овадан горхмаг
шәрә нифрәт етмәкдир.¸

Тәкәббүрә, гүрура,/

шәр ишә, �ијләҝәр дилә
нифрәт едирәм.1

14 Јахшы мәслә�әт, тәдбир
мәндәдир,À

Дәрракә3, гүдрәт са�иби4

мәнәм.

15 Һөкмдарлар мәним сајәмдә
�өкмранлыг едир,

Әјанлар әдаләтли фәрман-
лар верир.*

16 Башчыларын �акимијјәт
дирәји мәнәм,

Әсилзадәләр сајәмдә адил
�өкмләр чыхарыр.

17 Мәни севәнләри севирәм.
Ахтаранлар мәни мүтләг
тапаҹаг.+

18 Сәрвәт вә шәрәф,
Түкәнмәз хәзинә вә сале�-
лик мәнимләдир.

19 Мәним барым гызылдан,
халис гызылдан үстүн-
дүр,

Бә�рәм әла ҝүмүшдән јах-
шыдыр.,

20 Сале�лик јолунда јерији-
рәм,

Һагг-әдаләт ризләринин
ортасында ҝедирәм.

21 Мәни севәнләрә зәнҝин
мирас верирәм,

Онларын анбарларыны
долдурурам.

22 Је�ова мәни хәлг етди.
Онун јарадыҹылыг јолу-
нун әзәли мәнәм,-

Гәдим әсәрләринин илки
мәнәм.¸

23 Та бинеји-гәдимдән,
лап әзәлдән,

Дүнја јаранмаздан габаг
јерими тутмушам./

24 Мән пејда оланда
�әлә әнҝин сулар
јох иди,1

Чағлајан булаглар
мөвҹуд дејилди.

25 Дағлар уҹалмаздан,
Тәпәләр вар олмаздан әв-
вәл мән тәвәллүд тапмы-
шам.

26 О �әлә јери, онун дүзлә-
рини,

Јерин илкин даш-кәсәјини
јаратмамышды.
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27 О, ҝөјләри �азырлајанда*

мән орада идим.
Үфүгү суларын үзәринә
чәкәндә,+

28 Булудлары јухарыда јер-
ләшдирәндә,

Дәринликләрин гајнагла-
рыны бина едәндә,

29 Сулары әмриндән чыхма-
сын дејә дәнизә фәрман
верәндә,,

Јерин тәмәлләрини гојан-
да мән вар идим.

30 Онун јанында уста кими
чалышырдым,-

Һәр ҝүн көнлүнү
шад едирдим,¸

Һүзурунда �әр заман севи-
нирдим./

31 Онун хәлг етдији аләмә
ҝөрә фәрә�ләнирдим,

Бәшәр өвладлары көнлү-
мүн севинҹи иди.

32 Оғулларым,
инди мәни динләјин.

Мәним јолларымла ҝедән
бәхтијардыр!

33 Тәрбијәјә гулаг асын,1

ағыллы олун.
Ону �еч вахт гулагардына
вурмајын.

34 Хошбәхт о кәсдир ки,
мәнә гулаг асыр,

Һәр ҝүн сүб�дән гапыма
ҝәлир,

Кандарымда ҝөзләјир.
35 Чүнки мәни тапан

�әјат тапар,À

Је�ова ондан разы галар.
36 Мәни саја салмајан өзүнә

пислик едир,
Мәнә нифрәт едән
өлүмү севир».3

9 Һәгиги �икмәт
евини тикиб,

Једди сүтунуну јонуб.
2 Һејванларыны кәсиб,
Шәрабына әдва гатыб,
Сүфрәсини ачыб.

3 Кәнизләрини ҝөндәриб.
Шә�әрин �үндүр јерләрин-
дә ҹар чәкирләр:*

4 «Ҹа�илләр бура ҝәлсин».
О, ағылсыза белә дејир:

5 «Ҝәлин чөрәјимдән јејин,
Түнд шәрабымдан ичин.

6 Ҹә�аләти атын вә јашајын,+

Дәрракә јолу илә јеријин».,

7 Ришхәндчијә өјүд-нәси�әт
верән �өрмәтдән дүшәр,-

Шәр адамы данлајан
јараланар.

8 Ришхәндчини мәзәммәт
етмә, јохса сәндән зә�лә-
си ҝедәр,¸

Ағыллы адамы мәзәммәт
ет, сәни севәр./

9 Ағыллы адама өјүд-нәси-
�әт версән, �икмәти ар-
тар.1

Сале�ә билик версән,
елми чохалар.

10 Је�овадан горхмагдыр
�икмәтин башы,À

Мүгәддәс Алла�ын
елми3 дәрракә верир.

11 Чүнки мәним сајәмдә
өмрүн узанар,4

Илләринин үстүнә
илләр ҝәләр.

12 Һикмәтли олсан,
хејир тапарсан,

Ришхәндчилик етсән,
зәрәрини өзүн чәкәрсән.

13 Ахмаг гадын
�ај-күј салар.S

О, ҹа�илдир,
�еч нә ганмыр.

14 О, шә�әрин �үндүр је-
риндә,

Евинин гапысында
кәтил гојуб отурур.m

15 Јолдан кечәнләри
чағырыр,

Өз јолу илә ҝедәнләри
�ајлајыр:
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16 «Ҹа�илләр бура ҝәлсин».

Ағылсызлара дејир:*

17 «Оғурлуг су ширин олар,
Ҝизли јејилән чөрәјин
башга ләззәти вар».+

18 Амма онларын хәбәри јох-
дур ки, өлүмүн дустагла-
ры орададыр.

Онун гонаглары Мәзарын�
дәринликләриндәдир.,

10 Сүлејманын мәсәлләри.-

Ағыллы оғул
атасыны севиндирәр,¸

Ахмаг оғул исә анасына
дәрд олар.

2 Һарам јолла јығылан хәзи-
нә хејир ҝәтирмәз,

Сале�лик исә
өлүмдән гуртарар./

3 Је�ова сале�и аҹ гојмаз,1

Амма писләрин арзусуну
ҝөзүндә гојар.

4 Тәнбәл әлләр са�ибини
јохсуллуға салар,À

Чалышган әлләрсә
сәрвәт ҝәтирәр.3

5 Ағыллы оғул јајда мә�сул
јығар,

Бичин вахты јатан оғулса
рүсвајчыдыр.4

6 Сале� адам ҹамаатын
рәғбәтини газанар,S

Шәр адамын дили гәддар-
лығы өрт-басдыр едәр.

7 Сале� алгышла хатырла-
нар,m

Шәр адамынса ады
ит-бат олар.U

8 Мүдрик үрәк са�иби
нәси�әти гәбул едәр,V

Сәфе�-сәфе� данышан
ајаглар алтда галар.Ä

9 Камиллик јолу илә јеријән
динҹ јашајар,W

Әјри јоллары тутан
ифша олар.Y

=B5< � 	+`D j1\WD �º¸ÀbÀ +*fD

10 Һијлә илә ҝөз вуран
әзаб ҝәтирәр,*

Сәфе�-сәфе� данышан ајаг-
лар алтда галар.+

11 Сале�ин дили
�әјат чешмәсидир,,

Шәр адамын дили гәддар-
лығы өрт-басдыр едәр.-

12 Нифрәт нифаг салар,
Амма мә�әббәт
бүтүн ҝүна�лары өртәр.¸

13 Бәсирәтли адамын дилин-
дән �икмәт төкүләр,/

Амма ганмазын күрәји
көтәк јејәр.1

14 Ағыллы адам
билији горујуб сахлар,À

Амма сәфе�ин дили
өлүм ахтарар.3

15 Варлы адамын сәрвәти
онун үчүн галалы шә�әр-
дир,

Јохсуллуг касыбы јыхар.4

16 Сале�ин әмәлләри
�әјата апарар,

Шәр адамынса газанҹы
ҝүна�а апарар.S

17 Тәрбијәјә бағланан
�әјата јол ачар�,

Тәнбе�ә мә�әл гојмајан
башгаларыны јолдан чы-
харар.

18 Кинини ҝизләдән
јалан данышар,m

Ифтиралар јајан
ағылсыздыр.

19 Сөз чох олан јердә
хәта әскик олмаз,U

Дилини сахлајан исә
ағыллы иш ҝөрүр.V

20 Сале� адамын дили
саф ҝүмүшдүр,Ä

Шәр адамын үрәји исә
�еч нәјә дәјмәз.

21 Сале� адамын дили
чохларыны бәсләјәр,W

5>B5; � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB ÑÀU*b* *]*`*Z
U\W/*/m`D

�¿�D =
* 
a :B76

+ 
a ;B5<E 5=

, 
a 6B5<E 5=

a ;B67E 6:

a 67B6;E 6<

��������������������

�¿�D 5>
- 
a 5B5

¸ 
a 57B5

a 6;B55

/ 
a 55B8

1 ˛+ 77B5<E 5=
˛+ 7;B69

b :B77

À 
a 6>B8
�4 5>B5<

3 
a 56B68

a 57B8

a 65B9

4 
a :B:E =

S �f 67B69

a 6<B6>

m ˛+ 556B:
�4 ;B5

U ˛+ =B9

V �Z 8B:
˛+ 5=B;
˛+ 55=B78
˛+ 55=B5>>

Ä 
a 5<B:

W ˛+ 69B65

Y 5�Y 9B68
��������������������

�*¸ aºbdZ
* 
a :B56E 57

+ 
a 5<B65

, 
a 55B7>

- 
b 56B79
�- 7B9

¸ 
a 5;B=
5` 57B8E ;
5�b 8B<

/ ¿j 9>B8

1 
a 6:B7

À 
a =B=

3 
a 57B7

a 5<B;

4 
a 5=B;

a 7>B<E =
�4 ;B56

S 
b ;B5;

m 5	j 5<B5;E
65

U �4 9B6

V ˛+ 7=B5

a 5;B6;

a 65B67
�- 5B5=

Ä 
a 56B5<

a 5:B57

W ¿` 7B59




¿�¿		¿� 5>B66—55B58 882
Ахмағы ағылсызлығы
мә�в едәр.*

22 Је�ованын вердији бәрә-
кәтдир инсана сәрвәт ҝә-
тирән.+

О, бу бәрәкәтә кәдәр гат-
маз.

23 Ахмаг адам үчүн
абырсызлыг әјләнҹәдир,

Бәсирәтли адама исә
�икмәт хасдыр.,

24 Шәр адамын горхдуғу шеј
башына ҝәләр,

Сале� адам исә
мурадына јетишәр.-

25 Туфан ҝәлиб кечәндә
шәр адам јох олар,¸

Сале� адам исә әбәди ду-
ран бүнөврәјә бәнзәр./

26 Дишләр үчүн сиркә, ҝөзләр
үчүн түстү неҹәдирсә,

Тәнбәл дә она иш бујуран
үчүн еләдир.

27 Је�овадан горхмаг
өмрү узадар,1

Амма шәр адамларын
өмрү гысалар.À

28 Сале�ләрин үмиди
севинҹ ҝәтирәр,3

Амма шәр адамларын үми-
ди пуча чыхар.4

29 Је�ованын јолу
камилләр үчүн галадыр,S

Бәдәмәл үчүнсә мә�вдир.m

30 Сале�и �еч нә јыхмаз,U

Амма шәр адамлар
јер үзүндә галмаз.V

31 Сале�ин дилиндән
�икмәт сүзүләр,

Әјри дил исә кәсиләр.
32 Сале�ин дили нәјин хош

олдуғуну билир,
Амма шәр адамын дилин-
дән фитнә төкүлүр.

11 Је�ова әјри тәрәзидән
икра� едир,

Амма дүзҝүн чәкидән
разы галыр.Ä

2 Тәкәббүр ардынҹа
шәрәфсизлик ҝәтирәр,W

Һикмәт исә тәвазөкар
инсанладыр.*

3 Дүз адама камиллији јол
ҝөстәрәр,+

Хәјанәткары фитнәси
мә�в едәр.,

4 Гәзәб ҝүнүндә сәрвәтдән
бир хејир дәјмәз,-

Сале�лик исә өлүмдән
хилас едәр.¸

5 Камил инсанын сале�лији
јолларыны дүз едәр,

Шәр адамы исә
пислији јыхар./

6 Дүз адамы сале�лији
гуртарар,1

Амма хаини нәфси тора
салар.À

7 Шәр адам өләр,
үмиди јох олар,

Ҝүҹүнә ҝүвәнҹи дә
пуч олар.3

8 Сале� бәладан гуртулар,
Онун јеринә
шәр адам бәлаја дүшәр.4

9 Алла�сызын дили
гоншусуну мә�в едәр,

Сале�и исә
елми хилас едәр.S

10 Сале�ләрин паклығы
бүтүн шә�әри шад едәр,

Писләр өләндә дә севинҹ
сәдалары уҹалар.m

11 Дүз адамларын бәрәкәти
шә�әри уҹалдар,U

Шәр адамларын дили исә
ону виранә гојар.V

12 Ағылсыз
нифрәтини ҝөстәрәр,

Амма әсил бәсирәт са�иби
дилини сахлајар.Ä

13 Бө�танчы
мәхфи сө�бәти јајар,W

Етибарлы адам исә
сирри сахлар.

14 Ағыллы мәслә�әт олмајан
јердә халг јыхылар,
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Чохлу мәслә�әтчи олан
јердә исә уғур ҝәләр.*

15 Јад үчүн ҝиров бојун ола-
нын агибәти пис олар,+

Тәләсик әл сыхыб
разылыг вермәјәнин
башы саламат олар.

16 Нәҹиб гадын
шәрәф газанар,,

Залым адам
сәрвәтдән јапышар.

17 Хејирха� адам
өзүнә хејир едир,-

Гәддар исә өз башына
бәла ачар.¸

18 Шәр адамын газанҹы
гәлпдир,/

Сале�лик тохуму әкәнин
исә мүкафаты �әгиги-
дир.1

19 Сале�лик тәрәфиндә мө�-
кәм дуран �әјат јолунда-
дыр,À

Шәр далынҹа гачан
өлүмә ҝедир.

20 Је�ова үрәји мәкрли адам-
дан икра� едир,3

Амма камиллик јолунда
јеријәндән разы галыр.4

21 Архајын ол, пис адам
ҹәзасыз галмаз,S

Сале�ин исә өвладлары
ниҹат тапар.

22 Ағыл-камалы рәдд едән
гадынын ҝөзәллији

Донузун бурнунда
гызыл �алгаја бәнзәр.

23 Сале�ин арзусу
хејрә апарыр,m

Шәр адамын үмиди
гәзәб доғурур.

24 Әлиачыг адамын
бәрәкәти артар,U

Хәсислик едән
јохсуллашар.V

25 Сәхавәтли боллуға јети-
шәр,Ä

Су верәнә су вериләр.W

26 Тахылы ҝизләдәнә
халг ләнәт едәр,

Тахылы сатана исә
алгыш охунар.

27 Јахшылыг етмәјә ҹан атан
лүтф ахтарар,*

Шәр ардынҹа дүшән
шәрә үрҹа� олар.+

28 Сәрвәтинә ҝүвәнән
јыхылар,,

Сале� адам јашыл јарпаг-
тәк олар.-

29 Аиләсини бәлаја саланын
нәсиби пучлуг� олар,¸

Ахмаг адам ағыллыја
гул олар.

30 Сале�ин бары
�әјат ағаҹыдыр,/

Ҹанлар газанан
�икмәтлидир.1

31 Әҝәр будүнјада сале� елә-
дијинин әвәзини алырса,

Онда ҝөр шәр адамы,
ҝүна�кары нә ҝөзләјир?À

12 Тәрбијәни севән
билији севәр,3

Мәзәммәтә нифрәт едән
ағылсыздыр!4

2 Је�ова јахшы адамдан
разы галар,

Фитнәкары исә
мә�кум едәр.S

3 Инсан шәрлә бәргәрар
олмаз,m

Сале�ин исә көкү
гопарылмаз.

4 Јахшы арвад әринин
башына таҹдыр,U

Адбатыран арвад исә
әринин сүмүкләрини
чүрүдәр.V

5 Сале�ин дүшүнҹәләри
�агдыр,

Шәрин мәслә�әти исә
мәкрлидир.

6 Шәрин сөзләри
өлүм пусгусудур,Ä
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Дүз адамын дили исә
гуртулушдур.*

7 Писләр девриләндә
јох олар,

Сале�ләрин еви исә
мө�кәм дурар.+

8 Ағылла данышан
тәриф газанар,,

Гәлби әјријә исә
�әгарәт едиләр.-

9 Гул са�иби олан
адсыз-сансыз адам

Јемәјә чөрәк тапмајан
ловғадан јахшыдыр.¸

10 Сале� адам �ејванларынын
да гајғысына галар,/

Шәр адамын мәр�әмәтиндә
белә, залымлыг вар.

11 Торпағыны әкиб-беҹәрән
дојунҹа чөрәк јејәр,1

Ағылсыз исә бош шејләрин
далынҹа дүшәр.

12 Пис писин шикарына
гибтә едәр,

Сале�ин көкү исә
бә�рә верәр.

13 Шәр адамы зә�әрли дили
тора салар,À

Сале� исә дардан гуртулар.
14 Дили хејир данышан

хејир тапар,3

О, зә�мәтинин
мүкафатыны алар.

15 Ахмағын јолу
өз ҝөзүндә дүз ҝөрүнүр,4

Ағыллы адам исә
мәслә�әти ешидәр.S

16 Сәфе� �ирсини дәр�ал
бүрузә верәр,m

Узагҝөрән исә тә�гирин
үстүндән кечәр.

17 Доғру ша�ид
�әгигәти сөјләр,

Јаланчы ша�ид исә
јалан данышар.

18 Дүшүнмәдән дејилән сөз
гылынҹ зәрбәсинә бән-
зәр,

Һикмәтли инсанын дили
исә мәл�әмдир.*

19 Дүз сөз әбәди јашар,+

Јаланын өмрү исә
бир ан олар.,

20 Фитнә гуранын үрәјиндә
мәкр вар,

Сүл�пәрвәрин исә үрәји
шад олар.-

21 Сале�ә �еч бир хәтәр
дәјмәз,¸

Шәр адамларын исә башы
бәладан гуртулмаз./

22 Је�ова јалан данышан дил-
дән икра� едир,1

Һагг иш са�иби исә
Онун үрәјинҹәдир.

23 Узагҝөрән билдијини
ачыб төкмәз,

Ахмағын исә үрәји
сәфе�лијини үзә верәр.À

24 Чалышган ағалыг едәр,3

Тәнбәл исә нөкәрчилик.4

25 Ниҝаранчылыг үрәји сы-
хар,S

Хош сөз көнлү шад едәр.m

26 Сале� адам отлагларыны
јохлајар,

Амма шәрин јолу
ону аздырар.

27 Тәнбәл овуну изләмәз,U

Чалышганлыг исә
бөјүк сәрвәтдир.

28 Сале�лик јолу
�әјата апарыр,V

Бу јолда өлүм јохдур.

13 Ағыллы оғул ата нәси�ә-
тинә гулаг асар,Ä

Ришхәндчи исә мәзәммәти
гулагардына вурар.W

2 Дили хејир данышан
хејир тапар,Y

Хаинин исә көнлүндән
зоракылыг кечәр.

3 Дилини сахлајан
ҹаныны горујар,Z

Бошбоғаз исә мә�в олар.\
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4 Тәнбәлин үрәјиндән чох

шеј кечәр, анҹаг �еч нәји
олмаз.*

Чалышган исә
боллуға јетишәр.+

5 Сале� адам јалана
нифрәт едәр,,

Шәр адамын әмәлләри
рәзаләт вә рүсвајчылыг
ҝәтирәр.

6 Камиллик јолу илә ҝедән-
ләри сале�лик горујар,-

Ҝүна�кары пислик јыхар.
7 Адам вар өзүнү варлы ҝөс-

тәрир, амма �еч нәји јох-
дур,¸

Адам да вар, өзүнү јохсул
ҝөстәрир, амма вары ба-
шындан ашыр.

8 Сәрвәт са�ибинин �әјаты
үчүн фидјәдир,/

Касыб исә �әдә-горху белә,
ешитмәз.1

9 Сале� адамын нуру
пар-пар парлајар,À

Шәр адамын исә чырағы
сөнәр.3

10 Тәкәббүр мүнагишә
јарадар,4

Мәслә�әт ахтаран исә
�икмәтлидир.S

11 Тез топланан сәрвәт
дағылар,m

Дамла-дамла топланан сәр-
вәт исә артар.

12 Узун интизар
үрәји хәстә салар,U

Чин олан арзу исә
�әјат ағаҹыдыр.V

13 Нәси�әтә хор бахан
ҹәза чәкәр,Ä

Әмрә �өрмәт едәнин мүка-
фаты вар.W

14 Һикмәтлинин тәлими
�әјат чешмәсидир,Y

Инсаны өлүм тәләсиндән
узаглашдырар.

15 Дәрин анлајыш
лүтф газандырар,

Хаинин исә јолу
кәлә-көтүр олар.

16 Узагҝөрән камалла отуруб-
дурар,*

Ахмаг исә сәфе�лијини
нүмајиш етдирәр.+

17 Пис гасид бәлаја дүшәр,,

Етибарлы елчи исә
сәфа ҝәтирәр.-

18 Тәрбијәни веҹә алмајан
мүфлисләшәр,
�өрмәтдән дүшәр,

Мәзәммәт ҝөтүрән
�өрмәтә минәр.¸

19 Чин олан арзу
ширин олар,/

Шәрдән әл чәкмәк сәфе�дә
икра� доғурар.1

20 Һикмәтли илә отуруб-ду-
ран �икмәтли олар,À

Ахмагларла ајаглашан
бәдбәхт олар.3

21 Бәла ҝүна�кары
гарабагара изләр,4

Сале� адамын мүкафаты
фираванлыг олар.S

22 Јахшы адам нәвәләринә
мирас гојар,

Ҝүна�кар исә сәрвәтини
сале� үчүн топлајар.m

23 Касыбын әкини
бол мә�сул верәр,

Амма әдаләт олмајан јердә
бада ҝедәр�.

24 Оғлундан көтәји әсирҝәјән
она нифрәт едир,U

Оғлуну севән
онун тәрбијәси илә
ҹидди� мәшғул олар.V

25 Сале� адам јејиб дојар,Ä

Амма шәр адамын гарны
аҹ галар.W

14 Мүдрик гадын
евини тикәр,Y

Ахмаг гадын исә
өз әлилә евини дағыдар.

57B67 � �*fd/ \ +*/* Ä1/À`D 57B68
� ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB /À`Ñ*WD

�¿�D 57
* 
a 6:B57O59

+ 
a 5>B8

a 56B68

, ˛+ 55=B5:7

a <B57
˚e 8B69

- ˛+ 69B65

¸ 
a 56B=

/ ¿` 85B<

1 ¿` 7=B5>

À ˛+ =;B55

3 
a 68B6>

4 ÁV <B5

S 
a 55B6

a 68B:
Á, 59B9E :

m 
a 6<B<
¿` 5;B55

U ˛+ 587B;

V �` 65B9O;
�V 6B6=E 7>

Ä 6�Y 7:B59E
5:

W ˛+ 5=B<E 55

a 57B5<

Y 
a 68B58
��������������������

�*¸ aºbdZ
* 
a 58B59

+ 5	j 69B69

, 6	j 8B=E 5>

- 
a 69B69

¸ ˛+ 585B9

a 59B76
	+ 56B55

/ 5�/ 5B8;E 8<

1 �Y 9B5>

À Á, 8B57

3 �` 78B5E 6

4 �Z 6<B6>

S �Y 6B=E 5>

m �Z :B5>E 55

U 5	j 7B56E 57
5�/ 5B9E :

a 6=B59

V �Z :B:E ;

a 5=B5<

a 66B59
˚e :B8
	+ 56B:

Ä ˛+ 78B5>
˛+ 7;B69

W ¿j :9B57
��������������������

�¿�D 58
Y 
a 68B7


a 75B6:




¿�¿		¿� 58B6—69 886
2 Доғрулуг јолунда јеријән

Је�овадан горхур,
Әјри јолун јолчусу исә
Она кәҹ бахыр.

3 Ахмағын сөзләри
тәкәббүр дәјәнәјидир,

Һикмәтлини исә
дили горујар.

4 Мал-гара олмајанда
ахур тәр-тәмиз олур,

Амма өкүзүн ҝүҹү илә
мә�сул бол олар.

5 Етибарлы ша�ид
јалан данышмаз,

Јаланчы ша�идинсә нәфә-
си јаланла ҝедиб-ҝәләр.*

6 Ришхәндчи �икмәти
�еј сораглар, тапмаз,

Амма дәрракәли адамын
јанына билик өзү ҝәләр.+

7 Ахмаг адамдан узаг дур,
Онун дилиндән ағыллы сөз
ешитмәзсән.,

8 Узагҝөрән тутдуғу јолу
�икмәтилә дәрк едәр,

Ахмаг исә өз сәфе�лијилә
алданар�.-

9 Ҝүна� сәфе�ләри
әјләндирәр,¸

Дүз адамлар исә
барышыға �азырдыр.

10 Үрәк өз дәрдини билир,
Севинҹини дә өзҝәләр
дуја билмәз.

11 Шәр адамын еви дағылар,/

Дүз адамын исә чадыры
абад олар.

12 Јол вар ки,
адама дүз ҝөрүнүр,1

Амма ахыры өлүмдүр.À

13 Һәрдән ҝүләндә дә
инсанын гәлби ағлар,

Бәзән севинҹин дә сону
кәдәр олур.
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14 Өзбашына адам әмәлләри-
нин нәтиҹәсини бичәр,*

Јахшы адам әмәлләринин
мүкафатыны алар.+

15 Садәлөв� �әр сөзә инанар,
Узагҝөрән �әр аддымыны
өлчүб-бичәр.,

16 Мүдрик адам е�тијатлы-
дыр, шәрдән гачыр,

Ахмаг исә башысојугдур,
өзүндән разыдыр.

17 Тез өзүндән чыхан
ағылсызлыг едәр,-

Тәдбирли� адамы да ҹамаа-
тын ҝөзү ҝөтүрмәз.

18 Ҹа�ил ахмаглығы ирс алар,
Узагҝөрәнин исә башына
елмдән таҹ гојулар.¸

19 Пис адам јахшынын габа-
ғында,

Шәр адам сале�ин гапы-
сында әјиләҹәк.

20 Касыбдан гоншуларынын
да зә�ләси ҝедәр,/

Амма варлы адамын досту
чох олар.1

21 Башгасына �әгарәт едән
ҝүна� ишләјир,

Фәгирә рә�м едән
бәхтијардыр.À

22 Мәҝәр фитнә гуранын јол-
лары долашмаз?

Хош мәрамлы инсан мә�әб-
бәтә, сәдагәтә говушар.3

23 Һәр зә�мәтдә фајда вар,
Бош-бош сө�бәтләр исә
инсаны е�тијаҹа салар.4

24 Һикмәтлинин таҹы
онун сәрвәтидир,

Ахмағын исә иши-ҝүҹү
сәфе�ликдир.S

25 Дүрүст ша�ид
ҹанлары гуртарар,

Амма јаланчынын нәфәси
јаланла ҝедиб-ҝәләр.
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26 Је�овадан горхан

там архајындыр,*

Онун өвладлары да
пәна� тапар.+

27 Је�ова хофу �әјат чешмә-
сидир,

Инсаны өлүм тәләсиндән
узаглашдырар.

28 Тәбәәсинин чохлуғу пад-
ша�ын әзәмәтидир,,

Тәбәәсиз �өкмдар исә
сүгут едәр.

29 Өзүндән тез чыхмајан
бәсирәт са�ибидир,-

Һөвсәләсиз исә сәфе�лији-
ни нүмајиш етдирәр.¸

30 Сакит үрәк ҹаны сағлам
едәр,

Гысганҹлыг сүмүкләри
чүрүдәр./

31 Мәзлума бадалаг ҝәлән
онун Јараданыны тә�гир
едәр,1

Касыба мәр�әмәт ҝөстәрән
Јарадана шәрәф ҝәти-
рәр.À

32 Шәр адамы өз пислији
јыхар,

Сале�ә исә камиллији
сығынаҹаг олар.3

33 Һикмәт дәрракәли инса-
нын үрәјиндә јува салар,4

Амма ахмагларын арасын-
да өзүнү зорла ҝөстәрәр.

34 Сале�лик халгы уҹалдар,S

Ҝүна� исә ели хар едәр.
35 Падша� ағыллы гулундан

разы галар,m

Амма адбатыран гул
онун гәзәбинә туш ҝә-
ләр.U

15 Мүлајим ҹаваб
�ирси јатырар,V

Кобуд сөз гәзәб ојадар.Ä

2 Мүдрик дилини
хејирә ишләдәр,W

Ахмағын ағзындан
сәфе�лик төкүләр.

3 Је�ованын ҝөзләри
�әр јерә бахыр,

Писи дә, јахшыны да
ҝөрүр.*

4 Сакит дил�
�әјат ағаҹыдыр,+

Әјри сөзләр үрәк јаралар.
5 Ахмаг өвлад ата тәрбијәси-

ни веҹинә алмаз,,

Амма узагҝөрән
мәзәммәти гәбул едәр.-

6 Сале�ин евиндә
долу хәзинә олар,

Шәр адамы әмәлләри
бәлаја салар.¸

7 Һикмәтлинин дили
елм јајар,/

Амма ахмағын үрәји
белә дејил.1

8 Шәр адамын гурбанындан
Је�ова икра� едәр,À

Амма дүз адамын дуасын-
дан хошланар.3

9 Шәр адамын јолундан Је-
�ованын зә�ләси ҝедәр,4

Сале�лијә ҹан атаны исә
О севәр.S

10 Дүз јолдан сапанлара
тәрбијә ағыр ҝөрүнәр,m

Тәнбе�дән аҹығы ҝәләнләр
мә�в олар.U

11 Мәзар� вә гара торпаг�
Је�ованын ҝөзү өнүндә
ачыгдыр,V

О ки галды инсанын үрәји!Ä

12 Ришхәндчи она ирад тута-
ны севмәз,W

Ағыллы адамла мәслә�әт-
ләшмәз.Y

13 Көнлү шад оланын чө�рә-
синдән севинҹ јағар,

Гәлб ағрысы ру�у әзәр.Z

14 Мүдрик үрәк елм ахтарар,\

Ахмагларын дили исә сә-
фе�ликлә гидаланар.¾
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15 Мәзлумун �әр ҝүнү гара-

дыр,*

Амма көнлү шад олан үчүн
�әмишә бајрамдыр.+

16 Аза гане олуб
Је�ова хофу илә јашамаг,

Варлы олуб сәксәкә ичиндә
јашамагдан јахшыдыр.-

17 Мә�әббәт олан јердә
тәрәвәз јемәк¸

Нифрәт олан јердә јағлы
дана әти јемәкдән јахшы-
дыр./

18 Кәм�өвсәлә
дава-далаш јарадар,1

Сәбирли исә
даваны јатырар.À

19 Тәнбәлин јолу
тикан чәпәринә бәнзәр,3

Амма дүз адамын јолу,
санки, �амар јолдур.4

20 Ағыллы оғул
атасыны севиндирәр,S

Ахмаг адам
анасына хор бахар.m

21 Ағылсыз
ахмаглыгдан зөвг алар,U

Бәсирәтли адам
дүз јолла јеријәр.V

22 Мәслә�әтсиз нијјәт
боша чыхар,

Мәслә�әт верән чох олар-
са, уғур олар.Ä

23 Вердији дүзҝүн ҹаваб
инсаны севиндирәр,W

Јериндә дејилән сөз
нә ҝөзәлдир!Y

24 Анлајыш са�ибинин �әјат
јолу үзү јухарыдыр,Z

Ону ашағыда олан Мәзар-
дан� горујар.\

25 Је�ова тәкәббүрлү адамын
евини јыхар,¾

Амма дул гадынын сәр�ә-
дини горујар.]

59B68 � 	+`D j1\WD �º¸ÀbÀ +*fD

26 Је�ова шәр адамын нијјәт-
ләринә нифрәт едәр,*

Хош сөзләр
Онун ҝөзүндә сафдыр.+

27 Һарам газанан аиләсини
бәлаја салар�,,

Рүшвәтдән икра� едән
өмрүнү узадар.-

28 Сале� адам ҹаваб вермәз-
дән� габаг үрәјиндә фи-
кирләшәр,¸

Шәр адамын ағзындан исә
пислик төкүләр.

29 Је�ова пис адамлардан
узагдыр,

Амма сале�ләрин дуасыны
ешидир./

30 Нурлу ҝөзләр
үрәји шад едәр,

Шад хәбәр
ҹана ҹан верәр�.1

31 Һәјатверән елми динләјән
Мүдрикләрин арасында
јашар.À

32 О кәс ки тәрбијәни рәдд
едир, �әјатындан безиб,3

Мәзәммәтә гулаг асан
дәрракә газанар.4

33 Је�ова хофу �икмәтли ол-
мағы өјрәдир,S

Садәлик шәрәф ҝәтирәр.m

16 Үрәкдәки фикирләр
инсандан,

Верилән ҹаваб
Је�овадан олур.U

2 Инсанын бүтүн јоллары
өз ҝөзүндә дүз ҝөрүнәр,V

Амма Је�ова онун нијјәтлә-
рини јохлар.Ä

3 Һәр ишини Је�оваја
тапшыр,W

Онда нијјәтин баш тутар.
4 Је�ова �әр шеји

Өз мәгсәди үчүн гуруб,
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Һәтта писләрин фәлакәт
ҝүнүндә мә�в олмасыны
да.*

5 Үрәји тәкәббүрлү адамдан
Је�ова икра� едир,+

Бил ки, о, ҹәзасыз галмаз.
6 Мә�әббәт вә сәдагәт

ҝүна�ы јујар,,

Је�ова хофу инсаны
шәрдән сахлајар.-

7 Је�ова бәндәнин тутдуғу
јолдан разы галарса,

Һәтта дүшмәнини дә
онунла барышдырар.¸

8 Һалал јолла ҝәлән
хырда ҝәлир/

Һарам јолла ҝәлән
бөјүк ҝәлирдән јахшы-
дыр.1

9 Инсан үрәјиндә өзү үчүн
јол гурар,

Амма аддымларыны
Је�ова јөнәлдәр.À

10 Падша�ын дилиндән
Алла�ын �өкмләри чых-
малыдыр,3

О ҝәрәк �еч вахт �аггы
тапдаламасын.4

11 Дүз тәрәзи илә чәки
Је�овадандыр,

Торбадакы чәки дашлары
Ондандыр.S

12 Шәр әмәлләр падша� үчүн
ијрәнҹдир,m

Чүнки тахт-таҹ �агла
бәргәрар олар.U

13 Доғру сө�бәт падша�лара
хош олар,

Онлар дүз данышаны
севәрләр.V

14 Падша�ын гәзәби
өлүм гасидидир,Ä

Амма ағыллы адам ону
өзүндән өтүшдүрәр.W

15 Падша�ын үзүнүн нуру
�әјатдыр,

Лүтфү јағмурлу ба�ар булу-
дудур.Y

16 Һикмәт газанмаг гызылдан
гат-гат јахшыдыр!*

Ҝүмүшдәнсә дәрракә га-
занмаг ваҹибдир.+

17 Дүз адамын јолу
писликдән узагдыр,

Јолуна фикир верән
ҹаныны горујар.,

18 Әҹәлдән габаг гүрур,
Сүгутдан өнҹә тәкәббүр
ҝәләр.-

19 Садә олуб �әлимләрлә
отуруб-дурмаг

Мәғрурларла гәнимәт бө-
лүшдүрмәкдән јахшы-
дыр.¸

20 Мәсәләјә анлајышла јана-
шан уғур тапар,

Је�оваја ҝүвәнән
нә бәхтијардыр!

21 Үрәји �икмәтли олан кәс
ағыллы адланар,/

Ширин дил инандырыҹы
олар.1

22 Анлајыш өз са�иби үчүн
�әјат чешмәсидир,

Амма ахмағы өз ахмаглығы
ҹәзаландырар.

23 Мүдрик адамын үрәји
дилини ариф едәр,À

Сөзләрини
инандырыҹы едәр.

24 Хош сөзләр ары шаныдыр,
Ҹана ширин,
сүмүкләрә мәл�әмдир.3

25 Јол вар ки,
адама дүз ҝөрүнүр,

Амма ахыры өлүмдүр.4

26 Зә�мәткеш өзү үчүн
зә�мәт чәкәр,

Чүнки аҹлыг ону
вадар едәр.S

27 Јарамаз адам гурдалајыб
пис шеји үзә чыхарар,m

Онун сөзләри алов кими
гарсыдар.U
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20 Әјри үрәкли хејир тапмаз,*

Јалан данышанын еви
јыхылар.

21 Ахмағын атасы дәрд чәкәр,
Ағылсызын атасы
шадлыг-севинҹ билмәз.+

22 Шад үрәк ҹана мәл�әм-
дир,,

Сыныг гәлб ҹаны үзәр.-

23 Шәр адам әдаләти позмаг
үчүн

Голтуг алтындан
рүшвәт ҝөтүрәр.¸

24 Һикмәт бәсирәтли адамын
өнүндә дурар,

Амма сәфе�ин ҝөзләри
дүнјанын о тајында
долашар./

25 Ахмаг оғул атасына
гәм-гүссә ҝәтирәр,

Онудүнјаја ҝәтирәни
губарладар.1

26 Сале� инсаны ҹәзаландыр-
маг јахшы дејил,

Һөрмәтли адамы көтәклә-
мәк әдаләтә зиддир.

27 Чох билән аз данышар,À

Ағыллы� адам
тәмкинини позмаз.3

28 Һәтта сәфе� сусанда
ағыллы ҝөрүнәр,

Ағзына гыфыл вуран да
бәсирәтли.

18 Тән�алыға гапылан
худбинлијинин
далынҹа дүшүр,

Һәр ҹүр �икмәти
рәдд едир.

2 Ахмаг дәрракәни севмәз,
Һеј үрәјини ачыб төкәр.4

3 Шәр адамла �әгарәт ҝәләр,
Рәзаләтлә биабырчылыг.S

4 Инсанын дилиндән чыхан
сөзләр дәрин сулардыр.m

Һикмәт чешмәси
гајнајан булагдыр.

5;B6; � �*fd/ +ÀaS`ÀbWSD

5 Бир пис адамын тәрәфини
тутмаг,*

Бир дә ки сале�ин �аггыны
тапдаламаг јахшы дејил.+

6 Ахмағын ағзы
галмагал јарадар,,

Дили көтәк чағырар.-

7 Ахмағы ағзы јыхар,¸

Өз дили өз ҹанына
тәләдир.

8 Бө�танчынын сөзләри
дадлы тикәләрә бәнзәр,/

Дүз мәдәнин дибинә дү-
шәр.1

9 Ишиндә сә�ләнкар адам
Таланчыја гардашдыр.À

10 Је�ованын ады
мө�кәм галадыр.3

Сале� ора гачыб горунар�.4

11 Варлынын дөвләти
онунчүн исте�камлы
шә�әрдир,

Онун хәјалында
гала диварыдыр.S

12 Фәлакәтдән әввәл
үрәк гүррәләнәр,m

Амма садәлик
шәрәф ҝәтирәр.U

13 Динләмәдән ҹаваб вермәк
Сәфе�лик вә рәзилликдир.V

14 Инсан нахошлајанда
ру�у она дајаг олар,Ä

Амма ру� үзҝүндүрсә,
буна ким дөзәр?W

15 Дәрракәли инсанын үрәји
елм газанар,Y

Һикмәтлинин гулағы
билик сораглар.

16 Бәхшиш инсана јол ачар,Z

Бөјүк адамларын �үзуруна
гапы ачар.

17 Биринҹи иддиа галдыран
�аглы ҝөрүнәр,\

Та гаршы тәрәф ҝәлиб
сорғу-суал едәнәдәк.¾
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18 Пүшк мүба�исәјә

сон гојар,*

Инадлы рәгибләрин ишини
јолуна гојар.

19 Инҹик гардашын көнлүнү
алмаг исте�камлы шә�ә-
ри алмагдан чәтиндир,+

Елә чәкишмәләр вар ки,
гала гапысынын рәзәси
кимидир.,

20 Дилин бары
гарны тох едәр;-

Инсан додагларынын ҝә-
тирдији бә�рәни јејәр.

21 Өлүм вә �әјат
дилин әлиндәдир,¸

Ону севәнләр
бә�рәсини бичәр./

22 Јахшы арвад тапан
инҹи тапыб,1

Је�ованын лүтфү
онунладыр.À

23 Касыб јалвар-јахарла
данышар,

Амма варлынын ҹавабы
сәрт олар.

24 Јолдашлар вар бир-бирини
дидмәјә �азырдыр,3

Амма дост вар,
гардашдан јахындыр.4

19 Камиллик јолу илә ҝе-
дән касыб инсанS

Ахмагдан вә јаланчыдан
јахшыдыр.m

2 Елмсиз олмаг јахшы дејил.U

Тәләсән ҝүна�а батар.
3 Инсан өз ахмаглығына

ҝөрә јолундан азар,
Амма үрәјиндә
Је�оваја гәзәбләнәр.

4 Варлы адамын
дост-ашнасы чох олар,

Амма касыбдан
досту да үз дөндәрәр.V

5 Јаланчы ша�ид
ҹәзасыз галмаз,Ä

Нәфәси јаланла ҝедиб-ҝә-
лән ҹаныны гуртармаз.*

6 Нәҹабәтлинин лүтфүнү
чохлары ахтарар,

Бәхшиш верәнлә
�әр кәс дост олар.

7 Касыбдан бүтүн гардашла-
рынын зә�ләси ҝедәр,+

Ҝөр достлары
ондан неҹә јан ҝәзәр.,

Далларынҹа дүшүб јалва-
рар, бирҹәси дә �ај вер-
мәз.

8 Ағыл газанан өзүнү севир,-

Бәсирәтлә отуруб-дуран
уғур тапыр.¸

9 Јаланчы ша�ид
ҹәзасыз галмаз,

Нәфәси јаланла ҝедиб-ҝә-
лән мә�в олар./

10 Ахмаға ҹа�-ҹалал ичиндә
јашамаг јарашмыр,

Нөкәрә исә ағалара �аким-
лик етмәк �еч јарашмыр!1

11 Анлајыш
�иддәти ләнҝидәр,À

Ҝүна�ын үстүндән кечмәк
инсанын јарашығыдыр.3

12 Падша�ын гәзәби
шир нәрәсинә бәнзәр,4

Лүтфү исә чәмәнә дүшән
ше� кимидир.

13 Ахмаг оғул
атасыны бәлаја салар,S

Давакар� арвад
даман дама бәнзәр.m

14 Ев-ешик, вар-дөвләт
атадан мирас галар,

Ағыллы арвад исә
Је�овадандыр.U

15 Тәнбәллик
дәрин јухуја салар,

Сә�ләнкар адам аҹ галар.V

16 Әмрләрә әмәл едән
ҹаныны сахлар,Ä
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Бивеҹ адамын әмәлләри
�әлака апарар.*

17 Фағыра лүтф еләјән
Је�оваја борҹ верир,+

Алла� да она
әвәзини верәр.,

18 Һәлә үмид вар икән
оғлуну тәрбијә ет,-

Онун өлүмүнә баис олма.¸

19 Кәм�өвсәлә ҹәза чәкәр,
Ону гуртармаг истәсән,
елә �еј гуртармалы ола-
ҹагсан./

20 Мәслә�әтә гулаг ас,
тәрбијәни гәбул ет,1

Ахырда �икмәтли олар-
сан.À

21 Инсанын үрәјиндә
нијјәти чох олар,

Амма Је�ова нәји мәслә�әт
биләрсә, о баш тутар.3

22 Хејирха�лыг
инсанын јарашығыдыр,4

Касыб олмаг јаланчы ол-
магдан јахшыдыр.

23 Је�ова хофу
�әјат ҝәтирәр,S

Адам ҝеҹәләри ра�ат јатар,
она хәтәр дәјмәз.m

24 Тәнбәл әлини ҹама салар,
Чыхарыб ағзына апармаға
әринәр.U

25 Ришхәндчини вур ки,V

ҹа�ил камала јетишсин,Ä

Дәрракәли адамы данла,
гој билији артсын.W

26 Атасы илә пис давранан,
анасыны гован оғул

Адбатыран, үз гаралдан
өвладдыр.Y

27 Оғлум, өјүд-нәси�әтә
гулаг асмасан,

Һикмәтли кәламлардан
узаг дүшәрсән.

28 Јарамаз ша�ид
әдаләтә лағ едәр,Z

Пис адамын ағзы
шәри бүтөв-бүтөв удар.*

29 Ришхәндчиләр үчүн �өкм,+

Ахмагларын күрәји үчүн
көтәк �азыр дуруб.,

20 Шәраб инсаны ҝүлүнҹ
едәр,- ички галмагал
јарадар,¸

Онларын уҹбатындан јолу-
ну азан ағылсыздыр./

2 Падша�ын зә�ми
шир нәрәсинә бәнзәр,1

Ону гәзәбләндирән
ҹанына гәсд едир.À

3 Мүнагишәдән чәкинмәк
башуҹалығыдыр,3

Ахмаглар
мүнагишәјә ҝиришәр.4

4 Тәнбәл гыш дүшдү дејә,
шум шумламаз,

Бичин заманы да �еч нә
тапмајыб диләнәр�.S

5 Үрәјин дүшүнҹәләри
дәрин сулара бәнзәр,

Бәсирәтли адам
онлары чәкиб чыхарар.

6 Чохлары јахшылыгдан
дәм вурар,

Анҹаг етибарлы инсаны
ким тапа биләр?

7 Сале� камилликлә
өмүр сүрәр,m

Ондан сонра ҝәлән өвлад-
лары да хошбәхт олар.U

8 Падша� диван тахтына
отурандаV

Ҝөзләри пислији хәлбирлә-
јиб үзә чыхарар.Ä

9 Ким дејә биләр: «Үрәјими
тәмизләмишәм,W

Ҝүна�ымы јумушам»?Y

10 Әјри тәрәзи вә �арам чәки.
Һәр икиси Је�овада
икра� јарадыр.Z

11 Һәтта ушаг да
әмәлләриндән таныныр,
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Отурушу-дурушу тәмизми,
дүрүстмү бәлли олур.*

12 Ешидән гулаг, ҝөрән ҝөз.
Һәр икисини
Је�ова јарадыб.+

13 Јатаған олма,
јохсуллашарсан,,

Ојаг гал,
онда чөрәк тапарсан.-

14 Мүштәри «писдир, писдир»
дејәр,

Амма алыб ҝедәндән сонра
өјүнәр.¸

15 Гызыл гызылдыр,
мәрҹанлар да өз јериндә,

Амма ағылла данышан
дил ҹава�ирдир./

16 Јад үчүн замин дуранын
либасыны ал,1

Јаделли гадындан өтрү
замин дурарса,
ондан ҝиров ал.À

17 Фырылдагла газанылан
чөрәк ширин ҝәләр,

Амма сонра ағзы
чынгылла долдурар.3

18 Мәслә�әтли иш
уғурлу олар;4

Даваны ағыллы мәслә�әт-
лә апар.S

19 Бө�танчы
сирләри ачыб јајар.m

Гејбәтчиләрлә отуруб-
дурма.

20 Ата-анасына ләнәт едәнин
Гаранлыг дүшәндә чырағы
сөнәр.U

21 Тама�ла јијәләнмиш ми-
расын

Сонда хејир-бәрәкәти
олмаз.V

22 Демә: «Пислијин �ејфини
чыхаҹағам»,Ä

Үмидини Је�оваја бағла,W

О, сәни гуртарар.Y

23 Је�ова �арам чәкидән
икра� едир,

Әјри тәрәзи
әсла јахшы дејил.

24 Инсанын аддымларыны
јөнәлдән Је�овадыр,*

Инсан өз јолуну
неҹә анлаја биләр?

25 Тез-тәләсик:
«Мүгәддәсдир» дејиб,+

Сонрадан дедији нәзири
фикирләшән өзүнү
тәләјә салыр.,

26 Мүдрик падша� хәлбирлә-
јиб шәр адамлары үзә чы-
харар.-

Онларын үстү илә
вәл сүрдүрәр.¸

27 Инсанын нәфәси
Је�ованын чырағыдыр,

Инсан варлығынын дәрин-
ликләрини арашдырыр.

28 Лүтф вә доғрулуг
падша�ы �ифз едәр,/

Тахты лүтфкарлыгла
бәргәрар олар.1

29 Ҹаванын шәрәфи
онун ҝүҹүдүрсә,À

А�ылын шаны
ағ сачларыдыр.3

30 Ганчыр вә јара
шәрдән тәмизләјәр,4

Көтәк батини саф едәр.

21 Падша�ын үрәји
Је�ованын әлиндә-
дир,S

Ону су ахыны кими истәди-
ји сәмтә јөнәлдәр.m

2 Инсанын бүтүн јоллары
өз ҝөзүндә дүз ҝөрүнәр,U

Амма Је�ова
үрәкләри арашдырар.V

3 Доғру вә �агг иш
Је�ова үчүн гурбандан
да�а хошдур.Ä

4 Мәғрур ҝөзләр вә
тәкәббүрлү үрәк

Шәр адамын чырағыдыр,
ҝүна�дыр.W

�¿�D 6>
* 
a 66B59
+ �f 8B55
, 
a 5>B8
- 
a 56B55
¸ �, 5=B57

a 65B:

/ 
a 7B57O59
1 
a 55B59
À 
a 6;B57
3 
a :B7>E 75
4 
a 59B66
S 
a 55B58

a 68B:
�V 58B75E 76

m �, 5=B5:

a 55B57

a 69B=E 67

U �f 6>B56
�, 6>B=

a 5=B6:

V 
a 6<B<E 6>
5�Y :B=E 5>

Ä �Z 76B79

a 68B6=

b 9B7<E 7=
�Y 56B5;E 5=
5�V 9B59

W ˛+ 7;B78
Y ˛+ 78B;

5�b 8B5=
��������������������

�*¸ aºbdZ
* ˛+ 7;B67
¿` 5>B67

+ �, 6;B=
, �U 7>B6
�4 9B8E :

b 9B77

- ˛+ 5>5B<
¸ ¿j 6<B6;
/ ˛+ :5B:E ;
1 ˛+ 65B;
À �4 55B=
3 �, 5=B76


a 5:B75
4 ˛+ 55=B;5
��������������������

�¿�D 65
S �f 58B8
¹4 ;B6;

m �À 6B;E <
¿j 88B6<
�Ñ 5;B5;

U ˛+ 7:B5E 6

a 5:B6

V 5	j 5:B:E ;

a 68B56
¿` 5;B5>

Ä 5	j 59B66E
67
Áj :B:

S :B;E <

b 56B;

W ˛+ 5>B8



895 
¿�¿		¿� 65B9—6=
5 Чалышганын нијјәти

уғур ҝәтирәр,*

Тәләскән
е�тијаҹа јуварланар.+

6 Јаланла топланан хәзинә
Дағылан думана,
өлүм тәләсинә бәнзәр�.,

7 Шәр адамы гәддарлығы
мә�в едәр,-

Чүнки �аггы, әдаләти
тапдалајыр.

8 Ҝүна�карын јолу
әјри-үјрүдүр,

Пак адамын исә әмәлләри
сафдыр.¸

9 Давакар� арвадла бир евдә
јашамагданса,

Дамын бир күнҹүндә
јашамаг јахшыдыр./

10 Шәр адам шәрә ҹан атар,1

Гоншусуна рә�ми ҝәлмәз.À

11 Ришхәндчини ҹәзаландыр-
сан, ҹа�ил ағылланар,

Ағыллы адама баша салан-
да елм газанар�.3

12 Һагг Са�иби шәр адамын
евини мүша�идә едәр,

Шәри јыхыб мә�в едәр.4

13 Ким гулағыны фәгирин
фәрјадына тыхајарса,

Өзү имдад диләјәндә
�ај верән олмаз.S

14 Ҝизли �әдијјә
�ирси сојудар,m

Голтуг алтындакы рүшвәт
ҝүҹлү гәзәби јатырар.

15 Сале� үчүн �агг иш ҝөрмәк
севинҹдир,U

Бәдәмәл үчүнсә
дә�шәтдир.

16 Камал јолундан сапан
Өлүм дустагларынын ара-
сында ујујар.V

65B: � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB ½WºY *fb*`*ZO
W*` ºhºZ /*¸mW*Z /dY*Z* +ÀZ4À`D
65B= � �*fd/ 4ÀÑWÀb¾VÀZD 65B55 � �*fd/
SjSZS +SWÀ`D

17 Ејш-ишрәти севән
мүфлисләшәр,*

Меј вә јағ �әриси
варланмаз.

18 Шәр адам сале� үчүн,
Хаин дә әмәлисале� үчүн
фидјә олар.+

19 Давакар, аҹыглы арвадла
јашамагданса,

Чөл-бијабанда јашамаг
јахшыдыр.,

20 Ағыллынын евиндән долу
хәзинә, јағ әскик олмаз,-

Ахмаг исә вар-јохуну
�аваја совурар.¸

21 Сале�лијә, лүтфкарлыға
ҹан атан

Һәјата, сале�лијә, �өрмәтә
јетишәр./

22 Мүдрик адам дырмашыб
иҝидләрин шә�әринә
ҝирәр,

Ҝүвәндикләри ҝүҹү
тар-мар едәр.1

23 Дилинә-ағзына јијә дуран
Башыны бәладан сахлар.À

24 Сајмазјана, тәкәббүрлә
�әрәкәт едән инсан

Мәғрур, �арынламыш
ловға адланар.3

25 Тәнбәлин истәји
ону өлүмә апарар,

Чүнки әлләри
зә�мәт чәкмәк истәмәз.4

26 О, бүтүн ҝүнү �әрисликлә
арзулар,

Амма сале� әсирҝәмәдән
бөлүшәр.S

27 Шәр адамын ҝәтирдији
гурбан ијрәнҹдир,m

Пис нијјәтлә ҝәтирәрсә,
лап бетәрдир.

28 Јаланчы ша�ид мә�в олар,U

Динләмәји баҹаранын
шә�адәти уғурлу олар.

29 Шәр адам сир-сифәтини
зә�мли тутар,V
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Дүз адам јолунда
мө�кәм дурар.*

30 Је�оваја зидд �икмәт, бә-
сирәт, мәслә�әт јохдур.+

31 Аты дөјүш ҝүнү үчүн
�азырлајарлар,,

Хилас исә Је�овадан
ҝәләр.-

22 Тәмиз ад бөјүк сәрвәт-
дән үстүндүр,¸

Шәрәф гызыл-ҝүмүшдән
јахшыдыр.

2 Касыбын да, варлынын да
бир охшарлығы вар:

Һәр икисини Је�ова
хәлг едиб./

3 Узагҝөрән бәланы дујуб
ҝизләнәр,

Ҹа�ил исә габаға ҝедиб
зијан тапар.

4 Тәвазөкарлығын вә
Је�ова хофунун бә�рәси

Сәрвәт, шәрәф вә
�әјатдыр.1

5 Әјри адамын јолунда
тикан олар, тәлә олар.

Ҹанынын гәдрини билән
онлардан узаг ҝәзәр.À

6 Ушаға дүзҝүн јолу өјрәт,3

Гоҹаланда да о јолдан
чыхмаз.4

7 Варлы
касыбын ағасы олар,

Борҹ алан да
борҹ верәнин нөкәри.S

8 Надүрүстлүк әкән
фәлакәт бичәр,m

Онун гәзәб әсасы јох олар.U

9 Әлиачыг адамын рузиси
бол олар,

Чүнки чөрәјини
касыб-кусубла бөлүшүр.V

10 Ришхәндчини гов,
Дава-далаш кәсиләр,
Сөз-сө�бәт, тә�гир
арадан галхар.

11 Сафлығы севән,
дили ләтафәтли адам

Падша�а дост олар.*

12 Је�ованын ҝөзү
елмин �амисидир.

Хаинләрин исә сөзләрини
О пуч едәр.+

13 Тәнбәл дејәр:
«Бајырда шир вар,

Күчәјә чыхсам,
мәни парчалар».,

14 Позғун гадынын дили
дәрин гујудур,-

Је�ованын рәдд етдији кәс
ора дүшәр.

15 Ахмаглыг ушағын үрәјиндә
көк салар,¸

Тәрбијә көтәји ону
ушагдан узаглашдырар./

16 Сәрвәтини артырмаг үчүн
касыба кәләк ҝәлән,1

Һәмчинин варлыја
�әдијјәләр верән

Ахырда јохсул олар.
17 Гулағыны ач, мүдрикләрин

сөзләрини динлә,À

Елмими бүтүн үрәјинлә
мәнимсә.3

18 Һәмишә дилиндә
олсунлар дејә4

Онлары көксүндә сахла-
сан, чох әҹәб олар.S

19 Је�ова ҝүвәнҹ јерин
олсун дејә

Бу ҝүн сәнә билик
верирәм.

20 Индијәдәк сәнә
Мәслә�әтләр, нәси�әтләр
јазмышам ки,

21 Доғру-дүрүст сөзләр
өјрәдим,

Сәни ҝөндәрәнә
дүзҝүн хәбәр апарасан.

22 Касыбы касыб олдуғу үчүн
сојма,m

Мәзлуму шә�әр дарваза-
сында әзиб-тапдалама.U
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23 Чүнки онларын ишинә

Је�ова Өзү бахаҹаг,*

Онлара фырылдаг ҝәләнин
ҹаныны алаҹаг.

24 Өзүндән тез чыханла
јолдаш олма,

Һирсли адамла
отуруб-дурма.

25 Јохса онун јолларына
алышарсан,

Өзүнү тора саларсан.+

26 Әл сыхыб ҝиров бојун
оланларын,

Борҹа замин дуранларын
арасында олма.,

27 Борҹу вермәјә бир шејин
олмаса,

Алтындан јатағыны
апарарлар.

28 Гәдимдән,
әҹдадлардан галма

Сәр�әд нишаныны
јериндән тәрпәтмә.-

29 Ишиндә уста адамы ҝөрмү-
сән?

О, ади адамларын јох,
Падша�ларын �үзурунда
дурар.¸

23 Падша�ла бир сүфрәјә
әјләшәндә

Габағына јахшы-јахшы бах.
2 Ишта�ан бөјүк олса да,
Боғазына бычаг гој.

3 Онун ләзиз тәамларына
тама� салма,

Чүнки бунлар алдадыҹы
тәамлардыр.

4 Вар-дөвләт газанмаг үчүн
өзүнү јорма./

Дајан вә дүшүн�,
5 Бир дә бахыб ҝөрәҹәксән

ки, јохдур.1

Гарталтәк ганад ачыб
ҝөјләрә учаҹаг.À

67B8 � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB ¾4 eSV`SZS VÀZ*O
`* -\UD

6 Хәсис адамын чөрәјини
јемә,

Онун ләзиз тәамларына
тама� салма.

7 Чүнки о, �әр шејин
�есабыны тутар,

«Бујур, је, ич» десә дә,
боғаздан јухары дејәр.

8 Једијин лоғманы гусарсан,
Тәрифләрин дә �әдәр ҝе-
дәр.

9 Ахмаға сөз демә,*

Чүнки сәнин ағыллы
сөзләринә �әгарәт едәр.+

10 Гәдим сәр�әд нишаныны
јериндән тәрпәтмә,,

Јетим-јесирин са�әсинә
ҝирмә.

11 Чүнки онларын Һамиси
ҝүҹлүдүр,

Сәндән етдикләри шикајә-
тә О бахаҹаг.-

12 Үрәјини тәрбијәјә јөнәлт,
Гулағыны
билијә сары чевир.

13 Ушагдан
тәрбијәни әсирҝәмә,¸

Ону көтәкләсән, өлмәз.
14 Ону көтәклә ки,

Мәзардан� горујуб сахлаја-
сан.

15 Оғлум, әҝәр үрәјин
�икмәтли олса,

Көнлүм шад олар./

16 Дилиндән дүз сөзләр
чыхса,

Ичим� севинҹлә долар.
17 Гој үрәјин ҝүна�карлара

�әсәд апармасын,1

Һәр ҝүнүнү
Је�ова хофу илә јаша.À

18 Јалныз о вахт ҝәләҹәјин
олар,3

Үмидин пуча чыхмаз.
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10 Дар ҝүндә ру�дан дүшсән,

Ҝүҹүн түкәнәр.
11 Өлүмә апарыланлары

хилас ет,
Мә�вин астанасында олан-
лары ҝери чәк.*

12 Десән:
«Хәбәримиз јох иди»,

Мәҝәр үрәкләри јохлајан
буну билмәз?+

Әлбәттә ки, сәни мүша�и-
дә едән буну биләр,

Һәр кәсә әмәлинә ҝөрә
әвәз верәр.,

13 Оғлум бал је,
бал хејирлидир.

Шаны балы
ағзы ширин едәр.

14 Бил ки, �икмәт дә
ҹана хејирдир,-

Ону тапсан, ҝәләҹәјин вар,
Үмидин пуча чыхмаз.¸

15 Сале�ин еви јанында
хаинҹәсинә пусгу гурма,

Онун јурдуну
виран гојма.

16 Сале� једди дәфә јыхылар,
јенә галхар,/

Шәр адамы исә мүсибәт
бирдәфәлик јыхар.1

17 Дүшмәнин јыхыланда
севинмә,

О бүдрәјәндә
үрәјин шадланмасын.À

18 Јохса Је�ова ҝөрәр,
Она ағыр ҝедәр,

Гәзәбини ондан дөндәрәр.3

19 Пис адамлара ҝөрә
дилхор олма,

Шәр адамлара гибтә етмә.
20 Чүнки писин ҝәләҹәји

јохдур,4

Шәр адамын чырағы
сөнәр.S

21 Оғлум, Је�овадан да,
падша�дан да горх.m

Хәјанәткарлара
јолдаш олма.U

22 Чүнки онларын ахыры
гәфил ҝәләр.*

О икисинин� онлара верә-
ҹәји ҹәзаны ким билир?+

23 Бунлар да мүдрикләрин
кәламыдыр:

Мә�кәмәдә тәрәфкешлик
етмәк јахшы дејил.,

24 Шәр адама: «Сале�сән»,
дејәни-

Елләр ләнәтләр,
халглар гынајар.

25 Амма ону тәнбе� едәнлә-
рин агибәти хош олар,¸

Башларына немәт јағар./

26 Дүрүст ҹаваб верәнин
дилиндән өпәрләр�.1

27 Чөл ишләрини са�мана
сал, тарлада �әр ишини
ҝөр гуртар,

Сонра евини тик.
28 На�агдан башгасынын

әлеј�инә ша�ид дурма,À

Мәбада дилин башгалары-
на јалан сатсын.3

29 Демә: «Мәнә етдијини
она едәҹәјәм,

Әмәлинин әвәзини
верәҹәјәм».4

30 Тәнбәлин тарласынын,S

Ағылсызын бағынын
јанындан кечдим.

31 Ҝөрдүм �әр јаны
алаг басыб,

Ҝиҹиткән бүрүјүб,
Даш-дивары учуб.m

32 Бахдым, фикрә далдым,
Өзүмә ибрәт ҝөтүрдүм:

33 Бир аз јатсан,
бир аз мүрҝүләсән,

Бир аз әл-голуну саллајыб
отурсан,

34 Јохсуллуг гулдур кими
башынын үстүнү кәсәр,

Е�тијаҹ сојғунчу кими
үстүнә ҝәләр.U
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25 Бунлар да Сүлејманын
мәсәлләридир.* Јә�уда

падша�ы Һизгијјәнин+ адамла-
ры онлары гәләмә алдылар�.
2 Мәсәләни сирли сахламаг

Алла�а шәрәф ҝәтирир,,

Иши арашдырмаг исә
падша�лары уҹалдыр.

3 Ҝөјләр нә гәдәр уҹадырса,
јер нә гәдәр дәриндирсә,

Падша�ын да гәлби
елә дәркедилмәздир.

4 Ҝүмүшү туллантыдан ајыр,
Онда саф олар.-

5 Шәр адамы падша�ын
�үзурундан узаглашдыр,

Онда тахты әдаләтлә
бәргәрар олар.¸

6 Падша�ын �үзурунда
өзүнү уҹалтма,/

Әсилзадәләрин арасында
дурма.1

7 Гој о, сәнә: «Бујур, јухары
баша кеч», — десин,

Нәинки әсилзадәләрин
өнүндә алчалтсын.À

8 Мә�кәмә ачмаға тәләсмә,
Гоншун сәни ҝүна�кар
чыхарса, нә едәҹәксән?3

9 Гоншунла чәкишмәни
апар,4

Амма араныздакы сирри
ачма.S

10 Ким ешитсә,
сәни утандырар,

Јајдығын сөз-сө�бәти дә
јығыб-јығышдырмаг
олмаз.

11 Мәгамында дејилән сөз
Ҝүмүш габда
гызыл алмалара бәнзәр.m

12 Сөзешидәнә
�икмәтли мәзәммәтчи

Гызыл сырға,
саф гызылдан дүзәлмиш
зинәт кимидир.U

69B5 � �*fd/ º4ºZº V¾hº`/ºWÀ` ,À b\]O
W*/mW*`D

13 Бичин ҝүнү гардан ҝәлән
сәринлик неҹәдирсә,

Етибарлы гасид дә ону
ҝөндәрән үчүн еләдир.

О, ағасынын ру�уну
тәзәләр.*

14 Олмајан �әдијјә илә
өјүнән адам

Јағышсыз булуда,
күләјә бәнзәр.+

15 Сәбирлә сәркәрдә
фәт� едиләр.

Һәлим дил дашы да
јумшалдар�.,

16 Бал тапмысанса,
гәдәриндә је,

Чох јесән, гусарсан.-

17 Гоншунун евинә
тез-тез ҝетмә,

Јохса безәр, сәндән
зә�ләси ҝедәр.

18 Адамын үзүнә дуран
јаланчы ша�ид¸

Топпуза, гылынҹа,
ити оха бәнзәр.

19 Дар ҝүндә етибарсыз ада-
ма� бел бағламаг

Сыныг дишә, чолаг ајаға
ҝүвәнмәјә бәнзәр.

20 Гәлби губарлыја
нәғмә охујан/

Сојуг �авада палтарыны
сојунан адама,

Јахуд гәләви үстә төкүлән
сиркәјә бәнзәр.

21 Дүшмәнин аҹдырса,
ону једиздир,

Сусуздурса, она су вер.1

22 Беләҹә, онун башына
көз јығарсан�,À

Је�ова да сәндән
јахшылығыны әсирҝәмәз.

23 Шимал күләји
лејсан ҝәтирәр,

Гејбәтчи дил дә гәзәб.3
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24 Давакар� арвадла бир евдә

јашамагданса,
Дамын бир күнҹүндә
јашамаг јахшыдыр.*

25 Јорғун адам үчүн
сәрин су неҹәдирсә,

Узаг дијардан ҝәлән
шад хәбәр дә еләдир.+

26 Шәр адама тәслим олан
сале�

Буланыг чешмәјә,
дағылмыш гујуја бәнзәр.

27 Чохлу бал јемәк
јахшы дејил,,

Өзүнү уҹалтмаг да
уҹалыг дејил.-

28 Тәмкинсиз адам�
Дивары учурулмуш, дивар-
сыз шә�әрә бәнзәјир.¸

26 Јаја гар, бичин мөвсүмү-
нә јағыш јарашмадығы
кими,

Ахмаға да шәрәф јараш-
мыр./

2 Гуш бош јерә пырылдамаз,
гарангуш бош јерә учмаз,

Гарғыш да бош јерә
адамы тутмаз�.

3 Ата гамчы, ешшәјә нохта
неҹә јарашырса,1

Ахмагларын да күрәјинә
көтәк елә јарашыр.À

4 Ахмаға ахмаглығына ҝөрә
ҹаваб вермә,

Јохса она тај оларсан.
5 Ахмаға ахмаглығына ҝөрә

ҹаваб вер ки,
Өзүнү ағыллы санмасын.3

6 Ишини ахмаға тапшыран
Ајағыны шикәст едиб өзү-
нә зијан вурана бәнзәр.

7 Ахмағын дилиндән
чыхан мәсәл

69B68 � �*fd/ 4ÀÑWÀb¾VÀZD 69B6< � �*O
fd/ ¾4ºZº ÆSW\,W*U* +SWYÀUÀZD 6:B6
� ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB Z*Ñ*- -*`¸mj */*Ym
bdbY*4D

Чолағын ахсаг ајағына
бәнзәр.*

8 Ахмағы уҹалтмаг
Сапанда даш гојмаға
бәнзәр.+

9 Сәрхошун әлиндә тикан
колу неҹәдирсә,

Ахмағын чәкдији мәсәл дә
еләдир.

10 Ахмағы, јолдан кечәни
муздла тутан

Кими ҝәлди јаралајан
охатана бәнзәр.

11 Көпәк өз гусунтусуна
гајытдығы кими,

Ахмаг да ахмаглығыны
тәкрарлар.,

12 Өзүнү ағыллы сајан адам
ҝөрмүсән?-

Ахмағын дүзәлмәјинә
ондан чох үмид вар.

13 Тәнбәл дејәр:
«Јолда аслан вар,

Мејданда шир долашыр!»¸

14 Гапы өз дабаны үстдә,
Тәнбәл дә јатағында
фырланар./

15 Тәнбәл әлини ҹама салар,
Чыхарыб ағзына апармаға
�еји олмаз.1

16 Тәнбәл адам өзүнү
Ағыллы ҹаваб верән једди
нәфәрдән �икмәтли сајар.

17 Башгасынын давасына
ҝөрә өзүндән чыхан�
јолчу,

Санки, итин гулагларын-
дан тутур.À

18 Одлу мизраглар,
охлар атан, өлүм сачан
дәли неҹәдирсә,

19 Гоншусуна кәләк ҝәлиб
сонра «зарафат етдим»
дејән дә еләдир.3

20 Одун олмајанда
оҹаг сөнәр,
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Бө�танчы олмајанда да
дава кәсиләр.*

21 Көмүр көз салар,
одун оҹағы алышдырар,

Давакар адам да даваны
гызышдырар.+

22 Бө�танчынын сөзләри
дадлы тикәләрә бәнзәр,

Дүз мәдәнин дибинә дү-
шәр.,

23 Шәр үрәкдән ҝәлән
ширин сөзләр

Сахсы габын үстүнә чәкил-
миш ҝүмүшә бәнзәр.-

24 Дүшмән кинини
дили илә өртәр,

Амма үрәјиндә
фитнә бәсләр.

25 Ме�рибан-ме�рибан
данышса да она инанма,

Чүнки гәлбиндә једди ҹүр
ијрәнҹлик вар�.

26 Нифрәтини јаланла
өрт-басдыр етсә дә,

Кини ҹамаат ичиндә
фаш олар.

27 Гују газан,
өзү о гујуја дүшәр,

Ким дашы јуварлајарса,
даш онун үстүнә гајы-
дар.¸

28 Јаланчы дил јыхдығы кәс-
ләрә нифрәт едәр,

Јалтаг дил исә
виранәлик јарадар./

27 Саба�ла өјүнмә,
Чүнки саба�ын нә доға-
ҹағыны билмирсән.1

2 Өзүн өзүнү тәрифләмә,
гој сәни башгасы тәриф-
ләсин,

Гој башгаларынын дили
сәнә тәриф десин,
өзүнүнкү јох.À

3 Даш да ағырдыр, гум да,

6:B69 � �*fd/ -ÀW+S +ºa+ºbºZ hS`VSZO
/S`D

Амма ахмағын јаратдығы
дилхорчулуг икисиндән
дә ағырдыр.*

4 Һиддәт амансыздыр,
гәзәб ашыб-дашар,

Амма гысганҹлығын� гар-
шысында ким дура би-
ләр?+

5 Ачыг мәзәммәт ҝизли мә-
�әббәтдән јахшыдыр.,

6 Достун вурдуғу јара
сәдагәтиндәндир.-

Дүшмән исә өпдүкҹә
өпәр�.

7 Тох адам шаны балыны да
рәдд едәр,

Амма аҹ адама аҹы да
ширин ҝәләр.

8 Јурдундан дидәрҝин дү-
шән адам

Јувасындан ајры дүшән
гуша бәнзәр.

9 Көнлү хош�ал ејләр
јағ илә бухур,

Бир дә ки саф өјүддән
доған ширин достлуг.¸

10 Нә өз достуну, нә дә
атанын достуну атма,

Дар ҝүнүндә гардашынын
евинә ҝетмә.

Јахын гоншу узагдакы гар-
дашдан јахшыдыр./

11 Оғлум, �икмәтли ол,
гәлбим севинсин,1

Мәнә мејдан охујана�
ҹаваб верә билим.À

12 Узагҝөрән бәланы дујуб
ҝизләнәр,3

Ҹа�ил исә габаға ҝедиб
зијан тапар.

13 Өзҝәдән өтрү замин дура-
нын либасыны ал,

Јаделли гадындан өтрү
замин дурарса, ондан
ҝиров ал.4
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14 Ким уҹа сәслә сә�әр

сүб�дән башгасына
алгыш охујарса,

Онун алгышы
гарғыш сајылар.

15 Давакар� арвад
јағышлы ҝүндә
даман дама бәнзәр.*

16 Ону ҹиловламаг
күләји тутмаға,

Сағ овуҹда јағы сахламаға
бәнзәр.

17 Дәмир дәмири итиләр,
Инсан да инсаны.+

18 Әнҹир ағаҹына гуллуг едән
бә�рәсини јејәр,,

Ағасына јахшы бахан
�өрмәт газанар.-

19 Ҹамалын әкси суја дүшәр,
Бир адамын үрәји дә
о биринин үрәјини
әкс етдирәр.

20 Мәзар� вә гара торпаг� �еч
вахт дојмадығы кими,¸

Инсанын ҝөзләри дә
�еч вахт дојмаз.

21 Ҝүмүш үчүн күрә вар,
гызыл үчүн соба,/

Инсан исә
тәрифлә јохланар.

22 Һәвәнҝдәстәдә
буғда дөјән кими

Ахмағы дөјсән дә,
Ахмаглығы
ҹанындан чыхмаз.

23 Сүрүнү јахшы таны,
Гојунларына јахшы бах.1

24 Чүнки вар-дөвләт
�әмишәлик дејил,À

Таҹ да әбәдилик
нәсилдән-нәслә кечмәз.

25 Јашыл от јох олар,
јеринә тәзәси битәр,

Дағларын отуну јығарлар.

6;B59 � �*fd/ 4ÀÑWÀb¾VÀZD 6;B6> � 	+`D
j1\WD �º¸ÀbÀ +*fD � ÁÀ`eÀZB ÑÀW*V
U1`SD

26 Гочларын сәни ҝејиндирәр,
Тәкәләрдән
тарла пулу чыхар.

27 Кечиләрин о гәдәр
сүд верәр ки,

Өзүн дә, күлфәтин дә,
гарабашларын да дојар.

28 Шәр адамы гован олма-
са да гачар,

Сале� исә аслан кими
архајындыр.*

2 Өлкәдә гијам оланда
ҝүндә бир рә�бәр олар,+

Амма бәсирәтли, ариф ада-
мын сајәсиндә рә�бәрин
�акимијјәти узун сүрәр.,

3 Мәзлумлара фырылдаг ҝә-
лән касыб-

Бүтүн азугәни јујуб апаран
лејсана бәнзәр.

4 Гануну сајмајанлар
шәр адамы уҹалдар,

Гануна әмәл едәнләрсә
онлара гәзәбләнәр.¸

5 Шәр адамлар әдаләт нәдир
билмәз,

Амма Је�ованы ахтаран
кәсләр �әр шеји дәрк
едәр./

6 Камиллик јолу илә јеријән
касыб инсан

Јолу әјри варлыдан јахшы-
дыр.1

7 Дәрракәли оғул гануна
әмәл едәр,

Гарынгулулара јолдаш
олан исә атасыны
рүсвај едәр.À

8 Сәләмлә, мүамилә илә,
сәрвәт јығанын3 вары

Касыба сәхавәт ҝөстәрәнә
галар.4

9 Ким ки гулағыны тыхајыб
гануну ешитмир

Онун дуасы да ијрәнҹдир.S
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10 Дүз адамы пис јола чәкән

газдығы гујуја
өзү дүшәр,*

Камилләрин исә нәсиби
хејир олар.+

11 Варлы адам өз ҝөзүндә
�икмәтли ҝөрүнәр,,

Амма бәсирәтли касыб
онун үрәјини охујар.-

12 Сале�ләрин зәфәри
алгышланар,

Амма писләр �акимијјәтә
ҝәләндә халг ҝизләнәр.¸

13 Ҝүна�ларыны өрт-басдыр
едән хејир тапмаз,/

Ҝүна�ыны бојнуна алыб
ондан әл чәкәнә
рә�м едиләр.1

14 Һәмишә ҝөздә-гулагда
олан кәс бәхтијардыр,

Амма үрәјини инадкар
едән бәдбәхтлијә
дүчар олар.À

15 Мәзлум халгын үзәриндә-
ки рә�мсиз �өкмдар

Нәрилдәјән аслана,
гызышмыш ајыја бәнзәр.3

16 Бәсирәтсиз рә�бәр мән-
сәбиндән суи-истифадә
едәр,4

Һарам газанҹа нифрәт едә-
нин өмрү узун олар.S

17 Гана баис олан
гәбрәҹән гачар.m

Гој �еч ким она
көмәк еләмәсин.

18 Камиллик јолу илә ҝедән
гуртулар,U

Амма әјри јолун јолчусу
гәфил јыхылар.V

19 Торпағыны әкиб-беҹәрә-
нин чөрәји бол олар,

Амма бош шејләрин далын-
ҹа дүшән мүфлисләшәр.Ä

20 Садиг инсанын
хејир-бәрәкәти олар.W

Тез варланмаг истәјән
тәмиз галмаз.*

21 Үзҝөрәнлик јахшы дејил.+

Бир тикә чөрәкдән өтрү
инсан хәта төрәдә биләр.

22 Пахыл� адамын вар-дөв-
ләтдән өтрү үрәји ҝедир,

Да�а билмир ки, јохсуллуг
ону јахалајаҹаг.

23 Инсана сә�вини ҝөстәрән
кәс,

Јалтагланан адамдан чох
лүтф тапар.-

24 Ата-анасыны сојуб:
«Бу ҝүна� дејил», дејән¸

Гарәтчиләрә јолдашдыр./

25 Тама�кар�
ихтилаф јарадар,

Амма Је�оваја ҝүвәнәнин
ҝүзәраны хош олар.1

26 Өз үрәјинә етибар едән
ахмагдыр,À

Һикмәтлә јеријән исә
саламат галар.3

27 Јохсуллара әл тутан
корлуг чәкмәз,4

Амма ҝөзүнү онлардан га-
чыран ләнәт јијәси олар.

28 Писләр �акимијјәтә ҝәлән-
дә халг ҝизләнәр,

Амма онлар јох оланда
сале�ләр чохалар.S

29 Чохлу тө�мәтләрдән
сонра да дикбашлыг
едән,m

Гәфләтән јыхылыб
наәлаҹ галар.U

2 Сале� чохдурса,
халг шад олар,

Һөкмдар писдирсә,
халг налә чәкәр.V

3 Һикмәти севән
атасыны севиндирәр,Ä

Фа�ишәләрә ашна олан
вар-јохуну �аваја сову-
рар.W
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30 Јаги оғлу Ағурун Исаилә
вә Үҹала дедији кәлам-

лар.
2 Мән �әр кәсдән ҹа�иләм,*

Бәшәри идрака
малик дејиләм.

3 Нә �икмәтә јијәләнмишәм,
Нә дә Мүгәддәсин елминә
чатмышам.

4 Ким ҝөјләрә галхыб?
Орадан ким ениб?+

Ким күләји овуҹларына
јығыб?

Ким сују палтарына
бүкүб?,

Ким јерин �үдудларыны
бәргәрар едиб?-

Онун адыны билирсән?
Бәс оғлунун адыны?

5 Алла�ын �әр кәлмәси
сафдыр.¸

Алла� Она пәна� апаран-
лар үчүн галхандыр./

6 Онун сөзләринә
�еч нә әлавә етмә,1

Јохса сәни тәнбе� едәр.
Јаланчы чыхарсан.

7 Сәндән ики шеј истәјирәм.
Нә гәдәр ки сағам,
онлары мәндән әсирҝәмә.

8 Сахтакарлығы вә јаланы
мәндән узаг ет.À

Мәни нә касыб елә,
нә дә варлы.

Гәдәриндә јејим ки,3

9 Тохлугдан Сәни данмајым,
«Је�ова кимдир?»
демәјим.4

Нә дә јохсул олуб
оғурлуг етмәјим,
Алла�ымын адына
ләкә ҝәтирмәјим.

10 Ағанын јанына ҝедиб
нөкәри шәрләмә,

Јохса сәнә гарғыш едәр,
сән дә тәгсиркар олар-
сан.S

11 Нәсил вар ки,
атасына ләнәт едир,

Анасына �өрмәт гојмур.*

12 Нәсил вар ки,
өзүнү тәмиз сајыр,+

Амма чиркабындан
тәмизләнмәјиб.

13 Нәсил вар ки, ҝөјлә ҝедир,
Ҝөзләриндән
тәкәббүр јағыр!,

14 Нәсил вар ки, дишләри,
санки, гылынҹдыр,

Чәнәси хәнҹәрдир.
Дүнјанын мәзлумларыны,
Касыб-кусубу
дири-дири удур.-

15 Зәлинин «вер, вер»
гышгыран ики гызы вар.

Үч шеј вар ки,
дојмаг билмәз.

Дөрд шеј вар ки,
«јетәр» демәз.

16 Мәзар�,¸ гысыр бәтн,
Гураг торпаг,
«Бәсдир» демәјән алов.

17 Атаја ришхәнд едәнин,
ана сөзүнә бахмајанын/

ҝөзләрини
Дәрә гузғунлары дәләр,
Гартал балалары јејәр.1

18 Ағлым кәсмәјән
үч шеј вар,

Дөрд шеји баша дүшмүрәм:
19 Гарталын сәмада јолуну,

Иланын гаја үзәриндә
јолуну,

Ҝәминин дәрјада јолуну,
Кишинин гызын гәлбинә
јолуну.

20 Зинакар гадынын
јолу беләдир:

Јејир, ағзыны силир,
Сонра дејир:
«Нә пис иш ҝөрмүшәм
ки?»À

7>B5: � 	+`D j1\WD �º¸ÀbÀ +*fD

�¿�D 7>
* ¿U 86B7

+ �Ñ 7B57

, ¿j 8>B56

- ¿U 7<B8

¸ ˛+ 56B:

/ �` 59B5
6	j 66B75
˛+ <8B55

1 �Z 8B6
�Ñ 66B5<

À 
a 56B66

3 
b :B55
5�Y :B<

4 �Z :B5>O56

S ˙Z :B68
��������������������

�*¸ aºbdZ
* �, 6>B=

a 5=B6:

` ;B5>E 55

+ ˛+ 7:B5E 6
¿j :9B9
5�Ñ 5B<

, ˛+ 5>5B9

a :B5:E 5;

- ˛+ 58B8

a 66B5:
¿j 76B;

¸ 
a 6;B6>

/ 
a 67B66

1 �, 6>B=
�Z 65B5<E 65

a 6>B6>

À 
a ;B5>E 55



907 
¿�¿		¿� 7>B65—75B5>
21 Үч шеј вар ки,

јери ләрзәјә ҝәтирир,
Дөрд шејә јер дөзмүр:

22 Гулун падша�лыг
етмәсинә,*

Ахмағын хиртдәјәҹән
јемәсинә,

23 Севилмәјән гадынын
әрә ҝетмәсинә,

Кәнизин өз ханымынын
јерини тутмасына.+

24 Дүнјада кичиҹик
дөрд шеј вар,

Амма онлар фөвгәл
�икмәт са�ибидир:,

25 Гарышгалар
ҝүҹлү мәхлуг дејил,

Амма јајда
азугә тәдарүк едирләр.-

26 Гајадовшанлары¸ да ҝүҹлү
дејил,

Амма јуваларыны
гајаларда гурурлар./

27 Чәјирткәләрин1 �өкмдары
олмур,

Амма �амысы
низамла ирәлиләјир.À

28 Кәртәнкәлә�3 ајаглары илә
јапыша-јапыша

Падша� сарајына ҝирир.
29 Үч шеј вар ки,

јериши мө�тәшәмдир,
Дөрд шеј вар ки,
ҝедиши әзәмәтлидир:

30 Һејванлар арасында
ән ҝүҹлүсү,

Һеч нәјин гаршысындан
ҝери чәкилмәјән аслан,4

31 Тазы, тәкә,
Орду өнүндә ҝедән пад-
ша�.

32 Әҝәр ахмаглыг едиб өзүнү
уҹалтмысанса,S

Јахуд үрәјиндән белә бир
шеј кечибсә,

Әлинлә ағзыны јум.m

7>B6< � Ã1VV\Z VÀ`bÀZVÀWÀaSD

33 Чүнки сүдү чалхалајанда
јағ јығылыр,

Бурну әзәндә ган ҝәлир,
Гәзәби гызышдыранда
дава дүшүр.*

31 Ләмуил падша�ын сөз-
ләри. Анасынын өјүд ве-

рәрәк она сөјләдији кәламлар.+

2 Нә сөјләјим сәнә, оғул?
Еј бәтнимдән чыхан,
Еј нәзир-нијазла
тапдығым оғул!,

3 Ҝүҹүнү гадынлара вермә,-

Падша�лары јыхан јолла
ҝетмә.¸

4 Падша�лара јарашмаз,
еј Ләмуил,

Шәраб ичмәк падша�лара
јарашмаз.

«Һаны ички?» — демәк
рә�бәрә лајиг дејил./

5 Јохса ичиб фәрманы
унударлар,

Фағырын �аггыны
тапдалајарлар.

6 Ичкини мә�в оланлара,1

Шәрабы дәрди оланлара
вер.À

7 Гој ичиб јохсуллугларыны
унутсунлар,

Бир дә дәрдләрини
јада салмасынлар.

8 Дилсиз-ағызсызларын
мүдафиәсинә галх,

Мә�в оланларын
�аггыны гору.3

9 Онларын мүдафиәсинә
галх, әдаләтлә �өкм ет,

Мәзлумларын, јохсулларын
�аггыны гору.4

� ��W1e�

10 Јахшы арвады ким тапар?S

О, ләл-ҹәва�иратдан да
гијмәтлидир.
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� ��1b�

11 Әринин үрәји
ондан архајындыр.

Корлуг нәдир, билмәз.
� ��SY1W�

12 О, өмрү боју
Әринин габағына шәр јох,
хејир чыхарар.

� �˙*W1b�

13 Јун вә кәтан
ахтарыб тапар,

Һәр ишә �әвәслә әл атар.*

� �Á1�

14 О, таҹир ҝәмиләри
кимидир,+

Узаглардан азугә ҝәтирәр.
� ��*,�

15 Алагаранлыгда галхар,
Аиләсинә јемәк �азырлар,
Кәнизләринә дә јемәк
пајлар.,

� �˛*UZ�

16 Тарлаја бахыб
сонра алар,

Әлинин зә�мәти илә
үзүмлүк салар.

	 �	1b�

17 Иш ҝөрмәјә �азырлашыр,-

Голларына гүввәт верир.

 �
1b�

18 Алыш-веришинин
хејрини ҝөрәр,

Ҝеҹәләр дә чырағы сөнмәз.
� ��d/�

19 Әлләри ҹә�рә әјирәр,
Мили овҹунда тутар.¸

� ��*e�

20 Мәзлумлар үчүн
әли ачыгдыр,

Касыба әл тутар./

 �*Y1/�

21 Гар јағанда аиләсинә ҝөрә
нара�ат олмаз,

Чүнки �амысынын
исти палтары вар.

� ��1Y�

22 Чарпајысы үчүн
өртүк тохујар,

Кәтандан, бәнөвшәји јун-
дан либас ҝејинәр.

� ��dZ�

23 Әри ағсаггалларла отурар,*

Шә�әр дарвазасында
јахшы танынар.

� ��*Y1f�

24 Гадын кәтандан
палтар дүзәлдиб сатар,

Таҹирләрә
гуршаглар верәр.

� ��UZ�

25 Ҝүҹә, әзәмәтә бүрүнәр,
Саба�а ҝөрә үрәји
архајын олар.

� ��1�

26 Ағзыны �икмәтлә ачар,+

Хејирха�лыг гануну
дилиндәдир.

� �
a*/1�

27 Евиндәки ишләрә
нәзарәт едәр,

Мүфтә чөрәк јемәз.,

� ��\e�

28 Өвладлары галхыб
ону алгышлар,

Әри дә ону тәрифләр:

� ��1Uj�

29 Јахшы гадынлар чохдур,
Амма сәнин
тајын-бәрабәрин јохдур.

� �"SZ�

30 Мәла�әт алдадыҹыдыр, ҝө-
зәллик кечиб ҝедәндир,-

Је�овадан горхан гадына
исә алгыш охунар.¸

� �
*,�

31 Она зә�мәтинин
мүкафатыны верин,/

Гој әмәји шә�әр дарваза-
сында ону уҹалтсын.1
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1 Ваизин�,* Јерусәлимдә пад-
ша�лыг едән+ Давуд оғлу-

нун сөзләри.
2 «Пучун пучу! — деди ваиз.
Пучун пучу!
Һәр шеј пучдур!»,

5B5 � 	+`D -\Ñ1W1bD 
ÀZ*amB Um¸mZÆ*-
h*¸m`*ZD

3 Ҝүнәш алтында чәкдији
ағыр зә�мәтдән,

Әзијјәтдән
инсана нә фајда?*

4 Бир нәсил ҝедир,
о бири нәсил ҝәлир,

Амма Јер әбәди дурур.+

5 Ҝүнәш чыхыр, ҝүнәш
батыр,
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¿˛
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Сонра тәзәдән доғаҹағы
јерә тәләсир.*

6 Күләк ҹәнуб сәмтинә әсир,
сонра шимал сәмтинә
дөнүр;

Елә �еј дөвр едир. Күләк
тәкрар-тәкрар дөвр едир.

7 Бүтүн чајлар ахыб дәнизә
төкүлүр, амма дәниз
�еч вахт дашмыр.+

Чајлар башладыглары јерә
гајыдыр ки, тәзәдән
ахсын.,

8 Һәр шеј јоруҹудур;
Һәр шеј барәдә данышмаға
сөз чатмаз.

Ҝөз ҝөрмәкдән дојмаз,
Гулаг ешитмәкдән.

9 Нә олубса, јенә олаҹаг;
Нә едилибсә,
јенә едиләҹәк;

Ҝүнәш алтында
јени �еч нә јохдур.-

10 Мәҝәр елә бир шеј вар ки,
дејәсән: «Бах,
бу, јени бир шејдир»?

О да чохдан вар имиш,
Зәманәмиздән әввәл
мөвҹуд имиш.

11 Кечмишдәки инсанлар
хатырланмыр.

Сонрадан ҝәләнләр дә
елә олаҹаг,

Онлар да да�а сонра ҝәлән-
ләр тәрәфиндән хатыр-
ланмајаҹаг.¸

12 Мән ваиз Јерусәлим-
дә Исраилин падша�ыјам./

13 Сәма алтында1 едилән �әр
шеји — Алла�ын бәшәр өв-
ладларына мәшғул олмаг үчүн
вердији мискин ишләри өјрә-
ниб �икмәтләÀ арашдырмаг ис-
тәдим.

14 Ҝүнәш алтында едилән
бүтүн ишләри сејр етдим,

Ҝөрдүм ки, �әр шеј пучдур,
күләк далынҹа гачмаға
бәнзәјир.*

15 Әјрини дүзәлтмәк олмаз,
Олмајан шеји
сајмаг олмаз.

16 Үрәјимдә дедим: «Бах!
Мән бөјүк �икмәт газандым,
мәндән габаг Јерусәлимдә ја-
шајанлардан гат-гат чох �ик-
мәтә јијәләндим.+ Үрәјим бө-
јүк �икмәт, елм газанды».,

17 Үрәјими �икмәтин, дәлили-
јин, ахмаглығын нә олдуғуну
өјрәнмәјә вердим.- Бу да күләк
далынҹа гачмаға бәнзәјир.

18 Һикмәт чохаланда
кәдәр дә чохалыр,

Елмини артыран
дәрдини артырыр.¸

2 Сонра үрәјимдә дедим:
«Ҝәл зөвг-сәфанын дадына

бах, ҝөр неҹәдир». Амма ҝөр-
дүм ки, бу да пучдур.

2 Ҝүлмәк �агда:
«Дәлиликдир!»

Зөвг-сәфа барәдә: «Нә фај-
дасы вар?» — дедим.

3 Гәрара алдым ки, шәра-
бын ләззәтини дадым,/ ҝөрүм
ондан нә фајда вар, амма ағ-
лымы ајыг сахладым. Һәтта сә-
фе�лији гојнума алдым ки, ҝө-
рүм сәма алтындакы бир нечә
ҝүнлүк өмүрләриндә инсан-
лар үчүн ән јахшы шеј нәдир.
4 Бөјүк ишләр ҝөрдүм.1 Өзү-
мә евләр тикдим,À үзүмлүкләр
салдым.3 5 Бағчалар, бағлар
салдым, ҹүрбәҹүр мејвә ағаҹ-
лары әкдим. 6 Су �өвзәләри
дүзәлтдим ки, мешәлији сува-
рыб ағаҹлар бөјүдүм. 7 Гул-
гарабаш алдым,4 евимдә нө-
кәрләрим доғулду. Мал-гарам,
сүрүләрим Јерусәлимдә јаша-
мыш сәләфләриминкиндән чох
иди.S 8 Өзүмә гызыл, ҝүмүш
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јығдым,* падша�ларда, әјаләт-
ләрдә олан хәзинәләрдән топ-
ладым.+ Киши вә гадын ханән-
дәләр ҝәтирдим, бәшәр оғул-
ларына бөјүк зөвг верән чохлу
гадыным олду. 9 Јүксәлдим,
мәндән габаг Јерусәлимдә ја-
шајанларын �амысындан әзә-
мәтли олдум., Анҹаг �икмәти-
ми итирмәдим.

10 Үрәјимин �еч бир истә-
јинә јох демәдим.- Өзүмү �еч
бир ләззәтдән мә�рум етмә-
дим, чүнки әлимин бүтүн
зә�мәти көнлүмү шад едир-
ди. Бу, әмәјимин мүкафаты
иди.¸ 11 Амма дөнүб әллә-
римин ҝөрдүјү бүтүн ишлә-
рә, чәкдијим зә�мәтә баханда/

ҝөрдүм ки, �әр шеј пучдур,
күләк далынҹа гачмаға бәнзә-
јир.1 Әслиндә, ҝүнәш алтында
�еч нәјин дәјәри јохдур.À

12 Сонра �икмәт, дәлилик
вә ағылсызлығын нә олдуғу-
на диггәт вердим.3 Өз-өзүмә
дүшүндүм: «Падша�дан сонра
ҝәлән индијәдәк ҝөрүлән иш-
ләрдән артыг нә едә биләр
ки?» 13 Анладым ки, ишыг
гаранлыгдан үстүн олдуғу ки-
ми, �икмәт дә ағылсызлыгдан
үстүндүр.4

14 Һикмәтлинин ҝөзләри
јериндәдир,S ахмаг исә зүлмәт-
дә ҝәзир.m Бир шеји дә баша
дүшдүм: �әр икисини ејни аги-
бәт ҝөзләјир.U 15 Сонра үрә-
јимдә дедим: «Мәним дә агибә-
тим ахмағынкы кими олаҹаг».V

Бәс онда бу гәдәр �икмәтин
мәнә нә фајдасы вар? Одур ки,
үрәјимдә дедим: «Бу да пуч-
дур». 16 Нә �икмәтли, нә дә
ахмаг �әмишәлик јаддашларда
галмајаҹаг.Ä Ҝәләҹәкдә �амы
унудулаҹаг. Һикмәтли ејнән
ахмаг кими өләҹәк.W

17 Беләҹә, �әјата нифрәт
етдим,Y чүнки ҝүнәш алтында

едилән �әр шеј мәнә ҹансыхы-
ҹы ҝәлди, чүнки �әр шеј пуч-
дур,* күләк далынҹа гачмаға
бәнзәјир.+ 18 Ҝүнәш алтында
әмәк сәрф етдијим �әр шејә
нифрәт етдим,, чүнки онла-
ры өзүмдән сонра ҝәләнә го-
јуб ҝедәҹәјәм.- 19 Өзү дә ким
билир, о, �икмәтли олаҹаг, јох-
са сәфе�.¸ Ди ҝәл, мәним ҝү-
нәш алтында әрсәјә ҝәтирмәк
үчүн ағыл ишләдиб ҹан гојду-
ғум �әр шејә са�иблик едәҹәк.
Бу да пучдур. 20 Ҝүнәш ал-
тында чәкдијим бүтүн зә�мә-
тә ҝөрә үрәјимдә мәјус олдум.
21 Чүнки адам �икмәт, ағыл
вә баҹарығыны сәрф едиб ча-
лышыр, амма газандығы �еч
бир зә�мәт чәкмәмиш адама
галыр./ Бу да пучдур, бөјүк
дәрддир.

22 Ҝүнәш алтындакы бүтүн
зә�мәтиндән, ону бу зә�мәтә
сөвг едән истәкләриндән ин-
сана нә фајда?1 23 Чүнки ҝөр-
дүјү иш бүтүн өмрү боју она
кәдәр вә мәјуслуг ҝәтирир,À

�еч ҝеҹәләр дә үрәји ра�ат ол-
мур.3 Бу да пучдур.

24 Инсан үчүн јејиб-ичмәк-
дән, зә�мәтиндән зөвг алмаг-
дан јахшы шеј јохдур.4 Ҝөр-
дүм ки, бу да Алла�дандыр.S

25 Мәҝәр мәндән јахшы јејиб-
ичән вар?m

26 Алла� разы галдығы ада-
ма �икмәт, елм вә севинҹ бәхш
едир,U ҝүна�кара исә вар-дөв-
ләт топламаг зә�мәтини верир
ки, сонра јығдығыны Алла�ын
разы галдығы бәндәјә сахла-
сын.V Бу да пучдур, күләк да-
лынҹа гачмаға бәнзәјир.

3 Һәр шејин өз вахты вар,

Сәма алтында �әр ишин
өз вахты вар:

2 Доғулмағын өз вахты, өл-
мәјин өз вахты;
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Әкмәјин өз вахты, әкиләни
чыхартмағын өз вахты;

3 Өлдүрмәјин өз вахты,
шәфа вермәјин өз вахты;

Сөкмәјин өз вахты,
тикмәјин өз вахты;

4 Ағламағын өз вахты,
ҝүлмәјин өз вахты;

Фәған етмәјин өз вахты,
рәгс етмәјин өз вахты;

5 Даш атмағын өз вахты,
дашы бир јерә јығмағын
өз вахты;

Гуҹагламағын өз вахты,
гуҹагламамағын
өз вахты;

6 Ахтармағын өз вахты,
итки илә барышмағын
өз вахты;

Сахламағын өз вахты,
атмағын өз вахты;

7 Ҹырмағын өз вахты,*

тикмәјин өз вахты;
Сусмағын өз вахты,+

данышмағын өз вахты;,

8 Севмәјин өз вахты,
нифрәт етмәјин
өз вахты;-

Мү�арибәнин өз вахты,
сүл�үн өз вахты вар.

9 Чәкдији зә�мәтдән ин-
сана нә фајда?¸ 10 Алла�ын
бәшәр өвладларына вердији
мәшғулијјәти ҝөрдүм. 11 О,
�әр шеји вахтында вә ҝө-
зәл етди./ Инсанларын үрәји-
нә әбәдијјәт гојду. Һәрчәнд он-
лар �еч вахт Алла�ын ишини
әввәлдән ахыра кими дәрк ет-
мәјәҹәкләр.

12 Баша дүшдүм ки, онлар
үчүн ән јахшы шеј өмүр боју
севинмәк вә јахшы иш ҝөрмәк-
дир;1 13 �әм дә �әр кәс јејиб-
ичмәли вә зә�мәтиндән �әзз
алмалыдыр. Бу, Алла�ын бәх-
шишидир.À

14 Ҝөрдүм ки, Алла�ын ет-
дији �әр шеј әбәдиликдир. Она

нә бир шеј артырмаг олар, нә
дә әскилтмәк. Алла� Өзү буну
белә едиб ки, инсанлар Ондан
горхсун.*

15 Инди нә олурса, артыг
олуб, нә олаҹагса, индијәдәк
олуб.+ Амма Алла� ахтарыла-
ны ахтарыр�.

16 Ҝүнәш алтында буну да
ҝөрдүм: әдаләтин јериндә шәр,
сале�лијин јериндә пислик ду-
рур., 17 Она ҝөрә үрәјимдә
дедим: «Алла� сале�ләри дә,
писләри дә мү�акимә едәҹәк,-

чүнки �әр иш вә �әр �әрәкәт
үчүн бир вахт вар».

18 Мән �әм дә үрәјимдә де-
дим ки, Алла� бәшәр өвладла-
рыны сынајаҹаг вә онлара ҝөс-
тәрәҹәк ки, �ејвандан фәргли
дејилләр. 19 Чүнки инсанын
да ахыры вар, �ејванын да.
Һәр икисинин сону ејнидир.¸

Неҹә ки бу өлүр, елә дә о бири
өлүр. Икиси дә ејни ру�а ма-
ликдир./ Беләликлә, инсан �еј-
вандан әсла үстүн дејил! Чүн-
ки �әр шеј пучдур. 20 Һамы
бир јерә ҝедир.1 Һамысы тор-
пагдан јараныб,À торпаға да га-
јыдыр.3 21 Инсанын ру�у ју-
харымы галхыр, �ејванын ру�у
ашағымы, јерәми енир?4 Буну
ким дејә биләр? 22 Ҝөрдүм
ки, инсан үчүн әмәјиндән зөвг
алмагдан јахшы �еч нә јохдур,S

чүнки бу, онун мүкафатыдыр.
Ахы ондан сонра нә олаҹағы-
ны ким она ҝөстәрә биләр?m

4 Мән јенә ҝүнәш алтын-
да едилән зүлмләрә фикир

вердим, мәзлумларын ҝөз ја-
шыны ҝөрдүм, онлара тәсәл-
ли верән јох иди.U Ҝүҹ
залымларын әлиндә иди, он-
лара тәсәлли верән јох иди.
2 Онда өлүләри дириләрдән
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хошбәхт сандым.* 3 Амма он-
лардан да хошбәхт о адамдыр
ки, �әлә дүнјаја ҝәлмәјиб,+ ҝү-
нәш алтында чәкилән әзијјәт-
ләри ҝөрмәјиб.,

4 Һәм дә ҝөрдүм ки, инсан-
лар арасындакы рәгабәт нә гә-
дәр зә�мәт, нә гәдәр мә�арәт
�асил едир.- Бу да пучдур, кү-
ләк далынҹа гачмаға бәнзәјир.

5 Ахмаг әлини әлинин үстү-
нә гојуб отурур вә ҹаны гуру-
јур.¸

6 Бир овуҹ истира�әт ики
овуҹ зә�мәтдән вә күләк да-
лынҹа гачмагдан јахшыдыр./

7 Мән ҝүнәш алтында пуч
олан башга бир шејә диггәт је-
тирдим: 8 бири вар, тәк-тән-
�адыр, нә өвлады вар, нә гар-
дашы, нә бир јолдашы. Амма
елә �еј әлләшиб-вурушур, ҝөзү
дүнја малындан дојмур.1 Һеч
өзүндән сорушмур: «Ҝөрәсән,
кимин үчүн зә�мәт чәкирәм,
нијә өзүмү зөвг-сәфадан мә�-
рум едирәм?»À Бу да пучдур,
бөјүк дәрддир.3

9 Ики нәфәр бир нәфәрдән
јахшыдыр,4 чүнки чәкдикләри
зә�мәтин мүкафаты ҝөзәл ола-
ҹаг. 10 Әҝәр бири јыхылса,
диҝәри јолдашыны галдыра-
ҹаг. Амма кимсә јыхыланда
галдыраны олмаса, �алы неҹә
олар?

11 Ики нәфәр бир јердә ја-
тарса, бир-бирини исиндирәр.
Бәс тәк јатан неҹә исинсин?
12 Тәк адамы кимсә мәғлуб
едә биләр, ики нәфәрсә онун
�үҹумуна таб ҝәтирәр. Үчгат
ип тез гырылмаз.

13 Касыб, амма ағыллы ҹа-
ван да�а мәслә�әт гәбул ет-
мәјән гоҹа, сәфе� падша�дан
јахшыдыр.S 14 О�, мәмләкәт-
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дә касыб доғулса да,* зиндан-
дан белә, чыхыб падша� олар.+

15 Мән ҝүнәш алтында ҝәзиб-
долашан бүтүн адамлара вә
падша�ын јеринә ҝәлән ҹа-
ван хәләфин �ал-ә�валына фи-
кир вердим. 16 Онун тәрәф-
дашлары чох олса да, сонра-
кылар ону бәјәнмәјәҹәк., Бу да
пучдур, күләк далынҹа гачма-
ға бәнзәјир.

5 Алла�ын евинә ҝедәндә
аддымларына фикир вер.-

Ораја гулаг асмаг¸ үчүн ҝир-
мәк ахмаглар кими гурбан ҝә-
тирмәкдән јахшыдыр./ Онлар
анламырлар ки, етдикләри пис
�әрәкәтдир.

2 Гој дилин тәләсмәсин. Ал-
ла�ын �үзурунда сөз демә-
јә үрәјин тәләсмәсин.1 Чүнки
Алла� ҝөјдәдир, сән исә јердә.
Она ҝөрә дә нә дедијинә фикир
вер.À 3 Чохлу гајғы јуху ҝәти-
рир,3 сөз чох оланда исә сәр-
сәм сө�бәт алыныр.4 4 Алла-
�а нәзир дејәндә јеринә је-
тирмәјә јубанма,S чүнки Онун
ағылсызлардан хошу ҝәлмир.m

Нәзирини јеринә јетир.U 5 Нә-
зир демәмәк нәзир дејиб ону
јеринә јетирмәмәкдән јахшы-
дыр.V 6 Гојма дилин сәни ҝү-
на�а батырсын.Ä Алла�ын мә-
ләјинә: «Сә�в етмишәм», —
демә.W Ахы нәјә ҝөрә Ал-
ла� сөзләринә гәзәбләниб әл-
ләринин ишини мә�в етсин?Y

7 Чүнки чохлу гајғы јуху ҝә-
тирдији кими,Z чохлу сөз дә
пучлуг јарадыр. Сән Алла�дан
горх.\

8 Әҝәр ҝөрсән ки, јашады-
ғын вилајәтдә мәзлума зүлм
едилир, �агг-әдаләт тапдала-
ныр, тәәҹҹүб етмә.¾ Һәр мән-
сәб са�ибинә ондан бөјүјү нә-
зарәт едир, онларын да ба-
шында онлардан бөјүкләр вар.
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9 Торпағын ҝәлирини бу

адамлар бөлүшүр, падша�ын
да јемәји тарладан ҝәлир.*

10 Ҝүмүш севән ҝүмүшдән
дојмаз, вар-дөвләт севән дә га-
занҹдан.+ Бу да пучдур.,

11 Вар-дөвләт чохалдыгҹа
јејәнләр дә чохалыр.- Са�ибинә
бахмагдан савајы нә галыр?¸

12 Зә�мәткеш аз да јесә,
чох да јесә, јухусу ширин олур,
амма варлынын дөвләти ону
јатмаға гојмур.

13 Ҝүнәш алтында бөјүк
бир дәрд ҝөрдүм: са�ибинин
зијаны үчүн горунан сәрвәт.
14 Бу сәрвәт бәдбәхт �ади-
сә уҹбатындан итир, онун оғлу
оланда она мирас гојмаға �еч
нәји олмур./

15 Инсан анасынын бәтнин-
дән лүт ҝәлир, лүт дә ҝедир.1

Әмәјинин бә�рәсиндән өзү
илә �еч нә апармыр.À

16 Бу да бөјүк дәрддир:
инсан неҹә ҝәлирсә, елә дә
ҝедир. Күләк үчүн әлләшиб-
вурушмағын нә хејри вар?3

17 Једији јемәјин дадыны бил-
мир, өмүр боју јемәјини мә-
јуслуг, хәстәлик ичиндә, әсәби
�алда јејир.4

18 Ҝөрдүм ки, ән јахшы вә
дүзҝүн шеј будур: инсан ҝә-
рәк Алла�ын она вердији бир
нечә ҝүнлүк өмрүндә јејиб-ич-
син вә ҝүнәш алтында чәкди-
ји зә�мәтдән �әзз алсын,S чүн-
ки бу, онун мүкафатыдыр.m

19 Әҝәр Алла� инсана вар-
дөвләт вә мал-мүлкләU јана-
шы онлардан зөвг алмаг га-
билијјәти дә верибсә, инсан
өз мүкафатыны алмалыдыр вә
зә�мәтиндән севинҹ дујмалы-
дыр. Бу, Алла�ын бәхшиши-
дир.V 20 Алла� онун башыны
севинҹлә гарышдырдығы үчүн
өмрүнүн неҹә кечдијиндән хә-
бәр тутмајаҹаг.Ä

6 Ҝүнәш алтында ҝөрдүјүм
бир дәрд дә вар ки, ин-

санлар арасында чох јајылыб:
2 кимисинә Алла� вар-дөвләт,
мал-мүлк, �өрмәт-иззәт нәсиб
едир, о, �еч нәдән корлуг чәк-
мир. Ди ҝәл, Алла� она бун-
ларын ләззәтини дујмаг имка-
ны вермир, јадын бири онун
малы илә кеф едир. Бу да пуч-
дур, ағыр әзабдыр. 3 Әҝәр
инсан јүз ушаг атасы олур,
узун өмүр сүрүб а�ыл јашына
чатыр, лакин �әјатдан ләззәт
алмајыб гәбрә ҝедирсә, мәнҹә,
өлү доғулмуш ушаг ондан јах-
шыдыр.* 4 Чүнки о ушаг бош
јерә доғулур, зүлмәт ичиндә
итиб-ҝедир, ады да зүлмәтә
гәрг олур. 5 О, нә ҝүнәши ҝө-
рүр, нә дә бир шеј билир, амма
�әмин адамдан да�а ра�ат-
дыр.+ 6 Адам ики дәфә мин
ил јашасын, лакин �әјатдан
ләззәт алмасын, бундан нә фај-
да? Мәҝәр �амы ејни јерә ҝет-
мир?,

7 Инсан гарны үчүн әл-
ләшиб-вурушур,- амма �еч
вахт дојмур. 8 Һикмәтлинин
ағылсыздан нә үстүнлүјү вар?¸

Јохсул адам јашамағын тә�ә-
рини билсә дә, бунун она нә
хејри? 9 Ҝөзлә ҝөрмәк хәјал
далынҹа дүшмәкдән јахшы-
дыр. Бу да пучдур, күләк да-
лынҹа гачмаға бәнзәјир.

10 Нә варса, ады чохдан го-
јулмушдур, инсанын да хислә-
ти мәлумдур. Инсан өзүндән
ҝүҹлүсү илә чәкишә билмәз.
11 Сөз чохлуғу� пучлуғу чо-
халдыр. Бунун инсана нә фај-
дасы вар? 12 Ҝөрәсән, ким
билир, көлҝә кими кечән гыса,
пуч �әјатында инсан үчүн ән
јахшысы нәдир?/ Ким инсана
дејә биләр ки, ондан сонра
ҝүнәш алтында нәләр олаҹаг?
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7 Јахшы ад* әла јағдан, өлүм
ҝүнү дә доғум ҝүнүндән

јахшыдыр. 2 Јас евинә ҝет-
мәк зијафәт евинә ҝетмәкдән
јахшыдыр,+ чүнки �әр кәсин
ахыры будур. Һәр бир јаша-
јан буну јадында сахламалы-
дыр. 3 Гәм ҝүлүшдән јахшы-
дыр,, чүнки чө�рәнин гәми
үрәји ҝөзәл едир.- 4 Һикмәт-
линин үрәји јас евиндәдир,
ағылсызын үрәји исә шәнлик
евиндә.¸

5 Һикмәтлинин мәзәммәти-
ни/ ешитмәк ахмагларын нәғ-
мәсинә гулаг асмагдан јахшы-
дыр. 6 Чүнки ағылсызын ҝү-
лүшү газан алтында јанан
тиканын чыртылтысына бән-
зәјир.1 Бу да пучдур. 7 Амма
зүлм �икмәтлини дәли едәр,
рүшвәт үрәји корлајар.À

8 Ишин ахыры әввәлиндән
јахшыдыр. Сәбирли олмаг тә-
кәббүрлү олмагдан јахшы-
дыр.3 9 Күсәјән олма,4 инҹик-
лик ахмагларын көксүндә јува
салыр�.S

10 Демә: «Әввәлки ҝүнләр
индикиндән јахшы иди». Мүд-
рик адам белә демәз.m

11 Һикмәт мирасла гоша
оланда ҝөзәлдир, ҝүнәш ишы-
ғы ҝөрән �әр кәс үчүн фајда-
лыдыр. 12 Чүнки �икмәт дә
пул кими инсанын сипәридир.U

Амма елмин үстүнлүјү бунда-
дыр ки, �икмәт өз са�ибинин
�әјатыны �ифз едир.V

13 Алла�ын ишинә диггәт
јетир, Онун әјдијини ким дү-
зәлдә биләр?Ä 14 Јахшы ҝү-
нүндә сән дә шад-хүррәм ол,W

пис ҝүндә исә буну бил: �әр
ҹүр ҝүнү Алла� верирY ки, ин-
сан саба� башына нәләр ҝәлә-
ҹәјини билмәсин.Z

;B= � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB SZÆSVWSV *fY*¸mZ
ZSj*Zm/m`D

15 Бу фани �әјатымда* �әр
шеј ҝөрмүшәм — сале�лијинә
бахмајараг, мә�в олан сале�и+

дә, пислијинә бахмајараг, узун
өмүр сүрән писи дә.,

16 Һәддән артыг сале� ол-
ма,- өзүнү �әддән артыг мүд-
рик ҝөстәрмә.¸ Ахы нәјә ҝөрә
өзүнү мә�в едәсән?/ 17 Һәд-
дән артыг пис олма, нә дә ах-
маг олма.1 Ахы нәјә ҝөрә вах-
тындан тез өләсән?À 18 Јах-
шы олар ки, бу нәси�әтдән
бәрк јапышасан, о бирисини
дә әлдән бурахмајасан.3 Чүнки
Алла�дан горхан �әр икисинә
әмәл едәр.

19 Һикмәт мүдрики шә�әр-
дәки он ҝүҹлүдән дә ҝүҹлү
едир.4 20 Дүнјада елә сале�
адам јохдур ки, �еч вахт ҝү-
на� етмәсин, анҹаг јахшылыг
етсин.S

21 Һәр дејилән сөзә фи-
кир вермә.m Јохса нөкәринин
сәни јаманладығыны ешидәр-
сән. 22 Ахы үрәјин јахшы би-
лир ки, өзүн дә башгаларыны
дәфәләрлә јаманламысан.U

23 Бунларын �амысыны
�икмәтлә сынадым, «�икмәтли
олаҹағам» дедим. Амма баҹар-
мадым. 24 Кечмишдә олан-
лар әлчатмаздыр, чох-чох дә-
риндир. Ким онлары дәрк
едә биләр?V 25 Үрәјимдә гә-
рар вердим ки, �икмәти, �әр
шејин сәбәбини өјрәним, ахта-
рыб арашдырым, ахмаглығын
пислијини, дәлилијин сәфе�-
лијини баша дүшүм.Ä 26 Бир
шеји анладым: овчу тәләси-
нә бәнзәјән гадын өлүмдән дә
бетәрдир. Онун үрәји, санки,
тор, әлләри гандалдыр. Алла-
�ы разы салан адам гачыб ҹа-
ныны ондан гуртарар,W ҝүна�-
кар исә она әсир дүшәр.Y

27 ВаизZ деди: «Бах буну
өјрәндим, нәтиҹә чыхартмаг
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үчүн �әр шеји бир-бир араш-
дырдым, 28 ахтардым, амма
ахтардығымы тапмадым. Мин
нәфәрин ичиндән бир киши�
тапдым, амма онларын ара-
сындан бир гадын тапмадым.
29 Бир буну баша дүшдүм ки,
Алла� инсанлары камил јарат-
мышды,* амма онларын �әрәси
бир нијјәтин далынҹа дүшдү.+

8 Һикмәтли адама ким тај
ола биләр? Мүшкүлүн �әл-

лини ким тапа биләр? Инса-
нын �икмәти чө�рәсини нур-
ландырар, сәрт үзүнү јумшал-
дар.

2 Бах, дејирәм: «Алла�а ич-
дијин анда ҝөрә падша�ын
фәрманына гулаг ас»., 3 Пад-
ша�ын �үзурундан чыхмаға
тәләсмә.- Пислијин тәрәфиндә
дурма.¸ Чүнки падша� истәди-
јини едә биләр, 4 ахы онун
сөзү мүтләгдир,/ ким она: «Нә
едирсән?» — дејә биләр.

5 Әмрә әмәл едән зәрәр
ҝөрмәз.1 Һикмәтли үрәк вахты
вә гајданы билир.À 6 Чүнки
�әр шејин өз вахты вә өз гајда-
сы вар,3 ахы инсанларын дәрд-
бәласы чохдур. 7 Нә олаҹа-
ғыны �еч ким билмир, бәс
онда ким дејә биләр, нә неҹә
олаҹаг?

8 Неҹә ки �еч кимин ру�
үзәриндә �өкмү, ру�у тутуб
сахламаға игтидары јохдур,
өлүм ҝүнү үзәриндә дә �еч ки-
мин �өкмү јохдур.4 Мү�арибә
заманы �еч ким тәрхис олун-
мадығы кими, пислик дә гој-
маз ки, пислик едәнләр ҹанла-
рыны гуртарсын�.

9 Ҝүнәш алтында едилән
бүтүн ишләри үрәјимдә
ҝөтүр-гој едәндән сонра бун-

;B6< � �*fd/ +S` /º`ºab VSjSD <B<
� ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB ]SaWSV USUÀaSZSZ Æ*ZmO
Zm -d`b*`Y*4D

лары өјрәндим. Бүтүн дөвр-
ләрдә инсанын инсана аға-
лыг етмәси инсанын зәрәринә
олуб.* 10 Бир вахтлар мүгәд-
дәс мәскәнә ҝириб-чыхан пис-
ләрин дәфнини ҝөрдүм, амма
бу ҹүр даврандыглары шә�әр-
дә тезликлә јаддан чыхдылар.+

Бу да пучдур.
11 Пис әмәлә ҝөрә ҹәза тез

верилмәдији үчүн инсанларын
үрәји пислик етмәјә ҹүрәт-
ләнир., 12 Буну билирәм ки,
ҝүна�кар јүз дәфә пислик едиб
узун өмүр сүрсә дә, јенә Ал-
ла�дан горханлар хејир тапа-
ҹаг, чүнки онлар Алла�дан
горхурлар.- 13 Амма пис ада-
мын ахыры јахшы олмајаҹаг.¸

О, көлҝәјә бәнзәр ҝүнләрини
узада билмәјәҹәк,/ чүнки Ал-
ла�дан горхмур.

14 Јер үзүндә пуч бир шеј
вар: елә инсан вар ки, сале�-
дир, амма онунла шәр иш ҝө-
рән адам кими давранырлар,1

елә инсан да вар ки, писдир,
амма инсанлар она сале�ләрә
лајиг мүнасибәт бәсләјирләр.À

Дедим ки, бу да пучдур.
15 Она ҝөрә дә севиниб-

шадланмағы төвсијә етдим,3

чүнки ҝүнәш алтында инсан
үчүн јејиб-ичмәкдән вә шад
олмагдан јахшы шеј јохдур. Бу,
Алла�ын ҝүнәш алтында вер-
дији �әјатда инсанын чәкдији
зә�мәтлә гоша олмалыдыр.4

16 Мән үрәјимдә нијјәт ет-
дим ки, ҝеҹә-ҝүндүз јуху бил-
мәдән �икмәт газаным,
јер үзүндә едилән ишлә-
ри ҝөрүм�.S 17 Сонра Алла-
�ын бүтүн ишләринә фикир
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вердим вә баша дүшдүм ки,
инсан ҝүнәш алтында баш ве-
рәнләри дәрк едә билмәз.* Ин-
сан нә гәдәр әлләшиб-вурушса
да, буну дәрк едә билмәз. Һәт-
та мүдрик олдуғуну, буну дәрк
едәҹәјини десә дә, јенә дәрк
едә билмәз.+

9 Бүтүн бунлары үрәјимдә
арашдырдым. Бу гәнаәтә

ҝәлдим ки, сале�ләр дә, мүд-
рикләр дә, онларын ишләри дә
Алла�ын әлиндәдир., Инсан-
лар өзләриндән өнҹә олмуш
севҝидән вә нифрәтдән хә-
бәрдар дејилләр. 2 Һамынын
агибәти бирдир:- сале�ин дә,
писин дә,¸ јахшынын да, тәми-
зин дә, натәмизин дә, гурбан
ҝәтирәнин дә, гурбан ҝәтирмә-
јәнин дә. Јахшы адамын сону
ҝүна�карынкы кими олаҹаг;
анд ичәнин дә сону анд ич-
мәкдән горханынкы кими ола-
ҹаг. 3 Ҝүнәш алтында мөв-
ҹуд олан бир дәрд вар: �әр кә-
син агибәти ејни/ олдуғу үчүн
инсанларын үрәји писликлә
долудур. Нә гәдәр ки јашајыр-
лар, үрәкләриндә дәлилик вар.
Сонра исә өлүб ҝедирләр.

4 Инсан нә гәдәр ки сағдыр,
онун үчүн үмид вар, неҹә ки
дири ит дә өлү ширдән јахшы-
дыр.1 5 Дириләр өләҹәкләри-
ни билир,À лакин өлүләр �еч
нә билмир.3 Артыг онлара �еч
бир музд верилмир, чүнки он-
ларын хатирәси дә унудулуб.4

6 Онларын севҝиси дә, нифрә-
ти дә, пахыллығы да јох олуб.
Ҝүнәш алтында ҝөрүлән �еч
бир ишдә артыг пајлары јох-
дур.S

7 Ҝет шад-хүррәм чөрәјини
је, шән үрәклә шәрабыны ич,m

чүнки Алла� сәнин ишләрин-
дән разыдыр.U 8 Гој �әмишә

палтарын ағ� олсун, башын-
дан әтирли јағ әскик олма-
сын.* 9 Алла�ын ҝүнәш ал-
тында сәнә вердији фани өм-
рүндә, фани �әјатынын бүтүн
ҝүнләриндә севҝили арвадын-
ла �әјатдан кам ал.+ Чүнки
бу, сәнин �әјатда пајын, ҝү-
нәш алтында чәкдијин зә�мә-
тин мүкафатыдыр., 10 Әлин-
дән нә ҝәлирсә, вар ҝүҹүнлә
ет, чүнки ҝедәҹәјин Мәзарда�
нә иш, нә нијјәт, нә елм, нә дә
�икмәт вар.-

11 Ҝүнәш алтында бир шеј
дә ҝөрдүм: гачышы �әмишә
бәрк гачанлар удмур, дөјүш-
дә �әмишә иҝидләр галиб ҝәл-
мир.¸ Чөрәк �әмишә мүдриклә-
рә, вар-дөвләт �әмишә ағыл-
лылара нәсиб олмур,/ уғуру да
�әмишә биликли адам газан-
мыр.1 Чүнки �амысынын габа-
ғына вахт вә тәсадүф чыхыр.
12 Инсан өз вахтыны билмир.À

Балыг амансыз тора, гуш тәлә-
јә дүшдүјү кими, инсан өвла-
дыны да гәфил ҝәлән фәлакәт
ҝүнү о ҹүр јахалајыр.

13 Ҝүнәш алтында �икмәт-
лә бағлы бир шеј ҝөрдүм,
мәнә чох тәсир етди: 14 ә�а-
лиси аз, балаҹа бир шә�әр
варды. Бир ҝүҹлү падша�
�үҹум чәкиб шә�әри мү�а-
сирәјә алды, әтрафында бө-
јүк мү�асирә гурғулары гур-
ду. 15 Һәмин шә�әрдә касыб,
амма ағыллы бир адам вар
иди. О, өз �икмәти илә шә-
�әри хилас етди. Лакин �еч
кәс бу касыбы хатырламады.3

16 Өз-өзүмә дедим: «Һикмәт
гүдрәтдән үстүндүр,4 лакин
касыбын �икмәтинә �әгарәт
едилир, онун сөзләринә мә�әл
гојулмур».S
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17 Һикмәтли адамын сакит-

сакит дедији сөзләрә гулаг ас-
маг ахмагларын арасындакы
башчынын гышгырығына диг-
гәт вермәкдән јахшыдыр.

18 Һикмәт �әрб сила�ын-
дан үстүндүр, лакин тәк бир
ҝүна�кар чохлу ҝөзәл шејләри
мә�в едә биләр.*

10 Өлү милчәкләр әтирдү-
зәлдәнин јағыны ијлә-

диб хараб етдији кими, кичик
ағылсызлыг да �икмәт вә �өр-
мәт са�ибини ҝөздән салыр.+

2 Һикмәтлинин үрәји дүз
јола јөнәлир, ахмағын үрәји
исә әјри јола., 3 Ахмаг �ансы
јолла ҝедирсә-ҝетсин, ахмаг-
дыр ки, ахмагдыр.- О, сәфе�ли-
јини �амыја ҝөстәрәр.¸

4 Әҝәр �аким сәнә гәзәб-
ләнсә, јериндән тәрпәнмә,/

чүнки динҹ дурмаг бөјүк хәта-
лары совушдурар.1

5 Ҝүнәш алтында бир дәрд
ҝөрдүм, о да �акимијјәт са-
�ибләринин етдији сә�вдир:À

6 ахмаглар јүксәк вәзифәјә го-
јулур, лајигли инсанлар исә
јердә галыр.

7 Нөкәрләри ат белиндә,
әсилзадәләри нөкәр кими пај-
пијада ҝөрдүм.3

8 Гују газан, өзү о гујуја дү-
шәр,4 дивар сөкәни илан ча-
лар.

9 Даш јаран өзүнү јарала-
јар, одун јарана одун хәтәр је-
тирәр�.

10 Балта күтдүрсә, ағзы
итиләнмирсә, чохлу ҝүҹ тәләб
олунар. Һикмәт исә уғур ҝәти-
рәр.

11 Илан овсундан әввәл ча-
ларса, да�а ма�ир овсунчуја
е�тијаҹ олмаз.

5>B= � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB \/dZ U*`*Z /*
¾4ºZ/ÀZ Yd¸*U*b \WY*Wm/m`D

12 Мүдрик адамын дилин-
дән чыхан сөзләр она рәғ-
бәт газандырар,* ахмағын исә
дили ону мә�в едәр.+ 13 Сө-
зүнүн әввәли сәфе�лик олар,,

ахыры мүд�иш бир дәлилик.
14 Ди ҝәл, ахмаг �еј данышар.-

Һеч ким нә олаҹағыны бил-
мир. Ондан сонра нә олаҹағы-
ны адама ким дејә биләр?¸

15 Ахмаг әлләшиб-вурушар,
�алдан дүшәр, чүнки �еч шә-
�әрә ҝедән јолу да билмир.

16 Әҝәр падша� ушагдыр-
са, әјанлар сә�әрдән зијафә-
тә башлајырса, вај өлкәнин �а-
лына!/ 17 Хош о мәмләкәтин
�алына ки, падша�ы әсил-
задәдир, әјанлары да әјјашлыг
үчүн јох, ҝүҹ топламаг үчүн
өз вахтында сүфрәјә отурур.1

18 Тәнбәлликдән евин да-
мы чөкәр, әлләрини саллајыб
отуранын таваны дамар.À

19 Чөрәк үзү ҝүлдүрәр, меј
�әјаты шән едәр,3 пул исә �әр
е�тијаҹын �аггыны өдәјәр.4

20 Һәтта үрәјиндә� белә,
падша�а ләнәт демә,S јатаг
отағында белә, варлы адамы
ләнәтләмә. Чүнки гушлар сә-
сини апарар, ганадлы мәхлуг-
лар сөзләрини чатдырар.

11 Чөрәјини суја бурах,m

ҝүнләр кечәр, ону јени-
дән тапарсан.U 2 Ондан једди,
лап сәккиз нәфәрә пај вер,V

чүнки билмирсән јер үзүнә
�ансы фәлакәт ҝәләҹәк.

3 Булудлар су илә доланда
јерә јағыш төкүр; ағаҹ истәр
ҹәнуб, истәр шимал тәрәфә јы-
хылсын, орадаҹа галыр.

4 Күләјә бахан тохум сәп-
мәз, булуда бахан бичин бич-
мәз.Ä
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1 Сүлејманын гошдуғу нәғмә-
ләр нәғмәси.*

2 «Гој ләбләрин мәни өпсүн,
Чүн нәвазишләрин шәраб-
дан шириндир.+

3 Әтиринин гохусу нә хош-
дур,,

Адын баша төкүлән әтирли
јағ кимидир.-

Буна ҝөрә гызлар сәнә
ашигдир.

4 Мәни өзүнлә апар,
ҝәл гачаг.

Падша� мәни ичәри отаг-
ларына ҝәтириб!

Ҝәл бирҝә севиниб-шадла-
наг,

Нәвазишләрини шәрабдан
чох вәсф едәк.

Ахы гызлар сәнә ашиг ол-
масын, нејләсин!

5 Еј Јерусәлим гызлары,
гара олсам да, гәшәнҝәм,

Гәдар¸ чадырлары кими,
Сүлејманын чадырлары-
нын/ гумашы кими.

6 Бахмајын рәнҝим белә га-
радыр,

Мәни ҝүнәш гаралдыб
бахышларыјла.

Анамын оғуллары мәнә
�ирсләнмишдиләр,

Мәни үзүм бағларына ҝөз
олмаға ҝөндәрмишдиләр,

Мәнсә �еч өз бағыма ҝөз
ола билмәдим.

7 Еј истәкли јарым,
Сөјлә, сүрүнү �арада ота-
рырсан,1

Ҝүнорталар �араларда ја-
тырырсан?

Сөјлә ки, јаслы гадынлар-
тәк јашмаг вуруб

Јолдашларынын сүрүләри
арасында ҝәзмәјим».

8 «Еј ҝөзәлләр ҝөзәли,
билмирсәнсә,

Сүрүнүн изи илә ҝет.
Чәпишләрини чобанларын
чадырлары јанында
отар».

9 «Еј севҝилим,
сән фиронун арабалары-
на гошулмуш мадјана*

бәнзәјирсән.
10 Јанагларын бәзәкләр� ара-

сында,
Ҝәрдәнин бојунбағы ичин-
дә нә ҝөзәлдир.

11 Сәнә ҝүмүшлә бәзәнмиш
Гызыл �әлгәләр дүзәлдә-
рик».

12 «Падша� сүфрә архасында
отураркән

Әтиримин+ гохусу јајылыр.
13 Мә�бубум ҝеҹәләр гојнум-

дакы
Әтирли мүрр, кисәси ки-
мидир.

14 Мә�бубум мәним үчүн
Ејн-Ҝеди- үзүмлүкләриндә
бир дәстә хынаҝүлү¸ ки-
мидир».

15 «А� дилбәрим, ҝөзәлсән!
Ҝөзәлсән,
ҝөјәрчин ҝөзлүсән!»/

16 «Еј мә�бубум, нә ҝөзәлсән,
нә гәдәр ширинсән!1

Јатағымыз јашыл чәмән-
дир.

17 Евимизин дирәкләри
сидрләр,

Тирләри ардыҹ ағаҹлары-
дыр.

2 «Мән са�илбоју дүзләрдә
битән ади зәфәран ҝүлү-
јәм,

Дәрәләрин занбағыјам».À

2 «Гызлар ичиндә севҝилим
Тиканлар ичиндә занбаға
бәнзәр».
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7 w�¸W*ZW*` *`*amZ/*

YÀÑ+d+dY
�1jÀ *¸*ÆW*`m *`*amZ/*O
Vm *WY* *¸*ÆmZ* +ÀZ4À`D

�¾WÄÀaSZ/À \bd`Y*- YÀZÀ
ÑÀ44 ,1`S`E

�1U,ÀaS /*Y*¸mY/* jS`SZO
/S`D

8 �E YÀZS 4SU*eÀb 1,SZÀ�
ÄÀbS`/SE

�ÀÑÀ++ÀbS º4À`SY/À +*UO
`*- \W/dD

9 �ÀZ 1j- fÀabÀaSUÀYE
�SjYSjWS V¾VÀ ,1`SZ
-º,,ÀbWÀZSYE*

�WY* ,1`SZ Æ*Z* ÄÀWSYD
: �\W ÀWS +*jmYmZ *WbmZO

/*/m`E
�*¸ ÀWS YÀZS -dÆ*-W*Um`D+

; ˚U �1`daÀWSY -m4W*`mE
aS4S *Z/ ,1`S`ÀY

Å1U`*ZW*`*E,

h¾WWÀ`/ÀVS Y*`*WW*`*E
�ÀW+SY/À YÀÑÀ++Àb *UmWbO
Y*UmZE \U*bY*UmZE
¾4º \U*ZY*UmZÆ*D-

< �dE YÀÑ+d+dYdZ ºZº/º`I
�d/d` ¾4ºE
/*¸W*`m *j*O*j*E

�À]ÀWÀ`S *bmW*O/ºjÀ
ÄÀWS`D

= �ÀÑ+d+dY Æ1U`*Z*E
Æ*,*Z Y*`*W* +ÀZ4À`D¸

�d/d`E /S,*`mZ *`f*amZ/*
/d`d+E

ÀZÆÀ`À/ÀZ +\UW*Zm`E
"À+ÀVÀ/ÀZ ShÀ`S +*fm`D

5> �ÀÑ+d+dY /SWWÀZS+ /1/SB
r�1,ÄSWSYE /d`E
Ã¾4ÀWSYE
ÄÀW hmf*- Ä1/ÀVD

55 �*fE -mj ¾b/ºE
�*¸mjW*` VÀaSW/SE
-d`b*`/mD

56 �d`/dYd4 hShÀV *h/mE/

�d/*Y* ,*fbm U1bSj/SE1

6B8 � ÁÀ`eÀZB jÀ`*+ 1,SZÀD

�dY`dW*`mZ bÀ`*ZÀaS 1jSO
/SWS`D*

57 ¿ZÆS` *¸*Æm U1WÀZÆS`S+

ÄÀbS`S+E
¹4ºY hShÀVWÀUS+ ÀbS` a*O
hm`D

�1,ÄSWSYE /d` Ä1/ÀVE
Ã¾4ÀWSYE ÄÀW Ä1/ÀVD

58 �U U*WhmZ -*U*W*`/*E
�*U* \Ud-W*`mZ/* ÄS4WÀZÀZ
Ä¾UÀ`hSZSYD,

�\U Ä¾`ºY Æ*Y*WmZmE
/SZWÀUSY aÀaSZSE-

�ÀaSZ YÀW*ÑÀbWSE
-*YÀbSZ Ä¾4ÀW/S`sxD¸

59 w�ºWVºWÀ`S bdbdZE
\ +*W* bºWVºWÀ`SE

¹4ºY +*¸mYm4m V\`W*Um`O
W*`E
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5: w�ÀÑ+d+dY YÀZSY/S`E
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V¾WÄÀWÀ` SbYÀYSj -*UmbE

�d+*ZY*E 1U YÀÑ+d+dYC
Å1U`*Z VSYSE3 Æ*,*Z Y*`*W4

VSYS *U`mWm- /*¸W*`mO
Zm� *jm+ ÄÀWD
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�¾ZºW ÑÀY/ÀYSYS *fb*`O
/mYES
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WÀ` YÀZS Ä¾`/ºD U

�\`/dY rV¾ZºW ÑÀY/ÀYSYS
Ä¾`YÀYSaSZS4Hs
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�¾ZºW ÑÀY/ÀYSYS b*]/mYD
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�*]mj/mY \Z/*ZE
+d`*fY*/mYE

�* *Z*YmZ 1,SZÀE
�ÀZS +ÀbZSZ/À ÄÀ4/S`ÀZ
-*/mZmZ Sh \b*¸mZ* ÄÀO
bS`ÀZÀÆÀZ +d`*fY*/mYD*

9 ˚U �1`daÀWSY -m4W*`mE
aS4S *Z/ ,1`S`ÀY

Å1U`*ZW*`*E
h¾WWÀ`/ÀVS Y*`*WW*`*E

�ÀW+SY/À YÀÑÀ++Àb *UmWbO
Y*UmZE \U*bY*UmZE
¾4º \U*ZY*UmZÆ*xD+

: w�º``E VºZ/º` -\f*ZE
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VS`j*ZW*`mZmZ Àb`SZS
-\f*ZE,
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�*ZVSE Z*` /SWSYS/S`D

8 �\UZdZ+ hSZOhSZ /*j/*Z
bSVSWYSjE

˙*,d/ -ºWWÀaS VSYS/S`D,

¹abºZ/ÀZ YSZWÀ`WÀ -*Wf*ZE
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W*`m *amWYmj \ -ºWWÀO
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Ен Амана зирвәсиндән,
Сәнир, Һәрмун зирвәсин-
дән.*

Асланлар јувасындан,
бәбирләр дағындан ен.

9 Гәлбими әсир алмысан,+

еј баҹым, еј нишанлым.
Гәлбими әсир алмысан
бирҹә бахышынла,

Бојунбағынын бир мунҹу-
ғујла.

10 Нәвазишләрин нә
инҹәдир,, еј баҹым,
еј нишанлым,

Нәвазишләрин шәрабдан
шириндир,-

Әтиринин гохусу �әр бир
әдвадан хошдур!¸

11 Еј нишанлым, ләбләриндән
шаны балы сүзүлүр,/

Дилинин алтында бал вар,
сүд вар.1

Либасындан Ливанын
әтри ҝәлир.

12 Мәним баҹым, нишанлым
гыфыллы бағ кимидир,

Гыфыллы бағ,
мө�үрлү булаг кимидир.

13 Фиданларын� нар бағы-
дыр�,

Ҝөзәл-ҝөзәл мејвәләр,
хынаҝүлү, нард битән
бағдыр.

14 Ичиндә нардÀ, зәфәран,
әтирли гамыш3, дарчын4,

Һәр нөв күндүр ағаҹы,
мүрр вә әзвајS вардыр,

Һәр ҹүр әтријјатm вардыр.
15 Сән бағ чешмәсисән,

саф сулу гујусан,
Ливандан ахан чајларсан. U

16 Ојан, еј гузеј ме�и,
Дур ҝәл, еј ҝүнеј ме�и.
Бағымда хәфифҹә әс,
Гој әтир бүрүсүн бағымы».

8B57 � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB /À`SZD � ÁÀ`O
eÀZB Z*` ÆÀZZÀbS/S`D

«Гој мә�бубум өз бағына
ҝирсин,

Ҝөзәл-ҝөзәл мејвәләрдән
дадсын».

5 «Еј баҹым, еј нишанлым.
Мән бағыма ҝирдим,*

Мүрр, әдва дәрдим.+

Шаныдан, балдан даддым.
Шәраб ичдим, сүд ичдим».,

«Јејин әзиз достлар!
Ичин, нәвазишләрдән
мәст олун!»-

2 «Өзүм јатсам да,
көнлүм ојагдыр.¸

Будур, мә�бубум
гапыны дөјүр!»

«Гапыны ач, еј баҹым,
еј севҝилим,

Еј ҝөјәрчиним,
ејибсиз ҝөзәлим!

Исланды телләрим шәб-
нәмдән,

Сачымын буруглары
ҝеҹә нәминдән»./

3 «“Либасымы сојунмушам,
Тәзәдән ҝејинимми?
Ајагларымы јумушам.
Тәзәдән булашдырыммы?”

4 Мә�бубум гапы дәлијиндән
чәкди әлини,

Һиссләрим көксүмдә
ҹошду, күкрәди.

5 Дурдум мә�бубумчүн
гапыны ачым,

Әлимдән мүрр дамырды,
Бармагларымдан
мүрр сүзүлүрдү

Ҹәфтә үстүнә.
6 Мә�бубума гапыны ачдым,
О исә дөнүб ҝетмишди,
чыхыб ҝетмишди.

О ҝетди, пәришан олдум�.
Ону арадым тапмадым,1

Чағырдым �ај вермәди.
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7 Шә�әри долашан кешикчи-

ләр мәни ҝөрдү.
Мәни вурдулар, јаралады-
лар.

Дивардакы кешикчиләр
өрпәјими алдылар.

8 Сизи анд верирәм,
еј Јерусәлим гызлары,

Мә�бубуму ҝөрсәниз,
Дејин ки, ешг хәстәсијәм».

9 «Мә�бубун башгаларындан
нә илә сечилир,

Еј ҝөзәлләр ҝөзәли?
Мә�бубун башгаларындан
нә илә сечилир ки,

Белә анд верирсән бизлә-
ри?»

10 «Мә�бубум шәфәг сачыр,
алјанагдыр,

Он мин нәфәрин ичиндән
сечилир.

11 Башы, санки, гызылдыр,
халис гызылдыр.

Телинин буруглары
хурма будағыдыр�,

Гузғун кими зил гарәдир.
12 Ҝөзләри сүддә чимән,

Допдолу �овузун кәнарын-
да� отуран,

Чај гырағындакы
ҝөјәрчинә бәнзәјир.

13 Јанаглары әтирли ҝүлүста-
на бәнзәјир,*

Әтирли отлар топасыдыр.
Додаглары, санки, занбаг-
дыр, ләбләриндән
мүрр дамыр.+

14 Әлләри даш-гашла� бәзән-
миш гызыл лүләдир,

Гарны ҝөј јагутла өртүлү
ҹилаланмыш ширмајы-
дыр.

15 Ајаглары мәрмәр сүтундур,
алтлығы саф гызылдан.

9B55 � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB a*WfmYm/m`D
9B56 � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB h1jYÀ VÀZ*`mZO
/*D 9B58 � �*fd/ f`S4\WSbWÀD

Ҝөркәми Ливана бәнзәр,
сидр ағаҹытәк мисилсиз-
дир.*

16 Ағзы шириндән дә ширин-
дир,

Тәпәдән дырнағадәк истәк-
лидир.+

Бах бу ҹүрдүр мә�бубум,
бу ҹүрдүр севҝилим,
ај Јерусәлим гызлары».

6 «Еј ҝөзәлләр ҝөзәли,
Мә�бубун �а јана ҝетди,
Һа јана үз тутду?
Ҝәл ҝедәк ону ахтараг».

2 «Мә�бубум өз бағына,
Әтирли ҝүлүстанына
ҝетди.

Сүрүсүнү бағларда отар-
маға,

Занбаг дәрмәјә ҝетди.,

3 Мән мә�бубумун јарыјам,
Мә�бубум мәним.-

О, занбаглар ичиндә
сүрүсүнү отарыр».¸

4 «Сән Тирзә/ кими ҝөзәл-
сән, мәним ҹананым,1

Јерусәлимтәк гәшәнҝсән,À

Бајраглар алтында топла-
шан гошунлартәк әзәмәт-
лисән.3

5 Бахышыны јана чәк,4

Мәни әсир едир.
Зүлфүн Ҝилад дағларын-
дан енән

Кечи сүрүсүнә бәнзәр».S

6 «Дишләрин јениҹә гырхыл-
мыш,

Јујунуб ағармыш гојун сү-
рүсүнә бәнзәр.

Һамысы әкиз балалы,
Һеч бири баласыны итир-
мәјиб.

7 Өрпәк алтда јанагларын,
Санки, нар дилимидир.

8 Алтмыш мәликә олса да,
Сәксән ҹаријә олса да,
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Сајсыз-�есабсыз ҹаван
гызлар олса да,*

9 Ҝөјәрчиним+, ејибсиз ҝөзә-
лим јеҝанәдир.

Анасынын бир данәсидир,
Онудоған гадынын ҝөзү-
нүн гарәсидир.

Гызлар ҝөрәндә
она бәхтәвәрлик охујур,

Мәликәләр, ҹаријәләр
алгыш сөјләјир:

10 “Дан јеритәк шәфәг сачан
кимдир белә?

Бәдир ајтәк ҝөзәл,
Ҝүнәш ишығытәк саф,
Бајраглар алтында топла-
шан гошунлартәк әзәмәт-
ли кимдир белә?”»,

11 «Мән гоз бағына ендим ки,-

Јашыллашан дәрәјә бахым.
Бахым мејнәләр
зоғ атыбмы,

Нарлар чичәк ачыбмы.
12 Һеч өзүм дә билмәдән

Һәвәсим мәни апарды,
Алиҹанаб халгымын араба-
лары үстүнә чыхдым».

13 «Гајыт, гајыт,
еј Шулам гызы!

Гајыт, гајыт,
Гој сәнә тамаша едәк!»
«БуШулам гызынын нәјинә
тамаша едирсиниз?»¸

«О, Ма�анајим� рәгсинә
бәнзәјир!»

7 «Сәндәлли ајагларын
нә ҝөзәлдир,

Еј ханым гыз!
Сағрыларын
ҹава�ирә бәнзәјир,

Елә бил, уста әлиндән
чыхыб.

2 Ҝөбәјин ҝирдә пијаләдир,
Гој шәрабы түкәнмәсин.
Гарнын буғда топасыдыр,
Әтрафында занбаглар.

:B57 � �*fd/ SVS \`/dÄ*ÑD

3 Дөшләрин бир ҹүт марал
баласы,

Әкиз ҹејран баласыдыр.*

4 Бојнун+ ширмајы
гүлләдир.,

Ҝөзләрин- Һәшбундакы¸,
Бат-Раббим гапысындакы
�овузлара бәнзәр.

Бурнун Дәмәшгә бахан
Ливан гүлләсидир.

5 Башын Кармел/ дағына
бәнзәр,

Телләрин1 бәнөвшәји јуна.À

Төкүлән зүлфләринин
әсиридир падиша�.

6 Нә гәшәнҝсән,
нә ширинсән,

Еј дилбәр, вердијин зөвгә
зөвг чатмаз!

7 Гамәтин хурма ағаҹына
бәнзәр,

Дөшләрин хурма салхым-
ларыдыр.3

8 Дедим “хурма ағаҹына
чыхым,

Мејвәли будагларындан
тутум”.

Каш дөшләрин үзүм салхы-
мы олајды,

Нәфәсин алма әтри
гохајды,

9 Дамағын әла шәраб
олајды».

«Гој о, ширин-ширин јатан-
ларын додағындан ахыб

Мә�бубумун дамағыны
мәст етсин.

10 Мән мә�бубумун јарыјам,4

Онун мејли мәнәдир.
11 Ҝәл, еј мә�бубум,

Чөлләрә чыхаг,
Хынаҝүлләр арасында
јува гураг.S

12 Сүб�дән ојаныб,
үзүм бағларына ҝедәк,

Бахаг мејнәләр
зоғ атыбмы,
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Чичәкләр ҝүл ачыбмы,*

Нарлар чичәкләнибми.+

Орада сәнә ешгими
из�ар едим.,

13 Адамкөкүнүн- әтри ҝәлир,
Гапымызда ҹүрбәҹүр меј-
вәләр вар.¸

Тәзәдән дә, кө�нәдән дә
Сәнинчүн сахламышам,
еј мә�бубум».

8 «Каш анамын дөшүндән
сүд әммиш

Гардашым олајдын!
Чөлдә раст ҝәләндә
сәни тутуб өпәрдим,/

Кимсә мәни гынамазды.
2 Ҝөтүрүб сәни апарардым,
Анамын евинә
ҝәтирәрдим,1

Мәнә тәрбијә верән гады-
нын евинә.

Сәнә әдвалы шәраб сүзәр-
дим,

Нар ширәси ичирәрдим.
3 Сол әли башымын алтында

оларды,
Сағ әли мәни
гуҹаглајарды.À

4 Сизи анд верирәм,
еј Јерусәлим гызлары,

Гәлбимдә мә�әббәт ајылт-
мајын, ојатмајын
өзү ојанмајынҹа».3

5 «Јарынын голуна ҝириб
Сә�радан ҝәлән
кимдир белә?»

«Алма ағаҹынын алтында
јатмышдын, ојатдым
сәни.

Анан о јердә санҹы чәк-
мишди,

Орада ағры чәкиб
сәни доғмушду.

6 Мәни үрәјинин башында,
Голунда мө�үр ејлә.
Чүн мә�әббәт өлүм гәдәр
ҝүҹлүдүр,4

Сәдагәт Мәзар� кими
дөнмәздир.

Алову алышыб-јаныр;
Ја�ын� аловудур.*

7 Ҝур сулар мә�әббәти
сөндүрә билмәз,+

Чајлар јујуб апара билмәз.,

Мә�әббәти алмаг үчүн
инсан бүтүн евини
версә дә,

Јенә бир �еч сајылар�».
8 «Балаҹа баҹымыз вар,-

Һәлә дөшләри чыхмајыб.
Она елчи ҝәләндә,
Баҹымызла нә едәк?»

9 «О, дивар олсајды,
Үстүндә ҝүмүшдән
гала дишләри тикәрдик.

Гапы олсајды,
Сидр тири илә бағлајар-
дыг».

10 «Мән диварам,
Дөшләрим гала бүрҹүдүр.
Одур ки, мән онунчүн
Гәлби ра�ат бир гызам.

11 Сүлејманын Баал-Һәмунда
үзүм бағы вар иди.¸

О, бағы бағбанлара
әманәт етмишди.

Бағын мејвәси үчүн �әрәси
она мин ҝүмүш верирди.

12 Мәнимсә бағым
өз ихтијарымдадыр.

Еј Сүлејман,
мин ҝүмүш сәнә чатыр,

Ики јүз ҝүмүш
мејвә јетишдирәнләрә».

13 «Еј бағларда јашајан,/

Достлар сәсини ешидир.
Гој мән дә дујум».1

14 «Тәләс, мә�бубум,
Чевик ҹејран кими,À

Ҹаван марал кими,
Әтирли отлар битән
дағлара тәләс».
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Алла�ымызын ганунуну
динләјин, еј Әмурә сакин-
ләри!*

11 Је�ова дејир: «Сизин
чохсајлы гурбанларыныз
нәјимә ҝәрәкдир?+

Јандырма гоч гурбанла-
рындан,, көк �ејванла-
рын пијиндән- артыг
дојмушам,

Буғаларын¸, гузуларын,
кечиләрин/ ганы1

Мәнә хош дејил.
12 Ким сиздән �үзурума

ҝәлмәји,À

Мәбәдимин �әјәтини
тапдаламағы истәјиб?3

13 Бәсдир да�а мәнасыз та-
хыл тәгдимәси ҝәтирди-
низ!

Бухур тәгдимәниз
Мәндә икра� доғурур.4

Тәзә ај мәрасимләри,S

шәнбәләрm, топланты-
ларU...

Тәнтәнәли мәҹлис чағы-
раркән се�рли гүввәләрә
үз тутмағыныза дөзә
билмирәм.V

14 Тәзә ај мәрасимләриниз-
дән, бајрамларыныздан
зә�ләм ҝедир.

Онлар Мәним үчүн
јүкә чеврилиб,

Онлары дашымагдан јорул-
мушам.

15 Сиз әлләринизи ҝөјә гал-
дыранда

Ҝөзләрими јумурам.Ä

Нә гәдәр дуа едирсиниз
един,W

Сизи ешитмирәм;Y

Әлләриниз бүсбүтүн
гана батыб.Z

16 Јујунуб пакланын,\

Шәр әмәлләринизи ҝөзү-
мүн өнүндән узаглашды-
рын,

Писликдән әл чәкин.¾

17 Јахшылыг етмәји өјрәнин,
әдаләтә ҹан атын,*

Залымы дүз јола чәкин,
Јетимин �аггыны горујун,
Дул гадына �имајәдарлыг
един».+

18 Је�ова дејир:
«Ҝәлин арамыздакы мә-
сәләләри �әлл едәк.,

Ҝүна�ларыныз ал-гырмы-
зы олса да,

Онлары гар кими ағаппаг
едәҹәјәм,-

Түнд-гырмызы парча рәнҝ-
дә олса да,

Онлары јун кими едәҹәјәм.
19 Итаәткар олуб сөзә бахса-

ныз,
Торпағын немәтләриндән
јејәҹәксиниз.¸

20 Јох әҝәр дикбашлыг едиб
сөзүмә гулаг асмасаныз,

Гылынҹ ағзына дүшәҹәкси-
низ./

Бунудејән Је�овадыр!»
21 Ҝөр садиг шә�әр1

неҹә дөнүб фа�ишә
олду!À

Вахтилә әдаләтин
�өкм сүрдүјү,3

Сале�лијин мәскән салды-
ғы шә�әр4

Инди гатилләр јувасыдыр.S

22 Ҝүмүшүнүз зир-зибилә�
чеврилиб,m

Пивәнизә су гатылыб.
23 Башчыларыныз дикбаш-

дыр, оғруларла әлбир-
дир.U

Һәр бири рүшвәт �әриси-
дир, бәхшиш далынҹа дү-
шүр.V

Јетимин �аггыны горумур,
Дул гадын онларын гапы-
сына дүшә билмир.Ä
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24 Буна ҝөрә Рәбб,

ордулар Алла�ы Је�ова,
Исраилин гүдрәтли
Алла�ы бәјан едир:

«Јетәр! Әлеј�дарларымдан
азад олаҹағам,

Дүшмәнләримдән
гисас алаҹағам.*

25 Әлим сәнә гаршы галхаҹаг,
Сәни әридиб зир-зибилдән
тәмизләјәҹәјәм,

Бүтүн гатышығыны
арытлајаҹағам.+

26 Сәнә јенә дә илк вахтлар
олдуғу кими �акимләр,

Башланғыҹда олдуғу кими,
мәслә�әтчиләр верәҹә-
јәм.,

Бундан сонра сәни Сале�-
лик шә�әри, Садиг шә�әр
адландыраҹаглар.-

27 Сион әдаләт сајәсиндә,
Ора гајыданлар сале�лик
сајәсиндә гуртулаҹаг.¸

28 Үсјанкарларла ҝүна�кар-
лар бир вахтда гырыла-
ҹаг,/

Је�ованы тәрк едәнләр
јох олаҹаглар.1

29 Сиз севдијиниз ири ағаҹла-
ра ҝөрә хәҹаләт чәкәҹәк-
синиз,À

Сечдијиниз бағлара� ҝөрә
утаныб јерә ҝирәҹәкси-
низ.3

30 Чүнки сиз јарпаглары
солан бөјүк ағаҹа,4

Сусуз галан баға бәнзәјә-
ҹәксиниз.

31 Ҝүҹлү адам кәтан лифитәк,
Әмәјинин бә�рәси исә
гығылҹым кими олаҹаг.

Икиси дә бир вахтда
алышыб јанаҹаг,

Аловуну сөндүрән
олмајаҹаг».

5B6= � Ã¾`ºZº`E a¾Ñ+Àb +ºbWÀ`À S+*/ÀbO
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2 Амуз оғлу Әшијанын Јә�у-
да вә Јерусәлим барәсиндә

ҝөрдүкләри.*

2 Заманын сонунда
Је�ованын евинин дурду-
ғу дағ

Дағлардан уҹа бәргәрар
олаҹаг,+

Тәпәләрдән јухары
уҹалаҹаг,

Бүтүн халглар она сары
ахышаҹаг.,

3 Чох үммәтләр
ҝәлиб дејәҹәк:

«Ҝәлин Је�ованын дағына,
Јагубун Алла�ынын евинә
галхаг.-

О, бизә јолуну өјрәтсин,
Биз дә Онун јолу илә
јеријәк».¸

Чүнки ганун Сиондан,
Је�ованын сөзү
Јерусәлимдән чыхаҹаг./

4 О, халглар арасында
�аким олаҹаг,

Чох халглара аид мәсәлә-
ләри �әлл едәҹәк.

Онлар гылынҹларындан
ҝава�ын�,

Низәләриндән ораг
дүзәлдәҹәк.1

Халг халгын үстүнә гы-
лынҹ галдырмајаҹаг,

Артыг мү�арибә етмәји
өјрәнмәјәҹәкләр.À

5 Ҝәлин, еј Јагуб еви,
Ҝәлин Је�ованын нурунда
јеријәк.3

6 Сән халгыны,
Јагуб евини тәрк етдин,4

Чүнки онлар шәргдән
чох шеј мәнимсәдиләр.

Онлар филиштлиләр� кими
се�рбазлыгS едир,
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Араларында әҹнәбиләрин
ушаглары нә гәдәрдир!

7 Өлкәләри гызыл-ҝүмүшлә
долуб,

Хәзинәләри ашыб-дашыр.
Мәмләкәтләри атларла
долуб,

Ҹәнҝ арабаларынын сајы-
�есабы јохдур.*

8 Өлкәләри пуч алла�ларла
долудур.+

Онлар әлләри илә дүзәлт-
дикләринә,

Бармаглары илә гурулуш
вердикләринә сәҹдә гы-
лырлар.

9 Инсан јерә дөшәнир,
алчалыр.

Сән ону бағышламазсан.
10 Је�ованын зә�миндән,

Әзәмәтинин е�тиша-
мындан

Гајаја ҝир, торпагда ҝиз-
лән.,

11 Инсанын тәкәббүрлә бахан
ҝөзү алчалаҹаг,

Инсан гүруру әјиләҹәк.
О ҝүн јалныз Је�ова
јүксәләҹәк.

12 Чүнки о ҝүн ордулар Алла-
�ы Је�ованын ҝүнүдүр.-

О ҝүн ловғаларын,
гүррәлиләрин,

Ағаларын, рәијјәтин,
�амынын башына ҝәлә-
ҹәк.¸

13 О ҝүн Ливанын бүтүн уҹа,
вүгарлы сидр ағаҹлары-
нын,

Бүтүн Башан палыдлары-
нын башына ҝәләҹәк,

14 Бүтүн улудағларын,
Һүндүр тәпәләрин,

15 Бүтүн јүксәк гүлләләрин,
мө�кәм диварларын,

16 Бүтүн Таршиш ҝәмиләри-
нин,/

Ҝөзәл гајыгларын башына
ҝәләҹәк.

17 Инсан гүруру алчалаҹаг,
Инсан тәкәббүрү әјиләҹәк.
О ҝүн јалныз Је�ова
јүксәләҹәк.

18 Пуч алла�лар тамамилә
јох едиләҹәк.*

19 Је�ова дүнјаны ләрзәјә
ҝәтирмәк үчүн ајаға
галханда

Зә�миндән, әзәмәтинин
е�тишамындан+

Инсанлар гаја ојугларына,
Јерин дәлмә-дешијинә
ҝирәҹәк.,

20 О ҝүн инсанлар ситајиш
үчүн

Гызылдан-ҝүмүшдән дү-
зәлтдикләри пуч, дәјәр-
сиз алла�лары

Јерешәнләрә, јарасалара
атаҹаг,-

21 Је�ова дүнјаны силкәлә-
мәк үчүн ајаға галханда

Онун зә�миндән,
Әзәмәтинин е�тиша-
мындан

Гаја ојугларына,
Гаја дәликләринә ҝирәҹәк-
ләр.

22 Бәшәр оғлуна ҝүвәнмәјин,
Ахы о, бурнундакы нәфәс
кимидир,

Ондан нә фајда?

3 Будур, Рәбб,
ордулар Алла�ы Је�ова

Јерусәлимлә Јә�удадан
�әр ҹүр дајағы,
тәминаты,

Чөрәји вә сују кәсәҹәк,¸

2 Иҝиди вә ҹәнҝавәри,
Һакими, пејғәмбәри/,
фалчыны, ағсаггалы,

3 Әллибашыны1, әјаны,
мәслә�әтчини,

Уста се�рбазы, пүхтә ҹаду-
ҝәри јох едәҹәк.À
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4 Онларын үзәринә ушагла-

ры башчы гојаҹағам,
Сәбатсызлар онлара
рә�бәрлик едәҹәк.

5 Инсан инсана,
Јолдаш јолдаша
зүлм едәҹәк.*

Ушаг гоҹаја гаршы,
Рәијјәт мө�тәрәм адама
гаршы азғынлыг едәҹәк.+

6 Һәр кәс атасынын евин-
дәки гардашыны тутуб
дејәҹәк:

«Сәнин әјниндә әба вар,
ҝәл бизә башчы ол.

Гој бу харабалыглар сәнин
ихтијарында олсун».

7 Гардашы исә о ҝүн
етираз едиб дејәҹәк:

«Мән јаранызы
сарыја билмәрәм.

Евимдә нә чөрәк вар,
нә дә либас,

Мәни халгын үзәринә
башчы гојмајын».

8 Јерусәлим бүдрәди,
Јә�уда јыхылды,
Чүнки сөзләри дә, әмәл-
ләри дә Је�оваја гаршы-
дыр,

Ҹалал Са�ибинин өнүндә
дикбашлыг едирләр.,

9 Сифәтләри әлеј�ләринә
шә�адәт едир.

Онлар Сәдум кими өз ҝү-
на�ларыны ҹар чәкир-
ләр,-

Буну ҝизләтмирләр.
Вај онларын �алына!
Өзләри өз башларына
бәла ҝәтирирләр.

10 Сале�ләрә дејин,
хош онларын �алына,

Әмәлләринин бә�рәсини
ҝөрәҹәкләр.¸

11 Пис адамынса вај �алына!
Башына бәла ҝәләҹәк,
Әмәлләри габағына чыха-
ҹаг!

12 Халгымы гул кими ишлә-
дирләр,

Халгымы гадынлар
идарә едир.

Еј халгым, рә�бәрләриниз
сизи јолдан чыхарыр,

Сизи аздырыр.*

13 Је�ова халглары
мү�акимә етмәк,

Һөкмүнү онлара билдир-
мәк үчүн ајаға галхыр.

14 Је�ова халгынын ағсаггал-
ларына, башчыларына
�өкм кәсәҹәк.

«Сиз үзүмлүјү јандырыб
күлә чевирдиниз,

Јохсуллары талајыб евлә-
ринизи долдурдунуз.+

15 Һансы ҹүрәтлә халгымы
әзирсиниз,

Фәгирләрә олмазын зүлм
едирсиниз?», — дејир
Күлли-Ихтијар Са�иби,
ордулар Алла�ы Је�ова.

16 Је�ова дејир: «Мадам ки
Сион гызлары гүррәли-
дир,

Башыны дик тутуб ҝәзир,
Ҝөз-гаш ојнадыр,
әда илә јеријир,

Ајағындакы хал-халлары
ҹинҝилдәдир,

17 Је�ова да Сион гызлары-
нын башына готур сала-
ҹаг.

Је�ова онларын алныны
чылпаг гојаҹаг.-

18 О ҝүн Је�ова онларын бәр-
бәзәкли хал-халларыны,

Баш бәзәкләрини�, ајпара
шәкилли зинәтләрини¸

дартыб гопараҹаг.
19 Сырғаларыны, голбаглары-

ны, өрпәкләрини,
20 Шалларыны, ајаг бәзәклә-

рини, кәмәрләрини,
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Әтир мүҹрүләрини,
�әмаилләрини,

21 Үзүкләрини,
бурун �алгаларыны,

22 Бајрам либасларыны,
үст палтарларыны, хә-
ләтләрини, чанталарыны,

23 Әл ҝүзҝүләрини,*

кәтан палтарларыны,
Чалмаларыны, өртүкләри-
ни әлләриндән алаҹаг.

24 О ҝүн балзам јағынын+

әтри јеринә үфунәт гоха-
ҹаг,

Кәмәр јеринә кәндир,
Сач дүзүмү јеринә кечәл-
лик,,

Ба�алы либас әвәзинә чул,-

Ҝөзәллик јеринә дамға ола-
ҹаг.

25 Кишиләриниз гылынҹдан
кечириләҹәк,

Иҝидләриниз дөјүшдә
гырылаҹаг.¸

26 Шә�әрин дарвазалары
налә чәкиб јас тутаҹаг,/

Шә�әр бомбош галаҹаг,
јерә чөкәҹәк».1

4 О ҝүн једди гадын бир ки-
шидәнÀ јапышыб дејәҹәк:

«Өз чөрәјимизи јејиб
Өз палтарымызы ҝејинә-
рик,

Тәки адын үстүмүздә ол-
сун,

Рүсвајчылыгдан гурту-
лаг».3

2 О ҝүн Је�ованын ҹү-
ҹәртдији фидан фүсункарлы-
ға, ҹалала бүрүнәҹәк. Торпа-
ғын бар-бә�әри Исраилдән сағ
галанларын ифтихары олаҹаг.4

3 Сионда вә Јерусәлимдә сағ
галанлар, Јерусәлимдә јаша-
маг үчүн гејдә алынанларын
�амысы мүгәддәс адланаҹаг.S

4 Је�ова �өкм ру�у илә вә
аловлу гәзәби илә Сион
гызларынын чиркабыны јуја-

ҹаг,* Јерусәлими төкдүјү ган-
дан тәмизләјәҹәк.+ 5 Онда Је-
�ова бүтүн Сион дағы үзәрин-
дә, топланты јерләриндә ҝүн-
дүзләр булуд вә думан салаҹаг,
ҝеҹәләр ҝур алов јандыраҹаг.,

Белә ки, шанлы мәкан башдан-
баша мү�афизә алтында ола-
ҹаг. 6 Орада ҝүндүзләр гыз-
мар истидән горунмаг үчүн,
јағышдан, јағмурдан далдалан-
маг үчүн чардаг олаҹаг.-

5 Гојун севҝилимә севҝилим
барәдә,

Онун үзүм бағы¸ барәсиндә
нәғмә охујум.

Барлы-бә�әрли јамаҹда
севҝилимин үзүм бағы
вар иди.

2 О, торпағы белләјиб
дашлардан тәмизләди.

Орада әла гырмызы үзүм
әкди,

Бағын ортасында бир гүл-
лә тикди,

Үзүм сыхмаг үчүн
чала газды./

Үмид едирди ки, мејнә
јахшы үзүм верәҹәк,

Амма мејнә ҹыр үзүм
верди.1

3 «Еј Јерусәлим сакинләри,
еј Јә�уда ә�ли,

Мәнимлә үзүмлүјүм ара-
сында �аким олун.À

4 Үзүмлүјүм үчүн еләмәди-
јим шеј галмады,3

Башга нә едим?
Бәс нијә јахшы үзүм
ҝөзләдијим јердә

Мәнә ҹыр үзүм верди?
5 Инди ҝәлин сизә дејим
Бағымла нә едәҹәјәм:
Онун чәпәрини
сөкәҹәјәм,

О јаныб күл олаҹаг.4

Һасарыны јыхаҹағам,
Тапдаг алтында галаҹаг.
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6 Ону виранәлијә чевирәҹә-

јәм.*

О буданмајаҹаг,
тохаланмајаҹаг.

Ону кол-кос, алаг басаҹаг.+

Булудлара әмр едәҹәјәм,
Ора јағыш төкмәјәҹәк.,

7 Ордулар Алла�ы Је�ова-
нын үзүм бағы Исраил
евидир,-

Ме�р салдығы мејнәлик
Јә�уда халгыдыр.

О, әдаләт ҝөзләјирди,¸

Һагсызлыг ҝөрдү,
Сале�лик ҝөзләјирди,
Фәрјад ешитди»./

8 Еви евә гатанларын,1

Тарланы тарлаја гатанла-
рынÀ вај �алына!

Бир гарыш да јер галмајыб,
Бу торпагда сиздән башга
кимсә јашамыр.

9 Ордулар Алла�ы Је�ова-
нын андыны ешитдим:

Нечә-нечә имарәтләр
Бош галаҹаг,
Виранәлијә чевриләҹәк.3

10 Он са�ә� үзүм бағы ҹәми
бир бат� үзүм верәҹәк.

Бир �омер� тохум ҹәми бир
ефа� мә�сул верәҹәк.4

11 Сә�әрин ҝөзү ачылмамыш
ички далынҹа дүшәнлә-
рин,S

Ҝеҹәјәдәк шәраб ичиб
гызышанларын
вај �алына!

12 Мәҹлисләриндә чәнҝ,
телли аләт,

Гавал вә неј чалыныр,
шәраб пајланыр.

Лакин Је�ованын ишләри-
нә фикир вермирләр,

9B5> � �ÀfD 8 Ñ1Vb*`D � �*b 66 WOÀ +ÀO
`*+À`/S`D �58 ÀW*,ÀaSZÀ +*fD � Á\O
Y1` 66> WSb`WSV -*+mZ bdbdYdZ* +ÀO
`*+À`/S`D �58 ÀW*,ÀaSZÀ +*fD � ˚e*
66 WSb`WSV -*+mZ bdbdYdZ* +À`*+À`/S`D
�58 ÀW*,ÀaSZÀ +*fD

Әлләринин ишини ҝөрмүр-
ләр.

13 Халгым Мәни танымадығы-
на ҝөрә*

Сүрҝүн едиләҹәк,
Адлы-санлы адамлары
аҹлыг чәкәҹәк,+

Ҹамаат сусузлугдан
јанаҹаг.

14 Буна ҝөрә Мәзар�
ҝенишләнди,

Ағзыны тајбатај ачды.,

Шә�әрин шан-шәрафәти�,
сәс-күјлү ә�алиси,
кеф мәҹлисләри

Ораја енәҹәк.
15 Бәни-адәм јерә дөшәнәҹәк,

Бәни-инсан диз чөкәҹәк,
Мәғрур ҝөзләр јерә дикилә-
ҹәк.

16 Ордулар Алла�ы Је�ова
�агг-әдаләтилә уҹалаҹаг,

Алла�, мүгәддәс Олан-

әдаләти¸ илә мүгәддәс-
лијини уҹалдаҹаг.

17 Онларын отлагларында
гузулар отлајаҹаг,

Бир вахтлар көк �ејванла-
рын мәскәни олан вира-
нәликдә јаделлиләр јејиб-
ичәҹәк.

18 Ҹинајәтини јалан ипләри
илә дартанларын,

Ҝүна�ыны арабатәк чәкән-
ләрин вај �алына!

19 Онлар дејирләр:
«Гој тәләссин,

Ишини сүрәтләндирсин,
биз дә ҝөрәк.

Гој Исраилин Мүгәддәси-
нин нијјәти ҝерчәкләш-
син,

Биз дә биләк!»/

20 Писә јахшы, јахшыја пис
дејәнләрин,1
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Зүлмәтә нур, нура зүлмәт
дејәнләрин,

Аҹыја ширин, ширинә аҹы
дејәнләрин вај �алына!

21 Өз ҝөзүндә �икмәтли олан-
ларын,

Өз ҝөзүндә ағыллы олан-
ларын вај �алына!*

22 Шәраб ичмәкдә
пәрҝар оланларын,

Ичкини ичкијә гатмагда
уста оланларын вај �алы-
на!+

23 Шәр адама рүшвәтлә �агг
газандыранларын,,

Сале�дән �агг-әдаләти
әсирҝәјәнләрин вај �алы-
на!-

24 Буна ҝөрә алов гуру оту,
Алов дилләри саманы
уддуғу кими,

Онларын да көкү еләҹә
чүрүјәҹәк.

Чичәкләри тоз кими
�аваја соврулаҹаг.

Чүнки ордулар Алла�ы
Је�ованын ганунуну�
рәдд етдиләр,

Исраилин Мүгәддәсинин
сөзүнә �өрмәтсизлик ет-
диләр.¸

25 Буна ҝөрә Је�ова халгына
бәрк гәзәблидир,

Әлини галдырыб ону вура-
ҹаг./

Дағлар тир-тир титрәјәҹәк,
Ҹәсәдләр зибил кими
күчәнин ортасында
галаҹаг.1

Јенә дә Онун гәзәби
сојумур,

Јенә дә әлини ашағы сал-
мыр.

26 О, узаглардакы халг үчүн
нишан гојду,À

Дүнјанын уҹгарларында
јашајанлары фит чалыб
сәсләди.3

9B68 � �*fd/ ZÀaSÑÀbSZSD

Будур! Онлар гача-гача
ҝәлир.*

27 Онлар јорғун дејил,
ајаглары долашмыр,

Һеч бири мүрҝүләмир,
јатмыр.

Белләриндә кәмәрләри
бошалмајыб,

Сәндәлләринин бағы
гырылмајыб.

28 Бүтүн охлары итидир,
Бүтүн јајлары дартылыб.
Атларынын дырнаглары
чахмагдашы кими,

Арабаларынын тәкәрләри
јел кимидир.+

29 Онларын нәрәси
аслан нәрәсинә,

Ҝәнҹ асланын нәрәсинә
бәнзәјир.,

Нәрә чәкиб шикарыны
гапаҹаг,

Сүрүјүб апараҹаг,
кимсә әлиндән алмајаҹаг.

30 О ҝүн онлар шикарын
үстүндә дәниз кими
нәрилдәјәҹәкләр.-

Бу мәмләкәтә бахан
мүд�иш зүлмәт ҝөрәҹәк.

Булудлар ишығы
гаранлыға дөндәрәҹәк.¸

6 Падша� Үзијјә өлән/ ил
мән Је�ованы ҝөрдүм. О,

мө�тәшәм, уҹа бир тахтда
отурмушду.1 Либасынын әтәк-
ләри мәбәди долдурурду.
2 Онун �үзурунда серафлар
дурмушду. Онларын �әр бири-
нин алты ганады вар иди. Га-
надларын икиси илә үзләрини,
икиси илә ајагларыны өртүр,
икиси илә учурдулар.
3 Серафлар бир-бирини

сәсләјәрәк дејирдиләр:
«Ордулар Алла�ы Је�ова
мүгәддәсдир, мүгәддәс-
дир, мүгәддәсдир!À

Бүтүн дүнја Онун ҹалалы
илә долудур!»
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4 Онларын сәсиндән гапы

дабанлары титрәди вә ев түс-
тү илә долду.*

5 Мән дедим: «Вај �алыма!
Мә�в олдум,
Чүнки ағзы мурдар
адамам,

Ағзы мурдар халгын ичин-
дә јашајырам.+

Ахы Падша�ы, ордулар
Алла�ы Је�ованы
ҝөзүмлә ҝөрдүм!»

6 Онда серафлардан бири
мәнә сары учду. Әлиндә гур-
банҝа�дан, маша илә ҝөтүрдү-
јү көз- вар иди. 7 Ону додаг-
ларыма вуруб деди:

«Бах, бу көз сәнин додагла-
рына дәјди,

Тәгсирин бағышланды,
Ҝүна�ын јујулду!»

8 Сонра Је�ованын сәси-
ни ешитдим: «Кими ҝөндәрим?
Бизим үчүн ким ҝедәр?»¸ Мән
ҹаваб вердим: «Мән ҝедәрәм!
Мәни ҝөндәр!»/

9 Одеди:
«Ҝет! Бу халга сөјлә:

“Ешитмәјинә ешидәҹәкси-
низ,

Лакин анламајаҹагсыныз,
Ҝөрмәјинә ҝөрәҹәксиниз,
Лакин бир шеј өјрәнмәјә-
ҹәксиниз”.1

10 Бу халгын үрәјини
�иссијјатсыз ет,À

Гулагларыны тыха,3

Ҝөзләрини бағла ки,
Ҝөзләри илә ҝөрмәсинләр,
Гулаглары илә ешитмәсин-
ләр,

Үрәкләри илә дәрк етмә-
синләр,

Шәфа тапмаг үчүн ҝери
дөнмәсинләр».

11 Мән дедим: «Еј Је�ова,
нә вахтадәк?» О деди:

«Шә�әрләр харабазара
дөнүб сакинсиз,

Евләр адамсыз,
Торпаг виранә галанадәк;*

12 Је�ова инсанлары узагла-
ра ҝөндәрәнәдәк,+

Өлкә башдан-баша бијаба-
на дөнәнәдәк.

13 Орада халгын онда бири
галаҹаг, амма о да аловун ағу-
шуна атылаҹаг. Нә�әнҝ ағаҹ,
палыд ағаҹы кәсиләндә көтү-
јү галдығы кими, онун да көтү-
јү галаҹаг. Бу көтүк мүгәддәс
бир нәсил� олаҹаг».

7 Јә�уда падша�ы Үзијјә
оғлу Јутәмин оғлу Ә�әзин,

дөврүндә Арам падша�ы Рә-
син илә Исраил падша�ы Рә-
мали оғлу Фәга- Јерусәлимә
�үҹум етди. Лакин о�, ораны
ала билмәди.¸ 2 Давуд евинә
хәбәр верилди ки, Арам Әф-
раимлә гүввәләрини бирләш-
дириб.
Ә�әзин дә, халгын да үрәји

мешә ағаҹлары күләкдән тит-
рәјәнтәк титрәди.

3 Је�ова Әшијаја деди: «Дур,
оғлун Шаарјашубу�/ ҝөтүрүб
Ә�әзи гаршыламаг үчүн јуха-
ры чар�овузун су кәмәринин1

ахырына, ҹамашырчы тарласы-
на ҝедән баш јола чых. 4 Она
белә де: “Архајын ол, горхма.
Гој үрәјин бу түстүләнән ики
одун парчасынын, Арам падша-
�ы Рәсинлә Рәмали оғлунунÀ

�иккәси гаршысында әсмәсин.
5 Бахма ки, Арам, Әфраим вә
Рәмали оғлу сәнин гәсдинә ду-
руб дејирләр: 6 “Ҝәл Јә�уда-
нын үстүнә ҝедәк, ону парчала-
јыб� зәбт еләјәк, Табиилин оғ-
луну ора падша� гојаг”.3
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7 Күлли-Ихтијар Је�ова бе-

лә дејир:

“Бу олмајаҹаг,
Бу иш баш тутмајаҹаг.

8 Чүнки Арамын башы
Дәмәшгдир,

Дәмәшгин башы Рәсиндир.
Алтмыш беш ил кечмәмиш
Әфраим дармадағын ола-
ҹаг, бу адда халг олмаја-
ҹаг.*

9 Әфраимин башы Сәмәријјә-
дир,+

Сәмәријјәнин башы исә
Рәмали оғлудур.,

Әҝәр иманыныз мө�кәм
олмаса,

Чох дура билмәјәҹәкси-
низ”».

10 Сонра Је�ова Ә�әзә бе-
лә деди: 11 «Алла�ын Је�о-
вадан бир әламәт истә,- гој
лап Мәзар� кими дәрин, ҝөјләр
кими уҹа олсун». 12 Ә�әз исә
деди: «Истәмәјәҹәјәм, Је�ова-
ны да сынамајаҹағам».

13 Онда пејғәмбәр деди: «Еј
Давуд еви, бир гулаг ас. Инсан-
лары бездирдијиниз бәс дејил,
�әлә бир Алла�ымы да безди-
рирсиниз?¸ 14 Буна ҝөрә Је-
�ова Өзү сизә әламәт верәҹәк:
гыз �амилә галыб бир оғул до-
ғаҹаг/ вә адыны Имануил� го-
јаҹаг.1 15 Бу ушаг писи рәдд
едиб, јахшыны сечмәји баҹара-
надәк анҹаг јағ вә бал јејәҹәк.
16 Бил ки, бу оғлан писи рәдд
едиб, јахшыны сечмәји өјрәнә-
нәдәк гаршысында тир-тир әс-
дијин бу ики падша�ын тор-
пағы бомбош галаҹаг.À 17 Је-
�ова сәнә, халгына вә атанын
евинә елә ҝүнләр ҝөстәрәҹәк
ки, беләләри Әфраим Јә�уда-
дан ајрыландан бәри олма-

;B55 � 	+`D j1\WD �º¸ÀbÀ +*fD ;B58
� 
ÀZ*amB �WW*Ñ +S4SYWÀ/S`D

јыб.* О, Ашшур падша�ыны үс-
түнүзә ҝөндәрәҹәк.+

18 О ҝүн Је�ова фит ча-
лыб Мисирдә Нилдән ајрылан
узаг архлардакы милчәкләри
вә Ашшур торпағындакы ары-
лары чағыраҹаг. 19 Онлар да
ҝәлиб дәрин дәрәләрдә, гаја
ојугларында, бүтүн тиканлы
коллугларда вә бүтүн сутутар
јерләрдә отураҹаглар.

20 О ҝүн Је�ова чај� бөлҝә-
синдән муздла ҝөтүрдүјү үл-
ҝүҹлә, јәни Ашшур падша�ы-
нын, әли илә сач-саггалынызы
вә ајагларынызын түкүнү гыр-
хыб атаҹаг.

21 О ҝүн кимсә сүрүдән
бир дүјә вә ики гојун гуртара-
ҹаг. 22 Сүдүн боллуғундан о,
јағ јејәҹәк; о торпагда сағ га-
лан �әр кәс анҹаг јағ вә бал је-
јәҹәк.

23 Бир заманлар мин ҝү-
мүш дәјәриндә олан мин үзүм
тәнәјинин јериндә о ҝүн кол-
кос битәҹәк. 24 Оралара јал-
ныз ох-јајла ҝедәҹәкләр, чүнки
бүтүн өлкәни кол-кос басаҹаг.
25 Бир заманлар тохаланыб
тәмизләнмиш дағлары кол-кос
басдығындан ора ҝедә билмә-
јәҹәксән. Ора өкүзләрин отла-
дығы вә гојун-гузунун тапда-
ладығы бир јер олаҹаг».

8 Је�ова мәнә деди: «Бөјүк
лөв�ә ҝөтүр- вә үзәриндә

ади гәләмлә Ма�ир-Шәлал-
Һәш-Баз� јаз. 2 Гој садиг ша-
�идләр, ка�ин Урјај¸ илә
Јәбрәкијјә оғлу Зәкәријјә буну
Мәним үчүн јазылы сурәтдә
тәсдиг етсин».

3 Сонра мән пејғәмбәр ар-
вадымла јахынлыг етдим вә о
�амилә галыб бир оғлан доғ-
ду./ Онда Је�ова мәнә деди:
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«Онун адыны Ма�ир-Шәлал-
Һәш-Баз гој. 4 Чүнки ушаг
�әлә ата-ана кәлмәсини демә-
миш, Дәмәшгин сәрвәти, Сә-
мәријјәнин гәнимәти Ашшур
падша�ынын �үзуруна апары-
лаҹаг».*

5 Сонра Је�ова мәнә деди:
6 «Бу халг сакит ахан

Шила� суларыны
рәдд етди,+

О, Рәмали оғлујла вә
Рәсинлә өјүнүр.,

7 Буна ҝөрә Је�ова
Бөјүк, ҝур-ҝур ахан чајы�
Ашшур падша�ыны-

бүтүн әзәмәти илә
онун үзәринә ҝәтирәҹәк.

О, мәҹрасындан чыхыб
Әр-әтрафы басаҹаг,

8 Јә�уданы басаҹаг,
Һәр јери тутаҹаг,
басыб кечәҹәк,
боғазына галхаҹаг,¸

Ганадыны ҝәриб сәнин өл-
кәни башдан-баша өртә-
ҹәк,

Еј Имануил/!»
9 Еј халглар, сиз јаманлыг

един, амма билин ки,
дармадағын олаҹагсы-
ныз!

Еј дүнјанын уҹгарларында
јашајанлар, ешидин!

Сиз дөјүшә �азырлашын,
амма билин ки, дармада-
ғын олаҹагсыныз!1

Сиз дөјүшә �азырлашын,
амма билин ки, дармада-
ғын олаҹагсыныз!

10 Сиз фитнә гурун, амма
билин ки, боша чыхаҹаг!

Нә десәниз,
баш тутмајаҹаг,

Чүнки Алла� бизимлә-
дир�!À

11 Је�ованын гүдрәтли әли
үзәримдә иди. О, мәни бу хал-

<B; � �À`*b h*UmD <B5> � 	+`D �Y*ZdSWD

гын ҝетдији јолдан сахламаг
үчүн белә деди:
12 «Сиз бу халгын гурдуғу

суи-гәсдләрә гошулма-
јын!

Онларын горхдуғу шејләр-
дән горхмајын,

Титрәмәјин.
13 Сиз ордулар Алла�ы Је�о-

вадан горхуб титрәјин,*

Ону мүгәддәс тутун!»+

14 О, мүгәддәс мәкан олаҹаг.
Ејни заманда Исраилин
�әр ики евини бүдрәдән
даш,,

Јыхан гаја олаҹаг.
Јерусәлим сакинләри үчүн
тор вә тәлә олаҹаг.

15 Бир чохлары бүдрәјәҹәк,
јыхылыб әзиләҹәк,

Тәләјә дүшүб галаҹаг.
16 Шә�адәтнамәни бүрмәлә,

Гануну шаҝирдләримин
јанында мө�үрлә!

17 Мән Јагуб евиндән үз че-
вирмиш Је�ованы ҝөзләјәҹә-
јәм,- Она үмид бағлајаҹағам.

18 Мән вә Је�ованын мәнә
бәхш етдији өвладлар¸ Сион
дағында мәскунлашан ордулар
Алла�ы Је�ованын Исраилә
вердији нишанә/ вә мөҹүзәлә-
рик.

19 Сизә “пыч-пыч едән,
мыртылдајан ҹиндарларын,
фалчыларын јанына ҝедин” де-
сәләр, ҝедәҹәксиниз? Мәҝәр
халг өз Алла�ына үз тут-
малы дејил? Һеч дириләр ба-
рәдә өлүләрдән сорушарлар?1

20 Гануна, шә�адәтнамәјә мү-
раҹиәт един!
Бу сөзләрә ујғун данышма-

јанда онлар үчүн нур сачма-
јаҹаг.À 21 Өлкәдә �амы дәрд-
гәм ичиндә, аҹ-јалаваҹ ҝәзә-
ҹәк.3 Аҹ олдуғундан гәзәб
ичиндә ҝөјә бахыб падша�ына
вә Алла�ына ләнәт јағдыраҹаг.
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22 Јерә бахыб дәрд-бәла вә га-
ранлыг, зүлм-зилләт вә зил га-
ранлыг, гаты зүлмәт ҝөрәҹәк.

9 Лакин бу дәфәки зүлмәт
өлкә әзаб чәкәркән олдуғу

кими олмајаҹаг. О заман Зәбу-
лун вә Нифталы торпағы хар
олмушду.* Сонра исә О, дә-
низкәнары јол бојунҹа узанан,
Иордан бөлҝәсиндә јерләшән,
јаделлиләр јашајан Ҹәлиләни
шәрәфләндирәҹәк.
2 Зүлмәтдә ҝәзән халг
Парлаг ишыг ҝөрдү.
Зүлмәт дијарында
јашајанларын үзәринә

Нур әләнди.+

3 Сән бу халгы чохалтдын,
Севинҹини артырдын.
Бичин вахты севинән
адамлартәк,

Гәнимәти бөлүшдүрән
адамлартәк Сәнин өнүн-
дә севиндиләр.

4 Сән онларын ағыр бојунду-
руғуну,

Чијинләри үстүндә дуран
чомағы, онлары ишлә-
дәнләрин дәјәнәјини,

Мәдјәнин мәғлубијјәт ҝү-
нүндә олдуғу кими
сындырдын.,

5 Аддымларкән јери титрә-
дән �әр бир әсҝәр ајагга-
бысы,

Гана булашмыш �әр бир
палтар

Ода јем олаҹаг.
6 Бизим үчүн көрпә доғулду,-

Бизә оғул бәхш едилди.
Һакимијјәт онун чијниндә
олаҹаг.¸

Онун ады Мүдрик мәслә-
�әтчи,/ Гүдрәтли ила�1,
Әбәдијјәт атасы, Сүл�
әмири олаҹаг.

7 Һакимијјәти уҹгарларадәк
јајылаҹаг,

Сүл�үн сону олмајаҹаг.À

О, Давудун тахтында,*

падша�лығынын
башында отураҹаг.

Һакимијјәтини индидән
сонсузадәк

Әдаләт+ вә сале�лик, үзә-
риндә бәргәрар едәҹәк.-

Буну ордулар Алла�ы Је�о-
ванын гејрәти едәҹәк.

8 Је�ова Јагуба
бир �өкм ҝөндәрди,

Вә о, Исраилин үзәринә
ҝәлди.¸

9 Бүтүн халг, Әфраим дә,
Сәмәријјә сакинләри дә
буну биләҹәк.

Үрәкләри гүрурлу, ловға
олдуғундан дејирләр:

10 «Кәрпиҹ евләр учду,
Әвәзиндә даш евләр тикә-
рик./

Әнҹир ағаҹлары кәсилди,
Онлары сидрлә әвәз едә-
рик».

11 Лакин Је�ова Рәсинин
дүшмәнләрини онун
үстүнә ҝәтирәҹәк,

Јағыларыны ајаға галдыра-
ҹаг,

12 Шәргдән Арамы, гәрбдән
филиштлиләри галдыра-
ҹаг.1

Онлар ағызларыны ачыб
Исраили удаҹаглар.À

Јенә дә Онун гәзәби
сојумур,

Јенә дә әлини ашағы сал-
мыр.3

13 Халг исә ону ҹәзаландыран
Алла�а тәрәф дөнмүр,

Ордулар Алла�ы Је�ованы
ахтармыр.4

14 Је�ова бир ҝүнүн ичиндә
Исраилдән башы вә гуј-
руғу,

Пө�рәни вә гарғыны�
кәсәҹәк.S
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15 Баш �өрмәтли адам вә

ағсаггалдыр,
Гујруг исә јалан тәлим
верән пејғәмбәрдир.*

16 Бу халгын бәләдчиләри
ону аздырыр,

Онларын ардынҹа ҝедән-
ләр чашгынлыг ичиндә-
дир.

17 Буна ҝөрә Је�ова онларын
ҹаванларына баханда
фәрә�ләнмәјәҹәк,

Јетиминә, дулуна
рә�м ҝөстәрмәјәҹәк.

Чүнки онларын �амысы
дөнүкдүр, бәдәмәлдир,+

Сәфе�-сәфе� данышырлар.
Јенә дә Онун гәзәби
сојумур,

Јенә дә әлини ашағы сал-
мыр.,

18 Јаманлыг од кими
аловланыр,

Кол-косу јандырыб-јахыр.
Галын мешәлији бүрүјәҹәк,
Орадан бурум-бурум түстү
галхаҹаг.

19 Ордулар Алла�ы
Је�ованын гәзәбиндән

Торпаг од тутуб јаныр,
Инсанлар алова јем олаҹаг.
Һәтта гардаш гардаша
рә�м етмәјәҹәк.

20 Бири сағда кәсиб јејәҹәк,
Јенә аҹ галаҹаг,
О бири солда јејәҹәк,
Лакин дојмајаҹаг.
Һәр бири өз голуну јејәҹәк.

21 Мәнәссә Әфраими,
Әфраим Мәнәссәни јејәҹәк.
Онлар бирликдә Јә�уда-
нын үстүнә ҝедәҹәкләр.-

Јенә дә Онун гәзәби
сојумур,

Јенә дә әлини ашағы сал-
мыр.¸

10 Һагсыз гајдалар
јазанларын,*

Гәддар фәрманлар чыха-
ранларын вај �алына!

2 Чүнки сиз касыбын �аггы-
ны тапдајырсыныз,

Халгымын мәзлумларын-
дан әдаләти әсирҝәјирси-
низ,+

Дул гадынлары сојурсунуз,
Јетимләри талан едирси-
низ!,

3 Һагг-�есаб ҝүнүндә,-

Узагдан �әлак ҝәләндә
нә едәҹәксиниз?¸

Гачыб кимдән көмәк
истәјәҹәксиниз?/

Вар-дөвләтинизи кимә го-
јуб ҝедәҹәксиниз?

4 Дустаглар арасында
әјилмәкдән,

Тәләф олмушларын сыра-
сына дүшмәкдән башга

Сизә нә галаҹаг?!
Јенә дә Онун гәзәби
сојумур,

Јенә дә әлини ашағы сал-
мыр.1

5 «Бах! АшшурÀ

гәзәб дәјәнәјимдир,3

Әлиндәки чомаг исә
гејзимин из�арыдыр!

6 Онудөнүк халгын,
Мәни гәзәбләндирән хал-
гын үстүнә ҝөндәрәҹә-
јәм.4

Әмр едәҹәјәм
халгы талан едиб сојсун,

Күчәдәки палчыг кими
тапдаласын,S

7 Һәтта онун нијјәти
башга олса да,

Үрәјиндә белә истәк
олмаса да.

Һалбуки үрәји чохлу халг-
лары мә�в етмәји,
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Онларын көкүнү кәсмәји
бәрк арзулајыр.

8 О, белә дејир:
“Мәҝәр әмирләримин �әр
бири падша� дејил?*

9 Мәҝәр Гално�+

Кархемишин, тајы дејил?
Һәмәс- Арпадла¸

ејни дејил?
Сәмәријјә/ Дәмәшгә1

бәнзәмир?
10 Ојма бүтләри Јерусәлимлә

Сәмәријјәдәкиндән гат-
гат чох олан

Пуч алла�ларын падша�-
лыгларыны әлә кечир-
дим!À

11 Сәмәријјәјә вә онун пуч
алла�ларына етдијими,

Мәҝәр Јерусәлимлә онун
бүтләринә дә етмәјәҹә-
јәм?”3

12 Је�ова Сион дағында вә
Јерусәлимдә �әр ишини би-
тирәндән сонра Ашшур пад-
ша�ыны тәкәббүрлү үрәји-
нә, гүррәли вә мәғрур бахы-
шына ҝөрә ҹәзаландыраҹаг.4

13 Чүнки о дејир:

“Буну голумун гүввәтилә,
Ағлымла едәҹәјәм, чүнки
мәндә �икмәт вар.

Халгларын сәр�әдләрини
ҝөтүрәҹәјәм,S

Сәрвәтләрини
гарәт едәҹәјәм,m

Бир ҹәнҝавәр кими сакин-
ләрини мәғлуб едәҹәјәм. U

14 Әлими гуш јувасына
узадар кими,

Халгларын сәрвәтини
ҝөтүрәҹәјәм,

Јијәсиз јумурталары
јығар кими,

Бүтүн дүнјаны
зәбт едәҹәјәм!

Ганад чырпан, ағзыны
ачыб ҹиккилдәјән
олмајаҹаг”».

15 Һеч балта өзүнү одунчудан
үстүн тутар?

Ја да мишар мишарчынын
гаршысында гүррәләнәр?

Мәҝәр әса* ону галдырана
ағалыг едә биләр?

Мәҝәр дәјәнәк ону тутаны
јухары галдыра биләр?

16 Рәбб, ордулар Алла�ы
Је�ова

Онун пијләнмиш кишилә-
ринин үстүнә азар ҝөндә-
рәҹәк.+

Шан-шө�рәтини алов
јандырыб-јахаҹаг.,

17 Исраилин Нуру- од¸,
Мүгәддәс Алла�ы алов
олаҹаг.

Ашшурун кол-косуну
бир ҝүнүн ичиндә
јандырыб күл едәҹәк.

18 Мө�тәшәм мешәсини вә
бағыны мә�в едәҹәк,

Онлар хәстә кими бүсбү-
түн солуб-ҝедәҹәк./

19 Мешәсиндә о гәдәр аз ағаҹ
галаҹаг ки,

Ушаг да саја биләҹәк.
20 О ҝүн Исраилдән сағ га-

ланлар,
Јагуб евинин хилас олан-
лары

Онлары вурана бир дә
бел бағламајаҹаг.1

Онлар сидги-үрәкдән
Је�оваја,

Исраилин Мүгәддәсинә
бел бағлајаҹаглар.

21 Јалныз сағ галанлар�,
Јагубун нәслиндән
сағ галанлар

Гүдрәтли Алла�а тәрәф
дөнәҹәк.À
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22 Еј Исраил,

Халгын дәниз гуму гәдәр
олса да,

Ондан аз сајда сағ галан
дөнәҹәк.*

Гырғын гәрары верилиб,+

Һагг-әдаләт ҹошуб
онлары басаҹаг.,

23 Бәли, ордулар Алла�ы,
Күлли-Ихтијар Је�ова-
нын вердији гырғын
гәрары

Бүтүн өлкәдә иҹра едилә-
ҹәк.-

24 Буна ҝөрә ордулар Алла-
�ы, Күлли-Ихтијар Је�ова де-
јир: «Еј Сионда јашајан хал-
гым, дәјәнәјини Мисир кими
үстүнә галдырыб сәни чомаг-
ла вурмуш Ашшурдан горхма.¸

25 Чүнки �өкм тезликлә сона
јетәҹәк, гәзәбим онлары мә�в
едәҹәк./ 26 Ордулар Алла�ы
Је�ова Мәдјәни Өрәб1 гајасын-
да вурдуғу кими, ону да гамчы
илә вураҹаг.À Дәјәнәјини Ми-
сирин үстүнә галдырдығы ки-
ми, дәнизин дә үстүнә галды-
раҹаг.3

27 О ҝүн Ашшур падша�ынын
јүкү чијниниздән,4

Бојундуруғу бојнунуздан
ҝөтүрүләҹәк,S

Бојундуруг јаға� ҝөрә
сынаҹаг».m

28 О, АјатаU �үҹум етди,
Мигрондан кечди,
Јүкүнү Ми�машдаV гојду.

29 Кечиддән кечиб
ҜибадаÄ ҝеҹәләјир.
Рама ә�ли тир-тир әсир.
Талутун шә�әри Ҝиба�ынW

сакинләри гачды.Y

5>B6; � ˚ÑbSY*W VSE ÅÀ/dZdZ 7>> ÀaÄÀO
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30 Еј Галлим гызы, �арај сал!
Еј Лајыш, динлә!
Еј заваллы Әнатут*!

31 Мадмина� ә�ли гачды,
Гебим сакинләри
сығынаҹаг ахтарыр.

32 Елә �әмин ҝүн о,
Нубда+ дајанаҹаг.

О, Сион гызынын дағыны,
Јерусәлим дағыны
јумругла �әдәләјир.

33 Будур, Рәбб,
ордулар Алла�ы Је�ова

Ҝүҹлү шаггылты илә
будаглары кәсиб-төкүр.,

Ән �үндүр ағаҹлар кәси-
лир,

Уҹалар алчалыр.
34 О, галын мешәни

балтајла гырыб-төкүр,
Гүввәтлинин әли
Ливаны јыхаҹаг.

11 Јәссәнин көтүјүндән
фидан- галхаҹаг,¸

Көкүндән бој атан пө�рә/

барлы олаҹаг.
2 Је�ованын ру�у

онун үзәриндә олаҹаг,1

ҺикмәтÀ вә дәрракә ру�у,
Өјүд-нәси�әт вә
гүдрәт3 ру�у,

Елм вә Је�овадан
горхмаг ру�у
онун үзәриндә олаҹаг.

3 О, Је�ова хофунда4

зөвг тапаҹаг.
Ҝөзләринин ҝөрдүјү илә
�өкм етмәјәҹәк,

Гулағы илә ешитдијинә
ҝөрә тәнбе� етмәјәҹәк.S

4 О, фағыр-фүгәра үчүн
инсафла �өкм чыхараҹаг.

Дүнјадакы �әлимләрин
хатиринә әдаләтлә
тәнбе� едәҹәк.

Дүнјаны ағзынын
дәјәнәји илә вураҹаг.m
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Шәр адамы ағзындан чы-
хан нәфәслә� өлдүрәҹәк.*

5 О, белини сале�ликлә гур-
шајаҹаг,

Сәдагәт онун кәмәри ола-
ҹаг.+

6 Гурдла гузу сүл�дә јашаја-
ҹаг,,

Бәбирлә чәпиш јан-јана
узанаҹаг.

Бузов, аслан вә
бәсләнмиш �ејван
бир јердә олаҹаг�.-

Онлары балаҹа ушаг
отараҹаг.

7 Инәклә ајы бирҝә отлаја-
ҹаг,

Балалары гоша узанаҹаг.
Шир өкүз кими саман
јејәҹәк.¸

8 Сүдәмәр ушаг илан јувасы
үстүндә ојнајаҹаг,

Сүддән кәсилмиш ушаг
әлини зә�әрли иланын
јувасына салаҹаг.

9 Мүгәддәс дағымын �еч бир
јериндә онлардан хәтәр
ҝәлмәјәҹәк,/

Һеч нәји тәләф етмәјәҹәк-
ләр.1

Чүнки сулар дәнизи
долдурдуғу кими,

Дүнја башдан-баша Је�ова
барәдә биликлә долаҹаг.À

10 О ҝүн Јәссәнин көкү3

халглар үчүн нишан
кими дураҹаг.4

Халглар мәслә�әт үчүн
онун јанына ҝәләҹәк,S

Онун мәканы әзәмәтли
олаҹаг.

11 О ҝүн Је�ова Ашшур-
данm, Мисирдән U, ПатросданV,
КушданÄ, ЕламданW, Шинар-
дан�, Һәмәсдән вә дәниздәки
адаларданY халгынын сағ га-

55B8 � ÁÀ`eÀZB `dÑW*D 55B: � ˙SÄÀ` ,*O
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ÆÀVD 55B55 � �*+SWSab*ZD

ланларыны гуртармаг үчүн
тәкрарән, икинҹи дәфә әлини
узадаҹаг. 12 О, халглар үчүн
нишан гојаҹаг вә Исраилин
пәрән-пәрән дүшмүш өвладла-
рыны јығаҹаг,* Јә�уданын сә-
пәләнмиш өвладларыны дүнја-
нын дөрд бир ҝушәсиндән
топлајаҹаг.+

13 Әфраимин пахыллығы
битәҹәк,,

Јә�удаја әдавәт бәсләјән-
ләр гырылаҹаг.

Әфраим Јә�удаја пахыллыг
етмәјәҹәк,

Јә�уда да Әфраимә әдавәт
бәсләмәјәҹәк.-

14 Онлар гәрбә, филиштлилә-
рин јамаҹына �үҹум едә-
ҹәк,

Бирликдә шәрг халглары-
ны талан едәҹәкләр.

Онлар Әдуму¸ вә Муабы/

мәғлуб едәҹәк,
Әмуниләр онлара
табе олаҹаг.1

15 Је�ова Мисир дәнизинин
көрфәзини бөләҹәк�,À

Чајы�3 јумруғу илә
�әдәләјәҹәк.

Шиддәтли нәфәсилә чајын
једди голуну вураҹаг�,

Адамлар ону сәндәллә
кечәҹәк.

16 Исраил Мисир торпағын-
дан чыхдығы ҝүн олдуғу
кими,

Халгындан сағ галанлар4

үчүн Ашшурдан бөјүк
бир јол ачылаҹаг.S

12 О ҝүн дејәҹәксән:

«Еј Је�ова,
Сәнә шүкүр едирәм!

Мәнә гәзәбләнмишдин,
Амма гәзәбин сојуду,
мәни овутдун.m
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2 Алла� ниҹатымдыр.*

Она ҝүвәнәрәм,
�еч бир горхум олмаз.+

Чүнки Ја��, Је�ова ҝүҹүм,
гүввәтимдир,

О, мәним ниҹатымдыр!»,

3 Сиз ниҹат чешмәләриндән
Севинә-севинә су чәкәҹәк-
синиз.-

4 О ҝүн белә дејәҹәксиниз:
«Је�оваја шүкүр един!
Онун адыны чағырын.
Халглар арасында
ишләрини бәјан един.¸

Сөјләјин ки,
Онун ады уҹадыр./

5 Је�ованы нәғмәләрдә
тәрәннүм един!1 О, мө�-
тәшәм ишләр ҝөрдү,À

Гој бүтүн ҹа�ан билсин!
6 Еј Сион сакини,

севин, �арај сал,
Аранызда олан Исраилин
Мүгәддәс Алла�ы бөјүк-
дүр!»

13 Амуз оғлу Әшијанын3

Бабилә гаршы вә�јдә ал-
дығы �өкм:4

2 «Дағда, чылпаг гаја үзәрин-
дә нишан гојун.S

Онлары сәсләјин,
әл еләјин,

Ҝәлиб әсилзадәләрин
гапыларындан ҝирсин-
ләр.

3 Мән сечдијим� дөјүшчүлә-
рә әмр вердим.m

Вүгарла севинән иҝидлә-
рими

Гәзәбими төкмәк үчүн
чағырдым.

4 Ешидин! Дағлардан изди-
�ам сәси ҝәлир!

Санки, бөјүк бир халгын
сәсидир бу.
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Ешидин! Бир јерә топлаш-
мыш сәлтәнәтләрин,*

Халгларын ҝурултусу-
дур бу.

Ордулар Алла�ы Је�ова
ҹәнҝ үчүн орду топла-
јыр.+

5 Онлар узаг бир өлкәдән,,

Ҝөјләрин гуртараҹағындан
ҝәлирләр.

Је�ова вә Онун гәзәб
сила�лары

Бүтүн өлкәни виран етмәк
үчүн ҝәлир.-

6 Фәрјад един! Је�ованын
ҝүнү јахындыр!

Сонсуз Гүдрәт Са�ибиндән
мә�в ҝүнү олаҹаг о.¸

7 Буна ҝөрә бүтүн әлләр
ашағы дүшәҹәк,

Һәр кәсин горхудан
үрәји әријәҹәк./

8 Һамы тәлаш ичиндәдир.1

Онлары санҹы тутуб,
гыҹ олублар,

Доған гадына бәнзәјирләр.
Дә�шәтлә бир-бириләринә
бахырлар,

Әзабдан сифәтләри пөр-
түб.

9 Будур! Је�ованын амансыз
ҝүнү

Һиддәтлә, одлу-аловлу
гәзәблә ҝәлир ки,

Өлкәни виран гојсун,À

Бүтүн ҝүна�карлары
орадан јох етсин.

10 Ҝөјдәки улдузлар,
бүрҹләр3 ишылдамајаҹаг.

Ҝүнәш гара доғаҹаг,
Ај нуруну сачмајаҹаг.

11 Мән дүнјаны јаманлығына
ҝөрә,4

Шәр адамлары тәгсирләри-
нә ҝөрә мү�акимә едәҹә-
јәм.
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Мәғрурларын гүруруну
сындыраҹағам,

Залымларын тәкәббүрүнү
алчалдаҹағам.*

12 Инсан оғлу халис гызыл-
дан,

Бәшәр оғлу Офир гызылын-
дан+ да надир олаҹаг.,

13 Бунун үчүн ҝөјү силкәләјә-
ҹәјәм;

Ордулар Алла�ы Је�ова-
нын гәзәби ҹошан ҝүн

Онун �иддәтиндән јер
мә�вәриндән
титрәјәҹәк.-

14 Говулан ҹејран кими,
чобансыз сүрү кими

Һәр кәс өз халгынын јаны-
на гајыдаҹаг,

Һәр кәс өз өлкәсинә
гачаҹаг.¸

15 Ким әлә кечсә,
бәдәни дешиләҹәк,

Ким јахаланса,
гылынҹ ағзына верилә-
ҹәк./

16 Өвладлары ҝөзү габағында
парча-парча едиләҹәк,1

Евләри талан едиләҹәк,
Арвадлары зорланаҹаг.

17 Ҝүмүшү �еч сајан,
Гызылдан зөвг алмајан
мадалыларыÀ

Онларын үстүнә галдыра-
ҹағам.

18 Охлары ҹаванлары
јерә сәрәҹәк.3

Ушаға рә�м етмәјәҹәкләр,
Бәтнин бә�рәсинә јазыгла-
ры ҝәлмәјәҹәк.

19 Сәлтәнәтләрин таҹы,
Кәлданиләрин гүруру,
е�тишамы олан Бабил4

Алла�ын дағытдығы Сәдум
вә Әмурә кими олаҹаг.S

20 Орада �еч вахт инсан
јашамајаҹаг.

Нәсилләр ҝәлиб-кечәҹәк,
кимсә орада мәскунлаш-
мајаҹаг.*

Әрәб орада чадыр гурмаја-
ҹаг,

Чобанлар орада сүрүләри-
ни динҹәлтмәјәҹәк.

21 Орада вә�ши �ејванлар
динҹәләҹәк,

Евләринә бајгушлар
долушаҹаг,

Орада дәвәгушулар
мәскунлашаҹаг,+

Чөл кечиләри�
�оппаныб-дүшәҹәк.

22 Гала бүрҹләриндә
улашан �ејванлар,

Ҹа�-ҹалаллы сарајларында
чаггаллар улајаҹаг.

Онун вахтына аз галыб,
өмрү узадылмајаҹаг».,

14 Је�ова Јагуба мәр�ә-
мәт едәҹәк,- О, Исраи-

ли јенидән сечәҹәк,¸ онлары
өз јурдларында мәскун едә-
ҹәк./ Јаделлиләр онлара гошу-
лаҹаг, Јагуб евинә бирләшә-
ҹәк.1 2 Халглар онлары тор-
пагларына гајтараҹаг. Исраил
еви онлары Је�ованын торпа-
ғында өзүнә гул-гарабаш едә-
ҹәк.À Ону әсир едәнләри әсир
едәҹәк, ону гул кими ишләдән-
ләрә ағалыг едәҹәк.

3 Је�ова сәни ағры-аҹы-
дан, көләлик бојундуруғундан
азад едәҹәји3 ҝүн 4 сән Ба-
бил падша�ы барәдә бу мәсә-
ли дејәҹәксән:

«Ҝөр залымын сону
неҹә јетишди,

Ҝөр зүлмү неҹә битди!4

5 Је�ова писләрин дәјәнә-
јини,

Һөкмдарларын әсасыны
гырды.S
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6 О, �еј гәзәблә халглары

вурурду,*

Халглары амансыз тәгиб
едирди, онлары �иддәтлә
рам едирди.+

7 Инди исә бүтүн дүнја
ра�атдыр, динҹәлир,

Инсанларын севинҹи
јерә-ҝөјә сығмыр.,

8 Ардыҹ ағаҹлары да,
Ливанын сидрләри дә
сәнин агибәтинә
севиниб дејир:

“Сән јыхыландан бәри
Одунчу бизи кәсмәјә
ҝәлмир”.

9 Ашағыда Мәзар� да
Сәни гаршыламаг үчүн
әл-ајаға дүшүб.

О, өлүмүн дустагларыны,
Дүнјанын залым башчыла-
рыны� сәнә ҝөрә ојадыб.

Халгларын бүтүн падша�-
ларыны тахтларындан
галдырыб.

10 Һамысы бир ағыздан
сәнә дејир:

“Һә... сән дә бизә
тај олдун?!

Сән дә бизим кими
бичарә галдын?!

11 Сәнин гүрурун да,
Телли аләтләринин авазы
да Мәзара� енди.-

Јорғанын гурд,
Дөшәјин сохулҹан олаҹаг”.

12 Еј парлаг улдуз,
еј дан оғлу,

Ҝөр неҹә ҝөјдән дүшдүн!
Сән, еј халглары рам едән,
Ҝөр неҹә кәсилиб
јерә дәјдин!¸

13 Үрәјиндә дејирдин:
“Ҝөјләрә чыхаҹағам,/
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Тахтымы Алла�ын улдуз-
ларындан јухарыда гоја-
ҹағам.*

Топланты дағында,
Шималын уҹгарларында
отураҹағам.+

14 Булудлардан јухары
галхаҹағам.

Өзүмү Һагг-Таалаја
бәнзәдәҹәјәм”.

15 Хејр! Мәзара� енәҹәксән,
Дүз гәбрин дибинә
дүшәҹәксән.

16 Ҝөрәнләр ҝөзүнү сәнә
зилләјәҹәк,

Сәни диггәтлә сүзүб
дејәҹәк:

“Дүнјаны силкәләјән,
Сәлтәнәтләри ләрзәјә са-
лан,,

17 Дүнјаны сә�ралыға дөндә-
рән,

Шә�әрләрини јерлә јексан
едән,-

Әсирләри јурдларына бу-
рахмајан бу дејилди?”¸

18 Бүтүн халгларын
падша�лары,

Һәр бири өз сәрдабәсиндә
Шәрәфлә дәфн олунуб.

19 Сән исә дәфн едилмәдин,
Атылдын јарарсыз бир ҹү-
ҹәрти кими.

Гылынҹла өлдүрүлүб
Дашлы чалаја дүшән мејит-
ләрин алтында галмысан.

Тапдаг алтда галмыш
ҹәсәдсән.

20 О падша�лар кими гәбрә
дүшмәјәҹәксән,

Чүнки өз өлкәни
виран гојдун,

Өз халгыны гырдын.
Залымларын нәсли
да�а јад едилмәјәҹәк.

21 Аталарынын тәгсиринә
ҝөрә
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Өвладлар үчүн едам көтүјү
�азырлајын ки,

Галхыб дүнјаны
зәбт етмәсинләр,

Јер үзүнү шә�әрләрлә
долдурмасынлар».

22 Ордулар Алла�ы Је�ова
дејир: «Мән онлара гаршы гал-
хаҹағам».*

Је�ова дејир: «Мән Бабилин
адыны, ондан галанлары, нәс-
лини, сојуну јер үзүндән силә-
ҹәјәм».+

23 Ордулар Алла�ы Је�ова
бәјан едир: «Ону охлу кирпилә-
рин јувасына, батаглыға чеви-
рәҹәјәм. Ону гырғын сүпүрҝә-
сијлә сүпүрәҹәјәм».,

24 Ордулар Алла�ы Је�ова
анд ичир:

«Нә нијјәт етмишәм,
о да ҝерчәкләшәҹәк,

Неҹә гәрар вермишәм,
елә дә олаҹаг.

25 Ашшурлуну торпағымда
мә�в едәҹәјәм,

Дағларымда тапдалајаҹа-
ғам.-

Халгымын чијниндән
онун јүкүнү,

Бојнундан бојундуруғуну
ҝөтүрәҹәјәм».¸

26 Будур бүтүн дүнјаја
кәсилән �өкм.

Будур бүтүн халглара гар-
шы галхан әл.

27 Ордулар Алла�ы Је�ова
�өкм верди,

Ким онуләғв едә биләр?/

Онун әли галхыб,
Ким ендирә биләр?1

28 Падша� Ә�әз өләнÀ ил
бу хәбәр назил олду:

29 «Еј филиштлиләр,
севинмәјин ки,

Сизи дөјән дәјәнәк гы-
рылды.

Чүнки иланын* көкүндән
зә�әрли илан+ чыхаҹаг.

Онун төрәмәси учан алов-
лу илан олаҹаг.

30 Јохсулларын илкинләри
дојунҹа јејәҹәк,

Касыблар динҹ јатаҹаг.
Сәнинсә көкүнү
гытлыгла кәсәҹәјәм,

Сағ галанларыны
мә�в едәҹәјәм.,

31 Еј дарваза, налә чәк!
Еј шә�әр, фәрјад ет!

Еј филиштлиләр,
әлиниз бошалаҹаг!

Чүнки шималдан түстү
ҝәлир,

Дүшмән әсҝәрләри
низамы позмадан ҝәлир».

32 О халгын елчиләринә
ҹаваб нә олаҹаг?

Је�ова Сионун тәмәлини
гојуб дејәҹәкләр,-

Халгынын фағырлары
ора пәна� апараҹаг.

15 Муаба гаршы �өкм:¸

Бир ҝеҹәнин ичиндә
тар-мар едилди,

Муабын Ар шә�әри/

сүкута гәрг олду.
Бир ҝеҹәнин ичиндә
тар-мар едилди,

Муабын Ҝира� шә�әри1

сүкута гәрг олду.
2 О ағламаг үчүн мәбәдә вә

ДибунаÀ,
Сәҹдәҝа�лара� чыхды.
Муаб Нәба3 вә Мәдәбәдән4

өтрү фәрјад едир.
Һамы сач-саггалыны гыр-
хыб.S

3 Күчәләрдә чула бүрүнүб-
ләр,

Дамларда, мејданларда
ағлашма гурублар.
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Ағлаја-ағлаја ашағы енир-
ләр.*

4 Һәшбунла Илал+ а�-налә
едир,

Сәсләри та Ја�аса, чатыр.
Одур ки, Муабын әсҝәрлә-
ри гышгырыб-бағырыр.

О, тир-тир әсир.
5 Муабдан өтрү үрәјим ағры-

јыр.
Гачгынлары Со�арадәк-,
Еглат-Шәлишјајадәк¸

гачыблар.
Лу�ит јохушу илә
ағлаја-ағлаја галхырлар.

Башларына ҝәлән бәладан
Һорнаим јолунда шивән
гопарырлар./

6 Нимрим сулары гупгуру
гурујуб.

Чөл-чәмән гурујуб,
Ҝөј отлар јох олуб,
бир јашыллыг галмајыб.

7 Буна ҝөрә ҹамаат тәдарү-
күнү, мал-дөвләтини
ҝөтүрүб

Говаглар дәрәсиндән
кечирир.

8 Халгын фәрјады бүтүн
Муабы бүрүјүб,1

Ағлашма сәси Еглајимә
чатыр;

Ағлашма сәси Биир-Елимә
чатыр.

9 Чүнки Диман сулары
гана дөнүб.

Диманын башына бир бәла
да ҝәтирәҹәјәм:

Муабдан гачанларын,
Өлкәдә галанларын үстүнә
шир ҝөндәрәҹәјәм.À

16 Селадан сә�ра јолу илә
Өлкәнин �өкмдарына,

Сион гызынын дағына
гоч ҝөндәрин.

2 Муаб гызлары Әрнун
кечидләриндә3

Јувасындан атылмыш
гуш кими олаҹаглар.4

3 «Мәслә�әт вер, гәрар вер.
Ҝүнорта чағы салдығын
көлҝәни ҝеҹә кими гаран-
лыг ет.

Сүрҝүнләри ҝизләт,
гачгынлары әлә вермә.

4 Еј Муаб, гој сүрҝүнләрим
сәнин ичиндә јашасын.

Онлары виранчылардан
�ифз ет.*

Зүлмкарын сону ҝәләҹәк,
Виранәчилик гуртараҹаг.
Инсанлары әзиб тапда-
лајанлар јер үзүндән
јох олаҹаг.

5 О заман мә�әббәт үзәрин-
дә тахт гурулаҹаг.

Давудун чадырында,
�әмин тахтда отуран
садиг олаҹаг.+

О, әдаләтлә �өкм едәҹәк вә
сале� ишләрдә чевик ола-
ҹаг».,

6 Муабын тәкәббүрү барәдә
ешитмишик —
чох тәкәббүрлүдүр;-

Ловғадыр, мәғрурдур,
�иддәтлидир.¸

Лакин о, �әдәр јерә бошбо-
ғазлыг едир.

7 Муаб Муабдан өтрү ағлаја-
ҹаг.

Һамысы ағлајаҹаг./

Мәғлублар Ҝир-Һәрәсәтин1

кишмишли көкәләриндән
өтрү ағлајыб-сызлајаҹаг,

8 Чүнки ҺәшбунунÀ үзүмлүк-
ләри,

Сибма�3 мејнәси гурујуб.
Халгларын башчылары
онун ал-гырмызы будаг-
ларыны� тапдалајыб.

О будаглар Јазири �агла-
мышды,4

Сә�раја гәдәр узанмышды.
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Шахәләниб дәнизә чат-
мышды.

9 Буна ҝөрә Сибма� мејнә-
сини Јазири ағладығым
кими ағлајаҹағам.

Еј Һәшбун, еј Илал,*

сизи ҝөз јашларымла
исладаҹағам.

Чүнки јај мејвәсиндән вә
мә�сулдан өтрү уҹалан
сәсләр кәсилиб�.

10 Бағлардан севинҹ,
фәрә� кәсилиб.

Үзүм бағларындан шәнлик
сәси, шадлыг сәси ҝәл-
мир.+

Үзүмсыхан да�а үзүмсы-
ханда үзүм тапдаламыр.

Чүнки Мән шадлыг сәдала-
рыны кәсдим.,

11 Буна ҝөрә ичим Муабдан
өтрү

Чәнҝин симләритәк инлә-
јир,-

Гәлбим Ҝир-Һәрәсәтдән¸

өтрү сызлајыр.

12 Муаб сәҹдәҝа�да өзүнү
јорса да, ҝедиб мүгәддәс је-
риндә дуа етсә дә, �еч бир хеј-
ри олмајаҹаг./

13 Бу, Је�ованын Муаб �аг-
гында кечмишдә дедији сөз-
дүр. 14 Инди исә Је�ова
белә дејир: «Муздурун иллә-
ри илә сајсаг, үч илин ичин-
дә чәкдији мүсибәтләр Муа-
бын е�тишамыны јерә вураҹаг.
Сағ галан чох аз вә ә�әмијјәт-
сиз олаҹаг».1

17 Дәмәшгә гаршы �өкм:À

«Будур! Дәмәшг шә�әр-
ләр сырасындан чыха-
ҹаг,

Харабазара чевриләҹәк.3

2 Аруир4 шә�әрләри бошала-
ҹаг,

5:B= � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB hºZVS aÀZSZ U*U
Y1U,ÀZSZ ,À YÀÑadWdZdZ ºabºZÀ /¾Uºj
ZÀ`ÀaS ÄÀWS+D

Ораларда сүрүләр узаныб
динҹәләҹәк.

Онлары �үркүдән олмаја-
ҹаг.

3 Әфраимдә исте�камлы
шә�әр,*

Дәмәшгдә тахт-таҹ галмаја-
ҹаг.+

Арамын сағ галанлары
Бәни-Исраилин шан-шө�-
рәти кими олаҹаг», —
дејир ордулар Алла�ы
Је�ова.

4 «Чүнки о ҝүн Јагубун
шан-шө�рәти алчалаҹаг,

Бәдәнинин пији әријәҹәк.
5 Бичинчи зәмини бичәндә,
Әли илә сүнбүлләри
бичәндә

О, Рәфајим дәрәсиндә,

башаг јыған адам кими
олаҹаг.

6 Зејтун ағаҹы дөјүлдүкдән
сонра

Башында ики-үч дәјмиш
зејтун галдығы кими,

Будагларында дөрд-беш
зејтун галдығы кими,

Тәкҹә галыг галаҹаг»,- —
дејир Исраилин Алла�ы
Је�ова.

7 О ҝүн инсан Јараданына
бахаҹаг, ҝөзүнү Исраилин Мү-
гәддәсинә дикәҹәк. 8 О, әли
илә јаратдығы гурбанҝа�ла-
ра¸, бармаглары илә дүзәлтди-
ји Ашера бүтләринә�, бухур-
данлара бахмајаҹаг.

9 О ҝүн онун исте�камлы
шә�әрләри мешәликдә
бахымсыз галмыш
јерә охшајаҹаг,/

Исраилин гаршысында
јијәсиз галмыш
бир будаға охшајаҹаг.

Бомбош виранәлик олаҹаг.
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10 Чүнки сәни гуртаран Алла-

�ы унутмусан,*

Сығындығын Гајаны+

хатырламырсан.
Әвәзиндә ҝөзәл бағлар
салырсан,

Орада өзҝәнин� пө�рәсини
әкирсән.

11 Ҝүндүзләр бағыны јахшы-
јахшы чәпәрләјирсән,

Сүб�дән дуруб тохумуну
ҹүҹәрдирсән,

Лакин сән азара туту-
ланда, чарәсиз ағрылар
кечирәндә мә�сулун
јох олаҹаг.,

12 Ешидин! Чохсајлы халгла-
рын �ај-күјү

Уғулдајан дәниз кими!
Үммәтләрин сәс-күјү
Ҹошгун суларын
нәрилтиси кими!

13 Үммәтләрин сәси ҝур сула-
рын сәсинә охшајаҹаг.

О, онлары тәнбе� едәҹәк,
онлар узаглара гачаҹаг,

Дағ башында күләјин со-
вурдуғу саман чөпүнә,

Туфанын апардығы тикан
комасына бәнзәјәҹәкләр.

14 Ҝеҹәләр ва�имә басыр.
Сә�әр ачылмамыш
јох олурлар.

Бизи талан едәнләрин пајы
будур,

Бизи гарәт едәнләрин нә-
сиби будур.

18 Һәбәш- чајларынын ах-
дығы бөлҝәнин,

Вызылдајан ганадлы �әшә-
ратлар дијарынын вај �а-
лына!

2 О, дәниз јолу илә,
Суларын о тајына гамыш
гајыгларда гасидләр ҝөн-
дәриб дејир:

5;B5> � �*fd/ U*/ *WW*ÑmZD

«Еј јејин гасидләр,
јола дүзәлин!

Уҹабојлу, �амар дәрили
халгын,

Һәр јана горху салан,*

Ҝүҹлү, фате� халгын,
Торпағыны чајлар јујан
халгын јанына ҝедин».

3 Еј јер үзүндә јашајанлар,
еј дүнја сакинләри!

Сиз, санки, дағ башында
нишан ҝөрәҹәксиниз,

Санки, шејпур сәси
ешидәҹәксиниз.

4 Је�ова мәнә белә деди:
«Мән ҝүнәшин јери гызды-
ран шәфәгләритәк,

Истидә, бичин вахты
ше� булудутәк

Архајын-архајын дуруб
мәканыма� бахаҹағам.

5 Бичиндән әввәл,
Чичәкләнмә гуртаранда,
горалар јетишмәјә баш-
лајанда

Пө�рәләр бағ гајчысы илә
кәсиләҹәк,

Бығҹыглар кәсилиб атыла-
ҹаг.

6 Һамысы дағлардакы јырты-
ҹы гушлара,

Јердәки вә�ши �ејванлара
јем едиләҹәк.

Јыртыҹы гушлар бүтүн
јајы,

Вә�ши �ејванлар бичин
мөвсүмү онларла гидала-
наҹаг.

7 О заман ордулар Алла�ы
Је�оваја

Уҹабојлу, �амар дәрили
халгдан,

Һәр јана горху салан,
Ҝүҹлү, фате� халгдан,
Торпағыны чајлар јујан
халгдан бәхшиш ҝәтири-
ләҹәк.
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Ордулар Алла�ы Је�ова-
нын адыны дашыјан јерә,
Сион дағына*».

19 Мисирә гаршы �өкм:+

Будур! Је�ова сүрәтлә
учан булудун үстүнә
миниб Мисирә ҝәлир.

Мисирин пуч алла�лары
Онун гаршысында титрә-
јәҹәк,,

Мисирин үрәји көксүндә
әријәҹәк.

2 «Мисирлини мисирлинин
үстүнә галдыраҹағам,

Бир-бири илә вурушаҹаг-
лар.

Гардаш гардаша,
јолдаш јолдаша гаршы,

Шә�әр шә�әрә, падша�лыг
падша�лыға гаршы вуру-
шаҹаг.

3 Мисир дурухуб галаҹаг.
Мән онун нијјәтини
алт-үст едәҹәјәм.-

Онлар пуч алла�ларын,
Овсунчуларын, ҹиндарла-
рын, фалчыларын¸ үстүнә
гачаҹаглар.

4 Мән Мисири гәддар ағаја
тәслим едәҹәјәм,

Онлара әзазил �өкмдар
ағалыг едәҹәк»,/ —
бәјан едир Рәбб,
ордулар Алла�ы Је�ова.

5 Дәнизин сују гурујаҹаг,
Чај гупгуру олаҹаг.1

6 Чајлар ијләнәҹәк.
Мисирин Нилдән ајрылан
архлары бошалыб гуруја-
ҹаг.

Гамышлар, гарғылар
чүрүјәҹәк.À

7 Нил чајы кәнарындакы,
Нилин ағзындакы битки-
ләр,

Нил бојунҹа әкилмиш
тарлалар3 гурујаҹаг,4

Соврулуб јох олаҹаг.

8 Балыгчылар гәмә батаҹаг,
Нилә тилов атанлар
ҝөз јашы төкәҹәк,

Суја тор атанлар
�алдан дүшәҹәк.

9 Даранмыш кәтанла* ишлә-
јәнләр,

Ағ гумаш тохујанлар
хәҹаләт чәкәҹәк.

10 Мисирин тохуҹулары
пәришан олаҹаг,

Муздурлары дәрд басаҹаг.
11 Суан+ бәјләри ахмагдыр.

Фиронун ән мүдрик мүша-
вирләри ағылсыз мәслә-
�әтләр верир.,

Сиз неҹә фирона:
«Мән мүдрикләрин,
Гәдим падша�ларын
нәслиндәнәм», — дејә би-
ләрсиниз?

12 Һаны сәнин башбиләнлә-
рин?-

Билирләрсә, гој сәнә десин-
ләр ордулар Алла�ы Је-
�ованын Мисирлә бағлы
гәрарыны.

13 Суан бәјләри ахмаглыг
етди,

Ноф�¸ бәјләри алданды.
Мисир гәбиләләринин баш-
чылары Мисири
аздырды.

14 Је�ова Мисирин үстүнә
чашгынлыг ру�у төкдү./

Онлар Мисири �әр бир
ишдә аздырдылар,

О, гусунтусунун ичиндә
ләнҝәр вуран сәрхош ки-
ми, сәндәләди.

15 Мисирин әлиндән �еч нә
ҝәлмәјәҹәк.

Нә баш, нә гујруг,
Нә пө�рә, нә дә гарғы�
бир шеј едә билмәјәҹәк.
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16 О ҝүн Мисир гадына

бәнзәјәҹәк. Ордулар Алла�ы
Је�ова әлини она гаршы гал-
дыранда горхудан тир-тир әсә-
ҹәк.* 17 Јә�уда торпағы Ми-
сири ва�имәјә салаҹаг. Јә�у-
данын ады ҝәләндә онлар
ордулар Алла�ы Је�ованын
Мисирлә бағлы гәрарына ҝөрә
вәлвәләјә дүшәҹәк.+

18 О ҝүн Мисир торпағын-
да Кәнан дилиндә данышан
вә ордулар Алла�ы Је�ованын
адына анд ичән беш шә�әр
олаҹаг., Онлардан бири Виран
шә�әри адланаҹаг.

19 О ҝүн Мисирин орта-
сында Је�ованын адына гур-
банҝа� гурулаҹаг, сәр�әдин-
дә Је�ованын шәрәфинә сүтун
гојулаҹаг. 20 Бу, Мисир тор-
пағында ордулар Алла�ы Је-
�ованын адына нишан вә шә-
�адәт олаҹаг. Онлар залымла-
рын әлиндән Је�оваја дад
едәҹәк вә О, бөјүк хилас-
кар ҝөндәриб онлары гурта-
раҹаг. 21 Је�ова Өзүнү ми-
сирлиләрә таныдаҹаг вә о
ҝүн мисирлиләр Ону таныја-
ҹаг. Она гурбанлар, бәхшиш-
ләр ҝәтирәҹәкләр, Је�оваја
нәзир едәҹәк вә јеринә је-
тирәҹәкләр. 22 Је�ова Миси-
ри ҹәзаландыраҹаг,- вураҹаг
вә сағалдаҹаг. Онлар Је�ова-
ја тәрәф дөнәҹәкләр, О, јал-
варышларыны ешидиб онлара
шәфа верәҹәк.

23 О ҝүн Мисирдән Ашшу-
ра кими бөјүк јол узанаҹаг.¸

Ашшур Мисирә, Мисир дә Аш-
шура ҝедиб-ҝәләҹәк. Мисирлә
Ашшур Алла�а гуллуг едәҹәк.
24 О ҝүн Исраил Мисирлә Аш-
шура гошулаҹаг/ вә дүнја үчүн
бир немәт олаҹаг. 25 Чүнки
ордулар Алла�ы Је�ова онла-
ра хејир-дуа вериб дејәҹәк:
«Халгым Мисир, әлимин иши

Ашшур вә ирсим Исраил мүба-
рәк олсун».*

20 Ашшур падша�ы Сарго-
нун әмрилә тартан� Аш-

дода+ �үҹум едиб ону зәбт ет-
дији, ил 2 Је�ова Амуз оғлу
Әшијаја- белә деди: «Ҝет, бе-
линдән чулу, ајағындан сәндә-
ли чыхар». О, бујруға әмәл
едиб чылпаг� вә ајагјалын ҝәз-
мәјә башлады.

3 Сонра Је�ова деди: «Гу-
лум Әшија Мисир¸ вә Һәбәш/

үчүн әламәт вә нишанә1 ола-
раг үч ил чылпаг вә ајагјалын
ҝәздији кими, 4 Ашшур пад-
ша�ы да Мисир вә Һәбәш
әсирләрини,À �әм ҹаваны, �әм
гоҹаны чылпаг, ајагјалын, гур-
шагдан ашағы лүт сүрҝүнә
апараҹаг. Мисирин ејиб јерлә-
ри бајырда галаҹаг. 5 Һәбә-
шә үмид бағлајанлар, Мисир-
лә фәхр едәнләр дә�шәтә ҝәлә-
ҹәк, хәҹаләт чәкәҹәкләр. 6 О
ҝүн бу са�илјаны әразинин са-
кинләри дејәҹәкләр: “Бу да
Ашшур падша�ындан гуртул-
маг үчүн көлҝәсинә сығын-
дығымыз пәна�ҝа�ымыз, үмид
јеримиз! Инди биз неҹә хилас
олаҹағыг?”»

21 Дәниз сә�расына гаршы
�өкм:3

Сә�радан, дә�шәтли өлкә-
дән елә бир фәлакәт
ҝәлир ки,

Санки, ҹәнубу сүпүрән
туфандыр.4

2 Мәнә дә�шәтли вә�ј
назил олду:

Хаин хаинлик едир,
Виранчы виранчылыг.
Һајды, Елам, ирәли!
Һајды, Мада�, �үҹума!S

Онун баис олдуғу фәрјадла-
ра сон гојаҹағам.m
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3 Одур ки, ҝүҹлү ағры ичин-

дәјәм.*

Тамам гыҹ олмушам,
Доған гадына бәнзәјирәм.
Дәрд әлиндән �еч нә ешит-
мирәм,

Һәјәҹандан �еч нә ҝөрмү-
рәм.

4 Үрәјим чырпыныр, горху-
дан әсим-әсим әсирәм.

Көнлүмү охшајан алагаран-
лыг инди мәни горхудур.

5 Сүфрәни ачын,
јерләри �азырлајын!

Јејин, ичин!+

Еј бәјләр, дурун,
галханлара јағ чәкин!

6 Је�ова мәнә белә деди:
«Ҝет, ҝөзәтчи гој.
Гој ҝөрдүкләрини
хәбәр версин».

7 О, ҹәнҝ арабалары ҝөрдү;
бирини атлар чәкирди,

Бирини ешшәкләр,
Бирини дәвәләр.
О, ҝөзүнү зилләјиб
диггәтлә бахырды.

8 Сонра аслан кими ба-
ғырды:

«Еј Је�ова, ҝүндүзләр
ҝөзәтчи гүлләсиндә
дурурам,

Ҝеҹәләри јеримдән
тәрпәнмирәм.,

9 Бах ҝәлир:
Атлар гошулмуш ҹәнҝ ара-
басында адамлар!»-

Сонра о ҹар чәкди:
«Јыхылды!
Бабил јыхылды!¸

Алла�ларынын бүтүн
ојма бүтләри дүшүб
парча-парча олду!»/

10 Еј тахыл кими дөјүлмүш
халгым!

Еј хырманымын өвладла-
ры!1

Исраилин Алла�ы, ордулар
Алла�ы Је�овадан ешит-
дикләрими сизә билдир-
дим.

11 Дума�а� гаршы �өкм:

Бир нәфәр Саирдән*

мәни сәсләјир:
«Ај ҝөзәтчи,
бу ҝеҹә нә олду?

Ај ҝөзәтчи,
бу ҝеҹә нә олду?»

12 Ҝөзәтчи сөјләди:
«Сә�әрин ачылмағына аз
галыб, јенә ҝеҹә олаҹаг.

Нәсә сорушмаг истәсәниз,
сорушун.

Јенә ҝәлин!»

13 Сә�раја гаршы �өкм:

Еј Дидан+ карванлары,
Бијабандакы мешәликдә
ҝеҹәләјәҹәксиниз.

14 Сусајанлары гаршылајын,
онлара су ҝәтирин.

Еј Тәма, сакинләри,
Гачгынлара чөрәк ҝәтирин.

15 Чүнки онлар гылынҹдан,
сијрилмиш гылынҹдан,

Ҝәрилмиш јај-камандан,
гызғын дөјүшдән гачыб-
лар.

16 Је�ова мәнә белә деди:
«Муздурун илләри илә сајсаг,
бир илин ичиндә Гәдарын- е�-
тишамы јох олаҹаг. 17 Гәдар
охчуларындан, ҹәнҝавәрләр-
дән аз адам галаҹаг. Буну Ис-
раилин Алла�ы Је�ова деди».

22 Вә�ј дәрәси� барәдә
�өкм:¸

Нә олуб, нијә �амыныз
дама чыхмысыныз?

2 Сән ки ҝурултулу,
Һајлы-күјлү, бүсатлы
бир шә�әр идин.
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Һәлак оланларын
гылынҹдан өлмәди,

Дөјүшдә мә�в олмады.*

3 Залым башчыларын
�амысы бирҝә гачды.+

Онлары ох-камансыз
әсир ҝөтүрдүләр.

Әлә кечәнләрин �амысы
әсир ҝөтүрүлдү,,

Һәрчәнд узаға гачмышды-
лар.

4 Буна ҝөрә дедим:
«Бахмајын мәнә,

Гојун аҹы-аҹы ағлајым.-

Мәни овундурмајын,
Чүнки халгым
тар-мар олуб.¸

5 Бу ҝүн Вә�ј дәрәсиндә
Күлли-Ихтијар, ордулар
Алла�ы Је�овадан

Чашгынлыг, мәғлубијјәт,
вурнухма ҝүнүдүр./

Диварлар јыхылыр,1

Гышгырыг сәси дағлара
галхыр.

6 ЕламÀ охданыны, атла-
рыны,

Ҹәнҝ арабаларыны ҝөтү-
рүб.

Ҝира�3 галханыны
�азыр тутуб.

7 Ән ҝөзәл дүзләрин
Ҹәнҝ арабалары илә дола-
ҹаг,

Дарвазаларын гаршысын-
да атлар дүзүләҹәк.

8 Јә�уданын пәрдәси�
ҝөтүрүлдү.

О ҝүн сиз “Мешә еви”4 де-
јилән сила� анбарына тәрәф
бахаҹагсыныз. 9 Ҝөрәҹәкси-
низ ки, Давуд шә�әринин
диварлары дешик-дешикдир.S

Ашағы чар�овузаm су јығаҹаг-
сыныз. 10 Јерусәлимдәки ев-
ләри сајаҹаг, онлары учура-
ҹагсыныз ки, дивары бәрки-
дәсиниз. 11 Кө�нә чар�ову-

66B< � �ÀZS Yº/*eSÀaSD

зун сују үчүн ики дивар
арасында су анбары дүзәл-
дәҹәксиниз. Лакин ону дүзәл-
дән Улу Јарадана бахмајаҹаг-
сыныз, буну чохдан �азырлаја-
ны ҝөрмәјәҹәксиниз.
12 О ҝүн Күлли-Ихтијар,

ордулар Алла�ы Је�ова
Сизә ағлајыб јас тутмағы,*

Башынызы даз гырхыб
чула бүрүнмәји бујура-
ҹаг.

13 Лакин бунун әксинә,
шәнлик, бүсат едилир,

Мал-гара, гојун-гузу кәси-
лир,

Әт јејилиб, шәраб ичилир,+

“Ҝәлин јејиб-ичәк, онсуз да
саба� өләҹәјик”».,

14 Сонра ордулар Алла�ы
Је�ова бу шеји мәнә ачды:
«“Бу ҝүна�ын сиз өләнәдәк
кәффарәси олмајаҹаг”,- — дејир
Күлли-Ихтијар, ордулар Алла-
�ы Је�ова».

15 Күлли-Ихтијар, ордулар
Алла�ы Је�ова дејир: «Дур,
ешикағасы Сәбнанын¸ јанына
ҝедиб она де ки, 16 “Сәнин
бурада нә ишин вар? Сән нә
ихтијарла бурада өзүнә сәрда-
бә ојурсан?” О өзү үчүн јүксәк
јердә сәрдабә дүзәлдир, гаја-
да мәскән ојур. 17 “Ај киши,
бах Је�ова сәни шиддәтлә
ашағы туллајаҹаг. Сәни тута-
ҹаг, 18 бәрк-бәрк бүкүб топ
кими ҝен бир дијара атаҹаг.
Орада өләҹәксән, өјүндүјүн
арабалар орада галыб ағанын
еви үчүн биабырчылыг олаҹаг.
19 Сәни вәзифәндән атаҹағам,
мөвгејиндән салаҹағам.

20 О ҝүн гулум Хилгијјә
оғлу Әлјакими/ чағыраҹағам,
21 сәнин либасыны она ҝејин-
дирәҹәјәм, кәмәрини онун бе-
линә бағлајаҹағам,1 сәнин сәла-
�ијјәтини она верәҹәјәм. О, Је-
русәлим ә�линә, Јә�уда евинә
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ата олаҹаг. 22 Давуд евинин
ачарыны* онун чијнинә тахаҹа-
ғам. Онун ачдығыны бағла-
јан, бағладығыны ачан олмаја-
ҹаг. 23 Мән ону мых кими
бәрк јерә чалаҹағам. О, атасы
еви үчүн шө�рәт тахты ола-
ҹаг. 24 Атасы евинин бүтүн
шан-шөвкәти, нәсли вә өвлад-
лары — балаҹа габлар, касалар
вә бөјүк күпләр — �амысы он-
дан асылаҹаг”.

25 Ордулар Алла�ы Је�ова
бәјан едир: “О ҝүн бәрк јерә
чалынмыш мых кәнар едилә-
ҹәк,+ кәсилиб дүшәҹәк вә он-
дан асылмыш �әр шеј дүшүб
сынаҹаг. Буну Је�ованын Өзү
дејир”».

23 Сур барәдә �өкм:,

Еј Таршиш ҝәмиләри-,
налә чәкин!

Лиман дағылды.
Артыг ора ҝирмәк олмур.

Бу хәбәр онлара Киттим¸

торпағындан ҝәлди.
2 Еј са�илјаны сакинләр,

сусун!
Дәнизи үзүб кечәнләр,
Сидон/ таҹирләри
сәни варландырырды.

3 Сәнин газанҹын —
Си�орун1 тахылы,
Нилин мә�сулу

Суларын үзәри илә дашы-
нырды,

Башга халглара да
газанҹ верирди.À

4 Еј Сидон, утан!
Сән, еј дәниз исте�камы,

Чүнки дәниз дејир:
«Мән �еч доғуш ағрысы
чәкмәмишәм, доғмамы-
шам,

Нә оғул, нә гыз бөјүтмү-
шәм».3

5 Сур �аггында хәбәр
Инсанлары Мисир �аггын-
дакы хәбәр4 кими
бәрк үзәҹәк.S

6 Таршишә үзүн!
Еј са�ил сакинләри,
аҹы-аҹы ағлајын!

7 Та гәдимдән, ҝәнҹлијиндән
севиниб шәнләнән
шә�әриниз будур?

Ајаглары ону узаг дијарла-
ра јашамаға апарырды.

8 Башлара таҹлар гојан,
Таҹирләри бәј,
Түҹҹарлары дүнјанын �өр-
мәтли адамлары олан
Сура гаршы бу �өкмү
ким чыхартды?*

9 Бу �өкмү ордулар Алла�ы
Је�ова чыхартды,

Ҝөзәллијиндән дујдуғу гү-
руру сындырмаг үчүн,

Дүнјанын сајыб-сечилән
адамларыны алчалтмаг
үчүн.+

10 Еј Таршиш гызы,
Нил кими өлкәни
бу башдан о баша кеч.

Артыг тәрсанә� јохдур.,

11 Алла� әлини дәнизин үзә-
ринә узатды,

О, сәлтәнәтләри сарсытды.
Је�ова Финикија галала-
рынын дағылмасы барәдә
әмр верди.-

12 Деди: «Еј заваллы гыз,
еј бакирә Сидон гызы!

Бир дә үзүн ҝүлмәјәҹәк.¸

Дур, Киттимә/ гач.
Амма орада да ра�атлыг
тапмајаҹагсан».

13 Будур, Кәлдан өлкәси!1

Мә�з бу халг ону сә�ра са-
кинләринә нәсиб етди,

АшшурÀ јох.
Онлар мү�асирә гүлләләри
тикдиләр,

Гала бүрҹләрини дағытды-
лар,3

Ону јерлә јексан етдиләр.
14 Налә чәкин,

еј Таршиш ҝәмиләри,
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Чүнки исте�камыныз
дағылыб.*

15 О ҝүн Сур бир падша-
�ын ҝүнләри гәдәр, јетмиш
ил әрзиндә+ унудулаҹаг. Јет-
миш илин сонунда Сур фа�ишә
�аггындакы ма�ныда дејилди-
ји кими олаҹаг:
16 «Еј унудулмуш фа�ишә,

әлинә чәнҝ ҝөтүр,
шә�әри долан.

Мә�арәтлә чал,
Чохлу �авалар чал,
Гој сәни јада салсынлар».

17 Јетмиш илин сонунда
Је�ова Сура нәзәр салаҹаг,
Сур кө�нә пешәсинә гајыда-
ҹаг, дүнјанын бүтүн сәлтәнәт-
ләри илә фа�ишәлик едәҹәк.
18 Амма онун ҝәлири, газан-
ҹы Је�оваја �әср олунаҹаг.
Онлары јыға билмәјәҹәк, кәна-
ра гоја билмәјәҹәк, чүнки
газанҹы Је�ованын �үзурун-
да јашајанлара чатаҹаг. Онлар
дојунҹа јејәҹәк вә ҝөзәл-ҝөзәл
либаслар ҝејәҹәк.,

24 Будур! Је�ова дијары
бомбош гојуб виранәјә
дөндәрир,-

Алтыны үстүнә чевирир,¸

сакинләрини пәрән-пә-
рән салыр./

2 Бу, �амынын
башына ҝәләҹәк —

Халгын да, ка�инин дә,
Нөкәрин дә, ағанын да,
Гарабашын да,
ханымын да,

Алыҹынын да,
сатыҹынын да,

Борҹ верәнин дә,
борҹ аланын да,

Сәләмчинин дә,
сәләм өдәјәнин дә.1

3 Өлкә бүсбүтүн бошалаҹаг,
Тамамилә таланаҹаг,À

Бу сөз Је�ованын ағзын-
дан чыхыб.

4 Өлкә јаса бүрүнүб�,*

созалыб ҝедир.
Торпаг саралыб-солур.
Өлкәнин адлы-санлы адам-
лары солухур.

5 Сакинләр өлкәни
мурдарлады,+

Гануну тапдалады,,

Гајдалары дәјишди,-

Даими ә�ди позду.¸

6 Буна ҝөрә ләнәт өлкәни
мә�в едир,/

Сакинләри тәгсиркардыр.
Буна ҝөрә өлкәнин
сакинләри азалды,

Бир овуҹ инсан галды.1

7 Тәзә шәраб �үзн чәкир�,
мејнә солур,À

Фәрә�лә ҹошан үрәкләр
инди инләјир.3

8 Шән гаваллар сусуб,
Шәнлик сәсләри кәсилиб,
Чәнҝин хош авазы ешидил-
мир.4

9 Меј мәҹлисләри
нәғмәсиз кечир,

Ичкинин дады ичәнә аҹы
ҝәлир.

10 Бомбош галмыш шә�әр
харабазара дөнүб,S

Бүтүн евләр гыфыллыдыр,
ҝирмәк олмур.

11 Күчәләрдә гышгырыб
шәраб истәјирләр.

Севинҹдән әсәр-әламәт
галмајыб,

Шәнлик өлкәдән
үз дөндәриб.m

12 Шә�әр виранә галыб,
Дарвазалар дармадағын
олуб. U

13 Зејтун ағаҹы дөјүләндән
сонра неҹә олурса,V

Јығымдан сонра мејнәдә
неҹә тәк-түк үзүм
галырса,
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Дүнјада, халглар арасында
галанлар да елә олаҹаг.*

14 Онлар �ајгыраҹаг,
Севинҹдән �арај салаҹаг-
лар.

Дәниздән� Је�ованын әзә-
мәтини бәјан едәҹәкләр.+

15 Буна ҝөрә нур дијарында�
Је�ованы мәд� едәҹәк-
ләр,,

Дәниздәки адаларда
Исраилин Алла�ы Је�о-
ванын адыны уҹалдаҹаг-
лар.-

16 Дүнјанын �үдудларындан
нәғмәләр ешидилир:

«Һагг Са�ибинә
ешг олсун!»¸

Мән исә дејирәм: «Үзүлмү-
шәм, үзүлмушәм!

Вај мәним �алыма!
Хаинләр хәјанәт едир.

Бәли, хаинләр хаинҹәсинә
хәјанәт едир»./

17 Еј бу дијарын сакини,
сәни дә�шәт, чала, тәлә
ҝөзләјир.1

18 Дә�шәт сәсиндән гачан
чалаја дүшәҹәк,

Чаладан чыхан
тәләјә дүшәҹәк,À

Чүнки ҝөјүн бәндләри
ачылаҹаг,

Јерин өзүлләри титрәјә-
ҹәк.

19 Јер јарылыб,
Ләрзәјә дүшүб,
Бәрк силкәләнир.3

20 Јер сәрхош кими сәндәлә-
јир,

Ҝөзәтчи чардағытәк, сан-
ки, күләкдән јырғаланыр.

Асилији ағыр јүк кими
ону әзир,4

О чөкәҹәк, бир дә галха
билмәјәҹәк.

68B58 � �*fd/ -À`+/ÀZD 68B59 � �*fd/
jÀ`-/ÀD

21 О ҝүн Је�ова ҝөјдә —
ҝөјдәки ордуну,

Јердә — јердәки падша�ла-
ры ҹәзаландыраҹаг.

22 Онлары чаладакы
мә�буслар кими,

Бир јерә јығыб
Зиндана атаҹаглар.
Хејли мүддәт сонра
јохланаҹаглар.

23 Бәдирләнмиш ај
хәҹаләт чәкәҹәк,

Парлаг ҝүнәш утанаҹаг,*

Чүнки ордулар Алла�ы
Је�ова Сион+ дағында,
Јерусәлимдә,

Халгынын ағсаггаллары
гаршысында шанлы,

падша� олду!-

25 Еј Је�ова,
Сәнсән Алла�ым!

Сәни уҹалдырам,
адыны тәриф едирәм,

Чүнки харигәләр
јаратмысан.¸

Әзәлдән бәри нијјәтләри-
ни/ сәдагәтлә1,

Јәгинликлә иҹра етмисән.
2 Шә�әри даш галағына

дөндәрдин,
Исте�камлы шә�әри
харабазара чевирдин.

Јаделлинин галасы
да�а шә�әр дејил,

Бир дә бәрпа олунмајаҹаг.
3 Буна ҝөрә ҝүҹлү халг

Сәни уҹалдаҹаг,
Залым халгларын шә�әри
Сәндән горхаҹаг.À

4 Сән фағыра,
Дарда олан јохсула
гала олдун,3

Лејсан јағышдан
далдаланаҹаг,

Гызмар истидә
көлҝәлик олдун.4
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Залымларын нәфәси
дивара чырпылан
лејсан кими,

5 Гураг торпагда гызмар
исти кими оланда

Сән јадларын нәрилтисини
рам едирсән.

Булудун көлҝәси истинин
гаршысыны неҹә алырса,

Залымларын нәғмәси
еләҹә сусдурулур.

6 Ордулар Алла�ы Је�ова
бу дағда* бүтүн халглар
үчүн

Јағлы хөрәкләрдән,
Әла шәрабдан зијафәт гу-
раҹаг.+

Бәли, орада иликлә долу
јағлы хөрәкләр,

Сүзҝәҹдән кечмиш,
әла шәраб олаҹаг.

7 Будағда О, бүтүн үммәтлә-
ри өртән пәрдәни,

Бүтүн халгларын үзәринә
сәрилмиш өртүјү јох едә-
ҹәк.

8 Өлүмү әбәдилик
мә�в едәҹәк,,

Күлли-Ихтијар Је�ова
бүтүн үзләрдән ҝөз јаш-
ларыны силәҹәк.-

Халгынын рүсвајчылығы-
ны бүтүн дүнјадан ҝөтү-
рәҹәк.

Је�ова Өзү бунудејиб.
9 О ҝүн дејәҹәкләр:
«Бах, будур бизим Алла�ы-
мыз!¸

Она үмид бағладыг,/

О, бизи хилас едәҹәк.1

Будур Је�ова!
Биз она үмид бағладыг.
Ҝәлин Онун вердији
гуртулуша севиниб-
шадланаг».À

10 Је�ованын әли будағын
үстүндә олаҹаг.3

Муаб исә саман пејиндә
тапдаландығы кими,

Јериндәҹә тапдаланаҹаг.*

11 Үзҝүчү суда әл-гол атдығы
кими,

О, әлләрини онун� үзәринә
узадаҹаг,

Әлләринин сәрраст
�әрәкәтләри илә

Онун гүруруну
алчалдаҹаг.+

12 Исте�камлы шә�әри,
Сәнин �үндүр мүдафиә
диварларыны дағыдаҹаг,

Јыхыб јерлә јексан едәҹәк.

26 О ҝүн Јә�уда дијарында
белә ма�ны охунаҹаг:,

«Ҝүҹлү бир шә�әримиз
вар.-

Шә�әрин диварлары, сәд-
ләри Алла�ын вердији
гуртулушдур.¸

2 Дарвазалары ачын,/

гој сале� халг,
Сәдагәтини горујан халг
ичәри ҝирсин.

3 Сәнә там бел бағлајанла-
ры� �ифз едәрсән,

Онлара түкәнмәз сүл�
бәхш едәрсән,1

Чүнки Сәнә ҝүвәнирләр.À

4 Әбәди олараг Је�оваја
ҝүвәнин,3

Чүнки Ја��, Је�ова
әбәди гајадыр.4

5 О, �үндүрлүкдә, јухарыда
дуран шә�әрин сакинлә-
рини алчалтды.

Ону ашағы салыр,
Ону јерә атыр.
Ону тоз-торпаға туллајыр.

6 О, ајаг алтда галаҹаг,
Мәзлумун, фағырын
ајағы алтда».
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7 Сале�ин јолу доғрудур.
Сән доғру олдуғун үчүн
Сале�ин јолуну �амарла-
јарсан.

8 Еј Је�ова, �өкмләринин
јолунда

Сәнә үмид бағлајырыг.
Арзумуздур �әмишә
адын анылсын,
Сән аныласан.

9 Ҝеҹәләр варлығым
�әсрәтини чәкир,

Ру�ум Сәни ахтарыр;*

Јердә �өкмләрин
иҹра оланда

Јерин сакинләри
сале�лији өјрәнирләр.+

10 Пис адама лүтф ҝөстәрил-
сә дә,

Сале�лији өјрәнән дејил.,

Доғрулуг дијарында да
пислик едәҹәк,-

Је�ованын әзәмәтини
ҝөрмәјәҹәк.¸

11 Еј Је�ова, әлин галхыб,
амма онлар ҝөрмүрләр./

Онлар халгын үчүн ҝөс-
тәрдијин гејрәти ҝөрәндә
рүсвај олаҹаглар.

Бәли, дүшмәнләриндән
өтрү јандырдығын алов
онлары күлә дөндәрәҹәк.

12 Еј Је�ова, бизә сүл�ү
Сән бәхш едәҹәксән,1

Ахы �әр бир ишимизи
Сән баша чатдырырсан.

13 Еј Алла�ымыз Је�ова,
Сәндән башга ағалар
бизә ағалыг етди,À

Амма дилимиздә јалныз
Сәнин адындыр.3

14 Онлары мә�в етмәк,
хатирәләрини белә,
јох етмәк үчүн

Онлары ҹәзаландырдын.
Онлар артыг өлүдүрләр,
да�а јашамајаҹаглар.

Өлүмүн дустағыдырлар,
бир дә ајаға галхмајаҹаг-
лар.*

15 Сән халгы чохалтдын,
еј Је�ова,

Халгы артырдын;
Өзүнү шө�рәтләндирдин.+

Өлкәнин бүтүн сәр�әдлә-
рини ҝен-ҝен ҝенишлән-
дирдин.,

16 Еј Је�ова, башларына бәла
ҝәләндә Сәнә үз тутду-
лар.

Онлары ҹәзаландыранда
пычылтыјла, �әзин-�әзин
дуа едирдиләр.-

17 Еј Је�ова, Сән бизи
доғуш санҹысы тутан,

Санҹы чәкән,
Ағрыдан гышгыран
гадын кими етдин.

18 Һамилә идик,
доғуш санҹысы чәкдик,

Амма, санки,
күләк доғдуг.

Нә өлкәјә гуртулуш
верә билдик,

Нә дә орада јашамаг үчүн
өвлад доғулур.

19 «Сәнин өлүләрин јашаја-
ҹаг.

Мәним өлүләрим�
ајаға галхаҹаг.¸

Галхын, севинҹ сәдалары
уҹалдын,

Еј торпаг алтында
јатанлар!/

Сәнин ше�ин сүб� ше�инә�
бәнзәјир,

Јер өлүмүн дустагларыны
дирчәлдәҹәк.

20 Еј халгым, ичәри отаглары-
ныза ҝирин,

Арханызҹа гапылары
бағлајын.1
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Гәзәб кечәнәҹән,
Гыса мүддәтә ҝизләнин.*

21 Чүнки бах, Је�ова өлкәнин
сакинләрини тәгсирләри-
нә ҝөрә ҹәзаландырмаг
үчүн

Өз мәканындан ҝәлир.
Торпаг төкүлмүш ганлары
ашкар едәҹәк,

Артыг өлдүрүләнләри
ҝизләтмәјәҹәк».

27 О ҝүн Је�ова амансыз,
бөјүк, ҝүҹлү гылын-
ҹыјла+ ливјатанын�,
о сүрүнән иланын
ҹәзасыны верәҹәк,

Ливјатанын, о гыврылан
иланын,

О дәниздәки әжда�анын
ахырына чыхаҹаг.

2 О ҝүн онун үчүн
бу нәғмәни охујун:

«Көпүклү� шәраб верән
бағ!,

3 Мән Је�ова ону горујурам.-

Тез-тез ону сулајырам.¸

Ҝеҹә-ҝүндүз
кешијини чәкирәм,

Кимсә зәрәр вурмасын./

4 Мән да�а она гәзәбләнми-
рәм.1

Ким үстүмә тиканла,
гангалла дөјүшә чыхса,

Һамысыны ајаглајарам,
јандырыб күл едәрәм.

5 Јахшысы будур,
пәна�ыма сығынсын,

Гој Мәнимлә барышсын,
Мәнимлә сүл� бағласын».

6 Ҝәләҹәк ҝүнләрдә
Јагуб көк атаҹаг,

Исраил чичәкләнәҹәк,
шахәләнәҹәк,À

Өлкәни өз бары илә долду-
раҹаг.3
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7 О, ону вуранын
зәрбәсилә вурулмалы-
дырмы?

Јахуд ону өлдүрәнин гыр-
ғыныјла өлмәлидирми?

8 Горхунҹ сәслә онунла
чәкишиб ону говаҹагсан.

Шәрг күләји әсән ҝүн
О, шиддәтлә үфүрүб
ону говаҹаг.*

9 Беләҹә, Јагубун тәгсири-
нин кәффарәси верилә-
ҹәк;+

Ҝүна�ынын силинмәси
бу бә�рәни верәҹәк:

О, гурбанҝа�ын
бүтүн дашларыны

Тәбашир кими әзиб
тоза дөндәрәҹәк.

Нә Ашера бүтләри,
нә дә бухурдан галаҹаг.,

10 Исте�камлы шә�әр
сакинсиз галаҹаг;

Отлаглары бијабан кими
са�ибсиз олаҹаг,-

Орада бузов отлајаҹаг,
јатыб динҹәләҹәк.

Онун будагларыны јејиб
мә�в едәҹәк.¸

11 Будаглар гурујанда
Гадынлар ҝәлиб онлары
гопараҹаг,

Онлардан оҹаг галајаҹаг.
Бу халг надан халгдыр./

Буна ҝөрә Јараданы она
рә�м етмәјәҹәк,

Халиги она лүтф ҝөстәрмә-
јәҹәк.1

12 О ҝүн Је�ова ҝур-ҝур
ахан чајдан� тутмуш Мисир
вадисинәÀ кими бары вуруб
төкәҹәк. Беләҹә, еј Исраил
ә�ли, бир-бир топланаҹагсы-
ныз.3 13 О ҝүн бөјүк шејпур
чалынаҹаг.4 АшшурS торпа-
ғында тәләф оланлар, Мисир
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торпағына сәпәләнәнләр* ҝә-
либ Јерусәлимдә, мүгәддәс
дағда Је�оваја сәҹдә едәҹәк-
ләр.+

28 Вај �алына, еј Әфраим,

әјјашларынын тәкәб-
бүр таҹы�,

Еј шәраб дүшкүнләринин
барлы дәрәсинин башын-
да олан,

Онун фүсункар ҝөзәллији-
нин солан чичәји!

2 Будур, Је�ова ҝүҹлү-гүв-
вәтли бир нәфәри ҝөндә-
рәҹәк.

О, ҝурултујла јаған долу,
дағыдыҹы гасырға кими,

Ҝүҹлү туфан кими
Ону зәрблә јерә вураҹаг.

3 Әфраим әјјашларынын
тәкәббүр таҹлары

Тапдаг алтда галаҹаг,-

4 Онун фүсункар ҝөзәллији-
нин солан чичәји дә,

Барлы дәрәнин башында
олан чичәји,

Јај ҝәлмәмиш јетишән
јеләнҹири кими олаҹаг,

Ону ҝөрән дәр�ал дәриб
јејир.

5 О ҝүн ордулар Алла�ы Је-
�ова халгындан сағ галанлар
үчүн ҹалал таҹы, ҝөзәллик чә-
ләнҝи олаҹаг.¸ 6 О, �аким
күрсүсүндә отуран үчүн әда-
ләт ру�у, �үҹуму дарваза ағ-
зында дәф едәнләр үчүн ҝүҹ
мәнбәји олаҹаг./

7 Бунлар да шәрабын тәси-
риндән јолуну азыр,

Ички онлары сәндәләдир.
Ка�ин дә, пејғәмбәр дә
ичкидән јолуну азыр,

Шәраб онларын башыны
думанландырыр,
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Онлар ичкидән сәндәләјир-
ләр.

Алдыглары вә�јләр онлары
аздырыр,

Мү�акимәләриндә
сәбатсыздырлар.*

8 Сүфрәләри ијрәнҹ гусунту
ичиндәдир,

Бир тәмиз јер галмајыб.
9 Бу адам кими өјрәдир?
Хәбәри кимә анладыр?
Тәзәҹә сүддән кәсилмиш,
Дөшдән ајрылмыш ушаға?

10 «Әмр үстүнә әмр,
әмр үстүнә әмр,

Өлчү ипи+ үстүнә өлчү
ипи, өлчү ипи үстүнә
өлчү ипи,

Бир аз бурадан,
бир аз орадан».

11 О, бу адамларла кәкәлә-
јән адамлар васитәсилә, јад
дилдә данышаҹаг., 12 О, бир
дәфә онлара демишди: «Бура
динҹәлмә јеридир. Гој јорғун-
лар ҝәлиб динҹәлсин, бура
тәравәт мәканыдыр». Амма
онлар ешитмәк истәмәди.-

13 Је�ова онлара белә дејә-
ҹәк:

«Әмр үстүнә әмр,
әмр үстүнә әмр,

Өлчү ипи¸ үстүнә өлчү
ипи, өлчү ипи үстүнә
өлчү ипи,

Бир аз бурадан,
бир аз орадан».

Белә ки, онлар јеријәндә
Бүдрәјиб архасы үстә
јыхылсынлар,

Әзилсинләр, тәләјә дүш-
сүнләр, әлә кечсинләр./

14 Инди Је�ованын сөзүнү
ешидин, еј ловғалар,

Еј бу халгын Јерусәлимдә-
ки рә�бәрләри,
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15 Сиз дејирсиниз:

«Өлүмлә ә�д бағладыг,*

Мәзарла� сазиш бағладыг�.
Дашгын сулары ашыб-да-
шанда

Бизә чата билмәјәҹәк,
Чүнки јаланы өзүмүзә
сығынаҹаг етмишик,

Јаланын архасында
ҝизләнмишик».+

16 Буна ҝөрә Күлли-Ихтијар
Је�ова белә дејир:

«Мән Сионда тәмәл кими
сынанмыш даш, гојурам,

Мө�кәм тәмәлин гијмәтли
ҝушә дашыны.-

Она иман ҝәтирән тәлаша
дүшмәјәҹәк.¸

17 Мән әдаләти өлчү ипи/,
Сале�лији тараз едәҹәјәм.1

Јаланлар сығынаҹағыны
долудағыдаҹаг,

Пәна� јерини сулар баса-
ҹаг.

18 Өлүмлә бағладығыныз ә�д
ләғв едиләҹәк,

Мәзарла� бағладығын са-
зиш гүввәдә галмајаҹаг.À

Дашгын сулары дашыб ҝә-
ләндә

Сизи басыб әзәҹәк.
19 Һәр дәфә ҝәләндә

Сизи сүпүрүб апараҹаг.3

Һәр сә�әр ҝәләҹәк,
Ҝүндүз ҝәләҹәк,
ҝеҹә ҝәләҹәк.

Јалныз ва�имә онлара
ешитдикләрини анлада-
ҹаг�».

20 Јатаг узанмаг үчүн гыса,
Јорған бүрүнмәк үчүн
дардыр.
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21 Је�ова Фарисим дағында-
кы кими галхаҹаг,

Ҝибјон јанындакы дәрәдә
олдуғу кими ҹошаҹаг ки,*

Өз әмәлини, харигәли әмә-
лини,

Өз ишини, гејри-ади ишини
�әјата кечирсин.+

22 Сиз лағ етмәјин,,

Јохса буховларыныз сыхы-
лаҹаг.

Чүнки Күлли-Ихтијар, ор-
дулар Алла�ы Је�овадан
ешитдим ки,

Бүтүн мәмләкәтә� мә�в
�өкмү чыхарылыб.-

23 Гулаг верин,
сәсими динләјин,

Диггәтли олун,
дедијими ешидин.

24 Мәҝәр сәпин үчүн шумла-
јан бүтүн ҝүнү шумла-
јыр?

Мәҝәр дурмадан торпағы
әзиб малалајыр?¸

25 Торпағы �амарлајандан
сонра

Гара зирә, ҹирә сәпмир?
Буғданы, дарыны,
арпаны — �әрәсини
өз јериндә әкмир?

Тирәләрә пәринҹ/ әкмир?
26 Беләҹә, Алла�ы онудүзҝүн

јолла тәрбијә едир,
Ону өјрәдир.1

27 Гара зирә тахылдөјәнләÀ,
Ҹирә вәллә дөјүлмүр.
Бәли, гара зирә дәјәнәклә,
Ҹирә чубугла дөјүлүр.

28 Һеч чөрәклик тахылы
әзиб хырдалајырлар?

Јох, ону фасиләсиз
дөјмүрләр.3

Атлара гошулмуш тахыл-
дөјәнлә үстүндән кечсә-
ләр дә,

Ону әзиб хырдаламырлар.4
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29 Буда ордулар Алла�ы

Је�овадандыр,
Онун амалы ҝөзәлдир,
Һикмәти бөјүкдүр.*

29 «Әрјилин�, Давудун
ордуҝа� салдығы
Әрјилин вај �алына!+

Или илә ҹалајын,
Иллик бајрамларынызы
кечирин.,

2 Амма Мән Әрјилә
бәла ҝәтирәҹәјәм,-

Орада матәм,
ағлашма олаҹаг,¸

О, Мәним үчүн гурбанҝа�
оҹағына чевриләҹәк./

3 Сәнин әтрафында
ордуҝа� гураҹағам,

Паја чәпәр чәкиб сәни
мү�асирәјә алаҹағам,

Мү�асирә гурғулары
гураҹағам.1

4 Алчалаҹагсан,
Торпағын ичиндән
данышаҹагсан,

Ағзынын сөзләри
тоза бүрүнәҹәк.

Сәсин ҹиндарын сәси кими
ЈердәнÀ ҝәләҹәк,
Сөзләрин тоз-торпагдан
ҹиккилти кими чыхаҹаг.

5 Јағыларын изди�амы
тоз кими,3

Амансызлар күтләси
саман кими олаҹаг,4

Гәфилдән, бир ҝөз гырпы-
мында.S

6 Ордулар Алла�ы Је�ова
сәни хилас едәҹәк,

Ҝурултујла, зәлзәләјлә,
ҝур сәслә,

Фыртынајла, гасырғајла,
јандырыб-јахан аловла».m

6=B5 � �ÀfYSZS YÀZ*amB �WW*ÑmZ -d`O
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7 Онда Әрјиллә мү�арибә
едән бүтүн халгларын
изди�амы,*

Бүтүн онунла вурушанлар,
Она гаршы гојулан
мү�асирә гүлләләри,

Бүтүн она зүлм едәнләр
Јухуја, бир рөјаја дөнәҹәк.

8 Неҹә ки јухуда јемәк
једијини ҝөрән аҹ адам

Ојананда гарны аҹ олур,
Неҹә ки јухуда су ичдијини
ҝөрән сусамыш адам

Ојананда сусузлугдан
јаныр, �алсыз олур,

Сион дағы илә
мү�арибә едән

Бүтүн халгларын изди�а-
мы да елә олаҹаг.+

9 Мат-мәәттәл галын,,

Ҝөзүнүзү кор един,
кор олун.-

Онлар сәрхошдурлар,
анҹаг шәрабдан јох.

Онлар сәндәләјирләр,
анҹаг ичкидән јох.

10 Је�ова үзәринизә
ағыр јуху төкүб,¸

О, сизин ҝөзләринизи гапа-
ды, еј пејғәмбәрләр/,

О, сизин башынызы өртдү,
еј ҝөрүҹүләр1.

11 Сизин үчүн �әр вә�ј мө-
�үрләнмиш бир китабын сөз-
ләринә чеврилир.À Ону оху-
мағы баҹаран кимәсә вериб
дејәндә «ха�иш едирәм буну
оху», о дејир «баҹармарам, чүн-
ки мө�үрлүдүр». 12 Ону оху-
мағы баҹаран кимәсә вериб де-
јәндә «ха�иш едирәм буну
оху», о дејир «охумағы баҹар-
мырам».
13 Је�ова дејир: «Бу халг

Мәнә дилдә јахынлашыр,
Дилдә Мәнә �өрмәт едир,3

Үрәкдә исә Мәндән
узаглашыб.
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Онлара тәлгин едилән
Алла� хофу инсан әмрлә-
ринә дајаныр.*

14 Буна ҝөрә Мән бу халгын
башына �ејрәтли ишләр
ҝәтирәҹәјәм,+

Һејрәтли, гәрибә ишләр.
Мүдрикләринин �икмәти
јох олаҹаг,

Агилләрин ағлы
јоха чыхаҹаг».,

15 Нијјәтләрини вар ҝүҹү
илә Је�овадан ҝизләтмә-
јә чалышанларын вај �а-
лына!-

Ишләрини гаранлыг јердә
ҝөрүрләр,

Дејирләр:
«Кимдир бизи ҝөрән?

Кимдир бизи таныјан?»¸

16 Ҝөр неҹә позулмусунуз!
Һеч ҝил дулусчуја
тај тутулар?/

Һеч әшја ону дүзәлдән
барәдә:

«О, мәни дүзәлтмәјиб»,1

Мәмулат емалчысы
�аггында:

«Онун �еч нәдән
башы чыхмыр», — дејәр?À

17 Бир аздан Ливан мејвә ба-
ғына дөнәҹәк,3

Бағ исә мешә сајылаҹаг.4

18 О ҝүн карлар китабдакы
сөзләри ешидәҹәк,

Кор ҝөзләр гаранлыгдан,
зүлмәтдән азад олуб
ҝөрәҹәк.S

19 Је�ова �әлимләрин
�әдсиз севинҹи олаҹаг,

Халгын касыблары
Исраилин Мүгәддәсиндә
севинҹ тапаҹаг.m

20 Артыг залымлар олмајаҹаг,
Ловғалар јох олаҹаг,
Фикри-зикри јаманлыг
оланлар мә�в олаҹаг,U

21 О кәсләр ки, јаланла баш-
гасыны тәгсиркар чыхар-
дыр,

Шә�әр дарвазасындакы
мүдафиәчи� үчүн тәлә гу-
рур,*

Бош-бош бә�анәләрлә
сале�и әдаләтдән мә�рум
едирләр.+

22 Буна ҝөрә Ибра�ими гур-
таран Је�ова, Јагуб евинә
белә дејир:

«Јагуб да�а хәҹаләт чәкмә-
јәҹәк,

Үзү да�а солмајаҹаг�.-

23 О, Мәним әлимин иши олан
өвладларыны¸

Әтрафында ҝөрәндә
Бирликдә Мәним адымы
мүгәддәс тутаҹаглар,

Бәли, Јагубун Мүгәддәси-
ни мүгәддәс тутаҹаглар,

Исраилин Алла�ынын гар-
шысында е�тирамла ду-
раҹаглар./

24 Инадҹыл адамлар дәрракә-
ли олаҹаг,

Ҝилејләнәнләр нәси�әти
гәбул едәҹәк».

30 Је�ова дејир:
«Тәрс оғулларын
вај �алына!1

Өз нијјәтләрини �әјата
кечирирләр, Мәним јох,À

Ру�ума ујғун олмајан
иттифаглар гурурлар,

Беләҹә, ҝүна�а
ҝүна� гатырлар.

2 Мәнимлә мәслә�әтләшмә-
дән3 Мисирә ҝедирләр
ки,4

Фирон галасында
ҝизләнсинләр,

Мисирин көлҝәсинә
сығынсынлар.
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3 Лакин фирон галасы

сизин үчүн үз гарасы,
Мисирин көлҝәси
рүсвајчылыг олаҹаг.*

4 Онун әјанлары Суандадыр,+

Елчиләри Һанисә ҝедиб
чыхыб.

5 Һамы Мисирә ҝөрә
рүсвај олаҹаг,

Чүнки бу халгдан �еч кимә
фајда јохдур.

Онлардан �еч бир көмәк,
хејир ҝәлмир,

Тәкҹә рүсвајчылыг,
хәҹаләт ҝәлир».,

6 Ҹәнуб �ејванларына гар-
шы �өкм:

Елчиләр мал-дөвләтләрини
ешшәјин белинә,

Тәдарүкләрини дәвә донга-
рына јүкләјиб

Зүлм-зилләт дијарындан,
Асланлар,
нәрилдәјән асланлар,

Ҝүрзәләр, учан аловлу
иланлар дијарындан ке-
чириб апарырлар.

Амма бүтүн бунларын
халга �еч бир хејри
дәјмәјәҹәк.

7 Чүнки Мисирин көмәји
бошдур, �еч нәдир;-

Буна ҝөрә она «тәрпәнмәз
Ра�аб¸» адыны вердим.

8 «Инди дур ҝет онларын
ҝөзүнүн габағында
бунулөв�әјә �әкк ет,

Китаба јаз./

Гој ҝәләҹәк ҝүн үчүн
Даими шә�адәт олараг
галсын.1

9 Чүнки онлар аси халгдыр,À

јаланчы нәсилдир,3

Је�ованын ганунуну�
ешитмәк истәмәјән
сојдур.4

7>B= � �*fd/ ZÀaSÑÀbSZSD

10 Ҝөрүҹүјә “ҝөрмә”,
Вә�ј алана “бизә доғру
вә�јләр сөјләмә”* дејир-
ләр.

Дејирләр: “Бизә хош олан
сөзләр сөјлә, ујдурма хә-
јаллар даныш,+

11 Јолдан дөн, ҹығырдан чых.
Јанымызда Исраилин Мү-
гәддәсинин адыны чәк-
мә”».,

12 Буна ҝөрә Исраилин Мү-
гәддәси белә дејир:

«Бу сөзү рәдд едиб-

Јалана, сахтакарлыға
ҝүвәндиниз,

Онлара архаландыныз.¸

13 Бу тәгсириниз чатламыш
дивар кими олаҹаг,

Јыхылмаг үзрә олан гарын
вермиш дивар кими,

Гәфилдән, бир ҝөз гырпы-
мында учаҹаг.

14 О, ири ҝил күп кими сына-
ҹаг,

Чилик-чилик олаҹаг,
Бир гырығы белә, оҹагдан
көз ҝөтүрмәјә,

Ҝөлмәчәдән� су ҝөтүрмәјә
јарамајаҹаг».

15 Күлли-Ихтијар Је�ова,
Исраилин Мүгәддәси
белә дејир:

«Мәнә сары дөнүб
архајынлашсајдыныз,
хилас олардыныз.

Сакитлик вә етибар
сизин ҝүҹүнүз оларды»./

Амма истәмәдиниз.1

16 Әксинә, дединиз: «Хејр,
ата миниб гачаҹағыг!»

Бәли, гачаҹагсыныз.
«Јүјрәк атлара миниб
чапаҹағыг!»À

Елә сизи гованлар да
јүјрәк олаҹаг.3
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17 Мин нәфәр бир нәфәрин

�әдәсиндән әсәҹәк,*

Беш нәфәрин �әдәсиндән
гачаҹагсыныз,

Сиздән галанлар
дағ башындакы дирәк,

Тәпә башындакы
бајраг кими оланадәк.+

18 Лакин Је�ова
сәбирлә ҝөзләјир ки,
сизә лүтф ҝөстәрсин,,

О галхаҹаг ки, сизә мәр�ә-
мәт ҝөстәрсин.-

Чүнки Је�ова
�аггАлла�дыр.¸

Нә хошбәхтдир үмидини
Она бағлајанлар�!/

19 Ҹамаат Сиона, Јерусәли-
мә1 гајыдыб орада јашајан-
да артыг ағламајаҹагсан.À Сән
фәрјад едәндә О, сәнә лүтф
ҝөстәрәҹәк, сәсини ешит-
ҹәк сәнә �ај верәҹәк.3 20 Је-
�ова сәнә дәрди чөрәк кими,
зүлмү су кими версә дә,4 Бөјүк
Нәси�әтчин артыг Өзүнү ҝиз-
ләтмәјәҹәк, Бөјүк Нәси�әтчи-
ниS өз ҝөзүнлә ҝөрәҹәксән.
21 Ишдир, саға вә ја сола дөн-
сән,m гулағына архадан бу сәс
ҝәләҹәк: «Јол будур. U Бу јолла
ҝет».

22 Ојма бүтләринизин ҝү-
мүш өртүјүнү, төкмә бүтләри-
низин гызыл өртүјүнү мурдар-
лајаҹагсыныз.V Онлары ајбашы
әскиси кими туллајыб дејә-
ҹәксиниз: «Итил!»�Ä 23 Онда
Алла� сәпдијиниз тохумла-
ра јағыш јағдыраҹаг,W торпа-
ғын мә�сулу бол вә бәрәкәт-
ли олаҹаг.Y О ҝүн мал-гараныз
ҝениш отлагларда отлајаҹаг.Z

24 Са�әдә ишләјән өкүз вә еш-
шәк күрәклә, јаба илә соврул-
муш, туршәнҝ гатылмыш јем

7>B5< � �*fd/ �Zd Ä¾4WÀUÀZWÀ`D 7>B66
� ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB bdWW*Um+ \ZW*`*
wVS`x /1UÀÆÀVaSZS4D

јејәҹәк. 25 Бөјүк гырғын ҝү-
нүндә, гүлләләр јыхыланда
�әр уҹа дағда, �әр �үндүр тә-
пәдә чајлар, архлар ахаҹаг.*

26 Је�ова Өз халгынын сы-
нығыны сарыдығы+ ҝүн, вур-
дуғу ағыр јараны сағалтдығы,

ҝүн бәдирләнмиш ајын ишы-
ғы ҝүнәш ишығы кими ола-
ҹаг, ҝүнәш ишығы исә једди
гат парлаг олаҹаг,- једди ҝү-
нүн ишығы кими.
27 Будур, узаглардан

Је�ованын ады
Гәзәби илә алышыб ја-
нараг, топа булудларла
ҝәлир.

Ағзы �ирсли сөзләрлә до-
лудур,

Дили јандырыб-јахан
алов кимидир.¸

28 Онун ру�у� боғаза чыхан
сел кимидир,

Халглары �әлак әләјиндә
әләјәҹәк.

Үммәтләри јолдан аздыр-
маг үчүн ағызларына
јүјән тахаҹаг./

29 Сизин ма�ныныз исә
Бајрама �азырлашдығыныз
ҝеҹә охунан ма�ны кими
олаҹаг,1

Үрәјиниз Је�ованын дағы-
на, Исраилин ГајасынаÀ

галхан,
Ҝедә-ҝедә түтәк чалан
адам кими ҹуша ҝәләҹәк.

30 Је�ова гүдрәтли сәсини3

ешитдирәҹәк.
Шиддәтли гәзәблә,4

јандырыб-јахан аловла,S

Лејсанлаm,
ҝөј ҝурултусујла,

ДолуU илә енән голунуV

ашкар едәҹәк.
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31 Је�ованын сәсиндән

Ашшур ләрзәјә ҝәләҹәк;*

О, онудәјәнәклә вураҹаг.+

32 Ашшурун үзәринә Је�ова-
нын ендирдији ҹәза дәјә-
нәјинин �әр зәрбәси

Гавал сәси, чәнҝ сәси илә
мүшајиәт олунаҹаг,,

О, јарағыны ојнадараг
онларла вурушаҹаг.-

33 Онун үчүн Тофет�¸

артыг �азырдыр,
Падша�ы үчүн дә
�азырдыр./

Одун галағы үчүн јери
дәрин вә енли едиб,

Орада чохлу одун вә
ҝүҹлү алов вар.

Је�ованын нәфәси пүс-
күрән күкүрд шырнағы
кими,

Ону јандырыб-јахаҹаг.

31 Көмәк үчүн
Мисирә ҝедән,1

Атлара ҝүвәнән,À

Ҹәнҝ арабаларынын сајына
архаланан,

Ҝүҹлү дөјүш атларына�
бел бағлајан кәсләрин
вај �алына!

Онлар Исраилин Мүгәддә-
синә тәрәф бахмыр,

Је�ованы ахтармырлар.
2 О, �икмәт са�ибидир,

бәла ҝәтирәр,
Сөзүнү ҝери ҝөтүрмәз,
О, шәр иш ҝөрәнләрин
евинә гаршы,

Бәдәмәлләри дәстәкләјән-
ләрә гаршы галхар.3

3 Ахы мисирлиләр Алла� де-
јил, фани инсандыр;

Атлары ру� дејил, ҹисим-
дир.4

7>B77 � �d`*/* �\e1b YÀÑ,SZ `ÀY4S
\W*Z YÀÆ*4S U*Z*` U1`S +SW/S`S`D 75B5
� �*fd/ aº,*`SWÀ`ÀD

Је�ова әлини узаданда
Көмәк едән бүдрәјәҹәк,
Көмәк алан јыхылаҹаг;
Икиси дә бир јердә
мә�в олаҹаг.

4 Је�ова мәнә белә деди:
«Ордулар Алла�ы Је�ова
Сион дағы вә онун тә-
пәси үчүн вурушмаға
ҝәләндә

Башына топлашмыш чо-
банларын сәсиндән
горхмајан,

Онларын �ај-күјү гаршы-
сында ҝери чәкилмәјән,

Шикарынын үстүндә
нәрилдәјән шир кими,
ҹаван, ҝүҹлү шир кими
ҝәләҹәк.

5 Ордулар Алла�ы Је�ова
гуштәк шығыјыб ҝәлә-
ҹәк, Јерусәлими мүдафиә
едәҹәк.*

Ону горујуб хилас едәҹәк.
Ону �ифз едиб гуртара-
ҹаг».

6 «Еј Исраил ә�ли, гудурған-
ҹасына аси чыхдығыныз Кәсә
тәрәф гајыдын.+ 7 Чүнки о
ҝүн �әр кәс өз әлләринин иши
олан, ҝүмүшдән, гызылдан дү-
зәлдилмиш пуч алла�ларыны
рәдд едәҹәк.

8 Ашшурлу гылынҹдан өлә-
ҹәк, амма инсан гылын-
ҹындан јох,

Гылынҹын ағзына дүшә-
ҹәк, амма инсан гылын-
ҹынын јох.,

Гылынҹдан гачаҹаг,
Ҹаванлары көлә едиләҹәк.

9 Гајасы дә�шәтдән
јоха чыхаҹаг,

Әјанлары бајрағы ҝөрәндә
ҹанларына вәлвәлә дү-
шәҹәк».
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Сөнмәз алова
�ансымыз дөзә биләр?”

15 Даима сале�ликдә
аддымлајан,*

Доғруданышан,+

Һарам, надүрүст ҝәлири
рәдд едән,

Әлини рүшвәтдән узаг
тутан,,

Ган төкәнләрин мәшвәрә-
тинә гулаг тыхајан,

Пислији ҝөрмәмәк үчүн
ҝөзләрини бағлајан кәс

16 Уҹа зирвәләрдә јашар,
Гаја исте�камлары она
сығынаҹаг олар,

Рузиси түкәнмәз,
Сују гуртармаз».-

17 Сәнин ҝөзләрин падша�ы
ҹа�-ҹалалында ҝөрәҹәк,

Узаглардакы дијары
ҝөрәҹәк.

18 Одә�шәти ағлындан
кечирәрәк дејәҹәксән:

«Һаны о мирзә?
Һаны о хәраҹы өлчән?¸

Һаны о бүрҹләри сајан?»
19 Да�а о азғын халгы

ҝөрмәјәҹәксән,
О халгы ки дили анлашыл-
маздыр,

Нә кәкәләдијини
баша дүшмүрсән./

20 Сиона, бајрамлар кечирди-
јиниз шә�әрә бир бах!1

Ҝөрәҹәксән, Јерусәлим
динҹлик мәканыдыр,

Сөкүлмәз бир чадыр кими-
дир.À

Мыхлары чыхарылмаз,
Ипләриндән бири дә
гырылмаз.

21 Әзәмәт Са�иби Је�ова
Бизим үчүн гојнундан
чајлар, енли архлар ахан
мәкан олаҹаг,

Ораја аварлы ҝәми донан-
масы ҝирмәз,

Әзәмәтли ҝәмиләр
орадан кечмәз.

22 Чүнки Је�ова бизим
Һакимимиздир,*

Је�ова бизим
Ганунверәнимиздир,+

Је�ова бизим
Падша�ымыздыр,,

Бизи гуртаран Одур.-

23 Сәнин ипләрин бошалаҹаг;
Дор ағаҹы мө�кәм дурмур,
јелкән тарым чәкилмир.

О вахт чохлу талан малы
пајланаҹаг,

Һәтта ахсаглар бол гәни-
мәт ҝөтүрәҹәк.¸

24 Һеч бир сакин
«хәстәјәм» демәјәҹәк./

Орада јашајанларын
ҝүна�ы бағышланаҹаг.1

34 Еј халглар,
јахын ҝәлиб ешидин,

Динләјин, еј үммәтләр!
Гој јер үзү вә онудолду-
ранлар,

Торпаг вә онун мә�сулу
гулаг версин.

2 Је�ованын гәзәби бүтүн
халглара гаршыдыр,À

Һиддәти ордуларына
гаршыдыр;3

Онлары мә�в едәҹәк,
Гылынҹ ағзына верәҹәк.4

3 Онларын лешләри
атылыб галаҹаг,

Ҹәсәдләриндән
үфунәт галхаҹаг.S

Ганлары дағлары
исладаҹаг�.m

4 Ҝөјләрин бүтүн ордусу
чүрүјәҹәк,

Ҝөјләр тумар кими
бүкүләҹәк.
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Гуру јарпаг мејнәдән дүш-
дүјү кими,

Бүзүшмүш әнҹир
ағаҹдан төкүлдүјү кими,

Онун бүтүн ордусу солухуб
төкүләҹәк.

5 «Гылынҹым ҝөјдә ислана-
ҹаг.*

Әдумун+, мә�вә мә�кум ет-
дијим о халгын үзәринә
ениб

Һөкмү иҹра едәҹәк.
6 Је�ованын гылынҹы

дојунҹа ган ичәҹәк,
Дојунҹа пиј, јејәҹәк,
Гочларын, тәкәләрин га-
ныны,

Гочларын бөјрәк пијини.
Је�ова Бозра�да гурбан
кәсәҹәк,

Әдум торпағында
бөјүк гырғын төрәдәҹәк.-

7 Онларла бирликдә өкүзләр
дә гырылаҹаг,

Ҹөнҝәси дә, јекәси дә.
Ганлары өлкәләрини исла-
даҹаг,

Пијләри торпаға �опаҹаг».
8 Је�ованын интигам

ҝүнүдүр,¸

Сиона едилән зүлмләрә
ҝөрә гисас илидир./

9 Онун� чајлары гатрана,
Торпағы күкүрдә дөнәҹәк.
Өлкәси јанар гатран кими
олаҹаг.

10 Ҝеҹә-ҝүндүз јанаҹаг,
сөнмәјәҹәк.

Әбәди түстүләнәҹәк.
О, нәсилдән-нәслә
виранә галаҹаг,

Бир дә ораја инсан ајағы
дәјмәјәҹәк.1

11 Орада гутан, охлу кирпи
мәскән салаҹаг,

78B= � Ã¾`ºZº`E ¿/dYdZ ]*Ub*fbm �\4O
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Гулаглы бајгуш,
гузғун јашајаҹаг.

О, ону виранәлик ипи илә,
Бошлуг шагулу илә өлчә-
ҹәк.

12 Әсилзадәләриндән
�еч бири падша�лыға
дәвәт алмајаҹаг,

Бәјләринин нәсли кәсилә-
ҹәк.

13 Бүрҹләриндә тикан
битәҹәк,

Галаларыны ҝиҹиткән,
гангал басаҹаг.

Ора чаггал јувасына,*

Дәвәгушу ојлағына
чевриләҹәк.

14 Орада сә�ра �ејванлары
улајан �ејванларла ҝөрү-
шәҹәк,

Чөл кечиләри�
бир-бирини сәсләјәҹәк,

Чобаналдадан јува салаҹаг,
динҹлик тапаҹаг.

15 Орада илан јува салыб
јумурта гојаҹаг,

Балаларыны јумуртадан
чыхарыб көлҝәсинә јыға-
ҹаг.

Орада чалағанлар ҹүтләри
илә топлашаҹаг.

16 Је�ованын китабыны
арашдыр вә ону уҹадан
оху.

Бах, �еч бири әскик дејил,
Һәр биринин ҹүтү
јанындадыр,

Чүнки бу фәрман Је�ова-
нын ағзындан чыхыб,

Онун ру�у онлары
бир јерә топлајыб.

17 О Өзү онлар үчүн
пүшк атды,

Өз әли илә өлчүб онлара
јер верди.
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Һәмишәлик о јерә
са�иб олаҹаглар,

Нәсилдән-нәслә
орада јашајаҹаглар.

35 Сә�ра вә гураг торпаг
севинәҹәк,*

Дүзләр шадланаҹаг, зәфә-
рантәк чичәкләнәҹәк,+

2 Ҝүл-чичәк ачаҹаг,,

Шадланыб ҹуша ҝәләҹәк.
Ливанын әзәмәти,-

Кармеллә¸ Шаронун/ ҹа�-
ҹалалы она вериләҹәк.

Инсанлар Је�ованын әзә-
мәтини, Алла�ымызын
ҹалалыны ҝөрәҹәкләр.

3 Сүстләшмиш голлары
гүввәтләндирин,

Титрәјән дизләрә
тәпәр верин.1

4 Үрәји тәлаш кечирәнләрә
дејин:

«Мө�кәм олун, горхмајын!
Алла�ыныз гисас алмаға
ҝәләҹәк,

Интигам алмаға ҝәләҹәк.À

Ҝәлиб сизә ниҹат верә-
ҹәк».3

5 О вахт корларын ҝөзләри
ачылаҹаг,4

Карларын гулаглары
ешидәҹәк.S

6 О вахт ахсаглар
марал кими сычрајаҹаг,m

Лалларын дили севинҹдән
ҹә�-ҹә� вураҹаг. U

Сә�рада булаглар
гајнајаҹаг,

Дүзләрдә чајлар ахаҹаг.
7 Гарсымыш торпаг

гамышлы ҝөлә,
Сусуз торпаг булаглар дија-
рына дөнәҹәк.V

Чаггалларын јувасы,Ä

динҹлик јерләри
чајыр-чәмән олаҹаг,

Гарғы, гамыш битирәҹәк.

8 Орада ҝениш бир јол
олаҹаг,*

О јол Мүгәддәслик јолу
адланаҹаг.

Бу јолла мурдар адам
јеримәјәҹәк.+

Бу јол ону сечәнләрин јолу
олаҹаг,

Ахмаг тәсадүфән бу јола
чыхмајаҹаг.

9 Орада асланлар ҝәзмәјә-
ҹәк,

Јыртыҹы �ејванлар бу јола
чыхмајаҹаг,

Онлара орада
раст ҝәлинмәјәҹәк.,

Јалныз фидјә илә гуртул-
мушлар бу јолла ҝедә-
ҹәк.-

10 Је�ованын гуртулуш вер-
дикләри гајыдаҹаг,¸

севинҹ сәдаларыјла
Сиона ҝәләҹәк./

Сонсуз фәрә� башларынын
таҹы олаҹаг.1

Онларын нәсиби шадлыг
вә севинҹ олаҹаг,

Гәм-гүссә гачыб ҝедәҹәк.À

36 Һизгијјә падша�ын �а-
кимијјәтинин он дөр-

дүнҹү илиндә Ашшур3 падша-
�ы Синахериб галхыб Јә�уда-
нын бүтүн гала-шә�әрләрини
истила етди.4 2 Ашшур пад-
ша�ы рәбсагы�S бөјүк гошунла
Ла�ишдәнm Јерусәлимә, Һиз-
гијјә падша�ын јанына ҝөн-
дәрди. Онлар ҝәлиб ҹамашыр-
чы тарласына ҝедән баш јолун
үстүндәки јухары чар�овузун
су кәмәринин U јанында дурду-
лар.V 3 Онда ешикағасы Хил-
гијјә оғлу Әлјаким,Ä катиб Сәб-
наW вә салнамәчи Асәф оғлу
Јуа� онларын габағына чых-
дылар.

4 Рәбсаг онлара деди: «Һиз-
гијјәјә дејин ки, бөјүк �өкмдар,
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Ашшур падша�ы белә де-
јир: “Сән нәјә архаланырсан?*

5 Дејирсән: “Мү�арибә апар-
маг үчүн ағлым да вар, ҝүҹүм
дә”. Лакин бунлар бош сөз-
ләрдир. Кимә ҝүвәнирсән ки,
мәнә гаршы чыхмаға �үнәр
етмисән?+ 6 Сән о сыныг га-
мыша, Мисирә архаланырсан?
О гамыш она сөјкәнәнин әли-
нә батыб ону дешәр. Мисир
�өкмдары фирон она ҝүвәнән-
ләрин �амысы үчүн беләдир.,

7 Бәлкә дејәҹәксиниз: “Алла-
�ымыз Је�оваја ҝүвәнирик”?
Мәҝәр бу, �әмин о Алла� дејил
ки, Һизгијјә Онун сәҹдәҝа�ла-
рыны, гурбанҝа�ларыны дағы-
дыб- вә Јә�уда илә Јерусәлимә
јалныз Јерусәлимдәки гурбан-
ҝа�ын габағында сәҹдә гылма-
ғы бујуруб?”¸ 8 Ҝәл �өкмда-
рым Ашшур падша�ы/ илә мәр-
ҹә ҝир: әҝәр сән ики мин сүва-
ри тапсан, сәнә о гәдәр ат
верәрәм. 9 Сән арабалар вә
сүвариләр үчүн Мисирә ҝүвән-
дијин �алда, �өкмдарымын ән
кичик хидмәтчиси олан вали-
ләриндән бирини неҹә мәғлуб
едә биләрсән? 10 Елә билир-
сән, мән Је�овадан иҹазәсиз
бураны дағытмаға ҝәлмишәм?
Је�ова Өзү мәнә дејиб: “Бу өл-
кәјә �үҹум ет, ораны дармада-
ғын елә”».

11 Онда Әлјаким, Сәбна1 вә
Јуа� рәбсагаÀ дедиләр: «Гулла-
рынла арами дилиндә3 даныш,
биз баша дүшүрүк. Јә�удилә-
рин дилиндә данышма, дива-
рын үстүндәки халг ешидир».4

12 Рәбсаг деди: «Мәҝәр �өкм-
дарым мәни ҝөндәриб ки, бу
сөзләри тәкҹә ағанызла сизә
дејим? Диварда отуран адам-
лар да буну ешитмәлидир. Он-
лар да сизинлә бирликдә нә-
ҹисләрини јејиб сидикләрини
ичәҹәкләр».

13 Рәбсаг дуруб јә�удилә-
рин дилиндә уҹа сәслә де-
ди:* «Бөјүк �өкмдар Ашшур
падша�ынын сөзүнү ешидин.+

14 Падша� дејир: “Гој Һизгијјә
сизи алдатмасын. О, сизи гур-
тара билмәјәҹәк!, 15 Гој Һиз-
гијјә: “Је�ова бизи мүтләг
хилас едәҹәк, Ашшур пад-
ша�ы бу шә�әрә ҝирә билмәјә-
ҹәк”, — дејиб сизи Је�оваја ар-
хајын етмәсин.- 16 Һизгијјәјә
гулаг асмајын. Ашшур падша-
�ы дејир: “Мәнимлә сүл� бағ-
лајын, мәнә тәслим олун. Онда
�әр бириниз өз мејнәсинин,
өз әнҹир ағаҹынын мејвәси-
ни јејәҹәк, өз �овузунун сују-
ну ичәҹәк. 17 Сонра мән ҝә-
либ сизи өлкәнизә бәнзәр бир
өлкәјә, тахыл, тәзә шәраб,
чөрәк, үзүмлүкләр олан ди-
јара апараҹағам.¸ 18 Гој Һиз-
гијјә сизи “Је�ова бизи хи-
лас едәҹәк” дејә алдатма-
сын. Халгларын алла�ларын-
дан �ансы бири өз өлкәсини
Ашшур падша�ынын әлиндән
гуртара билиб?/ 19 Һаны Һә-
мәсин, Арпадын алла�лары?1

Һаны СәфарваиминÀ алла�ла-
ры? Онлар Сәмәријјәни мәним
әлимдән гуртара билдиләр?3

20 Өлкәләрин алла�ларындан
�ансы бири өз өлкәсини мә-
ним әлимдән гуртара билиб
ки, Је�ова да Јерусәлими мә-
ним әлимдән гуртарсын?”»4

21 Халг динмәз-сөјләмәз да-
јаныб она бир кәлмә дә ҹаваб
вермәди. Чүнки падша�дан
әмр ҝәлмишди ки, �еч ким она
ҹаваб вермәсин.S 22 Ешик-
ағасы Хилгијјә оғлу Әлјаким,
катиб Сәбнаm, салнамәчи Асәф
оғлу Јуа� јахаларыны ҹырыб
Һизгијјәнин јанына ҝәлдиләр
вә рәбсагын сөзләрини она
чатдырдылар.
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37 Һизгијјә падша� буну
ешидәндә јахасыны ҹыр-

ды, чула бүрүнүб Је�ова-
нын мәбәдинә ҝетди.* 2 Сон-
ра ешикағасы Әлјакими, катиб
Сәбнаны, ка�инләрин ағсаг-
галларыны Амуз оғлу Әши-
ја пејғәмбәрин+ јанына ҝөндәр-
ди. Онлар да чула бүрүнмүш-
дүләр. 3 Онлар ҝәлиб Әшија
пејғәмбәрә дедиләр: «Һизгијјә
белә дејир: “Бу ҝүн дәрд, тәнә,
рүсвајчылыг ҝүнүдүр. Бәтндә-
ки ушаглар ҝәлир, амма анала-
рын доғмаға ҝүҹү јохдур.,

4 Бәлкә, Алла�ын Је�ова Аш-
шур падша�ынын вар олан Ал-
ла�а мејдан охумаға ҝөндәр-
дији рәбсагын сөзләрини еши-
дәр.- Дедији сөзләрә ҝөрә
Алла�ын Је�ова онунла �агг-
�есаб чәкәр. Она ҝөрә сағ га-
ланлар¸ үчүн Алла�а дуа ет/”».

5 Һизгијјә падша�ын әјан-
лары Әшијанын јанына ҝәлди-
ләр.1 6 Әшија деди: «Һөкмда-
рыныза чатдырын ки, Је�ова
белә дејир: “Ешитдијин сөзләр,
Ашшур падша�ынын әјанла-
рынынÀ Мәнә гаршы дедији
күфрләр сәни горхуја салма-
сын.3 7 Мән онун ағлына бир
фикир салаҹағам. О, бир хә-
бәр ешидиб өз өлкәсинә гајы-
даҹаг.4 Мән ону өз өлкәсиндә
гылынҹ ағзына верәҹәјәм”».S

8 Рәбсаг Ашшур падша�ы-
нын Ла�ишдән чыхдығыны
ешидәндә онун јанына гајыт-
ды вә ҝөрдү ки, о, Либна илә
вурушур.m 9 Падша�а Һәбәш
падша�ы Тир�аганын онунла
дөјүшмәјә ҝәлдији хәбәри чат-
мышды. О, бу хәбәри ешидән-
дә јенидән Һизгијјәјә гасид-
ләр U ҝөндәриб деди: 10 «Јә-
�уда падша�ы Һизгијјәјә сөј-
ләјин: “Гој ҝүвәндијин Алла�
“Ашшур падша�ы Јерусәлими
алмајаҹаг” дејиб сәни алдат-

масын.* 11 Ашшур падша�-
ларынын бүтүн мәмләкәтлә-
ри виран гојдуғу сәнә мә-
лумдур.+ Елә билирсән, сән
хилас олаҹагсан? 12 Атала-
рымын мә�в етдији халгла-
рын алла�лары онлары гур-
тара билди?, Һаны Гозан, Һар-
ран-, Рәсәф? Һаны Тәл-Әссарда
олан Әдән ҹамааты? 13 Һаны
Һәмәс падша�ы, Арпад пад-
ша�ы, Сәфарваим¸ шә�әрләри-
нин, Һинанын, Ивва�ын пад-
ша�лары?”»

14 Һизгијјә гасидләрдән
мәктублары алыб охуду. Сон-
ра Је�ованын мәбәдинә ҝет-
ди, онлары Је�ованын өнүн-
дә ачыб јерә сәрди./ 15 Һиз-
гијјә Је�оваја дуа етди:1

16 «Еј кәррублар үзәриндә�
отуран ордулар Алла�ыÀ, Ис-
раилин Алла�ы Је�ова! Дүнја-
дакы бүтүн сәлтәнәтләрин Ал-
ла�ы тәк Сәнсән. Ҝөјләри,
јери Сән хәлг етмисән. 17 Гу-
лаг вер, Је�ова, ешит!3 Нә-
зәр сал, ја Је�ова, ҝөр!4 Еј
вар олан Алла�, Сәнә мејдан
охујан Синахерибин сөзлә-
рини ешит.S 18 Је�ова, дүз-
дүр, Ашшур падша�лары бү-
түн мәмләкәтләри, елә өз мәм-
ләкәтләрини дә дармадағын
едибләр.m 19 Онларын алла�-
ларыны ода атыб јандырыб-
лар, U чүнки онлар алла� дејил,
инсан әлинин ишидир, тахта-
дыр, дашдыр.V Елә она ҝөрә
онлары мә�в едә билибләр.
20 Еј Алла�ымыз Је�ова, бизи
онун әлиндән гуртар. Гој бу
ҹа�андакы бүтүн сәлтәнәтләр
билсин ки, тәк Сән Алла�сан,
еј Је�ова».Ä

21 Амуз оғлу Әшија Һизгиј-
јәјә хәбәр ҝөндәриб деди: «Ис-
раилин Алла�ы Је�ова белә
дејир: “Сән Ашшур падша�ы
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Синахериблә бағлы Мәнә
дуа етдијин* үчүн 22 Је�ова
онун �аггында белә дејир:

“Бакирә Сион гызы �әгарәт
едиб сәни лаға гојур.

Јерусәлим гызы сәнә
бахыб башыны булајыр.

23 Сән кимә мејдан
охујурдун?+

Кимә күфр едирдин?
Кимә сәсини галдырыр-
дын?,

Кимә мәғрур ҝөзләрлә
бахырдын?

Исраилин Мүгәддәсинә?!-

24 Гулларыны ҝөндәриб
Је�оваја мејдан охудун:¸

“Сајсыз ҹәнҝ арабала-
рымла

Дағларын зирвәсинә
галхаҹағам,/

Ливанын уҹгарларынадәк
ҝедәҹәјәм.

Онун әзәмәтли сидрләри-
ни, сечмә ардыҹларыны
кәсәҹәјәм.

Ән �үндүр јерләринә, сых
мешәләринә ҝирәҹәјәм.

25 Гујулар газыб
суларыны ичәҹәјәм,

Дабанымла Мисирин чајла-
рыны гурудаҹағам”.

26 Ешитмәмисән ки,
бинеји-гәдимдән бу гәра-
ра алынмышдыр?

Кечмиш ҝүнләрдән
буну �азырламышам,1

Инди исә �әјата кечирәҹә-
јәм.À

Сән галалы шә�әрләри ха-
рабазара чевирәҹәксән.3

27 Онларын сакинләри
чарәсиз галаҹаг.

Онлары дә�шәт бүрүјәҹәк,
рүсвај олаҹаглар.

Онлар чөлләрин
от-әләфи олаҹаглар,

Дамларда битән,
сәмум јелинин гарсадығы
от олаҹаглар.

28 Амма Мән сәнин отуру-
шундан, дурушундан,
ҝиришиндән, чыхышын-
дан,*

Мәнә олан �иддәтиндән
аҝа�ам,+

29 Мәнә гаршы гәзәбин,,

нәрәләрин гулағыма
чатыб.-

Гармағымы бурнуна кечи-
рәҹәјәм, јүјәними¸ ағзына
салаҹағам,

Ҝәлдијин јолла сәни
ҝери гајтараҹағам”.

30 Еј Һизгијјә, сәнин үчүн
әламәт бу олаҹаг: бу ил өз-өзү-
нә битән� мә�сулу, икинҹи ил
ондан ҹүҹәрән тахылы јејәҹәк-
синиз. Үчүнҹү ил тохум сәпиб
әкин бичәҹәксиниз, үзүмлүк-
ләр салыб барыны јејәҹәкси-
низ./ 31 Јә�уда евиндән гур-
туланлар, сағ галанлар1 ашағы
көк атыб јухары бә�рә ҝәтирә-
ҹәкләр. 32 Галанлар Јерусә-
лимдән, гуртуланлар Сион да-
ғындан чыхаҹаг.À Ордулар Ал-
ла�ы Је�ова буну Өз гејрәти
илә едәҹәк.3

33 Је�ова Ашшур падша�ы
�агда белә дејир:4

“О, бу шә�әрә ҝирмәјәҹәк,S

Бураја ох атмајаҹаг,
Гаршысына галханла
ҝәлмәјәҹәк,

Әтрафында мү�асирә бән-
ди гурмајаҹаг.m

34 Ҝәлдији јолла
ҝери гајыдаҹаг.

Бу шә�әрә ајаг басмаја-
ҹаг”, — бәјан едир Је�ова.

35 “Өз адым наминә,
Гулум Давудун хатиринә
бу шә�әри горујаҹағам,
хилас едәҹәјәм”». U
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36 Је�ованын мәләји ҝә-

либ ашшурлуларын ордуҝа-
�ында 185 000 нәфәри гырды.
Ҹамаат сә�әр галханда ҝөрдү
ки, �әр тәрәф мејитлә долу-
дур.* 37 Ашшур падша�ы Си-
нахериб ҝери чәкилиб Нејнә-
ваја�+ ҝетди вә орада галды.,

38 Алла�ы Нәсру�ун мәбәдин-
дә сәҹдә гыланда оғуллары
Әдрамәликлә Шарасар ону гы-
лынҹла өлдүрдүләр- вә Урар-
ту¸ өлкәсинә гачдылар. Оғлу
Асархаддон/ Синахерибин је-
ринә тахта чыхды.

38 О вахт Һизгијјә хәстәлә-
ниб өлүм јатағына дүш-

дү.1 Амуз оғлу Әшија пејғәм-
бәрÀ онун јанына ҝәлиб деди:
«Је�ова белә дејир: “Ев ә�ли-
нә вәсијјәтини елә, чүнки са-
ғалмајаҹагсан, өләҹәксән”».3

2 Һизгијјә үзүнү дивара чеви-
риб Је�оваја дуа етди: 3 «Је-
�ова, јалварырам, нә олар, ја-
дына сал,4 мән неҹә өнүндә
сидги-үрәклә, сәдагәтлә јери-
мишәм,S Сәнә мәгбул ишләр
ҝөрмүшәм». Һизгијјә аҹы-аҹы
ағлады.

4 Онда Әшијаја Је�овадан
бу сөз назил олду: 5 «Гајыт,
Һизгијјәјә де ки,m әҹдадын Да-
вудун Алла�ы Је�ова белә де-
јир: “Дуаны ешитдим. U Ҝөз јаш-
ларыны ҝөрдүм.V Өмрүнү он
беш ил артыраҹағам.Ä 6 Сәни
дә, бу шә�әри дә Ашшур пад-
ша�ынын әлиндән гуртараҹа-
ғам, бу шә�әри горујаҹағам.W

7 Је�ова дедији сөзү јеринә
јетирәҹәк. Је�ова сәнә бу әла-
мәти верир:Y 8 Мән ҝүнәш
ендикҹә Ә�әз пилләкәнинә�
дүшән көлҝәни он пиллә дала
апараҹағам”».Z Беләҹә, көлҝә
пилләләрлә он пиллә дала га-
јытды.

7;B7; � �SZ1,SU*D 7<B< � ˚ÑbSY*W VSE
+d ]SWWÀVÀZ/ÀZ ÄºZÀj a**bm VSYS SabSO
e*/À \WdZd`/dD

9 Јә�уда падша�ы Һизгијјә-
нин хәстәләниб сағаландан
сонра јаздығы сөзләр.
10 Дедим:

«Өмрүмүн ортасында
Мәзарын� гапыларындан
кечмәлијәм,

Галан илләримдән
мә�рум олурам».

11 Дедим:
«Ја�ы� ҝөрмәјәҹәјәм,
да�а ишыглы дүнјада�
Ја�ы ҝөрмәјәҹәјәм,*

Һәр шејин сона чатдығы
јерин сакинләри арасына
дүшәндә

Да�а инсан үзү ҝөрмәјәҹә-
јәм.

12 Јурдум чобан алачығытәк
сөкүлдү,

Әлимдән алынды.+

Тохуҹу парчаны бүкәнтәк
�әјатымы бүкдүм.

О, мәни әриш ипләритәк
кәсир.

Сән мәни сүб�дән ҝүн ба-
танадәк өлүмүн ағушуна
атырсан.,

13 Сә�әрә гәдәр өзүмү овун-
дурурам.

О, аслан кими бүтүн
сүмүкләрими гырыр.

Сән мәни сүб�дән ҝүн ба-
танадәк өлүмүн ағушуна
атырсан.-

14 Узунганадтәк, гаратојуг-
тәк� чығырырам.¸

Ҝөјәрчинтәк инилдәјирәм./

Ҝөзләрим јорғун-јорғун
јухары бахыр:1

“Је�ова, јаман дардајам,
Мәнә көмәк ол!”À

15 Нә дејим?
О, мәнә дедијини етди.
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Дәрдимин аҹысындан
Галан илләрими
сакит јашајаҹағам.

16 Еј Је�ова,
инсаны бунлар� јашадыр.

Ру�ум онларла јашајыр.
Мәнә шәфа верәрсән,
мәни јашадарсан.*

17 Әмин-аманлыг әвәзинә
ағры-аҹы ҝөрдүм.

Мәнә олан мә�әббәтиндән
Мәни �әлак гәбриндән
горудун.+

Бүтүн ҝүна�ларымы
архана тулладын.,

18 Ахы Мәзар� Сәни уҹалт-
маз,-

Өлүм Сәнә тәриф демәз.¸

Гәбрә енәнләр
сәдагәтинә ҝүвәнмәз./

19 Дириләр, јалныз дириләр
Сәни тәрифләр,

Мән бу ҝүн етдијим кими.
Ата оғулларына Сәнин сә-
дагәтиндән бә�с едәр.1

20 Еј Је�ова, мәни гуртар.
Онда өмрүмүз боју
Је�ованын евиндәÀ

Телли аләтләрин авазында
нәғмәләрими охујарыг».3

21 Сонра Әшија деди: «Ән-
ҹир лавашанасы ҝәтирин вә
чибанын үстүнә гојун ки, о са-
ғалсын».4 22 Һизгијјә соруш-
мушду: «Је�ованын мәбәди-
нә ҝедәҹәјимә әламәт нә ола-
ҹаг?»S

39 Бабил падша�ы Баладан
оғлу Мәрдук-Баладан

Һизгијјәнин хәстәләндијини
вә сонра сағалдығыны ешидиб
она мәктублар вә �әдијјәләр
ҝөндәрди.m 2 Һизгијјә елчи-
ләрә үрәкдән хошҝәлдин елә-
ди, хәзинәсини U — гызыл-ҝү-
мүшү, балзамы, башга ба�алы

7<B5: � �ÀZS �WW*ÑmZ a¾4WÀ`S ,À SjWÀO
`SD 7<B5< � 	+`D j1\WD �º¸ÀbÀ +*fD

јағлары, бүтүн ҹәббәханасыны
вә хәзинәсиндә олан �әр шеји
онлара ҝөстәрди. Евиндә вә
бүтүн сәлтәнәтиндә елә шеј
галмады ки, онлара ҝөстәрмә-
син.

3 Әшија пејғәмбәр Һизгиј-
јә падша�ын јанына ҝәлиб со-
рушду: «Бу адамлар �арадан
ҝәлмишдиләр? Нә дедиләр?»
Һизгијјә деди: «Узаг дијар-
дан, Бабилдән ҝәлмишдиләр».*

4 Әшија сорушду: «Сарајын-
да нәләри ҝөрдүләр?» Һизгиј-
јә деди: «Һәр шеји. Хәзинәмдә
онлара ҝөстәрмәдијим шеј гал-
мады».

5 Әшија деди: «Ордулар Ал-
ла�ы Је�ованын сөзүнү дин-
лә. 6 “Елә ҝүн ҝәләҹәк ки,
сарајындакы �әр шеји, ата-ба-
баларынын бу ҝүнә гәдәр јығ-
дығы нә варса, Бабилә апара-
ҹаглар. Һеч нә галмајаҹаг,+ —
дејир Је�ова., — 7 Сәндән тө-
рәјәҹәк оғулларындан да бә-
зиләрини апараҹаглар. Онлар
Бабил падша�ынын сарајында
сарај мәмуру олаҹаглар”».-

8 Һизгијјә Әшијаја деди:
«Је�ованын дедији бу сөз
�агдыр». Сонра әлавә етди:
«Чүнки мәним дөврүмдә сүл�,
әмин-аманлыг олаҹаг».¸

40 Алла�ыныз дејир:
«Тәсәлли верин халгы-
ма, тәсәлли верин./

2 Јерусәлимин гәлбини
овундурун,

Она бәјан един ки, иҹбари
хидмәти баша чатыб,

Тәгсиринин �аггы өдәни-
либ.1

Бүтүн ҝүна�ларынын ҹә-
засыны Је�овадан бүтөв-
лүклә алыб».À

3 Чөллүкдә кимсә гышгы-
рыр:

«Је�ова үчүн јолу тәмизлә-
јин!3
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Ҝүмүш зәнҹирләр дүзәл-
дир.

20 Тәгдимә үчүн чүрүмәјән
бир ағаҹ сечир,*

Јериндә мө�кәм дуран бүт
дүзәлтдирмәк үчүн

Ма�ир уста ахтарыр.+

21 Мәҝәр хәбәрин јохдур?
Мәҝәр ешитмәмисән?
Мәҝәр башланғыҹдан
сәнә дејилмәјиб?

Јерин тәмәли гојуландан
бәри дәрк етмәмисән?,

22 Јерин даирәси үзәриндә
Мәскунлашан вар,-

Јерин сакинләри исә
чәјирткә кимидир.

О, ҝөјләри зәриф парча
кими сәрир,

Онлары јашајыш чадыры-
тәк ачыр.¸

23 О, мәнсәб са�ибләрини
алчалдыр,

Јерин �акимләрини
пуч едир.

24 Онлар әкиләр-әкилмәз,
Сәпиләр-сәпилмәз,
Ҝөвдәләри көк атар-атмаз,
Үфүрән кими гурујурлар,
Күләк онлары саман кими
совурур./

25 О мүгәддәс Олан белә де-
јир: «Мәни кимә бәнзә-
дәрсиниз ки, Мәни она
тај тутасыныз?

26 Башынызы галдырыб
ҝөјләрә бахын,

Бүтүн бунлары
ким јарадыб?1

Ҝөјләрин ордусуну
сајы илә Чыхаран!

О, онларын �әр бирини
ады илә чағырыр.À

Онун �әдсиз гүввәси, мө�-
тәшәм ҝүҹү сајәсиндә3

Бирҹәҹији дә әскилмир.
27 Еј Јагуб, еј Исраил,

нә үчүн дејирсән:

“Је�ова нәләр чәкдијими
ҝөрмүр,

Алла� мәндән әдаләти
әсирҝәјир”?*

28 Мәҝәр хәбәрин јохдур?
Мәҝәр ешитмәмисән?
Јерин �үдудларыны јара-
дан Је�ова әбәдијјән
Алла�дыр.+

О, әсла јорулмур,
тагәтдән дүшмүр.,

Онун зәкасы
ағласығмаздыр.-

29 О, јорғунлара ҝүҹ,
Тагәтсизләрә гүввәт
верир.¸

30 Ҹаванлар јорулар,
тагәтдән дүшәр,

Ҹа�ыллар бүдрәјиб јыхы-
лар,

31 Амма Је�оваја бел бағ-
лајанларын ҝүҹү тәзәлә-
нәр.

Гарталтәк ганад ачыб
сүзәр,/

Гачанда тагәтдән дүшмәз,
Јеријәндә јорулмазлар».1

41 «Еј адалар,
сусуб Мәни динләјин;

Гој халглар ҝүҹүнү тәзәлә-
син,

Гој јахын ҝәлиб
данышсынлар.À

Ҝәлин топлашыб
мә�кәмә гураг.

2 Ким бир нәфәри ҝүндоған-
дан ајаға галдырды?3

Ким ону �агг наминә ајағы-
на чағырды ки,

Халглары ихтијарына вер-
син,

Падша�лары она
табе етдирсин?4

Ким онлары онун гылынҹы
гаршысында әзиб тоз
едир,

Каманы гаршысында
күләјин совурдуғу самана
дөндәрир?
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3 О, онлары тәгиб едир,
Ајаг басмадығы ҹығырлар-
дан манеәсиз кечир.

4 Ким әзәлдән нәсилләри
ортаја чыхарыб,

Ким бу иши әрсәјә ҝәти-
риб?

Илк Мәнәм, Мән Је�ова;*

Сонунҹуларын дөврүндә дә
�әминкијәм».+

5 Адалар буну ҝөрүб горхду-
лар.

Јерин нә�ајәтләри тит-
рәди.

Онлар јахына ҝәлиб
габаға чыхырлар.

6 Һәр бири јолдашына
көмәк едир,

Гардашына «мө�кәм ол»
дејир.

7 Сәнәткар да ејнилә
зәрҝәрә, үрәк-дирәк ве-
рир;

Дәмири чәкиҹлә јастылајан
Дәмири зиндан үстүндә дө-
јәни ру�ландырыб дејир:

«Ле�им әла алынды».
Ахырда бүтү мыхла бәрки-
дирләр ки, јыхылмасын.

8 «Сән исә, еј Исраил,
Мәним гулумсан.-

Сән, еј Јагуб,
еј Мәним сечилмишим,¸

Еј достум Ибра�имин
өвлады�,/

9 Сән, еј дүнјанын гуртараҹа-
ғындан ҝәтирдијим,1

Еј јерин уҹгарларындан
чағырдығым.

Сәнә дедим:
“Сән Мәним гулумсан.À

Мән сәни сечдим,
сәни рәдд етмәдим.3

10 Горхма, Мән сәнинләјәм.4

Тәлаша дүшмә,
сәнин Алла�ын Мәнәм.S
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Сәнә гүввәт верәҹәјәм,
сәнә көмәк едәҹәјәм,*

Һагг олан сағ әлимлә сәни
бәрк-бәрк тутаҹағам”.

11 Сәнә кин бәсләјәнләрин
�амысы биабыр олаҹаг,
хар олаҹаг.+

Сәнинлә вурушанлар
јох олаҹаг, мә�в олаҹаг.,

12 Сәнинлә әдавәт апаран-
лары ахтараҹагсан,
тапмајаҹагсан.

Сәнинлә савашанлар
�ечә дөнәҹәк,
елә бил, �еч олмајыблар.-

13 Мән, Алла�ын Је�ова
сәнин сағ әлиндән
тутмушам,

Сәнә дејирәм: “Горхма!
Сәнә көмәк едәҹәјәм”.¸

14 Горхма, еј Јагуб,
еј торпаг гурду�,/

Еј Исраил халгы, сәнә кө-
мәк едәҹәјәм!»
Буну Гуртарыҹын,1

Исраилин Мүгәддәси
Је�ова бәјан едир.

15 «Будур, сәни вәл етмишәм,À

Дишләри икитијәли, тәзә
тахылдөјән етмишәм.

Дағлары басыб әзәҹәксән,
Тәпәләри самана дөндәрә-
ҹәксән.

16 Сән онлары совураҹагсан,
Онлары күләк апараҹаг,
Гасырға онлары
пәрән-пәрән едәҹәк.

Онда севинҹин
Је�ова олаҹаг,3

Исраилин Мүгәддәси
фәхрин олаҹаг».4

17 «Касыблар, јохсуллар су ах-
тарыр, амма су гә�әтә чы-
хыб.

Сусузлугдан дил-додагла-
ры гурујуб.S
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3 Әзилмиш гамышы

сындырмајаҹаг,
Көзәрән пилтәни
сөндүрмәјәҹәк.*

Садиг олуб �агг-әдаләт
ҝәтирәҹәк.+

4 О, јер үзүндә әдаләти
бәргәрар едәнәдәк,

јорулмаг билмәјәҹәк,
ҝүҹдән дүшмәјәҹәк.

Адалар онун ганунунун�
интизарындадыр.

5 Ҝөјләри јарадыб,
онлары јајан,-

Јери вә үзәриндәки
немәтләри јајыб сәрән,¸

Дүнјанын инсанларына
нәфәс верән,/

Јерин үзәриндә ҝәзәнләрә
ру� верән,1

Вар олан Алла� Је�ова
белә дејир:

6 «Мән Је�ова сәни �агг
наминә чағырдым;

Сәнин әлиндән тутмушам.
Сәни горујаҹағам,
сәни халг үчүн ә�д,À

Үммәтләр үчүн нур
едәҹәјәм ки,3

7 Кор ҝөзләри ачасан,4

Мә�буслары мә�бәсдән,
Зүлмәтдә отуранлары
зиндандан азад едәсән.S

8 Мән Је�овајам.
Адым будур.

Шанымы �еч кәсә вермә-
рәм�,

Мәнә уҹалан мәд�ләри
бүтләрә вермәрәм.m

9 Бах, әввәлкиләр �әјата
кечди;

Инди Мән јениләрини
бәјан едирәм.

Онлар �әлә олмамыш
сизә әјан едирәм». U
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10 Еј дәнизә чыханлар вә
онун немәтләрилә дола-
нанлар,

Еј адалар вә ада сакинлә-
ри,*

Је�ованын шәнинә
јени нәғмә охујун,+

Дүнјанын нә�ајәтләриндән
Ону тәрәннүм един.,

11 Гој сә�ра вә онун шә�әр-
ләри,

Гәдарын- јашадығы обалар
�ајгырсын.¸

Гој гајалыгда јашајанлар
севинҹдән �арај салсын,

Гој дағларын башындан
сәсләри јүксәлсин.

12 Гој онлар Је�ованы уҹалт-
сынлар,

Адаларда шәнинә
тәриф десинләр./

13 Је�ова пә�ләван кими
чыхаҹаг,1

Ҹәнҝавәр кими гејрәтини
ојадаҹаг,À

Һајгыраҹаг, дөјүш нәрәси
чәкәҹәк,

Дүшмәнләриндән ҝүҹлү
олдуғуну ҝөстәрәҹәк.3

14 «Хејли вахт сусдум.
Динмәдим,
Өзүмү сахладым.

Инди исә доған гадын кими
зарыјаҹағам,

Тәнҝнәфәс олаҹағам.
15 Дағлары, тәпәләри

виран гојаҹағам,
Бүтүн јашыллығыны
бомбоз едәҹәјәм.

Чајлары адалара чевирәҹә-
јәм,

Гамышлы ҝөлләри
гурудаҹағам.4

16 Корлары танымадыглары
јолла апараҹағам,S

Набәләд ҹығырларда
ҝәздирәҹәјәм.m
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Зүлмәти гаршыларында
ишыға дөндәрәҹәјәм,*

Кәлә-көтүр торпағы
�амар едәҹәјәм.+

Бәли, онлар үчүн буну едә-
ҹәјәм. Онлары тәрк етмә-
рәм».

17 Бүтләрә ҝүвәнәнләр,
Дәмир �ејкәлләрә «алла�ы-
мыз сәнсән» дејәнләр

Ҝери чәкилиб биабыр ола-
ҹаглар.,

18 Еј карлар, ешидин,
Еј корлар, бахыб ҝөрүн.-

19 Мәним гулумдан башга кор
вармы?

Елчим гәдәр кар вармы?
Бу немәт са�иби гәдәр кор,
Је�ованын гулу гәдәр
кор олан вармы?¸

20 Ҝөзүн чох шеј ҝөрүр,
Амма диггәт јетирмирсән.
Гулағын ачыгдыр,
амма ешитмирсән./

21 Өз әдаләти наминә
Гануну уҹалдыб шәрәфә
чатдырмаг Је�оваја хош-
дур.

22 Бу халг исә гарәт олунмуш,
таланмыш халгдыр.1

Һамысы гујулара салыныб,
мә�бәсләрдә гыфылла-
ныб.À

Онлар шикар олдулар,
га�мар чыхан олмады,3

Гәнимәт олдулар, «ҝери гај-
тар» дејән олмады.

23 Сизләрдән ким буну
ешидәҹәк?

Ҝәләҹәк үчүн ким гулаг
асыб динләјәҹәк?

24 Јагубу талана,
Исраили гарәтә ким вериб?
Мәҝәр әлеј�инә ҝүна� ет-
дикләри Је�ова етмәјиб?

Онлар Онун јолу илә
ҝетмәк истәмәдиләр,

Ганунуна� табе олмады-
лар.*

25 Одур ки, О, �ирсини,
гәзәбини,

Мү�арибә аловуну
онун үстүнә төкдү.+

Алов әр-әтрафыны гарса-
мышды, амма о мә�әл гој-
мурду.,

Ону јандырыб-јахырды,
амма веҹинә алмырды.-

43 Еј Јагуб, сәни јарадан,
Еј Исраил, сәнә шәкил
верән Је�ова белә
дејир:¸

«Горхма, чүнки сәни �агг
өдәјиб гуртардым,/

Сәни адынла чағырдым.
Сән Мәнә мәхсуссан.

2 Сујун ичиндән кечсән дә,
сәнинлә олаҹағам,1

Чајлардан кечсән дә,
батмајаҹагсан,À

Одун ичиндән кечсән дә,
јанмајаҹагсан,

Алов сәни гарсамајаҹаг.
3 Ахы Мән сәнин Алла�ын

Је�овајам,
Исраилин Мүгәддәси,
хиласкарынам.

Мисири сәнин үчүн
фидјә вердим,

Һәбәши, Сибаны
әвәз олараг вердим.

4 Мәнә әзиз олдун,3

Сәни шәрәфләндирдим,
сәни севдим,4

Сәнин әвәзинә инсанлары,
Ҹанынын әвәзинә
халглары верәҹәјәм.

5 Горхма, Мән сәнинләјәм.S

Өвладларыны ҝүндоған-
дан ҝәтирәҹәјәм,

Сәни ҝүнбатандан
топлајаҹағам.m

6 Шимала дејәҹәјәм:
“Онлары бурах!” U

86B68 � �*fd/ ZÀaSÑÀbSZÀD

�¿�D 86
* ¿j :>B5E 6>

+ ¿j 8>B8

, ¿j 88B5>E 55
¿j 89B5:

- ¿j :B=E 5>
¿j 87B<

¸ ¿j 9:B5>
¿` 8B66
Á4 56B6

/ Á4 77B75

1 �Z 6<B59E 77
¿` 9>B5;

À ˛+ 5>6B5=E 6>

3 �Z 6<B6=E 96
��������������������

�*¸ aºbdZ
* ÁV 6B56E 58
6�Y 59B7E :
˛+ 5>:B85

+ �Z 76B66
�* 5B:

, ¿j =B57
¿` 9B7
Áj ;B=

- ¿j 9;B55
��������������������

�¿�D 87
¸ ˛+ 5>>B7
¿j 87B59
¿j 88B6E 65

/ ¿j 88B67
¿` 9>B78

1 �f 58B6=

À �j 7B59E 5:
6�/ 6B<

3 �f 5=B9E :

4 �Z ;B<
¿` 75B7

S ¿j 85B5>
¿j 88B6
¿` 7>B5>

m �Z 7>B5O7
˛+ 5>:B8;
¿j ::B6>
Á4 7:B68

S 6B56
˛V <B;

U ¿` 7B5<



987 ¿"�� 87B;—6>
Ҹәнуба дејәҹәјәм:
“Онлары сахлама!

Оғулларымы узаглардан,
гызларымы дүнјанын
уҹгарларындан ҝәтир,*

7 Адымла адланан,+

Шаныма хәлг етдијим,
Шәкил вериб јаратдығым
бүтүн о кәсләри”.,

8 Ҝөзү ола-ола кор олан
халгы,

Гулағы ола-ола кар олан
халгы ҝәтир.-

9 Гој бүтүн халглар
бир јерә јығышсын,

Үммәтләр топлашсын.¸

Онлардан �ансы бири
бунудејә биләр?

Һансы бири илк шејләр�
барәдә сөјләјә биләр?/

Гој �аглы чыхмаг үчүн
ша�идләр ҝәтирсинләр,

Онлар да динләјиб десин:
“Дүздүр!”»1

10 Је�ова бәјан едир:
«Сиз Мәним ша�идлә-
римсиниз,À

Бәли, сечдијим гулумсу-
нуз.3

Белә ки, Мәни таныјыб
иман едәсиниз,

Мәним �әмишә ејни олду-
ғумудәрк едәсиниз.4

Нә Мәндән габаг,
Нә дә Мәндән сонра
Алла� мөвҹуд олмајыб!S

11 Мәнәм, Мәнәм Је�оваm,
Мәндән башга хиласкар
јохдур!» U

12 «Аранызда јад алла�
јох икән

Бәјан едән дә, гуртаран да,
билдирән дә Мән олму-
шам.V

Одур ки, сиз Мәним ша�ид-
ләримсиниз, — дејир Је-
�ова, — Алла� да Мәнәм.Ä
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13 Мән �әмишә ејнијәм,*

Һеч ким әлимдән �еч нәји
гопара билмәз.+

Мән бир иш ҝөрәндә
ким мане ола биләр?»,

14 Сәнин гуртарыҹын-,
Исраилин Мүгәддәси¸

Је�ова белә дејир:
«Сизин хатиринизә
Бабилә адам ҝөндәриб
дарвазанын рәзәләрини
сөкәҹәјәм,/

Ҝәмиләрдәки кәлданиләр
дәрддән фәрјад едәҹәк.1

15 Мән сәнин МүгәддәсинÀ

Је�овајам,
Исраилин Јараданы,3

сәнин Падша�ын».4

16 Је�ова, дәниздән јол ачан,
Ҝурлајан суларда ҹығыр
ачан,S

17 Арабаны вә аты,m

Ордуну вә иҝид ҹәнҝавәр-
ләри ирәли чыхаран
белә дејир:

«Онлар јерә сәриләҹәк,
галхмајаҹаглар. U

Јанан пилтә кими
үфүрүләҹәк, сөнәҹәк-
ләр».

18 «Әввәлки шејләри
јада салмајын,

Һеј кечмиши дүшүнмәјин.
19 Будур, Мән јени бир иш

ҝөрүрәм,V

Артыг әрсәјә ҝәлмәкдәдир,
Мәҝәр ҝөрмүрсүнүз?
Мән сә�ралыгда
бир јол ачаҹағам,Ä

Сә�рада чајлар ахыдаҹа-
ғам.W

20 Чөл �ејванлары, чаггаллар,
Дәвәгушулар Мәни шәрәф-
ләндирәҹәк.

Сә�ралыгда су,
Сә�рада чајлар ахыдырам
ки,Y
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Халгым, сечилмишим* ич-
син.

21 Бу халгы Өзүм үчүн јарат-
мышам ки,

Шәнимә тәрифләр уҹалт-
сын.+

22 Лакин сән, еј Јагуб,
Мәнә үз тутмадын,,

Чүнки Мәндән безмишдин,
еј Исраил.-

23 Јандырма гурбаны үчүн
гојун ҝәтирмәдин,

Гурбан ҝәтириб Мәнә
е�тирам ҝөстәрмәдин.

Сәни бәхшиш ҝәтирмәјә
мәҹбур етмәмишәм,

Күндүр тәләб едиб сәни
тәнҝә ҝәтирмәмишәм.¸

24 Пул вериб Мәнә әтирли га-
мыш алмадын,

Гурбанларынын пији илә
Мәни дојуздурмадын,/

Әксинә, ҝүна�ларынла
Мәни јүкләдин,

Тәгсирләринлә Мәни јор-
дун.1

25 Өз хатиримә сәнин аси-
ликләрини силән Мәнәм,
Мән.À

Сәнин ҝүна�ларыны
јада салмарам.3

26 Ҝәл икимиз дә иддиамызы
ортаја гојаг,

Бәраәт газанмаг үчүн дә-
лилләр ҝәтир, бир јадыма
сал.

27 Сәнин илк әҹдадын
ҝүна� етди,

Сәнин нүмајәндәләрин�
Мәнә аси чыхды.4

28 Буна ҝөрә дә, мүгәддәс мә-
канын башчыларыны
рәзил едәҹәјәм,

Јагубу мә�вә верәҹәјәм,
Исраили тә�гир �әдәфи
едәҹәјәм.S
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44 Еј гулум Јагуб,
Еј сечдијим Исраил,
инди Мәни динлә.*

2 Сәнин Јараданын,
сәнә шәкил верән,+

Та бәтндән сәнә көмәк
едән Је�ова белә дејир:

“Горхма, гулум Јагуб,,

Горхма, сечдијим
Јешурун�-.

3 Мән сусуз торпағы
сулајаҹағам,¸

Гураг торпагда
чајлар ахыдаҹағам.

Өвладларынын үзәринә
ру�уму төкәҹәјәм,/

Төрәмәләринин үзәринә
бәрәкәтими јағдыраҹа-
ғам.

4 Онлар јашыл отлар кими,
Чај кәнарындакы говаглар
кими бој атаҹаглар.1

5 Бири дејәҹәк: “Мән
Је�оваја мәхсусам”.À

О бири өзүнә Јагубун ады-
ны верәҹәк,

Бир башгасы әлинә
“Је�оваја мәхсусдур”
јазаҹаг,

Диҝәри Исраилин адыны
ҝөтүрәҹәк”.

6 Исраилин падша�ы3 вә
гуртарыҹысы4 Је�ова,

Ордулар Алла�ы Је�ова
белә дејир:

“Биринҹи Мәнәм,
ахырынҹы да Мәнәм.S

Мәндән башга Алла�
јохдур.m

7 Мәним кимиси вармы?U

Онда гој сәсини чыхарт-
сын, данышсын, сүбут ет-
син!V

Гәдим халга гурулуш
верәндән бәри етдијим
кими,
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Гаршыдан ҝәлән,
Ҝәләҹәкдә олаҹаг шејләри
хәбәр версин.

8 Ва�имәләнмә,
Дә�шәт сәни басмасын.*

Мәҝәр �әр биринизә
габагҹадан демәмишәм,
мәҝәр билдирмәмишәм?

Сиз Мәним ша�идләрим-
синиз.+

Мәндән башга Алла�
вармы?

Хејр! Башга гаја, јохдур,
башгасыны танымы-
рам”».

9 Бүт дүзәлдәнләрин �амы-
сы пучдур,

Әзиз тутдуглары шејләр
фајдасыз олаҹаг.-

Ша�идләри кими, онлар�
да �еч нә ҝөрмүр,
�еч нә билмирләр.¸

Онлары дүзәлдәнләр
хар олаҹаглар./

10 Пуч алла� сурәти дүзәл-
дән,1 дәмирдән бүт төкән
кимдирсә,

11 Онун јолдашлары
хар олаҹаг!À

Сәнәткар ади инсандыр.
Гој �амысы јығышыб
јерини тутсун.

Һамысы дә�шәтә ҝәлиб
биабыр олаҹаг.

12 Дәмирчи дәмири аләтлә
көзүн үстүндә гыздырыр,

Ону чәкиҹлә дөјүб
шәкил верир,

Ҝүҹлү голу илә
онун үстүндә ишләјир.3

Сонра аҹыр, ҝүҹү түкәнир,
Су ичмир, тагәтдән дүшүр.

13 Дүлҝәр өлчү ипини ачыр,
гырмызы тәбаширлә
нишан гојур.

88B= � �ºbWÀ`D

Сонра искәнә илә
ағаҹын үзәриндә ишлә-
јир, пәрҝарла ҹызыр.

Евә гојмаг үчүн
Она инсан сурәти верир,*

Ҝөзәл инсан тәсвири јара-
дыр.+

14 Кимисинин сәнәти
сидр кәсмәкдир.

О, бир ағаҹ,
палыд ағаҹы сечир,

Ҝөзләјир ки, мешәдәки
ағаҹларла бирҝә бөјү-
сүн.,

О, дәфнә ағаҹы әкир,
јағыш ону бөјүдүр.

15 Сонра бу ағаҹ јанаҹаг олур.
Инсан јарысыны исинмәк
үчүн ишләдир,

Оҹаг галајыб чөрәк биши-
рир.

Јарысындан исә алла�
дүзәлдиб ситајиш едир,

Бүт дүзәлдиб гаршысында
сәҹдә гылыр.-

16 Јарысындан оҹаг галајыр,
Үстүндә әт гызардыб јејир,
гарны дојур.

Һәмчинин ҹаныны исинди-
риб дејир:

«Охај! Ода бахыб исин-
дим».

17 Јарысындан исә алла� дү-
зәлдир, бүт дүзәлдир,

Өнүндә сәҹдә гылыб
ибадәт едир.

Она дуа едиб дејир:
«Мәни хилас ет, ахы сән
мәним алла�ымсан».¸

18 Онлар �еч нә билмир,
�еч нә баша дүшмүрләр,/

Чүнки ҝөзләри бағлыдыр,
ҝөрмүрләр,

Үрәкләри дәрк етмир.
19 Бири дә үрәјиндә

дүшүнмүр,
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Билији, дәрракәси јохдур
ки, десин:

«Јарысындан оҹаг гала-
дым,

Көзүндә чөрәк биширдим,
әт гызартдым.

Инди дуруб јарысындан
мәнфур шеј дүзәлдим?*

Дуруб одун парчасына
сәҹдә гылым?»

20 Онун гидасы күлдүр.
Алданмыш үрәји
ону аздырыб.

Ҹаныны гуртара билмир,
демир ки,

Ахы сағ әлимдә
јалан тутмушам.

21 «Еј Јагуб, еј Исраил,
бунлары јадда сахла,

Чүнки сән Мәним гулум-
сан.

Сәни Мән јаратмышам,
сән Мәним гулумсан.+

Еј Исраил, Мән сәни унут-
марам.,

22 Асиликләрини булудла,
Ҝүна�ларыны
гаты булудла өртәрәм.-

Мәнә сары дөн,
Сәни гуртарарам.¸

23 Еј ҝөјләр,
севинҹ �арајы уҹалдын,

Је�ова �әрәкәтә кечди!
Еј јерин дәринликләри,
зәфәр сәдалары уҹалдын!

Еј дағлар, еј мешә,
Еј мешәдәки бүтүн ағаҹ-
лар, шадлыг сәдалары
уҹалдын!/

Је�ова Јагубу гуртарды,
Исраилин үзәриндә
Өз ҹалалыны ҝөстәрди».1

24 Је�ова, сәнин Гуртары-
ҹын,À

Бәтндә сәнә шәкил верән
белә дејир:

«Мән Је�овајам, �әр шеји
Мән јаратмышам.

Ҝөјләри Мән јајмышам,*

Јери Мән сәриб ачмышам.+

Мәҝәр јанымда
кимсә вар иди?

25 Бошбоғазларын� әламәтлә-
рини пуча чыхаран
Мәнәм,

Фалчылары ахмаг �ала са-
лан Мәнәм.,

Мүдрикләри пәрт едән,
Елмләрини ҹәфәнҝијата
дөндәрән Мәнәм!-

26 Гулумун сөзүнү
ҝерчәкләшдирән Мәнәм.

Елчиләримин пејғәмбәрли-
јини чин едән Мәнәм.¸

Јерусәлим �аггында
“ора мәскунлашаҹаг”,/

Јә�уда шә�әрләри �аггын-
да “ора јенидән тикилә-
ҹәк,1

Харабалыгларыны бәрпа
едәҹәјәм” дејән Мәнәм,À

27 Дәрин сулара “бухарлан,
Бүтүн чајларыны гурудаҹа-
ғам” дејән Мәнәм.3

28 Куруш�4 �аггында
“о, Мәним чобанымдыр,

О, Мәним ирадәми
бүсбүтүн иҹра едәҹәк”,S

Јерусәлим �аггында
о, јенидән тикиләҹәк”,

Мәбәд �аггында
“тәмәлин гојулаҹаг”
дејән Мәнәм».m

45 Је�ова мәс� етдији
КурушаU,

Өнүндә халглары
баш әјдирмәк,

Падша�лары тәрксила�
етмәк,

Гаршысында гапылар
бағлы олмасын дејә
икитајлы дарвазаны
тајбатај ачмаг үчүн сағ
әлиндән тутдуғу кәсәV

белә дејир:Ä
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2 «Мән сәнин өнүндә

ҝедәҹәјәм,*

Тәпәләри дүзәнҝа�
едәҹәјәм.

Мис гапылары гырыб
парча-парча едәҹәјәм,

Дәмир рәзәләри кәсиб
доғрајаҹағам.+

3 Гаранлыг јерләрдәки
хәзинәләри,

Ҝизли јерләрдә сахла-
нылан хәзинәләри сәнә
верәҹәјәм, ки, биләсән,

Мән Је�овајам,
Сәни адынла чағыран
Исраилин Алла�ыјам.-

4 Гулум Јагубун, сечдијим
Исраилин хатиринә

Сәни адынла чағырырам,
Мәни танымадығын �алда,
сәнә шәрәфли ад вери-
рәм.

5 Је�ова Мәнәм,
башгасы јохдур.

Мәндән башга Алла�
јохдур.¸

Мәни танымадығын �алда,
белини кип гуршајаҹағам
ки,

6 Ҝүндоғандан ҝүнбатана-
дәк бүтүн инсанлар бил-
син,

Мәндән башгасы јохдур./

Је�ова Мәнәм,
башгасы јохдур.1

7 НуруÀ да, зүлмәти3 дә
Мән јарадырам,

Динҹлији4 дә, фәлакәтиS дә
Мән ҝәтирирәм;

Бүтүн бунлары едән
Мәнәм, Је�ова.

8 Еј ҝөјләр,
јухарыдан јағыш төкүн,m

Гој булудлар �агг-әдаләт
јағдырсын.

Гој јер көксүнү ачсын, гур-
тулуш бары ҝәтирсин,

Онунла бирликдә
�агг-әдаләт битирсин.*

Буну јарадан Мәнәм,
Је�ова».

9 Јараданы илә чәкишәнин
вај �алына!

О, јерә дүшмүш сахсы пар-
чаларындан биридир.

Һеч ҝил дулусчуја «бу нә-
дир дүзәлдирсән» дејәр?+

Һеч дүзәлтдијин әшја сәнә
«бунун әлләри јохдур»
дејәр?�

10 Атаја «белиндән ҝәләнә
бах»,

Анаја «доғдуғуна бах»�
дејәнин вај �алына!

11 Исраилин Мүгәддәси,,

ону јарадан Је�ова
белә дејир:

«Бәлкә, Мәндән ҝәләҹәк ба-
рәдә сорушмаг истәјир-
синиз,

Бәлкә, оғулларымла,-

ја да әлләримин иши илә
бағлы ҝөстәриш вермәк
истәјирсиниз?

12 Јерә гурулуш верән,¸

үзәриндә инсаны јарадан
Мәнәм./

Әлләрилә ҝөјләри јајан,1

Ҝөјләрин бүтүн ордусуна
әмр едән Мәнәм».À

13 «Мән бир нәфәри �агг на-
минә ајаға галдырмы-
шам.3

Онун бүтүн јолларыны
дүз едәҹәјәм.

Мәним шә�әрими о тикә-
ҹәк.4

Әсирликдә оланларымы
фидјәсиз, бәхшишсизS

азад едәҹәк»,m — дејир
ордулар Алла�ы Је�ова.

14 Је�ова белә дејир:
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«Мисирин ҝәлири�, Һәбә-
шин маллары�, бој-бухун-
лу сәбалылар сәнә ҝәлә-
ҹәк, сәнин олаҹаг.

Әли гандаллы арханҹа
ҝедәҹәкләр.

Онлар ҝәлиб өнүндә
тәзим едәҹәк,*

Јалвара-јалвара дејәҹәк-
ләр: “Алла� сәнинләдир,+

Ондан башгасы јохдур,
Ондан башга Алла�
јохдур”».

15 Еј Хиласкар,,

еј Исраилин Алла�ы,
Сән Өзүнү пүн�ан сахлајан
Алла�сан.

16 Онларын �амысы алчалыб
хар олаҹаг,

Бүт дүзәлдәнләрин �амы-
сы рүсвајчылыг ичиндә
рәдд олаҹаглар.-

17 Исраил исә Је�овадан
әбәди гуртулуш алаҹаг!¸

Сиз �еч вахт рүсвај
олуб хәҹаләт чәкмәјәҹәк-
синиз./

18 Ҝөјләри јарадан,1

вар олан Алла�,
Јерә гурулуш верән,
ону мө�кәм тәмәл үстдә
гуран Халиг,À

Ону бош јерә дејил�,
јашајыш үчүн3 јарадан
Је�ова белә дејир:

«Је�ова Мәнәм, башгасы
јохдур.

19 Мән хәлвәт јердә,4 гаран-
лыг дијарда данышма-
дым,

Јагуб нәслинә “Мәни ахта-
рын, онсуз да фајдасы ол-
мајаҹаг” демәдим.

Мән �аггы данышан, доғру-
ну бәјан едән Је�овајам.S

20 Еј халгларын әлиндән гур-
туланлар, јығышыб ҝә-
лин,

89B58 � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB SjhSWÀ`SD
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Бир јердә јахынлашын.*

Ојма бүтләри ҝәздирән,
Гуртулуш верә билмәјән
алла�а дуа едәнләр
�еч нә билмир.+

21 Данышын, ишинизи
ортаја гојун.

Гој бирҝә мәшвәрәт етсин-
ләр.

Ким буну әзәлдән
хәбәр вериб?

Ким буну та гәдимдән
бәјан едиб?

Мәҝәр Мән Је�ова
етмәмишәм?

Мәндән башга Алла�
јохдур,

Мән адил Алла�ам, хилас-
карам,, гејриси јохдур.-

22 Еј јерин �үдудлары,
Мәнә тәрәф дөнүн,
ниҹат тапын,¸

Алла� Мәнәм,
башгасы јохдур./

23 Варлығыма анд ичдим,
Ағзымдан чыхан сөз
доғрудур,

Ҝери гајытмаз,1

Бүтүн дизләр гаршымда
бүкүләҹәк,

Бүтүн дилләр анд ичиб
дејәҹәк:À

24 “Мүтләг доғрулуг вә ҝүҹ
Је�оваја мәхсусдур.

Она �иддәтләнәнләрин �а-
мысы хәҹаләт ичиндә
�үзуруна ҝәләҹәк.

25 Бүтүн Исраил нәсли
Је�ованын сајәсиндә �аг-
лы чыхаҹаг,3

Онунла өјүнәҹәкләр”».

46 Бел диз чөкүр,4

Нәбу� әјилир.
Онларын бүтләри �ејван-
лара, јүк �ејванларына
јүкләниб,S
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Јорғун �ејванларын белин-
дә ағыр јүк олублар.

2 Икиси дә бирҝә әјилир,
диз чөкүрләр,

Бу јүкләри хилас едә бил-
мирләр,

Өзләри әсир ҝедирләр.
3 «Еј доғуландан бәри

дајаг олдуғум,
Бәтндән бәри ҝәздирдијим
Јагуб еви,

Еј Исраил евиндән галан-
лар, Мәнә гулаг асын.*

4 Сиз гоҹаланда да
Мән ејни галаҹағам,+

Башыныз ағаранадәк
сизи ҝәздирәҹәјәм.

Һәмишә етдијим кими,
сизи ҝәздирәҹәјәм,
сизи дашыјаҹағам,
сизи хилас едәҹәјәм.,

5 Мәни кимә бәнзәдәрдиниз,
кимә тај тутардыныз,
кимә охшадардыныз ки,-

Биз ејни олаг?¸

6 Кимиси кисәсини ачыб
боллуҹа гызыл төкүр,

Чәки илә ҝүмүш верир,
Уста� тутуб бунлардан
алла� дүзәлтдирир./

Сонра јерә дөшәниб
она сәҹдә гылыр.1

7 Ону галдырыб
чијнинә ҝөтүрүр,À

Апарыб јеринә гојур,
О, орада дурур,
јериндән тәрпәнмир.3

Она јалварыр,
о исә ҹаваб вермир,

Һеч кими дардан
гуртара билмир.4

8 Еј асиләр,
бундан ибрәт ҝөтүрүн.

Буну јадда сахлајын вә
мәрд олун.

9 Гәдимдә оланлары
хатырлајын,

8:B: � ÁÀ`eÀZB /ÀYS`hSD

Алла� Мәнәм,
башгасы јохдур.

Алла� Мәнәм,
Мәним мислим јохдур.*

10 Ахыры әввәлдән,
Баш вермәмиш �адисәләри
әзәлдән хәбәр верирәм.+

Дејирәм: “Мәним �өкмүм
дәјишмәјәҹәк,,

Нијјәтимдә олан �әр шеји
едәҹәјәм”.-

11 Ҝүндоғандан јыртыҹы
гуш,¸

Һөкмүмү јеринә јетирмәк
үчүн узаг дијардан
бир нәфәр чағырырам./

Дедим, едәҹәјәм.
Нијјәт етдим,
�әјата кечирәҹәјәм.1

12 Еј үрәји инадкарлар,
Еј сале�ликдән узаг олан-
лар, Мәнә гулаг асын.

13 Әдаләтим јахынлашыр,
Узагда дејил.
Ниҹатым ҝеҹикмәјәҹәк.À

Сиона ниҹат, Исраилә ҹа-
лалымы бәхш едәҹәјәм».3

47 Еј бакирә Бабил гызы,
Ашағы дүш, тоз-торпаг
ичиндә отур.4

Еј Кәлдан гызы,
Тахтсыз гуру торпагда
отур.S

Да�а сәнә инҹә, назәнин
демәјәҹәкләр.

2 Әлдәјирманыны
ҝөтүр буғда үјүт,

Өрпәјини ач,
Туманыны чыхарт,
балдырларыны чырмала-
јыб

Чајлары кеч.
3 Лүт-үрјан олаҹагсан,
Ејиб јерләрин ҝөрүнәҹәк.
Мән гисас алаҹағам,m

�еч ким Мәни сахлаја
билмәз�.
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4 «Бизи азад едән,
Исраилин Мүгәддәсидир.
Онун ады ордулар Алла�ы
Је�овадыр».*

5 Еј Кәлдан гызы,
Лал-динмәз отур,
гаранлыға чәкил.+

Да�а сәнә сәлтәнәтләр мә-
ликәси демәјәҹәкләр.,

6 Мән халгыма гәзәбләндим,-

Ирсими алчалдыб
сәнә тәслим етдим.¸

Амма сәнин онлара
јазығын ҝәлмәди./

Һәтта гоҹаларын да белинә
ағыр јүк гојдун.1

7 Дејирдин: «Мән �әмишә,
әбәдијјән мәликә олаҹа-
ғам».À

Һеч нәјә мә�әл гојмурдун,
Дүшүнмүрдүн, бунун ахы-
ры неҹә олаҹаг.

8 Инди исә гулаг ас,
еј ејш-ишрәт дүшҝүнү!3

Тә�лүкәсиз јердә отуруб
үрәјиндә дејирсән:

«Мән јеҝанәјәм,
мәндән башгасы јохдур.4

Мән дул галмајаҹағам,
Өвлад иткиси дадмајаҹа-
ғам».S

9 Амма бил ки, икиси дә бир
ҝүндә башына ҝәләҹәк,m

Өвлад иткиси дә,
дуллуг да.

Ҹадуҝәрлијинә,
ҝүҹлү овсунларына
ҝөрә�U

Бунлары бүтөвлүклә дада-
ҹагсан.V

10 Шәр әмәлләринә ҝүвәнир-
дин,

Дејирдин: «Кимдир мәни
ҝөрән?!»

Сәнин елмин, �икмәтин
сәни јолдан чыхартды,

8;B= � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB `À¸YÀZD

Үрәјиндә дејирсән:
«Мән јеҝанәјәм,
мәндән башгасы јохдур».

11 Амма башына фәлакәт
ҝәләҹәк,

Һеч бир тилсимин бунун
гаршысыны ала билмәјә-
ҹәк.

Мүсибәтләр ҝөрәҹәксән,
јаханы гуртара билмәјә-
ҹәксән.

Һеч вахт ҝөрмәдијин
виранәлик ҝөрәҹәксән.*

12 Инди ҝет овсунларыны
оху, ҹадуҝәрлијини елә,+

Ҹаванлығындан ҹан гојду-
ғун сәнәтинлә мәшғул ол,

Бәлкә, бир хејри дәјди,
Бәлкә, инсанларын ҹанына
ва�имә сала билдин.

13 Мәслә�әтчиләринин чохлу-
ғундан безара ҝәлмиш-
дин.

Инди бу ҝөјләрә сәҹдә гы-
ланлар�, улдузлары излә-
јәнләр,,

Тәзә ај чыханда сәни ҝөз-
ләјән �адисәләри хәбәр
верәнләр

Гој дуруб сәни хилас етсин-
ләр.

14 Онлар саман кимидир,
Алов онлары удаҹаг.
Өзләрини аловдан
гуртара билмәјәҹәкләр.

Бу алов исинмәк үчүн,
Гырағында отурмаг үчүн
дејил.

15 Ҹаванлығындан бирҝә
чалышдығын овсунчулар

Сәнин үчүн бундан артыг
олмајаҹаг.

Һамысы дағылышаҹаг,
�әрәси бир јана ҝедәҹәк.

Сәни хилас едән
тапылмајаҹаг.-
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48 Динлә, еј Јагуб еви,
Еј өзүнү Исраилин ады
илә адландыран,*

Еј Јә�уда суларындан
чыхан�,

Еј Је�ованын адына
анд ичән,+

Исраилин Алла�ыны
чағыран,

Лакин буну �әгигәтә ујғун,
сале�ликлә етмәјән.,

2 Онлар дејирләр ки, мүгәд-
дәс шә�әрдәндирләр,-

Ады ордулар Алла�ы
Је�ова олан

Исраилин Алла�ына
үз тутурлар.¸

3 «Кечмишдә оланлары Мән
лап әзәлдән демишдим,

Бу шејләр Мәним ағзымдан
чыхмышды,

Онлары Мән әјан етмиш-
дим./

Сонра гәфил �әрәкәтә
кечдим, онлар ҝерчәк-
ләшди.1

4 Билирдим, сиз чох инад-
карсыныз,

Бојнунузун әзәләләри�
дәмирдән, алныныз мис-
дәндир,À

5 Она ҝөрә сизә лап әввәл-
дән демишдим,

Бу шејләр баш вермәмиш-
дән сизә билдирдим ки,

Сонра демәјәсиниз, “буну
мәним бүтүм еләјиб,

Ојма бүтүмүн, төкмә бүтү-
мүн �өкмү илә олуб”.

6 Сиз бүтүн бунлары ешидиб
ҝөрдүнүз.

Мәҝәр бунлары бәјан етмә-
ли дејилсиниз?3

Инди исә Мән сизә
јени шејләри,

8<B5 � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB 1U �ÀÑd/*/*Z b¾O
`ÀUÀZD 8<B8 � �*fd/ ,ÀbÀ`WÀ`SD

Ҝизли сахланылан, билмә-
дијиниз шејләри әјан еди-
рәм.*

7 Бунлар инди ҝерчәкләшир,
бу ҹүр шејләр гәдимдә
олмајыб,

Индијәдәк бунлар барәдә
ешитмәмисиниз.

Одур ки, дејә билмәзсиниз
“әши, мән бунлары
билирдим”.

8 Хејр, ешитмәмисиниз,+

билмирсиниз,
Та кечмишдән гулаглары-
ныз тыханмышдыр.

Сизин неҹә хәјанәткар
олдуғунузу билирәм,,

Та доғуландан
адыныз асидир.-

9 Адым наминә гәзәбими
сахлајаҹағам,¸

Шаным наминә сәбир ҝөс-
тәриб

Сизи мә�в етмәјәҹәјәм./

10 Сизи ҝүмүш кими олмаса
да, сафлашдырдым.1

Сизи әзаб собасында
сынадым�.À

11 Өз хатиримә, Өз хатиримә
�әрәкәтә кечәҹәјәм,3

Адымын ләкәләнмәсинә
јол вермәрәм.4

Шанымы �еч кәсә
вермәрәм�.

12 Еј Јагуб, еј чағырдығым
Исраил, Мәни динлә.

Мән �әмишәкијәм.S Илк
Мәнәм, сон да Мәнәм.m

13 Јерин тәмәлини гојан
Мәним әлим олуб,U

Ҝөјләри сағ әлим јајыб.V

Онлары чағыран кими
�амысы �азыр дурур.

14 Һамыныз топлашыб
гулаг асын.
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Бунлардан �ансы бири
бу шејләри хәбәр вериб?

Је�ова она ме�р салды.*

О, Бабилә истәдијини
едәҹәк,+

Онун голу кәлданиләрин
үзәринә енәҹәк.,

15 Мән демишәм, ону Мән ча-
ғырмышам,-

Ону Мән ҝәтирмишәм,
онун јолу уғурлу олаҹаг.¸

16 Јахын ҝәлин,
ҝөрүн нә дејирәм.

Мән �еч вахт хәлвәтдә да-
нышмамышам./

Бушејләр башлајандан
Мән орада идим».

Мәни Күлли-Ихтијар
Је�ова вә Онун ру�у
ҝөндәрди.

17 Сәнин Гуртарыҹын,
Исраилин Мүгәддәси
Је�ова белә дејир:1

«Мән сәнин Алла�ын
Је�овајам,

Мән сәнин хејринә
сәни өјрәдирәм,À

Сәни ҝетмәли олдуғун јол-
ла апарырам.3

18 Каш әмрләримә
диггәт јетирәјдин!4

Онда әмин-аманлығын
чај кими,S

Сале�лијин дәниз далғала-
ры кими оларды.m

19 Нәслин гум гәдәр,
Өвладларын гум дәнәләри
гәдәр оларды. U

Адлары �еч вахт өнүмдән
силиниб јох олмазды».

20 Бабилдән чыхын!V

Кәлданиләрдән гачын!
Севинҹ сәдалары илә
бәјан един, ҹар чәкин!Ä

Дүнјанын нә�ајәтләринә
чатдырын,W

Дејин: «Је�ова гулу Јагубу
азад етди!»Y

21 Онлары бијабанла апаран-
да онлар сусамадылар.*

Онлар үчүн гајадан су
ахытды,

Гајаны јарыб ҝур су чы-
хартды».+

22 Је�ова дејир: «Шәр адам-
лар сүл� ҝөрмәјәҹәк».,

49 Еј адалар,
Мәни динләјин,

Еј узаг елләр,
Мәнә диггәт верин!-

Мән �әлә доғулмамыш
Је�ова мәни чағырды.¸

Мән �әлә анамын бәтниндә
икән О, адымы чәкди.

2 О, дилими� ити гылынҹтәк
етди;

Мәни әлинин көлҝәсиндә
ҝизләтди./

О, мәни ҹилаланмыш ох
етди,

Охданында ҝизләтди.
3 Мәнә деди: «Еј Исраил,

сән Мәним гулумсан,1

Сәнин үзәриндә ҹалалымы
ҝөстәрәҹәјәм».À

4 Мән дедим: «Бош јерә
зә�мәт чәкмишәм.

Ҝүҹүмү �еч нәјә,
�әдәр јерә сәрф етмишәм.

Анҹаг мәним �акимим
Је�овадыр,

Һаггымы Алла�ым верә-
ҹәк».3

5 Инди исә анамын бәтниндә
мәнә шәкил вериб

Өз гулу едән Је�ова
Мәнә Јагубу ҝери гајтарма-
ғы бујуруб ки,

Исраил Онун јанына
топлашсын.4

Мән Је�ованын ҝөзүндә
шан-шө�рәтә јүксәләҹә-
јәм,

Алла�ым мәним гүввәтим
олаҹаг.
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6 Одеди: «Јагубун гәбиләлә-

рини ајаға галдырмаг,
Исраилдән сағ галанлары
ҝери ҝәтирмәк үчүн

Гулум олмағын кифајәт
дејил.

Сәни �әм дә халглар үчүн
нур етмишәм ки,*

Вердијим ниҹат јерин нә-
�ајәтләринә кими јетиш-
син».+

7 Һөкмдарларын гулу олан,
инсанларын �әгарәт етдији,,

халгын нифрәт бәсләдији шәх-
сә Исраилин Гуртарыҹысы вә
Мүгәддәси- Је�ова дејир:

«Сәни сечмиш Исраилин
Мүгәддәсинә,¸

СадигАлла� Је�оваја
ҝөрә/

Падша�лар ҝөрдүкләри
гаршысында ајаға галха-
ҹаг,

Әјанлар диз чөкәҹәк».
8 Је�ова белә дејир:
«Илтифат вахты сәнә ҹаваб
вердим,1

Хилас ҝүнү сәнә көмәк
етдим.À

Сәни горудум ки, сәни халг
үчүн ә�д едим,3

Горудум ки,
өлкәни дирчәлдәсән,

Виран галмыш ирсләри
са�ибләринә гајтарасан,4

9 Мә�буслара: “Чыхын!”S

Зүлмәтдә оланлара:m

“Ишыға чыхын!” — дејә-
сән.

Онлар јоллар кәнарында
отлајаҹаг,

Бүтүн ҝедиш-ҝәлишли ҹы-
ғырлар� боју онлар үчүн
отлаг олаҹаг.

10 Онлар аҹ, сусуз галмајаҹаг-
лар,U

8=B= � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB +ºbºZ hmW]*- bÀO
]ÀWÀ`D

Онлары гызмар ҝүнәш
вурмајаҹаг,*

Чүнки онлара мәр�әмәт
ҝөстәрән онлары јөнәл-
дәҹәк,+

Онлары су гајнагларына
апараҹаг.,

11 Мән бүтүн дағларымы
јола дөндәрәҹәјәм,

Јолларым �үндүрлүкдән
кечәҹәк.-

12 Будур,
узаглардан ҝәлирләр.¸

Кими шималдан,
кими гәрбдән,

Кими Синим дијарындан
ҝәлир»./

13 Еј ҝөјләр, севинҹ сәдалары
јүксәлдин, еј јер,
шадлан!1

Гој дағлар севиниб
сәсини уҹалтсын,À

Чүнки Је�ова халгына
тәсәлли верди,3

Мәзлум бәндәләринә
мәр�әмәт ҝөстәрди.4

14 Сион исә дејирди:
«Је�ова мәни атыб,S

Је�ова мәни унудуб».m

15 Һеч ана сүдәмәр көрпәси-
ни унудар?

Мәҝәр бәтниндә дашыдығы
баласына јазығы ҝәлмәз?

Ана ушағыны унутса белә,
Мән сәни �еч вахт
унутмарам. U

16 Бах, адыны овҹумун ичинә
�әкк етдим.

Сәнин диварларын даим
ҝөзүмүн габағындадыр.

17 Оғулларын јејин-јејин ҝә-
лир.

Сәни дағыдыб виран едән-
ләр сәндән кәнар олаҹаг.

18 Башыны галдырыб әтрафа
бах.

Һамысы топлашыб
јанына ҝәлир.V
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Је�ова бәјан едир:
«Варлығыма анд олсун,

Онларла өзүнү
бәзәјәҹәксән,

Онлары ҝәлин кими
үстүнә тахаҹагсан.

19 Бир вахт торпагларын
виранә, бомбош галса да,
харабалыға дөнсә дә,*

Инди орада јашајанлара
дарлыг едәҹәк,+

Сәни тар-мар едәнләр,

сәндән узаг олаҹаг.-

20 Мә�румијјәт дөврүндә
доғулан оғуллар
сәнә дејәҹәк:

“Бу јер мәнә дарлыг едир,
Јашамаг үчүн бизә јер
вер”.¸

21 Үрәјиндә дејәҹәксән:
“Бунларын атасы кимдир?
Ахы мән өвладларындан
мә�рум олмуш сонсуз га-
дынам,

Сүрҝүндәјәм, мә�бусам.
Бунлары ким боја-баша
чатдырыб?/

Ахы мән тәк галмышдым,1

Бунлар �арадан чыхды?”»À

22 Күлли-Ихтијар Је�ова
белә дејир:

«Мән әлими галдырыб
халглара,

Бајрағымы галдырыб
үммәтләрә ишарә едәҹә-
јәм.3

Онлар сәнин оғулларыны
гуҹагларында,

Гызларыны чијинләриндә
ҝәтирәҹәкләр.4

23 Падша�лар
гуллуғунда дураҹаг,S

Ша�задә гызлар
сәнә дајә олаҹаг.

Онлар өнүндә үз үстә дү-
шүб тәзим едәҹәк,m

Ајағынын тозуну
јалајаҹаглар,U

Онда биләҹәксән ки,
Мән Је�овајам;

Мәнә тәвәккүл едәнләр
хәҹил олмаз».*

24 Һеч ҝүҹлү адамын әлиндән
әсирләри чыхартмаг
олар?

Залымын әлиндән әсирлә-
ри гуртармаг олар?

25 Је�ованын исә сөзү будур:
«Ҝүҹлүнүн белә, әлиндән
әсирләр чыхарылаҹаг,+

Залымын белә, әлиндән
әсирләр гуртарылаҹаг.,

Сизә гәним кәсиләнләрә
гәним кәсиләҹәјәм.-

Сизин оғулларынызы
Мән хилас едәҹәјәм.

26 Сизә зүлм едәнләрә
өз бәдәнләринин әтини
једирдәҹәјәм,

Ширин шәраб ичмиш кими
өз ганларындан
сәрхош олаҹаглар.

Онда �амы биләҹәк ки,
Мән Је�овајам,¸

Сәнин хиласкарын/,
гуртарыҹын1,

Јагубун гүдрәтли
Алла�ыјам».À

50 Је�ова белә дејир:

«Һаны бошадығым
ананызын талағы?3

Һансы борҹверәнә
сизи сатмышам?

Сиз өз тәгсирләриниз4

уҹбатындан сатылмысы-
ныз,

Асилијиниз уҹбатындан
ананыз говулду.S

2 Мән ҝәләндә нијә �еч ким
јох иди?

Чағыранда нијә �еч ким
ҹаваб вермәди?m

Мәҝәр сизи гуртармаг
үчүн әлим зәифдир?

Мәҝәр сизи хилас етмәјә
ҝүҹүм чатмыр?U
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Мән бир сөзүмлә
дәнизи гурудурам,*

Чајлары гупгуру сә�раја
дөндәрирәм.+

Балыглары сусуз галыб
чүрүјүр,

Сусузлугдан тәләф олур-
лар.

3 Мән ҝөјләрә
зүлмәт ҝејиндирирәм,,

Әјинләрини чулла өртү-
рәм».

4 Күлли-Ихтијар Је�ова
мәнә арифләрин дилини
вериб ки,-

Јериндә дејилмиш сөзлә
јорғунлара �ај верә би-
лим�.¸

Һәр сә�әр мәни ојадыр,
Гулағымы ојадыр ки,
арифләр кими динләјим./

5 Күлли-Ихтијар Је�ова
гулағымы ачды,

Мән инад етмәдим,1

Үзүмү чевирмәдим.À

6 Мәни вуранлара
күрәјими ачдым,

Саггалымы јоланлара
јанағымы узатдым.

Тә�гирләрдән, түпүрҹәк-
ләрдән сифәтими ҝизләт-
мәдим.3

7 Күлли-Ихтијар Је�ова
мәнә көмәк олар,4

Хәҹил олмарам.
Одур ки, үзүмү чахмагда-
шы кими етмишәм,S

Билирәм, әсла рүсвај олма-
рам.

8 Мәнә �агг газандыран
јанымдадыр.

Ким мәни итти�ам едә би-
ләр?m

Ҝәлин бир јердә
ајаға галхаг.

9>B8 � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB bÀ`*,Àb ,1`À +SO
WSYD

Кимин мәнә гаршы
иддиасы вар?

Гој јахынлашсын.
9 Күлли-Ихтијар Је�ова

көмәјимдир.
Ким мәни мүгәссир чыха-
рар?

Онларын �амысы палтар
кими кө�нәлиб ҝедәҹәк.

Онлары ҝүвә јејиб
мә�в едәҹәк.

10 Аранызда Је�овадан гор-
хан,

Гулунун сәсинә
гулаг асан вармы?*

Ишыг үзү ҝөрмәјиб
зүлмәтдә ҝәзән вармы?

Гој о, Је�ованын адына
ҝүвәнсин,
Алла�ына бел бағласын.

11 «Сиз, еј од галајанлар,
Гығылҹым сачдыранлар,
Аловунузун ишығында,
Гығылҹымларынызын ара-
сында ҝәзин.

Әлимдән алаҹағыныз пај
бу олаҹаг:

Шиддәтли ағрыдан
јерә сәриләҹәксиниз.

51 Динләјин, еј сале�лик
ардынҹа ҝедәнләр,

Еј Је�ованы ахтаранлар!
Јонулуб алындығыныз га-
јаја,

Газылыб чыхарылдығыныз
чалаја бахын.

2 Атаныз Ибра�имә,
Сизи дүнјаја ҝәтирән
Сараја+ бахын.

Мән ону чағыранда
о, тәк иди,,

Она бәрәкәт вериб
чохалтдым.-

3 Је�ова Сиона тәсәлли
верәҹәк.¸

Бүтүн харабалыгларына
тәскинлик ҝәтирәҹәк,/
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Онун сә�расыны
Әдән* кими,

Чөлләрини Је�ованын
бағы кими едәҹәк.+

Орада шадлыг,
севинҹ олаҹаг,

Шүкранлар,
нәғмәләр охунаҹаг.,

4 Еј халгым,
Мәнә диггәт вер,

Еј үммәтим, Мәни ешит.-

Мән бир ганун
чыхараҹағам,¸

Әдаләтими халглара
нур едәҹәјәм./

5 Әдаләтим јахынлашыр,1

Ниҹатым артыг јолдадыр,À

Голум халглары
мү�акимә едәҹәк.3

Адалар Мәнә
үмид бағлајаҹаг,4

Гүввәтли голуму
ҝөзләјәҹәкләр.

6 Башынызы галдырыб
ҝөјләрә бахын,

Ајағынызын алтындакы
јерә бахын.

Ҝөјләр түстү кими
дағылаҹаг,

Јер палтар кими
кө�нәләҹәк.

Сакинләри ағҹаганад кими
мә�в олаҹаг.

Мәним ниҹатым исә
әбәди галаҹаг,S

Әдаләтим сарсылмајаҹаг.m

7 Динләјин,
еј сале�лији таныјанлар,

Ганунуму үрәјиндә
ҝәздирәнләр. U

Фани инсанын ришхәндин-
дән горхмајын,

Гој онун тә�гирләри
сизи дә�шәтә салмасын.

8 Чүнки ҝүвә ону
палтар кими јејәҹәк,

Палтар ҝүвәси� ону јун
кими јејиб гуртараҹаг.*

Мәним әдаләтим исә
әбәдијјәт боју,

Ниҹатым нәсилләр боју
галаҹаг».+

9 Ојан! Ојан! Ҝүҹлән,
Еј Је�ованын голу!,

Гәдимдә, кечмиш нәсиллә-
рин заманында олдуғу
кими ојан!

Ра�абы�- вуруб
парча-парча едән,

Дәниз әжда�асыны дәлиб-
дешән сән дејилдин?¸

10 Дәнизи, үмман сулары
гурудан,/

Гуртулмушлары кечирмәк
үчүн дәнизин дибиндән
јол ачан сән дејилдин?1

11 Је�ованын гуртулуш вер-
дикләри гајыдаҹаг.À

Севинҹ сәдаларыјла
Сиона ҝәләҹәк,3

Сонсуз фәрә� башларынын
таҹы олаҹаг.4

Онларын нәсиби
шадлыг вә севинҹ олаҹаг,

Гәм-гүссә гачыб ҝедәҹәк.S

12 «Сәнә тәсәлли верән
Мәнәм.m

Бу ҝүн вар олуб, саба�
јох олан фани инсандан,U

От кими солуб ҝедән бәни-
адәмдән нијә горхурсан?

13 Ҝөјләри јајан,V

Јерин тәмәлини гуран
ХалигинÄ Је�ованы нијә
унудурсан?

Зүлмкарын гәзәбиндән
бүтүн ҝүнү горху ичиндә
идин,

Санки, �әр ан ҝәлиб сәни
мә�в едәҹәкди.
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Һаны инди о зүлмкарын
гәзәби?

14 Голу гандаллы, гәдди бүкү-
лү олан бир аздан
азадлыға чыхаҹаг.*

О өлүб гәбрә дүшмәјәҹәк,
Чөрәксиз галмајаҹаг.

15 Мән дәнизи чалхалајан,
Далғалары ша�ә галдыран
Алла�ын Је�овајам.+

Мәним адым ордулар Алла-
�ы Је�овадыр.,

16 Сөзләрими сәнин ағзына
гојаҹағам,

Әлимин көлҝәсиндә
сәни ҝизләдәҹәјәм- ки,

Ҝөјләри бәргәрар едим,
јерин тәмәлини гојум,¸

Сиона “сән Мәним халгым-
сан” дејим./

17 Ојан! Ојан! Галх,
еј Је�ованын әлиндәки
гәзәб ҹамыны ичән Јеру-
сәлим.1

Гәдә�и ичдин,
Сәрхош едән ҹамы
бошалтдын.À

18 Доғдуғу оғуллардан бири
јохдур ки, ону апарсын,

Боја-баша чатдырдығы
оғуллардан бири јохдур
ки, голундан тутсун.

19 Башына ики шеј ҝәлди,
Һалына ким аҹыјаҹаг?
Мә�в вә виранәлик,
аҹлыг вә гылынҹ!3

Ким сәнә тәсәлли
верәҹәк?4

20 Оғулларын �ушуну
итириб,S

Тора дүшмүш чөл гојуну
кими,

Күчә тинләриндә јыхылыб
галыблар.

Онлар Је�ованын гәзә-
бини,

Сәнин Алла�ынын тәнбе-
�ини сон дамласына гә-
дәр ичибләр».

21 Одур ки, еј шәрабсыз
сәрхош олмуш,

Еј бәдбәхт гадын, гулаг ас!
22 Халгыны горујан Алла�ын,

Рәббин Је�ова белә
дејир:

«Сәрхош едән ҹамы,
О гәдә�и, Мәним гәзәб ҹа-
мымы әлиндән алаҹағам,*

Бир дә ондан ичмәјәҹәк-
сән.+

23 Ону сәнә ишҝәнҹә верәнлә-
рин әлинин ичинә гојаҹа-
ғам.,

Ахы онлар сәнә “әјил сәни
тапдалајыб кечәк” дејир-
диләр.

Сән дә күрәјини
торпаг кими,

Күчә кими етмишдин ки,
кечсинләр».

52 Ојан! Ојан! Еј Сион-,
гүдрәтә бүрүн!¸

Еј мүгәддәс шә�әр Јерусә-
лим, ҝөзәл либасыны ҝе-
јин!/

Да�а �еч бир сүннәтсиз,
�еч бир мурдар адам
сәнин дарвазандан ҝир-
мәјәҹәк.1

2 Еј Јерусәлим, јердән галх,
үстүнүн тозуну чырп,
шәрәфли јердә әјләш.

Еј әсирликдә олан Сион
гызы, бојнундакы бухову
чыхар!À

3 Је�ова белә дејир:
«Сиз �авајы сатылмышды-
ныз,3

Пулсуз ҝери алынаҹагсы-
ныз».4

4 Күлли-Ихтијар Је�ова
белә дејир:

«Әввәл халгым Мисирә
ҝетди, орада гәриб кими
јашады,S

Сонра Ашшур на�агдан
она зүлм етди».
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5 «Бәс инди Мән нејләмәли-

јәм? — дејир Је�ова, —
Халгымы мүфтә ҝөтүрүб
апарыблар.

Онлара ағалыг едәнләр
зәфәр �арајы уҹалдыр-
лар,* — дејир Је�ова, —

Ҝеҹә-ҝүндүз адыма
күфр едилир.+

6 Бу сәбәбдән халгым адымы
биләҹәкдир,,

Бу сәбәбдән о ҝүн онлар
биләҹәк ки, буну дејән
Мән идим.

Бәли, Мән!»
7 Дағлары ашыб ҝәлән мүж-

дәчинин гәдәмләри
нә ҝөзәлдир!-

О, сүл� хәбәри ҝәтирир,¸

Ҝөзәл хәбәр мүждәләјир,
Ниҹат хәбәрини елан едир,
Сиона дејир: «Сәнин Алла-
�ын падша� олду!»/

8 Бир гулаг ас! Сәнин ҝөзәт-
чиләрин гышгырыр.

Һамысы сәс-сәсә вериб
севинҹдән �арај салыр,

Ҝөрүрләр ки, Је�ова Сиону
топлајыб ҝери гајтарыр.

9 Еј Јерусәлимин хараба-
лыглары, шадланын,
бир ағыздан севинҹ
�арајы уҹалдын,1

Чүнки Је�ова халгына
тәскинлик верди,À

Јерусәлими азад етди.3

10 Је�ова бүтүн халгларын
ҝөзү габағында мүгәддәс
голуну чырмалады.4

Дүнјанын бүтүн нә�ајәтлә-
ри Алла�ымызын вердији
гуртулушу ҝөрәҹәк.S

11 Чыхын, чыхын, ораны тәрк
един,m мурдар шејләрә
тохунмајын! U

Ораны тәрк един,V

өзүнүзү пак сахлајын,

Еј Је�ованын евинин әшја-
ларыны дашыјанлар.*

12 Сиз �әјәҹан ичиндә
чыхмајаҹагсыныз,

Ҹанынызы ҝөтүрүб
гачмајаҹагсыныз.

Чүнки Је�ова
өнүнүздә ҝедәҹәк,+

Исраилин Алла�ы
сизи архадан горујаҹаг.,

13 Мәним гулум- бәсирәтлә
�әрәкәт едәҹәк.

О јүксәләҹәк,
Уҹалдыгҹа уҹалаҹаг.¸

14 Чохлары �ејрәт ичиндә
она бахдығы кими

(О, чох әҹаиб �ала салын-
мышды, башгаларындан
чох,

Ҹамалы чох корланмышды,
бәшәринкиндән чох),

15 О, чохлу халглары
�ејрәтә салаҹаг./

Гаршысында падша�лар
ағзыны јумаҹаг,1

Чүнки онлара данышыл-
мамыш шејләри ҝөрәҹәк-
ләр,

Ешитмәдикләри шејләрә
диггәт верәҹәкләр.À

53 Ким биздән ешитдијинә�
иман ҝәтирди?3

Је�ова ҝүҹүнү�
кимә нүмајиш етдирди?4

2 О, онун� өнүндә пө�рәS

кими, гуру торпагда
көк кими ҹүҹәрәҹәк.

Ҝөркәминдә нә вүгар,
нә ҹа�-ҹалал вар,m

Баханда ҝөркәми
бизи өзүнә чәкмир.

3 Она �әгарәт едирдиләр,
ондан ҝен ҝәзирдиләр,U
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О, дәрд ә�ли иди,
азар-безары билән иди.

Санки, чө�рәси биздән
ҝизли иди�.

Она �әгарәт едирдиләр,
биз ону �еч сајырдыг.*

4 Әслиндә, о, азар-безары-
мызы чәкирди,+

Дәрдимизи үзәринә ҝөтүр-
мүшдү.,

Биз исә елә билирдик,
онуАлла� вуруб, дәрдә,
бәлаја дүчар едиб.

5 Асилијимизә- ҝөрә
онун бәдәни дешилди,¸

Тәгсирләримизә ҝөрә
әзаб чәкди./

Әмин-аманлығымыз уғрун-
да ҹәза чәкди.1

Биз онун јаралары илә
шәфа тапдыг.À

6 Һамымыз гојун кими
азыб галмышдыг,3

Һәрә бир јана үз тутмушду;
Је�ова �амымызын тәгси-
рини онун үзәринә гојду.4

7 Она зүлм вердиләр,S о әзаб
чәкмәјә разы олду,m

Ағзыны да ачмады.
Ону кәсмәјә апарылан го-
јун кими апардылар,U

Гырхымчыларын габағын-
да дилсиз-ағызсыз дуран
гојун кими иди,

Ағзыны ачыб динмәди.V

8 О, зүлм ҝөрдү,
�агсыз мә�кум едилиб
арадан ҝөтүрүлдү.

Кимдир онун әсил-нәҹабә-
ти илә марагланан?!

Ону ишыглы дүнјадан�
јох етдиләр;Ä

О, халгымын асилији уҹба-
тындан вурулду.W

97B7 � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB */*YW*`mZ º4 h1O
,S`/SUS VÀa VSYS S/SD 97B< � ÁÀ`eÀZB
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9 Она шәр бәндәләрин
јанында,*

Өләндә дөвләтлиләрин�
јанында јер верилди,+

Һалбуки �еч бир пислик�
етмәмишди,

Ағзындан бир �ијләли сөз
чыхмамышды.,

10 Ону әзаба, азар-безара
дүчар етмәк Је�оваја
мәгбул иди.

Онун ҹаныны тәгсир гурба-
ны олараг тәгдим етсән,-

О, өвладларыны ҝөрәҹәк,
өмрүнү узадаҹаг,¸

Је�ованын истәји онун ва-
ситәсилә �әјата кечәҹәк./

11 Чәкдији ҹәфанын сәфасы-
ны ҝөрүб разы галаҹаг.

Мәним сале� бәндәм,
гулум1

Елми илә чохларыны са-
ле�лијә чатдыраҹаг�;À

Онларын тәгсир јүкүнү
дашыјаҹаг.3

12 Буна ҝөрә она чохлары
арасында пај верәҹәјәм,

О, ҝүҹлү адамларла
гәнимәт бөләҹәк,

Чүнки ҹаныны өлүмә вер-
ди,4

Асиләрә тај тутулду,S

Чохларынын ҝүна� јүкүнү
дашыды,m

Асиләр үчүн имдад дилә-
ди. U

54 Је�ова белә дејир:
«Еј дүнјаја өвлад ҝә-
тирмәмиш сонсуз га-
дын, севин, ҹуша ҝәл!V

Еј доғуш санҹысы чәкмә-
миш гадын,Ä шадлан,
шаграг сәсин ҝәлсин,W

Чүнки атылмыш гадынын
оғуллары
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Әрли гадынын оғулларын-
дан чохдур.*

2 Чадырыны бөјүт,+

Мәскәнинин өртүјүнү
бөјүк ач.

Үрәкли ол,
чадырынын ипләрини
узат,

Мыхларыны јерә мө�кәм
чал.,

3 Сән саға-сола
шахәләнәҹәксән.

Өвладларын халглары
әлә кечирәҹәк,

Бош галмыш шә�әрләрдә
мәскунлашаҹаглар.-

4 Горхма,¸ биабыр олмајаҹаг-
сан,/

Өзүнү �әгир тутма,
мәјус олмајаҹагсан.

Сән ҹаванлығынын хәҹалә-
тини унудаҹагсан,

Дуллуғунун рүсвајчылығы-
ны јада салмајаҹагсан».

5 Алла�ын белә дејир:
«Чүнки сәнин әрин�1

Улу ЈараданындырÀ,
Ады ордулар Алла�ы
Је�овадыр.

Гуртарыҹын3 Исраилин
Мүгәддәсидир.

О, бүтүн дүнјанын Алла�ы
адланаҹагдыр.4

6 Је�ова сәни атылмыш,
дәрдли гадынтәк,S

Ҹаванлыгда әрдә олуб сон-
радан атылмыш гадын-
тәк чағырды».

7 «Мән сәни гыса бир мүддә-
тә атмышдым,

Лакин бөјүк мәр�әмәтлә
топлајыб ҝери ҝәтирәҹә-
јәм.m

8 Бир анлыға ҹошгун гәзәблә
сәндән үз чевирмишдим,U

Лакин түкәнмәз мә�әббәт-
лә сәнә мәр�әмәт едәҹә-
јәм».V

98B9 � �*fd/ *¸*ZD

Сәнин гуртарыҹын* Је�ова
белә дејир.

9 «Мән буну Ну�ун дөврүнә
бәнзәдирәм.+

Ну�ун суларынын бир да�а
јери басмајаҹағына анд
ичдијим кими,,

Инди дә анд ичирәм ки,
сәнә бир дә гәзәбләнмәјә-
ҹәјәм, сәни тәнбе� етмә-
јәҹәјәм.-

10 Дағлар јериндән галхса да,
Тәпәләр јериндән
сарсылса да,

Мә�әббәтим үстүндән
галхмајаҹаг,¸

Сүл� ә�дим јериндән
сарсылмајаҹаг»./

Буну сәнә мәр�әмәт едән
Је�ова дејир.1

11 «Еј туфана дүшмүш,
тәсәлли алмамыш,À

башы бәлалы гадын,3

Дашларыны јахшы палчыг-
ла �өрүрәм,

Тәмәлини ҝөј јагутдан гоју-
рам.4

12 Гала дишләрини јагутдан,
Дарвазаларыны
бәрг вуран даш-гашдан,

Сәр�әдләрини ләл-ҹәва�и-
ратдан тикәҹәјәм.

13 Бүтүн оғулларын
Је�овадан елм алаҹаг,S

Оғулларынын әмин-аман-
лығы битиб-түкәнмәјә-
ҹәк.m

14 Сале�ликдә бәргәрар ола-
ҹагсан.U

Зүлмдән узаг олаҹагсан.V

Горху, дә�шәт үчүн
бир сәбәб олмајаҹаг,

Онлар артыг сәнә јахын
ҝәлмәјәҹәк.Ä

15 Кимсә сәнә �үҹум етсә,
Бил ки, бу, Мәндән дејил.
Сәнә �әмлә едән
мәғлуб олаҹаг».W
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16 «Көзү үфүрәрәк сила� дү-

зәлдән устаны Мән јарат-
дым.

Дағыдыб виран гојан
адамы да Мән јаратдым.*

17 Сәнә гаршы дүзәлдилән
�еч бир сила� кара ҝәл-
мәјәҹәк,+

Мә�кәмәдә әлеј�инә галхан
�әр дили �агсыз чыхара-
ҹагсан.

Је�ованын гулларынын
ирси будур,

Онларын сале�лији Мән-
дән ҝәлир», — дејә
Је�ова бәјан едир.,

55 Еј сусајанлар,- ҝәлин,
ҝәлин су кәнарына!¸

Еј пулу олмајанлар, ҝәлин,
ҝөтүрүн, јејин!

Һајды, ҝәлин, шәрабы, сүдү
пулсуз-парасыз алын./

2 Нијә чөрәк олмајан шејә
пул верирсиниз,

Нијә газанҹынызы гарны
дојдурмајан шејләрә
хәрҹләјирсиниз?

Мәнә диггәтлә гулаг асын,
јахшы шејләр јејин,1

Гој ҹаныныз ләзиз тәам-
лардан ләззәт алсын.À

3 Мәнә гулаг верин,
јаныма ҝәлин.3

Гулаг асын ки,
сағ галасыныз.

Онда сизинлә әбәди ә�д
бағлајаҹағам,4

Давуда ҝөстәрдијим сар-
сылмаз мә�әббәтлә
�әма�әнҝ бир ә�д.S

4 Будур! Мән ону халглара
ша�идm,

Үммәтләрә өндәрU вә
сәрдарV етмишәм.

5 Будур! Сән танымадығын
халгы чағыраҹагсан.

Халгын ичиндән сәни
танымајанлар Алла�ын
Је�ованын*,

Исраилин Мүгәддәсинин
хатиринә гача-гача
јанына ҝәләҹәк.

Чүнки О, сәни шан-шө�рә-
тә јүксәлдәҹәк.+

6 Нә гәдәр ки тапмаға имкан
вар, Је�ованы ахтарын.,

Һәлә ки О јахындадыр,
Ону чағырын.-

7 Гој пис адам пис јолуну,
Шәр адам шәр фикирләри-
ни атсын.¸

Гој Је�оваја тәрәф дөнсүн,
она мәр�әмәт ҝөстәрәр./

Алла�ымыза тәрәф гајыт-
сын, ону ҹомәрдликлә
әфв едәр.1

8 Је�ова бәјан едир:
«Мәним фикирләрим си-
зин фикирләриниз дејил,À

Мәним јолларым
сизин јолларыныз дејил.

9 Ҝөјләр јердән нә гәдәр уҹа-
дырса,

Мәним јолларым
сизин јолларыныздан,

Мәним фикирләрим
сизин фикирләриниздән
о гәдәр уҹадыр.3

10 Јағыш вә гар ҝөјдән
јерә јағыр,

Торпағы ислатмамыш, ону
барлы-бә�әрли етмәмиш,

Әкинчијә тохум,
јејәнә чөрәк вермәмиш
ҝери гајытмыр.

11 Ағзымдан чыхан сөз дә
белә олаҹаг.4

О, јаныма әлибош гајытма-
јаҹаг,S

Әксинә, истәјими �өкмән
�әјата кечирәҹәк,m

Ону ҝөндәрдијим мәгсәдә
мүтләг наил олаҹаг.
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12 Сиз севинә-севинә

чыхаҹагсыныз,*

Сағ-саламат јурдунуза
гајыдаҹагсыныз.+

Дағлар, тәпәләр өнүнүздә
шадланаҹаг, севинҹдән
ҹуша ҝәләҹәк,,

Бүтүн ағаҹлар әл чалаҹаг.-

13 Тикан јеринә ардыҹ ағаҹы,
Ҝиҹиткән јеринә мәрсин
битәҹәк.¸

Бу, силинмәз, әбәди нишан
олуб

Је�оваја шан-шө�рәт
ҝәтирәҹәк!»/

56 Је�ова белә дејир:

«Һаггы горујун1,
сале� ишләр ҝөрүн.

Чүнки ниҹатым јахында-
дыр,

Әдаләтим әјан олаҹаг.À

2 Бунлара әмәл едән,
Бунлардан бәрк-бәрк јапы-
шан бәндә нә бәхтијар-
дыр.

О бәндә ки, шәнбәјә риајәт
едир, ону ләкәләмир,3

Әлини �еч бир пислијә
булашдырмыр.

3 Гој Је�ованын әтәјиндән
јапышмыш јаделли4

“Је�ова мәни халгындан
ајыраҹаг” демәсин.

Хәдим “мән гуру бир аға-
ҹам” демәсин».

4 Шәнбәләримә риајәт едән,
Мәнә хош шејләри сечән, ә�ди-
мә бағлы галан хәдимләрә Је-
�ованын сөзү будур:
5 «Мән онлара оғулдан,

гыздан үстүн бир шеј
верәҹәјәм,

Евимдә, диварларымын
арасында онларын абидә-
си, ады олаҹаг.

Онлара өлмәз,
Әбәди ад верәҹәјәм.

6 Гуллуг етмәк үчүн Је�ова-
нын әтәјиндән јапышан,

Је�ованын адыны севән,*

Онун гулу олан,
Шәнбәјә риајәт едиб
онуләкәләмәјән,

Ә�димә бағлы галан
јаделлиләрә ҝәлинҹә,

7 Онлары да мүгәддәс дағы-
ма ҝәтирәҹәјәм,+

Дуа евимдә онлары севин-
дирәҹәјәм.

Гурбанҝа�ымын үстүндә
ҝәтирдикләри гурбанлар,
јандырма гурбанлары
гәбул олунаҹаг.

Чүнки Мәним евим бүтүн
үммәтләрин дуа еви
адланаҹаг».,

8 Исраилин сәпәләнмиш өв-
ладларыны топлајан Күлли-
Ихтијар Је�ова бәјан едир:-

«Мән топланмышларын ја-
нына башгаларыны да
топлајаҹағам».¸

9 Еј мәскәни чөлләр,
мешәләр олан вә�ши
�ејванлар,

Јемәјә ҝәлин./

10 Ҝөзәтчиләр кордур,1

�еч бири �еч нә ҝөрмүр.À

Һамысы �үрә билмәјән,
лал итләрдир.3

Онлар узаныб лә�ләјирләр,
мүрҝү вурмағы севирләр.

11 Онлар аҹҝөз көпәкләрдир,
Дојмаг билмирләр.
Онлар надан
чобанлардыр.4

Һәрәси өз јолу илә ҝедир,
Һәрәси �арам газанҹ да-
лынҹа дүшүр,

12 Дејир: «Ҝәл шәраб ҝәти-
рим, бәс гәдәр ичәк.S

Саба� да буҝүнкү кими
олаҹаг,

Һәлә бундан да јахшы ола-
ҹаг!»
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57 Сале� адам мә�в олур,
Мә�әл гојан јохдур.

Садиг адамлар ҝөтүрү-
лүр�,*

Амма дәрк едән јохдур ки,
Сале� инсан бәлаја ҝөрә�
ҝөтүрүлдү.

2 О, динҹлијә говушур.
Доғрулугла јеријәнләрин
�амысы өз јатағында� ја-
тыр.

3 «Сиз исә, еј ҹадуҝәр
гадынын оғуллары,

Еј, зинакарын, фа�ишәнин
балалары, јахын ҝәлин.

4 Кими мәсхәрәјә
гојурсунуз?

Кимә ағзынызы јекә ачыб
дил чыхарырсыныз?

Сиз ки асилик өвлады,
Јалан нәслисиниз,+

5 Нә�әнҝ ағаҹлар арасында,,

Ҝур јарпаглы �әр ағаҹын
алтында шә�вәтлә алов-
лананлар,-

Дәрәләрдә, гаја ојугларын-
да ушаглары кәсәнләр
нәслисиниз.¸

6 Сәнин пајын дәрәнин шү-
мал дашлары арасында-
дыр./

Бәли, пајын бунлардыр.
Чүнки шәраб тәгдимәсини
онларын өнүндә төкүр-
сән.1

Инди буна бахыб
разы галмалыјам?

7 Јатағыны јүксәк,
уҹа дағда салырдын,À

Гурбан ҝәтирмәк үчүн
ора галхырдын.3

8 Рәмзини гапынын,
јан тахтанын архасында
гојмушдун.

Мәни атмышдын,
әјнини сојунмушдун.

9;B5 � ½WºY YÀZ*amZ/*D � ˙SÄÀ` ,*O
`S*ZbB +ÀW*/*ZD 9;B6 � �ÀZS -À+S`/ÀD

Јухары галхыб јатағыны
ҝениш ачырдын.

Онларла ә�д бағламыш-
дын.

Онларла бир јатагда
јатмағы севирдин,*

Ҝөзүнү онларын ҹинсијјәт
үзвүнә дикиб бахырдын�.

9 Мәликин� јанына јағла,
Чохлу әтирлә дүшүрдүн.
Елчиләрини узаглара ҝөн-
дәрирдин.

Беләҹә, Мәзара� енмиш-
дин.

10 Чохсајлы јолларында
�еј әлләширдин,

Һеч демәдин
“ахы бу, мәнасыздыр”.

Ҝүҹүнү тәзәләјирдин.
Одур ки, јорулмаг билмир-
сән.

11 Кимдән хофланмышдын,
Кимдән горхуб јалан
данышмаға башламыш-
дын?+

Мәни јада салмырдын.,

Һеч нәјә мә�әл гојмурдун.-

Мән динмәдим,
�еч нә етмәдим,¸

Она ҝөрә Мәндән горхмур-
дун.

12 Мән сәнин “сале�лијини”,
ишләрини фаш едәҹәјәм,/

Онларын сәнә хејри
дәјмәјәҹәк.1

13 Имдад диләјәндә
Дәст-дәст бүтләрин
сәни хилас етмәјәҹәк.À

Онларын �амысыны
күләк совураҹаг,

Јүнҝүл ме� әсиб
онлары апараҹаг.

Мәнә пәна� ҝәтирән исә
дијары мирас алаҹаг,

9;B< � Ã¾`ºZº`E +d`*/* a¾Ñ+Àb +ºbWÀO
`À S+*/Àb/ÀZ Ä1/S`D 9;B= � ˙SÄÀ` ,*O
`S*ZbB ]*/j*ÑmZD � 	+`Dj1\WD �º¸ÀbÀ
+*fD

�¿�D 9;
* 
S ;B6

+ ¿j 5B8
¿j 7>B=

, ¿j 5B6=

- �Z 56B6
5�/ 58B66E 67

¸ 6�/ 5:B5E 7
¿` ;B75

/ ¿` 7B=

1 ¿` ;B5<

À ¿` 6B6>
Á4 5:B5:
Á4 67B5;

3 Á4 6>B6<
��������������������

�*¸ aºbdZ
* Á4 5:B69E 77
Á4 67B5<

+ ¿j 7>B=E 5>
¿j 9=B7

, ¿j 5B7
¿` 6B76
¿` =B7

- ¿j 86B68E 69

¸ ˛+ 9>B65

/ ¿j 9<B6
¿j ::B7

1 ¿` ;B8

S 7B8

À ÁV 5>B58
¿j 86B5;



¿"�� 9;B58—9<B9 1008
Мүгәддәс дағыма
са�иб олаҹаг.*

14 Онда дејәҹәкләр:
“Тикин, јолу тикин!
Јол �азырлајын!+

Халгымын јолундакы
манеәләри ҝөтүрүн!”»

15 Әбәди вар олан,,

исми мүгәддәс олан,-

Уҹа, Улу Танры
белә дејир:

«Мәним мәскәним јүксәк,
мүгәддәс јердәдир.¸

Һәм дә мәзлум,
фағыр адамларын ара-
сындадыр ки,

Фағырын ру�унудирчәл-
дим,

Зүлм чәкәнләрин гәлбини
дирилдим./

16 Даим чәкишмәјәҹәјәм,
Сонсузадәк
гәзәбләнмәјәҹәјәм,1

Јохса инсанын ру�у
зәифләјәр,À

Нәфәси олан мәхлуглар
тагәтдән дүшәр.

17 Онун �арам газанҹ далын-
ҹа дүшдүјүнә гәзәблән-
мишдим,3

Бу ҝүна�а ҝөрә ону вурдум,
ондан үз дөндәрдим, она
�иддәтләндим.

Амма о, јенә дә хаинлијин-
дән әл чәкмәди,4 үрәји чә-
кән јолла ҝетди.

18 Онун јолларындан аҝа�ам,
Лакин она шәфа верәҹә-
јәм,S бәләдчилик едәҹә-
јәм,m

Өзүнә дә,U јас тутанларына
да тәсәлли верәҹәјәм».V

19 «Мән дил бә�рәси
�асил едирәм.

Һәм узагда, �әм јахында
олана битмәз сүл�
бәхш едиләҹәк,Ä

Мән она шәфа верәҹә-
јәм», — дејир Је�ова.

20 «Пис адамлар исә
чалхаланан,

Сакитләшмәк билмәјән,
Сулары јосуну, лили үзә
галдыран дәниз кимидир.

21 Шәр адамлар сүл� ҝөрмәјә-
ҹәк», — дејир Алла�ым.*

58 «Вар ҝүҹүнүзлә гышгы-
рын, чәкинмәјин!

Сәсинизи шејпур кими
уҹалдын.

Халгыма үсјанкарлығыны,
Јагуб евинә ҝүна�ларыны
билдирин.+

2 Һәр ҝүн Мәни ахтарырлар,
Дејирләр ки, јолларымы та-
нымагдан зөвг алырлар,

Ҝуја онлар әмәлисале�
халгдыр,

Ҝуја Алла�ларынын әдалә-
тиндән �еч узаглашма-
јыблар.,

Онлар Алла�а јахынлаш-
маг истәјилә

Мәндән адил �өкмләр
диләјирләр,-

3 Дејирләр: “Нијә тутдуғумуз
оруҹу ҝөрмүрсән?¸

Нијә ҹанымыза вердијимиз
ҹәфаја фикир вермир-
сән?”/

Чүнки оруҹ тутдуғунуз ҝүн
мәнфәәт ҝүдүрсүнүз,

Ишчиләринизә зүлм едир-
синиз.1

4 Оруҹ тутанда дидиширси-
низ, далашырсыныз,

Амансыз зәрбәләр
вурурсунуз.

Бу ҹүр оруҹла сәсиниз
ҝөјләрдә неҹә ешидил-
син?

5 Мәҝәр Мән бу ҹүр оруҹ
истәмишдим:

О ҝүн инсан өзүнә зүлм
еләсин,
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Гамыш кими башыны
әјсин,

Чулун, күлүн үстүндә
јатсын?

Сиз буна оруҹ, Је�оваја
мәгбул ҝүн дејирсиниз?

6 Мәним истәдијим оруҹ
бах будур:

Зүлм буховлары чыхарыл-
сын,

Бојундуруг ипләри ачыл-
сын,*

Мәзлумлар азад едилсин,+

Һәр бир бојундуруг
ортадан гырылсын.

7 Чөрәјини аҹларла
бөлүшәсән,,

Јохсул, евсиз-ешиксиз ада-
мы евинә ҝәтирәсән,

Кимисә чылпаг ҝөрәндә ҝе-
јиндирәсән,-

Әти әтиндән, ганы ганын-
дан олана арха чевирмә-
јәсән.

8 Онда нурун сүб�
шәфәгитәк сачаҹаг,¸

Тезликлә шәфа тапаҹагсан.
Габағында сале�лијин
ҝедәҹәк,

Архадан Је�ованын ҹала-
лы сәни горујаҹаг./

9 Онда сән чағыраҹагсан,
Је�ова ҹаваб верәҹәк;

Сән көмәк диләјәҹәксән,
О дејәҹәк:
“Мән бурадајам!”

Әҝәр бојундуруғу
јох етсән,

Бармагла ҝөстәрмәјә,
кинли сөзләрә сон гој-
сан,1

10 Әҝәр көнлүндән кечәни
аҹлара да версән,À

Мәзлумлары дојурсан,
Онда нурун зүлмәтдә дә
парлајаҹаг,

Зүлмәт гаранлығын ҝүн
кими ајдын олаҹаг.3

11 Је�ова даим бәләдчин
олаҹаг,

Гураг торпагда да
сәни дојураҹаг,*

Сүмүкләрини тәзәләјәҹәк.
Јахшы суланан бағ кими,+

Сују кәсилмәјән булаг кими
олаҹагсан.

12 Сәндән өтрү гәдим хара-
балыглары абад едәҹәк-
ләр,,

Кечмиш нәсилләрдән
галма тәмәлләри
бәрпа едәҹәкләр.-

Сәнә учуг диварларын
гуруҹусу,

Күчә јолларынын бәрпачы-
сы дејәҹәкләр.¸

13 Мүгәддәс ҝүнүм олан шән-
бәдә мәнфәәт далынҹа
гачмасан,/

Шәнбәни севинҹ ҝүнү, Је-
�ованын мүгәддәс ҝүнү,
иззәтли ҝүн адландыр-
сан,1

Мәнфәәт ҝүдмәк, бош-бош
данышмаг әвәзинә,
ону шәрәфләндирсән,

14 Онда Је�ова сәадәтин
олаҹаг.

Мән сәни дүнјанын јүксәк-
ләринә галдыраҹағам,À

Әҹдадын Јагубун ирсиндән
бәсләјәҹәјәм.3

Бу сөз Је�ованын ағзын-
дан чыхыб».

59 Је�ованын әли зәиф де-
јил ки, хилас едә бил-
мәсин,4

Гулағы тутулмајыб ки,
ешидә билмәсин.S

2 Өз тәгсирләриниз сизи
Алла�ыныздан ајырды.m

Ҝүна�ларыныз уҹбатын-
дан О, сиздән
үз дөндәрди,

Сизи ешитмәк истәмир.U

3 Әлләриниз ган ичиндәдир,V

Бармагларыныз
ҝүна�а булашыб.
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Додагларыныздан
јалан јағыр,*

дилиниздән пислик төкү-
лүр.

4 Сале�лији чағыран јохдур,+

Доғру нијјәтлә мә�кәмәјә
ҝедән јохдур.

Онлар бош шејләрә бел
бағлајыр,, мәнасыз сөз-
ләр данышырлар.

Зијана �амилә галыб
зәрәр доғурлар.-

5 Онлар зә�әрли иланын
јумурталары үстүндә
күрт отурур,

Һөрүмчәк тору �өрүрләр.¸

Јумурталарыны ким јесә
өләр,

Сынан јумуртадан
ҝүрзә чыхар.

6 Онларын �өрдүјү тордан
палтар чыхмаз,

Дүзәлтдикләринә
бүрүнә билмәзләр./

Әмәлләри зәрәрдир,
Әлләриндә зоракылыг
тутублар.1

7 Ајаглары шәр далынҹа
гачыр,

Ҝүна�сыз ган төкмәјә
тәләсирләр.À

Ағылларында анҹаг пис-
лик тутублар,

Јолларында анҹаг виран-
чылыг, дәрд-бәла вар.3

8 Сүл� јолуну танымырлар,
Ҹығырларында әдаләт јох-
дур.4

Јолларыны әјирләр.
Бу јолларла ҝедән
сүл� тапмајаҹаг.S

9 Одур ки, әдаләт
биздән ҝен ҝәзир,

Сале�лик бизә јахын ҝәл-
мир.

Һеј ишыг ҝөзләјирик, амма
�әр јан гаранлыгдыр.

Ајдынлыг ҝөзләјирик, амма
зүлмәтдә јеријирик.m

10 Кор кими, дивардан
тута-тута ҝәзирик,

Ҝөзү ҝөрмәјәнләр кими,
әллә јохлаја-јохлаја
ҝәзирик.*

Ҝүнүн ҝүнорта чағы
бүдрәјирик, санки,
гаранлыг ҝеҹәдир.

Гүввәтлиләр арасында
өлү кимијик.

11 Һамымыз ајы кими бөјүрү-
рүк,

Ҝөјәрчинтәк гәмли-гәмли
инләјирик.

Әдаләт ҝөзләјирик,
лакин ҝөрмүрүк,

Ниҹат ҝөзләјирик,
лакин биздән ҝен дуруб.

12 Сәнин гаршында
аси әмәлимиз чохдур,+

Һәр ҝүна�ымыз
әлеј�имизә шә�адәт
едир.,

Асилијимиз үстүмүздәдир,
Тәгсирләримизи
јахшы билирик.-

13 Биз аси олуб
Је�ованы инкар етдик,

Алла�ымыза арха чевир-
дик.

Зүлм етмәкдән, үсјандан
данышырдыг.¸

Фитнә гуруб, үрәјимиздән
јалан сөзләр чыхарыр-
дыг./

14 Әдаләт ҝери чәкилиб,1

Сале�лик узагда дуруб.À

Һагг мејданда бүдрәјир,
Доғрулуг ора ҝирә билмир.

15 Һәгигәт� гејб олуб,3

Пис әмәлләрдән әл чәкәни
сојурлар.

Је�ова буну ҝөрдү,
чох наразы олду,

Чүнки �агг-әдаләт
тапмады.4

16 О ҝөрдү ки, бир көмәк едән
јохдур,
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Һејрәтә ҝәлди ки, бир га�-
мар чыхан јохдур,

Буна ҝөрә, Өз голу ниҹат
ҝәтирди,

Әдаләти дә тәрәфиндә
дурду.

17 Сонра О, әдаләти
зире�тәк ҝејди,

Ниҹат дәбилгәсини
башына гојду,*

Гисас либасыны
әјнинә тахды,+

Гејрәти әбатәк
әјнинә бүрүдү.

18 О, онлара әмәлләринин
әвәзини верәҹәк,,

Јағыларына гәзәблә,
дүшмәнләринә гисасла
әвәзини верәҹәк.-

Адаларын да �аггыны
верәҹәк.

19 Ҝүнбатанда Је�ованын
адындан,

Ҝүндоғанда әзәмәтиндән
горхаҹаглар.

Чүнки О, ҝур-ҝур ахан,
Је�ованын ру�у илә ахан
чај кими ҝәләҹәк.

20 Је�ова бәјан едир: «Сиона,
Јагубун ичиндә асиликдән
дөнән кәсләрин јанына
Гуртарыҹы¸ ҝәләҹәк»./

21 Је�ова дејир: «Онларла
бағладығым ә�д будур.1 Үзә-
риндә олан ру�ум, дилинә гој-
дуғум сөзләр сәнин, ушаг-
ларынын, нәвәләринин дилин-
дән ҝөтүрүлмәјәҹәк. Индидән
сонсузадәк», — дејир Је�ова.

60 «Галх, еј гадын,À

шөлә сач, чүнки нурун
ҝәлди.

Је�ованын ҹалалы
үзәринә шәфәг сачыр.3

2 Бах, дүнјаны гаранлыг,
Халглары гаты зүлмәт
бүрүјәҹәк;

Сәнин исә үзәринә
Је�ова нур сачаҹаг,

Үзәриндә Је�ованын ҹала-
лы ҝөрүнәҹәк.

3 Халглар нуруна доғру
ҝәләҹәк,*

Һөкмдарлар+ парлајан е�-
тишамына доғру аддым-
лајаҹаг.,

4 Башыны галдырыб
әтрафына бах!

Бах, �амысы топлашыб
јанына ҝәлир,

Оғулларын узаглардан ҝә-
лир,-

Гызларыны күрәкләриндә
ҝәтирирләр.¸

5 Буну ҝөрәндә чө�рән шә-
фәг сачаҹаг,/

Үрәјин чырпынаҹаг,
даға дөнәҹәк,

Чүнки дәнизин сәрвәти
сәнә јөнәләҹәк,

Халгларын вары
јанына ахышаҹаг.1

6 Дәвә сүрүләри,
Мәдјәнин, Ифа�ын нәрләри
өлкәни бүрүјәҹәк,À

Бүтүн сәбалылар ҝәләҹәк.
Онлар гызыл, күндүр да-
шыјаҹаг,

Је�ованын шәнинә тәриф
дејәҹәкләр.3

7 Гәдарын бүтүн сүрүләри
јанына топлашаҹаг.4

Нәбајүтүн гочларыS

гуллуғунда олаҹаг,
Онлар гурбанҝа�ыма гал-
хыб рәғбәтлә гәбул олу-
наҹаг.m

Мән шанлы евими ҹа�-ҹа-
лала бүрүјәҹәјәм. U

8 Булудтәк учан,
Ҝөјәрчинтәк јувасына учуб
ҝәлән кимләрдир белә?

9 Адалар Мәнә үмид бағлаја-
ҹаг.V

Таршишин ҝәмиләри
башда үзүр,

Јүкләри гызыл-ҝүмүшдүр.
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Алла�ын Је�ованын,
Исраилин Мүгәддәсинин
шәрәфинә

Узаглардан оғулларыны
ҝәтирирләр.*

Бәли, О, сәни е�тишамлы
едәҹәк.+

10 Јаделлиләр диварларыны
тикәҹәк,

Падша�лары гуллуғунда
дураҹаг.,

Гәзәбләниб сәни вурдуғум
кими,

Лүтф едиб мәр�әмәт ҝөстә-
рәҹәјәм.-

11 Дарвазаларын даима
ачыг галаҹаг,¸

Нә ҝеҹә, нә ҝүндүз
бағланмајаҹаг,

Белә ки, халгларын сәрвә-
ти сәнә ҝәтирилсин.

Буну, илк нөвбәдә,
падша�лары едәҹәк./

12 Сәнә хидмәт етмәјән сәлтә-
нәт мә�в олаҹаг,

Халглар јерли-дибли
јох олаҹаглар.1

13 Мүгәддәс мәканымы ҝөзәл-
ләшдирмәк үчүн Лива-
нын ҹа�-ҹалалы,À

Ардыҹ, ҝөјрүш, сәрв ағаҹ-
лары ҝәләҹәк.3

Ајағымчүн олан јери
е�тишамлы едәҹәјәм.4

14 Сәнә зүлм едәнләрин оғул-
лары ҝәлиб габағында
диз чөкәҹәк,

Сәнә �өрмәтсизлик едән-
ләр ајағына јыхылыб
тәзим едәҹәк,

Онлар сәни Је�ованын
шә�әри,

Исраилин Мүгәддәсинин
Сионудејиб чағыраҹаг.S

15 Бош галмышдын,
нифрәт �әдәфи идин,
ичиндән кимсә кечмир-
ди,m

Инди сәни әбәди вүгар
јери,

Бүтүн нәсилләр үчүн се-
винҹ гајнағы едәҹәјәм.*

16 Сән халгларын сүдүнү ичә-
ҹәксән,+

Падша�ларын дөшүнү әмә-
ҹәксән.,

Онда биләҹәксән ки,
Мән Је�ова сәнин хилас-
карынам,

Јагубун гүдрәтли Алла�ы
сәнин гуртарыҹындыр.-

17 Мән мис јеринә гызыл ҝә-
тирәҹәјәм,

Дәмир јеринә ҝүмүш,
Ағаҹ јеринә мис,
Даш јеринә дәмир ҝәтирә-
ҹәјәм.

Сүл�ү үстүнүздә
нәзарәтчи,

Сале�лији аға гојаҹағам.¸

18 Да�а мәмләкәтиндә
зоракылыг хәбәри,

Торпағында виранәлик хә-
бәри ешидилмәјәҹәк./

Диварларына “хилас”,1

дарвазаларына “тәриф”
адыны верәҹәксән.

19 Ҝүндүзләр ишығын
да�а ҝүнәш олмајаҹаг,

Ҝеҹәләр сәнә нур верән
ај ишығы олмајаҹаг.

Чүнки Је�ова
әбәди нурун олаҹаг,À

Алла�ын сәнин ҹалалын
олаҹаг.3

20 Ҝүнәшин гүруб етмәјәҹәк,
Ајын батмајаҹаг,
Чүнки Је�ова
әбәди нурун олаҹаг,4

Јас ҝүнләрин битәҹәк.S

21 Сакинләрин анҹаг сале�-
ләр олаҹаг,

Онлар өлкәни әбәдилик
мирас алаҹаг.

Онлар әкдијим фиданлар-
дыр,
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Мәнә ҹалал ҝәтирән
әлләримин ишидир.*

22 Ән кичијиндән мин нәфәр,
Ән балаҹасындан гүдрәтли
халг төрәјәҹәк.

Мән Је�ова вахты јетишән-
дә бу иши сүрәтләндирә-
ҹәјәм».

61 Күлли-Ихтијар Је�ова-
нын ру�у үзәримдә-
дир,+

Чүнки Је�ова мәни �әлим-
ләрә мүждә вермәк үчүн
мәс� етди.,

О, мәни гәлбисыныгларын
јарасыны сарымаға,

Әсирләрә азадлығы,
Дустаглара ҝөзләринин
ачылаҹағыны хәбәр вер-
мәјә ҝөндәрди.-

2 Је�ованын илтифат илини,
Алла�ымызын интигам ҝү-
нүнү бәјан етмәјә,¸

Бүтүн јаслылара
тәсәлли вермәјә,/

3 Сион үчүн ағлајанлара
Күл јеринә өрпәк,
Јас јеринә шәнлик јағы,
Гәм јеринә шүкран либасы
вермәјә ҝөндәрди.

Онлара Је�ованын Өзүнү
уҹалтмаг үчүн әкдији

Бөјүк сале�лик ағаҹлары
дејиләҹәк.1

4 Нечә-нечә нәсилләрдир
виран галмыш јерләри,

Гәдим дағынтылары
абад едәҹәкләр,À

Кечмишдән галма виранә-
ликләри тикиб галдыра-
ҹаглар,3

Јерлә јексан шә�әрләри
бәрпа едәҹәкләр.4

5 «Јаделлиләр ҝәлиб
сүрүләрини отараҹаг,

ӘҹнәбиләрS сәнин әкин-
чин, үзүмчүн олаҹаг.m

6 Сиз исә Је�ованын ка�ин-
ләри адланаҹагсыныз,*

Сизә Алла�ымызын хид-
мәтчиләри дејиләҹәк.

Сиз халгларын сәрвәтини
јејәҹәк,+

Онларын ҹа�-ҹалалы илә
өјүнәҹәксиниз.

7 Хәҹаләт јеринә икигат пај
алаҹагсыныз,

Халгым рүсвајчылыг јери-
нә алдығы паја ҝөрә се-
винҹдән �ајгыраҹаг.

Бәли, өлкәләриндә икигат
пај са�иби олаҹаглар.,

Онлара әбәди севинҹ
нәсиб олаҹаг.-

8 Мән Је�ова әдаләти севи-
рәм,¸

Сојғунчулуға, надүрүстлүјә
нифрәт едирәм./

Мән онларын �аггыны
инсафла верәҹәјәм,

Онларла әбәди ә�д
кәсәҹәјәм.1

9 Онларын өвладлары халг-
лар арасында,

Төрәмәләри үммәтләр ара-
сында танынаҹаг.À

Ҝөрән �әр кәс биләҹәк ки,
Је�ованын хејир-дуасы
бу нәслин үзәриндә-
дир».3

10 Је�ова �әдсиз севинҹим
олаҹаг.

Бүтүн варлығым Алла�ы-
ма ҝөрә шадланаҹаг.4

Чүнки О, әјнимә ниҹат ли-
басы ҝејиндирди;S

Мәни сале�лик әбасына
бүрүдү,

Башына ка�ин чалмасы гој-
муш тәзәбәј кимијәм,m

Бәзәниб-дүзәнмиш
ҝәлин кимијәм.

11 Торпаг пө�рәни
ҹүҹәртдијитәк,
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Бағ әкилән тохумлары
јетишдирдијитәк,

Күлли-Ихтијар Је�ова да
Сале�лији* вә шүкраны
бүтүн халглар өнүндә
белә јетишдирәҹәк.+

62 Доғрулуғу шәфәгтәк
парламајынҹа,,

Ниҹаты мәшәлтәк
јанмајынҹа-

Мән Сион наминә
сусмајаҹағам,¸

Јерусәлим наминә
сакит дурмајаҹағам.

2 «Еј гадын,/

халглар доғрулуғуну,
Һөкмдарлар ҹалалыны ҝө-
рәҹәк.1

Сәни јени адла,
Је�ованын дилиндән чы-
хан адла чағыраҹаглар.À

3 Сән Је�ованын әлиндә
ҝөзәллик таҹы,

Алла�ынын овҹунда пад-
ша� чалмасы олаҹагсан.

4 Да�а сәнә атылмыш
гадын,3

Өлкәнә сакинсиз
дејилмәјәҹәк.4

Әксинә, сәнә “фәрә�им”,S

Өлкәнә “әрли гадын”
дејиләҹәк.

Чүнки сән Је�ованын
фәрә�и олаҹагсан,

Өлкән әрли гадын кими
олаҹаг.

5 Ҹаван оғлан бакирә гызла
евләндији кими,

Оғулларын да сәнинлә
ника� гураҹаг.

Тәзәбәј ҝәлинә бахыб
севиндији кими,

Сәнин Алла�ын да
сәнә бахыб севинәҹәк.m

6 Еј Јерусәлим,
диварларынын үстүнә
ҝөзәтчи гојмушам.

Гој онлар ҝеҹә-ҝүндүз сус-
масын.

Еј Је�ованын адыны
чағыранлар,

Дурмајын!
7 О, Јерусәлими бәргәрар ет-

мәјинҹә,
Онудүнјанын шаны
етмәјинҹә Ондан
әл чәкмәјин».*

8 Је�ова сағ әлини, гүдрәтли
голуну галдырыб анд
ичди:

«Да�а сәнин тахылыны
дүшмәнләрә вермәјәҹә-
јәм,

Зә�мәтлә чәкдијин шәрабы
јадлар ичмәјәҹәк.+

9 Тахылы јыған јејәҹәк,
Је�оваја шүкүр едәҹәк;

Шәраб чәкән шәрабы
мүгәддәс �әјәтимдә
ичәҹәк».,

10 Кечин дарвазалардан,
кечин!

Халг үчүн јолу
тәмизләјин,-

Дүзәлдин баш јолу,
дүзәлдин!

Дашлардан тәмизләјин.¸

Халглар үчүн нишан
гојун./

11 Бах! Је�ова дүнјанын нә�а-
јәтләринә бәјан етди:

«Сион гызына дејин,
“Будур, ниҹатын ҝәлир.1

Будур, Онун верәҹәји мүка-
фат јанындадыр,

Өдәјәҹәји музд өнүндә-
дир”».À

12 Онлара мүгәддәс халг,
Је�ованын гуртардығы
халг дејиләҹәк,3

Сән «истәкли», «атылма-
мыш шә�әр» адланаҹаг-
сан.4

63 ӘдумданS, Бозра�данm

чыхыб
Әлван� либаслы,
Нәфис гијафәли,
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Бөјүк гүдрәтлә ҝәлән
кимдир?

«Бу Мәнәм! Һагг данышан,
Бөјүк гүдрәти илә ниҹат
верән».

2 Нә үчүн либасын
ал рәнҝдәдир,

Үзүмсыханда ишләјәнин
палтарына охшајыр?*

3 «Үзүмсыханы тәкбашына
тапдамышам,

Јанымда халглардан
�еч ким јох иди.

Онлары гәзәблә тапдала-
дым,

Һиддәтлә ајағымын алтын-
да әздим.+

Ганлары үстүмә сычрады,
Палтарым бүтүн булашды.

4 Интигам ҝүнү
үрәјимдәдир,,

Гуртулуш верәҹәјим кәслә-
рин или јетишиб.

5 Јан-јөрәмә бахдым,
көмәк едән јох иди,

Мәәттәл галдым,
тәрәфими тутан јох иди.

Буна ҝөрә, Өз голум зәфәр
ҝәтирди,-

Гәзәбим дә тәрәфимдә
дурду.

6 Халглары гәзәблә
тапдаладым,

Онлары �иддәтимлә
сәрхош етдим,¸

Ганларыны јерә ахытдым».
7 Мәр�әмәтдән, бөјүк мә�әб-

бәтдән ирәли ҝәләрәк,
Је�ованын бизим үчүн
етдији ишләрә ҝөрә,

Исраил евинә етдији
бол јахшылыглара ҝөрә

Је�ованын хејирха� ишлә-
риндән данышаҹағам,/

Је�ованын �әмдә лајиг
ишләрини нәгл едәҹәјәм.

8 Одеди: «Һәгигәтән, онлар
Мәним халгымдыр,
хаин чыхмајаҹаг оғулла-
рымдыр».1

Одур ки, онлар үчүн
хиласкар олду.*

9 Онлар әзаб чәкәндә
Ода әзаб чәкди.+

Елчиси онлары хилас
етди.,

Мә�әббәтлә, шәфгәтлә
онлары гуртарды,-

Гәдим ҝүнләрдә онлары
ҝөтүрүб дашыды.¸

10 Амма онлар аси чыхды-
лар,/ Онун мүгәддәс
ру�уну инҹитдиләр.1

Ода онларын дүшмәнинә
чеврилди,À

Онлара гаршы вурушду.3

11 Онлар кечмиш ҝүнләри
јада салдылар,

Онун гулу Мусанын ҝүнлә-
рини хатырладылар.

Дедиләр: «Онлары сүрүсү-
нүн чобанлары илә бир-
ликдә дәниздән кечирән
бәс �аны?4

Мүгәддәс ру�уну онун да-
хилинә гојан бәс �аны?S

12 Ҝүҹлү голуну Мусанын
сағ әли илә ҝөндәрән,m

Онларын өнүндә
сулары јарыбU

Өзү үчүн әбәди ад еләјән,V

13 Онлары азғын суларын ичи
илә апаран бәс �аны?

Онлар дүзәнҝа�да
чапан ат кими

Бүдрәмәдән ҝетдиләр.
14 Дәрәјә енән мал-гара кими

Је�ованын ру�ундан динҹ-
лик тапдылар».Ä

Өзүнә әзәмәтли ад газан-
маг үчүн

Халгыны бу ҹүр апардын.W

15 Ҝөјләрдән нәзәр сал,
Мүгәддәс, е�тишамлы,
ҝөзәл мәскәниндән бах.

Һаны Сәнин шөвгүн,
гүдрәтин?
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Һаны мәр�әмәтин*,
шәфгәтин+?

Онлары биздән әсирҝәјир-
сән.

16 Ахы Сән бизим
Атамызсан,,

Ибра�им бизи
танымаса да,

Исраил бизи
гәбул етмәсә дә,

Еј Је�ова,
Сән бизим Атамызсан.

Гәдимдән бәри
гуртарыҹымызсан.-

17 Нә үчүн, еј Је�ова,
бизи јолларындан
аздырырсан?

Нә үчүн үрәјимизи даша
дөндәрирсән ки, биз дә
Сәндән горхмуруг?¸

Гулларынын хатиринә
гајыт,

Са�иб олдуғун гәбиләлә-
рин наминә ҝери дөн./

18 Мүгәддәс халгын өлкәјә
гыса мүддәт са�иб олду.

Дүшмәнләримиз Сәнин
мүгәддәс мәканыны
тапдалады.1

19 Нә замандыр Сәнин �аким-
лик етмәдијин халглара,

Сәнин адыны дашымајан-
лара бәнзәјирик.

64 Каш ҝөјләри јарыб
ашағы енәјдин,

Дағлар өнүндә
ләрзәјә ҝәләрди,

2 Санки, алов коллуғу јанды-
рар,

Од сују гајнадарды.
Онда адын дүшмәнләринә
ашкар оларды,

Халглар өнүндә
тир-тир әсәрди!

3 Сән ағлымыза ҝәлмәјән
мө�тәшәм ишләр
ҝөрәндә,À

Ашағы енәндә дағлар өнүн-
дә ләрзәјә ҝәлди.3

4 Сәнә бәнзәр башга Алла�
јохдур ки,

Она тәвәккүл едәнләр уғ-
рунда �әрәкәтә кечсин.

Та гәдимдән бәри бу ҹүр
Алла�ы нә ҝөрән, нә дә
�аггында ешидиб-билән
олмајыб.*

5 Сән �агг иши севинҹлә ҝө-
рәнләрә,

Сәни унутмајыб јолунла
ҝедәнләрә јар олдун.+

Биз ҝүна�дан әл чәкмәјән-
дә гәзәбләндин,,

Узун-узады бу јолла ҝет-
дик.

Бундан сонра неҹә хилас
оларыг?

6 Биз �амымыз
мурдар олмушуг,

Бүтүн саваб әмәлләримиз
ајбашы әскисинә бәнзә-
јир.-

Һамымыз јарпаг кими
гурујуб ҝедәҹәјик,

Ҝүна�ларымыз күләктәк
бизи совураҹаг.

7 Адыны чағыран
бир кимсә јохдур,

Әтәјиндән јапышмаға
ҹан атан јохдур.

Үзүнү биздән чевирмисән,¸

Тәгсиримизә ҝөрә
бизи әридирсән.

8 Јенә дә, еј Је�ова,
Атамыз Сәнсән,/

Биз ҝилик,
Сәнсә дулусчумуз,1

Биз Сәнин әлләринин иши-
јик.

9 Еј Је�ова,
бәрк гәзәбләнмә,À

Тәгсиримизи даима
јадында сахлама.

Нә олар, бизә нәзәр сал,
ахы биз Сәнин халгыныг.

10 Мүгәддәс шә�әрләрин сә�-
ралыға,
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Сион чөл-бијабана дөнүб,
Јерусәлим бомбош галыб.*

11 Ата-бабаларымызын Сәни
мәд� етдикләри јерә,

Мүгәддәс вә шанлы мәбә-
димизә од вурулуб.+

Бизә әзиз нә вардыса,
хараба галыб.

12 Еј Је�ова, бүтүн бунлары
ҝөрүб јенә дә дадымыза
чатмајаҹагсан?

Сусуб бизә бу мәшәггәти
чәкдирәҹәксән?,

65 «Мәни сорагламајанлара
Мәни ахтармаға изин
вердим.

Мәни ахтармајанлара
Өзүмү ашкар етдим.-

Адымы чағырмајан халга
“Мән бурадајам!
Мән бурадајам!” дедим.¸

2 Бүтүн ҝүнү әлим әјри
јолла/ ҝедән,

Өз билдијини едән1 дик-
баш халга сары узаныб.À

3 Бу халг дүз үзүмә Мәни
тә�гир едир,3

Бағларда гурбан ҝәтирир,4

кәрпиҹ үстүндә гурбан
түстүсү тәгдим едир.

4 Гәбирләр арасында отурур-
лар,S

Ҝеҹәни хәлвәт јерләрдә�
кечирирләр,

Донуз әти јејирләр,m

Габларындакы мурдар әт-
дән галан �әлимдир. U

5 Дејирләр: “Узаг дур, мәнә
јахын ҝәлмә,

Мән сәндән пакам�”.
Беләләри бурнумда түстү-
дүр, бүтүн ҝүнү јанан од-
дур.

6 Бах, өнүмдә бу јазылыб.
Сакит дурмајаҹағам,
Әвәзини верәҹәјәм,V

:9B8 � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB Ä¾4ÀbhS V\Y*O
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Әвәзини артыгламасыјла
верәҹәјәм,

7 Һәм өзләринин, �әм дә ата-
бабаларынын тәгсиринә
ҝөрә»,* — дејир Је�ова.

«Чүнки онлар дағларын ба-
шында гурбан түстүсү
тәгдим едирләр,

Тәпәләрин башында
адымы ләкәләјирләр.+

Мән, илк нөвбәдә, онларын
�аггыны верәҹәјәм,
өзү дә артыгламасыјла».

8 Је�ова белә дејир:
«Неҹә ки ичиндә
тәзә шәраб олан
салхым үчүн дејирләр:

“Ону мә�в етмә,
онда бәрәкәт вар”,

Мән дә гулларымын хати-
ринә белә едәҹәјәм,

Онларын �амысыны
мә�в етмәјәҹәјәм.,

9 Мән Јагубдан бир өвлад�,
Јә�удадан дағларымын
варисини төрәдәҹәјәм.-

Сечилмишләрим ораја
са�иб олаҹаг,

Гулларым орада
мәскән салаҹаг.¸

10 Мәни ахтаран халгымын
хатиринә

Шарон/ гојун-гузу отлағы,
Ахор1 дәрәси мал-гаранын
динҹәлдији јер олаҹаг.

11 Сиз исә Је�ованы
тәрк едәнләрсиниз,À

Мүгәддәс дағымы
јаддан чыхаран,3

Бәхт алла�ына сүфрә ачан,
Тале алла�ына
шәраб сүзәнләрсиниз.

12 Буна ҝөрә, Мән сизи гы-
лынҹа гисмәт едәҹәјәм,4

Һамыныз мә�в олмаг үчүн
диз чөкәҹәксиниз,S

Чүнки Мән чағыранда
ҹаваб вермирдиниз,
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Мән данышанда
гулаг асмырдыныз.*

Хошламадығым әмәлләри
ҝөрүрдүнүз,

Хошума ҝәлмәјән шејләри
үстүн тутдунуз».+

13 Күлли-Ихтијар Је�ова
белә дејир:

«Бах, Мәним гулларым јејә-
ҹәк, сиз исә аҹ галаҹаг-
сыныз.,

Гулларым ичәҹәк,-

сиз исә сусузлугдан
јанаҹагсыныз,

Гулларым севинәҹәк,¸

сиз исә хәҹаләт чәкәҹәк-
синиз./

14 Гулларым үрәк ҹошгунлу-
ғундан �ајгыраҹаг,

Сизсә үрәк ағрысындан
гышгыраҹагсыныз,

Ру�унуз әзилдијиндән
фәған едәҹәксиниз.

15 Өзүнүздән сонра
гојдуғунуз адла сечил-
мишләрим ләнәт едәҹәк,

Күлли-Ихтијар Је�ова
�амынызы өлдүрәҹәк,

Өз гулларына исә
башга ад верәҹәк.1

16 Дүнјада өзүнә хејир-дуа ди-
ләјән �әр кәс

ҺаггАлла�ынын ады илә
диләјәҹәк.

Дүнјада анд ичән �әр кәс
Һагг� Алла�ынын адына
анд ичәҹәк.À

Кө�нә дәрдләр унудулаҹаг,
Ҝөзүмүн габағындан
гејб олаҹаг.3

17 Будур, Мән јени ҝөјләр вә
јени јер јарадырам,4

Кө�нә шејләр
јада дүшмәјәҹәк,

Да�а хатырланмајаҹаг.S

18 Одур ки, јаратдығым шејлә-
рә ҝөрә әбәдијјән
севинин, шадланын!

:9B5: � �*fd/ Äº,ÀZÆD

Чүнки Мән Јерусәлими
фәрә� гајнағы,

Ә�лини севинҹ мәнбәји
олмаг үчүн јарадырам.*

19 Мән Јерусәлимә ҝөрә
фәрә�ләнәҹәјәм, халгыма
ҝөрә севинәҹәјәм.+

Артыг онда ағлашма,
фәрјад сәси ешидилмәјә-
ҹәк».,

20 «Да�а орада бир нечә ҝүн-
лүк көрпәләр өлмәјәҹәк,

А�ылларын өмрү
јарыда гырылмајаҹаг.

Јүз јашында өлән
ҝәнҹ сајылаҹаг,

Ҝүна�кар исә јүзјашлы
олса да, ләнәтләнәҹәк�.

21 Онлар евләр тикиб
ичиндә јашајаҹаг,-

Үзүм бағлары салыб
барыны јејәҹәк.¸

22 Тикдикләри евдә
өзҝәләр јашамајаҹаг,

Әкдикләринин барыны
өзҝәләр јемәјәҹәк.

Халгымын өмрү ағаҹ өмрү-
тәк узун олаҹаг,/

Сечилмишләрим
әлләринин зә�мәтиндән
дојунҹа зөвг алаҹаг.

23 Онлар на�аг јерә әлләшмә-
јәҹәк,1

Бәла үчүн өвлад доғмаја-
ҹаг,

Чүнки онлар Је�ованын
мүбарәк етдији нәсил-
дир,À

Өвладлары да онларла ба-
�әм.3

24 Онлар �әлә чағырмамыш
Мән �ај верәҹәјәм.

Онлар �әлә данышаркән
Мән ешидәҹәјәм.

25 Ҹанавар гузу илә бир јердә
јем јејәҹәк,
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Шир дә өкүз кими
саман јејәҹәк,*

Иланын јеми торпаг ола-
ҹаг.

Мүгәддәс дағымда �еч ки-
мә зәрәр-зијан вурулмаја-
ҹаг»,+ — дејир Је�ова.

66 Је�ова белә дејир:

«Ҝөјләр Мәним тахтым-
дыр, јер ајағым алтын-
дакы кәтилдир.,

Белә исә, Мәним үчүн
нә ҹүр ев тикәрдиниз,-

Һансы јер Мәнә мәскән ола
биләр?»¸

2 «Бүтүн бунлары
Мәним әлим јаратды,

Бүтүн бунлар бах бу ҹүр
әрсәјә ҝәлди, — дејир
Је�ова,/ —

Мән сөзүмдән титрәјән
мәзлума, ру�у әзҝин
инсана нәзәр саларам.1

3 Буға кәсән, санки, адам өл-
дүрүр,À

Гојун гурбан ҝәтирән, сан-
ки, ит бојну сындырыр.3

Бәхшиш ҝәтирән, санки,
донуз ганы тәгдим едир.4

Хатирә тәгдимәси кими
күндүр ҝәтирән,S санки,
овсунлу сөзләрлә
хејир-дуа верир�.m

Онлар өз јолларыны сечиб-
ләр,

Ијрәнҹ шејләрдән хошла-
нырлар.

4 Мән дә сечәҹәјәм онлара
�ансы ҹәзаны верим,U

Нәдән горхурларса, ону да
башларына ҝәтирәҹәјәм.

Чүнки Мән чағыранда
ҹаваб верән олмады,

Данышанда гулаг асан ол-
мады.V

::B7 � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB a*ZVSE +ºbÀ *WO
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Хошламадығым ишләрлә
мәшғул олдулар,

Мәнә хош олмајан әмәллә-
ри тутдулар».*

5 Је�ованын сөзүнү ешидин,
еј Онун сөзүндән титрә-
јәнләр:

«Адыма ҝөрә сизә нифрәт
едән, сизи гован гардаш-
ларыныз дејирдиләр:
“Је�ованын ады уҹа
тутулсун!”+

О зү�ур едиб сизә севинҹ
бәхш едәҹәк.

Рәзил олан исә
онлар олаҹаг».,

6 Шә�әрдән �арај-гышгырыг,
мәбәддән сәсләр ҝәлир.

Је�ова Өз дүшмәнләринин
�аггыны верир.

7 О�, санҹылары башлама-
мыш доғду.-

Доғуш санҹысы тутмамыш
оғлан ушағы дүнјаја ҝә-
тирди.

8 Һеч белә шеј ешидән олуб?
Бу ҹүр шејләр ҝөрән олуб?
Мәҝәр бир ҝүнүн ичиндә
өлкә доғула биләр?

Јахуд бирдән-бирә халг
дүнјаја ҝәлә биләр?

Сион исә санҹылары
тутар-тутмаз оғуллары-
ны доғду.

9 «Мәҝәр Мән доғуш мәга-
мына кими ҝәтириб доғ-
маға гојмарам?» — дејир
Је�ова.

«Јахуд доғуш санҹысы ве-
риб бәтни бағлајарам?» —
дејир Алла�ыныз.

10 Еј Јерусәлими севәнләр,¸

онунла бирҝә севинин,
шадланын,/

Еј она јас тутанлар,
онунла бирҝә ҹуша ҝә-
лин.
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11 Чүнки сиз онун тәсәлли
дөшүнү әмиб дојаҹагсы-
ныз.

Аҹҝөзлүклә ичиб
ҹалалынын боллуғундан
зөвг алаҹагсыныз.

12 Је�ова белә дејир:
«Будур Мән сүл�ү чајтәк,*

Халгларын ҹалалыны сел-
тәк она сары ахыдырам.

Сиз бәсләнәҹәксиниз,+

Күрәкдә ҝәздириләҹәк, диз
үстдә ојнадылаҹагсыныз.

13 Ана оғлуну овундурдуғу
кими,

Мән дә сизи овундураҹа-
ғам.,

Јерусәлимә ҝөрә
тәсәлли тапаҹагсыныз.-

14 Буну ҝөрүб үрәјиниз
севинәҹәк,

Сүмүкләриниз тәр от кими
ҹанланаҹаг.

Је�ованын әли гулларына
бәлли олаҹаг,

О, дүшмәнләрини
мә�кум едәҹәк».¸

15 «Је�ова алов кими ҝәлә-
ҹәк,/

Арабалары туфан кими
ҝәләҹәк,1

Ҹошгун гәзәблә әвәз вер-
мәк үчүн,

Од-аловла тәнбе� етмәк
үчүн.À

16 Је�ова бүтүн инсанлара
гаршы �өкмүнү аловла,

Гылынҹыјла иҹра едәҹәк.
Је�ованын гылынҹындан
өләнләр чох олаҹаг».

17 Је�ова бәјан едир: «Ор-
тада дуранын архасынҹа бағла-
ра�3 ҝирмәк үчүн өзүнү мүгәд-
дәс едиб паклананларын, до-
нуз әти,4 мурдар шејләр, сичан
әтиS јејәнләрин �амысы бир
јердә мә�в олаҹаг. 18 Мән он-

::B5; � �ºbWÀ`À S+*/Àb/À SabSe*/À
\WdZ*Z +*¸W*`D

ларын �әм әмәлләриндән, �әм
фикирләриндән аҝа�ам. Одур
ки, бүтүн халглардан, дилләр-
дән олан инсанлары топламаға
ҝәлирәм. Онлар Мәним шаны-
мы ҝөрәҹәкләр».

19 «Мән онларын арасында
бир нишан гојаҹағам. Гачыб
ҹаныны гуртаранларын бир
гисмини сорағымы ешитмәјән,
ҹалалымы ҝөрмәјән халгла-
рын јанына — Таршишә*, Пүлә,
Луда,+ ох атанлар мәмләкәти-
нә�, Тубала, Јавәнә,, узаг ада-
лара ҝөндәрәҹәјәм. Онлар Мә-
ним шанымы халглар арасын-
да бәјан едәҹәкләр.- 20 Ис-
раиллиләр Је�ованын евинә
пак габда бәхшиш ҝәтирди-
ји кими, онлар бүтүн халгла-
рын ичиндән бүтүн гардаш-
ларынызы чыхардыб¸ атларда,
арабаларда, өртүлү арабалар-
да, гатырларын, јүјрәк дәвәлә-
рин белиндә дүз Мәним дағым
олан Јерусәлимә Је�оваја бәх-
шиш кими ҝәтирәҹәкләр», —
дејир Је�ова.

21 «Онлардан бир гисмини
ка�ин вә лавили сечәҹәјәм», —
дејир Је�ова.

22 «Јаратдығым јени ҝөјләр
вә јени јер/ өнүмдә даим дур-
дуғу кими, нәслиниз вә ады-
ныз да о ҹүр дураҹаг», — бәјан
едир Је�ова.1

23 «Тәзә ај мәрасиминдән
тәзә ај мәрасиминә,
шәнбәдән шәнбәјә,

Бүтүн бәшәр ҝәлиб өнүмдә
сәҹдә гылаҹаг»,À — дејир
Је�ова.

24 «Онлар чыхыб Мәнә аси-
лик едәнләрин ҹәсәдлә-
ринә бахаҹаглар,

Үстләриндәки гурдлар
өлмәјәҹәк,

Аловлары сөнмәјәҹәк,3

Һамы онлардан ијрәнәҹәк».
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1 Бунлар Бинјамин торпа-
ғындакы Әнатутда* јашајан

ка�инләрдән бири олан Хил-
гијјәнин оғлу Әрәмјанын� сөз-
ләридир. 2 Јә�уда падша�ы
Амун+ оғлу Јушијјәнин дөв-
рүндә,, онун �акимијјәтинин
он үчүнҹү илиндә мәнә Је-
�ованын сөзү назил олду.
3 Һәмчинин Јә�уда падша�ы
Јушијјә оғлу Јә�јакимин- дөв-
рүндән Јә�уда падша�ы Ју-
шијјә оғлу Сидгијјәнин �аки-
мијјәтинин он биринҹи или-
нин сонуна гәдәр,¸ бешинҹи
ајда Јерусәлим ә�ли сүрҝүнә
апарылана гәдәр/ мәнә Алла-
�ын сөзү назил олду.

4 Мәнә Је�ованын сөзү на-
зил олду:
5 «Ананын бәтниндә сәнә су-

рәт вермәздән әввәл
сәни танымышам.1

Сән дүнјаја ҝәлмәздән әв-
вәл сәни мүгәддәс иш
үчүн сечмишәм.À

5B5 � �ÀfYSZSYÀZ*amB �1Ñ\,* dÆ*W/m`D

Сәни халглара пејғәмбәр
етмишәм».

6 Мән дедим: «А�, Күлли-
Ихтијар Је�ова!

Мән ҝәнҹәм,* данышмағы
баҹармырам».+

7 Онда Је�ова мәнә деди:
«Демә “ҝәнҹәм”.
Кимин јанына ҝөндәрсәм,
ҝедәҹәксән,

Нә әмр етсәм, дејәҹәксән.,

8 Онларын ҝөркәминдән
горхма.-

Мән сәнинләјәм, сәни хи-
лас едәҹәјәм.¸ Буну Мән
Је�ова дејирәм».

9 Сонра Је�ова әлини узат-
ды вә додагларыма тохунду./

Је�ова мәнә деди: «Будур, сөз-
ләрими сәнин дилинә гојдум.1

10 Бу ҝүндән сәни гопармаг,
учурмаг, дағытмаг, јерлә јек-
сан етмәк, тикмәк вә әкмәк
үчүн халгларын, сәлтәнәтлә-
рин үзәринә тәјин етдим».À

11 Мәнә јенә Је�ованын
сөзү назил олду: «Әрәмја, нә
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ҝөрүрсән?» Мән дедим: «Бадам
ағаҹынын будағыны ҝөрүрәм».

12 Је�ова мәнә деди: «Дүз-
дүр. Мән дә сајығам�, сөзүмү
јеринә јетирәҹәјәм».

13 Мәнә икинҹи дәфә Је�о-
ванын сөзү назил олду: «Нә
ҝөрүрсән?» Мән дедим: «Гајна-
јан газан ҝөрүрәм, ағзы ши-
малдан ҹәнуб тәрәфә әјилиб».
14 Онда Је�ова мәнә деди:

«Өлкә сакинләринин
үстүнә

Шималдан бәла ҝәләҹәк.*

15 Мән шимал сәлтәнәтләри-
нин гәбиләләрини чағы-
рырам, — бәјан едир Је-
�ова.+ —

Онлар ҝәләҹәк.
Һәр бири тахтыны Јеру-
сәлим дарвазаларынын
ағзында,,

Онун диварларынын
јанында,

Бүтүн Јә�уда шә�әрләрин-
дә гураҹаг.-

16 Бүтүн шәр әмәлләринә
ҝөрә �өкмүмү онлара
билдирәҹәјәм,

Чүнки Мәни тәрк едибләр.¸

Башга алла�лара гурбан
түстүсү тәгдим едирләр,/

Өз әлләринин ишинә
сәҹдә гылырлар.1

17 Сән исә әтәјини белинә
дола�,

Галх, әмр етдијим �әр шеји
онлара сөјлә.

Онлардан горхма,À

Јохса сәни онларын өнүн-
дә горхуја саларам.

18 Бу ҝүндән сәни гала-шә-
�әр,

Дәмир дирәк, мис дивар
едирәм ки,3
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Бүтүн өлкә, Јә�уда пад-
ша�лары, әмирләри,

Ка�инләри вә өлкә ә�ли
гаршысында давам ҝәти-
рәсән.*

19 Онлар сәнинлә вурушаҹаг-
лар,

Амма үстүн ҝәлә билмәјә-
ҹәкләр.

Чүнки Мән сәнинләјәм,+

сәни хилас едәҹәјәм, —
бәјан едир Је�ова».

2 Мәнә Је�ованын сөзү на-
зил олду: 2 «Ҝет, Јерусә-

лимдә ҹар чәк ки, Је�ова белә
дејир:

“Ҝәнҹлијиндә ҝөстәрдијин
вәфаны,,

Нишанлы вахтындакы
мә�әббәтини,-

Сә�рада, от битмәјән тор-
пагда¸

Ардымҹа ҝәлдијин вахты
јахшы хатырлајырам.

3 Исраил Је�ова үчүн мүгәд-
дәс иди,/ мә�сулунун илк
нүбары иди”.

Она тохунан ҝүна�кар са-
јыларды.

Мүсибәт ону �аглајарды, —
бәјан едир Је�ова».1

4 Је�ованын сөзүнү ешит,
еј Јагуб еви,

Сиз, еј Исраил евинин нә-
силләри.

5 Је�ова белә дејир:
«Ата-бабаларыныз Мәндә
нә сә�в тапды ки,À

Мәндән бу гәдәр
узаглашды,

Дәјәрсиз бүтләрин далын-
ҹа ҝедиб3 өзләри дә дә-
јәрдән дүшдү?4

6 Онлар сорушмадылар:
“Һаны Је�ова?

Бизи Мисир дијарындан
чыхаран,S

Сә�ралыгдан,
Чөл-бијабандан,m чала-чу-
хурдан,
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Гураг торпаглардан,*

гаты зүлмәтләрдән,
Инсан ајағы дәјмәјән,
Кимсәнин јашамадығы јер-
ләрдән кечирән �аны?”

7 Мән сизи бағлы-бағатлы
дијара ҝәтирдим ки,

Онун барындан, немәтлә-
риндән јејәсиниз.+

Амма сиз ҝәлиб Мәним
торпағымы мурдарлады-
ныз,

Мәним ирсими ијрәнҹ бир
јерә дөндәрдиниз.,

8 Ка�инләр сорушмадылар:
“Һаны Је�ова?”-

Әлләриндә Гануну тутан-
лар Мәни танымадылар,

Чобанлар� Мәнә аси чых-
дылар,¸

Пејғәмбәрләр Баалын ады
илә пејғәмбәрлик етди-
ләр,/

Кара ҝәлмәјән алла�ларын
ардынҹа ҝетдиләр.

9 “Одур ки, сизинлә
чәкишмәм вар,1 —
бәјан едир Је�ова.

Өвладларынызын өвладла-
ры илә дә чәкишәҹәјәм”.

10 “КиттимÀ са�илләринә ке-
чиб бахын.

Гәдара3 гасид ҝөндәриб өј-
рәнин,

Ҝөрүн �еч белә шеј
баш вериб?

11 Һеч �ансыса халг өз алла�-
ларыны башгаларына дә-
јишиб?

Һалбуки өз алла�лары да
алла� дејил.

Мәним халгым исә ҹала-
лымы бош шејләрә дәји-
шиб.4

12 Еј ҝөјләр, �ејрәтлә бахын,
Дә�шәтдән титрәјин, —
бәјан едир Је�ова.

6B< � �º¸ÀbÀ +*fD

13 Чүнки халгым ики пис иш
тутуб:

Онлар Мәни, дирилик сују
мәнбәјини атыб,*

Өзләри үчүн �овузлар,
Су сахламајан чатлаг
�овузлар ојублар.

14 Мәҝәр Исраил нөкәрдир?
Јохса о, көлә доғулуб?
Бәс онда нијә ону
гарәт едирләр?

15 Онун үстүнә ҹаван аслан-
лар нәрә чәкир,+

Бағырыб нәрилдәјир.
Өлкәни дә�шәтли �ала
салыблар.

Шә�әрләринә од вурублар,
бир инс-ҹинс галмајыб.

16 Ноф�, вәТәфнис- ә�ли сәни
чапыб-талајыр.

17 Мәҝәр бунлары өзүн өз
башына ҝәтирмәдин?

Алла�ын Је�ованы
тәрк етдин,¸

Һалбуки О, сәнә бәләдчи-
лик едирди.

18 Мисирә ҝедән јолда нә
ишин вар?/

Көнлүндән Си�ор сујундан
ичмәк кечир?

Бәс Ашшура ҝедән јолда
нә ишин вар?1

Фәратын сујундан ичмәк
истәјирсән?

19 Бәд әмәлләриндән
ибрәт ал,

Хәјанәткарлығын сәни
тө�мәтләндирсин.

Алла�ын Је�ованы тәрк
етмәјин

Неҹә пис, неҹә аҹы олдуғу-
ну бил вә анла.À

Сән Мәндән �еч горхмур-
сан,3 — бәјан едир Күлли-
Ихтијар, ордулар Алла�ы
Је�ова�.
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20 Гәдимдә сәнин бојундуру-
ғуну парчаладым,*

Буховларыны гырыб
атдым.

Амма сән дедин: “Сәнә хид-
мәт етмәјәҹәјәм”.

Һәр �үндүр тәпәнин, �әр
ҝур јарпаглы ағаҹын ал-
тында+ сәрәләниб фа�и-
шәлик етдин.,

21 Сәни саф тохум кими, әла
гырмызы үзүм ҝәтирән
мејнә кими әкмишдим,-

Неҹә олду ки, өнүмдә ја-
баны мејнәнин вә�ши бу-
дагларына чеврилдин?¸

22 Гәләви илә, чохлу ҝилабы
илә јујунсан да,

Ҝүна�ын өнүмдә ләкә кими
галаҹаг/” — Күлли-Ихти-
јар Је�ова бәјан едир.

23 Сән неҹә дејирсән: “Өзүмү
ләкәләмәмишәм,

Баалларын ардынҹа
ҝетмәмишәм”?

Вадидәки јолуна бах,
Еләдикләрини ҝөр.
Сән чылғын,
ҝәнҹ диши дәвәјә,

Ора-бура вурнухан
дәвәјә бәнзәјирсән.

24 Гызанда �аваны ијләјән,
Чөллүјә өјрәшмиш
вә�ши ешшәк кимисән.

Гызышанда ким онун габа-
ғыны ала биләр?

Ону ахтаранлар өзләрини
јормаз,

Һәмин вахт ҝәләндә
ону тапарлар.

25 Ајағын јалын галмасын,
Боғазын сусузлугдан гуру-
масын.

Амма сән дедин: “Мүмкүн
дејил! Хејр!1

Мән јаделлиләрә вурулму-
шам,À

Онларын ардынҹа ҝедәҹә-
јәм”.*

26 Оғурлуг үстүндә тутулан
неҹә биабыр олурса,

Исраил еви дә елә биабыр
олуб,

Падша�лары, әмирләри,
Ка�инләри, пејғәмбәрлә-
ри — �амысы.+

27 Онлар ағаҹа “атамсан”,,

Даша “мәни сән дүнјаја ҝә-
тирмисән” дејирләр.

Мәнә исә үзләрини јох, ар-
халарыны чевирирләр.-

Амма дара дүшәндә дејә-
ҹәкләр:

“Галх, бизи гуртар!”¸

28 Бәс �аны сәнин дүзәлтди-
јин алла�лар?/

Баҹарырларса, гој
дар ҝүнүндә галхыб
сәни гуртарсынлар.

Чүнки, еј Јә�уда, алла�ла-
рынын сајы шә�әрләри-
нин сајына чатыб.1

29 “Нијә Мәнимлә чәкиширси-
низ?

Нијә Мәнә гаршы галхмы-
сыныз?”À — бәјан едир Је-
�ова.

30 Мән �әдәр јерә оғуллары-
ны ҹәзаландырдым,3

Онлара �еч нә кар еләмир.4

Өз гылынҹыныз өз пејғәм-
бәрләринизи парчалады,S

Јыртыҹы аслан кими.
31 Еј нәсил, Је�ованын сөзү-

нә диггәт ет!
Мәҝәр Мән Исраил
үчүн сә�ралыға чеврил-
мишәм?

Јохса гаты зүлмәт дијары-
на дөнмүшәм?

Нә үчүн халгым,
бу ҹамаат: “Һара истәсәк
ҝедәҹәјик.

Артыг Сәнә дөнмәјәҹәјик”
дејир?m
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32 Гыз өз бәзәјини,
Ҝәлин өз кәмәрини
унудармы?

Амма халгым хејли вахт-
дыр Мәни унудуб.*

33 Мәшуг тапмагда ма�ирсән,
еј гадын!

Бәд әмәлләрдә пәрҝарсан.+

34 Әтәјин ҝүна�сызларын,
фәгирләрин ганына була-
шыб.

Ганлары сәнин әтәјиндә-
дир,,

Һалбуки Мән онлары ев ја-
ранда јахаламамышам.-

35 Сән исә дејирсән: “Мән мә-
сумам.

Онун мәнә олан гәзәби со-
јујуб”.

О ки дејирсән “мән ҝүна�-
сызам”,

Сәнә гаршы �өкмү иҹра
едәҹәјәм.

36 Неҹә дә асанлыгла јолла-
рыны дәјиширсән!

Ашшура ҝөрә утандығын
кими,¸

Мисирә ҝөрә дә утанаҹаг-
сан./

37 Буна ҝөрә дә әлинлә башы-
ны тутуб ҝедәҹәксән,1

Чүнки үмид бағладығын
кәсләри Је�ова рәдд
етди.

Онлардан сәнә фајда ҝәл-
мәјәҹәк».

3 Ҹамаат сорушур: «Киши
арвадыны бошаса, арвад

да чыхыб башгасына әрә ҝет-
сә, киши ону бир дә гәбул
едәр?»

Бу өлкә тамамилә мурдар-
ланыб.À

«Сән чохлу ојнашынла
фа�ишәлик етдин,3

Инди Мәнә ҝери гајыда-
ҹагсан?» — бәјан едир Је-
�ова.

2 «Башыны галдыр,
чылпаг тәпәләрә бах.

Зорланмадығын јер галыб?
Сә�радакы бәдәви кими,
Јолларда дуруб ојнашла-
рыны ҝөзләдин.

Фа�ишәлијинлә, мәнфурлу-
ғунла

Өлкәни мурдарладын.*

3 Буна ҝөрә јағышлар кәси-
либ,+

Ба�арда јағыш јағмыр.
Сән фа�ишәлик едән �әја-
сыз арвада охшајырсан.

Утаныб-гызармырсан.,

4 Инди дә Мәни чағырырсан:
“Атам, ҹаванлыг �әмдә-
мим!-

5 Һеч әбәдилик инҹик галар-
лар?

Һәмишәлик кин сахлајар-
лар?”

Бир тәрәфдән белә дејир-
сән,

Бир тәрәфдән дә еләдијини
еләјирсән, пислијиндән
әл чәкмирсән».¸

6 Јушијјә падша�ын/ дөв-
рүндә мәнә Је�ованын сөзү
назил олду: «“Хәјанәткар Ис-
раилин �әрәкәтини ҝөрүрсән?
О, �әр �үндүр дағын тәпә-
синдә, �әр ҝур јарпаглы аға-
ҹын алтында фа�ишәлик
етди.1 7 Бундан сонра да Мән
ону дөнә-дөнә ҝери чағыр-
дым,À о исә гајытмады. Јә�у-
да да хәјанәткар баҹысына
бахды.3 8 Мән буну ҝөрәндә
зина етдијинә ҝөрә4 хәјанәт-
кар Исраилә талаг кағызыны
вериб ону бошадым.S Вәфа-
сыз баҹысы Јә�уда буну ҝө-
рүб горхмады, о да ҝедиб
фа�ишәлик етди.m 9 Арсыз-
арсыз фа�ишәлик етди. Даш-
ларла, ағаҹларла зина едиб фа-
�ишәлијилә өлкәни мурдарла-
ды. U 10 Бүтүн бунлара бахма-
јараг, онун вәфасыз баҹысы
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Јә�уда сидги-үрәкдән Мәнә
дөнмәди, јаландан өзүнү елә
ҝөстәрди”, — бәјан едир Је�о-
ва».

11 Сонра Је�ова мәнә деди:
«Хәјанәткар Исраил вәфа-
сыз Јә�удадан сале� чыхды.*

12 Ҝет, шимала бу сөзләри
ҹар чәк:+

“Је�ова бәјан едир: “Ҝери
дөн, еј аси Исраил,, Мән сизә
гәзәблә бахмајаҹағам,- чүнки
Мән вәфалыјам, — бәјан едир
Је�ова, — �әмишәлик аҹыглы
галмајаҹағам. 13 Бирҹә ҝүна-
�ынызы бојнунуза алын, чүн-
ки Алла�ыныз Је�оваја аси-
лик етдиниз. Һәр ҝур јарпаглы
ағаҹын алтында өзүнүзү јад-
лара вердиниз, Мәнә гулаг ас-
мадыныз”. Је�ова белә бәјан
едир».

14 «Ҝери дөнүн, еј аси өв-
ладлар, — Је�ова бәјан едир, —
Мән сизин са�ибинизәм�, сизи
шә�әрләрдән бир-бир, гәбилә-
ләрдән ики-ики ҝөтүрүб Сио-
на ҝәтирәҹәјәм.¸ 15 Сизә үрә-
јимҹә олан чобанлар верә-
ҹәјәм,/ онлар сизи биликлә,
дәрракә илә бәсләјәҹәк. 16 О
вахт өлкәдә артыб-чохалаҹаг,
бар верәҹәксиниз, — Је�ова
бәјан едир.1 — Артыг �еч ким
“Је�ованын Ә�д сандығы” сө-
зүнү дилинә ҝәтирмәјәҹәк.
Һеч ким ону хатырламајаҹаг,
јада салмајаҹаг, хиффәтини
чәкмәјәҹәк, јенисини дүзәлт-
мәјәҹәк. 17 О вахт Јерусәли-
мә Је�ованын тахты дејилә-
ҹәк.À Бүтүн халглар Је�ова-
нын адыны уҹалтмаг үчүн Је-
русәлимә топлашаҹаг.3 Да�а
инадла өз гара үрәкләринә
ҝөрә �әрәкәт етмәјәҹәкләр».

18 «О ҝүнләрдә Јә�уда еви
илә Исраил еви бирләшиб4 ши-
мал өлкәсиндән ата-бабалары-
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ныза ирс вердијим өлкәјә ҝә-
ләҹәкләр.* 19 Дедим: “Сизи
оғулларым арасына гојдум,
сизә дүнјанын дилбәр ҝушә-
сини, халгларын �ејран гал-
дығы ирси вердим”.+ Фикир-
ләширдим Мәнә “Ата” дејәҹәк-
синиз, јолумдан сапмајаҹагсы-
ныз. 20 Сиз исә, еј Исраил
еви, әрини атан хәјанәткар га-
дын кими, Мәнимлә хәјанәт-
карҹасына даврандыныз,, —
бәјан едир Је�ова».
21 Чылпаг тәпәләрдән сәс

ешидилир,
Исраил халгы ағлајыр,
јалвар-јахар едир.

Онлар әјри јолла ҝедибләр,
Алла�лары Је�ованы уну-
дублар.-

22 «Гајыдын, еј аси өвладлар,
Сизин аси үрәјинизә
шәфа верим».¸

«Будур, Сәнин јанына ҝәл-
мишик.

Чүнки Сәнсән бизим Алла-
�ымыз, еј Је�ова./

23 Тәпәләрдәки, дағлардакы
�ај-күј јаландыр.1

Исраилә гуртулуш ҝәтирән
Алла�ымыз Је�овадыр.À

24 О ијрәнҹ шеј исә ҝәнҹли-
јимиздән бәри ата-баба-
ларымызын ганыны сову-
рур,3

Онларын гојун-гузулары-
ны, мал-гарасыны,

Оғул-гызларыны әлиндән
алыб.

25 Ҝәлин рүсвајчылыг ичиндә
узанаг,

Рәзиллик үстүмүзү өрт-
сүн,

Чүнки ҝәнҹлијимиздән
бу ҝүнә кими

Биз дә, аталарымыз да Ал-
ла�ымыз Је�оваја гаршы
ҝүна� едирик,4

Алла�ымыз Је�оваја
табе олмуруг».
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4 Је�ова бәјан едир:
«Еј Исраил, Мәнә дөнсән,

Мәнә дөнсән,
Ијрәнҹ бүтләрини өнүмдән
рәдд еләсән,

Дидәрҝин дүшмәзсән.*

2 Әҝәр дүрүстлүклә, �агг-
әдаләтлә

“Је�оваја анд олсун” дејиб
анд ичсән,

Халглар Ондан�
немәт алар,

Онунла өјүнәр».+

3 Је�ова Јә�уда вә Јерусә-
лим ә�линә белә дејир:

«Шумлуг торпағы шумла-
јын,

Тиканлар арасына тохум
сәпмәјин.,

4 Сиз, еј Јә�уда кишиләри,
Јерусәлим ә�ли!

Је�оваја ҝөрә өзүнүзү
сүннәт един,

Үрәјинизин сүннәт әтини
кәсин,-

Јохса пис әмәлләринизә
ҝөрә

Гәзәбим од тутуб јанаҹаг,
Јанаҹаг, ону сөндүрән
олмајаҹаг».¸

5 Јә�удада ҹар чәкин, Јеру-
сәлимдә бәјан един.

Бағырын, бүтүн өлкәдә
шејпур чалын./

Һарај чәкиб дејин: «Топла-
шын,

Гала-шә�әрләрә гачаг.1

6 Сиона ҝедән јолу ҝөстәрән
нишан гојун.

Сығынаҹаг ахтарын,
бош дурмајын».

Шималдан бәла, бөјүк гыр-
ғын ҝөндәрирәм.À

7 Дүшмән коллугдан чыхан
аслан кими пејда олду,3

Халгларын гәними
јола дүшдү.4
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Өз јериндән чыхды ки,
ҝәлиб јурдунузу кор ҝүнә
гојсун.

Шә�әрләриниз виран ола-
ҹаг, кимсәсиз галаҹаг.*

8 Буна ҝөрә чул ҝејинин,+

Синә дөјүб шивән гопарын,
Чүнки Је�ованын гызғын
гәзәби биздән дөнмәди.

9 Је�ова бәјан едир: «Һәмин
ҝүн падша� да,

Әјанлар да үрәјини
јејәҹәк.,

Ка�инләри дә�шәт бүрүјә-
ҹәк, пејғәмбәрләр донуб
галаҹаг».-

10 Онда мән дедим: «А�,
Күлли-Ихтијар Је�ова! Сән
“сүл� олаҹаг” дејиб бу халгы,
Јерусәлими әмәлли-башлы ал-
датдын,¸ амма бах, гылынҹ бо-
ғазымыза дирәниб».

11 О вахт бу халга, Јерусә-
лимә дејәҹәкләр:

«Сә�радакы чылпаг тәпә-
ләрдән әсән сәмум јели

Халгымын үстүнә әсәҹәк.
Амма совуруб тәмизләмәк
үчүн јох.

12 Ҝүҹлү күләк Мәним әмрим-
лә әсәҹәк.

Инди исә онлара гаршы
�өкмүмү елан едәҹәјәм.

13 Дүшмән гара булудлар
кими,

Ҹәнҝ арабалары гасырға
кими ҝәләҹәк,/

Атлары гарталдан ити
ҝедир.1

Вај �алымыза, мә�в олдуг!
14 Еј Јерусәлим, үрәјини јујуб

писликдән тәмизлә ки,
хилас оласан.À

Нә вахта гәдәр бејниндә
пис фикирләр долаша-
ҹаг?

15 Дандан сәс ҝәлир,3

Әфраим дағларындан
фәлакәт хәбәри јајылыр.
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16 Халглара хәбәр верин,
Јерусәлим әлеј�инә ҹар
чәкин».

«Узаг дијардан ҝөзәтчиләр
ҝәлир,

Онлар Јә�уда шә�әрләрин-
дә нәрә чәкәҹәкләр.

17 Чөллүкдәки кешикчиләр
кими �әр тәрәфдән Јеру-
сәлимә �үҹум чәкәҹәк-
ләр,*

Чүнки о, Мәнә аси
чыхды»,+ — бәјан едир
Је�ова.

18 «Әмәлләринә, �әрәкәтлә-
ринә ҝөрә ҹаваб верәҹәк-
сән,,

Башына бөјүк фәлакәт ҝә-
ләҹәк,

Аҹысы үрәјинә чатаҹаг».
19 Әзабдан гыврылырам,

Көксүм ган ағлајыр,
Үрәјим партлајыр.
Сакитләшә билмирәм,
Чүнки шејпур сәси ешит-
дим,

Мү�арибә чағырышы� дуј-
дум.-

20 Фәлакәт хәбәри далынҹа
фәлакәт хәбәри ҝәлир,

Бүтүн өлкә виран галыб.
Чадырларым бир ҝөз гыр-
пымында учду,

Парчалары бир анда
јерә чөкдү.¸

21 О нишаны нә вахта гәдәр
ҝөрәҹәјәм?

Нә вахтаҹан шејпур
сәси ешидәҹәјәм?/

22 Халгым ағылсыздыр,1

Мәни сајмыр.
Ахмаг өвладлардыр, ҹа�ил-
дирләр.

Пислик етмәјә ҝәләндә
башлары јахшы ишләјир,

Јахшылыға ҝәлинҹә,
�еч нә ганмырлар.
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23 Јерә бахдым. Бош вә ким-
сәсиз иди.*

Ҝөјә бахдым. Зүлмәт иди.+

24 Дағлара бахдым. Сарсы-
лырды,

Тәпәләр титрәјирди.,

25 Бахдым, бахдым.
Бир инс-ҹинс ҝөрмәдим.

Ҝөјдәки гушлар учуб ҝет-
мишди.-

26 Бахдым, бахдым. Бағ сә�-
раја дөнмүшдү.

Шә�әрләри дармадағын
олмушду.¸

Буну Је�ова етди,
Күкрәјән гәзәби етди.

27 Будур, Је�ова дејир: «Бү-
түн өлкә виран олаҹаг,/

Амма ораны тамамилә
мә�в етмәјәҹәјәм.

28 Бу сәбәбдән өлкә
налә чәкәҹәк,1

Ҝөјләр зүлмәтә
гәрг олаҹаг.À

Буну Мән дедим,
�өкмү Мән вердим.

Фикрими дәјишмәјәҹәјәм,
нијјәтимдән дөнмәјәҹә-
јәм.3

29 Сүвариләрин, охатанларын
сәсиндән

Шә�әр ә�ли гачыр.4

Мешәликдә ҝизләнир,
Гајалара дырмашыр.S

Шә�әрләр бош галыб,
Орада кимсә јашамыр».

30 Бу виран �алынла
инди нә едәҹәксән?

Бир вахтлар ал-гырмызы
либас ҝејәрдин,

Гызыл бәзәкләр тахардын,
Ҝөзләринә сүрмә чәкиб ҹа-
зибәли едәрдин,

Амма өзүнү әбәс јерә ҝө-
зәлләшдирдин,m

Чүнки сәндән өтрү
алышыб-јананлар сәни
атдылар,
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Инди дә ҹанынын гәсдинә
дурублар.*

31 Санҹыдан гыврылан гады-
нын зарылтысыны еши-
дирәм,

Илк өвладыны дүнјаја ҝә-
тирән гадынын инилти-
сини,

Нәфәси чатмајан Сион гы-
зынын сәсини дујурам.

О, әлләрини ачыб фәрјад
едир:+

«Вај �алыма! Гатилләр мән-
дә ҹан гојмады!»

5 Јерусәлим күчәләрини до-
лашын,

Јан-јөрәјә бахын,
фикир верин,

Мејданлары ҝәзин, ҝөрүн,
Бир нәфәр �агг иш ҝөрән,,

Сәдагәтә ҹан атан вармы?
Варса, шә�әри әфв едәрәм.

2 Онлар «Је�оваја анд ол-
сун!» десәләр дә,

Јенә јаландан анд
ичирләр.-

3 Еј Је�ова, Сәнин ҝөзләрин
сәдагәт арајыр.¸

Сән онлары ҹәзаландыр-
дын, амма кар еләмәди,

Онлары дармадағын етдин,
ибрәт алмадылар,/

Үзләрини гајадан да
сәрт етдиләр,1

Јолларындан дөнмәдиләр.À

4 Фикирләшдим: «Бунлар
авамдырлар,

Ағылсызлыг едирләр,
Је�ованын јолларыны
танымырлар,

Алла�ларынын �өкмләри-
ни билмирләр.

5 Ҝедим бөјүкләрин јанына,
онларла данышым,

Онлар Је�ованын јолла-
рыны,

Алла�ларынын �өкмләри-
ни мүтләг биләҹәкләр.3

Анҹаг онлар да бојундуру-
ғу сындырыб,

Бағларыны гопарыблар».
6 Буна ҝөрә мешәдән чыхан

аслан онлара �үҹум чә-
кир,

Чөллүкдә ҝәзән гурд
онлары чапыб-талајыр,

Бәбир шә�әрләрдә пусгуја
јатыр,

Шә�әрләрдән чыханлары
дидиб-парчалајыр.

Чүнки онларын тәгсири
чох,

Хәјанәти �әдсиздир.*

7 Буну сәнә неҹә бағышла-
јым?

Оғулларын Мәни атыб,
Алла� олмајан бүтләрә
анд ичирләр.+

Мән онлары корлуг чәкмәјә
гојмадым,

Онлар исә зинадан
әл чәкмәдиләр,

Фа�ишәләрин евинә ахыш-
дылар.

8 Ат кими, азғынлашыблар,
гызыблар,

Һәр бири гоншусунун арва-
дына кишнәјир.,

9 «Инди Мән онларла �агг-
�есаб чәкмәјим, нејләјим?

Белә бир халгдан интига-
мымы алмајыммы?» —
бәјан едир Је�ова.-

10 «Ҝедин, онун үзүм бағыны
дағыдын,

Амма бүсбүтүн дағытма-
јын,¸

Тәнәкләрини јолун,
Онлар Је�ованын дејил.

11 Чүнки Исраил еви,
Јә�уда еви

Мәнә гаршы бөјүк хәјанәт
едиб», — бәјан едир Је�о-
ва./

12 «Онлар Је�ованы даныр-
лар, дејирләр:
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“Бизә �еч нә етмәјәҹәк�,*

Үстүмүзә бәла ҝәлмәјәҹәк,
Гылынҹ, аҹлыг ҝөрмәјәҹә-
јик”.+

13 Пејғәмбәрләр бош сөзләр
данышырлар,

Онларда Алла�ын сөзү
јохдур,

Сөзләри кими өзләри дә
пуч олаҹаглар».

14 Бу сәбәбдән ордулар Алла-
�ы Је�ова дејир:

«Белә данышдыглары үчүн
Сөзләрими дилиндә
од едәҹәјәм.,

Халг одундур.
Бу од ону јандырыб
күл едәҹәк».-

15 Је�ова бәјан едир:
«Еј Исраил еви,

Үстүнүзә узаг дијардан бир
халг ҝәтирирәм,¸

Дилини билмәдијин,
Сөзләрини анламадығын
Гәдим, улу халг./

16 Охданлары ачыг гәбир
кимидир,

Һамысы иҝид дөјүшчүдүр.
17 Онлар сәнин мә�сулуну,

чөрәјини јејәҹәк,1

Оғулларыны, гызларыны
јејәҹәк,

Сүрүләрини, нахырларыны
јејәҹәк,

Мејнәләрини, әнҹирләрини
јејәҹәк.

Архаландығын гала-шә�әр-
ләрини јерлә јексан
едәҹәк».

18 «Амма о ҝүн дә сизи бүс-
бүтүн мә�в етмәјәҹәјәм, — бә-
јан едир Је�ова.À — 19 Онлар
сорушса ки, “нә үчүн Алла�ы-
мыз Је�ова бизим башымыза
бунлары ҝәтирди”, онлара де-
јәрсән: “Неҹә ки Мәндән үз
дөндәриб өз өлкәниздә јад ал-
ла�а гуллуг етдиниз, инди дә

9B56 � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB �E U\f/d`D

өзҝә өлкәдә јадлара гуллуг
едәҹәксиниз”».*

20 Јагуб евиндә бәјан един,
Јә�удада ҹар чәкин:

21 «Ешит, еј ағылсыз, ахмаг
халг:+

Ҝөзүнүз ола-ола ҝөрмүрсү-
нүз,,

Гулағыныз ола-ола ешит-
мирсиниз.-

22 Је�ова бәјан едир: “Сиз
Мәндән горхмурсунуз?

Мәним �үзурумда титрә-
мирсиниз?

Мәнәм дәнизә гумдан
сәр�әд чәкән,

Кечилмәз, әбәди низам
гојан.

Далғалар ша�ә галхса да,
зәфәр чала билмәз,

Уғулдаса да, бу сәдди аша
билмәз.¸

23 Анҹаг бу халгын үрәји
инадкар вә асидир,

Онлар Мәним јолумдан
чыхыб өз јоллары илә
ҝетдиләр./

24 Һеч ким демир:
“Ҝәлин мөвсүмүндә
јағыш јағдыран,

Пајыз јағышы, јаз јағышы
ҝөндәрән,

Тәјин етдији бичин �әф-
тәләрини бизим үчүн
горујан

Алла�ымыз Је�овадан
горхаг”.1

25 Тәгсирләриниз бунлара
әнҝәл олду,

Ҝүна�ларыныз сизи немәт-
ләрдән мә�рум етди.À

26 Халгымын арасында
залымлар вар.

Онлар гуш овчусу кими,
чөмбәлиб пусгуда ҝөзлә-
јирләр,

Өлүм тәләси гурурлар.
Шикарлары инсандыр.

�¿�D 9
* 6�Y 7:B59E
5:
¿j 6<B59

+ ¿` 67B5;

, ¿` 5B=

- ¿` 67B6=

¸ ¿` 5B59
¿` 8B5:
¿` 69B=
Á4 ;B68
Á+ 5B:

/ �Z 6<B8=E 9>

1 �, 6:B5:

À ¿` 8B6;
��������������������

�*¸ aºbdZ
* �Z 8B6;
�Z 6<B8<
�Z 6=B68E 69
6�Y ;B65E 66

+ ¿` 8B66

, ¿j 9=B5>

- ¿j :B=
Á4 56B6

b 57B57

¸ ¿U 7<B<E 55
˛+ 77B;

a <B6=

/ ˛+ =9B5>
¿` 55B<

1 �Z 55B58

À �Z 6<B67E 68
¿` 7B7

¿�¿
� 9B57—6: 1032



27 Гушла долу гәфәс кими,
Евләри фитнә-фәсадла
долудур.*

Бу јолла ҝүҹләнибләр,
варланыблар.

28 Пијләнибләр, дәриләри
шүмал олуб.

Шәр әмәлләри башдан
ашыр,

Өз мәнфәәтләринә ҝөрә
Јетимин ишинә әдаләтлә
бахмырлар,+

Јохсулун �аггыны тапдала-
јырлар”».,

29 «Инди Мән онларла �агг-
�есаб чәкмәјим, нејләјим?

Белә бир халгдан интига-
мымы алмајыммы? — бә-
јан едир Је�ова.

30 Өлкәдә дә�шәтли,
горхунҹ шеј баш верир:

31 Пејғәмбәрләр јаландан
пејғәмбәрлик едир,-

Ка�инләр халгын үзәриндә
истәдикләри кими аға-
лыг едир,

Халгыма исә бу хошдур.¸

Ҝөрәк сон ҝәләндә сиз
нә едәҹәксиниз?»

6 Еј Бинјамин оғуллары, сы-
ғынаҹаг тапын, Јерусә-
лимдән гачын.

Тәгу�да/ шејпур чалын.1

Бејт-Һәкаримдә одла
ишарә верин!

Чүнки шималдан бәла,
мүсибәт ҝәлир.À

2 Сион гызы ҝөзәл, инҹә
гадына охшајыр.3

3 Чобанлар сүрүләрлә ҝәлә-
ҹәк.

Һәр тәрәфиндә чадырлары-
ны гураҹаг,4

Һәр бири өз сүрүсүнү ота-
раҹаг.S

4 «Шә�әрлә дөјүшә �азырла-
шын!

Галхын, ҝүнүн ҝүнорта
чағы она �үҹум едәк!»

«Вај �алымыза, ҝүн гүруба
енир,

Ахшам көлҝәләри узаныр!»
5 «Галхын, ҝеҹә вахты �үҹу-

ма кечәк,
Исте�камлы бүрҹләри
дағыдаг».*

6 Чүнки ордулар Алла�ы
Је�ова дејир:

«Ағаҹ кәсин, Јерусәлимин
әтрафында мү�асирә
бәнди гурун.+

Бушә�әрдән �агг-�есаб
тәләб етмәк лазымдыр,

Ора зүлмлә, зилләтлә долу-
дур.,

7 Гујудан сәрин су чыхдығы
кими,

Шә�әрдән дә пислик
чыхыр.

Орадан зоракылыг,
мә�в сәсләри ҝәлир,-

Ҝөзүм анҹаг хәстәлик,
бәла ҝөрүр.

8 Дүзәл, еј Јерусәлим,
јохса сәндән ијрәниб
үз дөндәрәрәм,¸

Сәни инс-ҹинс олмајан
харабаја чевирәрәм»./

9 Ордулар Алла�ы Је�ова
дејир:

«Исраилдә сағ галанлар
тәнәкдә галан салхымлар
кими јығылаҹаг.

Сән үзүмјыған кими әлини
тәнәјә узат».

10 «Киминлә данышым,
кимә хәбәрдарлыг едим?

Ким гулаг асаҹаг?
Гулаглары тыханыб, ешит-
мирләр.1

Је�ованын сөзүнү сајмыр-
лар,À

Ону бәјәнмирләр.
11 Одур ки, ичим Је�ованын

гәзәбилә долудур,
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Ону сахламагдан јорулму-
шам».*

«Ону күчәдәки ушагларын,
Бир јерә топлашмыш
ҹаван-ҹа�ылын үстүнә
төк.+

Әр дә, арвад да,
јашлы да, гоҹа да,

Һәр кәс әлә кечәҹәк.,

12 Евләри, тарлалары,
арвадлары

Башгасынын олаҹаг.-

Чүнки әлими бу өлкәнин
сакинләринә гаршы гал-
дырырам», — бәјан едир
Је�ова.

13 «Рәијјәтдән әсилзадәјә
кими �әр кәс �арам
газанҹ далынҹа дүшүр,¸

Пејғәмбәрдән ка�инә кими
�әр кәс фырылдагчылыг
едир./

14 Халгымын јарасыны үздән
мүалиҹә едирләр,

Сүл� олмаја-олмаја
“Сүл�! Сүл�!” дејирләр.1

15 Ҝөр �еч ијрәнҹ әмәлләринә
ҝөрә утанырлар?

Онлар утанмаздыр,
Утанмаг нәдир билмирләр.À

Буна ҝөрә онлар да јыхы-
ланлар арасында олаҹаг-
лар.

Мән онлары ҹәзаландыран-
да бүдрәјәҹәкләр», — де-
јир Је�ова.

16 Је�ованын сөзү будур:
«Јолајрыҹында дуруб
бахын,

Гәдим јоллары сорушун,
Өјрәнин ҝөрүн дүз јол �ан-
сыдыр, о јолла ҝедин,3

Динҹлик тапын».
Онларса дејирләр: «О јолла
ҝетмәјәҹәјик».4

17 «Ҝөзәтчиләр гојдум,S

Ҝөзәтчиләр: “Шејпур сә-
синә гулаг асын!” деди-
ләр».m

Халг исә: «Гулаг асмајаҹа-
ғыг» деди.*

18 «Одур ки, динләјин,
еј халглар!

Бил, еј гөвм,
Онларын башына нә ҝәлә-
ҹәк.

19 Ешит, еј дүнја!
Бу халгын башына
фәлакәт ҝәтирәҹәјәм,+

Фитнәләринин бә�рәсини
бичәҹәкләр.

Чүнки сөзләримә
мә�әл гојмадылар,

Ганунуму рәдд етдиләр».
20 «Сәбадан ҝәтирдијиниз

күндүр,
Узаг дијардан ҝәтирдији-
низ әтирли гамыш
нәјимә лазымдыр?

Јандырма гурбанларыны-
зы гәбул етмирәм,

Гурбанларыныз Мәнә
хош дејил».,

21 Буна ҝөрә Је�ова белә
дејир:

«Бу халгын јолуна даш-кә-
сәк гојурам,

Ата, оғул,
Гонум-гоншу,
Һәр кәс бүдрәјәҹәк,
Һәлак олаҹаг».-

22 Је�ова белә дејир:
«Будур, шимал торпағын-
дан бир халг ҝәлир.

Дүнјанын ән уҹгар јерлә-
риндән бөјүк бир халг
ајаға галхыр.¸

23 Әлләриндә јај-каман,
мизраг вар,

Гәддардырлар, рә�мсиз-
дирләр.

Дәниз кими уғулдајырлар,
Атлара сүвар олублар./

Еј Сион гызы, бир нәфәр
кими гаршында
сәф гурублар».
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24 Бу хәбәри ешитдик,
Әлимиз јанымыза дүшдү,*

Доған гадын кими
бизи санҹы тутду,

Әзаб ичиндәјик.+

25 Тарлаја ҝетмә,
Күчәдә ҝәзмә,
Чүнки дүшмән гылынҹ
тутуб,

Һәр тәрәфи дә�шәт
бүрүјүб.

26 Еј мәним халгым,
Чул ҝејин,, күл ичиндә гыв-
рыл,

Јеҝанә оғлуна јас тутур-
муш кими аҹы-аҹы ағла,-

Чүнки гатил үстүмүзә
гәфил ҝәләҹәк.¸

27 «Сәни� халгымын арасына
гојдум ки, онлары ҝү-
мүштәк јохлајасан,

Јахшы-јахшы сынагдан
кечирәсән.

Сән онлара нәзәр салыб
әмәлләрини сына.

28 Онлар тәрсдир, инадкар-
дыр./

Орада-бурада ҝәзиб
шајиә јајырлар,1

Мисә, дәмирә бәнзәјирләр.
Һамысы позғундур.

29 Көрүкләр јаныб,
Оддан јалныз гурғушун
чыхыр.

Уста �а әлләшиб-вурушур,
онлары сафлашдыра
билмир,À

Пис адамлар ајрылмыр.3

30 Онлара “атылмыш ҝүмүш”
дејәҹәкләр,

Чүнки Је�ова онлары
рәдд едиб».4

7 Әрәмјаја Је�ованын сөзү
назил олду: 2 «Је�ова-

нын евинин дарвазасында дур
вә бу хәбәри бәјан ет: “Еј Јә�у-
да халгы, Је�оваја сәҹдә етмәк

:B6; � �ÀZS ¿`ÀYU*ZmD

үчүн бу дарвазалардан кечән-
ләр, Је�ованын сөзүнү динлә-
јин. 3 Исраилин Алла�ы, ор-
дулар Алла�ы Је�ова белә де-
јир: “Дәјишин, әмәлләринизи
дүзәлдин, онда сизи бу тор-
пагда сахлајарам.* 4 Јалан
сөзләрә алданмајын. “Бу, Је�о-
ванын мәбәдидир, Је�ованын
мәбәдидир, Је�ованын мәбә-
дидир!” демәјин.+ 5 Әҝәр өзү-
нүзү исла� едиб дүзәлсәниз,
ики гоншу арасында әдаләти
бәргәрар етсәниз,, 6 јадел-
лини, јетими, дул гадыны сы-
хышдырмасаныз,- бу торпагда
ҝүна�сыз ган төкмәсәниз, өз
зијаныныза башга алла�ларын
ардынҹа ҝетмәсәниз,¸ 7 сизи
бу торпагда, �әмишәлик ата-
бабаларыныза вердијим дијар-
да сахлајаҹағам”».

8 «Амма јох, сиз јалана бел
бағлајырсыныз,/ бу сизә зи-
јандан башга �еч нә ҝәтир-
мәјәҹәк. 9 Сиз оғурлуг едир,1

гәтл төрәдир, зина едирсиниз,
јаландан анд ичирсиниз,À Баа-
ла гурбан ҝәтирирсиниз,3 та-
нымадығыныз алла�ларын ар-
дынҹа ҝедирсиниз. 10 Бүтүн
бу мәнфур әмәлләрдән сон-
ра да ҝәлиб адымы дашыјан
бу евдә, өнүмдә дуруб дејир-
синиз: “Биз хилас олаҹағыг!”
11 Адымы дашыјан бу ев си-
зин үчүн нәдир, гулдур ју-
васыдыр?4 Мән �әр шеји ҝөрү-
рәм», — бәјан едир Је�ова.

12 «“Инди Шилоја, орада
илк дәфә адым үчүн мәс-
кән сечдијим јерәS ҝедин.m Ис-
раил халгынын мәнфур әмәл-
ләринә ҝөрә о јерә нә етди-
јими ҝөрүн. U 13 Амма сиз
јенә дә бүтүн бунлары елә-
диниз, — бәјан едир Је�о-
ва. — Мән сизә дәфәләрлә де-
дим, амма гулаг асмадыныз.V

Сизи чағырдым, �ај вермә-
диниз.Ä 14 Буна ҝөрә Шилоја
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етдијими ҝүвәндијиниз вә
адымы дашыјан бу евә,* сизә
вә ата-бабаларыныза вердијим
бу јерә дә едәҹәјәм.+ 15 Гар-
дашларынызы, бүтүн Әфраим
өвладларыны өнүмдән рәдд
етдијим кими, сизи дә рәдд
едәҹәјәм”.,

16 Сән исә бу халгдан өтрү
дуа етмә. Онлардан өтрү Мәнә
үз тутма, јалвар-јахар етмә,-

онсуз да гулаг асмајаҹағам.¸

17 Ҝөрмүрсән, Јә�уда шә-
�әрләриндә, Јерусәлим кү-
чәләриндә нәләр едирләр?!
18 Оғуллары одун јығыр, ата-
лары оҹаг галајыр, арвадлары
Сәма мәликәсинә гурбан көкә-
ләри биширмәк үчүн хәмир јо-
ғурур./ Онлар башга алла�ла-
ра шәраб тәгдимәси ҝәти-
риб Мәни гәзәбләндирирләр.1

19 “Онлар елә билирләр ки,
Мәнә зијан едирләр? — бәјан
едир Је�ова. — Мәҝәр өзләри-
нә зијан етмирләр, өзләрини
биабыр етмирләр?”À 20 Она
ҝөрә дә Күлли-Ихтијар Је�ова
дејир: “Гејз-гәзәбими бу јерин,
инсанын, �ејванын, ағаҹла-
рын, јерин мә�сулунун үстүнә
төкәҹәјәм.3 Гәзәбим алов кими
јандырыб-јахаҹаг, ону сөндү-
рән олмајаҹаг”.4

21 Исраилин Алла�ы, орду-
лар Алла�ы Је�ова белә дејир:
“Ҝедин, башга гурбанларла бә-
рабәр јандырма гурбаны да
ҝәтирин, әтини дә өзүнүз
јејин.S 22 Ата-бабаларынызы
Мисирдән чыхардығым ҝүн
онлара јандырма гурбанлары
вә башга гурбанларла бағлы
�еч нә демәмишдим, �еч нә
әмр етмәмишдим.m 23 Онла-
ра бу әмри вермишдим: “Мәнә
итаәт един, онда Мән сизин
Алла�ыныз олаҹағам, сиз дә
Мәним халгым. U Дедијим јолла
ҝедин ки, хејир тапасыныз”.V

24 Амма онлар Мәни ешит-

мәдиләр,* Мәнә гулаг асмады-
лар, инадла истәкләринә ҝө-
рә, гара үрәкләринә ҝөрә �ә-
рәкәт етдиләр.+ Онлар ирәли
јох, ҝери ҝетдиләр. 25 Ата-
бабаларыныз Мисирдән чыхан
ҝүндән бәри бу, беләдир., Буна
ҝөрә Мән �әр ҝүн, дөнә-дөнә
пејғәмбәр гулларымы онларын
јанына ҝөндәрдим.- 26 Амма
�еч ким Мәни ешитмәди, Мәнә
гулаг асмады.¸ Онлар тәрслик
етдиләр, ата-бабаларындан да
бетәр олдулар.

27 Бу сөзләри онлара дејә-
ҹәксән,/ амма сәнә гулаг ас-
мајаҹаглар, онлары чағыра-
ҹагсан, амма �ај вермәјәҹәк-
ләр. 28 Онлара белә дејәр-
сән: “Бу халг, Алла�ы Је�оваја
итаәт етмәјән, Онун тәрбијә-
сини рәдд едән халгдыр. Сәда-
гәт дејилән шеј галмајыб, ады
белә, чәкилмир”.1

29 Узун сачыны кәс ат, чыл-
паг тәпәләрдә мәрсијә оху. Је-
�ова Ону гәзәбләндирән бу
нәсли рәдд едиб. О, онлары
тәрк едәҹәк. 30 “Чүнки Јә�у-
да халгы Мәним бәјәнмәдијим
пис ишләр ҝөрүр, — бәјан едир
Је�ова, — онлар адымы да-
шыјан евдә ијрәнҹ бүтләр го-
јуб ораны мурдарлајырлар.À

31 Оғул-гызларыны одда јан-
дырмаг үчүн Бәни-Һинном ва-
дисиндәки� Тофетдә3 сәҹдә-
ҝа�лар� дүзәлдибләр.4 Мән
белә бир шеји бујурмамышам,
�еч ағлымдан да кечирмәми-
шәм”.S

32 “Она ҝөрә дә ҝүн ҝәлә-
ҹәк, ораја нә Тофет, нә дә
Бәни-Һинном вадиси дејилә-
ҹәк, ора Гырғын вадиси адла-
наҹаг. Тофетдә о гәдәр мејит
басдыраҹаглар ки, јер галма-
јаҹаг,m — бәјан едир Је�о-
ва. — 33 Бу халгын ҹәсәд-
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ләри ҝөјдәки гушлара, јердә-
ки �ејванлара јем олаҹаг, �еч
ким онлары �үркүдүб говмаја-
ҹаг.* 34 Јә�уда шә�әрләрин-
дән, Јерусәлим күчәләриндән
севинҹ, шадлыг �арајыны, бәј-
ҝәлин сәсини кәсәҹәјәм.+ Өлкә
хараба галаҹаг”».,

8 Је�ова бәјан едир: «Һәмин
вахт Јә�уда падша�лары-

нын, әмирләринин, ка�инләри-
нин, пејғәмбәрләринин вә Је-
русәлим сакинләринин сүмүк-
ләрини гәбирләриндән чыхара-
ҹаглар. 2 Сүмүкләрини ме�р
салыб гуллуғунда дурдугла-
ры, ибадәт етдикләри, үз ту-
туб сәҹдә гылдыглары ҝүнә-
шин, ајын, сәма ордусунун
өнүндә сәрәҹәкләр.- Онлары
јығыб басдыран олмајаҹаг. Тор-
пағын үстүндә пејин кими ола-
ҹаглар».¸

3 «Бу мәнфур нәсилдән сағ
галанлар пәрән-пәрән салды-
ғым јерләрдә �әјаты јох, өлүмү
сечәҹәкләр», — бәјан едир ор-
дулар Алла�ы Је�ова.

4 «Онлара де ки, Је�ова-
нын сөзү будур:

“Доғруданмы, онлар јыхы-
лыб бир дә галхмајаҹаг-
лар?

Кимсә нијјәтиндән дөнсә,
о бири дә өз нијјәтиндән
дөнмәзми?

5 Нә үчүн бу халг, Јерусәлим
ә�ли хәјанәтиндә батыб
галыб?

Онлар јаландан
бәрк јапышыблар,

Ҝери дөнмүрләр ки, дөн-
мүрләр./

6 Мән диггәт вердим, гулаг
асдым, на�аг сөзләр да-
нышырдылар.

Һеч ким өз пис әмәлиндән
төвбә етмир, “бу нә иш-
дир мән тутдум?” демир.1

Һамы дөјүшә атылан ат
кими, күтләнин ардынҹа
дүшүр.

7 Һәтта ҝөјдәки �аҹылејләк
көч вахтыны билир,

Гумру, узунганад, гарато-
југ� өз вахтында гајыдыр.

Халгым исә Мән Је�ова-
нын �өкмләрини анла-
мыр”.*

8 Неҹә дејирсиниз ки, “биз
ағыллыјыг, Је�ованын га-
нуну биздәдир”?

Ахы мирзәләрин �ијләҝәр
гәләми+ анҹаг јалан
јазыр.

9 Агилләр рүсвај олуб.,

Ва�имәјә дүшүб. Онлар
әлә кечәҹәкләр.

Је�ованын сөзүнү
рәдд едибләр,

Онларда �икмәт нә ҝәзир?
10 Она ҝөрә дә арвадларыны

башгаларына верәҹәјәм,
Тарлаларына јадлар са�иб
олаҹаг.-

Чүнки рәијјәтдән әсилзадә-
јә кими �әр кәс �арам га-
занҹ далынҹа дүшүр,¸

Пејғәмбәрдән ка�инә кими
�әр кәс фырылдагчылыг
едир./

11 Халгымын јарасыны үздән
мүалиҹә едирләр,

Сүл� олмаја-олмаја
“Сүл�! Сүл�!” дејирләр.1

12 Ҝөр �еч ијрәнҹ әмәлләринә
ҝөрә утанырлар?

Онлар утанмаздыр,
Утанмаг нәдир билмирләр.À

Буна ҝөрә онлар да јыхы-
ланлар арасында олаҹаг-
лар.

Мән онлары ҹәзаландыран-
да бүдрәјәҹәкләр,3 —
дејир Је�ова.
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13 Онлары топлајыб
мә�в едәҹәјәм, —
бәјан едир Је�ова.

Мејнәдә үзүм, әнҹир аға-
ҹында әнҹир галмајаҹаг,
јарпаглар гурујаҹаг.

Нә вермишәмсә,
әлләриндән алынаҹаг».

14 «Нә үчүн јеримиздә отур-
мушуг?

Ҝәлин бир јердә гала-
шә�әрләрә ҝедәк,*

орада мә�в олаг.
Алла�ымыз Је�ова бизи
мә�в едәҹәк.

Је�ова бизә зә�әрли су
ичирир,+

Чүнки Она гаршы ҝүна�
етмишик.

15 Сүл� ҝөзләјирдик, габағы-
мыза хејир чыхмады,

Шәфа ҝөзләјирдик,
дә�шәт ҝөрдүк.,

16 Дандан атларынын фын-
хыртысы ешидилир.

Ајғырларынын кишнәрти-
синдән

Бүтүн өлкә ләрзәјә ҝәлир.
Дүшмән ҝәлиб өлкәни, ора-
дакы �әр шеји,

Шә�әри, сакинләрини
тар-мар едир».

17 «Араныза иланлар ҝөндә-
рирәм,

Овсунла рам олмајан зә-
�әрли иланлар.

Онлар сизи санҹаҹаг», —
бәјан едир Је�ова.

18 Дәрдимә әлаҹ јохдур,
Үрәјим сызлајыр.

19 Узаг дијардан
Халгымын фәрјад сәси
ҝәлир:

«Мәҝәр Је�ова Сионда де-
јил?

Падша� орада дејил?»
«Нә үчүн бүтләри илә,

Пуч, јад алла�лары илә
Мәни гәзәбләндирир-
ләр?»

20 «Бичин сона чатды,
јај гуртарды,

Амма биз хилас олмадыг!»
21 Халгымын јарасыны ҝөрүб

үрәјим парчаланыр,*

Бағрым ган олуб,
Мәни дә�шәт бүрүјүб.

22 Мәҝәр Ҝиладда мәл�әм јох-
дур?+

Тәбиб јохдур орада?,

Нә үчүн халгыма
шәфа вермирләр?-

9 Каш башым булаг олајды,
Ҝөзләрим чешмә!¸

Ҝеҹә-ҝүндүз халгымын
өлүләри үчүн

Ҝөз јашы төкәрдим.
2 Каш сәјја�лар кими сә�ра-

да сығынаҹағым олајды.
Онда халгымдан ајрылар-
дым, чыхыб ҝедәрдим.

Чүнки �амы зинакардыр,/

Хәјанәткарлар дәстәсидир.
3 Дилләрини каман кими

ҝәрирләр.
Өлкәдә сәдагәт јох,
јалан �өкм сүрүр.1

«Ҝет-ҝедә лап позулурлар,
Мәнә мә�әл гојмурлар»,À —
бәјан едир Је�ова.

4 «Гој �әр кәс гоншусундан
е�тијат етсин,

Һеч гардашына да
етибар етмәсин.

Чүнки гардаш гардаша
бадалаг ҝәлир,3

Гоншу гоншуја бө�тан
атыр.4

5 Һәр кәс гоншусуна
кәләк ҝәлир,

Дүз данышан јохдур.
Дилләри јалана өјрәшиб.S

Пис иш ҝөрмәкдән
�ејләри галмајыб.
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6 Сән хаинләр ичиндә
јашајырсан.

Онлар хаинлик етди,
Мәни танымады», —
бәјан едир Је�ова.

7 Одур ки, ордулар Алла�ы
Је�ова белә дејир:

«Онлары әридиб сынајаҹа-
ғам.*

Халгымла башга ҹүр неҹә
давраным?

8 Дилләри өлдүрүҹү охдур,
јалан сачыр.

Гоншу илә дилдә ширин-
ширин данышырлар,

Үрәкләриндә исә тәлә
гурурлар».

9 «Инди Мән онларла �агг-
�есаб чәкмәјим, нејләјим?

Белә бир халгдан интига-
мымы алмајыммы? — бә-
јан едир Је�ова.+

10 Дағлардан өтрү ағлајыб
налә чәкәҹәјәм,

Чөлдәки өрүшләр үчүн
ағы охујаҹағам.

О јерләрә од вурублар,
орадан �еч ким кечмир,

Мал-�ејван сәси ешидил-
мир.

Гушлар учуб, �ејванлар га-
чыб, �әр јан бомбошдур.,

11 Јерусәлими даш галагла-
рына,- чаггал јувасына
дөндәрәҹәјәм,¸

Јә�уда шә�әрләрини ким-
сәсиз, хараба гојаҹағам./

12 Буну анламаға кимин �ик-
мәти чатар?

Је�ова буну кимә дејиб ки,
о да ҹар чәксин?

Нә үчүн өлкә виран галыб?
Нә үчүн јаныб чөллүјә
дөнүб?

Орадан кечиб-ҝедән
јохдур».

13 Је�ова ҹаваб верди:
«Она ҝөрә ки, халг онлара вер-
дијим гануну рәдд едиб, она

әмәл етмир, сөзүмү ешитмир.
14 Онлар инад едиб үрәклә-
ри истәјән кими �әрәкәт едир,*

аталарынын өјрәтдији кими,
Баал бүтләринә ситајиш едир-
ләр.+ 15 Одур ки, Исраилин
Алла�ы, ордулар Алла�ы Је-
�ова белә дејир: “Бу хал-
га аҹы јовшан једирәҹәјәм, зә-
�әрли су ичирәҹәјәм., 16 Он-
лары өзләринин, аталарынын
танымадығы халгларын ара-
сына сәпәләјәҹәјәм.- Архала-
рынҹа гылынҹ ҝөндәриб �амы-
сыны гыраҹағам”.¸

17 Ордулар Алла�ы Је�ова
белә дејир:

“Ағылла �әрәкәт един.
Гадын мәрсијәханлары
чағырын,/

Адам ҝөндәрин, ағы дејән
гадынлар ҝәлсин.

18 Гој тәләссинләр, бизә мәр-
сијә охусунлар.

Ҝөзләримиздән јашлар
ахсын,

Кирпијимиздән су сүзүл-
сүн.1

19 Сиондан мәрсијә ешиди-
лир:À

“Нә ҝүнләрә галдыг!
Неҹә рүсвај олдуг!
Јурдумуздан дидәрҝин
дүшдүк, ев-ешијимизи
хараба гојдулар”.3

20 Еј гадынлар, Је�ованын
сөзүнү динләјин.

Онун сөзләринә гулаг ве-
рин.

Бир-биринизә бу ағыны өј-
рәдин,

Гызларыныза бу мәрсијәни
өјрәдин.4

21 Өлүм дырмашыб
пәнҹәрәдән ҝирди,

Галаларымыза сохулду,
Күчәләрдән ушаглары,
Мејданлардан ҹаванлары
апармаға ҝәлди”.S

�¿�D =
* ¿j 5B69
¿j 8<B5>

+ ¿` 9B=E 6=

, ¿` 8B69
�e 5B7

- ˛+ ;=B5
¿` 6:B5<

¸ ¿` 5>B66

/ ¿` 8B6;
¿` 69B55
¿` 76B87

��������������������

�*¸ aºbdZ
* ¿` ;B68

+ ÁV 7B;
5	j 56B5>
Áj 55B6

, ¿` <B58
¿` 67B59

`a 7B59E 5=

- �, 6:B77
�Z 6<B:8
˛+ 5>:B6;
˛V ;B58

¸ ¿` 6=B5;
Á4 9B6

/ 6�Y 79B69

1 ¿` :B6:
¿` 58B5;

À ¿` 8B75
Á4 ;B5:

S 5B<E =

3 
`a 8B59

S 6B5>

4 ¿j 6=B6
¿` ;B6=

S 6�Y 7:B5;
¿` :B55

1039 ¿�¿
� =B:—65



22 Де ки, Је�ова белә бәјан
едир:

“Ҹәсәдләр торпағын үстүн-
дә пејин олаҹаг,

Бичинчинин бичиб гојдуғу
тахыл кими олаҹаглар,

Онлары јығыб топлајан
олмајаҹаг”».*

23 Је�ова белә дејир:
«Гој �икмәтли �икмәти илә
өјүнмәсин,+

Гүдрәтли гүдрәти илә
ловғаланмасын,

Дөвләтли дөвләти илә
гүррәләнмәсин».,

24 «Гој өјүнән бунунла өјүн-
сүн ки,

Мәни таныјыб билир.-

Билир ки, Мән Је�овајам,
мә�әббәтлә давранырам,
дүнјада адил, �агг ишләр
ҝөрүрәм.¸

Чүнки Мәнә бунлар
хошдур»,/ — бәјан едир
Је�ова.

25 «Елә ҝүнләр ҝәлир ки, —
бәјан едир Је�ова, — сүннәт-
ли олдуғу �алда, сүннәтсиз
олан �әр кәсдән,1 26 Мисир-
дәнÀ, Јә�удадан3, Әдумдан4,
МуабданS, әмуниләрдәнm, ҝиҹ-
ҝа�ларыны гырхан сә�ра са-
кинләриндән �агг-�есаб тә-
ләб едәҹәјәм. U Чүнки бүтүн бу
халглар сүннәтсиздир, бүтүн
Исраил евинин үрәји сүннәт-
сиздир».V

10 Еј Исраил еви, Је�ова-
нын әлеј�инизә дедији

сөзү ешидин. 2 Је�ова белә
дејир:

«Халгларын јолу илә
ҝетмәјин,Ä

Башга халглар кими,
Ҝөјдәки әламәтләрдән
дә�шәтә ҝәлмәјин.W

3 Халгларын адәтләри
пучдур.

Бир нәфәр мешәдә ағаҹ
кәсир,

Сонра сәнәткар өз аләти
илә ону јонуб-дүзәлдир.*

4 Гызыл-ҝүмүшлә ону бәзә-
јирләр,+

Чәкиҹлә, мыхла бәркидир-
ләр ки, јыхылмасын.,

5 Бу бүтләр хијар бостанын-
дакы мүгәвва кими даны-
ша билмир,-

Онлары дашыјырлар, чүн-
ки өзләри јеријә билмир.¸

Онлардан горхмајын, чүн-
ки нә пислик едә билир-
ләр,

Нә дә јахшылыг»./

6 Еј Је�ова, Сәнин мислин
јохдур.1

Сән улусан, адын уҹадыр,
әзәмәтлидир.

7 Еј халгларын Һөкмдары,À

ким Сәндән горхмаз?
Башга ҹүр ола билмәз.

Бүтүн дүнја сәлтәнәтлә-
ринин мүдрикләри ара-
сында

Сәнә тај јохдур.3

8 Онларын �амысы ағылсыз-
дыр, ахмагдыр.4

Ағаҹ парчасынын вердији
нәси�әт бошдур.S

9 Таршишдәнm ҝүмүш лөв�ә-
ләр, Үфәздән гызыл ҝәти-
рилир,

Сәнәткар, зәрҝәр онлары
тахтанын үстүнә чәкир.

Бу бүтләрә ҝөј ипликдән,
бәнөвшәји јундан палтар
ҝејиндирилир.

Онларын �амысы сәнәтка-
рын әл ишидир.

10 Амма Је�ова тәк бир
Алла�дыр.

О, вар олан Алла�дыр,U

әбәди �өкмдардыр.V

Онун гәзәбиндән јер үзү
титрәјәҹәк,Ä
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Һиддәти гаршысында �еч
бир халг дура билмәјә-
ҹәк.

11 � Онлара белә де:
«Јери-ҝөјү јаратмајан
алла�лар

Јер үзүндән, ҝөјләр алтын-
дан јох олаҹаг».*

12 Одур јери гүдрәтилә
хәлг едән,

Торпағы �икмәтилә
јарадан,+

Ҝөјләри зәкасы илә јајан.,

13 Сәсини чыхаранда
Ҝөјләрдәки сулар
чағлајыр.-

О, јерин уҹгарларындан
булуд галдырыр,¸

Јағыш үчүн шимшәк
чахдырыр�,

Анбарларындан күләк
чыхарыр./

14 Һәр кәс ахмаглыг,
ҹа�иллик едир.

Сәнәткар дүзәлтдији бүтә
ҝөрә утанаҹаг.1

Чүнки төкдүјү бүт
јаландыр,

Онда нәфәс јохдур.À

15 Бүтләр пучдур,
ҝүлүнҹ шејдир.3

Һагг-�есаб ҝүнүндә
�амысы мә�в олаҹаг.

16 Јагубун Нәсиби исә
онлара бәнзәмәз,

Чүнки �әр шејә О
сурәт вериб,

Исраил Онун ирсинин
әсасыдыр.4

Ады ордулар Алла�ы
Је�овадыр.S

17 Еј мү�асирәдә олан гадын,
Јердән боғчаны ҝөтүр.

18 Је�ова белә дејир:
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«Будәфә өлкәнин сакин-
ләрини кәнара туллајаҹа-
ғам,*

Онлара әзаб чәкдирәҹә-
јәм».

19 Вај �алыма,
дәрдим бөјүкдүр,+

Јарам сағалмаздыр.
Дедим: «Бу дәрд мәнимдир,
өзүм чәкмәлијәм.

20 Чадырым учуб,
ипләри гырылыб.,

Өвладларым мәни тәрк
едиб, артыг јохдурлар.-

Чадырымы гуран, парча-
ларыны галдыран кимсә
галмајыб.

21 Чүнки чобанлар ахмаглыг
етди,¸

Је�оваја үз тутмады./

Беләҹә ағылсыз давранды-
лар,

Сүрүләри пәрән-пәрән
олду».1

22 Динләјин, хәбәр вар!
Шимал өлкәсиндән ҝүҹлү
ҝурулту ҝәлир,À

Јә�уда шә�әрләрини хара-
ба гојаҹаг, онлары чаггал
јувасына дөндәрәҹәк.3

23 Је�ова, билирәм ки, инса-
нын јолу өз әлиндә дејил,

Аддымларыны јөнәлтмәк
инсанын ихтијарында
дејил.4

24 Еј Је�ова, мәни әдаләтинлә
тәрбијә ет,

Гәзәбинлә јох,S јохса �еч
оларам.m

25 Гәзәбини Сәни танымајан
халгларын,U

Адыны чағырмајан тајфа-
ларын үзәринә јағдыр.

Онлар Јагуб нәслинин
ахырына чыхдылар,V

Ону мә�в етдиләр,
көкүнү кәсдиләр,Ä

Онун јурдуну виранә
гојдулар.W
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11 Әрәмјаја Је�ованын сө-
зү назил олду: 2 «Гој

�әр кәс бу ә�дин сөзләрини
ешитсин!
Бунлары Јә�уда ҹамааты-

на, Јерусәлим ә�линә сөјлә.
3 Сөјлә ки, Исраилин Алла�ы
Је�ова белә дејир: “Бу ә�дин
сөзләринә табе олмајана лә-
нәт олсун.* 4 Мән бу сөзләри
аталарыныза онлары Мисир-
дән, дәмирәридән собадан чы-
хардығым ҝүн+ бујурмушдум.,

Онлара демишдим: “Мәнә гу-
лаг асын, бүтүн әмрләрими је-
ринә јетирин. Онда сиз Мәним
халгым, Мән дә сизин Алла-
�ыныз оларам.- 5 Ата-баба-
ларыныза сүд-бал ахан дијары
вермәк үчүн ичдијим анды је-
ринә јетирәрәм”.¸ Будур, инди-
јә кими сиз бу дијарда јашајыр-
сыныз”».
Онда мән дедим: «Амин, Је-

�ова!»
6 Сонра Је�ова мәнә деди:

«Јә�уда шә�әрләриндә, Јеру-
сәлим күчәләриндә бу сөз-
ләри ҹар чәк: “Бу ә�дин сөз-
ләрини ешидин, онлара әмәл
един. 7 Мән ата-бабаларыны-
за онлары Мисирдән чыхарды-
ғым ҝүндән бу ҝүнә гәдәр
дөнә-дөнә хәбәрдарлыг едиб
демишәм: “Мәнә гулаг асын”./

8 Амма онлар Мәни ешитмә-
диләр, Мәнә гулаг асмадылар.
Инадла гара үрәкләринә ҝөрә
�әрәкәт етдиләр.1 Әмәл етмәји
бујурдуғум бу ә�дин сөзләри-
нә табе олмадылар. Буна ҝөрә
Мән ә�ддә јазыланлары онла-
рын башына ҝәтирдим”».

9 Сонра Је�ова мәнә деди:
«Јә�уда ҹамааты илә Јерусә-
лим ә�ли әлбир олуб. 10 Он-
лар сөзләрими ешитмәјән әҹ-
дадларынын ҝүна�ларына га-
јыдыблар.À Башга алла�лара
ибадәт едирләр, онлара гуллуг
едирләр.3 Исраил еви илә Јә�у-

да еви ата-бабалары илә бағла-
дығым ә�ди позуб.* 11 Одур
ки, Је�ова белә дејир: “Баш-
ларына елә бәла ҝәтирәҹәјәм
ки,+ ондан јаха гуртара бил-
мәјәҹәкләр. Мәндән имдад ди-
ләјәндә онлара гулаг асмајаҹа-
ғам., 12 О заман Јә�уда шә-
�әрләри вә Јерусәлим ә�ли
ҝедиб гурбан ҝәтирдикләри ал-
ла�лардан имдад диләјәҹәк-
ләр,- амма бу алла�лар �еч ҹүр
онлары бәладан гуртармајаҹаг-
лар. 13 Еј Јә�уда, алла�лары-
нын сајы шә�әрләринин сајы-
на чатыб. О ијрәнҹ шејә, Баала
гурбан ҝәтирмәк үчүн Јерусә-
лимин күчәләри гәдәр гурбан-
ҝа� дүзәлтмисән”.¸

14 Сән исә, бу халгдан өтрү
дуа етмә. Онлардан өтрү Мәнә
үз тутма, јалвар-јахар етмә./

Башларына бәла ҝәләндә Мәнә
фәрјад едәҹәкләр, амма Мән
онлара гулаг асмајаҹағам.
15 Әзиз халгымын Мәним

евимдә нә иши вар?
Ҝөр онун арасында
нә гәдәр инсан
фитнә-фәсад гурур.

Ҝәтирдикләри гурбанлар-
ла сәнин үстүнә ҝәлән
бәланы совушдура билә-
ҹәкләр?

Һәмин вахт өјүнә биләҹәк-
сән?

16 Бир вахтлар Је�ова сәнә
голлу-будаглы,

Мејвәси дадлы, ҝөзәл зеј-
тун ағаҹы дејирди.

Амма гулагбатыран сәс
ҝәлди, Алла� ағаҹа
од вурду,

Дүшмәнләр будагларыны
гырыб-төкдү.

17 Сәни торпаға әкән1 ор-
дулар Алла�ы Је�ова башына
бәла ҝәтирмәји гәт едиб. Чүн-
ки Исраил еви вә Јә�уда еви
мәнфур ишләр ҝөрүб, Баала
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гурбан ҝәтирәрәк Мәни гәзәб-
ләндириб».*

18 Еј Је�ова, �әмин вахт онла-
рын нә етдијини мәнә
ҝөстәрдин,

Бунлардан мәни
аҝа� етдин.

19 Мән исә кәсилмәјә апа-
рылан фағыр гузу кими
идим.

Мәнә гәсд гурдугларындан
бихәбәр идим,+

Дејирдиләр: «Ҝәлин ағаҹы
мејвәләри илә бирҝә
мә�в едәк,

Ону ишыглы дүнјадан�
јох едәк,

Ады бир дә анылмасын».
20 Амма ордулар Алла�ы Је-

�ова әдаләтлә �өкм едир.
Инсанын ән ҝизли фикир-
ләрини�, үрәјини јохла-
јыр.,

Гој онлардан алаҹағын
интигамы ҝөрүм,

Чүнки ишими Сәнә
тапшырмышам.

21 Буна ҝөрә дә Је�ова
ҹанымы алмаг истәјәнләрә,
«Је�ованын ады илә пејғәм-
бәрлик етмә,- јохса әлимиз-
дә өләрсән» дејән әнатутлу-
ларын¸ әлеј�инә белә дејир:
22 «Онларла �агг-�есаб чәкә-
ҹәјәм, — ордулар Алла�ы Је-
�ова бәјан едир, — ҹаван-
лары гылынҹдан кечирилә-
ҹәк,/ оғуллары, гызлары аҹын-
дан өләҹәк.1 23 Һеч ким сағ
галмајаҹаг. ӘнатутлуларлаÀ

�агг-�есаб чәкәҹәјим ил онла-
рын башына бәла ҝәтирәҹә-
јәм».

12 Еј Је�ова, Сән
�агсан.3 Сәнә шикајә-
тими әрз едәндә,

55B5= � ÁÀ`eÀZB /S`SWÀ` ¾WVÀaSZ/ÀZD
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Сәнинлә �өкмләрин барәдә
данышанда адил давра-
нырсан.

Амма нијә пис адамларын
иши јахшы ҝедир,*

Хаинләр архајын јашајыр?
2 Сән онлары торпаға әкдин,

көк атдылар.
Бөјүјүб бар вердиләр.
Сән онларын дилиндәсән,
амма үрәкләриндән�
узагсан.+

3 Мәни исә, еј Је�ова, јахшы
таныјырсан,, ҝөрүрсән.

Үрәјими јохладын,
ҝөрдүн ки, Сәнә бағлы-
дыр.-

Онлары кәсилмәјә апары-
лан гојун кими сеч,

Гәтл ҝүнү үчүн ајыр.
4 Нә вахта гәдәр торпаг гуп-

гуру олаҹаг,
Чөл-чәмән саралыб-сола-
ҹаг?¸

Сакинләрин мурдарлығы
уҹбатындан

Һејванлар, гушлар јох олуб.
Чүнки онлар дејирдиләр:
«О, агибәтимизи ҝөр-
мүр».

5 Сән пијадаларла гачанда
јорулдунса,

Атларла неҹә јарышаҹаг-
сан?/

Әмин-аманлыг олан өлкәдә
архајын јашајырсан.

Бәс Иордан са�илләриндә-
ки сых мешәликдә
нә едәҹәксән?

6 Гардашларын, атанын
ев ә�ли

Сәнә хаинлик едир1.
Сәнә гарғыш еләјир.
Сәнинлә ширин-ширин
данышсалар да,

Онлара инанма.
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7 «Евими тәрк етдим,*

ирсими атдым.+

Истәклими дүшмән әлинә
вердим.,

8 Ирсим мешәдәки аслан
кими олуб,

Үстүмә нәрә чәкир.
Буна ҝөрә она
нифрәт едирәм.

9 Ирсим Мәним ҝөзүмдә
алабәзәк јыртыҹы
гуш кимидир,

Јыртыҹы гушлар �әр тә-
рәфдән она �үҹум едир.-

Еј вә�ши �ејванлар,
јығышын ҝәлин,

Ҝәлин ону парчалајын.¸

10 Чобанлар үзүмлүјүмү
виран етди,/

Торпағымы тапдалады.1

Сәфалы торпағымы
бош сә�ралыға чевирди.

11 О, хараба галыб,
Гупгуру гурујуб�,
Өнүмдә виранәлијә чеври-
либ.À

Өлкәдә даш-даш үстә
галмајыб,

Амма буну веҹинә алан
јохдур.3

12 Чөллүкдәки бүтүн ҹығыр-
лардан басгынчылар ҝә-
лир.

Өлкәнин бир уҹундан о
бири уҹуна кими Је�ова-
нын гылынҹы халгы
гырыб-чатыр.4

Һеч кимин динҹлији јох-
дур.

13 Онлар буғда әкирләр,
тикан бичирләр.S

Әлләшиб-вурушурлар,
хејрини ҝөрмүрләр.

Өз мә�сулларына ҝөрә
утанаҹаглар,

Чүнки Је�ованын гәзәби
күкрәјиб».

56B55 � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB U*a bdbd`D

14 Је�ова белә дејир: «Хал-
гым Исраилә вердијим ирсә
әл узадан бәдха� гоншулары-
мы* өлкәләриндән гопараҹа-
ғам,+ Јә�уда евини дә онла-
рын арасындан гопараҹағам.
15 Амма онлары гопардыгдан
сонра јенә дә онлара рә�м едә-
ҹәјәм, �әр бирини өз ирсинә,
өз өлкәсинә гајтараҹағам».

16 «Халгыма Баала анд ич-
мәји өјрәтдикләри кими, инди
дә халгымын јолуну өјрәнсә-
ләр, “Је�оваја анд олсун” де-
јиб адымла анд ичсәләр, хал-
гымын арасында мәскунлаша-
ҹаглар. 17 Јох әҝәр �ансыса
халг итаәт етмәсә, о халгы чы-
харыб атаҹағам, мә�в едәҹә-
јәм», — бәјан едир Је�ова.,

13 Је�ова мәнә деди: «Ҝет
өзүнә кәтан гуршаг ал,

белинә дола. Амма ону суја
вурма». 2 Је�ованын дедији
кими, ҝедиб гуршаг алдым
вә белимә доладым. 3 Мәнә
икинҹи дәфә Је�ованын сөзү
назил олду: 4 «Алыб бели-
нә доладығын гуршағы ҝө-
түр, Фәрат чајына ҝет. Гурша-
ғы орада гаја ојуғунда ҝизләт».
5 Је�ованын әмр етдији кими,
ҝедиб гуршағы Фәрат чајынын
јанында ҝизләтдим.

6 Үстүндән хејли кечди. Је-
�ова мәнә деди: «Дур Фә-
рат чајына ҝет, ҝизләтмә-
ји бујурдуғум гуршағы ҝөтүр».
7 Мән дә Фәрат чајына ҝет-
дим. Јери газыб гуршағы ҝиз-
ләтдијим јердән чыхартдым.
Ҝөрдүм ки, гуршаг чүрүјүб,
тамамилә јарарсыз олуб.

8 Онда мәнә Је�ованын
сөзү назил олду: 9 «Је�ова
белә дејир: “Мән Јә�уданын
гүруруну, Јерусәлимин јерә-
ҝөјә сығмајан тәкәббүрүнү бе-
ләҹә мә�в едәҹәјәм.- 10 Сөз-
ләримә гулаг асмајан,¸ инад
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едиб үрәкләри истәјәни едән,*

башга алла�лара ибадәт едән,
сәҹдә гылыб гуллуг едән бу
мәнфур халг да тамамилә ја-
рарсыз олан бу гуршаг кими
олаҹаг”. 11 “Мән бүтүн Ис-
раил вә Јә�уда евини белә бағ-
ланан гуршаг кими, Өзүмә ја-
хынлашдырдым ки, Мәним
халгым,+ шәрәфим-шаным,, иф-
тихарым олсунлар. Амма он-
лар Мәнә итаәт етмәдиләр”,- —
бәјан едир Је�ова.

12 Онлара сөјлә ки, Исраи-
лин Алла�ы Је�ова белә де-
јир: “Бөјүк күпә шәраб долду-
рурлар”. Онлар дејәҹәкләр:
“Мәҝәр биз билмирик, бө-
јүк күпә шәраб долдурурлар?”
13 Онда онлара дејәрсән ки,
Је�ова белә сөјләјир: “Мән
бу өлкәнин бүтүн сакинләри-
нә, Давудун тахтында отуран
падша�лара, ка�инләрә, пеј-
ғәмбәрләрә, бүтүн Јерусәлим
сакинләринә сәрхош оланадәк
шәраб ичирәҹәјәм.¸ 14 Һамы-
ны — аталары, оғуллары бир-
биринә чырпаҹағам”./ Је�ова
белә бәјан едир: “Һеч кимә
рә�м етмәјәҹәјәм, јазығым
ҝәлмәјәҹәк, аҹымадан �амыны
мә�в едәҹәјәм, �еч нә Мәни
сахламајаҹаг”.1

15 Ешидин, гулаг верин.
Гүрурлу олмајын.
Чүнки Је�ова данышыр.

16 Нә гәдәр ки О, зүлмәт чөк-
дүрмәјиб,

Ала-торанлыгда дағларда
ајагларыныз бүдрәмәјиб

Алла�ыныз Је�ованы шә-
рәфләндирин.

Сиз ишыг ҝөзләјәҹәксиниз,
Амма О, зүлмәт ҝәтирәҹәк,
Ишығы гаты зүлмәтә чеви-
рәҹәк.À

17 Гулаг асмасаныз,
Мән гүрурунуз уҹбатындан
ҝизлинҹә ағлајаҹағам,

Ҝөз јашы төкәҹәјәм,
ҝөзүмүн јашы
сел кими ахаҹаг,*

Чүнки Је�ованын сүрүсү+

әсир ҝедир.
18 Падша�а, мәликә анаја, де-

јин: “Тахтдан енин,
Чүнки мө�тәшәм таҹыныз
башыныздан дүшәҹәк”.

19 Ҹәнуб шә�әрләринин дар-
вазалары бағлыдыр,
ачан јохдур.

Бүтүн Јә�уда сүрҝүнә ҝе-
диб, �амы сүрҝүнә апа-
рылыб.-

20 Башыны галдырыб шимал-
дан ҝәләнләрә бах.¸

Һаны сәнә верилән сүрү?
О ҝөзәл сүрү �аны?/

21 Ҹәзаны әзәлдән үлфәт бағ-
ладығын дост-ашналар-
дан аланда нә дејәҹәк-
сән?1

Мәҝәр доған гадынтәк сәни
санҹы тутмајаҹаг?À

22 Үрәјиндә: “Нә үчүн бунлар
башыма ҝәлди?” десән,3

Бил ки, ҝүна�ларынын чох-
луғундан палтарыны чы-
хартдылар,4

Дабанларын ағрыдан ҝөј-
нәди.

23 Кушлу� дәрисини, бәбир
халларыны дәјишә
биләр?S

Буну баҹарса, онда сиз,
пислик етмәјә алышмыш
халг да

Јахшы иш ҝөрә биләрси-
низ.

24 Буна ҝөрә Мән сизи сә�ра
күләјинин совурдуғу са-
ман чөпү кими сәпәләјә-
ҹәјәм.m

25 Будур сәнә дүшән пүшк,
сәнә ајырдығым пај, —
бәјан едир Је�ова.
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Сән Мәни унутдун,*

јалана бел бағладын.+

26 Буна ҝөрә әтәјини үзүнә
галдыраҹағам,

Ејиб јерин ҝөрүнәҹәк.,

27 Зиналарын,- шә�вәтли
кишнәртин,

Мурдар фа�ишәлијин
үзә чыхаҹаг.

Тәпәләрдә, чөлләрдә
Сәнин ијрәнҹ �әрәкәтләри-
ни ҝөрдүм.¸

Вај олсун сәнә, Јерусәлим!
Нә вахта гәдәр чиркабдан
тәмизләнмәјәҹәксән?»/

14 Гураглыг барәдә1 Әрәм-
јаја назил олан Је�ова-

нын сөзү будур:
2 Јә�уда јас тутур,À дарваза-

лары чүрүјүб,
Гәмҝин-гәмҝин јерә чөкүб.
Јерусәлимин фәрјады
әршә галхыр.

3 Ағалар нөкәрләри су да-
лынҹа ҝөндәрир.

Онлар гују башына ҝедир,
амма су тапмырлар.

Бош күпләрлә гајыдырлар,
Утанырлар, пәришандыр-
лар,

Башларыны өртүрләр.
4 Торпаг ҹадар-ҹадардыр,
Чүнки өлкәдә јағыш кәси-
либ,3

Әкинчиләр чашгынлыг
ичиндәдир, башларыны
өртүбләр.

5 Чөлдәки марал да баласы-
ны доғуб атыр,

Чүнки от јохдур.
6 Чөл ешшәји чылпаг тәпә-

ләрдә дуруб.
Чаггал кими төвшүјүр,
Ҝөзләри тутгунлашыб,
чүнки от јохдур.4

7 Һәрчәнд өз тәгсирләримиз
әлеј�имизә шә�адәт
едир,

Еј Је�ова, адын наминә
�әрәкәтә кеч.*

Дәфәләрлә хәјанәт етми-
шик,+

Сәнә гаршы ҝүна� еләми-
шик.

8 Еј Исраилин үмидҝа�ы,
дар ҝүнүндә ниҹаты!,

Нијә бу өлкәдә
јад кимисән?

Нијә анҹаг ҝеҹәләмәк үчүн
ајаг сахлајан
јолчу кимисән?

9 Нә үчүн карыхмыш
адам кимисән?

Санки, халгыны гуртара
билмәјән иҝидсән.

Сән, еј Је�ова, бизим ара-
мыздасан,-

Адыны дашыјырыг.¸

Тәрк етмә бизи.

10 Је�ова бу халг барәдә
белә дејир: «Онлар дәрбәдәр
ҝәзмәји севирләр,/ ајаглары
бир јерә јығылмыр.1 Је�ова он-
лардан наразыдыр.À Инди тәг-
сирләрини јада салыб, ҝүна�-
ларына ҝөрә онлардан �агг-�е-
саб истәјәҹәк».3

11 Је�ова мәнә деди: «Бу
халгын рифа�ы үчүн дуа ет-
мә.4 12 Онлар оруҹ тутсалар
да, јалварышларыны ешит-
мирәм,S ҝәтирдикләри јандыр-
ма гурбанларыны, тахыл тәг-
димәләрини гәбул етмирәм.m

Мән онлары гылынҹла, аҹлыг-
ла, азарла гыраҹағам». U

13 Онда мән дедим: «А�,
Күлли-Ихтијар Је�ова! Ҝөр пеј-
ғәмбәрләр халга нә дејир: “Гы-
лынҹ ҝөрмәјәҹәксиниз, аҹлыг
олмајаҹаг. Мән, Алла� сизә
бу јердә әмин-аманлыг верәҹә-
јәм”».V

14 Је�ова мәнә деди: «Пеј-
ғәмбәрләр Мәним адымла ја-
ландан пејғәмбәрлик едир.Ä

Онлары Мән ҝөндәрмәмишәм,
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онлара �еч нә бујурмамы-
шам, онларла данышмамы-
шам.* Сизә сөјләдикләри шеј-
ләр јалан вә�јләрдир, фалчы-
лыгдыр, ҹәфәнҝијатдыр, өз уј-
дурмаларыдыр.+ 15 Она ҝөрә
дә Је�ова дејир: “Ҝөндәрмәди-
јим �алда, Мәним адымдан да-
нышан, өлкәдә гылынҹ, аҹлыг
олмајаҹаг дејән пејғәмбәрләр
гылынҹ вә аҹлыгдан мә�в ола-
ҹаглар., 16 Онларын пејғәм-
бәрлик етдији инсанларын да
ҹәсәди аҹлыг вә гылынҹ үзүн-
дән Јерусәлим күчәләринә
атылаҹаг, нә онларын өзләри-
ни, нә арвадларыны, нә оғул-
ларыны, нә дә гызларыны бас-
дыран олмајаҹаг.- Лајиг олдуг-
лары бәланы башларына ҝәти-
рәҹәјәм”.¸

17 Онлара белә де:

“Ҝеҹә-ҝүндүз ҝөз јашым
сел олуб ахсын, дајанма-
сын,/

Халгым, о бакирә гыз
ағыр зәрбә алды,1

Јараланды, дармадағын
олду.

18 Чөлә ҝедирәм,
Гылынҹ гурбанларыны
ҝөрүрәм!À

Шә�әрә ҝирирәм,
Аҹлыгдан үзүләнләри
ҝөрүрәм!3

Пејғәмбәр дә, ка�ин дә јад
өлкәдә долашыр”».4

19 Сән Јә�уданы бирдәфәлик
рәдд етмисән? Сиона
нифрәт едирсән?S

Нијә бизи ҹәзаландырдын?
Дәрдимизә чарә јохдур.m

Сүл� ҝөзләјирдик, габағы-
мыза хејир чыхмады,

Шәфа ҝөзләјирдик,
дә�шәт ҝөрдүк. U

20 Еј Је�ова,
шәр әмәлләримизи,

Ата-бабаларымызын тәг-
сирләрини етираф еди-
рик,

Сәнә гаршы ҝүна� етми-
шик.*

21 Өз адын наминә
бизи рәдд етмә,+

Әзәмәтли тахтындан
үз чевирмә.

Бизимлә кәсдијин ә�ди
јада сал, ону позма.,

22 Халгларын пуч бүтләрин-
дән �ансы бири јағыш
јағдыра биләр?

Ҝөјләр өзбашына лејсан
төкә биләрми?

Буна тәкҹә Сән гадирсән,
еј Алла�ымыз Је�ова!-

Үмидимиз Сәнәдир,
Чүнки бунлары едән
Сәнсән.

15 Сонра Је�ова мәнә деди:
«Һәтта Муса илә Иш-

муил дә гаршымда дурсај-
ды,¸ бу халга лүтф ҝөстәр-
мәздим. Онлары өнүмдән рәдд
елә. Гој ҝетсинләр. 2 Соруш-
салар: “Һара ҝедәк?” Сөјлә ки,
Је�ова белә дејир:

“Азар үчүн ајрыланлар
азара!

Гылынҹ үчүн ајрыланлар
гылынҹа!/

Аҹлыг үчүн ајрыланлар
аҹлыға!

Әсарәт үчүн ајрыланлар
әсарәтә!”1

3 “Онларын үстүнә дөрд
бәла� ҝөндәрәҹәјәм,À — Је�ова
бәјан едир, — өлдүрмәк үчүн
гылынҹ, сүрүјүб-апармаг үчүн
итләр, јејиб-парчаламаг үчүн
гушлар вә �ејванлар.3 4 Јә-
�уда падша�ы Һизгијјә оғлу
Мәнәссәнин Јерусәлимдә тө-
рәтдији әмәлләрә ҝөрә4 онла-
ры дүнјанын бүтүн сәлтәнәт-
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ләри өнүндә дә�шәтли �ала
салаҹағам.*

5 Онда �алына ким јанаҹаг,
еј Јерусәлим?

Ким сәнә аҹыјаҹаг?
Ким ајаг сахлајыб сәндән
�ал-ә�вал тутаҹаг?”

6 “Сән Мәни тәрк етмисән,+

Мәнә арха чевирирсән�,, —
Је�ова бәјан едир.

Әлими узадыб сәни
мә�в едәҹәјәм.-

Нә гәдәр рә�м етмәк олар?
Артыг усанмышам.

7 Онлары өлкәнин шә�әрлә-
риндә� јаба илә совураҹа-
ғам.

Онлары өвладсыз гојаҹа-
ғам.¸

Халгымы мә�в едәҹәјәм,
Чүнки јолларындан дөн-
мүрләр./

8 Өнүмдә дулларын сајы
дәниз гумундан
чох олаҹаг.

Ҝүнүн ҝүнорта чағы анала-
рын, ҹаванларын үстүнә
басгынчы ҝөндәрәҹәјәм.

Бир ан ичиндә онлары
ва�имәјә, дә�шәтә сала-
ҹағам.

9 Једди өвлад анасы тагәт-
дән дүшүб.

Нәфәс алмаға ҝүҹү чат-
мыр.

Онун ҝүнәши ҝүндүз вах-
ты батыб,

Рүсвајчылыг, рәзиллик ҝә-
тириб�.

Онлардан тәк-түк галан-
лары

Дүшмән гылынҹына јем
едәҹәјәм”, — бәјан едир
Је�ова».1
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10 Вај мәним �алыма! Ај ана,
мәни нијә доғдун,*

Бүтүн өлкәнин далашды-
ғы, чәкишдији бир адамы
нијә дүнјаја ҝәтирдин?

Нә бир кәсдән борҹ алмы-
шам, нә бир кәсә борҹ
вермишәм,

Амма �амы мәнә ләнәт
охујур.

11 Је�ова деди: «Сәнин әлин-
дән тутаҹағам,

Фәлакәт ҝүнүндә,
дар ҝүнүндә

Дүшмәнлә үз-үзә ҝәләндә
сәнә јар олаҹағам.

12 Кимсә миси, дәмири,
Шималдан ҝәлән дәмири
гырыб парча-парча едә
биләр?

13 Сизин сәрвәтинизи, хәзи-
нәләринизи талан малы
едәҹәјәм,+

Өлкәнин �әр тәрәфиндә ет-
дијиниз ҝүна�лара ҝөрә
онлары �авајы верәҹәјәм.

14 Онлары дүшмәнләринизә
верәҹәјәм,

Танымадығыныз өлкәјә
апараҹаглар.,

Гәзәбим од тутуб јаныр,
Сизә гаршы аловланыр».-

15 Сән дәрдими билирсән,
еј Је�ова.

Мәни јада сал,
мәнә нәзәр јетир.

Дүшмәнләримдән
интигам ал.¸

Гәзәбини сахлама,
гојма өлүм.

Ахы Сәнин уғрунда рүсвај-
чылыг чәкирәм./

16 Сөзләрини тапыб једим.1

Сөзүн мәнә севинҹ верди,
үрәјимә шадлыг ҝәтирди.

Чүнки мән Сәнин адыны
дашыјырам, еј ордулар
Алла�ы Је�ова.
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17 Кеф ә�ли илә отуруб шән-
ләнмирәм,*

Сәнин ихтијарында олду-
ғум үчүн тәк-тән�а оту-
рурам.

Чүнки ичими гәзәблә дол-
дурмусан.+

18 Нә үчүн аҹыларым битмир,
јарам шәфа тапмыр?

Сағалмыр ки сағалмыр.
Сән мәним үчүн алдадыҹы,
етибарсыз

Чешмә олаҹагсан?
19 Онда Је�ова деди:

«Әҝәр Мәнә дөнсән,
сәнә јенә лүтф ҝөстәрә-
рәм.

Јенә �үзурумда дурарсан.
Әҝәр дәјәрсиз шеји дәјәрли
шејдән ајырсан,

Мәним елчим оларсан.
Онлар сәнин тәрәфинә
кечәҹәкләр,

Амма сән онларын тәрәфи-
нә кечмәјәҹәксән».

20 «Сәни бу халгын ичиндә
мө�кәм мис дивар еди-
рәм.,

Онлар сәнинлә вурушаҹаг-
лар,

Амма үстүн ҝәлә билмәјә-
ҹәкләр.-

Чүнки Мән сәнинләјәм,
сәни хилас едәҹәјәм», —
бәјан едир Је�ова.

21 «Сәни шәр адамларын
әлиндән гуртараҹағам.

Залымларын пәнҹәсиндән
хилас едәҹәјәм».

16 Мәнә јенә Је�ованын
сөзү назил олду: 2 «Ар-

вад алма, бу јердә оғлун, гызын
олмасын. 3 Је�ова бурада до-
ғулан оғул вә гызлар барәдә, бу
дијарда онлары доған аналар,
әкән аталар барәдә белә де-
јир: 4 “Онлар өлүмҹүл хәстә-
ликдән өләҹәкләр,¸ амма �еч
ким јас тутуб онлары ағлама-

јаҹаг. Онлар торпағын үстүн-
дә пејин кими олаҹаглар.* Гы-
лынҹдан, аҹлыгдан �әлак ола-
ҹаглар.+ Мејитләри гушлара,
�ејванлара јем олаҹаг”.
5 Је�ова белә дејир:
“Јас мәҹлисинә ҝетмә.
Ағламаг, башсағлығы вер-
мәк үчүн о евә ҝирмә.,

Бу халгдан сүл�үмү ҝөтүр-
мүшәм,

Лүтфүмү, мәр�әмәтими
кәсмишәм”.- Је�ова белә
бәјан едир.

6 “Бу өлкәдә бөјүклү-кичик-
ли �амы өләҹәк.

Онлары басдырмајаҹаглар.
Һеч ким онлар үчүн
синә дөјүб ағламајаҹаг,

Бәдәнинә јара вурмајаҹаг,
башыны кечәл етмәјә-
ҹәк�.

7 Бир кимсә өлүнү ағлајан-
лары овундурмајаҹаг,

Онлара чөрәк вермәјәҹәк.
Һеч ким атасыны,
анасыны итирәнләрә

Тәсәлли ҹамыны ичирмәјә-
ҹәк.

8 Шадлыглара да ҝетмә,
Орада јејиб-ичмә”.

9 Исраилин Алла�ы, орду-
лар Алла�ы Је�ова белә дејир:
“Сизин ҝүнләриниздә, ҝөзлә-
риниз өнүндә бу јердән се-
винҹ, шадлыг �арајыны, бәј-
ҝәлин сәсини кәсәҹәјәм”.¸

10 Халга бу сөзләри дејәндә
онлар сорушаҹаглар: “Нә үчүн
Је�ова башымыза бу бөјүк
фәлакәти ҝәтирәҹәјини дејир?
Алла�ымыз Је�ованын гар-
шысында тәгсиримиз нәдир?
Ахы нә ҝүна�ын јијәсијик?”/

11 Онлара дејәрсән: “Чүнки
ата-бабаларыныз Мәни тәрк
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етди,* — бәјан едир Је�ова. —
Онлар башга алла�лара иба-
дәт етди, онлара гуллуг едиб
сәҹдә гылды.+ Мәндән исә үз
дөндәрдиләр, ганунума әмәл
етмәдиләр., 12 Сиз исә ата-
бабаларыныздан да бешбетәр
олдунуз.- Мәнә итаәт етмәк
әвәзинә, инадла өз гара үрә-
јинизә ҝөрә �әрәкәт етдиниз.¸

13 Сизи бу дијардан ҝөтүрүб
нә өзүнүзүн, нә дә ата-баба-
ларыныз танымадығы торпа-
ға атаҹағам./ Орада ҝеҹә-ҝүн-
дүз башга алла�лара гуллуг
едәҹәксиниз,1 чүнки Мән сизә
лүтф ҝөстәрмәјәҹәјәм”.

14 Је�ова бәјан едир: “Ла-
кин ҝүн ҝәләҹәк, артыг �еч
ким: “Исраил халгыны Мисир-
дән чыхаран Је�оваја анд ол-
сун” демәјәҹәк,À 15 “Исраил
халгыны шимал дијарындан вә
сәпәләдији бүтүн өлкәләрдән
чыхаран Је�оваја анд олсун”
дејәҹәк. Мән онлары ата-баба-
ларына вердијим торпаға ҝери
гајтараҹағам”.3

16 Је�ова бәјан едир: “Чохлу
балыгчы чағыраҹағам,

Онлары тутаҹаглар.
Сонра чохлу овчу чағыра-
ҹағам,

Һәр дағда, �әр тәпәдә,
Гаја ојугларында онлары
овлајаҹаглар.

17 Чүнки бүтүн әмәлләрини
ҝөрүрәм.

Онлар Мәндән ҝизләнә
билмәдиләр,

Тәгсирләри ҝөзләримдән
јајынмады.

18 Илк олараг, тәгсирләри-
нин, ҝүна�ларынын әвә-
зини бүтүнлүклә габаг-
ларына чыхараҹағам,4

Чүнки ијрәнҹ бүтләринин
ҹансыз сурәтләри илә өл-
кәми мурдарлајыблар.

Ирсими мәнфур бүтләрлә
долдурублар”».*

19 Еј мәним гүдрәтим,
еј мәним галам Је�ова,

Дар ҝүндә сығындығым пә-
на�ҝа�ым.+

Дүнјанын �әр ҝушәсиндән
халглар Сәнин �үзуруна
ҝәләҹәк.

Дејәҹәкләр: «Ата-бабала-
рымыз јаланы,

Пучлуғу, јарарсыз,
бош шејләри мирас алыб-
лар».,

20 Инсан да алла�лар дүзәлдә
биләр?

Ахы дүзәлтдији әслиндә
алла� дејил.-

21 «Она ҝөрә дә Өзүмү онла-
ра таныдаҹағам,

Бу дәфә онлара ҝүҹүмү,
гүдрәтими ҝөстәрәҹәјәм.

Биләҹәкләр ки, Мәним
адым Је�овадыр».

17
«Јә�уданын ҝүна�ы дә-
мир гәләмлә јазылыб.

Үрәкләринин лөв�әсинә,
гурбанҝа�ларынын буј-
нузларына

Алмаз уҹлу аләтлә
�әкк олунуб.

2 Оғуллары ҝур јарпаглы
ағаҹларын јанында,
�үндүр тәпәләрдә,¸

Өлкәдәки дағларда
Дүзәлтдикләри гурбанҝа�-
лары, Ашера бүтләрини�
хатырлајыр./

3 Өлкәнин �әр тәрәфиндә ет-
дијин ҝүна�лара ҝөрә сә-
нин сәрвәтини, хәзинәлә-
рини,

Бәли, бүтүн сәҹдәҝа�лары-
ны талан малы едәҹәјәм.1

4 Сәнә вердијим ирсдән өзүн
имтина едәҹәксән.À
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Сәни танымадығын дијарда
дүшмәнләринә гул едәҹә-
јәм.*

Сиз гәзәбими аловтәк
алышдырдыныз�,+

Атәши �еч вахт сөнмәјә-
ҹәк».

5 Је�ова белә дејир:
«Ләнәт олсун о кәсә ки,
инсана бел бағлајыр,,

Инсан ҝүҹүнә архаланыр,-

Үрәји Је�овадан узагла-
шыб.

6 О, сә�рада битән
тән�а ағаҹа бәнзәр,

Хош ҝүн ҝөрмәз.
Сә�рада, гураг јерләрдә,
Инс-ҹинс олмајан шоран
торпагда јашар.

7 Хош о кәсин �алына ки,
Је�оваја бел бағлајыр,

Је�оваја архаланыр.¸

8 О, сулар кәнарында әкил-
миш ағаҹтәк олар,

Көкү ахар сулара чатар,
Исти неҹә ҝәлди-ҝетди,
билмәз,

Һәмишә јарпаг ачар,/

Гураглыг олан ил гајғы
чәкмәз,

Бар вермәкдән галмаз.
9 Үрәк ән бөјүк хаиндир,

хатакардыр�,1

Ким ону анлаја биләр?
10 Мән Је�ова үрәји арашды-

рырам,À

Ән ҝизли фикирләри�
јохлајырам.

Белә ки, �әр кәсә јолла-
рына,

Әмәлләринә ҝөрә
әвәз верим.3

11 Һарам јолла сәрвәт јыған4

5;B8 � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB 	ÀZSY -À4ÀO
+SY/À *W\, VSYS *Wmj/mZm4D 5;B=
� ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB a*¸*WY*4/m`D 5;B5>
� �*fd/ ÀZ /À`SZ /dU¸dW*`mD ÁÀ`eÀZB
+¾U`ÀVWÀ`SD

Јумуртламадығы јумурта-
лары јыған кәклијә бән-
зәр.

Сәрвәти өмрүнүн јарысын-
да ону атыб ҝедәр,

Ахырда о адам ахмаг чы-
хар».

12 Алла�ын әзәмәтли тахты
әзәлдән уҹадыр,

Мүгәддәс мәканымыздыр.*

13 Еј Исраилин үмидҝа�ы
Је�ова,

Сәни тәрк едәнләр биабыр
олаҹаглар.

Сәнә дөнүк чыханларын
ады торпаға јазылаҹаг,+

Чүнки онлар Је�ованы,
дирилик сују мәнбәјини
тәрк едибләр.,

14 Еј Је�ова, мәнә шәфа вер
сағалым,

Хилас ет гуртулум.-

Чүнки Сәнә тәриф уҹалды-
рам.

15 Бах, мәнә дејирләр:
«Һаны Је�ованын дедији
сөз?¸

Гој јеринә јетсин!»
16 Чобан олмагдан бојун га-

чырмадым, Сәнин јолла-
рынла ҝетдим,

Фәлакәт ҝүнүнү арзулама-
дым.

Ағзымдан чыхан сөзләри
билирсән,

Онлар Сәнин өнүндәдир.
17 Мәни дә�шәтә салма,

Фәлакәт ҝүнүндә Сәнсән
сығынаҹағым.

18 Гој мәни тәгиб едәнләр
утансын,/

Мән јох.
Гој онлар дә�шәтә дүшсүн,
Мән јох.
Фәлакәт ҝүнүнү онларын
башына ҝәтир,1

Онлары гыр, мә�в ет.
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19 Је�ова мәнә деди: «Ҝет,
Јә�уда падша�ларынын ҝи-
риб-чыхдығы әсас дарваза-
нын� ағзында дур. Сонра Јеру-
сәлимин башга дарвазалары-
нын јанына ҝет.* 20 Онлара
белә де: “Еј Јә�уда падша�ла-
ры, Јә�уда халгы, Јерусәлим
ә�ли, бу дарвазалардан ҝирән-
ләр, Је�ованын сөзүнү еши-
дин. 21 Је�ова белә дејир:
“Бахын, шәнбә ҝүнүндә јүк
дашымајын, Јерусәлим дарва-
заларындан јүк кечирмәјин.+

22 Шәнбә ҝүнү евиниздән јүк
чыхармајын, �еч бир иш ҝөр-
мәјин,, шәнбә ҝүнүнү мүгәд-
дәс тутун. Ата-бабаларыныза
да буну бујурмушдум.- 23 Ан-
ҹаг онлар ешитмәдиләр, гулаг
асмадылар, инадла итаәт ет-
мәдиләр, тәрбијәни рәдд етди-
ләр”.¸

24 “Амма сиз Мәнә табе ол-
саныз, — бәјан едир Је�о-
ва, — шәнбә ҝүнү бу шә�әрин
дарвазаларындан јүк кечирмә-
сәниз, шәнбә ҝүнүнү мүгәд-
дәс тутуб о ҝүн �еч бир
иш ҝөрмәсәниз,/ 25 онда Да-
вудун тахтында отуран1 пад-
ша�ларла әјанлар арабаларда,
ат белиндә бу шә�әрин дарва-
заларындан ҝирәр, онлар да,
Јә�уда ҹамааты да, Јерусәлим
ә�ли дә.À Бу шә�әр �еч вахт са-
кинсиз галмаз. 26 Јә�уда шә-
�әрләриндән, Јерусәлимин әт-
рафындан, Бинјамин торпа-
ғындан,3 дүзәнликдән,4 дағлыг
бөлҝәдән, Неҝевдән инсанлар
ҝәләр. Онлар Је�ованын еви-
нә јандырма гурбанлары,S

башга гурбанлар,m тахыл тәг-
димәләри, U күндүр вә шүкран
гурбанлары ҝәтирәр.V

27 Јох әҝәр Мәнә табе ол-
масаныз, шәнбә ҝүнүнү мүгәд-

5;B5= � ÁÀ`eÀZB f*W-mZ \¸dWW*`mZmZ
/*`,*4*amZmZD

дәс тутмајыб о ҝүн јүк дашы-
саныз, Јерусәлим дарвазала-
рындан јүк кечирсәниз, онун
дарвазаларына од вураҹағам.
Од Јерусәлимин галалары-
ны јандырыб-күл едәҹәк.* Ону
сөндүрән олмајаҹаг”».+

18 Әрәмјаја Је�ованын сө-
зү назил олду: 2 «Галх,

дулусчунун евинә ҝет., Орада
сәнинлә данышаҹағам».

3 Мән дә дулусчунун еви-
нә ҝетдим. О, чархда ишләјир-
ди. 4 Ҝилдән дүзәлтдији габ
әлиндә хараб олду. Онда о,
�әмин ҝилдән истәдији кими,
башга бир габ дүзәлтди.

5 Бу вахт мәнә Је�ованын
сөзү назил олду: 6 «Еј Ис-
раил еви, Мән сизинлә ду-
лусчу кими рәфтар едә билмә-
рәм? — бәјан едир Је�ова. —
Ҝил дулусчунун әлиндә неҹә-
дирсә, сиз дә Мәним әлимдә
беләсиниз, еј Исраил еви.-

7 Мән �ансыса халгы, сәл-
тәнәти көкүндән гопараҹағы-
мы, јыхыб мә�в едәҹәјими де-
јәндә¸ 8 �әмин халг дедијим
мәнфур әмәлдән әл чәкәрсә,
онун үстүнә ҝәтирмәк истәди-
јим фәлакәтдән ваз кечәрәм./

9 Амма �ансыса халгы, сәлтә-
нәти гуруб тикәҹәјими дејән-
дә 10 �әмин халг бәјәнмәди-
јим пис ишләр ҝөрсә, Мәнә гу-
лаг асмаса, она етмәк истәди-
јим јахшылыгдан ваз кечәрәм.

11 Инди Јә�уда ҹамаатына,
Јерусәлим ә�линә сөјлә ки,
Је�ова белә дејир: “Үстүнү-
зә фәлакәт ҝәтирмәк нијјәтин-
дәјәм, әлеј�инизә тәдбир тө-
күрәм. Дөнүн пис јолунуздан,
дәјишин, әмәлләринизи дүзәл-
дин”».1

12 Амма онлар дедиләр:
«Јох, хејри јохдур!À Истәди-
јимизи едәҹәјик, инадла гара
үрәјимизә ҝөрә �әрәкәт едәҹә-
јик».3
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13 Буна ҝөрә дә Је�ова де-
јир:

«Халглардан сорушун,
Ҝөрүн белә бир шеј
ешидибләр?

Бакирә Исраил чох дә�шәт-
ли иш тутуб.*

14 Һеч Ливанын дағ јамаҹла-
рындан гар әскик олар?

Узаглардан ахан
сојуг сулар гурујар?

15 Амма халгым Мәни
унудуб.+

Пуч шејләрә гурбан
ҝәтирир.,

Инсанлары өз јолларын-
дан, гәдим јоллардан
сапдырыб,-

На�амар, кәлә-көтүр
ҹығырлара чыхарыр.

16 Одур ки, онларын өлкәси
дә�шәтли �ала дүшәҹәк,¸

Һәмишә она бахыб
фит чалаҹаглар./

Јолдан кечән �әр кәс
бу мәнзәрәдән сарсыла-
ҹаг, башыны булајаҹаг.1

17 Сәмум јелинин совурдуғу
саман кими, онлары дүш-
мән гаршысында сәпәлә-
јәҹәјәм.

Фәлакәт ҝүнүндә онлара
үзүмү јох, күрәјими чеви-
рәҹәјәм».À

18 Онлар деди: «Ҝәлин
Әрәмјаја гәсд гураг.3 Онсуз да
ка�инләримиздә ганун, мүд-
рикләримиздә мәслә�әт, пеј-
ғәмбәрләримиздә сөз �еч вахт
әскик олмајаҹаг. Ҝәлин онун
әлеј�инә данышаг, �еч бир сө-
зүнә фикир вермәјәк».
19 Мәнә нәзәр сал, еј Је�ова,

Мүхалифләримин
сөзләрини ешит.

20 Јахшылыға јаманлыгла
ҹаваб вериләрми?

Онлар мәнә гују газырлар.4

Јада сал, Сәнин онлара
гаршы гәзәбини јатыр-
магчүн

Дәфәләрлә �үзурунда ду-
руб онларын хејринә
данышмышам.

21 Буна ҝөрә оғулларыны
аҹлыға мә�кум ет,

Гылынҹын ағзына вер.*

Гој арвадлары өвладсыз
галсын, дул галсын.+

Кишиләри мәрәздән
гырылсын,

Ҹаванлары дөјүш мејда-
нында гылынҹдан кечи-
рилсин.,

22 Үстләринә гәфилдән гул-
дур ҝөндәр,

Гој евләриндән
фәрјад ешидилсин,

Чүнки мәни әлә кечирмәк
үчүн гују газыблар,

Јолумда тәләләр гурублар.-

23 Сән, еј Је�ова,
Мәни өлдүрмәкчүн гурдуг-
лары гәсдләрдән аҝа�-
сан.¸

Онларын тәгсирини ба-
ғышлама,

Ҝүна�ларыны өнүндән
силмә.

Гәзәблә онлара гаршы
өлчү ҝөтүрәндә

Гој гаршында
бүдрәсинләр./

19 Је�ова белә дејир: «Ҝет,
дулусчудан ҝил кузә ал.1

Халгын ағсаггалларындан, ка-
�инләрин бөјүкләриндән бир
нечәсини өзүнлә ҝөтүр вә
2 Дулусчу дарвазасынын ҝи-
ришиндәки Бәни-Һинном ва-
дисинә ҝет.À Орада сәнә деди-
јим сөзләри бәјан ет. 3 Онла-
ра де: “Еј Јә�уда падша�лары,
Јерусәлим ә�ли, Је�ованын
сөзүнү ешидин! Исраилин Ал-
ла�ы, ордулар Алла�ы Је�ова
белә дејир:
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“Бу јерә елә фәлакәт ҝә-
тирирәм ки, ешидәнләрин гу-
лағы ҹинҝилдәјәҹәк. 4 Чүн-
ки онлар Мәни тәрк едибләр,*

бу јери танынмаз �ала салыб-
лар.+ Бурада өзләринин, ата-
бабаларынын, Јә�уда падша�-
ларынын танымадыглары јад
алла�лара гурбан ҝәтирирләр.
Бу јери ҝүна�сыз гана гәрг
едибләр., 5 Баал үчүн сәҹдә-
ҝа�лар дүзәлдибләр ки, оғул-
ларыны одда јандырыб јан-
дырма гурбаны олараг Баала
тәгдим етсинләр.- Мән белә
бир шеји нә бујурмушам, нә дә
демишәм. Һеч ағлымдан белә,
кечирмәмишәм!”¸

6 “Она ҝөрә дә ҝүн ҝәлә-
ҹәк, бураја нә Тофет, нә дә
Бәни-Һинном вадиси дејилә-
ҹәк, бура Гырғын вадиси адла-
наҹаг,/ — бәјан едир Је�ова. —
7 Бурада Јә�уда вә Јерусә-
лимин нијјәтләрини боша чы-
хараҹағам. Онлары дүшмәнлә-
ринин гылынҹы илә, ҹанлары-
нын гәсдинә дуранларын әли-
лә гыраҹағам. Ҹәсәдләрини
ҝөјдәки гушлара, јердәки �еј-
ванлара јем едәҹәјәм.1 8 Бу
шә�әри дә�шәтли ҝүнә сала-
ҹағам, она баханлар фит ча-
лаҹаг. Јолдан кечәнләр бу
мәнзәрәдән сарсылаҹаг, онун
бәлаларына ҝөрә фит чала-
ҹаг.À 9 Онлара оғулларынын,
гызларынын әтини једирәҹә-
јәм. Мү�асирәдә оланда, дүш-
мәнләринин, ҹанларынын гәс-
динә дуранларын мәнҝәнәсин-
дә сыхыланда чарәсизликдән
бир-бириләринин әтини јејә-
ҹәкләр”.3

10 Сонра кузәни сәнинлә
ҝәләнләрин өнүндә сындырыб
11 де ки, ордулар Алла�ы Је-
�ова белә дејир: “Неҹә ки ду-
лусчу габы сынанда бир дә дү-
зәлмир, Мән дә бу халгы, бу

шә�әри белә сындыраҹағам.
Тофетдә о гәдәр мејит басды-
раҹаглар ки, јер галмајаҹаг”.*

12 Је�ова бәјан едир: “Бу
јерлә, сакинләри илә белә рәф-
тар едәҹәјәм. Бу шә�әри То-
фет кими едәҹәјәм. 13 Јеру-
сәлимдәки евләр, Јә�уда пад-
ша�ларынын евләри — да-
мында сәма ордусуна гурбан
ҝәтирилән,+ башга алла�лара
шәраб тәгдимәси ҝәтирилән
бүтүн евләр бу јер кими, То-
фет кими мурдар олаҹаг”».,

14 Әрәмја Је�ованын пеј-
ғәмбәрлик етмәк үчүн ҝөндәр-
дији јердән, Тофетдән гајытды.
Је�ованын евинин �әјәтиндә
дуруб халга сөјләди: 15 «Ис-
раилин Алла�ы, ордулар Алла-
�ы Је�ова белә дејир: “Бу шә-
�әрә, онун бүтүн кәндләринә
дедијим фәлакәти ҝәтирирәм.
Чүнки онлар тәрслик едиб сө-
зүмә гулаг асмадылар”».-

20 Је�ованын евиндә баш
нәзарәтчи олан ка-

�ин Иммир оғлу Фәш�ур да
Әрәмјанын пејғәмбәрлик етди-
ји сөзләрә гулаг асырды. 2 О,
Әрәмја пејғәмбәри дөјүб Је�о-
ванын евинин Јухары Бин-
јамин дарвазасында күндә-
јә салды.¸ 3 Амма сә�әри ҝүн
Фәш�ур Әрәмјаны күндәдән
чыхартды. Әрәмја она деди:
«Је�ова сәнин адыны Фәш-

�ур� јох, Мәҹурмүссәбиб� гој-
ду./ 4 Чүнки Је�ова белә де-
јир: “Сәни дә, достларыны
да дә�шәтә салаҹағам. Ҝө-
зүн ҝөрә-ҝөрә онлар дүш-
мән гылынҹына гурбан ҝедә-
ҹәкләр.1 Бүтүн Јә�уданы Ба-
бил падша�ына тәслим едә-
ҹәјәм. О, бәзиләрини Бабилә
сүрҝүн едәҹәк, бәзиләрини
гылынҹдан кечирәҹәк.À 5 Бу
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шә�әрин вар-дөвләтини, сәр-
вәтини, гијмәтли шејләрини,
Јә�уда падша�ларынын хәзи-
нәләрини дүшмән әлинә верә-
ҹәјәм.* Онлары талан едәҹәк-
ләр, ҝөтүрүб Бабилә апараҹаг-
лар.+ 6 Сән исә, еј Фәш�ур, ев
ә�линлә бирҝә әсир ҝедәҹәк-
сән. Бабилә ҝедиб орада өлә-
ҹәксән. Достларынла бәрабәр
орада басдырылаҹагсан. Чүн-
ки онлара јалан пејғәмбәрлик-
ләр сөјләјирсән”».,

7 Еј Је�ова, Сән мәни алдат-
дын, мән дә алдандым.

Сән мәндән ҝүҹлү олдун,
мәнә үстүн ҝәлдин.-

Бүтүн ҝүнү ҝүлүш �әдәфи-
јәм,

Һамы мәни әлә салыр.¸

8 Һәр дәфә данышанда
налә чәкирәм,

«Зоракылыг, мә�в!» дејиб
гышгырырам.

Је�ованын сөзүнә ҝөрә
мәни бүтүн ҝүнү
тә�гир едирләр, әлә са-
лырлар./

9 Мән дедим:
«Бир дә Онун адыны
чәкмәјәҹәјәм,

Онун адындан данышмаја-
ҹағам».1

Амма Онун сөзү сүмүклә-
римдә �әбс едилән,
үрәјимдә аловланан
атәш олду,

Ону сахламагдан јорулдум.
Дөзүмүм галмады.À

10 Чохлу сөз-сө�бәт ешитдим.
Һәр тәрәфи дә�шәт бүрү-
мүшдү.3

«Ону итти�ам един, ҝәлин
ону итти�ам едәк!» дејир-
диләр.

Мәнә саламатлыг арзулајан
�әр кәс јыхылмағымы
ҝөзләјирди.4

«Јәгин бир ахмаглыг едәр,
Онда биз она үстүн ҝәлиб,
ондан интигам аларыг».

11 Амма Је�ова зә�мли
бир ҹәнҝавәр кими
мәнимлә иди.*

Мәни тәгиб едәнләр бүдрә-
јәҹәк, үстүн ҝәлә билмә-
јәҹәк.+

Онлар уғур газанмајыб
биабыр олаҹаг,

Онларын әбәди рүсвајчы-
лығы �еч вахт унудулма-
јаҹаг.,

12 Сән, еј ордулар Алла�ы Је-
�ова, сале�и јохлајырсан,

Инсанын ән ҝизли фикир-
ләрини�, үрәјини ҝөрүр-
сән.-

Гој онлардан алаҹағын
интигамы ҝөрүм,¸

Чүнки ишими Сәнә
тапшырмышам./

13 Је�ованы нәғмәдә
тәрәннүм един!
Је�ованы мәд� един!

О, мәзлуму шәр адамларын
әлиндән гуртарды.

14 Каш доғулдуғум ҝүнә
ләнәт олајды!

Анам мәни дүнјаја ҝәтирән
ҝүн гара ҝәләјди!1

15 Атама: «Оғлун олду,
оғлун!» — дејә муштулуг
ҝәтирәнә,

Ону севиндирәнә
Ләнәт олсун!

16 Һәмин адамы ҝөрүм Је-
�ованын �ејифсиләнмә-
дән дағытдығы шә�әрләр
кими олсун!

Гој о, сә�әр фәрјад сәси,
ҝүнорта дөјүш чағыры-
шы ешитсин.

17 Нә үчүн мәни анамын бәт-
ниндә өлдүрмәди?
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Онда анамын бәтни мәнә
гәбир оларды,

Анам �әмишәлик
�амилә галарды.*

18 Нә үчүн анамын бәтниндән
чыхдым?

Әзаб-әзијјәт, гүссә-кәдәр
ҝөрмәјәми?

Рүсвајчылыг ичиндә өмрү-
мү баша вурмағамы?+

21 Падша� Сидгијјә, Мәл-
кијјә оғлу Фәш�уру- вә

ка�ин Мәсејјә оғлу Сәфән-
јаны¸ Әрәмјанын јанына ҝөн-
дәрәндә Әрәмјаја Је�ованын
сөзү назил олду. Фәш�урла
Сәфәнја ондан ха�иш етмиш-
ди: 2 «Бизим үчүн Је�оваја
мүраҹиәт ет, чүнки Бабил пад-
ша�ы Навуходоносор бизимлә
мү�арибә едир./ Бәлкә, Је�о-
ва гәдимдә олдуғу кими, биз-
дән өтрү бир мөҹүзә ҝөстәрәр,
о да биздән әл чәкәр».1

3 Әрәмја онлара деди: «Сид-
гијјәјә сөјләјин ки, 4 Исраи-
лин Алла�ы Је�ова белә де-
јир: “Диварларын о тәрәфиндә
сизи мү�асирәјә алан кәлдани-
ләрлә вә Бабил падша�ы илә
мү�арибәдә ишләтдијиниз си-
ла�лары өзүнүзә гаршы дөн-
дәрәҹәјәм.À Онлары бу шә-
�әрин ортасына топлајаҹағам.
5 Ҝүҹлү әлимлә, гүввәтли го-
лумла, гејз-гәзәблә, бөјүк �ид-
дәтлә3 Өзүм сизинлә дөјүшә-
ҹәјәм.4 6 Бу шә�әрдәки ҹан-
лылары, инсанлары да, �еј-
ванлары да мә�в едәҹәјәм.
Һамысы шиддәтли хәстәлик-
дән гырылаҹаг”.S

7 Је�ова бәјан едир: “Бун-
дан сонра азардан, гылынҹ-
дан вә аҹлыгдан гуртуланла-
ры — Јә�уда падша�ы Сид-
гијјәни, әјанларыны, шә�әр
ә�лини Бабил падша�ы Наву-
ходоносорун, дүшмәнләринин,
ҹанларынын гәсдинә дуранла-

рын әлинә верәҹәјәм.* О, онла-
ры гылынҹдан кечирәҹәк. Һеч
кимә рә�м етмәјәҹәк, аҹымаја-
ҹаг, мәр�әмәт ҝөстәрмәјәҹәк”.+

8 “Бу халга исә де ки, Је�о-
ва белә дејир: “Гаршыныза �ә-
јата апаран јолу вә өлүмә апа-
ран јолу гојурам. 9 Бу шә�әр-
дә галанлар гылынҹдан, аҹ-
лыгдан вә азардан өләҹәк.
Лакин ким чыхыб сизи мү�а-
сирәјә алан кәлданиләрә тәс-
лим олса, сағ галаҹаг, ҹаны
онун үчүн гәнимәт олаҹаг”.,

10 “Чүнки бу шә�әрдән
үзүм дөнүб, онлара хејир јох,
бәла ҝәтирмәји нијјәт ет-
мишәм,- — бәјан едир Је�о-
ва, — шә�әр Бабил падша�ы-
нын әлинә вериләҹәк,¸ о, шә-
�әрә од вураҹаг”./

11 Јә�уда падша�ынын ев
ә�линә де: Је�ованын сөзүнү
ешидин. 12 Еј Давуд еви, Је-
�ова белә дејир:

“Һәмишә адил �өкмләр
верин,

Гәсб гурбаныны сојғунчу-
нун әлиндән гуртарын.1

Јохса мәнфур әмәлләрини-
зә ҝөрәÀ

Гәзәбим күкрәјәр,
Елә аловланар ки,
ону сөндүрән олмаз”.3

13 “Будур, сәнә гаршыјам,
еј дәрәдә јашајан!

Еј дүзәнликдәки гаја! —
бәјан едир Је�ова.

“Үстүмүзә ким ҝәләр?
Јурдумуза ким басгын
едәр?” дејән сизләр
билин ки,

14 Мән әмәлләринизә ҝөрә
Сиздән �агг-�есаб тәләб
едәҹәјәм,4 — бәјан едир
Је�ова.

Онун мешәсинә
од вураҹағам,
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Әтрафындакы �әр шеји
јандырыб-јахаҹаг”».*

22 Је�ова белә дејир: «Јә-
�уда падша�ынын сара-

јына ҝет вә бу хәбәри она чат-
дыр. 2 Она де: “Еј Давудун
тахтында отуран Јә�уда пад-
ша�ы! Сән дә, бу дарвазалар-
дан ҝирән әјанларын да, хал-
гын да Је�ованын сөзүнү
динләјин. 3 Је�ова белә де-
јир: “Һагг-әдаләтлә, сале�лик-
лә давранын. Гәсб олунаны
сојғунчунун әлиндән гурта-
рын. Гәрибә �агсызлыг етмә-
јин, јетимә, дула хәләл је-
тирмәјин.+ Бу јердә ҝүна�-
сыз ган төкмәјин., 4 Әҝәр бу
әмрә ҹидд-ҹә�длә әмәл етсә-
низ, онда Давудун тахтында
отуран- падша�лар арабалар-
да, ат белиндә бу евин дар-
вазаларындан ичәри ҝирәҹәк,
падша�лар да, әјанлар да, халг
да”.¸

5 Је�ова бәјан едир: “Јох
әҝәр сиз бу сөзләрә табе олма-
саныз, варлығыма анд олсун,
бу ев хараба галаҹаг”./

6 Је�ова Јә�уда падша�ы-
нын еви барәдә белә дејир:

“Сән Мәним үчүн
Ҝилад кимисән,

Ливандакы дағын зирвәси-
нә бәнзәјирсән.

Амма сәни сә�ралыға чеви-
рәҹәјәм,

Бүтүн шә�әрләрин сакин-
сиз галаҹаг.1

7 Сәнә гаршы басгынчылар
галдыраҹағам,

Һамысынын әлиндә
сила� олаҹаг.À

Онлар сәнин ән ҝөзәл
сидрләрини кәсәҹәк,

Онлары ода атаҹаг.3

8 Чохлу халглар бу шә-
�әрин јанындан кечәҹәк, бир-
бириндән сорушаҹаглар: “Нә
үчүн Је�ова бу бөјүк шә�ә-

рин башына бунлары ҝәтир-
ди?”* 9 Сонра ҹаваб верәҹәк-
ләр: “Чүнки Алла�лары Је�о-
ванын ә�дини поздулар, башга
алла�лара сәҹдә гылыб гуллуг
етдиләр”.+

10 Өлү үчүн ағламајын,
Онун үчүн јас тутмајын.
Сүрҝүнә ҝедән үчүн аҹы-
аҹы ағлајын,

Чүнки о, бир дә ҝери гајыт-
мајаҹаг, доғулдуғу јери
ҝөрмәјәҹәк.

11 Чүнки атасынын јеринә
тахта отуран, вә бу јердән ҝе-
дән Јә�уда падша�ы Јушиј-
јә оғлу Сәллум�- барәдә Је-
�ова белә дејир: “О, бир да�а
ҝери гајытмајаҹаг. 12 Әсир
апарылдығы өлкәдә өләҹәк,
бир дә бу дијары ҝөрмәјәҹәк”.¸

13 Вај о адамын �алына ки,
Евини �агсызлыгла,
јухары отагларыны әда-
ләтсизликлә тикир,

Сојдашыны мүфтә ишлә-
дир,

Она �аггыны вермир./

14 “Өзүм үчүн имарәт тикәҹә-
јәм,

Јухары отаглары
ҝениш олаҹаг,

Пәнҹәрәләр гојаҹағам,
Еви сидрлә өртәҹәјәм, үс-
түнү гырмызы рәнҝлә
рәнҝләјәҹәјәм”, — дејир.

15 Һамыдан чох сидр ағаҹла-
ры ишләдирсән дејә, бун-
дан сонра да сәлтәнәт сү-
рәҹәксән?

Атан да јејирди, ичирди,
Амма �агг-әдаләтлә давра-
нырды,1

Ишләри дә јахшы ҝедирди.
16 О, мәзлумун, касыбын �аг-

гыны мүдафиә едирди,
Буна ҝөрә ишләри уғурлу
олурду.
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“Мәҝәр Мәни танымаг бу
дејил?” — бәјан едир Је-
�ова.

17 “Амма сәнин үрәјин, ҝөзүн
�арам газанҹда,

Ҝүна�сыз ган төкмәкдә,
Сојғунчулугда, гәсбкарлыг-
дадыр”.

18 Је�ова Јә�уда падша�ы
Јушијјә оғлу Јә�јаким* барәдә
белә дејир:

“Ону “вај гардашым,
вај баҹым”,

Дејиб ағламајаҹаглар.
“Вај �өкмдар,
вај әла�әзрәт”,

Дејиб јас тутмајаҹаглар.
19 Ону сүрүјүб

Јерусәлим дарвазаларын-
дан кәнара атаҹаглар,+

Ешшәк кими басдыраҹаг-
лар”.,

20 Еј Јә�уда, Ливана галхыб
а�-налә ет,

Башанда налә чәк,
Абаримдән фәрјад гопар.-

Чүнки ашигләрин
мә�в олду.¸

21 Әмин-аманлыгда оланда
сәнинлә данышдым.

Амма дедин: “Итаәт етмәјә-
ҹәјәм”./

Сән ҝәнҹлијиндән беләсән,
Мәнә гулаг асмырсан.1

22 Јел чобанларыны габағына
гатыб апараҹаг,À

Ашигләрин әсир ҝедәҹәк.
Башына ҝәлән фәлакәтә
ҝөрә хәҹаләт чәкәҹәксән,
рәзил олаҹагсан.

23 Еј Ливанда мәскән салан,3

Сидр ағаҹлары арасында
јува гуран,4

Һамилә гадынтәк сәни
санҹы тутанда,

Доғуш ағрысы чәкәндә
а�-зар едәҹәксән.S

24 Је�ова бәјан едир: “Еј
Јә�уда падша�ы Јә�јакимm оғ-

лу Күнја��*, варлығыма анд
олсун ки, сән Мәним сағ
әлимдә мө�үр үзүјү олсајдын
белә, сәни чыхарыб атардым.
25 Сәни ҹанынын гәсдинә ду-
ранлара, горхдуғун адамла-
ра, Бабил падша�ы Навуходо-
носора вә кәлданиләрә тәслим
едәҹәјәм.+ 26 Сәни дә, сәни
доған гадыны да доғулмады-
ғыныз өлкәјә атаҹағам, ора-
да өләҹәксиниз. 27 Һәсрәти-
ни чәкдијиниз өлкәни бир дә
ҝөрмәјәҹәксиниз.,

28 Мәҝәр Күнја� адланан
бу адам �еч кимә лазым
олмајан сыныг күпдүр?

Һеч кимин бәјәнмәдији
габдыр?

Ахы нијә ону, өвладлары-
ны ҝөтүрүб

Танымадыглары өлкәјә
атырлар?”-

29 Еј дүнја, Је�ованын сөзүнү
ешит, еј дүнја,
еј дүнја, ешит!

30 Је�ова дејир:
“Бу адамы өвладсыз,
Өмрү боју уғур газанмајан
адам кими
гејдә алын.

Чүнки онун нәслиндән �еч
ким Давудун тахтында
отурмајаҹаг,

Бир дә Јә�удада сәлтәнәт
сүрмәјәҹәк”».¸

23 Је�ова бәјан едир: «От-
лағымдакы сүрүнү мә�в

едән, ону пәрән-пәрән салан
чобанларын вај �алына!»/

2 Она ҝөрә дә Исраилин Ал-
ла�ы Је�ова халгыны отаран
чобанларын әлеј�инә белә де-
јир: «Сиз Мәним гојунларымы
пәрән-пәрән етдиниз, онлары
дидәрҝин салдыныз, онларын
гејдинә галмадыныз».1
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«Сизә пејғәмбәрлик едән
пејғәмбәрләрә гулаг ас-
мајын.*

Онлар сизи алдадырлар.
Сөјләдикләри вә�јләри өз-
ләриндән ујдурурлар,+

Онлар Је�овадан дејил.,

17 Мәнә �өрмәт гојмајанлара
дөнә-дөнә дејирләр:

“Је�ова белә сөјләјир:
“Әмин-аманлыгда јашаја-
ҹагсыныз”.-

Инад едиб үрәји истәјәни
едәнләрә дејирләр:

“Бәла ҝөрмәјәҹәксиниз”.¸

18 Ким Је�оваја јахын олан-
лар арасында олуб?

Онун сөзүнү ешидиб анла-
јыб?

Ким Онун сөзүнү ешитмәк
үчүн диггәт кәсилиб?

19 Је�ованын гәзәби ҝүҹлү
фыртынатәк гопаҹаг,

Писләрин башында гасыр-
ғатәк дөвр едәҹәк./

20 Нијјәти јеринә јетмәјинҹә,
�әјата кечмәјинҹә,

Је�ованын гәзәби сәнҝи-
мәјәҹәк.

Заманын сонунда буну
анлајаҹагсыныз.

21 Пејғәмбәрләри Мән ҝөн-
дәрмәмишәм, өзләри
гачыб ҝәлибләр.

Мән онларла данышмамы-
шам, амма пејғәмбәрлик
едирләр.1

22 Мәнә јахын оланлар ара-
сында олсајдылар,

Халгыма Мәним сөзләрими
чатдырардылар.

Онлары пис јолларындан,
шәр әмәлләриндән
чәкиндирәрдиләр».À

23 «Мәҝәр Мән јалныз јахында
олан шејләри ҝөрүрәм?

Узагда олан шејләри дә
ҝөрмүрәм?» — бәјан едир
Је�ова.

24 «Мәним ҝөрмәдијим елә
хәлвәти јер вармы ки, ин-
сан орада ҝизләнсин?* —
бәјан едир Је�ова.

Јердә дә, ҝөјдә дә �еч
бир шеј ҝөзүмдән јајына
билмәз,+ — бәјан едир
Је�ова.

25 Мәним адымла јалан пеј-
ғәмбәрлик едән пејғәмбәрлә-
рин “јуху ҝөрдүм, јуху ҝөрдүм!”
дедијини ешидирәм., 26 Нә
вахтадәк онларын үрәјиндән
јалан пејғәмбәрлик етмәк кечә-
ҹәк? Онлар үрәкләриндә гур-
дуглары �ијләләри пејғәмбәр-
лик едирләр.- 27 Бир-бирилә-
ринә јуху данышыб халгыма
адымы унутдурмаг истәјирләр,
неҹә ки аталары Баала ҝөрә
адымы унутмушдулар.¸ 28 Гој
јуху ҝөрән пејғәмбәр јухусуну
данышсын, сөзүмү назил етди-
јим адам исә сөзүмү дәгиглик-
лә сөјләсин».
«Буғданын јанында саман

нәдир ки?» — бәјан едир Је-
�ова.

29 «Мәҝәр сөзүм ода,/ га-
јалары јаран ҝүрзә бәнзә-
мир?»1 — бәјан едир Је�ова.

30 «Буна ҝөрә Мән сөзүмү
тә�риф едиб халга өз билдији-
ни дејән пејғәмбәрләрә гаршы-
јам»,À — бәјан едир Је�ова.

31 «Дилләри илә “О бә-
јан едир!” дејән пејғәмбәрләрә
гаршыјам»,3 — бәјан едир Је-
�ова.

32 «Јалан јухулар ҝөрән,
халгыма јухуларыны данышан,
јаланлары, ловғалыглары илә
онлары јолдан аздыран пеј-
ғәмбәрләрә гаршыјам,4 — бәјан
едир Је�ова.
Онлары Мән ҝөндәрмәми-

шәм, онлара �еч нә бујурмамы-
шам. Бу адамларын халга �еч
бир хејри дәјмәјәҹәк»,S — бәјан
едир Је�ова.
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33 «Ја бу халгдан кимсә, ја
бир пејғәмбәр, ја бир ка�ин
дејәндә ки, “Је�ованын бу хә-
бәри јүкдүр”, онлара дејәрсән:
“Еј халг, јүк сиз өзүнүзсүнүз!
Сизи атаҹағам”,* — Је�ова бә-
јан едир. 34 “Је�ованын хә-
бәри јүкдүр!” дејән пејғәмбә-
рә, ка�инә, ади адама ҝәлин-
ҹә, Мән о адамы да, онун
күлфәтини дә ҹәзаландыраҹа-
ғам. 35 Һәр кәс сојдашындан
вә гардашындан сорушур: “Је-
�ова нә ҹаваб верди? Је�ова
нә сөјләди?” 36 Бир дә Је�о-
ванын хәбәринин јүк олдуғуну
дилинизә ҝәтирмәјин. Јүк си-
зин өз сөзүнүздүр, чүнки сиз
Алла�ымызын, ордулар Алла-
�ы Је�ованын, вар олан Алла-
�ын сөзләрини тә�риф едир-
синиз.

37 Пејғәмбәрдән соруш: “Је-
�ова сәнә нә ҹаваб верди? Је-
�ова нә деди? 38 Әҝәр �әлә
дә “Је�ованын хәбәри јүк-
дүр” дејирсинизсә, онда Је-
�ованын сизә сөзү будур: “Мән
сизә “Је�ованын хәбәри јүк-
дүр демәјин” сөјләјәндән сон-
ра да сиз “Је�ованын хәбә-
ри јүкдүр” дедијиниз үчүн
39 сизи дә, сизә вә ата-баба-
ларыныза вердијим шә�әри дә
ҝөтүрүб �үзурумдан атаҹағам.
40 Сизи әбәдилик рүсвај едә-
ҹәјәм, �еч вахт унудулмајаҹаг
әбәди рәзиллијә дүчар едәҹә-
јәм”».+

24 Бабил падша�ы Навухо-
доносор Јә�уда падша-

�ы Јә�јаким, оғлу Јәкунјаны�-,
Јә�уда әмирләрини, сәнәткар-
лары, дәмирчиләри� Јерусә-
лимдән Бабилә сүрҝүн етди.¸

Бундан сонра Је�ова мәнә ики
сәбәт әнҹир ҝөстәрди. Сәбәт-
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ләр Је�ованын мәбәдинин гар-
шысында иди. 2 Сәбәтин би-
риндә олан әнҹирләр илк мә�-
сул кими чох јахшы иди. О
бири сәбәтдәки әнҹирләр исә
елә хараб иди ки, јемәјә јара-
мырды.

3 Је�ова мәндән сорушду:
«Әрәмја, нә ҝөрүрсән?» Мән
дедим: «Әнҹир ҝөрүрәм. Јах-
шы әнҹир чох јахшыдыр, хараб
әнҹир исә елә харабдыр ки, је-
мәјә јарамыр».*

4 Онда мәнә Је�ованын
сөзү назил олду: 5 «Исраи-
лин Алла�ы Је�ова белә дејир:
“Бу јердән Кәлдан өлкәсинә
сүрҝүн етдијим адамлар нәзә-
римдә јахшы әнҹир кими ола-
ҹаг. 6 Онларын рифа�ы на-
минә ҝөзүм �әмишә үстләрин-
дә олаҹаг. Онлары бу өлкәјә
гајтараҹағам.+ Онлары дирчәл-
дәҹәјәм, јыхмајаҹағам, әкәҹә-
јәм, гопармајаҹағам., 7 Онла-
ра елә үрәк верәҹәјәм ки, Мә-
ним Је�ова олдуғуму билсин-
ләр.- Онлар Мәним халгым
олаҹаг, Мән дә онларын Алла-
�ы.¸ Чүнки онлар бүтүн гәлб-
ләрилә Мәнә дөнәҹәкләр./

8 Јемәјә јарамајан хараб ән-
ҹирләр1 барәдә исә Је�ова де-
јир: “Јә�уда падша�ы Сидгиј-
јәјәÀ, онун әјанларына, Јеру-
сәлим ә�линдән сағ галыб бу
өлкәдә вә Мисир дијарында ја-
шајанлара3 бу әнҹирләр кими
бахаҹағам. 9 Онларын башы-
на елә мүсибәт ҝәтирәҹәјәм
ки, дүнјанын бүтүн сәлтәнәт-
ләри дә�шәтә ҝәләҹәк.4 Сәпә-
ләдијим �әр јердә онлары рүс-
вај едәҹәјәм, зәрби-мәсәлә че-
вирәҹәјәм. Онлары мәсхәрәјә
гојаҹаглар, ләнәтләјәҹәкләр.S

10 Үстләринә гылынҹ,m аҹлыг,
азар U ҝөндәриб онлары ата-ба-
баларына вә онлара вердијим
торпагдан јох едәҹәјәм”».
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jÀbWS Ñ*W* a*W*Æ*¸*YE aS4À +*O
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WSV ,S`*Z -*W*Æ*-amZm4D
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рына, әјанларына, бүтүн хал-
гына,* 20 орада јашајан чох-
сајлы халглара ичиртдим.
Һәмчинин Уз дијарынын пад-
ша�ларына, Филишт өлкәси-
нин падша�ларына,+ Ашкело-
на,, Гәззәјә, Екрона, Ашдод-
да сағ галанлара, 21 Әдума-,
Муаба¸ вә әмуниләрә/, 22 бү-
түн Сур вә Сидон падша�-
ларына,1 дәниз адасындакы
падша�лара, 23 ДиданаÀ, Тә-
маја, Буза, ҝиҹҝа�ларыны гыр-
ханлара,3 24 Әрәб падша�ла-
рына,4 сә�рада јашајан чох-
сајлы халгларын падша�лары-
на, 25 Зүмри падша�ларына,
ЕламS падша�ларына, Мада�
ша�ларына,m 26 бир-бир ја-
хын вә узаг шимал падша�ла-
рына, дүнјанын диҝәр сәл-
тәнәтләринә ичиртдим. Лап
ахырда Сисаг�U падша�ы да бу
ҹамдан ичәҹәк.

27 «Онлара дејәрсән ки, Ис-
раилин Алла�ы, ордулар
Алла�ы Је�ова белә дејир:
“Ичиб сәрхош олун, гусун, јы-
хылын, елә јыхылын ки, бир
дә галха билмәјәсиниз,V чүнки
араныза гылынҹ ҝөндәрирәм”.
28 Әҝәр әлиндән ҹамы ҝөтү-
рүб ичмәсәләр, онлара де ки,
ордулар Алла�ы Је�ова белә
дејир: “Һөкмән ичәҹәксиниз!
29 Будур, Мән әввәлҹә адымы
дашыјан шә�әрин үстүнә бәла
ҝөндәрирәм,Ä сизми ҹәзасыз
галаҹагсыныз?”W

“Хејр, ҹәзасыз галмајаҹаг-
сыныз. Мән бүтүн дүнја сакин-
ләринә гаршы гылынҹ ҝөндә-
рирәм”, — бәјан едир ордулар
Алла�ы Је�ова.

30 Пејғәмбәрлик едиб онла-
ра сөјлә:

“Је�ова уҹалардан
нәрә чәкәҹәк,

69B69 � �S/SU*D 69B6: � Ã¾`ºZº`E +dE
�*+SW ºhºZ SjWÀZÀZ jSe`WS *//m`D

Мүгәддәс мәскәниндән
сәсини уҹалдаҹаг,

Өз мәканына гаршы уҹадан
нәрә чәкәҹәк.

Үзүмсыханда үзүм тапда-
лајанлар кими �ајгыра-
ҹаг,

Бүтүн дүнја сакинләринә
гаршы зәфәр нәғмәси
охујаҹаг”.

31 “Ҝурулту сәси дүнјанын
уҹгарларына чатаҹаг,

Чүнки Је�ованын халглар-
ла давасы вар.

Бүтүн инсанлара Өзү �өкм
чыхараҹаг.*

Шәр инсанлары гылынҹа
јем едәҹәк”, — бәјан едир
Је�ова.

32 Ордулар Алла�ы Је�ова
белә дејир:

“Будур, фәлакәт бир-бир
халгларын үстүнә
ҝәлир,+

Дүнјанын гуртараҹағын-
дан ҝүҹлү гасырға
гопур.,

33 Һәмин ҝүн Је�ованын
гырдығы адамларын мејитлә-
ри јерин бир уҹундан о бири
уҹуна кими �әр јерә сәри-
ләҹәк. Онлары ағламајаҹаглар,
јығыб басдырмајаҹаглар, он-
лар торпағын үстүндә пејин
олаҹаг”.
34 Еј чобанлар, ағлајын,

фәрјад един!
Еј сүрү башчылары,
күл ичиндә ешәләнин,

Чүнки өлүмүнүз јетишиб,
пәрән-пәрән дүшәҹәји-
низ вахт чатыб.

Ба�алы габ кими дүшүб
сынаҹагсыныз.

35 Чобанларын гачмаға
јери јохдур,

Сүрү башчылары үчүн
гуртулуш јохдур.
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36 Динләјин! Чобанлар
фәрјад едир,

Сүрү башчылары
налә чәкир,

Чүнки Је�ова онларын от-
лагларыны бәрбад ҝүнә
гојур!

37 Је�ованын күкрәјән гәзә-
биндән

Динҹ мәскәнләрдә инс-
ҹинс галмајыб.

38 О, ҹаван аслан кими мәскә-
ниндән чыхыб,*

Онун күкрәјән гәзәби
үзүндән,

Гәддар гылынҹ үзүндән
Ел-обалары дә�шәтли �ала
дүшүб».

26 Јә�уда падша�ы Јушиј-
јә оғлу Јә�јакимин+ �а-

кимијјәтинин башланғыҹында
Је�овадан бу сөз назил олду:
2 «Је�ова белә дејир: “Је�ова-
нын евинин �әјәтиндә дур вә
Јә�уда шә�әрләриндән Је�о-
ванын евинә ибадәтә ҝәлән ҹа-
маат барәдә сәнә әмр етдијим
шејләри онлара билдир. Бир
сөзү дә әскилтмә. 3 Бәлкә,
гулаг асыб бәд әмәлләриндән
әл чәкәрләр. Мән дә бәд әмәл-
ләринә ҝөрә башларына ҝә-
тирмәк истәдијим бәладан ваз
кечәрәм., 4 Онлара де ки, Је-
�ова белә дејир: “Әҝәр Мәнә
гулаг асмасаныз, сизә верди-
јим гануну иҹра етмәсәниз,
5 дөнә-дөнә јаныныза ҝөндәр-
дијим, сөзләринә гулаг асма-
дығыныз пејғәмбәр гулларыма
јенә гулаг асмасаныз,- 6 онда
Шилоја етдијими бу евә дә едә-
ҹәјәм.¸ Бу шә�әр дүнјанын бү-
түн халглары арасында ләнәт-
ли олаҹаг”»./

7 Ка�инләр, пејғәмбәрләр
вә бүтүн ҹамаат Әрәмјанын
Је�ованын евиндә сөјләдији
бу сөзләри ешитди.1 8 Әрәм-
ја Је�ованын она бујурдуғу

сөзләри халга сөјләјиб гурта-
рандан сонра ка�инләр, пеј-
ғәмбәрләр вә бүтүн ҹамаат
ону тутуб деди: «Сән өлмә-
лисән. 9 Нә үчүн Је�ованын
ады илә пејғәмбәрлик едиб де-
јирсән: “Бу ев Шило кими
олаҹаг, шә�әр хараба, кимсә-
сиз галаҹаг”?» Беләликлә, бү-
түн ҹамаат Је�ованын евиндә
Әрәмјаны дөврәјә алды.

10 Бу сөзләр Јә�уда әмир-
ләринин гулағына чатды. Он-
лар падша� сарајындан чыхыб
Је�ованын евинә ҝәлдиләр вә
Је�ованын евиндәки јени дар-
вазанын ҝиришиндә отурду-
лар.* 11 Ка�инләр вә пејғәм-
бәрләр әмирләрә вә халга
дедиләр: «Бу адам өлүмә ла-
јигдир.+ Сиз өзүнүз дә ешит-
диниз ки, о, шә�әрин әлеј�инә
пејғәмбәрлик едир».,

12 Онда Әрәмја әмирләрә
вә халга деди: «Бу ев вә шә�әр
барәдә ешитдијиниз пејғәм-
бәрлији сөјләмәк үчүн мәни
Је�ова ҝөндәриб.- 13 Әмәл-
ләринизи дүзәлдин, дәјишин,
Алла�ыныз Је�оваја итаәт
един. Онда Је�ова башыны-
за ҝәтирмәк истәдији бәла-
дан ваз кечәр.¸ 14 Мән исә
сизин ихтијарыныздајам. Сизә
неҹә хошдурса, неҹә лазым би-
лирсинизсә, мәнимлә елә рәф-
тар един. 15 Анҹаг буну би-
лин ки, мәни өлдүрсәниз, өзү-
нүз дә, бу шә�әр дә, сакинләри
дә ҝүна�сыз ган төкдүјүнүзә
ҝөрә тәгсиркар олаҹагсыныз.
Чүнки бу сөзләри сизә чат-
дырмаг үчүн мәни, доғрудан
да, Је�ова ҝөндәриб».

16 Онда әмирләр вә бүтүн
халг ка�инләрлә пејғәмбәрлә-
рә дедиләр: «Бу адам өлүмә ла-
јиг дејил, чүнки бизимлә Алла-
�ымыз Је�ованын адындан да-
нышды».

�¿�D 69
* Áj 9B58
��������������������

�¿�D 6:
+ 6�/ 67B78
6�Y 7:B8
¿` 69B5
¿` 79B5
¿` 7:B5

, ¿j 99B;
¿` 5<B;E <
¿` 7:B7
Á4 5<B6;

- 6�/ 5;B57E 58
¿` ;B56O58
¿` 69B7

¸ ˛+ ;<B:>

/ ¿` 68B=

1 ¿` 6:B6
��������������������

�*¸ aºbdZ
* ¿` 7:B5>

+ ¿` 5<B5=E 6>

, ¿` 7<B8

- ¿` 5B5;

¸ ¿` ;B7
¿` 7:B7
Á4 5<B76
�Z 7B=

¿�¿��� 69B7:—6:B5: 1064



17 Өлкә ағсаггалларындан
да бир нечәси ајаға дуруб ҹа-
маата деди: 18 «Јә�уда пад-
ша�ы Һизгијјәнин* дөврүндә
мү�рәстли Микә+ пејғәмбәр-
лик едиб Јә�уда ҹамаатына де-
мишди: “Ордулар Алла�ы Је-
�ова белә дејир:

“Сион тарла кими шумла-
наҹаг,

Јерусәлим даш галағына
чевриләҹәк,,

Алла�ын евинин дурдуғу
дағ мешәлијә дөнәҹәк”.-

19 Мәҝәр о вахт Јә�уда пад-
ша�ы Һизгијјә вә Јә�уда халгы
ону өлдүрдү? Мәҝәр Һизгијјә
Је�овадан горхуб Је�овадан
лүтф диләмәди? Онда Је�о-
ва онларын башына ҝәтирмәк
истәдији бәладан ваз кечди.¸

Бизсә инди башымыза бәла ач-
маг истәјирик.

20 Кирјат-Јаримли/ Шәмај
оғлу Урја� адлы бир адам
да Је�ованын адындан пејғәм-
бәрлик едирди. О да ејни-
лә Әрәмја кими данышыр,
бу шә�әрин вә өлкәнин әлеј-
�инә пејғәмбәрлик едирди.
21 Јә�јаким падша�,1 онун
иҝидләри вә әмирләр Урја-
�ын сөзләрини ешитди. Пад-
ша� ону өлдүрмәк үчүн ахтар-
маға башлады.À Урја� бундан
хәбәр тутанда горхуб Миси-
рә гачды. 22 Јә�јаким пад-
ша� А�бур оғлу Әлнәтаны3

бир нечә адамла Мисирә ҝөн-
дәрди. 23 Онлар Мисирдә Ур-
ја�ы тутуб Јә�јаким падша-
�ын јанына ҝәтирдиләр. Пад-
ша� ону гылынҹла өлдүрүб4

мејитини халг гәбиристанлы-
ғына атды».

24 ШафанS оғлу Әхигәмm

Әрәмјаја га�мар чыхды. Белә-
ҹә, Әрәмјаны халгын әлинә ве-
риб өлдүрмәдиләр. U

27 Јә�уда падша�ы Јушиј-
јә оғлу Јә�јакимин �а-

кимијјәтинин башланғыҹында
Әрәмјаја Је�ованын бу сөзү
назил олду: 2 «Је�ова мәнә
деди: “Өзүнә бојундуруг вә
бағлар дүзәлдиб бојнуна тах.
3 Сонра бунлары Јә�уда пад-
ша�ы Сидгијјәнин јанына ҝәл-
миш елчиләр васитәсилә
Әдум*, Муаб+ падша�ларына,
әмуниләрин, падша�ына, Сур-

вә Сидон¸ падша�ларына ҝөн-
дәр. 4 Онлара �өкмдарлары
илә бағлы бу әмри вер:
“Исраилин Алла�ы, орду-

лар Алла�ы Је�ова дејир
ки, �өкмдарларыныза сөјлә-
јин: 5 “Дүнјаны, бәшәри, јер
үзүндәки �ејванлары бөјүк
гүдрәтимлә, гүввәтли голумла
Мән јаратмышам. Ону кимә ис-
тәсәм, верирәм./ 6 Инди дә
бүтүн өлкәләри Бабил пад-
ша�ы Навуходоносора, гулу-
ма тәслим едирәм.1 Һәтта вә�-
ши �ејванлары да онун ихтија-
рына верирәм. 7 Нөвбә онун
өлкәсинә чатана гәдәр бүтүн
халглар она, оғлуна вә нәвәси-
нә гуллуг едәҹәк.À Вахт јетиш-
дикдә чохлу халглар вә гүд-
рәтли падша�лар ону өзләри-
нә көлә едәҹәк”.3

8 “Әҝәр �ансыса халг, сәл-
тәнәт Бабил падша�ы Навухо-
доносора гуллуг етмәк истә-
мәсә, Бабил падша�ынын бо-
јундуруғуну бојнуна тахмаса,
Мән �әмин халгы гылынҹла,
аҹлыгла, азарла ҹәзаланды-
раҹағам, Бабил падша�ынын
әлилә гырыб-чатаҹағам”,4 — бә-
јан едир Је�ова.

9 “Буна ҝөрә “Бабил падша-
�ына гуллуг етмәјәҹәкси-
низ” дејән пејғәмбәрләри-
низә, фалчыларыныза, јуху
ҝөрәнләринизә, се�рбазлары-
ныза, ҹадуҝәрләринизә гулаг
асмајын. 10 Онлар сизә јалан
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пејғәмбәрлик едир. Онлара гу-
лаг ассаныз, јурдунуздан ди-
дәрҝин дүшәҹәксиниз, Мән
сизи пәрән-пәрән салаҹағам,
мә�в олаҹагсыныз.

11 Анҹаг о халг ки Бабил
падша�ынын бојундуруғу ал-
тына ҝириб она гуллуг едә-
ҹәк, �әмин халгы өз торпағын-
да сахлајаҹағам, торпағы беҹә-
риб орада јашајаҹаглар”, — бә-
јан едир Је�ова”».

12 Ејни шеји Јә�уда пад-
ша�ы Сидгијјәјә* дә сөјлә-
дим. Она дедим: «Бабил пад-
ша�ынын бојундуруғу алты-
на ҝириб она вә халгына
гуллуг един ки, јашајасыныз.+

13 Ахы нијә халгынла бирҝә
гылынҹдан,, аҹлыгдан-, азар-
дан өләсән?¸ Нијә Је�ованын
Бабил падша�ына гуллуг ет-
мәк истәмәјән халглар барәдә
дедији сөзләр сизин башыны-
за ҝәлсин? 14 “Бабил падша-
�ына гуллуг етмәјәҹәксиниз”
дејән пејғәмбәрләрә гулаг ас-
мајын./ Чүнки онлар јалан пеј-
ғәмбәрлик едирләр.1

15 “Онлары Мән ҝөндәрмә-
мишәм, — бәјан едир Је�о-
ва, — амма онлар Мәним адым-
ла јалан пејғәмбәрлик едир-
ләр. Онлара гулаг ассаныз,
сизи пәрән-пәрән салаҹағам,
сиз дә, сизә пејғәмбәрлик едән
пејғәмбәрләр дә мә�в олаҹаг-
сыныз”».À

16 Мән ка�инләрә вә бу хал-
га дедим: «Је�ова белә де-
јир: “Сизә “чох тезликлә Је-
�ованын евинин әшјалары Ба-
билдән ҝери гајтарылаҹаг!”
дејән пејғәмбәрләрә гулаг ас-
мајын.3 Онлар јалан пеј-
ғәмбәрлик едирләр.4 17 Он-
ларын сөзүнү динләмәјин. Ба-
бил падша�ына гуллуг един,
онда сағ галарсыныз.S Нијә
бу шә�әр харабалыға дөнсүн?
18 Әҝәр онлар пејғәмбәрдир-

сә вә Је�ованын сөзү онлар-
дадырса, онда гој ордулар Ал-
ла�ы Је�оваја јалварсынлар
ки, Је�ованын евиндә, Јә�уда
падша�ынын сарајында вә Је-
русәлимдә галан әшјалар Ба-
билә апарылмасын”.

19 Ордулар Алла�ы Је�ова
чән*, сүтунлар+, арабалар, вә
бу шә�әрдә галан әшјалар ба-
рәдә, 20 Јә�уда падша�ы Јә�-
јаким оғлу Јәкунјаны, Јә�уда-
нын вә Јерусәлимин әсилзадә-
ләрини Јерусәлимдән Бабилә
әсир апаранда Бабил падша-
�ы Навуходоносорун ҝөтүрмә-
дији әшјалар барәдә белә де-
јир.- 21 Бәли, Исраилин Алла-
�ы, ордулар Алла�ы Је�ова
Је�ованын евиндә, Јә�уда пад-
ша�ынын сарајында вә Јерусә-
лимдә галан әшјалар барәдә де-
јир: 22 “Онлар Бабилә апары-
лаҹаг¸ вә онлары јада салаҹа-
ғым вахтадәк орада галаҹаг, —
бәјан едир Је�ова. — Сонра он-
лары ҝери гајтараҹағам вә је-
нидән бу јерә гојаҹағам”»./

28 Һәмин ил, Јә�уда пад-
ша�ы Сидгијјәнин1 �а-

кимијјәтинин башланғыҹында,
дөрдүнҹү илин бешинҹи ајын-
да ҝибјонлуÀ Аззур оғлу Һә-
нанијјә пејғәмбәр Је�ованын
евиндә ка�инләрин вә халгын
өнүндә мәнә деди: 2 «Исраи-
лин Алла�ы, ордулар Алла�ы
Је�ова белә дејир: “Мән Ба-
бил падша�ынын бојундуруғу-
ну гыраҹағам.3 3 Бабил пад-
ша�ы Навуходоносорун бу јер-
дән Бабилә апардығы Је�ова-
нын евинин әшјаларыны ики
илин ичиндә ҝери ҝәтирәҹә-
јәм.4 4 Јә�уда падша�ы Јә�ја-
кимS оғлу Јәкунјаны, Бабилә
сүрҝүн едилән әсирләриm бура
ҝери гајтараҹағам,U — бәјан
едир Је�ова, — Мән Бабил пад-
ша�ынын бојундуруғуну гыра-
ҹағам”».
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5 Әрәмја пејғәмбәр Је�ова-
нын евиндә дуран бүтүн ҹа-
маатын вә ка�инләрин өнүн-
дә Һәнанијјә пејғәмбәрә ҹаваб
верди. 6 Әрәмја пејғәмбәр
она деди: «Амин! Тәки Је�о-
ва белә еләсин. Тәки Је�ова
пејғәмбәрлик етдијин сөзлә-
ри �әјата кечирсин, әсирлијә
апарылмыш халгы, Је�ованын
евинин әшјаларыны Бабилдән
ҝери ҝәтирсин! 7 Амма инди
гулаг ас, ҝөр сәнә вә халга
нә дејирәм. 8 Сәндән, мәндән
чох-чох әввәл јашамыш пејғәм-
бәрләр дә чохлу өлкәләрин,
бөјүк сәлтәнәтләрин үзәринә
мү�арибә, фәлакәт вә мәрәз
ҝәләҹәјини пејғәмбәрлик ет-
мишләр. 9 Әҝәр бир пејғәм-
бәр әмин-аманлыг олаҹағыны
дејирсә вә сөзү дүз чыхырса,
онда мәлум олур ки, бу пејғәм-
бәри, доғрудан да, Је�ова ҝөн-
дәриб».

10 Онда Һәнанијјә пејғәм-
бәр Әрәмја пејғәмбәрин бој-
нундан бојундуруғу чыхарыб
гырды.* 11 Сонра ҹамаатын
өнүндә деди: «Је�ова белә де-
јир: “Бабил падша�ы Наву-
ходоносорун халгларын бојну-
на тахдығы бојундуруғу ики
илин ичиндә бах беләҹә чыха-
рыб гыраҹағам”».+ Бундан сон-
ра Әрәмја пејғәмбәр чыхыб
ҝетди.

12 Һәнанијјә пејғәмбәр
Әрәмја пејғәмбәрин бојнундан
бојундуруғу чыхарыб гыран-
дан сонра Әрәмјаја Је�ованын
сөзү назил олду: 13 «Ҝет, Һә-
нанијјәјә сөјлә ки, Је�ова белә
дејир: “Тахта бојундуруғу гыр-
дын,, инди онун јеринә дә-
мир бојундуруг дүзәлдәҹәк-
сән”. 14 Чүнки Исраилин Ал-
ла�ы, ордулар Алла�ы Је�ова
белә дејир: “Бүтүн бу халгла-
рын бојнуна дәмир бојунду-
руг кечирәҹәјәм, �амысы Ба-

бил падша�ы Навуходоносора
гуллуг едәҹәк, бәли, онлар она
гуллуг едәҹәк.* Вә�ши �ејван-
лары да она верәҹәјәм”».+

15 Сонра Әрәмја пејғәмбәр
Һәнанијјә, пејғәмбәрә деди:
«Һәнанијјә, мәнә гулаг ас, сәни
Је�ова ҝөндәрмәјиб. Сәнә
ҝөрә бу халг јалана инаныр.-

16 Буна ҝөрә Је�ова дејир:
“Будур, сәни јер үзүндән јох
едирәм. Елә бу ил өләҹәксән.
Чүнки халгы Је�оваја гаршы
галдырырсан”».¸

17 Һәнанијјә пејғәмбәр �ә-
мин ил, илин једдинҹи ајында
өлдү.

29 Әрәмја пејғәмбәр сүр-
ҝүндә олан халгын ара-

сындакы о бири ағсаггалла-
ра, ка�инләрә, пејғәмбәрләрә
вә Навуходоносорун Јерусә-
лимдән Бабилә әсир апардығы
халга Јерусәлимдән намә ҝөн-
дәрди. 2 Бу намәни Јәкунја/

падша�, мәликә ана,1 сарај мә-
мурлары, Јә�уда вә Јерусә-
лим башчылары, сәнәткарлар
вә дәмирчиләр� Јерусәлимдән
ҝедәндән сонра ҝөндәрди.À

3 Ону Јә�уда падша�ы Сидгиј-
јәнин3 Бабилә, Навуходоносор
падша�ын јанына ҝөндәрдији
Шафан4 оғлу Иласа вә Хилгиј-
јә оғлу Ҹәмәри апарды. Намә-
дә дејилирди:

4 «Исраилин Алла�ы, орду-
лар Алла�ы Је�ова Јерусә-
лимдән Бабилә сүрҝүн етди-
ји халга белә дејир: 5 “Евләр
тикиб јашајын. Бағ салыб меј-
вәсини јејин. 6 Арвад алын,
оғул-гыз са�иби олун, оғулла-
рыныза гыз алын, гызлары-
нызы әрә верин, гој онлар
да оғул-гыз са�иби олсунлар.
Орада төрәјиб чохалын,
азалмајын. 7 Сизи сүрҝүн
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етдијим шә�әрин әмин-аман-
лығы үчүн чалышын, о шә�әр-
дән өтрү Је�оваја дуа един,
чүнки оранын әмин-аманлығы
сизин әмин-аманлығыныз де-
мәкдир.* 8 Чүнки Исраилин
Алла�ы, ордулар Алла�ы Је-
�ова белә дејир: “Гојмајын ара-
ныздакы пејғәмбәрләр, фалчы-
лар сизи алдатсын,+ онла-
рын ҝөрдүјү јухулара гулаг ас-
мајын. 9 Чүнки онлар Мәним
адымдан сизә јалан пејғәмбәр-
лик едирләр. Онлары Мән ҝөн-
дәрмәмишәм”,, — бәјан едир
Је�ова».

10 «Је�ова белә дејир: “Ба-
билдә јетмиш ил тамам оланда
сизә нәзәр салаҹағам,- сизи бу
јерә ҝәтириб вәдими ҝерчәк-
ләшдирәҹәјәм”.¸

11 “Мән сизинлә бағлы ниј-
јәтими билирәм, — бәјан едир
Је�ова, — сизә бәла јох, әмин-
аманлыг вермәк нијјәтиндә-
јәм,/ амалым сизә ҝөзәл ҝә-
ләҹәк, үмид бәхш етмәкдир.1

12 Сиз Мәни чағыраҹагсыныз,
ҝәлиб дуа едәҹәксиниз, Мән дә
сизи ешидәҹәјәм”.À

13 “Мәни ахтараҹагсыныз
вә сидги-үрәкдән ахтардығы-
ныз үчүн тапаҹагсыныз.3

14 Өзүмү сизә ашкар едәҹә-
јәм,4 — бәјан едир Је�ова. —
Мән сиздән әсир ҝедәнләри
бир јерә топлајаҹағам, сизи
бүтүн халгларын ичиндән, сә-
пәләдијим јерләрдән јығаҹа-
ғам.S Сизи �арадан сүрҝүн ет-
мишдимсә, ора ҝери гајтараҹа-
ғам”.m Је�ова бәјан едир.

15 Амма сиз дејирсиниз:
“Је�ова Бабилдә бизә пејғәм-
бәрләр вериб”.

16 Давудун тахтында оту-
ран падша�а,U бу шә�әрдә ја-
шајан ҹамаата, сизинлә сүрҝү-
нә апарылмајан гардашлары-
ныза Је�ованын сөзү будур:
17 “Ордулар Алла�ы Је�ова

дејир: “Мән онларын үстүнә
гылынҹ, аҹлыг, азар ҝөндәри-
рәм.* Онлары хараб, јемәјә ја-
рамајан чүрүк� әнҹир кими
едәҹәјәм”.+

18 “Онлары гылынҹла, аҹ-
лыгла, азарла тәгиб едәҹә-
јәм., Мән онлары дүнјанын
бүтүн сәлтәнәтләринә сәпә-
ләјәҹәјәм, халглар онлара ба-
хыб мат галаҹаг, дә�шәтә ҝә-
ләҹәк,- онлара фит чалаҹаг,¸

ләнәт охујаҹаг, ришхәнд едә-
ҹәк./ 19 Чүнки онлар дөнә-
дөнә ҝөндәрдијим пејғәмбәр
гулларым васитәсилә дедијим
сөзләрә гулаг асмырлар”,1 —
бәјан едир Је�ова.
“Сиз дә Мәнә гулаг асмыр-

сыныз”,À — бәјан едир Је�ова.
20 Одур ки, Је�ованын сө-

зүнү ешидин, еј Јерусәлим-
дән Бабилә сүрҝүн етдијим
адамлар. 21 Исраилин Алла-
�ы, ордулар Алла�ы Је�о-
ва белә дејир: “Мәним адым-
ла јалан пејғәмбәрликләр сөј-
ләјән3 Голај оғлу Ә�әби вә
Мәсејјә оғлу Сидгијјәни Ба-
бил падша�ы Навуходоносо-
ра тәслим едирәм. О, ҝө-
зүнүзүн габағында онлары өл-
дүрәҹәк. 22 Онларын башы-
на ҝәләнләр Бабилә сүрҝүн
олунан јә�удалыларын дилин-
дә гарғыша чевриләҹәк. Де-
јәҹәкләр: “Ҝөрүм Је�ова сәни
Бабил падша�ынын дири-дири
јандырдығы Сидгијјә илә Ә�ә-
бин ҝүнүнә салсын!” 23 Чүн-
ки онлар Исраилдә биабырчы-
лыг едир,4 сојдашларынын ар-
вадлары илә зина едир, Мәним
адымдан јалан сөзләр, онла-
ра бујурмадығым шејләри сөј-
ләјирләр.S

“Мән бундан аҝа�ам, буна
ша�идәм”,m — бәјан едир Је�о-
ва».
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24 «Не�ламлы Шәмаја* сөј-
лә ки, 25 Исраилин Алла�ы,
ордулар Алла�ы Је�ова белә
дејир: “Сән Јерусәлимдәки ҹа-
маата, ка�ин Мәсејјә оғлу Сә-
фәнјаја+ вә ка�инләрә өз адын-
дан мәктуб ҝөндәриб демисән:
26 “Је�ова сәни ка�ин Јә�ја-
дајын јеринә гојуб ки, Је-
�ованын евинә нәзарәт едә-
сән, өзүнү пејғәмбәр кими
апаран �әр сәрсәринин иши-
нә бахасан, ону күндәјә са-
ласан., 27 Бәс нијә аранызда
өзүнү пејғәмбәр кими апаран-

әнатутлу Әрәмјаны¸ ҹәзалан-
дырмырсан? 28 О, �әтта Ба-
билә, бизә бу хәбәри ҝөндә-
риб: “Сүрҝүн узун чәкәҹәк! Ев-
ләр тикиб јашајын, бағ салыб
мејвәсини јејин”»./

29 Ка�ин Сәфәнја1 бу мәк-
тубу Әрәмја пејғәмбәрә охуду.
30 Онда Әрәмјаја Је�ованын
сөзү назил олду: 31 «Сүр-
ҝүндә оланлара хәбәр ҝөн-
дәр: Је�ова не�ламлы Шә-
мај �аггында белә дејир: “Мән
ҝөндәрмәдијим �алда, Шәмај
сизә пејғәмбәрлик етди, сизи
јалана инандырмаг истәди.À

32 Она ҝөрә дә Је�ова белә
дејир: “Мән не�ламлы Шәмајы
вә онун өвладларыны ҹәзалан-
дыраҹағам. Бу халгын арасын-
да онун нәслиндән �еч ким сағ
галмајаҹаг. Халгыма едәҹәјим
јахшылығы о ҝөрмәјәҹәк, чүн-
ки о, халгы Је�оваја гаршы
галдырыр, — бәјан едир Је�о-
ва”».

30 Әрәмјаја Је�ованын сө-
зү назил олду: 2 «Ис-

раилин Алла�ы Је�ова белә
дејир: “Сәнә дедијим бүтүн
сөзләри бир китаба јаз.
3 Чүнки Је�ова белә бәјан
едир: “Ҝүн ҝәләҹәк, халгым-
дан, Исраиллә Јә�удадан
әсир ҝедәнләри ата-бабалары-

на вердијим дијара ҝери гај-
тараҹағам.* Онлар јенидән ора
са�иб олаҹаглар”. Је�ова белә
дејир”».+

4 Је�ованын Исраиллә Јә-
�удаја дедији сөзләр бунлар-
дыр.
5 Је�ова белә дејир:
«Горхудан титрәјәнләрин
сәси ҝәлир.

Һәр јанда дә�шәт �өкм
сүрүр, динҹликдән әсәр-
әламәт јохдур.

6 Сорушун, ҝөрүн �еч киши
доғар?

Бәс нә үчүн ҝүҹлү киши-
ләри

Доған гадынлар кими, га-
рынларыны тутан ҝөрү-
рәм?,

Нијә �амынын бәнизи
солуб?

7 Аман! О ҝүн нә дә�шәтли
ҝүндүр.-

Онун кими ҝүн јохдур.
О ҝүн Јагуб үчүн
сыхынты ҝүнүдүр.

Лакин о гуртулаҹаг».

8 Ордулар Алла�ы Је�ова
бәјан едир: «Һәмин ҝүн Мән
онларын бојнундан бојундуру-
ғу сындыраҹағам, бағларыны
гыраҹағам, бир дә јаделлиләр
онлары көлә етмәјәҹәкләр.
9 Онлар Алла�лары Је�оваја
вә үзәрләринә гојаҹағым пад-
ша�лары Давуда хидмәт едә-
ҹәкләр».¸

10 «Сән, еј гулум Јагуб, горх-
ма, — Је�ова бәјан едир.

Дә�шәтә ҝәлмә, еј Исраил./

Сәни узаг дијардан,
Өвладларыны сүрҝүн
едилдикләри мәмләкәт-
дән гуртараҹағам.1

Јагуб гајыдаҹаг, динҹ,
архајын јашајаҹаг.

Ону �үркүдән олмајаҹаг».À
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11 «Чүнки Мән сәнинләјәм, —
бәјан едир Је�ова, —
сәни гуртараҹағам.

Амма сәни араларына
сәпәләдијим халглары
мә�в едәҹәјәм.*

Сәни исә мә�в
етмәјәҹәјәм.+

Сәни лазыми өлчүдә
исла� едәҹәјәм,

Ҹәзасыз бурахмајаҹағам».,

12 Је�ова белә дејир:
«Сәнин зәдән
сағалмаздыр,-

Јарана мәл�әм јохдур.
13 Мүдафиәнә галхан јохдур,

Хорана шәфа јохдур.
Сәнә әлаҹ тапылмыр.

14 Ашигләрин сәни унудуб.¸

Да�а сәни ахтармырлар.
Сәнә дүшмән зәрбәси
ендирдим,/

Рә�мсизләр кими ҹәзалан-
дырдым.

Чүнки ҝүна�ын бөјүк,
тәгсирин чохдур.1

15 Зәдәләринә ҝөрә
нә налә чәкирсән?

Ағрын кәсилән дејил!
Ҝүна�ынын бөјүклүјүнә,
тәгсиринин чохлуғуна
ҝөрәÀ

Буну сәнин башына ҝәтир-
дим.

16 Она ҝөрә дә сәни мә�в
едәнләр мә�в олаҹаг,3

Сәнин дүшмәнләрин дә
әсир ҝедәҹәк.4

Сәни гарәт едәнләр
гарәт едиләҹәк,

Сәни талан едәнләр
талан олаҹаг».S

17 «Амма сәнә шәфа верәҹә-
јәм, јараларыны сағалда-
ҹағам,m — бәјан едир Је-
�ова.

Һәрчәнд ки сәни сәфил ад-
ландырырдылар,

Сәнә “�еч кимин итириб-
ахтармадығы Сион” де-
јирдиләр”».*

18 Је�ова белә дејир:
«Мән Јагуб чадырларын-
дан әсир ҝедәнләри бир
јерә топлајаҹағам,+

Онун чадырларына јазы-
ғым ҝәләҹәк.

Шә�әр јенидән �әмин тәпә-
нин үстүндә гурулаҹаг,,

Гала әввәлки јериндә
уҹалаҹаг.

19 О јерләрдән шүкранлар,
ҝүлүш сәсләри ешидилә-
ҹәк.-

Онлары чохалдаҹағам,
аз олмајаҹаглар.¸

Сајларыны артыраҹағам�,
Әзәмәтли олаҹаглар./

20 Онун оғуллары әввәлки
кими олаҹаг.

Халгы өнүмдә көк салаҹаг.1

Она зүлм едәнләри ҹәза-
ландыраҹағам.À

21 Өндәри өзүнүнкүләрдән
олаҹаг,

Рә�бәр өз ичиндән чыха-
ҹаг.

Ону Өзүмә јахынлашдыра-
ҹағам, о да Мәнә јахынла-
шаҹаг.

Ахы башга ҹүр ким
ҹүрәт едиб Мәнә јахын-
лаша биләр?» — бәјан
едир Је�ова.

22 «Сиз Мәним халгым ола-
ҹагсыныз,3 Мән исә си-
зин Алла�ыныз».4

23 Будур, Је�ованын гәзәби
фыртынатәк гопаҹаг,S

Писләрин башында шид-
дәтли гасырғатәк дөвр
едәҹәк.

24 Нијјәти јеринә јетмәјинҹә,
�әјата кечмәјинҹә,
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Је�ованын гызғын гәзәби
сәнҝимәјәҹәк.*

Заманын сонунда буну
анлајаҹагсыныз.+

31 Је�ова бәјан едир: «Һә-
мин вахт Мән бүтүн Ис-

раил гәбиләләринин Алла�ы
олаҹағам, онлар исә Мәним
халгым».,

2 Је�ова белә дејир:
«Исраил динҹлик јеринә
ҝедәндә

Гылынҹдан гуртулан халг
сә�рада Алла�дан лүтф
ҝөрдү».

3 Је�ова узагдан мәнә ҝөрү-
нүб деди:

«Сәни әбәди мә�әббәтлә
севдим.

Мә�әббәтлә сәни Өзүмә
тәрәф чәкдим.-

4 Сәни јенидән гураҹағам,
бәрпа олаҹагсан.¸

Еј бакирә Исраил, јенә
әлинә гавал алаҹагсан,

Шадлыг ичиндә рәгс
едәҹәксән./

5 Сәмәријјә дағларында
үзүмлүкләр салаҹагсан,1

Бағбанлар бағ салыб
барындан јејәҹәкләр.À

6 Ҝүн ҝәләҹәк Әфраим дағ-
ларындакы ҝөзәтчиләр
чағыраҹаглар:

“Галхын, Сиона, Алла�ы-
мыз Је�ованын �үзуруна
ҝедәк”».3

7 Је�ова белә дејир:
«Севинә-севинә Јагуба
сәсләнин.

Севинҹдән �ајгырын, чүн-
ки халгларын башында-
сыныз.4

Буну ҹар чәкин. Мәд�
сөјләјиб дејин:

“Еј Је�ова, халгыны,
Исраилдән сағ галанлары
хилас ет”.S

8 Онлары шимал өлкәсиндән
гајтараҹағам.*

Јерин уҹгарларындан топ-
лајаҹағам.+

Онларын арасында кор,
топал,,

Һамилә, доғуш санҹысы
чәкән дә олаҹаг.

Һамысы бир бөјүк иҹма
кими бура гајыдаҹаг.-

9 Ағлаја-ағлаја ҝәләҹәкләр.¸

Онлары ҝери ҝәтирәҹәјәм,
лүтф диләјә-диләјә гајы-
даҹаглар.

Онлары �амар јолла ајагла-
ры бүдрәмәдән

Ахар сулар кәнарына ҝәти-
рәҹәјәм./

Чүнки Мән Исраилин Ата-
сыјам, Әфраим Мәним ил-
кимдир».1

10 Еј халглар, Је�ованын
сөзүнү динләјин!

Узаг адаларда ҹар чәкин:À

«Исраили пәрән-пәрән
едән онлары топлајаҹаг,

Сүрүсүнү горујан чобантәк
онлары горујаҹаг.3

11 Је�ова Јагубу гуртараҹаг,4

Ону өзүндән ҝүҹлү олан
бирисинин әлиндән ала-
ҹаг.S

12 Онлар Сионун зирвәсинә
галхыб севинҹлә �ајгыра-
ҹаг,m

Је�ованын кәрамәтинә
ҝөрә,

Тахыла, тәзә шәраба,U јаға,
Сүрүдәки, нахырдакы бала
�ејванлара ҝөрәV үзләри
шәфәг сачаҹаг.

Јахшыҹа суварылмыш бағ
кими олаҹаглар,Ä

Да�а �еч вахт саралыб-сол-
мајаҹаглар».W

13 «О заман гыз, оғлан, гоҹа
Бирҝә рәгс едиб шәнләнә-
ҹәк.Y
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Онларын јасыны шадлыға
чевирәҹәјәм,*

Онлара тәскинлик верәҹә-
јәм, гүссәдән гуртарыб
севиндирәҹәјәм.+

14 Ка�инләри бол немәтләрлә
дојураҹағам,

Халгым кәрамәтимлә бәс-
ләниб дојаҹаг»,, — бәјан
едир Је�ова.

15 «Је�ова белә дејир:
“Рамада- сәс ешидилир,
ағлашма, фәрјад сәси.

Рә�илә оғулларына ҝөрә
ағлајыр,¸

Тәсәлли тапмаг истәмир.
Чүнки оғуллары артыг
јохдур”»./

16 Је�ова белә дејир:
«Ағлајыб-сызлама,
ҝөз јашы төкмә,

Зә�мәтинин әвәзини
алаҹагсан,

Онлар дүшмән өлкәсиндән
гајыдаҹаглар,1 —
бәјан едир Је�ова.

17 Ҝәләҹәјин үчүн үмид
вар,À — бәјан едир Је�ова,

Оғулларын өз вәтәнләринә
гајыдаҹаг».3

18 «Мән Әфраимин наләсини
ешитдим:

“Сән мәни ә�лиләшдирил-
мәмиш дана кими
тәрбијә етдин,

Мән дә дүзәлдим.
Мәни ҝери гајтарсан,
ҹанла-башла гајыдарам.

Чүнки Сән мәним Алла-
�ымсан, Је�ова.

19 Пис јолдан дөнүб
пешман олдум,4

Ағлым башыма ҝәләндә
дизимә-дизимә дөјдүм.

Хәҹаләт чәкдим,
рәзил олдум,S

Чүнки ҝәнҹлијимин рүсвај-
чылығыны чијинләримдә
дашыјырдым”».

20 «Мәҝәр Әфраим әзиз оғлум,
севимли өвладым дејил?*

Ону нә гәдәр писләсәм дә,
унутмурам.

Онун үчүн үрәјим ган ағла-
јыр,+

Она рә�м едәҹәјәм”», —
бәјан едир Је�ова.,

21 «Өзүн үчүн јол нишан-
лары,

Јол ҝөстәрән ишарәләр
гој.-

Баш јола, ҝедәҹәјин јола
фикир вер,¸

Еј бакирә Исраил, ҝери га-
јыт, шә�әрләринә дөн.

22 Еј вәфасыз гыз, нә вахта
кими гәрарсыз олаҹаг-
сан?

Је�ова дүнјада јени бир
шеј јарадыб:

Гадын кишинин далынҹа
дүшәҹәк».

23 Исраилин Алла�ы, орду-
лар Алла�ы Је�ова дејир:
«Мән онлардан сүрҝүнә ҝедән-
ләри ҝери ҝәтирәндә Јә�уда
мәмләкәтиндә вә шә�әрләрин-
дә јенә дејәҹәкләр: “Еј сале�-
лик дијары,/ еј мүгәддәс дағ,1

гој Је�ова сәни мүбарәк гыл-
сын!” 24 Орада јә�удалылар,
шә�әр сакинләри, әкинчиләр,
чобанлар бирликдә јашајаҹаг.À

25 Мән јорғун адама тәравәт,
тагәтсизә ҝүҹ верәҹәјәм».3

26 Онда ҝөзләрими ачыб
ојандым, јухум ширин иди.

27 Је�ова бәјан едир: «Ҝүн
ҝәләҹәк Исраил еви илә Јә�у-
да евинә инсан вә �ејван тоху-
му әкәҹәјәм».4

28 «Онлары көкүндән го-
пармаға, учурмаға, јерлә јек-
сан етмәјә, дағытмаға, онла-
ра зәрәр вурмаға неҹә �азыр
идимсәS, онлары тикмәјә вә әк-
мәјә дә елә �азыр олаҹағам,m —
бәјан едир Је�ова. — 29 О
вахт �еч ким демәјәҹәк: “Ата-
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лар кал үзүм једи, ушагларын
диши гамашды”.* 30 Һәр кәс
өз тәгсиринә ҝөрә өләҹәк, кал
үзүм јејәнин өз диши гамаша-
ҹаг».

31 Је�ова бәјан едир: «Ҝүн
ҝәләҹәк Исраил еви вә Јә�у-
да еви илә јени ә�д бағлаја-
ҹағам.+ 32 Бу ә�д әлләриндән
тутуб Мисирдән чыхардығым
ҝүн ата-бабалары илә бағла-
дығым ә�дә бәнзәмәјәҹәк., Он-
ларын са�иби� олдуғум �алда,
�әмин ә�ди позмушдулар,- —
бәјан едир Је�ова».

33 «О ҝүнләрдән сонра Ис-
раил еви илә бағлајаҹағым ә�д
будур: ганунуму онларын да-
хилинә гојаҹағам,¸ үрәкләринә
јазаҹағам./ Мән онларын Алла-
�ы олаҹағам, онлар да Мәним
халгым»,1 — бәјан едир Је�ова.

34 «Артыг гоншу гоншу-
ја, гардаш гардаша “Је�ованы
таны” демәјәҹәк.À Чүнки бала-
ҹадан тутмуш бөјүјәдәк �амы
Мәни таныјаҹаг,3 — бәјан едир
Је�ова. — Чүнки онларын тәг-
сирини бағышлајаҹағам, ҝү-
на�ларыны бир дә јада салма-
јаҹағам».4

35 Ады ордулар Алла�ы олан
Је�ова,

Ҝүндүзү ишыгландырмаг
үчүн ҝүнәши верән,

Ҝеҹәни ајдынлашдыран ај-
дан, улдузлардан өтрү
гајдалар гојан,

Дәнизи чалхалајан, далға-
лары ша�ә галдыран

Је�ова белә дејир:S

36 «Әҝәр нә вахтса бу гајда-
ганунлар позулса,

Јалныз онда Исраил өв-
ладлары бир халг кими
өнүмдән �әмишәлик јох
олар, — бәјан едир Је�о-
ва».m
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37 Је�ова белә дејир: «Әҝәр
јухарыда ҝөјләри өлчмәк, аша-
ғыда јерин тәмәлини арашды-
рыб өјрәнмәк мүмкүн олса,
јалныз онда бүтүн Исраил өв-
ладларыны әмәлләринә ҝөрә
рәдд едәрәм, — бәјан едир Је-
�ова».*

38 «Ҝүн ҝәләҹәк, — Је�ова
бәјан едир, — шә�әр Һәнанил
гүлләсиндән+ Күнҹ дарвазаја,

гәдәр Је�ова үчүн тикиләҹәк.-

39 Өлчү ипи¸ дүз Гариб тә-
пәсинә узадылаҹаг, орадан да
Гуә�ә дөнәҹәк. 40 Ҹәсәдләр
вә күлләр дәрәсинин �әр јери,
Гидрон вадисинә,/ шәргә доғ-
ру Ат дарвазасынын1 күнҹүнә-
дәк узанан бүтүн бағлар Је�о-
ва үчүн мүгәддәс олаҹаг.À О,
бир да�а көкүндән гопарылма-
јаҹаг, дағылмајаҹаг».

32 Јә�уда падша�ы Сид-
гијјәнин �акимијјәтинин

онунҹу илиндә, Навуходоносо-
рун �акимијјәтинин он сәкки-
зинҹи илиндә Әрәмјаја Је-
�ованын сөзү назил олду.3

2 Һәмин вахт Бабил пад-
ша�ынын гошунлары Јеру-
сәлими мү�асирәјә алмыш-
ды. Әрәмја пејғәмбәр Јә�у-
да падша�ынын сарајында-
кы Кешикчи �әјәтиндә дустаг
иди.4 3 Јә�уда падша�ы Сид-
гијјә ону �әбс едибS демиш-
ди: «Нә үчүн сән пејғәмбәр-
лик едиб дејирсән: “Је�ова
белә дејир: “Мән бу шә�әри
Бабил падша�ына тәслим едә-
ҹәјәм, о, шә�әри зәбт едә-
ҹәк,m 4 Јә�уда падша�ы Сид-
гијјә кәлданиләрин әлиндән
гуртула билмәјәҹәк. О, Ба-
бил падша�ына тәслим еди-
ләҹәк, падша� онунла үз-үзә,
ҝөз-ҝөзә данышаҹаг. U 5 Сид-
гијјәни Бабилә апараҹаг. Сид-
гијјә она нәзәр салаҹағым вах-
та кими орада галаҹаг, — бәјан
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едир Је�ова. — Сән кәлдани-
ләрлә дөјүшсән дә, уғур газан-
мајаҹагсан”».*

6 Әрәмја деди: «Мәнә Је-
�ованын сөзү назил олду:
7 “Әмин Сәллумун оғлу Һәна-
мил сәнин јанына ҝәлиб дејә-
ҹәк: “Әнатутдакы торпаг са�ә-
ми ал,+ чүнки ону алмаға би-
ринҹи сәнин �үгугун чатыр”».,

8 Је�ованын дедији кими,
әмим оғлу Һәнамил Кешикчи
�әјәтинә, јаныма ҝәлиб деди:
«Истәјирәм Бинјаминдә, Әна-
тутдакы торпағымы аласан,
чүнки она са�иб олмаға, ону
алмаға сәнин �үгугун чатыр.
Ону ал». Онда мән билдим ки,
бу, Је�овадандыр.

9 Беләҹә, мән әмим оғлу Һә-
намилдән Әнатутдакы тор-
пағы алдым. Једди шекел�
вә он шекел ҝүмүш чәкиб
она вердим.- 10 Сонра алгы-
сатгыны сәнәдләшдириб¸ мө-
�үрләдим, ша�идләр чағыр-
дым/ вә пулу тәрәзидә чәкдим.
11 Гајда-гануна әсасән мө�үр-
ләнмиш сатыш сәнәдини, �әм-
чинин мө�үрсүз сәнәди ҝө-
түрдүм. 12 Сатыш сәнәдини
әмим оғлу Һәнамилин, сәнәди
имзалајан ша�идләрин вә Ке-
шикчи �әјәтиндә1 отуран јә-
�удиләрин ҝөзү гаршысында
Мә�сај оғлу Нурја�ын оғлуÀ Бә-
руха3 вердим.

13 Онларын гаршысында
Бәруха дедим: 14 «Исраилин
Алла�ы, ордулар Алла�ы Је-
�ова белә бујурур: “Бу сәнәд-
ләри — мө�үрлү сатыш сәнәди-
ни вә мө�үрсүз сәнәди ҝөтүр,
сахсы габа гој ки, узун мүддәт
галсын”. 15 Исраилин Алла-
�ы, ордулар Алла�ы Је�ова
белә дејир: “Бу өлкәдә јенидән
евләр, торпаглар, үзүмлүкләр
алынаҹаг”».4
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16 Сатыш сәнәдини Нурја�
оғлу Бәруха верәндән сон-
ра Је�оваја дуа етдим: 17 «Ја
Күлли-Ихтијар Је�ова, Сән бө-
јүк гүдрәтинлә, гүввәтли го-
лунла јери-ҝөјү јаратмысан.*

Сәнин үчүн мүмкүн олмајан
�еч нә јохдур. 18 Сән мин-
ләрҹә инсана мә�әббәт ҝөс-
тәрирсән. Сән аталарын тәг-
сиринин әвәзини онлардан
сонра ҝәлән оғулларына чәк-
дирирсән.+ Сән тәксән, улусан,
гадир Алла�сан, адын ордулар
Алла�ы Је�овадыр. 19 Ама-
лын уҹа, ишләрин әзәмәт-
лидир., Сән бәшәр өвладла-
рынын бүтүн јолларыны сејр
едирсән ки,- �әр кәсә јолуна,
әмәлинә ҝөрә әвәз верәсән.¸

20 Сән Мисир дијарында бу
ҝүн дә �амыја мәлум олан
әламәтләр, мөҹүзәләр ҝөстәр-
дин вә буҝүнкү кими, Исраил-
дә вә бүтүн дүнјада шө�рәт
газандын./ 21 Халгын Исраи-
ли әламәтләрлә, мөҹүзәләр-
лә, ҝүҹлү әлинлә, гүввәтли
голунла, ва�имәли ишләрин-
лә Мисир торпағындан чыхар-
дын.1

22 Сонра ата-бабаларына
анд ичиб вәд етдијин бу тор-
пағы,À сүд-бал ахан дијары он-
лара вердин.3 23 Онлар ҝә-
либ бура са�иб олдулар, амма
Сәнә итаәт етмәдиләр, гану-
нуна табе олмадылар, �еч
бир әмрини јеринә јетирмә-
диләр. Онда Сән онларын ба-
шына бу фәлакәти ҝәтирдин.4

24 Будур, дүшмән шә�әри ис-
тила етмәк үчүн мү�асирә
бәндләри гуруб,S гылынҹ,m аҹ-
лыг, азарU уҹбатындан шә�әр
онунла дөјүшән кәлданиләрин
әлинә кечәҹәк. Өзүн дә ҝөрүр-
сән ки, дедијин �әр шеј јеринә
јетиб. 25 Амма Сән, еј Күлли-
Ихтијар Је�ова мәнә дедин:
“Ҝет пул вер, торпаг ал вә ша-
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�идләр чағыр”, �албуки шә�әр
кәлданиләрин әлинә кечәҹәк».

26 Онда Әрәмјаја Је�ова-
нын сөзү назил олду:
27 «Мән Је�ова бүтүн бәшә-
рин Алла�ыјам. Мәним үчүн
мүмкүн олмајан бир шеј вар-
мы? 28 Буна ҝөрә дә Је�о-
ва дејир: “Мән бу шә�әри
кәлданиләрә, Бабил падша�ы
Навуходоносора тәслим еди-
рәм, о, шә�әри истила едәҹәк.*

29 Бу шә�әрә гаршы дөјү-
шән кәлданиләр шә�әрә ҝирә-
ҹәк, она од вураҹаг.+ Шә�әри
дә, евләри дә јандыраҹаглар.
О евләрин дамларында ҹамаат
Баала гурбан тәгдим едирди,
башга алла�лара шәраб тәгди-
мәси ҝәтириб Мәни гәзәблән-
дирирди”.,

30 “Исраил вә Јә�уда халгы
ҝәнҹлијиндән бәри јалныз бә-
јәнмәдијим пис ишләр ҝөрүр.-

Исраил халгы әлләринин иши
илә мәни гәзәбләндирир, — бә-
јан едир Је�ова. — 31 Бу шә-
�әр тикилдији вахтдан бу ҝү-
нәдәк Мәни анҹаг гәзәблән-
дирир, �иддәтләндирир.¸ Одур
ки, о, өнүмдән јох едилмәли-
дир./ 32 Чүнки Исраил вә Јә-
�уда халгы — падша�лары1,
әјанларыÀ, ка�инләри, пејғәм-
бәрләри,3 Јә�уда ҹамааты, Је-
русәлим ә�ли пис әмәлләрлә
Мәни гәзәбләндирир. 33 Он-
лар Мәнә үзләрини јох, кү-
рәкләрини чевирдиләр.4 Һәр-
чәнд ки Мән дөнә-дөнә он-
лара өјүд-нәси�әт вердим,
амма �еч бири нәси�әтә гу-
лаг асмады.S 34 Ијрәнҹ бүт-
ләрини адымы дашыјан евә
гојуб ораны мурдарладылар.m

35 Бу азмыш кими Бәни-Һин-
ном вадисиндә�U Баалын шә-
рәфинә сәҹдәҝа�лар дүзәлтди-
ләр ки, оғул-гызларыны одда
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јандырыб Молекә гурбан вер-
синләр.* Мән Јә�уданы ҝүна�а
сүрүкләјән бу ијрәнҹ шеји нә
бујурмушдум,+ нә дә ағлымдан
кечирмишдим”.

36 Сиз дејирсиниз ки, бу
шә�әр “гылынҹла, аҹлыгла,
азарла Бабил падша�ына тәс-
лим едиләҹәк”. Амма Исраи-
лин Алла�ы Је�ова белә дејир:
37 “Онлары гејз-гәзәбимлә,
бөјүк �иддәтимлә сәпәләдијим
өлкәләрдән јығаҹағам., Онла-
ры бура гајтарыб әмин-аман-
лыгда јашадаҹағам.- 38 Он-
лар Мәним халгым олаҹаг, Мән
дә онларын Алла�ы.¸ 39 Он-
лара бир үрәк,/ бир јол ве-
рәҹәјәм ки, өзләринин вә өв-
ладларынын рифа�ы наминә
�әмишә Мәндән горхсунлар.1

40 Онларла әбәди ә�д кәсәҹә-
јәм,À бу ә�дә ҝөрә �еч вахт
онлардан јахшылығымы әсир-
ҝәмәјәҹәјәм,3 үрәкләринә хо-
фуму салаҹағам ки, �еч вахт
Мәндән үз дөндәрмәсинләр.4

41 Онлара јахшылыг етмәк-
дән севинҹ дујаҹағам,S онла-
ры бу торпагда әкәҹәјәм.m Буну
ҹан-дилдән едәҹәјәм”».

42 «Је�ова белә бәјан едир:
“Онларын башына бу бөјүк бә-
ланы ҝәтирдијим кими, вәд ет-
дијим јахшылыглары да он-
лара едәҹәјәм. U 43 Өлкә барә-
дә “хараба галыб, адам, �ејван
јохдур, кәлданиләрә тәслим
едилиб” десәниз дә, бу өлкәдә
јенә дә торпаглар алынаҹаг”.V

44 “Бинјамин торпағында,
Јерусәлим әтрафында, Јә�уда
шә�әрләриндә,Ä дағлыг бөлҝә-
дәки, дүзәнликдәки шә�әрләр-
дә,W ҹәнуб шә�әрләриндә пул-
ла торпаглар алынаҹаг, сатыш
сәнәдләри тәртиб едиләҹәк,
мө�үрләнәҹәк, ша�идләр ча-
ғырылаҹаг,Y чүнки Мән онлар-
дан сүрҝүнә ҝедәнләри ҝери
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гајтараҹағам”,* — бәјан едир
Је�ова».

33 Кешикчи �әјәтиндә дус-
таг оланда+ Әрәмјаја

икинҹи дәфә Је�ованын сөзү
назил олду: 2 «Јери хәлг
едән Је�ова, она гурулуш ве-
риб мө�кәм бәргәрар едән Је-
�ова, ады Је�ова олан Алла�
белә дејир: 3 “Мәни чағыр,
сәнә ҹаваб верим, билмәди-
јин бөјүк, дәркедилмәз шејлә-
ри сәнә мәмнунијјәтлә билди-
рим”».,

4 «Исраилин Алла�ы Је�о-
ва мү�асирә бәндләри вә гы-
лынҹ уҹбатындан јерлә јек-
сан олан бу шә�әрдәки евләр
вә Јә�уда падша�ларынын ев-
ләри барәдә,- 5 гејз-гәзәбилә
өлдүрдүјү, пис әмәлләри илә
Ону бу шә�әри тәрк етмәјә ва-
дар едәнләр барәдә — кәлда-
ниләрлә дөјүшмәк үчүн ҝәлиб
шә�әри өз мејитләри илә дол-
дуран кәсләр барәдә белә де-
јир: 6 “Мән бу шә�әрә сағ-
ламлыг, шәфа верәҹәјәм.¸ Он-
лары сағалдаҹағам. Онлара
динҹлик, әмин-аманлыг бәхш
едәҹәјәм./ 7 Јә�удадан вә Ис-
раилдән сүрҝүнә ҝедәнләри
ҝери гајтараҹағам.1 Онлары
әввәлки кими дирчәлдәҹәјәм.À

8 Онлары Мәнә гаршы ет-
дикләри ҝүна�лардан, тәгсир-
ләрдән тәмизләјәҹәјәм.3 Мәнә
гаршы етдикләри ҝүна�лары,
тәгсирләри, асиликләри әфв
едәҹәјәм.4 9 Онлара етдијим
бүтүн јахшылыглары ешидән
дүнја халгларынын өнүндә бу
шә�әрин ады Мәни уҹалдаҹаг,
бу шә�әрә ҝөрә Мәни вәсф едә-
ҹәкләр, шәрәфләндирәҹәкләр.S

Онлар шә�әрә ҝөстәрдијим кә-
рамәтә, бәхш етдијим әмин-
аманлыға ҝөрә горхуб-титрәјә-
ҹәкләр”».m

10 «Је�ова белә дејир: “Си-
зин “хараба галыб, адам, �еј-
ван јохдур” дејәҹәјиниз бу јер-
дә, виранә, адамсыз, �ејвансыз
галан Јә�уда шә�әрләриндә,
Јерусәлим күчәләриндә јенә
дә 11 севинҹ, шадлыг �ара-
јы,* бәј-ҝәлин сәси, “ордулар
Алла�ы Је�оваја �әмд един,
чүнки Је�ова кәрамәтлидир,+

мә�әббәти әбәдидир!” дејәнлә-
рин сәси ешидиләҹәк!”,

“Је�ованын евинә шүкран
гурбанлары ҝәтирәҹәкләр,-

чүнки бу өлкәдән сүрҝүн олу-
нанлары ҝери гајтараҹағам,
онлар әввәлки кими олаҹаг-
лар”, — бәјан едир Је�ова».

12 «Ордулар Алла�ы Је�о-
ва белә дејир: “Инсансыз, �еј-
вансыз галмыш бу хараба мәм-
ләкәтдә, онун шә�әрләриндә
јенә дә өрүшләр олаҹаг, чобан-
лар сүрүләрини отараҹаг”.¸

13 “Дағлыг бөлҝәдәки, дү-
зәнликдәки шә�әрләрдә, ҹә-
нуб шә�әрләриндә, Бинјамин
торпағында, Јерусәлимин әт-
рафында,/ Јә�уда шә�әрләрин-
дә1 јенә дә чобанлар гојун-гу-
зуларыны сајаҹаг”, — дејир Је-
�ова».

14 «“Ҝүн ҝәләҹәк, — Је�о-
ва бәјан едир, — Исраил вә
Јә�уда еви илә бағлы верди-
јим ҝөзәл вәди јеринә јетирә-
ҹәјәм.À 15 О ҝүнләрдә, о за-
ман Давудун нәслиндән са-
ле� пө�рә чыхараҹағам.3 О,
өлкәдә сале�ликлә, �агг-әда-
ләтлә давранаҹаг.4 16 О ҝүн-
ләрдә Јә�уда хилас олаҹаг,S

Јерусәлим әмин-аманлыгда ја-
шајаҹаг.m Ону “Сале�лијимиз
Је�овадандыр” дејиб чағыра-
ҹаглар”». U

17 «Је�ова белә дејир: “Ис-
раил евинин тахтында �әми-
шә Давудун сүлаләси олаҹаг.V

18 Јандырма гурбанлары вә

�¿�D 76
* ˛+ 56:B5
��������������������

�¿�D 77
+ �À 7B69
¿` 76B6
¿` 7;B65
¿` 7<B6<

, ¿j 8<B:

- �Z 6<B96
¿` 76B68

¸ ¿j 7>B6:
¿` 7>B5;

/ ¿j 98B57

1 �Z 7>B7
¿` 7>B7

À ¿` 68B:

3 ¿j 8>B6
˛V 57B5

4 ˛+ <9B6
¿j 87B69
¿` 75B78
�S ;B5<

S ¿j :6B7E ;

m �À :B59E 5:
�S ;B5;

��������������������

�*¸ aºbdZ
* ¿` 75B56

+ ˛V =B5;

, 6�Y 9B57
¹4 7B55
˛+ 5>:B5
¿j 56B8
�S ;B5<

- �, ;B56
˛+ 5>;B66

¸ ¿j :9B5>
¿` 76B87

/ ¿` 5;B6:

1 ¿` 76B88

À ¿` 6=B5>

3 ¿j 97B6
˛V :B56
�Ñ 66B5:

4 ¿j 55B5E 8
¿` 67B9
	+ 5B=

S ¿j 89B5;

m Á4 6<B6:

U ¿` 67B:

V 6	j ;B5:E 5;
5�/ 6B8
˛+ <=B6>E 6=
¿j =B;
�V 5B76E 77

¿�¿��� 77B5—5< 1076



башга гурбанлар тәгдим ет-
мәк, тахыл тәгдимәләри јан-
дырмаг үчүн өнүмдә �әмишә
лавили ка�инләр олаҹаг”».

19 Јенидән Әрәмјаја Је�о-
ванын сөзү назил олду:
20 «Је�ова белә дејир: “Әҝәр
ҝүндүз, ҝеҹә өз вахтында ол-
масын дејә, ҝүндүзлә, ҝеҹә
илә бағлы ә�дими поза бил-
сәниз,* 21 јалныз онда гулум
Давудла бағладығым ә�д по-
зула биләр,+ Давудун тахтын-
да онун сүлаләсиндән �еч ким
отурмаз., Хидмәтчиләрим ла-
вили ка�инләрлә бағладығым
ә�д дә јалныз онда позула би-
ләр.- 22 Гулум Давудун, Мәнә
хидмәт едән лавилиләрин өв-
ладларыны саја-�есаба ҝәлмә-
јән сәма ордусу гәдәр, дәниз
гуму гәдәр чохалдаҹағам”».

23 Әрәмјаја јенә Је�ованын
сөзү назил олду: 24 «Фикир
верирсән, бу халг нә дејир: “Је-
�ова вахтилә сечдији ики нәс-
ли рәдд едәҹәк”? Онлар Мәним
халгымы алчалдыр, артыг ону
халг �есаб етмир.

25 Је�ова белә дејир: “Ҝүн-
дүзлә, ҝеҹә илә бағлы ә�ди-
ми,¸ јерин, ҝөјүн ганунлары-
ны тәсис едиб позмадығым
кими,/ 26 Јагуб нәслини�, гу-
лум Давудун нәслини дә �еч
вахт рәдд етмәјәҹәјәм. Ибра-
�имин, Ис�агын вә Јагубун өв-
ладлары үзәриндә онун нәс-
ли �өкмранлыг едәҹәк. Чүнки
Мән онлардан сүрҝүнә ҝедән-
ләри ҝери ҝәтирәҹәјәм,1 онла-
ра рә�м едәҹәјәм”».À

34 Бабил падша�ы Навухо-
доносор гошунлары илә,

табелијиндәки падша�лыглар-
ла вә бүтүн халгларла Јеру-
сәлимә вә онун бүтүн шә�әр-
ләринә гаршы дөјүшдүјү вахт
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Әрәмјаја Је�ованын сөзү на-
зил олду:*

2 «Исраилин Алла�ы Је�о-
ва белә дејир: “Ҝет, Јә�уда
падша�ы Сидгијјәјә+ сөјлә ки,
Је�ованын сөзү будур: “Бу шә-
�әри Бабил падша�ына тәслим
едирәм. О, шә�әрә од вураҹаг.,

3 Сән онун әлиндән гуртула
билмәјәҹәксән. Сәни тутуб она
тәслим едәҹәкләр.- Бабил пад-
ша�ы сәнинлә үз-үзә, ҝөз-ҝөзә
данышаҹаг. Сән Бабилә ҝедә-
ҹәксән”.¸ 4 Амма сән, еј Јә�у-
да падша�ы Сидгијјә, Је�ова-
нын сөзүнү ешит. Је�ова сә-
нин �аггында дејир: “Сән гы-
лынҹла өлмәјәҹәксән. 5 Өз
әҹәлинлә өләҹәксән./ Ата-ба-
баларын үчүн, сәндән әввәл
олан падша�лар үчүн бухур
јандырдыглары кими, сәнин
үчүн дә бухур јандыраҹаглар.
“Вај падша�ымыз” дејиб сәни
ағлајаҹаглар. Буну Мән деји-
рәм” — бәјан едир Је�ова”».

6 Әрәмја пејғәмбәр бу сөз-
ләри Јерусәлимдә Јә�уда пад-
ша�ы Сидгијјәјә сөјләди.
7 Һәмин вахт Бабил падша�ы-
нын гошунлары Јерусәлимә вә
Јә�уданын ишғал олунмамыш
шә�әрләринә, Ла�ишә1 вә Әз-
гајаÀ гаршы дөјүшүрдү.3 Јә�у-
данын ишғал олунмамыш гала-
шә�әрләриндән тәкҹә бунлар
галмышды.

8 Әрәмјаја Је�ованын сөзү
назил олду. Бундан әввәл Сид-
гијјә падша� Јерусәлим сакин-
ләри илә онлары көләликдән
азад етмәк барәдә ә�д бағла-
мышды.4 9 Ә�дә ҝөрә �әр кәс
өз ибрани гулуну вә гараба-
шыны азад етмәли иди, јә�уди
сојдашыны көләликдә сахла-
мамалы иди. 10 Бүтүн баш-
чылар вә халг бу ә�дә табе
олмушду. Һәр кәс гул-гараба-
шыны азад етмәк, онлары
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көләликдә сахламамаг барәдә
бағланан ә�ди гәбул етмишди,
ә�дә табе олуб онлары бурах-
мышды. 11 Лакин сонра азад
етдикләри гул-гарабашлары
ҝери гајтарыб јенидән көлә ет-
мишдиләр. 12 Одур ки, Әрәм-
јаја Је�ованын сөзү назил
олду. Је�ова деди:

13 «Исраилин Алла�ы Је�о-
ва белә дејир: “Ата-бабалары-
нызы Мисир дијарындан, көлә-
лик евиндән чыхардығым ҝүн*

онларла ә�д бағлајыб демиш-
дим:+ 14 “Једдинҹи илин со-
нунда өзүнү гул кими сизә
сатан вә алты ил сизә хид-
мәт едән ибрани сојдашы-
нызы� бурахмалысыныз, ону
азад етмәлисиниз”., Амма ата-
бабаларыныз Мәни ешитмәди-
ләр, Мәнә гулаг асмадылар.
15 Бир мүддәт әввәл сиз сој-
дашларынызы азад етмәклә
пис јолунуздан дөнүб бәјәнди-
јим иши ҝөрдүнүз. Адымы да-
шыјан евдә өнүмдә ә�д бағла-
дыныз. 16 Амма сонра фик-
ринизи дәјишдиниз, истәк-
ләринә ҝөрә азад етдијиниз
гул-гарабашлары ҝери гајта-
рыб јенидән көлә етдиниз. Вә
Мәним адымы ләкәләдиниз”.-

17 Она ҝөрә дә Је�ова белә
дејир: “Сиз Мәнә итаәт етмә-
диниз, гардашларынызы, сој-
дашларынызы азадлыға бу-
рахмадыныз.¸ Амма Мән сизи
азад бурахаҹағам, гылынҹ,
азар, аҹлыг ағзына верәҹә-
јәм./ Дүнјанын бүтүн сәлтә-
нәтләри сизә бахыб дә�шә-
тә ҝәләҹәк,1 — бәјан едир Је-
�ова. — 18 Дананы шаггала-
јыб шаггалары арасындан
кечәрәк өнүмдә бағладыгла-
ры ә�диÀ позан, ә�димә хи-
лаф чыхан кәсләрин, 19 дана
шаггаларынын арасындан ке-

78B58 � ÁÀ`eÀZB -*`/*jmZm4mD

чән Јә�уда вә Јерусәлим баш-
чыларынын, сарај мәмурлары-
нын, ка�инләрин, бүтүн өлкә
сакинләринин агибәти белә
олаҹаг: 20 онлары дүшмән-
ләрә, ҹанларынын гәсдинә ду-
ранлара тәслим едәҹәјәм, ме-
јитләри ҝөјдәки гушлара, јер-
дәки �ејванлара јем олаҹаг.*

21 Јә�уда падша�ы Сидгијјә-
ни вә әјанларыны ҝери чәки-
лән дүшмәнләринә,+ ҹанлары-
нын гәсдинә дуранлара, Ба-
бил падша�ынын гошунлары-
на тәслим едәҹәјәм”.,

22 “Фәрман вериб онлары
бу шә�әрә ҝери ҝәтирәҹәјәм.
Онлар дөјүшүб бу шә�әри әлә
кечирәҹәк, она од вураҹаглар.-

Јә�уда шә�әрләрини хараба,
кимсәсиз гојаҹағам”,¸ — бәјан
едир Је�ова».

35 Јә�уда падша�ы Јушиј-
јә оғлу Јә�јакимин/ дөв-

рүндә Әрәмјаја Је�ованын
сөзү назил олду: 2 «Рә�аб-
лыларын1 евинә ҝет вә онлар-
ла даныш. Онлары Је�ованын
мәбәдинә, јемәк отагларындан
биринә ҝәтир вә онлара ичмә-
јә шәраб вер».

3 Мән Һәбәззинјә оғлу
Әрәмјанын оғлу Әзнијаны,
онун гардашларыны, оғулла-
рыны, рә�аблыларын бүтүн
нәслини 4 Је�ованын мәбә-
динә ҝәтирдим. Онлары Ал-
ла� адамы Игдијал оғлу Һә-
нанын оғулларынын јемәк ота-
ғына апардым. Бу отаг га-
пычы Сәллум оғлу Мәсејјәнин
јемәк отағынын үстүндә јерлә-
шән башчыларын јемәк отағы
илә јанбајан иди. 5 Мән шә-
рабла долу пијаләләри вә ҹам-
лары рә�аблыларын гаршысы-
на гојуб дедим: «Шәраб ичин».

6 Амма онлар дедиләр:
«Биз шәраб ичмирик. Чүнки
әҹдадымыз Рә�аб оғлу Јә�унә-
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даб* бизә бујуруб: “Нә сиз, нә
дә оғулларыныз �еч вахт шә-
раб ичмәјин, 7 ев тикмәјин,
тохум сәпмәјин, үзүм бағы
салмајын, она са�иб олма-
јын. Өмрү боју чадырларда
јашајын. Белә един ки, гә-
риб кими јашадығыныз дијар-
да чох јашајасыныз”. 8 Биз
әҹдадымыз Рә�аб оғлу Јә�у-
нәдабын әмр етдији �әр шејә
табе олуруг. Нә өзүмүз, нә ар-
вадларымыз, нә оғулларымыз,
нә дә гызларымыз шәраб ич-
мирик, 9 ев тикиб орада ја-
шамырыг, үзүм бағларымыз,
тарлаларымыз јохдур, тохум
сәпмирик. 10 Чадырларда ја-
шајырыг, әҹдадымыз Јә�унә-
дабын әмринә табе олуруг.
11 Амма Бабил падша�ы На-
вуходоносор бу өлкәјә �үҹум
едәндә+ биз дедик: “Ҝәлин кәл-
даниләрин вә арамиләрин го-
шунларындан ҹанымызы гур-
тарыб Јерусәлимә ҝедәк. Она
ҝөрә инди Јерусәлимдә јаша-
јырыг”».

12 Бу заман Әрәмјаја Је-
�ованын сөзү назил олду:
13 «Исраилин Алла�ы, орду-
лар Алла�ы Је�ова белә де-
јир: “Ҝет, Јә�уда ҹамаатына вә
Јерусәлим ә�линә сөјлә: “Мән
дөнә-дөнә сизә әмр етмәми-
шәм ки, сөзләримә табе
олун?, — бәјан едир Је�ова. —
14 Рә�аб оғлу Јә�унәдаб өв-
ладларына шәраб ичмәмәји бу-
јуруб, онлар да онун әмринә
итаәт едирләр. Бу ҝүнә кими
шәраб ичмирләр, әҹдадлары-
нын әмринә табе олурлар.-

Амма Мән дәфәләрлә сизинлә
данышсам да, сиз Мәнә табе
олмурсунуз.¸ 15 Пејғәмбәр
гулларымы дөнә-дөнә сизин
јаныныза ҝөндәриб/ демишәм:
“Дөнүн пис јолунуздан,1 сале�
әмәлләр ҝөрүн. Башга алла�-
лара ибадәт етмәјин, гуллуг

етмәјин. Онда сизә вә ата-ба-
баларыныза вердијим торпаг-
да јашајарсыныз”.* Амма сиз
гулаг асмадыныз, Мәни ешит-
мәдиниз. 16 Рә�аб оғлу Јә�у-
нәдабын өвладлары әҹдадла-
рынын әмринә табе олур,+

амма бу халг Мәнә гулаг ас-
мыр”».

17 «Одур ки, Исраилин Ал-
ла�ы, ордулар Алла�ы Је�ова
белә дејир: “Будур, сөјләдијим
бәланы Јә�уда вә Јерусәлим
сакинләринин башына ҝәтирә-
ҹәјәм., Чүнки Мән онларла да-
нышдым, онларса гулаг асма-
дылар. Онлары чағырдым, �ај
вермәдиләр”».-

18 Әрәмја рә�аблылара де-
ди: «Исраилин Алла�ы, орду-
лар Алла�ы Је�ова белә дејир:
“Сиз ки әҹдадыныз Јә�унәда-
бын әмринә табе олурсунуз,
онун �еч бир сөзүндән чых-
мырсыныз, дедији �әр сөзү
јеринә јетирирсиниз, 19 она
ҝөрә дә Исраилин Алла�ы, ор-
дулар Алла�ы Је�ова белә сөј-
ләјир: “Рә�аб оғлу Јә�унәда-
бын өвладлары даим �үзурум-
да хидмәт едәҹәк”».

36 Јә�уда падша�ы Јушиј-
јә оғлу Јә�јакимин �аки-

мијјәтинин дөрдүнҹү илиндә¸

Әрәмјаја Је�ованын сөзү на-
зил олду: 2 «Бир тумар ҝө-
түр вә Јушијјәнин дөврүндә
сәнинлә данышдығым илк
ҝүндән бу ҝүнә кими/ Исраил,
Јә�уда вә бүтүн халглар ба-
рәдә1 сәнә дедијим сөзләрин
�амысыны јаз.À 3 Бәлкә, јә�у-
далылар онларын башына ҝә-
тирмәк истәдијим бәла барәдә
ешидиб пис јолларындан дө-
нәрләр. Мән дә онларын тәгси-
рини, ҝүна�ыны әфв едәрәм».3

4 Әрәмја Нурја� оғлу Бәру-
ху4 чағырыб Је�ованын деди-
ји �әр шеји она диктә етди.
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Бәрух да онлары тумара јаз-
ды.* 5 Сонра Әрәмја Бәруха
бујурду: «Мән дустағам, Је�о-
ванын мәбәдинә ҝедә билми-
рәм. 6 Буна ҝөрә ора сән ҝет
вә мәним диктәмлә тумара јаз-
дығын Је�ованын сөзләрини
уҹадан оху. Онлары оруҹ ҝүнү
Је�ованын евиндә, Јә�уданын
бүтүн шә�әрләриндән ҝәлән
ҹамаатын гаршысында оху.
7 Бәлкә, Је�овадан лүтф ди-
ләјәрләр, пис јолларындан дө-
нәрләр. Чүнки бу халгын әлеј-
�инә Је�ованын из�ар етдији
гәзәб вә �иддәт бөјүкдүр».

8 Нурја� оғлу Бәрух Әрәм-
ја пејғәмбәрин дедији �әр шеји
етди. Је�ованын евиндә Је�о-
ванын сөзләрини уҹа сәслә ту-
мардан охуду.+

9 Јә�уда падша�ы Јушиј-
јә оғлу Јә�јакимин, �акимијјә-
тинин бешинҹи илинин доггу-
зунҹу ајында Јерусәлим ә�ли
вә Јә�уда шә�әрләриндән Је-
русәлимә ҝәлән ҹамаат Је�о-
ванын өнүндә оруҹ елан етди.-

10 Онда Бәрух Је�ованын
евиндә мирзә Шафанын¸ оғлу
Ҹәмәринин/ отағында� тумар-
дан Әрәмјанын сөзләрини уҹа-
дан халга охуду. (Отаг јуха-
ры �әјәтдә, Је�ованын евинин
тәзә дарвазасынын ҝиришин-
дә јерләширди.)1

11 Шафан оғлу Ҹәмәринин
оғлу Микај тумардан охунан
Је�ованын сөзләрини ешитди.
12 О, падша� сарајына, ка-
тибин отағына ҝетди. Бүтүн
әјанлар — катиб ӘлшамаÀ, Шә-
мај оғлу Дәлај, А�бур3 оғлу
Әлнәтан4, Шафан оғлу Ҹәмәри,
Һәнанијјә оғлу Сидгијјә вә о
бири әјанлар орада әјләшмиш-
ди. 13 Микај онлара Бәрухун
тумардан халга охудуғу сөзлә-
ри данышды.

7:B5> � �*fd/ U1YÀV \b*¸mZ/*D

14 Онда әјанлар Кушинин
нәтиҹәси, Шәләмјанын нәвә-
си, Нәсәнијјәнин оғлу Јә�уду
Бәрухун јанына ҝөндәриб де-
диләр: «Халгын гаршысында
охудуғун тумары ҝөтүр, бура
ҝәл». Нурја� оғлу Бәрух ту-
мары ҝөтүрүб онларын јаны-
на ҝетди. 15 Әјанлар она де-
диләр: «Ҝәл отур, бу сөзләри
бизә дә оху». Бәрух тумары он-
лара охуду.

16 Онлар тумардакы сөзлә-
ри ешитҹәк горху ичиндә бир-
бириләринә бахдылар вә Бәру-
ха дедиләр: «Бу сөзләри мүт-
ләг падша�а билдирмәлијик».
17 Сонра ондан сорушдулар:
«Сөјлә, бу сөзләри неҹә јаз-
дын? Онун диктәси илә јаз-
дын?» 18 Бәрух ҹаваб верди:
«О, бу сөзләри диктә етди,
мән дә мүрәккәблә тумара јаз-
дым». 19 Онда әјанлар Бәру-
ха дедиләр: «Ҝет ҝизлән. Сән
дә, Әрәмја да ҝизләнин. Јери-
низи �еч ким билмәсин».*

20 Сонра �әјәтә, падша�ын
јанына ҝетдиләр. Тумары исә
катиб Әлшаманын отағында
сахладылар. Ешитдикләри �әр
шеји падша�а данышдылар.

21 Падша� Јә�уду+ тума-
рын далынҹа јоллады. Јә�уд
катиб Әлшаманын отағындан
тумары ҝөтүрүб ҝәтирди. Пад-
ша�ын вә јанында дуран әјан-
ларын гаршысында охумаға
башлады. 22 Доггузунҹу ај�
иди. Падша� гыш сарајында
отурмушду. Өнүндә мангал ја-
нырды. 23 Јә�уд тумары оху-
дугҹа �әр үч-дөрд сүтундан
бир падша� катиб бычағы илә
�әмин �иссәни кәсиб мангал-
да јанан ода атырды. Беләҹә,
бүтүн тумар мангала атылды.
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24 Нә падша�, нә дә онун хид-
мәтчиләри бу сөзләри ешидән-
дә горхмады, јахасыны ҹыр-
мады. 25 Әлнәтан*, Дәлај+ вә
Ҹәмәри, нә гәдәр падша�а јал-
варды ки, тумары јандырма-
сын, падша� онлара гулаг
асмады. 26 Үстәлик, ша�задә
Јарә�миилә, Әзриил оғлу Сә-
рәја�а, Әбдил оғлу Шәләмја-
ја әмр етди ки, катиб Бәруху
вә Әрәмја пејғәмбәри тутуб ҝә-
тирсинләр. Амма Је�ова онла-
ры ҝизләтмишди.-

27 Падша� Әрәмјанын дик-
тәси илә Бәрухун јаздығы ту-
мары јандырандан сонра јени-
дән Әрәмјаја Је�ованын сөзү
назил олду:¸ 28 «Башга бир
тумар ҝөтүр вә Јә�уда пад-
ша�ы Јә�јакимин јандырды-
ғы биринҹи тумардакы/ сөзлә-
ри ејнән јаз. 29 Јә�уда пад-
ша�ы Јә�јаким барәдә белә
сөјлә: “Је�ова дејир: “Сән бу
тумары јандырыб дедин: “Нијә
бурада јазмысан ки, Бабил
падша�ы ҝәлиб бу өлкәни
дағыдаҹаг, өлкәдә инсан, �еј-
ван сахламајаҹаг?”1 30 Одур
ки, Је�ова Јә�уда падша�ы
Јә�јаким барәдә дејир: “Даву-
дун тахтында онун нәслиндән
�еч ким отурмајаҹаг.À Онун
ҹәсәди ҝүндүзүн гызмарын-
да, ҝеҹәнин ајазында галаҹаг.3

31 Тәгсирләринә ҝөрә ондан,
өвладларындан, хидмәтчилә-
риндән �агг-�есаб тәләб едә-
ҹәјәм. Онларын, Јерусәлим ә�-
линин, Јә�уда ҹамаатынын үс-
түнә бәла ҝәтирәҹәјәм. Мән
бу бәла барәдә онлара демиш-
дим,4 амма онлар гулаг асма-
мышдылар”».S

32 Беләҹә, Әрәмја башга
бир тумар ҝөтүрүб катиб Нур-
ја� оғлу Бәруха верди.m Бәрух
Јә�уда падша�ы Јә�јакимин
јандырдығы тумардакы U сөзлә-

ри Әрәмјанын диктәсилә јени-
дән тумара јазды. Ора бу сөз-
ләрә охшар хејли башга сөз-
ләр дә әлавә едилди.

37 Јә�јаким оғлу Күнја�ын*

јеринә Јушијјә оғлу Сид-
гијјә+ �акимијјәтә ҝәлди. Ону
Бабил падша�ы Навуходоно-
сор Јә�уда торпағына падша�
гојмушду., 2 Амма нә о, нә
хидмәтчиләри, нә дә өлкә хал-
гы Је�ованын Әрәмја пејғәм-
бәр васитәсилә дедији сөзләрә
гулаг асмырды.

3 Сидгијјә падша� Шәләм-
ја оғлу Јә�угалы-, ка�ин Мә-
сејјә оғлу Сәфәнјаны¸ Әрәм-
ја пејғәмбәрин јанына ҝөндә-
риб ондан ха�иш етди: «Биз-
дән өтрү Алла�ымыз Је�оваја
дуа ет». 4 О заман Әрәмја ҹа-
маатын ичиндә сәрбәст ҝәзиб-
долашырды, �әлә зиндана са-
лынмамышды./ 5 Бу вахт фи-
ронун ордусу Мисирдән јола
дүшмүшдү.1 Јерусәлими мү�а-
сирәјә алан кәлданиләр дә
бу хәбәри ешидиб ҝери чә-
килмишдиләр.À 6 Әрәмја пеј-
ғәмбәрә Је�ованын сөзү на-
зил олду: 7 «Исраилин Алла-
�ы Је�ова белә дејир: “Мәнә
мүраҹиәт етмәк үчүн сизи Мә-
ним јаныма ҝөндәрән Јә�у-
да падша�ына сөјләјин: “Си-
зә көмәјә ҝәлән фиронун орду-
су өз өлкәсинә, Мисирә гајыт-
малы олаҹаг.3 8 Кәлданиләр
исә ҝери гајыдыб бу шә�әрә
гаршы дөјүшәҹәк. Шә�әри ис-
тила едиб јандыраҹаг”.4 9 Је-
�ова белә дејир: “Кәлданиләр
чыхыб ҝедәҹәк” дејиб өзүнүзү
алдатмајын. Онлар чыхыб ҝет-
мәјәҹәкләр. 10 Һәтта сизин-
лә дөјүшән кәлданиләрин бү-
түн гошунларыны дармадағын
етсәниз, тәкҹә јаралылар гал-
са белә, јенә дә онлар чадыр-
ларындан чыхыб бу шә�әри
јандыраҹаг”».S
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11 Кәлданиләрин ордусу
фиронун гошунларына ҝөрә
Јерусәлимдән ҝери чәкилән-
дә* 12 Әрәмја өз халгы ара-
сында пајыны алмаг үчүн Је-
русәлимдән Бинјамин торпа-
ғына јола дүшдү.+ 13 Амма
Бинјамин дарвазасына чатан-
да кешикчибашы Һәнанијјә
оғлу Шәләмјанын оғлу Ирја�
Әрәмја пејғәмбәри тутуб
деди: «Сән кәлданиләрин тә-
рәфинә кечмәк истәјирсән».
14 Әрәмја деди: «Јаландыр.
Мән кәлданиләрин тәрәфинә
кечмирәм!» Амма Ирја� Әрәм-
јаја гулаг асмады, ону ту-
туб әјанларын јанына ҝәтирди.
15 Әјанлар гәзәбләниб Әрәм-
јаны дөјдүләр, вә катиб Јә�у-
натанын евиндә дустаг етди-
ләр.- Чүнки о еви зиндан ет-
мишдиләр. 16 Әрәмјаны зин-
дандакы �үҹрәләрдән биринә
салдылар. О, узун мүддәт ора-
да галды.

17 Сонра Сидгијјә падша�
онун далынҹа адам ҝөндәрди.
Падша� сарајда хәлвәтдә ону
сорғу-суала тутду.¸ Ондан со-
рушду: «Је�овадан сәнә бир
сөз назил олуб?» Әрәмја:
«Олуб! — дејә ҹаваб верди вә
ардынҹа деди, — сән Бабил
падша�ына тәслим едиләҹәк-
сән!»/

18 Сонра Әрәмја Сидгиј-
јә падша�а деди: «Сәнә, хид-
мәтчиләринә, бу халга гар-
шы нә ҝүна� иш тутмушам
ки, мәни зиндана салмысы-
ныз? 19 “Бабил падша�ы си-
зин, бу өлкәнин үстүнә ҝәлмә-
јәҹәк” дејән пејғәмбәрләриниз
инди �арададыр?1 20 Еј пад-
ша�, риҹа едирәм, мәнә гу-
лаг ас. Нә олар, диләјими је-
ринә јетир. Мәни катиб Јә�у-
натанын евинә ҝери гајтарма,À

гојма орада өлүм».3 21 Онда
Сидгијјә падша� әмр етди ки,

Әрәмјаны Кешикчи �әјәтиндә
�әбсдә сахласынлар.* Шә�әр-
дә чөрәк гуртаранаҹан+ она
�әр ҝүн чөрәкчиләр �әјәтин-
дән бир көмбә чөрәк ҝәтирир-
диләр., Беләликлә, Әрәмја Ке-
шикчи �әјәтиндә галды.

38 Маттан оғлу Шәфәтај,
Фәш�ур оғлу Гәдали,

Шәләмја оғлу Југал- вә Мәл-
кијјә оғлу Фәш�ур¸ Әрәмјанын
халга дедији бу сөзләри ешит-
ди: 2 «Је�ова белә дејир: “Бу
шә�әрдә галанлар гылынҹдан,
аҹлыгдан вә азардан өләҹәк./

Амма ким кәлданиләрә тәслим
олса, сағ галаҹаг, ҹаны онун
үчүн гәнимәт олаҹаг”.1 3 Је-
�ова белә дејир: “Бу шә�әр
Бабил падша�ынын ордусуна
тәслим олаҹаг. О, шә�әри ис-
тила едәҹәк”».À

4 Әјанлар падша�а деди-
ләр: «Гој бу адам өлдүрүл-
сүн.3 О, бу сөзләрлә шә�әр-
дә галан дөјүшчүләри, �а-
белә халгы ру�дан салыр. О,
халга әмин-аманлыг јох, бәла
арзулајыр». 5 Сидгијјә пад-
ша� деди: «О сизин ихтијары-
ныздадыр. Падша� сизә мане
ола билмәз».

6 Онда онлар Әрәмјаны
ша�задә Мәлкијјәнин Кешик-
чи �әјәтиндәки гујусуна атды-
лар.4 Әрәмјаны ора кәндирлә
салладылар. Гујуда су јох иди,
гују лил иди. Әрәмја лилә бат-
маға башлады.

7 Сарајда мәмур олан �ә-
бәш ӘбәдмәликS Әрәмјанын
гујуја атылмасындан хәбәр
тутду. Бу вахт падша� Бин-
јамин дарвазасында отурмуш-
ду.m 8 Әбәдмәлик сараја ҝе-
диб падша�а деди: 9 «Еј ағам
падша�, бу адамлар Әрәмја
пејғәмбәрә јаманлыг едибләр.
Ону гујуја атыблар, о, орада
аҹындан өләҹәк, чүнки шә�әр-
дә чөрәк галмајыб». U
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10 Онда падша� �әбәш
Әбәдмәликә әмр едиб деди:
«Өзүнлә бурадан отуз нәфәр
ҝөтүр, нә гәдәр ки өлмәјиб,
Әрәмја пејғәмбәри гујудан чы-
харт». 11 Әбәдмәлик өзү илә
адамлар ҝөтүрүб сараја, хәзи-
нәнин* алтындакы отаға ҝи-
риб орадан ҹыр-ҹындыр, әсҝи
ҝөтүрдү вә кәндирлә гујуја,
Әрәмјанын јанына саллады.
12 Һәбәш Әбәдмәлик Әрәмјаја
деди: «Ҹыр-ҹындыры, әсҝилә-
ри кәндирин үстүнә гојуб гол-
тугларынын алтына кечир».
Әрәмја белә дә етди. 13 Ону
кәндирлә чәкиб гујудан чыхар-
дылар. Әрәмја Кешикчи �әјә-
тиндә галды.+

14 Сидгијјә падша� Әрәмја
пејғәмбәри јанына, Је�ованын
евиндәки үчүнҹү ҝиришә ча-
ғыртдырды. Падша� Әрәмјаја
деди: «Сәндән бир сөз соруш-
маг истәјирәм. Мәндән �еч нә
ҝизләтмә». 15 Әрәмја Сидгиј-
јәјә деди: «Десәм, мәни өл-
дүрәҹәксән. Мәслә�әт вер-
сәм, гулаг асмајаҹагсан».
16 Онда Сидгијјә падша� ҝиз-
лиҹә Әрәмјаја анд ичиб деди:
«Бу ҹаны бизә верән Је�ова-
ја анд олсун, сәни өлдүрмәјә-
ҹәјәм, ҹанынын гәсдинә дуран
бу адамларын әлинә вермәјә-
ҹәјәм».

17 Онда Әрәмја Сидгијјәјә
деди: «Исраилин Алла�ы, ор-
дулар Алла�ы Је�ова белә де-
јир: “Әҝәр Бабил падша�ынын
әјанларына тәслим олсан, ҹа-
ныны гуртараҹагсан вә бу шә-
�әрә од вурулмајаҹаг. Сән дә,
сәнин ев ә�лин дә сағ гала-
ҹаг., 18 Јох әҝәр Бабил пад-
ша�ынын әјанларына тәслим
олмасан, бу шә�әр кәлданилә-
рин әлинә кечәҹәк, онлар шә-
�әрә од вураҹаг.- Сән өзүн дә
онларын әлиндән гуртула бил-
мәјәҹәксән”».¸

19 Онда Сидгијјә падша�
Әрәмјаја деди: «Кәлданиләрин
тәрәфинә кечән јә�удиләрдән
горхурам. Бирдән мәни онла-
рын ихтијарына верәрләр, он-
лар да мәнә диван тутарлар».
20 Амма Әрәмја деди: «Сәни
онларын ихтијарына вермәјә-
ҹәкләр. Нә олар, дедијимә гу-
лаг ас, Је�ованын сөзләринә
табе ол. Онда хејир тапар-
сан, сағ галарсан. 21 Тәслим
олмасан, ҝөр башына нә ҝә-
ләҹәк. Је�ова мәнә буну әјан
едиб: 22 Будур, Јә�уда пад-
ша�ынын сарајында галан га-
дынлары ҝөтүрүб Бабил пад-
ша�ынын әјанларынын* јаны-
на апарырлар. Гадынлар белә
дејир:

“Дост билдијин адамлар
сәни алдатды,
сәни мәғлуб етди.+

Онлар сәни батаглыға
салдылар,

Өзләри исә ҝери чәкилиб
гачдылар”.

23 Бүтүн арвадларын, оғулла-
рын кәлданиләрә тәслим еди-
ләҹәк, сән өзүн дә онларын
әлиндән гуртула билмәјәҹәк-
сән. Бабил падша�ы сәни тута-
ҹаг., Сәнә ҝөрә бу шә�әрә од
вуруб јандыраҹаглар».-

24 Сидгијјә Әрәмјаја деди:
«Һеч кимин бу сө�бәтдән хә-
бәри олмасын, јохса өләрсән.
25 Ишдир, әјанлар сәнинлә
данышдығымдан хәбәр тутуб
јанына ҝәлсәләр, сәнә: “Сөјлә
бизә, падша�а нә дедин? Пад-
ша� сәнә нә деди? Һеч нәји
ҝизләтмә, јохса сәни өлдүрә-
рик”,¸ — десә, 26 онлара сөј-
ләјәрсән: “Падша�а јалварыр-
дым ки, мәни Јә�унатанын
евинә гајтармасын, орада өл-
мәјим”»./

27 Үстүндән бир гәдәр ке-
чәндән сонра әјанлар Әрәм-
јанын јанына ҝәлиб ону
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сорғу-суала тутдулар. О, он-
лара падша�ын әмр етдији
кими ҹаваб верди. Онлар да�а
Әрәмјаја �еч нә демәдиләр,
чүнки о сө�бәти �еч ким
ешитмәмишди. 28 Јерусәли-
мин зәбт олундуғу ҝүнәдәк
Әрәмја Кешикчи �әјәтиндә
галды.* Јерусәлим зәбт олунан
вахт+ о, �әлә дә орада иди.

39 Јә�уда падша�ы Сид-
гијјәнин �акимијјәти-

нин доггузунҹу илиндә, онун-
ҹу ајда Бабил падша�ы Наву-
ходоносор бүтүн ордусу илә
Јерусәлимә јүрүш етди вә шә-
�әри мү�асирәјә алды.,

2 Онлар Сидгијјәнин �аки-
мијјәтинин он биринҹи илин-
дә, дөрдүнҹү ајын доггузунҹу
ҝүнүндә шә�әр диварларыны
сындырдылар.- 3 Бабил пад-
ша�ынын әјанлары — сам-
гар� Нергал-Шарасар, рәбса-
рис� Нәбу-Сәрсәким, рәбмаг�
Нергал-Шарасар вә Бабил пад-
ша�ынын диҝәр әјанлары шә-
�әрә ҝириб Орта дарвазада әј-
ләшдиләр.¸

4 Јә�уда падша�ы Сидгијјә
илә дөјүшчүләр онлары ҝөрән-
дә ҝеҹә икән падша� бағын-
дан кечиб гоша диварын ара-
сындакы шә�әр дарвазасын-
дан чыхдылар вә Әрәбә јолу
илә гачдылар./ 5 Кәлдан ор-
дусу онларын далынҹа дүшдү
вә Әри�а чөллүјүндә Сид-
гијјәни јахалады.1 Ону ту-
туб ҺәмәсдәкиÀ Рибла�а,3 Ба-
бил падша�ы Навуходоносо-
рун �үзуруна ҝәтирдиләр. Пад-
ша� орада она �өкм чыхартды.
6 Бабил падша�ы Рибла�да
Сидгијјәнин ҝөзү габағында
оғулларыны гәтлә јетирди. Ба-
бил падша�ы Јә�уданын бү-
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түн әсилзадәләрини дә өлдүр-
дү.* 7 Сидгијјәнин исә ҝөзлә-
рини чыхартды, ону Бабилә
апармаг үчүн мис гандалларла
гандаллады.+

8 Сонра кәлданиләр падша-
�ын сарајыны, ҹамаатын еви-
ни јандырдылар,, Јерусәли-
мин диварларыны учуртду-
лар.- 9 Кешикчибашы Нәбу-
зардан¸ шә�әрдә галанлары,
она тәрәф кечәнләри вә јердә
галан адамлары Бабилә әсир
апарды.

10 Лакин о, �еч нәји олма-
јан ән касыб адамлардан бир
гәдәрини Јә�удада сахлады. О
ҝүн онлара үзүм бағлары вә
тарлалар верди ки, әкиб-бе-
ҹәрсинләр�./

11 Бабил падша�ы Навухо-
доносор Әрәмја илә бағлы ке-
шикчибашы Нәбузардана әмр
верди: 12 «Она ҝөз-гулаг ол,
хәләл јетирмә, нә ха�иш етсә,
елә».1

13 Кешикчибашы Нәбузар-
дан, рәбсарис� Нәбушазбан,
рәбмаг Нергал-Шарасар вә
Бабил падша�ынын баш
мәмурлары адам ҝөндәриб
14 Әрәмјаны Кешикчи �әјә-
тиндән ҝәтирдиләрÀ вә Ша-
фан3 оғлу Әхигәмин4 оғлу Гә-
далијәS тә�вил вердиләр ки,
ону өз евинә апарсын. Белә-
ҹә, Әрәмја халгын арасында ја-
шады.

15 Әрәмја Кешикчи �әјә-
тиндә дустаг икәнm она Је-
�ованын сөзү назил олмуш-
ду: 16 «Ҝет, �әбәш Әбәдмә-
ликә U сөјлә ки, Исраилин Ал-
ла�ы, ордулар Алла�ы Је�ова
белә дејир: “Бу шә�әрин әлеј-
�инә дедијим сөзү јеринә јети-
рирәм, онун үзәринә хејир јох,
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фәлакәт ҝәтирирәм. О ҝүн сән
бунун ша�иди олаҹагсан”.

17 “Анҹаг о ҝүн сәни хи-
лас едәҹәјәм, — бәјан едир Је-
�ова, — горхдуғун адамларын
әлинә кечмәјәҹәксән”.

18 “Сәни мүтләг хилас едә-
ҹәјәм, гылынҹа туш ҝәлмәјә-
ҹәксән. Мәнә ҝүвәндијин
үчүн* сағ галаҹагсан”,+ — бәјан
едир Је�ова».

40 Кешикчибашы Нәбузар-
дан, Әрәмјаја Рамадан-

ҝетмәјә изин верәндән сонра
Әрәмјаја Је�ованын сөзү на-
зил олду. Нәбузардан Әрәмја-
ны гандаллајыб ора апармыш-
ды. Әрәмја Бабилә сүрҝү-
нә ҝедән Јерусәлим вә Јә-
�уда әсирләри арасында иди.
2 Кешикчибашы Әрәмјаны гы-
раға чәкиб деди: «Алла�ын Је-
�ова өлкәдә бу фәлакәтин
олаҹағыны габагҹадан демиш-
ди. 3 Је�ова дедији сөзү ҝер-
чәкләшдирди, чүнки сиз Је-
�оваја гаршы ҝүна� етдиниз,
Она итаәт етмәдиниз. Буна
ҝөрә башыныза бу иш ҝәл-
ди.¸ 4 Инди голундакы ган-
даллары ачыб сәни азад еди-
рәм. Мәнимлә Бабилә ҝетмәк
истәјирсәнсә, ҝәл, гејдинә га-
ларам, ҝетмәк истәмирсәнсә,
ҝетмә. Будур, бүтүн өлкә гар-
шындадыр, �ара истәјирсән
ора ҝет»./

5 Әрәмја чеврилиб ҝетмә-
миш Нәбузардан она деди:
«Бабил падша�ынын Јә�уда
шә�әрләри үзәриндә гојду-
ғу Шафан1 оғлу ӘхигәминÀ

оғлу Гәдалинин3 јанына гајыт.
Онун јанында, халгын арасын-
да јаша. Ја да �ара истәјирсән,
ҝет».
Кешикчибашы она бир гә-

дәр азугә вә бәхшиш вериб бу-
рахды. 6 Беләҹә, Әрәмја Мис-
па�а4 Әхигәм оғлу Гәдалинин
јанына ҝетди вә онунла бир-

ликдә өлкәдә галан халгын
арасында јашады.

7 Бир мүддәт сонра өлкә-
дәки сәркәрдәләр вә онларын
адамлары ешитди ки, Бабил
падша�ы Әхигәм оғлу Гәдали-
ни өлкәнин үзәринә, Бабилә
сүрҝүн едилмәјән фағыр-фүгә-
ранын — кишиләрин, гадынла-
рын, ушагларын үзәринә баш-
чы гојуб.* 8 Беләҹә, Нәсәниј-
јә оғлу Исмајыл,+ Гәрја�ын
оғуллары Ју�әнна, вә Јонатан,
Тән�умәт оғлу Сәрәја�, нәту-
фа�лы Ифајын оғуллары, мәка-
ти оғлу Әзнијјә- вә онларын
адамлары Миспа�а Гәдали-
нин јанына ҝәлдиләр.¸ 9 Ша-
фан оғлу Әхигәмин оғлу Гәда-
ли онлара вә адамларына анд
ичиб деди: «Кәлданиләрә гул-
луг етмәкдән горхмајын. Өлкә-
дә јашајыб Бабил падша�ына
гуллуг един, онда хејир тапар-
сыныз./ 10 Мән сизи јанымы-
за ҝәлән кәлданиләрин гаршы-
сында тәмсил етмәк үчүн Мис-
па�да галаҹағам. Сиз исә шә-
раб, јај мејвәси, јағ јығыб
габларыныза долдурун вә са-
�иб олдуғунуз шә�әрләрдә ја-
шајын».1

11 Муабда, Әмунда, Әдум-
да, �әмчинин башга өлкәләр-
дә олан јә�удиләр ешитдиләр
ки, Бабил падша�ы јә�удилә-
рин бәзиләрини Јә�удада сах-
лајыб, Шафан оғлу Әхигәмин
оғлу Гәдалини онларын үзәри-
нә башчы гојуб. 12 Онда бү-
түн јә�удиләр сәпәләндији јер-
ләрдән Јә�уда дијарына, Мис-
па�да олан Гәдалинин јанына
ҝәлдиләр. Онлар чохлу шәраб,
јај мејвәси јығдылар.

13 Гәрја� оғлу Ју�әнна илә
өлкәдәки сәркәрдәләр Миспа-
�а Гәдалинин јанына ҝәлди-
ләр. 14 Она: «Хәбәрин вар,
әмуниләринÀ падша�ы Баалис
Нәсәнијјә оғлу Исмајылы сәни
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өлдүрмәјә ҝөндәриб?»* — де-
диләр. Лакин Әхигәм оғлу Гә-
дали онлара инанмады.

15 Онда Гәрја� оғлу Ју�ән-
на Миспа�да ҝизлиҹә Гәдали-
јә деди: «Гој ҝедим Нәсәнијјә
оғлу Исмајылы өлдүрүм. Һеч
кимин бундан хәбәри олмаја-
ҹаг. Нијә о, сәни өлдүрсүн?
Нијә башына јығылан Јә�уда
халгы пәрән-пәрән дүшсүн, јә-
�удалылардан сағ галанлар
мә�в олсун?» 16 Амма Әхи-
гәм оғлу Гәдали+ Гәрја� оғлу
Ју�әннаја деди: «Буну етмә,
Исмајыл барәдә дедикләрин ја-
ландыр».

41 Једдинҹи ајда падша�
нәслиндән вә падша�ын

баш мәмурларындан олан Әл-
шама оғлу Нәсәнијјәнин оғлу
Исмајыл, он нәфәрлә бирҝә
Миспа�а Әхигәм оғлу Гәдали-
нин јанына ҝәлди.- Миспа�да
бир јердә јемәк јејәндә 2 Нә-
сәнијјә оғлу Исмајылла јанын-
дакы он адам ајаға галхыб Ша-
фан оғлу Әхигәмин оғлу Гәда-
лини гылынҹла вурду. Беләҹә,
о, Бабил падша�ынын өлкә-
нин үзәринә гојдуғу адамы өл-
дүрдү. 3 Исмајыл �әмчинин
Миспа�да Гәдалинин јанында
олан бүтүн јә�удиләри вә ора-
дакы кәлдани дөјүшчүләри өл-
дүрдү.

4 Гәдалинин өлүмүнүн
икинҹи ҝүнү, �әлә бундан �еч
кәс хәбәр тутмамыш, 5 Си-
�амдан¸, Шилодан/ вә Сәмәриј-
јәдән1 саггалы гырхылмыш, ја-
халары ҹырыг, бәдәнләрини ја-
раламыш,À әлләриндә Је�ова-
нын еви үчүн тахыл тәгдимәси
вә күндүр3 олан сәксән нә-
фәр адам ҝәлди. 6 Нәсәнијјә
оғлу Исмајыл онлары гаршы-
ламаг үчүн Миспа�дан чыхды.
О ҝедә-ҝедә ағлајырды. Исма-
јыл онлары гаршылајыб деди:

«Әхигәм оғлу Гәдалинин ја-
нына ҝәлин». 7 Амма шә�әрә
ҝирәндә Нәсәнијјә оғлу Исма-
јыл јанындакы адамларла он-
лары өлдүрүб гујуја атды.

8 Онлардан он нәфәр исә
Исмајыла деди: «Бизи өлдүр-
мә, чөлдә ҝизли сахланан буғ-
дамыз, арпамыз, јағымыз, ба-
лымыз вар». Онда Исмајыл
фикриндән дөндү, онлары сој-
дашлары илә бирҝә өлдүр-
мәди. 9 Исмајыл өлдүрдүјү
адамларын мејитини бөјүк бир
гујуја атды. О гујуну Аса пад-
ша� Исраил падша�ы Баша*

ону тә�дид едәндә газмышды.
Мә�з бу гујуну Нәсәнијјә оғлу
Исмајыл мејитләрлә долдурду.

10 Исмајыл кешикчибашы
Нәбузарданын Әхигәм оғлу Гә-
далинин табелијинә вердији+

Миспа�дакы халгы, — падша-
�ын гызларыны вә Миспа�да
галан ҹамааты әсир апарды.
Нәсәнијјә оғлу Исмајыл онла-
ры әсир ҝөтүрүб әмуниләр тә-
рәфә кечмәк үчүн јола дүшдү.-

11 Гәрја� оғлу Ју�әнна¸ вә
онунла олан сәркәрдәләр Нә-
сәнијјә оғлу Исмајылын тө-
рәтдији әмәлләр барәдә ешит-
диләр. 12 Бүтүн адамларыны
топлајыб Нәсәнијјә оғлу Ис-
мајылла дөјүшмәјә ҝетдиләр.
Ону Ҝибјондакы бол суларын�
јанында тапдылар.

13 Исмајылын јанында-
кы ҹамаат Гәрја� оғлу Ју�ән-
наны вә онунла олан сәр-
кәрдәләри ҝөрәндә севинди.
14 Исмајылын Миспа�дан/

әсир ҝөтүрдүјү адамлар дө-
нүб Гәрја� оғлу Ју�әнна илә
ҝери гајытдылар. 15 Нәсәниј-
јә оғлу Исмајыл исә јанындакы
сәккиз адамла бирҝә Ју�әнна-
дан гачыб-гуртулду вә әмуни-
ләрин јанына ҝетди.
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16 Гәрја� оғлу Ју�әнна вә
јанындакы сәркәрдәләр Нәсә-
нијјә оғлу Исмајылын Әхи-
гәм оғлу Гәдалини өлдүрән-
дән сонра* Миспа�дан әсир
ҝөтүрдүјү ҹамааты онун әлин-
дән хилас едиб Ҝибјондан
ҝери ҝәтирдиләр. Әсирләрин
арасында кишиләр, гадынлар,
ушаглар, дөјүшчүләр, сарај
мәмурлары вар иди. 17 Бе-
ләҹә, онлар Мисирә ҝетмәк
үчүн јола чыхдылар+ вә ҝә-
либ Бејтлә�мин, јанында јер-
ләшән Ким�амда ҝеҹәләдиләр.
18 Онлар кәлданиләрин гор-
хусундан Мисирә үз тутмуш-
дулар. Чүнки Нәсәнијјә оғлу
Исмајыл Бабил падша�ынын
өлкәнин үзәринә гојдуғу Әхи-
гәм оғлу Гәдалини өлдүрмүш-
дү.-

42 Сонра сәркәрдәләр, Гәр-
ја� оғлу Ју�әнна¸, Һу-

шијјә оғлу Әзнијјә вә бөјүкдән-
кичијә кими бүтүн халг
2 Әрәмја пејғәмбәрин јанына
ҝәлиб јалварды: «Нә олар, ха-
�ишимизи динлә, биздән өтрү,
јердә галан ҹамаатдан өтрү
Алла�ын Је�оваја дуа ет. Өзүн
дә ҝөрүрсән ки, о бојда ҹа-
маатдан нә гәдәр адам галыб./

3 Гој Алла�ын Је�ова бизә де-
син, �ара ҝедәк, нә едәк».

4 Әрәмја пејғәмбәр онлара
деди: «Јахшы, сизин ха�иши-
низи јеринә јетириб Алла�ы-
ныз Је�оваја дуа едәҹәјәм. Је-
�ова нә ҹаваб версә, сизә бил-
дирәҹәјәм. Сиздән �еч нә ҝиз-
ләтмәјәҹәјәм».

5 Онлар дедиләр: «Доғру
ша�ид кими Је�ованы ша�ид
тутуруг. Әҝәр сәнин васитән-
лә вердији әмри олдуғу кими
јеринә јетирмәсәк, гој О, ҹәза-
мызы версин. 6 Сәни �үзуру-
на ҝөндәрдијимиз Алла�ымыз
Је�ованын сөзү үрәјимизҹә

олса да, олмаса да, она итаәт
едәҹәјик. Чүнки Алла�ымыз
Је�ованын сөзүнә итаәт ет-
сәк, хејир тапаҹағыг».

7 Бундан он ҝүн сонра
Әрәмјаја Је�ованын сөзү на-
зил олду. 8 Әрәмја Гәрја�
оғлу Ју�әннаны, јанындакы
сәркәрдәләри вә бөјүкдән-ки-
чијә кими бүтүн халгы топ-
лады.* 9 Онлара деди: «Ди-
ләкләринизи чатдырмаг үчүн
мәни �үзуруна ҝөндәрдији-
низ Исраилин Алла�ы Је�ова-
нын сөзү будур: 10 “Әҝәр сиз
бу өлкәдә галсаныз, сизи дир-
чәлдәҹәјәм, јыхмајаҹағам, әкә-
ҹәјәм, гопармајаҹағам. Чүн-
ки үстүнүзә ҝәтирдијим фәла-
кәтә ҝөрә тәәссүфләнәҹәјәм.+

11 Бабил падша�ындан гор-
хурсунуз, амма горхмајын”.,

Је�ова бәјан едир: “Он-
дан горхмајын, Мән сизин-
ләјәм, сизи хилас едәҹәјәм,
онун әлиндән гуртараҹағам.
12 Сизә рә�м едәҹәјәм,- онун
да сизә рә�ми ҝәләҹәк вә сизи
өз јурдунуза гајтараҹаг.

13 Амма әҝәр Алла�ыныз
Је�ованын сөзүнә гулаг асма-
јыб “бу өлкәдә галмајаҹағыг!”
десәниз, 14 “биз Мисирә ҝе-
дәҹәјик, орада мү�арибә ҝөр-
мәјәҹәјик,¸ шејпур сәси ешит-
мәјәҹәјик, чөрәјә мө�таҹ олма-
јаҹағыг, орада јашајаҹағыг” де-
сәниз, 15 онда, еј сағ галан
јә�удалылар, ҝөрүн Је�ова нә
дејир. Исраилин Алла�ы, ор-
дулар Алла�ы Је�ованын сөзү
будур: “Әҝәр Мисирә ҝетмә-
јә гәрарлысынызса вә јаша-
маг үчүн ора ҝедирсинизсә,
16 онда горхдуғунуз гылынҹ
сизи Мисирдә јахалајаҹаг,
горхдуғунуз аҹлыг далынызҹа
дүшүб Мисирә ҝәләҹәк. Ора-
да өләҹәксиниз./ 17 Мисирә
ҝетмәјә, орада јашамаға гәрар
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верән �әр кәс орада гылынҹ-
дан, аҹлыгдан, мәрәздән өлә-
ҹәк. Һеч бири үстләринә ҝәти-
рәҹәјим бәладан јаха гуртара
билмәјәҹәк, сағ галмајаҹаг”.

18 Исраилин Алла�ы, орду-
лар Алла�ы Је�ованын сөзү
будур: “Неҹә ки гејз-гәзәбими
Јерусәлим сакинләринин үс-
түнә төкдүм,* Мисирә ҝетсә-
низ, сизин дә үстүнүзә төкәҹә-
јәм, сиз дә�шәтли �ала дүшә-
ҹәксиниз, ләнәтләнәҹәксиниз,
гарғыш јијәси олаҹагсыныз,
сизи тә�гир едәҹәкләр.+ Бир
дә бу дијары ҝөрмәјәҹәкси-
низ”.

19 Еј сағ галан јә�удалылар,
Је�ова сизә бунлары деди. Ми-
сирә ҝетмәјин. Буну билин,
мән сизә бу ҝүн хәбәрдарлыг
етдим, 20 сә�виниз сизә �ә-
јатыныз ба�асына баша ҝәлә-
ҹәк. Чүнки сиз мәни Алла�ы-
ныз Је�ованын �үзуруна ҝөн-
дәриб дединиз: “Биздән өтрү
Алла�ымыз Је�оваја дуа ет.
Алла�ымыз Је�ова нә десә,
бизә билдир, Онун �әр сө-
зүнә әмәл едәҹәјик”., 21 Бу
ҝүн сизә Онун сөзләрини чат-
дырдым. Амма сиз Алла�ы-
ныз Је�ованын сөзүнә гу-
лаг асан дејилсиниз, мәним ва-
ситәмлә Онун бујурдуғу �еч
бир сөзә әмәл етмәјәҹәкси-
низ.- 22 Буна ҝөрә дә билин
ки, јашамаға ҝетмәк истәдији-
низ јердә гылынҹдан, аҹлыг-
дан, мәрәздән өләҹәксиниз».¸

43 Әрәмја халга Алла�ла-
ры Је�ованын сөзләри-

ни дејиб гуртарды. Алла�лары
Је�ованын онлар үчүн деди-
ји �әр шеји онлара билдирди.
2 Һушијјә оғлу Әзрија, Гәрја�
оғлу Ју�әнна/ вә орадакы тә-
кәббүрлү адамлар Әрәмјаја
деди: «Јалан дејирсән! Сәни
“Мисирә ҝетмәјин, орада јаша-

мајын” демәјә Алла�ымыз Је-
�ова ҝөндәрмәјиб. 3 Бу сөз-
ләри демәјә сәни тә�рик едән
Нурја� оғлу Бәрухдур*. О истә-
јир ки, биз кәлданиләрин әли-
нә дүшүб өләк, ја да Бабилә
сүрҝүнә ҝедәк».+

4 Беләҹә, Гәрја� оғлу Ју-
�әнна, сәркәрдәләр вә бү-
түн халг Је�ованын Јә�уда-
да галмаг әмринә табе олма-
ды. 5 Гәрја� оғлу Ју�әнна вә
сәркәрдәләр сағ галан јә�уда-
лылары — Јә�удада јашамаг
үчүн сәпәләндикләри халг-
лар арасындан чыхыб ҝәлән-
ләри өзләри илә ҝөтүрдүләр.,

6 Онлар кишиләри, гадынла-
ры, ушаглары, падша�ын гыз-
ларыны, кешикчибашы Нәбу-
зарданын- Шафан¸ оғлу Әхигә-
мин/ оғлу Гәдалинин јанында
гојдуғу �әр кәси,1 о ҹүмлә-
дән Әрәмја пејғәмбәри вә Нур-
ја� оғлу Бәруху ҝөтүрүб апар-
дылар. 7 Је�ованын әмринә
табе олмајыб Мисирә ҝетди-
ләр вә ҝәлиб ТәфнисәÀ чатды-
лар.

8 Тәфнисдә Әрәмјаја Је�о-
ванын сөзү назил олду:
9 «Әлинә бир нечә бөјүк даш
ҝөтүр, онлары јә�удиләрин
ҝөзләри габағында Тәфнис-
дә, фиронун евинин ҝиришин-
дә кәрпиҹ дөшәмәдә ҝизләт
вә үстүнә суваг чәк. 10 Сон-
ра онлара де ки, Исраилин Ал-
ла�ы, ордулар Алла�ы Је�ова
белә дејир: “Будур, Мән Бабил
падша�ы Навуходоносору, гу-
луму чағырырам,3 онун тахты-
ны мә�з бу ҝизләтдијим даш-
ларын үстүнә гојаҹағам. О,
�өкмдар чадырыны онларын
үзәриндә гураҹаг.4 11 Бабил
падша�ы ҝәлиб Мисири дарма-
дағын едәҹәк.S Азар үчүн ај-
рыланлар азара, әсарәт үчүн
ајрыланлар әсарәтә, гылынҹ
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үчүн ајрыланлар гылынҹа тәс-
лим едиләҹәк.* 12 Мән Ми-
сир алла�ларынын бүтханала-
рыны јандыраҹағам,+ падша�
бүтханалары јандыраҹаг, бүт-
ләри әсирлијә апараҹаг. Чо-
бан күркүнү асанлыгла чијни-
нә атдығы кими, о да Мисир
торпағыны асанлыгла ишғал
едәҹәк, орадан зәфәрлә чыха-
ҹаг. 13 Мисирдәки Бејт-Шәм-
син� сүтунларыны гырыг-гы-
рыг едәҹәк, Мисир алла�лары-
нын бүтханаларына од вура-
ҹаг”».

44 Мисирин Мигдол,, Тәф-
нис-, Ноф¸ шә�әрлә-

риндә вә Патрос/ бөлҝәсин-
дә јашајан јә�удиләрлә бағ-
лы Әрәмјаја сөз назил олду:1

2 «Исраилин Алла�ы, ордулар
Алла�ы Је�ова белә дејир: “Је-
русәлимин вә Јә�уда шә�әрлә-
ринин башына ҝәтирдијим бү-
түн бәлалары ҝөрдүнүз.À Бу
ҝүн о јерләр виранә, кимсәсиз
галыб.3 3 Чүнки сиз мәнфур
ишләр ҝөрдүнүз, нә өзүнү-
зүн, нә дә ата-бабаларынызын
танымадығы јад алла�лара
гурбан ҝәтириб сәҹдә гыла-
раг4 Мәни гәзәбләндирдиниз.S

4 Мән дөнә-дөнә пејғәмбәр
гулларымы ҝөндәриб сизә де-
мишдим: “Бу ијрәнҹ ишләри
етмәјин, Мән буна нифрәт еди-
рәм”.m 5 Амма сиз динләмә-
диниз, гулаг асмадыныз, пис
әмәлиниздән дөнмәдиниз, јад
алла�лара гурбан ҝәтирмәк-
дән әл чәкмәдиниз. U 6 Буна
ҝөрә гејз-гәзәбим ашыб-даш-
ды, Јә�уда шә�әрләриндә, Је-
русәлим күчәләриндә түғјан
етди, бу ҝүн олдуғу кими, о
јерләр виранә, хараба галды”.V

7 Инди исә Исраилин Ал-
ла�ы, ордулар Алла�ы Је-
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�ова белә дејир: “Нијә ба-
шыныза бәла ачырсыныз? Ахы
нијә Јә�удада бир нәфәр дә
киши, гадын, ушаг, көрпә сағ
галмасын, �амы мә�в олсун?
8 Нијә јашамаға ҝетдијиниз
Мисирдә әлләринизин иши
илә Мәни гәзәбләндирирси-
низ, јад алла�лара гурбан ҝә-
тирирсиниз? Сиз мә�в ола-
ҹагсыныз, дүнјанын бүтүн
халглары арасында ләнәтли
олаҹагсыныз, тә�гир едилә-
ҹәксиниз.* 9 Ата-бабалары-
нызын, Јә�уда падша�лары-
нын, онларын арвадларынын,+

сизин, арвадларынызын, Јә�у-
да торпағында, Јерусәлим кү-
чәләриндә етдији мәнфур
әмәлләр мәҝәр јадыныздан чы-
хыб?- 10 Бу ҝүнә кими төвбә
етмирсиниз, Мәндән горхмур-
сунуз,¸ сизә вә ата-бабалары-
ныза вердијим гајда-ганунла-
рыма әмәл етмирсиниз”./

11 Буна ҝөрә Исраилин Ал-
ла�ы, ордулар Алла�ы Је�о-
ва белә дејир: “Мән сизин ба-
шыныза бәла ҝәтирмәјә, бүтүн
Јә�уданы мә�в етмәјә гәрар-
лыјам. 12 Мисирә ҝедиб ора-
да јашамаг истәјән сағ га-
лан јә�удалылар әлимдән гур-
тула билмәјәҹәк. Һамысы Ми-
сир торпағында мә�в олаҹаг.1

Бөјүкдән-кичијә кими �әр кәс
гылынҹа јем олаҹаг, аҹлыг-
дан өләҹәк. Гылынҹ вә аҹ-
лыг �амынын ахырына чыха-
ҹаг. Дә�шәтли �ала дүшәҹәк-
ләр, ләнәтләнәҹәкләр, гарғыш
јијәси олаҹаглар, тә�гир еди-
ләҹәкләр.À 13 Јерусәлим са-
кинләри кими, Мисирдә јаша-
јанлары да гылынҹла, аҹлыг-
ла, азарла ҹәзаландыраҹағам.3

14 Мисирә јашамаға ҝедән сағ
галан јә�удалылар ҹанларыны
гуртара билмәјәҹәк, сағ гал-
мајаҹаг, Јә�уда торпағына га-
јытмајаҹаг. Онлар Јә�уданын
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�әсрәтини чәкәҹәкләр, Јә�уда-
ја гајыдыб орада јашамаг истә-
јәҹәкләр, амма ҹаныны гурта-
ран бир нечә нәфәрдән башга
�еч ким ора гајытмајаҹаг”».

15 Арвадларынын јад ал-
ла�лара гурбан ҝәтирдијини
билән бүтүн кишиләр, ора-
да дуран чохлу сајда арвадлар
вә Мисирдә, Патросда јашајан
халг* Әрәмјаја деди: 16 «Је-
�ованын ады илә бизә деди-
јин сөзләрә гулаг асмајаҹағыг.
17 Өз дедијимизи едәҹәјик,
Сәма мәликәсинә гурбанлар,
шәраб тәгдимәләри ҝәтирәҹә-
јик.+ Бир заманлар биз, ата-ба-
баларымыз, падша�ларымыз,
башчыларымыз Јә�уда шә�әр-
ләриндә, Јерусәлим күчәлә-
риндә белә едирдик. Онда гар-
нымыз тох, ҝүзәранымыз хош
иди. Бәла нәдир билмирдик.
18 Сәма мәликәсинә гурбан-
лар, шәраб тәгдимәләри ҝә-
тирмәји дајандырандан бәри
�әр шејдән корлуг чәкирик,
гылынҹдан, аҹлыгдан мә�в
олуб ҝедирик».

19 Гадынлар да деди: «Сәма
мәликәсинә гурбанлар, шәраб
тәгдимәләри ҝәтирәндә мәҝәр
әрләримизин хәбәри јох иди?
Мәҝәр онларын изни олмадан
онун тәсвириндә гурбан көкә-
ләри биширирдик, она шәраб
тәгдимәләри верирдик?»

20 Онда Әрәмја бүтүн хал-
га — кишиләрә, гадынлара
вә онунла данышан ҹамаата
деди: 21 «Елә Је�ова да си-
зин, ата-бабаларынызын, пад-
ша�ларынызын, башчылары-
нызын, өлкә сакинләринин Јә-
�уда шә�әрләриндә вә Јеру-
сәлим күчәләриндә ҝәтирдији
о гурбанлары, јада салды, он-
лары хатырлады. 22 Ахырда
Је�ова сизин бәд әмәлләри-
низә, ијрәнҹ ишләринизә дөзә
билмәди. Буна ҝөрә дә өлкә-

низ бу ҝүн олдуғу кими ха-
раба, сакинсиз галды, дә�шәт-
ли �ала дүшдү, ләнәт �әдәфи
олду.* 23 О гурбанлары ҝә-
тирдијиниз үчүн, Је�ованын
сөзүнә гулаг асмајыб, Онун
гајда-ганунларына, өјүдләринә
мә�әл гојмадығыныз үчүн, Је-
�оваја гаршы ҝүна� етдијиниз
үчүн башыныза бу бәла ҝәлди.
Бу ҝүн дә онун аҹысыны чә-
кирсиниз».+

24 Сонра Әрәмја халга вә
гадынлара деди: «Еј Мисирдә
олан јә�удалылар, Је�ованын
сөзүнү ешидин. 25 Исраилин
Алла�ы, ордулар Алла�ы Је-
�ова белә дејир: “Сиз дә, ар-
вадларыныз да дедијинизи ет-
диниз. Дединиз: “Ә�димизи
јеринә јетирәҹәјик, Сәма мә-
ликәсинә гурбанлар, шәраб
тәгдимәләри ҝәтирәҹәјик”.,

Сиз, еј гадынлар, ә�динизә
әмәл едәҹәксиниз, нәзирини-
зи мүтләг јеринә јетирәҹәкси-
низ”.

26 Буна ҝөрә, еј Мисирдә ја-
шајан јә�удалылар, Је�ованын
сөзүнү ешидин: “Бөјүк ады-
ма анд ичирәм, Мисирдә ја-
шајан, “Күлли-Ихтијар Је�ова-
ја анд олсун”- дејән јә�удалы-
лардан �еч бири да�а адыма
анд ичмәјәҹәк,¸ — дејир Је-
�ова. — 27 Нәзәрим онларын
үстүндәдир, амма онлара хе-
јир јох, бәла ҝәтирмәк үчүн./

Мисирдә олан бүтүн јә�удалы-
лар гылынҹдан гырылаҹаг, аҹ-
лыгдан тәләф олаҹаг, �амы-
сы мә�в олаҹаг.1 28 Анҹаг аз
сајда инсан гылынҹдан гурту-
луб Мисирдән Јә�удаја гајы-
даҹаг.À Мисирә јашамаға ҝе-
дән сағ галан јә�удалыларын
�амысы онда биләҹәк, кимин
сөзү дүз чыхды: Мәним, јохса
онларын?”»

29 «Је�ова бәјан едир: “Бу
јердә сизи ҹәзаландыраҹағы-
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ма әламәт верирәм, бундан би-
ләҹәксиниз ки, үстүнүзә бәла
ҝәтирәҹәјим барәдә дедијим
сөзләр мүтләг ҝерчәкләшәҹәк.
30 Је�ова белә дејир: “Јә�у-
да падша�ы Сидгијјәни ҹаны-
нын гәсдинә дуран дүшмәни
Бабил падша�ы Навуходоно-
сора тәслим етдијим кими, Ми-
сир �өкмдары фирон Хофраны
да ҹанынын гәсдинә дуранла-
ра, дүшмәнләринә тәслим едә-
ҹәјәм”».*

45 Јә�уда падша�ы Јушиј-
јә оғлу Јә�јакимин �аки-

мијјәтинин дөрдүнҹү илиндә+

Нурја� оғлу Бәрух, Әрәмја пеј-
ғәмбәрин диктәсилә тумара бу
сөзләри јазаркән- Әрәмја она
деди:

2 «Еј Бәрух, Исраилин Ал-
ла�ы Је�ова сәнин �аггында
белә дејир: 3 “Сән дејирсән:
“Вај �алыма, Је�ова дәрдимә
дәрд гатыб! Инләмәкдән јорул-
мушам, ра�атлыг тапмырам”.

4 Она сөјлә ки, Је�ова белә
дејир: “Мән бүтүн өлкәни —
тикдијими дағыдырам, әк-
дијими гопардырам.¸ 5 Сәнсә
өзүн үчүн бөјүк шејләр арзу-
лајырсан. Арзулама”.
“Мән бүтүн ҹанлыларын�

үстүнә бәла ҝәтирәҹәјәм,/ —
бәјан едир Је�ова, — амма сән
�ара ҝетсән, �әјатыны сәнә ба-
ғышлајаҹағам”».1

46 Је�овадан Әрәмја пеј-
ғәмбәрә халглар барә-

дә сөз назил олду.À 2 Мисир3

барәдә, Фәрат чајынын кәна-
рында олан, Јә�уда падша�ы
Јушијјә оғлу Јә�јакимин �аки-
мијјәтинин дөрдүнҹү илиндә4

Бабил падша�ы Навуходоно-
сорун Кархемишдә мәғлуб ет-
дији фирон Не�онунS ордусу
илә бағлы бу сөз назил олду:

89B9 � �*fd/ SZa*ZW*`mZD

3 «Кичик, бөјүк галханлары-
нызы �азырлајын,

Дөјүшә атылын.
4 Еј сүвариләр, атлары јә�әр-

ләјин, минин.
Дәбилгәнизи тахыб
јеринизи тутун.

Низәләринизи итиләјин,
зире�инизи ҝејинин.

5 “Бу нәдир ҝөрүрәм?
Онлар дә�шәт ичиндә ҝери
чәкилирләр, дөјүшчүләр
дармадағын олублар.

Тәлаш ичиндә гачырлар,
дөјүшчүләр архаја да
бахмырлар.

Һәр јаны дә�шәт бүрү-
јүб”, — бәјан едир Је�ова.

6 “Ајагдан ити оланлар
гача билмир, дөјүшчүләр
ҹаныны гуртара билмир.

Шималда Фәрат чајынын
кәнарында

Бүдрәјиб јыхылдылар”.*

7 Нил кими галхан,
Ҝурсулу чајлар кими ҹо-
шан бу кимдир белә?

8 Нил кими галхан,
Ҝурсулу чајлар кими ҹо-
шан Мисирдир.+

Одејир: “Галхыб јер үзүнү
басаҹағам.

Шә�әри, сакинләрини
мә�в едәҹәјәм”.

9 Ша�ә галхын, еј атлар!
Дәли кими сүрүн,
еј арабалар!

Әлиндә низә тутан Куш,
Пут дөјүшчүләри,,

Ох ојнадыб каман ҝәрән
Лудим- дөјүшчүләри¸

Ирәли ҝетсин!

10 О ҝүн Күлли-Ихтија-
рын, ордулар Алла�ы Је�ова-
нын ҝүнүдүр. О, �әмин ҝүн
дүшмәнләриндән гисас ала-
ҹаг. Гылынҹ онлары јејиб-до-
јаҹаг, ганларыны ичиб су-
сузлуғуну јатыраҹаг. Чүнки
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Күлли-Ихтијар, ордулар Алла-
�ы Је�ова шималда Фәрат ча-
јынын кәнарында гурбан кәсә-
ҹәк.*

11 Еј бакирә Мисир гызы,
Ҝилада галхыб орадан
балзам ал.+

На�аг јерә мәл�әмләрини
артырдын,

Онсуз да дәрдинә әлаҹ
јохдур.,

12 Халглар сәнин рүсвајчылы-
ғындан хәбәр тутду,-

Фәрјадын өлкәни бүрүјүб.
Чүнки дөјүшчүләр бир-би-
ринә илишиб јыхылыр-
лар».

13 Бабил падша�ы Навухо-
доносорун ҝәлиб Мисири дар-
мадағын едәҹәји барәдә Әрәм-
ја пејғәмбәрә Је�овадан назил
олан сөз будур:¸

14 «Буну Мисирдә бәјан един,
Мигдолда/ ҹар чәкин.

Нофда, Тәфнисдә1 елан
един.

Дејин: “Јеринизи тутун,
�азырлашын,

Гылынҹ јан-јөрәниздә олан
�әр шеји јејиб-битирәҹәк.

15 Нијә ҝүҹлү адамларыныз
јох олду?

Онлар јерләриндә
дура билмәдиләр,

Је�ова онлары итәләјиб
јыхды.

16 Чохлу адам бүдрәјир,
јыхылыр.

Бир-биринә дејир:
“Дур, амансыз гылынҹын
әлиндән гачыб

Јурдумуза, халгымызын
јанына гајыдаг”.

17 Орада ҹар чәкирләр:
“Мисир �өкмдары фирон
јаландан ҝурулдајыр,

О, фүрсәти фөвтә верди”.À

18 Ады ордулар Алла�ы
Је�ова олан �өкмдар
бәјан едир: “Варлығыма
анд олсун,

Табур* дағлар арасында,
Кармел+ дәниз са�илиндә
неҹә ҝөрүнүрсә,
о� да о ҹүр ҝәләҹәк.

19 Еј Мисирдә јашајан гыз,
Әсирлијә ҝетмәк үчүн
боғчаны јығ,

Чүнки Ноф дә�шәтли �ала
дүшәҹәк,

Она од вуруб јандыраҹаг-
лар�, сакинсиз гојаҹаг-
лар.,

20 Мисир ҝөзәл дүјәјә охша-
јыр,

Амма шималдан үстүнә
мозалан ҝәләҹәк.

21 Муздлу әсҝәрләри
көк данаја охшајыр,

Амма онлар да чеврилиб
гачдылар.

Јерләриндә дура билмәди-
ләр.-

Чүнки онлары фәлакәт
ҝүнү,

Һагг-�есаб ҝүнү �аглајыб”.
22 “О, гыврылан илан кими

фышылдајыр,
Чүнки ағаҹ кәсәнләр кими
балта илә,

Бөјүк гүввә илә онун
ардынҹа ҝәлирләр.

23 Кечилмәз ҝөрүнсә дә, ме-
шәсини гыраҹаглар, —
бәјан едир Је�ова.

Чүнки онлар чәјирткәләр-
дән дә чохдурлар, саја-
�есаба ҝәлмирләр.

24 Мисир гызы рүсвај олаҹаг.
Шимал халгынын
әлинә вериләҹәк”.¸

25 Исраилин Алла�ы, орду-
лар Алла�ы Је�ова белә дејир:
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“Инди Но�* шә�әринин Амуну-
на+, фирона, Мисирә, онун
алла�ларына,, падша�ларына
нәзәр салаҹағам ки, онлары
ҹәзаландырым. Бәли, фирону
вә она ҝүвәнәнләринин �амы-
сыны- ҹәзаландырырам”.

26 “Онлары ҹанларынын
гәсдинә дуранлара, Бабил пад-
ша�ы Навуходоносора вә онун
хидмәтчиләринә тәслим едә-
ҹәјәм.¸ Амма бундан сонра әв-
вәлки кими орада мәскән са-
лыб јашајаҹаглар”,/ — бәјан
едир Је�ова.
27 “Сән исә, гулум Јагуб,

горхма,
Дә�шәтә ҝәлмә, еј Исраил.1

Мән сәни узаг дијарлардан,
Өвладларыны әсарәтдә ол-
дуглары өлкәдән гурта-
раҹағам.À

Јагуб ҝери гајыдаҹаг, динҹ,
архајын јашајаҹаг,

Ону �үркүдән олмајаҹаг.3

28 Горхма, еј гулум Јагуб,
Мән сәнинләјәм, —
бәјан едир Је�ова.

Сәни араларына сәпәләди-
јим халглары мә�в едәҹә-
јәм,4

Сәни исә мә�в
етмәјәҹәјәм.S

Сәни лазыми өлчүдә
исла� едәҹәјәм,m

Ҹәзасыз бурахмајаҹағам”».

47 Фирон Гәззәни мәғлуб
етмәздән габаг Әрәмја

пејғәмбәрә Је�овадан филишт-
лиләрлә� бағлы сөз назил
олду. U 2 Је�ова белә дејир:

«Будур, шималдан
сулар ҝәлир,

Онлар сел олуб дашаҹаг,
Өлкәнин, орадакы �әр ше-
јин,

8:B69 � �S,*D 8;B5 � �À4S YÀZ+ÀWÀ`À
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Шә�әрин, сакинләринин
үстүнә ҝәләҹәк.

Ҹамаат фәрјад едәҹәк,
Өлкәдә јашајан �әр кәс
налә чәкәҹәк.

3 Ајғырларын јери дөјән
дырнаг сәсиндән,

Ҹәнҝ арабаларынын ҝурул-
тусундан,

Тәкәрләрин ҹырылты-
сындан

Аталарын үрәји јериндән
гопаҹаг,

Дөнүб архада галан оғулла-
рына бахмајаҹаглар.

4 О ҝүн филиштлиләр
мә�в олаҹаг,*

Сур+ вә Сидон, мүттәфиг-
ләриндән мә�рум едилә-
ҹәк.

Чүнки Је�ова Кәфтур�-

адасындан көчән фи-
лиштлиләрдән

Сағ галанлары гыраҹаг.
5 Гәззә кечәл олаҹаг�.
Ашкелон сүкута гәрг олуб.¸

Еј сизләр, онларын дәрә-
синдә сағ галанлар,

Нә вахтадәк өзүнүзә
јара вураҹагсыныз?/

6 А�, Је�ованын гылынҹы,1

Нә вахтадәк сакитләшмәјә-
ҹәксән?

Гынына гајыт,
Дајан, сакитләш.

7 Је�ова әмр верибсә,
Неҹә сакит ола биләр?
О, гылынҹы Ашкелона,
Дәниз са�илинә тушла-
јыб».À

48 Муаб3 барәдә Исраилин
Алла�ы, ордулар Алла-

�ы Је�ова белә дејир:

«Вај олсун Нәбанын4 �алы-
на! О мә�в едилиб.
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Кирјатаим* рүсвај олуб,
зәбт едилиб.

Сығынаҹаг хәҹил олуб,
дармадағын едилиб.+

2 Артыг Муабы мәд� етмир-
ләр.

Һәшбунда, онун сүгуту
үчүн тәдбир төкүрләр:

“Ҝәлин бир халг кими
онун көкүнү кәсәк”.

Сән дә, еј Мадмин, сус,
Гылынҹ сәни тәгиб едир.

3 Һорнаимдән фәрјад гопур,-

Сәс ҝәлир, ора учуб-дағы-
лыр.

4 Муаб тар-мар олуб.
Көрпәләри ағлајыр.

5 Ағлаја-ағлаја Лу�ит јохушу-
ну галхырлар.

Һорнаим енишиндә фәла-
кәтә ҝөрә вај-шивән сәси
ешидирләр.¸

6 Гачын, ҹанынызы гурта-
рын.

Сә�радакы ардыҹ ағаҹы
кими олун.

7 Газандығын уғурлара,
хәзинәләринә ҝүвәнди-
јин үчүн

Сән дә әлә кечәҹәксән.
Кәмуш/ әсир ҝедәҹәк,
Ка�инләри илә,
әсилзадәләри илә.

8 Бүтүн шә�әрләрә басгын-
чылар ҝәләҹәк,

Һеч бир шә�әр гуртулмаја-
ҹаг.1

Је�ованын дедији кими,
дәрә мә�в олаҹаг,

Дүзәнлик јох олаҹаг.
9 Муаб үчүн ишарәләр гојун,
Чүнки мә�в оланда гача-
ҹаг.

Онун шә�әрләри дә�шәтли
�ала дүшәҹәк,

Сакинсиз галаҹаг.À

10 Је�ованын ишини
башдансовду ҝөрәнә
ләнәт олсун!

Гылынҹыны чәкиб ган төк-
мәјәнә ләнәт олсун!

11 Муабиләр ҝәнҹлијиндән
гајғысыз јашајыр,

Хылты чөкән шәраб
кимидирләр.

Онлары бир габдан башга
габа бошалтмајыблар,

Онлар �еч вахт сүрҝүнә
ҝетмәјибләр.

Она ҝөрә дә онларын
дады дәјишмәјиб,

Әтирләри ҝетмәјиб.

12 “Она ҝөрә дә ҝүн ҝә-
ләҹәк, онлары ашырмаг үчүн
адамлар ҝөндәрәҹәјәм. Онла-
ры ашырыб габларыны бошал-
даҹаглар. Онларын күпләрини
чилик-чилик едәҹәкләр, — бә-
јан едир Је�ова. — 13 Ис-
раиллиләр ҝүвәндикләри Беј-
телә ҝөрә утандыглары кими,*

муабиләр дә Кәмуша ҝөрә ута-
наҹаглар.
14 Нә ҹүрәтлә дејирсиниз:

“Биз дөјүшә �азыр иҝид-
ләрик”?+

15 “Муаб мә�в олду,
Шә�әрләринә сохулдулар.,

Сај-сечмә ҹаванлары
гәтл едилди”.-

Ады ордулар Алла�ы Је�о-
ва олан Һөкмдар¸

белә бәјан едир.
16 Тезликлә муабиләрин үс-

түнә фәлакәт ҝәләҹәк,
Сүгутлары сүрәтлә јахын-
лашыр./

17 Онларын әтрафында олан-
лар,

Адыны биләнләр онлара
аҹыјаҹаг.

Онлара дејин: “Гүдрәтли
дәјәнәк, ҝөзәллик әсасы
неҹә дә сынды!”

18 Еј Дибунда1 сакин олан
гыз, өз ҹалалынла вида-
лаш,
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Сусузлугдан јана-јана
отур�.

Муабы дағыдан сәнин дә
үстүнә ҝәлиб.

О, сәнин галаларыны
јерлә јексан едәҹәк.*

19 Еј Аруир+ сакини,
јол кәнарында дуруб бах.

Гачан кишидән, ҹаныны
гуртаран гадындан со-
руш нә баш вериб.

20 Муаб рүсвај олуб,
дә�шәт ичиндәдир.

Налә чәк, фәған ет.
Муабын мә�в олдуғуну
Әрнунда, ҹар чәкин!

21 Дүзәнлијин �өкмү чатыб,-

Һүлуна, Ја�аса¸, Ме�пата/,
22 Дибуна1, НәбајаÀ, Бејт-Диблә-
тајимә, 23 Кирјатаимә3, Бејт-
Гамула, Бејт-Мәуна4, 24 Кирју-
таS, Бозра�а, Муабын бүтүн
јахын-узаг шә�әрләринә гаршы
�өкм иҹра олунур.
25 “Муабын бујнузу� гы-

рылды,
Голу сынды, — бәјан едир
Је�ова.

26 Ону сәрхош един,m чүнки
о, Је�ованын гаршысын-
да гүрурланмышды. U

Муаб өз гусунтусунда
ағнајыр.

Ону мәсхәрәјә гојурлар.
27 Сән дә Исраили мәсхәрәјә

гојурдун.V

Мәҝәр о, оғрулар арасында
тутулмушду ки,

Башыны булајыб онун әлеј-
�инә данышырдын?

28 Еј Муаб сакинләри, шә�әр-
ләрдән чыхыб гајада
јашајын,

Дәрә јамаҹларында јува
гуран ҝөјәрчин кими
олун”».
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29 «Муабын гүрурунун сорағы
бизә чатыб. Чох тәкәб-
бүрлүдүр.

Онун тәшәххүсү, гүруру,
тәкәббүрү, үрәјинин мәғ-
рурлуғу �агда ешитми-
шик».*

30 «Онун гәзәбиндән хәбәрим
вар, — бәјан едир Је�ова.

Ловға-ловға данышмағын-
дан бир шеј чыхмајаҹаг.

Онларын әлиндән �еч нә
ҝәлмәјәҹәк.

31 Она ҝөрә дә Муаб үчүн
налә чәкәҹәјәм.

Бүтүн Муаб үчүн
фәрјад едәҹәјәм.

Ҝир-Һарәс үчүн инләјәҹә-
јәм.+

32 Еј Сибма�, мејнәси,
Јазирдән- чох

Сәнин үчүн ағлајаҹағам.
Сәнин пө�рәләрин дәнизи
кечиб.

Онлар дәнизә, Јазирә ча-
тыб.

Јај мејвәләринин, үзүм
мә�сулунун

Үстүнә гарәтчи ҹумуб.¸

33 Бағлардан, Муаб дија-
рындан

Севинҹ, шәнлик сәси кәси-
либ./

Үзүмсыхандан ахан шәра-
бы кәсмишәм.

Һеч ким севинҹ �арајы илә
үзүм тапдаламајаҹаг,

Ҝәлән сәда севинҹ сәдасы
олмајаҹаг».1

34 «ҺәшбунданÀ гопан фәрјад
Илала чатыр.3

Онларын сәси Ја�аса4

јетишир,
Со�ардан ҺорнаимәS,
Еглат-Шәлишјаја чатыр.

Нимрим сулары да
гупгуру гурујаҹаг.m

35 Муабда сәҹдәҝа�да тәгди-
мә ҝәтирән,

�¿�D 8<
* ¿` 8<B<

+ �U 76B78
�Z 6B7:

, �U 65B57
�j 57B<E =

- �e 6B=

¸ �U 65B67
¿j 59B8

/ �j 57B59E 5<

1 �U 76B78

À �U 76B7E 8

3 �U 76B7;
¿` 8<B5

4 �U 76B7;E 7<
�j 57B59E 5;
Á4 69B=

S �Y 6B6

m ¿` 69B59E 5:

U ¿` 8<B86

V �`a 6B59
�e 6B<

��������������������

�*¸ aºbdZ
* ¿j 5:B:
¿j 69B5>E 55
�e 6B=E 5>

+ 6�/ 7B68E 69
¿j 5:B;

, �U 76B7;E 7<
�j 57B59E 5=

- �U 65B76
�U 76B78E 79
�j 65B<E 7=

¸ ¿j 5:B<E =
¿` 8<B<

/ ¿` 69B5>

1 ¿j 5:B5>

À �U 65B69
�j 57B59E 5;

3 �U 76B7;
¿j 5:B=

4 �U 65B67

S ¿` 8<B6E 7

m ¿j 59B8O:

1095 ¿�¿��� 8<B5=—79



Өз алла�ына гурбан
тәгдим едән

Һәр кәси мә�в едәҹәјәм, —
бәјан едир Је�ова.

36 Муаб үчүн үрәјим
неј кими инләјәҹәк,*

Ҝир-Һарәс сакинләри үчүн
гәлбим неј кими
налә чәкәҹәк.

Чүнки јығдығы вар-дөвләт
јох олаҹаг.

37 Һамынын башы кечәлдир,+

Һамынын саггалы гырхы-
лыб.

Әлләри кәсик-кәсикдир,,

Белләринә чул сарыјыб-
лар».-

38 «Муаб дамларында,
Мејданларында
Вај-шивән гопур.
Чүнки Мән Муабы
Лазымсыз күп кими сын-
дырмышам, — бәјан едир
Је�ова.

39 О, дә�шәт ичиндәдир!
Налә чәкин!

Муаб рүсвајчылыг ичиндә
ҝери чәкилиб!

Һамы Муабы мәсхәрәјә
гојур,

Јан-јөрәсиндәкиләр она
бахыб дә�шәтә ҝәлир».

40 «Је�ова белә дејир:
“Ашағы шығыјан гартал
кими,¸

О, ганадларыны Муаб үзә-
риндә ҝәрәҹәк./

41 Шә�әрләр ишғал едиләҹәк,
Галалары әлә кечәҹәк.
О ҝүн Муаб дөјүшчүләри-
нин үрәји

Доғуш үстә олан гадынын
үрәји кими олаҹаг”».

42 «Муаб бир халг кими
јох олаҹаг,1

Чүнки Је�ованын гаршы-
сында гүрурланды.À

43 Еј Муаб сакини,
Гаршында дә�шәт, чала,
тәлә вар, — бәјан едир
Је�ова.

44 Дә�шәтдән гачан чалаја
дүшәҹәк,

Чаладан чыхан тәләјә
дүшәҹәк.

Чүнки Мән Муаб үчүн ҹәза
илини ҝәтирәҹәјәм, —
бәјан едир Је�ова.

45 Гачанлар Һәшбунун көлҝә-
синдә тагәтсиз дурублар.

Чүнки Һәшбундан од,
Си�ундан* алов чыхаҹаг.
Муабын алныны,
Вә�ши дөјүшчүләрин кәл-
ләсини јандыраҹаг.+

46 Вај сәнин �алына, еј Муаб!
Кәмушун, халгы гырылды.
Оғулларын әсир ҝетди,
Гызларын сүрҝүн олунду.-

47 Амма Мән заманын сонун-
да Муабдан сүрҝүнә ҝе-
дәнләри топлајаҹағам, —
бәјан едир Је�ова.

Муаб �агда �өкм хәбәри
бурада битир».¸

49 Әмуниләр/ барәдә Је�о-
ва белә дејир:

«Мәҝәр Исраилин оғулла-
ры јохдур?

Онун вариси јохдур?
Нә үчүн Мәлкум1 ҸадаÀ

са�иб олуб?
Нә үчүн онун халгы Ис-
раил шә�әрләриндә јаша-
јыр?»

2 «Је�ова бәјан едир: “Она
ҝөрә дә ҝүн ҝәләҹәк,

Әмуниләрин Рабба�3 шә-
�әринә4 гаршы мү�арибә
чағырышы� сәсләндирә-
ҹәјәм.

О, хараба тәпәјә чеврилә-
ҹәк,

Кәндләринә од вурулаҹаг.
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Исраил ону гованларын
торпағына са�иб
олаҹаг”.* Је�ова белә
бәјан едир.

3 “Еј Һәшбун, налә чәк,
Ај дармадағын едилиб!

Еј Рабба� кәндләри,
фәрјад един.

Чула бүрүнүн.
А�-налә чәкин. Гојун ағыл-
лары ичиндә ора-бура до-
лашын.

Чүнки Мәлкум
сүрҝүнә ҝедир,

Ка�инләри илә,
әсилзадәләри илә.+

4 Нә үчүн дәрәләрлә
өјүнүрсән?

Ортасындан чај ахан дү-
зәнликләринлә ловғала-
нырсан?

Сән, еј хәзинәләринә ҝү-
вәнән

“Ким мәним үстүмә ҝәлә
биләр?” дејән
хәјанәткар гыз”.

5 “Бүтүн гоншуларын тә-
рәфдән

Үстүнә мүд�иш бир шеј ҝә-
тирирәм, — бәјан едир
Күлли-Ихтијар, ордулар
Алла�ы Је�ова.

Һәр тәрәфә сәпәләнәҹәк-
сән,

Гачанлары �еч ким топла-
мајаҹаг”.

6 “Амма сонра әмуниләрдән
сүрҝүнә ҝедәнләри топ-
лајаҹағам”, — бәјан едир
Је�ова».

7 Әдум барәдә ордулар Ал-
ла�ы Је�ова белә дејир:

«Тә�манда �икмәт галма-
ды?,

Ағыллы адамларын мәслә-
�әти түкәнди?

Һикмәти мә�в олду�?

8=B; � ÁÀ`eÀZB hº`º/ºD

8 Гачын, ҝери чәкилин!
Ҝедин дәрин мағараларда
ҝизләнин, еј Дидан* са-
кинләри!

Чүнки Ејсә нәзәр салмағын
вахты јетишәндә

Онун башына
бәла ҝәтирәҹәјәм.

9 Үзүмјығанлар сәнин јаны-
на ҝәлсәјдиләр,

Ҝеридә бир нечә салхым
сахламаздылармы?

Ҝеҹә оғрулар ҝәлсәјди,
Јалныз истәдикләрини
оғурлајардылар.+

10 Амма Мән Ејси лүм-лүт
гојаҹағам.

Онун хәлвәт јерләрини
үзә чыхараҹағам,

Ҝизләнә билмәјәҹәк.
Онун өвладлары, гардаш-
лары, гоншулары, �амы-
сы мә�в олаҹаг,,

Өзү дә �еч вахт
мөвҹуд олмајаҹаг.-

11 Јетимләрини бурах,
Онлары Мән јашадарам.
Дулларын Мәнә
бел бағлајаҹаг».

12 Чүнки Је�ова белә де-
јир: «Әҝәр гәзәб ҹамындан ич-
мәјә мә�кум олмајанлар ондан
ичәҹәксә, сәнми ҹәзасыз гала-
ҹагсан? Сән ҹәзасыз галмаја-
ҹагсан, ондан ичәҹәксән».¸

13 «Варлығыма анд ичи-
рәм, — бәјан едир Је�ова, —
Бозра� дә�шәтли �ала дүшә-
ҹәк,/ хараба галаҹаг, ону тә�-
гир едәҹәкләр, ләнәтләјәҹәк-
ләр. Онун шә�әрләри әбәди-
лик виранә галаҹаг».1

14 Мәнә Је�овадан
хәбәр ҝәлди,

Халглар арасына елчи ҝөн-
дәрилиб. Елчи дејир:

«Топлашын, она гаршы
јүрүш един,

Дөјүшә �азырлашын».À
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15 «Сәни халглар арасында
кичилтдим,

Һамы сәнә �әгарәтлә
бахыр.*

16 Еј гаја ојугларында,
Һүндүр тәпәдә мәскән
салан,

Әтрафа сачдығын дә�шәт,
Үрәјинин тәкәббүрү сәни
алдатды.

Јуваны гартал кими
јүксәкдә гурсан да,

Сәни орадан ендирәҹә-
јәм», — бәјан едир Је�ова.

17 «Әдум дә�шәтли �ала
дүшәҹәк.+ Јолдан кечән �әр
кәс бу мәнзәрәдән сарсыла-
ҹаг, онун бәлаларына ҝөрә фит
чалаҹаг. 18 Хараба галан Сә-
думла Әмурәдә вә онларла
гоншу шә�әрләрдә олдуғу ки-
ми,, орада да �еч ким јаша-
мајаҹаг, инсан өвлады мәскән
салмајаҹаг»,- — бәјан едир Је-
�ова.

19 «Будур, бир нәфәр Иор-
дан са�илләриндәки сых ме-
шәликдән чыхыб динҹ отлаг-
лара �үҹум едән аслан кими
басгын едәҹәк¸ вә Мән бир
анда ону јурдундан дидәрҝин
салаҹағам. Сечдијим кәси ора-
нын үзәриндә гојаҹағам. Мә-
ним кимиси вармы? Ким Мәнә
мејдан охуја биләр? Гаршым-
да �ансы чобан дура биләр?/

20 Одур ки, еј инсанлар, Је�о-
ванын Әдума гаршы чыхарды-
ғы гәрары, Тә�ман1 сакинлә-
ринә гаршы нијјәтини ешидин:

Сүрүдәки гузулары
сүрүјүб апараҹаглар.

О, етдикләри пислијә ҝөрә
отлагларыны виран гоја-
ҹаг.À

21 Онлар чөкәндә ҝурултудан
јер титрәди.

Фәрјад гопур! Сәси Гырмы-
зы дәнизә3 чатыр.

22 Будур, гартал кими ҝөјә
галхыб јерә шығыјаҹаг,*

Ганадларыны Бозра� үзә-
риндә ҝәрәҹәк,+

О ҝүн Әдум дөјүшчүләри-
нин үрәји

Доғуш үстә олан гадынын
үрәји кими олаҹаг».

23 Дәмәшг, барәдә:
«Һәмәс- вә Арпад
рүсвај олуб,

Онлар бәд хәбәр ешидиб.
Горхудан онларда
үрәк галмајыб.

Дәниз тәлатүм ичиндәдир,
сакитләшмир.

24 Дәмәшгдә ҹәсарәт галма-
јыб.

О гачмаға үз тутду, амма
тәлаша дүшдү.

Доған гадын кими,
Ону санҹы тутуб,
о, әзаб чәкир.

25 Неҹә олуб ки, шө�рәтли
шә�әрдән,

Фәрә� доғуран шә�әрдән
чыхыб ҝетмәјибләр?

26 Одур ки, ҹаванлар мејдан-
ларда �әлак олаҹаг,

О ҝүн дөјүшчүләр мә�в
олаҹаг», — бәјан едир ор-
дулар Алла�ы Је�ова.

27 «Дәмәшгин диварларына
од вураҹағам,

Од Бән�әдадын галалары-
ны јандыраҹаг».¸

28 Бабил падша�ы Навухо-
доносорун дағытдығы Гәдар/

барәдә, Һәзур падша�лыглары
барәдә Је�ованын сөзү будур:

«Галхын, Гәдара ҝедин,
Шәрг оғулларыны мә�в
един.

29 Онларын чадырлары,
сүрүләри,

Чадыр парчалары, мал-
мүлкләри әлләриндән
алынаҹаг.

Дәвәләрини апараҹаглар.
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“Һәр јаны дә�шәт бүрү-
јүб!” — дејә бағыраҹаг-
лар».

30 «Гачын, узаглара ҝедин!
Еј Һәзур сакинләри, дәрин
мағараларда ҝизләнин, —
бәјан едир Је�ова.

Чүнки Бабил падша�ы На-
вуходоносор әлеј�инизә
нијјәт гуруб,

Сизә гаршы тәдбир төкүб».
31 «Галхын, динҹ өмүр сүрән,

Әмин-аманлыгда јашајан
халгын үстүнә ҝедин! —
бәјан едир Је�ова.

Онларын нә гапысы вар,
нә ҹәфтәси. Һамыдан
ајры јашајырлар.

32 Онларын дәвәләри
гарәт олунаҹаг,

Мал-�ејванлары
әлә кечәҹәк.

Мән онлары, ҝиҹҝа�лары-
ны гырханлары*

Күләјин әсдији �әр тәрәфә
сәпәләјәҹәјәм.

Һәр тәрәфдән онларын үс-
түнә бәла ҝәтирәҹә-
јәм», — бәјан едир Је�ова.

33 «Һәзур чаггал јувасына
чевриләҹәк,

Һәмишәлик виран галаҹаг,
Орада �еч ким јашамајаҹаг,
Һеч ким мәскән салмаја-
ҹаг».

34 Јә�уда падша�ы Сид-
гијјәнин �акимијјәтинин баш-
ланғыҹында+ Әрәмја пејғәмбә-
рә Еламла, бағлы Је�ованын
сөзү назил олду: 35 «Орду-
лар Алла�ы Је�ова дејир:
“Еламын каманыны, онун гүд-
рәт мәнбәјини гыраҹағам.-

36 Еламын үстүнә јерин дөрд
тәрәфиндән дөрд күләји ҝәти-
рәҹәјәм. Онлары бу күләклә-
рин әсдији �әр тәрәфә сәпәлә-
јәҹәјәм. Елә бир халг олмајаҹаг
ки, еламлылар онларын арасы-
на сәпәләнмәсин”».

37 «Еламлылары дүшмәнлә-
ринин, ҹанларынын гәсдинә
дуранларын гаршысында дар-
мадағын едәҹәјәм. Онларын
үстүнә фәлакәт ҝәтирәҹәјәм,
гызғын гәзәбими төкәҹәјәм, —
бәјан едир Је�ова, — далла-
рынҹа гылынҹ ҝөндәриб �амы-
сыны гыраҹағам».

38 «Еламда тахтымы гура-
ҹағам,* орадан падша�ы да,
әјанлары да јох едәҹәјәм», —
бәјан едир Је�ова.

39 «Амма заманын сонун-
да Еламдан сүрҝүнә ҝедәнлә-
ри топлајаҹағам», — бәјан едир
Је�ова.

50 Је�ова Бабил барәдә,
кәлданиләрин өлкәси

барәдә Әрәмја пејғәмбәр васи-
тәсилә белә дејир:+

2 «Буну халглар арасында
бәјан един, елан един,

Нишан гојун, ҹар чәкин.
Һеч нәји ҝизләтмәјин!
Дејин: “Бабил әлә кечди,,

Бел� рүсвај олду,-

Мәрдук дә�шәтә ҝәлди.
Онун сурәтләри хәҹил
олду,

Ијрәнҹ бүтләри ва�имәјә
дүшдү”.

3 Чүнки онун үстүнә шимал-
дан бир халг ҝәлиб,¸

Өлкәсини дә�шәтли
�ала салыб.

Орада �еч ким јашамыр,
Инсан да, �ејван да
Орадан гачыб-ҝедиб».

4 Је�ова бәјан едир: «О
вахт, о заман Исраил халгы
вә Јә�уда халгы бир јердә ҝә-
ләҹәк./ Онлар ағлаја-ағлаја ҝә-
ләҹәкләр,1 бирликдә Алла�-
лары Је�оваја үз тутаҹаглар.À

5 Онлар Сион тәрәфә дөнүб,
ора ҝедән јолу сорушаҹаглар.3

Дејәҹәкләр: “Ҝәлин, әбәди, �еч
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вахт унудулмајаҹаг ә�длә Је-
�оваја бағланаг”.* 6 Халгым
итмиш гојун сүрүсүнә бән-
зәјир.+ Чобанлары онлары аз-
дырды,, онлары дағлара апар-
ды, дағларда, тәпәләрдә до-
лашдырды. Онлар динҹәлдик-
ләри јери јаддан чыхарыблар.
7 Ким онлары тапдыса, једи.-

Дүшмәнләри белә деди: “Биз-
дә тәгсир јохдур, онлар Је-
�оваја гаршы, доғрулуг мәскә-
ни вә ата-бабаларынын үмид-
ҝа�ы олан Је�оваја гаршы ҝү-
на� ишләјибләр”».
8 «Бабилдән гачын,
Кәлданиләрин өлкәсиндән
чыхын,¸

Сүрүнүн габағында ҝедән
гоч кими, тәкә кими
олун.

9 Бабилә гаршы шимал
торпағындан

Бөјүк халглар топлусуну
галдырыб ҝәтирәҹәјәм!/

Онлар дөјүш низамы илә
она �үҹум чәкәҹәкләр,

Ону ишғал едәҹәкләр.
Онларын охлары дөјүшчү
охлары кимидир.

Ата-ананы өвладсыз гојур,1

Һәдәфә дәјмәмиш ҝери га-
јытмыр.

10 Кәлдан талан едиләҹәк.À

Ону гарәт едәнләр гәни-
мәтдән дојаҹаг»,3 — бәјан
едир Је�ова.

11 «Чүнки сиз Мәним ирсими
гарәт едәндә4

Севинирдиниз, шадланыр-
дыныз.S

Отлагдакы дүјә кими
тулланыб-дүшүрдүнүз,

Ајғыр кими кишнәјирди-
низ.

12 Сизин ананыз биабыр
олуб,m

Сизи дүнјаја ҝәтирән
пешман олуб.

Будур, о, халгларын ичиндә
ән кичијидир,

Сусуз чөлдүр, сә�радыр.*

13 Је�ованын гәзәби үзүндән
орада кимсә мәскунлаш-
мајаҹаг.+

Ора бомбош галаҹаг.,

Бабилин јанындан кечән-
ләр бу мәнзәрәдән дә�-
шәтә ҝәләҹәк,

Онун бәлаларына ҝөрә
фит чалаҹаг.-

14 Еј каман ҝәрәнләр,
Дөјүш низамы илә �әр
тәрәфдән Бабилә �үҹум
един,

Она ох атын, оха �ејифиниз
ҝәлмәсин,¸

Чүнки о, Је�оваја гаршы
ҝүна� едиб./

15 Һәр тәрәфдән үстүнә
дөјүш нәрәси чәкин.

О тәслим олду.
Сүтунлары ашды,
диварлары учду.1

Чүнки Је�ова интигам
алыр.À

Сиз дә интигамынызы
алын,

Еләдикләрини онун башы-
на ҝәтирин.3

16 Бабилдән сәпинчини,
Бичин вахты әлиндә ораг
тутаны јох един.4

Амансыз гылынҹ уҹбатын-
дан �әр кәс өз халгынын
јанына гајыдыр,

Өз јурдуна гачыр.S

17 Исраил халгы пәрән-пә-
рән дүшмүш сүрүдүр.m Ас-
ланлар онлары говду. U Әв-
вәлҹә Ашшур падша�ы он-
лары парчалады,V сонра да
Бабил падша�ы Навуходоно-
сор сүмүкләрини ҝәмирди.Ä

18 Буна ҝөрә дә Исраилин Ал-
ла�ы, ордулар Алла�ы Је�ова
белә дејир: “Ашшур падша�ы
илә неҹә рәфтар етдимсә,W Ба-
бил падша�ы илә, онун өлкә-
си илә дә елә рәфтар едәҹәјәм.
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19 Исраили өз отлағына ҝери
гајтараҹағам,* о, Кармелдә, Ба-
шанда отлајаҹаг,+ Әфраим, вә
Ҝилад- дағларында јејиб доја-
ҹаг”».
20 Је�ова бәјан едир:

«О вахт, о заман Исраилдә
тәгсир ахтараҹаглар,

Амма тапмајаҹаглар,
Јә�уда ҝүна�сыз чыхаҹаг,
Чүнки сағ сахладығым
адамлары әфв едәҹәјәм».¸

21 «Мератајим өлкәсинә, Пу-
гуд/ сакинләринә �үҹум
един.

Гој онлар гырылсын,
көкләри кәсилсин, —
бәјан едир Је�ова.

Бүтүн әмрләрими
јеринә јетирин.

22 Өлкәдә дөјүш сәсләри,
Бөјүк фәлакәт сәси ешиди-
лир.

23 Бахын, дүнјанын ҝүрзү кә-
силди, гырылды!1

Бабил халглар арасында
дә�шәт рәмзинә чеврил-
ди!À

24 Сәнә тәлә гурдум, еј Бабил,
сән дә ора дүшдүн,

Өзүнүн дә хәбәрин ол-
мады.

Сәни тапыб әлә кечирди-
ләр,3

Чүнки сән Је�оваја гаршы
чыхдын.

25 Је�ова анбарыны ачыб,
Орадан гәзәб сила�лары-
ны чыхарыр.4

Чүнки Күлли-Ихтијарын,
ордулар Алла�ы Је�ова-
нын

Кәлданиләрин өлкәсиндә
иши вар.

26 Узаг јерләрдән онун үстүнә
ҝәлин.S

Тахыл анбарларыны ачын.m

Ону тахыл тајалары кими
јығын.

Көкүнү кәсин.*

Гој ондан кимсә сағ галма-
сын.

27 Бүтүн буғаларыны өлдү-
рүн,+

Гој �амысы кәсилмәјә
ҝетсин.

Вај онларын �алына,
онларын вахты,

Һагг-�есаб ҝүнү јетишди!
28 Алла�ымыз Је�ованын

гисасыны,
Мәбәдинә ҝөрә интигамы-
ны Сионда бәјан етмәк
үчүн

Бабил өлкәсиндән гачанла-
рын,

Ҹаныны гуртаранларын
сәси ешидилир.,

29 Бабилә гаршы охчулар,
Каман ҝәрәнләр топлајын.-

Дөрд тәрәфиндә ордуҝа�
гурун, �еч кими гачмаға
гојмајын.

Она әмәлләринин
әвәзини верин,¸

Етдикләрини башына
ҝәтирин./

Чүнки о, Је�оваја гаршы,
Исраилин Мүгәддәсинә
гаршы дикбашлыг етди.1

30 Одур ки, ҹаванлары меј-
данларда �әлак олаҹаг,À

О ҝүн дөјүшчүләри
мә�в олаҹаг», —
бәјан едир Је�ова.

31 «Мән сәнә гаршыјам,3

еј дикбаш,4

Сәнин вахтын, сәнинлә
�агг-�есаб чәкәҹәјим ҝүн
мүтләг ҝәләҹәк, — бәјан
едир Күлли-Ихтијар, ор-
дулар Алла�ы Је�ова.

32 Сән, еј дикбаш, бүдрәјиб
јыхылаҹагсан,

Сәни галдыран олмајаҹаг.S

Шә�әрләринә од вураҹа-
ғам,

Әтрафындакы �әр шеј ја-
ныб күл олаҹаг».
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33 Ордулар Алла�ы Је�ова
белә дејир:

«Исраил халгы вә Јә�уда
халгы зүлм чәкир,

Әсир апаранлар онлары
тутуб сахлајыр,*

Бурахмаг истәмир.+

34 Фәгәт онларын Гуртары-
ҹысы ҝүҹлүдүр,,

Ады ордулар Алла�ы
Је�овадыр.-

Өлкәјә әмин-аманлыг
вермәк үчүн,¸

Бабил сакинләрини тәшви-
шә салмаг үчүн/

Онларын ишинә мүтләг
бахаҹаг».1

35 Је�ова бәјан едир: «Кәлда-
ниләрә гаршы гылынҹ,

Бабил сакинләринә, баш-
чыларына, мүдрикләринә
гаршы гылынҹ ҝәлир!À

36 Бош-бош данышанлара�
гаршы гылынҹ ҝәлир,
онлар сәрсәмлик едәҹәк-
ләр,

Дөјүшчүләринә гаршы
гылынҹ ҝәлир, онлар
ва�имәјә дүшәҹәкләр.3

37 Атларына, ҹәнҝ арабалары-
на гаршы гылынҹ ҝәлир,

Орада јашајан чохсајлы
халглара гаршы гылынҹ
ҝәлир,

Онлар гадын кими олаҹаг-
лар.4

Онун хәзинәләринә гаршы
гылынҹ ҝәлир, онлар
талан едиләҹәк.S

38 Сулары виран галаҹаг,
гурујаҹаг,m

Чүнки ора ојма бүтләр
өлкәсидир,U

Онлар горхунҹ вә�јләр
алыб дәлилик едирләр.

39 Одур ки, орада сә�ра �еј-
ванлары, улајан �ејван-
лар јашајаҹаг,

9>B7: � �*fd/ U*W*Zhm ]1U¸ÀY+À`WÀ`ÀD

Дәвәгушулар
мәскән салаҹаг.*

Орада �еч вахт инсан
јашамајаҹаг,

Нәсилләр ҝәлиб-кечәҹәк,
кимсә орада мәскунлаш-
мајаҹаг».+

40 «Алла�ын хараба гојдуғу
Сәдумла Әмурәдә, вә онларла
гоншу шә�әрләрдә олдуғу ки-
ми,- орада да �еч ким јашамаја-
ҹаг, инсан өвлады мәскән сал-
мајаҹаг,¸ — бәјан едир Је�ова.
41 Будур, шималдан бир халг

ҝәлир,
Дүнјанын уҹгарларындан/

бөјүк бир халг,
Әзәмәтли падша�лар1 гал-
хыб ҝәлир.

42 Каманла, низә илә сила�-
ланыблар,À

Гәддардырлар, �еч кимә
рә�м етмәјәҹәкләр,3

Атларыны чапдыгҹа
Тәлатүмлү дәниз кими
уғулдајырлар.4

Еј Бабил гызы, бир нәфәр
кими дөјүш низамыјла
сәнә гаршы дүзүлүбләр.S

43 Бабил падша�ы онлар �аг-
да хәбәр тутду,m

Әлләри јанына дүшдү. U

Изтираб ичиндәдир.
Доған гадын кими
ону санҹы тутуб.

44 Будур, бир нәфәр Иордан
са�илләриндәки сых мешәлик-
дән чыхыб динҹ отлаглара �ү-
ҹум едән аслан кими басгын
едәҹәк вә Мән бир анда он-
лары јурдларындан дидәрҝин
салаҹағам. Сечдијим кәси ора-
нын үзәриндә гојаҹағам.V Мә-
ним кимиси вармы? Ким Мәнә
мејдан охуја биләр? Гаршымда
�ансы чобан дура биләр?Ä

45 Одур ки, еј инсанлар, Је�о-
ванын Бабилә гаршы чыхарды-
ғы гәрары,W кәлданиләрин өл-
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кәсинә гаршы нијјәтини еши-
дин:

Сүрүдәки гузулары
сүрүјүб апараҹаглар.

О, етдикләри пислијә ҝөрә
отлагларыны виран гоја-
ҹаг.*

46 Бабил зәбт едилән заман
гопан ҝурултудан
јер титрәјәҹәк,

Халглар арасында
фәрјад сәси ешидилә-
ҹәк».+

51 Је�ова белә дејир:

«Бабилә, Лүбб-Гамај�
сакинләринә гаршы

Виранедиҹи күләк галды-
рырам.,

2 Бабилин үстүнә адамлар
ҝөндәрәҹәјәм,

Ону күләјин совурдуғу кү-
ләш кими пәрән-пәрән
едәҹәкләр, өлкәни бош
гојаҹаглар.

Фәлакәт ҝүнү �әр тәрәф-
дән она �үҹум едәҹәк-
ләр.-

3 Гој охатан каманыны ҝәр-
мәсин,

Гој �еч ким зире�ини ҝеји-
ниб ајаға галхмасын.

Онун ҹаванларына
рә�м етмәјин.¸

Бүтүн ордусуну мә�вә дү-
чар един.

4 Кәлданиләрин өлкәсиндә
мејитләри јерә сәрилә-
ҹәк,

Онун күчәләриндә дәлик-
дешик едиләҹәкләр./

5 Чүнки Исраилин, Јә�уда-
нын Алла�ы, ордулар Ал-
ла�ы Је�ова халгыны
тәрк етмәјиб, онлар дул
галмајыблар.1
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Амма кәлданиләрин өлкә-
си Исраилин Мүгәддәси-
нин ҝөзүндә ҝүна�ла до-
лудур.

6 Бабилдән гачын,
Ҹанынызы гуртарын.*

Онун ҝүна�ларына ҝөрә
мә�в олмајын.

Чүнки Је�ованын гисас
вахты јетишиб.

О, Бабилә әмәлләринин
әвәзини верир.+

7 Бабил Је�ованын әлиндә
гызыл ҹам иди,

Бабил бүтүн дүнјаны сәр-
хош етди.

Онун шәрабындан бүтүн
халглар ичди.,

Она ҝөрә халглар
дәли олдулар.-

8 Гәфләтән Бабил дүшүб
гырылды.¸

Ондан өтрү шивән гопа-
рын!/

Јарасы үчүн мәл�әм та-
пын, бәлкә, сағалды».

9 «Биз Бабили сағалтмаға
чалышдыг, амма сағал-
мады.

Ондан әл чәкин, ҝәлин �әр
биримиз өз өлкәмизә ҝе-
дәк.1

Чүнки онун �өкмә лајиг
әмәлләри әршә галхыб.

Ҝөјүн булудларына чатыб.À

10 Је�ова бизим үчүн әдалә-
ти бәргәрар етди.3

Ҝәлин Сионда Алла�ымыз
Је�ованын ишләрини
нәгл едәк».4

11 «Охларынызы итиләјин,S

галханларынызы ҝөтү-
рүн�.

Је�ова Мада ша�ларынын
үрәјиндә нијјәт ојатды.m

Чүнки О, Бабили виран гој-
мағы гәт едиб.

95B55 � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB \f/*ZW*`mZm4m
/\W/d`dZD

�¿�D 9>
* ¿j 57B5E 6>
¿` 95B87

+ �Ñ 5<B=
��������������������

�¿�D 95
, ¿` 9>B=

- ¿` 9>B58E 6=

¸ ¿j 57B5;E 5<
¿` 9>B7>

/ ¿j 57B59

1 ˛+ =8B58
¿j 88B65
¿` 8:B6<
˛V 6B56

��������������������

�*¸ aºbdZ
* ¿` 9>B<
˛V 6B;
�Ñ 5<B8

+ ¿` 69B56E 58
¿` 9>B59

, �Ñ 5;B5E 6
�Ñ 5<B7

- ¿` 69B59E 5:

¸ ¿j 65B=
¿j 8;B=
�Ñ 58B<

/ �Ñ 5<B6E =

1 ¿j 57B58

À �Ñ 5<B8E 9

3 �S ;B=

4 ¿` 9>B6<

S ¿` 9>B58

m ¿j 57B5;
¿j 89B5

1103 ¿�¿��� 9>B8:—95B55



Бу, Је�ованын гисасыдыр,
мәбәдинә ҝөрә интига-
мыдыр.

12 Бабил диварларына тәрәф
ишарә гојун.*

Ҝөзәтчиләр јерләшдирин,
мү�афизәни ҝүҹләнди-
рин.

Пусгудакылары �азыр
един.

Чүнки Је�ова нијјәт гуруб.
О, Бабил сакинләринин
әлеј�инә дедији сөзү
јеринә јетирәҹәк».+

13 «Еј чохлу сулар үзәриндә
јашајан,,

Чохлу хәзинә са�иби олан
гадын.-

Сәнин ахырын чатыб,
�арам газанҹынын
сону ҝәлиб.¸

14 Ордулар Алла�ы Је�ова
Өз варлығына анд ичди:

“Сәни чәјирткә сүрүсү гә-
дәр чохлу адамла долду-
раҹағам,

Онлар сәнин үзәриндә гә-
ләбә чалыб зәфәр �арајы
уҹалдаҹаглар”./

15 Одур јери гүдрәти илә
хәлг едән,

Торпағы �икмәтилә јара-
дан,1

Ҝөјләри зәкасы илә јајан.À

16 Сәсини чыхаранда
Ҝөјләрдәки сулар чағлајыр.
О, јерин уҹгарларындан
булуд галдырыр,

Јағыш үчүн шимшәк
чахдырыр�,

Анбарларындан күләк
чыхарыр.3

17 Һәр кәс ахмаглыг,
ҹа�иллик едир.

Сәнәткар дүзәлтдији бүтә
ҝөрә утанаҹаг.4
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Чүнки төкдүјү бүт јалан-
дыр,

Онда нәфәс јохдур.*

18 Бүтләр пучдур,+

ҝүлүнҹ шејдир.
Һагг-�есаб ҝүнүндә �амы-
сы мә�в олаҹаг.

19 Јагубун Нәсиби исә онлара
бәнзәмәз,

Чүнки �әр шејә О сурәт ве-
риб,

О, Өз ирсинин, әсасыдыр.
Ады ордулар Алла�ы Је�о-
вадыр».-

20 «Сән Мәним топпузум,
дөјүш сила�ымсан.

Сәнинлә халглары парча-
парча едәҹәјәм.

Сәнинлә сәлтәнәтләри
мә�в едәҹәјәм.

21 Сәнинлә атлары, сүварилә-
ри тикә-парча едәҹәјәм,

Сәнинлә ҹәнҝ арабалары-
ны, арабачылары парча-
парча едәҹәјәм.

22 Сәнинлә кишиләри,
гадынлары гыраҹағам,

Сәнинлә гоҹалары,
ҹаванлары гыраҹағам,

Сәнинлә оғланлары,
гызлары гыраҹағам.

23 Сәнинлә чобанлары,
сүрүләри тәләф едәҹәјәм,

Сәнинлә ҹүтчүләри, ҹүтә
гошулан �ејванлары
тәләф едәҹәјәм,

Сәнинлә валиләри, мәмур-
лары тәләф едәҹәјәм.

24 Ҝөзүнүзүн өнүндә Сионда
төрәтдикләри әмәлләрә
ҝөрә

Бабилдән, Кәлдан сакинлә-
риндән
әвәз чыхаҹағам»,¸ — бәјан
едир Је�ова.

25 «Сән, еј бүтүн дүнјаны
мә�в едән,/

Виран едән дағ, будур, Мән
сәнә гаршыјам,1 — бәјан
едир Је�ова.
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Әлими сәнә гаршы галды-
раҹағам, сәни гајалардан
јуварлајаҹағам,

Сәни аловдан говрулмуш
даға чевирәҹәјәм».

26 «Сәндән күнҹ дашы, тәмәл
дашы ҝөтүрмәјәҹәкләр,

Чүнки әбәдилик хараба га-
лаҹагсан,* — бәјан едир
Је�ова.

27 Өлкәдә нишан гојун.+

Халглар арасында
шејпур чалын.

Халглары она гаршы гал-
дырын.

Урарту,, Минни, Әшкиназ-

падша�лыгларыны она
гаршы чағырын.

Она гаршы дөјүшчү јығмаг
үчүн мәмур тәјин един.

Атлары бала чәјирткә сү-
рүсү кими үстүнә ҝөндә-
рин.

28 Халглары,
Мада ша�ларыны,¸ валилә-
рини, мәмурларыны,

Онларын табелијиндә олан
бүтүн өлкәләри она гар-
шы галдырын.

29 Јер ләрзәјә ҝәлиб титрәјә-
ҹәк,

Чүнки Је�ованын Бабилә
гаршы нијјәти �әјата ке-
чәҹәк,

Бабил өлкәси дә�шәтли
ҝүнә дүшәҹәк, сакинсиз
галаҹаг./

30 Бабил дөјүшчүләри вуруш-
магдан әл чәкиб.

Галаларында ҝизләниб.
Онларын ҝүҹү түкәниб.1

Гадын кими олублар.À

Онун евләринә од вурулуб,
Ҹәфтәләри сындырылыб.3

31 Чапар чапар далынҹа,
Гасид гасид далынҹа
гачыб ҝәлир,

Бабил падша�ына шә�әри-
нин �әр тәрәфдән әлә
кечдијини хәбәр верир.4

32 Чај кечидләри әлә кечиб,*

Гамыш гајыглар јаныб,
Дөјүшчүләр ва�имәјә дү-
шүб».

33 Исраилин Алла�ы, орду-
лар Алла�ы Је�ова белә дејир:

«Бабил гызы хырмана
охшајыр.

Ону тапдаламағын
вахты чатыб.

Чох тезликлә онун бичин
вахты ҝәләҹәк».

34 «Бабил падша�ы Навуходо-
носор мәни јејиб удду,+

Мәни чашгынлыға салды.
Мәни бош габ кими
чевирди,

Мәни нә�әнҝ илан кими
удду,,

Гарныны наз-немәтимлә
долдурду,

Мәни јујуб јахалады.
35 “Гој ҝөрдүјүм ҹәфа, ҹаныма

едилән зүлм Бабилин ба-
шына ҝәлсин”, — Сион са-
кини дејир.-

“Гој мәним ганым Кәлдан
сакинләринин бојнуна
олсун”, — дејир Јерусә-
лим».

36 Одур ки, Је�ова дејир:
«Мән сәнин ишинә бахы-
рам,¸

Сәнин интигамыны алаҹа-
ғам./

Онун дәнизини, гујулары-
ны гурудаҹағам.1

37 Бабил даш галағына,À

Чаггал јувасына чеврилә-
ҹәк.3

Дә�шәтли ҝүнә дүшәҹәк,
она бахыб фит чалаҹаг-
лар.

Сакинсиз галаҹаг.4

38 Һамысы бирликдә ҝәнҹ ас-
лан кими нәрилдәјәҹәк.

Аслан балалары кими
мырылдајаҹаглар».
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39 «Гызышдыглары вахт зија-
фәт гуруб онлары сәрхош
едәҹәјәм,

Кефләри көк олаҹаг.*

Сонра әбәди јухуја ҝедәҹәк-
ләр,

Бир дә ајылмајаҹаглар»,+ —
бәјан едир Је�ова.

40 «Онлары гузулар кими,
Гочлар, тәкәләр кими кәс-
мәјә апараҹағам».

41 «Аман, Сисаг� әлә кечди!,

Бүтүн дүнјанын ифтихары
зәбт едилди!-

Бабил халглар арасында
дә�шәт рәмзи олду!

42 Дәниз дашыб,
Бабили басыб.

Далғалар ону өртүб.
43 Онун шә�әрләри дә�шәтли

ҝүнә дүшдү, гураг јерә,
сә�ралыға чеврилди.

Орада �еч ким јашамајаҹаг,
бир кимсә орадан кечиб
ҝетмәјәҹәк.¸

44 Бабилдәки Бел� илә �агг-
�есаб чәкәҹәјәм,/

Уддуғу шеји ағзындан
чыхараҹағам.1

Да�а халглар онун јанына
ахышмајаҹаг.

Бабилин диварлары
учаҹаг.À

45 Еј халгым, чых онун ичин-
дән.3

Је�ованын күкрәјән гәзә-
биндән4 ҹанынызы гурта-
рын.S

46 Өлкәдә ешидәҹәјиниз хә-
бәрдән горхуб-�үркмәјин.

Өлкәдәки зүлм барәдә,
бир �өкмдарын о биринә
гаршы чыхмасы барәдә

Бир ил хәбәр ҝәләҹәк,
О бири ил јенә бу хәбәр
ҝәләҹәк.

95B85 � Ã¾`ºZº`E +dE �*+SW ºhºZ SjWÀO
ZÀZ jSe`WS *//m`D 95B88 � �*+SW *WO
W*ÑmD

47 Одур ки, ҝүн ҝәләҹәк,
Бабилин ојма бүтләринә
нәзәр салаҹағам.

Онун өлкәси рүсвај олаҹаг,
Орада мејитләр сәрилиб
галаҹаг.*

48 Ҝөјләр, јер, онларда олан
�әр шеј

Бабилә ҝөрә севинҹлә
�ајгыраҹаг,+

Чүнки шималдан онун
үстүнә басгынчылар ҝә-
ләҹәк»,, — бәјан едир Је-
�ова.

49 «Бабил тәкҹә исраиллилә-
рин өлүмүнә баис олма-
ды,-

Бабилин өзүндә дә бүтүн
дүнјадан оланларын ҹә-
сәди јерә сәрилди.

50 Еј гылынҹдан гачанлар,
дајанмајын, гачын.¸

Узагларда Је�ованы хатыр-
лајын.

Јерусәлими јада салын»./

51 «Тә�гирләр ешидиб биа-
быр олдуг.

Үзүмүзү рүсвајчылыг
өртдү.

Чүнки јаделлиләр Је�ова-
нын евинин мүгәддәс јер-
ләринә �үҹум етдиләр».1

52 «Одур ки, ҝүн ҝәләҹәк
Бабилин ојма бүтләринә
нәзәр салаҹағам, — бәјан
едир Је�ова.

Онун бүтүн торпағында ја-
ралылар инилдәјәҹәк».À

53 «Бабил ҝөјә чыхса да,3

Һүндүр галаларыны мө�-
кәмләндирсә дә,

Мән онун үстүнә басгын-
чылар ҝөндәрәҹәјәм»,4 —
бәјан едир Је�ова.

54 «Ешидин! Бабилдән
фәрјад сәси ҝәлир,S

Кәлданиләрин өлкәсиндән
бөјүк фәлакәт сәси еши-
дилир,m
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55 Је�ова Бабили мә�в едир.
О, Бабилин ҝур сәсини
батыраҹаг,

Онларын далғалары ҹош-
гун сулар кими күкрәјә-
ҹәк.

Онларын сәси ешидиләҹәк.
56 Чүнки Бабилин үстүнә

басгынчы ҝәләҹәк,*

Онун дөјүшчүләри
әсир дүшәҹәк,+

Каманлары гырылаҹаг,
Чүнки Је�ова әвәз чыхан
Алла�дыр,,

Она әмәлләринин әвәзини
верәҹәк.-

57 Мән Онун башчыларыны,
мүдрикләрини,¸

Валиләрини, мәмурлары-
ны, дөјүшчүләрини
сәрхош едәҹәјәм.

Онлар әбәди јухуја ҝедә-
ҹәкләр,

Бир дә ајылмајаҹаглар»,/ —
ады ордулар Алла�ы Је-
�ова олан Һөкмдар
белә бәјан едир.

58 Ордулар Алла�ы Је�ова
белә дејир:

«Бабил диварлары галын
олса да, јерлә јексан ола-
ҹаг,1

Дарвазалары �үндүр олса
да, јандырылаҹаг.

Халглар бошуна
зә�мәт чәкәҹәк.

Үммәтләр од-алов үчүн
әлләшәҹәк».À

59 Мә�сај оғлу Нурја�ын
оғлу3 Сәрәја� Јә�уда падша-
�ы Сидгијјәнин �акимијјәти-
нин дөрдүнҹү илиндә пад-
ша�ла бирликдә Бабилә ҝе-
дәндә Әрәмја пејғәмбәр Сәрә-
ја�а тапшырыг верди. Сәрәја�
ордунун тәсәррүфат ишләринә
бахырды. 60 Әрәмја Бабилин
үстүнә ҝәләҹәк бүтүн бәлала-
ры, Бабилә гаршы јазылмыш
бу сөзләри бир китаба јазды.

61 Әрәмја Сәрәја�а деди: «Ба-
билә чатанда, шә�әри ҝөрән-
дә бу сөзләри уҹадан охујар-
сан. 62 Сонра дејәрсән: “Еј
Је�ова, Сән бу јерин әлеј�и-
нә данышыб дедин ки, бура
дармадағын олаҹаг, сакинсиз
галаҹаг, бурада нә бир ин-
сан, нә бир �ејван јашајаҹаг,
бура әбәдилик хараба гала-
ҹаг”.* 63 Бу китабы охујуб
гуртарандан сонра она бир
даш бағла вә Фәратын орта-
сына ат. 64 Сонра де: “Бабил
дә белә батаҹаг, үстүнә ҝәти-
рәҹәјим фәлакәтә ҝөрә бир дә
�еч вахт галхмајаҹаг.+ Онлар
тагәтдән дүшәҹәкләр”».,

Әрәмјанын сөзләри бураја
гәдәрдир.

52 Сидгијјә- тахта чыханда
ијирми бир јашында иди

вә он бир ил Јерусәлимдә �а-
кимијјәт сүрдү. Онун анасы
либналы Әрәмјанын гызы Ха-
мутал иди.¸ 2 О да Јә�јаким
кими, Је�ованын бәјәнмәди-
ји пис ишләр ҝөрдү./ 3 Је-
�ова гәзәбләндији үчүн Јеру-
сәлим вә Јә�уданын башына
бу ишләр ҝәлирди. Ахырда Ал-
ла� онлары өнүндән рәдд
етди.1 Сидгијјә Бабил падша-
�ына үсјан етди.À 4 Сидгијјә-
нин �акимијјәтинин доггузун-
ҹу илиндә, онунҹу ајын онунҹу
ҝүнүндә Бабил падша�ы На-
вуходоносор бүтүн ордусу илә
Јерусәлимә јүрүш етди. Орада
ордуҝа� гуруб, шә�әрин әтра-
фында мү�асирә дивары тик-
ди.3 5 Шә�әр Сидгијјә пад-
ша�ын �акимијјәтинин он би-
ринҹи илинә гәдәр мү�асирә-
дә галды.

6 Дөрдүнҹү ајын доггузун-
ҹу ҝүнү4 шә�әрдә ҝүҹлү аҹ-
лыг вар иди, өлкәдә чөрәк
галмамышды.S 7 Ахырда шә-
�әр дивары сындырылды.
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USW/SD
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�S\ZdZ +¾UºV ÄºZ*ÑW*`m L<E =M

�WW*Ñ �S\Zd `À// 1/S+ L56—59M
�S\Z* bÀaÀWWS ,1`ÀZ U\f/d` L5;M

6 �1Ñ\,*ZmZ �1`daÀWSYÀ -*`jm -À4À+S
�Z* `ÀÑY 1/SWYÀ/S L6M
�1Ñ\,* \Z* /ºjYÀZ VÀaSWS+ L9M
�S\Z ºhºZ Ä¾4 U*jW*`m L55—57M
�\W/*Z ¾bÀZWÀ` jÀÑÀ`À ÄºWº` L59M

˙ºjYÀZWÀ` �S\ZdZ aº-dbdZ*
a1,SZS` L5;M

7 ¿`ÀYU*ZmZ ÑSaaWÀ`S ,À ºYS/S
w�ÀZS Ä¾4WÀUÀÆÀUÀYx L65M
�WW*ÑmZ YÀ`ÑÀYÀbS
ÑÀ` aÀÑÀ` bÀ4ÀWÀZS` L66E 67M

�WW*Ñ �Z* ºYS/ +*¸W*U*ZW*`*
-*`jm f1US`f*Ñ/m` L69M

ÃÀZÆWSV h*¸mZ/* +\UdZ/d`d- L6;M
�WW*Ñ ½4 /À`Ä*ÑmZ* +dWd/W*`/*Z
aÀ// hÀVS+ L87E 88M

8 �1`daÀWSYSZ YºÑ*aS`ÀaSZSZ
/ÀÑjÀbWS ZÀbSÆÀWÀ`S
�mbWm- L8E 9E =M
�*/mZW*` dj*-W*`mZm +SjS`S+
U1US` L5>M

�1Ñ\,* -À4À+SZS b¾Vº+ L55M

9 �*W-mZ -d`bdWdj ºhºZ /d*am
w�*jmYm4* ÄÀWÀZWÀ`S
U*/* a*Wx L5M

wÃºZ*Ñ 1bYSjSVE
,*U Ñ*WmYm4*x L5:M

w�1Ñ\,*E U1ZÀ +S4S ½4ºZÀ hÀVx L65M

w¿,,ÀWVS ÄºZWÀ`SYS4S -*Ub*`x L65M

муру, �абелә рәијјәтдән шә-
�әрдә галан алтмыш нәфә-
ри әсир апарды. 26 Кешик-
чибашы Нәбузардан онлары
Рибла�а, Бабил падша�ынын
�үзуруна апарды. 27 Бабил
падша�ы онлары Һәмәсдәки
Рибла�да* өлдүрдү. Беләлик-
лә, јә�удалылар өз өлкәләрин-
дән сүрҝүн олундулар.+

28 Навуходоносорун сүр-
ҝүн етдији халгын сајы бу гә-
дәрдир: Навуходоносорун �а-
кимијјәтинин једдинҹи илиндә
3023 јә�уди.,

29 Навуходоносорун �аки-
мијјәтинин он сәккизинҹи
илиндә- Јерусәлимдән 832 нә-
фәр сүрҝүн олунду.

30 Навуходоносорун �аки-
мијјәтинин ијирми үчүнҹү
илиндә кешикчибашы Нәбу-

зардан јә�удиләрдән 745 нәфә-
ри сүрҝүнә апарды.*

Үмумиликдә 4600 нәфәр сүр-
ҝүнә апарылды.

31 Јә�уда падша�ы Јә�ја-
кинин+ сүрҝүн олунмасынын
отуз једдинҹи илиндә он икин-
ҹи ајын ијирми бешинҹи ҝү-
нүндә Бабил падша�ы Әвил-
мәрдук тахта чыхды. Елә �ә-
мин ил о, Јә�уда падша�ы
Јә�јакини зиндандан чыхарт-
ды., 32 Онунла ме�рибан да-
нышды, ону Бабилдә јанында
олан падша�лардан уҹа тутду.
33 Јә�јакин �әбс палтарыны
чыхарды. О, өмрүнүн ахыры-
на гәдәр падша�ын сүфрәсин-
дә отурду. 34 Бабил падша-
�ы она өмрүнүн сонуна гәдәр,
өләнәдәк ҝүндәлик јемәк пајы
верди.
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� ��W1e��

1 А�, бир вахтлар инсанла
долу бу шә�әр инди тәк-
тән�а отуруб.*

Халглар ичиндә гәләбәлик
шә�әр иди,+ инди дул га-
дына бәнзәјир.

Вилајәтләр ичиндә мәликә
иди, инди көләлик едир.,

� ��1b�
2 Ҝеҹәләр аҹы-аҹы ағлајыр,-

јанагларындан јаш сүзү-
лүр,

Ашигләриндән бири дә
јанында дејил ки,
ону овутсун.¸

Дост-ашналары
она хәјанәт едиб,/

она дүшмән кәсилиб.
� ��SY1W�

3 Јә�уданы гул кими зүлм-
зилләт ичиндә сүрҝүнә
апардылар.1

Јә�уда халглар арасында
јашајаҹаг.À Онун динҹли-
ји јохдур.

Тәгибчиләри дар ҝүнүндә
ону јахаладылар.

� �˙*W1b�
4 Сиона ҝедән јоллар јаслы-

дыр, бајрама ҝәлән јох-
дур.3

Шә�әр дарвазалары сы-
ныб,4 ка�инләр фәған
едир.

Гызлары гүссә ичиндәдир,
өзү дәрд-әләм чәкир.

� �Á1�
5 Инди дүшмәнләри

она ағалыг едир,
јағылары гајғысыз
јашајыр.S

Етдији чохлу ҝүна�лара
ҝөрә Је�ова она мө�нәт
чәкдириб.m

5B5 � 5—8 eÀaSWWÀ`/ÀVS YÀ`aSUÀWÀ`
\`S3SZ*W S+`*ZS YÀbZSZ/À ÀWSe+* amO
`*am SWÀ U*4mWYmj/m`D

Өвладлары дүшмән өнүн-
дә әсирлијә ҝедиб.*

� ��*,�
6 Сион гызынын ҹа�-ҹалалы

јох олуб.+

Әмирләри отлуг тапмајан
марал кимидир,

Дүшмән өнүндә тагәтсиз
јеријирләр.

� �˛*UZ�
7 Гара ҝүнә дүшән, јурдун-

дан дидәрҝин Јерусәлим
Гәдимдәки сәрвәтини
јада салыр.,

Халгы дүшмән әлинә дү-
шәндә, дадына јетишән
олмајанда-

Дүшмәнләри ҝөрдүләр,
бәдбәхтлијиндән
кам алдылар.¸

	 ��1b�
8 Јерусәлим бөјүк ҝүна�

етди,/

Буна ҝөрә мурдар бир шејә
чеврилди,

Вахтилә она �өрмәт гојан-
лар инди ону уҹуз тутур-
лар, чүнки ејиб јерләри-
ни ҝөрдүләр,1

О өзү дә инилдәјир,À

хәҹаләтлә үзүнү
јана чевирир.


 �	1b�
9 Мурдарлығы палтарынын

әтәјинә �опуб.
О, саба�ыны фикирләшмә-
ди,3

Сүгуту мүд�иш олду, тә-
сәлли верәни олмады.

А�, Је�ова, чәкдијим изти-
рабы ҝөр, бах, дүшмәним
гүррәләнир.4

� �
d/�
10 Дүшмәнләр онун сәрвәти-

нә әл узатды.S

О, мүгәддәс мәканына
халгларын неҹә ҝирдији-
ни ҝөрдү,m

�¿�D 5
* ˛+ 566B7E 8

+ 5�/ 8B6>

, �Z 6<B59E 8<
6�/ 69B55E 56

- �`a 5B5:

¸ ¿` 8B7>
Á4 5:B7;

/ ¿` 7>B58

1 �, 6:B77
6�/ 68B58E 59
6�/ 69B65
¿` 5;B8
¿` 7=B=
¿` 96B6;

À �Z 6<B:8

3 �Y <B5>

4 ¿j 7B6:

S ˛V 5B59

m 6�Y 7:B59E
5:
�À =B77
˙Z =B;E 5:

��������������������

�*¸ aºbdZ
* ¿` 7=B=
¿` 96B7>

+ Á4 68B65

, 5�/ 5>B6;

- ¿` 96B8

¸ ˛+ 57;B;
�`a 6B5:

/ ¿j 5B8
¿j 9=B6
Á4 66B8

1 ¿` 57B66
Á4 67B6=

À ¿` 8B75

3 ¿` <B;

4 ¿` 9>B6=

S ¿` 96B5;E 5=
˙Z 5B5E 6

m 6�Y 7:B5;E
5<
˛+ ;8B;
¿` 96B57

�¿����¿	¿� 5B5—5> 1110



Һалбуки Сән бу халглара
иҹмана дахил олмағы
гадаған етмишдин.

� ��*e�
11 Бүтүн халг инилдәјир,

чөрәк ахтарыр.*

Бир тикә чөрәкдән өтрү
ҹамаат варыны-јохуну
верир ки, тәки өлмәсин.

Һалымы ҝөр, еј Је�ова,
санки, дүшкүн гадынам�.

 ��*Y1/�
12 Еј јолдан өтәнләр,

сизин веҹинизә дејил?
Бахын, ҝөрүн!
Је�ова гәзәб ҝүнүндә
мәнә ситәм еләди.

Пајыма дүшән будәрди
кимсә чәкибми?+

� �1Y�
13 Јухарыдан сүмүкләримә

од јағдырды,,

�әр бирини рам етди,
Ајагларымын алтына тор
сәрди, мәни ҝери чәкил-
мәјә мәҹбур етди.

Мәни тән�а гојду,
Ҝүнүм азар-безар ичиндә
кечир.

� ��dZ�
14 Ҝүна�ларымы мәнә бојун-

дуруг етди, онлары әлилә
бир-биринә �өрдү.

Онлары бојнума кечирди,
тагәтим кәсилди.

Је�ова мәни ҝүҹүм чат-
мајан инсанларын әлинә
верди.-

� ��*Y1f�
15 Је�ова мәним иҝидләрими

кәнара атды,¸

Ҹаванларымы гырмаг үчүн
мәнә гаршы орду
топлады./

Је�ова Јә�уда гызыны
үзүмсыханда тапдала-
ды.1

5B55 � �dE �1`daÀWSYSZ jÀfaWÀZ/S`SWO
YSj \+`*4m/m`D

� ��UZ�
16 Буна ҝөрә ағлајырам,* ҝөз

јашым сел кими ахыр,
Мәни овуданлар,
мәнә тәскинлик верән-
ләр узаглардадыр.

Оғулларым чар-начар га-
лыб, чүнки дүшмән
гәләбә чалыб.

� ��1�
17 Сион әлләрини ачыб,+

она тәсәлли верән
јохдур.

Је�ова Јагубун әтрафында
оланлара она дүшмән кә-
силмәји әмр едиб.,

Јерусәлим онлар үчүн иј-
рәнҹ бир шејә чеврилиб.-

� �	a*/1�
18 Је�ова адилдир,¸ мән Онун

әмрләринә аси олмушам./

Еј үммәтләр, динләјин,
чәкдијим дәрд-ситәми
ҝөрүн.

Гызларым, оғулларым
әсирлијә ҝетди.1

� ��\e�
19 Ашигләрими чағырдым,

онларса мәнә хәјанәт
етдиләр,À

Ка�инләрим, ағсаггалла-
рым өлмәмәк үчүн
чөрәк ахтараркән3

Шә�әрдә тәләф олдулар.
� ��1Uj�

20 Еј Је�ова, бах,
јаман дардајам,

Көнлүм виран галыб,
Бағрым ган олуб,
чүнки асилик етмишәм.4

Бајырда гылынҹ ҹөвлан
едир,S евдә өлүм.

� �"SZ�
21 Ҹамаат а�-наләми ешидир,

амма тәсәлли верән
јохдур.

Дүшмәнләрим мүсибәтими
ешидиб.
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Мәни бу �ала салдығын
үчүн севинирләр,*

Амма ҝүн ҝәләҹәк, дедији-
ни едәҹәксән,+ онлар да
мәним ҝүнүмә дүшәҹәк.,

� �	*,�

22 Гој мәнфур әмәлләри
Сәнин өнүндә дүзүлсүн,
онлара гаршы
амансыз ол,-

Неҹә ки ҝүна�ларыма ҝөрә
мәнә гаршы амансыз
олдун.

А�-зарым кәсилмир,
үрәјим хәстә дүшүб.

� ��W1e�

2 А�, Је�ова гәзәбләнди,
Сион гызыны
гара булудларла өртдү!

Исраилин әзәмәтини
ҝөјдән јерә атды.¸

Гәзәб ҝүнүндә кәтилини
јада салмады./

� ��1b�

2 Је�ова Јагубун мәскәнлә-
рини мә�в етди, �еч би-
ринә рә�ми ҝәлмәди.

Гәзәбләниб Јә�уда гы-
зынын галаларыны
дағытды.1

Падша�лығы да, башчыла-
рыÀ да јерә вурду,
алчалтды.3

� ��SY1W�

3 Гызғын гәзәби илә Исраи-
лин бүтүн ҝүҹүнү
мә�в етди,

Дүшмән ҝәләндә үстүмүз-
дән сағ әлини чәкди.4

Гејзи �әр шеји јандырыб-
јахан од кими Јагуба
гаршы аловланырды.S

� �˙*W1b�

4 Дүшмәнтәк каманыны ҝәр-
ди, јағытәк сағ әлини
�азыр тутду.m

Әзизләримизи өлдүрдү.U

Гәзәбини аловтәк Сион
гызынын чадырына
јағдырды.*

� �Á1�

5 Је�ова бизә дүшмән
кәсилди.+

Исраили мә�в етди,
Галаларыны дағытды,
Исте�камларыны
јерлә јексан етди.

Јә�уда гызынын фәрјады-
ны, фәғаныны артырды.

� ��*,�

6 Чардағыны бағчадакы
кома кими учуртду.,

Бајрамына сон гојду.-

Је�ова Сионда бајрамы,
шәнбәни унутдурду.

Шиддәтли гәзәби илә
падша�ы вә ка�ини
рәдд етди.¸

� �˛*UZ�

7 Је�ова гурбанҝа�ыны
рәдд етди,

Мүгәддәс мәканындан
үз чевирди,/

Галаларынын диварлары-
ны дүшмәнә тәслим
етди.1

Онлар Је�ованын евиндә
бајрам ҝүнүндәки кими
гышгырыб-бағырдылар.À

	 ��1b�
8 Је�ова Сион гызынын

диварыны учурмағы
гәт етди.3

Өлчү ипини узатды.4

Дағыдыб-сөкдү,
әл сахламады.

Сәдди, дивары
матәмә бүрүјүб.

Икисинин дә тагәти кәси-
либ.


 �	1b�

9 Дарвазалар јерә чөкүб.S

О, ҹәфтәләри гырыб,
сындырыб.
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Падша� да, әјанлар да
халгларын арасына
сәпәләниб.*

Гануна әмәл едән јохдур,
пејғәмбәрләрә Је�овадан
вә�ј ҝәлмир.+

� �
d/�
10 Сион гызынын ағсаггалла-

ры јердә отуруб,
диниб-данышмыр.,

Башларына тоз-торпаг тө-
күрләр, чула бүрүнүб-
ләр.-

Јерусәлим гызлары башла-
рыны јерә дикибләр.

� ��*e�
11 Ағламагдан ҝөзләримин

нуру ҝедиб,¸

Көнлүм виран галыб,
Халгымын гырылдығыны,
Шә�әр мејданларында
ушагларын, көрпәләрин
�ушуну итирдијини/ ҝө-
рәндә ҹијәрим дағланыр.1

 ��*Y1/�
12 Онлар јаралы адамлар ки-

ми, шә�әр мејданларында
�ушуну итирир,

Аналарынын гуҹағында
ҹан верирләр.

Аналарындан сорушурлар:
«Һаны јемәк,
�аны ичмәк?»À

� �1Y�
13 Еј Јерусәлим гызы,

сәнә нәји мисал чәким?
Сәни нәјә бәнзәдим?
Еј бакирә Сион гызы,
сәни кимлә мүгајисә
едим ки, тәскинлик
тапасан?

Чүнки јаран дәрја кими бө-
јүкдүр.3 Ким сәнә шәфа
верә биләр?4

� ��dZ�
14 Пејғәмбәрләрин сәнин

үчүн јалан,
пуч вә�јләр алды.S

Сәнин ҝүна�ыны ифша ет-
мәдиләр, етсәјдиләр,
әсир ҝетмәздин.*

Әксинә, сәнин үчүн јалан
вә�јләр алыб, алдадыҹы
�өкмләр бәјан етдиләр.+

� ��*Y1f�
15 Јолдан өтәнләр сәнә бахыб

ришхәндлә әлләрини
бир-биринә вурурлар,,

Јерусәлим гызына тәәҹ-
ҹүблә фит чалырлар,-

башларыны јырғалајыб
дејирләр:

«“Гәнирсиз ҝөзәл,
дүнјанын ифтихары”
дедикләри шә�әр бу-
дур?»¸

� ��1�
16 Онлар үстүнә ағызларыны

ачыблар.
Фит чалырлар, дишләрини
гыҹајыб дејирләр:
«Онудири-дири уддуг./

Бу ҝүнүн �әсрәтиндә
идик.1 Нә�ајәт ки, ҝәлиб
чатды. Бу ҝүнү дә ҝөр-
дүк!»À

� ��UZ�
17 Је�ова нијјәтини

јеринә јетирди,3 сөзүнү,4

Гәдимдә вердији фәрманыS

иҹра етди.
Мә�в етди, рә�ми ҝәлмә-
ди.m

Дүшмәнләрини сәнин
�алына севиндирди.
Јағыларыны ҝүҹлән-
дирди.

� �	a*/1�
18 Еј Сион гызынын диварла-

ры, халгын үрәји
Је�оваја фәрјад едир.

Гој ҝөз јашлары ҝеҹә-ҝүн-
дүз сел кими ахсын.

Сакитләшмә,
ҝөзүндә јаш гурумасын.

� ��\e�
19 Галх! Ҝеҹәләр, нөвбәләр

башлајанда налә чәк,
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Сутәк үрәјини Је�ованын
дәрҝа�ына бошалт.

Күчә тинләриндә
аҹындан �ушуну итирән*

Өвладларындан өтрү
әлләрини Она ач.

� ��1Uj�
20 Бах, еј Је�ова, амансыз

рәфтар етдијин халгын
�алыны ҝөр.

Ахы нијә аналар бәтнлә-
риндән чыхан балалары-
ны, дүнјаја ҝәтирдикләри
көрпәләри јесин?+

Нијә ка�инләр, пејғәмбәр-
ләр Је�ованын мүгәддәс
мәканында гәтлә јети-
рилсин?,

� �"SZ�
21 Ҹаванларын, гоҹаларын

мејити күчәләрә
сәрилиб,-

Гызларым, оғланларым
гылынҹдан кечирилиб.¸

Сән гәзәб ҝүнүндә
гырдын, өлдүрдүн,
рә�м етмәдин./

� �	*,�
22 Бајрам ҝүнүнә1 чағырыр-

мыш кими, �әр тәрәфдән
ва�имә, дә�шәт ҝәтир-
дин.

Је�ованын гәзәб ҝүнүндә
�еч ким гуртула билмәди,
ҹаныны гуртармады.À

Дүнјаја ҝәтирдијим, боја-
баша чатдырдығым өв-
ладлары дүшмәним
тәләф етди.3

� ��W1e�

3 Онун гәзәб дәјәнәјинин
ҹәфасыны чәкән бәндә
мәнәм.

2 О, мәни дидәрҝин салыб,
мәни ишыгда јох,
зүлмәтдә јеридир.4

3 Бүтүн ҝүнү әли
мәнә гаршыдыр.S

� ��1b�
4 Ҹисмими әритди,

дәрими чүрүтдү,
Сүмүкләрими гырды.

5 Мәни мү�асирәјә алды,
зә�әрли отларла,*

ҹәфа илә дөврәјә алды.
6 Чохдан өлүб ҝедәнләр

кими мәни зүлмәтләрдә
отурдуб.

� ��SY1W�
7 Әтрафыма дивар чәкиб ки,

гача билмәјим.
Мәни ағыр мис гандаллар-
ла гандаллајыб.+

8 Фәрјад едиб имдад дилә-
јәндә дуаларымы
рәдд едир.,

9 Јолларымы јонулмуш даш-
ларла кәсиб.

Ризләрими долашдырыб.-

� �˙*W1b�
10 Пусгуја јатан ајытәк,

ширтәк мәни ҝүдүр.¸

11 Мәни сүрүкләјиб
јолдан чыхарды,
мәни тикә-парча етди�.

Мәни тар-мар етди./

12 Јајыны ҝәрди,
мәни охуна �әдәф сечди.

� �Á1�
13 Чәкиб охданындан ох

атды, бөјрәјимә саплады.
14 Халглар мәни мәз�әкәјә го-

јур, бүтүн ҝүнү диллә-
риндә долашан нәғмәјәм.

15 О, мәнә зәггәтун једирди,
мәни јовшанла дојурду.1

� ��*,�
16 Дишләрими чынгылла

сындырыр.
Күл ичиндә мәни диз
чөкдүрүр.À

17 Сән динҹлијими әлимдән
алмысан. Јадымда
јахшы бир шеј галмајыб.
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18 Дедим: «Ҹа�-ҹалалым

солуб, Је�овадан үми-
дим кәсилиб».

� �˛*UZ�
19 Чәкдијим ҹәфаны, сәфил

�алымы унутма,* јовшан
једијими, зә�әр ичдијими
јаддан чыхарма.+

20 Билирәм ки,
мәни јада салаҹагсан,
дадыма јетәҹәксән.,

21 Бу, �әмишә јаддашымда-
дыр, одур ки, сәбир едиб
Сәни ҝөзләјәҹәјәм.-

	 ��1b�
22 Је�ованын мә�әббәтинә�

ҝөрә мә�в олмадыг.¸

Онун мәр�әмәти түкәнмәз-
дир,/

23 Һәр сә�әр тәзәләнир.1

Онун вәфасы сонсуздур.À

24 Дедим: «Је�ова нәсибим-
дир.3 Ону ҝөзләјәҹәјәм».4


 �	1b�
25 Је�ова Она үмид бағлаја-

на,S Она үз тутана гаршы
хејирха�дыр.m

26 Инсан үчүн јахшысы будур
ки, динмәз-сөјләмәз ду-
руб Је�овадан ниҹат
ҝөзләсин.U

27 Ҝәнҹлик чағында бојунду-
руғуну дашымаг
инсанын хејринәдир.V

� �
d/�
28 Әҝәр Алла� бу јүкү онун

үстүнә гојубса,
гој тәк-тән�а отурсун,
сусуб динмәсин.Ä

29 Гој үзүгојлу торпаға дүш-
сүн.W Онун үчүн �әлә
үмид вар.Y

30 Ону вурана үзүнү чевир-
син. Тә�гирләрә сонадәк
дөзсүн.

� ��*e�
31 Чүнки Је�ова бизи

�әмишәлик атмајаҹаг.Z

7B66 � 	+`D f1a1/D �º¸Àb/À wf1a1/x a¾O
4ºZÀ +*fD

32 Дәрд версә дә, бөјүк мә�әб-
бәтинә ҝөрә мәр�әмәт дә
ҝөстәрәҹәк.*

33 Чүнки бәшәр өвладына
ҹәфа вермәк, дәрд чәк-
дирмәк Онун үрәјинҹә
дејил.+

 ��*Y1/�
34 Дүнјадакы мә�буслары

ајаглар алтында әзмәк,,

35 Һагг-Тааланын �үзурунда
инсанын �аггыны тапда-
ламаг,-

36 Мә�кәмәдә кимәсә кәләк
ҝәлмәк — белә шејләр
Је�оваја ағыр ҝедир.

� �1Y�
37 Је�ова бујурмаса,

ким сөз дејиб сөзүнү
ҝерчәкләшдирә биләр?

38 Һагг-Тааланын дилиндән
Хејирлә бәрабәр шәр чых-
маз.

39 Ҝүна�ынын аҹысыны чә-
кән инсан нијә шикајәт-
ләнир?¸

� ��dZ�
40 Ҝәлин јолларымызы

јохлајыб-арашдыраг,/

ҝәлин Је�оваја
ҝери гајыдаг.1

41 Ҝәлин сидги-үрәкдән Алла-
�а үз тутаг, әлимизи
ҝөјләрә ачыб дејәк:À

42 «Ҝүна� ишләдик,
асилик етдик.3

Сән бизи бағышлама-
дын.4

� ��*Y1f�
43 Гәзәблә сәдд чәкдин, ја-

хынлашмаға гојмадын.S

Тәгиб едиб аҹымадан бизи
өлдүрдүн.m

44 Булудлардан сәдд чәкдин
ки, дуаларымыз
дәрҝа�ына јетишмәсин.U

45 Халглар арасында бизи
төр-төкүнтүјә,
зибилә дөндәрмисән».
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� ��1�
46 Бүтүн дүшмәнләримиз

үстүмүзә ағзыны ачыр.*

47 Бизә дә�шәт, тәлә, мә�в,
�әлак нәсиб олду.+

48 Гырылан әзиз халгыма
ҝөрә ҝөзүм булаг кими
чағлајыр.,

� ��UZ�
49 Ҝөз јашларым дурмадан

ахыр, дајанмыр,-

50 Је�ова ҝөјләрдән ашағы
баханадәк,¸ �алымызы
ҝөрәнәдәк ҝөз јашларым
динмәјәҹәк.

51 Шә�әримин гызларынын
дәрдини/ ҝөрән бу ҝөзлә-
рим ҹаныма әзаб верир.

� �	a*/1�
52 Јағыларым на�агдан

мәни гуштәк овладылар.
53 Һәјатымы чухурда

сүкута гәрг етдиләр,
мәни дашгалаг етдиләр.

54 Сулар мәни өртдү, дедим:
«Ахырым чатды!»

� ��\e�
55 Еј Је�ова, чухурун дибин-

дән адыны чағырдым.1

56 Ешит сәсими, Сәндән им-
дад диләјирәм, гуртулуш
истәјирәм, гулағыны бағ-
лама.

57 Сәни чағырдығым ҝүн
мәнә јахынлашдын,
«горхма» дедин.

� ��1Uj�

58 Сән �аггымы мүдафиә ет-
дин, еј Је�ова,
�әјатымы гуртардын.À

59 Еј Је�ова, мәнә едилән �аг-
сызлығы ҝөрдүн.

Нә олар, мәним үчүн
�аггы бәргәрар ет.3

60 Мәндән алдыглары интига-
мы, мәнә гаршы гурдуг-
лары фитнә-фәсады
ҝөрдүн.

� ��SZ� јахуд �"SZ�
61 Еј Је�ова, онларын тәнә-

ләрини, мәнә гурдуглары
гәсди,*

62 Әлеј�дарларымын сөзлә-
рини, ҝүн боју далымҹа
етдикләри пычапычлары
ешитдин.

63 Онлара нәзәр сал, отуруб-
дуруб ма�ны охујур,
мәни лаға гојурлар.

� �	*,�
64 Еј Је�ова, онлара әмәллә-

ринин әвәзини верәҹәк-
сән.

65 Онлары ләнәтләјиб
дашүрәкли едәҹәксән.

66 Еј Је�ова, Сән онлары гә-
зәблә тәгиб едиб ҝөјләр
алтындан јох едәҹәксән.

� ��W1e�

4 Пар-пар јанан гызылын,
саф алтунун парылтысы
неҹә дә тутгунлашды!+

Мүгәддәс дашлар,

күчәләрә сәпәләнди.-

� ��1b�
2 Сионун саф гызыл гәдәр

дәјәрли, әзиз оғуллары
Дулусчу әлиндән чыхан
Сахсы күпләрә тај тутулду.

� ��SY1W�
3 Чаггал белә, баласыны

әмиздирир,
Халгым исә сә�радакы
дәвәгушу¸ кими залымла-
шыб./

� �˙*W1b�
4 Сусузлугдан сүдәмәр көр-

пәләрин дили дамағына
јапышыб,

Ушаглар чөрәк үчүн јалва-
рыр,1 амма бир тикә дә
чөрәк верән јохдур.À

� �Á1�
5 Бир вахтлар ләзиз тәам-

ларла бәсләнәнләр инди
аҹындан күчәләрә сәри-
либ.3
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Ал либаслар ичиндә боја-
баша чатанлар инди күл
топаларына сарылыб.*

� ��*,�
6 Халгымын чәкдији ҹәза

Сәдумун ҝүна�ына ҝөрә
чәкдији ҹәзадан
бөјүкдүр.+

Сәдум бир ан ичиндә алт-
үст олмушду, көмәјинә
чатан олмамышды.,

� �˛*UZ�
7 Сионун нәзириләри- гардан

тәмиз, сүддән ағ иди,
Вүҹудлары мәрҹандан гыр-
мызы иди. Онлар ҹила-
ланмыш ҝөј јагута
бәнзәјирдиләр.

	 ��1b�
8 Инди исә көмүрдән дә

гарадырлар,
Күчәдә, бајырда
танынмаз олублар.

Дәриләри сүмүкләринә ја-
пышыб,¸ ағаҹтәк гупгуру
гурујуб.


 �	1b�
9 Гылынҹа гурбан ҝедәнләр

аҹындан өләнләрдән
хошбәхтдир,/

Јемәјә �еч нә тапмадығы
үчүн ҹанында ҹан галма-
јан, гырылан адамлардан
бәхтијардыр!

� �
d/�
10 Үрәјијуха аналар өз әлләри

илә балаларыны бишир-
ди.1

Халгымын мүсибәтли ҝү-
нүндә көрпәләр аналара
јас јемәји олду.À

� ��*e�
11 Је�ова гәзәбини из�ар

едиб,
Гызғын гәзәбини төкүб.3

Сионда од галајыб.
Од онун тәмәлләрини
јандырыб-јахыр.4

 ��*Y1/�

12 Дүнјанын падша�лары,
јерин сакинләри инан-
мазды ки,

Јағылар, дүшмәнләр Је-
русәлим дарвазасындан
ичәри ҝирәр.*

� �1Y�

13 Пејғәмбәрләрин ҝүна�ла-
рына ҝөрә, ка�инләрин
тәгсирләринә ҝөрә
бу баш верди.+

Онлар шә�әрин ортасында
сале� адамларын
ганыны төкүрдүләр.,

� ��dZ�

14 Күчәләрдә кор кими дола-
шырлар.-

Гана булашыблар,¸

Палтарларына �еч ким
тохуна билмир.

� ��*Y1f�

15 Гышгырыб онлара дејир-
ләр:

«Узаг дурун! Бизә тохунма-
јын! Мурдарсыныз!
Рәдд олун! Рәдд олун!»

Онлар евсиз-ешиксиздир-
ләр, сәрҝәрдан доланыр-
лар.

Халглар дејирләр:
«Онлар бурада
бизимлә гала билмәз./

� ��1�

16 Је�ова онлары
пәрән-пәрән салыб.1

Бир дә онлара лүтф ҝөс-
тәрмәјәҹәк.

Һеч ким ка�инләрә
�өрмәт гојмајаҹаг,À

ағсаггаллара сајғы
ҝөстәрмәјәҹәк».3

� ��UZ�

17 Индинин өзүндә дә бош
јерә көмәк ҝөзләјирик,
ҝөзләмәкдән ҝөзләрими-
зин көкү саралыб.4
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Бизи гуртара билмәјән
халгдан көмәк умдуг,
көмәк ҝөзләдик.*

� �	a*/1�

18 Һәр аддымымызы изләјир-
ләр,+ мејданларда
ҝәзә билмирик.

Ахырымыз чатыб, өмрүмүз
битиб, сонумуз ҝәлиб.

� ��\e�

19 Тәгибчиләр ҝөјдәки гар-
таллардан итидир.,

Дағларда бизи тәгиб етди-
ләр, сә�рада бизә пусгу
гурдулар.

� ��1Uj�

20 Нәфәсимиз, Је�ованын
мәс� олунмушу- онларын
ири чаласында әсирдир.¸

Бизсә дејирдик: «Онун көл-
ҝәси алтында халглар
арасында јашајаҹағыг».

� ��SZ�

21 Еј Уз дијарында јашајан
Әдум гызы,/

севин, шадлан.
Амма ҹам сәнә дә өтүрү-
ләҹәк,1 сән дә сәрхош
олуб ејиб јерләрини
ачаҹагсан.À

� �	*,�

22 Ҝүна�ынын ҹәзасы битди,
еј Сион гызы.

О, бир дә сәни сүрҝүнә
апармајаҹаг.3

Амма, еј Әдум гызы,
Алла� тәгсиринә
нәзәр јетирәҹәк.

Ҝүна�ларыны
ашкара чыхараҹаг.4

5 Еј Је�ова, башымыза ҝә-
ләнләри јада сал.

Бах, рүсвајчылығымызы
ҝөр.S

2 Ирсимиз јаделлиләрин
әлинә кечиб, евләримиз
јадлара нәсиб олуб.m

3 Атасыз галмышыг, јети-
мик. Аналарымыз дул
галмыш гадына бәнзә-
јир.*

4 Өз сујумузу, өз одунумузу
пулла алырыг.+

5 Тәгибчиләр аз галыб
бизи јахаласынлар,

Әлдән дүшмүшүк,
нәфәс дәрмәјә
маҹалымыз јохдур.,

6 Бир гарын чөрәкдән өтрү
Мисирә,- Ашшура¸ әл ач-
мышыг.

7 Ата-бабаларымыз ҝүна�
етдиләр. Амма инди он-
лар јохдурлар, ҝүна�ла-
рынын јүкүнү биз дашы-
јырыг.

8 Нөкәрләр бизә ағалыг
едир.

Бизи онларын әлиндән
алан јохдур.

9 Чөллүкдә ҹөвлан едән
гылынҹ үзүндән
�әјатымызы ода атыб
евә чөрәк ҝәтиририк./

10 Аҹлыгдан әзаб чәкирик,1

дәримиз соба кими
алышыб-јаныр.

11 Сиондакы гадынлары,
Јә�уда шә�әрләриндәки
гызлары рүсвај етди-
ләр�.À

12 Башчылар әлиндән асыл-
ды,3 ағсаггаллара
�өрмәт гојулмады.4

13 Ҝәнҹләр әлдәјирманы
дашыјыр, ушаглар одун
јүкләри алтында сәндә-
ләјир.

14 Да�а ағсаггаллар шә�әр
дарвазасында отурмур,S

ҹаванлар ма�ны чал-
мыр.m

15 Үрәјимиздән севинҹ јох
олуб, артыг рәгс етми-
рик, јас тутуруг.U
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1 Мән Кәбәр чајы са�илиндә,
сүрҝүн олунанларын ара-

сында јашајырдым.* Отузунҹу
илин� дөрдүнҹү ајынын бе-
шинҹи ҝүнү иди. Бирдән ҝөј-
ләр ачылды вә мән Алла�дан
назил олан ҝөрүнтүләр ҝөр-
дүм. 2 Јә�јакин падша�ын+

сүрҝүн олунмасынын бешин-
ҹи илиндә, ајын бешинҹи ҝү-
нүндә 3 мәнә, ка�ин Бузинин
оғлу Һизгијала� кәлданиләрин
өлкәсиндә,, Кәбәр чајы кәна-
рында Је�ованын сөзү назил
олду. Орада Је�ованын ру�у�
үзәримә енди.-

4 Бахыб ҝөрдүм ки, шимал-
дан гасырға ҝәлир.¸ Ҝур ишыға
бүрүнмүш бөјүк булуд вә шөлә
сачан алов�/ ҝөрдүм. Аловун
ичиндә гызылла ҝүмүшүн га-
рышығына бәнзәр бир шеј вар
иди.1 5 Аловун ичиндә, елә
бил, дөрд мәхлуга бәнзәр нә
исә вар иди.À Онларын �әр
бири инсан ҝөркәминдә иди.
6 Һәр биринин дөрд үзү, дөрд
ганады вар иди.3 7 Ајаглары
дик иди, ајагларынын уҹу бу-
зовункуна охшајырды. Ҹила-
ланмыш мис кими парылда-
јырдылар.4 8 Онларын дөрд
ганадынын �әр биринин ал-
тында инсан әлләринә бәнзәр
әлләри вар иди. Дөрдүнүн дә
үзләри вә ганадлары вар иди.
9 Ганадлары бир-биринә тоху-
нурду. Ҝедәркән саға-сола чев-
рилмирдиләр, �әр бири дүз
ирәли ҝедирди.S

10 Сималарынын ҝөрүнүшү
бу ҹүр иди: габагда инсан
үзү, сағда ширm үзү, солда
буғаU үзү, архада гарталV үзү.Ä

11 Онларын сималары бу ҹүр
иди. Мәхлугларын ганадлары

5B5 � Ã¾`ºZº`E ÁS4-SU*WmZ U*jm ZÀ4À`O
/À bdbdWd`D 5B7 � �ÀZ*amB �WW*Ñ ÄºÆO
WÀZ/S`S`D � ÁÀ`eÀZB ÀWSD 5B8 � �*fd/
SW/m`mYD

јухарыја тәрәф ачылмышды.
Ганадларынын икиси бир-би-
ринә дәјирди, диҝәр икиси исә
бәдәнләрини өртүрдү.*

12 Онларын �әр бири дүз
ирәли ҝедирди, ру� онлары
�ара јөнәлдирдисә, ора да ҝе-
дирдиләр.+ Ҝедәркән саға-сола
чеврилмирдиләр. 13 Бу дөрд
мәхлугун ҝөрүнүшү јанар көз
кими иди. Онларын арасында,
санки, ҝур аловлу мәшәлләр
дала-габаға �әрәкәт едирди.
Аловун ичиндән шимшәк ча-
хырды., 14 Мәхлуглар дала-
габаға �әрәкәт едәркән, санки,
шимшәк чахырды.

15 Бу дөрд сималы мәхлуг-
лара баханда ҝөрдүм ки, �әр
мәхлугун јанында јерә дәјән
чарх вар.- 16 Чархларын ҝө-
рүнүшүнә ҝәлинҹә, дөрдү дә
бир-биринә охшајыр вә хризо-
лит дашы кими парылдајырды,
гурулушу исә елә иди ки, сан-
ки, чарх ичиндә чарх вар иди�.
17 Онлар дөрд сәмтин �әр би-
ринә ҝедә билирдиләр, �әрә-
кәт едәндә саға-сола дөнмүр-
дүләр. 18 Чархларын чәнбәр-
ләри о гәдәр �үндүр иди ки,
�ејрәт доғурурду. Һәр дөрд
чархын чәнбәрләринин үстү
ҝөзлә долу иди.¸ 19 Мәхлуг-
лар ирәлиләдикҹә чархлар да
онларла бир ирәлиләјирди,
јердән галханда чархлар да
онларла бәрабәр галхырды./

20 Ру� �ара ҝетмәк истәјирди-
сә, �ара ҝедирдисә, онлар да
ора ҝедирдиләр. Чархлар он-
ларла бирҝә галхырды, чүн-
ки мәхлуглары �әрәкәтә ҝә-
тирән ру� чархлары да �ә-
рәкәтә ҝәтирирди�. 21 Мәх-
луглар ирәлиләјәндә чархлар
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да ирәлиләјирди, мәхлуглар
дајананда чархлар да дајаныр-
ды. Мәхлуглар јердән галханда
чархлар да онларла бирҝә гал-
хырды, чүнки мәхлуглары �ә-
рәкәтә ҝәтирән ру� чархлары
да �әрәкәтә ҝәтирирди.

22 Мәхлугларын башынын
үстүндә, санки, фәза вар
иди. О, бүллур� кими, �ејрә-
тамиз шәкилдә бәрг вурурду.*

23 Фәзанын алтында мәхлуг-
ларын ганадлары бир-биринә
доғру дик дурмушду�. Һәр мәх-
лугун бәдәнинин бир тәрәфи-
ни өртмәк үчүн ики ганады,
о бири тәрәфини өртмәк үчүн
дә ики ганады вар иди. 24 Га-
надларынын сәсини ешидән-
дә, елә бил, ҝур-ҝур ахан су-
ларын ҝурултусуну, Гүдрәт
Са�ибинин сәсини ешитдим.+

Онлар тәрпәнәндә чыхан сәс
бөјүк бир гошунун сәсинә ох-
шајырды. Мәхлуглар дајананда
ганадларыны ендирирдиләр.

25 Онларын башы үстүндә-
ки фәзанын јухарысындан сәс
ҝәлирди. (Мәхлуглар дајанан-
да ганадларыны ендирирди-
ләр.) 26 Онларын башы үс-
түндәки фәзанын јухарысын-
да тахты, хатырладан, ҝөј јагу-
та бәнзәјән бир шеј вар иди.-

Тахтда инсана бәнзәјән ким-
сә отурмушду.¸ 27 Онун белә
бәнзәр �иссәсиндән јухары-
да гызылла ҝүмүш гарышығы
кими шөлә сачан,/ алов кими
јанан бир шеј ҝөрдүм. Белин-
дән ашағыда алова бәнзәр нә
исә вар иди.1 Онун әтрафын-
да 28 јағышлы ҝүндә булуд-
лар арасындан чыхан ҝөј гур-
шағынаÀ охшар парылты вар
иди. Әтрафындакы парылты
белә ҝөрүнүрдү. О, санки, Је-
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�ованын ҹалалы иди.* Буну ҝө-
рәндә үзүстә јерә дөшәндим.
Бу вахт бир нәфәрин сәсини
ешитдим.

2 О, мәнә деди: «Еј бәни-
адәм, галх ајаға, сәнинлә

данышаҹағам».+ 2 О, бу сөзү
дејәндә ру� дахилимә ҝирди вә
мәни ајаға галдырды ки,, мә-
нимлә данышана гулаг асым.

3 О, сөзүнә давам едиб
деди: «Еј бәни-адәм, Мән сәни
Исраил халгынын, Мәнә аси
чыхан үсјанкар халгларын- ја-
нына ҝөндәрирәм.¸ Онлар бу
ҝүнә кими Мәнә гаршы чы-
хырлар. Ата-бабалары да белә
олуб, өзләри дә беләдирләр./

4 Сәни өткәм, инадкар оғулла-
рын јанына ҝөндәрирәм.1 Он-
лара дејәҹәксән: “Күлли-Ихти-
јар Је�ова белә-белә дејир”.
5 Онлар исә, истәјирләр гулаг
ассынлар, истәјирләр асма-
сынлар (чүнки үсјанкар гөвм-
дүрләр),À амма бир шеји дәгиг
биләҹәкләр — араларында пеј-
ғәмбәр олуб.3

6 Сән исә, еј бәни-адәм, �әр-
чәнд тиканлар, гангаллар4 ара-
сында�, әгрәбләр ичиндә ја-
шајырсан, онлардан горхма,S

гој сөзләри сәни үркүтмәсин.m

Онларын сөзләриндән чәкин-
мә, сифәтләри сәни ва�имәјә
салмасын, U ахы онлар үсјанкар
гөвмдүрләр. 7 Гулаг ассалар
да, асмасалар да, сөзүмү онла-
ра сөјләмәлисән, чүнки онлар
үсјанкар халгдырлар.V

8 Ешит нә дејирәм, еј бәни-
адәм. Бу үсјанкар гөвм кими,
сән дә үсјан ејләмә. Ағзыны ач,
сәнә верәҹәјим шеји је».Ä

9 Бу дәм бахыб ҝөрдүм ки,
мәнә сары бир әл узаныр,W

ичиндә дә јазылы тумар.Y

10 О, тумары гаршымда
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ачанда ҝөрдүм ки, �әр ики тә-
рәфи јазылыдыр.* Орада мәр-
сијәләр, фәрјад вә ағы јазыл-
мышды.+

3 О, мәнә деди: «Еј бәни-
адәм, гаршындакы тумары

је, сонра ҝет Исраил ә�линә
сөзүмү чатдыр».,

2 Онда ағзымы ачдым. О,
тумары мәнә верди ки, јејим.
3 Сонра әлавә етди: «Бәни-
адәм, сәнә вердијим бу тума-
ры је, мәдәни онунла долдур».
Башладым тумары јемәјә. О,
бал кими ширин дадырды.-

4 О деди: «Бәни-адәм, Ис-
раил ә�линин јанына ҝет, Мә-
ним сөзләрими онлара бил-
дир. 5 Сәни анлашылмаз, на-
мәлум дилдә данышан халгын
јанына ҝөндәрмирәм. Исраил
ә�линин јанына ҝөндәрирәм.
6 Сәни дили анлашылмајан,
намәлум олан, нә дедикләри-
ни баша дүшмәдијин чохсај-
лы халгларын јанына ҝөндәр-
мирәм. Онларын јанына ҝөн-
дәрсәјдим, сәнә гулаг асар-
дылар.¸ 7 Амма Исраил ә�ли
сәнә гулаг асмајаҹаг, чүнки он-
лар Мәнә гулаг асмаг истәмир-
ләр./ Һамысы дикбаш вә инад-
кардыр.1 8 Амма онлар нә гә-
дәр инадкардырса, Мән дә
сәни бир о гәдәр гәтијјәт-
ли етмишәм�.À 9 Сәнин алны-
ны алмаз кими сәрт етмишәм,
чахмагдашындан да бәрк ет-
мишәм.3 Онлардан горхма, си-
фәтләри сәни ва�имәјә салма-
сын,4 ахы онлар үсјанкар гөвм-
дүрләр».

10 Сонра О, мәнә деди:
«Бәни-адәм, сәнә дедијим �әр
сөзү динлә вә үрәјинә јаз.
11 Сүрҝүн олунмуш сојдаш-
ларынын јанына ҝет.S Онлара
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`mZVm -À/À` +À`VE *WZmZm /* \ZW*`mZO
Vm -À/À` aÀ`b 1bYSjÀYD

белә де: “Күлли-Ихтијар Је�о-
ва белә-белә дејир”. Сәнә гулаг
ассалар да, асмасалар да де».*

12 Сонра ру� мәни јуха-
ры галдырды+ вә мән архадан:
«Гој Је�ованын ҹалалына Она
мәхсус јердән шүкүр едил-
син!» — дејән ҝурултулу сәс
ешитдим. 13 Һәмчинин мәх-
лугларын бири-биринә чырпы-
лан ганадларынын,, онларын
јанындакы чархларын сәси- вә
ҝүҹлү ҝурулту сәси ҝәлирди.
14 Ру� мәни чәкиб апарды.
Мән ганыгара, аҹыглы �алда
ҝедирдим. Үзәримдә Је�ова-
нын әлинин ҝүҹүнү �исс едир-
дим. 15 Беләҹә, мән ҝәлиб
Тәл-Әвивә, Кәбәр чајынын¸ ја-
нында сүрҝүндә јашајан сој-
дашларымын јанына чыхдым
вә онларын јанында галдым.
Дүз једди ҝүн өзүмә ҝәлә бил-
мәдим./

16 Једди ҝүнүн тамамында
мәнә Је�ованын сөзү назил
олду:

17 «Еј бәни-адәм, сәни Ис-
раил ә�линә ҝөзәтчи гојму-
шам.1 Мәндән ешитдијин сөз-
ләри онлара чатдырыб, Мәним
адымдан онлара хәбәрдарлыг
етмәлисән.À 18 Мән пис ада-
ма: “Өләҹәксән!” — дејәндә сән
она хәбәрдарлыг етмәсән, су-
суб данышмасан, сағ галыб өл-
мәсин дејә, ону пис јолундан
чәкиндирмәсән,3 �әмин пис
адам ҝүна�ына ҝөрә өләҹәк,4

амма онун ганыны сәндән тә-
ләб едәҹәјәм.S 19 Лакин пис
адамы хәбәрдар етсән, анҹаг
о, өз пислијиндән, пис јолун-
дан әл чәкмәсә, онда ҝүна-
�ына ҝөрә өләҹәк, сән исә
өз ҹаныны хилас едәҹәксән.m

20 Әҝәр сале� адам сале�ли-
јиндән дөнүб пис иш тутарса�,
Мән онун габағына бүдрәдән
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даш гојаҹағам вә о өләҹәк.* Хә-
бәрдар етмәдијин үчүн о, ҝү-
на�ына ҝөрә өләҹәк. Онун са-
ле� әмәлләри �есаба алынма-
јаҹаг, ганыны исә сәндән тәләб
едәҹәјәм.+ 21 Лакин әҝәр са-
ле� адама ҝүна�дан чәкин-
мәк үчүн хәбәрдарлыг етми-
сәнсә вә о, ҝүна�ындан әл чә-
кибсә, хәбәрдарлыг алдығына
ҝөрә сағ галаҹаг,, сән дә өз ҹа-
ныны хилас етмиш олаҹагсан».

22 Орада Је�ованын әли
үзәримә енди вә О, мәнә деди:
«Дур, дүзәнлијә ҝет. Орада сә-
нинлә данышаҹағам». 23 Мән
дуруб дүзәнлијә ҝетдим вә
орада Је�ованын ҹалалыны
ҝөрдүм.- Онун ҹалалы Кәбәр
чајынын кәнарында ҝөрдүјүм
кими иди.¸ Мән үзүстә јерә дө-
шәндим. 24 Ру� ичимә дахил
олуб мәни ајаға галдырды./ О,
мәнә мүраҹиәт едиб деди:
«Ҝет евинә, гапыны бағла-

јыб ичәридә отур. 25 Гој сәнә
мәлум олсун, еј бәни-адәм, он-
лар сәни кәндирлә сарыјаҹаг-
лар ки, араларына чыха бил-
мәјәсән. 26 Мән елә едәҹәјәм
ки, дилин тутулаҹаг, лал ола-
ҹагсан, онлары тө�мәт едә
билмәјәҹәксән, чүнки онлар
үсјанкар гөвмдүрләр. 27 Ан-
ҹаг Мән сәнинлә данышан-
да дилини ачаҹағам.1 Онда он-
лара дејәрсән: “Күлли-Ихтијар
Је�ова белә-белә дејир”. Гулаг
асан, ассын,À асмајан, асма-
сын, онсуз да онлар үсјанкар
гөвмдүрләр.3

4 Сән дә, еј бәни-адәм, бир
кәрпиҹ ҝөтүр габағына гој.

Үстүндә Јерусәлим шә�әри-
ни чәк. 2 Шә�әри мү�аси-
рәјә ал,4 мү�асирә бәнди гур,S

тәпә дүзәлт,m ордуҝа�лар гур,
дивардәләнләрлә ә�атәјә ал. U

3 Бир тава ҝөтүр вә өзүн-
лә шә�әр арасына дәмир �а-

сар кими гој. Үзүнү шә�әрә тә-
рәф дөндәр. Шә�әр мү�асирә-
дә олаҹаг. Ону сән мү�асирә-
јә алаҹагсан. Бу, Исраил ә�ли
үчүн бир әламәтдир.*

4 Сонра сол бөјрүн үстә
узан вә Исраил ә�линин ҝүна-
�ыны өз үстүнә гој.+ Онларын
ҝүна�ыны бөјрүн үстә узанды-
ғын ҝүнләрин сајы гәдәр да-
шыјаҹагсан. 5 Ҝүна�лы ол-
дуглары илләрә мүвафиг ола-
раг сәнин үчүн үч јүз дохсан
ҝүн тәјин едирәм., Сән Исраил
ә�линин ҝүна�ыны дашыја-
ҹагсан, 6 та бу мүддәтин со-
нуна кими.
Бундан сонра јенә узан,

амма бу дәфә сағ бөјрүн үстә.
Гырх ҝүн әрзиндә Јә�уда ә�-
линин ҝүна�ыны дашыјаҹаг-
сан.- Бир илә бир ҝүн. Сәнин
үчүн бир илә бир ҝүн тәјин ет-
мишәм. 7 Үзүнү мү�асирәдә
олан Јерусәлимә чевир,¸ голун
чылпаг олсун. Шә�әрин әлеј-
�инә пејғәмбәрлик ет.

8 Мән сәни кәндирлә бағла-
јаҹағам ки, мү�асирә ҝүнләри
битмәјинҹә бир бөјрүн үстүн-
дән о биринә чеврилә билмәјә-
сән.

9 Буғда, арпа, пахла, мәрҹи,
дары, пәринҹ ҝөтүр, онлары
бир габа гој. Өзүн үчүн онлар-
дан чөрәк бишир. Бөјрүн үстә
узандығын үч јүз дохсан ҝүн
әрзиндә бу чөрәји јејәҹәксән./

10 Һәр ҝүн ијирми шекел� чө-
рәк чәкиб тәјин олунмуш вахт-
ларда јејәҹәксән.

11 Сују да өлчүјлә, �инин
алтыда бири� гәдәр өлчүб тә-
јин олунмуш вахтларда ичә-
ҹәксән.

12 Чөрәји јумру арпа чөрә-
јини једијин кими је. Ону �а-
мынын ҝөзү гаршысында
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гурумуш инсан нәҹисинин үс-
түндә бишир». 13 Је�ова сө-
зүнә әлавә едиб деди: «Ис-
раиллиләр онлары сәпәләјәҹә-
јим халгларын ичиндә чөрәк-
ләрини бу ҹүр, мурдар �алда�
јејәҹәкләр».*

14 Онда мән дилә ҝәлдим:
«Амандыр, Је�ова! Ја Күлли-
Ихтијар! Ҝәнҹлијимдән бу ја-
шымадәк дилимә нә өлмүш, нә
парчаланмыш �ејван әти,+ нә
дә башга мурдар әт вуруб өзү-
мү мурдарламамышам».,

15 О, мәнә деди: «Јахшы,
инсан нәҹиси әвәзинә мал тә-
зәји ишләт. Чөрәјини онун үс-
түндә бишир». 16 Сонра де-
ди: «Еј бәни-адәм, будур, Мән
Јерусәлимин әрзаг е�тијатла-
рыны мә�в едирәм.- Чө-
рәк пајларыны гысым-гысым�,¸

сыхынты ичиндә јејәҹәкләр,
су пајларыны гуртум-гуртум�
дә�шәт ичиндә ичәҹәкләр./

17 Бу ондан өтрү олаҹаг ки,
ҝүна�ларына ҝөрә чөрәк вә су
гытлығы чәкә-чәкә, бир-бири-
нә дә�шәтлә баха-баха әријиб
ҝетсинләр.

5 Еј бәни-адәм, өзүнә бир
ити гылынҹ ҝөтүр. Ондан

дәлләк үлҝүҹү кими истифадә
едәҹәксән. Сачыны, саггалыны
гырх. Сонра исә тәрәзи ҝөтүр
вә түкләри чәкиб үч �иссәјә
бөл. 2 Мү�асирә ҝүнләринин
ахырында түкләрин бир �ис-
сәсини шә�әрин ичиндә јан-
дыр.1 Сонра о бири �иссәни
ҝөтүр вә шә�әрин әтрафында
гылынҹла кәсиб-доғра,À ахы-
рынҹы �иссәни исә күләјә вер,
Мән дә гылынҹымы гынындан
чыхарыб онларын архасынҹа
ҝөндәрәҹәјәм.3
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3 Һәмчинин ахырынҹы �ис-
сәдән бир аз түк ҝөтүрүб пал-
тарынын әтәјинә бүк. 4 Бир
аз да ҝөтүр, ода атыб јандыр.
Бу одун алову бүтүн Исраил
евинә јајылаҹаг.*

5 Күлли-Ихтијар Је�ова бе-
лә дејир: “Бу, Јерусәлимдир.
Ону халгларын арасында, өл-
кәләрин ә�атәсиндә јерләш-
дирдим. 6 О исә Мәним �өкм-
ләримә, ганунларыма гаршы
үсјан етди, башга халглар-
дан, чеврәсиндәки өлкәләрдән
бешбетәр �әрәкәт етди.+ Он-
лар Мәним �өкмләрими рәдд
етдиләр, ганунларыма әмәл
етмәдиләр”.

7 Буна ҝөрә дә Күлли-Ихти-
јар Је�ова дејир: “Сән ки бү-
түн халглардан да�а чох аз-
ғынлыг едиб ганунларымла
ҝетмәдин, �өкмләримә әмәл
етмәдин, әксинә, әтрафында-
кы халгларын �өкмләрини је-
ринә јетирдин,, 8 инди ешит
Күлли-Ихтијар Је�ова нә де-
јир: “Будур, әлим сәнә гаршы
галхыб, еј шә�әр!- Халгларын
ҝөзү гаршысында сәнин әлеј-
�инә чыхардығым �өкмү
иҹра едәҹәјәм.¸ 9 Бүтүн иј-
рәнҹ әмәлләринә ҝөрә сәни
елә ҝүнә гојаҹағам ки, белә
шеји нә әввәлләр етмишәм, нә
дә бундан сонра едәҹәјәм./

10 Аталар оғулларыны,
оғуллар аталарыны јејәҹәк.1

Сәнин үзәриндә �өкмүмү иҹра
едәҹәјәм, сағ галанларыны исә
дөрд бир јана сәпәләјәҹәјәм”.À

11 “Буна ҝөрә дә Күлли-Их-
тијар Је�ова белә дејир: “Иј-
рәнҹ бүтләринизлә, мурдар
әмәлләринизлә мүгәддәс мә-
канымы ләкәләдијиниз үчүн,3

анд олсун варлығыма, Мән дә
сизи рәдд едәҹәјәм, сизә јазы-
ғым ҝәлмәјәҹәк, рә�м етмәјә-
ҹәјәм.4 12 Бир гисминиз хәс-
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тәликдән вә аҹлыгдан гырыла-
ҹаг. Диҝәр гисминиз шә�әрдән
кәнарда гылынҹдан кечирилә-
ҹәк.* Јердә галанлары исә
дөрд бир јана сәпәләјәҹәјәм,
гылынҹымы гынындан чыха-
рыб архаларынҹа ҝөндәрәҹә-
јәм.+ 13 Онда �ирсим јатаҹаг,
онда гәзәбим сојујаҹаг, онда
Мән сакитләшәҹәјәм., Гејзими
онларын үстүнә төкүб гурта-
ранда биләҹәкләр ки, Мән Је-
�ова там сәдагәт тәләб едир-
дим.-

14 Сәни харабазара чевирә-
ҹәјәм, әтраф халгларын, өтүб
кечәнләрин ҝөзүндә хар едә-
ҹәјәм.¸ 15 Гејз-гәзәбими үс-
түнә төкәндә, сәнә шиддәтли
ҹәза вериб үзәриндә �өкмүмү
иҹра едәндә әтраф халгларын
ичиндә рүсвај олуб нифрәт �ә-
дәфинә чевриләҹәксән,/ онлар
сәнә бахыб дә�шәтә ҝәләҹәк,
башына ҝәләнләрдән ибрәт
дәрси ҝөтүрәҹәк. Буну Мән Је-
�ова дејирәм.

16 Онларын үстүнә аҹлы-
ғын өлдүрүҹү охларыны јағ-
дыраҹағам. Јағдырдығым ох-
лар ахырыныза чыхаҹаг.1 Әр-
заг е�тијатынызы мә�в едиб
аҹлығы да�а да шиддәтләнди-
рәҹәјәм.À 17 Аҹлығын далын-
ҹа вә�ши �ејванлар ҝөндәрә-
ҹәјәм,3 онлар сизи ушагсыз го-
јаҹаглар. Хәстәлик ҹанынызы
үзәҹәк, ган су јеринә ахаҹаг,
сизи гылынҹа јем едәҹәјәм.4

Буну Мән Је�ова дејирәм”».

6 Мәнә јенә Је�ованын сөзү
назил олду: 2 «Еј бәни-

адәм, үзүнү Исраил дағлары-
на тутуб онлара гаршы пејғәм-
бәрлик ет. 3 Онлара белә сөј-
лә: “Еј Исраил дағлары, Күл-
ли-Ихтијар Је�ованын сөзүнү
динләјин. Күлли-Ихтијар Је�о-
ванын дағлара, тәпәләрә, чај-
лара, дәрәләрә сөзү будур:

“Мән үстүнүзә гылынҹ ҝөн-
дәрәҹәјәм, сәҹдәҝа�ларыны-
зы� дармадағын едәҹәјәм.
4 Гурбанҝа�ларыныз јерлә
јексан олаҹаг, бухурданлары-
ныз сындырылаҹаг,* ҝәбәрди-
ләнләринизи ијрәнҹ бүтлә-
ринизин габағына сәрәҹәјәм.+

5 Исраиллиләрин ҹәсәдләри-
ни ијрәнҹ бүтләринин габағы-
на сәрәҹәјәм, сүмүкләринизи
гурбанҝа�ларынызын әтрафы-
на сәпәләјәҹәјәм., 6 Мәскун-
лашдығыныз �әр јердә шә-
�әрләриниз харабазара дөнә-
ҹәк,- сәҹдәҝа�ларыныз дағы-
дылаҹаг, виранә галаҹаг.¸

Гурбанҝа�ларыныз учурула-
ҹаг, дашы-даш үстдә галмаја-
ҹаг, ијрәнҹ бүтләриниз јох ола-
ҹаг, бухурданларыныз сынды-
рылаҹаг, әлинизин иши �еч
олуб ҝедәҹәк. 7 Ҝөзүнүзүн
габағында ҹамааты ҝәбәрдиб
јерә сәрәҹәкләр./ Онда билә-
ҹәксиниз ки, Мән Је�овајам.1

8 Амма бәзиләринизи сағ
сахлајаҹағам. Өлкәләрә сә-
пәләнәндә бәзиләриниз гы-
лынҹдан ҹаныны гуртараҹаг.À

9 Сағ галанлар әсир апарыл-
дыглары халгларын арасын-
да јашајанда Мәни јада са-
лаҹаглар.3 Баша дүшәҹәкләр
ки, Мәндән дөнән хәјанәт-
кар үрәкләри, ијрәнҹ бүтлә-
ринә шә�вәтлә бахан ҝөзлә-
ри4 гәлбимә неҹә јара вуруб.S

Онда етдикләри шәр әмәлләр-
дән, мурдар ишләрдән ијрәнә-
ҹәк, утаныб јерә ҝирәҹәкләр.m

10 Биләҹәкләр ки, Мән Је�о-
вајам, башларына бу мүсибәти
ҝәтирәҹәјими дејәндә онлары
әбәс јерә �әдәләмирдим”. U

11 Күлли-Ихтијар Је�ова
белә дејир: “Әлинизлә башы-
нызы тутун�, ајагларынызы
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14 Кәрәнај чалыныб,* �амы
�азырдыр, анҹаг �еч ким дө-
јүшә ҝетмир, чүнки гәзәбим
�амыја тушланыб.+ 15 Бајыр-
да гылынҹ,, ичәридә хәстәлик
вә аҹлыг. Чөлдәкиләр гылынҹ-
дан, шә�әрдәкиләр исә аҹлыг-
дан вә хәстәликдән гырыла-
ҹаг.- 16 Ҹаныны гуртаранлар
дағлара гачаҹаг, дәрәләрдәки
ҝөјәрчинләр кими, �әр бири өз
ҝүна�ына ҝөрә а�-зар едәҹәк.¸

17 Һамынын әли јанына дү-
шәҹәк, дизләриндән су сүзүлә-
ҹәк�./ 18 Бах, әјинләринә чул
кечирибләр,1 әсмәҹәјә дүшүб-
ләр. Һамы хәҹил олаҹаг, баш-
лары кечәл олаҹаг�.À

19 Ҝүмүшләрини күчәләрә
төкәҹәкләр, гызылларындан
ијрәнәҹәкләр. Гызыл-ҝүмүш-
ләри Је�ованын гәзәб ҝүнүн-
дә онлары хилас етмәјәҹәк.3

Аҹ-јалаваҹ ҝәзәҹәкләр, гар-
ныдолусу јемәјәҹәкләр, чүн-
ки сәрвәтләри бүдрәдән даш
олуб онлары ҝүна�а батырыб.
20 Зинәтләринин ҝөзәллији
илә өјүнүрдүләр. Онлардан иј-
рәнҹ сурәтләр, мурдар бүт-
ләр дүзәлдирдиләр.4 Буна ҝөрә
дә онлары зинәтләриндән иј-
рәндирәҹәјәм. 21 Гызыл-ҝү-
мүшләрини јадлара верәҹәјәм,
дүнјанын мәнфур адамларына
гәнимәт едәҹәјәм, онлары мур-
дарлајаҹаглар.

22 Үзүм онлардан дөнәҹәк.S

Мәним мүгәддәс мәканымы�
мурдарлајаҹаглар, сојғунчулар
ора ҝириб ораны мурдарлаја-
ҹаг.m

23 Зәнҹир дүзәлдин,U чүн-
ки өлкә ганлы �өкмләрлә,V

шә�әр зоракылыгла долудур.Ä

24 Халгларын ән гәддарла-

;B5; � �ÀZS -\`fd/*Z ¾4WÀ`SZS SaW*/*O
Æ*-W*`D ;B5< � �ÀZS VÀ/À`/ÀZ +*jW*O
`mZm -m`f*Æ*-W*`D ;B66 � �*fd/ ÄS4WS
YÀV*ZmYmD

рыны ҝәтирәҹәјәм,* ҝәлиб он-
ларын евләрини тутаҹаг-
лар.+ Голузорлуларын гүру-
руну сындыраҹағам, мүгәддәс
мәканларыны мурдарлајаҹаг-
лар., 25 Әзаб ичиндә гыв-
рыланда динҹлик ахтараҹаг-
лар, анҹаг динҹлик олмајаҹаг.-

26 Бәла үстүндән бәла, хәбәр
далынҹа хәбәр ҝәләҹәк. Ҹа-
маат пејғәмбәрдән вә�ј истәјә-
ҹәк,¸ анҹаг нә ка�инин ағзын-
дан кара ҝәлән ганун чы-
хаҹаг, нә дә ағсаггалын ди-
линдән фәрли өјүд-нәси�әт
ешидиләҹәк./ 27 Падша� јаса
батаҹаг,1 әмирләр чарәсизли-
јә дүшәҹәкләр, өлкә сакинлә-
ринин әлләри горхудан тир-
тир әсәҹәк. Онларла әмәллә-
ринә ҝөрә рәфтар едәҹәјәм.
Онлар неҹә �өкмләр чыхарыр-
дыларса, Мән дә онлара о ҹүр
�өкм чыхараҹағам. Онда билә-
ҹәкләр ки, Мән Је�овајам”».À

8 Алтынҹы илин алтынҹы
ајынын бешинҹи ҝүнү иди.

Мән евимдә отурмушдум, Јә-
�уда ағсаггаллары да гаршым-
да әјләшмишдиләр. Бу вахт
Күлли-Ихтијар Је�ованын әли
үзәримә енди. 2 Бахыб, сан-
ки, алов ҝөркәмли бир нәфә-
ри ҝөрдүм. Онун белә бәнзәр
�иссәсиндән ашағыда алов
вар иди.3 Белдән јухары �ис-
сәси исә гызылла ҝүмүшүн га-
рышығы кими шөлә сачырды.4

3 О, әлә бәнзәр бир шејлә са-
чымдан тутду. Ру� мәни јер-
лә ҝөј арасына галдырды. О,
мәни Јерусәлимә, шимала ба-
хан ичәри дарвазанын ағзы-
на,S Алла�да �иддәт доғуран
бүтүнm дурдуғу јерә ҝәтирди.
Бу, Алла�дан ҝәлән ҝөрүнтү-
ләрдә баш верирди. 4 Орада
Исраилин Алла�ынын ҹалалы-
ны да ҝөрдүм. U О, дүзәнликдә
ҝөрдүјүм кими иди.V
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5 О, мәнә деди: «Еј бәни-
адәм, башыны галдырыб бир
шимал тәрәфә бах». Мән ба-
шымы галдырыб шимал тәрә-
фә бахдым вә ҝөрдүм ки, гур-
банҝа�ын дарвазасындан ши-
малда, ҝиришдә Алла�да �ид-
дәт доғуран �әмин бүт дурур.
6 О, мәнә деди: «Еј бәни-адәм,
ҝөрүрсән Исраил ә�ли бурада
неҹә дә�шәтли, неҹә мурдар
ишләр ҝөрүр,* Мәни Өз мүгәд-
дәс мәканымдан узаг дурмаға
вадар едир?+ Анҹаг бу �әлә �а-
расыдыр, бундан да бетәрини
ҝөрәҹәксән».

7 Сонра мәни �әјәтин ҝири-
шинә ҝәтирди. Бахыб диварда
бир дәлик ҝөрдүм. 8 О, мәнә
деди: «Еј бәни-адәм, дивары
деш». Мән дә дивары дешдим.
Дешикдән баханда бир ҝириш
ҝөрдүм. 9 Сонра мәнә деди:
«Ҝир, ҝөр орада неҹә мурдар
ишләр ҝөрүрләр». 10 Мән
ичәри ҝирдим, ҝөрдүм ки, бү-
түн дивар бојунҹа �әр ҹүр сү-
рүнән ҹанлынын, ијрәнҹ �ејва-
нын, вә Исраил евинин мурдар
бүтләринин рәсмләри- ојулуб.
11 Онларын гаршысында Ис-
раил евинин јетмиш ағсаггалы
дурмушду. Шафан¸ оғлу Әзни-
ја да онларын арасында иди.
Һәр биринин әлиндә бухурдан
вар иди. Әтирли бухурун түс-
түсү �аваја галхырды./ 12 О,
мәнә деди: «Еј бәни-адәм, ҝө-
рүрсән, Исраил евинин ағсаг-
галлары, �әрәси өз бүтләри-
нин олдуғу ичәри отаглара чә-
килиб, гаранлыгда нә ишләрлә
мәшғулдурлар? Онлар дејир-
ләр: “Је�ова бизи ҝөрмүр. Је-
�ова бу өлкәни башлы-башына
бурахыб”».1

13 О, сөзүнә давам едиб
деди: «Һәлә онларын бундан
да дә�шәтли, мурдар ишләри-
ни ҝөрәҹәксән». 14 О, мәни

Је�ованын евинин шимал дар-
вазасынын ағзына ҝәтирди.
Орада гадынлар отуруб Там-
муз алла�ы ағлајырды.

15 Сонра мәнә деди: «Ҝө-
рүрсән, нәләр баш верир, еј
бәни-адәм? Амма бундан да
дә�шәтли, бундан да ијрәнҹ
шејләр ҝөрәҹәксән».* 16 О,
мәни Је�ованын евинин ичә-
ри �әјәтинә+ ҝәтирди. Је�о-
ванын мәбәдинин ҝиришиндә,
ејванла гурбанҝа�ын арасын-
да үзү шәргә, архасы Је�ова-
нын мәбәдинә �арадаса ијир-
ми беш киши дајанмышды. Он-
лар шәргә бахыб ҝүнәшә сәҹ-
дә гылырдылар.,

17 О, мәнә деди: «Еј бәни-
адәм, ҝөрүрсән? Бу ҹүр мур-
дар ишләри азмыш кими, Јә-
�уда ә�ли, үстәлик, өлкәни зо-
ракылыгла долдуруб,- будағы�
сифәтимә узадыб Мәни тә�гир
едир. 18 Одур ки, гәзәбими
боғмајаҹағам. Онлара јазығым
ҝәлмәјәҹәк, рә�м етмәјәҹәјәм.¸

Мәнә уҹадан фәрјад етсәләр
дә, онлары ешитмәјәҹәјәм»./

9 Сонра Онун уҹа сәслә:
«Шә�әрин ҹәзасыны верә-

ҹәк кәсләри чағырын, сила�-
ларыны әлләринә алыб ҝәл-
синләр!» — дедијини ешитдим.

2 Ҝөрдүм ки, шимала ба-
хан јухары дарваза1 тәрәфдән
әлиндә топпуз алты нәфәр ҝә-
лир. Онларла бир јердә кәтан
палтарлы, белиндә гәләм-да-
ват� бир нәфәр дә ҝәлирди. Ҝә-
либ мис гурбанҝа�ынÀ јанында
дајандылар.

3 Исраилин Алла�ынын ҹа-
лалы3 дајандығы јердән, кәр-
рубларын үстүндән галхыб
мәбәдин кандарында дајанды.4
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Алла� кәтан палтарлы, белин-
дә гәләм-дават олан адамы
чағырды. 4 Је�ова она деди:
«Шә�әри, Јерусәлими долаш,
шә�әрдә төрәдилән бүтүн иј-
рәнҹ әмәлләрә* ҝөрә а�-
налә едәнләрин+ алнына иша-
рә гој».

5 О бириләринә исә бу ҝөс-
тәриши вердијини ешитдим:
«Онун архасынҹа шә�әри до-
лашыб адамлары гырын. Һеч
кимә јазығыныз ҝәлмәсин, он-
лара рә�м етмәјин., 6 Бахма-
јын гоҹадыр, ҹавандыр, гыз-
дыр, гадындыр, ушагдыр, �а-
мысыны бир нәфәр кими өл-
дүрүн.- Амма алнында ишарә
оланлара дәјмәјин.¸ Мүгәддәс
мәканымдан башлајын»./ Белә-
ликлә, онлар мәбәдин гаршы-
сындакы ағсаггаллардан баш-
ладылар.1 7 Сонра Алла� он-
лара деди: «Мәбәди мурдарла-
јын, �әјәтләри мејитләрлә
долдурун.À Һајды, ҝедин!» Он-
лар да ҝедиб шә�әрдәки ҹа-
мааты гырмаға башладылар.

8 Онлар ҹамааты гыран-
да (мәнә исә дәјмәмишдиләр)
үзүстә јерә дөшәниб фәрјад ет-
дим: «Ја Күлли-Ихтијар Је�о-
ва! Јерусәлимә гејз-гәзәбини
төкәркән Исраилин јердә га-
ланынын �амысыны мә�в едә-
ҹәксән?»3

9 О, мәнә ҹаваб верди: «Ис-
раил вә Јә�уда евинин ҝүна�ы
ағырдыр, чох ағырдыр.4 Өлкә-
дә ган су јеринә ахыр,S шә�әр
фитнә-фәсад јувасыдыр.m Де-
јирләр: “Је�ова өлкәни башлы-
башына бурахыб, Је�ова �еч
нәји ҝөрмүр”. U 10 Буна ҝөрә
Мәним онлара јазығым ҝәлмә-
јәҹәк, онлара рә�м етмәјәҹә-
јәм.V Әмәлләринин бә�рәсини
габагларына чыхараҹағам».

11 Сонра ҝөрдүм ки, әј-
ниндә кәтан палтар, белиндә

гәләм-дават олан адам гајы-
дыб хәбәр верди: «Әмрини
јеринә јетирдим. Бујурдуғун
кими етдим».

10 Бахыб ҝөрдүм ки, кәр-
рубларын башы үстүн-

дәки фәзадан јухарыда ҝөрү-
нүшҹә тахты хатырладан, ҝөј
јагута бәнзәр бир шеј вар.*

2 Алла� кәтан палтарлы ада-
ма+ деди: «Кәррубларын ал-
тындакы чархларын, арасына
ҝир, кәррубларын арасындан
ики овуҹ көз- ҝөтүрүб шә�ә-
рин үстүнә сәп».¸ Ҝөрдүм ки,
�әмин адам ора ҝирди.

3 Адам ора ҝирәндә кәр-
рублар мәбәдин сағында дур-
мушдулар. Бу вахт булуд ичә-
ри �әјәтә долду. 4 Је�ованын
ҹалалы/ кәррубларын үстүн-
дән галхыб мәбәдин аста-
насына ҝәлди. Мәбәд тәд-
риҹән булудла долду.1 Һәјә-
ти исә Је�ованын ҹалалынын
нуру бүрүмүшдү. 5 Кәрруб-
ларын ганадларынын сәси ба-
јыр �әјәтдә ешидилирди. Бу
сәс Гадир Алла�ын сәсинә ох-
шајырды.À

6 Сонра О, кәтан палтар-
лы адама бујурду: «Чархларын,
кәррубларын арасындан од ҝө-
түр». О ҝириб чархларын би-
ринин јанында дурду. 7 Кәр-
рублардан бири әлини узадыб
кәррубларын арасындан3 бир
аз од ҝөтүрдү вә кәтан палтар-
лынын4 овуҹларына гојду. О да
оду ҝөтүрүб ҝетди. 8 Кәрруб-
ларын ганадларынын алтын-
да, санки, инсан әли вар иди.S

9 Бахыб кәррубларын ја-
нында дөрд чарх ҝөрдүм, �әр
кәррубун јанында бир чарх.
Чархлар хризолит дашы кими
бәрг вурурду.m 10 Чархларын
ҝөрүнүшүнә ҝәлинҹә, дөр-
дү дә бир-биринә охшајырды,
санки, чарх ичиндә чарх вар
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S/SD 55 �ZW*` ÑÀ`ÀVÀb 1/ÀZO
/À a*¸*Oa\W* /¾ZYÀ/ÀZ /¾`/
aÀYbSZ ÑÀ` +S`SZÀ Ä1/À +SO
WS`/SWÀ`E hºZVS +*j +*f*Z
bÀ`ÀeÀ Ä1/S`/SWÀ`D Ã1/ÀZO
/À SabS-*YÀbS /ÀUSjYS`/SO
WÀ`D 56 �À``d+W*`mZ +À/ÀZSE
+1WSE ÀWWÀ`SE -*Z*/W*`mE 1WÀO
ÆÀ /À h*`fW*`E ÑÀ` VÀ``dO
+dZ U*ZmZ/*Vm h*`f Ä¾4WÀ
/\Wd S/SD* 57 �ÀZ h*`fW*`*
fSb*+ 1/ÀZ +S` aÀa 1jSb/SYB
w�*`fW*`E S`ÀWSIx

58 �À``d+W*`mZ ÑÀ` +S`SO
ZSZ /¾`/ º4º ,*` S/SD �SO
`SZÆSaS VÀ``d+E SVSZÆSaS SZO
a*ZE ºhºZÆºaº jS`E /¾`/ºZÆºO
aº SaÀ -*`b*W º4º S/SD+

59 �dZW*` �À+À` h*UmZmZ
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/mW*`D 5: �À``d+W*` S`ÀWSO
WÀUÀZ/À h*`fW*` \ZW*`mZ U*Zm
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Z*/W*`mZm -*W/m`*Z/* h*`fO
W*` ZÀ /¾ZYº`E ZÀ /À \ZO
W*`mZ U*ZmZ/*Z *U`mWYm`/mD-
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8 «Гылынҹдан горхурду-
нуз,* елә гылынҹы да үс-
түнүзә ҝөндәрәҹәјәм, — де-
јир Күлли-Ихтијар Је�ова. —
9 Мән сизи орадан чыхарыб
јағыларын әлинә верәҹәјәм,
сизә чыхардығым �өкмү иҹра
едәҹәјәм.+ 10 Гылынҹын ағ-
зына вериләҹәксиниз., Сизи
Исраилин �үдудларында мү�а-
кимә едәҹәјәм,- онда билә-
ҹәксиниз ки, Мән Је�овајам.¸

11 Нә шә�әр сизин үчүн га-
зан олаҹаг, нә дә сиз онун
ичиндә әт олаҹагсыныз. Сизи
Исраилин �үдудларында мү-
�акимә едәҹәјәм, 12 онда би-
ләҹәксиниз ки, Мән Је�ова-
јам, она ҝөрә ки, сиз Мәним
гајда-ганунларымла ҝетмәди-
низ, �өкмләримә әмәл етмә-
диниз,/ әксинә, әтрафынызда-
кы халгларын �өкмләрилә
отуруб-дурдунуз».1

13 Пејғәмбәрлик сөзләри
ағзымдан чыхар-чыхмаз Бәна-
ји оғлу Фәлати өлдү. Мән үзүс-
тә јерә дөшәниб уҹа сәслә фәр-
јад етдим: «Аман, Күлли-Ихти-
јар Је�ова! Исраилин јердә га-
ланыны да мә�в едәҹәксән?»À

14 Мәнә јенә Је�ованын
сөзү назил олду: 15 «Еј бәни-
адәм, Јерусәлим сакинләри сә-
нин сојдашларына�, торпағы
ҝери алмаг �үгугу олан сој-
дашларына, �абелә бүтүн Ис-
раил ә�линә белә сөзләр де-
јирләр: “Галын Је�овадан узаг-
да. Торпаг бизимдир, о, бизә
мүлк верилиб”. 16 Сән исә де
ки, Күлли-Ихтијар Је�ова белә
дејир: “Онлары халгларын ара-
сына сүрҝүн етсәм дә, өлкәлә-
рә сәпәләсәм дә,3 сәпәләндик-
ләри өлкәләрдә онлар үчүн
гыса бир мүддәт мүгәддәс мә-
кан олаҹағам”.4

55B59 � ÁÀ`eÀZB -*`/*jW*`mZ*D

17 Буна ҝөрә дә де ки,
Күлли-Ихтијар Је�ова белә де-
јир: “Һәм дә сизи халгларын
арасындан, пәрән-пәрән дүш-
дүјүнүз өлкәләрдән јығаҹаг вә
Исраил торпағыны сизә верә-
ҹәјәм.* 18 Ора гајыдыб өлкә-
ни ијрәнҹ шејләрдән, мурдар
әмәлләрдән тәмизләјәҹәкси-
низ.+ 19 Мән сизә ва�ид үрәк
верәҹәјәм,, дахилинизә јени
ру� үфүрәҹәјәм,- көксүнүздән
даш үрәји¸ гопарыб әтдән
үрәк� верәҹәјәм ки,/ 20 Мә-
ним гајда-ганунларымла ҝедә-
синиз, �өкмләримә табе олуб
риајәт едәсиниз. Онда сиз Мә-
ним халгым олаҹагсыныз, Мән
дә сизин Алла�ыныз”.

21 “Лакин ијрәнҹ шејләрә
бағлы галанларын, мурдар
әмәлләриндә исрар едәнлә-
рин әмәлләринин нәтиҹәси-
ни габагларына чыхараҹағам”.
Күлли-Ихтијар Је�ова белә де-
јир».

22 Кәррублар ганадларыны
галдырдылар. Чархлар онла-
рын јанында,1 Исраилин Ал-
ла�ынын ҹалалы исә онларын
башы үстүндә иди.À 23 Сонра
Је�ованын ҹалалы3 шә�әрин
үстүндән галхыб шә�әрдән
шәргдә јерләшән дағын4 үс-
түндә дајанды. 24 Алла�ын
ру�унун ҝөстәрдији ҝөрүнтү-
дә ру� мәни галдырыб Кәл-
дана сүрҝүн олунмуш хал-
гын јанына апарды. Сонра
мәнә ҝөрүнән ҝөрүнтү јох
олду. 25 Мән Је�ованын ҝөс-
тәрдији �әр шеји сүрҝүндә
олан халга данышмаға башла-
дым.

12 Јенидән мәнә Је�ова-
нын сөзү назил олду:

2 «Еј бәни-адәм, сән асиләр
евиндә јашајырсан. Онларын

55B5= � �ÀZS �WW*ÑmZ +dU`d-W*`mZ* +\O
UdZ ÀUÀZ º`ÀVD

�¿�D 55
* ¿` 7<B5=

+ ¿` 7=B:E ;
¿` 96B68O6;

, 6�/ 69B5<O65
6�Y 7:B5;

- 6�/ 58B69
¿` 96B6;

¸ Á4 :B57

/ ¹4 =B;
�À =B78

1 �Z 56B6=O75
6�Y 6<B5E 7
˛+ 5>:B78O7:

À Á4 =B<

3 6�/ 68B58E 59
¿` 68B9

4 �, 6:B88
��������������������

�*¸ aºbdZ
* ¿j 55B55E 56
¿` 7>B5>E 55
Á4 78B57E 58
�Y =B58E 59

+ Á4 7;B67

, ¿` 68B;
¿` 75B77
¿` 76B7=

- ˛+ 95B5>
Á4 7:B75

¸ ˛V ;B56

/ Á4 7:B6:

1 Á4 5B5=

À Á4 5>B5<E 5=

3 Á4 =B7
Á4 5>B8

4 ˛V 58B8

1133 Á�˛����	 55B<—56B6



ҝөзү вар, амма ҝөрмүрләр, гу-
лаглары вар, амма ешитмир-
ләр,* чүнки үсјанкар гөвмдүр-
ләр.+ 3 Сән исә сүрҝүнә ҝе-
дирмиш кими боғчаны јығ.
Сонра ҝүн ҝүнорта оланда он-
ларын ҝөзүнүн габағында елә
�әрәкәт ет ки, санки, сүрҝү-
нә ҝедирсән. Онларын ҝөзү-
нүн гаршысында сүрҝүнә ҝе-
дирмиш кими евиндән чых,
башга јерә ҝет. Бәлкә, он-
лара нәсә чатды, �әрчәнд үс-
јанкар гөвмдүрләр. 4 Сүрҝү-
нә ҝетмәк үчүн �азырладығын
шејләри ҝүнорта вахты, онлар
баха-баха бајыра чыхарт, ах-
шам, јенә дә ҝөзләринин габа-
ғында сүрҝүнә апарылан адам
кими чых ҝет.,

5 Онларын ҝөзү гаршысын-
да диварда дешик ач, әшјала-
рыны орадан чыхарт.- 6 Әш-
јалары онларын ҝөзләри өнүн-
дә чијниндә бајыра дашы. Буну
гаранлыг вахты елә. Үзүнү өрт
ки, јери ҝөрмәјәсән. Мән сәни
Исраил еви үчүн бир әламәт
едирәм».¸

7 Мәнә нә бујурулмушду-
са, �амысыны етдим. Ҝүнорта
вахты әшјаларымы — сүрҝү-
нә ҝедәндә апарылан шејләри
чыхартдым, ахшам исә әлим-
лә диварда дешик ачдым. Га-
ранлыг дүшәндә дүз онларын
ҝөзү өнүндә әшјалары чијнимә
ҝөтүрүб бајыра чыхартдым.

8 Сә�әр јенә дә мәнә Је-
�ованын сөзү назил олду:
9 «Бәни-адәм, Исраил ә�ли, о
үсјанкар гөвм сәндән: “Бу
нәдир белә едирсән?” — со-
рушмады? 10 Онлара де ки,
Күлли-Ихтијар Је�ова белә де-
јир: “Бу �өкм Јерусәлимдә оту-
ран башчыја вә орадакы бүтүн
Исраил ә�линә аиддир”./

11 Онлара де ки, сән бир
әламәтсән.1 Етдијин шејләр
онларын башына ҝәләҹәк. Он-

лар сүрҝүнә, әсирлијә ҝе-
дәҹәкләр.* 12 Араларында ја-
шајан башчы әшјаларыны чиј-
ниндә дашыјаҹаг вә гаранлыг-
да чыхыб ҝедәҹәк. О, диварда
дешик ачыб әшјаларыны ора-
дан чыхараҹаг.+ Үзүнү өртәҹәк
ки, јери ҝөрмәсин. 13 Мән то-
руму онун үстүнә атаҹағам
вә о, Мәним ов торума дү-
шәҹәк., Сонра ону Бабилә,
кәлданиләрин өлкәсинә апара-
ҹағам, амма о, ораны ҝөр-
мәјәҹәк, елә орада да өләҹәк.-

14 Онун јан-јөрәсиндә оланла-
ры, көмәкчиләрини вә гошу-
нуну дөрд бир јана сәпәләјә-
ҹәјәм.¸ Гылынҹымы сијириб
изләринә салаҹағам./ 15 Он-
лары халглар арасына сә-
пәләјәндә, өлкәләрә пәрән-пә-
рән саланда биләҹәкләр ки,
Мән Је�овајам. 16 Лакин бир
нечә адамы гылынҹдан, аҹлыг-
дан, хәстәликдән гуртарыб сағ
сахлајаҹағам ки, мурдар әмәл-
ләри �агда ҝедәҹәкләри јер-
ләрдә јашајан халглара да-
нышсынлар. Онда биләҹәкләр
ки, Мән Је�овајам».

17 Мәнә бир да�а Је�ова-
нын сөзү назил олду: 18 «Еј
бәни-адәм, чөрәјини әсә-әсә је,
сујуну тәшвиш, сәксәкә ичин-
дә ич.1 19 Өлкәнин ҹамааты-
на де ки, Күлли-Ихтијар Је�о-
ванын Исраилдә, Јерусәлимдә
јашајанлара сөзү будур: “Он-
лар чөрәкләрини тәшвишлә
јејәҹәк, суларыны горха-гор-
ха ичәҹәкләр, чүнки онларын
өлкәси сакинләринин төрәт-
дији зоракылыг сәбәбиндәнÀ

кор галаҹаг.3 20 Јашадыгла-
ры шә�әрләр виранә гала-
ҹаг, өлкә чөл-бијабана чеври-
ләҹәк.4 Онда биләҹәксиниз ки,
Мән Је�овајам”».S

21 Мәнә јенә Је�ованын
сөзү назил олду: 22 «Еј бәни-
адәм, бу нә мәсәлдир Исраил-
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дә дилләрдә ҝәзир: “ҝүнләр ке-
чир, пејғәмбәрликләр �еч-пуч
олуб ҝедир”?* 23 Онлара сөј-
лә ки, Күлли-Ихтијар Је�ова
белә дејир: “Бу мәсәли Исраил-
дән јох едәҹәјәм, да�а �еч ким
ону дилә ҝәтирмәјәҹәк”. Де ки,
әксинә, о ҝүнләр јахынлашыр,+

бүтүн пејғәмбәрликләр ҝер-
чәк олаҹаг. 24 Артыг Исраил
евиндә јалан пејғәмбәрлик, ҹа-
мааты аздыран� фалчылыг ол-
мајаҹаг., 25 “Чүнки данышан
Мән Өзүм олаҹағам, Је�ова.
Вә �әр дедијим сөз јубанмадан
јеринә јетәҹәк.- Сизин ҝүнлә-
риниздә,¸ еј аси гөвм, сөзүмү
дејәҹәјәм дә, јеринә јетирәҹә-
јәм дә”. Күлли-Ихтијар Је�ова
белә бәјан едир».

26 Мәнә бир дә Је�ованын
сөзү назил олду: 27 «Еј бәни-
адәм, Исраил ҹамааты дејир
ки, сәнин алдығын вә�јләрин
ҝерчәкләшмәсинә �әлә чох
вар, пејғәмбәрликләрин узаг
ҝәләҹәјә аиддир./ 28 Буна
ҝөрә онлара де ки, Күлли-Их-
тијар Је�ованын сөзү будур:
“Сөзләримин �еч бири тәхирә
дүшмәјәҹәк, дедијим �әр шеј
�әјата кечәҹәк”. Күлли-Ихти-
јар Је�ова белә бәјан едир».

13 Мәнә јенә дә Је�ованын
сөзү назил олду: 2 «Еј

бәни-адәм, Исраил пејғәмбәр-
ләринин әлеј�инә пејғәмбәр-
лик ет,1 өзләриндән пејғәм-
бәрлик ујдуранлараÀ белә де:
“Ешидин, ҝөрүн Је�ова нә
дејир. 3 Күлли-Ихтијар Је�о-
ванын сөзү будур: “Һеч нә
ҝөрмәјә-ҝөрмәјә өз-өзләрин-
дән ил�амланан ахмаг пеј-
ғәмбәрләрин вај �алына!3

4 Еј Исраил, сәнин пејғәмбәр-
ләрин харабалыглар арасын-
да ҝәзишән түлкүләрә охша-
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Исраил дөјүшдә дуруш ҝәти-
рә билсин дејә, сиз чыхыб Ис-
раил еви үчүн дивардакы учуг
јерләри тәмир едән дејилси-
низ”.+ 6 “Онлар јалан вә�јләр
алыр, ҝәләҹәјә даир јалан хә-
бәрләр сөјләјирләр. Мән Је�о-
ва онлары ҝөндәрмәдијим �ал-
да, “Је�ова белә-белә дејир”
сөјләјирләр, �әлә бунунла бә-
рабәр, ҝөзләјирләр ки, сөзлә-
ри дүз чыхсын., 7 Сизә �еч
нә билдирмәдијим �алда, “Је-
�ова белә-белә дејир” сөјләмә-
јинизә да�а нә ад вермәк олар?
Бу, јалан вә�ј дејил, бәс нә-
дир? Ҝәләҹәк барәдә јаландан
хәбәр вермәк дејил?”

8 “Буна ҝөрә дә Күлли-Их-
тијар Је�ованын сизә сөзү бу-
дур: “Сөјләдијиниз јаланлара,
сахта вә�јләринизә ҝөрә Мән
сизә гаршыјам”. Күлли-Ихти-
јар Је�ова белә бәјан едир.-

9 Әлим сахта вә�јләр сөјләјән,
јаландан ҝәләҹәк барәдә хә-
бәр верән пејғәмбәрләрә гар-
шы галхыб.¸ Онлар Мәнә јахын
олан инсанларын арасында
олмајаҹаглар, адлары Исраил
халгынын сија�ысына дүшмә-
јәҹәк, да�а Исраилә гајытмаја-
ҹаглар. Онда биләҹәксиниз
ки, Мән Күлли-Ихтијар Је�о-
вајам./ 10 Һамысы она ҝөрә-
дир ки, сүл� олмадығы �алда,
онлар “сүл� вә әмин-аманлыг-
дыр!” дејиб халгымы аздырыр-
лар.1 Бири давамсыз аракәс-
мә дивар тикәндә онлар ҝәлиб
мала вурурлар�”.À

11 Онлара де ки, малала-
дыглары дивар учаҹаг. Леј-
сан јағаҹаг, ҝөјдән долу тө-
күләҹәк, гасырға гопуб бу
дивары учураҹаг.3 12 Дивар
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учанда сиздән сорушаҹаглар:
“Бәс �аны вурдуғунуз мала?”*

13 Одур ки, Күлли-Ихтијар
Је�ова белә дејир: “Һиддәтим-
дән шиддәтли гасырға гопара-
ҹағам, гејзләниб лејсан јағды-
раҹағам, ҹошгун гәзәбимдән
ҝөјдән долу јағаҹаг. 14 Мала-
ладығыныз дивары учуруб јер-
лә јексан едәҹәјәм, бүнөврәси
бајырда галаҹаг. Шә�әр дағы-
ланда сиз дә онун ичиндә мә�в
олаҹагсыныз. Онда биләҹәкси-
низ ки, Мән Је�овајам”.

15 “Бүтүн гәзәбими дива-
рын вә ону малалајанларын
үстүнә төкәндә сизә дејәҹә-
јәм: “Артыг нә дивар вар, нә
дә ону малалајанлар.+ 16 Је-
русәлим үчүн пејғәмбәрлик
едән, сүл� олмаја-олмаја орада
сүл�үн олаҹағы барәдә вә�ј-
ләр алан Исраил пејғәмбәрлә-
ри, јоха чыхыб”. Күлли-Ихти-
јар Је�ова белә бәјан едир.

17 Инди исә, еј бәни-адәм,
үзүнү халгынын пејғәмбәрлик
ујдуран гызларына тут вә он-
лара гаршы пејғәмбәрлик ет.
18 Онлара де: “Күлли-Ихтијар
Је�ова белә дејир: “Инсанла-
ры овламаг үчүн ҹамаатын го-
луна гол бағы� тохујан, �әр
адама бојуна ҝөрә баш өртү-
јү тикән гадынларын вај �алы-
на. Демәли, сиз Мәним халгы-
мы овламаға, өз ҹанынызы исә
гуртармаға чалышырсыныз?
19 Сиз бир овуҹ арпадан, бир
тикә чөрәкдән өтрү халгымын
ичиндә адыма ләкә ҝәтирирси-
низ.- Чүнки јаланларыныза гу-
лаг асан халгыма јалан даны-
шыб өлүмә лајиг олмајан адам-
лары өлдүрүр, өлмәли адамла-
ры исә сағ сахлајырсыныз”.¸

20 Одур ки, Күлли-Ихтијар
Је�ова белә дејир: “Еј га-
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дынлар, ҹамааты гуш кими ов-
ламаг үчүн ишләтдијиниз гол
бағыларына гаршы өлчү
ҝөтүрәҹәјәм. Онлары голла-
рыныздан гопарыб атаҹа-
ғам. Гуш кими овладығыныз
адамлары азадлыға бураха-
ҹағам. 21 Баш өртүкләрини-
зи ҹыраҹағам, халгымы әли-
низдән гуртараҹағам, артыг
сизин үчүн шикар олмајаҹаг-
лар. Онда биләҹәксиниз ки,
Мән Је�овајам.* 22 Мән са-
ле� адама дәрд вермәдијим
�алда, сиз јаланларынызла+

ону пәришан едирсиниз. Пис
адамын исә голуна гүввәт ве-
рирсиниз,, гојмурсунуз пис јо-
лундан дөнүб сағ галсын.-

23 Буна ҝөрә дә сиз, еј гадын-
лар, да�а �еч вахт јалан вә�ј-
ләр алмајаҹагсыныз, фалчы-
лыг етмәјәҹәксиниз.¸ Мән хал-
гымы сизин әлиниздән гурта-
раҹағам. Онда биләҹәксиниз
ки, Мән Је�овајам”».

14 Исраил ағсаггалларын-
дан бир нечәси ҝәлиб

гаршымда отурду./ 2 Бу вахт
мәнә Је�ованын сөзү назил
олду: 3 «Еј бәни-адәм, бу
адамлар өз ијрәнҹ бүтләрин-
дән әл чәкән дејилләр. Он-
лар ҹамааты ҝүна�а баты-
ран, бүдрәдән даш гојублар.
Нәјә ҝөрә онлара ҹаваб ве-
рим?1 4 Онлара де ки, Күлли-
Ихтијар Је�ованын сөзү бу-
дур: “Өз ијрәнҹ бүтләриндән
әл чәкмәк истәмәјән вә бүдрә-
дән даш гојуб ҹамааты ҝү-
на�а сүрүкләјән исраилли ҝә-
либ пејғәмбәрә суал етсә, Мән
Је�ова она ијрәнҹ бүтләри-
нин чохлуғуна мүвафиг ҹаваб
верәҹәјәм. 5 Исраил ә�линин
үрәјинә горху салаҹағам, чүн-
ки �амысы Мәндән үз дөндә-
риб ијрәнҹ бүтләринин далын-
ҹа ҝедибләр”.À
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6 Буна ҝөрә Исраил евинә
де ки, Күлли-Ихтијар Је�ова
белә дејир: “Ијрәнҹ бүтләри-
низи атыб ҝери дөнүн, мурдар
әмәлләриниздән әл чәкин.*

7 Әҝәр �ансыса исраилли, ја-
худ Исраилдә јашајан јаделли
Мәндән узаглашыб ијрәнҹ бүт-
ләрә бағланса вә ҹамааты ҝү-
на�а батыран, бүдрәдән даш
гојса, сонра да ҝәлиб Мәним
пејғәмбәримә мүраҹиәт етсә,+

онун ҹавабыны Мән Је�ова ве-
рәҹәјәм, шәхсән Өзүм. 8 Һә-
мин адамдан үзүм дөнәҹәк.
Ону �амыја ибрәт дәрси едә-
ҹәјәм, дилләрдә зәрби-мәсәл
олаҹаг, халгымын ичиндән јох
едәҹәјәм., Онда биләҹәкләр
ки, Мән Је�овајам”.

9 “Анҹаг пејғәмбәр алданыб
ҹаваб верәрсә, демәли, �әмин
пејғәмбәри аздыран Мән Је�о-
вајам.- Әлими она гаршы гал-
дырыб ону халгым Исраи-
лин арасындан јох едәҹәјәм.
10 Онлар өз ҝүна�ларынын
алтыны чәкәҹәкләр. Пејғәмбә-
рин јанына ҝәлән дә, пејғәм-
бәр дә ејни дәрәҹәдә ҝүна�кар
сајылаҹаг. 11 Бу, ондан өтрү-
дүр ки, Исраил ә�ли бир дә
Мәним јолумдан сапмасын вә
ҝүна� ишләрлә өзүнү ләкәлә-
мәсин. О заман онлар Мәним
халгым олаҹаг, Мән дә онла-
рын Алла�ы”.¸ Күлли-Ихтијар
Је�ова белә бәјан едир».

12 Мәнә јенә Је�ованын
сөзү назил олду: 13 «Еј бәни-
адәм, әҝәр �ансыса өлкә хәја-
нәт едиб Мәнә гаршы ҝүна�
етсә, әлими она гаршы гал-
дырыб әрзаг е�тијатыны мә�в
едәҹәјәм,/ үстүнә аҹлыг ҝөн-
дәрәҹәјәм.1 Өлкәдә нә бир
адам галаҹаг, нә дә бир �еј-
ван.À 14 “Һәтта бу үч нә-
фәр — Ну�3, Дәнјал4 вә ӘјјубS

да орада олсајды, онлар сале�-

ликләри сајәсиндә јалныз өз
ҹанларыны гуртара биләрди-
ләр”,* — Күлли-Ихтијар Је�ова
белә бәјан едир.

15 “Јахуд өлкәјә јыртыҹы
�ејванлар ҝөндәрсәјдим, он-
лар өлкәнин адамларыны гыр-
сајдылар вә өлкә �ејванларын
горхусундан инсанларын ајаг
басмадығы харабалыға чев-
рилсәјди,+ — 16 Күлли-Ихти-
јар Је�ова бәјан едир, — вар-
лығыма анд олсун, �әтта о үч
нәфәр белә, орада олсајды, он-
лар нә оғулларыны, нә дә гыз-
ларыны хилас едә билмәзди-
ләр. Јалныз өз ҹанларыны
гуртарардылар. Өлкә исә бош
галарды”.

17 “Јахуд өлкәнин үстүнә
гылынҹ ҝөндәриб, “гој гылынҹ
өлкәни тар-мар етсин” десәј-
дим, орадан адамларын да, �еј-
ванларын да көкүнү кәссәј-
дим,- — 18 Күлли-Ихтијар Је-
�ова бәјан едир, — варлығыма
анд олсун, �әтта бу үч нәфәр
белә, орада олсајды, онлар нә
оғулларыны, нә дә гызларыны
хилас едә билмәздиләр. Јал-
ныз өз ҹанларыны гуртарар-
дылар”.

19 “Јахуд �әмин өлкәјә хәс-
тәлик ҝөндәрсәјдим,¸ гәзәби-
ми үстләринә төкүб онлары
ганларына гәлтан еләсәјдим,
орадан инсанларын да, �ејван-
ларын да көкүнү кәссәјдим, —
20 Күлли-Ихтијар Је�ова бә-
јан едир, — варлығыма анд ол-
сун, �әтта Ну�/, Дәнјал1 вә Әј-
јубÀ да орада олсајды, онлар нә
оғулларыны, нә дә гызларыны
хилас едә билмәздиләр. Сале�-
ликләри сајәсиндә јалныз өз
ҹанларыны гуртарардылар”.3

21 Күлли-Ихтијар Је�ова
белә бәјан едир: “Адамларын
вә �ејванларын көкүнү кәс-
мәк үчүн4 Јерусәлимә бу дөрд
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ҹәзаны* — гылынҹы, аҹлығы,
јыртыҹы �ејванлары вә хәстә-
ликләри+ ҝөндәрәндә мә�з
белә олаҹаг. 22 Лакин оғул-
гызларыныздан бәзиләри сағ
галаҹаг вә орадан чыхарыла-
ҹаг., Онлар јаныныза ҝәлә-
ҹәкләр. Сиз онларын �әрә-
кәтләрини, әмәлләрини ҝөрән-
дә Јерусәлимин мүсибәтинә,
онун башына ҝәтирдијим бәла-
лара ҝөрә тохтаглыг тапаҹаг-
сыныз”.

23 “Онларын �әрәкәтләри-
ни, әмәлләрини ҝөрәндә тох-
таглыг тапаҹагсыныз вә билә-
ҹәксиниз ки, Мән бу шејләри
онун башына сәбәбсиз јерә ҝә-
тирмәмишәм”.- Күлли-Ихтијар
Је�ова белә бәјан едир».

15 Мәнә јенә Је�ованын
сөзү назил олду: 2 «Еј

бәни-адәм, ахы мешә ағаҹла-
ры илә, �әтта ағаҹларын бу-
даглары илә мүгајисәдә мејнә
нәдир? 3 Һеч ондан бир ишә
јарајан чубуг чыхар? Ким бир
шеј асмаг үчүн ондан асгы
дүзәлдәр? 4 Ону одун кими
оҹаға атырлар. Уҹлары од ту-
туб јаныр, ортасыны алов гар-
сыдыр. Инди о, �ансыса ишә
јарајыр? 5 Һәлә саламат икән
�еч бир ишә јарамырдыса,
алов ону гарсыдыб јандыран-
дан сонра нә ишә јарајаҹаг?»

6 «Одур ки, Күлли-Ихтијар
Је�ова белә дејир: “Неҹә ки
мешә ағаҹлары ичиндән меј-
нәни оҹаға атмаг үчүн верми-
шәм, Јерусәлим ә�ли илә дә
ејни шеји едәҹәјәм.¸ 7 Үзүм
онлардан дөнәҹәк. Бахма ки,
аловдан ҹанларыны гуртарыб-
лар, јенә дә ахырларына алов
чыхаҹаг. Үзүм онлардан дө-
нәндә биләҹәксиниз ки, Мән
Је�овајам”»./

8 «Күлли-Ихтијар Је�ова
белә бәјан едир: “Хәјанәткар-

лыгларына ҝөрә* өлкәни хара-
базара дөндәрәҹәјәм”».+

16 Мәнә јенә Је�ованын
сөзү назил олду: 2 «Еј

бәни-адәм, Јерусәлими мур-
дар әмәлләриндән аҝа� ет.,

3 Сөјлә ки, Күлли-Ихтијар Је-
�ованын Јерусәлимә сөзү бу-
дур: “Сәнин әслин кәнани-
ләрин өлкәсиндәндир, ора-
да доғулмусан. Атан амори-,
анан �етдир¸. 4 Сән доғулан-
да ҝөбәкбағын кәсилмәмишди.
Сәни јујундуруб тәмизләмә-
мишдиләр, бәдәнинә дуз сүрт-
мәмишдиләр, бәләмәмишди-
ләр. 5 Һеч кимин сәнә јазы-
ғы ҝәлиб бунлары етмәмишди.
Һалына аҹыјан јох иди. Доғул-
дуғун ҝүндән сәндән зә�ләлә-
ри ҝетдији үчүн сәни чөл-бија-
бана атмышдылар.

6 Мән јанындан кечәндә
сәни ганынын ичиндә чырпы-
нан ҝөрдүм. Сән ган ичин-
дә узанмышдын. Онда Мән де-
дим: “Јаша!” Бәли, сән ганлы-
ганлы узаныб галанда Мән
сәнә “јаша!” дедим. 7 Сәни
чәмәндәки битки кими чохалт-
дым. Сән бөјүјүб боја-баша
чатдын, ән ҝөзәл зинәтләри
тахдын, дөшләрин бөјүдү, сач-
ларын узанды. Амма сән �әлә
дә лүмлүт идин”.

8 “Мән јанындан кечәндә
фикир вердим ки, артыг севиб-
севилән чағындасан. Либасы-
мы үстүнә атыб/ мә�рәм јерлә-
рини өртдүм. Анд ичиб сәнин-
лә ә�д-пејман бағладыг. Сән
Мәним олдун, — Күлли-Ихти-
јар Је�ова дејир. — 9 Сәни ју-
јундуруб ганыны тәмизләдим,
бәдәнинә јағ сүртдүм.1 10 Әј-
нинә нахышлы палтар, аја-
ғына дәри сәндәл ҝејиндир-
дим. Сәни зәриф кәтана бүрү-
дүм, сәнә ба�алы-ба�алы ли-
баслар ҝејиндирдим. 11 Сәни
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зинәтләрлә бәзәдим, голлары-
на биләрзик, бојнуна бојунба-
ғы тахдым. 12 Бурнуна �ал-
га, гулагларына сырға тах-
дым, башына ҝөзәл таҹ гојдум.
13 Сән өзүнү гызыл-ҝүмүшлә
бәзәјир, зәриф кәтандан, ба-
�алы парчалардан палтарлар,
нахышлы либаслар ҝејинир-
дин. Нарын унла, јағ-балла
бәсләнирдин. Ахырда гәнир-
сиз ҝөзәлә чеврилдин,* ша�за-
дә адыны дашымаға лајиг ол-
дун”».

14 «Күлли-Ихтијар Је�ова
белә дејир: “Ҝөзәллијинин со-
рағы халглар арасында јајыл-
ды.+ Чүнки сәнә Өз ҹалалым-
дан бәхш етмишдим, ҝөзәлли-
јин камил иди”».,

15 «“Амма сән ҝөзәллијинә
архаланмаға башладын.- Шө�-
рәтин сәни фа�ишәлијә сүрүк-
ләди.¸ Һәр јолдан кечәнлә зина
едиб/ ҝөзәллијини она вер-
дин. 16 Либасларындан ал-
әлван сәҹдәҝа�лар дүзәлтдин,
орада фа�ишәлик етдин.1 Белә
бир шеј индијәдәк олмајыб, ол-
мајаҹаг да. 17 Сәнә вердијим
гызыл-ҝүмүшдән дүзәлдилән
ләл-ҹәва�иратлары ҝөтүрдүн,
өзүн үчүн киши сурәтләри дү-
зәлдиб онларла фа�ишәлик ет-
дин.À 18 Нахышлы либасла-
рыны ҝөтүрүб онларын үстү-
нә салдын. Мәним јағымы,
бухуруму онлара тәгдим ет-
дин.3 19 Сәнә вердијим чөрә-
ји, нарын ундан, јағдан вә бал-
дан биширилмиш чөрәји онла-
ра хош әтир кими тәгдим ет-
дин.4 Бәли, сән белә етдин”, —
Күлли-Ихтијар Је�ова дејир».

20 «“Мәним үчүн дүнјаја ҝә-
тирдијин оғуллары, гызларыS

�әмин бүтләрә гурбан ҝәтир-
дин.m Сәнин фа�ишәлијин ән-
дазәсини ашды. 21 Сән Мә-
ним оғулларымы өлдүрдүн,

онлары одда јандырыб гурбан
ҝәтирдин.* 22 Бүтүн бу мур-
дар әмәлләри едәндә, фа�ишә-
ликлә мәшғул оланда ҝәнҹлик
ҝүнләрини, лүт-үрјан олдуғун,
ган ичиндә чырпындығын вах-
ты јада салмадын. 23 Бу гә-
дәр шәр ишләринә ҝөрә вај
олсун, вај олсун сәнин �а-
лына!+ — Күлли-Ихтијар Је�о-
ва бәјан едир. — 24 Сән өзүн
үчүн �әр мејданда бир тәпә
уҹалтдын, бир сәҹдәҝа� гур-
дун. 25 Һәр күчәнин башын-
да сәҹдәҝа�лар дүзәлтдин.
Өзүнү �әр јолдан кечәнә тәк-
лиф етмәклә ҝөзәллијини чир-
каба буладын., Ҝетдикҹә фа�и-
шәлијиндә лап азғынлашдын.-

26 Сән Мисир оғулларыјла,
шә�вәтли гоншуларынла зина
етдин.¸ Саја ҝәлмәјән зинала-
рынла Мәни тә�гир етдин.
27 Әлим сәнә гаршы галхаҹаг,
пајыны азалдаҹағам./ Сәни
сәнә нифрәт едән гадынла-
рын, Филишт гызларынын их-
тијарына верәҹәјәм.1 Һәтта он-
лар да сәнин абырсызлығын-
дан дә�шәтә ҝәлир.À

28 Сән дојмаг билмирдин,
ҝедиб Ашшур оғуллары илә дә
зина етдин.3 Амма бу да сәни
гане етмәди. 29 Таҹирләр ди-
јарында� да, кәлданиләрлә дә
зина етдин.4 Лакин јенә дә бәс
олмады. 30 Ҝөр үрәјин нә гә-
дәр азғын имиш ки�, сән бүтүн
бу әмәлләри етдин, �әјасыз
фа�ишә кими даврандын!S —
Күлли-Ихтијар Је�ова бәјан
едир. — 31 Күчәләр башында
тәпәләр дүзәлдәндә, мејдан-
ларда сәҹдәҝа� гуранда, сән
ади фа�ишә кими давранмыр-
дын, чүнки фа�ишәлијинин
әвәзиндә �агг истәмирдин.
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32 Сән, еј �алалҹа әрини гојуб
јад кишиләри јатағына салан
хәјанәткар гадын!* 33 Бүтүн
фа�ишәләрә �әдијјә верирләр,+

сән исә өзүн ојнашларына �ә-
дијјә верирсән., Һәдијјә верир-
сән ки, �әр јердән јанына ҝә-
либ сәнинлә зина етсинләр.-

34 Сән фа�ишә гадынларын
етдијинин там әксини едир-
сән. Һеч ким сәнин кими фа�и-
шәлик етмир. Ҹамаат сәнә
�агг өдәмәкдән сән онлара
өдәјирсән. Сәндә �әр шеј тәр-
синәдир”.

35 Одур ки, еј фа�ишә,¸

Је�ованын сөзүнү динлә.
36 Күлли-Ихтијар Је�ова белә
дејир: “Е�тирасын ҹошдуғуна
ҝөрә, ојнашларынла вә оғул-
ларынын ганыны тәгдим етди-
јин/ ијрәнҹ, мурдар бүтләрин-
лә зина едәндә1 ејиб јерлә-
рини ачдығына ҝөрә 37 �әзз
вердијин ојнашларыны да, сев-
ҝилиләрини дә, нифрәт етди-
јин адамлары да бир јерә јыға-
ҹағам. Онлары �әр јандан сәнә
гаршы топлајаҹағам. Ејиб јер-
ләрини ачыб онлара ҝөстәрә-
ҹәјәм. Онлар сәни лүмлүт ҝө-
рәҹәкләр.À

38 Мән сәни зина едән вә
ган төкән гадынларын лајиг
олдуғу ҹәза илә ҹәзаландыра-
ҹағам.3 Гәзәбимлә, �иддәтим-
лә ганыны төкәҹәјәм.4 39 Сә-
ни онларын әлинә верәҹәјәм.
Онлар тәпәләрини јерлә јек-
сан едәҹәк, сәҹдәҝа�ларыны
учураҹаг,S палтарларыны әј-
ниндән чыхараҹаг,m ләл-ҹәва-
�иратыны ҝөтүрәҹәкләр,U сәни
лүт-үрјан гојаҹаглар. 40 Из-
ди�амы үстүнә салаҹаг,V сәни
дашгалаг едәҹәк,Ä гылынҹла
доғрајаҹаглар.W 41 Евләрини
јандыраҹаг,Y башга гадынла-
рын ҝөзү габағында сәни ҹә-
заландыраҹаглар. Мән сәнин
фа�ишәлијинә сон гојаҹағам.Z

Да�а �еч кимә �агг өдәмәјә-
ҹәксән. 42 Сәндән аҹығымы
чыхаҹағам,* гәзәбим јатаҹаг,+

сакитләшәҹәјәм, да�а Өзүмү
тә�гир олунмуш �исс етмәјә-
ҹәјәм”.

43 “Ҝәнҹлик ҝүнләрини ха-
тырламадығын үчүн,, бүтүн
бу әмәлләрлә Мәни гәзәб-
ләндирдијин үчүн сәнә елә-
дикләринин алтыны чәкдирә-
ҹәјәм, — Күлли-Ихтијар Је�о-
ва бәјан едир, — сән бир дә
абырсызлыг етмәјәҹәк, ијрәнҹ
әмәлләрә јол вермәјәҹәксән.

44 Мәсәлләрлә данышанлар
сәнин үчүн бу мәсәли дејәҹәк:
“Гызы да анасынын тајыдыр!”-

45 Сән әрини вә ушагларыны
�еч јеринә гојан ананын гызы-
сан. Әрләрини вә ушагларыны
�еч јеринә гојан гадынларын
баҹысысан. Сәнин анан �ет,
атан аморидир”».¸

46 «“Бөјүк баҹын гызлары�
илә бирликдә сәндән шималда
јашајан Сәмәријјәдир./ Кичик
баҹын гызлары илә бирлик-
дә сәндән ҹәнубда јашајан Сә-
думдур.1 47 Сән садәҹә онла-
рын јолу илә ҝетсәјдин, ијрәнҹ
әмәлләрини тәкрарласајдын
нә вар иди ки. Гыса вахт әр-
зиндә сән онлардан бешбетәр
олдун.À — 48 Күлли-Ихтијар
Је�ова бәјан едир. — Варлығы-
ма анд олсун ки, нә баҹын Сә-
дум, нә дә онун гызлары сә-
нинлә гызларынын етдикләри-
ни етмәјибләр. 49 Баҹын Сә-
думун ҝүна�ы о иди ки, о
да, гызлары да3 гүрурлу иди-
ләр.4 Бәс дејинҹә јемәкләри
вар иди,S гулаглары динҹ, гај-
ғысыз јашајырдылар.m Анҹаг
онлар касыб-кусуба, фағыр-фү-
гәраја көмәк әли узатмырды-
лар. U 50 Гүрурларыны сын-
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дырмыр,* ҝөзүмдә ијрәнҹ олан
әмәлләриндән дөнмүрдүләр.+

Она ҝөрә дә Мән онлары јох
етмәји лазым билдим.,

51 Һеч Сәмәријјә- дә сәнин
ҝүна�ларынын јарысыны ет-
мәјиб. Сән мурдар ишләри-
нин сајыны артырыб о дә-
рәҹәјә чатдырдын ки, баҹы-
ларын сәнин јанында сале�
ҝөрүндүләр.¸ 52 Сән баҹыла-
рына �агг газандырдын, инди
дөз алчалмағына. Онлардан да
ијрәнҹ ишләр ҝөрүб ҝүна� ет-
дијинә ҝөрә онлар сәндән са-
ле�дирләр. Инди баҹылары-
ны өзүндән сале� чыхардығы-
на ҝөрә утан вә дөз алчалма-
ғына”.

53 “Сәдумун вә гызлары-
нын әсир дүшәнләрини, Сәмә-
ријјәнин вә гызларынын әсир
апарыланларыны бир јерә јы-
ғаҹағам. Онларла бәрабәр сә-
нин дә әсирликдә оланларыны
топлајаҹағам ки,/ 54 алчал-
мағына дөзә биләсән. Әмәллә-
ринлә онлара тәсәлли верди-
јин үчүн утаныб јерә ҝирәҹәк-
сән. 55 Баҹыларын Сәдум вә
Сәмәријјә гызлары илә бир јер-
дә әввәлки вәзијјәтинә гајы-
даҹаг. Сән дә өз гызларынла
бирликдә әввәлки вәзијјәти-
нә гајыдаҹагсан.1 56 Гүрурлу
ҝүнләриндә баҹын Сәдумун
адыны чәкмәји белә, шәнинә
сығышдырмырдын. 57 Нә гә-
дәр ки мәнфур олдуғун ифша
едилмәмишди,À вәзијјәт белә
иди. Инди Арамын гызлары,
гоншулары сәнә тәнә вурур,
әтрафында олан Филишт3 гыз-
лары сәнинлә �әгарәтлә дав-
раныр. 58 Абырсыз �әрәкәт-
ләринин, мурдар әмәлләринин
алтыны чәкәҹәксән”, — Је�ова
бәјан едир».

59 «Күлли-Ихтијар Је�ова
белә дејир: “Неҹә ки сән бағ-

ладығымыз ә�д-пејмана хәја-
нәт едиб андыны поздун,* Мән
дә сәнинлә ејни ҹүр давра-
наҹағам.+ 60 Анҹаг Мән ҝәнҹ-
лијиндә сәнинлә бағладығым
ә�ди јада салаҹағам. Сәнинлә
�әмишәлик ә�д бағлајаҹағам.,

61 Еләдикләрини јадына сала-
ҹагсан, бөјүк вә кичик баҹы-
ларыны гаршылајанда хәҹаләт
чәкәҹәксән.- Онлары сәнә гыз-
лыға верәҹәјәм, анҹаг буну сә-
нинлә бағладығым ә�дә ҝөрә
етмәјәҹәјәм”.

62 “Сәнинлә ә�дими давам
етдирәҹәјәм, онда биләҹәксән
ки, Мән Је�овајам. 63 Сон-
ра бүтүн еләдикләринә бах-
мајараг, сәнин үчүн кәффа-
рә верәндә¸ әмәлләрини јада
салаҹаг, хәҹаләтиндән ағзыны
белә, ачмајаҹагсан”,/ — Күлли-
Ихтијар Је�ова бәјан едир».

17 Мәнә јенә дә Је�ованын
сөзү назил олду: 2 «Еј

бәни-адәм, Исраил евинә аид
бир тапмаҹа сөјлә, бир мәсәл
чәк.1 3 Белә де: “Күлли-Ихти-
јар Је�ова дејир: “Ганадлары
ири, ләләкләри узун, түкләри
сых вә рәнҝбәрәнҝ олан бөјүк
бир гарталÀ учуб Ливана3 ҝәл-
ди вә сидр ағаҹынын башыны
ҹајнағына кечирди.4 4 Онун
лап јухарысындакы зоғу гопа-
рыб таҹирләр дијарына� апар-
ды. Ону таҹирләр шә�әриндә
әкди.S 5 Сонра о дијардакы
тохумданm ҝөтүрүб мүнбит
торпаглы са�әјә, бол сулу �өв-
зәнин кәнарында әкилән сөјүд
ағаҹы кими әкди. 6 О ҹүҹә-
риб гол-будаг атды вә јарпаг-
лары ичәри бахан, көкләри дә
алтында битән балаҹабој меј-
нәјә U чеврилди. Беләликлә, о,
мејнә олду, зоғ верди, гол-бу-
даг атды.V
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7 Сонра јекә ганадлы, узун
ләләкли башга бир бөјүк гар-
тал ҝәлди.* Мејнә бөјүк �әвәс-
лә көкләрини әкилдији ләкдән
она тәрәф узатды вә јарпаг-
ларыны она сары чевирди ки,
гартал ону суласын.+ 8 О, ар-
тыг бәрәкәтли торпагда, бол
сулу јердә әкилмишди ки, бу-
даглансын, бә�рә ҝәтирсин,
бөјүк, ҝөзәл мејнә олсун”.,

9 “Де ки, Күлли-Ихтијар Је-
�ова белә дејир: “Һеч о, уғур
газанар? Ҝәлиб ону көкүндән
гопармазлар?- Мејвәләри чү-
рүмәз? Зоғлары гурумаз?¸ О
елә гурујаҹаг ки, ону көкүн-
дән гопармаг үчүн нә ҝүҹлү
әл лазым олаҹаг, нә дә ки чох-
лу адам. 10 Башга јердә әкил-
сә дә, уғур газанар? Сәмум јели
әсәндә ону гупгуру гурутмаз?
Елә ҹүҹәрдији ләкдә гурујуб
галар”».

11 Мәнә јенә дә Је�ованын
сөзү назил олду: 12 «Аси
гөвмә белә сөјлә: “Доғрудан-
мы, сиз бунларын мәнасыны
баша дүшмүрсүнүз?” Де ки,
Бабил �өкмдары Јерусәлимә
јүрүш етди, онун падша�ы-
ны, әјанларыны тутуб өзү
илә Бабилә апарды./ 13 Ша�-
задәләрдән бири1 илә ә�д
кәсиб она анд ичдирди.À Сон-
ра өлкәнин нүфузлу адамла-
рыны апарды ки,3 14 өлкә
зәиф дүшүб бир да�а өзү-
нә ҝәлә билмәсин вә јалныз
ә�дә вәфа етмәклә мөвҹуд-
луғуна давам етсин.4 15 Ан-
ҹаг падша� Бабилә гаршы үс-
јан етди,S елчиләрини Мисирә
ҝөндәриб ондан чохлу атm вә
бөјүк гошун U истәди. Һеч о хе-
јир тапар? Белә иш тутан ҹәза-
дан гача биләрми? Ә�динә хи-
лаф чыхан сағ галармы?V

16 “Варлығыма анд олсун, —
дејә Күлли-Ихтијар Је�ова бә-

јан едир. — Анда хор бахан,
ә�ди позан бу адам� Бабил-
дә, ону тахта чыхаран �өкмда-
рын� јашадығы јердә өләҹәк.*

17 Чохлу ганлар төкмәк үчүн
мү�асирә бәндләри гурулан-
да, мү�асирә диварлары тики-
ләндә фиронун бөјүк ордусу-
нун, чохсајлы гошунларынын
дөјүшдә �еч бир көмәји дәјмә-
јәҹәк.+ 18 О, анда хор бахды,
ә�дә хилаф чыхды. Сөз вер-
сә дә, бүтүн бу ишләри ҝөрдү;
она гуртулуш јохдур!”

19 “Буна ҝөрә дә Күлли-
Ихтијар Је�ова дејир: “Вар-
лығыма анд олсун, андыма
хор бахмағын, ә�дими позма-
ғын аҹысыны она чәкдирәҹә-
јәм., 20 Торуму үстүнә атаҹа-
ғам вә о, ов торума дүшәҹәк.-

Мәнә етдији хәјанәтә ҝөрә ону
Бабилә апарыб орада онунла
�агг-�есаб чәкәҹәјәм.¸ 21 Ор-
дунун бүтүн фәрариләри гы-
лынҹдан кечириләҹәк, сағ га-
ланлар исә дөрд бир јана сәпә-
ләнәҹәк./ Онда биләҹәксиниз
ки, бунлары Мән Је�ова дејир-
дим”.1

22 “Күлли-Ихтијар Је�ова
белә дејир: “Һүндүр сидр аға-
ҹынын тәпәсиндән бир будагÀ

ҝөтүрүб әкәҹәјәм. Онун ба-
шындакы пө�рәләрдән зәриф
зоғ гыраҹағам,3 ҝәтириб �үн-
дүр, әзәмәтли дағда4 әкәҹәјәм.
23 Ону Исраилин уҹа дағында
әкәҹәјәм, будаглары бөјүјәҹәк,
бә�рә ҝәтирәҹәк вә мө�тәшәм
сидр ағаҹына чевриләҹәк. Бү-
түн гушлар она сығынаҹаг,
јарпагларынын көлҝәсиндә ја-
шајаҹаглар. 24 Онда бүтүн
мешә ағаҹлары биләҹәк ки,
�үндүр ағаҹы алчалдан, бала-
ҹа ағаҹы јүксәлдән Мән Је�о-
вајам.S Мән јашыл ағаҹы гурут-
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дум, гуру ағаҹы ҹанландырыб
чичәкләнән ағаҹа дөндәрдим.*

Мән Је�ова дедим, дедијими
дә етдим”».

18 Мәнә јенидән Је�ова-
нын сөзү назил олду:

2 «Исраилдә “аталар кал үзүм
јејир, ушагларын диши гама-
шыр” мәсәлини+ чәкмәклә нә
демәк истәјирсиниз?

3 “Варлығыма анд олсун, —
Күлли-Ихтијар Је�ова бәјан
едир, — Исраилдә бир да�а бу
мәсәл чәкилмәјәҹәк. 4 Бүтүн
инсанлар Мәнә мәхсусдур. Ата
да, оғул да Мәнә мәхсусдур.
Јалныз ҝүна� едән кәс өләҹәк.

5 Тутаг ки, бир нәфәр са-
ле� адамдыр, адил вә дүз-
ҝүн әмәл са�ибидир, 6 дағ-
ларда бүтләрә ҝәтирилән гур-
банлардан јемир,, үмидини
Исраил ә�линин ијрәнҹ бүт-
ләринә бағламыр, сојдашы-
нын арвадыны ләкәләмир,- ај-
башы вахты гадынла јахын-
лыг етмир,¸ 7 �еч кими ин-
ҹитмир,/ борҹлунун ҝировуну
гајтарыр,1 �еч кими сојмур,À

аҹ адамы једирир,3 чылпағы
ҝејиндирир,4 8 сәләмлә борҹ
вермир, мүамилә ҝөтүрмүр,S

�агсыз иш ҝөрмүр,m ики нә-
фәрин мүба�исәсини әдаләт-
лә �әлл едир, U 9 ганунлары-
ма, �өкмләримә әмәл едәрәк
�агг јолу илә ҝедир. Белә адам
сале�дир, сөзсүз ки, о јашаја-
ҹаг”,V — дејә Күлли-Ихтијар Је-
�ова бәјан едир.

10 “Анҹаг тутаг ки, ата бу
әмәлләрдән узаг олдуғу �алда,
оғул сојғунчудурÄ, гатилдирW,
јахуд бу ишләрдән �ансыса би-
рини ҝөрүр: 11 дағларда бүт-
ләрә ҝәтирилән гурбандан је-
јир, сојдашынын арвадыны
ләкәләјир, 12 фағыр-фүгәра-
ны инҹидир,Y сојғунчулуг
едир, алдығы ҝирову гајтар-

мыр, үмидини ијрәнҹ бүтлә-
рә бағлајыр,* мурдар әмәлләр-
лә мәшғул олур,+ 13 сәләм-
лә борҹ верир, мүамилә ҝөтү-
рүр., Белә өвлад јашамајаҹаг.
Ҝөрдүјү бүтүн мурдар ишләрә
ҝөрә өләҹәк, ганы исә өз бој-
нуна олаҹаг.

14 Амма тутаг ки, оғул ата-
нын етдији бүтүн ҝүна�лары
ҝөрүр, лакин бунлары ҝөрсә
дә, бу ишләрлә мәшғул олмур.
15 Дағларда бүтләрә ҝәтири-
лән гурбандан јемир, үмидини
Исраил ә�линин ијрәнҹ бүт-
ләринә бағламыр, сојдашынын
арвадыны ләкәләмир, 16 �еч
кими инҹитмир, алдығы ҝи-
рову мәнимсәмир, сојғунчулуг
етмир, аҹ адамы једирир, чыл-
пағы ҝејиндирир, 17 касыб-
лары сыхышдырмыр, сәләмлә
борҹ вермир, мүамилә ҝөтүр-
мүр. Мәним �өкмләримә әмәл
едир, ганунларымла отуруб-
дурур. Белә адам атасынын
ҝүна�ларына ҝөрә өлмәјәҹәк,
о јашајаҹаг. 18 Атасы исә фы-
рылдагчы олдуғуна, сојдашы-
ны чапыб-таладығына, халгы
арасында бәд әмәл са�иби ол-
дуғуна ҝөрә өләҹәк. О, өз ҝү-
на�ына ҝөрә өләҹәк.

19 Сорушаҹагсыныз ки, нә-
јә ҝөрә оғул атанын ҝүна�ыны
дашымыр? Она ҝөрә ки, оғул
�агг вә сале� әмәл са�иби-
дир, Мәним бүтүн ганунлары-
ма табе олуб әмәл едир. Сөз-
сүз ки, о јашајаҹаг.- 20 Јал-
ныз ҝүна� едән адам өләҹәк.¸

Оғул атанын, ата оғулун ҝү-
на�ыны дашымајаҹаг. Сале�ин
сале�лији тәкҹә өз адына јазы-
лаҹаг, писин дә пислији тәкҹә
өз адына јазылаҹаг./

21 Әҝәр пис адам ҝүна�ла-
рындан төвбә едиб Мәним га-
нунларымы тутса, �агг вә са-
ле� ишләр ҝөрсә, јашајаҹаг,
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өлмәјәҹәк.* 22 Һеч бир ҝүна-
�ы јада салынмајаҹаг.+ О, са-
ле� әмәлләри сајәсиндә јашаја-
ҹаг”.,

23 “Пис адамын өлүмү бә-
јәм Мәнә хошдур?- — Күлли-Их-
тијар Је�ова дејир. — Мәҝәр
истәмәрәм ки, о, јолундан дө-
нүб јашасын?”¸

24 “Бәс сале�лијиндән дө-
нүб писләрин әмәлләрини тәк-
рар едән, пис иш тутан� адам
јашајаҹаг? Беләсинин �еч бир
сале� әмәли јада салынмаја-
ҹаг./ Хәјанәткарлығына вә ҝү-
на�ларына ҝөрә о өләҹәк.1

25 Дејәҹәксиниз: “Је�ова
�агсызлыг едир!”À Гулаг асын,
еј Исраил ә�ли, Мәнми �агсыз-
лыг едирәм?3 Һагсызлыг едән
сиз дејилсинизми?4

26 Сале�лијиндән дөнүб
әјри јола гәдәм гојан адам
өләндә өз пис әмәлинә ҝөрә
өлүр.

27 Пис адам пис әмәлиндән
дөнүб �агг вә сале� ишләр
ҝөрсә, �әјатыны горујаҹаг.S

28 Ҝүна�ларыны баша дүшүб
бу јолдан дөнәрсә, јашајаҹаг,
өлмәјәҹәк.

29 Исраил ә�ли дејәҹәк:
“Је�ова �агсызлыг едир!” Еј
Исраил ә�ли, Мәнми �агсыз-
лыг едирәм?m Һагсызлыг едән
сиз дејилсинизми?”

30 “Беләликлә, еј Исраил
ә�ли, Мән �әр кәслә әмәли-
нә ҝөрә �агг-�есаб чәкәҹә-
јәм,U — Күлли-Ихтијар Је�ова
бәјан едир. — Дөнүн јолунуз-
дан, шәр әмәлләриниздән бир-
дәфәлик әл чәкин. Јохса онлар
бүдрәдән даш олуб сизи ҝү-
на� ҝирдабында батыраҹаг-
лар. 31 Тәмизләнин ҝүна�ла-
рыныздан,V јени гәлбә, јени
ру�а са�иб олун.Ä Ахы нәјә

5<B68 � �*fd/ Z*Ñ*- Sj bdb*ZD

ҝөрә өләсиниз,* еј Исраил
ә�ли?”

32 “Һеч кимин өлүмүндән
�әзз алмырам,+ — бәјан едир
Күлли-Ихтијар Је�ова. — Одур
ки, јолунуздан дөнүн вә јаша-
јын”».,

19 «Исраил рә�бәрләри
үчүн мәрсијә оху:

2 “Сизин ананыз ким иди?
Ширләр арасында диши
шир.

Ҹаван ширләр арасында
узанар, балаларыны
бәсләјәрди.

3 О, балаларындан бирини
бәсләјиб бөјүтдү.

Бала ҹаван, ҝүҹлү бир
аслан олду.-

Шикарыны парчаламағы
өјрәнди.

Һәтта адамлары да
јемәјә башлады.

4 Онун сәс-сорағы халгла-
рын гулағына чатанда
гују газыб ону тутдулар,

Ону гармаглајыб Мисирә
апардылар.¸

5 Ана шир ҝөзләди, ҝөзләди,
ҝөрәндә ки, баласынын
гајытмағына үмид
јохдур,

Башга баласыны ҝүҹлү ас-
лан кими јетишдириб
үзә чыхарды.

6 Ода ширләр арасында
ҝәзмәјә башлады.

Бәли, ҹаван, ҝүҹлү аслан
олмуш бу бала да шика-
рыны парчаламағы өјрән-
ди вә адамлары јемәјә
башлады./

7 О, онларын галалары ара-
сында ҝәзишир, шә�әрлә-
рини виранә гојурду.

Кимсәсиз галмыш өлкә
онун нәрилтисиндән
ләрзәјә ҝәлирди.1
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8 Буна ҝөрә әтраф халглар
ону тора салмаг үчүн
үстүнә �үҹум чәкди.

Шир онларын �азырлады-
ғы гујуја дүшдү.

9 Ону гармаглајыб гәфәсә
салдылар вә Бабил �өкм-
дарынын јанына ҝәтир-
диләр.

Орада ону гапалы сахла-
дылар ки, бир дә Исраил
дағларында сәдасы еши-
дилмәсин.

10 Сизин ананыз су кәнарын-
да әкилмиш, ганынызда
олан мејнә* кими иди�.

Бол су ичдијиндән бә�әр-
ли, голлу-будаглы олду.

11 Онун будаглары елә мө�-
кәм иди ки, онлардан
�өкмдар әсасы
дүзәлтмәк оларды.

О бөјүјүб башга ағаҹлар-
дан �үндүр олду.

Боју илә, сых јарпаглары
илә диггәти ҹәлб етмәјә
башлады.

12 Амма ону гәзәблә
көкүндән чыхарыб+

јерә атдылар.
Сәмум јели барыны гуру-
дуб гахаҹа дөндәрди.

Мө�кәм будаглары гопары-
лыб гуруду,, од дүшүб
онлары јандырды.-

13 Инди о, сә�рада,
Сусуз, гураг јердә әкилиб.¸

14 Алов будагларындан јајы-
лыб зоғларыны, мејвәлә-
рини мә�в етди,

Һөкмдар әсасы олмаг үчүн
бир дәнә дә олсун мө�кәм
будағы галмады./

Бу, мәрсијәдир, ҝәләҹәкдә
дилләрдә долашаҹаг мәрси-
јә”».

5=B5> � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB +*¸mZm4/*Vm
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20 Једдинҹи илин бешин-
ҹи ајынын онунҹу ҝү-

нүндә Исраил ағсаггалларын-
дан бир нечәси Је�оваја мү-
раҹиәт етмәк үчүн јаныма ҝә-
либ гаршымда әјләшдиләр.
2 Бу вахт мәнә Је�ованын
сөзү назил олду: 3 «Еј бәни-
адәм, Исраил ағсаггалларына
де ки, Күлли-Ихтијар Је�ова-
нын сөзү будур: “Сиз Мәндән
сөз сорушмаға ҝәлмисиниз?
Варлығыма анд олсун, — дејир
Күлли-Ихтијар Је�ова, — сизә
бир кәлмә дә ҹаваб вермәјәҹә-
јәм”.*

4 Онлары мү�акимә етмә-
јә �азырсан? Еј бәни-адәм, �а-
зырсанмы онлары мү�акимә
етмәјә? Ата-бабаларынын иј-
рәнҹ әмәлләрини бир-бир он-
лара сөјлә.+ 5 Де ки, Күлли-
Ихтијар Је�ованын сөзү белә-
дир: “Исраили сечдијим, ҝүн
Јагуб нәслинин өвладлары-
на анд ичдим, Мисир өл-
кәсиндә онлара Өзүмү таныт-
дым.- Бәли, онлара анд ичиб
дедим: “Мән Је�овајам, сизин
Алла�ыныз”. 6 Һәмин ҝүн
анд ичиб сөз вердим ки, онла-
ры Мисирдән чыхарыб онлар
үчүн тапдығым сүд-бал ахан
дијара апараҹағам.¸ Бу ди-
јар дүнјанын ән дилбәр ҝу-
шәси иди. 7 Онда онлара де-
дим: “Гој �әр кәс ҝөзүнү дик-
дији ијрәнҹ бүтләри тулласын.
Өзүнүзү Мисирин ијрәнҹ бүт-
ләри илә мурдарламајын./ Мән
сизин Алла�ыныз Је�овајам”.1

8 Онлар исә Мәнә гаршы
үсјан етдиләр, Мәнә гулаг ас-
маг истәмәдиләр. Бағландыг-
лары мәнфур шејләри атмады-
лар, Мисирин ијрәнҹ бүтлә-
риндән әл чәкмәдиләр.À Онда
сөз вердим ки, онлары �иддә-
тимә туш едәҹәјәм, бүтүн
гәзәбими Мисир торпағын-
да үзәрләринә јағдыраҹағам.
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9 Амма адым наминә �әрәкәтә
кечдим ки, араларында јаша-
дыглары халгларын јанында
адыма ләкә ҝәлмәсин.* Онла-
ры Мисир торпағындан чыха-
ранда бу халгларын гаршы-
сында Өзүмү онлара таныт-
дым.+ 10 Беләҹә, онлары Ми-
сир өлкәсиндән чыхарыб
сә�раја апардым.,

11 Орада онлара ганунла-
рымы билдириб �өкмләрими
ашкар етдим,- о ганун вә
�өкмләри ки онлара әмәл едән
онларын сајәсиндә јашајыр.¸

12 Бундан әлавә, Өзүмлә он-
лар арасында бир әламәт ола-
раг онлар үчүн шәнбәни/ тә-
сис етдим ки,1 билсинләр: он-
лары мүгәддәс едән Мәнәм,
Је�ова.

13 Лакин Исраил ә�ли сә�-
рада Мәнә аси чыхды.À Ганун-
ларымла отуруб дурмадылар,
�өкмләрими рәдд етдиләр, о
ганун вә �өкмләри ки он-
лара әмәл едән онларын са-
јәсиндә јашајыр. Мәним шән-
бәләрими �еч јеринә гојдулар.
Одур ки, Мән дә сә�рада гә-
зәбими онларын үстүнә төк-
мәјә, онлары мә�в етмәјә гә-
рар вердим.3 14 Буну адым
наминә етдим. Истәмәдим он-
лары чыхартмағымын ша�иди
олан халгларын јанында ады-
ма ләкә ҝәлсин.4 15 Һәм дә
сә�рада анд ичдим ки, онла-
ры сөз вердијим торпаға,S сүд-
бал ахан дијара,m дүнјанын ән
дилбәр ҝушәсинә апармајаҹа-
ғам, 16 чүнки Мәним �өкмлә-
рими рәдд етдиләр, ганунла-
рымла јашамадылар, шәнбәлә-
рими �еч етдиләр, ијрәнҹ бүт-
ләринә көнүл вердиләр. U

17 Анҹаг јазығым ҝәлди он-
лара, мә�в етмәдим, сә�рада
көкләрини кәсмәдим. 18 Сә�-
рада икәнV оғулларына дедим:

“Ата-бабаларынызын гајда-га-
нуну илә ҝетмәјин,* �өкмләри-
нә риајәт етмәјин, өзүнүзү он-
ларын ијрәнҹ бүтләри илә
мурдарламајын. 19 Мән си-
зин Алла�ыныз Је�овајам. Мә-
ним ганунларымла ҝедин, Мә-
ним �өкмләримә әмәл един,
онлара риајәт един.+ 20 Шән-
бәләрими мүгәддәс тутун,, он-
лар сизинлә Мәним арамда
әламәт олаҹаг ки, биләсиниз:
Мән сизин Алла�ыныз Је�ова-
јам”.-

21 Амма өвладлары да
Мәнә гаршы галхдылар.¸ Га-
нунларымла отуруб-дурмады-
лар, �өкмләримә әмәл етмәди-
ләр, о ганун вә �өкмләрә ки
онлара әмәл едән онларын са-
јәсиндә јашајыр. Мәним шән-
бәләрими �еч јеринә гојдулар.
Буна ҝөрә дә сөз вердим ки,
онлары �иддәтимә туш едәҹә-
јәм, бүтүн гәзәбими сә�ра-
да үзәрләринә јағдыраҹағам./

22 Лакин Өзүмү сахладым,1

адымы дүшүндүм,À дедим, он-
лары чыхартмағымын ша�иди
олан халгларын јанында ады-
ма ләкә ҝәлмәсин. 23 Онла-
ра сә�рада анд ичдим ки, он-
лары халглар арасына сәпәлә-
јәҹәјәм, өлкәләрә пәрән-пәрән
едәҹәјәм,3 24 чүнки �өкмлә-
римә әмәл етмәдиләр, ганун-
ларымы рәдд етдиләр,4 шән-
бәләрими �еч етдиләр, ата-
бабаларынын ијрәнҹ бүтләри-
нә тапындылар.S 25 Мән дә
онлары башлы-башына бурах-
дым ки, ҝедиб фајдасыз гај-
далара, инсаны јашатмаға га-
дир олмајан �өкмләрә ујсун-
лар,m 26 илкинләрини одда
јандырараг гурбан версинләр
вә бунунла өзләрини мурдар-
ласынлар. U Буну етдим ки, он-
лары аҹынаҹаглы �ала салым
вә билсинләр ки, Мән Је�ова-
јам”.
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27 Буна ҝөрә дә, еј бәни-
адәм, Исраил ә�линә сөјлә ки,
Күлли-Ихтијар Је�ова белә де-
јир: “Сизин ата-бабаларыныз
да беләҹә Мәнә хәјанәт едә-
рәк күфр етдиләр. 28 Онла-
ры анд ичиб сөз вердијим өл-
кәјә ҝәтирдим.* Онлар исә
�үндүр тәпәләри, сыхјарпаг-
лы ағаҹлары+ ҝөрәндә баш-
ладылар өз гурбанларыны вә
Мәни тә�гир едән тәгдимәлә-
рини ҝәтирмәјә. Орада хош
әтирли гурбанларыны, шәраб
тәгдимәләрини тәгдим етди-
ләр. 29 Онда Мән онлардан
сорушдум: “Бу јүксәклик нә-
дир белә? (Бу ҝүнә кими ора
Јүксәклик� адланыр.)”,

30 Исраил ә�линә сөјлә ки,
Күлли-Ихтијар Је�ова белә де-
јир: “Сиз дә өзүнүзү аталары-
ныз кими ләкәләјирсиниз? Он-
ларын ијрәнҹ бүтләринә бағ-
ланыб Мәнә хәјанәт едирси-
низ�?- 31 Сиз �әлә дә мурдар
бүтләринизә гурбанлар ҝәти-
рәрәк — оғулларынызы одда
јандырараг өзүнүзү ләкәләјир-
синиз?¸ Бунлардан сонра да
дејирсиниз, Мән сизә ҹаваб ве-
рим, еј Исраил ә�ли?”/

“Варлығыма анд олсун, —
Күлли-Ихтијар Је�ова бәјан
едир, — сизә ҹаваб вермәјәҹә-
јәм.1 32 Дејирсиниз: “Гој биз
дә башга халглар кими, башга
өлкәләрдә јашајан, ағаҹа, даша
баш әјән тајфалар кими олаг”.À

Хејр, бу олмајаҹаг”».
33 «“Варлығыма анд ол-

сун, — Күлли-Ихтијар Је�ова
бәјан едир, — ҝүҹлү әлимлә,
гүввәтли голумла, гејз-гәзәблә
үзәриниздә падша�лыг едәҹә-
јәм.3 34 Ҝүҹлү әлимлә, гүв-
вәтли голумла, күкрәјән гәзә-
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бимлә сизи халгларын арасын-
дан чыхараҹағам, пәрән-пә-
рән дүшдүјүнүз өлкәләрдән
топлајаҹағам.* 35 Сизи халг-
ларын сә�расына ҝәтирәҹәјәм,
үзбәсурәт сизинлә �агг-�есаб
чәкәҹәјәм.+

36 Мисир сә�расында ата-
бабаларынызла �агг-�есаб чәк-
дијим кими, сизинлә дә чәкә-
ҹәјәм, — Күлли-Ихтијар Је�ова
бәјан едир. — 37 Сизи чобан
кими, чомағымын алтындан ке-
чирәҹәјәм,, ә�дин бојундуруғу
алтына салаҹағам. 38 Амма
үсјанкарлары, Мәнә гаршы ҝү-
на� едәнләри араныздан ајы-
раҹағам.- Онлары гүрбәт өлкә-
дән чыхараҹағам, анҹаг Исраи-
лә ајаг басмајаҹаглар,¸ онда би-
ләҹәксиниз ки, Мән Је�овајам”.

39 Сизин барәниздә исә,
еј Исраил ә�ли, Күлли-Их-
тијар Је�ова белә дејир: “Сиз
ки Мәнә гулаг асмырсыныз,
ҝедин баш әјин өз ијрәнҹ
бүтләринизә./ Анҹаг мәлуму-
нуз олсун ки, да�а гурбанла-
рынызла, ијрәнҹ бүтләриниз-
лә адыма ләкә ҝәтирә билмәјә-
ҹәксиниз”.1

40 “Бүтүн Исраил ә�ли,
�амы мүгәддәс дағымда, Ис-
раилин �үндүр дағындаÀ Мәнә
ибадәт едәҹәк,3 — Күлли-Их-
тијар Је�ова бәјан едир. —
Мән онлардан разы галаҹағам.
Онда сиздән бәхшишләри, ән
јахшы тәгдимәләри, мүгәддәс
тәгдимәләри гәбул едәҹәјәм.4

41 Сизи халгларын ичиндән
чыхаранда, пәрән-пәрән дүш-
дүјүнүз өлкәләрдән јығандаS

гурбанларынызын хош әтри-
ни дујуб сиздән разы галаҹа-
ғам, сизин васитәнизлә бүтүн
халгларын ҝөзү гаршысында
мүгәддәслијими әјан едәҹә-
јәм”.m
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42 “Сизи Исраилә, ата-баба-
ларыныза сөз вериб анд ич-
дијим өлкәјә ҝәтирәндә билә-
ҹәксиниз ки, Мән Је�овајам.*

43 Орада сизә ләкә ҝәтирән
�әрәкәтләриниз, әмәлләриниз
јадыныза дүшәҹәк,+ бүтүн
пис әмәлләринизә ҝөрә өзү-
нүз өзүнүздән ијрәнәҹәкси-
низ., 44 Бах онда, еј Исраил
ә�ли, биләҹәксиниз ки, Мән
Је�овајам, чүнки ҝөрәҹәкси-
низ ки, Мән сизинлә бәд әмәл-
ләринизә, позғун ишләринизә
ҝөрә рәфтар етмирәм, нә еди-
рәмсә, Өз адым наминә еди-
рәм”,- — Күлли-Ихтијар Је�ова
бәјан едир».

45 Мәнә јенә дә Је�ованын
сөзү назил олду: 46 «Еј бәни-
адәм, үзүнү ҹәнуба чевириб
хитаб ет. Ҹәнуб мешәләринә
пејғәмбәрлик ет. 47 Ҹәнубда-
кы мешәләрә белә де: “Еши-
дин вә аҝа� олун, ҝөрүн Је�о-
ва нә дејир. Күлли-Ихтијар Је-
�ованын сөзү будур: “Сәнин
ичиндә елә од галајаҹағам
ки,¸ атәши сөнмәјәҹәк, јаш,
гуру демәјиб, бүтүн ағаҹлары
јандыраҹаг./ Ҹәнубдан тутмуш
шимала гәдәр �амыны гарсы-
даҹаг. 48 Һамы ҝөрәҹәк ки,
бу оду Мән Је�ова јандырмы-
шам. Одур ки, атәши сөнмәјә-
ҹәк”».1

49 Онда мән дедим: «Ај Ал-
ла�, еј Күлли-Ихтијар Је�ова,
онлар мәним барәмдә дејирләр
“бу, елә тапмаҹаларла� даны-
шыр”».

21 Мәнә јенә Је�ованын
сөзү назил олду: 2 «Еј

бәни-адәм, үзүнү Јерусәлимә
тут вә мүгәддәс јерләрин әлеј-
�инә ҹар чәк, Исраил өлкәсинә
гаршы пејғәмбәрлик ет. 3 Ис-
раил өлкәсинә сөјлә ки, Је�о-

6>B8= � �*fd/ YÀaÀWWÀ`WÀD

ва белә дејир: “Мән сәнә гар-
шыјам, гылынҹымы гынындан
чыхараҹағам,* ағына-бозуна
бахмајыб �амыны гыраҹа-
ғам. 4 Нә јахшыја бахаҹағам,
нә јамана. Гылынҹым гынын-
дан чыхыб шималдан тут-
муш ҹәнубадәк �амыны гыра-
ҹаг. 5 Һамы биләҹәк ки, Мән
Је�ова гылынҹымы гынындан
чыхармышам; о, ҝери, гынына
гајытмајаҹаг”.+

6 Сән исә, бәни-адәм, дә�-
шәт ичиндә а� чәк. Онларын
ҝөзү габағында аҹы-аҹы ичи-
ни чәк., 7 Сорушсалар, нијә
а� чәкирсән, де ки, “алдығым
хәбәрә ҝөрә”. Бу, мүтләг ҝәлә-
ҹәк. О заман �әр кәсин үрә-
ји горхудан әсим-әсим әсәҹәк,
әлләри јанына дүшәҹәк, �еч
кимдә тагәт галмајаҹаг, �амы-
нын дизиндән су ахаҹаг�.- “Мү-
сибәт мүтләг ҝәләҹәк, мүтләг
олаҹаг”, — Күлли-Ихтијар Је-
�ова бәјан едир».

8 Је�ованын сөзү мәнә
јенә назил олду: 9 «Еј бәни-
адәм, пејғәмбәрлик едиб де
ки, Күлли-Ихтијар Је�ова белә
сөјләјир: “Гылынҹ, гылынҹ!¸ —
дејә �арај сал. — О артыг ити-
ләниб вә ҹилаланыб. 10 О
итиләниб ки, ганлар төксүн,
ҹилаланыб ки, шимшәк кими
чахсын”».
«Мәҝәр биз севинмәли деји-

лик?»
«“О�, оғлумун �өкмдар әса-

сыны да ади ағаҹ кими кәсмә-
јәҹәкми?/

11 Гылынҹ ҹилаланмаға ве-
рилиб ки, ону әлә ҝөтүрсүн-
ләр. Итиләниб ҹилаланыб ки,
ҹәлладын әлинә верилсин.1

12 Еј бәни-адәм, ағлајыб
фәрјад гопар,À чүнки гылынҹ
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халгымын үстүнә ҝәлир. О,
Исраилин бүтүн башчылары-
на* гаршы галхыб. Онлар да
халгымла бирликдә гылынҹын
гурбаны олаҹаглар. Буна ҝөрә
дә дизинә дөј. 13 Гылынҹ сы-
нагдан кечирилиб,+ ҝөр инди
о, әсаны доғраса, неҹә ола-
ҹаг! Онун изи-тозу да галма-
јаҹаг”,, — дејир Күлли-Ихтијар
Је�ова.

14 Сән исә, еј бәни-адәм,
пејғәмбәрлик ет, әлини әлинә
вуруб үч дәфә “гылынҹ!” де. Бу
гылынҹ ганлар ахыдан, гыр-
ғынлар төрәдән, онлары үзүк
кими мү�асирәјә алан гы-
лынҹдыр.- 15 Горхудан чох-
ларында үрәк галмајаҹаг,¸ хеј-
ли адам шә�әр дарвазалары-
нын ағзында �әлак олаҹаг.
Бу гылынҹла мүсибәт едәҹә-
јәм. Бәли, о, шимшәк кими ча-
хыр, кәсиб-доғрамаг үчүн ҹи-
лаланыб. 16 Саға-сола зәрбә-
ләр ендир. Тијән �ансы тәрәфә
бахырса, ора да ҝет! 17 Мән
дә әлими әлимә вуруб �ирси-
ми бошалдаҹағам./ Буну Мән
Је�ова дејирәм».

18 Мәнә јенә Је�ованын
сөзү назил олду: 19 «Сән, еј
бәни-адәм, Бабил �өкмдары-
нын гылынҹы үчүн ики јол
ҹыз. Јолларын икиси дә ејни
өлкәдән башласын. Јолун �а-
чаландығы, ики шә�әрә ҝе-
дән јоллара ајрылдығы јер-
дә нишан гој. 20 Јолун бири-
ни әмуниләрин Рабба�1 шә�ә-
ринин, о бирини Јә�уданын,
исте�камлы ЈерусәлимÀ шә-
�әринин үстүнә ҝедән гылынҹ
үчүн нишанла. 21 Чүнки Ба-
бил падша�ы фал ачмаг үчүн
ики јол ајрыҹында дајаныб
охлары силкәләјир, бүтләрин-
дән мәслә�әт алыр, гараҹијәр-
лә фала бахыр. 22 Сағ әлин-
дәки фалын ҹавабы ону Јеру-
сәлимә јөнәлдир: ора дивар-

дәләнләр апармағы, гырғын
әмри вермәји, дөјүш нидалары
уҹалтмағы, дарвазалары гыр-
маг үчүн дивардәләнләр �а-
зырламағы, мү�асирә бәнди
дүзәлтмәји, мү�асирә дивары
тикмәји ҝөстәрир.* 23 Анҹаг
онлара анд ичәнләр� бу фалы
јалан �есаб едәҹәк.+ Лакин о,
онларын ҝүна�ыны јадындан
чыхармајыб, одур ки, онлары
әсир апараҹаг.,

24 Буна ҝөрә дә Күлли-Их-
тијар Је�ова белә дејир: “Сиз
асилијинизин үстүнү ачды-
ныз, �әрәкәтләринизлә ҝүна�-
ларынызы ашкара чыхарды-
ныз. Бунунла тәгсиринизи јада
салдыныз. Инди ки јада дүш-
дүнүз, мүтләг әсир апарыла-
ҹагсыныз”.

25 Еј Исраилин өлүмҹүл ја-
раланмыш мәнфур рә�бәри,-

сәнин вахтын чатыб, сон ҹә-
зан јетишиб. 26 Күлли-Ихти-
јар Је�ова белә дејир: “Чал-
маны чыхарт, таҹы башындан
ҝөтүр.¸ Да�а белә давам ет-
мәјәҹәк./ Алчагда оланы јүк-
сәлт,1 јүксәкдә оланы алчалт.À

27 Мә�в, мә�в, мә�в едәҹәјәм!
Гануни са�иби ҝәләнәдәк3 о,
�еч кимин олмајаҹаг. Ону га-
нуни са�ибинә верәҹәјәм”.4

28 Бәни-адәм, пејғәмбәрлик
едиб де ки, Күлли-Ихтијар
Је�ова әмуниләр вә онла-
рын тә�гирамиз сөзләри �аг-
да белә дејир: “Гылынҹ! Гы-
лынҹ! — дејә �арај сал. — О, гы-
нындан чыхарылыб ки, ганлар
төксүн, ҹилаланыб ки, шим-
шәк кими чахыб мә�в етсин.
29 Сизин барәниздәки бош
вә�јләрә, јалан фаллара бахма-
јараг, сиз вахты чатмыш, сон
ҹәзасы јетишмиш шәр адам-
ларын ҹәсәдләри үстүнә
јығылаҹагсыныз. 30 Гылынҹ
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гынына гајыдаҹаг. Сизи јара-
дылдығыныз јердә, әслинизин
мәнсуб олдуғу јердә мү�акимә
едәҹәјәм. 31 Гәзәбими үстү-
нүзә төкәҹәјәм, атәш пүскүрән
гејзими үстүнүзә үфүрәҹәјәм,
сизи вә�шиләрин, вуруб-јых-
маға вәрдиш едән адамларын
әлинә верәҹәјәм.* 32 Ода јем
олаҹагсыныз,+ ганыныз өлкәдә
ахыб төкүләҹәк. Бир дә �еч ки-
мин јадына дүшмәјәҹәксиниз.
Буну Мән Је�ова дејирәм”».

22 Күлли-Ихтијар Је�ова-
нын сөзү јенә мәнә на-

зил олду: 2 «Еј бәни-адәм,
ганлар ахыдан шә�әрә, чыхар-
дығым �өкмләри чатдырмаға,
бүтүн ијрәнҹ әмәлләриндән-

ону аҝа� етмәјә �азырсанмы?
3 Сөјлә ки, Күлли-Ихтијар Је-
�ова белә дејир: “Еј ијрәнҹ бүт-
ләр дүзәлдиб өзүнү мурдарла-
јан,¸ ганлар ахыдан шә�әр,/ сә-
нин вахтын чатыб!1 4 Төкдү-
јүн ганлар сәнин әлләрини
ҝүна�а булајыб,À ијрәнҹ бүтлә-
рин сәни мурдарлајыб.3 Өзүн
өз сонуну тезләшдирдин. Өм-
рүнүн ахыры чатыб. Буна ҝөрә
дә сәни халгларын ҝөзүндә
рүсвај едәҹәјәм, бүтүн өлкә-
ләр сәни мәсхәрәјә гојаҹаг.4

5 Јахын-узаг елләр сәнә риш-
хәнд едәҹәк,S сән, еј ады ләкә-
ләнмиш тәлатүмләр шә�әри!
6 Сәндә јашајан Исраил баш-
чыларынын �әр бири вәзифә-
синдән истифадә едиб ган-
лар ахыдыр.m 7 Сәнин сакин-
ләрин ата-ана танымыр, U гә-
рибләри алдадыр, јетимләрин,
дулларын �аггыны тапдала-
јыр”».V

8 «“Сән Мәнә мәхсус мү-
гәддәс јерләрә �әгарәтлә ја-
нашырсан, шәнбә ҝүнләрими
�еч јеринә гојурсан.Ä 9 Сәнин
ичиндә гана сусајан бө�тан-
чылар јашајыр.W Онлар сәнин

дағларында бүтләрә ҝәтири-
лән гурбанлар јејирләр, рәзил-
лик едирләр.* 10 Сәнин са-
кинләрин аталарынын јатағы-
ны ләкәләјир,+ ајбашы олан га-
дынла јатырлар., 11 Бири өз
гоншусунун арвады илә поз-
ғунлуг едир,- о бири алчаглыг
едиб ҝәлинини ләкәләјир,¸ ди-
ҝәри өз баҹысынын, атасынын
гызынын намусуна тохунур./

12 Сәндә рүшвәт алыб ган тө-
күрләр.1 Сән сәләмлә,À мүами-
лә илә борҹ верирсән, зорла
гоншуларынын әлиндән пул-
ларыны алырсан.3 Бәли, сән
Мәни тамам јаддан чыхармы-
сан”, — Күлли-Ихтијар Је�ова
бәјан едир.

13 “Будур, сәндәки �арам
ҝәлирдән, төкүлән ганлар-
дан икра� едирәм. 14 Ҝөрә-
сән, сәнә гаршы өлчү ҝөтүрдү-
јүм ҝүн дә белә ҹәсарәтли, го-
лузорлу олаҹагсан?4 Мән Је�о-
ва буну дејирәм, дедијими дә
едәҹәјәм. 15 Сәни халгларын
арасына сәпәләјәҹәјәм, өлкә-
ләрә пәрән-пәрән салаҹағам,S

мурдар �әрәкәтләринә сон го-
јаҹағам.m 16 Халгларын ҝө-
зүндә хар олаҹагсан, онда би-
ләҹәксән ки, Мән Је�овајам”». U

17 Мәнә јенә Је�ованын
сөзү назил олду: 18 «Еј бәни-
адәм, Исраил ә�ли Мәним ҝө-
зүмдә зир-зибилә� дөнүб, �а-
мысы собаја гојулан мис, галај,
дәмир, гурғушун кимидир. Ҝү-
мүшдән чыхан зир-зибилә дө-
нүбләр.V

19 Одур ки, Күлли-Ихтијар
Је�ова белә дејир: “Мадам ки
�амыныз зибил кими олмусу-
нуз,Ä сизи Јерусәлимә топлаја-
ҹағам, 20 ҝүмүшү, миси, дә-
мири, гурғушуну вә галајы со-
баја јығдыглары кими, оду
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үфүрүб онлары әритдикләри
кими, Мән дә сизи гејз-гәзәб-
лә бир јерә топлајаҹағам, оду
үфүрүб алышдыраҹағам, сизи
әридәҹәјәм.* 21 Бәли, сизи
бир јерә јығыб үстүнүзә гәзә-
бимин атәшини пүскүрәҹә-
јәм,+ �амыныз шә�әрин ичин-
дә әријәҹәксиниз., 22 Ҝүмүш
собада неҹә әријирсә, сиз дә
орада елә әријәҹәксиниз, онда
биләҹәксиниз ки, Мән Је�ова
гәзәбими үстүнүзә јағдырмы-
шам”».

23 Јенидән мәнә Је�ова-
нын сөзү назил олду: 24 «Еј
бәни-адәм, она белә де: “Сән
елә бир јерсән ки, гәзәб ҝү-
нүндә нә тәмизләнәҹәксән,
нә дә үстүнә јағыш јағаҹаг.
25 Онун пејғәмбәрләри ора-
да фитнә гурурлар,- нәрә чә-
киб шикарыны парчалајан ас-
лан кими¸ инсанлары ашырыр-
лар. Хәзинәләр, ҹава�ирләр
әлә кечирирләр, шә�әрдәки га-
дынлары дул гојурлар. 26 Ка-
�инләри ганунларымы позур,/

Мәнә мәхсус мүгәддәс јер-
ләри мурдарлајырлар.1 Мүгәд-
дәс шејлә ади шеј арасын-
да �еч бир фәрг гојмурлар.À

Пак нәдир, мурдар нәдир ҹа-
маата өјрәтмирләр,3 шәнбәлә-
римә риајәт етмирләр. Мәнә
күфр едирләр. 27 Әјанлары
шикары дидиб-парчалајан ҹа-
навар кимидир, �арам ҝәлир
әлдә етмәк үчүн ганлар тө-
күб ҹанлар алырлар.4 28 Пеј-
ғәмбәрләри исә ишләринин
үстүнү малалајыр, бош вә�ј-
ләр алыр, јаландан фал ачыр-
лар,S Мән Је�ова �еч нә демә-
дијим �алда, “Күлли-Ихтијар
Је�ова белә-белә дејир” сөј-
ләјирләр. 29 Өлкәнин ҹамаа-
ты бир-биринә кәләк ҝәлир,
сојғунчулуг едир,m имкансыза,
јохсула зүлм едир, јаделли-

ни алдадыр, �аггыны тапдала-
јыр”.

30 “Онларын арасында бир
адам ахтардым ки, шә�әр ди-
варыны тәмир етсин, ја да
өлкә дармадағын едилмәсин
дејә, Мәним �үзурума чыхыб
дивардакы јарыгларда дур-
сун,* амма әфсус ки, тапа бил-
мәдим. 31 Одур ки, онлары
�иддәтимә туш едәҹәјәм, гәзә-
бимин атәши илә онлары мә�в
едәҹәјәм, әмәлләринин нәти-
ҹәсини габагларына чыхараҹа-
ғам”, — Күлли-Ихтијар Је�ова
бәјан едир».

23 Јенә Је�ованын сөзү мә-
нә назил олду: 2 «Дин-

лә, еј бәни-адәм: бир ананын
гарнындан чыхан ики гыз вар
иди.+ 3 Һәлә ҝәнҹ икән онлар
Мисирдә фа�ишәлик етмәјә
башладылар., Орада онларын
дөшләрини сыхдылар, бакирә
синәләрини әлләдиләр. 4 Бө-
јүјүн ады Ө�ла�, баҹысынын
исә ады Ө�лүба� иди. Онлар
Мәним олдулар, оғуллар, гыз-
лар дүнјаја ҝәтирдиләр. Ким-
ликләринә ҝәлинҹә, Ө�ла Сә-
мәријјәдир,- Ө�лүба исә Јеру-
сәлим.

5 Ө�ла �әлә Мәним икән фа-
�ишәлик етмәјә башлады.¸

О, өз мәшугларындан, гон-
шулары ашшурлулардан/ өтрү
шә�вәтлә алышыб јанырды.1

6 Онларын �амысы ҝөј гијафә-
ли валиләр, сәрдарлар, ат бе-
линдә чапан јарашыглы ҹа-
ванлар иди. 7 О, Ашшурун
сај-сечмә оғуллары илә фа�и-
шәлик едир, шә�вәтлә јан-
дығы кәсләрин ијрәнҹ бүтлә-
ри илә өзүнү мурдарлајырды.À

8 Бу гадын Мисирдә гуршан-
дығы фа�ишәликдән әл чәкмә-
ди. Онлар ҝәнҹлијиндә онунла
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јатыб бакирә дөшләрини әллә-
јир, шә�вәтләрини онунла ја-
тырырдылар.* 9 Буна ҝөрә
ону мәшугларынын, шә�-
вәтлә алышыб-јандығы Аш-
шур оғулларынын+ әлинә вер-
дим. 10 Онлар ону лүтләди-
ләр,, оғул-гызларыны әлиндән
алдылар,- өзүнү дә гылынҹдан
кечирдиләр. О, гадынлар ара-
сында пис ад газанды, онлар
да ҹәзасыны вердиләр.

11 Буну ҝөрән баҹысы Ө�-
лүбанын шә�вәти онункундан
да бетәр ҹошду. О, баҹысын-
дан да бетәр фа�ишә олду.¸

12 Гоншусу Ашшур оғулла-
рындан өтрү алышыб-јаныр-
ды,/ о вали вә сәрдарлар-
дан, дәбдәбәјлә ҝејинмиш о ҹа-
ван сүвариләрдән өтрү.
13 Бу да өзүнү мурдарла-
јанда баша дүшдүм ки,
икиси дә бир јуванын гушу-
дур.1 14 Амма о, фа�ишәлији-
ни ҝет-ҝедә артырырды. Ди-
варда ојулмуш киши рәсмлә-
рини, кәлданиләрин гырмызы
тәсвирләрини, 15 бели гур-
шаглы, чалмасы јелләнән, дө-
јүшчү ҝөркәмли кишиләрин,
кәлданиләрин өлкәсиндә доғу-
лан бабиллиләрин рәсмләрини
16 ҝөрәр-ҝөрмәз е�тирасдан
алышыб-јанды, онларын јаны-
на, Кәлдан өлкәсинә гасидләр
ҝөндәрди.À 17 Бабил оғулла-
ры ҝәлиб онун ешг јатағына
ҝирир, шә�вәтләрилә ону мур-
дарлајырдылар. Мурдарланан-
дан сонра исә о ијрәниб онлар-
дан үз дөндәрди.

18 О, �әјасызҹасына фа�и-
шәлик етмәјә, ејиб јерләри-
ни ачмаға башлајанда3 Мән
баҹысындан ијрәндијим ки-
ми, ондан да ијрәниб үз дөн-
дәрдим.4 19 О, ҝәнҹлик иллә-
рини, Мисирдә фа�ишәлик ет-
дији вахтлары јада салыр,
фа�ишәлијини бирә-беш ар-

тырырды.* 20 Ҹинсијјәт үзвү
ешшәјинки кими, тәнасүл үзвү
ајғырынкы кими олан киши-
ләрин ҹаријәләритәк онлар-
дан өтрү е�тирасдан јанырды.
21 Сән ҝәнҹлик чағында Ми-
сирдә етдијин позғунлуғун,+

дөшләрини, бакирә синәни әл-
ләдикләри вахтларын �әсрә-
тини чәкирдин.,

22 Буна ҝөрә, еј Ө�лү-
ба, Күлли-Ихтијар Је�ованын
сәнә сөзү будур: “Ијрәниб үз
дөндәрдијин ојнашларыны гы-
зышдырыб �әр тәрәфдән үс-
түнә салаҹағам- — 23 Бабил
оғулларыны,¸ бүтүн кәлдани-
ләри,/ Пугуд,1 Шо�а, Го�а ҹа-
маатыны, бүтүн Ашшур оғул-
ларыны. Онларын �амысы ја-
рашыглы ҹаванлар, валиләр,
сәрдарлар, дөјүшчүләр, сүва-
риләр, сај-сечмә адамлардыр.
24 Ҹәнҝ арабаларынын сәси
илә, тәкәрләриндән чыхан ҝу-
рулту илә, нә�әнҝ гошунлар-
ла, бөјүк вә кичик галхан-
ла, дәбилгә илә үстүнә �әмлә
едәҹәкләр. Һәр тәрәфдән сәни
ә�атә едәҹәкләр. Сәни мү�аки-
мә етмәк ихтијарыны онлара
верәҹәјәм. Сәни өз билдиклә-
ри кими ҹәзаландыраҹаглар.À

25 Гәзәбим сәни јахалајаҹаг,
онлар сәнә рә�м етмәјәҹәк-
ләр. Бурнуну, гулагларыны
кәсәҹәкләр, сағ галанлары-
ны гылынҹла доғрајаҹаглар.
Оғул-гызларыны тутуб апара-
ҹаг, сағ галанларыны одда
јандыраҹаглар.3 26 Палтар-
ларыны сојундураҹаглар,4 ләл-
ҹәва�иратыны ҝөтүрәҹәкләр.S

27 Позғунлуғуна, Мисирдә тә-
мәлини гојдуғун фа�ишәлији-
нәm сон гојаҹағам. U Ҝөзләрин
да�а онлара бахмајаҹаг, да�а
�еч вахт Мисири јадына сал-
мајаҹагсан”.

28 Күлли-Ихтијар Је�ова
белә бәјан едир: “Аз галыб,
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тезликлә сәни нифрәт етди-
јин, ијрәниб үз дөндәрдијин
адамларын әлинә верәҹәјәм.*

29 Сәнинлә амансызҹасына
давранаҹаглар. Ағыр зә�мәт-
лә газандығын �әр шеји әлин-
дән алаҹаглар.+ Сәни лүт-үрјан
гојаҹаглар. Беләҹә, әхлагсыз-
лығынын, позғунлуғунун, фа-
�ишәлијинин үстү ачылаҹаг.,

30 Бүтүн бунлар ондан өтрү
башына ҝәләҹәк ки, сән фа�и-
шә кими башга халгларын да-
лынҹа дүшдүн,- онларын иј-
рәнҹ бүтләри илә өзүнү мур-
дарладын.¸ 31 Сән дә баҹын
ҝедән јолун јолчусу олдун./

Одур ки, онун ҹамыны сәнин
әлинә верәҹәјәм”.1

32 Күлли-Ихтијар Је�ова
белә бәјан едир:

“Баҹынын дәрин вә ҝениш
ҹамындан ичәҹәксән.À

Исте�за вә лағ-лаға �әдә-
финә чевриләҹәксән,
чүнки ҹам ағзынадәк
онларла долудур.3

33 Баҹын Сәмәријјәнин дә�-
шәт ҹамындан,

Виранәлик ҹамындан ичиб
Сәрхош олаҹагсан,
гәм-кәдәрә батаҹагсан.

34 Онудибинә кими ичәҹәк-
сән,4 ҝил гырыгларыны
ҝәмирәҹәксән,

Дәрддән синәни
ҹыраҹагсан.

Буну Мән сәнә дејирәм, —
Күлли-Ихтијар Је�ова
бәјан едир”.

35 Беләликлә, Күлли-Ихти-
јар Је�ова дејир: “Мәни унут-
дуғун үчүн, Мәни �еч јеринә
гојдуғун үчүнS позғунлуғунун
вә фа�ишәлијинин алтыны чә-
кәҹәксән”».

36 Сонра Је�ова мәнә деди:
«Бәни-адәм, Ө�ла илә Ө�лүба-
јаm чыхарылан �өкмү елан ет-
мәјә, ијрәнҹ әмәлләринә ҝөрә

онлары итти�ам еләмәјә �а-
зырсанмы? 37 Онлар зина-
кар гадынлардыр.* Әлләри
гана батыб. Ијрәнҹ бүтләрилә
зина етмәләри бәс дејил, �әлә
Мәнә доғдуглары оғуллары да
одда јандырыб бүтләринә јем
етдиләр.+ 38 Бу, азмыш ки-
ми, Мәнә бир јара да вур-
дулар, �әмин ҝүн мүгәддәс мә-
канымы мурдарладылар. Шән-
бәләрими �еч-пуч етдиләр.
39 Оғулларыны ијрәнҹ бүт-
ләринә гурбан ҝәтирдикләри,

ҝүн мүгәддәс мәканыма ајаг
басыб ораны мурдарладылар.-

Ҝөр Мәним евимдә нәләр етди-
ләр! 40 Онлар �әтта узаг ел-
ләрдә јашајан кишиләрин да-
лынҹа гасидләр ҝөндәрдиләр.¸

Онлар јолда икән сән� јујун-
дун, ҝөзләрини бојадын, бәр-
бәзәјини тахдын./ 41 Гаршы-
сында сүфрә ачылмыш1 ҝөзәл
тахтда отурдун.À Мәним буху-
руму,3 јағымы сүфрәјә гојдун.4

42 Орадан бир дәстә авара-
нын сәси ҝәлирди. Арала-
рында сә�радан јығыб ҝәти-
рилмиш әјјашлар да вар иди.
Онлар бу гадынларын биләк-
ләринә биләрзик тахыр, баш-
ларына јарашыглы таҹлар го-
јурдулар.

43 Сонра Мән зина етмәк-
дән ҹанында тагәт галмамыш
бу гадын �аггында белә дедим:
“О, фа�ишәлијиндән әл чәкән
дејил”. 44 Беләҹә, онун јаны-
на фа�ишә јанына ҝәлән кими
ҝәлирдиләр. Бәли, бу позғун-
ларын, Ө�ла вә Ө�лүбанын
јанына бу ҹүр ҝәлиб-ҝедир-
диләр. 45 Лакин сале� адам-
лар позғунлуғуна, ган төкдү-
јүнә ҝөрә ону мү�акимә едиб
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лајигли ҹәзасыны верәҹәк-
ләр.* Чүнки онлар зинакар га-
дынлардыр, әлләри ган ичин-
дәдир.+

46 Күлли-Ихтијар Је�ова бе-
лә дејир: “Онларын үстүнә ор-
ду ҝәтириләҹәк. Дә�шәтли �а-
ла дүшәҹәкләр, вар-јохлары
талан едиләҹәк., 47 Онлары
дашгалаг едәҹәк,- гылынҹла
доғрајаҹаглар. Оғул-гызлары-
ны өлдүрәҹәк,¸ евләринә од
вураҹаглар./ 48 Мән өлкәдәки
позғунлуға сон гојаҹағам. Га-
лан гадынлар бундан өзләри-
нә ибрәт ҝөтүрәҹәк, еләди-
јиниз позғунлуғу тәкрарлама-
јаҹаглар.1 49 Онлар позғунлу-
ғунуза, ијрәнҹ бүтләринизлә
етдијиниз ҝүна�лара ҝөрә дәр-
синизи верәҹәкләр. Онда билә-
ҹәксиниз ки, Мән Күлли-Ихти-
јар Је�овајам”».À

24 Доггузунҹу илин онунҹу
ајынын онунҹу ҝүнүн-

дә мәнә Је�ованын сөзү на-
зил олду: 2 «Еј бәни-адәм, бу
ҝүнү, бу тарихи гејд ет. Мә�з
бу ҝүн Бабил падша�ы Јерусә-
лимә �үҹума башлајыб.3 3 Бу
үсјанкар иҹмаја аид бу мәсәли
чәкиб де:
“Күлли-Ихтијар Је�ова де-

јир:

“Газаны асын, оҹағын
үстүнә гојуб ичинә
су төкүн.4

4 Әт тикәләрини,S

ән јахшы тикәләри,
Буду, күрәји ичинә атын.
Газаны ири сүмүкләрлә
долдурун.

5 Сүрүдән ән јахшы гојуну
сечин.m Газанын алтына
чохлу одун јығын.

Тикәләри гајнадын,
сүмүкләри биширин”».

6 «Күлли-Ихтијар Је�ова
белә дејир:

“Вај сәнин �алына,
еј ганлар шә�әри,*

еј пас атмыш, пасы
тәмизләнмәмиш газан!

Ичиндән тикәләри пүшк
атмадан, бир-бир чыха-
рын!+

7 Төкдүјү ганлар
онун ичиндәдир.,

Онлары чылпаг гајалара
ахытды, јерә төкүб үстү-
нү торпагла өртмәди.-

8 Интигам јанғысыны алов-
ландырмаг үчүн

Гурбанларынын ганыны
чылпаг гајаја төкдүм ки,

Үстү өртүлмәсин”.¸

9 Күлли-Ихтијар Је�ова де-
јир:

“Вај сәнин �алына,
ганлар шә�әри!/

Одун галағыны бөјүдәҹә-
јәм.

10 Јығын, јығын одунлары,
оҹағы галајын,

Әти јахшы-јахшы биширин,
сујуну сүзүн, гој сүмүк-
ләр јаныб көмүрә дөнсүн.

11 Бош газаны көзүн үстүнә
гојуб гыздырын ки,

Миси гыпгырмызы гызар-
сын, чиркабы чыхсын,1

Пасы тәмизләнсин.
12 Јаман зә�ләтөкән,

јоруҹу ишдир.
Елә пас атыб ки, тәмизлән-
мәк билмир.À

Елә паслы-паслы атын
ода!”

13 “Сән позғунлуг едиб өзү-
нү мурдарламышдын.3 Мән
чалышдым сәни тәмизләјим,
амма сән тәмиз олмадын. Јал-
ныз сәндән �ејфими чыхан-
дан сонра тәмиз олаҹагсан.4

14 Буну Мән Је�ова сәнә де-
јирәм. Бу, мүтләг олаҹаг. Ваз
кечмәјәҹәјәм, рә�м етмәјәҹә-
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јәм, пешман олмајаҹағам.* Сә-
ни әмәлләринин вә �әрәкәт-
ләринин әсасында мү�акимә
едәҹәкләр”, — Күлли-Ихтијар
Је�ова бәјан едир».

15 Мәнә јенә Је�ованын
сөзү назил олду: 16 «Бәни-
адәм, бир зәрбә илә сәнин ән
әзиз адамыны әлиндән алаҹа-
ғам.+ Амма сән нә јас сах-
ла, нә ағла, нә ҝөз јашы төк.
17 Үрәјиндә ағла, анҹаг өлән
үчүн јас тутма., Чалманы ба-
шына сары,- чарығыны ајағы-
на ҝејин.¸ Ағзыны� өртмә,/ ҹа-
маатын ҝәтирдији јемәкдән
јемә».1

18 Сә�әр халгла данышдым,
ахшам арвадым өлдү. Мәнә
неҹә дејилмишдисә, ертәси ҝү-
нүн сә�әри елә дә етдим.
19 Ҹамаат мәнә дејирди: «Сөј-
лә, бунларла бизә нә демәк
истәјирсән?» 20 Мән дә онла-
ра дедим ки, мәнә Је�овадан
бу сөзләр назил олуб: 21 «Ис-
раил ә�линә сөјлә ки, Күлли-
Ихтијар Је�ова белә дејир:
“Фәхр етдијиниз, әзиз тутду-
ғунуз, үрәјинизин арзусу олан
мүгәддәс мәканымы мурдарла-
јаҹағам.À Јерусәлимдә гојдуғу-
нуз оғул-гызларыныз гылынҹ-
дан кечириләҹәк.3 22 Онда
сиз дә мәним еләдијими едә-
ҹәксиниз. Ағзынызы өртмәјә-
ҹәксиниз, сизә ҝәтирилән је-
мәји јемәјәҹәксиниз.4 23 Чал-
маныз башынызда, чарығы-
ныз ајағынызда олаҹаг. Нә
јас сахлајаҹаг, нә дә ағлајаҹаг-
сыныз. Әксинә, ҝүна�ларыныз
сизи чүрүдәҹәк,S бир-бирини-
зә бахыб а�-зар едәҹәксиниз.
24 Һизгијал сизин үчүн әла-
мәтдир.m О нә едибсә, сиз дә
елә едәҹәксиниз. Бүтүн бун-
лар баш верәндә биләҹәкси-
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низ ки, Мән Күлли-Ихтијар Је-
�овајам”».

25 «Еј бәни-адәм, ҝөзәл-
лијинә ҝөрә фәрә�ләндиклә-
ри галаны, ҝөз бәбәкләрини,
үрәкләринин арзусуну оғул-
гызлары гарышыг әлләрин-
дән алдығым ҝүн,* 26 ҹаны-
ны гуртаран бир нәфәр сәнә
бу барәдә хәбәр ҝәтирәҹәк.+

27 О ҝүн дилин ачылаҹаг,
да�а сусмајаҹагсан, сағ галан
бу адамла данышаҹагсан., Сән
онлар үчүн әламәт олаҹагсан.
Онда биләҹәкләр ки, Мән Је-
�овајам».

25 Мәнә јенә Је�ованын
сөзү назил олду: 2 «Еј

бәни-адәм, үзүнү әмуниләрә-

тутуб онлара гаршы пејғәм-
бәрлик ет.¸ 3 Әмуниләр �аг-
да белә де: “Ешидин, ҝөрүн
Күлли-Ихтијар Је�ова нә де-
јир. Күлли-Ихтијар Је�ованын
сөзү будур: “Сиз ки мүгәд-
дәс мәканым мурдарлананда,
Исраил виранә галанда, Јә-
�уда ә�ли сүрҝүнә ҝедәндә
“әҹәб олду!” дединиз, 4 Мән
дә сизи шәрглиләрин ихтија-
рына верәҹәјәм. Онлар мәм-
ләкәтиниздә јурд салаҹаг, ара-
нызда чадырларыны гураҹаг-
лар. Торпағынызын мә�сулуну
јејәҹәк, мал-�ејванынызын сү-
дүнү ичәҹәкләр. 5 Рабба�ы/

дәвәләрин отлаг јери едәҹәјәм,
әмуниләрин өлкәси сүрүләрин
өрүш јери олаҹаг. Онда билә-
ҹәксиниз ки, Мән Је�овајам”».

6 «Күлли-Ихтијар Је�ова
белә дејир: “Әлинизи әлинизә
вуруб1 ајагларынызы јерә дөј-
дүјүнүз, Исраилин пис ҝүнү-
нә ҝүлүб севиндијиниз үчүнÀ

7 әлим сизә гаршы галхаҹаг.
Сизи халглара гәнимәт едәҹә-
јәм. Халглар сырасындан ады-
нызы силәҹәјәм. Көкүнүзү јер
үзүндән кәсәҹәјәм,3 сизи мә�в
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едәҹәјәм. Онда биләҹәксиниз
ки, Мән Је�овајам”.

8 Күлли-Ихтијар Је�ова де-
јир: “Муабла* Саир+: “Будур, Јә-
�уда ә�ли башга халглардан
�еч нә илә фәргләнмир”, — де-
дији үчүн 9 Муабын дағ ја-
маҹларындакы шә�әрләри, өл-
кәнин ән сәфалы ҝушәси олан
сәр�әд шә�әрләрини — Бејт-
Јәшимуту, Баал-Мәуну, та Кир-
јатаимә, гәдәр узанан әрази-
ни дүшмән �үҹумлары гаршы-
сында аҹиз гојаҹағам. 10 Он-
лары да әмуниләрлә бирликдә
шәрглиләрин ихтијарына ве-
рәҹәјәм.- Әмунун ады халгла-
рын арасында анылмајаҹаг.¸

11 Муабда �өкмүмү иҹра едә-
ҹәјәм,/ онда биләҹәкләр ки,
Мән Је�овајам”.

12 Күлли-Ихтијар Је�ова
белә дејир: “Әдум Јә�уда ә�ли
илә кин-күдурәтлә давранды.
Онлардан интигам алыб бө-
јүк ҝүна�а батды.1 13 Бу сә-
бәбдән Күлли-Ихтијар Је�ова
белә дејир: “Мән дә әлими Әду-
ма гаршы галдырыб адамла-
ры да, �ејванлары да гыраҹа-
ғам, ораны виранәлијә чевирә-
ҹәјәм.À Тә�мандан тутмуш дүз
Диданадәк �амы гылынҹын
гурбаны олаҹаг.3 14 “Халгым
Исраилин әли илә Әдумдан ги-
сас алаҹағам.4 Онлар Әдум-
дан Мәним аҹығымы, �ејфи-
ми чыхаҹаглар. Әдумиләр Мә-
ним интигамымын аҹысыны
дадаҹаг”S — Күлли-Ихтијар Је-
�ова бәјан едир”.

15 Күлли-Ихтијар Је�ова
белә дејир: “Филиштлиләрин�
әдавәти битиб-түкәнмир, кин-
күдурәтлә Исраилдән гисас
алыб ону тар-мар етмәјә
ҹан атырлар.m 16 Бу сәбәб-
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дән Күлли-Ихтијар Је�ова бә-
јан едир: “Әлими филишт-
лиләрә гаршы галдыраҹағам,*

кәритиләрин көкүнү кәсәҹә-
јәм,+ са�илдә јашајанлардан
сағ галанлары мә�в едәҹәјәм.,

17 Онлардан шиддәтли гисас
алаҹағам, онлары амансыз ҹә-
залара дүчар едәҹәјәм. Инти-
гам ҹәнҝиндә оланда биләҹәк-
ләр ки, Мән Је�овајам”».

26 Он биринҹи илдә, ајын
биринҹи ҝүнү мәнә Је-

�ованын сөзү назил олду:
2 «Бәни адәм, Сур ки Јеру-
сәлим барәсиндә:- “Нә јахшы,
халгларын дарвазасы сынды,¸

инди �әр шеј мәним јолум-
дан ҝәлиб кечәҹәк. Онун ти-
фағы дағылыб, ахыр ки мән
дә варланаҹағам!” — дејир,
3 Күлли-Ихтијар Је�ованын
она сөзү будур: “Еј Сур, Мән
сәнә гаршы галхмышам. Дә-
низ чалхаланыб далғалары-
ны ша�ә галдырдығы кими,
Мән дә халглары сәнин үс-
түнә галдыраҹағам. 4 Онлар
Сурун диварларыны учураҹаг,
бүрҹләрини јерлә јексан едә-
ҹәкләр./ Мән дә ону чылпаг га-
јаја дөндәрәнәҹән торпағыны
гашыјыб атаҹағам. 5 О, дәни-
зин ортасында торларын сә-
рилдији јерә чевриләҹәк”.1

Күлли-Ихтијар Је�ова белә
бәјан едир: “Сур халгларын гә-
нимәти олаҹаг, буну Мән деји-
рәм. 6 Кәндләринин ә�алиси
гылынҹдан кечириләҹәк, онда
�амы биләҹәк ки, Мән Је�ова-
јам”.

7 Күлли-Ихтијар Је�ова
белә дејир: “Шималдан Ба-
бил падша�ы Навуходоносору
Сура гаршы ҝәтирәҹәјәм.À Бу
ша�әнша�3 атлары4, ҹәнҝ ара-
баларыS, сүвариләри, чохсај-
лы гошунлары илә ҝәлиб
8 кәндләрини гылынҹдан ке-
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чирәҹәк. Сәнә гаршы мү�а-
сирә дивары тикәҹәк, мү�а-
сирә бәнди дүзәлдәҹәк, бөјүк
галхан галдыраҹаг. 9 Дивар-
дәләнләри диварларына зәр-
бәләр ендирәҹәк. Бүрҹләрини
балта илә дағыдаҹаг. 10 Ат-
лары о гәдәр чох олаҹаг ки,
дырнагларындан галхан тоз-
думан сәни бүрүјәҹәк. О, ди-
варлары учурдулмуш шә�әрә
�әмлә едилән кими сәнин дар-
вазандан дахил оланда сүва-
риләринин, чархларынын, ара-
баларынын сәсиндән диварла-
рын титрәјәҹәк. 11 Күчәлә-
рин онун атларынын тапдағы
алтында галаҹаг.* Сакинләрин
гылынҹдан кечириләҹәк, әзә-
мәтли сүтунларын учуб јерлә
јексан олаҹаг. 12 Онлар сәр-
вәтини талајаҹаг, малларыны
гарәт едәҹәк,+ диварларыны
дағыдаҹаг, имарәтләрини учу-
раҹаглар. Сонра дашларыны,
тахталарыны, торпағыны јы-
ғыб суја атаҹаглар”.

13 “Сәндә уҹалан ма�ны сә-
даларыны сусдураҹағам, чәнҝ
сәсләри бир да�а ешидил-
мәјәҹәк., 14 Сәни чылпаг га-
јаја чевирәҹәјәм, торлар сә-
рилән јерә дөнәҹәксән.- Да�а
�еч вахт бәрпа олунмајаҹаг-
сан. Буну Мән дејирәм, Је�о-
ва”, — Күлли-Ихтијар Је�ова
бәјан едир.

15 Күлли-Ихтијар Је�ова-
нын Сура сөзү будур: “Сән сү-
гута уғрајанда гопан сәс-күј-
дән, өлүм ајағында оланларын
инилтисиндән, күчәләриндә
ҝедән гырғындан адалар тит-
рәјәҹәк.¸ 16 Бүтүн дәниз �а-
кимләри тахтларындан дүшүб
либасларыны, нахышлы гија-
фәләрини чыхараҹаг. Онлары
әсмәҹә тутаҹаг. Јерә чөкүб
әсим-әсим әсәҹәк, ҝөзләрини
бәрәлдиб сәнә бахаҹаглар./

17 Сәнин үстүндә ағы сөјлә-
јиб* дејәҹәкләр:

“Еј ады дилләр әзбәри, дә-
низ сакинләринин мәскә-
ни шә�әр, неҹә олду ки,
сән мә�в олдун?+

Өзүн дә, сакинләрин дә дә-
низдә ағалыг едирдиниз,,

Јер үзүнүн бүтүн адам-
ларыны вә�миниз бас-
мышды.

18 Сүгута уғрадығын ҝүн ада-
лар титрәјәҹәк,

Сән јохлуға гәрг оланда дә-
низдәки адалар јериндән
ојнајаҹаг”.-

19 Күлли-Ихтијар Је�ова
белә дејир: “Сәни виран едиб
кимсәсиз, бош шә�әрләрин
ҝүнүнә саланда, әнҝин сулара
гәрг едәндә, үмман сәни удан-
да¸ 20 сәни дә, сәнинлә бир-
ликдә чухура� енәнләри дә
чохдан өлүб ҝетмиш адамла-
рын јанына апараҹағам. Сәни
гәдим харабалыглар кими, чу-
хура енәнләр кими, ән дәрин
јерә көчүрәҹәјәм ки,/ бир дә
сәндә мәскән салан олмасын.
Онда Мән бу ишыглы дүнјаны�
ҝөзәлләшдирәҹәјәм.

21 Мән гәфилдән үстүнә
дә�шәт ҝөндәрәҹәјәм, сәни јох
едәҹәјәм.1 Сәни ахтараҹаглар,
амма тапмајаҹаглар”, — дејир
Күлли-Ихтијар Је�ова».

27 Мәнә Је�ованын сөзү на-
зил олду: 2 «Сур үчүн

ағы дејибÀ 3 она белә сөјлә:

“Сән, еј дәнизин дарвазала-
рында јурд салан,

Адаларын сакинләри илә
тиҹарәт едән шә�әр!

Күлли-Ихтијар Је�ованын
сәнә сөзү будур:

“Еј Сур, дејирсән
“мән ејибсиз ҝөзәләм”.3
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4 Сәнин әразиләрин
дәнизин көксүндәдир.

Усталар ҝөзәллијини
камиллијә чатдырыблар.

5 Тахталарыны Сәнирин*

ағаҹындан,
Дор ағаҹыны Ливанда би-
тән сидрдән дүзәлдиб-
ләр.

6 Аварларын Башанын
палыдларындан,

Бурнун Киттим+ адаларын-
дан ҝәтирилмиш фил сү-
мүјү илә нахышланмыш
сәрв ағаҹындандыр.

7 Јелкәнин Мисирин
ал-әлван кәтанындандыр.

Ҝөјәртәнин үстүнә чәкил-
миш өртүк Әлиша, ада-
сынын мави иплијиндән,
бәнөвшәји јунундан тоху-
нуб.

8 Аварчыларын Сидондан,
Арваддан- иди.

Дәнизчиләрин өз пешәкар
адамларын иди, еј Сур.¸

9 Гајыгларындакы дәлмә-де-
шикләри тутанлар Ҝеба-
лын/ сәриштәли устала-
ры иди.1

Дәниздәки бүтүн ҝәмиләр
вә дәнизчиләр ҝәлиб сән-
дә тиҹарәт едирдиләр.

10 Фарс, Луд вә ПутÀ әсҝәр-
ләри ордунда хидмәт
едирди.

Онлар сәнин ичиндә гал-
ханларыны вә дәбилгәлә-
рини асардылар, сәнә
әзәмәт ҝәтирәрдиләр.

11 Ордундакы арвадиләр
диварларынын үстүндә,
бүтүн дивар бојунҹа
дајанардылар,

Бүрҹләриндә әрәнләр
дурарды.

Онлар дәјирми галханла-
рыны диварларын бојун-
ҹа асардылар,

Сәнин ҝөзәллијинә
ҝөзәллик гатардылар.

12 Варын башындан ашды-
ғындан Таршиш* сәнинлә тиҹа-
рәт едәрди.+ Малларынын әвә-
зиндә сәнә ҝүмүш, дәмир,
галај вә гурғушун верәрдиләр.,

13 Јавән, Тубал-, Мәшәг¸ сә-
нинлә тиҹарәт едәрди, сәнә
гуллар/, мис мәмулатлар вериб
әвәзиндә мал аларды. 14 Тү-
ҹарма1 еви атлар, кө�ләнләр,
гатырлар ҝәтириб мала дәји-
шәрди. 15 ДиданÀ адамлары
сәнинлә тиҹарәт едәрди. Бир
чох адаларын сакинләри сә-
нин таҹирин иди. Онлар бәх-
шиш кими сәнә фил сүмү-
јү3, ба�алы гара ағаҹ ҝәтирәр-
диләр. 16 Мә�сулун бол олду-
ғундан Әдум сәнинлә тиҹарәт
едәрди. Фирузә, бәнөвшәји јун,
нахышлы әлван парчалар, әла
нөв гумашлар, мәрҹанлар, ја-
гутлар ҝәтириб әвәзиндә мал
алардылар.

17 Јә�уда вә Исраил сәнин-
лә тиҹарәт едәрди, сәндән ал-
дыглары малын әвәзиндә сәнә
Миннит4 буғдасы, ҝөзәл, дад-
лы немәтләр, балS, јағ, балзамm

верәрдиләр. U

18 Мә�сулун бол олдуғун-
дан, вар-дөвләтин башындан
ашдығындан ДәмәшгV сәнинлә
тиҹарәт едәрди, әвәзиндә сәнә
Һәлбун шәрабы, За�ар јуну
верәрди. 19 Узаллы Јавән вә
Вәдан дөјмә дәмир, дарчын�,
әтирли гамыш вериб сәндән
мал аларды. 20 ДиданÄ јә�әр
үчүн гумаш вериб сәндән мал
аларды. 21 Әрәбләр, ГәдарW

башчылары сәнин таҹирләрин
иди, онлар сәнә гоч, гузу,
кечи ҝәтирәрдиләр.Y 22 Сәба
вә Рә�маZ таҹирләри сәнинлә
тиҹарәт едәрди. Онлар сәнә
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ҹүрбәҹүр ҝөзәл әтријјатлар,
гијмәтли даш-гашлар, гызыл
ҝәтириб әвәзиндә сәндән мал
алардылар.* 23 Сәба+, Аш-
шур,, Гилмад таҹирләри, елә-
ҹә дә Һарран-, Гане� вә
Әдән¸ сәнинлә тиҹарәт едәр-
ди. 24 Онлар сәнин базарын-
да ипләрлә мө�кәм сарылмыш
ҝөзәл-ҝөзәл әлбисәләр, мави
гумашдан бүрүнҹәкләр, әлван
нахышлы парчалар вә ал-әл-
ван халчалар сатардылар.
25 Таршиш ҝәмиләри/

карван-карван сәнә
мал дашыјарды.

Беләҹә, сән ачыг дәнизин
бағрында долуб-даш-
дын�.

26 Аварчыларын сәни ачыг
дәнизләрә апардылар,

Шәрг күләји сәни дәнизин
бағрында парчалады.

27 Сән мә�в олдуғун ҝүн
сәрвәтин,

Вар-дөвләтин, малларын,
ҝәмичиләрин, дәнизчилә-
рин, дәлмә-дешикләрини
тутанлар,

Таҹирләрин1, дөјүшчүлә-
ринÀ,

Ичиндәки �әр кәс ачыг дә-
низин бағрына гәрг ола-
ҹаг.3

28 Ҝәмичиләринин фәрјады
са�илләри титрәдәҹәк.

29 Бүтүн аварчылар,
дәнизчиләр,

Ҝәмичиләр ҝәмиләриндән
дүшүб гуруда дајанаҹаг-
лар.

30 Онлар налә чәкиб
сәнә ҝөрә зүлүм-зүлүм
ағлајаҹаглар,4

Башларына торпаг
төкәҹәк, күл ичиндә
гыврылаҹаглар.

6;B69 � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB /\WdE j¾Ñ`ÀbWS
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31 Башларыны кечәл едәҹәк,
чула бүрүнәҹәк,

Һөнкүртү чәкиб сәни аҹы-
аҹы ағлајаҹаглар.

32 Сәнин үчүн јас тутаркән
ағы дејиб мәрсијә охуја-
ҹаглар:

“Инди дәниздә сүкунәт
ичиндә ујујан Сурун*

башына ҝәлән кимин
башына ҝәлиб?

33 Малларын дәниздән ҝәлән-
дә хејли адамы дојдурар-
дын.+

Сәнин бөјүк вар-дөвләтин,
малларын јер үзүнүн
падша�ларыны варлан-
дырарды.,

34 Инди исә дәниздә, дәрин
сулар гојнунда парчалан-
мысан.-

Бүтүн малларын, адамла-
рын сәнинлә бирликдә
суја гәрг олуб.¸

35 Адаларын сакинләри
ҝөзләрини бәрәлдиб
сәнә бахаҹаг,/

Падша�лары дә�шәтдән
титрәјәҹәк,1 �амысынын
рәнҝи гачаҹаг.

36 Халгларын таҹирләри
башына ҝәләнләри ҝөрүб
фит чалаҹаг.

Ахырын бирдән ҝәләҹәк,
өзү дә јаман ҝәләҹәк,

Һәмишәлик
мә�в олаҹагсан”».À

28 Мәнә јенә Је�ованын сө-
зү назил олду: 2 «Бә-

ни-адәм, Сур �өкмдарына де
ки, Күлли-Ихтијар Је�ованын
сөзү будур:

“Сәнин үрәјин гүрурла-
ныб.3 Өзүн барәдә:
“Мән алла�ам.

Дәнизин көксүндә алла�
тахтында отурмушам”,4 —
дејирсән.
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Анҹаг сән өзүнү алла� сај-
сан да, алла� дејилсән,

Ади бәшәрсән.
3 Сәнә елә ҝәлир ки,

Дәнјалдан да мүдриксән,*

Сәндән ҝизли сирр јохдур.
4 Ағлынла, бәсирәтинлә

өзүнә сәрвәт топламы-
сан.

Елә бир уҹдан хәзинәнә
гызыл-ҝүмүш
јығырсан.+

5 Баҹарыгла апардығын ти-
ҹарәт сәнә бөјүк сәрвәт
газандырыб.,

Топладығын сәрвәт
сәни гүрурлу едиб”.

6 Ҝөр Күлли-Ихтијар Је�о-
ва нә дејир:

“Үрәјиндә өзүнү
алла� сајдығын үчүн

7 Јаделлиләри, ән вә�ши
халглары сәнин үстүнә
салаҹағам,-

Онлар ағлынын ҝөзәллији-
нә гылынҹ чәкәҹәк,

Парлаг әзәмәтини
мурдарлајаҹаг.¸

8 Онлар сәни чухура�
салаҹаг.

Дәнизин бағрында аман-
сызҹасына гәтлә јетири-
ләҹәксән./

9 Сәни өлдүрәнләрә дә “мән
алла�ам” дејәҹәксән?

Онда сәни мурдарлајанла-
рын әлиндә алла� јох,
ади бәшәр олаҹагсан”.

10 “Јаделлиләрин әлиндә
сүннәтсизләр кими
өләҹәксән.

Буну Мән дејирәм”, —
Күлли-Ихтијар Је�ова
бәјан едир».

11 Мәнә јенә Је�ованын сө-
зү назил олду: 12 «Сур �өкм-
дары үчүн ағы оху, еј бәни-

6<B< � �*fd/ -À+`ÀD

адәм. Она сөјлә ки, Күлли-Их-
тијар Је�ова белә дејир:

“Сән камиллик
тәҹәссүмү идин,

Һикмәтин �әдсиз,*

ҝөзәллијин ејибсиз иди.+

13 Сән Әдәндә,
Алла�ын бағында идин.

Ҹүрбәҹүр ба�алы даш-
ларла,

Јагут, топаз, јәшәм,
Хризолит, дамарлы әгиг,
нефрит, ҝөј јагут,
фирузә,, зүмрүдлә
бәзәнмишдин.

Дашларын сағанағы
гызылдан иди.

Онлар сән јаранан ҝүн
дүзәлдилмишди.

14 Сән мәс� олунмуш горујуҹу
кәрруб идин, сәни Мән
тәјин етмишдим.

Сән Алла�ын мүгәддәс да-
ғында идин,- јанар даш-
лар арасында ҝәзирдин.

15 Јарадылдығын ҝүндән
бүтүн әмәлләриндә
гүсурсуз идин,

Та о вахта гәдәр ки,
пислијә гәдәм гојдун.¸

16 Тиҹарәтинин бөјүклүјү/

сәни зоракылыгла
долдурду,

Ҝүна� етмәјә башладын.1

Она ҝөрә дә сәни мурдар
бир шеј кими Алла�ын
дағындан атаҹағам,

Еј горујуҹу кәрруб, сәни ја-
нар дашларын арасындан
чыхарыб мә�в едәҹәјәм.À

17 Ҝөзәллијин сәни
гүрурлу етди.3

Парлаг әзәмәтин
�икмәтини �еч етди.4

Сәни јерә атаҹағам,S

Һөкмдарлар гаршысына
чыхараҹағам ки, сәнә
тамаша етсинләр.
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18 Сән ағыр ҝүна� ишләјиб,
тиҹарәтдә әјрилик едиб
ибадәтҝа�ларыны мур-
дарладын.

Ичинә од вуруб
сәни јандыраҹағам.*

Сәни јердә, сәнә тамаша
едәнләрин ҝөзү гаршы-
сында күлә дөндәрәҹә-
јәм.

19 Сәни таныјан халглар
ҝөзләрини бәрәлдиб
сәнә бахаҹаглар.+

Ахырын бирдән ҝәләҹәк,
өзү дә јаман ҝәләҹәк,

Һәмишәлик
мә�в олаҹагсан”».,

20 Јенә мәнә Је�ованын
сөзү назил олду: 21 «Бәни-
адәм, үзүнү Сидона- чевир вә
она гаршы пејғәмбәрлик ет.
22 Де ки, Күлли-Ихтијар Је�о-
ванын сөзү будур:

“Еј Сидон, Мән сәнә гаршы
галхмышам. Сәнин ичин-
дә шәрәфләнәҹәјәм.

Сәни ҹәзаландыранда, сә-
нин васитәнлә мүгәддәс-
лијим уҹаланда �амы би-
ләҹәк ки, Мән Је�овајам.

23 Сәнин үстүнә бәла ҝөндә-
рәҹәјәм, күчәләриндә ган
су јеринә ахаҹаг.

Һәр тәрәфдән үстүнә гы-
лынҹ ҝәләндә мејитләр
орталыгда сәрилиб гала-
ҹаг.

Онда биләҹәкләр ки,
Мән Је�овајам.¸

24 Артыг Исраил евинин
јан-јөрәсиндә онлара �әгарәт-
лә јанашан халглар, далајан
гангаллар, аҹы тиканлар/ ол-
мајаҹаг. Онда �амы биләҹәк
ки, Мән Күлли-Ихтијар Је�ова-
јам”.

25 Күлли-Ихтијар Је�ова
белә дејир: “Мән халглар ичи-
нә сәпәләнмиш Исраил хал-
гыны бир јерә топлајанда1

онларын васитәсилә халгла-
рын ҝөзүндә мүгәддәслијими
уҹалдаҹағам.* Онда онлар гу-
лум Јагуба вердијим+ дијар-
да, јурд салаҹаглар. 26 Ора-
да әмин-аманлыгда јашајаҹаг,-

евләр тикәҹәк, үзүм бағла-
ры салаҹаглар.¸ Онлара �әга-
рәтлә јанашан әтраф халглары
ҹәзаландыранда/ онлар динҹ-
лик ичиндә өмүр сүрәҹәкләр.
Онда биләҹәкләр ки, Мән он-
ларын Алла�ы Је�овајам”».

29 Онунҹу илин онунҹу ајы-
нын он икинҹи ҝүнүн-

дә мәнә Је�ованын сөзү на-
зил олду: 2 «Бәни-адәм, үзү-
нү Мисир �өкмдары фирона
тутуб она вә бүтүн Миси-
рә1 гаршы пејғәмбәрлик ет.
3 Сөјлә ки, Күлли-Ихтијар Је-
�ова белә дејир:

“Еј Мисир �өкмдары фи-
рон,À еј Нил архлары ара-
сында узаныб

“Нил мәним чајымдыр,
ону мән өзүм үчүн
јаратмышам”3

Дејән нә�әнҝ дәниз әжда-
�асы.4

4 Мән сәнин чәнәнә гармаг
тахаҹағам, Нилин балыг-
ларыны пулҹугларына
јапышдыраҹағам.

Сонра исә сәни пулҹугла-
рына јапышан бүтүн Нил
балыглары илә бирҝә
чајдан чыхараҹағам.

5 Сәни дә, Нилин балыглары-
ны да сә�раја атаҹағам.

Чөлүн дүзүндә галаҹаг-
сыныз, галыгларынызы
јығыб-јығышдыран
олмајаҹаг.S

Сизи вә�ши �ејванлара,
гушлара јем едәҹәјәм.m

6 Онда бүтүн мисирлиләр
биләҹәк ки,
Мән Је�овајам,
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Бәли, Је�ованын ҝүнү
јахындыр.*

О ҝүн ҝөјүн үзүнү
гара булудлар алаҹаг.+

О ҝүн халгларын
мү�акимә ҝүнүдүр.,

4 Мисирин үстүнә
гылынҹ ҝәләҹәк.

Мисирдә ҹамаат гырылан-
да, онун сәрвәти тала-
нанда, тәмәлләри сарсы-
ланда Һәбәши ва�имә
бүрүјәҹәк.-

5 Һәбәш¸, Пут/, Луд,
диҝәр халглардан олан
бүтүн о адамлар,

Куб, ә�д дијарынын
оғуллары�

Гылынҹдан кечириләҹәк”.
6 Је�ова белә дејир:
“Мисирә арха дуранлар да
мә�в олаҹаглар.

Онун гүррәләндији ҝүҹ-
гүввәтдән әсәр-әламәт
галмајаҹаг”.1

“МигдолданÀ Асванадәк3 ҹа-
маат өлкәдә ҹөвлан едән гы-
лынҹа гурбан ҝедәҹәк, —
Күлли-Ихтијар Је�ова бәјан
едир. — 7 Оралар харабазар
јерләрин ән дә�шәтлиси ола-
ҹаг, шә�әрләри виран гал-
мыш бүтүн шә�әрләрдән ән
бетәри олаҹаг.4 8 Мән Миси-
рә од вуранда, онун мүттә-
фигләри мә�в оланда биләҹәк-
ләр ки, Мән Је�овајам. 9 Һә-
мин ҝүн өзүндәнразы Һәбәши
ләрзәјә салмаг үчүн ҝәми илә
гасидләр ҝөндәрәҹәјәм. Миси-
рин фәлакәтли ҝүнүндә онла-
ры ва�имә бүрүјәҹәк. Бәли, о
ҝүн мүтләг ҝәләҹәк”.

10 Күлли-Ихтијар Је�ова
белә дејир: “Мисир халгыны
Бабил �өкмдары Навуходоно-
сорун әли илә јох едәҹәјәм.S

7>B9 � ˚ÑbSY*W VSE �SaS`WÀ SbbSe*-
+*¸W*U*Z Sa`*SWWSWÀ` ZÀ4À`/À bdbdWd`D

11 Онунла гошунлары, халг-
ларын ән гәддары* ҝәлиб өлкә-
ни тар-мар едәҹәк. Онлар гы-
лынҹларыны гынындан сији-
риб Мисири мејитләрлә долду-
раҹаглар.+ 12 Мән Нилин,

архларыны гупгуру гурудаҹа-
ғам, өлкәни залымлара сатаҹа-
ғам. Јаделлиләрин әли илә өл-
кәни вә онун ичиндә олан �әр
шеји кор ҝүнә гојаҹағам.- Буну
Мән Је�ова дејирәм”.

13 Күлли-Ихтијар Је�ова-
нын сөзү будур: “Ијрәнҹ бүтлә-
ри мә�в едәҹәјәм, Нофун�¸

пуч алла�ларыны јох едә-
ҹәјәм. Артыг Мисирдән рә�-
бәр чыхмајаҹаг. Мән Миси-
ри горху ичиндә јашадаҹағам./

14 Патросу1 хараба гојаҹағам,
Суанын күлүнү ҝөјә совура-
ҹағам, Нону�À ҹәзаландыраҹа-
ғам. 15 Мисирин исте�камы
олан Ти�ин үзәринә гәзәби-
ми јағдыраҹағам, Но ә�алиси-
ни гырыб-чатаҹағам. 16 Ми-
сири одлајыб јандыраҹағам,
Ти�и дә�шәт бүрүјәҹәк, Но
зәбт олунаҹаг, Ноф ҝүнүн ҝү-
норта чағы �әмләләрлә үз-
ләшәҹәк. 17 Онла� Фибсәтин
ҹа�ыллары гылынҹа гурбан
ҝедәҹәк, шә�әрләрин ә�алиси
әсир апарылаҹаг. 18 Тәфнис-
дә Мисирин бојундуруғуну гы-
ранда ҝүндүз зүлмәтә дөнә-
ҹәк.3 Гүррәләндији ҝүҹү тү-
кәнәҹәк,4 башынын үстүнү бу-
лудлар алаҹаг, шә�әрләринин
ә�алиси сүрҝүнә апарылаҹаг.S

19 Мисирә чыхардығым �өк-
мү иҹра едәҹәјәм. Онда билә-
ҹәкләр ки, Мән Је�овајам”».

20 Он биринҹи илин бирин-
ҹи ајынын једдинҹи ҝүнүн-
дә мәнә Је�ованын сөзү на-
зил олду: 21 «Бәни-адәм, Мән
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Мисир �өкмдары фиронун го-
луну сындырдым. Онун голу-
ну бағлајан олмајаҹаг ки, са-
ғалсын, сарғы гојулмајаҹаг ки,
ҝүҹләниб гылынҹ ҝөтүрсүн».

22 «Одур ки, Күлли-Ихтијар
Је�ова белә дејир: “Мән Ми-
сир �өкмдары фирона гаршы-
јам.* Онун голларыны, сағлам
голуну да, сыныг голуну да
гыраҹағам.+ Гылынҹыны әлин-
дән салаҹағам., 23 Сонра ми-
сирлиләри халгларын арасы-
на сәпәләјәҹәјәм, пәрән-пә-
рән едиб өлкәләрә јајаҹағам.-

24 Бабил падша�ынын¸ голу-
ну гүввәтләндирәҹәјәм, гы-
лынҹымы онун әлинә верәҹә-
јәм./ Фиронунса голуну сын-
дыраҹағам. О, өлүм ајағында
олан адам кими онун� габа-
ғында аҹы-аҹы инилдәјәҹәк.
25 Бабил падша�ынын голу-
на гүввәт верәҹәјәм, фиронун-
са әлләри шикәст олаҹаг. Гы-
лынҹымы Бабил падша�ынын
әлинә верәндә, о да бу гы-
лынҹы Мисирә гаршы сијирән-
дә биләҹәкләр ки, Мән Је�о-
вајам.1 26 Мисирлиләри халг-
ларын арасына сәпәләјәҹәјәм,
пәрән-пәрән едиб өлкәләрә ја-
јаҹағам.À Онда биләҹәкләр ки,
Мән Је�овајам”».

31 Он биринҹи илин үчүн-
ҹү ајынын биринҹи ҝү-

нүндә мәнә Је�ованын сөзү
назил олду: 2 «Еј бәни-адәм,
Мисир �өкмдары фирона вә
онун ҹәми адамларына белә
де:3

“Әзәмәтдә кимә бәнзәјир-
сән?

3 Бир ашшурлу, Ливанда
битән бир сидр вар иди.

О, бој-бухунлу иди, әтрафа
көлҝә салан сыхјарпаглы
ҝөзәл будаглары вар иди,

7>B68 � �ÀZS �*+SW ]*/j*ÑmZmZD

Башы булудлара дирә-
нирди.

4 Ону сулар бәсләди, дәрин
су гајнаглары бөјүтдү.

Сулар ағаҹын дөрд тәрәфи-
нә јајылды,

Архлар �әндәвәрдәки
бүтүн ағаҹлары сулады.

5 Она ҝөрә дә о, бүтүн ағаҹ-
лардан �үндүрә галхды.

Гајнаглардакы сујун
боллуғундан

Шахә вериб
голлу-будаглы олду.

6 Ҝөјдә учан гушлар онун бу-
дагларында јува гурарды,

Чөл �ејванлары шахәләри
алтында балалајарды,

Бөјүк-бөјүк халглар
көлҝәсинә сығынарды.

7 Көкләри бол сулардан
су ичдији үчүн
будаглары узун,

Гамәти ҝөзәл бир ағаҹ
олду.

8 Алла�ын бағындакы* �еч
бир сидр онунла мүгаји-
сәјә ҝәлмәзди.

Ардыҹ ағаҹларынын будаг-
лары онункуна чатмазды,

Чинар ағаҹлары белә,
онун шахәләри јанында
�еч нә иди.

Алла�ын бағындакы ағаҹ-
ларын �еч бири ҝөзәл-
ликдә она тај дејилди.

9 Мән ону јарпаглары сых,
ҝөзәл бир ағаҹ етдим.

Әдәндә, Алла�ын бағында-
кы бүтүн ағаҹлар
она �әсәд апарарды”.

10 Күлли-Ихтијар Је�ова
белә дејир: “О, �үндүрә галх-
ды, башы булудлара дирәнди,
бој-бухунуна ҝөрә үрәји гүрур-
ланды. 11 Одур ки, ону халг-
ларын гүдрәтли �өкмдарына
тәслим едәҹәјәм,+ о да она ҝү-
на�ларынын аҹысыны чәкди-
рәҹәк. Бәдха�лығына ҝөрә
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Мән ондан үз чевирәҹәјәм.
12 Јаделлиләр, халгларын ән
амансызы ону кәсәҹәк, дағ-
ларда атыб ҝедәҹәк, јарпагла-
ры дәрәләрә сәпәләнәҹәк, бу-
даглары сыныб јер үзүнүн гај-
нагларына төкүләҹәк.* Дүнја-
нын бүтүн халглары онун
көлҝәсиндән чыхыб ҝедәҹәк.
13 Ҝөјдә учан гушлар онун
јерә сәрилмиш ҝөвдәсиндә,
чөл �ејванлары будагларында
мәскән салаҹаг.+ 14 Бу, она
ҝөрәдир ки, бир дә сулар кәна-
рында битән ағаҹ белә бој-бу-
хун атмасын, башы булудлара
дирәнмәсин, бол су ичән ағаҹ-
лардан �еч бири булудларадәк
уҹалмасын. Онларын �амысы
мә�в едиләҹәк, гәбрә� ҝедән
бәшәр өвладлары илә бирлик-
дә јерин алтына ҝөмүләҹәк”.

15 Күлли-Ихтијар Је�ова
белә дејир: “Онун Мәзара� ен-
дији ҝүн ҹамааты јаса бүрү-
јәҹәјәм. Дәрин су гајнаглары-
нын ҝөзүнү бағлајаҹағам, чај-
ларынын габағыны кәсәҹәјәм
ки, бол сулар ахмасын. Бу аға-
ҹа ҝөрә Ливаны зүлмәтә гәрг
едәҹәјәм, мешәнин бүтүн ағаҹ-
лары гурујаҹаг. 16 Мән ону
гәбрә ҝедәнләрлә бәрабәр Мә-
зара� ендирәндә онун јыхыл-
масындан гопан ҝурулту халг-
лары ләрзәјә ҝәтирәҹәк. Јерин
алтында Әдәнин бүтүн ағаҹла-
ры,, Ливанын бол сувары-
лан ән ҝөзәл, ән јахшы ағаҹла-
ры тәскинлик тапаҹаг. 17 Бу
ағаҹлар онунла, халглар ара-
сында онун көлҝәсиндә јаша-
јан- �авадарлары илә бирҝә
Мәзара�, гылынҹа туш оланла-
рын¸ јанына енибләр”.

18 “Әдәндәки �ансы ағаҹ
әзәмәтдә, вүгарда сәнә тај
олуб?/ Амма сән Әдән ағаҹла-
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ры илә бирҝә јерин алтына ҝө-
мүләҹәксән. Гылынҹа туш ҝә-
лән сүннәтсизләрин јанында
ујујаҹагсан. Бәли, фиронун вә
онун ҹәми адамларынын аги-
бәти белә олаҹаг”, — Күлли-Их-
тијар Је�ова бәјан едир».

32 Он икинҹи илин он
икинҹи ајынын биринҹи

ҝүнүндә мәнә јенә Је�ованын
сөзү назил олду: 2 «Еј бәни-
адәм, Мисир �өкмдары фирон
барәдә ағы оху вә она сөјлә:

“Сән халглар арасында
ҝүҹлү ҝәнҹ аслан идин,

Амма сәсин кәсилди.
Сән дәниз әжда�асына*

бәнзәјирдин, чајлары
чалхалајырдын,

Сулары ајагларынла булан-
дырырдын, чајларын су-
јуну чиркләндирирдин”.

3 Күлли-Ихтијар Је�ова
белә дејир:

“Халглары топлајаҹағам,
үстүнә торуму атаҹаглар,

Торумла сәни
јахалајаҹаглар.

4 Сәни гуруја атаҹағам,
Чөл-бијабанда бурахыб
ҝедәҹәјәм.

Бүтүн ҝөј гушларыны
үстүнә салаҹағам.

Јерин бүтүн вә�ши �ејван-
ларыны сәнин әтинлә
дојураҹағам.+

5 Ҹисмини тикә-парча едиб
дағлара сәпәләјәҹәјәм,

Дәрәләри ҹәсәдинин га-
лыглары илә долдураҹа-
ғам.,

6 Мән торпағы шораланан
ганынла сулајаҹағам,
ган дағлара галхаҹаг,

Чајлар гана бојанаҹаг”.
7 “Сәни мә�в едәндә ҝөјүн

үзүнә өртүк чәкәҹәјәм,
улдузларын ишығыны
сөндүрәҹәјәм,
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Ҝүнәши булудларын арха-
сында ҝизләдәҹәјәм,

Ај нуруну сачмајаҹаг.*

8 Ҝөјдә парлајан бүтүн сәма
ҹисимләрини сәнә ҝөрә
зүлмәтә гәрг едәҹәјәм,

Өлкәни гаты гаранлыг бү-
рүјәҹәк”, — Күлли-Ихти-
јар Је�ова бәјан едир.

9 “Мән сәнин тәбәәләрини
халглара әсир едәндә,

Танымадығын өлкәләрә
ҝөндәрәндә нечә-нечә
халгын ҹанына вәлвәлә
дүшәҹәк.+

10 Нечә-нечә халгы сарсыда-
ҹағам,

Һөкмдарларынын өнүндә
гылынҹ ојнаданда горху-
дан әсим-әсим әсәҹәкләр.

Сүгут едәҹәјин ҝүн
Ҹанынын горхусундан
�әр кәсин диши-дишинә
дәјәҹәк”.

11 Күлли-Ихтијар Је�ова
белә дејир:

“Бабил падша�ы үстүнүзә
гылынҹ чәкәҹәк.,

12 Ҹәми адамларыны ҹәнҝа-
вәрләрин,

Халгларын ән амансыз дө-
јүшчүләринин гылынҹы-
на јем едәҹәјәм.-

Онлар Мисирин ифтихары-
ны ајаглар алтына ата-
ҹаглар, сакинләрини гы-
раҹаглар.¸

13 Һејванларыны бол сулар
кәнарында тәләф едәҹә-
јәм,/

Бир дә нә инсан ајағы,
нә дә �ејван дырнағы су-
лары буландырмајаҹаг”.1

14 Күлли-Ихтијар Је�ова бә-
јан едир: “О вахт Мән он-
ларын суларыны дурул-
даҹағам,

Чајлары јағ кими сүзүлә-
ҹәк”.

15 “Мисири чөл-бијабана,
варындан, јохундан мә�-
рум олмуш өлкәјә
чевирәҹәјәм,*

Сакинләрини гыраҹағам,
Онда биләҹәкләр ки,
Мән Је�овајам.+

16 Бу, ағыдыр, �амы бу ағыны
охујаҹаг.

Халгларын гыз-гадынлары
Мисир үчүн,

Онун бүтүн халгы үчүн
бу ағыны дејәҹәк”, —
Күлли-Ихтијар Је�ова
бәјан едир».

17 Он икинҹи ил, ајын он
бешинҹи ҝүнүндә� мәнә јенә
Је�ованын сөзү назил олду:
18 «Еј бәни-адәм, Мисир хал-
гындан өтрү ағла, онун вә гүд-
рәтли халгларын адамлары-
нын чухура� ҝедәнләрлә бәра-
бәр јерин алтына ҝөмүләҹәји-
ни ҹар чәк.

19 “Ҝөзәлликдә кимдән үс-
түнсән? Јерин дибинә ҝир,
сүннәтсизләрлә јан-јана узан!”

20 “Мисирлиләр гылынҹдан
кечириләнләрин јанында сә-
рилиб галаҹаглар., Мисир гы-
лынҹын ағзына верилиб. Ону
халгы илә бәрабәр сүрүјүн.

21 Ҹәнҝавәрләр Мәзарын�
дибиндән фирону вә она арха
оланлары сәсләјәҹәк. Онлар
гылынҹдан кечирилиб јерин
алтына енәҹәкләр, сүннәтсиз-
ләр кими ујујаҹаглар. 22 Аш-
шур бүтүн иҹмасы илә ора-
дадыр. Онун �әр тәрәфи гә-
бирдир, орада јатанларын �а-
мысы гылынҹдан ҝәбәриб.-

23 Гәбирләри чухурун лап ди-
биндәдир. Иҹмасы онун гәб-
ринин јан-јөрәсиндәдир, бәли,
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�амысы гылынҹа јем олуб.
Чүнки дириләр дијарында ја-
шајанлары ва�имәјә салмыш-
дылар.

24 Елам* орададыр, бүтүн
халгы да онун гәбринин әт-
рафындадыр. Һамысы гылын-
ҹа јем олуб, сүннәт олунма-
дан јерин алтына ениб. Он-
лар дириләр дијарыны ва�и-
мәјә салмышдылар, инди исә
гәбрә ҝедәнләрлә бәрабәр хә-
ҹил олаҹаглар. 25 Ҝәбәрән-
ләрин арасында, халгынын
ичиндә она јатаг �азырлајыб-
лар. Бүтүн халгы онун гәб-
ринин �әндәвәриндәдир. Һа-
мысы сүннәтсиздир. Дириләр
дијарыны ва�имәјә салдыгла-
рына ҝөрә гылынҹдан кечи-
рилибләр. Онлар гәбрә ҝедән-
ләрлә бәрабәр хәҹил олаҹаг-
лар. Елам ҝәбәрәнләрин јаны-
на гојулуб.

26 Мәшәг, Тубал+ вә халг-
лары орададыр. Гәбирләри
өз падша�ларынын әтрафын-
дадыр. Һамысы сүннәтсиздир.
Дириләр дијарыны ва�имәјә
салдыгларына ҝөрә гылынҹа
туш ҝәлибләр. 27 Мәҝәр он-
лар өлдүрүлмүш, јараг-јасаг-
ла Мәзара� енмиш сүннәтсиз
ҹәнҝавәрләрлә јанашы јатмаја-
ҹаг? Гылынҹларыны башла-
ры алтына гојаҹаглар�. Ет-
дикләри ҝүна�ларын ҹәзасы-
ны сүмүкләри чәкәҹәк. Чүн-
ки бу ҹәнҝавәрләр дириләр
дијарыны ва�имәјә салыб-
лар. 28 Сән дә сүннәтсизлә-
рин арасында мә�в едиләҹәк-
сән вә гылынҹла ҝәбәрәнлә-
рин јанында узанаҹагсан.

29 Әдум,, онун �өкмдарла-
ры вә әмирләри орададыр.

76B6; � 	+`D j1\WD �º¸ÀbÀ +*fD � ˚ÑbSO
Y*W VSE +d`*/* a¾Ñ+Àb 1ÑbS`*Y ÀW*YÀO
bS \W*`*-E -mWmZÆm SWÀ +S`WSV/À /ÀeZ
\WdZ*Z ÆÀZÄ*,À`WÀ`/ÀZ Ä1/S`D

Гүдрәтли олсалар да, гылынҹ-
ла ҝәбәрәнләрин арасына го-
јулдулар. Онлар да сүннәтсиз-
ләрлә*, чухура ҝедәнләрлә ја-
нашы јатаҹаглар.

30 Шималдакы бүтүн рә�-
бәрләр гүдрәти илә �амынын
ҝөзүнүн одуну алан, амма өл-
дүрүләнләрлә бәрабәр хәҹа-
ләт ичиндә јерин алтына ҝөмү-
лән сидонлуларла+ бирҝә ора-
дадырлар. Сүннәт олунмадан
јерин алтына енибләр. Он-
лар гылынҹла ҝәбәрәнләрин
јанында узанаҹаглар вә чуху-
ра ҝедәнләрлә бәрабәр хәҹил
олаҹаглар.

31 Фирон бунлара бахаҹаг
вә халгынын башына ҝәл-
миш мүсибәтләрә ҝөрә тохтаг-
лыг тапаҹаг., Фирон бүтүн ор-
дусу илә гылынҹдан кечирилә-
ҹәк”, — Күлли-Ихтијар Је�ова
бәјан едир.

32 “Чүнки о, дириләр ди-
јарында јашајанлары ва�имә-
јә салды. Фирон вә онун хал-
гы сүннәтсизләрлә, гылынҹа
туш ҝәләнләрлә бәрабәр ујуја-
ҹаг”, — Күлли-Ихтијар Је�ова
бәјан едир».

33 Мәнә јенә Је�ованын
сөзү назил олду: 2 «Еј

бәни-адәм, үзүнү сојдашлары-
на- тутуб де:
“Туталым, Мән бир өлкә-

нин үзәринә гылынҹ ҝөндәри-
рәм.¸ О өлкәнин халгы да
бир нәфәри сечиб ҝөзәтчи го-
јуб. 3 Ҝөзәтчи өлкәнин үзә-
ринә гылынҹ ҝәлдијини ҝө-
рүб халгы хәбәрдар етмәк
үчүн шејпур чалыр./ 4 Кимсә
шејпурун сәсини ешидиб хә-
бәрдарлыға мә�әл гојмаса1 вә
гылынҹ ҝәлиб онун ҹаныны
алса, ганы өз бојнуна олаҹаг.À

5 О, шејпурун сәсини ешидә-
ешидә хәбәрдарлыға мә�әл
гојмајыб. Ганы өз бојнуна
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олаҹаг. Хәбәрдарлыға гулаг ас-
сајды, ҹаныны хилас едәрди.

6 Амма ҝөзәтчи гылынҹын
ҝәлдијини ҝөрүб шејпур чал-
маса,* халга хәбәрдарлыг ет-
мәсә, гылынҹ ҝәлиб киминсә
ҹаныны алса, о адам өз ҝүна-
�ына ҝөрә өләҹәк, ганыны исә
ҝөзәтчидән тәләб едәҹәјәм”.+

7 Еј бәни-адәм, сәни Ис-
раил еви үчүн ҝөзәтчи гој-
мушам. Мән сәнә нәсә дејәндә,
Мәним адымдан онлара хәбәр-
дарлыг ет., 8 Мән пис адама:
“Еј пис адам, өләҹәксән!”- — де-
јәндә, сән сусуб данышмасан,
ону пис јолундан чәкиндир-
мәк үчүн хәбәрдарлыг етмә-
сән, о, ҝүна�ына ҝөрә өләҹәк,¸

амма онун ганыны сәндән тә-
ләб едәҹәјәм. 9 Лакин сән
пис адамы пис әмәлиндән чә-
киндирмәк үчүн хәбәрдарлыг
етмисәнсә, о исә пис јолундан
әл чәкмәјибсә, онда о, өз ҝү-
на�ына ҝөрә өләҹәк,/ сәнсә ҹа-
ныны хилас етмиш олаҹагсан.1

10 Еј бәни-адәм, Исраил
евинә де: “Сиз дејирсиниз:
“Ахы неҹә јашајаг?À Ҝүна�ла-
рымыз, тәгсирләримиз чијни-
миздә ағыр јүкдүр, алтында
әзилирик”.3 11 Онлара сөјлә
ки, Күлли-Ихтијар Је�ова белә
бәјан едир: “Варлығыма анд
олсун! Мән пис адамын өлү-
мүндән �әзз алмырам.4 Истәји-
рәм, о, өз јолундан дөнүбS ја-
шасынm. Дөнүн јолунуздан, әл
чәкин шәр әмәлләриниздән. U

Еј Исраил еви, нә үчүн өләси-
низ?”V

12 Еј бәни-адәм, сојдашла-
рына де: “Сале� адам ҝүна�
етсә, сале�лији ону гуртар-
маз.Ä Пис адам пис јолундан
дөнсә, пислији ону јыхмаз.W Са-
ле� инсан ҝүна� етдисә, са-
ле�лији артыг ону јашатмаја-
ҹаг.Y 13 Мән сале� адама “ја-

шајаҹагсан!” дејәндә о, өз са-
ле�лијинә ҝүвәниб пис иш
тутса�,* сале� ишләриндән �еч
бири јада салынмајаҹаг, о, ҝү-
на�ына ҝөрә өләҹәк.+

14 Мән пис адама “өләҹәк-
сән!” дејәндә о, ҝүна�ындан
дөнүб, �агг вә сале� иш тут-
са,, 15 ҝөтүрдүјү ҝирову гај-
тарса,- гәсб етдији малы ҝери
версә,¸ инсаны јашадан га-
нунлара әмәл етсә, пис иш
тутмаса, јашајаҹаг,/ өлмәјә-
ҹәк. 16 Етдији ҝүна�ларын
�еч бири јада салынмајаҹаг.1

Һагг вә сале� әмәл са�иби ол-
дуғу үчүн о јашајаҹаг”.À

17 Амма сојдашларын де-
јир: “Је�ова �агсызлыг едир!”
Һалбуки өзләри �агсызлыг
едирләр.

18 Сале�лијиндән дөнүб
әјри јола гәдәм гојан адам
өз пис әмәлинә ҝөрә өләҹәк.3

19 Пис адам етдији пислик-
ләрдән дөнүб �агг вә сале� иш
тутса, буна ҝөрә јашајаҹаг.4

20 Амма сиз дејирсиниз:
“Је�ова �агсызлыг едир!”S Еј
Исраил ә�ли, Мән �әр кәсә
әмәлләринә ҝөрә �өкм чыхара-
ҹағам».

21 Сүрҝүндә олмағымызын
он икинҹи илинин онунҹу ајы-
нын бешинҹи ҝүнүндә бир нә-
фәр Јерусәлимдән гачыб мә-
ним јаныма ҝәлдиm вә «Шә�әр
дармадағын олду!» U — дејә хә-
бәр верди.

22 Сә�әр киши јаныма ҝәл-
мәздән габаг, ондан әввәлки
ахшам Је�ованын әли үзәри-
мә енди вә О, мәним дилими
ачды. Мән артыг даныша би-
лирдим, дилим ачылмышды.V

23 Мәнә Је�ованын сөзү
назил олду: 24 «Еј бәни-адәм,
бу харабалыгларын сакинлә-
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ри* Исраил өлкәси үчүн белә
дејирләр: “Ибра�им тәк ҹаныј-
ла өлкәјә са�иб олмушду.+ Биз
исә чохуг. Шәкк-шүб�әсиз, өл-
кә бизә верилиб”.

25 Буна ҝөрә дә онлара сөј-
лә: “Күлли-Ихтијар Је�ова бе-
лә дејир: “Сиз әти ганлы-ганлы
јејирсиниз,, ҝөзүнүзү ијрәнҹ
бүтләринизә дикирсиниз, ган
төкүрсүнүз.- Бу әмәлләринизә
ҝөрәми өлкәјә са�иб олаҹаг-
сыныз?! 26 Сиз гылынҹыны-
за ҝүвәнирсиниз,¸ мурдар иш-
ләрлә мәшғул олурсунуз. Һәр
бириниз гоншусунун арвады-
ны ләкәләјир./ Бу әмәлләрини-
зә ҝөрәми өлкәјә са�иб олаҹаг-
сыныз?!”1

27 Онлара сөјлә ки, Күлли-
Ихтијар Је�ова белә дејир:
“Варлығыма анд олсун, ха-
рабалыглар арасында сакин
оланлар гылынҹдан кечири-
ләҹәк. Чөлүн дүзүндә јаша-
јанлары вә�ши �ејванлара јем
едәҹәјәм, галаларда, мағара-
ларда оланлар исә азардан
гырылаҹаг.À 28 Өлкәни ким-
сәсиз, бош харабалыға чевирә-
ҹәјәм,3 онун гудурғанлығына
сон гојулаҹаг, Исраилин дағла-
рында инс-ҹинс олмајаҹаг,4

оралара инсан ајағы дәјмәјә-
ҹәк. 29 Мурдар әмәлләринә
ҝөрәS өлкәни бүсбүтүн хара-
базара чевирәндәm биләҹәкләр
ки, Мән Је�овајам”.

30 Еј бәни-адәм, сојдашла-
рын дивар дибиндә, гапы кан-
дарында ағыз-ағыза вериб сә-
нин барәндә данышырлар. U

Бир-бириләринә, �әр кәс өз
гардашына дејир: “Ҝедәк Је�о-
вадан назил олан сөзү еши-
дәк”. 31 Онлар ҝәлиб Мәним
халгым кими габағында отура-
ҹаглар. Сөзләринә гулаг аса-
ҹаглар, амма бир гулагдан
алыб о бирисиндән бурахаҹаг-

лар.* Онлар дилдә сәни тә-
рифләјирләр, анҹаг әслиндә,
�арам газанҹдан өтрү үрәк-
ләри ҝедир. 32 Бил ки, сән
онларын ҝөзүндә телли аләт-
дә јахшы ифа едән, мәла�әт-
ли сәслә севҝи нәғмәси охујан
бир адамсан. Онлар сәнин сөз-
ләрини ешидәҹәк, амма бир
нәфәр дә олсун онлара әмәл
етмәјәҹәк. 33 Сәнин дедик-
ләрин исә мүтләг ҝерчәкләшә-
ҹәк. Онда биләҹәкләр ки, ара-
ларында пејғәмбәр олуб».+

34 Мәнә јенә Је�ованын
сөзү назил олду: 2 «Еј

бәни-адәм, Исраил чобанлары-
на� гаршы пејғәмбәрлик ет.
Пејғәмбәрлик едиб о чобанла-
ра сөјлә ки, Күлли-Ихтијар Је-
�ова белә дејир: “Өз ҹанлары-
на гуллуг едән Исраил чобан-
ларынын вај �алына!, Мәҝәр
чобан сүрүнү бәсләмәли де-
јил?- 3 Амма сиз ән көк �еј-
ванлары кәсир, онларын пији-
ни јејир, јунундан палтар ҝе-
јинирсиниз,¸ сүрүнү исә аҹ
гојурсунуз./ 4 Зәиф дүшәни
гүввәтләндирмирсиниз, хәстә-
јә шәфа вермирсиниз, јара-
лынын јарасыны сарымырсы-
ныз, азаны ҝери гајтармырсы-
ныз, итәни ахтармырсыныз.1

Әксинә, онларын үстүндә гәд-
дарлыгла, залымлыгла ағалыг
едирсиниз.À 5 Онлар пәрән-
пәрән дүшүбләр, чүнки чобан-
лары јохдур.3 Һәрәси бир тә-
рәфә дағылыб, вә�ши �ејван-
лара јем олуб. 6 Гојунларым
дағларда, тәпәләрдә долашыр,
бүтүн јер үзүнә сәпәләниб.
Онлары итириб-ахтаран јох-
дур.

7 Одур ки, еј чобанлар,
Је�ованын сөзүнү ешидин:
8 “Варлығыма анд олсун, —

78B6 � �º¸ÀbÀ +*fD

�¿�D 77
* ¿` 7=B5>
Á4 7:B8

+ �` 56B;

, �` =B8
�, 5;B56

- Á4 66B:

¸ �e 7B7

/ ¿` 9B<

1 �Z 8B6:
�j 67B59

À ¿` 86B66
Á4 9B56

3 6�Y 7:B6>E
65
¿j :B55
¿` 88B6

4 Á4 :B7

S 6�/ 5;B=
6�Y 7:B58

m ¿` =B55
¿` 69B55

U ¿` 5<B5<
��������������������

�*¸ aºbdZ
* ¿j 6=B57
¿` 88B5:E 5;

+ Á4 6B9
��������������������

�¿�D 78
, ¿` 67B5
�S 7B5E 55
�e 7B7
˛V 55B5;
�b 67B57

- ¿j 8>B55
�Ñ 65B59

¸ 6�/ 65B5:
¿` 66B5;
�S 7B7
˛V 55B8E 9

/ ¿j 9:B55

1 �V 59B8

À ¿` 66B57

3 ¿` 67B6
¿` 9>B:
�b =B7:

1169 Á�˛����	 77B69—78B<



Күлли-Ихтијар Је�ова бәјан
едир, — Мәним гојунларым чо-
бансыз галыб вә�ши �ејван-
ларын шикары, гурбаны
олуб, чобанларымса онлары
ахтармаг, бәсләмәк әвәзинә
өз гарынларыны отарырлар”.
9 Инди, сиз, еј чобанлар,
Је�ованын сөзүнү ешидин!
10 Күлли-Ихтијар Је�ова белә
дејир: “Мән чобанлара гаршы-
јам. Гојунларыма ҝөрә онларла
�агг-�есаб чәкәҹәјәм. Да�а го-
јунларымы онлара тапшырма-
јаҹағам.* Чобанлар артыг өз-
ләрини бәсләмәјәҹәкләр, го-
јунларымы онларын дишиндән
гуртараҹағам, бир да�а онлара
јем олмајаҹаглар”.

11 Күлли-Ихтијар Је�ова
белә дејир: “Будур, Мән
Өзүм гојунларымы ахтарыб
тапаҹағам, онлара бахаҹағам.+

12 Пәрән-пәрән дүшмүш го-
јунларыны тапыб јемләјән чо-
бан кими, гојунларымы бәс-
ләјәҹәјәм., Булудлу, зүлмәт
ҝүндә сәпәләндикләри јерләр-
дән онлары ҝери ҝәтирәҹәјәм.-

13 Онлары халгларын ичин-
дән чыхараҹағам, өлкәләрдән
топлајыб өз обаларына гај-
тараҹағам. Исраилин дағла-
рында, чај кәнарында, ин-
санларын јашадығы јерләрдә
отараҹағам.¸ 14 Онлары ҝөм-
ҝөј отлагларда, Исраилин �үн-
дүр дағларында отараҹағам./

Чајыр-чәмәндә јерә јатаҹаглар,
Исраил дағларындакы јамја-
шыл өрүшләрдә отлајаҹаг-
лар”.1

15 “Мән Өзүм гојунлары-
мы отараҹағам,À Өзүм онла-
ры јерә јатыраҹағам,3 — Күлли-
Ихтијар Је�ова бәјан едир. —
16 Итәни ахтарыб тапаҹағам,4

азаны ҝери гајтараҹағам, јара-
лынын јарасыны сарыјаҹағам,
зәиф дүшәни гүввәтләндирә-

ҹәјәм, амма �арыны вә ҝүҹлү-
нү тәләф едәҹәјәм. Ону мү�а-
кимә едәҹәјәм, она лајиг олду-
ғу ҹәзаны верәҹәјәм”.

17 “Сизә ҝәлинҹә, Мәним
сүрүм, — Күлли-Ихтијар Је�о-
ва белә дејир, — гојунлар, гоч-
лар вә тәкәләр арасында �агг-
әдаләти бәргәрар едәҹәјәм.*

18 Мәҝәр ән јахшы өрүшләр-
дә отламағыныз сизә бәс елә-
мир? Ҝәрәк өрүшүн отланма-
мыш јерләрини тапдалајасы-
ныз? Ҝөз јашы кими думдуру
судан ичиб, сонра да сују ајаг-
ларынызла буландырасыныз?
19 Демәли, инди гојунларым
сизин тапдаладығыныз өрүш-
дә отлајыб, ајағынызла булан-
дырдығыныз судан ичмәли-
дир?!”

20 Буна ҝөрә дә Күлли-Их-
тијар Је�ова онлара белә де-
јир: “Будур, пијли гојунла сыс-
га гојун арасында �агг-әдаләти
бәргәрар едәҹәјәм. 21 Чүнки
бүтүн хәстә гојунлары бөј-
рүнүзлә, чијнинизлә итәләди-
низ, бујнузлајыб ора-бура гов-
дунуз. 22 Мән гојунларымы
гуртараҹағам, онлар артыг
сизә јем олмајаҹаг.+ Гојунлар
арасында �агг-әдаләти бәргә-
рар едәҹәјәм. 23 Башларын-
да бир нәфәри, гулум Даву-
ду, чобан гојаҹағам- ки, он-
лары отарсын. О, өзү онлары
отараҹаг, чобанлары олаҹаг.¸

24 Мән Је�ова онларын Алла-
�ы олаҹағам,/ гулум Давуд он-
ларын арасында башчы ола-
ҹаг.1 Буну Мән Је�ова дејирәм.

25 Онларла сүл� ә�ди бағ-
лајаҹағам.À Онлар чөллүкдә
асудә јашасынлар, мешәләр-
дә јатсынлар дејә, өлкәдән
вә�ши �ејванлары говаҹағам.3

26 Онлары вә дағымын әтра-
фыны бәрәкәт гајнағы едәҹә-
јәм.4 Јағышы вахтында ҝөндә-
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рәҹәјәм. Јағыштәк башларын-
дан бол бәрәкәт төкәҹәјәм.*

27 Ағаҹлар мејвә јетирәҹәк,
торпаг мә�сул ҝәтирәҹәк,+ он-
лар өлкәдә асајиш ичиндә ја-
шајаҹаглар. Онларын бојунду-
руғуну сындыранда, онлары
зүлмкарларын әлиндән азад
едәндә биләҹәкләр ки, Мән Је-
�овајам., 28 Бир дә �еч вахт
халгларын шикары, вә�ши �еј-
ванларын гурбаны олмајаҹаг-
лар. Әмин-аманлыгда јашаја-
ҹаглар, онлары горхудуб-�үр-
күдән олмајаҹаг.-

29 Онлар үчүн шө�рәтли
бир шитиллик салаҹағам. Өл-
кәдә да�а �еч вахт аҹындан
өлән олмајаҹаг.¸ Бир дә �еч
бир халг онлары алчалтмаја-
ҹаг./ 30 Онда биләҹәкләр ки,
Мән Је�ова онларын Алла�ы-
јам вә Мән онларлајам. Онлар-
са, Исраил ә�ли Мәним хал-
гымдыр”,1 — дејә Күлли-Ихти-
јар Је�ова бәјан едир.

31 “Сиз, еј мәним сүрүмÀ,
бәсләдијим сүрү. Сиз инсан-
сыныз, Мәнсә сизин Алла�ы-
ныз”, — дејә Күлли-Ихтијар Је-
�ова бәјан едир».

35 Јенә дә мәнә Је�ованын
сөзү назил олду: 2 «Еј

бәни-адәм, үзүнү Саир3 дағ-
лыг бөлҝәсинә тутуб она гар-
шы пејғәмбәрлик ет.4 3 Она
сөјлә ки, Күлли-Ихтијар Је�о-
ва белә дејир: “Еј Саир дағла-
ры, Мән сизә гаршыјам, әлими
галдырыб сизи виранәлијә че-
вирәҹәјәм.S 4 Шә�әрләрини-
зи хараба гојаҹағам, өзүнүзсә
виранәлијә чевриләҹәксиниз,m

онда биләҹәксиниз ки, Мән Је-
�овајам. 5 Чүнки әдавәтиниз
сәнҝимәди,U сиз исраиллилә-
ри дар ҝүндә, сон ҹәзаларыны
аланда гылынҹа вердиниз”.V

6 “Буна ҝөрә дә варлығы-
ма анд олсун, — Күлли-Ихти-

јар Је�ова бәјан едир, — сизи
гырғына �азырлајаҹағам, гыр-
ғын сизи гарабагара изләјә-
ҹәк.* Мадам ки гана нифрәт ет-
диниз, өлүм сизи ҝирләјәҹәк.+

7 Еј Саир, сәни чөл-бијаба-
на дөндәрәҹәјәм,, сәнин тор-
пағындан ҝедиб-ҝәләнин аја-
ғыны кәсәҹәјәм. 8 Сәнин дағ-
ларыны ҹәсәдләр өртәҹәк, гы-
лынҹа туш ҝәләнләрин мејити
дәрәләрә, тәпәләрә сәрилиб
галаҹаг, чајлары долдураҹаг.
9 Сәни әбәдилик харабаза-
ра дөндәрәҹәјәм. Шә�әрләрин-
дә бир дә мәскән салан олма-
јаҹаг.- Онда биләҹәксиниз ки,
Мән Је�овајам”.

10 Је�ова орада ола-ола
сән дедин: “Бу ики халг, бу
ики мәмләкәт мәним олаҹаг,
икисинә дә са�иб олаҹағам”.¸

11 Она ҝөрә Күлли-Ихтијар
Је�ова белә дејир: “Варлығы-
ма анд олсун, сәнә онлара бәс-
ләдијин кин-күдурәтин, гәзәб
вә пахыллығын әвәзини ве-
рәҹәјәм./ Сәнә �өкм чыхаран-
да Өзүмү онлара таныдаҹағам.
12 Онда биләҹәксән ки, Мән
Је�ова сәнин Исраил дағлары-
ны тә�гир етдијини, “онлар ви-
ранә галыб, шикарымдыр” де-
дијини ешитмишәм. 13 Сиз
әлеј�имә данышырдыныз, лов-
ғаланыб бош-бош сөзләр де-
јирдиниз.1 Мән исә бунларын
�амысыны ешидирдим”.

14 Күлли-Ихтијар Је�ова
белә дејир: “Сизи харабалыға
чевирәндә бүтүн дүнја севи-
нәҹәк. 15 Сиз ки, еј Саир дағ-
лары, Исраил евинин ирси ха-
раба галанда севиндиниз, Мән
дә сизин башыныза ејни шеји
ҝәтирәҹәјәм:À харабалыға чев-
риләҹәксиниз. Бәли, бүтүн
Әдумун3 агибәти белә олаҹаг.
Онда биләҹәкләр ки, Мән Је-
�овајам”».
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36 «Сән исә, еј бәни-адәм,
Исраил дағлары барәдә

пејғәмбәрлик едиб де: “Еј Ис-
раил дағлары, Је�ованы дин-
ләјин. 2 Күлли-Ихтијар Је�о-
ванын сөзү будур: “Дүшмән-
ләр әлеј�инизә дејир: “Һә,
гәдим зирвәләри әлә кечирт-
дик!”*

3 Пејғәмбәрлик едиб сөј-
лә ки, Күлли-Ихтијар Је�ова
белә дејир: “Сизи виранә го-
јуб �әр тәрәфдән үстүнү-
зә �үҹум чәкдиләр ки, баш-
га халглар сизә са�иб олсун.
Дилә-дишә дүшмүсүнүз, шәр-
ләнирсиниз.+ 4 Одур ки, еј
Исраил дағлары, Күлли-Ихти-
јар Је�ованын сөзүнү динлә-
јин. Күлли-Ихтијар Је�ова-
нын дағлара, тәпәләрә, чајла-
ра, дәрәләрә, виранәликләрә,,
әтраф халглар тәрәфиндән га-
рәт олунмуш, ҝүлүш �әдәфи-
нә чеврилмиш бош шә�әрләрә
сөзү будур.- 5 Күлли-Ихтијар
Је�ова онлара дејир: “Башга
халглара вә Әдума гызғын гә-
зәбимлә¸ сөзүмү дејәҹәјәм. Он-
лар Мәним торпағыма ҝүлә-
ҝүлә, кинајә едәрәк/ са�иб
чыхдылар, өрүшләрини әлә ке-
чирмәк, мәмләкәти талан ет-
мәк истәдиләр”.1

6 Исраил өлкәси барәдә пеј-
ғәмбәрлик едиб дағлара, тәпә-
ләрә, чајлара, дәрәләрә сөјлә
ки, Күлли-Ихтијар Је�ова белә
дејир: “Халглар сизи алчалт-
дығы үчүн гызғын гәзәбимлә
данышаҹағам”.À

7 Күлли-Ихтијар Је�ова
белә дејир: “Әлими галдырыб
анд ичирәм ки, әтраф халг-
лар рүсвај олаҹаг.3 8 Сиз-
сә, Исраил дағлары, гол-будаг
атаҹагсыныз, халгым Исраил
үчүн бар-бә�әр ҝәтирәҹәкси-
низ,4 чүнки онлар тезликлә
гајыдаҹаглар. 9 Мән сизинлә-

јәм, үзүмү сизә сары чевирә-
ҹәјәм. Торпағыныз шумла-
ныб әкиләҹәк. 10 Халгыны-
зы артыраҹағам, бүтүн Ис-
раил ә�лини чохалдаҹағам.
Шә�әрләр мәскунлашаҹаг,* ха-
рабалыглар абад едиләҹәк.+

11 Бәли, Мән сизин халгыны-
зы, мал-�ејванынызы чохалда-
ҹағам., Онлар артдыгҹа арта-
ҹаг. Кечмишдә олдуғу кими,
сизи мәскун едәҹәјәм,- әввәл-
киндән дә фираван олаҹагсы-
ныз.¸ Онда биләҹәксиниз ки,
Мән Је�овајам./ 12 Еј Исраил
дағлары, халгым Исраили сиз-
дә мәскун едәҹәјәм, онларын
мүлкү, онларын мирасы ола-
ҹагсыныз.1 Бир дә онлары өв-
ладсыз гојмајаҹагсыныз”».À

13 «Күлли-Ихтијар Је�ова
дејир: “Онлар сизи “инсанла-
рын башыны јејән, халгла-
рыны өвладсыз гојан торпаг”
адландырырлар. 14 Амма ин-
дән белә инсанларын башыны
јемәјәҹәксиниз, халгларынызы
өвладсыз гојмајаҹагсыныз, —
бәјан едир Күлли-Ихтијар Је-
�ова. — 15 Артыг сизи халг-
ларын тә�гиринә мүбтәла ет-
мәјәҹәјәм, инсанларын тәнә
�әдәфи олмајаҹагсыныз,3 бир
дә халгларынызы бүдрәтмә-
јәҹәксиниз”, — Күлли-Ихтијар
Је�ова бәјан едир».

16 Јенә мәнә Је�ованын
сөзү назил олду: 17 «Еј бәни-
адәм, Исраил еви өз торпағын-
да јашајанда өз јоллары, әмәл-
ләри илә торпағы мурдарла-
ды.4 Мәним ҝөзүмдә онларын
јоллары ајбашы мурдарлығы
кими иди.S 18 Онлар өлкәни
гана бәләмишдиләр,m ијрәнҹ
бүтләри илә өлкәни мурдар
етмишдиләр. U Буна ҝөрә гәзә-
бими онларын үстүнә төкдүм.
19 Онлары халглар арасына
сәпәләдим, өлкәләрә пәрән-пә-
рән салдым,V јолларына, әмәл-
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ләринә ҝөрә �өкм чыхардым.
20 Лакин онлар о халгларын
јанына ҝедәндә халглар: “Ба-
хын, бу, Је�ованын халгыдыр!
Онлар јурд-јуваларындан ди-
дәрҝин дүшүб” — дејәрәк мү-
гәддәс адыма ләкә вурдулар.*

21 Буна ҝөрә Исраил евинин
ҝетдији �әр јердә онун халглар
арасында ләкәләдији мүгәддәс
адымын мүдафиәсинә галхаҹа-
ғам».+

22 «Буна ҝөрә дә Исраил
евинә сөјлә ки, Күлли-Ихтијар
Је�ова белә дејир: “Еј Исраил
еви, буну сизә ҝөрә јох, ҝет-
дијиниз јерләрдә ләкәләдији-
низ мүгәддәс адыма ҝөрә еди-
рәм., 23 Халглар ичиндә лә-
кәләнән, ләкә јахдығыныз улу
адымын мүгәддәслијини ҝөс-
тәрәҹәјәм.- Халгларын ҝөзү
гаршысында, сизин араныз-
да мүгәддәслијими ҝөстәрән-
дә биләҹәкләр ки, Мән Је-
�овајам,¸ — Күлли-Ихтијар Је-
�ова бәјан едир. — 24 Сизи
халглар арасындан, өлкәләр
ичиндән јығыб мәмләкәтини-
зә гајтараҹағам./ 25 Үстүнү-
зә тәмиз су чиләјәҹәјәм, тә-
миз олаҹагсыныз.1 Сизи на-
тәмизлијиниздәнÀ, ијрәнҹ бүт-
ләриниздән3 тәмизләјәҹәјәм.
26 Сизә јени үрәк верәҹәјәм,4

дахилинизә јени ру� үфүрә-
ҹәјәм.S Көксүнүздән даш үрә-
јиm чыхарыб, әтдән бир үрәк�
гојаҹағам. 27 Дахилинизә ру-
�уму үфүрәҹәјәм, елә едә-
ҹәјәм ки, ганунларымла јаша-
јасыныз. U Сиз дә Мәним
�өкмләримә табе олаҹагсы-
ныз. 28 Онда ата-бабалары-
ныза вердијим өлкәдә јашаја-
ҹаг, Мәним халгым олаҹагсы-
ныз. Мән исә сизин Алла�ы-
ныз олаҹағам.V
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29 Мән сизи бүтүн мурдар-
лыглардан тәмизләјәҹәјәм. Та-
хыла әмр едиб ону чохалда-
ҹағам, үстүнүзә гытлыг ҝөн-
дәрмәјәҹәјәм.* 30 Ағаҹларын
бә�рәсини, тарлаларын мә�су-
луну бол едәҹәјәм ки, бир дә
�еч вахт аҹлыг чәкиб халг-
лар арасында рүсвај олмаја-
сыныз.+ 31 Онда пис әмәл-
ләринизи, мәнфур ишләрини-
зи јада салыб тәгсирини-
зә, ијрәнҹ әмәлләринизә ҝөрә
өзүнүздән ијрәнәҹәксиниз.,

32 Амма билин вә аҝа� олун:
буну сизә ҝөрә етмирәм,- —
дејә Күлли-Ихтијар Је�ова бә-
јан едир. — Әслиндә, сиз
әмәлләринизә ҝөрә утаныб,
јерә ҝирмәлисиниз, еј Исраил
ә�ли”.

33 Күлли-Ихтијар Је�ова
белә дејир: “Сизи бүтүн ҝү-
на�ларыныздан тәмизләдијим
ҝүн шә�әрләринизи адамлар-
ла долдураҹағам,¸ хараба јер-
ләринизи абад едәҹәјәм./

34 Ҝәлиб-ҝедәнләрин хараба
ҝөрдүјү торпаг беҹәриләҹәк.
35 Һамы дејәҹәк: “Харабалыг-
лар Әдән бағына1 чеврилиб,
виранә, кимсәсиз галмыш, тар-
мар едилмиш шә�әрләр гала-
шә�әр олуб, орада адамлар са-
кин олуб”.À 36 Әтрафынызда-
кы халглар биләҹәкләр ки,
тар-мар олмуш јери Мән Је�о-
ва бәрпа етмишәм, хараба јери
Мән беҹәрмишәм. Мән Је�ова
дедим, дедијими дә етдим”.3

37 Күлли-Ихтијар Је�ова
белә дејир: “Исраил евинин
Мәндән буну тәвәгге етмә-
синә изин верәҹәјәм: ә�али-
сини сүрү кими чохалдаҹа-
ғам. 38 Бајрам вахты4 Јерусә-
лимин күчәләрини ҹамаат�,
мүгәддәсләр изди�амы неҹә
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долдурурса, хараба галмыш
шә�әрләр дә инсанларла елә
долаҹаг.* Онда биләҹәкләр ки,
Мән Је�овајам”».

37 Је�ованын ру�у� үзә-
римә енди. Је�ованын

ру�у мәни дүзәнлијин ортасы-
на апарды.+ Ора сүмүкләрлә
долу иди. 2 О, мәни сүмүклә-
рин әтрафында ҝәздирди. Ҝөр-
дүм ки, дүзәнликдә хејли сү-
мүк вар, �амысы да гупгу-
ру., 3 О, мәндән сорушду: «Еј
бәни-адәм, сәнҹә, бу сүмүк-
ләр ҹанлана биләр?» Мән де-
дим: «Еј Күлли-Ихтијар, Је-
�ова, буну Сән биләрсән».-

4 Онда О, мәнә деди: «Пеј-
ғәмбәрлик едиб сүмүкләрә де:
“Сиз, еј гуру сүмүкләр, Је�ова-
нын сөзүнү ешидин:

5 “Күлли-Ихтијар Је�ова
сүмүкләрә белә дејир: “Мән
сизә нәфәс үфүрәҹәјәм, ҹан-
ланаҹагсыныз.¸ 6 Сизи әзәлә
илә, әтлә өртәҹәјәм, үстүндән
дә дәри чәкәҹәјәм. Сизә нәфәс
үфүрәҹәјәм, ҹанланаҹагсыныз
вә биләҹәксиниз ки, Мән Је�о-
вајам”».

7 Неҹә дејилмишдисә, елә
дә пејғәмбәрлик етдим. Сө-
зүм �әлә ағзымда икән шаг-
гылты сәси ҝәлди, сүмүкләр
бир-биринә битишмәјә башла-
ды. 8 Сонра ҝөрдүм ки, үст-
ләринә әзәлә, әт ҝәлди, онла-
ры дәри өртдү. Амма �әлә �еч
бириндә нәфәс јох иди.

9 Алла� мәнә деди: «Күләјә
пејғәмбәрлик ет. Еј бәни-адәм,
пејғәмбәрлик едиб күләјә сөј-
лә ки, Күлли-Ихтијар Је�ова
белә дејир: “Ҝәл, еј рузиҝар�,
гәтл едилмиш бу адамларын
үстүнә дөрд сәмтдән әс, гој он-
лар �әјата гајытсынлар”».
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10 Неҹә дејилмишдисә, елә
дә пејғәмбәрлик етдим. Нә-
фәс� онларын ҹанына долду,
онлар ҹанланыб ајаға галхды-
лар.* Бу, �әдди-�үдуду ҝөрүн-
мәјән бөјүк бир гошун иди.

11 Алла� мәнә деди: «Еј
бәни-адәм, бу сүмүкләр Ис-
раил евидир.+ Онлар дејирләр:
“Сүмүкләримиз гурујуб, үми-
димиз үзүлүб,, јалгыз галмы-
шыг”. 12 Сән исә пејғәмбәр-
лик едиб онлара сөјлә ки,
Күлли-Ихтијар Је�ова белә
дејир: “Еј халгым, Мән гә-
бирләринизи ачыб- сизи ора-
дан чыхараҹағам, сизи Ис-
раил торпағына ҝәтирәҹәјәм.¸

13 Гәбирләринизи ачыб сизи
орадан чыхаранда, еј халгым,
биләҹәксиниз ки, Мән Је�о-
вајам”./ 14 “Дахилинизә ру-
�уму гојаҹағам, ҹанланаҹагсы-
ныз.1 Сизи өз торпагларыныза
гајтараҹағам. Онда биләҹәкси-
низ ки, Мән Је�ова дедим, де-
дијими дә етдим”, — Је�ова бә-
јан едир».

15 Мәнә јенидән Је�ованын
сөзү назил олду: 16 «Еј бәни-
адәм, бир чубуг ҝөтүр, үстү-
нә “Јә�уда вә онунла олан� Ис-
раил халгы үчүн” сөзләрини
јаз.À Сонра башга бир чубуг ҝө-
түр, үстүнә “Әфраимин чубуғу
Јусиф үчүн вә онунла олан Ис-
раил еви үчүн”3 јаз. 17 Сон-
ра онлары бир-биринә бир-
ләшдир ки, әлиндә бир чубуг
олсун.4 18 Сојдашларын сән-
дән бунун мәнасыны сорушан-
да 19 онлара сөјлә ки, Күлли-
Ихтијар Је�ова белә дејир:
“Мән Әфраимин әлиндә тутду-
ғу Јусифин вә онунла олан Ис-
раил гәбиләләринин чубуғуну
ҝөтүрүб Јә�уданын чубуғуна
бирләшдирәҹәјәм.S Онлар Мә-
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ним әлимдә бир чубуг олаҹаг-
лар”. 20 Үстүндә јазы јазды-
ғын чубуглары әлиндә тут ки,
ҝөрсүнләр.

21 Сонра онлара сөјлә ки,
Күлли-Ихтијар Је�ова белә де-
јир: “Исраиллиләри сәпәлән-
дикләри халгларын арасындан
топлајаҹағам, онлары �әр тә-
рәфдән јығыб өз јурд-јувала-
рына гајтараҹағам.* 22 Онла-
ры бу дијарда, Исраил дағ-
ларында ва�ид халг едәҹәјәм,+

башларында бир �өкмдар ду-
раҹаг,, артыг ики халг ол-
мајаҹаглар, ики дөвләтә бө-
лүнмәјәҹәкләр.- 23 Да�а иј-
рәнҹ бүтләри, мәнфур әмәллә-
ри вә ҝүна�лары илә өзләрини
мурдарламајаҹаглар.¸ Онлар
хәјанәт едиб ҝүна�а батдылар,
Мән исә бу хәјанәти онлардан
узаглашдырыб, онлары тәмиз-
ләјәҹәјәм. Онлар Мәним хал-
гым олаҹаг, Мән исә онларын
Алла�ы./

24 Онларын падша�ы гулум
Давуд олаҹаг,1 �амысынын бир
чобаны олаҹаг.À Һөкмләрим-
лә јашајаҹаг, гајда-ганунлары-
ма дәгигликлә риајәт едәҹәк-
ләр.3 25 Ата-бабаларынызын
мәскән салдығы, гулум Јагуба
вердијим мәмләкәтдә јашаја-
ҹаглар.4 Орада �әмишәлик са-
кин олаҹаглар,S өзләри дә, өв-
ладлары да, өвладларынын өв-
ладлары да орада јашајаҹаг.m

Гулум Давуд онлара башчы
олаҹаг. U

26 Онларла сүл� ә�ди бағ-
лајаҹағам,V бу, әбәди ә�д ола-
ҹаг. Онлара торпагларыны гај-
тараҹағам, сајларыны артыра-
ҹағам,Ä мәбәдими �әмишәлик
араларында јерләшдирәҹәјәм.
27 Чадырым� онларла олаҹаг,
Мән онларын Алла�ы олаҹа-
ғам, онлар да Мәним хал-

7;B6; � �*fd/ YÀaVÀZSYC 1,SYD

гым.* 28 Бәли, мәбәдим �ә-
мишәлик онларын арасында
олаҹаг, онда халглар билә-
ҹәкләр ки, Исраили мүгәддәс
едән Мән Је�овајам”».+

38 Јенә мәнә Је�ованын
сөзү назил олду: 2 «Еј

бәни-адәм, үзүнү Мәҹуҹ өлкә-
синдән олан Јәҹуҹа,, Мәшәг вә
Тубалын- баш әмиринә тут вә
она гаршы пејғәмбәрлик едиб¸

3 сөјлә ки, Күлли-Ихтијар Је-
�ова белә дејир: “Мән сәнә гар-
шыјам, еј Јәҹуҹ, еј Мәшәг вә
Тубалын баш әмири! 4 Сәни
јолундан гајтараҹағам. Сәнин
чәнәләринә гармаг кечирәҹә-
јәм,/ сәни дәбдәбә илә ҝејин-
миш, бөјүк вә кичик гал-
ханла сила�ланмыш, гылынҹ
ојнадан бөјүк изди�амла —
ордунла,1 сүвариләринлә, ат-
ларынла бирҝә чәкиб сүрү-
јәҹәјәм. 5 Һәр бири сипәрлә,
дәбилгә илә јарагланан Фарс,
Һәбәш вә Пут,À 6 �әмчинин
Ҝүмәрлә ордусу, уҹгар шимал-
дан Түҹарма3 еви вә бүтүн ор-
дусу — чохлу-чохлу халглар сә-
нинләдир.4

7 Һајды, �азыр олун! Сән
дә, сәнинлә топлашан бүтүн
ордулар да. Онлара сән баш-
чылыг едәҹәксән.

8 Хејли вахт кечәндән сон-
ра чағырылаҹагсан�. Узун ил-
ләр сонра халгларын ичиндән
топланан, гылынҹдан гуртула-
раг чохдандыр хараба галмыш
Исраил дағларында мәскунла-
шан, диҝәр халгларын арасын-
дан чыхарылыб динҹлик ичин-
дә јашајан инсанларын тор-
пағына сохулаҹагсан.S 9 Сән,
бүтүн ордун вә сәнинлә бирҝә
чохлу халглар туфантәк онла-
рын үстүнә ҝәләҹәксиниз, өл-
кәни булуд кими өртәҹәкси-
низ”.
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10 Күлли-Ихтијар Је�ова
белә дејир: “О ҝүн сәнин ағлы-
на бәзи фикирләр ҝәләҹәк, пис
нијјәтә дүшәҹәксән. 11 Дејә-
ҹәксән: “Мүдафиәсиз кәндлә-
ри олан өлкәјә �әмлә едәҹә-
јәм.* Динҹ јашајан, горху-�үр-
кү билмәјән, диварлары, дар-
вазалары, ҹәфтәләри олмајан
кәндләрдә јашајанларын үс-
түнә ҝәләҹәјәм”. 12 Сән чох-
лу гәнимәт, талан малы газан-
маг ешгинә дүшәҹәксән. Бир
заманлар виран галмыш, сон-
радан мәскунлашмыш+ јерләрә
�үҹум едәҹәксән, халгларын
ичиндән топланмыш,, инди
вар-дөвләт, мал-мүлк јыған,-

дүнјанын мәркәзиндә јашајан
халгын үстүнә гошун чәкәҹәк-
сән.

13 Сәба¸ илә Дидан,/ Тар-
шиш1 таҹирләри илә дөјүшчү-
ләри сәнә сөјләјәҹәкләр: “Чох-
лу гәнимәт, талан малы јығма-
ға ҝедирсән? Ордуну сәфәрбәр
етмисән ки, гызыл-ҝүмүш ҝө-
түрәсән, вар-дөвләт, мал-мүлк
апарасан, чохлу гәнимәт әлә
кечирәсән?”

14 Буна ҝөрә, еј бәни-адәм,
Јәҹуҹа сөјлә ки, Күлли-Ихти-
јар Је�ова белә дејир: “О ҝүн
баша дүшәҹәксән ки, халгым
Исраил әмин-аманлыгда јаша-
јыр.À 15 Сән өз јериндән, узаг
шималдан ҝәләҹәксән,3 јанын-
да да чохлу халглардан атлара
сүвар олмуш гошун-ләшкәр,
бөјүк бир изди�ам.4 16 Өлкә-
ни бүрүјән булудлар кими,
халгым Исраилин үстүнә �ү-
ҹум чәкәҹәксән. Заманын со-
нунда сәни, еј Јәҹуҹ, өз өлкәмә
гаршы галдыраҹағам ки,S халг-
ларын ҝөзү өнүндә мүгәддәс-
лијими сәнин васитәнлә ҝөс-
тәрим, гој �амысы Мәни таны-
сын”.m

17 Күлли-Ихтијар Је�ова
белә дејир: “Гәдим ҝүнләрдә
гулларым Исраил пејғәмбәр-
ләринин дилилә �аггында да-
нышдығым кәс сән дејилсән-
ми? О пејғәмбәрләр сәни онла-
рын үстүнә ҝәтирәҹәјим барә-
дә илләр узуну пејғәмбәрлик
едибләр”.

18 “Һәмин ҝүн, Јәҹуҹ Ис-
раил торпағына сохулан ҝүн
Мән гәзәбдән алышыб-јанаҹа-
ғам, — Күлли-Ихтијар Је�о-
ва бәјан едир.* — 19 Гејзим-
лә, аловлу гәзәбимлә даныша-
ҹағам. О ҝүн Исраил торпа-
ғында ҝүҹлү зәлзәлә олаҹаг.
20 Дәрјадакы балыглар, ҝөјдә-
ки гушлар, мешәдәки �ејван-
лар, јердә сүрүнән ҹанлылар,
ҹүмлә ҹа�ан өнүмдә зағ-зағ
әсәҹәк, дағлар көкүндән гопа-
ҹаг,+ гајалар парчаланаҹаг, ди-
варлар јерә чөкәҹәк”.

21 “Бүтүн дағларымда Јә-
ҹуҹун үстүнә ҝетмәјә гылынҹ
чағыраҹағам, — Күлли-Ихти-
јар Је�ова бәјан едир. — Һәр
кәс өз гардашынын үстүнә гы-
лынҹ чәкәҹәк., 22 Ону мү�а-
кимә едәҹәјәм. Ҹанына азар
салыб, үстүнә өлүм ҝөндәриб
ону ҹәзаландыраҹағам.- Онун
да, гошунларынын да, онун-
ла олан халгларын да үзәринә¸

лејсан, долу,/ алов,1 күкүрдÀ

јағдыраҹағам. 23 Халгларын
гаршысында Өзүмү уҹалдаҹа-
ғам, мүгәддәслијими ҝөстәрә-
ҹәјәм, Өзүмү таныдаҹағам.
Онда биләҹәкләр ки, Мән Је-
�овајам”.

39 “Еј бәни-адәм, пејғәм-
бәрлик едиб Јәҹуҹа3 сөј-

лә ки, Күлли-Ихтијар Је�ова
дејир: “Мән сәнә гаршыјам, еј
Јәҹуҹ, еј Мәшәг вә Тубалын
баш әмири!4 2 Сәни јолундан
гајтараҹағам, узаг шималдан
чыхарыбS Исраил дағларына
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апараҹағам. 3 Сол әлиндән
каманы, сағ әлиндән охлары
вуруб салаҹағам. 4 Сән дә,
гошунларын да, сәнинлә олан
халглар да Исраил дағларында
мә�в олаҹагсыныз.* Сәни �әр
ҹүр јыртыҹы гуша, вә�ши �еј-
вана јем едәҹәјәм”.+

5 “Сән чөлдә мә�в олаҹаг-
сан,, чүнки буну Мән дедим”, —
бәјан едир Күлли-Ихтијар Је-
�ова.

6 “Мәҹуҹун вә адаларда
әмин-аманлыг ичиндә јашајан-
ларын үстүнә од ҝөндәрәҹә-
јәм.- О заман биләҹәкләр ки,
Мән Је�овајам. 7 Халгым Ис-
раилин арасында мүгәддәс
адымы таныдаҹағам, да�а гој-
мајаҹағам, адыма ләкә вурсун-
лар. Халглар биләҹәкләр ки,
Мән Је�овајам,¸ Исраилдә Мү-
гәддәс Алла�ам”./

8 “Бәли, пејғәмбәрлик јери-
нә јетмәлидир, јетәҹәк дә, —
дејир Күлли-Ихтијар Је�ова. —
Мән бу ҝүн �аггында хәбәр
вермишәм. 9 Исраил шә�әр-
ләринин сакинләри чыхыб си-
ла�ларла од галајаҹаглар, бө-
јүк вә кичик галханлары, ох-
каманлары, топпузлары� вә
низәләри ода атаҹаглар. Он-
ларла једди ил од галајаҹаг-
лар.1 10 Чөлдән чырпы јығ-
маг, мешәдән одун ҝәтирмәк
лазым ҝәлмәјәҹәк, чүнки си-
ла�ларла од галајаҹаглар”.
“Онлары гарәт едәнләри га-

рәт, талан едәнләри талан едә-
ҹәкләр”, — бәјан едир Күлли-
Ихтијар Је�ова.

11 “О ҝүн ЈәҹуҹаÀ Исраил-
дә, дәнизин шәрг тәрәфиндән
кечәнләрин дәрәсиндә дәфн
јери верәҹәјәм, о јер јолчу-
ларын јолуну кәсәҹәк. Ора-
да Јәҹуҹ вә онунла олан из-

7=B= � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB YS4`*-W*`mD

ди�ам басдырылаҹаг. О јер
Һәмун-Јәҹуҹ дәрәси�* адла-
наҹаг. 12 Исраил еви једди
ај әрзиндә онлары басдырыб
өлкәни тәмизләјәҹәк.+ 13 Бү-
түн өлкә ә�ли онлары дәфн
етмәклә мәшғул олаҹаг вә бу-
нунла ад-сан газанаҹаг. О ҝүн
Мән Өзүмү шәрәфләндирәҹә-
јәм”,, — Күлли-Ихтијар Је�ова
бәјан едир.

14 “Ҹамаата өлкәни сәра-
сәр долашмаг, өлкәни тәмиз-
ләмәк үчүн орталыгда га-
лан ҹәсәдләри дәфн етмәк
тапшырылаҹаг. Ахтарышлар
једди ај давам едәҹәк. 15 Өл-
кәни долашанлар инсан сүмү-
јү ҝөрдүкләри јердә нишан го-
јаҹаглар. Сонра гәбиргазанлар
онлары Һәмун-Јәҹуҹ дәрәсин-
дә- басдыраҹаглар. 16 Орада
�әмчинин Һәмуна�� адлы шә-
�әр олаҹаг. Беләҹә, ҹамаат өл-
кәни тәмизләјәҹәк”.¸

17 Сәнә исә, еј бәни-адәм,
Күлли-Ихтијар Је�ова белә де-
јир: “Һәр ҹүр гуша, вә�ши
�ејвана сөјлә: “Топлашыб ҝә-
лин. Сизин үчүн �азырлады-
ғым гурбанын, Исраил дағла-
рындакы бөјүк гурбанын әтра-
фына топлашын./ Сиз әт јејиб
ган ичәҹәксиниз.1 18 Иҝид-
ләрин әтини јејиб, дүнја рә�-
бәрләринин ганындан ичәҹәк-
синиз. Онларын �амысы Баша-
нын бәсләнмиш �ејванлары —
гоч, гојун, кечи, өкүздүрләр.
19 Сизин үчүн �азырладығым
гурбанын пијиндән дојунҹа је-
јиб, ганындан сәрхош олана-
дәк ичәҹәксиниз”.

20 Күлли-Ихтијар Је�ова
бәјан едир: “Сиз атларын, ара-
бачыларын, иҝидләрин вә дө-
јүшчүләрин әтини јејиб сүф-
рәмдә дојаҹагсыныз”.À
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21 “Мән халглар арасын-
да иззәтими ҝөстәрәҹәјәм. Он-
лар �өкмүмүн иҹрасыны вә
голумун ҝүҹүнү ҝөрәҹәкләр.*

22 О ҝүндән Исраил еви билә-
ҹәк ки, Мән онларын Алла�ы
Је�овајам. 23 Онда халглар
биләҹәк ки, Исраил еви өз ҝү-
на�ына ҝөрә сүрҝүнә апарыл-
ды, чүнки Мәнә бивәфа чых-
мышдылар.+ Буна ҝөрә дә Мән
онлардан үз дөндәрдим,, онла-
ры дүшмәнләринә тәслим ет-
дим,- �амысы гылынҹдан кечи-
рилди. 24 Мурдарлыгларына
вә асиликләринә ҝөрә онлара
ҹәза вердим. Онлардан үз дөн-
дәрдим”.

25 Күлли-Ихтијар Је�ова
дејир: “Мән Јагубун әсир дүш-
мүш балаларыны ҝери гајта-
раҹағам,¸ бүтүн Исраил еви-
нә рә�м едәҹәјәм,/ адымын
мүгәддәслијини горујаҹағам.1

26 Вәфасызлыгларына ҝөрә
алчалдыгдан сонраÀ өз јурд-
јуваларында динҹ јашаја-
ҹаглар, онлары горхудуб-�үр-
күдән олмајаҹаг.3 27 Онлары
сәпәләндикләри диҝәр халг-
лар арасындан ҝери гајтаран-
да, дүшмән өлкәләриндән топ-
лајанда4 Өзүмү онларын ара-
сында уҹалдаҹағам, халглар да
буна ша�ид олаҹаг”.S

28 “Онлары халглар арасы-
на сүрҝүн едиб, сонра �амы-
сыны бир нәфәр кими јурд-ју-
васына гајтаранда биләҹәкләр
ки, Мән онларын Алла�ы Је-
�овајам.m 29 Бир дә онлардан
үз дөндәрмәјәҹәјәм, U чүнки Ис-
раил евинин үзәринә ру�уму
төкәҹәјәм”,V — Күлли-Ихтијар
Је�ова бәјан едир».

40 Јерусәлимин ишғалы-
нын он дөрдүнҹү илин-

дә,Ä сүрҝүнүн ијирми бешинҹи
илинин әввәлиндә,W биринҹи
ајын онунҹу ҝүнүндә — �әмин

о ҝүн Је�ованын ру�у� үзәри-
мә енди вә мәни шә�әрә апар-
ды.* 2 Алла�дан назил олан
ҝөрүнтүләрдә мәни Исраил
өлкәсинә апарыб чох �үндүр
бир дағын башына гојду.+ Да-
ғын башында ҹәнуба доғру шә-
�әри хатырладан бир тикили
вар иди.

3 О, мәни ора апаранда ора-
да бир адам ҝөрдүм. Ҝөркәми
мисә бәнзәјирди,, әлиндә кә-
тан ип вә өлчү чубуғу� вар
иди.- О, дарвазанын ағзында
дурмушду. 4 О адам мәнә
деди: «Еј бәни-адәм, јахшы-јах-
шы бах, диггәтлә гулаг ас, ҝөс-
тәрдијим �әр шејә фикир вер.
Чүнки сән бура буна ҝөрә ҝәл-
мисән. Ҝөрдүјүн �әр шеји Ис-
раил евинә даныш».¸

5 Бахыб ҝөрдүм ки, мәбә-
дин әтрафына дивар чәкилиб.
О адамын әлиндә 6 гулаҹ узун-
луғунда өлчү чубуғу вар иди
(�әр гулаҹ дөрд бармаг артыг
иди)�. О, дивары өлчмәјә баш-
лады. Диварын галынлығы вә
�үндүрлүјү бир чубуг иди.

6 Сонра о, шәргә бахан дар-
вазаја ҝәлиб/ пилләкәнлә јуха-
ры галхды. Дарвазанын канда-
рыны өлчдү. Онун ени бир чу-
буг иди. О бири кандарын да
ени бир чубуг иди. 7 Һәр ке-
шикчи отағынын узунлуғу вә
ени бир чубуг иди. Кешикчи1

отаглары арасында 5 гулаҹ ара
вар иди. Ичәријә бахан дарва-
за ејваны јанындакы дарваза
кандары бир чубуг иди.

8 О, ичәријә бахан дарва-
за ејваныны өлчдү, бир чубуг
иди. 9 Сонра дарваза ејваны-
ны өлчдү, 8 гулаҹ иди. Онун
јан сүтунларыны өлчдү, онлар
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2 гулаҹ иди. Дарваза ејваны
ичәријә бахан тәрәфдә иди.

10 Шәрг дарвазасынын �әр
ики тәрәфиндә үч кешикчи
отағы вар иди. Отагларын үчү
дә ејни өлчүдә иди. Һәр ики
тәрәфдәки јан сүтунлар да
ејни өлчүдә иди.

11 Сонра дарваза ҝириши-
нин енини өлчдү, 10 гулаҹ иди.
Дарвазанын ени 13 гулаҹ иди.

12 Кешикчи отагларынын
өнүндәки артырма �әр ики тә-
рәфдә 1 гулаҹ иди. Һәр ики тә-
рәфдә олан кешикчи отагла-
рынын �әр бири 6 гулаҹ иди.

13 Бир кешикчи отағынын
дамындан� о бирисинин да-
мына гәдәр дарвазанын енини
өлчдү, 25 гулаҹ иди. Бир ҝи-
риш о бири ҝиришлә үзбәүз
иди.* 14 Сонра јан сүтунла-
ры өлчдү, �үндүрлүјү 60 гу-
лаҹ иди. Еләҹә дә �әјәтин әт-
рафындакы дарвазаларын јан
сүтунларыны өлчдү. 15 Дар-
вазанын ҝиришиндән дарваза-
нын ичиндәки ејванынын габа-
ғына кими 50 гулаҹ иди.

16 Дарвазанын ичиндә �әр
ики тәрәфдә кешикчи отагла-
рында вә јан сүтунларында
диварын ичинә доғру даралан
пәнҹәрәләр+ вар иди. Ејванла-
рын ичәрисиндә дә �әр ики тә-
рәфдә пәнҹәрәләр вар иди. Јан
сүтунларда хурма ағаҹлары,

тәсвир олунмушду.
17 Сонра о, мәни бајыр �ә-

јәтә апарды. Һәјәтин әтрафына
сәки чәкилмишди, орада јемәк
отаглары�- вар иди. Сајы отуз
олан јемәк отаглары сәкинин
үстүндә јерләширди. 18 Дар-
вазаларын јан тәрәфиндә олан
сәкинин ени дарвазанын узун-

8>B57 � ˚ÑbSY*W VSE a¾Ñ+Àb \b*¸mZ /SO
,*`mZmZ +*jmZ/*Z Ä1/S`D 8>B5; � �*O
fd/ \b*-W*`D

луғуна бәрабәр иди, бу, ашағы
сәки иди.

19 Ашағы дарвазанын гар-
шысындан ичәри �әјәтин га-
бағына гәдәр мәсафәни өлчдү,
100 гулаҹ иди. Шәрг дарваза-
сындан да, шимал дарвазасын-
дан да мәсафә ејни иди.

20 Бајыр �әјәтин бир дарва-
засы шимала бахырды. О, онун
узунлуғуну вә енини өлчдү.
21 Дарвазанын �әр ики тәрә-
финдә үч кешикчи отағы вар
иди. Онун јан сүтунларынын
вә ејванынын өлчүсү биринҹи
дарвазадакы кими иди: узун-
луғу 50 гулаҹ, ени 25 гулаҹ.
22 Пәнҹәрәләринин, ејваны-
нын, хурма ағаҹы тәсвирләри-
нин* өлчүсү шәрг дарвазасын-
дакы кими иди. Ора чыхмаг
үчүн 7 пиллә вар иди. Ејван
онларын гаршысында иди.

23 Ичәри �әјәтдә шимал
дарвазасы илә үзбәүз бир дар-
ваза, шәрг дарвазасы илә үз-
бәүз бир дарваза вар иди. О,
дарвазалар арасындакы мәса-
фәни өлчдү, 100 гулаҹ иди.

24 Сонра мәни ҹәнуб тәрә-
фә апарды, ҹәнубда дарваза
ҝөрдүм.+ Онун јан сүтунлары-
ны вә ејваныны өлчдү, өлчү-
ләри о бириләринки кими
иди. 25 Дарвазанын вә ејва-
нын �әр ики тәрәфиндә пәнҹә-
рәләр вар иди, бу пәнҹәрәләр
о бириләр кими иди. Дарва-
занын узунлуғу 50 гулаҹ, ени
25 гулаҹ иди. 26 Ора чыхмаг
үчүн 7 пиллә вар иди., Ејван
онларын гаршысында иди. Јан
сүтунларын �әр ики тәрәфин-
дә бир хурма ағаҹы тәсвири
вар иди.

27 Ичәри �әјәтдә ҹәнуба ба-
хан бир дарваза вар иди. О,
ҹәнуб тәрәфдәки ики дарваза
арасындакы мәсафәни өлчдү,
100 гулаҹ иди. 28 Сонра мәни
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зурунда хидмәт етмәк үчүн тә-
јин олунан лавилиләрдир».*

47 Сонра о, ичәри �әјәти
өлчдү, �әјәт дөрдбуҹаглы иди,
узунлуғу вә ени 100 гулаҹ
иди. Гурбанҝа� мәбәдин гар-
шысында иди.

48 Сонра о, мәни мәбәдин
ејванына ҝәтирди.+ Ејванын
ҝиришинин ики тәрәфиндәки
јан диварлары өлчдү. Һәр ики
диварын галынлығы 5 гулаҹ,
ени 3 гулаҹ иди.

49 Ејванын узунлуғу 20 гу-
лаҹ, ени 11� гулаҹ иди. Ора
чыхмаг үчүн пилләкән вар
иди. Јан диварларын јанында,
�әр ики тәрәфдә бир сүтун вар
иди.,

41 Сонра о, мәни хариҹи
мүгәддәс мәкана� апар-

ды. Бири сағда, бири сол-
да олан јан диварлары өлчдү.
Һәр ики јан диварын бир тәрә-
фи 6 гулаҹ� ениндә иди. 2 Ди-
варларын о бири тәрәфинин
ени 5 гулаҹ иди. Ҝиришин ени
10 гулаҹ иди. О, хариҹи мүгәд-
дәс мәканын узунлуғуну өлч-
дү, 40 гулаҹ иди, ени 20 гулаҹ
иди.

3 Сонра ичәри� ҝирди. Ҝи-
ришин јан диварыны өлчдү.
Диварын бир тәрәфинин ени
2 гулаҹ, о бири тәрәфинин ени
7 гулаҹ иди. Ҝиришин ени 6 гу-
лаҹ иди. 4 Сонра хариҹи мү-
гәддәс мәкана бахан бу отағы
өлчдү: узунлуғу вә ени 20 гу-
лаҹ иди.- О, мәнә деди: «Бу, Ән
мүгәддәс јердир».¸
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5 Ардынҹа мәбәдин дива-
рыны өлчдү, диварын галын-
лығы 6 гулаҹ иди. Мәбәдин әт-
рафындакы јан отагларын ени
4 гулаҹ иди.* 6 Јан отаглар
үч мәртәбәдә, бир-биринин үс-
түндә јерләширди. Һәр мәртә-
бәдә 30 отаг вар иди. Мәбә-
дин дивары бојунҹа јан отаг-
лар үчүн дајаг олан чыхынты-
лар вар иди, белә ки, дајаглар
диварын ичинә ҝирмирди.+

7 Мәбәдин �әр ики тәрәфиндә
јухары отаглара галхдыгҹа ҝе-
нәлән долама кечид� вар иди.,

Ашағы мәртәбәдән орта мәр-
тәбәјә, орадан да јухары мәр-
тәбәјә галхдыгҹа отаглар ҝе-
нишләнирди.

8 Мән мәбәдин алтында
�үндүр бүнөврә ҝөрдүм. Јан
отагларын тәмәли илә күнҹ
арасындакы мәсафә бир чубуг,
јәни 6 гулаҹ иди. 9 Јан отаг-
ларын бајыр диварынын га-
лынлығы 5 гулаҹ иди. Мәбәдин
бир �иссәси олан јан отагла-
рын јанында бош јер вар иди.

10 Мәбәдлә јемәк отагла-
рынын- арасында мәсафә ики
тәрәфдән дә 20 гулаҹ иди.
11 Бош јердән јан отаглара
ҝириш вар иди. Ҝиришин бири
шималда, бири дә ҹәнубда иди.
Бош јерин ени �әр тәрәфдә
5 гулаҹ иди.

12 Гәрб тәрәфдә 70 гулаҹ
ениндә, 90 гулаҹ узунлуғунда
бир бина вар иди. Бина ачыг
са�әјә бахырды. Бинанын ди-
варларынын галынлығы �әр
тәрәфдә 5 гулаҹ иди.

13 О, мәбәди өлчдү. Мәбә-
дин узунлуғу 100 гулаҹ иди.
Ачыг са�ә, бина вә онун дивар-
лары да 100 гулаҹ узунлу-
ғунда иди. 14 Мәбәдин шәргә
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бахан габаг �иссәсинин вә
ачыг са�әнин ени 100 гулаҹ
иди.

15 О, үзү ачыг са�әјә бахан
архадакы бинанын узунлуғуну,
онун ики тәрәфдәки дә�лизлә-
рини өлчдү, 100 гулаҹ иди.
Хариҹи вә дахили мүгәддәс

мәканы,* �әјәтә бахан ејван-
лары, 16 �абелә, бу үчүнүн
кандарларыны, даралан пән-
ҹәрәләрини+ вә дә�лизләри-
ни өлчдү. Кандарын јанында-
кы дивар дөшәмәдән пәнҹәрә-
јә кими тахта лөв�әләрлә, өр-
түлмүшдү. Пәнҹәрәләрин үстү
дә өртүлү иди. 17 Ҝиришин
үстүнүн, мәбәдин ичәриси-
нин, бајырынын вә бүтүн ди-
варларынын өлчүсү ҝөтүрүл-
дү. 18 Орада кәрруб- вә хур-
ма ағаҹы¸ тәсвирләри ојулмуш-
ду. Ики кәрруб арасында бир
хурма ағаҹы тәсвир олунмуш-
ду. Кәррубларын ики үзү вар
иди. 19 Хурма ағаҹына бир
јандан инсан үзү, о бири јан-
дан шир үзү бахырды./ Мә-
бәдин �әр јанында тәсвирләр
бу ҹүр ојулмушду. 20 Дөшә-
мәдән ҝиришин үст �иссәсинә
кими мүгәддәс мәканын дива-
рында кәрруб вә хурма ағаҹы
тәсвирләри ојулмушду.

21 Мүгәддәс мәканын јан
тахталары� дөрдкүнҹ иди.1

Мүгәддәс јерин� гаршысында
22 тахта гурбанҝа�аÀ охшар
бир шеј ҝөрдүм. Һүндүрлүјү
3 гулаҹ, узунлуғу 2 гулаҹ иди.
Күнҹ дајаглары вар иди. Онун
алты вә јанлары тахтадан дү-
зәлдилмишди. О, мәнә деди:
«Је�ованын �үзурундакы маса
будур».3

23 Хариҹи мүгәддәс мәка-
нын да, мүгәддәс јерин дә ики-
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тајлы гапысы вар иди.* 24 Га-
пыларын �әр тајы ики ганад-
лы, гатланан иди. Тајларын
�әр бири белә иди. 25 Мүгәд-
дәс мәканын гапылары үзә-
риндә диварларда олдуғу ки-
ми, кәрруб вә хурма ағаҹы
тәсвирләри ојулмушду.+ Ба-
јырда, ејванын габаг тәрәфин-
дә, үстдә тахта чыхынты вар
иди. 26 Ејванын �әр ики тә-
рәфиндә, мәбәдин јан отагла-
ры вә чыхынтылар боју дива-
рын ичинә доғру даралан пән-
ҹәрәләр, вә хурма ағаҹы тәс-
вирләри вар иди.

42 Сонра о, мәни шимал тә-
рәфә, бајыр �әјәтә ҝә-

тирди.- Мәни јемәк отаглары
олан јерә апарды. О јер бити-
шик бинадан шималда,¸ ачыг
са�әнин јанында јерләширди./

2 Оранын шимал гапысы тә-
рәфдән узунлуғу 100 гулаҹ�,
ени 50 гулаҹ иди. 3 О јер
ени 20 гулаҹ олан ичәри �ә-
јәтлә бајыр �әјәтин даш дө-
шәмәси арасында јерләшир-
ди.1 Орада јемәк отагларындан
ибарәт үзбәүз ики үчмәртә-
бәли бина вар иди. Бинала-
рын ејванлары вар иди. 4 Бу
биналарын арасында ени 10 гу-
лаҹ, узунлуғу 100 гулаҹ олан
јол вар иди.À Отагларын гапы-
сы шимала ачылырды. 5 Ју-
хары мәртәбәдә ејванлар да�а
чох јер тутдуғундан орадакы
отаглар ашағы вә орта мәртә-
бәдәки отаглардан енсиз иди.
6 Биналар үчмәртәбәли иди,
амма �әјәтдәки сүтунлар кими
сүтунлары јох иди. Буна ҝөрә
дә јухары мәртәбәнин са�әси
ашағы вә орта мәртәбәләрин
са�әсиндән аз иди.

7 Бајыр �әјәт тәрәфдәки је-
мәк отагларынын јанында,
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о бири јемәк отаглары илә үз-
бәүз даш �асар вар иди. Онун
узунлуғу 50 гулаҹ иди. 8 Ба-
јыр �әјәт тәрәфдәки јемәк
отагларынын узунлуғу 50 гу-
лаҹ, мүгәддәс мәкан тәрәфдә-
киләрин исә узунлуғу 100 гу-
лаҹ иди. 9 Бајыр �әјәтдән је-
мәк отагларына ҝирмәк үчүн
шәрг тәрәфдә ҝириш вар иди.

10 Һәјәтин даш �асарындан
ичәридә�, шәргә доғру, ачыг
са�ә илә бинанын јанында
да јемәк отаглары вар иди.*

11 Шималдакы јемәк отагла-
ры кими, онларын да арасын-
да јол вар иди.+ Онларын ени,
узуну, чыхышлары, гурулушу
ејни иди. Ҝиришләри 12 ҹә-
нуб тәрәфдәки јемәк отаглары-
нын ҝиришләри кими иди. Јо-
лун башында, шәрг тәрәфдә-
ки �асарын гаршысында гапы
вар иди. Орадан ичәри ҝирмәк
олурду.,

13 Сонра о, мәнә деди: «Ши-
малда вә ҹәнубда ачыг са�ә-
нин јанындакы јемәк отагла-
ры мүгәддәсдир.- Орада Је�о-
ванын �үзуруна ҝәлән ка�ин-
ләр ән мүгәддәс тәгдимәләри
јејирләр.¸ О јер мүгәддәс олду-
ғу үчүн ораја ән мүгәддәс тәг-
димәләри, тахыл тәгдимәсини,
ҝүна� гурбаныны вә тәгсир
гурбаныны гојурлар./ 14 Ора
ҝирән ка�инләр хидмәт вахты
әјинләриндә олан палтарла-
ры чыхармамыш мүгәддәс јер-
дән бајыр �әјәтә чыха билмәз-
ләр.1 Чүнки палтарлар мүгәд-
дәсдир. Ҹамаатын ҝирә билди-
ји јерләрә ҝетмәк үчүн онлар
башга палтар ҝејинмәлидир-
ләр».

15 О, мәбәдин дахили �ис-
сәсини өлчәндән сонра мәни
шәргә бахан дарвазадан чы-

86B5> � ÁÀ`eÀZB /*j Ñ*a*`mZmZ
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хартды.* О, бүтүн әразини
өлчдү.

16 Шәрг тәрәфи өлчү чубу-
ғу� илә өлчдү, бир тәрәфдән о
бири тәрәфә мәсафә 500 чубуг
узунлуғунда иди.

17 Шимал тәрәфи өлчдү,
өлчү чубуғу илә 500 чубуг
узунлуғунда иди.

18 Ҹәнуб тәрәфи өлчдү,
өлчү чубуғу илә 500 чубуг
узунлуғунда иди.

19 Гәрб тәрәфи долашыб
өлчдү, өлчү чубуғу илә 500 чу-
буг узунлуғунда иди.

20 О, әразини дөрд тәрәф-
дән өлчдү. Онун �әр тәрәфинә
500 чубуг узунлуғунда вә 500
чубуг ениндә+ дивар чәкил-
мишди., Дивар мүгәддәс јерлә
ади јери ајырырды.-

43 Сонра о, мәни шәргә ба-
хан дарвазаја апарды.¸

2 Ҝөрдүм ки, шәргдән Исраи-
лин Алла�ынын ҹалалы ҝә-
лир./ Онун сәси ҝур-ҝур ахан
суларын сәсинә бәнзәјирди,1

ҹалалындан јер үзү бәрг ву-
рурду.À 3 Ҝөрдүкләрим мән�
шә�әри мә�в етмәјә ҝәләндә
мәнә назил олан ҝөрүнтүнү
хатырладырды, Кәбәр чајынын
јанында ҝөрдүкләримә охша-
јырды.3 Онда мән үзүстә јерә
дөшәндим.

4 Сонра Је�ованын ҹалалы
шәргә бахан дарвазадан мәбә-
дә ҝирди.4 5 Ру� мәни ју-
хары галдырыб ичәри �әјә-
тә ҝәтирди. Ҝөрдүм ки, мә-
бәд Је�ованын ҹалалы илә
долуб.S 6 Сонра кимсә мәбәд-
дән мәнимлә данышмаға баш-
лады. Адам јахынлашыб ја-
нымда дурду.m 7 Алла� мәнә
деди:
«Еј бәни-адәм, бура тах-

тымы U гурдуғум, ајағымыV
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гојдуғум јердир. Исраил хал-
гы арасында әбәдилик бурада
јашајаҹағам.* Исраил еви ар-
тыг нә өзләринин, нә дә пад-
ша�ларынын хәјанәти� илә,
өлән падша�ларынын ҹәсәдлә-
ри илә мүгәддәс адыма ләкә
ҝәтирмәјәҹәк.+ 8 Онлар кан-
дарларыны евимин кандары-
нын јанына, јан тахталарыны
евимин јан тахтасынын јаны-
на гојурлар, арамызда јал-
ныз бир дивар вар., Ијрәнҹ
әмәлләри илә мүгәддәс ады-
ма ләкә ҝәтирдиләр, Мән дә
гәзәбләниб онлары мә�в ет-
дим.- 9 Гој инди өз хәјанәт-
ләрини вә падша�ларынын ҹә-
сәдләрини Мәндән узаг етсин-
ләр. Онда әбәдијјән онларын
арасында јашајарам.¸

10 Еј бәни-адәм, Исраил ә�-
линә мәбәди тәсвир ет ки,/ ҝү-
на�ларына ҝөрә хәҹаләт чәк-
синләр.1 Гој мәбәдин лаји-
�әсини өјрәнсинләр. 11 Әҝәр
тутдуглары бүтүн әмәлләрдән
утансалар, онларын ҝөзү габа-
ғында мәбәдин тәсвирини чәк,
онун гурулушуну, ҝириш вә
чыхышларыны ҝөстәр.À Онла-
ра мәбәдлә бағлы бүтүн ганун-
лары билдир ки, онун там тәс-
виринә вә ганунларына диггәт
јетириб �әр шеји олдуғу кими
јеринә јетирсинләр.3 12 Мә-
бәдлә бағлы ганун будур: да-
ғын башындакы бүтүн әрази
сон дәрәҹә мүгәддәс јердир.4

Бу, мәбәдлә бағлы ганундур.
13 Гурбанҝа�ын гулаҹла өл-

чүсү беләдирS (�әр гулаҹ дөрд
бармаг артыгдыр)�: бүнөврә-
нин �үндүрлүјү 1 гулаҹ, ени
1 гулаҹ, әтрафындакы чыхын-
ты 1 гарышдыр�. Гурбанҝа�ын
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бүнөврәси беләдир. 14 Бү-
нөврәдән алт сәкинин үстү-
нә кими �үндүрлүк 2 гулаҹ,
ен 1 гулаҹдыр. Кичик сәки-
дән бөјүк сәкинин үстүнә
кими �үндүрлүк 4 гулаҹ, ен
1 гулаҹдыр. 15 Гурбанҝа�ын
оҹағынын �үндүрлүјү 4 гу-
лаҹдыр. Гурбанҝа�ын оҹаг
�иссәсиндән јухарыја доғру
дөрд бујнуз чыхыр.* 16 Оҹаг
дөрдбуҹаглыдыр, узунлуғу вә
ени 12 гулаҹдыр.+ 17 Сәкинин
дөрд тәрәфинин узунлуғу вә
ени 14 гулаҹдыр, әтрафындакы
чыхынты јарым гулаҹ, бүнөв-
рәси �әр тәрәфдән 1 гулаҹдыр.
Пилләләри шәргә бахыр».
18 О, сонра мәнә деди ки, еј

бәни-адәм, Күлли-Ихтијар Је-
�ова белә дејир: «Гурбанҝа�
тикиләндә бу ҝөстәришләрә
риајәт един ки, јандырма гур-
банлары тәгдим етмәк вә гур-
банҝа�ын үзәринә ган чилә-
мәк мүмкүн олсун».,

19 Күлли-Ихтијар Је�ова
дејир: «Ҝүна� гурбаны- кими
нахырдан бир ҹаван буға ҝө-
түр, Садығын нәслиндән¸ олуб
�үзурумда хидмәт едән лави-
ли ка�инләрә вер. 20 Гандан
бир аз ҝөтүрүб гурбанҝа�ын
дөрд бујнузуна, сәкинин дөрд
күнҹүнә вә әтрафындакы чы-
хынтыја чәк. Беләҹә, гурбан-
ҝа�ы пак едиб, онун үчүн
кәффарә вер./ 21 Сонра ҝү-
на� гурбаны олан ҹаван буға-
ны ҝөтүр. Гој ону мәбәдин тә-
јин олунмуш јериндә, мүгәд-
дәс мәкандан кәнарда јан-
дырсынлар.1 22 Икинҹи ҝүн
ҝүна� гурбаны олараг сағлам
тәкә тәгдим ет. Гој гурбанҝа-
�ы ҹаван буға илә пак етдик-
ләри кими, тәкә илә дә пак ет-
синләр».

23 «Гурбанҝа�ы паклајыб
гуртарандан сонра нахырдан
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сағлам бир ҹаван буға вә сү-
рүдән сағлам бир гоч ҝө-
түрүб 24 Је�ованын өнүнә
ҝәтирәрсән. Ка�инләр онла-
рын үстүнә дуз* сәпиб онла-
ры Је�оваја јандырма гурбаны
кими тәгдим етмәлидирләр.
25 Једди ҝүн әрзиндә �әр ҝүн
ҝүна� гурбаны олараг тәкә
ҝәтирәрсән,+ �абелә, нахыр-
дан бир ҹаван буға вә сүрүдән
бир гоч тәгдим едәрсән. Һеј-
ванлар гүсурсуз олмалыдыр.
26 Једди ҝүн әрзиндә гурбан-
ҝа� үчүн кәффарә верилмәли
вә о пак едилмәлидир. Бун-
дан сонра гурбанҝа�дан исти-
фадә етмәк олар. 27 Бу ҝүн-
ләр баша чатандан сонра,
сәккизинҹи ҝүндән, башлаја-
раг, ка�инләр сизин јандырма
гурбанларынызы вә үнсијјәт
гурбанларынызы гурбанҝа�да
тәгдим едәҹәкләр. Мән дә сиз-
дән разы галаҹағам»,- — дејә
бәјан едир Күлли-Ихтијар Је-
�ова.

44 О, мәни ҝери, мүгәддәс
мәканын шәргә бахан

бајыр дарвазасынын јанына
ҝәтирди.¸ Дарваза бағлы иди./

2 Је�ова мәнә деди: «Бу дар-
ваза бағлы галаҹаг, ачылмаја-
ҹаг. Һеч ким бу дарвазадан
ичәри ҝирмәјәҹәк. Чүнки бура-
дан Исраилин Алла�ы Је�ова
ҝириб.1 Дарваза бағлы галма-
лыдыр. 3 Јалныз сәрдар бу-
рада отуруб Је�ованын �үзу-
рунда чөрәк јејәҹәк,À чүнки о,
сәрдардыр. О, дарвазанын еј-
ванындан ҝириб-чыхаҹаг».3

4 Сонра о, мәни шимал дар-
вазасындан кечириб мәбәдин
гаршысына ҝәтирди. Ҝөрдүм
ки, Је�ованын ҹалалы Је-
�ованын мәбәдини долдуруб.4

Онда мән үзүстә јерә дөшән-
дим.S 5 Је�ова мәнә деди:
«Бәни-адәм, Мән сәнә Је�ова-

нын мәбәдилә бағлы ганунла-
ры сөјләјәҹәјәм, сән дә диг-
гәтли ол, јахшы-јахшы бах,
гулаг ас, динлә. Мәбәдин ҝи-
ришләринә, мүгәддәс мәканын
чыхышларына диггәт јетир.*

6 Үсјанкар Исраил евинә де
ки, Күлли-Ихтијар Је�ованын
сөзү будур: “Бәсдирин ијрәнҹ
ишләр ҝөрдүнүз, еј Исраил
еви! 7 Сиз үрәји вә бәдәни
сүннәт олунмамыш јаделлилә-
ри мүгәддәс мәканыма ҝәти-
рирсиниз, онлар да мәбәди-
ми мурдарлајырлар. Бир тә-
рәфдән Мәнә чөрәк, пиј, ган
тәгдим едирсиниз, о бири тә-
рәфдән ијрәнҹ әмәлләринизлә
арамыздакы ә�ди позурсунуз.
8 Мүгәддәс әшјаларымын геј-
динә галмырсыныз.+ Мүгәд-
дәс мәканымла бағлы ишлә-
ри башгаларына тапшырырсы-
ныз”.

9 Күлли-Ихтијар Је�ова де-
јир: “Исраилдә јашајан үрәји
вә бәдәни сүннәт олунмамыш
�еч бир јаделли мүгәддәс мә-
каныма ҝирмәјәҹәк!”

10 “Исраил Мәндән үз дөн-
дәриб ијрәнҹ бүтләринин да-
лынҹа ҝедәндә Мәндән узаг-
лашмыш лавилиләр, әмәллә-
ринин ҹәзасыны чәкәҹәкләр.
11 Сонра исә мүгәддәс мәка-
нымда гуллуг едәҹәкләр. Он-
лар мәбәдин дарвазаларына
нәзарәт едәҹәк,- мәбәддә хид-
мәт едәҹәкләр. Халг үчүн јан-
дырма гурбанлары вә баш-
га гурбанлар кәсәҹәкләр,
халгын өнүндә дуруб онла-
ра хидмәт едәҹәкләр. 12 О
ки онлар халга ијрәнҹ бүт-
ләринин өнүндә хидмәт ет-
диләр, Исраил евини ҝүна-
�а јуварлајан, бүдрәдән даш
олдулар,¸ буна ҝөрә Мән он-
ларын әлеј�инә әлими галды-
рыб анд ичирәм, — бәјан едир
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Күлли-Ихтијар Је�ова. — Он-
лар ҝүна�ларынын ҹәзасыны
чәкәҹәкләр. 13 Ка�инлик ет-
мәк үчүн �үзурума ҝәлмәјә-
ҹәкләр, мүгәддәс вә сон дә-
рәҹә мүгәддәс шејләрә јахын-
лашмајаҹаглар. Мурдар иш-
ләринә ҝөрә алчалаҹаглар.
14 Амма онлара мәбәд ишлә-
рини, орада иҹра олунан хид-
мәти вә бүтүн ҝөрүлмәли иш-
ләри �әвалә едәҹәјәм”.*

15 “Исраиллиләр мәндән үз
дөндәрәндә+ мүгәддәс мәка-
нымдакы ишләрә бахан лави-
ли ка�инләр, Садығын оғулла-
ры, исә Мәнә хидмәт едәҹәк,
�үзурумда дуруб Мәнә пиј- вә
ган¸ тәгдим едәҹәк, — дејә
Күлли-Ихтијар Је�ова бәјан
едир. — 16 Онлар Мәним мү-
гәддәс мәканыма ҝирәҹәк,
Мәнә хидмәт етмәк үчүн маса-
ма јахынлашаҹаг,/ өнүмдә да-
шыдыглары мәсулијјәти јери-
нә јетирәҹәкләр.1

17 Онлар ичәри �әјәтин
дарвазаларына дахил олан-
да кәтан палтар ҝејинмәли-
дирләр.À Ичәри �әјәтин дарва-
заларында вә ичәридә хидмәт
едәндә әјинләриндә јундан �еч
нә олмамалыдыр. 18 Башла-
рына кәтан чалма гојмалы
вә кәтан туман ҝејиниб буд-
ларыны өртмәлидирләр.3 Тәр-
ләдән парчадан �еч нә ҝе-
јинмәмәлидирләр. 19 Ҹамаа-
тын олдуғу бајыр �әјәтә
чыханда исә хидмәт палтар-
ларыны сојунмалы4 вә онла-
ры мүгәддәс јемәк отаглары-
на� гојмалыдырлар.S Әјинләри-
нә башга палтар ҝејмәлидир-
ләр ки, палтарлары илә
мүгәддәслији ҹамаата өтүр-
мәсинләр. 20 Онлар башла-
рыны кечәл етмәмәли,m сач-
ларыны узатмамалыдырлар,

88B5= � �*fd/ Yº-À//Àa \b*-W*`*D

анҹаг кәсиб дүзәлтмәлидир-
ләр. 21 Ка�инләр ичәри �әјә-
тә ҝирәндә шәраб ичмәмәли-
дирләр.* 22 Онлар дул, јахуд
бошанмыш гадын ала билмәз-
ләр.+ Ја Исраил өвладларын-
дан олан бакирә гызла, ја да
дул галмыш ка�ин арвады илә
евләнә биләрләр”.,

23 “Онлар Мәним халгыма
мүгәддәслә ади шеји, пакла
мурдар шеји ајырд етмәји өј-
рәтмәлидирләр.- 24 Мүба�и-
сәли мәсәләдә �акимлик етмә-
ли,¸ Мәним �өкмләримә мүва-
фиг гәрар вермәлидирләр./

Бајрамларла бағлы гајда-га-
нунларыма риајәт етмәли,1

шәнбәләрими мүгәддәс тутма-
лыдырлар. 25 Мејитә јахын
ҝедиб өзләрини мурдарлама-
малыдырлар. Лакин ата-анала-
рына, оғул-гызларына, гардаш-
ларына вә субај баҹыларына
ҝөрә өзләрини мурдарлаја би-
ләрләр.À 26 Ка�ин пакланды-
ғы ҝүндән хидмәтә башлаја-
на кими једди ҝүн ҝөзләмәли-
дир. 27 Мүгәддәс јердә хид-
мәт етмәк үчүн ичәри �әјәтә,
мүгәддәс јерә ҝирдији ҝүн
ҝүна� гурбаны тәгдим етмәли-
дир”,3 — Күлли-Ихтијар Је�ова
бәјан едир.

28 “Мираса ҝәлдикдә исә
онларын мирасы Мәнәм.4 Он-
лара Исраилдә пај� вермәјин,
онларын пајы Мәнәм. 29 Он-
лар тахыл тәгдимәси,S ҝүна�
вә тәгсир гурбаны јејәҹәкләр.m

Исраилдә мүгәддәс мәгсәд
үчүн ајрылан �әр шеј онларын
олаҹаг. U 30 Мә�сулунузун ән
јахшы нүбары вә вердијиниз
�әр бир бәхшиш ка�инләрә
мәхсус олаҹаг.V Һәмчинин та-
хылынызын илк јармасы-
ны ка�инләрә вермәлисиниз.Ä

Белә етсәниз, �еч вахт еви-
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низдән рузи-бәрәкәт әскик ол-
маз.* 31 Ка�инләр өлмүш, ја-
худ парчаланмыш гуш вә �еј-
ван әти јемәмәлидирләр”.+

45 “Өлкәни ирс олараг бө-
лүшдүрдүјүнүз заман,

Је�оваја да өлкәдән пај, мү-
гәддәс пај ајырмалысыныз.-

Онун узунлуғу 25 000 гу-
лаҹ�, ени 10 000 гулаҹ олма-
лыдыр.¸ Бүтүн бу са�ә мүгәд-
дәс олаҹаг. 2 Орада мүгәд-
дәс јер үчүн 500 гулаҹ ениндә
вә узунлуғунда дөрдбуҹаглы
са�ә,/ онун да �әр тәрәфин-
дә 50 гулаҹ ениндә отлаг ола-
ҹаг.1 3 Сон дәрәҹә мүгәддәс
јер олан мүгәддәс мәкан узун-
луғу 25 000 гулаҹ, ени 10 000 гу-
лаҹ олан әразидә јерләшә-
ҹәк. 4 О, Је�ованын �үзурун-
да хидмәт едән ка�инләрин,À

мүгәддәс мәкан хидмәтчилә-
ринин торпағындан ајрылмыш
мүгәддәс пај олаҹаг.3 Бурада
онларын еви јерләшәҹәк. Бу
мүгәддәс јердә �әмчинин мү-
гәддәс мәкан олаҹаг.

5 Мәбәд хидмәтчиләри олан
лавилиләр үчүн 25 000 гулаҹ
узунлуғунда, 10 000 гулаҹ енин-
дә са�ә ајрылаҹаг4 вә онларын
20 јемәк отағы�S олаҹаг.

6 Шә�әр үчүн 25 000 гулаҹ
узунлуғунда (мүгәддәс паја
мүвафиг), 5000 гулаҹ ениндә
са�ә ајырын.m Бура бүтүн Ис-
раил евинә мәхсус олаҹаг.

7 Мүгәддәс пајын вә шә�әр
үчүн ајрылмыш са�әнин �әр
ики тәрәфиндәки торпаглар
сәрдара мәхсус олаҹаг. Тор-
паглар мүгәддәс пај вә шә-
�әр үчүн ајрылмыш са�әнин
јан тәрәфләриндә, гәрбдә вә
шәргдә олаҹаг. Бу торпаг зола-
ғынын гәрб сәр�әдиндән шәрг
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сәр�әдинәдәк узунлуғу гәби-
ләләрдән биринин пајына мү-
вафиг олаҹаг.* 8 Бу торпаг-
лар Исраилдә сәрдара мәхсус
олаҹаг. Мәним гојдуғум рә�-
бәрләр артыг халга зүлм етмә-
јәҹәк.+ Онлар Исраил евинә гә-
биләләринә ҝөрә торпаг верә-
ҹәкләр”.,

9 Күлли-Ихтијар Је�ова бе-
лә дејир: “Еј Исраил рә�бәрлә-
ри, сиз лап ағыны чыхартды-
ныз!”
“Зүлмә, ҹәфаја сон гојун.

Һагг-әдаләтдән јапышын,- бәс-
дир халгымы талан етди-
низ,¸ — бәјан едир Күлли-Ихти-
јар Је�ова. — 10 Тәрәзиниз,
ефа� вә бат� өлчүнүз дүзҝүн
олсун!/ 11 Ефа вә бат өл-
чүсү сабит олмалыдыр. Бат да,
ефа да �омерин� онда бири-
нә бәрабәр олмалыдыр. Һомер
өлчү ва�иди олаҹаг. 12 Ше-
кел�1 20 ҝераја� бәрабәр ол-
малыдыр; 20 шекел, үстәҝәл
25 шекел, үстәҝәл 15 шекел
1 мане�� едәҹәк”.

13 “Бәхшиш олараг �әр �о-
мер буғдадан вә �әр �омер
арпадан ефанын алтыда бири-
ни ҝәтирмәлисиниз. 14 Јағы
батла өлчүб вермәлисиниз.
Бат корун� онда бири гәдәр-
дир; 10 бат 1 �омердир, 1 �омер
10 бата бәрабәрдир. 15 Ис-
раилдәки �ејван сүрүләрин-
дән �әр 200 гојундан бирини
тәгдим етмәлисиниз. Бу бәх-
шишләр халг үчүн кәффарә
оларагÀ тахыл тәгдимәси,3 јан-
дырма гурбаны,4 үнсијјәт гур-
баны кими ҝәтириләҹәк”,S —
Күлли-Ихтијар Је�ова бәјан
едир.

16 “Бүтүн өлкә ҹамааты бу
бәхшиши Исраилин сәрдарына
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ҝәтирәҹәк.* 17 Сәрдар исә
бајрамлар вахты,+ тәзә ај мәра-
симиндә, шәнбә ҝүнләриндә,,

Исраил евинин бүтүн бајрам-
ларында- јандырма гурбаны,¸

тахыл тәгдимәси/ вә шәраб
тәгдимәсинә ҝөрә ҹавабде�-
лик дашыјаҹаг. Ҝүна� гурба-
ныны, тахыл тәгдимәсини, јан-
дырма вә үнсијјәт гурбанлары-
ны сәрдар тәмин едәҹәк ки,
Исраил еви үчүн кәффарә ве-
рилсин”.

18 Күлли-Ихтијар Је�ова
белә дејир: “Биринҹи ајын би-
ринҹи ҝүнү сағлам, ҹаван
буға ҝөтүрүб мүгәддәс мәка-
ны пак един.1 19 Ка�ин ҝү-
на� гурбанынын ганындан ҝө-
түрүб мәбәдин јан тахтасына,À

гурбанҝа�ын сәкисинин дөрд
күнҹүнә, ичәри �әјәтин дарва-
засынын јан тахтасына чәкмә-
лидир. 20 Сә�вән, јахуд бил-
мәдән ҝүна� едән үчүн ајын
једдинҹи ҝүнү буну етмәли-
синиз.3 Һәмчинин мәбәд үчүн
кәффарә вермәлисиниз.4

21 Биринҹи ајын он дөрдүн-
ҹү ҝүнү Пасха бајрамыны ке-
чирин.S Једди ҝүн мајасыз чө-
рәк јејин.m 22 О ҝүн сәрдар
өзү үчүн вә өлкәнин бүтүн
ҹамааты үчүн ҝүна� гурбаны
олараг ҹаван буға �азырлаја-
ҹаг. U 23 Једди ҝүн сүрән бај-
рамын �әр ҝүнүндә о,V Је�о-
ваја јандырма гурбаны олараг
7 сағлам, ҹаван буға вә 7 сағ-
лам гоч, еләҹә дә ҝүна� гурба-
ны олараг �әр ҝүн 1 тәкә �а-
зырлајаҹаг. 24 Тахыл тәгди-
мәси кими �әр ҹаван буға үчүн
вә �әр гоч үчүн 1 ефа тахыл,
�әр ефа үчүн исә 1 �ин� јағ
версин.

25 Једдинҹи ајын он бешин-
ҹи ҝүнү башлајан бајрамын
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једди ҝүнү әрзиндә* дә сәрдар
ејни ҝүна� гурбаныны, јандыр-
ма гурбаныны, тахыл тәгдимә-
сини вә јағы тәмин едәҹәк”».

46 «Күлли-Ихтијар Је�ова
белә дејир: “Ичәри �әјә-

тин шәргә бахан дарвазасы+

алты иш ҝүнү әрзиндә, бағ-
лы галмалыдыр,- амма шән-
бә ҝүнү вә тәзә ај мәраси-
миндә ачыг олмалыдыр.
2 Сәрдар бајырдан, дарваза-
нын ејванындан ичәри ҝи-
риб дарвазанын јан тахтасы-
нын јанында дурмалыдыр.¸ Ка-
�инләр онун јандырма гурба-
ныны вә үнсијјәт гурбаныны
тәгдим етмәлидир. О, дарваза-
нын кандарында сәҹдә гылыб
бајыра чыхмалыдыр. Дарваза
исә ахшама гәдәр бағланма-
малыдыр. 3 Өлкә ә�алиси дә
шәнбә ҝүнү вә тәзә ај мәраси-
миндә �әмин дарвазанын ҝи-
ришиндә Је�ованын �үзурун-
да әјилиб сәҹдә гылмалыдыр./

4 Сәрдар шәнбә ҝүнү јан-
дырма гурбаны олараг Је�ова-
нын өнүнә 6 сағлам еркәк гузу
вә 1 сағлам гоч ҝәтирмәли-
дир.1 5 Гоч үчүн 1 ефа�, гузу-
лар үчүн исә нә гәдәр верә би-
лирсә, о гәдәр тахыл тәгдимә-
си версин. Һәмчинин �әр ефа
тахыл тәгдимәси илә бәрабәр
1 �ин� јағ ҝәтирсин.À 6 Тәзә
ај мәрасими ҝүнүндә сағлам,
ҹаван буға, 6 еркәк гузу вә
1 гоч тәгдим олунмалыдыр.
Һејванларын �амысы сағлам
олмалыдыр.3 7 Сәрдар ҹаван
буға үчүн 1 ефа, гоч үчүн 1 ефа,
гузулар үчүнсә нә гәдәр верә
билирсә, о гәдәр тахыл тәгди-
мәси версин. О, �әр ефа тахыл
тәгдимәси илә бәрабәр 1 �ин
јағ тәгдим етмәлидир.

8 Сәрдар дарвазанын ејва-
нындан ичәри ҝирмәли, ејни
јолла да бајыра чыхмалыдыр.4
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9 Өлкә ә�алиси бајрамлар вах-
ты Је�ованын �үзурунда иба-
дәт етмәјә ҝәләндә* шимал
дарвазасындан ҝирәнләр+ ҹә-
нуб дарвазасындан чыхмалы,,

ҹәнуб дарвазасындан ҝирән-
ләр исә шимал дарвазасындан
чыхмалыдырлар. Һеч ким ҝир-
дији дарвазадан чыхмамалы-
дыр, үзбәүз дарвазадан чыхма-
лыдыр. 10 Араларында олан
сәрдар да онлар ичәри ҝирән-
дә ҝирмәли, бајыра чыханда
чыхмалыдыр. 11 Бајрамларда
вә тәнтәнәли мәрасимләрдә ҹа-
ван буға үчүн 1 ефа, гоч үчүн
1 ефа, гузулар үчүнсә нә гә-
дәр верә билирсә, о гәдәр та-
хыл тәгдимәси версин. Һәмчи-
нин �әр ефа тахыл тәгдимәси
илә бәрабәр 1 �ин јағ тәгдим
етмәлидир.-

12 Сәрдар јандырма гурба-
ныны,¸ јахуд үнсијјәт гурба-
ныны Је�оваја көнүллү тәгди-
мә кими верәндә шәргә бахан
дарвазаны онун үчүн ачмаг
лазымдыр. О, јандырма гурба-
ныны вә үнсијјәт гурбаныны
шәнбә ҝүнүндәки кими �азыр-
ламалыдыр./ Чыхыб ҝедәндән
сонра дарвазаны архасынҹа
бағламаг лазымдыр.1

13 Һәр ҝүн Је�ова үчүн јан-
дырма гурбаны олараг 1 сағ-
лам еркәк тоғлу �азырланма-
лыдыр.À Буну �әр сә�әр етмәк
лазымдыр. 14 Бунунла јана-
шы, �әр сә�әр ефанын алтыда
бири гәдәр тахыл тәгдимәси
вә нарын уна сәпмәк үчүн �и-
нин үчдә бири гәдәр јағ ҝәти-
рилмәлидир. Бу тахыл тәгди-
мәси Је�оваја даим ҝәтирил-
мәлидир. Бу, �әмишәлик га-
нундур. 15 Мүнтәзәм олараг
јандырма гурбаны кими �әр
сә�әр еркәк гузу, тахыл тәгди-
мәси вә јағ ҝәтирилмәлидир”.

16 Күлли-Ихтијар Је�ова
белә дејир: “Әҝәр сәрдар оғул-
ларына мирас версә, онда ми-
рас онлара мәхсус олаҹаг.
Бу, онларын ирсән алдыглары
мүлк олаҹаг. 17 Амма о, гул-
лугчуларындан биринә өз ир-
синдән пај версә, �әмин о
пај азадлыг илинәдәк онун-
ку олаҹаг,* сонра јенә сәрда-
рын ихтијарына кечәҹәк. Јал-
ныз оғуллара верилән мирас
�әмишәлик онлара мәхсус ола-
ҹаг. 18 Сәрдар ҹамааты зор-
ла мүлкүндән чыхарараг хал-
гын мирасыны әлиндән алма-
малыдыр. О, оғланларына өз
мүлкүндән ирс вермәлидир
ки, халгымдан �еч ким өз мүл-
күндән дидәрҝин дүшмәсин”».

19 Сонра о, мәни ка�инлә-
рин мүгәддәс јемәк отаглары-
на�, шимала бахан+ отаглара
апаран дарвазанын јанында-
кы ҝиришдән ичәри ҝәтирди.,

Орада, гәрб тәрәфдә архада
јер вар иди. 20 О, мәнә деди:
«Бурада ка�инләр тәгсир вә
ҝүна� гурбаныны гајнадаҹаг,
тахыл тәгдимәсини биширә-
ҹәк.- Беләҹә, �еч нәји бајыр �ә-
јәтә чыхарыб мүгәддәслији ҹа-
маата өтүрмәјәҹәкләр».¸

21 О, мәни бајыр �әјәтә чы-
харды, �әјәтин дөрд күнҹүн-
дән кечирди. Ҝөрдүм ки, ба-
јыр �әјәтин �әр күнҹүндә �ә-
јәт вар. 22 Һәјәтин дөрд күн-
ҹүндә 40 гулаҹ� узунлуғунда,
30 гулаҹ ениндә кичик �әјәт
вар иди. Дөрдүнүн дә өлчүсү
ејни иди. 23 Онларын дөрдү-
нүн дә әтрафында дөврәләмә
даш �өрҝү вар иди. Һөрҝүнүн
дибиндә исә гурбанлары гај-
натмаг үчүн јерләр тикилмиш-
ди. 24 Сонра о, мәнә деди:
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«Бурада мәбәд хидмәтчиләри
халгын ҝәтирдији гурбанлары
гајнадыр».*

47 Сонра о адам мәни мәбә-
дин ҝиришинә ҝәтирди.+

Мәбәдин үзү шәргә бахдығын-
дан онун кандарынын алтын-
дан шәргә тәрәф су ахырды.,

Су мәбәдин сағ тәрәфинин
алтындан, гурбанҝа�ын ҹәнуб
тәрәфиндән ашағыја ахырды.

2 Сонра о, мәни шимал дар-
вазасындан- бајыра чыхартды,
шәргә бахан бајыр дарвазаја
ҝәтирди.¸ Орада сағ тәрәфдән
су ахырды.

3 О адам әлиндә өлчү ипи
шәргә тәрәф ҝедиб/ 1000 гу-
лаҹ� өлчдү вә мәни судан ке-
чиртди. Су топугдан иди.

4 Сонра јенә 1000 гулаҹ өл-
чүб мәни судан кечиртди. Су
диздән иди.
О, јенә 1000 гулаҹ өлчүб

мәни судан кечиртди. Су бел-
дән иди.

5 Да�а 1000 гулаҹ өлчәндә
су әмәлли-башлы чај олмуш-
ду. Мән ону кечә билмәдим.
Су елә дәрин иди ки, ону ҝә-
рәк үзүб кечәјдин, ајагла кеч-
мәк мүмкүн дејилди.

6 О, мәндән сорушду: «Еј
бәни-адәм, ҝөрүрсән?»
О, мәни ҝәздирди, сонра

ҝери, чајын кәнарына ҝәтирди.
7 Гајыдыб ҝәләндә ҝөрдүм ки,
чајын гырағында, �әр ики тә-
рәфдә чохлу ағаҹлар вар.1

8 О, мәнә деди: «Бу су шәргә
ахыр. ӘрәбәниÀ кечиб дәнизә
төкүләҹәк, дәнизин суларына
гарышанда3 онлар шәфа тапа-
ҹаг. 9 Чајын ахдығы �әр јер-
дә ҹанлы мәхлуглар гајнаша-
ҹаг, төкүлдүјү јердә чохлу ба-
лыг олаҹаг. Дәнизин сују шәфа

8;B7 � �d`*/* a¾Ñ+Àb d4dZ -dW*Æ/*Z Ä1O
/S`D �58 ÀW*,ÀaSZÀ +*fD

тапаҹаг, чај ахдығы �әр јерә
�әјат ҝәтирәҹәк.

10 Балыгчылар Ејн-Ҝеди-
дән* Ејн-Еглајимә гәдәр са-
�ил бојунҹа дураҹаглар. Орада
торлары сәрмәк үчүн јер ола-
ҹаг. Орада Бөјүк дәниздәки�+

кими ҹүрбәҹүр балыглар ола-
ҹаг.

11 Онун лилли, батаглыг
са�әләри олаҹаг, онлар шәфа
тапмајаҹаг, шоранлыг олаҹаг.,

12 Чајын �әр ики са�илин-
дә јемәли мејвә ҝәтирән ағаҹ-
лар битәҹәк. Јарпаглары сол-
мајаҹаг, мејвәләри түкәнмә-
јәҹәк. Һәр ај тәзә мејвә ҝә-
тирәҹәкләр, чүнки мүгәддәс
мәкандан ахан су онлары су-
вараҹаг.- Ағаҹларын мејвәләри
гида олаҹаг, јарпаглары шәфа
верәҹәк».¸

13 Күлли-Ихтијар Је�ова
белә дејир: «Исраилин он ики
гәбиләси арасында ирс олараг
бу торпағы бөлүшдүрәҹәкси-
низ. Јусифә ики пај дүшәҹәк./

14 Торпаг сизин ирсиниз ола-
ҹаг вә �әр кәсә ејни пај дүшә-
ҹәк. Мән бу торпағы ата-баба-
ларыныза вермәји анд ичмиш-
дим,1 инди исә о, ирс олараг
сизә верилир.

15 Өлкәнин шимал сәр�әди
беләдир: Бөјүк дәниздән Һет-
лунÀ јолу илә Садада,3 16 Һә-
мәсә,4 Беротаја,S Дәмәшглә Һә-
мәс арасында јерләшән Сиб-
рајимә, Һәвранm јахынлығын-
да јерләшән Һасир-Һаттихуна
узаныр. 17 Беләликлә, сәр-
�әд дәниздән башлајыб Дә-
мәшг сәр�әди илә шимала,
Һазар-Ејнәнә U вә Һәмәс сәр�ә-
динә гәдәр узанаҹаг.V Бу, ши-
мал сәр�әдидир.

18 Шәрг тәрәфи Һәвранла
Дәмәшг арасындан вә Ҝилад-
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ла* Исраил торпағы арасын-
дан Иордан чајы бојунҹа уза-
наҹаг. Сәр�әддән шәргдәки дә-
низә� гәдәр мәсафәни өлчүн.
Бу, шәрг сәр�әдидир.

19 Ҹәнуб сәр�әди Тамар-
дан Мәрибат-Гәдисин сулары-
на,+ орадан Вадијә�, орадан да
Бөјүк дәнизә гәдәр олаҹаг., Бу,
ҹәнуб сәр�әдидир.

20 Гәрбдә Бөјүк дәниз сәр-
�әд олаҹаг, о, ҹәнуб сәр�әдин-
дән Ләбу-Һәмәслә- үзбәүз јерә
гәдәр узанаҹаг. Бу, гәрб сәр�ә-
дидир».

21 «Бу торпағы араныз-
да, Исраилин он ики гәби-
ләси арасында бөлүшдүрүн.
22 Ону �әм өзүнүз үчүн, �әм
дә аранызда јашајаркән ушаг-
лары олан јаделлиләр үчүн
ирс кими бөлүшдүрүн. Бу јад-
еллиләрә јерли исраиллиләр
кими јанашын. Исраил гәбилә-
ләри арасында сизинлә бир-
ликдә онларын да мирасы
олаҹаг. 23 Јаделлијә јашады-
ғы гәбиләнин әразисиндә ирс
вермәлисиниз», — Күлли-Ихти-
јар Је�ова бәјан едир.

48 «Шималдан башлајараг,
гәбиләләрин адлары вә

сәр�әдләри будур: Данын
пајы¸ Һетлун јолу бојунҹа
Ләбу-Һәмәсә,/ Һазар-Ејнәнә,
Дәмәшгин сәр�әди илә шима-
ла, Һәмәсин јанына узаныр.1

Онун торпағы шәргдән гәр-
бә гәдәрдир. 2 Аширин пајыÀ

шәргдән гәрбә доғру Данынкы
илә сәр�әддир. 3 Нифталы-
нын пајы3 шәргдән гәрбә доғ-
ру Аширинки илә сәр�әддир.
4 Мәнәссәнин пајы4 шәргдән
гәрбә доғру Нифталынынкы
илә сәр�әддир. 5 Әфраимин
пајы шәргдән гәрбә доғру Мә-

8;B5< � ½Wº /ÀZS4D 8;B5= � �SaS` ,*O
/SaSD

нәссәнинки илә сәр�әддир.*

6 Рубәнин пајы шәргдән гәр-
бә доғру Әфраиминки илә сәр-
�әддир.+ 7 Јә�уданын пајы
шәргдән гәрбә доғру Рубәнин-
ки илә сәр�әддир., 8 Јә�уда-
нын сәр�әдиндә шәргдән гәр-
бәдәк узанан пај ајырын. Онун
ени 25 000 гулаҹ� олмалы,-

узунлуғу исә шәргдән гәрбә
доғру сәр�әд гәбиләләрин сәр-
�әдинә мүвафиг олмалыдыр.
Мүгәддәс мәкан онун ортасын-
да олаҹаг.

9 Је�ова үчүн ајырдығы-
ныз пајын узунлуғу 25 000 гу-
лаҹ, ени 10 000 гулаҹ олмалы-
дыр. 10 Бу, ка�инләр үчүн ај-
рылмыш мүгәддәс пај олаҹаг,¸

шималдан 25 000 гулаҹ, гәрб-
дән 10 000 гулаҹ, шәргдән
10 000 гулаҹ, ҹәнубдан 25 000
гулаҹ олаҹаг. Је�ованын мү-
гәддәс мәканы онун орта-
сында јерләшәҹәк. 11 Бу пај
өнүмдә хидмәтләрини иҹра ет-
мәк үчүн пакланмыш Садыг
оғулларындан олан ка�инлә-
рин олаҹаг./ Исраиллиләр вә
лавилиләр јолларыны азанда
онлар Мәнә садиг галмышды-
лар.1 12 Бу торпаг пајындан
онлара са�ә ајрылаҹаг. Сон дә-
рәҹә мүгәддәс олан бу са�ә ла-
вилиләрин сәр�әдиндә олаҹаг.

13 Ка�инләрин әразисинин
јанында лавилиләрә узунлу-
ғу 25 000 гулаҹ, ени 10 000
гулаҹ олан јер вериләҹәк.
(Үмумиликдә узунлуғу 25 000
гулаҹ, ени 10 000 гулаҹ олаҹаг.)
14 Лавилиләр өлкәнин ән јах-
шы �иссәси олан бу са�әдән
торпаг сатмамалы, дәјишмәмә-
ли, башгасына вермәмәлидир.
Чүнки бу, Је�ованын ҝөзүндә
мүгәддәсдир.
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15 Галан әрази, 5000 гулаҹ
ениндә, 25 000 гулаҹ узунлу-
ғунда олан са�ә мүгәддәс де-
јил вә шә�әр үчүн* — ев тик-
мәк, отлаг кими истифадә ет-
мәк үчүн ајрылыб. Шә�әр
ортада јерләшәҹәк.+ 16 Шә-
�әрин өлчүләри беләдир: ши-
мал сәр�әди 4500 гулаҹ, ҹә-
нуб сәр�әди 4500 гулаҹ, шәрг
сәр�әди 4500 гулаҹ, гәрб сәр-
�әди 4500 гулаҹ. 17 Шә�әрин
өрүш са�әси шималда 250 гу-
лаҹ, ҹәнубда 250 гулаҹ, шәрг-
дә 250 гулаҹ, гәрбдә 250 гулаҹ
олаҹаг.

18 Галан са�әнин узунлу-
ғу мүгәддәс пајынкына мүва-
фиг олаҹаг., Шәргдә 10 000
гулаҹ, гәрбдә 10 000 гулаҹ ола-
ҹаг. Ора мүгәддәс паја мүва-
фиг олаҹаг. Бурада јетишән
мә�сул шә�әрә гуллуг едән-
ләр үчүн олаҹаг. 19 Исраи-
лин бүтүн гәбиләләриндән
шә�әрә гуллуг едән адамлар
бу торпаглары әкиб-беҹәрә-
ҹәкләр.-

20 Пајын үмуми са�әси
25 000 гулаҹын 25 000 гула-
ҹадыр. Ону шә�әрин торпағы
илә бәрабәр мүгәддәс пај кими
ајырын.

21 Мүгәддәс пајын вә шә�ә-
рин торпағынын �әр ики тәрә-
финдә галан торпаглар сәрда-
ра мәхсус олаҹаг.¸ Бу тор-
паглар мүгәддәс пајын 25 000
гулаҹлыг гәрб вә шәрг сәр�ә-
диндән башлајараг, она бити-
шик гәбилә пајларынын узун-
луғуна мүвафиг олаҹаг. Бу �ис-
сә сәрдара мәхсус олаҹаг. Мү-
гәддәс пај вә мәбәд онун
ортасында олаҹаг.

22 Лавилиләрин мүлкү вә
шә�әрин торпағы сәрдара мәх-
сус торпагларын ортасында
олаҹаг. Сәрдарын әразиси Јә-
�уда/ илә Бинјаминин сәр�әд-
ләри арасында олаҹаг.

23 Галан гәбиләләрә ҝәлин-
ҹә Бинјаминин пајы шәргдән
гәрбә доғру узаныр.* 24 Шә-
мунун пајы шәргдән гәрбә доғ-
ру Бинјамининки илә сәр-
�әддир.+ 25 Јәсакирин пајы,

шәргдән гәрбә доғру Шәму-
нунку илә сәр�әддир. 26 Зә-
булунун пајы шәргдән гәрбә
доғру- Јәсакиринки илә сәр-
�әддир.¸ 27 Ҹадын пајы шәрг-
дән гәрбә доғру Зәбулунунку
илә сәр�әддир./ 28 Ҹадын
�үдудундан кечән ҹәнуб сәр�ә-
ди Тамардан1 Мәрибат-Гәдис
суларына,À Вадијә�3 вә Бөјүк
дәнизә� узаныр.

29 Исраил гәбиләләри ара-
сында торпағы бу ҹүр бөлүш-
дүрүн,4 онларын торпаг пајы
белә олаҹаг»,S — Күлли-Ихти-
јар Је�ова белә дејир.

30 «Шә�әрин чыхышлары
бунлар олаҹаг: шимал тәрәф
4500 гулаҹ.m

31 Шә�әрин дарвазалары
Исраил гәбиләләринин ады
илә адланаҹаг. Шималдакы
үч дарвазадан бири Рубәнин,
бири Јә�уданын, бири дә Ла-
винин олаҹаг.

32 Шәрг тәрәф 4500 гулаҹ.
Орада үч дарваза олаҹаг: бири
Јусифин, бири Бинјаминин,
бири дә Данын.

33 Ҹәнуб тәрәф 4500 гулаҹ.
Орада үч дарваза олаҹаг: бири
Шәмунун, бири Јәсакирин,
бири дә Зәбулунун.

34 Гәрб тәрәф 4500 гулаҹ.
Орада үч дарваза олаҹаг: бири
Ҹадын, бири Аширин, бири дә
Нифталынын.

35 Шә�әрин әтрафынын
үмуми узунлуғу 18 000 гулаҹ
олаҹаг. Һәмин ҝүндән етиба-
рән, шә�әр “Је�ова орададыр”
адланаҹаг». U
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1 Јә�уда падша�ы Јә�јаки-
мин* �акимијјәтинин үчүн-

ҹү илиндә Бабил падша�ы На-
вуходоносор Јерусәлимә �ү-
ҹум едиб ораны мү�асирәјә
алды.+ 2 Је�ова Јә�уда пад-
ша�ы Јә�јакими вә Алла�ын
евинин әшјаларыны она тәс-
лим етди., О, әшјалары Ши-
нар� дијарына,- өз алла�ынын
евинә ҝәтирди вә алла�ынын
хәзинәсинә гојду.¸

3 Падша� баш сарај мәму-
ру Ашпәназа әмр етди ки, ис-
раиллиләрин ичиндән, падша�
вә задәҝан нәслиндән олан
адамлар ҝәтирсин./ 4 Онлар
ејибсиз, јарашыглы, ағыллы-
камаллы, биликли, дәрракәли
ҝәнҹләр� олмалы, падша� са-
рајында хидмәт етмәјә јарар-
лы олмалы идиләр.1 О, онлара
кәлданиләрин дилини вә јазы-
сыны өјрәтмәли иди. 5 Һәм-
чинин падша� бујурду ки, он-
ларын ҝүндәлик јемәк пајы
падша� тәамларындан вә шә-
рабындан верилсин. Онлар үч
ил тәлим кечмәли�, сонра пад-
ша�ын хидмәтиндә дурмалы
идиләр.

6 Онларын арасында Јә�у-
да гәбиләсиндән Дәнјал�À, Һә-
нанијјә�, Мүсаил� вә Әзри-
ја�3 вар иди. 7 Баш мәмур он-
лара тәзә ад верди. Дәнјала
Бәлтишәззар4, Һәнанијјәјә Сәд-
ра�, Мүсаилә Миса�, Әзријаја
АбиднағуS адыны верди.

8 Дәнјал үрәјиндә гәт етди
ки, өзүнү падша� тәамлары вә
шәрабы илә мурдарламасын.
Беләҹә, бу шејләрлә өзүнү
мурдарламамаг үчүн баш мә-
мурдан иҹазә истәди. 9 Ал-

5B6 � �*+SWSab*ZD 5B8 � ÁÀ`eÀZB dj*-O
W*`D 5B9 � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB +ÀaWÀZYÀO
WSD 5B: � �ÀZ*amB Ñ*VSYSY �WW*ÑO
/m`D � �ÀZ*amB �1Ñ\,* Wºbe Ä¾abÀ`/SD
� 
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ла�ын �өкмү илә баш мәмур
Дәнјала хејирха�лыг вә лүтф
ҝөстәрди.* 10 Анҹаг баш мә-
мур Дәнјала деди: «Сизә јемәк,
ичмәк пајыны тәјин едән ағам
падша�дан горхурам. Падша�
сизин чө�рәнизи јашыдлары-
нызын чө�рәсиндән солғун
ҝөрсә, неҹә олаҹаг? Ахы мәни
падша�ын габағында ҝүна�
са�иби едәрсиниз». 11 Онда
Дәнјал баш мәмурун Дәнјал,
Һәнанијјә, Мүсаил вә Әзри-
јанын үзәриндә тәјин етдији
нәзарәтчијә деди: 12 «Ха�иш
едирәм, он ҝүн әрзиндә биз
гулларыны јохлајасан. Гој бизә
јемәјә тәрәвәз, ичмәјә су вер-
синләр. 13 Сонра �әм бизим,
�әм дә падша� тәамларын-
дан јејән ҝәнҹләрин ҝөркәми-
нә бах вә гулларынла ҝөрдүјү-
нә әсасән давран».

14 О, онларын тәклифини
гәбул етди вә он ҝүн әр-
зиндә онлары јохлады. 15 Он
ҝүнүн тамамында онлар пад-
ша� тәамларындан јејән ҝәнҹ-
ләрин �амысындан да�а јах-
шы, да�а сағлам� ҝөрүнүрдү-
ләр. 16 Буна ҝөрә, нәзарәтчи
онлара бундан сонра да пад-
ша� тәамлары вә шәрабы јери-
нә тәрәвәз верди. 17 Алла�
бу дөрд ҝәнҹә елм бәхш етди,
онлара �әр јазыны, �әр �икмә-
ти анламаг габилијјәти верди.
Дәнјала исә �әр вә�ји вә јуху-
ну јозмаг баҹарығы верди.+

18 Падша�ын тәјин етди-
ји вахт, јетишәндә баш мәмур
ҝәнҹләри Навуходоносорун
�үзуруна ҝәтирди. 19 Пад-
ша� онларла данышды вә ара-
ларында Дәнјал, Һәнанијјә,
Мүсаил вә Әзријаја чатан ол-
мады.- Онлар падша�ын гуллу-
ғунда галдылар. 20 Падша�
онлардан �икмәт вә идрак
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тәләб едән мәсәләләрлә бағ-
лы нә сорушурдуса, ҝөрүр-
дү ки, онлар бүтүн сәлтә-
нәтдәки ка�инләрин вә ру�ча-
ғыранларын* �амысындан он-
гат үстүндүрләр. 21 Дәнјал
ша� Курушун�+ �акимијјәти-
нин биринҹи илинә кими ора-
да галды.

2 Навуходоносор падша�лы-
ғынын икинҹи илиндә бир

нечә јуху ҝөрдү. О, бәрк нара-
�ат олдуғундан јата билмәди.,

2 Падша� әмр едиб бу јуху-
лары јозмаг үчүн ка�инләри,
ру�чағыранлары, ҹадуҝәрләри
вә кәлданиләри� чағыртдыр-
ды. Онлар ҝәлиб падша�ын
�үзурунда дурдулар.- 3 Пад-
ша� онлара деди: «Мән јуху
ҝөрмүшәм, бәрк нара�атам, нә
ҝөрдүјүмү билмәк истәјирәм».
4 Кәлданиләр арами дилин-
дә�¸ падша�а дедиләр: «Пад-
ша� сағ олсун! Јухуну гулла-
рына даныш, биз дә ону јозаг».

5 Падша� кәлданиләрә де-
ди: «Сон сөзүм будур: әҝәр ју-
хуну вә јозумуну мәнә ачмаса-
ныз, парча-парча едиләҹәкси-
низ, евләриниз исә үмуми ајаг-
јолу� олаҹаг. 6 Амма јухуну
вә јозумуну ачсаныз, мәндән
бәхшишләр вә мүкафат ала-
ҹаг, шәрәфә јүксәләҹәксиниз./

Одур ки, јухуну вә јозумуну
мәнә ачын».

7 Онлар јенә дедиләр: «Гој
падша� гулларына јухуну да-
нышсын, биз дә ону јозаг».

8 Онда падша� деди: «Мән
билирәм, сиз вахты узатмаға
чалышырсыныз, чүнки сон сө-
зүмү билирсиниз. 9 Јухуну

5B65 � �S`D 6B6 � �*WhmWm- ,À YºZÀÆO
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сөјләмәсәниз, �амынызы бир
ҹәза ҝөзләјир. Сиз сөзләшми-
синиз ки, мәнә јалан данышыб
башымы гатасыныз, вәзијјәт
дәјишәнә кими вахты узада-
сыныз. Јухуну мәнә сөјләјин,
онда биләҹәјәм ки, јозумуну да
дејә биләрсиниз».

10 Кәлданиләр падша�а ҹа-
ваб вердиләр: «Дүнјада елә бир
адам јохдур ки, падша�ын бу
тәләбини јеринә јетирә бил-
син. Һәлә �еч бир бөјүк пад-
ша� вә ја вали, нә ка�индән,
нә ру�чағырандан, нә кәлдани-
дән белә бир шеј сорушмајыб.
11 Падша� елә бир мүшкүл
шеј сорушур ки, фаниләр ара-
сында јашамајан алла�лардан
савајы кимсә буну ача билмәз».

12 Онда падша� бәрк гәзәб-
ләнди вә әмр етди ки, Бабилин
бүтүн мүдрикләри едам едил-
син.* 13 Фәрман чыхды вә
мүдрикләрин едамына �азыр-
лашдылар. Дәнјалла јолдашла-
рыны да өлдүрмәк үчүн ахтар-
маға башладылар.

14 Дәнјал Бабил мүдриклә-
рини өлдүрмәјә ҝедән падша-
�ын баш мү�афизи Әрјуха е�-
тијатла јанашыб мүраҹиәт
етди. 15 О, падша�ын мәму-
ру Әрјухдан сорушду: «Нијә
падша� белә сәрт фәрман чы-
харыб?» Әрјух �ал-гәзијјәни
она нәгл етди.+ 16 Онда Дән-
јал падша�ын �үзуруна ҝәлиб
јухуну јозмаг үчүн ондан мө�-
ләт истәди.

17 Сонра Дәнјал евә ҝедиб
ә�валаты јолдашларына, Һәна-
нијјә, Мүсаил вә Әзријаја да-
нышды. 18 Онлардан ха�иш
етди, бу сирри ачмасы үчүн
ҝөјләрин Алла�ына дуа едиб
лүтф диләсинләр, белә ки,
Дәнјалла јолдашлары Бабилин
мүдрикләри илә бирҝә �әлак
олмасын.
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19 Беләликлә, бу сирр ҝеҹә

рөјада Дәнјала ачылды* вә
о, ҝөјләрин Алла�ына шүкүр
етди. 20 Дәнјал сөјләди:

«Гој Алла�ын адына әбә-
дијјән� алгыш охунсун,

Чүнки �икмәт вә гүдрәт
Она мәхсусдур!+

21 Дөврләри, дөвранлары
дәјишән Одур,,

Падша�лары тахтдан салан
да, тахта чыхаран да
Одур.-

О, мүдрикләрә �икмәт,
агилләрә билик верәр.¸

22 Дәрин вә ҝизли шејләри
ашкар едәр,/

О, гаранлыгда олан шејләр-
дән аҝа�дыр.1

Нур Онун јанында
мәскән салыб.À

23 Еј ата-бабаларымын Алла-
�ы, Сәнә шүкүр олсун,
Сәнә �әмд олсун ки,

Мәнә �икмәт, гүдрәт вер-
дин.

Сәндән диләдијимизи
мәнә ачдын.

Падша�ын мүшкүлүнү
бизә әјан етдин».3

24 Сонра Дәнјал падша�ын
Бабил мүдрикләрини едам ет-
мәк үчүн тәјин етдији Әрјухун
јанына ҝәлиб деди:4 «Бабил
мүдрикләрини өлдүрмә. Мәни
падша�ын �үзуруна апар, пад-
ша�а јухусуну јозум».

25 Әрјух дәр�ал Дәнјалы
падша�ын �үзуруна апарыб
деди: «Мән јә�удалы әсир-
ләрдәнS падша�ын јухусуну
јоза билән бир адам тапмы-
шам». 26 Падша� Бәлтишәз-
зар адланан Дәнјалаm деди:
«Бу, доғрудур ки, ҝөрдүјүм ју-
хуну вә јозумуну сөјләјә биләр-
сән?» U 27 Дәнјал падша�а ҹа-
ваб верди: «Һеч бир мүдрик,
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ру�чағыран, ка�ин, мүнәҹҹим
падша�ын сорушдуғу сирри
ачмаға габил дејил.* 28 Ла-
кин ҝөјләрдә сирләри ачан Ал-
ла� вар.+ О, падша� Навуходо-
носора заманын сонунда баш
верәҹәк шејләри әјан едиб. Ја-
тағында ҝөрдүјүн јуху вә рөја-
лар будур:

29 Еј падша�, сән јатағында
икән ҝәләҹәк барәдә дүшүн-
ҹәләрә далдын вә сирләри
ачан Алла� нәләр олаҹағыны
сәнә билдирди. 30 Мәнә исә
бу сирр �амыдан мүдрик олду-
ғума ҝөрә ачылмајыб. Ачылыб
ки, падша� јухусунун јозумуну
вә үрәјиндәки фикирләри бил-
син.,

31 Еј падша�, сән бахыб
нә�әнҝ бир �ејкәл ҝөрдүн.
Бу �ејкәл чох бөјүк вә пар-
лаг иди, о, сәнин гаршын-
да дурмушду. Онун ҝөрүнү-
шү чох �ејбәтли иди. 32 Һеј-
кәлин башы халис гызылдан,-

синәси вә голлары ҝүмүш-
дән,¸ гарны вә будлары мис-
дән,/ 33 балдырлары дәмир-
дән,1 ајаглары јары дәмирдән
јары ҝилдән иди�.À 34 Сән ба-
харкән бир даш әл дәјмәдән
јериндән гопарылды вә �ејкә-
лин дәмирлә ҝил гарышыг
ајагларындан вуруб онлары
чилик-чилик етди.3 35 Онда
дәмир, ҝил, мис, ҝүмүш, гы-
зыл, �амысы парчаланыб хыр-
мандакы� саман кими олду.
Онлары күләк совуруб апар-
ды, онлардан әсәр-әламәт гал-
мады. Һејкәли вуран даш исә
бөјүк бир дағ олуб бүтүн јер
үзүнү тутду.

36 Јуху будур, инди падша-
�а јозумуну да сөјләјәҹәјик.
37 Еј �өкмдарлар �өкмдары
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падша�! Ҝөјләрин Алла�ы пад-
ша�лығы, гүдрәти, гүввәти,
шө�рәти сәнә вериб.* 38 Һәр
јердә јашајан инсанлары, чөл-
дәки �ејванлары, ҝөјдәки гуш-
лары ихтијарына вериб,+ сәни
онларын үзәринә �өкмдар го-
јуб. Гызылдан олан баш сән-
сән.,

39 Сәндән сонра сәндән
ашағыда дуран башга падша�-
лыг пејда олаҹаг.- Ондан сонра
диҝәр бир падша�лыг, мисдән
олан үчүнҹү падша�лыг ола-
ҹаг вә бүтүн дүнјада �өкмран-
лыг едәҹәк.¸

40 Дөрдүнҹү падша�лыг дә-
мир кими мө�кәм олаҹаг./ Дә-
мир �әр шеји әзиб тоз етдији
кими, гырыб-дағытдығы кими,
о да онларын �амысыны әзиб
дағыдаҹаг.1

41 Ҝөрдүјүн јары ҝил, јары
дәмир ајаг вә бармагларын мә-
насы исә будур ки, бу пад-
ша�лыг бөлүнмүш падша�лыг
олаҹаг. Онда бир гәдәр дә-
мир мө�кәмлији олаҹаг, чүн-
ки сән дәмирин јумшаг
ҝиллә гатышығыны ҝөрмүсән.
42 Ајаг бармагларын јары дә-
мирдән, јары ҝилдән олмасы
бу падша�лығын гисмән мө�-
кәм, гисмән көврәк олаҹағы-
ны ҝөстәрир. 43 Дәмири јум-
шаг ҝиллә гарышыг ҝөрмәјин
о демәкдир ки, онлар халгла�
гарышаҹаг, амма дәмирлә ҝил
бир-биринә гарышмадығы ки-
ми, онлар да бир-бири илә бир-
ләшмәјәҹәк.

44 О падша�ларын дөврүн-
дә ҝөјләрин Алла�ы �еч вахт
дағылмајаҹаг бир падша�лыг
гураҹаг.À Бу падша�лыг башга
халга кечмәјәҹәк.3 О, бүтүн бу
падша�лыглары әзиб јох едә-
ҹәк,4 өзү исә әбәди дураҹаг.S

45 Чүнки сән ҝөрдүн ки, даш
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әл дәјмәдән јериндән гопары-
лыб дәмир, мис, ҝил, ҝүмүш вә
гызылы дармадағын етди.* Улу
Алла� падша�а ҝәләҹәкдә ола-
ҹаг шејләри ачды.+ Бу јуху доғ-
ру, јозуму шәксиздир».

46 Бу дәм падша� Навухо-
доносор Дәнјалын гаршысын-
да үзүстә јерә дөшәниб она тә-
зим етди. Сонра әмр етди ки,
она хәләт вериб бухур тәгдим
етсинләр. 47 Падша� Дәнја-
ла деди: «Сән ки бу сир-
ри ачдын, �әгигәтән дә, сизин
Алла�ыныз алла�лар Алла�ы,
падша�лар Ағасыдыр, сирлә-
ри ачан Алла�дыр!», 48 Бун-
дан сонра падша� Дәнјалы уҹа
мәнсәбә галдырды, она чохлу
гијмәтли бәхшиш верди, бү-
түн Бабил әјаләтинин үзәрин-
дә вали гојду- вә бүтүн Бабил
мүдрикләри үзәриндә башчы
етди. 49 Һәмчинин Дәнјалын
ха�иши илә падша� Сәдра�,
Миса� вә Абиднағуну¸ Бабил
әјаләтиндә иҹра вәзифәләри-
нә гојду. Дәнјал исә сарајда
галды.

3 Падша� Навуходоносор гы-
зылдан бир �ејкәл дүзәлт-

ди. Һејкәлин �үндүрлүјү алт-
мыш гулаҹ�, ени алты гулаҹ�
иди. Падша� ону Бабил әја-
ләтинин Дурә дүзүндә гојду.
2 Падша� Навуходоносор буј-
руг вериб ҹанишинләри, рәис-
ләри, валиләри, мәслә�әтчилә-
ри, хәзинәдарлары, �акимлә-
ри, газиләри вә бүтүн әјаләт
башчыларыны гојдуғу �ејкә-
лин ачылыш мәрасиминә ча-
ғыртдырды.

3 Беләҹә, ҹанишинләр, рәис-
ләр, валиләр, мәслә�әтчиләр,
хәзинәдарлар, �акимләр, гази-
ләр вә бүтүн әјаләт башчы-
лары падша� Навуходоносорун
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гојдуғу �ејкәлин ачылыш мә-
расиминә топлашдылар. Онлар
Навуходоносорун гојдуғу �ејкә-
лин өнүндә дурдулар. 4 Ҹар-
чы уҹадан елан етди: «Еј үм-
мәтләр, халглар вә мүхтәлиф
дилләрә мәнсуб оланлар, сизә
әмр олунур ки, 5 шејпурун,
борунун, чәнҝин, лиранын, тел-
ли аләтин, тулугзурнасынын
вә башга мусиги аләтләри-
нин сәсини ешидәндә јерә дө-
шәниб падша� Навуходоносо-
рун уҹалтдығы гызыл �ејкә-
лә сәҹдә гыласыныз. 6 Ким
јерә дөшәниб сәҹдә гылмаса,
дәр�ал гызмар собаја атыла-
ҹаг».* 7 Беләликлә, шејпур,
бору, чәнҝ, лира, телли аләт вә
башга мусиги аләтләри сәслә-
нәндә бүтүн бу халглар, үммәт-
ләр вә мүхтәлиф дилләрә мән-
суб оланлар јерә дөшәниб пад-
ша� Навуходоносорун гојдуғу
гызыл �ејкәлә сәҹдә гылды.

8 Бу вахт кәлданиләрдән
бир дәстә адам падша�ын
јанына ҝәлиб јә�удиләрдән
шикајәт етди�. 9 Онлар пад-
ша� Навуходоносора деди-
ләр: «Падша� сағ олсун! 10 Еј
падша�, сән әмр етмишдин
ки, шејпурун, борунун, чәнҝин,
лиранын, телли аләтин, тулуг-
зурнасынын вә башга муси-
ги аләтләринин сәсини еши-
дән �әр кәс јерә дөшәниб гы-
зыл �ејкәлә сәҹдә гылсын.
11 Ким јерә дөшәниб сәҹдә
гылмаса, гызмар собаја аты-
лаҹаг.+ 12 Амма Бабил әјалә-
тиндә иҹра вәзифәләринә гој-
дуғун бир нечә јә�уди вар, Сәд-
ра�, Миса� вә Абиднағу., Еј
падша�, бу адамлар сәнә �өр-
мәтсизлик едир. Онлар сәнин
алла�ларына ибадәт етмир вә
сәнин гојдуғун гызыл �ејкәлә
сәҹдә гылмаг истәмирләр».
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13 Онда падша� Навухо-
доносор гәзәбдән аловланыб
әмр етди ки, Сәдра�, Ми-
са� вә Абиднағуну ҝәтирсин-
ләр. Онлары падша�ын �ү-
зуруна ҝәтирдиләр. 14 Наву-
ходоносор онлардан сорушду:
«Сәдра�, Миса�, Абиднағу! Бу,
доғрудур ки, сиз мәним ал-
ла�ларыма ибадәт етмирси-
низ,* гојдуғум гызыл �ејкәлә
сәҹдә гылмаг истәмирсиниз?
15 Јахшысы будур, инди шеј-
пурун, борунун, чәнҝин, лира-
нын, телли аләтин, тулугзур-
насынын вә башга мусиги
аләтләринин сәсини ешидәндә
јерә дөшәниб дүзәлтдијим гы-
зыл �ејкәлә сәҹдә гыласыныз.
Әҝәр сәҹдә гылмасаныз, дәр-
�ал гызмар собаја атылаҹаг-
сыныз. Онда ҝөрүм �ансы ал-
ла� сизи мәним әлимдән гур-
тарыр?»+

16 Сәдра�, Миса� вә Абид-
нағу падша�а белә ҹаваб вер-
диләр: «Еј Навуходоносор, биз
бу �агда данышмаға е�ти-
јаҹ ҝөрмүрүк. 17 Лазым ҝәл-
сә, еј падша�, гуллуг етдији-
миз Алла� бизи гызмар соба-
дан да, сәнин әлиндән дә гур-
тармаға гадирдир., 18 Һәтта
О, бизи гуртармаса да, еј пад-
ша�, бил ки, биз нә сәнин ал-
ла�ларына ибадәт едәҹәјик, нә
дә гојдуғун гызыл �ејкәлә сәҹ-
дә гылаҹағыг».-

19 Навуходоносор Сәдра�,
Миса�, Абиднағуја елә гәзәб-
ләнди ки, сифәти чөндү вә әмр
етди, собаны једди гат ҝур га-
ласынлар. 20 Сонра ордусу-
нун пә�ләванларына әмр етди
ки, Сәдра�, Миса�, Абиднағу-
нун әл-голуну бағлајыб гызмар
собаја атсынлар.

21 Онларын әл-голуну бағ-
лајыб палтарлары әјинләрин-
дә, папаглары башларында,
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паллы-палтарлы гызмар со-
баја атдылар. 22 Падша�ын
әмри гәти иди. Соба �әд-
дән артыг гызмар олдуғундан
алов Сәдра�, Миса� вә Абид-
нағуну собаја атан кишиләри
мә�в етди. 23 Бу үч нәфәр,
Сәдра�, Миса�, Абиднағу исә
әл-голу бағлы гызмар собанын
ичинә дүшдү.

24 Онда падша� Навуходо-
носору ва�имә басды, �өвлнак
јериндән галхыб мәмурларына
деди: «Биз одун ичинә әл-голу
бағлы үч нәфәр атмадыг?» Он-
лар: «Бәли, ја падша�!» — дејә
ҹаваб вердиләр. 25 О деди:
«Бәс мән одун ичиндә дөрд нә-
фәрин ҝәздијини ҝөрүрәм, өзү
дә сағ-саламатдырлар. Дөр-
дүнҹү адам алла�ларын оғлу-
на бәнзәјир».

26 Сонра Навуходоносор
гызмар собанын ағзына јахын-
лашыб деди: «Еј Алла�-Таала-
нын* гуллары, Сәдра�, Ми-
са�, Абиднағу! Чыхын! Бура
ҝәлин». Онда Сәдра�, Миса�
вә Абиднағу одун ичиндән
чыхдылар. 27 Ҹанишинләр,
рәисләр, валиләр вә орада
топлашан сарај мәмурлары+

ҝөрдүләр ки, алов бу кишилә-
рә хәтәр јетирмәјиб,, онларын
нә башынын бир түкү үтүлүб,
нә палтарларына бир шеј олуб,
онлардан �ис гохусу белә, ҝәл-
мир.

28 Навуходоносор деди:
«Сәдра�, Миса�, Абиднағунун
Алла�ына ешг олсун!- О, мә-
ләјини ҝөндәриб гулларыны
�ифз етди. Онлар Она ҝүвәнә-
рәк падша�ын әмриндән чых-
дылар вә өлүмә ҝетмәјә �азыр
олдулар, тәки өз Алла�ларын-
дан башга бир алла�а ибадәт
етмәсинләр.¸ 29 Буна ҝөрә,
әмр едирәм ки, �әр �ансы
халга, үммәтә, дилә мәнсуб

олан бир кимсә Сәдра�ын, Ми-
са�ын, Абиднағунун Алла�ы-
на күфр едәрсә, парча-пар-
ча едилсин. Еви үмуми ајагјо-
лу� олсун. Чүнки елә бир ал-
ла� јохдур ки, бу ҹүр хилас едә
билсин».*

30 Падша� Бабил әјаләтин-
дә Сәдра�, Миса� вә Абиднағу-
нун мәнсәбини јүксәлтди.+

4
«Падша� Навуходоносор-
дан јер үзүндә јашајан бү-

түн үммәтләрә, халглара вә
дилләрә мәнсуб оланлара са-
лам олсун! 2 Мәслә�әт бил-
дим ки, Алла�-Тааланын мә-
нимлә бағлы ҝөстәрдији әла-
мәт вә мөҹүзәләри сизә
билдирим. 3 Һәгигәтән, Онун
әламәтләри мө�тәшәм, мөҹүзә-
ләри гүдрәтлидир! Онун пад-
ша�лығы әбәди падша�лыг-
дыр, �акимијјәти нәсилдән-
нәслә дурур.,

4 Мән, Навуходоносор өз
евимдә, сарајымда ра�ат,
фираван јашајырдым. 5 Бир
дәфә мәни горхуја салан јуху
ҝөрдүм. Јатағымда икән ҝөр-
дүјүм ҝөрүнтү вә рөјалар
мәни горхутду.- 6 Мән әмр
етдим ки, јухуну јозмаг үчүн
Бабилин бүтүн мүдрикләрини
�үзурума топласынлар.¸

7 Ка�инләр, ру�чағыран-
лар, кәлданиләр вә мүнәҹ-
ҹимләр/ ҝәлдиләр. Мән јуху-
му онлара данышдым, амма
онлар јухуну јоза билмәдиләр.1

8 Ахырда алла�ымын шәрәфи-
нәÀ Бәлтишәззар3 адландыры-
лан, ичиндә мүгәддәс алла�ла-
рын ру�у олан4 Дәнјал �үзуру-
ма ҝәлди. Мән јухуну она да-
нышдым:

9 “Еј ка�инләрин башчы-
сыS Бәлтишәззар! Билирәм ки,
сәндә мүгәддәс алла�ларын
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ру�у вар* вә елә бир сирр јох-
дур ки, сән ону ача билмәјә-
сән.+ Одур ки, јухуда ҝөрдүјүм
рөјалары вә јозумуну мәнә да-
ныш.

10 Мән јатағымда икән рө-
јада дүнјанын ортасында бит-
миш бир ағаҹ ҝөрдүм., Бу ағаҹ
чох �үндүр иди.- 11 О бөјү-
јүб мө�кәмләнди, башы ҝөј-
ләрә чатды. Дүнјанын уҹгар-
ларындан ону ҝөрмәк олурду.
12 Ағаҹын ҝөзәл јарпаглары,
бол мејвәси вар иди. Үстүндә
�амы үчүн гида битирди. Ал-
тында чөлүн �ејванлары көл-
ҝә тапыр, будагларында ҝөјүн
гушлары јува гурурду. Бүтүн
ҹанлылар ондан гидаланырды.

13 Јатағымда јухуда икән
рөјада ҝөрдүм ки, бир ҝөзәт-
чи, мүгәддәс бир варлыг ҝөј-
дән енир.¸ 14 О, уҹадан де-
јирди: “Бу ағаҹы кәсин,/

будагларыны доғрајын, јарпаг-
ларыны силкәләјиб төкүн, меј-
вәләрини сәпәләјин! Гој �еј-
ванлар алтындан гачсын, гуш-
лар будагларындан учсун.
15 Амма көтүјүнү дәмир вә
мислә чәмбәрләјиб јердә сах-
лајын, гојун чөлүн отлары ара-
сында галсын. Ҝөјләрин ше�и
ону ислатсын, �ејванлар кими,
онун да пајы јерин отлары ол-
сун.1 16 Ондан инсан үрәји
алыныб, әвәзинә �ејван үрәји
верилсин. Гој једди дөвр белә
галсын.À 17 Бу фәрманы ҝө-
зәтчиләр чыхарыб,3 бу бујруғу
мүгәддәс варлыглар вериб ки,
бәшәр өвладлары билсин: бә-
шәр сәлтәнәти үзәриндә �өкм-
ран Һагг-Тааладыр.4 Сәлтәнә-
ти кимә истәјир верир, инсан-
лар арасында ән ашағы оланы
онун башында гојур”.

18 Мән падша� Навуходо-
носорун ҝөрдүјү јуху будур.
Инди, еј Бәлтишәззар, сән ону

јоз, чүнки сәлтәнәтимдәки
мүдрикләрин �еч бири онун
јозумуну мәнә ача билмәди.*

Сәнсә буна гадирсән, чүнки
сәндә мүгәддәс алла�ларын
ру�у вар”.

19 Ады Бәлтишәззар олан
Дәнјал+ ани �әјәҹан кечирди,
фикирләри ону горхуја салды.
Онда падша� деди: “Еј Бәл-

тишәззар, гој бу јуху вә онун
јозуму сәни горхутмасын”.
Бәлтишәззар исә деди: “Ја

аға, гој бу јуху сәни севмәјән-
ләрин, јозуму дүшмәнләринин
башына ҝәлсин.

20 Уҹалыб мө�кәмләнән,
башы ҝөјләрә чатан, дүнја-
нын уҹгарларындан ҝөрүнән,,

21 јарпаглары ҝөзәл, мејвәси
бол, �амы үчүн гида верән, ал-
тында чөлүн �ејванлары мәс-
кән салан, будагларында ҝө-
јүн гушлары јува гуран ағаҹ-

22 сәнсән, ја падша�. Чүнки
сән јүксәлиб мө�кәмләндин,
әзәмәтин уҹалыб ҝөјләрә чат-
ды,¸ сәлтәнәтин дүнјанын уҹ-
гарларына гәдәр јајылды./

23 Падша� бир ҝөзәтчи, ҝөј-
дән енән мүгәддәс варлыг1

ҝөрмүшдү. О дејирди: “Бу аға-
ҹы кәсиб мә�в един. Көтүјүнү
исә дәмир вә мислә чәмбәрлә-
јиб јердә сахлајын, гојун чөлүн
отлары арасында галсын. Гој
једди дөвр кечәнә гәдәр ҝөј-
ләрин ше�и ону ислатсын, гој
�ејванлар кими, онун да пајы
јерин отлары олсун”.À 24 Еј
падша�, бунун јозуму вә Һагг-
Тааланын ағам падша�ла бағ-
лы чыхардығы фәрман будур:
25 Сән инсанлар арасындан
говулаҹагсан. Чөлүн �ејван-
лары арасында јашајаҹагсан,
өкүз кими от јејәҹәксән, ҝөјлә-
рин ше�и сәни исладаҹаг.3 Сән
бәшәр сәлтәнәти үзәриндә
Һагг-Тааланын �өкмран олду-
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ғуну, ону истәдији кәсә верди-
јини* баша дүшәнә гәдәр једди
дөвр кечәҹәк.+

26 Ағаҹын көтүјүнүн, гал-
масы барәдә верилән фәрма-
нын исә мәнасы будур:
сән ҝөјләрин �өкмранлыг ет-
дијини баша дүшәндән сонра
тахт-таҹын јенә сәнин олаҹаг.
27 Одур ки, ја падша�, гој мәс-
лә�әтим аҹығына ҝәлмәсин.
Ҝүна�ларындан дөнүб доғру
ишләр ҝөр, �агсызлыгдан әл
чәкиб фағыр-фүгәраја мәр�ә-
мәт ҝөстәр. Бәлкә, онда фира-
ванлығын узун сүрәр”».-

28 Бүтүн бунлар падша�
Навуходоносорун башына ҝәл-
мишди.

29 Бу јухудан он ики ај
сонра Навуходоносор Бабил-
дә падша� сарајынын дамында
ҝәзиширди. 30 Падша� деди:
«Будур, падша� сарајына мәс-
кән олмаг үчүн, шан-шө�рә-
тим үчүн ҝүҹүм-гүдрәтимлә
тикдијим бөјүк Бабил!»

31 Бу сөз �әлә падша�ын
ағзында икән ҝөјдән бир сәда
ҝәлди: «Еј падша� Навуходо-
носор, ешит вә аҝа� ол, тахт-
таҹ әлиндән чыхды.¸ 32 Сән
инсанлар арасындан говулур-
сан. Чөлүн �ејванлары ара-
сында јашајаҹагсан, өкүз кими
от јејәҹәксән. Сән бәшәр сәл-
тәнәти үзәриндә Һагг-Таала-
нын �өкмран олдуғуну, ону ис-
тәдији кәсә вердијини/ баша
дүшәнә гәдәр једди дөвр кечә-
ҹәк».

33 Елә о андаҹа дејилән-
ләр Навуходоносорун башына
ҝәлди. О, инсанлар арасын-
дан говулду, өкүз кими от је-
мәјә башлады, бәдәни ҝөјлә-
рин ше�и илә исланды. Сачы
гартал ләләји кими узанды,
дырнаглары гуш ҹајнағы кими
олду.1

34 «Вахт тамам оланда* мән
Навуходоносор башымы гал-
дырыб ҝөјләрә бахдым вә ағ-
лым башыма ҝәлди. Мән Һагг-
Таалаја алгыш охудум, Әбәди
Вар Олана тәрифләр сөјләјиб
Ону уҹалтдым. Чүнки Онун
�акимијјәти әбәди �акимијјәт-
дир, падша�лығы нәсилдән-
нәслә дурур.+ 35 Јерин бү-
түн сакинләри �еч нәдир. О,
ҝөјләрин ордусујла, јерин са-
кинләријлә истәдији кими дав-
раныр. Һеч ким Она мане
ола билмәз,, �еч ким Она “нә
едирсән?” дејә билмәз.-

36 О заман ағлым башы-
ма ҝәлди вә падша�лығымын
ҹалалы, әзәмәтим, е�тишамым
өзүмә гајытды.¸ Мәмурларым,
әјанларым мәни ахтарыб тап-
дылар, тахт-таҹым өзүмә гајта-
рылды вә мән әввәлкиндән дә
әзәмәтли олдум.

37 Инди мән Навуходоно-
сор ҝөјләрин Падша�ына тә-
рифләр дејирәм, Ону уҹалдыр,
мәд� едирәм./ Чүнки Онун бү-
түн ишләри доғру, јоллары
�агдыр.1 Тәкәббүрлә ҝәзәнлә-
ри алчалдан Одур».À

5 Падша� Бәлшәззар3 мин
әјаны үчүн бөјүк зијафәт

гурду вә бу мин нәфә-
рин гаршысында шәраб ичди.4

2 Бәлшәззар шәрабдан кефлә-
нәндә бујруг верди ки, ата-
сы Навуходоносорун Јерусә-
лимдәки мәбәддән ҝөтүрдүјү
гызыл, ҝүмүш габлары ҝә-
тирсинләрS вә падша�, әјан-
лары, ҹаријәләри, кичик �ә-
рәмләри онларда ички ичсин.
3 Онда Јерусәлимдән, Алла-
�ын еви олан мәбәддән ҝөтү-
рүлмүш гызыл габлары ҝәтир-
диләр. Падша�, әјанлары, ҹа-
ријәләри, кичик �әрәмләри он-
ларда ички ичдиләр. 4 Онлар
шәраб ичиб гызыл, ҝүмүш,
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мис, дәмир, тахта, даш алла�-
лара алгыш дедиләр.

5 Бу дәм инсан әли пејда
олду вә падша� сарајынын
диварынын сувағы үзәриндә,
чырагданын гаршысында јаз-
маға башлады. Падша� јазы ја-
зан әлин архасыны ҝөрүрдү.
6 Падша�ын рәнҝи гачды, ағ-
лындан кечәнләр ону дә�шәтә
салды, бели бошалды* вә диз-
ләри бир-биринә дәјмәјә баш-
лады.

7 Падша� гышгырыб ру�-
чағыранлары, кәлданиләри вә
мүнәҹҹимләри чағырды.+ Пад-
ша� Бабил мүдрикләринә
деди: «Ким бу јазыны охујуб
јоза билсә, о адама бәнөвшә-
ји либас ҝејиндириләҹәк, бој-
нуна гызыл бојунбағы тахы-
лаҹаг, вә сәлтәнәтдә үчүнҹү
адам олаҹаг».-

8 Падша�ын бүтүн мүдрик-
ләри ҝәлдиләр, амма нә јазы-
ны охуја билдиләр, нә мәна-
сыны падша�а ача билдиләр.¸

9 Бу сәбәбдән падша� Бәл-
шәззар бәрк горхду, рәнҝи-
руфу гачды, әјанлары исә чаш-
баш галмышдылар./

10 Мәликә падша�ла әјанла-
рын сөзләрини ешидәндә зија-
фәт отағына дахил олду. Мәли-
кә деди: «Падша� сағ олсун! Гој
фикирләрин сәни горхуја сал-
масын, бәнизин ағармасын.
11 Мәмләкәтиндә ичиндә мү-
гәддәс алла�ларын ру�у олан
бир адам вар. Сәнин ата-
нын дөврүндә онун елм, идрак
вә алла�ларын �икмәтинә бән-
зәр �икмәт са�иби олдуғу мә-
лум олмушду.1 Атан, падша�
Навуходоносор ону ка�инләр,
ру�чағыранлар, кәлданиләр вә
мүнәҹҹимләр үзәриндә башчы
гојмушду.À Буну сәнин атан ет-
мишди, еј падша�. 12 Чүнки
падша�ын Бәлтишәззар адлан-

дырдығы Дәнјал* хүсуси бир
истедада�, елмә, јухујозма, сир-
ләри, мүшкүлләри� ачма габи-
лијјәтинә малик иди.+ Гој Дән-
јал чағырылсын, о, сәнә бунун
мәнасыны ачар».

13 Дәнјал падша�ын �үзу-
руна ҝәтирилди. Падша� Дән-
јалдан сорушду: «Атамын Јә-
�удадан ҝәтирдији јә�удалы
әсирләрдән, олан Дәнјал сән-
сән? 14 Мән сәнин барәндә
ешитмишәм ки, сәндә алла�-
ларын ру�у вар,- үстәлик, сә-
нин елм, идрак вә хүсуси
�икмәт са�иби олдуғун мә-
лум олуб.¸ 15 Һүзурума мүд-
рикләр вә ру�чағыранлар ҝә-
тирилмишди ки, бу јазыны
охујуб мәнасыны мәнә ачсын-
лар, лакин онлар бу хәбәрин
мәнасыны ача билмәдиләр./

16 Сәнин барәндә ешитмишәм
ки, сән әламәтләри јоза1, мүш-
күлләри ача билирсән. Әҝәр
инди бу јазыны охујуб јоза
билсән, әјнинә бәнөвшәји ли-
бас ҝејиндириләҹәк, бојнуна
гызыл бојунбағы тахылаҹаг вә
сәлтәнәтдә үчүнҹү адам ола-
ҹагсан».À

17 Дәнјал падша�а ҹаваб
вериб деди: «Бәхшишләрини
өзүнә сахла, �әдијјәләрини
башгаларына вер. Јазыны исә
мән падша�а охујарам, мәна-
сыны да она ачарам. 18 Еј
падша�, Алла�-Таала атан На-
вуходоносора падша�лыг, әзә-
мәт, шан-шө�рәт, �әшәмәт
бәхш етмишди.3 19 Алла�ын
она бәхш етдији әзәмәтә ҝөрә
бүтүн үммәтләр вә халглар,
бүтүн дилләрә мәнсуб олан-
лар онун гаршысында титрә-
јирди.4 О, кими истәјир өлдү-
рүр, кими истәјир сағ бурахыр-
ды, кими истәјир јүксәлдир,
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кими истәјир алчалдырды.*

20 Анҹаг үрәји гүрурланыб
инадкар оланда азғынлашды.+

Онда о, тахтдан салынды,
шаны әлиндән алынды. 21 О,
инсанлар арасындан говулду.
Она �ејван үрәји верилди, чөл
ешшәкләри арасында јашады,
өкүз кими от једи, бәдәни ҝөј-
ләрин ше�и илә исланды, та о
вахта гәдәр ки, бәшәр сәлтәнә-
ти үзәриндә Алла�-Тааланын
�өкмран олдуғуну, ону истәди-
ји кәсә вердијини баша дүш-
дү.,

22 Сән, онун оғлу Бәлшәз-
зар исә бунлары билә-билә тә-
вазө етмәдин. 23 Өзүнү ҝөј-
ләрин Рәббиндән уҹа тут-
дун,- Онун евинин габларыны
ҝәтиздирдин.¸ Сән, әјанларын,
ҹаријәләрин, кичик �әрәмлә-
рин онларда шәраб ичдиниз.
Ҝүмүш, гызыл, мис, дәмир,
тахта, даш алла�лара, �еч нә
ҝөрмәјән, �еч нә ешитмәјән,
�еч нә билмәјән алла�лара ал-
гыш дединиз./ Амма сәнин нә-
фәсини,1 сәнин бүтүн јолла-
рыны әлиндә сахлајан Алла�ы
шәрәфләндирмәдин. 24 Буна
ҝөрә дә Онун тәрәфиндән әл
ҝәлди вә бу јазыны јазды.À

25 Јазылан сөзләр бунлар-
дыр: МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕҜЕЛ,
ПАРСИН.

26 Сөзләрин мәнасы будур:
МЕНЕ — Алла� падша�лы-
ғынын ҝүнләрини �есаблајыб
она сон гојду.3

27 ТЕҜЕЛ — сән тәрәзидә
чәкилдин вә јүнҝүл ҝәлдин.

28 ПЕРЕС — сәлтәнәтин бө-
лүнүб мадалыларла фарслара
верилди».4

29 Бәлшәззар бујруг вер-
ди, Дәнјалын әјнинә бәнөвшә-
ји либас ҝејиндирилди, бојну-
на гызыл бојунбағы тахылды
вә �әр јанда ҹар чәкилди ки, о,
сәлтәнәтдә үчүнҹү адамдыр.S

30 Һәмин ҝеҹә Кәлдан пад-
ша�ы Бәлшәззар өлдүрүлдү.*

31 Падша�лыг мадалы Дара-
ја+ кечди. О, тәхминән алтмыш
ики јашында иди.

6 Дара гәрара алды ки, бү-
түн сәлтәнәти, идарә ет-

мәк үчүн јүз ијирми ҹанишин
тәјин етсин. 2 Онларын үзә-
риндә үч вәзир гојулмушду.
Ҹанишинләр- онлара �есабат
вермәли иди ки, ша�а зијан
дәјмәсин. Вәзирләрдән бири
Дәнјал иди.¸ 3 Дәнјал диҝәр
вәзир вә ҹанишинләрдән сечи-
лирди, чүнки мүстәсна габи-
лијјәтә� малик иди./ Ша� ону
бүтүн сәлтәнәтиндә уҹалтмаг
истәјирди.

4 Бу вахт вәзир вә ҹани-
шинләр Дәнјалы дөвләт иш-
ләриндә итти�ам етмәк үчүн
нөгсан ахтармаға башлады-
лар. Лакин бир нөгсан, бир әј-
рилик тапа билмәдиләр, чүн-
ки Дәнјал етибарлы адам
иди, зәррәҹә сә�ләнкарлы-
ға, надүрүстлүјә јол вермир-
ди. 5 Онда бу адамлар деди-
ләр: «Биз бу Дәнјалда �еч бир
нөгсан тапа билмәјәҹәјик, ҝә-
рәк онун Алла�ынын ганунун-
да она гаршы нәсә ахтараг».1

6 Беләликлә, вәзир вә ҹани-
шинләр топлашыб ша�ын �ү-
зуруна ҝәлдиләр вә она де-
диләр: «Ша� Дара сағ олсун!
7 Ша�ын бүтүн вәзирләри,
рәисләр, ҹанишинләр, сарај
мәмурлары вә валиләр мәслә-
�әтләшдиләр ки, ша�дан гада-
ға фәрманы чыхсын. Еј ша�,
ким отуз ҝүн әрзиндә, сән-
дән башга кимсәјә, ја алла-
�а, ја инсана үз тутуб јалвар-
са, ширләр гујусуна атыл-
сын.À 8 Инди, еј ша�, фәр-
ман вериб ону имзала3 ки,
о, ләғволунмаз Мада�-Фарс
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ганунуна әсасән дәјишилмә-
син».*

9 Ша� Дара гадаға фәрманы
имзалады.

10 Дәнјал фәрманын имза-
ландығыны ешидәндә евинә
ҝетди. Евин үст отағынын Је-
русәлимә бахан пәнҹәрәләри
ачыг иди.+ О, �әмишә етдији
кими, ҝүндә үч дәфә диз чөкүб
дуа етди, Алла�ына шүкүр-
ләр сөјләди. 11 Һәмин адам-
лар ичәри долушдулар вә Дән-
јалы Алла�а јалварыб лүтф ди-
ләдији јердә јахаладылар.

12 Сонра ша�ын јанына ҝә-
либ гадаға фәрманы барәдә
она хатырлатдылар: «Еј ша�,
мәҝәр сән гадаға фәрманы им-
заламамышдын ки, ким отуз
ҝүн әрзиндә, сәндән башга
кимсәјә, ја алла�а, ја инсана үз
тутуб јалварса, ширләр гујусу-
на атылсын?» Ша� деди: «Бу
гәрар ләғволунмаз Мада-Фарс
ганунуна әсасән гәтидир!»,

13 Онлар әлүстү ша�а деди-
ләр: «Еј ша�! Јә�уда әсирлә-
риндән олан Дәнјал- нә сәни,
нә имзаладығын гадаға фәрма-
ныны сајмыр, ҝүндә үч дәфә
дуа едир».¸ 14 Ша� буну еши-
дәндә ганы гаралды. О, Дән-
јалы гуртармаг истәди вә ҝүн
батана гәдәр ону хилас ет-
мәјә чалышды. 15 Ахырда бу
адамлар ша�ын јанына топла-
шыб дедиләр: «Еј ша�, мәлу-
мун олсун ки, Мада-Фарс гану-
нуна әсасән ша�ын тәсдиг ет-
дији гадаға, јахуд фәрман дәји-
шилмәздир!»/

16 Беләликлә, ша� әмр етди
вә Дәнјалы ҝәтириб ширләр
гујусуна атдылар.1 Ша� Дәнја-
ла деди: «Дурмадан гуллуг ет-
дијин Алла�ын сәни горуја-
ҹаг». 17 Сонра даш ҝәтириб
гујунун ағзына гојдулар. Дәнја-
лын иши илә әлагәдар �еч нә

дәјишмәсин дејә ша� өзүнүн
вә әјанларынын мө�үр үзүјү
илә дашы мө�үрләди.

18 Бундан сонра ша� сара-
ја гајытды. О, ҝеҹә јемәк је-
мәди вә әјләнмәди�, ҝөзү-
нә дә јуху ҝетмәди. 19 Сә-
�әр ачылар-ачылмаз ша� гал-
хыб тәләсик ширләр гујусунун
јанына ҝетди. 20 Гујуја ја-
хынлашыб гәмли-гәмли Дәнја-
лы чағырды. Ша� сорушду:
«Еј вар олан Алла�ын гулу
Дәнјал, дурмадан гуллуг ет-
дијин Алла�ын сәни ширләрин
ағзындан гуртара билдими?»
21 Дәнјал о андаҹа ҹаваб вер-
ди: «Өмрүн узун олсун, ја
ша�! 22 Мәним Алла�ым мә-
ләјини ҝөндәриб ширләрин ағ-
зыны бағлады* ки, мәнә хәтәр
јетирмәсинләр.+ Чүнки Онун
гаршысында ҝүна�сыз олду-
ғум үзә чыхды. Сәнә гаршы да
�еч бир ҝүна� етмәмишәм, ја
ша�».

23 Ша� чох севинди вә әмр
етди, Дәнјалы гујудан чыхарт-
сынлар. Дәнјал гујудан чыха-
рыланда бәдәниндә �еч бир
зәдә јох иди, чүнки о өз Алла-
�ына ҝүвәнмишди.,

24 Сонра ша� бујруг ве-
риб Дәнјалы итти�ам едән�
адамлары ҝәтиздирди. Онла-
ры оғуллары вә арвадлары илә
бирликдә ширләр гујусуна ат-
дылар. Онлар гујунун дибинә
чатмамыш ширләр онлары га-
пыб бүтүн сүмүкләрини гыр-
дылар.-

25 Ша� Дара ҹүмлә ҹа�ан-
да јашајан үммәтләрә, халгла-
ра, бүтүн дилләрә мәнсуб ин-
санлара белә јазды:¸ «Сизә са-
лам олсун! 26 Әмр верирәм
ки, сәлтәнәтимин бүтүн тор-
пагларында инсанлар Дәнја-
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лын Алла�ындан горхуб тит-
рәсин.* Чүнки О, вар олан
вә әбәди Алла�дыр. Онун пад-
ша�лығы дағылмаздыр, �аки-
мијјәти сонсуздур.+ 27 О гур-
тарар,, ниҹат верәр, ҝөјдә
вә јердә әламәтләр, мөҹүзәләр
ҝөстәрәр.- Бәли, Дәнјалы шир-
ләрин пәнҹәсиндән гуртаран
Одур!»

28 Беләҹә, Дәнјал Даранын¸

вә фарс Курушун сәлтәнәтин-
дә/ уғурлу олду.

7 Бабил падша�ы Бәлшәзза-
рын1 �акимијјәтинин би-

ринҹи илиндә Дәнјал јата-
ғында јуху вә рөјалар ҝөр-
дү.À О, ҝөрдүјү јухуну јазды;3

�әр шеји бир-бир гәләмә алды.
2 Дәнјал нәгл етди:
«Мән ҝеҹә рөјаларында ҝөј-

ләрин дөрд күләјинин бөјүк
дәнизи чалхаладығыны ҝөр-
дүм.4 3 Дәниздән бир-бирин-
дән фәргли дөрд нә�әнҝ �еј-
ванS чыхды.

4 Биринҹиси ширә охша-
јырды,m онун гартал ганадла-
ры вар иди. U Мән дуруб бахар-
кән онун ганадлары гопарыл-
ды. Сонра о, јердән галдыры-
лыб инсан кими ики ајағы үстә
гојулду вә она инсан үрәји ве-
рилди.

5 Сонра башга бир �ејван,
ајыја охшарV икинҹи �ејваны
ҝөрдүм. Онун бир јаны јуха-
ры галхмышды. Ағзында, диш-
ләри арасында үч габырға вар
иди. Она дејилди: “Галх, чохлу
әт је”.Ä

6 Бундан сонра мән бахыб
башга бир �ејван, бәбирә ох-
шарW үчүнҹү �ејваны ҝөрдүм.
Онун белиндә гуш ганадына
бәнзәр дөрд ганад вар иди.
Һејванын дөрд башы варды;Y

она �акимијјәт верилди.
7 Сонра мән ҝеҹә рөјала-

рында дөрдүнҹү �ејваны ҝөр-

дүм. О, горхунҹ вә зә�мли
иди, фөвгәл ҝүҹә малик �ејван
иди, онун ири дәмир дишлә-
ри варды. О, �әр шеји удуб је-
јир, әзир, галыглары исә ајағы
илә тапдалајырды.* О, өзүндән
әввәлки �ејванлардан фәрглә-
нирди вә онун он бујнузу вар-
ды. 8 Мән бујнузлара бахыр-
дым, бирдән ҝөрдүм ки, он-
ларын арасында балаҹа бир
бујнуз чыхды+ вә әввәлки буј-
нузлардан үчү онун өнүндән
гопарылды. Бу бујнузун инсан
ҝөзүнә бәнзәр ҝөзләри, �әм-
чинин дикбаш-дикбаш даны-
шан ағзы варды.,

9 Мән дуруб бахырдым вә
ҝөрдүм ки, тахтлар гојулду,
Әзәлдән Вар Олан- әјләшди¸.
Онун либасы гартәк бәјаз/,
сачы јунтәк ағаппаг иди. Тах-
ты алов дилләри, тахтын чарх-
лары јанар од1 иди. 10 Онун
өнүндән одлу чај чыхыб ахыр-
ды.À Минләрлә минләр Она
хидмәт едир, он минләрлә он
минләр �үзурунда дурурду.3

Мә�кәмә4 башлады, китаблар
ачылды.

11 Мән дуруб бахырдым,
бујнуз ловға сөзләр данышыр-
ды.S Ахырда ҝөрдүм ки, �ејван
өлдүрүлдү, леши одда јанды-
рылыб мә�в едилди. 12 Ди-
ҝәр �ејванлараm ҝәлинҹә, �а-
кимијјәт онларын әлиндән
алынды вә онларын өмрү мүәј-
јән мүддәтә узадылды.

13 Бу ҝеҹә рөјаларында
ҝөрдүм ки, инсан оғлунаU бән-
зәр бир нәфәр ҝөјләрин бу-
лудлары илә ҝәлир. О, Әзәл-
дән Вар ОланынV �үзуруна бу-
рахылды вә Онун јанына ҝә-
тирилди. 14 Она �акимијјәтÄ,
шәрәфW вә падша�лыг верил-
ди ки, үммәтләр, халглар вә
бүтүн дилләрә мәнсуб олан-
лар она гуллуг етсин.Y Онун
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�акимијјәти сона јетмәјәҹәк
әбәди �акимијјәтдир, падша�-
лығы әсла дағылмајаҹаг.*

15 Мән Дәнјалын ру�у сы-
хылды, чүнки ҝөрдүјүм рө-
јалар мәни горхутмушду.+

16 Ҝөрдүкләримин мәнасыны
сорушмаг үчүн орада дуран-
лардан биринә јахынлашдым.
О, мәнә ҹаваб вериб бунларын
мәнасыны ачды.

17 “Дөрд нә�әнҝ �ејван, јер-
дән галхаҹаг дөрд падша�-
дыр.- 18 Лакин падша�лығы¸

Һагг-Тааланын мүгәддәс бән-
дәләри/ алаҹаг, онлар бу пад-
ша�лыға1 әбәди са�иб олаҹаг-
лар. Бәли, әбәдијјән, сонсуза-
дәк”.

19 Сонра диҝәр �ејванлар-
дан фәргләнән дөрдүнҹү �еј-
ван �аггында билмәк истә-
дим. О, чох горхунҹ иди,
дишләри дәмирдән, ҹајнагла-
ры мисдән иди. О, �әр шеји
удуб јејир, әзир, галыглары
исә ајағы илә тапдалајырды.À

20 Башында он бујнуз3 вар-
ды, сонрадан бири дә чых-
ды вә онун өнүндән үч бујнуз
гопарылды.4 Онун ҝөзләри вә
дикбаш-дикбаш данышан ағзы
варды, о, диҝәрләриндән ири
ҝөрүнүрдү.

21 Сонра ҝөрдүм ки, бу буј-
нуз мүгәддәс бәндәләрлә дө-
јүшдү вә онлары үстәләмәјә
башлады.S 22 Бу заман Әзәл-
дән Вар Оланm ҝәлди вә Һагг-
Тааланын мүгәддәс бәндәлә-
ринин U хејринә �өкм чыхарыл-
ды. Беләҹә, мүгәддәс бәндәлә-
рин падша�лыға са�иб олмаг
вахты јетишди.V

23 О, белә деди: “Дөрдүн-
ҹү �ејвана ҝәлинҹә, о, дүнја-
да пејда олаҹаг дөрдүнҹү пад-
ша�лыгдыр. Бу падша�лыг ди-
ҝәр падша�лыгларын �амы-
сындан фәргләнәҹәк. О, бүтүн

јер үзүнү удуб јејәҹәк, тап-
далајыб әзәҹәк.* 24 Он буј-
нуз исә бу падша�лыгдан чы-
хаҹаг он падша�дыр. Онлар-
дан сонра башга бири галха-
ҹаг вә әввәлкиләрдән фәргли
олаҹаг. О, үч падша�ы алчал-
даҹаг.+ 25 Һагг-Таалаја гар-
шы данышаҹаг, вә Һагг-Таа-
ланын мүгәддәс бәндәләрини
динҹ гојмајаҹаг. О, дөврләри
вә гануну дәјишмәк нијјәтинә
дүшәҹәк вә онлар дөвр, дөвр-
ләр вә јарым дөвр�- мүддәтинә
онун ихтијарына вериләҹәк.
26 Мә�кәмә башлады вә онун
�акимијјәтини әлиндән алды-
лар ки, ону дағыдыб јерли-диб-
ли мә�в етсинләр.¸

27 Падша�лыг, �акимијјәт
вә ҝөјләр алтында олан сәлтә-
нәтләрин ҹа�-ҹалалы Һагг-Таа-
ланын мүгәддәсләринә/, Онун
халгына вериләҹәк. Онларын
падша�лығы әбәди падша�-
лыгдыр,1 бүтүн �өкмдарлар
онлара гуллуг едиб бојун әјә-
ҹәк”.

28 Һекајәт бурада сона је-
тир. Мән Дәнјалы исә фикир-
ләрим елә тәшвишә салмыш-
ды ки, рәнҝим ағармышды.
Амма мән ҝөрдүкләрими үрә-
јимдә сахладым».

8 Мән Дәнјал, әввәлләр ал-
дығым вә�јдән сонра баш-

га бир вә�ј алдым.À Бу, пад-
ша� Бәлшәззарын3 �акимиј-
јәтинин үчүнҹү илиндә
олмушду. 2 Мән вә�јдәки ҝө-
рүнтүләри ҝөрәркән Елам әја-
ләтинин4 Шуш�S галасында
идим. Бу ҝөрүнтүләрә бахыр-
дым вә Улај чајынын кәна-
рында идим. 3 Башымы гал-
дырыб ҝөрдүм ки, чајын кәна-
рында бир гочm дуруб. Онун
ики бујнузуU варды. Бујнузла-
рын икиси дә узун иди, ан-
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ҹаг бири о бириндән да�а узун
иди. Да�а узун бујнуз сонра-
дан чыхмышды.* 4 Мән ҝөр-
дүм ки, гоч гәрбә, шимала
вә ҹәнуба тәрәф кәллә атыр.
Һеч бир �ејван онун габағында
дура билмирди вә онун әлин-
дән хилас едә билән јох иди.+

О, истәдијини едир вә өзүнү
јүксәлдирди.

5 Сонра бахыб ҝөрдүм ки,
гәрбдән бир тәкә, ајағы јерә
дәјмәдән бүтүн јер үзүнү аша-
аша ҝәлир. Бу тәкәнин ҝөз-
ләри арасында бир ҝөркәмли
бујнуз- варды. 6 О, чајын кә-
нарында ҝөрдүјүм гошабујнуз
гоча сары ҝәлирди; она сары
шиддәтли гәзәблә гачырды.

7 Ҝөрдүм ки, о, гоча јахын-
лашыр вә она чох аҹыглыдыр.
О, гочу вурду вә �әр ики бујну-
зуну сындырды. Онун гаршын-
да дурмаға гочун ҝүҹү чатма-
ды. О, гочу јерә јыхыб тапда-
лады; гочу онун әлиндән хилас
едән олмады.

8 Онда тәкә өзүнү чох-чох
уҹалтды, лакин ҝүҹләниб-гүд-
рәтләнән кими ири бујнузу
сынды. Онун јериндә дүнјанын
дөрд сәмтинә� јөнәлмиш дөрд
ҝөзәчарпан бујнуз ҝөрүндү.¸

9 Бу бујнузларын бириндән
диҝәр бир кичик бујнуз чыхыб
ҹәнуба, шәргә вә дилбәр мә-
кана�/ тәрәф бој атыб чох
уҹа олду. 10 О гәдәр уҹал-
ды ки, ҝөјләр ордусуна чат-
ды, ордунун вә улдузларын
бир гисмини јерә салыб тап-
далады. 11 О, өзүнү ордунун
әмириндән дә уҹа тутду, даи-
ми гурбанлығы онун әлиндән
алды вә онун мүгәддәс мәка-
нынын дурдуғу јери дағытды.1

12 Асилијә ҝөрә орду вә даи-
ми гурбанлыг бујнуза тәслим
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едилди. О, �аггы јерә атыр,
ишиндә уғур газанырды.

13 Сонра мән бир мүгәд-
дәс варлығын данышдығыны
ешитдим. Диҝәр мүгәддәс вар-
лыг исә данышана дејирди:
«Даими гурбанлыг вә виранә-
лик ҝәтирән* асилик �аггын-
да, мүгәддәс мәканын вә ор-
дунун тапдаланмасы �аггында
олан вә�ј нә гәдәр сүрәҹәк?»
14 О, мәнә деди: «Ики мин
үч јүз ахшам вә сә�әр кечә-
нә гәдәр. Сонра мүгәддәс мә-
кан бәрпа олунуб гајдаја салы-
наҹаг».

15 Мән Дәнјал вә�јдәки ҝө-
рүнтүләри ҝөрәндә онларын
мәнасыны билмәк истәдим.
Бирдән гаршымда инсан сима-
сында бир нәфәрин дурдуғу-
ну ҝөрдүм. 16 Сонра Улајын+

ортасындан инсан сәси ешит-
дим. Сәс дејирди: «Еј Ҹәбра-
јыл,, ҝөрдүкләринин мәнасы-
ны она ач».- 17 О, дурдуғум
јерә јахынлашды, јахынлашан-
да мән елә горхдум ки, үзүс-
тә јерә дүшдүм. О, мәнә деди:
«Еј бәни-адәм, бил вә аҝа� ол,
бу вә�ј ахырзамана аиддир».¸

18 О, мәнимлә данышаркән
мән јердә үзүстә дәрин јуху-
ја ҝетдим. О, мәнә тохунду
вә галдырыб ајаг үстә гојду./

19 Сонра деди: «Мән сәнә гә-
зәб дөврүнүн јекунунда нәлә-
рин баш верәҹәјини билди-
рирәм. Чүнки бу, ахырзамана
аиддир.1

20 Ҝөрдүјүн икибујнузлу
гоч Мада вә ФарсÀ ша�ла-
рыдыр. 21 Гыллы тәкә Јуна-
ныстан падша�ыдыр,3 ҝөзлә-
ри арасындакы ҝөркәмли буј-
нуз илк падша�ыдыр.4 22 Бу
бујнузун сыныб јериндә дөрд
бујнузун чыхмасыS о демәк-
дир ки, онун халгындан дөрд
падша�лыг пејда олаҹаг, амма
онун ҝүҹүнә чатмајаҹаг.
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23 Онларын �акимијјәти-

нин ахырында, асиләрин аси-
лији сон �әддә чатанда, ики-
башлы сөзләри анлајан вә�м-
ли падша� мејдана чыхаҹаг.
24 Бу падша� чох ҝүҹлү ола-
ҹаг, амма бу, онун өз ҝүҹү ол-
мајаҹаг. О, ҝөрүнмәмиш бәр-
бадлыглар төрәдәҹәк, ҝөрдүјү
�әр ишдә уғур газанаҹаг. Гүд-
рәтлиләри, еләҹә дә мүгәддәс
халгы* мә�в едәҹәк. 25 Фәнд-
ҝирлији илә кәләк ишләдиб
уғур газанаҹаг. Өз үрәјиндә
гүррәләнәҹәк вә динҹлик дөв-
рүндә� чохларыны �әлак едә-
ҹәк. О, �әтта әмирләр Әмири-
нин әлеј�инә галхаҹаг, амма
инсан әли дәјмәдән мә�в ола-
ҹаг.

26 Вә�јдә ахшам вә сә�әр
�аггында дејиләнләр �әгигәт-
дир, лакин сән бу вә�ји сирр
олараг сахламалысан, чүнки о,
узаг ҝәләҹәјә аиддир».+

27 Мән Дәнјал бир нечә
ҝүн �алсыз, нахош олдум.,

Сонра дуруб падша�ын ишлә-
ри илә мәшғул олмаға башла-
дым.- Амма ҝөрдүкләрим мәни
мат гојмушду. Буну кимсә ан-
лаја билмирди.¸

9 Мадалы А�ашверошун оғ-
лу Дара/ кәлданиләрин1

сәлтәнәти үзәриндә ша� гојул-
мушду, онун �акимијјәтинин
биринҹи или иди. 2 Онун �а-
кимијјәтинин биринҹи илиндә
мән Дәнјал китаблардан, Је�о-
ванын Әрәмја пејғәмбәрә де-
дији сөздән Јерусәлимин ви-
ран галаҹағыÀ илләрин сајы-
ны мүәјјән етдим: јетмиш ил3.
3 Онда мән вар олан Алла�
Је�оваја үз тутуб дуада јал-
вармаға башладым, оруҹ тут-
дум4, чула бүрүнүб күл ичин-
дә отурдум. 4 Алла�ым Је�о-
ваја дуада төвбә едәрәк дедим:

<B69 � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB -ÀeWÀbÀZD

«Еј ә�динә садиг галан,
Сәни севиб әмрләринә риа-
јәт едәнләрә* мә�әббәт ҝөстә-
рән+ бөјүк вә зә�мли Алла�
Је�ова! 5 Биз ҝүна� са�и-
бијик, пис ишләр ҝөрдүк, шәр
әмәлләрә гуршандыг, асилик
етдик,, әмрләриндән, �өкм-
ләриндән узаглашдыг. 6 Сә-
нин адындан падша�ларымы-
за, бәјләримизә, ата-бабалары-
мыза, өлкәнин бүтүн халгына
сөз дејән гулун пејғәмбәрләрә-

гулаг асмадыг. 7 Еј Је�ова,
Сән �агг са�ибисән, бизсә јенә
үзүгарајыг, биз — Јә�уда ә�ли,
Јерусәлим сакинләри вә Сәнә
гаршы хәјанәт етдикләри үчүн
јахын-узаг өлкәләрә сәпәләди-
јин бүтүн исраиллиләр.¸

8 Еј Је�ова, Сәнә гаршы ҝү-
на� ишләдијимизә ҝөрә �амы-
мызын — падша�ларымызын
да, бәјләримизин дә, ата-баба-
ларымызын да үзү гарадыр.
9 Алла�ымыз Је�ова, Сән
мәр�әмәтли вә бағышлајан-
сан,/ биз исә Сәнә аси олдуг.1

10 Алла�ымыз Је�ова, биз Сә-
нин сөзүндән чыхдыг, гулун
пејғәмбәрләрÀ васитәсилә вер-
дијин ганунлара әмәл етмә-
дик. 11 Бүтүн Исраил Гану-
нуну позду, сөзүнә итаәт ет-
мәјиб јолдан чыхды. Буна ҝөрә
дә Сән Алла�ын гулу Муса-
нын Ганунунда3 јазылмыш,
андла бәркидилмиш ләнәти
үстүмүзә төкдүн. Чүнки биз
Сәнә гаршы ҝүна� ишләдик.
12 Сән бизим вә башчылары-
мызын әлеј�инә дедијин сөз-
ләри4 иҹра едиб башымыза мү-
сибәт ҝәтирдин. Јерусәлимин
башына ҝәлән мүсибәтS сәма
алтында �еч вахт ҝөрүнмәјиб.
13 Мусанын Ганунунда јазы-
лан бүтүн бәлалар башымы-
за ҝәлди.m Биз исә тәгсир-
ләримиздән әл чәкиб U Алла�ы-
мыз Је�овадан лүтф диләмә-
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дик, Сәнин �агг олдуғуну дәрк
етмәдик.

14 Сән ҝөрүрдүн, еј Је�ова
вә башымыза мүсибәт ҝәтир-
дин, чүнки еј Је�ова, Сәнин
бүтүн ишләрин �агдыр, биз
исә Сәнин сөзүндән чыхдыг.*

15 Еј Је�ова, халгыны гүд-
рәтли әлилә Мисирдән чы-
харан,+ та бу ҝүнә кими
Өзүнү шө�рәтләндирән Алла-
�ымыз,, биз Сәнә гаршы ҝү-
на� етмишик, шәр ишләрә
гуршанмышыг. 16 Еј Је�ова,
Сән адилсән,- нә олар, �ирс-
гәзәбини шә�әрин Јерусәлим-
дән, мүгәддәс дағындан дөн-
дәр. Чүнки ҝүна�ларымызын,
ата-бабаларымызын тәгсири
уҹбатындан Јерусәлим, Сәнин
халгын аләмдә рүсвај олуб.¸

17 Инди, еј Алла�ымыз, гу-
лунун дуасыны, јалварышыны
ешит. Еј Је�ова, Өз шәрәфин
наминә хараба галмыш/ мүгәд-
дәс мәканына1 ҹамалынын ну-
руну сач. 18 Динлә, ешит, еј
Алла�ымыз! Бах нә көкдәјик.
Ҝөр адыны дашыјан шә�әрин
нә �алдадыр. Савабларымыза
ҝөрә јох, �әдсиз мәр�әмә-
тинә ҝөрә Сәнә јалварырыг.À

19 Ешит, ја Је�ова! Бағышла,
ја Је�ова!3 Бизә нәзәр сал, �ә-
рәкәтә кеч, ја Је�ова! Ја Рәб-
бим, адын наминә ләнҝимә.
Чүнки бу шә�әр, бу халг Сәнин
адынла таныныр».4

20 Мән дуада төвбә едиб өз
ҝүна�ымы, халгым Исраилин
ҝүна�ыны етираф едәркән, Ал-
ла�ым Је�овадан мүгәддәс
дағы үчүн лүтф диләјәркән,S

21 дуа �әлә дилимдә икән, ах-
шам тәгдимәси вахты әввәл-
ләр вә�јдәm ҝөрдүјүм Ҹәбра-
јыл U инсан симасында гаршым-
да зү�ур етди. Мән чох јорғун
идим. 22 О, мәни баша салыб
деди:

«Еј Дәнјал, мән ҝәлдим ки,
�әр шеји сәнә анладым.
23 Сән јалвармаға башлајанда
бир нида ҝәлди вә мән ҝәл-
дим ки, буну сәнә чатдырым,
чүнки сән чох истәкли бәндә-
сән.* Буна ҝөрә сәнә ҝәтирди-
јим сөзләр барәдә дүшүн вә бу
вә�ји анла.

24 Алла� сәнин халгын вә
мүгәддәс шә�әрин+ үчүн јет-
миш �әфтә� тәјин едиб. Белә
ки, асилијә сон гојулсун, ҝү-
на� битсин,, тәгсир үчүн кәф-
фарә верилсин,- әбәди сале�-
лик бәргәрар олсун,¸ вә�ј вә
пејғәмбәрлик мө�үрләнсин/ вә
Ән мүгәддәс јер мәс� едил-
син. 25 Бил вә аҝа� ол, Јеру-
сәлимин јенидән тикилиб бәр-
па едилмәси1 үчүн фәрма-
нын чыхмасындан ӨндәрÀ Мә-
си�ин3 зү�уруна гәдәр једди
�әфтә вә алтмыш ики �әфтә4

кечәҹәк. Јерусәлим, онун меј-
даны вә хәндәји јенидән тики-
либ бәрпа едиләҹәк, амма бу,
ағыр вахтда олаҹаг.

26 Алтмыш ики �әфтә ке-
чәндән сонра Мәси� �әлак
олаҹаг,S өзүнә �еч нә галмаја-
ҹаг.m

Бир рә�бәр ҝәләҹәк, онун го-
шуну шә�әри вә мүгәддәс мә-
каны дармадағын едәҹәк.U Ону,
санки, сел басыб кечәҹәк; аги-
бәти бу ҹүр олаҹаг. Сонадәк
мү�арибә олаҹаг. Оранын ви-
ран галмасына гәрар верилиб.V

27 О�, чохларындан өтрү
ә�ди бир �әфтә гүввәдә
сахлајаҹаг. Һәфтәнин ортасын-
да гурбан вә бәхшиши дајан-
дыраҹаг.Ä

Ијрәнҹ шејләрин ганады үс-
түндә бириси ҝәлиб виранә-
лик ҝәтирәҹәк.W Виран галан
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Ñ*VSYSUUÀbSZSZ ºhºZÆº
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ºh ÑÀebÀ +À/ÀZSYÀ U*¸ aº`bO
YÀYSj/SYD 8 �S`SZÆS *UmZ
SUS`YS /¾`/ºZÆº ÄºZº YÀZ +¾O
UºV h*UmZE ˙ÀÆWÀ h*UmZmZ-

-m`*¸mZ/* S/SYD 9 �*jmYm
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YSa1 VSYS S/SD 	ÀaS S4/SÑ*Y
aÀaS VSYS Äd` S/SD ; �d Ä¾O
`ºZbºZº bÀVÆÀ YÀZ ˙ÀZU*W Ä¾`O
/ºYEÀ U*ZmY/* \W*ZW*` Ä¾`YÀO
/SD �YY* \ZW*`mZ Æ*ZmZ* -\`O
fd /ºj/º ,À -*hm+ ÄS4WÀZ/SO
WÀ`D

< �ÀZ bÀV -*W/mYD �d Y¾ÑO
bÀjÀY Ä¾`ºZbºZº Ä¾`ÀZ/À b*O
-Àb/ÀZ /ºj/ºYE `ÀZÄSY -*h/mE
aºab \W/dYD3 = 	\Z`* \ZdZ
/*Zmj/m¸mZm 1jSb/SYD 
*O
VSZ \ZdZ /*Zmj/m¸mZm 1jSO
/ÀZ/À +*jmYm U1`À -\Ud+ º4ºaO
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/dYD 55 �E YÀZÀ /1/SB
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/ÀDm 	ÀZÀ /1UÀÆÀUSY a¾4WÀO
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jÀYxD
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ғам. Мән ҝедәндә Јунаныс-
тан әмири ҝәләҹәк. 21 Ан-
ҹаг мән сәнә �әгигәт китабын-
да јазыланлары данышаҹағам.
Бу ишдә сәнин әмирин* Мика-
јылдан+ савајы мәнә дајаг олан
јохдур.

11 Мән исә мадалы Дара-
нын, �акимијјәтинин би-

ринҹи илиндә она арха-дајаг
олдум. 2 Инди сәнә дејәҹәјим
сөзләр �әгигәтдир:
Фарс өлкәсиндә да�а үч

падша� мејдана чыхаҹаг. Дөр-
дүнҹүсү �амысындан чох вар-
дөвләт топлајаҹаг. Вар-дөвлә-
ти сајәсиндә ҝүҹләнәндә �әр
шеји Јунаныстан сәлтәнәтинә-

гаршы галдыраҹаг.
3 Сонра ҝүҹлү бир падша�

пејда олаҹаг, о, бөјүк гүдрәтлә
�өкмранлыг едәҹәк¸ вә истә-
дијини едәҹәк. 4 Анҹаг гүд-
рәтинин зирвәсиндә онун сәл-
тәнәти дағылыб дөрд јерә�
парчаланаҹаг;/ онун нәслинә
кечмәјәҹәк вә онун �өкмран-
лығы кими гүдрәтли олмаја-
ҹаг. Чүнки онун сәлтәнәти кө-
күндән гопарылаҹаг, онлара
јох, башгаларына кечәҹәк.

5 Ҹәнуб падша�ы, јәни онун
сәрдарларындан бири гүввәт-
ләнәҹәк. Лакин бир нәфәр ону
јениб бөјүк гүдрәтлә �өкмран-
лыг едәҹәк, �акимијјәти онун-
кундан ҝүҹлү олаҹаг.

6 Бир нечә илдән сонра он-
лар иттифаг гураҹаг вә ҹәнуб
падша�ынын гызы сазиш бағ-
ламаг үчүн шимал падша�ы-
нын јанына ҝәләҹәк. Лакин га-
дын голунун гүввәтини сахла-
ја билмәјәҹәк; падша�ын да нә
өзү, нә голу дуруш ҝәтирмәјә-
ҹәк. Гадын, еләҹә дә ону ҝә-
тирәнләр, онун атасы вә о
вахтлар ону ҝүҹлү едән тәс-
лим едиләҹәк. 7 Гадынын кө-

55B8 � ÁÀ`eÀZB Ä¾UWÀ`SZ /¾`/ VºWÀUSZÀD

күнүн пө�рәси онун� јерин-
дә дураҹаг. О, ордуја вә ши-
мал падша�ынын исте�камы-
на гаршы чыхыб савашаҹаг вә
гәләбә чалаҹаг. 8 О, онларын
алла�ларыны, дәмир бүтләри-
ни, гызыл-ҝүмүш әшјаларыны,
әсирләрини ҝөтүрүб Мисирә
ҝәләҹәк. Бир нечә ил шимал
падша�ындан узаг дураҹаг,
9 о кәсдән ки, ҹәнуб падша�ы-
нын сәлтәнәтинә гаршы чыха-
ҹаг, амма өз өлкәсинә ҝери га-
јыдаҹаг.

10 Онун� оғулларына ҝә-
линҹә, онлар мү�арибәјә �а-
зырлашаҹаг, бөјүк, чохсајлы
орду топлајаҹаглар. О ирәли-
ләјиб сел кими кечәҹәк. Сонра
бүтүн јолу вурушараг исте�ка-
мына гајыдаҹаг.

11 Ҹәнуб падша�ы гәзәблә-
ниб она, јәни шимал пад-
ша�ына гаршы чыхаҹаг, онун-
ла вурушаҹаг. О да бөјүк күт-
лә топлајаҹаг, лакин бу күтлә
о бирисинә тәслим едиләҹәк.
12 Күтлә апарылаҹаг. Онун
үрәји гүррәләнәҹәк вә о, он
минләри �әлак едәҹәк. Амма
өз ҝүҹлү мөвгејиндән истифа-
дә етмәјәҹәк.

13 Шимал падша�ы гајыда-
ҹаг вә әввәлкиндән дә бө-
јүк орду топлајаҹаг. Бир нечә
ил сонра, дөврүн сонунда о,
бөјүк орду вә чохлу тәҹ�изат-
ла ҝәләҹәк. 14 О ҝүнләрдә
чохлары ҹәнуб падша�ынын
әлеј�инә галхаҹаг.
Халгынын арасындан голу-

зорлулар галхыб вә�ји ҝерчәк-
ләшдирмәјә чалышаҹаг, лакин
јыхылаҹаглар.

15 Шимал падша�ы ҝәлә-
ҹәк, мү�асирә бәнди гуруб
исте�камлы шә�әри әлә ке-
чирәҹәк. Ҹәнубун сај-сечмә
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әсҝәрләри олса да, гүввәлә-
ри� дуруш ҝәтирмәјәҹәк; онла-
рын дуруш ҝәтирмәјә ҝүҹү ол-
мајаҹаг. 16 Она� гаршы чы-
хан кәс истәдијини едәҹәк, �еч
ким онун габағында дура бил-
мәјәҹәк. О�, дилбәр дијарда*

дураҹаг вә голунда мә�в етмә
габилијјәти олаҹаг. 17 О, сәл-
тәнәтинин бүтүн ҝүҹү илә
ҝәлмәји гәт едәҹәк. Орада
онунла сазиш бағланаҹаг вә
о, уғурла �әрәкәт едәҹәк. Она
гызы мә�в етмәк ихтијары ве-
риләҹәк. Гыз таб ҝәтирмәјә-
ҹәк вә да�а онун олмајаҹаг.
18 Падша� чеврилиб са�илја-
ны өлкәләрә үз тутаҹаг вә хеј-
лисини зәбт едәҹәк. Бир сәр-
кәрдә онун тәрәфиндән мәруз
галдығы тә�гирләрә сон гоја-
ҹаг. Беләҹә, да�а тә�гир олма-
јаҹаг, тә�гирләри онун өзүнә
гајтараҹаг. 19 Сонра о, ҝери-
јә, өлкәсинин исте�камларына
үз тутаҹаг вә бүдрәјиб јыхыла-
ҹаг, ондан әсәр-әламәт галма-
јаҹаг.

20 Онун јерини ҝөзәл сәл-
тәнәтә верҝијыған ҝөндәрәҹәк
кәс тутаҹаг. Анҹаг о, бир нечә
ҝүндән сонра мә�в олаҹаг, ла-
кин бу, гәзәбдән, јахуд мү�ари-
бәдән олмајаҹаг.

21 Онун јерини бир мән-
фур кәс тутаҹаг, она падша�-
лыг иззәти верилмәјәҹәк. О,
динҹлик дөврүндә� ҝәлиб �иј-
лә илә падша�лығы әлә кечи-
рәҹәк. 22 Селә бәнзәр гүввә-
ләр� онун өнүндән сүпүрү-
лүб атылаҹаг, онлар да, ә�-
дин+ өндәри, дә �әлак олаҹаг.
23 Онунла иттифаг гурулду-
ғундан о, фитнәкарлығына да-
вам едәҹәк, ајаға галхаҹаг вә
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кичик бир халгын сајәсиндә
ҝүҹләнәҹәк. 24 Динҹлик дөв-
рүндә� әјаләтин ән зәнҝин
әразиләринә дахил олуб нә өз
аталарынын, нә дә онларын
аталарынын едә билмәдијини
едәҹәк. Гәнимәт вә талан малы
пајлајаҹаг. Исте�камлара гар-
шы фәндләр гураҹаг, амма тәк-
ҹә бир мүддәт.

25 О, ҝүҹ вә ҹәсарәтини сә-
фәрбәр едиб бөјүк гошунла ҹә-
нуб падша�ынын үстүнә гал-
хаҹаг. Ҹәнуб падша�ы чох
бөјүк вә ҝүҹлү орду топла-
јараг мү�арибәјә �азырлаша-
ҹаг. Амма о� дурмајаҹаг, чүн-
ки она гаршы гәсд гурулаҹаг.
26 Онун ләзиз тәамларындан
даданлар ону јыхаҹаг.
Ордусу исә сүпүрүлүб аты-

лаҹаг, чохлу тәләфат олаҹаг.
27 Бу ики падша�ын үрәји

пислијә мејилли олаҹаг вә бир
маса архасында отуруб бир-
биринә јалан данышаҹаглар.
Амма �еч нәјә наил олмајаҹаг-
лар, чүнки сон өз вахтында
ҝәләҹәк.*

28 О�, чохлу сәрвәтлә өз
мәмләкәтинә гајыдаҹаг. Үрәји
мүгәддәс ә�дә гаршы олаҹаг.
О уғур газаныб өз мәмләкәти-
нә гајыдаҹаг.

29 Тәјин едилмиш вахтда о
гајыдыб ҹәнубун үстүнә ҝедә-
ҹәк, лакин бу дәфә әввәл-
ки кими олмајаҹаг, 30 чүнки
Киттим+ ҝәмиләри она гаршы
чыхаҹаг вә о рам едиләҹәк.
О ҝери дөнүб мүгәддәс ә�дә

гаршы, �иддәтини јағдыра-
ҹаг вә истәдијинә наил ола-
ҹаг. Сонра ҝери гајыдыб ә�ди
тәрк едәнләрә нәзәр салаҹаг.
31 Ондан гүввәләр чыхыб гал-
хаҹаг. Онлар мүгәддәс мәка-
ны-, исте�камы мурдарлајаҹаг
вә даими гурбанлығы дајанды-
раҹаглар.¸
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Онлар виранәлик ҝәтирән

ијрәнҹ шеј гојаҹаглар.*

32 О, ә�дә хәјанәт едәнлә-
ри јағлы диллә дөнүклүјә сү-
рүкләјәҹәк. Лакин өз Алла�ы-
ны таныјанлар үстүн ҝәлиб
уғур газанаҹаглар. 33 Халгын
ағыллылары+ чохларына елм
верәҹәк, �әрчәнд онлар мүәј-
јән мүддәт гылынҹ вә аловдан,
әсирлик вә таландан сәндәләјә-
ҹәкләр. 34 Лакин онлар сән-
дәләјәндә бир аз көмәк алаҹаг-
лар; хејли адам јағлы дил төкүб
онлара гошулаҹаг. 35 Ағыл-
лылардан бәзиләри сәндәләјә-
ҹәк. Бунун нәтиҹәсиндә саф-
лашма, тәмизләнмә, ағардыл-
ма, олаҹаг вә ахыра кими да-
вам едәҹәк. Чүнки бу, мүәјјән
вахт үчүндүр.

36 Бу падша� истәдијини
едәҹәк, өзүнү јүксәлдиб бү-
түн алла�лардан үстүн сајаҹаг
вә алла�лар Алла�ына- гар-
шы дә�шәтли сөзләр сөјләјә-
ҹәк. О, гәзәб дөврүнүн сону-
на гәдәр уғурлу олаҹаг; чүн-
ки нә тәјин едилибсә, баш
тутмалыдыр. 37 Падша� ата-
бабаларынын Алла�ыны вә га-
дынларын арзусуну саја алма-
јаҹаг. О, �еч бир алла�а �өр-
мәт гојмајаҹаг, өзүнү �амыдан
үстүн тутаҹаг. 38 Әксинә, ис-
те�камлар алла�ыны уҹалда-
ҹаг; ата-бабаларынын таныма-
дығы алла�ы гызыл-ҝүмүшлә,
даш-гашла, ләл-ҹәва�иратла
уҹалдаҹаг. 39 О, јад алла�-
ла әлбир олараг ән ҝүҹлү ис-
те�камлара гаршы уғурла �ә-
рәкәт едәҹәк. Ону таныјанла-
ры� ҝөјләрә јүксәлдәҹәк, чох-
лары үзәриндә башчы гојаҹаг.
О �агг алыб торпаг пајлајаҹаг.

40 Ахырзаманда ҹәнуб пад-
ша�ы онунла чәкишәҹәк. Ши-
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мал падша�ы ҹәнҝ арабаларыј-
ла, атлыларла, чохлу ҝәмиләр-
лә онун үстүнә шығыјаҹаг. О,
өлкәләрә ҝирәҹәк, сел кими
онлары басаҹаг. 41 О �әмчи-
нин дилбәр өлкәјә* ҝирәҹәк вә
чохлу мәмләкәтләр јыхылаҹаг.
Амма Әдум, Муаб вә әмунилә-
рин әсас гисми онун әлиндән
гуртулаҹаг. 42 О, әлини �еј
мәмләкәтләрә гаршы узадаҹаг.
Мисир өлкәси дә ҹаныны гур-
тара билмәјәҹәк. 43 Мисирин
гызыл-ҝүмүш хәзинәләри вә
бүтүн сәрвәти онун ихтија-
рында олаҹаг. Ливијалылар вә
�әбәшләр онун изләри илә ҝе-
дәҹәкләр.

44 Лакин шәргдән вә ши-
малдан ҝәлән хәбәрләр ону
нара�ат едәҹәк вә о, чох-
ларыны гырыб мә�в етмәк
үчүн шиддәтли гәзәблә гал-
хаҹаг. 45 Өз падша� чадыр-
ларыны бөјүк дәнизлә дилбәр
дијардакы+ мүгәддәс дағ ара-
сында гураҹаг. Анҹаг агибәти
чатаҹаг вә дадына јетишән ол-
мајаҹаг.

12 О вахт халгынын �и-
мајәсиндә дуран бөјүк

әмир, Микајыл- ајаға галха-
ҹаг. Онда халглар� јаранандан
бәри ҝөрүнмәмиш ағыр бир зә-
манә ҝәләҹәк. О вахт сә-
нин халгын, ады китабда ја-
зылмыш �әр кәс гуртулаҹаг.¸

2 Торпагда јатанлардан чоху
ајылаҹаг: кимиси әбәди �әјат
үчүн, кимиси исә рүсвајчылыг
вә әбәди �әгарәт үчүн.

3 Ағыллы адамлар ҝөј гүб-
бәситәк, чохларыны сале�лијә
чатдыранлар улдузлартәк әбә-
дијјән, сонсузадәк парлајаҹаг.

4 Сән, еј Дәнјал, бу сөзлә-
ри сирр олараг сахла вә ки-
табы ахырзамана гәдәр мө�үр-
лә./ Чохлары өзүнү ора-бура
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вураҹаг� вә �әгиги елм чохала-
ҹаг».*

5 Мән Дәнјал бахыб ҝөрдүм
ки, орада башга ики нәфәр ду-
рур. Бири чајын бу тајын-
да, о бириси чајын о тајында.+

6 Сонра онлардан бири чајын
сулары үзәриндә олан, кәтан
ҝејмиш адама, деди: «Бу �ејрә-
тамиз �адисәләрин сонуна нә
гәдәр галыб?» 7 Онда мән ча-
јын сулары үзәриндә олан, кә-
тан ҝејмиш адамын сағ вә сол
әлини ҝөјә ачыб Әбәди Вар
Оланын- адына анд ичдијини
ҝөрдүм: «Дөвр, дөврләр вә ја-
рым дөвр�. Мүгәддәс халгын
ҝүҹү там гырыланда¸ бүтүн
бунлар тамам олаҹаг».

8 Мән ешитдим, лакин ан-
ламадым,/ она ҝөрә сорушдум:

56B8 � �*fd/ h\fW*`m \Zd LVSb*+mM /ÀO
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«Еј ағам, бу шејләрин ахыры
неҹә олаҹаг?»

9 О деди: «Ҝет, еј Дәнјал,
чүнки бу сөзләр ахырзамана-
дәк сирр олараг сахланыб мө-
�үрлү галмалыдыр.* 10 Чох-
лары пакланыб тәмизләнәҹәк,
сафлашаҹаг.+ Пис адамлар пис-
лик едәҹәк. Писләрин �еч
бири бу сөзләри анламајаҹаг,
ағыллы адамларса дәрк едә-
ҹәк.,

11 Даими гурбанлығын- да-
јандырылдығы вә виранәлик
ҝәтирән ијрәнҹ шејин гојулду-
ғу¸ вахтдан 1290 ҝүн кечәҹәк.

12 Сәбр едиб 1335 ҝүнүн со-
нунадәк ҝөзләјән бәхтијардыр!

13 Сән исә јолуну ахырадәк
ҝет. Сән динҹәләҹәксән, дөв-
рүн тамамында исә сәнә дү-
шән пајы алмаг үчүн галхаҹаг-
сан»./
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1 Јә�уда падша�лары* Үзиј-
јә+, Јутәм,, Ә�әз-, Һизгиј-

јә¸ вә Исраил падша�ы Јуәш/

оғлу Әрубамын1 дөврүндә Бии-
ри оғлу Һушәјә� Је�ованын
сөзү назил олду. 2 Је�ова
Һушә васитәсилә сөзүнү бил-
дирди. Је�ова сөзүнә белә
башлады: «Ҝет өзүнә бир ар-
вад ал. О, зинакар олаҹаг
вә сәнә биҹ өвладлар доға-
ҹаг. Чүнки өлкә ҹамааты Је�о-
вајаÀ хәјанәт етмәклә зинакар-
лыг едир».

3 Һушә ҝедиб Диблајимин
гызы Ҝүмәрлә евләнди. О �а-
милә галыб она бир оғул
доғду.

4 Је�ова Һушәјә деди:
«Онун адыны Јизраил� гој,
чүнки Мән тезликлә Јизраил-
дә төкдүјү гана ҝөрә Јә�у3

еви илә �агг-�есаб чәкәҹәјәм
вә Исраил евинин тахт-таҹына
сон гојаҹағам.4 5 О ҝүн Јиз-
раил дәрәсиндә Исраилин ка-
маныны гыраҹағам».

6 Ҝүмәр јенә �амилә галды
вә бир гыз доғду. Онда Ал-
ла� Һушәјә деди: «Гызын ады-
ны Ләрә�имә� гој, чүнки Мән
да�а Исраил евинә мәр�әмәт
ҝөстәрмәјәҹәјәм.S Онлары сүр-
ҝүн едәҹәјәм.m 7 Јә�уда U еви-
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нә исә мәр�әмәт ҝөстәрәҹәјәм.
Онлары ох-каман, гылынҹ, мү-
�арибә, ат вә атлыларын ҝүҹү
илә јох,* онларын Алла�ы Је-
�ованын ҝүҹү илә хилас едә-
ҹәјәм».+

8 Ҝүмәр Ләрә�имәни дөш-
дән ајырандан сонра јенә �а-
милә галыб бир оғлан доғду.
9 Алла� деди: «Онун адыны
Ләүммәт� гој, чүнки сиз хал-
гым дејилсиниз, Мән дә сизин
Алла�ыныз олмајаҹағам.

10 Исраил оғуллары өлчү-
јә, саја-�есаба ҝәлмәјән дәниз
гуму кими олаҹаг., Һарада ки
онлара “халгым дејилсиниз”-

дејилмишди, орада онлара
“вар олан Алла�ын оғуллары”
дејиләҹәк.¸ 11 Јә�уда вә Ис-
раил ҹамааты бирләшиб ҹәм
олаҹаг/ вә өзләринә ва�ид бир
башчы сечиб өлкәдән чыха-
ҹаглар. Чүнки Јизраил1 ҝүнү
мө�тәшәм бир ҝүн олаҹаг.

2 Гардашларыныза:
“Мәним халгым�”,À

Баҹыларыныза:
“Мәр�әмәт ҝөрмүш
гадын�”,3 дејин.

2 Ананызы тәнбе� един,
тәнбе� един,

Чүнки о, Мәним арвадым
дејил,4 Мән дә онун әри
дејиләм.
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Гој фа�ишәлијиндән
әл чәксин,

Хәјанәти дөшләри арасын-
дан чыхарыб атсын.

3 Јохса ону сојундуруб лүт
анаданҝәлмә едәҹәјәм,

Ону сә�раја,
Гураг торпаға дөндәрәҹә-
јәм,

Сусуз гојуб өлдүрәҹәјәм.
4 Балаларына мәр�әмәт ҝөс-

тәрмәјәҹәјәм,
Чүнки онлар зина өвладла-
рыдыр.

5 Аналары зина едиб.*

Онлары бәтниндә ҝәзди-
рән гадын абырсызлыг
едиб.+

Одејирди: “Ојнашларымын
далынҹа ҝедәҹәјәм.,

Чөрәјими, сујуму,
Јунуму, кәтанымы, јағымы,
ичкими онлар верир”.

6 Буна ҝөрә тиканлы чәпәр-
лә онун јолуну кәсәҹәјәм,

Габағында дашдан �асар
�өрәҹәјәм ки,

Јолларыны тапа билмәсин.
7 О, ојнашларынын далынҹа

гачаҹаг, амма чатмајаҹаг,-

Онлары ахтараҹаг,
амма тапмајаҹаг.

Онда дејәҹәк: “Ҝедим,
биринҹи әримин јанына
гајыдым,¸

Чүнки о вахт ҝүзәраным
индикиндән јахшы иди”./

8 О анламады ки,
Она тахылы, тәзә шәрабы,
јағы верән Мән идим,1

Баала сәрф етдији гызыл-
ҝүмүшү башындан төкән
Мән идим.À

9 Буна ҝөрә дә онунла башга
ҹүр давранаҹағам.

Бичин вахты тахылымы,
јығым вахты шәрабымы
әлиндән алаҹағам,3

Чылпаг бәдәнини өртән ју-
нуму, кәтанымы дартыб
алаҹағам.

10 Ојнашларынын ҝөзү өнүн-
дә ејиб јерләрини ачаҹа-
ғам,

Һеч ким ону әлимдән ала
билмәјәҹәк.*

11 Онун бүтүн шадлыглары-
на, бајрамларына,+

Тәзә ај мәрасимләринә,
шәнбәләринә, бүтүн шән-
ликләринә сон гојаҹағам.

12 “Бунлар ојнашларымын
мәнә вердији �аггдыр”
дедији мејнәләри,

Әнҹир ағаҹларыны
мә�в едәҹәјәм,

Онлары мешәлијә чевирә-
ҹәјәм,

Чөл �ејванлары онлары
јејиб дағыдаҹаг.

13 Баал бүтләринә гурбан ҝә-
тирдији, ҝүнләрә ҝөрә
онунла �агг-�есаб чәкә-
ҹәјәм.

О заманлар о, сырғасыны,
бәр-бәзәјини тахыб
ојнашларынын далынҹа
дүшүрдү,

Мәни исә унутмушду»-, —
дејә бәјан едир Је�ова.

14 «Буна ҝөрә онудилә тутуб
Сә�раја апараҹағам,
Үрәјини әлә алаҹағам.

15 Бундан сонра онун үзүм-
лүкләрини вә Ахор¸ дәрә-
сини бир үмид гапысы
кими она гајтараҹағам./

Орада о, ҝәнҹлик чағла-
рында олдуғу кими,

Мисир дијарындан чыхды-
ғы чағларда олдуғу кими

Мәнә �ај верәҹәк.1

16 О ҝүн Мәни артыг ағам�
јох,

Әрим дејә чағыраҹаг-
сан», — бәјан едир
Је�ова.

17 «Баал бүтләринин адыны
онун дилиндән силәҹә-
јәм,À
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Онларын ады бир да�а ха-
тырланмајаҹаг.*

18 О ҝүн халгымын јахшы-
лығы үчүн чөл �ејванла-
рыјла,

Ҝөјдәки гушларла,
јердә сүрүнәнләрлә
ә�д бағлајаҹағам.+

Одијарда ох-каманы,
гылынҹ вә мү�арибәни
јох едәҹәјәм,,

Онлары әмин-аманлыгда
јашадаҹағам.-

19 Әбәди Мәним оласан дејә
Доғрулуг вә әдаләтлә,
Мә�әббәт вә мәр�әмәтлә¸

сәнинлә нишанланаҹа-
ғам.

20 Мән сәнинлә сәдагәтлә ни-
шанланаҹағам,

Сән дә Је�ованы таныја-
ҹагсан»./

21 Је�ова бәјан едир:
«О ҝүн �ај верәҹәјәм,
Мән ҝөјләрә �ај верәҹәјәм,
Ҝөјләр дә јерә �ај верәҹәк.1

22 Јер тахыла, тәзә шәраба,
јаға �ај верәҹәк,

Онлар исә ЈизраиләÀ

�ај верәҹәк.
23 Мән ону Өзүм үчүн тохум

кими торпаға әкәҹәјәм.3

Мәр�әмәт ҝөрмәјәнә�
мәр�әмәт ҝөстәрәҹәјәм,

Халгым олмајана�: “Сән
халгымсан”, — дејәҹәјәм,4

Онлар да:
“Сән Алла�ымызсан”, —
дејәҹәкләр».S

3 Је�ова мәнә деди: «Неҹә ки
Исраил халгы јад алла�ла-

ра үз тутса да,m кишмишли кө-
кәләр� севсә дә, Је�ова онлары
севир, U сән дә ҝет ашнасы олан,
зинакарлыг едән гадыны јени-
дән сев».V
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2 Мән дә он беш ҝүмүш вә
бир јарым �омер� арпа вериб
о гадыны алдым. 3 Сонра она
дедим: «Сән узун мүддәт мә-
ним олаҹагсан. Фа�ишәлик
еләмә вә башга киши илә ја-
хынлыг етмә. Мән дә сәнинлә
јахынлыг етмәјәҹәјәм».

4 Чүнки Исраил халгы узун
мүддәт падша�сыз,* баш-
чысыз, гурбансыз, сүтунсуз,
дөшлүксүз+ вә бүтсүз�, га-
лаҹаг. 5 Сонра Исраил хал-
гы гајыдыб өз Алла�ы Је-
�ованы- вә падша�ы Давуду¸

ахтараҹаг. Заманын сонунда
онлар Је�ованын кәрамәтини
ҝөрмәк үчүн титрәјә-титрәјә
Она үз тутаҹаглар./

4 Еј Исраил халгы, Је�ова-
нын сөзүнү динлә.

Је�ова бу дијарын сакин-
ләри илә �агг-�есаб чәкә-
ҹәк.1

Чүнки бу мәмләкәтдә
нә �әгигәт вар, нә хејир-
ха�лыг, бурада Алла�ы
танымырлар.À

2 Сахта анд, јалан3,
гатиллик4,

Оғурлуг, зинакарлыгS

баш алыб ҝедир,
Ган су јеринә ахыр.m

3 Буна ҝөрә дијар
јас тутаҹаг,U

Буранын сакинләри �алдан
дүшәҹәк.

Чөл �ејванлары,
ҝөјдәки гушлар,

Һәтта дәниздәки балыглар
тәләф олаҹаг.

4 «Гој �еч кәс мүба�исә ет-
мәсин, бири диҝәрини
данламасын,V

Чүнки халгын ка�инлә
сөз ҝүләшдирәнләрә ох-
шајыр.Ä
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5 Сән ҝүнүн ҝүнорта чағы
бүдрәјәҹәксән,

Ҝеҹә имиш кими пејғәмбәр
дә сәнинлә бирҝә бүдрә-
јәҹәк.

Сәнин ананы мә�в едәҹә-
јәм.

6 Халгым Мәни танымадығы
үчүн мә�в олаҹаг.

Мадам ки сән билији
рәдд етдин,*

Мән дә сәни бир ка�иним
кими рәдд едәҹәјәм.

Мадам ки Алла�ынын гану-
нуну унутдун,+

Мән дә сәнин өвладларыны
унудаҹағам.

7 Ка�инләр чохалдыгҹа,
Мәнә гаршы ҝүна�лары-
ны да чохалтдылар.,

Мән онларын шәрәфини
бишәрәфлијә чевирәҹә-
јәм�.

8 Онлар халгымын ҝүна�ы
илә бәсләнир,

Онун ҹинајәт етмәсини
арзулајырлар.

9 Ка�инин башына ҝәлән
халгын да башына ҝәлә-
ҹәк,

Тутдуглары јола ҝөрә
онлардан �агг-�есаб
сораҹағам,

Әмәлләринин әвәзини ве-
рәҹәјәм.-

10 Јејәҹәкләр, лакин дојмаја-
ҹаглар.¸

Позғунлуг едәҹәкләр,
лакин артмајаҹаглар./

Чүнки Је�оваја етина ет-
мәдиләр.

11 Фа�ишәлик, меј вә тәзә
шәраб

Јахшы нијјәтләри
мә�в едир.1

12 Мәним халгым тахта бүтлә-
ринә мүраҹиәт едир,

8B; � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB �ÀZSY jÀ`ÀeSYS
+SjÀ`ÀeWSUÀ /ÀUSj/SWÀ`D

Әсаларынын� сөзү илә
отуруб-дурурлар.

Чүнки позғунлуг ру�у он-
лары јолдан чыхарыр,

Позғунлугларына ҝөрә
өз Алла�ларына табе ол-
мурлар.

13 Дағларын башында гурбан
кәсирләр,*

Тәпәләрдә, палыд, ајыфын-
дығы ағаҹларынын, �әр
ири ағаҹын алтында+

Гурбан түстүсү тәгдим
едирләр,

Чүнки онларын ҝөзәл
көлҝәси вар.

Буна ҝөрә гызларыныз
фа�ишәлик,

Ҝәлинләриниз зина едир.
14 Мән гыз-ҝәлинләриниздән

фа�ишәлик, зина етдик-
ләри үчүн �есабат сорма-
јаҹағам.

Чүнки кишиләриниз фа�и-
шәләрлә хәлвәтә чәки-
лир,

Мәбәд фа�ишәләрилә бир-
ҝә гурбан ҝәтирирләр.

Бу ҹүр дүшүнҹәсиз халг,

мә�в олаҹаг.
15 Еј Исраил, сән позғунлуг

еләјирсән елә,-

Бары Јә�уда ҝүна� ишлә-
мәсин.¸

Ҝилгала/ ҝетмәјин,
Бејт-Авенә1 галхмајын,

“Је�оваја анд олсун!” —
дејиб анд ичмәјин.À

16 Исраил тәрс инәк кими
инад едир.3

Һеч Је�ова онлары тоғлу
кими ҝениш отлагда ота-
рар?

17 Әфраим бүтләрдән јапы-
шыб.4

Ејби јох!
18 Пивәләри гуртаранда

Позғунлуға гуршанырлар.
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Онларын башчылары бина-
муслуғу севир.*

19 Күләк ону ганадлары илә
совураҹаг.

Гурбанларындан өтрү
хәҹаләт чәкәҹәкләр».

5 «Еј ка�инләр, ешидин!+

Еј Исраил еви, диггәтлә
динлә!

Еј падша� еви, гулаг ас!
Бу �өкм сизин барәдәдир.
Чүнки сиз Миспа�да
бир тәлә,

Табур, үзәринә сәрилмиш
бир торсунуз.

2 Дөнүкләр чохлу ган төкдү,
Һәрчәнд Мән онларын �а-
мысыны хәбәрдар ет-
мишдим.

3 Мән Әфраими таныјырам,
Исраилә дә бәләдәм.
Еј Әфраим,
сән позғунлуг етдин,

Исраил өзүнү
мурдарлады.-

4 Әмәлләри гојмур ки,
өзләринин Алла�ына
тәрәф дөнсүнләр,

Чүнки онларын арасында
позғунлуг ру�у вар,¸

Је�ованы танымаг истә-
мирләр.

5 Исраилин тәкәббүрү өзүнә
гаршы шә�адәт едир./

Исраил вә Әфраим
өз ҝүна�лары ичиндә
бүдрәјир,

Јә�уда да онларла бирҝә
бүдрәјир.1

6 Онлар сүрүләрини,
нахырларыны ҝөтүрүб
Је�ованы ахтардылар,

Амма тапмадылар.
Чүнки Је�ова онлардан
узаглашыб.À

7 Онлар Је�оваја хәјанәт ет-
диләр,3

Биҹ ушаг атасы олдулар.

Бирҹә ајын ичиндә мүлк-
ләри гарышыг онларын
ахырына чыхаҹаглар�.

8 Ҝиба�да шејпур чалын,*

Рамада+ кәрәнај чалын!
Бејт-Авендә, дөјүш �арајы
галдырын! Еј Бинјамин,
ардынҹа ҝәлирик!

9 Еј Әфраим, �өкм ҝүнүндә
мүд�иш �ала дүшәҹәк-
сән.-

Мән Исраил гәбиләләринә
нәләр олаҹағыны бил-
дирмишәм.

10 Јә�уда бәјләри сәр�әди дә-
јишәнләрә бәнзәјир.¸

Һиддәтими су кими онла-
рын үзәринә төкәҹәјәм.

11 Әфраим зүлм ҝөрдү,
�өкмә әсасән әзилди.

Чүнки дүшмәнинин ардын-
ҹа ҝетмәјә гәрар верди./

12 Мән әфраимлиләрин ҹаны-
на ҝүвә олдум,

Јә�уда еви үчүн киф ол-
дум.

13 Әфраим хәстәлик тапанда,
Јә�уда јара чыхаранда,

Әфраим Ашшура1 ҝетди вә
бөјүк падша�ын јанына
гасид ҝөндәрди.

Лакин о, сизә шәфа верә
билмәди,

Јаранызы сағалда бил-
мәди.

14 Мән Әфраим үчүн
ҝәнҹ аслан,

Јә�уда еви үчүн
ҝүҹлү аслан олаҹағам.

Онлары парча-парча едиб
ҝедәҹәјәм,À

Онлары апараҹағам, әлим-
дән алан олмајаҹаг.3

15 Мәскәнимә гајыдаҹағам,
онлар ҝүна�ларынын
ҹәзасыны чәкәнә гәдәр
орада галаҹағам.
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Онда Мәндән лүтф диләјә-
ҹәкләр.*

Дара дүшәндә Мәни ахта-
раҹаглар».+

6 «Ҝәлин Је�оваја сары гајы-
даг,

О, бизи парчалады,,

Ода бизә шәфа верәҹәк,
О, бизи јаралады, О да јара-
ларымызы сарыјаҹаг.

2 О, ики ҝүндән сонра
бизи дирчәлдәҹәк.

Үчүнҹү ҝүн ајаға галды-
раҹаг

Биз Онун �үзурунда јашаја-
ҹағыг.

3 Ҝәлин Је�ованы таныјаг,
Ону танымаға ҹан атаг.

О, сүб� шәфәги кими чыха-
ҹаг, �өкмән чыхаҹаг.

О, бизә тәрәф лејсан кими,
Торпағы дојуран јаз јағы-
шы кими ҝәләҹәк».

4 «Еј Әфраим,
сәнинлә нә едим?

Еј Јә�уда,
бәс сәнинлә нә едим?

Ахы хејирха�лығыныз сә-
�әр думанына бәнзәјир,

Ше� кими тез јох олур.
5 Буна ҝөрә онлары пејғәм-

бәрләр васитәсилә сар-
сыдаҹағам,-

Ағзымдан чыхан сөзләрлә
өлдүрәҹәјәм.¸

Һөкмләр үзәриниздә ишыг
кими парлајаҹаг./

6 Чүнки Мәнә гурбан јох,
хејирха�лыг� хошдур,

Јандырма гурбанындан
чох Алла�ы танымағы-
ныз хошдур.1

7 Онлар исә фани инсан ол-
дуглары үчүн ә�ди поз-
дулар,À

Орада Мәнә хәјанәт етди-
ләр.

:B: � �*fd/ YÀ`ÑÀYÀbD

8 Ҝилад шәр адамлар шә�ә-
ридир,*

Ора башдан-баша ганлы
ајаг изләридир.+

9 Ка�ин дәстәси адам сојмаг
үчүн пусгу гуран гулдур
дәстәси кимидир.

Си�ама, ҝедән јолда
гәтл төрәдирләр,

Чүнки абыр-�әјаларыны
итирибләр.

10 Исраил евиндә дә�шәтли
бир шеј ҝөрдүм.

Әфраим орада фа�ишәлик
едир.-

Исраил өзүнү мурдарла-
јыб.¸

11 Еј Јә�уда, сәнин бичин
ҝүнүн тәјин едилиб,

О заман халгымы әсирлик-
дән гајтараҹағам»./

7 «Һәр дәфә Исраилә шәфа
вермәк истәјәндә

Әфраимин тәгсири,1

Сәмәријјәнин шәр әмәллә-
риÀ үзә чыхыр.

Онлар �ијлә ишләдир,3

Оғрулар евләрә ҝирир,
гулдур дәстәләри күчә-
ләрдә сојғунчулуг едир.4

2 Һеч дүшүнмүрләр ки, Мән
онларын шәр әмәлләри-
ни јадыма салаҹағам.S

Әмәлләри онлары бүрүјүб,
Ҝөзүмүн гаршысындадыр.

3 Шәр әмәлләри илә пад-
ша�ы,

Һијләләри илә башчылары
севиндирирләр.

4 Һамысы зинакардыр,
Чөрәкчинин галадығы,
Хәмир аҹыјанадәк да�а
гурдаламадығы соба
кими алышыб јанырлар.

5 Падша�ымызын шад ҝү-
нүндә башчылары
азар тутду,

Шәрабдан гызышдылар.m

Падша� ришхәндчиләрлә
әл-әлә верди.
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6 Онлар соба кими

алышыб-јанан үрәкләри
илә јахынлашырлар�.

Чөрәкчи бүтүн ҝеҹәни
јатыр,

Сә�әр исә соба ҝур-ҝур
јаныр.

7 Һамысы соба кими гызы-
шыб,

Өз �акимләрини удурлар.
Бүтүн падша�лары јыхыл-
ды.*

Онларын �еч бири Мәни
чағырмыр.+

8 Әфраим халглара гајнајыб-
гарышыр.,

О, бир үзү чиј галмыш кө-
кәдир.

9 Гүввәтини јадлар апарды,-

о исә билмәди.
Сачы ағарды, онунса хәбә-
ри олмады.

10 Исраилин тәкәббүрү
она гаршы шә�адәт
едир.¸

Бунунла белә, онлар
Алла�лары Је�оваја
сары дөнмәдиләр,/

Ону ахтармадылар.
11 Әфраим сәфе� ҝөјәрчинә

бәнзәјир, ағылсыздыр.1

О, Мисири чағырды,À

Ашшура ҝетди.3

12 Һара ҝетсәләр, торуму он-
ларын үстүнә атаҹағам.

Онлары ҝөј гушлары кими
јерә салаҹағам.

Иҹмаларына билдирмиш-
дим, одур ки, онлары
ҹәзаландыраҹағам.4

13 Онлар Мәндән гачдылар,
вај онларын �алына!

Мәнә аси олдулар,
гој мә�в олсунлар!

Онлары гуртармаг истәјир-
дим, онларса Мәнә бө�-
тан атдылар.S

;B: � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB eSbZÀOeÀa*/W* U*O
fmZW*jm`W*`E º`ÀVWÀ`S a\+* VSYS/S`D

14 Јатагларында зар-зар ағла-
дылар,

Амма Мәни үрәкдән көмәјә
чағырмадылар.*

Тахыл вә тәзә шәрабдан
өтрү өзләрини јаралады-
лар,

Мәндән үз дөндәрдиләр.
15 Мән онлары тәрбијә етдим,

голларына гүввәт вер-
дим,

Онларса Мәнә гаршыдыр-
лар, �еј гәсд гурурлар.

16 Онлар дөндүләр, амма
али олана� тәрәф јох.

Бошалмыш каман кими
јарарсыздырлар.+

Башчылары дикбаш-дик-
баш данышдыгларына
ҝөрә гылынҹдан кечири-
ләҹәк.

Буна ҝөрә онлары Мисир
торпағында әлә салаҹаг-
лар».,

8 «Шејпур чал!-

Дүшмән Је�ованын еви
үзәринә гартал кими
шығыјыр,¸

Чүнки онлар ә�дими тап-
даладылар,/ ганунуму
поздулар.1

2 Онлар фәрјад едирләр:
“Еј Алла�ымыз,
биз исраиллиләр
Сәни таныјырыг”.À

3 Исраил јахшылығы
рәдд етди.3

Гој дүшмән ону тәгиб ет-
син.

4 Онлар Мәнсиз падша�лар
гојдулар,

Танымадығым кәсләри
башчы гојдулар.

Өз мә�вләри үчүн4

Гызыл-ҝүмүшләриндән
бүт дүзәлтдиләр.S

5 Еј Сәмәријјә, сәндәки дана
бүтүнү рәдд етдим.m
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Гәзәбим онлара гаршы
аловланды.*

Нә вахтадәк паклаша бил-
мәјәҹәкләр?

6 Бу, Исраилин ишидир.
Ону уста дүзәлдиб,
о, Алла� дејил.

Буна ҝөрә Сәмәријјәдәки
дана бүтү хынҹым-хын-
ҹым олаҹаг.

7 Онлар күләк әкир,
Туфан бичәҹәкләр!+

Тахылларда сүнбүл јох-
дур,,

Ҹүҹәрән сүнбүлләрдән
ун чыхмыр,

Чыхса да јадлар јејәҹәк.-

8 Исраили ашырыб јејәҹәк-
ләр.¸

Онлар халглар арасында
Ҝәрәксиз габ кими олаҹаг-
лар./

9 Чүнки онлар јалгыз чөл
ешшәји кими Ашшура
ҝетдиләр.1

Әфраим муздла өзүнә мә-
шуглар тутду.À

10 Халглар арасындан өзлә-
ринә муздла мәшуглар
тутсалар да,

Инди онлары бир јерә топ-
лајаҹағам.

Онлар падша� вә башчыла-
рын гојдуғу јүк алтында
әзаб чәкәҹәкләр.3

11 Әфраим ҝүна� ишләмәк
үчүн гурбанҝа�лары чо-
халтды.4

Бунлар онун ҝүна� гурбан-
ҝа�лары олду.S

12 Мән онун үчүн чохлу га-
нунлар јаздым,

Лакин о, онлары гәбул ет-
мәди.m

13 Мәнә бәхшиш олараг гур-
бан ҝәтирир, әтиндән је-
јирләр,

Амма Је�ова онлардан
разы галмыр.U

О, онларын тәгсирини јада
салаҹаг, ҝүна�ларына
ҝөрә ҹәзаландыраҹаг.*

Онлар Мисирә гајыдыб-
лар�.+

14 Исраил өз Јараданыны
унудуб, мәбәдләр тикди-.

Јә�уда исте�камлы шә�әр-
ләрин сајыны артырды.¸

Мән онун шә�әрләринә
од ҝөндәрәҹәјәм,

Һәр биринин гүлләсини
јандырыб јох едәҹәк»./

9 «Севинмә, еј Исраил!1

Диҝәр халглар кими
шадланма!

Фа�ишәлијинә ҝөрә Алла-
�ындан узаглашдын.À

Бүтүн хырманларда фа�и-
шә муздуна мејил сал-
дын.3

2 Хырман вә үзүмсыхан
онлары дојурмајаҹаг,

Тәзә шәраблары
олмајаҹаг.4

3 Да�а Је�ованын торпағын-
да јашамајаҹаглар,S

Әфраим Мисирә гајыдаҹаг,
Ашшурда �арам шејләр
јејәҹәк.m

4 Артыг Је�оваја шәраб тәг-
димәси ҝәтирмәјәҹәкләр,U

Гурбанлары Она хош олма-
јаҹаг.V

Онлар јас јемәјинә бәнзә-
јирләр.

Ондан јејәнләр өзләрини
мурдар едәҹәкләр.

Чүнки јемәкләри анҹаг өз
гарынлары үчүндүр,

О јемәкләр Је�ованын еви-
нә ҝирмәјәҹәк.

5 Бәс сиз топланты ҝүнүндә,
Је�ованын бајрам ҝүнүндә
нә едәҹәксиниз?

6 Онлар мә�в әлиндән гача-
ҹаглар.Ä

Мисир онлары топлајаҹаг,W

Мемфис басдыраҹаг.Y
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Ҝүмүш хәзинәләри ҝиҹит-
кән колларына нәсиб
олаҹаг,

Чадырларында тикан-ган-
гал битәҹәк.

7 Ҹәза ҝүнләри ҝәлир,*

Гисас ҝүнләри јетишир.
Гој Исраил буну билсин!
Онларын пејғәмбәри ағыл-
сыз, вә�ј ҝөрәни дәли
олаҹаг,

Чүнки ҝүна�ын болдур вә
сәнә гаршы әдавәт чох-
дур».

8 Әфраимин ҝөзәтчиси+ Ал-
ла�ымла бирҝә иди.,

Лакин инди пејғәмбәрлә-
ринин- јоллары гуш овла-
јанын торуна бәнзәјир.

Алла�ын евиндә әдавәт
апарырлар.

9 Ҝиба�ын вахтында олдуғу
кими, онлар азғынлашыб
башларына мә�в ҝәтир-
диләр.¸

О, онларын тәгсирини
јада салаҹаг, ҝүна�лары-
на ҝөрә ҹәза верәҹәк./

10 «Мән Исраили сә�рада
үзүм тапантәк тапдым.1

Ата-бабаларыныз ҝөзүмдә
әнҹир ағаҹындакы нүбар
кими иди.

Амма онлар Фаур Баалы-
нын јанына ҝетдиләр,À

Өзләрини бу рәзил бүтә
�әср етдиләр.3

Өзләри дә севдикләри бүт
кими ијрәнҹ олдулар.

11 Әфраимин ҹалалы гуш
кими учуб ҝедир.

Нә доғум, нә �амиләлик,
нә дә мајаланма вар.4

12 Өвладларыны боја-баша
чатдырсалар да,

Әлләриндән алаҹағам,
бир адам да галмајаҹаг.S

Мән онлардан үз чевирәҹә-
јәм; вај онларын �алына!m

13 Чәмәнликдә әкилмиш Әф-
раим ҝөзүмдә Сур* кими
иди.

Амма Әфраим өз оғуллары-
ны гырғына верәҹәк».

14 Еј Је�ова, онлара нә верә-
ҹәксән, вер.

Онлара ушаг сахламајан
бәтн, сүдсүз дөшләр вер.

15 «Онлар бүтүн пис әмәллә-
рини Ҝилгалда етдиләр,+

орада онлара нифрәт ет-
дим.

Шәр әмәлләринә ҝөрә он-
лары евимдән говаҹа-
ғам.,

Да�а онлары севмәјәҹәјәм,-

Бүтүн башчылары тәрс-
дир.

16 Әфраим јерә вурулаҹаг.¸

Онларын көкү гурујаҹаг,
бә�рә вермәјәҹәк.

Доғсалар да, бәтнләринин
ширин бә�рәсини өлү-
мүн ағушуна атаҹағам».

17 Алла�ым онлары рәдд едә-
ҹәк,

Чүнки Она гулаг асмады-
лар./

Онлар халглар арасында
дидәрҝин галаҹаглар.1

10 «Исраил ҹырлашмыш�
мејнәдир,
бар ҝәтирир.À

Бары чохалдыгҹа гурбан-
ҝа�ларынын сајы да
чохалыр.3

Торпағы бә�әрли олдугҹа
дик дашлары� да тәмтә-
раглы олур.4

2 Онларын үрәји ријакар-
дыр,

Онлар тәгсиркар чыхаҹаг.
Гурбанҝа�ларыны дағыда-
ҹаг, дик дашларыны јыха-
ҹаг бири вар.
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3 Онлар дејәҹәкләр:

“Падша�ымыз јохдур,*

чүнки биз Је�овадан
горхмадыг.

Лап падша�ымыз олса да,
бизим үчүн нә едә биләр-
ди?”

4 Онлар бош сөзләр даны-
шыр, јаландан анд ичир+

вә ә�дләр бағлајырлар.
Һагсызлыг шумланмыш
са�әдә битән зә�әрли
битки кими бој атыр.,

5 Сәмәријјә ә�ли Бејт-Аве-
нин дана бүтүндән өтрү
горхуја дүшәҹәк,-

Халгы онун үчүн јас тута-
ҹаг,

Онун ша�-шө�рәтинә севи-
нән ка�инләри дә ағлаја-
ҹаг,

Чүнки о, сүрҝүнә ҝөндәри-
ләҹәк.

6 ОнуАшшура, бөјүк падша-
�а �әдијјә апараҹаглар.¸

Әфраим рәзил олаҹаг,
Исраил төкдүјү тәдбирлә-
рә ҝөрә рүсвај олаҹаг./

7 Сәмәријјә вә онун падша�ы
Су үзәриндә үзән сынмыш
будаг кими јох олаҹаг.1

8 Исраилин ҝүна�ыÀ — Бејт-
Авен3 сәҹдәҝа�лары�
мә�в едиләҹәк.4

Гурбанҝа�ларыны тикан-
гангал басаҹаг.S

О заман халг дағлара:
“Бизи өртүн!”,

Тәпәләрә:
“Үстүмүзә ашын!” —
дејәҹәк.m

9 Еј Исраил, Ҝиба�ын вах-
тындан бәри ҝүна� едир-
сән. U

Онлар �еч дәјишмәјибләр.
Ҝиба�дакы дава бу шәр
оғулларынын көкүнү кәс-
мәди.

5>B< � ÁÀ`eÀZB UºVaÀVWSVWÀ`SD

10 Истәдијим вахт онлары
ҹәзаландыраҹағам.

Өзләринин ики ҝүна�ынын
бојундуруғу алтына дү-
шәндә

Халглар онларын үстүнә
галхаҹаг.

11 Әфраим хырман дөјмәји се-
вән өјрәдилмиш дүјә иди,

Лакин Мән онун зәриф бој-
нуна гыјмадым.

Инди исә Әфраимин бели-
нә адам миндирәҹәјәм.*

Јә�уда јер шумлајаҹаг,
Јагуб хыша гошулаҹаг.

12 Өзүнүз үчүн сале�лик
тохумлары әкин,
лүтф бичин.

Је�оваја сары гајытмаг
үчүн �әлә вахт вар икән,+

О ҝәлиб сизә сале�лији
өјрәдәнә гәдәр,

Әкин са�әсини шумлајын.-

13 Сиз исә пислик шумлады-
ныз,

Шәр бичдиниз.¸

Һијлә бә�рәси јединиз.
Чүнки тутдуғунуз јола,
Иҝидләринизин чохлуғуна
архаландыныз.

14 Халгыныза гаршы �ај-күј
галхаҹаг,

Исте�камлы шә�әрләрини-
зин �амысы дармадағын
олаҹаг,/

Неҹә ки Сәлман Әрбил еви-
ни талан етди,

Дөјүш ҝүнү аналар ушагла-
ры илә бирҝә гана гәлтан
едилди.

15 Еј Бејтел ә�ли, олмазын
пислијиниз уҹбатындан
бу сизин дә башыныза ҝә-
ләҹәк,1

Дан ағаранда Исраилин
падша�ы мә�в едилә-
ҹәк».À

11 «Исраил ушаг икән
ону севдим,3

Оғлуму Мисирдән
чағырдым.4
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2 Исраили �еј чағырдылар�,
О исә �еј узаглашды.*

Баал бүтләринә гурбан
ҝәтирди,+

Ојма бүтләрә гурбан
тәгдим етди.,

3 Һалбуки Әфраимә јеримәји
Мән өјрәтдим,-

ону гуҹағыма алдым.¸

О баша дүшмәди ки,
она шәфа верән Мән
идим.

4 Мән ону хејирха�лыгла,
мә�әббәтлә� јөнәлтдим./

Мән онун бојнундан� бојун-
дуруғу чыхартдым,

Һәр биринә шәфгәтлә јемәк
ҝәтирдим.

5 О, Мисирә гајытмајаҹаг,
анҹаг онун падша�ы
Ашшур олаҹаг,1

Чүнки Мәнә сары дөнмәк
истәмәди.À

6 Фитнәләринә ҝөрә шә�әр-
ләринә гаршы гылынҹ ој-
надаҹаглар,3

Гапы рәзәләрини сынды-
раҹаглар, онлары јејиб-
ашыраҹаглар.4

7 Мәним халгым Мәнә хәја-
нәт етмәјә мејиллидир.S

Ону али олана� чағырды-
лар, амма ајаға галхан
јохдур.

8 Еј Әфраим,
сәнә неҹә гыјым?m

Еј Исраил,
сәни неҹә әлдән верим?

Адмаја етдијими
сәнә рәва ҝөрәрәмми?

Сәбујимә етдијими
сәнә едәрәмми?U

Гәлбимдә дујғулар дәји-
шиб,
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Үрәјимдә шәфгәт ојаныб.*

9 Күкрәјән гәзәбими
төкмәјәҹәјәм.

Јенидән Әфраими јыхмаја-
ҹағам.+

Ахы Мән Алла�ам,
инсан дејиләм,

Аранызда олан
Мүгәддәс Алла�ам.

Үзәринизә гәзәблә ҝәлмә-
јәҹәјәм.

10 Онлар Је�ованын ардынҹа
ҝедәҹәкләр вә О, аслан-
тәк нәрә чәкәҹәк.,

О нәрә чәкәндә оғуллары
гәрбдән титрәјә-титрәјә
ҝәләҹәк.-

11 Мисирдән гуштәк,
Ашшур дијарындан ҝөјәр-
чинтәк әсә-әсә ҝәләҹәк-
ләр.¸

Мән онлары јурд-јувала-
рында мәскунлашдыра-
ҹағам», — бәјан едир
Је�ова./

12 «Әфраим Мәни јаланла,
Исраил еви �ијлә илә
ә�атә едиб.1

Анҹаг Јә�уда �әлә дә
Алла�ын јолу илә ҝедир�,

Мүгәддәс Алла�а садиг-
дир».À

12 «Әфраим күләклә
гидаланыр,

Бүтүн ҝүнү шәрг күләји
далынҹа гачыр.

Јаланы, зүлмү артырыр.
Ашшурла ә�д бағлајыр,3

Мисирә јағ ҝөндәрир.4

2 Је�ова Јә�уда илә �агг-
�есаб чәкәҹәк.S

О, Јагубдан ҝетдији јолла-
ра ҝөрә �есабат
тәләб едәҹәк,

Әмәлләринин әвәзини
верәҹәк.m

3 О, �әлә ана бәтниндә икән
гардашынын топуғундан
тутду. U
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Вар ҝүҹү илә Алла�ла чар-
пышды.*

4 Мәләклә чарпышды вә
она үстүн ҝәлди.

Онун лүтфүнү алмаг үчүн
ағлајыб јалварды».+

Алла� ону Бејтелдә тапды
вә орада бизимлә даныш-
ды.,

5 О, ордулар Алла�ы
Је�овадыр,-

О, Је�ова ады илә анылыр.¸

6 «Одур ки, сән өз Алла�ына
тәрәф дөн,/

Хејирха�лыға, әдаләтә
бағлан.1

Һәмишә үмидини Алла�ы-
на бағла.

7 Таҹирин әлиндәки тәрәзи
алдадыр,

О, �әлләм-гәлләмлији
севир.À

8 Әфраим дејир:
“Әҹәб варландым,3

Сәрвәт топладым.4

Чох әлләшдим, бүтүн бу
зә�мәтимдә нә бир сә�в,
нә бир ҝүна� тапылмаја-
ҹаг”.

9 Мән Је�ова �әлә Мисир ди-
јарындан сәнин
Алла�ынам.S

Тәјин едилмиш ҝүнләрдә�
олдуғу кими

Сәни јенә чадырларда
мәскунлашдыраҹағам.

10 Мән пејғәмбәрләрлә да-
нышдым,m

Чохлу вә�јләр вердим,
Пејғәмбәрләр васитәсилә
мәсәлләр чәкдим.

11 Ҝиладда фырылдагU вә
јалан вар.

Ҝилгалда буғалар гурбан
ҝәтирилир.V

Онларын гурбанҝа�лары
шумланмыш са�әдәки
даш галағына бәнзәјир.Ä

56B= � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB +*U`*Y ÄºZWÀO
`SZ/ÀD

12 Јагуб Арам торпағына*

гачды,
Исраил+ арвад алмаг үчүн
нөкәрчилик етди,,

Арваддан өтрү гојун отар-
ды.-

13 Је�ова пејғәмбәр васитә-
силә Исраили Мисирдән
чыхартды,¸

Пејғәмбәр васитәсилә ону
горуду./

14 Әфраим Алла�ы бәрк ин-
ҹитди,1

Төкдүјү ганлар онун бој-
нундадыр,

Онун Са�иби биабырчылы-
ғынын әвәзини она верә-
ҹәк».À

13 «Әфраим данышанда
халг әсирди.

Исраилдә онун нүфузу
вар иди,3

Лакин Баала сәҹдә едиб4

ҝүна�а батды вә өлдү.
2 Инди ҝүна�ы ҝүна�а ҹала-

јыр,
Өзүнә ҝүмүшдән төкмә
бүтләр дүзәлдир,S

Бүтләри мә�арәтлә дүзәл-
дир; бүтүн бунлар сәнәт-
кар әлинин ишидир.

Онлара дејир:
“Гој гурбан ҝәтирәнләр
даналары өпсүнләр”.m

3 Буна ҝөрә о, сә�әр думаны
кими олаҹаг,

Тез јох олан ше� кими,
Туфанда хырмандан совру-
лан саман кими,

Баҹадан чыхан түстү кими
олаҹаг.

4 Лакин Мән Је�ова
�әлә Мисир дијарындан
сәнин Алла�ынам. U

Мәндән башга Алла�
танымырдын.

Мәндән башга хиласкар
јохдур.V

5 Сә�рада, гураг дијарда сә-
нин гејдинә галырдым.Ä
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6 Онлар өрүшләриндә бәслә-

ниб дојдулар.*

Дојдулар вә гудурдулар.
Мәни унутдулар.+

7 Мән онлар үчүн ҝәнҹ асла-
на дөнәҹәјәм,,

Бәбиртәк јолларынын
үстүндә дуруб ҝөзлә-
јәҹәјәм.

8 Балаларыны итирмиш ајы
кими гаршыларына чыха-
ҹағам,

Онларын бағрыны јараҹа-
ғам.

Орадаҹа онлары аслан
кими ашыраҹағам.

Онлары вә�ши �ејван пар-
чалајаҹаг.

9 Еј Исраил,
Сәни мә�в едәҹәјәм,

Чүнки Мәнә, өз јардымчы-
на гаршы чыхдын.

10 Һаны сәнин падша�ын?
Ҝәлсин сәни бүтүн шә-
�әрләриндә гуртарсын.-

Һаны барәләриндә:
“Мәнә падша� вә башчы-
лар вер”, — дедијин �а-
кимләр?¸

11 Падша�ы сәнә �ирслә вер-
дим,/

Гәзәблә ҝөтүрәҹәјәм.1

12 Әфраимин тәгсири боғчаја
бүкүлүб,

Ҝүна�ы горунур.
13 О, доғуш санҹысы чәкәҹәк.

О, ағылсыз оғулдур,
Доғулмаг вахты чатанда
чыхмаг истәмәјәҹәк.

14 Онлары Мәзарын� чәнҝин-
дән гуртараҹағам,

Өлүмдән ҝери алаҹағам.À

Еј өлүм, �аны нештәрин?3

Еј Мәзар, �аны мә�в едән
ҝүҹүн?4

Јенә дә мәр�әмәт ҝөстәр-
мәјәҹәјәм.

57B58 � 	+`D j1\WD �º¸ÀbÀ +*fD

15 Гамышлар арасында
чохалса да,

Үзәринә сә�радан галхан
шәрг күләји, Је�ованын
күләји ҝәләҹәк,

Онун гујусуну гурудаҹаг,
булағынын сујуну
кәсәҹәк.

Онун ҹава�ират долу хәзи-
нәсини талан едәҹәк.*

16 Сәмәријјә тәгсиркар чыха-
ҹаг,+ чүнки өз Алла�ына
гаршы гијам етди.,

О, гылынҹдан өләҹәк.-

Балалары гана гәлтан ола-
ҹаг,

Һамилә гадынларынын
гарны јыртылаҹаг».

14 «Алла�ын Је�оваја сары
дөн, еј Исраил!¸

Ахы сән ҝүна�ларына ҝөрә
бүдрәдин.

2 Бу сөзләрлә Је�оваја сары
дөнүн,

Она белә дејин:
“Ҝүна�ларымызы бағыш-
ла,/ савабларымызы
гәбул ет,

Әвәзиндә Сәнә дилимизин
мәд�ләрини1 буға гурбан-
лары кими тәгдим едәҹә-
јик.

3 Ашшур бизи хилас етмәјә-
ҹәк,À

Атлары чапмајаҹағыг,3

Да�а әлләримизин ишинә:
“Еј Алла�ымыз!” —
демәјәҹәјик.

Чүнки Сән јетимә мәр�ә-
мәт ҝөстәрирсән”.4

4 Мән онлары хәјанәт аза-
рындан сағалдаҹағам.S

Көнлүм онлары севәҹәк,m

Чүнки онлара гаршы гәзә-
бим кечди. U

5 Мән Исраил үчүн
бир шәбнәм олаҹағам,

О, занбаг кими чичәк ача-
ҹаг,
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Чәјирткә сүрүсүндән га-
ланы ганадсыз чәјирткә
једи,

Ганадсыз чәјирткәдән гала-
ны аҹҝөз чәјирткә једи.*

5 Ајылын, еј сәрхошлар,+
аҹы-аҹы ағлајын!

Еј шәраб дүшкүнләри,
налә чәкин,

Ширин шәрабы ағзыныз-
дан чәкиб алдылар.,

6 Мәним торпағыма ҝүҹлү,
сајсыз-�есабсыз бир халг
ҝәлди.-

Онун дишләри аслан
диши,¸ чәнәси аслан чә-
нәсидир.

7 О, үзүм тәнәјими зај етди,
әнҹир ағаҹымдан гуру
көтүк галды,

Онларын габығыны сојуб
туллады,

Будаглары чыл-чылпаг
галды.

8 Ҝәнҹлик илләринин ни-
шанлысыны� итирмиш,

Чул ҝејинмиш гыз кими
шивән гопар.

9 Је�ованын евиндән тахыл
тәгдимәси,/ шәраб тәгди-
мәси1 кәсилди.

Ка�инләр, Је�ованын гул-
лугчулары јас тутур.

10 Зәми виран галыб,
торпаг инилдәјир,À

Чүнки тахыл талан едилиб,
тәзә шәраб гурујуб,
јағ түкәниб.3

11 Әкинчиләр тәлаш кечирир,
бағбанлар ағлајыр,

Са�әләрдә нә буғда,
нә арпа вар,

Мә�сул јоха чыхыб.
12 Үзүм тәнәји гурујуб,

Әнҹир ағаҹы солуб.
Нар, хурма, алма ағаҹлары,
Бүтүн чөл ағаҹлары гуру-
јуб.4

Инсанлар арасындакы
севинҹ хәҹаләтә дөнүб.

5B< � �*fd/ À`SZSD

13 Еј ка�инләр, чула бүрүнүб
јас тутун�!

Еј гурбанҝа�да хидмәт
едәнләр,* фәған един!

Еј Алла�ымын гуллугчула-
ры, ҝәлин, ҝеҹәни чул
ичиндә кечирин!

Чүнки Алла�ынызын еви-
нә тахыл+ вә шәраб тәг-
димәләри, ҝәтирилмир.

14 Оруҹ елан един; тәнтәнәли
јығынҹаг чағырын.-

Ағсаггаллары, бүтүн өлкә
сакинләрини Алла�ыныз
Је�ованын евинә топла-
јын,¸

Је�овадан имдад диләјин.
15 Вај, о ҝүн ҝәлир!

Је�ованын ҝүнү
јахындыр,/

Гүдрәт Са�ибиндән фәла-
кәт кими ҝәлир о ҝүн!

16 Ахы ҝөзүмүзүн өнүндән
јемәкләр,

Алла�ымызын евиндән се-
винҹ, шадлыг јох олуб.

17 Күрәк алтындакы тохум-
лар� бүрүшүб.

Анбарлар бомбош галыб.
Тахыл анбарлары дағыды-
лыб, чүнки мә�сул олма-
јыб.

18 Һәтта мал-гара зар-зар
зарыјыр,

Нахырлар пәрән-пәрән дү-
шүб, өрүш тапмырлар.

Сүрүләр зүлүм чәкир.
19 Сәни, еј Је�ова,

Сәни чағыраҹағам!1

Чүнки чөллүкдәки отлаг-
лары од гарсыдыб,

Чөлдәки ағаҹлары алов
јандырыб күл едиб.

20 Чөл �ејванлары да
Сәни �әсрәтлә ҝөзләјир,

Чүнки чајлар гурујуб,
Чөллүкдәки отлаглары
од јандырыб-јахыб».
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2 «Сионда шејпур чалын!*

Мүгәддәс дағымда дөјүш
нәрәси чәкин!

Гој бүтүн өлкә сакинләри
тир-тир әссин,

Чүнки Је�ованын ҝүнү
ҝәлир,+ чох јахындыр!

2 О ҝүн гаранлыг,
зүлмәт бир ҝүндүр!,

Булудлу вә зил гаранлыг
бир ҝүндүр!-

Санки, дағлар дан ишығы-
нын габағыны кәсиб.

Бөјүк, гүдрәтли бир халг
вар.¸

Онун кимиси �еч бир за-
ман олмајыб,

Ондан сонра да �еч вахт
олмајаҹаг,

Ҝәләҹәк нәсилләрдә дә
олмајаҹаг.

3 Өнүндә �әр шеји од
јандырыб-јахыр,

Архасында алов мә�в
едир./

Өнүндәки торпаг Әдән
бағы кимидир,1

Архасында исә бомбош
сә�ра.

Әлиндән �еч бир шеј гурту-
ла билмир.

4 Ҝөркәмҹә ата бәнзәјир,
Дөјүш атлары кими гачыр-
лар.À

5 Онларын сәси дағ башында
сычрајан ҹәнҝ арабала-
рынын ҝурултусу кими-
дир,3

Күләши јандыран аловун
чыртылтысына охшајыр.

Дөјүш низамы илә дүзүл-
мүш гүдрәтли халг кими-
дир.4

6 Онларын әлиндән халглар
әзаб чәкәҹәк.

Үзләр од тутуб јанаҹаг.
7 Онлар ҹәнҝавәртәк ирәли

атылыр,
Әсҝәртәк дивара дырма-
шырлар.

Һәр бири низамла јеријир,
Ҹәрҝәдән чыхмыр.

8 Бир-бирини итәләмир,
Һәр кәс низамла ирәлилә-
јир.

Атылан охлар бәзиләрини
јыхса да,

О бириләри сыраны поз-
мур.

9 Шә�әрә ҝирирләр,
диварлары ашырлар.

Евләрә дырмашырлар,
оғру кими пәнҹәрәләрдән
ҝирирләр.

10 Габагларында јер титрәјир,
ҝөјләр сарсылыр.

Ҝүнәш вә ај гаралыр,*

Улдузларын парылтысы
итир.

11 Је�ова Өз ордусунун ба-
шында нәрә чәкәҹәк,+
дүшәрҝәсиндә әсҝәрлә-
рин сајы-�есабы јохдур.,

Сөзүнү јеринә јетирән
Алла� гүдрәтлидир.

Бәли, Је�ованын ҝүнү мө�-
тәшәм вә мүд�ишдир!-

Ким дуруш ҝәтирә биләр?»¸

12 Је�ова бәјан едир: «Буна
ҝөрә дә бүтүн гәлбиниз-
лә Мәнә сары дөнүн,/

Оруҹ тутун,1
ағлајыб налә чәкин.

13 Јаханызы јох,À
үрәјинизи ҹырын,3

Алла�ыныз Је�оваја тәрәф
гајыдын,

Чүнки О, мәр�әмәтли,
рә�мли, сәбирлидир4,
мә�әббәти болдурS,

Фәлакәт �өкмүнә ҝөрә
�ејифсиләнәр.

14 Ким билир, бәлкә дә,
�ејифсиләнәҹәкm вә
сизә бәрәкәт верәҹәк,

Белә ки, Алла�ыныз Је�о-
ва үчүн тахыл вә шәраб
тәгдимәси ҝәтирә билә-
синиз.

15 Сионда шејпур чалын!
Оруҹ елан един, тәнтәнәли
јығынҹаг чағырын!U
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16 Халгы топлајын,
јығынҹағы пак един.*

А�ыллары топлајын,
ушаглары вә сүдәмәр
көрпәләри топлајын.+

Гој бәј отағындан, ҝәлин
ҝәрдәјиндән чыхсын.

17 Гој ка�инләр, Је�ованын
хидмәтчиләри ејванла
гурбанҝа�, арасында
ағлајыб десинләр:

“Еј Је�ова,
халгына рә�мин ҝәлсин,

Гојма ирсин рүсвај олсун.
Гојма јад халглар онларын
үзәриндә ағалыг етсин.

Ахы нә үчүн халглар ара-
сында “�аны онларын
Алла�ы” дејилсин?”-

18 Онда Је�ова Өз торпағы-
нын гејрәтини чәкәҹәк,

Халгына рә�м едәҹәк.¸

19 Је�ова халгына �ај вериб
дејәҹәк:

“Будур, сизә тахыл,
тәзә шәраб, јағ верирәм,

Сиз дојаҹагсыныз./

Бир да�а сизи халглар
арасында рүсвај етмәјә-
ҹәјәм.1

20 Шималлыны говуб сиздән
узаглашдыраҹағам,

Гупгуру чөл-бијабана
говаҹағам.

Өн ҹәрҝәләрини шәрг дә-
низинә�,

Арха ҹәрҝәләрини гәрб дә-
низинә� говаҹағам.

Ондан пис иј галхаҹаг,
Арамсыз үфунәт јајылаҹаг.À

Алла� мө�тәшәм ишләр
ҝөрәҹәк”.

21 Горхма, еј торпаг!
Севин, шадлан!
Је�ова, доғрудан да,
мө�тәшәм ишләр ҝөрә-
ҹәк.

22 Горхмајын, еј чөлүн �ејван-
лары,

6B6> � ½Wº /ÀZS4D � �`*Wm- /ÀZS4SD

Дүзәнҝа�лар јамјашыл дон
ҝејәҹәк,*

Ағаҹлар бар ҝәтирәҹәк,+

Әнҹир, үзүм бол олаҹаг.,

23 Еј Сион оғуллары, шадла-
нын, севинҹиниз Алла-
�ыныз Је�ова олсун,-

Чүнки О, сизә бәс гәдәри
пајыз јағышы верәҹәк.

О, сизә әввәлләр олдуғу
кими ҝур јағышлар,

Пајыз вә јаз јағышлары
ҝөндәрәҹәк.¸

24 Хырманлар тахылла дола-
ҹаг,

Чәнләр тәзә шәраб вә јағла
долуб-дашаҹаг./

25 Үзәринизә ҝөндәрдијим
бөјүк гошунумун,1

Илләр боју мә�сулунузу је-
јән чәјирткә сүрүсүнүн,
ганадсыз чәјирткәнин,

Аҹҝөз чәјирткәнин вә
мә�в едән чәјирткәнин
сизә вурдуғу зијаны
өдәјәҹәјәм.

26 Сиз дојунҹа јејәҹәксиниз,À

Сизин үчүн харигәли
ишләр ҝөрән Алла�ыныз
Је�ованын адыны
мәд� едәҹәксиниз.3

Халгым да�а үзүгара олма-
јаҹаг.4

27 Онда биләҹәксиниз ки,
Мән Исраилин арасында-
јам,S

Мән Алла�ыныз Је�ова-
јам,m башгасы јохдур!

Халгым да�а үзүгара олма-
јаҹаг.

28 Бундан сонра �әр ҹүр инса-
нын үзәринә ру�уму
төкәҹәјәм,U

Сизин оғулларыныз да,
гызларыныз да пејғәм-
бәрлик едәҹәк.

Гоҹаларыныз рөјалар ҝөрә-
ҹәкләр,

Ҝәнҹләриниз вә�јләр ала-
ҹаг.V
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29 Һәтта гулларымын вә гара-
башларымын да үзәринә

Һәмин ҝүнләрдә ру�уму
төкәҹәјәм.

30 Мән ҝөјдә вә јердә мөҹүзә-
ләр� ҝөстәрәҹәјәм:

Ган, од вә түстү бурумла-
ры.*

31 Је�ованын мө�тәшәм вә
мүд�иш ҝүнү ҝәлмәздән
әввәл+

Ҝүнәш зүлмәтә, ај гана
гәрг олаҹаг.,

32 Је�ованын адыны чағыран
�әр кәс гуртулаҹаг.-

Ахы Је�ова дејиб ки, Сион
дағында вә Јерусәлимдә
гуртуланлар олаҹаг,¸

Је�ованын чағырдығы
о кәсләр сағ галаҹаг».

3 «Һәмин ҝүнләрдә,
Јә�уда вә Јерусәлимин
әсирликдәки сакинләри-
ни ҝери гајтараҹағым/

вахт
2 Мән бүтүн халглары јығыб
Јә�ушафат� дәрәсинә ҝәти-
рәҹәјәм.

Орада халгыма ҝөрә,
Ирсим Исраилә ҝөрә
онларла �агг-�есаб
чәкәҹәјәм.1

Чүнки халгымы үммәтләр
арасына сәпәләдиләр,

Торпағымы бөлүшдүрдү-
ләр.À

3 Халгымдан өтрү пүшк ат-
дылар,3

Фа�ишәјә музд әвәзи оғлан
ушағы вердиләр,

Гыз ушағыны шәраба дә-
јишдиләр.

4 Еј Сур вә Сидон,
еј Филишт бөлҝәләри,

Мәнимлә бу ҹүр давранма-
ға неҹә ҹүрәт етдиниз?

Сизә нә пислијим дәјиб ки,
Мәнә әвәзини верирси-
низ?

6B7> � �*fd/ ÀW*YÀbWÀ`D 7B6 � �ÀZ*amB
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Мадам, Мәнимлә белә �әрә-
кәт едирсиниз,

Мән дә етдикләринизи
дәр�ал, дәр�ал башы-
ныза ҝәтирәҹәјәм.*

5 Чүнки сиз гызылымы, ҝү-
мүшүмү ҝөтүрдүнүз,+

Гијмәтли хәзинәми мәбәд-
ләринизә апардыныз,

6 Јә�уда вә Јерусәлим
ә�лини

Вәтәнләриндән узаглаш-
дырмаг үчүн јунанлара
сатдыныз.,

7 Мән онлары ајаға галды-
раҹағам ки, сатдығыныз
јердән ҝери
гајытсынлар.-

Етдикләринизи башыныза
ҝәтирәҹәјәм.

8 Сизин оғул-гызларынызы
Јә�уда ә�линә сатаҹа-
ғам,¸

Онлар да өвладларынызы
узаг бир халга, Сәба ҹа-
маатына сатаҹаглар,

Је�ова белә дејир.
9 Халглар арасында

елан един:/

“Мү�арибәјә �азырлашын!
Иҝидләри гызышдырын!

Гој бүтүн дөјүшчүләр ја-
хынлашсын, ирәли атыл-
сын!1

10 Ҝава�ынларыныздан� гы-
лынҹ, орагларыныздан
низә дүзәлдин.

Гој зәиф “мән ҝүҹлүјәм”
десин!

11 Еј әтрафдакы халглар,
бир јерә топланын,À

ҝәлин бир-биринизә
көмәк един!”»

Еј Је�ова,
иҝидләрини ораја ендир.

12 «Гој халглар галхсын, Јә�у-
шафат дәрәсинә чыхсын.
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Чүнки Мән орада отуруб
бүтүн әтраф халглары
мү�акимә едәҹәјәм.*

13 Ораг чалын, мә�сул јети-
шиб.

Ашағы дүшүб тапдалајын,
үзүмсыхан долуб,+

Чәнләр долуб-дашыр, чүн-
ки халгларын пислији
чохдур.

14 Һөкм дәрәсиндә күтләләр,
күтләләр топлашыб!

Је�ованын орада �өкм чы-
хараҹағы ҝүн јахындыр.,

15 Ҝүнәш вә ај гаралаҹаг,
Улдузларын парылтысы
итәҹәк.

16 Је�ова Сиондан нәрә чәкә-
ҹәк,

Јерусәлимдән ҝурулдаја-
ҹаг.

Ҝөј вә јер сарсылаҹаг.
Лакин Је�ова халгы үчүн
сығынаҹаг,-

Исраил халгы үчүн
гала олаҹаг.

17 Онда биләҹәксиниз ки,
Мән сизин Алла�ыныз
Је�овајам, мүгәддәс
дағым Сион мәскәним-
дир.¸

Јерусәлим мүгәддәс јер
олаҹаг,*

Јаделлиләр бир да�а ора
ајаг басмајаҹаг.+

18 О ҝүн белә олаҹаг:
дағлардан ширин шәраб
дамаҹаг,,

Тәпәләрдән сүд ахаҹаг,
Јә�уданын бүтүн чајлары
су илә долаҹаг.

Је�ованын евиндән
бир чешмә чыхаҹаг,-

Акасија вадисини сувара-
ҹаг.

19 Јә�уда халгына зүлм етди-
јинә ҝөрә,¸

Онун торпағында ҝүна�-
сыз ган төкдүјүнә ҝөрә/

Мисир виран галаҹаг,1

Әдум инс-ҹинс олмајан сә�-
раја дөнәҹәк.À

20 Амма Јә�уда �әмишә,
Јерусәлим нәсилдән-нәслә
инсан мәскәни олаҹаг.3

21 Әввәлләр төкдүкләри
гана ҝөрә онлары
ҝүна�лы сајырдымса,
инди ҝүна�сыз сајаҹа-
ғам.4

Мән Је�ова Сионда
мәскән салаҹағам».S
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1 Тәгу�* гојунчуларындан
олан Амусун� сөзләри. О,

Јә�уда падша�ы Үзијјәнин+ вә
Исраил падша�ы Јуәш, оғлу
Әрубамын- дөврүндә, зәлзәлә-
дән¸ ики ил габаг Исраиллә
бағлы вә�ј алмышды. 2 О де-
мишди:

«Је�ова Сиондан
нәрә чәкәҹәк,

Јерусәлимдән сәси
уҹалаҹаг.

Чобанларын отлаглары
јаса бүрүнәҹәк,

Кармелин зирвәси
гурујаҹаг»./

3 «Је�ова бәјан едир:
“Дәмәшг үч кәрә, дөрд кәрә
үсјан етдији үчүн� голу-
му ҝери чәкмәјәҹәјәм.

Чүнки о, Ҝилады дәмир
вәлләрлә дөјдү.1

4 ҺәзаилинÀ евинә од јағды-
раҹағам.

Алов Бән�әдадын3 галала-
рыны јандырыб күлә дөн-
дәрәҹәк.

5 Дәмәшгин4 рәзәләрини
сындыраҹағам,

Бигәт-Авенин ә�алисини,
Бејт-Әдәнин �өкмдарыны
јох едәҹәјәм.

5B5 � �ÀZ*amB UºV\WY*C UºV/*jmY*D
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Арам ә�ли Ҝира�а* сүрҝүн
едиләҹәк”, — Је�ова белә
дејир.

6 Је�ова бәјан едир:
“Гәззә+ үч кәрә, дөрд кәрә
үсјан етдији үчүн голуму
ҝери чәкмәјәҹәјәм.

Чүнки о, бүтүн әсирләри,

Әдума верди.
7 Мән Гәззәнин- диварлары-

на од јағдыраҹағам.
Алов онун галаларыны јан-
дырыб күлә дөндәрәҹәк.

8 Ашдодун¸ ә�алисини,
Ашкелонун/ �өкмдарыны
јох едәҹәјәм.

Әлими Екрона1 гаршы гал-
дыраҹағам.

Филиштлиләрдән� сағ га-
ланлар мә�в олаҹаг”,À —
Күлли-Ихтијар Је�ова
белә дејир.

9 Је�ова бәјан едир:
“Сур3 үч кәрә, дөрд кәрә
үсјан етдији үчүн голуму
ҝери чәкмәјәҹәјәм.

Чүнки о, бүтүн әсирләри
Әдума верди,

Гардашлыг ә�дини унутду.4

10 Сурун диварларына од јағ-
дыраҹағам.
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Ҹәримә етдикләри адам-
лардан шәраб ҝөтүрүб
алла�ларынын евиндә
ичирләр”.

9 “Амма сидр ағаҹытәк уҹа-
бојлу,

Палыд кими мө�кәм амо-
риләри онларын өнүндә
Мән мә�в етдим.*

Јухарыда мејвәсини,
ашағыда көкүнү
мә�в етдим.+

10 Мән сизи Мисир торпағын-
дан чыхарыб,,

Гырх ил- сә�рада ҝәздир-
дим ки,

Амориләрин дијарына
са�иб оласыныз.

11 Оғулларыныз арасындан
пејғәмбәрләр,¸

Ҹаванларыныз арасындан
нәзириләр/ јетишдирдим.

Мәҝәр белә дејил,
еј Исраил халгы?” — дејә
Је�ова бәјан едир.

12 “Сиз исә нәзириләрә шәраб
ичиртдиниз,1

Пејғәмбәрләрә “пејғәмбәр-
лик етмәјин!”À дединиз.

13 Буна ҝөрә дә бичилмиш та-
хылла долу араба торпа-
ғы неҹә әзирсә,

Мән дә сизи јериниздә
елә әзәҹәјәм.

14 Чевик адамын гачмаға јери
олмајаҹаг,3

Гүввәтли ҝүҹүнү горуја
билмәјәҹәк,

Ҹәнҝавәр ҹаныны гуртара
билмәјәҹәк.

15 Охчу јериндә дура билмәјә-
ҹәк,

Ајагдан ити адам гача бил-
мәјәҹәк,

Атлы ҹаныны гуртара бил-
мәјәҹәк.

16 Ҹәнҝавәрләрин ән үрәкли-
си белә,

Һәмин ҝүн чылпаг га-
чаҹаг”,* — Је�ова бәјан
едир.

3 Еј Исраил халгы, Је�ова-
нын сизин �аггынызда, Ми-

сирдән чыхардығы үммәт �аг-
гында дедији сөзләри ешидин:
2 “Дүнјанын бүтүн халглары

арасында тәкҹә сәни та-
ныдым.+

Буна ҝөрә бүтүн ҝүна�ла-
рынын әвәзини верәҹә-
јәм.,

3 Ики нәфәр разылашыб ҝө-
рүшмәсә, неҹә бирҝә јол
ҝедәр?

4 Һеч шикары олмајан аслан
мешәдә нәрә чәкәр?

Шикар тапмајан ҝәнҹ ас-
лан јувасында нәрилдә-
јәр?

5 Тор јерә сәрилмәсә�,
ора гуш дүшәр?

Тәләјә �еч нә дүшмәсә
о, јериндән атылар?

6 Шә�әрдә шејпур чалыныр-
са, мәҝәр халг титрәмир?

Шә�әрдә фәлакәт баш ве-
рирсә, мәҝәр бу, Је�ова-
дан дејил?

7 Күлли-Ихтијар Је�ова
Гулу пејғәмбәрләрә сирри-
ни ачмамыш �еч нә ет-
мәз.-

8 Аслан нәрә чәкди!¸

Ким горхмаз?
Күлли-Ихтијар Је�ова да-
нышды! Ким пејғәмбәр-
лик етмәз?”/

9 “Ашдодун галаларында,
Мисир дијарынын галала-
рында ҹар чәкиб дејин:

“Сәмәријјә дағларына гар-
шы топлашын.1

Шә�әрин ичиндәки гарма-
гарышыглыға,

Фырылдагчылыға бахын!À
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10 Дүрүстлүк нәдир билмир-
ләр,

Галаларыны зоракылыгла,
виранәликлә долдурур-
лар”, — дејә бәјан едир
Је�ова.

11 Буна ҝөрә Күлли-Ихтијар
Је�ова дејир:

“Дүшмән өлкәни мү�асирә-
јә алаҹаг,*

Сәни тагәтдән салыб
Галаларыны гарәт
едәҹәк”.+

12 Је�ова бәјан едир:
“Чобан асланын ағзындан
ики ајағы вә гулағын бир
тикәсини чәкиб алдығы
кими,

Сәмәријјәдә бәр-бәзәкли
тахтларда,

Ҝөзәл диванларда јајханан
Исраил халгы да дүшмән
әлиндән бу ҹүр алына-
ҹаг”.,

13 Ордулар Алла�ы,
Күлли-Ихтијар Је�ова
бәјан едир:

“Ешидин вә Јагуб евини
хәбәрдар един.

14 Асилијинә� ҝөрә Исраиллә
�агг-�есаб чәкәҹәјим ҝүн-

Бејтелдәки гурбанҝа�лара¸

ҝөрә дә �агг-�есаб сора-
ҹағам;

Гурбанҝа�ын бујнузлары
кәсилиб јерә дүшәҹәк./

15 Мән гыш евини дә, јај еви-
ни дә дағыдаҹағам”.

“Ширмајы евләр јыхыла-
ҹаг,1

Имарәтләр� виран гала-
ҹаг”,À — бәјан едир
Је�ова.

4 Ешидин бу сөзү,
Еј Сәмәријјә дағындакы3

Башан инәкләри,
Еј мәзлума фырылдаг ҝә-
лән,4 јохсулу әзән,

7B58 � �*fd/ ÆSZ*UÀbWÀ`SZÀD 7B59 � ˙SO
ÄÀ` ,*`S*ZbB h\fWd 1,D

Еј әрләринә: “Ички ҝәтир,
ичәк!” — дејән гадынлар.

2 Күлли-Ихтијар Је�ова мү-
гәддәслијинә анд ичди:

“Елә ҝүнләр ҝәлир ки,
сиз әт гармағы илә,

Галанларыныз исә балыг-
чы гармағы илә галдыры-
лаҹагсыныз.

3 Сиз дивардакы дәлмә-де-
шикдән далбадал чыха-
ҹаг,

Һармона атылаҹагсы-
ныз”, — Је�ова бәјан
едир.

4 “Бејтелә ҝәлиб асилик
един,*

Ҝилгала ҝәлиб асилијини-
зи артырын!+

Сә�әр гурбан ҝәтирин,,

Үчүнҹү ҝүн ондабирләри
верин.-

5 Мајалы чөрәкдән шүкран
гурбаны¸ јандырын,

Көнүллү тәгдимәләриниз
барәдә аләмә ҹар чәкин!

Сиз ки буну севирсиниз,
еј Исраил халгы”, —
Күлли-Ихтијар Је�ова
бәјан едир.

6 “Мән бүтүн шә�әрләриниз-
дә сизә аҹлыг вердим,

Евләринизә чөрәк гытлығы
вердим./

Јенә дә Мәнә тәрәф дөнмә-
диниз”,1 — Је�ова бәјан
едир.

7 “Бичиндән үч ај габаг јағы-
шынызы кәсдим,À

Бир шә�әрә јағыш јағдыр-
дым, о биринә јағдырма-
дым.

Бир тарла јағыш ҝөрдү,
О бириси јағыш олмады-
ғындан гуруду.

8 Ики-үч шә�әрин ҹамааты
су ичмәк3 үчүн
бир шә�әрә ҝетди,

Амма дојунҹа су ичмәди.
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Сиз јенә дә Мәнә тәрәф
дөнмәдиниз”* — Је�ова
бәјан едир.

9 “Мә�сулунузу гызмар исти
илә, кифлә тәләф етдим.+

Сиз бағ вә үзүмлүкләрини-
зи чохалтдыныз,

Амма әнҹир, зејтун ағаҹла-
рынызы чәјирткә једи.,

Јенә дә Мәнә тәрәф дөн-
мәдиниз”,- — Је�ова бәјан
едир.

10 “Мән үзәринизә Мисирдә-
кинә бәнзәр азар ҝөндәр-
дим.¸

Ҹаванларынызы гылынҹ-
дан кечиртдим,/ атлары-
нызы апардым.1

Дүшәрҝәниздән
галхан үфунәт бурнунузу
дешди.À

Јенә дә Мәнә тәрәф дөн-
мәдиниз”, — Је�ова бәјан
едир.

11 “Мән торпағынызы
Сәдум вә Әмурәни дағыт-
дығым кими дағытдым.3

Оҹагдан чыхарылмыш
одун парчасы кими олду-
нуз,

Јенә дә Мәнә тәрәф дөн-
мәдиниз”,4 — Је�ова бәјан
едир.

12 Буна ҝөрә, еј Исраил,
сәнинлә белә рәфтар
едәҹәјәм.

Еј Исраил, бунлары ки
башына ҝәтирәҹәјәм,

Алла�ыны гаршыламаға
�азыр ол.

13 Бах!
Дағлара гурулуш верән,S

күләји јарадан Одур.m

Дүшүнҹәләрини инсана
ачан,

Сүб� шәфәгини гаранлыға
чевирән,U

Дүнјанын зирвәләри үзә-
риндә јеријән Одур.V

Ордулар Алла�ы Је�ова-
дыр Онун ады.

5 Еј Исраил еви, сизин үчүн
дедијим ағыја гулаг асын:

2 “Бакирә Исраил јыхылды,
Галха билмир,
Јердә галыб, тәрк едилиб,
Галдыран јохдур.

3 Күлли-Ихтијар Је�ова бе-
лә дејир:

“Исраил евинин башына
бунлар ҝәләҹәк:

Бир шә�әрдән дөјүшә
мин нәфәр чыхаҹаг,
јүз нәфәри сағ галаҹаг;

Јүз нәфәр дөјүшә чыхаҹаг,
он нәфәри сағ галаҹаг”.*

4 Је�ова Исраил евинә белә
дејир:

“Мәни ахтарын вә сағ га-
лын.+

5 Бејтели, ахтармајын,
Ҝилгала- ҝетмәјин,
Биир-Сәбаја¸ кечмәјин.

Чүнки Ҝилгал �өкмән сүр-
ҝүн едиләҹәк,/

Бејтел бир �еч олаҹаг�.
6 Је�ованы ахтарын вә јаша-

јын,1

Јохса О, Јусиф евини алов-
тәк јандырыб-јахар,

Бејтели јандырар, сөндү-
рән олмаз.

7 Сиз әдаләти јовшана дөн-
дәрирсиниз,

Сале�лији тапдалајырсы-
ныз!À

8 Кима�� вә Кәсил� бүрҹлә-
рини3 јарадан,

Зүлмәти ишыглы саба�а
чевирән,

Ҝүндүзү ҝеҹә кими гаран-
лыг едән,4

Дәниз суларыны јанына
чағырыб
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Јер үзүнә төкән Одур.*

Је�овадыр Онун ады.
9 О, ҝүҹлүнү бир ҝөз гырпы-

мында мә�в едәҹәк,
Галалары дағыдаҹаг.

10 Шә�әр дарвазасында тән-
бе� едәнә нифрәт едир-
ләр,

Дүз данышаны ҝөрән ҝөз-
ләри јохдур.+

11 Сиз касыбдан са�ә үчүн
иҹарә �аггы тәләб едир-
синиз,

Верҝи әвәзи тахылыны ҝө-
түрүрсүнүз.,

Буна ҝөрә јонма дашдан
тикдијиниз евләрдә- ја-
шамајаҹагсыныз,

Салдығыныз о ҝөзәл үзүм-
лүкләрин шәрабыны ич-
мәјәҹәксиниз.¸

12 Чүнки нә гәдәр асилик
етдијиниздән�,

Неҹә ағыр ҝүна�лар ишлә-
дијиниздән аҝа�ам.

Сиз сале�и боғаза јығыр-
сыныз,

Рүшвәт алырсыныз,
Шә�әр дарвазасында касы-
бын �аггыны тапдалајыр-
сыныз./

13 Елә пис зәманә ҝәләҹәк
ки,1

Ағлы олан сәсини чыхар-
мајаҹаг.

14 “Јахшылығы ахтарын ки,
јашајасынызÀ,

Пислији ахтармајын.3

Онда ордулар Алла�ы Је-
�ова дедијиниз кими

Сизә јар олаҹаг!4

15 Јахшылығы севин,
пислијә нифрәт един,S

Шә�әр дарвазасында әда-
ләтә јер верин,m

Бәлкә, ордулар Алла�ы Је-
�ова Јусиф өвладларын-
дан сағ галанлара
лүтф ҝөстәрди”. U
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16 Буна ҝөрә Је�ова, орду-
лар Алла�ы Је�ова бәјан едир:

“Бүтүн мејданларда фәрјад
гопаҹаг,

Бүтүн күчәләрдә ҹамаат
а�-вај едәҹәк.

Кәндлиләри јас тутмаға,
Ағы дејәнләри шивән гал-
дырмаға чағыраҹаглар.

17 Бүтүн үзүмлүкләрдә фәр-
јад гопаҹаг,*

Чүнки Мән араныздан ке-
чәҹәјәм”, — дејир Је�ова.

18 “Је�ованын ҝүнүнүн инти-
зарында оланларын
вај �алына!+

Је�ованын ҝүнүндән
нә ҝөзләјирсиниз?,

О ҝүн ишыг јох, гаранлыг
олаҹаг.-

19 Бу она бәнзәјәҹәк ки,
адам ширдән гача,
габағына ајы чыха,

Евә ҝәлиб әлини дивара
сөјкәјә, ону илан чала.

20 Бәли, Је�ованын ҝүнү
ишыг јох, гаранлыг ола-
ҹаг.

Ајдынлыг јох, зүлмәт ола-
ҹаг.

21 Бајрамларыныздан
зә�ләм ҝедир,
онлара нифрәт едирәм.¸

Тәнтәнәли мәҹлисләриниз-
дәки гурбанларын әтри
Мәнә хош дејил.

22 Мәнә јандырма гурбанлары
вә бәхшишләр ҝәтирсә-
низ белә,

Онлардан хошланмарам./

Үнсијјәт гурбаны үчүн
ҝәтирдијиниз көк �еј-
ванлара нәзәр салмарам.1

23 Зә�ләтөкән нәғмәләрини-
зин сәсини кәсин,

Телли аләтләринизин ава-
зыны ешитмәјим!À

24 Гој әдаләт су кими чағла-
сын,3
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Сале�лик чај кими
шыр-шыр ахсын!

25 Еј Исраил еви,
сиз гырх ил сә�радајкән

Мәнә гурбан, бәхшиш
ҝәтирмишдиниз?*

26 Сиз улдуз алла�ынызын,
Падша�ыныз Сәггудун вә
Гијунун� өзүнүз үчүн дү-
зәлтдијиниз бүтләрини
дашыјыб апараҹагсыныз.

27 Мән сизи Дәмәшгдән о тә-
рәфә сүрҝүн едәҹәјәм”.+

Ады ордулар Алла�ы Је-
�ова, олан Алла� белә
дејир.

6 Сиондакы архајын кәслә-
рин,

Сәмәријјә дағына ҝүвәнән-
ләрин вај �алына!-

Исраил евинин үз тутдуғу,
Халгларын башы олан хал-
гын адлы-санлы адамла-
рынын вај �алына!

2 Гәлнәјә ҝедиб бахын,
Орадан Бөјүк Һәмәсә¸ ке-
чин,

Сонра филиштлиләрин Ҹат
шә�әринә енин.

Мәҝәр онлар бу ики пад-
ша�лыгдан� да�а јахшы-
дыр?

Јохса онларын торпаглары
сизин торпаглардан ҝе-
нишдир?

3 Сиз фәлакәт ҝүнүнү дү-
шүнмәјиб/

Зоракылығы тахта чыха-
рырсыныз.1

4 Онлар сүрүдән тоғлулары,
бәсләнмиш даналары ҝө-
түрүб јејир,À

Ширмајы тахтларда уза-
ныр,3 диванларда јајха-
нырлар.4
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5 Чәнҝ авазы алтында нәғмә-
ләр гошур,*

Давуд кими, мусиги аләтлә-
ри иҹад едирләр.+

6 Шәрабы пијаләјә ләбәләб
сүзүб ичирләр,,

Өзләринә ән јахшы јағлар-
ла сығал верирләр,

Амма Јусифин фәлакәтинә
биҝанә галырлар.-

7 Буна ҝөрә сүрҝүнә башда
онлар ҝедәҹәк,¸

Кеф чәкәнләрин шәнликлә-
ринә сон гојулаҹаг.

8 Ордулар Алла�ы Је�ова
бәјан едир:
“Күлли-Ихтијар Је�ова
Өз варлығына анд ичди./

Јагубун тәкәббүрүндән
зә�ләм ҝедир,1

Онун галаларына нифрәт
едирәм.À

Шә�әри вә шә�әрдәки
�әр шеји дүшмәнә
тәслим едәҹәјәм.3

9 Бир евдә он киши галарса,
онлар да өләҹәк. 10 Әмилә-
ри онлары чыхарыб јанды-
раҹаг, сүмүкләрини евдән бир-
бир чыхараҹаг. Сонра о, евин
ич отагларында олан бирисин-
дән сорушаҹаг: “Јанында ким-
сә вар?” О да ҹаваб верәҹәк:
“Јох”. Онда о дејәҹәк: “Сус! Ар-
тыг Је�ованын адыны чәкмәк
ҝеҹдир”.
11 Будур, Је�ова әмр едир,4

Имарәтләр јерлә јексан
олаҹаг,

Дахмалар учуб дағылаҹаг.S

12 Һеч ат гаја үзәриндә ча-
пар?

Ким орада өкүзлә шум
шумлајар?

Сиз әдаләти зә�әрли бит-
кијә,

Сале�лик бә�рәсини јов-
шана дөндәрмисиниз.m

13 Сиз мәнасыз шејләрә севи-
нирсиниз,
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Дејирсиниз: “Мәҝәр бу гүд-
рәтә голумузун ҝүҹүјлә
јетишмәдик?”*

14 Будур, Мән сизә гаршы
бир халг галдырырам,
еј Исраил еви!+

Сиз Ләбу-Һәмәсдән, Әрәбә
вадисинәдәк зүлм алтын-
да олаҹагсыныз”, — орду-
лар Алла�ы Је�ова
бәјан едир.

7 Күлли-Ихтијар Је�ова мә-
нә буну ҝөстәрди: падша-

�ын от пајы бичилиб гур-
тармышды. Гыш әкинләринин
бој атдығы вахт иди. Алла�
бир сүрү чәјирткә ҝөндәрди.
2 Чәјирткәләр өлкәдә бүтүн
јашыллығы јејиб гуртарды.
Онда мән дедим: “Еј Күлли-Их-
тијар Је�ова, јалварырам, ба-
ғышла.- Јагуб неҹә сағ гал-
сын? Ахы о зәифдир!”¸

3 Је�ова фикриндән да-
шынды./ Је�ова деди: “Бу ол-
мајаҹаг”.

4 Күлли-Ихтијар Је�ова мә-
нә буну ҝөстәрди: Күлли-Ихти-
јар Је�ова халгы илә чәкиш-
мәјә ҝирди, бу чәкишмә одла
�әлл олунаҹаг. Алов үмманы
вә торпағын бир парчасыны
удду. 5 Мән дедим: “Еј Күлли-
Ихтијар Је�ова, јалварырам,
әл сахла.1 Јагуб неҹә сағ гал-
сын? Ахы о зәифдир!”À

6 Је�ова фикриндән да-
шынды.3 Күлли-Ихтијар Је�о-
ва деди: “Бу да олмајаҹаг”.

7 О, мәнә буну ҝөстәрди: Је-
�ова шагулла тикилмиш дива-
рын үстүндә дурмушду, әлин-
дә дә шагул вар иди. 8 Је�о-
ва мәндән сорушду: “Амус,
нә ҝөрүрсән?” Дедим: “Шагул”.
Онда Је�ова деди: “Мән хал-
гым Исраили шагулла јохлаја-
ҹағам. Да�а онлары бағышла-
мајаҹағам.4 9 Ис�агын сәҹдә-
ҝа�лары�S дағылаҹаг, Исраи-
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лин мүгәддәс јерләри виран
галаҹаг.* Мән Әрубам евинин
үстүнә гылынҹла ҝәләҹәјәм”.+

10 Бејтел, ка�ини Амисај
Исраил падша�ы Әрубама- хә-
бәр ҝөндәриб деди: “Амус
Исраилдә¸ сәнә гаршы гәсд
�азырлајыб. Өлкә онун сөз-
ләри илә разылаша билмир./

11 Чүнки Амус дејир: “Әрубам
гылынҹдан өләҹәк, Исраил өз
торпағындан сүрҝүн едилә-
ҹәк”.1

12 Амисај Амуса деди: “Еј
ҝөрүҹү, бурадан ҝет, Јә�уда
торпағына гач, ҝет чөрәјини
орада газан, пејғәмбәрлијини
дә орада елә.À 13 Индән белә
Бејтелдә пејғәмбәрлик етмә.3

Чүнки бура падша�ын иба-
дәтҝа�ыдыр,4 сәлтәнәтин еви-
дир”.

14 Онда Амус Амисаја деди:
“Мән нә пејғәмбәр идим, нә дә
пејғәмбәр өвлады. Мән чобан-
лыг едирдимS вә әнҹир чәр-
тирдим. 15 Је�ова мәни го-
јун отармагдан ајырды. Је-
�ова мәнә деди: “Ҝет, хал-
гым Исраилә пејғәмбәр ол”.m

16 Инди Је�ованын сөзүнү
динлә: “Сән дејирсән, Исраи-
лә гаршы пејғәмбәрлик етмә, U

Ис�аг евинә гаршы дилин-
дән бир кәлмә дә чыхма-
сын”.V 17 Буна ҝөрә Је�ова
бәјан едир: “Сәнин арвадын
шә�әрдә фа�ишәлик едәҹәк,
оғулларын, гызларын гылынҹ-
дан кечириләҹәк. Торпағын
өлчү ипи илә бөлүшдүрүлә-
ҹәк, сән гәриб өлкәдә өләҹәк-
сән, Исраил халгы исә вәтә-
ниндән сүрҝүн едиләҹәк”.Ä

8 Күлли-Ихтијар Је�ова мәнә
буну ҝөстәрди: бир сәбәт

јај мејвәси ҝөрдүм. 2 О, мәнә
деди: “Амус, нә ҝөрүрсән?”
Мән дедим: “Бир сәбәт јај меј-
вәси”. Онда Је�ова мәнә деди:
“Халгым Исраилин сону чатыб.
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Да�а онлары әфв етмәјәҹә-
јәм”.* 3 Күлли-Ихтијар Је�ова
бәјан едир: “О ҝүн мәбәд нәғ-
мәләри а�-наләјә дөнәҹәк.+ Һәр
јанда ҹәсәдләр атылыб гала-
ҹаг., Сус!”
4 “Ешидин, сиз,

еј касыбы әзәнләр,
Өлкәдәки фағырларын мә�-
винә баис оланлар.-

5 Сиз дејирсиниз: “Бу тәзә
ај мәрасими¸ гуртарсајды,
буғдамызы сатардыг.

Шәнбә/ кечсәјди, тахылы-
мызы сатардыг.

Чәкини азалдардыг,
Гијмәти галдырардыг,
Әјри тәрәзи илә
кәләк ҝәләрдик.1

6 Јохсулу ҝүмүшә,
Касыбы бир ҹүт сәндәлә
алардыг,À

Тахылын зирзибилини дә
сатардыг”.

7 Је�ова Јагубун ифтихары-
на анд ичиб дејир:3

“Онларын әмәлләрини
�еч вахт унутмајаҹағам.4

8 Буна ҝөрә өлкә
тир-тир әсәҹәк,

Һәр бир сакин јас тутаҹаг.S

Һамы Нилин сулары кими
галхаҹаг,

Мисирдәки Нил кими
дашыб чәкиләҹәк”.m

9 Күлли-Ихтијар Је�ова
бәјан едир:

“О ҝүн елә едәҹәјәм ки,
ҝүнүн ҝүнорта чағы
ҝүнәш батаҹаг,

Ишыглы ҝүндә өлкәни зүл-
мәтә гәрг едәҹәјәм.U

10 Бајрамларынызы јаса,V

Ма�ныларынызы ағыја
дөндәрәҹәјәм.

Бүтүн белләрә чул бағла-
јаҹағам, бүтүн башлары
даз едәҹәјәм.

Јеҝанә өвлады үчүн јас ту-
тан адам кими олаҹаглар,

О ҝүн аҹы бир ҝүн олаҹаг”.
11 Күлли-Ихтијар Је�ова

бәјан едир: “Елә ҝүнләр
ҝәлир ки,

Мән өлкәјә аҹлыг ҝөндәрә-
ҹәјәм.

Халг чөрәјә вә суја јох,
Је�ованын сөзләринә
�әсрәт галаҹаг.*

12 Дәниздән-дәнизә
Шималдан шәргә гәдәр
сәрҝәрдан ҝәзәҹәкләр.

Онлар Је�ованын сөзүнү
ахтара-ахтара долаша-
ҹаглар, лакин тапмајаҹаг-
лар.

13 О ҝүн ҝөзәл-ҝөјчәк гызлар,
Ҹаван оғланлар сусузлуг-
дан �ушуну итирәҹәк.

14 Онлар Сәмәријјәнин+

сахта алла�ларына
анд ичиб дејирләр:

“Еј Дан,, сәнин алла�ын
�аггы!”

“Биир-Сәбаја- ҝедән јол
�аггы!”

Онлар �өкмән јыхылаҹаг,
бир да�а дурмајаҹаглар!”¸

9 Је�ованы ҝөрдүм./ Гурбан-
ҝа�ын үзәриндә дајанмыш-

ды. О, мәнә деди: “Сүтунун
башындан елә вур ки, кандар-
лар титрәсин. Сүтунларын ба-
шыны сындыр. Мән сағ галан-
лары гылынҹдан кечирәҹәјәм.
Һеч ким гача билмәјәҹәк, гач-
маг истәјәнләр ҹаныны гурта-
ра билмәјәҹәк.1

2 Јери газыб Мәзара� енсә-
ләр дә,

Әлими атыб онлары ора-
дан чыхараҹағам,

Ҝөјә галхсалар да,
Орадан јерә салаҹағам.

3 Кармелин башында ҝиз-
ләнсәләр дә,

Онлары ахтараҹағам вә
орадан ҝөтүрәҹәјәм.À
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Әлимдән гачыб дәнизин
дибиндә ҝизләнсәләр дә,

Орада илана әмр едәҹәјәм
онлары чалсын.

4 Дүшмән онлары габағына
гатыб әсир апарса,

Орада гылынҹа әмр едәҹә-
јәм онлары өлдүрсүн.*

Јахшылыг јох, пислик үчүн
онлара ҝөз гојаҹағам.+

5 Чүнки Күлли-Ихтијар,
ордулар Алла�ы Је�ова
јерә тохунар,

Јер әријәр,, бүтүн сакинлә-
ри јас тутар,-

Онларын �амысы Нил су-
лары кими галхар,

Мисирдәки Нил кими чәки-
ләр.¸

6 “Ҝөјүн пилләләрини јара-
дан,

Гүббәсини јер үзәриндә
бәргәрар едән,

Дәниз суларыны јанына
чағырыб

Јер үзүнә төкән Одур./

Је�овадыр Онун ады.1

7 Је�ова дејир:
“Еј Исраил халгы,
мәҝәр сиз Мәним үчүн
кушлулар кими дејилси-
низ?

Мәҝәр Исраили Мисир тор-
пағындан,À

Филиштлиләри Критдән3,
арамиләри Ҝира�дан4 чы-
харан Мән дејиләм?”

8 “Будур Күлли-Ихтијар
Је�ованын ҝөзләри
ҝүна�кар падша�лығын
үзәриндәдир.

Ону јер үзүндән силиб ата-
ҹаг.S

Амма јенә дә Јагуб евини
тамамилә мә�в етмәјәҹә-
јәм”,m — бәјан едир
Је�ова.

9 “Мән әмр вериб
Исраил евини бүтүн халг-
лар арасында

Хәлбиртәк әләјәҹәјәм,*

Бир чынгыл да
јерә дүшмәјәҹәк.

10 Халгымын бүтүн ҝүна�-
карлары гылынҹдан өлә-
ҹәк.

Онлар дејирләр:
“Бәла бизә јахынлашмаз,
бизә чатмаз”.

11 Һәмин ҝүн Давудун јыхыл-
мыш чардағыны галдыра-
ҹағам,+

Дәлмә-дешијини тутаҹа-
ғам.

Виранәликләрини бәрпа
едиб

Әввәлки �алына гајтараҹа-
ғам.,

12 Белә ки, Әдумун- сағ галан-
ларына

Вә адым үзәрләриндә
олан бүтүн халглара
са�иб олсунлар”, —
буну едән Је�ова
бәјан едир.

13 Је�ова дејир:
“Елә ҝүнләр ҝәлир ки,

Ҹүтчү бичинчијә,
Үзүм тапдалајан тохум сә-
пәнә чатаҹаг.¸

Дағлардан ширин шәраб
дамаҹаг,/

Бүтүн тәпәләрдән ахаҹаг.1

14 Халгым Исраили әсирлик-
дән гајтараҹағам,À

Онлар виран галмыш шә-
�әрләри тикиб орада
јашајаҹаглар,3

Үзүмлүкләр салыб шәра-
быны ичәҹәк,4

Бағ-бағат салыб мејвәсини
јејәҹәкләр.S

15 Онлары өз торпагларында
әкәҹәјәм,

Онлар пај вердијим торпаг-
дан бир да�а гопарылма-
јаҹаглар”.m

Буну сизин Алла�ыныз
Је�ова дејир».
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1 Әбдијаја� назил олан вә�ј.

Күлли-Ихтијар Је�ова
Әдум барәдә белә дејир:*

«Бизә Је�овадан хәбәр
ҝәлди.

Елчи халглара бу хәбәри
ҝәтирди:

“Галхын, онунла дөјүшә
�азырлашаг!”»+

2 «Бах, сәни халглар арасын-
да кичилтдим.

Сәнә �әдсиз �әгарәт
едилир.,

3 Еј гаја ојугларында,
Еј дағларын башында
јашајан,

Үрәјинин тәкәббүрү сәни
алдатды!-

Үрәјиндә дедин: “Ким мәни
јерә сала биләр?”

4 Гартал кими јүксәкләрдә
мәскән салсан� белә,

Јуваны улдузлар арасында
гурсан белә,

Јенә дә сәни јерә сала-
ҹағам», — Је�ова бәјан
едир.

5 «Әҝәр ҝеҹә оғру-гулдур
ҝәлсәјди,

(Сән бүсбүтүн мә�в олар-
дын!�)

5 � �ÀZ*amB �1Ñ\,*ZmZ -dWdD 8 � ˙SÄÀ`
,*`S*ZbB dha*ZD 9 � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB ZÀ
-À/À` j1U YÀÑ, 1/À`/SH

Тәкҹә истәдијини апар-
мазды?

Үзүм јығанлар ҝәлсәјди,
Бир нечә салхым сахламаз-
ды?*

6 Ај аман, Ејс әләк-вәләк
едилди!

Ҝизли хәзинәләри талан
едилди!

7 Сәни сәр�әдәдәк
говдулар.

Сәнин мүттәфигләрин
сәни алдатды,

Сәнинлә сүл�дә оланлар
сәни үстәләди.

Сәнинлә чөрәк кәсәнләр
ајағынын алтыны
газаҹаг,

Лакин сән буну анламаја-
ҹагсан».

8 Је�ова бәјан едир:
«Мән о ҝүн

Әдумун+ �икмәтли адамла-
рыны,

Ејсин дағлыг бөлҝәсиндә
агилләри мә�в едәҹәјәм!

9 Еј Тә�ман,, иҝидләрин
дә�шәтә ҝәләҹәк,-

Чүнки Ејсин дағлыг бөлҝә-
синдә �әр кәс гәтл едилә-
ҹәк.¸

10 Гардашын Јагуба едилмиш
зоракылыға ҝөрә/
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Сән бүсбүтүн рүсвај
олаҹагсан,*

Әбәдилик јох олаҹагсан.+

11 Јаделлиләр онун ордусуну
әсир аланда,,

Јадлар дарвазалардан ичә-
ри ҝириб Јерусәлимдән
өтрү пүшк атанда,-

О ҝүн сән кәнарда дуруб
бахырдын,

Сән дә онлар кими идин.
12 Сән гардашынын ҝүнүнә,

онун гара ҝүнүнә
неҹә севинә билдин?¸

Јә�уда халгынын гәтл
ҝүнүнә неҹә шадлана
билдин?/

Онларын бәла ҝүнүндә
неҹә ловға-ловға даныша
билдин?

13 Халгымын фәлакәт ҝүнүн-
дә онун дарвазаларын-
дан неҹә ичәри ҝирә
билдин?1

Халгымын фәлакәт ҝүнүн-
дә онун бәдбәхтлијинә
неҹә севинә билдин?

Халгымын фәлакәт ҝүнүн-
дә онун сәрвәтинә
неҹә әл узада билдин?À

14 Гачанлары гырмаг үчүн
јол ајрыҹында неҹә дура
билдин?3

Бәла ҝүнүндә гуртуланла-
ры дүшмәнә неҹә тәслим
едә билдин?4

15 Је�ованын бүтүн халгла-
рын үстүнә галхаҹағы
ҝүн јахындыр.S

Сән нә етдинсә, сәнә дә ону
едәҹәкләр.m

Башгаларына етдијин
өз башына ҝәләҹәк.

16 Сиз мүгәддәс дағымда
шәраб ичдијиниз кими,

Бүтүн халглар да дурмадан
гәзәбими ичәҹәкләр,U

Башларына чәкиб ичәҹәк
вә ит-бат олаҹаглар,

Санки, �еч вахт олмајыб-
лар.

17 Гуртуланлар исә Сион
дағында олаҹаглар,*

Ора мүгәддәс олаҹаг.+

Јагуб еви мал-мүлкүнә
са�иб олаҹаг.,

18 Јагуб еви од,
Јусиф еви алов олаҹаг,
Ејс еви исә күләш.
Онлар ону јандырыб
күлә дөндәрәҹәк.

Ејс евиндән �еч ким
сағ галмајаҹаг,-

Чүнки буну Је�ова
сөјләди.

19 Онлар Неҝевә,
Ејсин дағлыг бөлҝәсинә¸,

Шәфлаја вә филиштлилә-
рин� торпагларына/

са�иб олаҹаглар.
Һәм дә Әфраимлә Сәмәриј-
јә торпагларына1 са�иб
олаҹаглар.

Бинјамин исә
Ҝилад торпагларына
са�иб олаҹаг.

20 Сәддин архасындан
сүрҝүн едилмишÀ ис-
раиллиләр

Кәнаниләрин Сарфата гә-
дәр узанан торпагларына
јијәләнәҹәкләр.3

Јерусәлимдән сүрҝүн еди-
либ Сәфрадда оланлар
Неҝевин шә�әрләрини
тутаҹаглар.4

21 Хиласкарлар Ејсин
дағлыг бөлҝәсини
мә�кум етмәкS үчүн

Сион дағына галхаҹаг.
Һакимијјәт Је�оваја
мәхсус олаҹаг».m
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1 Је�ованын сөзү Амитај
оғлу Јунуса�* назил олду:

2 «Дур, Нејнәваја�+, о бөјүк
шә�әрә ҝет вә �өкм хәбәрини
орада бәјан ет, чүнки онларын
шәр әмәлләри дәрҝа�ыма јети-
шиб».

3 Лакин Јунус Је�овадан
гачмаг үчүн дуруб Таршишә
үз тутду. О, Јаффаја енди вә
Таршишә ҝедән бир ҝәми тап-
ды. Һаггыны өдәјиб ҝәмијә
минди вә Је�овадан гачмаг
үчүн ҝәмидәкиләрлә Таршишә
јолланды.

4 Је�ова дәнизин үзәринә
ҝүҹлү күләк ҝөндәрди вә дә-
низдә фыртына гопду. Ҝәми
аз гала батаҹагды. 5 Ҝәмичи-
ләр ва�имәјә дүшдүләр вә �әр
бири өз алла�ыны көмәјә ча-
ғырмаға башлады. Онлар ҝә-
мини јүнҝүлләшдирмәк үчүн
јүкү дәнизә атмаға башлады-
лар., Јунус исә ҝәминин анба-
рына енмиш, узаныб бәрк јуху-
ја ҝетмишди. 6 Ҝәминин ка-
питаны онун јанына ҝәлиб
деди: «Нә јатмысан? Дур аја-
ға, алла�ыны чағыр. Бәлкә, вар

5B5 � �ÀZ*amB Ä¾UÀ`hSZD 5B6 � �SZ1O
,SU*D

олан Алла� үзүмүзә бахар, сағ
галарыг».*

7 Ҝәмичиләр бир-бириләри-
нә дедиләр: «Ҝәлин пүшк
атаг,+ ҝөрәк бу бәла кимин уҹ-
батындан башымыза ҝәлиб».
Онлар пүшк атдылар, пүшк
Јунуса дүшдү., 8 Ондан со-
рушдулар: «Де ҝөрәк бу бәла
кимә ҝөрәдир? Нәчисән? Һара-
дан ҝәлирсән? Вәтәнин �ара-
дыр? Һансы халгдансан?»

9 Јунус ҹаваб верди: «Мән
ибранијәм. Дәнизи вә торпағы
јарадан ҝөјләрин Алла�ы Је-
�ованын гулујам�».

10 Онлар да�а чох горхду-
лар вә дедиләр: «Сән нә ет-
мисән?!» (Онлар Јунусун Је�о-
вадан гачдығыны билирдиләр,
буну өзү онлара данышмыш-
ды.) 11 Дәниз ҝетдикҹә ҹо-
шурду. Онда онлар сорушду-
лар: «Сәнинлә нә едәк ки, дә-
низ сакитләшсин?» 12 Јунус
деди: «Мәни галдырыб дәни-
зә атын, дәниз сакитләшәҹәк.
Чүнки билирәм, бу ҝүҹлү фыр-
тына мәним уҹбатымдан сизи
јахалады». 13 Ҝәмичиләр исә
вар ҝүҹләри илә авар чәкиб
са�илә јан алмаға чалышды-
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лар, амма баҹармадылар, чүн-
ки дәниз ҝет-ҝедә да�а да ҹо-
шурду.

14 Онлар Је�оваја јалвар-
маға башладылар: «Амандыр,
Је�ова, гојма бу адама ҝөрә
мә�в олаг! Гојма ҝүна�сыз ган
үстүмүздә галсын! Чүнки, еј
Је�ова, Сән белә истәмисән».
15 Сонра Јунусу галдырыб дә-
низә атдылар вә ҹошгун дә-
низ сакитләшди. 16 Онда бу
кишиләр Је�овадан бәрк горх-
маға башладылар* вә Је�ова-
ја гурбан ҝәтириб нәзир деди-
ләр.

17 Је�ова нә�әнҝ бир ба-
лыг јетирди вә балыг Јунусу
удду. Јунус үч ҝүн, үч ҝеҹә ба-
лығын гарнында галды.+

2 Јунус балығын гарнында
Алла�ы Је�оваја дуа едиб,

2 деди:

«Дарда оланда
Је�ованы чағырдым,
О, мәнә �ај верди.-

Мәзарын� бағрындан
имдад диләдим,¸

Сән сәсими ешитдин.
3 Сән мәни дәрјанын дибинә,

дәнизин көксүнә атдын.
Ахын мәни удду,/

Азғын далғаларын үстүм-
дән кечди.1

4 Дедим: “Мәни ҝөзүнүн га-
бағындан говдун,

Бир дә мүгәддәс мәбәдини
ҝөрәҹәјәмми?”

5 Сулар мәни удду,
ҹанымы �аглады,À

Үмман мәни ағушуна алды,
Јосунлар башыма
долашды.

6 Дағларын дибинәдәк
ендим,

Архамҹа дүнјанын гапыла-
ры �әмишәлик бағлана-
ҹагды,

6B6 � 	+`D j1\WD �º¸ÀbÀ +*fD

Лакин Сән ҹанымы
гујудан чыхартдын,
еј Алла�ым Је�ова.*

7 Ҹаным үзүләндә Је�ованы
јада салдым.+

О заман дуам Сәнә, мүгәд-
дәс мәбәдинә јетишди.,

8 Пуч бүтләрә пәрәстиш
едәнләр мә�әббәт чешмә-
сини тәрк едирләр�.

9 Мән исә Сәнә шүкранларла
гурбан ҝәтирәҹәјәм,

Нәзирими јеринә јетирәҹә-
јәм.-

Гуртулуш Сәндәндир,
еј Је�ова».¸

10 Сонра Је�ова балыға
әмр етди вә балыг Јунусу гу-
руја гајтарды.

3 Је�ованын сөзү икинҹи
дәфә Јунуса назил олду/:

2 «Дур, Нејнәваја1, о бөјүк шә-
�әрә ҝет. Сәнә дејәҹәјим сөзлә-
ри ҹар чәкиб онлара сөјлә».

3 Јунус Је�оваја итаәт
етдиÀ вә дуруб Нејнәваја3 ҝет-
ди. Нејнәва шә�әри Алла�ын
ҝөзүндә бөјүк бир шә�әр иди,
ону үч ҝүнә долашмаг олар-
ды. 4 Јунус шә�әрә ҝирди. О:
«Ҹәми-ҹүмләтаны гырх ҝүн-
дән сонра Нејнәва дағыла-
ҹаг!» — дејә ҹар чәкә-чәкә бир
ҝүнлүк јол ҝетди.

5 Нејнәва ә�ли Алла�а
иман ҝәтирди.4 Онлар оруҹ
елан етдиләр вә бөјүкдән ки-
чијә гәдәр �амы чул ҝејин-
ди. 6 Бу сөз Нејнәва падша-
�ына чатанда о, тахтындан ду-
руб падша� либасыны әјнин-
дән чыхартды вә чула бүрүнүб
күлүн ичиндә отурду. 7 Һәм-
чинин о бујурду ки, Нејнәвада
ҹар чәкилсин:
«Падша�ын вә әјанларынын

фәрманы: “Нә бир инсан, нә
бир �ејван, нә мал-гара, нә дә
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гојун-кечи ағзына �еч нә алма-
сын. Онлар �еч нә јемәсин, су
да ичмәсин. 8 Инсан да, �еј-
ван да чула бүрүнсүн. Гој �әр
кәс Алла�а јалвар-јахар етсин,
пис јолундан дөнсүн, зоракы-
лыгдан әл чәксин. 9 Ким би-
лир, бәлкә, Алла� фикриндән
дөндү, гәзәбини ҝери гајтарды
ки, биз мә�в олмајаг?!”»

10 Алла� онларын бу �әрә-
кәтини, пис јолдан әл чәкди-
јини ҝөрәндә* фикриндән да-
шынды вә дедији бәланы онла-
рын башына ҝәтирмәди.+

4 Бу иш Јунусун �еч хошу-
на ҝәлмәди вә о, бәрк �ирс-

ләнди. 2 О, Је�оваја дуа едиб
деди: «А� Је�ова! Мәҝәр мән
өлкәмдә оланда буну демир-
дим? Елә буна ҝөрә дә Тар-
шишә, гачмаг истәјирдим. Ахы
билирдим ки, Сән мәр�әмәт-
ли, рә�мли, сәбирли, мә�әббә-
ти бол Алла�сан,- фикриндән
дашыныб бәла ҝәтирмәзсән.
3 Инди исә, еј Је�ова, јалва-
рырам, ҹанымы ал. Нијә јаша-
јырам, өлсәм, бундан јахшы-
дыр?»¸

4 Је�ова деди: «Һирсләнмә-
јин дүзҝүндүр?»

5 Јунус шә�әрдән чыхды вә
шә�әрин шәрг тәрәфиндә әј-
ләшди. О, өзүнә бир чардаг дү-
зәлтди вә көлҝәсиндә отуруб

шә�әрин агибәтини ҝөзләмәјә
башлады.* 6 Онда Је�ова Ал-
ла� Јунусун башына көлҝә
салмаг үчүн бир балгабаг� би-
тирди ки, ону дилхорлугдан
гуртарсын. Бу биткијә ҝөрә Ју-
нусун үрәји чох шад олду.

7 Лакин Алла� ертәси ҝүн
сүб� тездән бир гурд јетир-
ди. О, биткини једи вә бит-
ки гуруду. 8 Ҝүнәш доған-
да Алла� гызмар шәрг күлә-
ји ҝөндәрди. Ҝүн Јунусун тә-
пәсинә вурурду. О, аз галырды
�ушуну итирсин. Јунус өзүнә
өлүм диләјиб дејирди: «Нијә ја-
шајырам, өлсәм, бундан јахшы-
дыр?»+

9 Алла� Јунуса деди: «Мә-
ҝәр балгабагдан өтрү бу ҹүр
�ирсләнмәјин дүзҝүндүр?»,

О деди: «Бәли, дүзҝүндүр.
Һирсимдән өлмәк истәјирәм».
10 Је�ова она деди: «Зә�мәти-
ни чәкмәдијин, јетишдирмәди-
јин, бир ҝеҹәдә битиб, бир ҝе-
ҹәдә дә тәләф олан балгабаға
сәнин �ејифин ҝәлир. 11 Бәс
Мән бу бөјүк шә�әрә, Нејнәва-
ја неҹә гыјым?- Ахы орада јах-
шыны писдән� ајыра билмәјән
јүз ијирми миндән чох инсан
вар, чохлу мал-гара вар».¸
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1 Јә�уда падша�лары* Ју-
тәм+, Ә�әз, вә Һизгијјәнин-

дөврүндә мү�рәстли Микәјә�¸

Је�ованын сөзү, Сәмәријјә вә
Јерусәлим барәдә вә�ј назил
олду:
2 «Ешидин, еј халглар!
Еј дүнја вә онун ичиндәки-
ләр, динләјин!

Гој Је�ова,
Күлли-Ихтијар Је�ова

Өз мүгәддәс мәбәдиндән
сизи итти�ам етсин./

3 Будур, Је�ова
Өз мәканындан чыхыр,

О енәҹәк вә јерин зирвәлә-
рини әзиб кечәҹәк.

4 Дағлар ајаглары алтында
әријәҹәк,1

Дәрәләр јарылаҹаг,
Мум алов гаршысында
әријән кими,

Ҝур сулар јарған ачан
кими.

5 Бүтүн бунлар Јагубун
гијамы,

Исраил евинин ҝүна�лары
уҹбатындандыр.À

5B5 � �SV*UE U*fd/ �SV*UmW */mZmZ -ma*
e\`Y*amD �ÀZ*amB �1Ñ\,*U* b*U VSYO
/S`H

Јагубун гијамына ҝөрә
кимдир мүгәссир?

Сәмәријјә дејилми?*

Јә�уданын сәҹдәҝа�лары-
на�+ ҝөрә кимдир мүгәс-
сир?

Јерусәлим дејилми?
6 Мән Сәмәријјәни

харабазара,
Мејнә әкмәк үчүн
бир са�әјә чевирәҹәјәм.

Дашларыны дәрәјә
төкәҹәјәм,

Бүнөврәсини чылпаг
гојаҹағам.

7 Бүтүн ојма бүтләри
парча-парча олаҹаг,,

Она музд олараг верилмиш
�әдијјәләр одда јанаҹаг.-

Онун бүтүн бүтләрини
мә�в едәҹәјәм.

Бунлар фа�ишәликлә
јығылмышды,

Фа�ишәләр үчүн дә
хәрҹләнәҹәк».

8 Буна ҝөрә мән ағлајыб
фәрјад едәҹәјәм,¸

Ајагјалын вә чылпаг
ҝәзәҹәјәм./
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Чаггал кими улајаҹағам,
Дәвәгушу кими фәған
гопараҹағам.

9 Чүнки онун јаралары
сағалмаздыр.*

Бәла Јә�удајадәк,+

Халгымын дарвазалары-
надәк, Јерусәлимәдәк
ҝәлиб чатыб.,

10 «Бу барәдә Ҹатда
сәс салмајын,

Орада ағламајын!
Бејт-Әфрада тоз-торпағын
ичиндә дығырланын.

11 Еј Шафир ә�ли, чыл-чыл-
паг, биабырчылыг ичин-
дә јола дүш.

Сәнаан ә�ли шә�әрдән
чыхмыр.

Бејт-Әзәл а�-фәған едәҹәк,
сәни сығынаҹагсыз
гојаҹаг.

12 Мәрут ә�ли хејир ҝөзлә-
јирди,

Анҹаг Је�ова Јерусәлимин
дарвазаларына бәла
ҝөндәрди.

13 Еј Ла�иш- ә�ли,
атлары арабаја гош,

Сион гызынын ҝүна�ына
баис сән олдун,

Исраилин гијамлары
сәндәндир.¸

14 Сән Мү�рәст-Ҹата вида �ә-
дијјәләри верәҹәксән.

Әхзиб евләри/ Исраил пад-
ша�ларынын јанында
јаланчы чыхды.

15 Еј Мәраш ә�ли,1

үстүнә ишғалчы
ҝөндәрәҹәјәм.À

Исраилин шө�рәти
Әдулламадәк3 чатаҹаг.

16 Әзиз балаларыны әсир апа-
раҹаглар,4 онлардан өтрү
сачыны гырх,

Башыны даз елә,
Башын кәркәс башы кими
даз олсун.

2 Јатағында фитнә-фәсад
гуранларын,

Јаманлыг үчүн гәсд гуран-
ларын вај �алына!

Сә�әр ачылан кими нијјәт-
ләрини иҹра едирләр,

Чүнки ҝүҹ әлләриндәдир.*

2 Тарла истәјирләр,
ҝедиб тутурлар,+

Ев истәјирләр,
ҝедиб әлә кечирирләр.

Кишини алдадыб евини
әлиндән алырлар,,

Мирасына јијәләнирләр.
3 Буна ҝөрә Је�ова дејир:
“Бу нәслин башына елә
фәлакәт ҝәтирәҹәјәм ки,-

јаханызы гуртара билмә-
јәҹәксиниз,¸

Да�а дикбаш-дикбаш ҝәз-
мәјәҹәксиниз,/ чүнки
фәлакәт вахты јетишди.1

4 О ҝүн дилләрдә зәрб-мәсәл
олаҹагсыныз,

Барәниздә јаныглы мәрсијә
охујаҹаглар.À

Дејәҹәкләр:
“Бизи сојуб-таладылар!3

О, халгымын пајыны баш-
галарына верди, ҝөр ону
әлимиздән неҹә алды!4

Тарлаларымызы хаинә
верир”.

5 Буна ҝөрә Је�ованын
иҹмасында бир адам
тапылмајаҹаг ки,

Пүшклә бөлүнмүш торпа-
ғы иплә өлчсүн.

6 “Вәз етмәјин!” дејәрәк
вәз едирләр,

“Бунлар барәдә
вәз етмәјин;

Рүсвајчылыг бизи �агла-
маз”.

7 Еј Јагуб еви, ешитмисән,
ҹамаат дејир:

“Мәҝәр Је�ованын ру�у
наразыдыр ки?

Һеч О, белә шеј едәр?”
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Мәҝәр Мәним сөзләрим
доғру јолла ҝедәнләрин
хејринә дејил?

8 Дүнән халгым идиниз,
бу ҝүн дүшмән кими
әлеј�имә галхдыныз.

Сиз ачыг-ашкар сојғунчу-
луг едирсиниз:

Дөјүшдән дөнәнләр кими
архајынлыгла јолдан ке-
чәнләрин палтарыны, ҝө-
зәл әшјаларыны сојурсу-
нуз�.

9 Сиз халгымын гадынлары-
ны исти јуваларындан
говурсунуз.

Өвладларыны ҝөзәл не-
мәтләримдән �әмишәлик
мә�рум едирсиниз.

10 Чыхын ҝедин, артыг бура
сизин јурдунуз дејил.

Бу јер мурдар олдуғундан*

виран галаҹаг, үрәк ағры-
дан бир виранәлик ола-
ҹаг.+

11 Сахта вә бош шејләр да-
лынҹа дүшүб јаландан:

“Ҝәл сәнә мејдән, шәрабдан
вәз едим”, — дејән кәс

Бу халгын хошладығы
ваиз олаҹаг!,

12 Еј Јагуб, �амынызы топла-
јаҹағам,

Исраилин сағ галанларыны
мүтләг топлајаҹағам.-

Ағылдакы гојун-гузу кими,
Өрүшдәки сүрү кими
бир јерә јығаҹағам.¸

Ора сәсли-күјлү олаҹаг”./

13 Онларын өнүндә
бир нәфәр ҝедәҹәк,
о кечид ачаҹаг,

Онлар орадан кечәҹәкләр,
гапыдан кечиб чыхаҹаг-
лар.1

Падша�лары өндә ҝедәҹәк,
Башда Је�ова олаҹаг».À

6B< � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB ]*Wb*`W*`mZ/*Z
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3 Мән дедим: «Ешидин,
еј Јагуб башчылары,

Еј Исраил евинин
рә�бәрләри!*

Мәҝәр �агг-әдаләти билмәк
сизин ишиниз дејил?

2 Сиз исә јахшылыға нифрәт
едиб+ јаманлығы севир-
синиз,.

Сиз халгымын дәрисини
сојурсунуз, әтини сүмүк-
дән гопарырсыныз.-

3 Сиз халгымын әтини јејир-
синиз,¸

Дәрисини сојур, сүмүјүнү
гырырсыныз./

Онлары ҹәмдәк кими,
газан-таваја атылан әт
кими доғрајырсыныз.

4 О ҝүн онлар Је�овадан им-
дад диләјәҹәкләр,

Фәгәт О ҹаваб вермәјәҹәк.
О заман онлардан
үз дөндәрәҹәк,1

Чүнки онларын әмәлләри
шәрдир.À

5 Халгымы аздыран пејғәм-
бәрләр3 дишләри илә
ҝәмирә-ҝәмирә�4

“Сүл�!”S — дејиб
ҹар чәкирләр,

Ағызларына бир шеј гој-
мајана мү�арибә елан
едирләр.

Је�ова онлар �агда
белә дејир:

6 “Үзәринизә ҝеҹә чөкәҹәк,m

вә�ј алмајаҹагсыныз, U

Гаранлыг чөкәҹәк, фалчы-
лыг етмәјәҹәксиниз.

Пејғәмбәрләр үчүн ҝүнәш
батаҹаг,

Ҝүндүз гаранлыға
дөнәҹәк.V

7 Ҝөрүҹүләр хәҹил олаҹаг,Ä

Фалчылар мәјус олаҹаг,
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Һамысы ағзыны� өртәҹәк,
Чүнки Алла�дан
ҹаваб ҝәлмәјәҹәк”».

8 Мән исә Је�ованын ру�у
сајәсиндә ҝүҹ-гүввәтлә,

Әдаләтлә, ҹәсарәтлә дол-
мушам ки,

Јагуба асилијини, Исраилә
ҝүна�ыны билдирим.

9 Динләјин, еј Јагуб евинин
башчылары,

Еј Исраил евинин
рә�бәрләри!*

Сиз әдаләтдән икра� едир,
�әр дүзлүјү әјирсиниз,+

10 Сиону ган үстүндә тикир,
Јерусәлими �агсызлыгла
инша едирсиниз.,

11 Онун башчылары рүшвәт-
лә �өкм верир,-

Ка�инләри �агг алыб
өјрәдир,¸

Пејғәмбәрләри пулла
фалчылыг едир./

Бунунла белә, Је�оваја
архаланыб� дејирләр:

«Је�ова бизимләдир,1

Хата-бала биздән
јан кечәр!»À

12 Буна ҝөрә дә сизин үзү-
нүздән

Сион тарла кими
шумланаҹаг,

Јерусәлим даш галағына
чевриләҹәк,3

Алла�ын евинин дурдуғу
дағ мешәлијә дөнәҹәк.4

4 Заманын сонунда
Је�ованын евинин
дурдуғу дағS

Дағлардан уҹа
бәргәрар олаҹаг,

Тәпәләрдән јухары
уҹалаҹаг,

Халглар она сары
ахышаҹаг.m

7B; � �*fd/ +m¸mZmD 7B55 � �*fd/ �1Ñ\O
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2 Чох халглар ҝәлиб дејәҹәк:
«Ҝәлин Је�ованын дағына,
Јагубун Алла�ынын евинә
галхаг,*

О, бизә јолуну өјрәтсин,
Биз дә Онун јолу илә
јеријәк».

Чүнки ганун Сиондан,
Је�ованын сөзү Јерусә-
лимдән чыхаҹаг.

3 О, чох үммәтләр арасында
�аким олаҹаг,+

Узагда јашајан гүдрәтли
халглара аид мәсәләләри
�әлл едәҹәк.

Онлар гылынҹларындан
ҝава�ын�,

Низәләриндән ораг
дүзәлдәҹәк.,

Халг халгын үстүнә
гылынҹ галдырмајаҹаг,

Артыг мү�арибә етмәји
өјрәнмәјәҹәкләр.-

4 Һәр кәс өз мејнәсинин, өз
әнҹир ағаҹынын алтында
отураҹаг,¸

Онлары горхудан олмаја-
ҹаг,/

Буну ордулар Алла�ы
Је�ова дејиб.

5 Бүтүн үммәтләр,
�әр бири өз алла�ынын
ады илә јеријәҹәк,

Биз исә әбәдијјән
Алла�ымыз Је�ованын1

ады илә јеријәҹәјик.
6 Је�ова бәјан едир:
«О ҝүн ахсајан халгы
топлајаҹағам.

Пәрән-пәрән дүшмүш,À

Ҹәзаландырдығым халгы
бир јерә јығаҹағам.

7 Ахсајан халгдан
бир галыг сахлајаҹағам,3

Сүрҝүн едилмиш халгы
гүдрәтли халг едәҹәјәм.4
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Је�ова Сион дағында,
онларын үзәриндә

Индидән сонсузадәк
�өкмранлыг едәҹәк.

8 Сән, еј сүрү гүлләси,
Еј Сион гызынын дағы,*

Јенидән илк �акимиј-
јәтинә,+

Јерусәлим гызынын сәлтә-
нәтинә говушаҹагсан.,

9 Нә чығыр-бағыр салмысан?
Мәҝәр падша�ын јохдур,
Мәслә�әтчин өлүб ки,
Доған гадын кими
санҹы чәкирсән?-

10 Еј Сион гызы, доған гадын
кими ағрыдан говрул,
зарылда.

Чүнки шә�әрдән чыхыб
чөллүкдә јашајаҹагсан.

Бабилә ҝедиб чыхаҹагсан,¸

Орада хилас олаҹагсан./

Орада Је�ова сәни дүшмән
әлиндән гуртараҹаг.1

11 Чох халглар сәнә гаршы
топлашыб дејәҹәк:

“Гој Сион мурдарлансын,
Гој ҝөзүмүзлә ҝөрәк!”

12 Лакин онлар Је�ованын
фикирләрини билмир,

Онун нијјәтини
баша дүшмүрләр.

О, онлары тәзәҹә бичилиб
хырмана јығылмыш та-
хыл дәрзләри кими топ-
лајаҹаг.

13 Еј Сион гызы, дур,
хырман дөј!À

Мән сәнин бујнузуну
дәмирә,

Дырнагларыны мисә
дөндәрәҹәјәм.

Сән чох халглары әзиб
тоз едәҹәксән,3

Онларын �арам јолла га-
зандыгларыны Је�оваја,

Сәрвәтләрини Худавәнди-
аләмә �әср едәҹәксән.4

5 Еј ишғал олунмуш шә�әр�,
Сән өзүнү кәсиб-јаралајыр-
сан.

Биз мү�асирәдәјик.*

Исраил �акиминин үзүнә
дәјәнәклә вурурлар.+

2 Сән, еј Бејтлә�м Әфрат,,

Јә�уда шә�әрләринин
ән кичији,

Исраилдә ирадәми иҹра
едәҹәк рә�бәр сәндән чы-
хаҹаг.-

Онун көкү чох гәдимләрә,
әзәл ҝүнләрә ҝедиб
чыхыр.

3 Буна ҝөрә �амилә гадын
доғана гәдәр

О, онлары тәслим едәҹәк.
Сонра рә�бәрин сағ гал-
мыш гардашлары Исраил
халгынын јанына гајыда-
ҹаг.

4 О галхаҹаг вә Алла�ы
Је�ованын гүдрәти илә,

Је�ованын уҹа ады илә
чобанлыг едәҹәк.¸

Онлар асајишдә јашајаҹаг-
лар,/

О заман онун әзәмәти
јерин уҹгарларынадәк
чатаҹаг.1

5 О, әмин-аманлыг ҝәтирә-
ҹәк.À

Ашшурлулар јурдумуза
басгын етсәләр, галала-
рымыза ајаг бассалар,3

Онларын габағына једди
чобан, лап сәккиз бәј
чыхардарыг.

6 Онлар Ашшур өлкәсини,
Нәмруд4 дијарынын сәр�әд-
ләрини гылынҹла ҹәза-
ландыраҹаглар.S

Ашшурлулар јурдумуза
басгын едәндә,m

Торпагларымызы тапдала-
јанда о, бизи гуртараҹаг.

7 Јагубдан сағ галанлар чох-
лу халглар арасында
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Је�овадан ҝәлән ше� кими,
Чөл-чәмәнә јаған јағыш
кими олаҹаг.

Онлар үмидини инсана
бағламыр,

Бәшәр оғлундан
асылы дејилләр.

8 Јагубдан сағ галанлар
халглар арасында,

Чохлу халглар ичиндә
Мешә �ејванлары арасын-
дакы ширә бәнзәјәҹәк.

Гојун сүрүсү ичинә ҝир-
миш,

Сүрүнүн ичиндән кечәрәк
гојунлары гапыб парча-
лајан ҝәнҹ аслан кими
олаҹаг,

Онун ки, пәнҹәсиндән гур-
таран олмаз.

9 Сән јағылар үзәриндә гәлә-
бә чалаҹагсан,

Бүтүн дүшмәнләрин
мә�в олаҹаг».

10 Је�ова бәјан едир:
«О ҝүн атларыны мә�в едә-
ҹәјәм, арабаларыны сын-
дыраҹағам.

11 Өлкәндәки шә�әрләри
дармадағын едәҹәјәм,

Бүтүн исте�камларыны
јерлә јексан едәҹәјәм.

12 Ҹадуҝәрлијинә
сон гојаҹағам,

Артыг сәндә се�рбаз олма-
јаҹаг.*

13 Ојма бүтләрини, дик даш-
ларыны� сындыраҹағам,

Да�а әлинлә дүзәлтдијинә
сәҹдә гылмајаҹагсан.+

14 Сәндәки Ашера бүтлә-
рини� јериндән гопарыб
атаҹағам,,

Шә�әрләрини мә�в едәҹә-
јәм.

15 Итаәтсиз халглардан гә-
зәблә,

Һиддәтлә гисас алаҹағам».

9B57 � �d /*jW*` +ºb]À`ÀabWSV/À aSO
b*USj YÀ-aÀ/SWÀ SabSe*/À \WdZd`/dD
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6 Је�ованын сөзүнү ешидин.
Дурун, дағларын гаршы-
сында чәкишмәнизи апа-
рын,

Тәпәләр сәсинизи ешит-
син!*

2 Еј дағлар,
еј јерин тәмәлләри,

Је�ованын сөјләдији итти-
�амы динләјин!+

Је�ованын Өз халгы илә
чәкишмәси вар.

О, Исраили белә
итти�ам едәҹәк,:

3 «Еј халгым,
сәнә нә етмишәм?

Сәни нә илә јормушам?-

Бујур, әлеј�имә шә�адәт
вер.

4 Сәни Мисир торпағындан
чыхартдым,¸

Көләлик евиндән гуртар-
дым./

Мусаны, Һаруну вә Мәрјә-
ми1 өнүндә ҝөндәрдим.

5 Еј халгым, Је�ованын әда-
ләтини дәрк етмәк үчүн,

Муаб падша�ы Балагын
фитнә-фелини,À

Баур оғлу Бәләмин
она вердији ҹавабы,3

Шиттимдән4 та ҜилгалаS

гәдәр јол боју баш верән-
ләри јадына сал».

6 Је�ованын �үзуруна
нә илә ҝәлим?

Уҹалардакы Алла�ын өнү-
нә нә ҝәтириб сәҹдә гы-
лым?

Онун �үзуруна јандырма
гурбанларыјла,

Јохса бириллик даналарла
чыхым?m

7 Минләрлә гоч ҝәтирсәм,
Јағы сел кими� ахытсам,
Је�ова разы галармы?U

Бәлкә, тәгсирим үчүн
илк оғлуму,V
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Ҝүна�ым үчүн бәтнимин
бә�рәсини верим?

8 Еј инсан, нәјин доғру олду-
ғуну О, сәнә сөјләди.

Је�ова сәндән башга
нә истәјир ки?!

Истәјир ки,
әдаләтлә давранасан,*

Сәдагәти уҹа тутасан,+

Алла�ын өнүндә, тәвазө-
карлыгла- јеријәсән!

9 Је�ованын сәси шә�әрә
хитаб едир,

Һикмәтли адамлар Сәнин
адындан горхаҹаг.

Дәјәнәјә вә она сәла�ијјәт
верәнә гулаг ас!¸

10 Һәлә дә шәр адамын евин-
дә �арам сәрвәт,

Ијрәнҹ әскик өлчү вар?
11 Тәрәзим әјридирсә,

Торбамдакы чәки дашлары
алдадырса, неҹә тәмиз
сајыла биләрәм?/

12 Шә�әрин варлылары
зоракылыгда пәрҝардыр,

Сакинләри јалан
данышыр,1

Алдадан дилләри вар.À

13 «Буна ҝөрә сәни вуруб
јаралајаҹағам,3

Ҝүна�ларын уҹбатындан
виран галаҹагсан.

14 Јејәҹәксән,
амма дојмајаҹагсан,

Гарнын бош галаҹаг.4

Гыраға атдығыны
горуја билмәјәҹәксән,

Нә горуја билсән, гылын-
ҹын ағзына верәҹәјәм.

15 Әкәҹәксән,
амма бичмәјәҹәксән.

Зејтун тапдалајаҹагсан,
амма јағыны ишләтмәјә-
ҹәксән,

Тәзә шәраб чәкәҹәксән,
амма ичмәјәҹәксән.S

16 Сиз Омринин гајдаларына,
Ә�әб евинин адәт-әнәнә-
ләринә әмәл едирсиниз,m

Онларын мәслә�әти илә
отуруб-дурурсунуз.

Буна ҝөрә сизи аҹынаҹаг-
лы �ала салаҹағам,

Сакинләринә бахан
фит чалаҹаг,*

Халгларын тәнәсини
дашыјаҹагсыныз».+

7 Вај мәним �алыма!
Мән о адама бәнзәјирәм ки,
Јај мејвәләри вә үзүм јығы-
мындан сонра

Нә бир салхым үзүм,
Нә көнлү истәјән бир
әнҹир тапыр!

2 Дүнјада садиг адам галма-
јыб,

Инсанлар арасында әмәли-
сале� адам галмајыб.,

Һамысы ган төкмәк үчүн
пусгуда дурур,-

Гардаш гардашы тора
салыр.

3 Әлләри пис ишләрдә
ма�ирдир,¸

Башчы бәхшиш тәләб едир,
Һаким рүшвәт истәјир,/

Нүфузлу адам истәкләрини
бәлли едир,1

Онлар әлбир олуб
иш гурурлар.

4 Онларын ән јахшысы
тикан кимидир,

Ән сале�и тиканлы чәпәр-
дән дә бетәрдир.

Кешикчиләринин дедији
ҝүн, �есабат верәҹәјин
ҝүн мүтләг ҝәләҹәк.À

О вахт тәшвишә дүшәҹәк-
сән.3

5 Јолдашына инанма!
Сирдашына етибар етмә!4

Гојнунда јатана �әр шеји
ачыб данышма!

6 Оғул атасына
�әгарәт едир.

Гыз анасына,S

Ҝәлин гајынанасына гаршы
чыхыр.m
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Инсанын дүшмәни
өз евиндәкиләрдир.*

7 Мән исә ҝөзүмү Је�оваја
дикәҹәјәм,+

Мәнә гуртулуш верән Ал-
ла�ы сәбирлә ҝөзләјәҹә-
јәм.,

Алла�ым мәни ешидәҹәк.-

8 Еј дүшмәним,
�алыма севинмә!

Һәрчәнд јыхылмышам,
галхаҹағам,

Һәрчәнд зүлмәтдә јашајы-
рам, Је�ова мәним нурум
олаҹаг!

9 Је�ова ишимә бахыб әда-
ләтли �өкм верәнәдәк

Онун гәзәбинә таб ҝәтирә-
ҹәјәм,

Ахы Она гаршы ҝүна�
етмишәм.¸

О, мәни ишыға чыхараҹаг,
Әдаләтини ҝөрәҹәјәм.

10 Дүшмәним дә буну
ҝөрәҹәк,

Мәнә: «Һаны Алла�ын
Је�ова?»/ — дејән

Хәҹаләт чәкәҹәк.
Дүшмәнимин бәдбәхтлији-
ни ҝөзүмлә ҝөрәҹәјәм,

Ону күчәдәки палчыг кими
тапдалајаҹаглар.

11 Бир ҝүн даш диварларын
�өрүләҹәк;

О ҝүн сәр�әд ҝенишләнә-
ҹәк�.

12 О ҝүн Ашшурдан вә Мисир
шә�әрләриндән,

Мисирлә чај� арасындакы,
Дәнизләр арасындакы,
Дағлар арасындакы өлкә-
ләрдән сәнин јанына ҝә-
ләҹәкләр.1

13 Өлкә өз сакинләри уҹба-
тындан,

Онларын әмәлләри уҹба-
тындан хараба галаҹаг.

;B55 � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB eÀ`Y*Z d4*-/*
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14 Мешәдә тән�а јашајан, меј-
вә бағында сакин олан
халгыны,

Ирсин олан сүрүнү чома-
ғынла отар.*

Гој онлар кечмишдә олдуғу
кими, Башанда вә Ҝилад-
да отласынлар.+

15 «Мисир дијарындан чыхды-
ғыныз ҝүнләрдәки кими,

Сизә мөҹүзәләр ҝөстәрәҹә-
јәм.,

16 Халглар нә гәдәр гүдрәтли
олсалар да, буну ҝөрүб
хәҹил олаҹаглар.-

Әлләри илә ағызларыны
өртәҹәкләр,

Гулаглары кар олаҹаг.
17 Онлар илан кими торпаг

јалајаҹаг,¸

Сүрүнәнләр кими әсә-әсә
галаларындан чыхаҹаг-
лар.

Онлар Је�ова Алла�дан
горхаҹаглар,

Әсә-әсә �үзуруна ҝәләҹәк-
ләр»./

18 Ирсиндән сағ галанларын1

ҝүна�ыны бағышлајан,
Асилијини әфв едән
Сәнин кими Алла� вар-
мы?À

Гәзәбин әбәди сүрмәз,
Чүнки мә�әббәт� ҝөстәр-
мәк Сәнә хошдур.3

19 Сән јенә бизә рә�м едәҹәк-
сән,4 тәгсирләримизә
галиб ҝәләҹәксән�.

Бүтүн ҝүна�ларымызы
дәнизин дибинә
атаҹагсан.S

20 Гәдимдә ата-бабаларымыза
сөз вердијин кими,m

Јагуба сәдагәт,
Ибра�имә мә�әббәт ҝөстә-
рәҹәксән.
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1 Нејнәваја�* гаршы �өкм.
Елгошлу На�умун� вә�ј ки-

табы.
2 Је�ова там сәдагәт тәләб

едән,+ гисасы јердә гојма-
јан Алла�дыр.

Је�ова гисас алыр,
Онун гәзәби күкрәјир.,

Је�ова дүшмәнләриндән
гисас алыр,

Гәзәбини дүшмәнләри
үчүн сахлајыр.

3 Је�ова сәбирлидир,-

бөјүк гүдрәт са�ибидир.¸

Је�ова әсла ҹәзасыз
гојмаз./

Онун јолу туфанын, гасыр-
ғанын ичиндән кечир,

Булудлар ајағынын алтын-
да тоз кимидир.1

4 О, дәнизә әмр едир,À

дәниз гурујур,
Бүтүн чајлары
гупгуру едир.3

Башан вә Кармел саралыб-
солур,4

Ливан чичәкләри солухур.
5 О, дағлары сарсыдыр,
Тәпәләри әридир.S

5B5 � �SZ1,SU*D � �ÀZ*amB bÀaÀWWS ,1O
`ÀZD

Јер вә торпаг,
Јер үзүндә јашајанлар
Онун �үзурунда титрәјә-
ҹәк.*

6 Онун �иддәти гаршысында
ким дура биләр?+

Шиддәтли гәзәбинә
ким дөзә биләр?,

Онун �иддәти од кими
төкүләр,

Гајалары сарсыдар.
7 Је�ова кәрамәтлидир,-

дар ҝүндә мө�кәм гала-
дыр.¸

Она пәна� ҝәтирәнләри
таныјыр�./

8 О, шә�әри� сел сулары илә
мә�в едәҹәк,

Зүлмәт Онун дүшмәнләри-
ни изләјәҹәк.

9 Је�оваја гаршы нә фәнд
гура биләрсиниз?

О, сизин көкүнүзү кәсәҹәк.
Фәлакәт икинҹи дәфә
тәкрар олмајаҹаг.1

10 Онлар тикан кими бир-би-
ринә долашыблар,

Пивәдән сәрхош оланлара
бәнзәјирләр,
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Амма гуру күләш кими
јаныб күлә дөнәҹәкләр.

11 Је�оваја гаршы фитнә-фел
дүшүнән,

Бош-бош мәслә�әтләр
верән сәндән чыхаҹаг.

12 Је�ова дејир:
«Онлар ҝүҹлү олсалар да,
чохсајлы олсалар да,

Мә�в олаҹаглар,
көкләри кәсиләҹәк�.

Мән сәни� вурмушам,
да�а вурмајаҹағам.

13 Онларын сәнин үзәринә
гојдуғу бојундуруғу сын-
дыраҹағам,*

Сәнин буховларыны гыра-
ҹағам.

14 Је�ова сәнин� барәндә
әмр едир:

“Да�а адыны дашыјан
өвладын олмајаҹаг.

Алла�ларынын евиндән
ојма бүтләрини,
төкмә бүтләрини
мә�в едәҹәјәм.

Сәнин үчүн гәбир �азыр-
лајаҹағам, чүнки сән
�ечнәсән”.

15 Бах, мүждә ҝәтирән
сүл� ҹарчысынын ајагла-
ры дағлары ашыр.+

Еј Јә�уда, бајрамларыны
кечир,,

Нәзирләрини јеринә јетир,
Чүнки да�а ичиндән јара-
маз адам кечмәјәҹәк,

О, тамамилә мә�в олаҹаг».

2 Сәни� дармадағын едәҹәк
бириси гаршына чыхды.-

Исте�камларыны гору!
Јолуну ҝөздән гојма!
Белини гурша�!
Вар ҝүҹүнү топла!

2 Је�ова Јагубун вүгарыны
гајтараҹаг,

5B56 � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB YÀÑ, \W*Æ*-W*`
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Исраилин вүгарыны гајта-
раҹаг,

Ахы гулдурлар ону
гарәт едиб,*

Пө�рәләрини мә�в едиб-
ләр.

3 Иҝидләринин галханлары
гырмызы бојаныб,

Ҹәнҝавәрләри ал-гырмызы
ҝејиниб.

Дөјүшә �азырлашдығы ҝүн
Ҹәнҝ арабаларынын
дәмирләри алов кими
парылдајыр,

Ардыҹ саплы низәләри
�авада ојнајыр.

4 Ҹәнҝ арабалары дәлиҹәси-
нә күчәләрдән кечир.

Мејданларда јухары-ашағы
шүтүјүр.

Онлар мәшәлә бәнзәјир,
шимшәк кими бәрг ву-
рур.

5 Падша� забитләрини
чағыраҹаг.

Онлар ајаглары долаша-
долаша ирәлиләјәҹәкләр.

Онун диварларына сары
гачырлар,

Сәдләр гурурлар.
6 Чајларын дарвазалары

ачылаҹаг,
Сарај дағылыб ҝедәҹәк.

7 Гәрар верилиб:
шә�әр ифша едилди,

О, сүрҝүнә апарылыр,
кәнизләри зарыјыр.

Онлар ҝөјәрчинтәк инләјиб
синәләринә вурурлар.

8 Нејнәва+ вар олдуғу ҝүн-
дән сулу �овуз кими иди,

Инди сују ахыб ҝедир.
«Дајанын!» «Дајанын!»
Лакин дөнүб бахан јохдур.,

9 Ҝүмүшү талан един,
гызылы талан един!

Топланмыш сәрвәтин
сајы-�есабы јохдур.

Ҹүрбәҹүр ҝөзәл әшјалар
галаг-галагдыр.
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10 Шә�әр бомбошдур, тәрк
едилиб, виран галыб!*

Горхудан үрәкләр әријир,
дизләр әсир, ајаглар тит-
рәјир,

Чө�рәләр од тутуб јаныр.
11 Һаны асланлар јувасы,+

ҝәнҹ асланларын бәслән-
дији јер?

Һаны асланларын балала-
ры илә бирҝә чыхдығы,

Горхусуз-�үркүсүз јашады-
ғы јер?

12 Аслан балалары үчүн гәдә-
ринҹә ов овларды,

Өз дишиләри үчүн ов бо-
ғарды.

Мағараларыны шикарла,
Јуваларыны парчаладығы
�ејванларла долдурарды.

13 Ордулар Алла�ы Је�ова
бәјан едир:, «Будур,
сәнин үстүнә ҝәлирәм!

Ҹәнҝ арабаларыны јанды-
раҹағам, түстү ичиндә
галаҹаг.-

Ҝәнҹ асланларыны гылын-
ҹын ағзына верәҹәјәм.

Сәнә јер үзүндә шикар гој-
мајаҹағам,

Артыг гасидләринин сәси
ешидилмәјәҹәк».¸

3 Ганлар шә�әринин
вај �алына!

О, фырылдаг вә сојғунчу-
лугла допдолудур.

Һеч вахт шикарсыз
галмајыб.

2 Гамчы сәси, чархларын
ҝурултусу ҝәлир.

Атлар дөрднала чапыр,
ҹәнҝ арабалары сычра-
јыр.

3 Ат белиндә сүвариләр,
парлајан гылынҹлар,
шимшәк кими низәләр;

Һәлак оланларын сајы чох,
ҹәсәдләр галаг-галаг,

Өлүләрин сајы јох,
Мејитләр ајаға долашыр.

4 Бүтүн бунлар халглары
фа�ишәлији илә,

Тајфалары ҹадуҝәрлији илә
тора салан о ҹазибәдар,
о ишвәли ҹадуҝәрин,

О фа�ишәнин �әдд билмә-
јән әхлагсызлығына ҝө-
рәдир.

5 Ордулар Алла�ы Је�ова
бәјан едир: «Будур, сә-
нин� үстүнә ҝәлирәм!*

Әтәјини үзүнә галдыраҹа-
ғам,

Ејиб јерләрини халглара,
Биабырчылығыны сәлтә-
нәтләрә ҝөстәрәҹәјәм.

6 Үстүнә чиркаб атаҹағам,
Сәни алчалдаҹағам,
Сәни тамашаја гојаҹағам.+

7 Сәни ҝөрән сәндән гачыб,

дејәҹәк:
“Нејнәва тар-мар олду!
Онун �алына ким аҹыјар?”
Сәнә бир тәсәлли верән
�арадан тапым?

8 Ахы сәнин Нил архлары-

кәнарында отуран Но-
Амундан�¸ нәјин артыг-
дыр?

Суларла ә�атә олунмушду,
Дәниз онун сәрвәти иди,
дәниз онун үчүн сәдд
иди.

9 Һәбәш вә Мисир онун тү-
кәнмәз ҝүҹ мәнбәји иди.

Пут/ вә ливијалылар онун
јардымчысы иди.1

10 Лакин о да әсир дүшдү,
Сүрҝүнә апарылды.À

Ушаглары күчәләрин
башында гана гәлтан
едилди.

Әсилзадәләри үчүн
пүшк атылды,

Нүфузлу адамлары бухов-
ланды.

11 Сән дә сәрхош олаҹагсан,3

Ҝизләнәҹәксән.
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Дүшмәндән горунмаг үчүн
сығынаҹаг ахтараҹагсан.

12 Бүтүн исте�камларын
еркән мејвәси дәјмиш
әнҹир ағаҹы кимидир,

Силкәләјәндә мејвәләри
јејәнин ағзына дүшүр.

13 Бах, гошунларын арвад
кимидир.

Өлкәнин гапылары дүш-
мән үзүнә тајбатај
ачылаҹаг.

Алов рәзәләри јејәҹәк.
14 Мү�асирә вахты үчүн

өзүнә су јығ.*

Галаларыны бәркит.
Палчыға ҝир, палчығы
тапдала.

Кәрпиҹ кәсмәк үчүн гәлиб
ҝөтүр.

15 Һәтта орада да алов сәни
удаҹаг,

Гылынҹ сәни гырыб-төкә-
ҹәк,+

Бала чәјирткә кими сәни
јејәҹәк.,

Сән исә чохалмагда ол,
бала чәјирткә кими,

Чәјирткә кими чохсајлы ол!

16 Таҹирләринин сајыны чо-
халтдын, ҝөјдәки улдуз-
лардан да чохдурлар.

Бала чәјирткә габығыны
атыр вә учуб ҝедир.

17 Сәнин кешикчиләрин
чәјирткә кимидир,

Мәмурларын чәјирткә
сүрүсү кимидир.

Сојуг ҝүндә даш ағылларда
дүшәрҝә салырлар.

Ҝүн чыхынҹа учуб ҝедир-
ләр,

Һарада олдуглары билин-
мәз.

18 Еј Ашшур падша�ы, сәнин
чобанларын мүрҝүләјир.

Әсилзадәләрин евдән чөлә
чыхмыр.

Халгын дағлара сәпәләниб,
Онлары бир јерә топлајан
јохдур.*

19 Бәлана чарә јохдур.
Јаран сағалмаздыр.
Сорағыны ешидәнләр
чәпик чалаҹаг,+

Ахы елә адам јохдур ки,
зүлмүнүн, гәддарлығы-
нын гурбаны олмасын».,
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1 Һәбгуг� пејғәмбәрә вә�јдә
назил олан �өкм.

2 Еј Је�ова, нә вахтадәк
имдад диләјәҹәјәм,
Сәнсә ешитмәјәҹәксән?*

Нә вахтадәк зүлм әлиндән
дад едәҹәјәм, Сәнсә гур-
тармајаҹагсан?+

3 Нијә бу зүлм-ситәми
ҝөтүрүрсән,

Нијә гојурсан ҝөзләрим
јаманлыг ҝөрсүн?

Ҝөзүм �еј виранәлик,
зоракылыг ҝөрүр.

Чәкишмәләрин, дава-дала-
шын арды-арасы кәсил-
мир.

4 Буна ҝөрә ганун кәсәрини
итириб,

Һагга, әдаләтә јер галма-
јыб.

Шәр адам сале�и тәкләјир,
Буна ҝөрә �агг-әдаләт әји-
либ.,

5 «Халглара бахын,
диггәтлә бахын!

Һејрәтлә бахын, мат галын.
Чүнки сизин зәманәдә
елә бир шеј олаҹаг ки,

Сизә данышсалар, инан-
мазсыныз.-

6 Мән кәлданиләри,
Өзҝә мәскәнләри
зәбт етмәк үчүн¸

Дүнјанын уҹгарларына ҝе-
диб чыхан

О амансыз вә чылғын хал-
гы ајаға галдырырам./

7 Онлар горхунҹдур,
дә�шәтлидир.

Онлар өз әдаләтини,
өз �акимијјәтини�
бәргәрар едир.1

8 Онлар ҝеҹә ова чыхан ҹа-
навардан азғындыр,

Атлары бәбирдән чевик-
дир.À

5B5 � 
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W*Y*-D 5B; � �*fd/ jÀ`ÀeSZSD

Дөјүш атлары дөрднала
чапыр,

Атлары узаглардан ҝәлир.
Онлар шикарын үстүнә
шығыјан гарталтәк
учурлар.*

9 Һамысы зоракылыг мәгсә-
дилә ҝәлир.+

Бирләшиб ирәли ҝедир,
санки, шәрг күләјидир-
ләр,,

Әсирләри гум кими топла-
јырлар.

10 Бу халг падша�лара
лағ едир,

Әјан-әшрәфи
мәсхәрәјә гојур.-

Һәр бир галаја ҝүлүр,¸

Тәпә дүзәлдиб галаны
әлә кечирир.

11 Онлар јел кими габаға
ҹумур, өлкәни јарыб
кечирләр,

Амма тәгсиркар чыхаҹаг-
лар,/

Чүнки дејирләр, ҝүҹләри
алла�ларындандыр�».1

12 Еј Је�ова, ахы Сән әзәлдән
варсан,À

Пәрвәрдиҝара,
еј Мүгәддәс Алла�ым,
Сән өлмәзсән�!3

Еј Је�ова, Сән онлары
�өкмүнүн иҹрасы үчүн
ајырдын.

Еј Гајам,4 Сән онлары ҹәза
вермәјә тәјин етдин.S

13 Сәнин ҝөзләрин о гәдәр
сафдыр ки, пислијә
бахмазсан,

Сән јаманлығы ҝөтүрә
билмирсән.m

Бәс нијә хаинләрә
сәбир едирсән?U
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Шәр адам өзүндән јахшы-
сыны уданда нијә сусур-
сан?*

14 Нијә инсаны дәниздәки
балыглара,

Башчысы олмајан сүрүнән-
ләрә тај едирсән?

15 Дүшмән� онлары
гармагла чәкир,

Тора салыб чәкир,
Балыгчы торуна топлајыр,
Севиниб-шадланыр.+

16 Буна ҝөрә торуна
гурбан кәсир,

Балыгчы торуна
гурбан тәгдим едир.

Чүнки бу торларын сајә-
синдә она јағлы, әла пај
дүшүр.

17 Ахы нә вахтадәк торуну
долдуруб-бошалдаҹаг�?

Нә вахтадәк халглары
амансызҹасына гырыб-
төкәҹәк?,

2 Кешик чәкдијим јердә
дураҹағам,-

Сәддин үстүндә
јерими тутаҹағам.

Дуруб бахаҹағам, ҝөрүм
О, мәним дилимлә
нә дејәҹәк,

Мәни тәнбе� едәндә
нә ҹаваб верим.

2 Је�ова мәнә белә деди:
«Бу вә�ји јаз,
лөв�әләр үзәриндә
ајдын �әкк ет ки,¸

Охујан ра�ат охуја
билсин./

3 Чүнки вахты чатанда
бу вә�ј ҝерчәкләшәҹәк,

О, иҹрасына тәләсир,
јалан чыхмајаҹаг.

Ҝеҹикән кими ҝөрүнсә
белә, ону ҝөзлә,1

5B59 � �ÀZS VÀW/*ZSWÀ`D 5B5; � ˙SÄÀ`
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Чүнки мүтләг
ҝерчәкләшәҹәк.

Ҝеҹикмәјәҹәк!
4 Мәғрура бах,
Онун гәлби надүрүстдүр.
Сале� исә сәдагәти�
сајәсиндә јашајаҹаг.*

5 Шәраб намәрд олдуғундан
Гүрурлу адам мәгсәдинә
јетмәјәҹәк.

О, Мәзар� кими аҹҝөздүр,
Өлүм кими дојмаг билмир.
О, бүтүн халглары
топлајыр,

Бүтүн үммәтләри
јанына јығыр.+

6 Амма онларын �амысы
она мәсәлләр гошаҹаг,
еј�амла, атмаҹајла
данышаҹаг.,

Дејәҹәкләр:
“Вај о кәсин �алына ки,
өзҝә малыны мәнимсәјиб
јығыр,

О, анҹаг борҹуну чохал-
дыр!

Нә вахтадәк?
7 Елә билирсән, борҹлу гал-

дығын кәсләр гәфил үс-
түнә галхмајаҹаг?

Онлар ојаныб сәни мө�кәм
силкәләјәҹәкләр,

Сән онлар үчүн
гәнимәт олаҹагсан.-

8 Сән чох халглары сојдуғун
үчүн

Галан халглар да сәни
сојаҹаг.¸

Чүнки ган төкдүн,
Торпаға, шә�әрләрә
вә сакинләринә
зүлм етдин./

9 Вај о кәсин �алына ки,
фәлакәтдән гуртулмаг
үчүн,
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Јувасыны јүксәк јердә
гурмаг үчүн

Евинә �арам газанҹ
ҝәтирир!

10 Сән гәсд гуруб өз евини
рүсвај етдин,

Чох халгларын көкүнү
кәсмәклә өзүнү ҝүна�а
батырдын.*

11 Дивар дашы налә чәкәҹәк,
Ағаҹ тир она �ај верәҹәк.

12 Вај о кәсин �алына ки, шә-
�әри ган үстүндә тикир,

Кәндин бүнөврәсини �аг-
сызлыг үстүндә гојур!

13 Халглар од-аловдан өтрү
зә�мәт чәкәҹәк, үммәт-
ләр өзләрини бош-бошу-
на јораҹаг.+

Бу, ордулар Алла�ы Је�о-
вадан олаҹаг.

14 Сулар дәнизи долдурдуғу
кими,,

Дүнја башдан-баша
Је�ованын әзәмәти
барәдә биликлә долаҹаг.

15 Вај о кәсин �алына ки,
Јолдашларынын ејиб јери-
нә бахмаг үчүн онлары
ичирдиб сәрхош едир,

Гәзәб вә �иддәтини дә
буна гатыр.

16 Сән шәрәф әвәзинә рүсвај-
чылыгла долаҹагсан.

Өзүн дә ич, сүннәтсиз ол-
дуғуну ач ҝөстәр�.

Је�ованын сағ әлиндәки
ҹам ҝәлиб сәнә дә
чатаҹаг,-

Рәзаләтин шө�рәтини
үстәләјәҹәк.

17 Ливана етдијин зүлм,
Һејванлары дә�шәтә салан
гырғын сәнин өз башына
ҝәләҹәк,

Чүнки ган төкдүн,

6B5: � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB ¾4ºZ /À ShE aÀZO
/S`WÀD

Торпаға, шә�әрләрә вә са-
кинләринә зүлм етдин.*

18 Инсан әлинин дүзәлтдији
ојма бүтүн,

Төкмә бүтүн,
Јалан өјрәдән мүәллимин
нә хејри?

Бу фајдасыз алла�лары дү-
зәлдән онлара неҹә
ҝүвәнә биләр?

Онлар ки дилсиз-ағызсыз-
дыр.+

19 Вај о кәсин �алына ки,
одун парчасына: “Ојан!”

Дилсиз даша: “Ојан!
Бизә јол ҝөстәр!” — дејир!

Онлар чөлдән гызыл-ҝү-
мүшлә өртүлүб,,

Лакин ичләриндә
нәфәс јохдур.-

20 Је�ова исә мүгәддәс мәбә-
диндәдир.¸

Еј дүнја, Онун өнүндә
сүкут ет!”»/

3 Һәбгуг пејғәмбәрин гәмли
нәғмә кими сөјләдији дуа.

2 Еј Је�ова, Сәнин барәндә
ешитдим.

Еј Је�ова, ҝөрдүјүн ишләр
мәни �ејрәтә салыб.

Вәдә јетишәндә�
онлары дирчәлт!

Вәдә јетишәндә
онлары бәлли ет!

Нә олар, мүсибәт заманы
мәр�әмәтини хатырла.1

3 Алла� Тә�мандан,
Мүгәддәс Алла� Фәран да-
ғындан ҝәлди.À L�1W*ÑM�

Ҝөјләр Онун әзәмәтинә
бүрүнүб,3

Јер Она уҹалан мәд�ләрлә
долудур.

4 О, шәфәгтәк парлајырды.4

Әлиндән гоша шүа
чыхырды,

Ҝүҹү дә орада ҝизләниб.
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5 Өнүндә азар ҝедирди,*

Архасынҹа шиддәтли
гыздырма ҝәлирди.

6 Одурду, јери
ләрзәјә салды.+

Бахышы илә халглары
сарсытды.,

Әбәди дағлар дағылды,
Әзәли тәпәләр диз чөкдү.-

Онун јоллары та гәдимдән
беләдир.

7 Кушан чадырларында
тәлаш ҝөрдүм.

Мәдјән дијарындакы ча-
дырларын парчалары
титрәјир.¸

8 Еј Је�ова, Сән чајлара,
Чајларамы �ирсләнмисән?
Јохса дәнизә
гәзәбин тутуб?/

Сән атларына сүвар олуб
чапдын,1

Ҹәнҝ арабаларын
гуртулуш ҝәтирди.À

9 Каманы чыхарыб �азырла-
дын.

Чомаглар� андла тәјин
олунду�. L�1W*ÑM

Јер үзүнү чајларла бөлдүн.
10 Сәни ҝөрәндә дағлары

санҹы тутду.3

Лејсан сулар төкүлдү.
Дәринликдәки сулар
уғулдады,4

Әлләрини јухары гал-
дырды.

11 Ҝүнәшлә ај уҹа мәскәнлә-
риндә дајанды.S

Охларын ишыг кими учур-
ду.m

Низән шимшәк кими
бәрг вурурду.

12 Дүнјаны �ирслә
ҝәзиб-долашдын.

Халглары гәзәблә
әзиб тапдаладын.

7B= � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB \fW*`D � ˙SÄÀ`
,*`S*ZbB -À+SWÀWÀ`SZ *Z/m a¾UWÀZS+D

13 Сән Өз халгынын хиласы
үчүн, мәс� етдијини гур-
тармаг үчүн чыхдын.

Шәрин евиндә башчыны
вурдун.

Ев тәмәлдән дамадәк учду.
L�1W*ÑM

14 Мәни пәрән-пәрән етмәк
үчүн туфантәк үстүмә
ҝәлән әсҝәрләрин
башыны

Өз сила�лары илә
вуруб дешдин.

Онлар мәзлуму хәлвәт јер-
дә удаҹагларына шадла-
нырдылар.

15 Сән дәнизи, күкрәјән
әнҝин сулары

Атларынла јарыб кечдин.
16 Мән буну ешидәндә

ҹаныма вәлвәлә дүшдү,
Додагларым әсди.
Сүмүкләрим чүрүмәјә
башлады,*

Ајагларым титрәди.
Лакин мән үстүмүзә �үҹум
чәкән халгын мүсибәт
ҝүнүнү сакитҹә ҝөзләјә-
ҹәјәм.+

17 Әнҹир чичәк ачмаса да,
Мејнәләрдә бар олмаса да,
Зејтун ағаҹы бә�әрсиз
галса да,

Тарлалар мә�сул
вермәсә дә,

Ағылдан гојун-гузу
јох олса да,

Төвләләрдә мал-гара
галмаса да,

18 Јенә дә севинҹим
Је�ова олаҹаг,

Фәрә�им мәни хилас едән
Алла� олаҹаг!,

19 Күлли-Ихтијар Је�ова
мәним гүввәтимдир,-

Ајагларымы
марал ајағытәк едәр,

Мәни зирвәләрдә
ҝәздирәр.¸

Дирижора. Симли аләтләримдә.
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1 Јә�уда падша�ы Амун*

оғлу Јушијјәнин+ дөврүндә
Һизгијјә оғлу, Әмаријјә оғлу,
Гәдали оғлу, Куши оғлу Сә-
фәнјаја� Је�ованын сөзү назил
олду.
2 Је�ова бәјан едир:
«Бу торпагдан �әр шеји
силиб атаҹағам.,

3 Инсаны да, �ејваны да
силиб атаҹағам.

Ҝөјдәки гушлары,
дәниздәки балыглары,-

Бүдрәдән дашлары�¸ вә
шәр адамлары силиб ата-
ҹағам.

Инсаны бу торпагдан
јох едәҹәјәм», — дејә
Је�ова бәјан едир.

4 «Әлими Јә�уданын вә Јеру-
сәлим сакинләринин
үстүнә галдыраҹағам,

Бу јердә
Баала ситајиш едәнләрин
изи-тозу галмајаҹаг,/

Јад алла�ын ка�инләри-
нин адыны вә бүтлә-
рин ка�инләрини
јох едәҹәјәм.1

5B5 � �ÀZ*amB �1Ñ\,* ÄS4WÀb/S L-\`dUd+
a*fW*/mMD 5B7 � Ã¾`ºZº`E a¾Ñ+Àb +ºbO
]À`ÀabWSVWÀ +*¸Wm ÀjU*W*`/*Z ,À U*
ÀYÀWWÀ`/ÀZ Ä1/S`D

5 Дамларда асимандакы ор-
дуја сәҹдә гыланлары,*

Је�оваја сәҹдә гылыб
сәдагәт анды ичмәклә
јанашы,+

Мәлкума сәдагәт анды
ичәнләри,,

6 Је�ованын ардынҹа
ҝетмәјәнләри,-

Је�ованы арајыб-ахтарма-
јанлары,¸ Ондан мәслә-
�әт истәмәјәнләри
мә�в едәҹәјәм».

7 Күлли-Ихтијар Је�ованын
өнүндә сусун, чүнки Је-
�ованын ҝүнү јахындыр,/

Је�ова гурбан �азырлајыб;
О дәвәт етдији кәсләри
пак едиб.

8 «Је�ованын гурбан кәсәҹә-
ји ҝүн бәјләрлә,

Ша�задәләрлә,1 әҹнәби ги-
јафәлиләрлә �агг-�есаб
чәкәҹәјәм.

9 О ҝүн сәкијә� галханлары,
Ағаларынын евини зоракы-
лыг вә фырылдагла дол-
дуранлары �агг-�есаба
чәкәҹәјәм».
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10 Је�ова бәјан едир: «О ҝүн

Балыг дарвазасындан
чығырты,*

Икинҹи мә�әлләдән
а�-фәған,+

Тәпәләрдән ҝурулту сәси
ҝәләҹәк.

11 Еј Мә�теш� сакинләри,
�өнкүрүн,

Чүнки бүтүн таҹир-түҹҹа-
рын сәси кәсилди,

Ҝүмүш өлчәнләр
мә�в олду.

12 О заман әлимдә чыраг
Јерусәлими әләк-вәләк
едәҹәјәм,

Өзүндән разы адамларла
�агг-�есаб чәкәҹәјәм.

Онлар үрәкләриндә
дејирләр:

“Је�ова нә јахшылыг едәр,
нә пислик”.,

13 Онларын вар-дөвләти
талан олаҹаг,
евләри виран галаҹаг.-

Ев тикәҹәкләр, амма
ичиндә јашамајаҹаглар,

Мејнәлик салаҹаглар, амма
шәрабыны ичмәјәҹәкләр.¸

14 Је�ованын мө�тәшәм ҝүнү
јахындыр./

О ҝүн јахындыр вә
бөјүк сүрәтлә ҝәлир.1

Је�ованын ҝүнүнүн сәси
дә�шәтлидир.À

О ҝүн иҝид дә ағлајаҹаг.3

15 О ҝүн гәзәб ҝүнүдүр,4

Зүлм-зилләт вә ситәм,S

Туфан вә виранәлик,
Гаранлыг вә зүлмәт,m

Булуд вә зил гаранлыг
ҝүнүдүр. U

16 Исте�камлы шә�әрләрә вә
�үндүр күнҹ бүрҹләринә
гаршы шејпур чалынан,V

5B55 � Ã¾`ºZº`E �1`daÀWSYSZ �*Wm-
/*`,*4*am bÀ`ÀeSZ/ÀVS YÀÑÀWWÀD

Дөјүш нәрәси гопан
ҝүндүр.*

17 Мән инсанлары
бәлаја дүчар едәҹәјәм,

Онлар кор кими ҝәзәҹәк-
ләр,+

Чүнки Је�оваја гаршы
ҝүна� ишләјибләр.,

Онларын ганы тоз кими
ајаг алтда галаҹаг,

Бағырсаглары пејин кими
јерә төкүләҹәк.-

18 Гызыл-ҝүмүшләри онлары
Је�ованын гәзәб ҝүнүн-
дә гуртара билмәјәҹәк.¸

Онун гејрәтинин аловун-
дан бүтүн јер үзү јана-
ҹаг./

О, мүд�иш бир гырғын
ҝөндәриб бу торпағын
бүтүн сакинләрини
јох едәҹәк».1

2 Топлашын, топлашын,À

Еј абырсыз халг!3

2 Фәрман гүввәјә минмәмиш,
Ҝүн саман чөпү кими
учуб ҝетмәмиш,

Је�ованын күкрәјән гәзәби
үстүнүзә төкүлмәмиш,4

Је�ованын гәзәб ҝүнү
сизи јахаламамыш

3 Је�оваја ҹан атын,S

еј дүнјанын �әлимләри�,
Онун адил �өкмләрини
иҹра едәнләр,

Сале�лијә ҹан атын,
�әлимлијә ҹан атын.

Бәлкә Је�ованын гәзәб
ҝүнүндә гуртула билди-
низ.m

4 Гәззә бомбош галаҹаг,
Ашкелон виран олаҹаг. U

Ашдод ҝүнүн ҝүнорта
чағы јурдундан говула-
ҹаг,
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Екрон јерли-дибли
јох олаҹаг.*

5 «Дәниз кәнарында јашајан
халгын, кәритиләрин
вај �алына!+

Је�ованын сизин әлеј�ини-
зә сөзү вар.

Еј Кәнан, филиштлиләр�
дијары, сәни дә мә�в едә-
ҹәјәм,

Бир нәфәр дә олсун
сакинин галмајаҹаг.

6 Дәнизкәнары бөлҝә
отлаға дөнәҹәк,

Орада чобанлар үчүн су
гујулары, гојунлар үчүн
даш ағыллар олаҹаг.

7 Бура Јә�уда евиндән сағ
галанларын мәскәни
олаҹаг.,

Онлар орада бәсләнәҹәк.
Ахшамлар Ашкелондакы
евләрдә ра�ат узаныб
јатаҹаглар.

Чүнки Алла�лары Је�ова
онлара нәзәр салаҹаг,

Әсирләрини ҝери гајтара-
ҹаг».-

8 «Муабын¸ тәнәсини, әмуни-
ләрин/ тә�гирини ешит-
дим.

Онлар халгыма тәнә едир,
торпагларыны алмагла
�әдәләјиб ловғаланырды-
лар».1

9 Ордулар Алла�ы, Исраи-
лин Алла�ы Је�ова
бәјан едир:

«Варлығыма анд олсун,
Муаб Сәдум кими,À

Әмуниләр Әмурә кими
олаҹаг.3

Ораны ҝиҹиткән басаҹаг,
ора дуз чаласы олаҹаг,
�әмишәлик виранә гала-
ҹаг.4

6B9 � �À4S YÀZ+ÀWÀ`À Àa*aÀZE eSWSaO
bSYWSWÀ`D

Халгымын сағ галанлары
онлары талан едәҹәк,

Халгымын галығы
ораја са�иб чыхаҹаг.

10 Онларын тәкәббүрүнүн
әвәзи бу олаҹаг,*

Чүнки онлар ордулар Ал-
ла�ы Је�ованын халгына
тәнә едиб, гаршысында
гүррәләндиләр.

11 Је�ова онлары дә�шәтә
салаҹаг,

Јер үзүндәки бүтүн алла�-
лары �еч едәҹәк.

Бүтүн адалардакы халглар,
Һәрәси өз јериндә
Она сәҹдә едәҹәк.+

12 Еј �әбәшләр, сиз дә гылын-
ҹыма јем олаҹагсыныз!,

13 О, әлини шимала тәрәф
узадаҹаг вә Ашшуру
мә�в едәҹәк.

О, Нејнәваны� виранәлијә,
сусуз бир сә�раја чевирә-
ҹәк.-

14 Орада сүрүләр, �әр ҹүр
вә�ши �ејван узанаҹаг.

Гутан вә охлу кирпи онун
сүтунлары башында
ҝеҹәләјәҹәк.

Пәнҹәрәдән сәс ҝәләҹәк.
Кандар хараба галаҹаг,
Сидрдән олан өртүкләр
чылпаг галаҹаг.

15 “Јалныз мән варам, мәндән
башгасы јохдур!” — үрә-
јиндә дејирди бу мәғрур
шә�әр,

Горху-�үркү билмәдән
јашајырды.

Ҝөр нә аҹынаҹаглы
�ала дүшдү,

Вә�ши �ејван јувасына
дөндү!

Јанындан кечән �әр кәс
фит чалыб әлини јелләјә-
ҹәк».¸
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3 Гијамчы, мурдар, зүлмкар
шә�әрин вај �алына!*

2 О, сөзә гулаг асмады,+

тәрбијәни гәбул етмәди,,

Је�оваја архаланмады,- Ал-
ла�ына јахынлашмады.¸

3 Онун бәјләри нәрилдәјән
аслан кимидир./

Һакимләри ахшам ҝәзән
ҹанавартәк

Сә�әрә гәдәр �әр шеји
ҝәмириб гуртарар.

4 Пејғәмбәрләри �әјасыз,
хаин адамлардыр.1

Ка�инләри мүгәддәс шејлә-
ри мурдарлајыр,À

Гануну позур.3

5 Адил Је�ова сәнинләдир;4

О, �агсызлыг етмир.
Һәр ҝүн сүб� тездән
�өкмләрини из�ар едир,S

Онлар сүб� шәфәгитәк
�әмишә вардыр.

Пис адам исә абыр-�әја
билмир.m

6 «Үммәтләри гырдым, күнҹ
бүрҹләрини виран етдим,

Күчәләрини бомбош гој-
дум, орадан ҝәлиб-ҝедән
јохдур.

Шә�әрләри харабазара
дөнүб, бир инс-ҹинс
галмајыб. U

7 Ҝүна�ларына ҝөрә онунла
�агг-�есаб чәкәҹәјәм.V

Јурдудағылмасын дејә,
Мән дедим:Ä

“Мәндән горх,
тәрбијәми гәбул ет”.

Онлар исә рәзил әмәлләрә
да�а да �әвәсләндиләр.W

8 Је�ова бәјан едир:
“Буна ҝөрә гәнимәт үчүн�
галхаҹағым ҝүнә гәдәр
Мәни ҝөзлә.Y

7B< � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB +dZ* Ä¾`À j*ÑS/O
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Һөкмүм будур ки, халг-
лары јығым, сәлтәнәтлә-
ри бир јерә топлајым,

Һиддәтими, гәзәбими
бүтүн шиддәти илә
онларын үзәринә төкүм.*

Гејрәтимин аловундан
бүтүн јер үзү јанаҹаг.+

9 Онда Мән халгларын
дилини дәјишиб онлара
саф дил верәҹәјәм ки,

Һамысы Је�ованын адыны
чағырсын,

Чијин-чијинә
Она гуллуг етсин”.,

10 Һәбәш чајлары бөлҝәлә-
риндән

Мәнә үз тутуб јалваранлар,
јәни пәрән-пәрән дүшмүш
халгымын гызыМәнә
совгат ҝәтирәҹәк.-

11 Әмәлләринлә Мәнә
асилик етдијинә ҝөрә

О ҝүн хәҹаләтли олмаја-
ҹагсан.¸

Чүнки ловға-ловға өјүнән-
ләри ичиндән ҝөтүрәҹә-
јәм.

Сән бир да�а мүгәддәс да-
ғымда ловғаланмајаҹаг-
сан./

12 Сәнин ичиндә садә вә
фағыр адамлары
сағ гојаҹағам.1

Онлар Је�ованын адына
пәна� ҝәтирәҹәкләр.

13 Исраилин сағ галанларыÀ

артыг �агсызлыг етмәјә-
ҹәк.3

Онлар јалан данышмајаҹаг,
дилләриндә јалан олмаја-
ҹаг.

Онлар јејиб дојаҹаг, узаныб
динҹәләҹәкләр, онлары
үркүдән олмајаҹаг».4

14 Гој севинҹ сәдаларын јүк-
сәлсин, еј Сион гызы!
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Севинҹдән �ајгыр,
сән еј Исраил!*

Еј Јерусәлим гызы,
гој үрәјин севинҹдән
ашыб-дашсын!+

15 Је�ова сәнин әлеј�инә
чыхардығы �өкмләри
ләғв етди.,

Дүшмәнини ҝери дөндәр-
ди.-

Исраилин падша�ы Је�ова
сәнинләдир.¸

Дәрд-бәла бир да�а сәни
горхутмајаҹаг./

16 О ҝүн Јерусәлимә
дејиләҹәк:

«Горхма, еј Сион!1

Әлләрин јанына дүшмәсин.
17 Алла�ын Је�ова

сәнинләдир.À

О, Гадир Алла�дыр,
сәнә ниҹат верәҹәк.

Сәнә ҝөрә шадланаҹаг,
севинҹи јерә-ҝөјә
сығмајаҹаг.3

Сәнә бәсләдији мә�әббәт-
дән мәмнунлуг дујаҹаг,

Сәнә бахыб шадланаҹаг,
севинҹ сәдалары
уҹалдаҹаг.

18 Бајрамларынын �әсрәтини
чәкәнләри бир јерә јыға-
ҹағам.*

Онлар хәҹаләт јүкү дашы-
дыглары үчүн сәндән
узаг дүшдүләр.+

19 О заман сәнә зүлм едәнлә-
рин үстүнә галхаҹағам,,

Ахсајаны гуртараҹағам,-

Дидәрҝин дүшмүшләри
топлајаҹағам.¸

Үзүгара јашадыглары
өлкәдә онларын шәнинә
тәрифләр уҹалтдыраҹа-
ғам,

Онлары шанлы,
шө�рәтли едәҹәјәм.

20 О заман сизи јурдунуза
гајтараҹағам,

Сизи бир јерә топлајаҹа-
ғам.

Әсирликдә оланларынызы
ҝери гајтаранда бүтүн
халгларын ичиндә сизи
шанлы, шө�рәтли едәҹә-
јәм,/

Сизин шәнинизә тәрифләр
уҹалтдыраҹағам», —
дејир Је�ова.1
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1 Ша� Даранын �акимијјәти-
нин икинҹи или, алтынҹы

ајын биринҹи ҝүнүндә Јә�у-
да валиси Шәәлтиил оғлу Зә-
рубабилә* вә баш ка�ин Јә�у-
садиг оғлу Јушәјә Һәггај�+ пеј-
ғәмбәр васитәсилә Је�ованын
сөзү назил олду:

2 «Ордулар Алла�ы Је�ова
белә дејир: “Бу халг дејир ки,
Је�ованын евини тикмәк вах-
ты �әлә јетишмәјиб”».,

3 Сонра Је�ова Һәггај- пеј-
ғәмбәр васитәсилә деди:
4 «Рәвадыр ки, Мәним евим
хараба галдығы �алда, сиз ја-
рашыглы евләрдә јашајасы-
ныз?¸ 5 Инди ордулар Алла-
�ы Је�ова белә дејир: “Тутду-
ғунуз јоллар барәдә ҹидди дү-
шүнүн. 6 Чох әкирсиниз, аз
ҝөтүрүрсүнүз;/ јејирсиниз,
дојмурсунуз; ичирсиниз, мәст
олмурсунуз. Ҝејинирсиниз, би-
риниз дә исинмирсиниз; муз-
дур зә�мәт �аггыны јыртыг
кисәјә гојур”».

7 «Ордулар Алла�ы Је�ова
дејир: “Тутдуғунуз јоллар ба-
рәдә ҹидди дүшүнүн”.

8 Је�ова дејир: “Даға гал-
хыб ағаҹ ҝәтирин,1 евими ти-
кин ки,À Мән мәмнун олум вә
уҹалым”».3

9 «Ордулар Алла�ы Је�ова
бәјан едир: “Чох шеј умурду-
нуз, аз алдыныз, евә ҝәтир-
диниз, Мән үфүрүб дағытдым.4

Билирсиниз нә үчүн? Чүнки
евим хараба галыб, сиз исә
өз евиниз үчүн әлләшиб-вуру-
шурсунуз.S 10 Буна ҝөрә дә
ҝөјләр ше�ини, торпаг мә�су-
луну сиздән кәсиб. 11 Мән је-
рин вә дағларын үзәринә, та-
хылын вә тәзә шәрабын үзә-
ринә, јағын үзәринә, торпағын
мә�сулу үзәринә, инсанын вә
мал-гаранын үзәринә вә әллә-

5B5 � �ÀZ*amB +*U`*Y/* /\¸dW*ZD

ринизин бүтүн зә�мәти үзәри-
нә гураглыг ҝөндәрирдим”».

12 Беләҹә, Шәәлтиил оғлу
Зәрубабил,* баш ка�ин Јә�у-
садиг+ оғлу Јушә вә халгын
сағ галанлары Је�ова Алла-
�ын сөзүнә вә Алла�лары
Је�ованын ҝөндәрдији Һәггај
пејғәмбәрин дедикләринә гу-
лаг асды. Халгын үрәјиндә Је-
�оваја гаршы горху јаранды.

13 Је�ованын елчиси Һәг-
гај Је�ованын тапшырығы илә
халга мүраҹиәт етди: «Је�о-
ва бәјан едир: “Мән сизинлә-
јәм”».,

14 Је�ова Јә�уда валиси-

Шәәлтиил оғлу Зәрубабилин,
баш ка�ин Јә�усадиг оғлу Ју-
шәнин¸ вә халгын сағ галан-
ларынын үрәјиндә �әвәс ојат-
ды/ вә онлар өзләринин Ал-
ла�ы, ордулар Алла�ы Је�ова-
нын евиндә ишә башладылар.1

15 О вахт ша� Даранын �аки-
мијјәтинин икинҹи или, алтын-
ҹы ајын ијирми дөрдүнҹү ҝүнү
иди.À

2 Једдинҹи ајын ијирми би-
ринҹи ҝүнү Һәггај3 пеј-

ғәмбәр васитәсилә Је�ова-
нын сөзү назил олду: 2 «Јә-
�уда валиси4 Шәәлтиил оғлу
Зәрубабилә,S баш ка�ин Јә�у-
садигm оғлу ЈушәјәU вә халгын
сағ галанларына белә сөјлә:
3 “Аранызда бу евин әввәлки
әзәмәтини ҝөрәнләрдән ким
галыб?V Бәс евин индики �а-
лына нә дејирсиниз? Сизә елә
ҝәлмир ки, әввәлки илә мүга-
јисәдә бу ев �еч нәдир?”Ä

4 Је�ова бәјан едир: “Еј Зә-
рубабил, мәрд ол! Еј баш ка�ин
Јә�усадиг оғлу Јушә, мәрд ол!”
Је�ова бәјан едир: “Еј мәм-

ләкәт ә�ли, мәрд олунW вә иш-
ләјин!”
Ордулар Алла�ы Је�ова бә-

јан едир: “Мән сизинләјәм!Y

5 Мисирдән чыхан заман сизә
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вердијим вәди хатырлајын,*

ру�ум араныздадыр�.+ Горхма-
јын!”»,

6 «Ордулар Алла�ы Је�ова
дејир: “Аз галыб, јери вә ҝөјү,
дәнизи вә гуруну бир дә силкә-
ләјәҹәјәм”.-

7 “Бүтүн халглары силкәлә-
јәҹәјәм. Халгларын ләл-ҹәва-
�ири ҝәләҹәк¸ вә Мән бу еви
әзәмәтлә долдураҹағам”,/ —
дејир ордулар Алла�ы Је�ова.

8 “Гызыл да, ҝүмүш дә Мә-
нимдир”, — бәјан едир ордулар
Алла�ы Је�ова.

9 “Бу евин ҝәләҹәк әзәмәти
әввәлкиндән бөјүк олаҹаг”,1 —
дејир ордулар Алла�ы Је�ова.
“Бу јерә әмин-аманлыг верә-

ҹәјәм”,À — бәјан едир ордулар
Алла�ы Је�ова».

10 Даранын �акимијјәти-
нин икинҹи или, доггузунҹу
ајын ијирми дөрдүнҹү ҝүнүн-
дә Һәггај3 пејғәмбәрә Је�ова-
нын сөзү назил олду: 11 «Ор-
дулар Алла�ы Је�ова дејир
ки, ка�инләрдән ганун барә-
дә соруш:4 12 “Бир адам пал-
тарынын әтәјиндә мүгәддәс
әт дашыјаркән палтары чөрә-
јә, шорбаја, шәраба, јаға, јахуд
башга �ансыса әрзаға дәјәрсә,
бунлар мүгәддәс олар?”»
Ка�инләр: «Јох!» — дејә ҹа-

ваб вердиләр.
13 Һәггај сөзүнә давам ет-

ди: «Бәс ҹәсәдә дәјиб мурдар-
ланан адам бу шејләрдән бири-
нә тохунарса, �әмин шеј мур-
дар олар?»S

Ка�инләр буна: «Бәли, мур-
дар олар!» — дејә ҹаваб верди-
ләр.

14 Онда Һәггај деди: «Је�о-
ва бәјан едир: “Бу халг, бу үм-
мәт ҝөзүмдә бу ҹүрдүр. Бүтүн
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ишләри вә тәгдим етдикләри
�әр шеј беләдир, мурдардыр!”

15 “Бу ҝүндән етибарән
ҹидди дүшүнүн: Је�ованын
мәбәдиндә дашы даш үстә
гојмаздан әввәл* 16 вәзијјәт
неҹә иди? О вахтлар ким та-
хыл тајасынын јанына ијир-
ми өлчү тахыл үчүн ҝәлирди-
сә, он өлчү чыхырды; ким
әлли өлчү шәраб чәкмәк үчүн
шәраб чәнинә јахынлашырды-
са, ијирми өлчү чыхырды.+

17 Мән сизи, бүтүн ишләри-
низи сәмум јели, киф, вә долу
илә вурдум. Јенә дә �еч би-
риниз Мәнә тәрәф дөнмәди-
низ”, — бәјан едир Је�ова.

18 “Бу ҝүн доггузунҹу ајын
ијирми дөрдүнҹү ҝүнү, Је-
�ованын мәбәдинин тәмәли-
нин гојулдуғу ҝүндүр.- Бу
ҝүндән етибарән, ҹидди дү-
шүнүн. Јахшы-јахшы дүшү-
нүн: 19 тахыл анбарында дән
галыб?¸ Үзүм, әнҹир, нар вә
зејтун ағаҹларында бә�рә вар?
Бу ҝүндән етибарән Мән сизә
бәрәкәт верәҹәјәм!”»/

20 Ајын ијирми дөрдүнҹү
ҝүнүндә Је�ованын сөзү Һәг-
гаја икинҹи дәфә назил олду:1

21 «Јә�уда валиси Зәрубаби-
лә де: “Мән јери-ҝөјү силкә-
ләјәҹәјәм.À 22 Падша�ларын
тахтыны девирәҹәјәм, халг-
ларын сәлтәнәтләринин гүд-
рәтини јох едәҹәјәм.3 Ҹәнҝ
арабасыны вә ону сүрәнлә-
ри јыхаҹағам, атлар јыхылаҹаг,
сүвариләрин �әр бирини өз
гардашынын гылынҹы јерә сә-
рәҹәк”».4

23 Ордулар Алла�ы Је�о-
ва бәјан едир: «“Еј Шәәлтиил
оғлу ЗәрубабилS, еј Мәним гу-
лум! О ҝүн сәни ҝөтүрүб мө-
�үр үзүјү едәҹәјәм, — Је�ова
бәјан едир, — чүнки Мән сәни
сечмишәм”, — ордулар Алла�ы
Је�ова бәјан едир».
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1 Даранын �акимијјәтинин
икинҹи илинин сәккизин-

ҹи ајында* Идду оғлу Бәрхија-
нын оғлу Зәкәријјә� пејғәмбә-
рә+ Је�ованын сөзү назил
олду: 2 «Је�ова аталарыны-
за бәрк гәзәбләнмишди.,

3 Онлара сөјлә ки, ордулар
Алла�ы Је�ованын сөзү бу-
дур: “Мәнә тәрәф дөнүн, — бә-
јан едир ордулар Алла�ы Је�о-
ва, — Мән дә сизә тәрәф дөнә-
рәм,- — дејир ордулар Алла�ы
Је�ова”.

4 Аталарыныз кими олма-
јын! Әввәлки пејғәмбәрләр:
“Ордулар Алла�ы Је�ованын
сөзү будур: “Пис јолларыныз-
дан, шәр әмәлләриниздән әл
чәкин, Мәнә тәрәф дөнүн”, —
дејәрәк онлары сәсләјирди-
ләр”.¸

“Амма онлар Мәни ешит-
мәдиләр, Мәнә етина етмәди-
ләр”,/ — бәјан едир ордулар
Алла�ы Је�ова.

5 Һаны аталарыныз? Һаны
пејғәмбәрләриниз? Онлар әбә-
ди галдылар? 6 Мәҝәр гу-
лум пејғәмбәрләрә бујурдуғум
сөзләр вә �өкмләр аталарыны-
зын дөврүндә иҹра олмады?1

Онлар етираф едиб демишди-
ләр: “Ордулар Алла�ы Је�ова
јолларымыза вә әмәлләримизә
ҝөрә бизә нә етмәк истәдисә,
ону да етди”».À

7 Даранын �акимијјәтинин
икинҹи илиндә,3 он биринҹи
ај олан шват� ајынын ијирми
дөрдүнҹү ҝүнүндә мәнә, Ид-
ду оғлу, Бәрхија оғлу Зәкәриј-
јә пејғәмбәрә Је�ованын сө-
зү назил олду. 8 Ҝеҹә вах-
ты иди. Мән рөјада ҝөрдүм
ки, дәрәдә, мәрсин ағаҹлары-
нын арасында гырмызы атын
белиндә бир адам дајаныб.

5B5 � �ÀZ*amB �1Ñ\,* f*bm`W*/mD 5B;
� �59 ÀW*,ÀaSZÀ +*fD

Онун архасында гырмызы, кә-
�әр вә ағ атлар вар.

9 Мән сорушдум: «Ағам, бу
атлылар кимдир?»
Мәнимлә данышан мәләк ҹа-

ваб верди: «Онларын ким ол-
дуғуну сәнә ҝөстәрәҹәјәм».

10 Мәрсин ағаҹларынын
арасында дајанан адам белә
деди: «Бунлары Је�ова дүнја-
ны ҝәзиб-долашмаг үчүн
ҝөндәриб». 11 Онлар мәрсин
ағаҹларынын арасында даја-
нан Је�ованын мәләјинә де-
диләр: «Биз дүнјаны ҝәзиб-до-
лашдыг вә ҝөрдүк ки, бүтүн
дүнја асајиш вә әмин-аманлыг
ичиндәдир».*

12 Онда Је�ованын мәләји
деди: «Еј ордулар Алла�ы Је-
�ова, бу јетмиш ил әрзиндә+

гәзәбләндијин Јерусәлим вә
Јә�уда шә�әрләриндән мәр�ә-
мәтини нә вахтадәк әсирҝәјә-
ҹәксән?»,

13 Је�ова мәнимлә даны-
шан мәләјә хош, тәсәлливе-
риҹи сөзләрлә ҹаваб верди.
14 Мәнимлә данышан мәләк
мәнә деди: «Ҹар чәкиб де: “Ор-
дулар Алла�ы Је�ова белә де-
јир: “Мән Јерусәлимин вә Сио-
нун гејрәтини чәкирәм, гејрә-
тим сарсылмаздыр.- 15 Арха-
јын јашајан халглара гаршы
бәрк гәзәбләнмишәм,¸ чүнки
Мән халгыма азҹа �ирслән-
мишдим,/ онлар исә халгыма
диван тутдулар”.1

16 Буна ҝөрә Је�ова дејир:
“Мән Јерусәлимә мәр�әмәтлә
гајыдаҹағам.À Мәним евим ора-
да тикиләҹәк,3 — бәјан едир
ордулар Алла�ы Је�ова, — бү-
түн Јерусәлим боју өлчү ипи
чәкиләҹәк”.4

17 Һәмчинин ҹар чәкиб де:
“Ордулар Алла�ы Је�ова де-
јир: “Шә�әрләримин немә-
ти јенә ашыб-дашаҹаг, Је�ова
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јенә Сионун* �алына аҹыјаҹаг
вә јенә Јерусәлими сечәҹәк”».+

18 Сонра башымы галды-
рыб бахдым вә дөрд бујнуз
ҝөрдүм., 19 Мәнимлә даны-
шан мәләкдән сорушдум: «Бун-
лар нәдир?» О, мәнә ҹаваб вер-
ди: «Бунлар Јә�уданы,- Исраи-
ли¸ вә Јерусәлими/ дидәрҝин
салмыш бујнузлардыр».

20 Сонра Је�ова мәнә дөрд
уста ҝөстәрди. 21 Мән со-
рушдум: «Онлар нә етмәк ис-
тәјирләр?»
О деди: «Бујнузлар Јә�уда-

ны елә сәпәләдиләр ки, �еч
ким башыны галдыра билмә-
ди. Бу усталар исә ҝәлиб ки,
Јә�уда дијарына бујнуз галды-
рыб сәпәләјән халглары дә�-
шәтә салсын вә бујнузларыны
гырыб атсын».

2 Мән башымы галдырыб
бахдым вә бир адам ҝөр-

дүм. Онун әлиндә өлчү ипи1

вар иди. 2 Мән сорушдум:
«Һара ҝедирсән?»
О ҹаваб верди: «Јерусәлими

өлчмәјә ҝедирәм, бахым ҝөрүм
онун ени, узуну нә гәдәрдир».À

3 Мәнимлә данышан мәләк
мәндән ајрыланда башга мә-
ләк ону гаршыламаға чыхды.
4 О, она деди: «Гач, о ҹавана
де: “Јерусәлимдә о гәдәр ин-
сан вә �ејван олаҹаг ки,3 шә-
�әр диварсыз кәндләр кими
мәскунлашаҹаг.4 5 Мән онун
әтрафында одлу дивар олаҹа-
ғам,S онун ичини әзәмәтимлә
долдураҹағам”», — бәјан едир
Је�ова.m

6 «Һајды, �ајды! Шимал өл-
кәсиндән гачын!»U — бәјан едир
Је�ова.
«Чүнки сизи дүнјанын дөрд

сәмтинә� сәпәләдим»,V — бәјан
едир Је�ова.

6B: � ÁÀ`eÀZB Ä¾UWÀ`SZ /¾`/ VºWÀUSZÀD

7 «Һајды, Сион! Еј Бабил
гызы илә бирликдә јашајан,
гач ҹаныны гуртар!* 8 Орду-
лар Алла�ы Је�ова, шаны уҹа-
ландан сонра, мәни сизи талан
едән халгларын јанына ҝөндә-
риб деди:+ “Сизә тохунан Мә-
ним ҝөз бәбәјимә тохунур.,

9 Әлими онлара гаршы галды-
раҹағам, өз гуллары онлары
гарәт едәҹәк”.- Онда биләҹәк-
синиз ки, мәни ордулар Алла-
�ы Је�ова ҝөндәриб.

10 Еј Сион гызы, севин,
шадлан!¸ Бах, ҝәлирәм,/ ара-
нызда мәскән салаҹағам,1 —
бәјан едир Је�ова. — 11 Һә-
мин ҝүн чохлу халглар Је�ова-
нын әтәјиндән јапышаҹагÀ вә
Мәним үммәтим олаҹаг. Мән
сизин аранызда мәскән сала-
ҹағам». Онда биләҹәксиниз ки,
мәни сизин јаныныза орду-
лар Алла�ы Је�ова ҝөндәриб.
12 Је�ова мүгәддәс торпагда
Јә�уданы Өз пајы кими мүлк
едәҹәк вә јенә Јерусәлими се-
чәҹәк.3 13 Еј бәшәр, Је�ова-
нын өнүндә сүкут ет! Чүнки О,
мүгәддәс мәскәниндән �әрәкә-
тә кечиб!

3 Је�ова мәнә Өз мәләјинин
өнүндә дуран баш ка�ин

Јушәни4 вә она мүгавимәт ҝөс-
тәрмәк үчүн онун сағында ду-
ран ШејтаныS ҝөстәрди. 2 Је-
�ованын мәләји Шејтана деди:
«Је�ова сәнин ҹәзаны вер-
син, еј Шејтан,m гој Јерусәли-
ми сечмиш U Је�ова сәни мә�-
кум етсин! Мәҝәр бу адам ало-
вун ичиндән чыхарылмыш ја-
нар одун парчасы дејил?»

3 Јушә кирли палтарда мә-
ләјин �үзурунда дурмушду.
4 Мәләк өнүндә дајананлара
деди: «Кирли палтары онун әј-
ниндән чыхарын». Сонра она
деди: «Бах, Мән тәгсирини
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үзәриндән ҝөтүрдүм, сәнә ҝө-
зәл либас ҝејиндириләҹәк».*

5 Онда мән дедим: «Гој
онун башына тәмиз әммамә
гојсунлар».+ Онун башына тә-
миз әммамә гојдулар вә әјни-
нә либас ҝејиндирдиләр. Је�о-
ванын мәләји дә орада дајан-
мышды. 6 Је�ованын мәләји
Јушәјә бәјан етди: 7 «Орду-
лар Алла�ы Је�ова белә дејир:
“Әҝәр сән јолларымла јерисән,
сәнә �әвалә етдијим мәсулијјә-
ти иҹра етсән, евимдә �аким-
лик едәҹәксән,, �әјәтләрими
горујаҹагсан вә Мән сәнә бура-
да дуранларла бәрабәр �үзу-
рума ҝәлмәјә изин верәҹәјәм”.

8 “Еј баш ка�ин Јушә, сән
вә сәнин өнүндә отуран, рәм-
зи мәна дашыјан јолдашларын,
гулаг асын: Мән гулум- Пө�-
рәни¸ ҝәтирирәм! 9 Јушәнин
гаршысына гојдуғум даш бу-
дур! Бу дашын үстүндә јед-
ди ҝөз вар. Мән онун үзәринә
јазы �әкк едирәм, — бәјан едир
ордулар Алла�ы Је�ова, — о
торпағын тәгсирини бир ҝүн-
дә силәҹәјәм”./

10 “О ҝүн �әр бириниз сој-
дашыны өз мејнәсинин, өз ән-
ҹир ағаҹынын алтында отур-
маға чағыраҹаг”, — бәјан едир
ордулар Алла�ы Је�ова».1

4 Мәнимлә данышан мә-
ләк ҝери гајыдыб мәни

ојатды, санки, јатмыш ада-
мы ојадырды. 2 Сонра мән-
дән сорушду: «Нә ҝөрүрсән?»
Мән дедим: «Бүсбүтүн гы-

зылдан олан чырагдан ҝөрү-
рәм.À Онун јухарысында бир
каса вар, үстүндә исә једди
чыраг.3 Бу једди чырағын јед-
ди лүләси вар. 3 Чырагда-
нын јанында ики зејтун ағаҹы4

дуруб; бири касанын сағында,
бири солунда».

4 Сонра мәнимлә даны-
шан мәләкдән сорушдум:

«Ағам, бунлар нә демәкдир?»
5 О деди: «Мәҝәр бунларын
мәнасыны билмирсән?»
Мән дедим: «Хејр, ағам».
6 Онда мәләк мәнә деди:

«Је�ованын Зәрубабилә сөзү
будур: “Һәрб ҝүҹү илә јох, ҝүҹ-
гүввә илә јох,* Мәним ру�ум-
ла”,+ — дејир ордулар Алла�ы
Је�ова. 7 Сән кимсән, еј уҹа
дағ?! Зәрубабилин, өнүндә дү-
зәнҝа�а чевриләҹәксән.- О,
“Нә ҝөзәлдир! Нә гәшәнҝдир!”
сәдалары алтында тәпә дашы-
ны галдырыб гојаҹаг».

8 Мәнә Је�ованын сөзү на-
зил олду: 9 «Бу евин бүнөв-
рәсини Зәрубабилин әлләри
гојду,¸ онун әлләри дә бу иши
тамамлајаҹаг./ Онда биләҹәк-
синиз ки, мәни сизин јаны-
ныза ордулар Алла�ы Је�ова
ҝөндәриб. 10 Кичик ишләр-
лә башланмыш ҝүнләрә ким
�әгарәт едирди?1 Зәрубабилин
әлиндә шагулу ҝөрәнләр севи-
нәҹәк. Һәмин једди ҝөз Је�о-
ванын ҝөзләридир. Онлар бү-
түн дүнјаны сејр едир».À

11 Мән ондан сорушдум:
«Чырагданын сағында вә со-
лунда олан о ики зејтун аға-
ҹы нәји билдирир?»3 12 Сон-
ра сорушдум: «Бәс зејтун ағаҹ-
ларынын ики гызыл лүләдән
гызыл маје ахыдан ики будағы
нәји билдирир?»

13 Онда о, мәнә деди: «Мә-
ҝәр бунларын мәнасыны бил-
мирсән?»
Мән дедим: «Хејр, ағам».
14 О, мәнә деди: «Бунлар

Худавәнди-аләмин јанында ду-
ран ики мәс� олунмушу билди-
рир».4

5 Јенә башымы галдырыб
бахдым вә бир учан тумар

ҝөрдүм. 2 Мәләк мәндән со-
рушду: «Нә ҝөрүрсән?»
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Мән дедим: «Учан тумар ҝө-

рүрәм. Онун узунлуғу ијирми
гулаҹ�, ени он гулаҹдыр».

3 Онда о, мәнә деди: «Бу,
бүтүн дүнја үзәринә ҝәлән лә-
нәтдир. Чүнки тумарын бу
үзүндә јазылдығы кими, оғур-
луг едән кәс* ҹәзасыз галыб.
Тумарын о бири үзүндә јазыл-
дығы кими, јаландан анд ичән
кәс+ дә ҹәзасыз галыб. 4 Ор-
дулар Алла�ы Је�ова бәјан
едир: “Ону Мән ҝөндәрмишәм;
о, оғрунун да, јаландан адым-
ла анд ичәнин дә евинә ҝирә-
ҹәк вә орада галаҹаг. Һәмин
еви, онун тирләрини вә дашла-
рыны дағыдаҹаг”».

5 Мәнимлә данышан мәләк
јахынлашыб мәнә деди: «Ба-
шыны галдырыб бах, ҝөр ја-
хынлашан нәдир».

6 Мән сорушдум: «Бу нә-
дир?»
О деди: «Бу ҝәлән өлчү га-

быдыр�». Сонра әлавә етди:
«Бу, бүтүн дүнјадакы пислә-
рин ҝөркәмидир». 7 Өлчү га-
бынын дәјирми гурғушун гапа-
ғы галдырыланда ҝөрдүм ки,
онун ичиндә бир гадын оту-
руб. 8 Мәләк деди: «Бу Шәр-
дир». Сонра о, гадыны габын
ичинә итәләјиб ағзыны гурғу-
шун гапагла бағлады.

9 Јенә башымы галдыранда
ҝөрдүм ки, ики гадын јахын-
лашыр. Онлар күләјин ахы-
ны илә сүзүрдүләр. Ганад-
лары лејләк ганадына охша-
јырды. Онлар өлчү габыны јер-
лә ҝөј арасына галдырдылар.
10 Мәнимлә данышан мәләк-
дән сорушдум: «Онлар өлчү
габыны �ара апарырлар?»

11 О деди: «Шинар� дијары-
на., Орада гадын үчүн ев ти-

9B6 � 	dW*Æ 88E9 aYOÀ +À`*+À`/S`D �58
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киләҹәк, ев �азыр оланда га-
дын лајиг олдуғу јерә гојула-
ҹаг».

6 Сонра јенә башымы галды-
рыб бахдым вә ики дағ ара-

сындан чыхан дөрд ҹәнҝ ара-
басы ҝөрдүм. Дағлар мисдән
иди. 2 Биринҹи араба гырмы-
зы атлара, икинҹи араба гара,*

3 үчүнҹү араба ағ, дөрдүнҹү
араба исә халлы вә ала-була
атлара гошулмушду.+

4 Мәнимлә данышан мәләк-
дән сорушдум: «Ағам, бунлар
нәдир?»

5 Мәләк ҹаваб верди: «Бун-
лар ҝөјләрин дөрд ру�у-
дур., Онлар Худавәнди-алә-
мин �үзурунда дурмушдулар,-

инди орадан чыхыб ҝәлирләр.
6 Гара атлар шимал дијары-
на,¸ ағ атлар дәнизин о тајы-
на, халлы атлар ҹәнуб дијары-
на ҝедәҹәк. 7 Ала-була атлар
јер үзүнү долашмаға ҹан атыр-
лар». Сонра о деди: «Ҝедин,
јер үзүнү долашын!» Онлар јер
үзүнү долашмаға башладылар.

8 О, мәнә уҹадан деди:
«Бах, шимал дијарына ҝедән-
ләр Је�ованын ораја гаршы гә-
зәбини сојутдулар».

9 Мәнә јенидән Је�ованын
сөзү назил олду: 10 «Әсир-
ликдәки ҹамаатын ҝөндәрди-
ји бәхшишләри Һәлдајын, Туб-
ја�ын вә Јадајын әлиндән ҝө-
түр. Бабилдән ҝәлән бу адам-
ларла бирҝә, елә �әмин ҝүн,
Сәфәнја оғлу Јушијјәнин евинә
ҝет. 11 Гызыл вә ҝүмүшдән
таҹ дүзәлт, ону баш ка�ин Јә-
�усадиг оғлу Јушәнин башына
гој./ 12 Она сөјлә:
“Ордулар Алла�ы Је�ова

дејир: “Бах, Пө�рә1 адлы адам
будур! О, олдуғу јердә бој ата-
ҹаг вә Је�ованын мәбәдини
тикәҹәк.À 13 Је�ованын мә-
бәдини о тикәҹәк. О, әзәмәт
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са�иби олаҹаг, өз тахтында
отуруб �өкмранлыг едәҹәк* вә
бу тахтда ка�инлик едәҹәк. Бу
ики вәзифә бир-бири илә �әм-
а�әнҝ олаҹаг. 14 Таҹ Һәлә-
мин, Тубја�ын, Јадајын,+ Сә-
фәнја оғлу Һәнин хатирәси
кими Је�ованын мәбәдин-
дә галаҹаг. 15 Узагда олан-
лар ҝәлиб Је�ованын мәбәди-
нин тикинтисиндә ишләјәҹәк”.
Онда биләҹәксиниз ки, мәни
сизин јаныныза ордулар Алла-
�ы Је�ова ҝөндәриб. Әҝәр Ал-
ла�ыныз Је�оваја гулаг асса-
ныз, белә дә олаҹаг».

7 Ша� Даранын �акимијјәти-
нин дөрдүнҹү илиндә, дог-

гузунҹу ај олан кислев� ајы-
нын дөрдүнҹү ҝүнү Зәкәријјә-
јә, Је�ованын сөзү назил олду.
2 Бејтел ә�ли Је�овадан лүтф
диләмәк үчүн Шарасары, Ри-
ғәммәлики вә онун адамлары-
ны ҝөндәриб 3 ордулар Ал-
ла�ы Је�ованын пејғәмбәрлә-
риндән вә мәбәддәки ка�ин-
ләрдән сорушду: «Бу илләр
боју етдијимиз кими, бешин-
ҹи ајда- да оруҹ тутуб ағлајаг-
мы?»

4 Онда мәнә ордулар Ал-
ла�ы Је�ованын сөзү назил
олду: 5 «Бүтүн өлкә ҹамаа-
тына вә ка�инләрә де: “Јет-
миш ил¸ әрзиндә бешинҹи вә
једдинҹи ајларда/ оруҹ тутуб
ағладығыныз заман мәҝәр Мә-
ним үчүн оруҹ тутурдунуз?
6 Бәлкә јејиб-ичдијиниз заман
Мәним үчүн јејиб-ичирдиниз?
7 Мәҝәр Јерусәлимлә әтраф
шә�әрләр әмин-аманлыг ичин-
дә јашајанда, Неҝев вә Шәф-
ла сакинли оланда сиз Је�ова-
нын әввәлки пејғәмбәрләр1 ва-
ситәсилә дедији сөзләрә итаәт
етмәли дејилдиниз?”»

;B5 � �59 ÀW*,ÀaSZÀ +*fD

8 Зәкәријјәјә јенә Је�ова-
нын сөзү назил олду: 9 «Ор-
дулар Алла�ы Је�ова де-
јир: “Һагг-әдаләтлә мү�аки-
мә един.* Бир-биринизә гар-
шы хејирха�,+ мәр�әмәтли
олун. 10 Дул гадыны, јети-
ми,, гәриби- вә мәзлуму¸ ал-
датмајын. Үрәјиниздә бир-би-
ринизә гаршы пис нијјәт олма-
сын”./ 11 Лакин онлар гулаг
асмаг истәмәдиләр,1 инадла
арха чевирдиләр,À гулаглары-
ны тыхадылар ки, ешитмәсин-
ләр.3 12 Үрәкләрини алмаз
дашы� кими сәрт етдиләр ки,4

ордулар Алла�ы Је�ованын
Өз ру�у васитәсилә, әввәлки
пејғәмбәрләрин дили илә бил-
дирдији ганун вә сөзләрә әмәл
етмәсинләр.S Буна ҝөрә орду-
лар Алла�ы Је�ова бәрк гә-
зәбләнди».m

13 «Ордулар Алла�ы Је�о-
ва дејир: “Неҹә ки Мән чағы-
ранда онлар гулаг асмадылар,U

онлар да чағыранда Мән гулаг
асмадым.V 14 Онлары туфан
сәпәләјән кими танымадыгла-
ры халгларын арасына сәпәлә-
дим.Ä Јурдлары виран галды,
ораја ҝедиб-ҝәлән олмады.W

Онлар ҝөзәл торпағы аҹына-
ҹаглы �ала салдылар”».

8 Мәнә јенә ордулар Алла-
�ы Је�ованын сөзү на-

зил олду: 2 «Ордулар Алла-
�ы Је�ова дејир: “Ҹошгун геј-
рәтлә Сионун гејрәтини чәкә-
ҹәјәм.Y Күкрәјән гәзәблә онун
гејрәтини чәкәҹәјәм”.

3 Је�ова дејир: “Сиона гајы-
даҹағам,Z Јерусәлимдә мәскән
салаҹағам.\ Јерусәлимә �әги-
гәт� шә�әри,¾ ордулар Алла-
�ы Је�ованын дағына мүгәд-
дәс дағ дејиләҹәк”.]
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4 Ордулар Алла�ы Је�ова-

нын сөзү будур: “Јерусәлим
мејданларында јенә а�ыл ки-
шиләр, гоҹа гарылар әјләшә-
ҹәк. Јашлары чох олдуғун-
дан �әр бири әлиндә чәлик
тутаҹаг.* 5 Шә�әр мејданла-
ры атылыб-дүшән оғлан вә гыз
ушаглары илә долаҹаг”.+

6 Ордулар Алла�ы Је�ова-
нын сөзү будур: “Әҝәр о ҝүн-
ләрдә халгын сағ галанлары-
нын ҝөзүндә бу иш мүшкүл ҝө-
рүнәрсә, мәҝәр Мәнә дә мүш-
күл ҝөрүнмәлидир?” — бәјан
едир ордулар Алла�ы Је�ова.

7 Ордулар Алла�ы Је�ова-
нын сөзү будур: “Бах, Мән Өз
халгымы ҝүндоған вә ҝүнба-
тан торпагларындан чыхара-
ҹағам., 8 Онлары Јерусәли-
мә ҝәтирәҹәјәм, орада јашаја-
ҹаглар.- Онлар Мәним халгым
олаҹаг, Мән дә сәдагәтлә, әда-
ләтлә онларын Алла�ы олаҹа-
ғам”.¸

9 Ордулар Алла�ы Је�ова-
нын сөзү будур: “Еј ордулар
Алла�ы Је�ованын евини, мә-
бәди тикмәк үчүн тәмәл го-
јулан ҝүн дејилән сөзләри
бу ҝүн пејғәмбәрләрин дилин-
дән ешидәнләр,/ ҹәсур олун!1

10 О ҝүнләрә гәдәр нә инса-
нын, нә дә �ејванын зә�мәти
үчүн �агг верилмирди.À Дүш-
мәнләрин әлиндән �еч кәс
ра�ат ҝедиб-ҝәлә билмирди.
Чүнки инсанлары бир-бири-
нин үстүнә галдырмышдым”.

11 Ордулар Алла�ы Је�ова
бәјан едир: “Анҹаг инди хал-
гын сағ галанлары илә әввәл-
ки кими рәфтар етмәјәҹәјәм.3

12 Чүнки сүл� тохуму әкилә-
ҹәк, тәнәк бә�рәсини, јер мә�-
сулуну,4 ҝөјләр исә ше�ини ве-
рәҹәк. Бүтүн бунлары халгын
сағ галанларына ирс верәҹә-
јәм.S 13 Сизи гуртараҹағам,

еј Јә�уда вә Исраил еви. Сиз
халглар арасында ләнәтли ол-
мушдунуз,* инди исә немәт
олаҹагсыныз.+ Горхмајын,, ҹә-
сур олун!”-

14 Ордулар Алла�ы Је�ова-
нын сөзү будур: “Аталарыныз
Мәни гәзәбләндирдији үчүн
башыныза фәлакәт ҝәтирмәји
гәт етдим вә пешман олма-
дым, — дејир ордулар Алла-
�ы Је�ова.¸ — 15 Бу ҝүнләрдә
исә Јерусәлимә вә Јә�уда еви-
нә/ јахшылыг етмәји гәт етми-
шәм. Горхмајын!”1

16 “Белә един: бир-биринизә
�әгигәти сөјләјин.À Шә�әр дар-
вазасында верилән �өкмләр
�агг-әдаләти, сүл�ү уҹалтма-
лыдыр.3 17 Үрәјиниздә бир-
биринизә гәсд гурмајын,4 јалан-
дан анд ичмәјин�,S чүнки Мән
бүтүн бунлара нифрәт еди-
рәм”,m — бәјан едир Је�ова».

18 Мәнә јенидән ордулар
Алла�ы Је�ованын сөзү на-
зил олду: 19 «Ордулар Алла-
�ы Је�ованын сөзү будур:
“Дөрдүнҹү,U бешинҹи,V једдин-
ҹиÄ вә онунҹуW ајларын оруҹу
Јә�уда еви үчүн севинҹ, шад-
лыг, тој-бајрам ҝүнләри ола-
ҹаг.Y Одур ки, �агг-әдаләти вә
сүл�ү севин”.

20 Ордулар Алла�ы Је�ова-
нын сөзү будур: “Һәлә чох
халглар, чох шә�әрләрин са-
кинләри ҝәләҹәк. 21 Бир шә-
�әрин сакинләри ҝедиб о бири
шә�әрин сакинләринә дејәҹәк:
“Ҝәлин, ҝәлин ҝедәк, Је�ова-
дан лүтф диләјәк, ордулар Ал-
ла�ы Је�ованы ахтараг. Бах,
биз ҝедирик”.Z 22 Чох халг-
лар вә гүдрәтли үммәтләр ор-
дулар Алла�ы Је�ованы ах-
тармаг вә Је�овадан лүтф ди-
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ләмәк үчүн Јерусәлимә ахы-
шаҹаг”.*

23 Ордулар Алла�ы Је�о-
ванын сөзү будур: “О ҝүн-
ләрдә бүтүн халглардан олан,
мүхтәлиф дилләрдә данышан
он адам+ бир јә�удинин әтә-
јиндән� јапышыб дејәҹәк: “Биз
дә сәнинлә ҝедирик,, чүн-
ки ешитмишик, Алла� сизин-
ләдир”».-

9 Һөкм:
«Је�ованын сөзү Һәдрах
дијарына гаршыдыр,

Дәмәшги нишан алыб.¸

Чүнки Је�ованын ҝөзү
бәшәрин/

Вә ҹәми Исраил гәбиләлә-
ринин үзәриндәдир.

2 Бу сөз онунла� �әмсәр�әд
олан Һәмәсә аиддир,1

СураÀ вә Сидона3 да аид-
дир,

Чүнки онлар �әддән артыг
ағыллыдырлар.4

3 Сур өзүнә исте�кам тикди,
Торпаг гәдәр ҝүмүш,
Күчәнин палчығы гәдәр
гызыл топлады.S

4 Лакин Је�ова онун мал-
мүлкүнү әлиндән алаҹаг,

Ордусуну дәниздә
вураҹаг,m

Алов ону јандырыб
күл едәҹәк.U

5 Ашкелон буну ҝөрүб
горхаҹаг,

Гәззә бөјүк әзаб чәкәҹәк,
Екрон да �әмчинин,
чүнки үмиди пуч олду.

Гәззәдән падша�
јох олаҹаг,

Ашкелон бомбош галаҹаг.V

6 Ашдодда биҹ доғулмуш
оғуллар јашајаҹаг.
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Мән филиштлиләрин� гү-
руруну сындыраҹағам.*

7 Онларын ағзындан
ганлы әти,

Дишләри арасындан
ијрәнҹ јемәкләри
дартыб чыхараҹағам.

Онларын сағ галанлары
Алла�ымыза мәхсус
олаҹаг,

Јә�удада шејх� кими
олаҹаг,+

Екрон исә јәбусиләрә,

бәнзәјәҹәк.
8 Евимин әтрафында

ордуҝа� гураҹағам ки,-

Ора ҝириб-чыхан
олмасын.

Артыг халгымын арасында
нәзарәтчи� ҝәзмәјәҹәк,¸

Чүнки инди онларын �а-
лыны ҝөзүмлә ҝөрүрәм.

9 Еј Сион гызы,
севинҹдән ҹуша ҝәл!

Еј Јерусәлим гызы,
севинҹдән �ајгыр!

Бах! Падша�ын јанына
ҝәлир./

О, сале�дир!
О, гуртулуш ҝәтирир!
О, тәвазөкардыр,1 ешшәјә,
Ешшәјин баласы годуға
миниб ҝәлир.À

10 Мән Әфраимдән
ҹәнҝ арабаларыны,

Јерусәлимдән атлары
јох едәҹәјәм.

Јај-каман сындырылаҹаг.
Сәнин падша�ын халглара
сүл�ү бәјан едәҹәк.3

Дәниздән дәнизә,
Чајдан� та дүнјанын �ү-
дудларынадәк �акимиј-
јәт сүрәҹәк.4
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11 Еј гадын�, сәнә ҝәлинҹә,

арамыздакы ган ә�динә
әсасән

Мә�бусларыны сусуз гују-
дан чыхарыб азад едәҹә-
јәм.*

12 Еј үмиди олан мә�буслар,
гајыдын галаја!+

Бу ҝүн сәнә дејирәм:
“Еј гадын, сәнә икигат пај
верәҹәјәм.,

13 Јә�уданы камантәк
дартаҹағам,

Әфраими ох кими камана
гојаҹағам.

Еј Сион, сәнин оғуллары-
ны ојадаҹағам,

Еј Јунан дијары, онлары
сәнин оғулларынын
үстүнә галдыраҹағам.

Сәни, еј Сион, иҝидин гы-
лынҹы кими едәҹәјәм”.

14 Је�ова онларла олдуғуну
әјан едәҹәк.

Онун оху шимшәк кими
чахаҹаг.

Күлли-Ихтијар Је�ова
шејпур чалаҹаг,-

Ҹәнуб туфанлары илә
�үҹума кечәҹәк.

15 Ордулар Алла�ы Је�ова
онлары мүдафиә едәҹәк,

Онлар сапанд дашларыны
удаҹаг вә әзәҹәкләр.¸

Шәраб ичмиш адамтәк
севиниб-шадланаҹаглар.

Онлар ҹам кими,
Гурбанҝа�ын күнҹләри
кими долаҹаглар./

16 Алла�лары Је�ова о ҝүн
Өз халгыны,

Өз сүрүсүнү
хилас едәҹәк.1

Онлар Онун торпағында
таҹ үзәриндәки даш-гаш
кими пар-пар парлајаҹаг-
лар.À

=B55 � �S\ZE U*fd/ �1`daÀWSYD

17 Онун кәрамәти
неҹә бөјүкдүр!*

Онун ҹалалы
неҹә әзәмәтлидир!

Оғланлар тахылдан,
Гызлар тәзә шәрабдан
ҹанланаҹаглар».+

10 «Јаз јағышы мөвсүмүн-
дә Је�овадан јағыш
диләјин.

Је�овадыр гара булудлары
јарадан,

Инсанлар үчүн
јағышлар јағдыран,,

Һәр кәсин тарласыны
ҝөјәрдән.

2 Ев бүтләри� јалан даны-
шыр,

Фалчылар јалан вә�јләр
ҝөрүр,

Мәнасыз јухулар даны-
шараг

Бош-бошуна тәсәлли вер-
мәјә чалышырлар.

Буна ҝөрә ҹамаат
гојун кими азаҹаг,

Чобанлары олмадығындан
әзијјәт чәкәҹәкләр.

3 Чобанлара гаршы
гәзәбим аловланды.

Залым башчылардан�
�есабат тәләб едәҹәјәм.

Чүнки ордулар Алла�ы
Је�ова Өз сүрүсүнә,-

Јә�уда евинә нәзәр
салды,

Дөјүшдә ону Өзүнүн
ша�анә аты етди.

4 Башчы� ондан чыхаҹаг,
Арха-дајаг олаҹаг �өкм-
дар� да ондан чыхаҹаг,

Һәрб каманы вә бүтүн
нәзарәтчиләр ондан
чыхаҹаг.
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Бәли, �амысы ондан чыха-
ҹаг.

5 Онлар дөјүш вахты күчә-
ләрин палчығыны тапда-
лајан ҹәнҝавәр кими ола-
ҹаглар.

Онлар дөјүшәҹәкләр,
чүнки Је�ова онларла
олаҹаг.*

Дүшмән атлылары исә
биабыр олаҹаглар.+

6 Мән Јә�уда евини
ҝүҹлү едәҹәјәм,

Јусиф евини
гуртараҹағам,,

Онлара рә�м едәҹәјәм,-

Онлары гајтараҹағам,
Санки, онлары �еч вахт
рәдд етмәмишәм.¸

Онлара �ај верәҹәјәм,
ахы Мән онларын
Алла�ы Је�овајам.

7 Әфраимлиләр
иҝид кими олаҹаг,

Үрәкләри, шәраб ичмиш
кими, ҹуша ҝәләҹәк./

Оғуллары буну ҝөрүб
шадланаҹаг,

Үрәкләринин севинҹи
Је�ова олаҹаг.1

8 “Фит чалыб онлары
бир јерә топлајаҹағам.

Онлары гуртараҹағам,À

онлар артаҹаглар,
Чохалдыгҹа чохалаҹаглар.

9 Онлары тохум кими
халглар арасына сәпәлә-
сәм дә,

Чох-чох узагларда
Мәни хатырлајаҹаглар.

Оғуллары илә бирҝә
дирчәлиб гајыдаҹаглар.

10 Онлары Мисир торпағын-
дан гајтараҹағам,

Ашшурдан топлајаҹағам,3

Ҝилад торпағына4 вә
Ливана ҝәтирәҹәјәм.

Онлара јер бәс етмәјәҹәк.S

11 О, дәнизи јарыб кечәҹәк,
ону тәлатүмә ҝәтирәҹәк,

Далғалары вуруб јатыра-
ҹаг,*

Нилин диби гурујаҹаг.
Ашшурун гүруру јерә
вурулаҹаг,

Мисирин �өкмдар әсасы
әлиндән алынаҹаг.+

12 Мән Је�ова онлары
ҝүҹлү едәҹәјәм.,

Онлар адыма лајиг
јашајаҹаглар”,- —
бәјан едир Је�ова».

11 «Еј Ливан,
гапыларыны ач,

Гој сидрләри алов јанды-
рыб күл етсин.

2 Еј ардыҹ ағаҹы,
фәрјад ет, чүнки
сидр ағаҹы јыхылды,

Мө�тәшәм ағаҹлар
мә�в олду!

Еј Башан палыдлары,
фәрјад един,

Кечилмәз мешә мә�в олду!
3 Динләјин! Чобанлар

фәған едир,
Онларын јашыл отлаглары
бош галыб.

Динләјин! Ҝәнҹ асланлар
нәрилдәјир,

Иорданбоју ҹәнҝәлликләр
мә�в олуб.

4 Алла�ым Је�ова дејир:
“Өлүмә ҝедән сүрүнү отар.¸

5 Сүрүнү аланлар гојун-гузу-
ну өлдүрүр,/ амма тәгсиркар
билинмир. Сатанларса1 белә
дејир: “Је�оваја шүкүр, варла-
наҹағам”. Чобанларын онлара
јазығы ҝәлмир”.À

6 “Бу дијарын сакинләринә
да�а рә�м етмәјәҹәјәм, — бә-
јан едир Је�ова. — Һәр кәси
сојдашына вә падша�ына тәс-
лим едәҹәјәм. Онлар бу өлкә-
ни дармадағын едәҹәкләр, �еч
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бирини онларын әлиндән гур-
тармајаҹағам”».

7 Еј сүрүдәки мәзлумлар!
Өлүмә ҝедән сүрүнү сиздән
өтрү отардым.* Ики дәјәнәк
ҝөтүрдүм. Биринә «Лүтф», ди-
ҝәринә «Бирлик»+ адыны гој-
дум вә сүрүнү отармаға баш-
ладым. 8 Бир ајын ичиндә үч
чобаны говдум, чүнки онлар
мәни тәнҝә ҝәтирмишди, он-
ларын да мәндән зә�ләси ҝе-
дирди. 9 Сонра дедим: «Да-
�а сизи отармајаҹағам. Өлән
өлсүн, гырылан гырылсын!
Сағ галанлар исә гој бир-би-
ринин әтини јесин». 10 Мән
«Лүтф», адлы дәјәнәјими ҝөтү-
рүб сындырдым. Беләҹә, хал-
гымла бағладығым ә�ди поз-
дум. 11 Ә�д о ҝүн ләғв олду,
мәнә бахан сүрүдәки мәзлум-
лар билдиләр ки, бу, Је�ова-
нын сөзүдүр.

12 Мән онлара дедим:
«Әҝәр сизә хошдурса, мәнә
�аггымы верин, хош дејилсә,
вермәјин». Онлар отуз ҝүмүш
сајыб �аггымы вердиләр.-

13 Онда Је�ова мәнә деди:
«Будур онларын Мәнә вердији
јүксәк гијмәт! Ат онлары хәзи-
нәјә!»¸ Мән дә отуз ҝүмүшү ҝө-
түрүб Је�ованын евиндәки хә-
зинәјә атдым./

14 Сонра Јә�уда илә Ис-
раил арасындакы гардашлыг
телләрини кәсмәк үчүн1 «Бир-
лик»À адлы о бири дәјәнәјими
дә сындырдым.

15 Је�ова мәнә деди: «Ја-
рытмаз чобанын әшјалары-
ны ҝөтүр.3 16 Мәним изним-
лә өлкәдә бир чобан пејда ола-
ҹаг. О, тәләф оланлара мә�әл
вермәјәҹәк,4 гузулары ахтар-
мајаҹаг, јаралылары сағалтма-
јаҹаг,S сағламлары бәсләмәјә-
ҹәк. Әксинә, көк гојунларын
әтини јејәҹәк,m дырнагларыны
гопараҹаг. U

17 Сүрүнү атыб ҝедән*

фәрсиз чобанымын
вај �алына!+

Гылынҹ онун голундан вә
сағ ҝөзүндән вураҹаг.

Онун әл-голу гурујаҹаг,
Сағ ҝөзү кор олаҹаг».

12 Һөкм:
«Је�ованын
Исраиллә бағлы сөзү».

Ҝөјләри јајан,,

Јерин тәмәлини гојан,-

Инсанын ичиндәки ру�у�
јарадан Је�ова
бәјан едир:

2 «Мән Јерусәлими бүтүн
әтраф халглары кефләндирән
бир пијалә едирәм. Јерусәлим
дә, Јә�уда да мү�асирәјә алы-
наҹаг.¸ 3 О ҝүн Јерусәлими
бүтүн халглар үчүн ағыр бир
даш едәҹәјәм, ону галдыран-
ларын �амысы бәрк зәдәләнә-
ҹәк./ Дүнјанын бүтүн халгла-
ры она гаршы топланаҹаг».1

4 Је�ова бәјан едир: «О ҝүн
Мән бүтүн атлары карыхды-
раҹағам, атлыларын исә ағ-
лыны алаҹағам. Ҝөзүм Јә�у-
да евинин үстүндә олаҹаг,
халгларын бүтүн атларыны
кор едәҹәјәм. 5 Јә�уда шејх-
ләри үрәкләриндә дејәҹәк: “Је-
русәлим ә�ли бизә ордулар
Алла�ы Је�овадан ҝәлән ҝүҹ-
гүввәт олду”.À 6 О ҝүн Јә-
�уда шејхләрини ағаҹлар ара-
сында тонгал, тәзәҹә бичил-
миш тахыл дәрзләри арасында
јанан мәшәл едәҹәјәм;3 он-
лар �әндәвәрдә, сағда вә сол-
да олан бүтүн халглары тәләф
едәҹәкләр4 вә Јерусәлим ә�ли
јенә өз јурдунда, Јерусәлимдә
јашајаҹаг.S

7 Је�ова илк әввәл Јә�у-
да чадырларыны хилас едә-
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ҹәк ки, Давуд евинин вә Јеру-
сәлим ә�линин шәрәфи Јә�у-
данынкындан үстүн олмасын.
8 О ҝүн Је�ова Јерусәлим са-
кинләрини �әр тәрәфдән гору-
јаҹаг,* онларын ән зәифи Да-
вуд кими, Давуд еви алла� ки-
ми, халгын өнүндә ҝедән Је-
�ованын мәләји кими олаҹаг.+

9 О ҝүн Јерусәлимә �үҹум
едән бүтүн халглары мә�в едә-
ҹәјәм.,

10 Давуд евинин вә Јерусә-
лим ә�линин үзәринә лүтф вә
диләк ру�у төкәҹәјәм. Онлар
бәдәнини дешдикләри адама
бахаҹаглар- вә јеҝанә оғлу
үчүн јас тутан адам кими,
онун үчүн јас тутаҹаглар, ил-
кин оғлунун үстүндә ағы де-
јән адам кими, онун үчүн
ағы дејәҹәкләр. 11 О ҝүн Је-
русәлимдә Меҝиддо¸ дүзүн-
дәки Һәдадриммун ағлашма-
сы кими бөјүк ағлашма ола-
ҹаг. 12 Бүтүн дијар, �әр аилә
ајры-ајры јас тутаҹаг. Давуд
еви ајры, гадынлары ајры; На-
тан/ еви ајры, гадынлары ајры;
13 Лави еви1 ајры, гадынла-
ры ајры; Шимај нәслиÀ ајры,
гадынлары ајры вә 14 бүтүн
галан аиләләр, �әр бири ајры-
ајры, гадынлары да ајрыҹа јас
тутаҹаг.

13 О ҝүн Давуд евини вә
Јерусәлим ә�лини ҝү-

на�дан вә мурдарлыгдан тә-
мизләмәк үчүн су гујусу газы-
лаҹаг».3

2 Ордулар Алла�ы Је�о-
ва бәјан едир: «О ҝүн өлкә-
дән бүтләрин адыны силәҹә-
јәм,4 онлар бир дә хатыр-
ланмајаҹаг. ПејғәмбәрләриS вә
мурдарлыг ру�уну да бу дијар-
дан јох едәҹәјәм. 3 Әҝәр ким-
сә јенидән пејғәмбәрлик етсә,
ону дүнјаја ҝәтирән ата-анасы
она дејәҹәк: “Сән јашамајаҹаг-

сан, чүнки Је�ованын ады илә
јалан данышырсан”. О, пејғәм-
бәрлик етдији үчүн ону дүнја-
ја ҝәтирән ата-анасы онун бә-
дәнини дешәҹәк.*

4 О ҝүн пејғәмбәрләр пеј-
ғәмбәрлик вә�јләринә ҝөрә
утанаҹаглар, онлар түклү
палтар+ ҝејинәрәк халгы ал-
датмајаҹаглар. 5 Онлар дејә-
ҹәк: “Мән пејғәмбәр дејиләм.
Мән әкинчијәм, чүнки ҹаван-
лығымда бир адам мәни өзү-
нә гул алыб”. 6 Ондан сору-
шанда: “Бәдәниндәки� јаралар
нәдир?” О: “Бунлар әзизләри-
мин евиндә једијим көтәклә-
рин јеридир”, — дејәҹәк».

7 «Еј гылынҹ, чобанымын,,

Достумун үстүнә галх!» —
бәјан едир
ордулар Алла�ы Је�ова.

«Чобаны вур,- гој сүрү
пәрән-пәрән олсун.¸

Кичикләрә лүтф ҝөстәрә-
ҹәјәм».

8 Ордулар Алла�ы Је�ова
бәјан едир:

«Бүтүн дијарда ҹамаатын
үчдә икиси гырылыб
өләҹәк,

Амма бир �иссәси галаҹаг.
9 Һәмин бир �иссәни

Мән оддан-аловдан
кечирәҹәјәм.

Онлары ҝүмүшү сафлаш-
дырантәк саф едәҹәјәм,

Гызылы јохлајантәк јохла-
јаҹағам./

Онлар Мәни адымла
чағыраҹаг,

Мән онлара �ај верәҹәјәм.
Дејәҹәјәм:
“Бу, Мәним халгымдыр”,1

Онлар да: “Је�ова бизим
Алла�ымыздыр”, —
дејәҹәк».
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14 «Будур, о ҝүн ҝәлир, Је-
�ованын ҝүнү ҝәлир! Га-

рәт олунмуш малларын сә-
нин� ичиндәҹә бөлүшдүрүлә-
ҹәк. 2 Мән бүтүн халглары
Јерусәлимә гаршы мү�арибә-
јә топлајаҹағам. Шә�әр ишғал
едиләҹәк, евләр гарәт олуна-
ҹаг, гадынлар зорланаҹаг. Шә-
�әрин јарысы сүрҝүн едилә-
ҹәк, амма галан халгын көкү
шә�әрдән кәсилмәјәҹәк.

3 Је�ова чыхаҹаг вә дөјүш
ҝүнүндә олдуғу кими бу халг-
ларла* вурушаҹаг.+ 4 О ҝүн
Онун ајаглары шәрг тәрәфдән
Јерусәлимин өнүндә олан Зеј-
тун дағы, үзәриндә дураҹаг.
Зејтун дағы шәргдән гәрбә-
дәк ортадан бөлүнәҹәк вә бө-
јүк бир дәрә әмәлә ҝәтирәҹәк.
Дағын јарысы шимала, јарысы
исә ҹәнуба чәкиләҹәк. 5 Сиз
дағларымын арасындакы дәрә-
јә гачаҹагсыныз, чүнки бу
дәрә Азилә гәдәр узанаҹаг. Јә-
�уда падша�ы Үзијјәнин вах-
тында зәлзәләдән гачдығыныз
кими гачмалы олаҹагсыныз.-

Алла�ым Је�ова ҝәләҹәк, бү-
түн мүгәддәсләр дә јанында.¸

6 О ҝүн парлаг ишыг олма-
јаҹаг,/ �әр шеј донуб галаҹаг.
7 О ҝүн әламәтдар бир ҝүн
олаҹаг, Је�ованын ҝүнү кими
танынаҹаг.1 О ҝүн нә ҝүндүз,
нә дә ҝеҹә олаҹаг, ахшам дү-
шәндә дә ишыг олаҹаг. 8 О
ҝүн Јерусәлимдән дирилик су-
ларыÀ ахаҹаг,3 јарысы шәрг дә-
низинә�,4 јарысы гәрб дәнизи-
нә� төкүләҹәк.S Јај-гыш белә
олаҹаг. 9 Је�ова бүтүн дүн-
ја үзәриндә падша� олаҹаг.m О
ҝүн тәк Је�ова олаҹаг U вә тәк
Онун ады олаҹаг.V

10 ҜибаданÄ Јерусәлимин
ҹәнубундакы РиммунаW гәдәр

58B5 � �ÀZS 6OÆS *UÀ/À a¾4º Ä1/ÀZ jÀÑÀO
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�әр јер Әрәбә* кими ола-
ҹаг. Јерусәлим тикиләҹәк,
сакинләри Бинјамин дарва-
засындан+ та Биринҹи дар-
вазаја вә Күнҹ дарвазаја гә-
дәр, Һәнанил гүлләсиндән, та
падша�ын үзүмсыханына гә-
дәр өз јурдунда мәскунлаша-
ҹаг.- 11 Ҹамаат Јерусәлимдә
мәскунлашыб асајиш ичиндә
јашајаҹаг,¸ бу шә�әр бир дә лә-
нәтләниб мә�вә дүчар олмаја-
ҹаг./

12 Је�ова Јерусәлимлә ву-
рушан бүтүн халглары бах бу
бәла илә ҹәзаландыраҹаг:1 бә-
дәнләри елә ајаг үстәҹә чүрү-
јәҹәк, ҝөзләри јувасында, дил-
ләри ағызларында чүрүјәҹәк.

13 О ҝүн Је�ова онларын
арасына бөјүк чахнашма сала-
ҹаг, �әр бири јолдашы-
нын әлини тутуб она әл гал-
дыраҹаг.À 14 Јә�уда да Јеру-
сәлимдәки дөјүшә гатылаҹаг,
бүтүн әтраф халгларын сәрвә-
ти, сајсыз-�есабсыз гызыл-ҝү-
мүш, пал-палтар топланаҹаг.3

15 Атлары, гатырлары, дә-
вәләри, ешшәкләри вә дүшмән
ордуҝа�ындакы бүтүн мал-га-
раны ејни бәла јахалајаҹаг.

16 Јерусәлимин үстүнә гал-
хан бүтүн халглардан сағ га-
лан �әр кәс Падша�а, ордулар
Алла�ы Је�оваја4 сәҹдә етмәк
вә Чардаглар бајрамыныS гејд
етмәк үчүн �әр ил Јерусәлимә
галхаҹаг.m 17 Әҝәр јер үзүн-
дәки тајфаларын ичиндә кимсә
Падша�а, ордулар Алла�ы Је-
�оваја сәҹдә етмәк үчүн ҝәл-
мәсә, онун үзәринә јағыш јағ-
мајаҹаг. U 18 Әҝәр Мисир хал-
гы шә�әрә галхыб ора ҝирмә-
сә, онун да үзәринә јағыш
јағмајаҹаг. Је�ова онлара
Чардаглар бајрамыны кечир-
мәк үчүн Јерусәлимә ҝәлмә-
јән халглара вердији ҹәзаны
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верәҹәк. 19 Мисирин вә Чар-
даглар бајрамыны гејд етмәјә
ҝәлмәјән бүтүн халгларын ҝү-
на�ынын ҹәзасы бу олаҹаг.

20 О ҝүн атларын зынгы-
ровлары үзәриндә: “Мүгәддәс-
лик Је�оваја мәхсусдур!”* — ја-
зылаҹаг. Је�ованын евиндәки
газанлар+ гурбанҝа�ын өнүн-
дәки ләјәнләр, кими олаҹаг.

21 Јерусәлимдә вә Јә�удада
олан �әр бир газан ордулар
Алла�ы Је�оваја мәхсус мү-
гәддәс әшја олаҹаг. Гурбан
кәсмәјә ҝәләнләр бу газан-
ларда әт биширәҹәкләр. О
ҝүн ордулар Алла�ы Је�ова-
нын евиндә бир нәфәр дә кәна-
ни� галмајаҹаг».*
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1 Һөкм:
Је�ованын Мәлаки� пејғәм-

бәр васитәсилә Исраил барәдә
дедији сөз.

2 Је�ова дејир: «Мән сизә
мә�әббәт ҝөстәрдим».*

Сиз исә дејирсиниз: «Бизә
мә�әббәтини неҹә ҝөстәр-
дин?»
«Мәҝәр Ејс Јагубун гардашы

дејил?+ — бәјан едир Је�ова. —
Анҹаг Мән Јагубу севдим,
3 Ејсә исә нифрәт етдим.,

5B5 � �ÀZ*amB 1WhSYD

Онун дағларыны виран ет-
дим,* мирасыны чөлдәки чаг-
галлара вердим».+

4 «Әдум� дејир: “Биз әзил-
дик, лакин гајыдыб виран
галмыш јерләримизи бәрпа
едәҹәјик”. Буна ҝөрә орду-
лар Алла�ы Је�ова дејир:
“Онлар тикәҹәкләр, Мән јыха-
ҹағам. Ораја “пислик дија-
ры”, онлара да “Је�ованын �ә-
мишәлик мә�кум етдији халг”
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дејәҹәкләр.* 5 Буну өз ҝөзү-
нүзлә ҝөрүб дејәҹәксиниз: “Гој
Је�ова бүтүн Исраил дијары
үзәриндә уҹа олсун!”»

6 «Еј адыма �әгарәт едән
ка�инләр, ордулар Алла�ы Је-
�ова сизә дејир: “Оғул ата-
сына �өрмәт ҝөстәрир,+ нөкәр
дә ағасына. Әҝәр Мән атајам-
са,, �аны Мәнә �өрмәт?- Әҝәр
Мән ағајамса, �аны Мәнә е�ти-
рам?”¸

“Сиз исә: “Биз Сәнин адына
неҹә �әгарәт етмишик ки?” —
дејирсиниз”.

7 “Гурбанҝа�ымда мурдар
чөрәк тәгдим етмәклә”.
“Сиз сорушурсунуз: “Сәни

неҹә ләкәләмишик ки?”
“Је�ованын сүфрәси/ �өрмә-

тә лајиг дејил”, — демәклә.
8 Сиз кор �ејваны гурбан ҝә-
тириб дејирсиниз: “Бурада пис
нә вар ки!” Һәмчинин ахсаг вә
хәстә �ејваны тәгдим едиб де-
јирсиниз: “Бурада пис нә вар
ки!”».1

«Ону өз �өкмдарына апар,
ҝөр сәндән разы галар? Ҝөр
сәнә хош үз ҝөстәрәр?» — де-
јир ордулар Алла�ы Је�ова.

9 «Алла�а јалварын ки, О,
бизә лүтф ҝөстәрсин. Һеч бу
ҹүр тәгдимәләрлә О, сизә хош
үз ҝөстәрәр?» — дејир ордулар
Алла�ы Је�ова.

10 «Сиз гапыларымы бағла-
маг истәмирсиниз�.À Һеч
гурбанҝа�ымы да �авајы га-
ламырсыныз.3 Мән сиздән на-
разыјам, — дејир ордулар Ал-
ла�ы Је�ова, — ҝәтирдијиниз
бәхшишләр Мәнә хош дејил».4

11 «Ҝүндоғандан ҝүнбата-
надәк халглар арасында Мә-
ним адым уҹа олаҹаг.S Һәр јер-
дә адыма пак бәхшиш кими
гурбан түстүсү галдырылаҹаг

5B5> � Ã¾`ºZº`E a¾Ñ+Àb YÀ+À/SZ -*]mO
amZ/* Z¾,+ÀbhSWSV 1bYÀV/ÀZ Ä1/S`D

вә тәгдимәләр ҝәтириләҹәк,
чүнки халглар арасында Мә-
ним адым уҹа олаҹаг»,* — де-
јир ордулар Алла�ы Је�ова.

12 «Сиз исә: “Је�ованын
сүфрәси мурдардыр, онун үс-
түндәки мејвәләр дә, јемәк-
ләр дә �өрмәтә лајиг дејил”,+ —
дејәрәк ону� ләкәләјирси-
низ., 13 Үстәлик: “Лап без-
мишик!” — дејиб нифрәтинизи
ҝөстәрирсиниз», — дејир орду-
лар Алла�ы Је�ова. «Сиз оғур-
луг, ахсаг вә хәстә �ејванла-
ры ҝәтирирсиниз. Сиз бу ҹүр
�ејванлары бәхшиш ҝәтирир-
синиз! Буну сиздән неҹә гәбул
едим?»- — дејир Је�ова.

14 «Сүрүсүндә сағлам ер-
кәк �ејваны ола-ола, нәзир де-
јиб гүсурлу �ејваны Је�оваја
гурбан ҝәтирән �ијләҝәр ада-
ма ләнәт олсун! Ахы Мән әзә-
мәтли Падша�ам,¸ — дејир
ордулар Алла�ы Је�ова, — Мә-
ним адым халглар арасында
ва�имә доғураҹаг»./

2
«Еј ка�инләр, бу әмр си-
зин үчүндүр.1 2 Әҝәр сиз

гулаг асмасаныз, адымы
уҹалтмағы үрәјиниздә гәт ет-
мәсәниз, үзәринизә ләнәт јағ-
дыраҹағам,À — дејир ордулар
Алла�ы Је�ова, — хејир-дуаны-
зы ләнәтә дөндәрәҹәјәм.3 Ар-
тыг хејир-дуанызы ләнәтә дөн-
дәрмишәм, чүнки әмримә
лагејдлик ҝөстәрирсиниз».

3 «Бахын, сизин уҹбаты-
ныздан сәпдијиниз тохуму тә-
ләф едәҹәјәм,4 бајрамларыныз-
да ҝәтирдијиниз гурбанларын
пејинини сифәтинизә чырпа-
ҹағам. Сиз пејин ичинә
атылаҹагсыныз. 4 Онда би-
ләҹәксиниз ки, Лави илә бағ-
ладығым ә�д гүввәдә галсын
дејә, Мән бу әмри сизә верми-
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шәм»,* — дејир ордулар Алла-
�ы Је�ова.

5 «Онунла �әјат вә сүл�
ә�ди бағладым. Бунлары она
вердим ки, Мәнә е�тирам бәс-
ләсин. О да Мәнә �әмишә е�-
тирам бәсләјирди. Бәли, адым
ону ва�имәјә салырды. 6 Һә-
гигәт гануну дилиндә иди,+ ағ-
зындан јаманлыг чыхмазды. О,
сүл� вә сале�лик ичиндә јо-
лумла ҝедирди�, вә чохлары-
ны сә�в јолдан гајтармышды.
7 Ка�инин ағзы елми гору-
малыдыр, ҹамаат гануну онун
дилиндә ахтармалыдыр.- Ахы
о, ордулар Алла�ы Је�ованын
елчисидир.

8 Лакин сиз јолдан чыхды-
ныз. Сизә ҝөрә ганун чохла-
рыны бүдрәтди�.¸ Лави ә�ди-
ни поздунуз,/ — дејир ордулар
Алла�ы Је�ова, — 9 мадам
ки сиз јолларымла ҝетмәди-
низ вә ганунла бағлы мәсәлә-
ләрдә ајры-сечкилик етдиниз1,
Мән дә сизи бүтүн халгын гар-
шысында алчалдыб рәзил едә-
ҹәјәм».

10 «Мәҝәр �амымызын ата-
сы бир дејил?À Бизи бир Алла�
јаратмајыб? Онда нијә бир-би-
римизә хәјанәт едиб3 ата-баба-
ларымызын ә�динә ләкә вуру-
руг? 11 Јә�уда хаинлик едир,
Исраилдә вә Јерусәлимдә мән-
фур ишләр ҝөрүлүр. Јә�уда
Је�ованын әзиз тутдуғу мү-
гәддәслијинә� ләкә вурду,4 јад
алла�ын гызыны алды.S

12 Је�ова кимлијиндән асылы
олмајараг, белә едән �әр кәси,
о ҹүмләдән ордулар Алла�ы
Је�оваја бәхшиш тәгдим едә-
ни Јагубун чадырларындан јох
едәҹәк».m
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13 «Сиз бир шеј дә едирси-
низ, буна ҝөрә Је�ованын гур-
банҝа�ындан а�-зар әскилмир,
ора ҝөз јашларындан исланыб.
Одур ки, да�а бәхшишләрини-
зә фикир вермирәм, әлиниздән
нәсә алмаг Мәнә хош дејил.*

14 Сорушурсунуз: “Нијә?” Она
ҝөрә ки, ҹаванлыгда евләнди-
јин арвадынла сәнин аранда
Је�ова Өзү ша�иддир. О га-
дын сәнин јолдашын, ә�д кәс-
дијин арвадындыр, сән исә
она хәјанәт етдин.+ 15 Ара-
нызда белә етмәјән бир кәс
вар иди, онда бир аз Алла-
�ын ру�у галмышды. О нә
истәјирди? Алла�дан өвлад
истәјирди. Сиз дә ру�унузу
горујун вә ҹаванлыгда ев-
ләндијиниз арвадыныза хә-
јанәт етмәјин. 16 Чүнки Мән
бошанмаја нифрәт едирәм,, —
дејир Исраилин Алла�ы Је�о-
ва, — зоракы адама� нифрәт
едирәм, — дејир ордулар Алла-
�ы Је�ова, — ру�унузу горујун
вә хәјанәт етмәјин.-

17 Сиз сөзләринизлә Је�о-
ваны тәнҝә ҝәтирмисиниз¸ вә
сорушурсунуз: “Нә етдик ки,
О тәнҝә ҝәлди?” “Пислик едән
�әр кәс Је�ованын ҝөзүндә
јахшыдыр, Алла� беләләрини
хошлајыр”,/ јахуд “�аны әдаләт
Алла�ы?” — демәклә Ону тән-
ҝә ҝәтирмисиниз».

3 Ордулар Алла�ы Је�ова
дејир: «Будур, елчими ҝөн-

дәрирәм, о, өнүмдә јол �азыр-
лајаҹаг.1 Ахтардығыныз Рәбб
гәфләтән мәбәдинә ҝәләҹәк.À

Јолуну севинҹлә ҝөзләдијиниз
ә�д елчиси дә ҝәләҹәк. О, мүт-
ләг ҝәләҹәк!»

2 «Онун ҝәләҹәји ҝүнә ким
таб ҝәтирәр? Зү�ур едәндә
ким давам ҝәтирәр? Чүнки о,
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әридиҹинин оду, ҹамашырчы-
нын ҝилабысы�* кими ола-
ҹаг. 3 О, ҝүмүшү әридиб тә-
мизләјән адам кими отуруб+

Лави оғулларыны тәмизләјә-
ҹәк. Онлары гызылтәк, ҝү-
мүштәк сафлашдыраҹаг вә он-
лар Је�оваја сале�ликлә
бәхшишләр тәгдим едән халг
олаҹаг. 4 Әввәлки дөврләр-
дә, кечмиш илләрдә олдуғу ки-
ми, Јә�уданын вә Јерусәлимин
бәхшиши Је�оваја хош ола-
ҹаг.,

5 Сизи мү�акимә етмәк
үчүн јаныныза ҝәләҹәјәм. Ҹа-
дуҝәри,- зинакары, јаландан
анд ичәни,¸ муздура фырыл-
даг ҝәләни,/ дула, јетимә зүлм
едәни1 вә гәрибдән көмәји-
ни әсирҝәјәни� дәр�ал мә�кум
едәҹәјәм.À Бу адамлар Мәндән
горхмурлар», — дејир ордулар
Алла�ы Је�ова.

6 «Мән Је�овајам. Мән дә-
јишмирәм�.3 Буна ҝөрә сиз
мә�в олмадыныз, еј Јагуб
оғуллары. 7 Ата-бабалары-
нызын дөврүндән бәри га-
нунларымы позурсунуз, онла-
ра әмәл етмирсиниз.4 Дөнүн,
Мәнә тәрәф дөнүн, Мән дә
сизә тәрәф дөнәрәм»,S — дејир
ордулар Алла�ы Је�ова.
Сиз дејирсиниз: «Неҹә дө-

нәк?»
8 «Һеч бәндә Алла�ы тала-

јар? Амма сиз Мәни чапыб-та-
лајырсыныз».
Сиз дејирсиниз: «Сәни неҹә

талајырыг ки?»
«Ондабирләри, ианәләри

вермирсиниз. 9 Сизә ләнәт
олсун�, чүнки �амыныз, бүтүн
халг Мәни талајыр. 10 Бүтүн
ондабирләри анбара ҝәтирин

7B6 � �*fd/ a*+dZdD 7B9 � �*fd/ -À`S+SZ
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/ÀUSjYÀYSjÀYD 7B= � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB
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ки,* евимдә азугә олсун.+ Бују-
рун, Мәни бунунла сынајын, —
дејир ордулар Алла�ы Је�о-
ва, — ҝөрүн ҝөјләрин гапыла-
рыны сизин үчүн ачырам,, ја
јох, башыныздан бәрәкәт тө-
күрәм, ја јох».-

11 «Гојмарам зијанвериҹи
торпағынызын мә�сулуну тә-
ләф етсин, бағларда мејнәниз
үзүмсүз галсын»,¸ — дејир ор-
дулар Алла�ы Је�ова.

12 «Бүтүн халглар сизә бәх-
тәвәр дејәҹәк,/ чүнки өлкәниз
зөвг-сәфа дијары олаҹаг», —
дејир ордулар Алла�ы Је�ова.

13 «Мәнә гаршы ағыр сөз-
ләр дединиз», — дејир Је�ова.
Сиз исә сорушурсунуз:

«Сәнә гаршы нә демишик ки?»1

14 «Сиз дединиз: “Алла-
�а гуллуг етмәк әбәс имиш.À

Онун өнүндә борҹумузу је-
ринә јетирдик, ордулар Ал-
ла�ы Је�ованын гаршысын-
да гәмли-гәмли ҝәздик, амма
нә хејри? 15 Будур, гүрурлу
адамлары бәхтәвәр сајырыг.
Шәр иш ҝөрәнләр дә фира-
ван јашајыр,3 Алла�ы сынајыр,
амма ҹәзасыз галырлар”».

16 О вахт Је�овадан гор-
ханлар бир-бирилә данышыр-
ды, �әр кәс јолдашы илә да-
нышырды. Је�ова да диггәтлә
гулаг асырды. Је�овадан гор-
ханлар вә Онун адыны дүшү-
нәнләр�4 �аггында Онун өнүн-
дә хатирә китабы јазылды.S

17 Ордулар Алла�ы Је�ова
дејир: «Һәрәкәтә кечдијим ҝүн
онлар Мәним мәхсуси мүлкүм
олаҹаглар.m Итаәткар оғлу-
на шәфгәт ҝөстәрән ата кими,
онлара шәфгәт ҝөстәрәҹәјәм. U

18 Сиз јенә сале� адамла шәр
адам арасында,V Алла�а гуллуг
едәнлә етмәјән арасында фәр-
ги ҝөрәҹәксиниз».
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4 Ордулар Алла�ы Је�о-
ва дејир: «Будур, күрә-

тәк јанан о ҝүн ҝәлир.* Бү-
түн гүррәлиләр вә шәр әмәл
са�ибләри саман кими ола-
ҹаг. Гаршыдан ҝәлән о ҝүн он-
лары јандырыб мә�в едәҹәк,
онлардан нә көк, нә будаг га-
лаҹаг. 2 Адыма е�тирам бәс-
ләјән сизләрин үзәринә исә
�агг ҝүнәши доғаҹаг, онун
шәфәгләри шәфалы олаҹаг.
Сиз бәсләнмиш бузовлар кими
атылыб-дүшәҹәксиниз».

3 «Сиз писләри тапдалаја-
ҹагсыныз. Бу ишләри ҝөрдү-

јүм ҝүн онлар ајагларыныз ал-
тында тоз кими олаҹаглар», —
дејир ордулар Алла�ы Је�ова.

4 «Гулум Мусаја Һурибдә
бүтүн Исраил үчүн вердијим
Гануну, �өкмләри вә әмрләри
хатырлајын.*

5 Је�ованын мө�тәшәм вә
мүд�иш ҝүнү+ ҝәлмәздән габаг
Илјас пејғәмбәри, јаныныза
ҝөндәрәҹәјәм. 6 О, аталарын
үрәјини оғуллара,- оғулларын
үрәјини аталарына тәрәф јө-
нәлдәҹәк ки, Мән ҝәлиб дүнја-
ны вурмајым вә дүнја дармада-
ғын олмасын».
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1 Ибра�им оғлу*, Давуд оғлу+

Иса Мәси�ин� нәсил шәҹә-
рәси:
2 Ибра�им Ис�агын атасы

иди,,

Ис�аг Јагубун атасы иди,-

Јагуб Јә�уданын¸ вә онун
гардашларынын атасы
иди.

3 Јә�уда Тамардан доғулмуш
Фарәс вә Зара�ын атасы
иди./

Фарәс Һәсрунун атасы
иди,1

Һәсрун Рамын атасы иди,À

4 Рам Әминәдабын атасы
иди,

Әминәдаб Нә�сунун
атасы иди,3

Нә�сун Салманын атасы
иди.

5 Салман Ра�абдан доғул-
муш Буәзин атасы иди.4

Буәз Рутдан доғулмуш Аби-
дин атасы иди.S

Абид Јәссәнин атасы иди.m

6 Јәссә Давуд падша�ын
атасы иди. U

5B5 � �ÀaSÑ YÀaÑ 1/SWYSj /1YÀV/S`D
�º¸ÀbÀ +*fD

Давуд Урјајын арвадындан
доғулмуш Сүлејманын
атасы иди.*

7 Сүлејман Рә�абамын
атасы иди,+

Рә�абам Әбијјанын
атасы иди,

Әбијја Асанын атасы иди,,

8 Аса Јә�ушафатын атасы
иди,-

Јә�ушафат Јә�урамын
атасы иди,¸

Јә�урам Үзијјәнин
атасы иди,

9 Үзијјә Јутәмин атасы иди,/

Јутәм Ә�әзин атасы иди,1

Ә�әз Һизгијјәнин
атасы иди,À

10 Һизгијјә Мәнәссәнин
атасы иди,3

Мәнәссә Амунун
атасы иди,4

Амун Јушијјәнин атасы
иди,S

11 Јушијјәm Бабилә сүрҝүн
дөврүндә јашамыш Јә-
кунјанын U вә онун гар-
дашларынын атасы иди.V

12 Бабилә сүрҝүндән сонра
ЈәкунјанынШәәлтиил
адында оғлу олду.
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Шәәлтиил Зәрубабилин
атасы иди,*

13 Зәрубабил Әби�удун
атасы иди,

Әби�уд Әлјакимин атасы
иди,

Әлјаким Азурун атасы иди,
14 Азур Садығын атасы иди,

Садыг Әхимин атасы иди,
Әхим Әли�удун атасы иди,

15 Әли�уд Әлјазарын атасы
иди,

Әлјазар Мәттанын атасы
иди,

Мәттан Јагубун атасы иди,
16 Јагуб Мәрјәмин әри Јуси-

фин атасы иди. Мәрјәм-
дән Мәси� адланан+ Иса
доғулду.,

17 Беләликлә, Ибра�имдән
Давуда гәдәр он дөрд нәсил,
Давуддан Бабилә сүрҝүнә гә-
дәр он дөрд нәсил вә Баби-
лә сүрҝүндән Мәси�ә гәдәр он
дөрд нәсил олмушдур.

18 Иса Мәси�ин доғум та-
рихчәси беләдир: онун анасы
Мәрјәм Јусифә нишанлы иди.
Лакин онлар евләнмәмишдән
габаг мәлум олду ки, Мәрјәм
мүгәддәс ру��- васитәсилә �а-
миләдир. 19 Онун әри Јусиф
сале� адам иди вә Мәрјәми ҹа-
маатын гаршысында рүсвај ет-
мәк истәмирди. Буна ҝөрә дә
ону ҝизлиҹә бошамаг нијјә-
тиндә иди.¸ 20 Јусиф бу �аг-
да ҝөтүр-гој едәндән сонра Је-
�ованын� мәләји она јухуда ҝө-
рүндү вә деди: «Давуд оғлу
Јусиф! Арвадын Мәрјәми еви-
нә ҝәтирмәјә горхма, чүнки
о, бәтниндәки ушаға мүгәддәс
ру� васитәсилә �амилә галыб./

21 Мәрјәм бир оғул доғаҹаг,

5B5< � �WW*ÑmZ -º,,ÀaSD 5B6> � �1Ñ\O
,* �WW*ÑmZ */m/m`E +d bÀ`ÆºYÀZSZ 	ZO
ÆSW +¾WYÀaSZ/À 67; /ÀeÀ SjWÀ/SWS`D
�4À`+*UÆ*Z /SWSZ/À +d */ �ÀÑ,* VSYS
/À YÀWdY/d`D �9 ÀW*,ÀaSZÀ +*fD

ушағын адыны Иса� гојарсан,*

чүнки о, халгыны ҝүна�лар-
дан хилас едәҹәк».+ 22 Бүтүн
бунлар Је�ованын Өз пејғәм-
бәри васитәсилә дедији сөз је-
ринә јетсин дејә, баш вер-
мишдир: 23 «Бакирә гыз �а-
милә галыб бир оғул доғаҹаг
вә онун адыны Имануил, гоја-
ҹаглар». Бу да «Алла� бизим-
ләдир»- демәкдир.

24 Јусиф јухудан ојанды. О,
Је�ованын мәләјинин бујурду-
ғу кими етди вә арвадыны еви-
нә ҝәтирди. 25 Лакин ушаг
доғулана кими Јусиф Мәрјәм-
лә јахынлыг етмәди.¸ Ушаг
дүнјаја ҝәләндә онун адыны
Иса гојду./

2 Иса падша� Һиродун� дөв-
рүндә1 Јә�удијјә Бејтлә�-

миндәÀ анадан олду. О доғу-
ландан сонра шәргдән Јерусә-
лимә мүнәҹҹимләр ҝәлдиләр
2 вә сорушдулар: «Јә�удилә-
рин тәзәҹә анадан олмуш пад-
ша�ы �арададыр?3 Биз шәргдә
оланда онун улдузуну ҝөрдүк.
Ҝәлмишик она тәзим едәк».
3 Буну ешидән падша� Һи-
род вә бүтүн Јерусәлим ә�ли
бәрк тәшвишә дүшдү. 4 Пад-
ша� халгын бүтүн бөјүк ка-
�инләрини вә мирзәләрини
бир јерә јығды вә онлардан
Мәси�ин �арада доғулаҹағы-
ны хәбәр алды. 5 Онлар де-
диләр: «Јә�удијјә Бејтлә�мин-
дә,4 чүнки пејғәмбәр белә
јазыб: 6 “Еј Јә�уда дијарын-
дакы Бејтлә�м, сән Јә�уда �а-
кимләринин ҝөзүндә �еч дә
кичик дејилсән. Чүнки сәндән
бир рә�бәр чыхаҹаг. О, халгым
Исраилә рә�бәрлик едәҹәк”».S

7 Онда Һирод мүнәҹҹимлә-
ри хәлвәти јанына чағырды вә
онлардан улдузун нә вахт пејда
олдуғуну дәгигликлә өјрәнди.
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8 Сонра онлары Бејтлә�мә
ҝөндәриб тапшырды: «Ҝедин,
ушағы јахшы-јахшы ахтарын.
Тапан кими мәнә хәбәр ве-
рин ки, мән дә ҝәлиб она
тәзим едим». 9 Падша� сөзү-
нү гуртарандан сонра мүнәҹ-
ҹимләр јола дүшдүләр. Шәрг-
дә* ҝөрдүкләри улдуз онларын
габағынҹа ҝетди вә ҝәлиб дүз
ушаг олан јерин үстүндә дајан-
ды. 10 Онлар улдузун дајан-
дығыны ҝөрәндә чох севинди-
ләр. 11 Мүнәҹҹимләр евә ҝи-
риб ушағы вә анасы Мәрјәми
ҝөрдүләр вә ушағын габағында
диз чөкүб тәзим етдиләр, сон-
ра ҝәтирдикләри гијмәтли �ә-
дијјәләри: гызылы, күндүрү вә
мүррү чыхарыб она тәгдим
етдиләр. 12 Анҹаг јухуда Ал-
ла�дан хәбәрдарлыг алдылар
ки, Һиродун јанына гајытма-
сынлар.+ Она ҝөрә дә өз өлкә-
ләринә башга јолла ҝетдиләр.

13 Онлар ҝедәндән сонра
Је�ованын мәләји јухуда Јуси-
фә ҝөрүнүб, деди: «Дур, уша-
ғы вә анасыны ҝөтүр, Мисирә
гач. Мән сәнә демәјинҹә ора-
дан чыхма. Чүнки Һирод уша-
ғы тапыб өлдүрмәк истәјир».
14 Јусиф ушағы вә онун ана-
сыны ҝөтүрүб �әмин ҝеҹә Ми-
сирә јола дүшдү. 15 О, Һиро-
дун өлүмүнә гәдәр орада гал-
ды. Беләҹә, Је�ованын пејғәм-
бәр васитәсилә дедији «оғлуму
Мисирдән чағырдым» сөзләри
јеринә јетди.-

16 Һирод мүнәҹҹимләрин
ону алдатдығыны баша дүшән-
дә бәрк гәзәбләнди. О, адам
ҝөндәриб Бејтлә�мдә вә онун
әтрафында јашајан ики јаша
гәдәрки оғлан ушагларынын
�амысыны өлдүртдү. Мүнәҹ-
ҹимләрдән өјрәндији вахта
әсасән, ушаг тәхминән бу јаш-
да олмалы иди.¸ 17 О заман
Әрәмја пејғәмбәр васитәсилә

дејилән сөзләр јеринә јетди:
18 «Рамада сәс ешидилир, ағ-
лашма вә бөјүк шивән сәси.
Рә�илә* ушаглары үчүн ағла-
јыр, тәсәлли тапмаг истәмир,
чүнки онлар артыг јохдур-
лар».+

19 Һирод өләндән сонра Је-
�ованын мәләји Мисирдә Јуси-
фин јухусуна ҝириб, 20 деди:
«Дур, ушағы вә анасыны ҝө-
түр, Исраил торпағына ҝет,
чүнки ушағын ҹанына гәсд ет-
мәк истәјәнләр өлдүләр».
21 Јусиф дурду, ушағы вә
онун анасыны ҝөтүрүб Исраил
торпағына ҝәлди. 22 Амма
ешидәндә ки, инди Јә�удијјә-
ни Һиродун јеринә оғлу Ар-
хелај идарә едир, ора ҝетмә-
јә үрәк еләмәди. Бундан әлавә,
Алла� да јухуда ону хәбәрдар
етди,- она ҝөрә дә о, Ҹәли-
лә¸ торпағына ҝетди. 23 Бе-
ләликлә, пејғәмбәрләр васитә-
силә сөјләнилмиш «она нәсра-
ни�/ дејәҹәкләр» сөзләри јери-
нә јетсин дејә, Јусиф ҝәлиб
Насирә шә�әриндә мәскән сал-
ды.1

3 О ҝүнләрдә Вәфтизчи Јә�-
јаÀ Јә�удијјә чөллүјүн-

дә тәблиғ етмәјә башлады.3

2 О дејирди: «Төвбә� един,
чүнки сәмави Падша�лыг ја-
хынлашыр».4 3 Әшија пејғәм-
бәрS онун �аггында демишди:
«Чөллүкдә кимсә гышгырыр:
“Је�ова үчүн јол �азырла-
јын! Онун јолларыны �амарла-
јын”».m 4 Јә�ја дәвә јунундан
палтар ҝејир, белинә дәри гур-
шаг бағлајырды, U чәјирткә вә
чөл балы илә гидаланырды.V

5 Јерусәлим, бүтүн Јә�удијјә
вә Иордан әтрафы бөлҝәләрин
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ҹамааты онун јанына ахышыр-
ды.* 6 Инсанлар ҝүна�лары-
ны ачыг-ашкар бојнуна алыр-
ды, Јә�ја да онлары Иордан
чајында вәфтиз� едирди.+

7 Јә�ја хејли фәриси вә сад-
дукинин, вәфтиз јеринә ҝәлди-
јини ҝөрәндә онлара деди:
«Еј әфи илан балалары,- гар-
шыдан ҝәлән гәзәбдән гач-
маг фикрини ағлыныза ким го-
јуб?¸ 8 Төвбәјә јарашан бә�-
рәләр ҝәтирин, 9 “Атамыз
Ибра�имдир”,/ — дејиб өзүнү-
зү архајынлашдырмајын. Буну
билин ки, Алла� истәсә, Ибра-
�имә бу дашлардан да өвлад
јарада биләр. 10 Балта артыг
ағаҹларын дибиндәдир. Јахшы
мејвә ҝәтирмәјән ағаҹ кәсилиб
ода атылаҹаг.1 11 Төвбә ет-
дијиниз үчүн мән сизи су илә
вәфтиз едирәм,À амма мәндән
сонра ҝәлән мәндән ҝүҹлүдүр.
Мән онун ајағындан сәндәли-
ни чыхартмаға белә, лајиг де-
јиләм.3 О, сизи мүгәддәс ру�-
ла4 вә аловла вәфтиз едәҹәк.S

12 О, әлиндә күрәк �азыр да-
јаныб. Хырманы тәртәмиз тә-
мизләјиб буғдасыны анбара
јығаҹаг, саманы исә сөнмәз
ода атыб јандыраҹаг».m

13 О заман Иса вәфтиз
олунмаг үчүн Ҹәлиләдән Иор-
дан чајынын кәнарына, Јә�ја-
нын јанына ҝәлди. U 14 Јә�ја:
«Мәни сән вәфтиз етмәлисән,
сән исә мәним јаныма ҝәлир-
сән?» — дејәрәк она мане ол-
маг истәди. 15 Иса она ҹаваб
верди: «Мәнә мане олма, чүн-
ки бу јолла биз доғру олан �әр
шеји јеринә јетирәҹәјик». Онда
Јә�ја да�а она мане олмады.
16 Иса вәфтиз олан кими су-
дан чыхды. Бирдән ҝөјләр
ачылды,V Јә�ја ҝөрдү ки, Алла-
�ын ру�у ҝөјәрчин кими Иса-

7B: � �º¸ÀbÀ +*fD

нын үзәринә енир.* 17 Бу за-
ман ҝөјдән бир сәс ҝәлди:+ «Бу,
Мәним севимли Оғлумдур.,

Мән ондан чох разыјам».-

4 Бундан сонра Алла�ын
ру�у Исаны чөллүјә апар-

ды ки, Иблис¸ ону имта�а-
на чәксин./ 2 Иса гырх ҝүн-
гырх ҝеҹә оруҹ тутду, сонра
аҹды. 3 Онда Иблис1 ҝәлди
вә ону сынајараг деди: «Әҝәр
сән Алла�ын оғлусанса, әмр ет
ки, бу дашлар чөрәјә дөнсүн».
4 Амма Иса ҹаваб верди: «Ја-
зылыб: “Инсан јалныз чөрәк-
лә јашамамалыдыр, Је�ова-
нын ағзындан чыхан �әр бир
кәлмә илә јашамалыдыр”».À

5 Сонра Иблис ону мүгәд-
дәс шә�әрә3 ҝәтириб мәбәдин
ән �үндүр јеринә гојду4 6 вә
деди: «Әҝәр сән Алла�ын оғлу-
санса, өзүнү ашағы ат, ахы ја-
зылыб: “Мәләкләринә әмр едә-
ҹәк, ајағын даша дәјмәсин
дејә, сәни әлләри үстүндә апа-
раҹаглар”».S 7 Иса она ҹаваб
верди: «Бу да јазылыб: “Алла-
�ын Је�ованы сынаға чәк-
мә”».m

8 Иблис јенидән ону ҝөтү-
рүб чох уҹа бир дағын ба-
шына ҝәтирди, дүнјанын бү-
түн сәлтәнәтләрини вә он-
ларын ҹалалыны она ҝөстә-
рибU 9 деди: «Әҝәр диз чөкүб
мәнә сәҹдә гылсан, бүтүн бун-
лары сәнә верәрәм». 10 Иса
она деди: «Рәдд ол, Шејтан! Ја-
зылыб: “Алла�ын Је�оваја сәҹ-
дә гылV вә јалныз Она гуллуг
ет”».Ä 11 Бундан сонра Иблис
ондан әл чәкдиW вә мәләкләр
ҝәлиб Исаја хидмәт етдиләр.Y

12 Иса Јә�јанын �әбс едил-
дијиниZ ешидәндә Ҹәлилә-
јә ҝетди.\ 13 Сонра Насирә-
дән чыхыб Зәбулун вә Ниф-
талы торпагларына, дәнизин�

8B57 � ÅÀWSWÀ /ÀZS4SD

�¿�D 7
* �` 5B9

+ �` 5B=

, �` 56B5<
�V ;B7>

- �b 56B78

¸ �b 67B77
�V 7B;O=
�V 65B67

/ �Ñ <B77E 7=

1 �b ;B5=
�V 57B:O=

À Á, 5=B8

3 �Ñ 5B59E 6;

4 �` 5B;E <
�Ñ 5B77
Á, 6B5E 8
5�` 56B57

S �V 7B5:E 5;

m �W 8B5

U �` 5B=

V �V 7B65
��������������������

�*¸ aºbdZ
* ¿j 55B6
�` 5B5>E 55
�V 8B5<
�Ñ 5B76

+ �Ñ 56B6<

, ˛+ 6B;
�V =B79

- ¿j 86B5
�b 5;B9
�V 7B66

��������������������

�¿�D 8
¸ �` 5B56E 57
�V 8B5O8

/ 	+ 8B59

1 5�V 7B9

À �Z <B7
�V 8B8
�Ñ 8B78

3 �À 55B5
¿j 96B5

4 �V 8B=O56
S ˛+ =5B55E 56

m �Z :B5:
�V 8B56
5�` 5>B=

U �V 8B9O<

V �Ñ 66B=

Ä �Z :B57
�Z 5>B6>
�V 8B<

W �V 8B57
�- 8B;

Y �V 66B87
	+ 5B;E 58

Z �` :B5;E 5<
�V 7B5=E 6>

\ �` 5B58
�V 8B58



�¿��� 8B58—9B56 1296
кәнарында јерләшән Кәфәрна-
�ума* ҝәлиб орада мәскән сал-
ды. 14 Беләликлә, Әшија пеј-
ғәмбәр тәрәфиндән дејилмиш
бу сөзләр јеринә јетди: 15 «Еј
јаделлиләр јашајан Ҹәлилә!
Иордан чајынын о тәрәфиндә,
дәниз� јолу бојунҹа узанан Зә-
булун вә Нифталы торпагла-
ры! 16 Зүлмәтдә отуран халг
парлаг ишыг ҝөрдү, өлүм көл-
ҝәсиндә отуранларын үзәри-
нә нур+ әләнди»., 17 О вахт-
дан етибарән, Иса бу сөзләрлә
тәблиғ етмәјә башлады: «Төв-
бә един, чүнки сәмави Пад-
ша�лыг јахынлашыр».-

18 Иса Ҹәлилә дәнизинин
са�или бојунҹа ҝедәркән ики
гардаш ҝөрдү. Бутрус¸ ләгәбли
Шимон вә онун гардашы Анд-
реас суја тор атырдылар. Он-
лар балыгчы идиләр./ 19 Иса
онлара деди: «Ардымҹа ҝәлин.
Бундан сонра балыг јох, ин-
сан тутаҹагсыныз».1 20 Он-
лар дәр�ал торларыны атыб
онун ардынҹа ҝетдиләр.À

21 Иса јолуна давам етди вә
башга ики гардашы, Зәбәди-
нин оғуллары Јагубла Јә�јаны
ҝөрдү.3 Онлар аталары Зәбәди
илә гајыгда торларыны тәмир
едирдиләр. Иса онлары чағыр-
ды.4 22 Онлар дәр�ал гајығы
вә аталарыны гојуб Исанын
далынҹа ҝетдиләр.

23 Иса бүтүн Ҹәлиләни ҝә-
зиб онларын синагогларын-
даS вәз едир�,m Падша�лыг
�аггындакы мүждәни тәблиғ
едир, �әр ҹүр хәстәни вә нахо-
шу сағалдырды. U 24 Онун со-
рағы бүтүн Суријаја јајылды.
Мүхтәлиф хәстәликләрдән вә
ағрылардан әзаб чәкән бүтүн
хәстәләри,V ичинә ҹин ҝир-
миш адамлары,Ä епилептик-

8B59 � ˚ÑbSY*W VSE �`*Wm- /ÀZS4SD �ÀO
4SWÀ`SZSZ eSV`SZÆÀE ÅÀWSWÀ /ÀZS4SD
8B67 � �*fd/ bÀWSY ,1`S`D

ләри,* ифлиҹ олмуш адамла-
ры Исанын јанына ҝәтирди-
ләр вә о, бу адамлары сағалт-
ды. 25 Нәтиҹәдә Ҹәлилә, Де-
капол�, Јерусәлим, Јә�удијјә
вә Иордан чајынын о тајындан
сајсыз-�есабсыз адам онун ар-
дынҹа ҝетди.

5 Иса изди�амы ҝөрәндә
даға галхыб әјләшди, сонра

шаҝирдләри јанына ҝәлдиләр.
2 Иса вәз етмәјә башлады:

3 «Алла�а е�тијаҹы олдуғу-
ну дәрк едәнләр� хошбәхтдир,+

чүнки сәмави Падша�лыг он-
ларындыр.

4 Дәрд чәкәнләр хошбәхт-
дир, чүнки онлар тәсәлли та-
паҹаглар.,

5 Һәлимләр хошбәхтдир,-

чүнки Јер онларын олаҹаг�.¸

6 Сале�лик үчүн сусајыб
она ҹан атанлар хошбәхтдир,/

чүнки онлар дојаҹаглар.1

7 Рә�мдиллиләр хошбәхт-
дир,À чүнки онлара мәр�әмәт
ҝөстәриләҹәк.

8 Үрәјитәмизләр хошбәхт-
дир,3 чүнки онлар Алла�ы ҝө-
рәҹәкләр.

9 Сүл�пәрвәрләр хошбәхт-
дир,4 чүнки онлара Алла�ын
оғуллары дејиләҹәк.

10 Сале�лик јолунда тәгиб
олунанлар хошбәхтдир,S чүн-
ки сәмави Падша�лыг онла-
рындыр.

11 Мәнә ҝөрә инсанлар си-
зи тә�гирm вә тәгиб едәндә, U

сизин �аггынызда �әр ҹүр ја-
лан вә пис сөз данышанда
сиз неҹә дә хошбәхтсиниз!V

12 Севинин вә шадланын,Ä

чүнки ҝөјдә сизи бөјүк мүка-
фатW ҝөзләјир, ахы сиздән әв-
вәл пејғәмбәрләри дә белә тә-
гиб етмишләр.Y
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57 	S4 /ºZU*ZmZ /d4dadO

Zd4D* �ZÆ*- /d4 ¾4 /*/mZm
SbS`aÀE \ZdZ /*/mZm Z1ÆÀ -*UO
b*`Y*- \W*`H � *`bm- Ñ1h ZÀUÀ
U*`*Ym`D �Zd h¾WÀE *U*- *WbmO
Z* *bm`W*`D+

58 	S4 /ºZU*ZmZ Zd`dadO
Zd4D, ˙*¸mZ +*jmZ/* U1`WÀO
jÀZ jÀÑÀ` ÄS4WS -*W* +SWYÀ4D
59 �m`*¸m U*Z/m`*Z/* \Zd aÀO
+Àb *WbmZ* -\UYd`W*`E ÀVaSZÀE
hm`*-/*Z* -\Ud`W*` VSE 1,/ÀO
VSWÀ`SZ Ñ*YmamZ* Sjm- a*hO
amZD- 5: ˚UZSWÀE -\U aS4SZ /À
Zd`dZd4 SZa*ZW*`mZ -*`jmO
amZ/* ]*`W*amZ VSE¸ \ZW*` U*fO
jm SjWÀ`SZS4S Ä¾`º+/ Ä¾U/ÀO
VS �b*Zm4m YÀ/Ñ 1baSZWÀ`D1

5; ˚WÀ +SWYÀUSZ VSE YÀZ
�¾,`*bm� ,À U* �1U¸ÀY+À`WÀO
`SZ VSb*+mZm WÀ¸, 1bYÀUÀ
ÄÀWYSjÀYD �1U`E YÀZ \ZW*O
`m WÀ¸, 1bYÀUÀ U\fE U1`SZÀ U1O
bS`YÀUÀ ÄÀWYSjÀYDÀ 5< ¿YSZ
\W* +SWÀ`aSZS4B U1` ,À Ä¾U U\f
\W*`E *YY* �¾,`*b/*Z ÀZ VSO
hSV ÑÀ`eE U*fd/ +S`ÆÀ ÑÀ`eSZ
Z¾-bÀaS +1WÀE U\f \WY*4E ÑÀ`
j1U U1`SZÀ U1bÀ`D3 5= �dZ*
Ä¾`À /À VSY +d ÀY`WÀ`SZ ÀZ
VShSUSZ/ÀZ +S`SZS ]\4a* ,À
SZa*ZW*`* /* +dZd ¾U`ÀbaÀE aÀO
Y*,S �*/j*ÑWm¸* U*`*Y*U*Æ*-D
�YY* \ZW*`* ÀYÀW 1/ÀZ ,À
+*j-*W*`mZ* /* +dZd ¾U`À/ÀZ
aÀY*,S �*/j*ÑWm¸* U*`*U*Æ*-D
6> �SWSZ ,À *Ä*Ñ \WdZB ÀÄÀ`
aS4SZ a*W1ÑWSUSZS4 YS`4ÀWÀO
`SZ ,À eÀ`SaSWÀ`SZ a*W1ÑWSO
USZ/ÀZ ºabºZ \WY*a*E4 aS4 aÀO
Y*,S �*/j*ÑWm¸* ÀaW* ÄS`YÀO
UÀÆÀVaSZS4DS

65 �À/SY/À SZa*ZW*`*B
r�/*Y ¾W/º`YÀD �SY -*bSWWSV
1/À`aÀEm YÀÑVÀYÀ -*`jmamZO
/* Æ*,*+ ,1`ÀÆÀVs /1USW/SUSO
ZS 1jSbYSaSZS4D U 66 �ÀZ SaÀ
aS4À /1US`ÀYB VSY +S` */*O
Y*� -*`jm º`ÀUSZ/À -À4À+ a*fO
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jmamZ/* Æ*,*+ ,1`ÀÆÀVC *YY*
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aÀE \/WdO*W\,Wd ÁSZZ\Y ,*/SO
aSZÀ�+ /ºjÀ +SWÀ`D

67 ¿ÄÀ` +ÀfjSjSZS -d`O
+*ZÄ*Ñ*, ÄÀbS`ÀZ/À U*/mZ*
/ºjaÀ VSE VSYaÀ� aÀZ/ÀZ SZÆSO
US+E 68 +ÀfjSjS \`*/*E -d`O
+*ZÄ*ÑmZ -*`jmamZ/* -\UD ¿,O
,ÀWÆÀ Ä1b \ZdZW* +*`mjE a\ZO
`* ÄÀW +ÀfjSjSZS bÀ-/SY 1bD-

69 �À-S+SZWÀ YÀÑVÀYÀUÀ Ä1O
/ÀZ/ÀE ÑÀWÀ U\W/* SVÀZE h*Wmj
YÀaÀWÀZS b14 ÑÀWW 1/ÀaÀZD
�\fa* \ aÀZS Ñ*VSYÀE Ñ*VSY
/À aÀZS YÀÑVÀYÀ SÆ`*hmamO
Z* ,1`À` ,À ÑÀ+aÀ /ºjÀ`O
aÀZD¸ 6: �dZd +SW VSE *fm`mZO
Æm -À]SUSZS� ,1`YÀUSZÆÀ \`*O
/*Z hmfY*U*Æ*-a*ZD

6; r˛SZ* 1bYÀs /1USW/SUSZS
1jSbYSaSZS4D/ 6< �ÀZ SaÀ
aS4À /1US`ÀYB -*/mZ* +*fm+1

\Z* -*`jm jÀÑ,ÀbWÀ *W\,O
W*Z*Z ÑÀ` +S` */*Y *`bm-
º`ÀUSZ/À \ZdZW* 4SZ* 1bYSj
\Wd`DÀ 6= �Z* Ä¾`À /À a*¸ Ä¾O
4ºZ aÀZS ÄºZ*Ñ* aº`ºVWÀUS`O
aÀE \Zd hmf*`m+ *bD3 �ºZO
VS +ºbºZ +À/ÀZSZSZ ÁSZZ\Y
,*/SaSZÀ *bmWY*¸mZ/*Za*E +ÀO
/ÀZSZSZ +S` º4,ºZº SbS`YÀO
USZ /*Ñ* U*fjm/m`D4 7> ÁÀYO
hSZSZ ÀÄÀ` a*¸ ÀWSZ aÀZS ÄºO
Z*Ñ* aº`ºVWÀUS`aÀE \Zd VÀaS+
*bDS �ºZVS +ºbºZ +À/ÀZSZSZ
ÁSZZ\Y ,*/SaSZÀ /ºjYÀUSZO
/ÀZaÀE +À/ÀZSZSZ +S` º4,ºZO
/ÀZ YÀÑ`dY \WY*¸mZ /*Ñ* U*fO
jm/m`Dm
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SaÀ aS4À /1US`ÀYB *`,*/mZm

9:66 � �º¸ÀbÀ +*fD 9:67 � ÁÀ`eÀZB -*`O
/*jmZD 
ÀZS /SZ/*jmZD 9:6: � ÁÀ`O
eÀZB a\Z V\/`*ZbmZmD 	S` ÄºZWºV ÀYÀVO
Ñ*--m \W*Z /SZ*`mZ *WbYmj /¾`//À
+S` ÑSaaÀaSD 	58 ÀW*,ÀaSZÀ +*fD

�¿�D 9
* �` =B9>

+ �V 58B78E 79

, 
Ñ <B56

Ñ 56B7:
�] 6B59

- �` 8B65
�V 55B77

¸ ˚e 9B<
�] 6B59

/ ˚e 9B=

1 
Ñ 59B<
5	b 6B=E 56

À �V 8B65

3 ¿j 8>B<
�V 5:B5;

4 �b 59B;O=
�b 67B67
�V 55B86

S �b 5<B7

Ñ 7B9

m 
` =B:
f 6>B57
�Z 9B5;

U �, 68B5;
�Z 5;B<E =

��������������������

�*¸ aºbdZ
* �W 7B<

- 5B5=

+ �b 5>B6<
�V 56B9
5
Ñ 7B59

, �Z 5:B5:

- 5
Ñ 8B6>

¸ �V 56B9<E 9=

/ f 6>B58
�Z 9B5<
�V 5<B6>
�Y 57B=

1 6�j 55B6
¿U 75B5

À �` ;B6>O66

3 �V 55B78

4 �b 5<B=
�` =B8;

S �W 7B9

m �b 5<B<

U �Z 68B5
�b 5=B7E <
�` 5>B6E 8



�¿��� 9B77—:B: 1298
әхлагсызлыгдан� башга диҝәр
сәбәбә ҝөрә бошајан �әр кәс
�әмин гадыны зинаја вадар
едир, бошанмыш гадынла ев-
ләнән киши дә зина едир.*

33 Һәмчинин гәдимдә ата-
ларымыза дејилмиш бу сөзү
ешитмисиниз: “Ичдијин анды
позма,+ Је�оваја дедијин нә-
зири јеринә јетир”., 34 Мән
исә сизә дејирәм, үмумијјәтлә,
анд ичмәјин.- Нә ҝөјә, чүнки
ҝөј Алла�ын тахтыдыр; 35 нә
јерә, чүнки јер Онун ајағы-
нын алтындакы кәтилдир;¸ нә
Јерусәлимә, чүнки Јерусәлим
бөјүк Падша�ын шә�әридир./

36 Өз башыныза да анд ичмә-
јин, чүнки башыныздакы бир
түкү белә, нә ағ, нә дә гара
едә билмәзсиниз. 37 Гој “бә-
ли”низ бәли олсун, “хејр” сөзү-
нүз хејр олсун.1 Бундан арты-
ғы Шәрирдәндир�.À

38 “Ҝөз әвәзинә ҝөз, диш
әвәзинә диш” дејилдијини
ешитмисиниз.3 39 Мән исә
дејирәм: пис адама мүгави-
мәт ҝөстәрмә, амма ким сә-
нин сағ јанағына шиллә вурар-
са, о бири јанағыны да она че-
вир.4 40 Ким сәни мә�кәмәјә
вериб көјнәјини тәләб едәр-
сә, үст палтарыны да она верS

вә 41 әҝәр �акимијјәт са�иби
сәни бир километр� јол ҝетмә-
јә мәҹбур едирсә, онунла ики
километр ҝет. 42 Сәндән бир
шеј истәјәнә вер вә сәндән
борҹ� истәјәни ҝери гајтарма.m

43 “Инсанлары сев,U амма
дүшмәнинә нифрәт ет” дејил-
дијини ешитмисиниз. 44 Мән
исә сизә дејирәм: дүшмәнлә-
ринизи �әмишә севинV вә сизи
тәгиб едәнләр үчүн �әмишә

9B76 � �dZD ]\`Z1U*D �º¸Àb/À wÀfW*-am4O
Wm-x a¾4ºZÀ +*fD 9B7; � �ÀZS "1UO
b*Z/*Z/m`D 9B85 � ÁÀ`eÀZB YSWD �58
ÀW*,ÀaSZÀ +*fD 9B86 � �ÀZS aÀWÀYaS4
+\`ÆD

дуа един.* 45 Беләҹә, ҝөјдәки
Атанызын оғуллары олаҹагсы-
ныз.+ О, ҝүнәшә әмр едир ки,
писләрин дә, јахшыларын да
үзәринә доғсун. Јағыша әмр
едир ки, сале�ләрин дә, гејри-
сале�ләрин дә үзәринә јағ-
сын., 46 Әҝәр тәкҹә сизи се-
вәнләри севирсинизсә, бун-
дан нә фајда?- Мәҝәр верҝи-
јығанлар да белә етмирләр?
47 Әҝәр тәкҹә сојдашларыны-
зы� саламлајырсынызса, мә-
ҝәр гејри-ади бир иш ҝөрүрсү-
нүз? Мәҝәр башга халглардан
оланлар да белә етмирләр?
48 Буна ҝөрә дә ҝөјдәки Ата-
ныз камил олдуғу кими, сиз дә
камил олмалысыныз.¸

6 Инсанлар ҝөрсүн дејә, са-
ле�лијинизи онларын габа-

ғында нүмајиш етдирмәкдән
чәкинин./ Јохса ҝөјдәки Ата-
ныздан мүкафат алмајаҹагсы-
ныз. 2 Буна ҝөрә дә сәдәгә
верәндә икиүзлүләр кими алә-
мә ҹар чәкмә. Инсанлардан тә-
риф алмаг үчүн онлар си-
нагогларда вә күчәләрдә белә
едирләр. Буну билин ки, онлар
артыг мүкафатларыны бүтөв-
лүклә алыблар. 3 Амма сән
сәдәгә верәндә гој сол әлин
сағ әлинин нә етдијини бил-
мәсин, 4 гој сәдәгән ҝизли
галсын. Онда ҝизли дәрҝа�ын-
дан �әр шеји ҝөрән Атан сәнә
әвәзини верәҹәк.1

5 Һәмчинин дуа едәндә
икиүзлүләрә бәнзәмәјин.À Он-
лар өзләрини инсанлара ҝөс-
тәрмәк үчүн синагогларда вә
баш күчәләрин тининдә ду-
руб дуа етмәји севирләр.3

Буну билин ки, онлар артыг
мүкафатларыны бүтөвлүклә
алыблар. 6 Сән исә дуа едән-
дә отағына ҝир, гапыны бағ-
ла вә ҝөзәҝөрүнмәз Атана дуа
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ет.* Онда ҝизли дәрҝа�ындан
�әр шеји ҝөрән Атан сәнә
әвәзини верәҹәк. 7 Дуа едән-
дә башга халглардан оланлар
кими ејни сөзләри тәкрар-тәк-
рар демәјин. Онлар дүшү-
нүрләр ки, чох сөз демәклә
дуалары ешидиләҹәк. 8 Он-
лара бәнзәмәјин, чүнки Ата-
ныз сизин нәјә е�тијаҹ дујду-
ғунузу+ Ондан истәмәздән әв-
вәл билир.

9 Буна ҝөрә дә бу ҹүр дуа
един:,

“Ҝөјләрдә олан Атамыз, гој
адын- мүгәддәс тутулсун.¸

10 Гој Падша�лығын ҝәлсин./

Гој Сәнин ирадән1 ҝөјдә олду-
ғу кими, јердә дә јеринә јет-
син.À 11 Бу ҝүн бизә буҝүн-
лүк рузимизи� вер3 12 вә ҝү-
на�ларымызы� бағышла, неҹә
ки өзүмүз дә бизә гаршы ҝү-
на� ишләјәнләри� бағышламы-
шыг.4 13 Гојма јолумузу азаг,S

бизи Шәрирдән хилас ет”.m

14 Әҝәр инсанларын тәг-
сирләрини бағышлајырсыныз-
са, ҝөјдәки Атаныз да сизи
бағышлајаҹаг. U 15 Лакин он-
ларын тәгсирләрини бағышла-
мырсынызса, Атаныз да сизин
тәгсирләринизи бағышламаја-
ҹаг.V

16 Оруҹ тутандаÄ өзүнү-
зү икиүзлүләр кими пәри-
шан ҝөстәрмәјин. Ҹамаат он-
ларын оруҹ тутдуғуну ҝөрсүн
дејә, өзләрини гәмли ҝөстә-
рирләр�.W Буну билин ки, он-
лар артыг өз мүкафатыны
бүтөвлүклә алыблар. 17 Сән
исә оруҹ тутанда башына јағ
сүрт вә үзүнү ју ки, 18 сә-
нин оруҹ тутдуғуну инсанлар
јох, ҝөзәҝөрүнмәз Атан ҝөр-
сүн. Онда ҝизли дәрҝа�ындан

:B55 � ÁÀ`eÀZB h¾`ÀUSYS4SD :B56
� ÁÀ`eÀZB +\`ÆW*`mYm4mD � ÁÀ`eÀZB
+S4À +\`Æd \W*ZW*`mD :B5: � �*fd/
Ä¾`VÀYWÀ`SZÀ eSVS` ,1`YS`WÀ`D

�әр шеји ҝөрән Атан сәнә әвә-
зини верәҹәк.

19 Өзүнүзә јердә хәзинә
топламајын.* Бурада ону ҝүвә
јејир вә пас хараб едир, оғ-
рулар да ҝириб оғурлајыр.
20 Әвәзиндә хәзинәнизи ҝөј-
дә топлајын.+ Орада ону нә
ҝүвә јејир, нә пас хараб едир,,

нә дә оғрулар ҝириб оғурла-
јыр. 21 Чүнки хәзинәниз �а-
рададырса, үрәјиниз дә орада
олаҹаг.

22 Бәдәнин чырағы ҝөздүр.-

Әҝәр ҝөзүн тохдурса�, бүтүн
бәдәнин нур ичиндә олаҹаг.
23 Јох әҝәр ҝөзүн аҹдырса,¸

бүтүн бәдәнин зүлмәт ичиндә
олаҹаг. Сәндә олан ишыг зүл-
мәтдирсә, бу зүлмәт неҹә дә
гатыдыр!

24 Һеч ким ики ағаја гуллуг
едә билмәз. Ја биринә нифрәт
едиб диҝәрини севәҹәк,/ ја да
биринә сәдагәт ҝөстәриб, ди-
ҝәрини сајмајаҹаг. Сиз �әм Ал-
ла�ын, �әм дә вар-дөвләтин
гулу ола билмәзсиниз.1

25 Буна ҝөрә сизә дејирәм,
“нә јејәҹәјик?”, “нә ичәҹәјик?”
дејә ҹаныныздан өтрү, “нә ҝе-
јәҹәјик?”À дејә бәдәниниздән
өтрү да�а гајғы чәкмәјин.3 Мә-
ҝәр ҹан јемәкдән, бәдән ҝејим-
дән гијмәтли дејил?4 26 Гуш-
лара фикир верин.S Онлар нә
әкир, нә бичир, нә дә анба-
ра мә�сул топлајырлар. Бунун-
ла белә, сизин ҝөјдәки Атаныз
онлары једиздирир. Мәҝәр сиз
онлардан гијмәтли дејилси-
низ? 27 Һансыныз гајғы чәк-
мәклә өмрүнү бир гарыш да
олса, узада биләр?m 28 Һәм-
чинин ҝејимдән өтрү нијә на-
ра�ат олурсунуз? Занбагла-
рын неҹә бој атдығына фикир
верин. Онлар нә зә�мәт чәкир,
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нә дә ип әјирир, 29 амма буну
билин ки, �еч Сүлејман* да бү-
түн ҹа�-ҹалалында бунлардан
бири кими ҝејинмәмишдир.
30 Әҝәр Алла� бу ҝүн вар
олуб саба� оҹаға атылаҹаг чөл
отуну белә ҝејиндирирсә, еј аз
иманлылар, мәҝәр сизи ҝејин-
дирмәјәҹәк? 31 Буна ҝөрә дә
“нә јејәҹәјик?”, “нә ичәҹәјик?”,
“нә ҝејәҹәјик?”+ дејә �еч вахт
нара�ат олмајын., 32 Чүнки
бүтүн бунларын далынҹа баш-
га халглар гачыр. Сизин ҝөјдә-
ки Атаныз исә бүтүн бунлара
е�тијаҹ дујдуғунузу билир.

33 Беләликлә, Падша�лығы
вә Алла�ын тәләб етдији са-
ле�лији �әр шејдән үстүн ту-
тун, онда бүтүн бунлар сизә
вериләҹәк.- 34 Буна ҝөрә дә
�еч вахт саба�кы ҝүн үчүн на-
ра�ат олмајын,¸ чүнки саба�-
кы ҝүн өзү илә јени гајғылар
ҝәтирәҹәк. Һәр ҝүнүн дәрди
өзүнә бәсдир.

7 Инсанлары мү�акимә ет-
мәјин ки,/ өзүнүз дә мү�а-

кимә олунмајасыныз. 2 Чүн-
ки �ансы �өкмлә мү�акимә
едирсинизсә, о �өкмлә дә мү-
�акимә олунаҹагсыныз.1 Һан-
сы өлчү илә өлчүрсүнүзсә, �ә-
мин өлчү илә дә сизә өлчә-
ҹәкләр.À 3 Нијә башгасынын�
ҝөзүндә чөпү ҝөрүрсән, амма
өз ҝөзүндә тири ҝөрмүрсән?3

4 Өз ҝөзүндә тир ола-ола сән
башгасына неҹә дејирсән: “Ҝәл
ҝөзүндәки чөпү чыхарым”?
5 Еј икиүзлү инсан! Сән әв-
вәл өз ҝөзүндәки тири чыхарт,
онда ајдын ҝөрүб башгасынын
ҝөзүндәки чөпү чыхара биләр-
сән.

6 Мүгәддәс шејләри итләрә
вермәјин вә мирвариләринизи
донузларын габағына атмајын

;B7 � ÁÀ`eÀZB -*`/*jmZmZD �ÀZS /SZ/*O
jmZmZD

ки,* онлар мирвариләри тап-
даламасынлар, сонра да чөнүб
сизи парчаламасынлар.

7 Дурмадан диләјин, сизә
вериләҹәк;+ дурмадан ахта-
рын, тапаҹагсыныз; дурмадан
гапыны дөјүн, сизә ачаҹаглар.,

8 Чүнки диләјән истәдијини
алыр,- ахтаран тапыр вә га-
пыны дөјәнә ачырлар. 9 Доғ-
рудан да, мәҝәр аранызда елә
бир ата вар ки, оғлу чө-
рәк истәјәндә она даш вер-
син? 10 Јахуд балыг истәјән-
дә она илан версин? 11 Әҝәр
сиз пис олдуғунуз �алда, ушаг-
ларыныза јахшы шејләр верә
билирсинизсә, мәҝәр ҝөјдә-
ки Атаныз Ондан истәјәнләрә¸

ҝөзәл немәтләр/ вермәјәҹәк?
12 Буна ҝөрә дә инсанла-

рын сизинлә неҹә рәфтар ет-
мәсини истәјирсинизсә, сиз дә
онларла елә рәфтар един.1 Әс-
линдә, Төврат� вә Пејғәмбәр-
ләрин китабы да мә�з буну де-
јир.À

13 Дар гапыдан ҝирин,3

чүнки мә�вә апаран гапы
енли, јол исә ҝенишдир вә чох
адам бу јолла ҝедир. 14 Амма
�әјата апаран гапы дар, јол исә
енсиздир вә бу јолу аз адам та-
пыр.4

15 Өзүнүзү јаланчы пејғәм-
бәрләрдән ҝөзләјин.S Онлар
јаныныза гојун ҹилдиндә ҝә-
лирләр,m �албуки дахилдә јыр-
тыҹы ҹанавардырлар.U 16 Он-
лары бә�рәләриндән таныја-
ҹагсыныз. Һеч тикан колундан
үзүм, гангал колундан әнҹир
јығарлар?V 17 Ејнилә дә �әр
јахшы ағаҹ јахшы мејвә верир,
чүрүк ағаҹ исә јарарсыз мејвә
верир.Ä 18 Јахшы ағаҹ јарар-
сыз мејвә ҝәтирә билмәз, чү-
рүк ағаҹ да јахшы мејвә ҝә-
тирә билмәз.W 19 Јахшы меј-
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вә ҝәтирмәјән �әр ағаҹы кәсиб
ода атырлар.* 20 Беләликлә,
онлары бә�рәләриндән таныја-
ҹагсыныз.+

21 Мәнә “Аға, Аға” дејән
�әр кәс сәмави Падша�лы-
ға ҝирмәјәҹәк, јалныз ҝөј-
дәки Атамын ирадәсини је-
ринә јетирән ора ҝирәҹәк.,

22 О ҝүн чохлары мәнә дејә-
ҹәк: “Аға, Аға,- мәҝәр биз сә-
нин адынла пејғәмбәрлик ет-
мирдик? Мәҝәр сәнин адынла
ҹинләри говмурдуг? Мәҝәр сә-
нин адынла чохлу мөҹүзәләр
ҝөстәрмирдик?”¸ 23 О заман
онлара дејәҹәјәм: “Мән сизи
танымырам! Рәдд олун, ганун-
сузлуғун гуллуғунда дуран-
лар!”/

24 Беләликлә, мәним сөзлә-
рими ешидиб онлара әмәл
едән евини даш үзәриндә тик-
миш ағыллы адама бәнзәјир.1

25 Јағыш јағды, сел олду,
шиддәтли күләк әсди вә евин
үстүнә ҝәлди, лакин ев учма-
ды, чүнки тәмәли даш үзәрин-
дә гојулмушду. 26 Амма мә-
ним сөзләрими ешидиб онла-
ра әмәл етмәјән евини гум үзә-
риндә тикмиш ағылсыз адама
бәнзәјир.À 27 Јағыш јағды,
сел олду, шиддәтли күләк әсди
вә евин үстүнә ҝәлди.3 Ев
учуб дармадағын олду».

28 Иса сөзүнү гуртаранда
ҹамаат онун неҹә вәз етдијинә
�ејран галды.4 29 Чүнки Иса
онларын мирзәләри кими јох,
ихтијар са�иби кими вәз едир-
ди.S

8 Иса дағдан енәндән сонра
далынҹа чохлу адам ҝетди.

2 Бир ҹүзамлы� она јахын-
лашды вә тәзим едәрәк деди:
«Аға, әҝәр истәсән, мәни тә-
мизләјә биләрсән».m 3 Иса
әлини узадыб она тохунду вә

<B6 � �º¸Àb/À wÆº4*Yx a¾4ºZÀ +*fD

деди: «Истәјирәм. Тәмизлән».*

О андаҹа �әмин адам ҹү-
замдан тәмизләнди.+ 4 Сонра
Иса она белә деди: «Бах �а,
буну �еч кәсә данышма., Ан-
ҹаг ҝет, өзүнү ка�инә ҝөстәр-

вә онлара шә�адәт олсун дејә,
Мусанын бујурдуғу бәхшиши
тәгдим ет».¸

5 Иса Кәфәрна�ума ҝәләндә
бир јүзбашы она јахынлашыб
јалвармаға башлады:/ 6 «Аға,
нөкәрим ифлиҹ олуб, евдә ја-
тыр. Јаман әзијјәт чәкир».
7 Иса јүзбашыја деди: «Ҝәлиб
ону сағалдарам». 8 Онда јүз-
башы Исаја деди: «Аға, мән ла-
јиг дејиләм ки, сән мәним еви-
мә ҝәләсән. Бирҹә кәлмә сөз
де, нөкәрим сағалсын. 9 Елә
мән өзүм дә гуллуг адамы-
јам, мәним дә табелијимдә әс-
ҝәрләр вар. Биринә “ҝет” деји-
рәм, ҝедир, о бирисинә “ҝәл”
дејирәм, ҝәлир, нөкәрә “фи-
лан шеји елә” дејирәм, еләјир».
10 Иса буну ешидәндә �ејрә-
тә ҝәлди вә ардынҹа ҝедәнлә-
рә деди: «Инанын, мән �әлә
Исраилдә белә ҝүҹлү имана
раст ҝәлмәмишәм.1 11 Буну
билин ки, инсанлар шәргдән
вә гәрбдән ҝәлиб сәмави Пад-
ша�лыгда Ибра�имлә, Ис�агла
вә Јагубла бир сүфрәјә әјләшә-
ҹәк.À 12 Падша�лығын оғул-
лары исә бајыра, зүлмәтә аты-
лаҹаг. Онлар орада �өнкүр-
�өнкүр ағлајыб дишләрини гы-
ҹајаҹаглар».3 13 Сонра Иса
јүзбашыја деди: «Ҝет. Гој инан-
дығын кими олсун».4 Нөкәр �ә-
мин андаҹа сағалды.S

14 Иса Бутрусун евинә ҝәл-
ди вә ҝөрдү ки, онун гајынана-
сыm гыздырма ичиндә јатыр. U

15 Иса гадынын әлинә то-
хундуV вә онун гыздырма-
сы кечди. Гадын ајаға галхыб
она гуллуг етмәјә башлады.
16 Ахшам дүшәндә ҹамаат
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онун јанына ичинә ҹин ҝир-
миш чохлу адам ҝәтирди. Иса
мурдар ру�лара әмр едиб он-
лары говду, �әмчинин бүтүн
хәстәләри сағалтды. 17 Белә-
ҹә, Әшија пејғәмбәр васитәси-
лә дејилмиш сөзләр јеринә јет-
ди: «О, азар-безарымызы үзә-
ринә ҝөтүрмүшдү, хәстәлик-
ләримизи чәкирди».*

18 Иса әтрафында изди�а-
мы ҝөрәндә о бири тәрәфә үз-
мәји бујурду.+ 19 Бир мир-
зә она јахынлашыб деди: «Ус-
тад, сән �ара ҝетсән, мән
дә сәнин ардынҹа ҝедәҹәјәм».,

20 Амма Иса она деди: «Түл-
күләрин дә, ҝөј гушларынын
да јувасы вар, амма инсан Оғ-
лунун башыны гојмаға белә,
јери јохдур».- 21 Онда башга
бир шаҝирд она деди: «Аға,
иҹазә вер, әввәлҹә ҝедим ата-
мы дәфн едим».¸ 22 Иса она
деди: «Гој өлүләр өз өлүләри-
ни дәфн етсинләр, сән исә мә-
ним ардымҹа ҝәл»./

23 Иса шаҝирдләри илә бир-
ликдә гајыға минди.1 24 Бир-
дән дәниздә ҝүҹлү фырты-
на гопду. Далғалар елә �үндүр
иди ки, гајыг аз гала батырды.
Амма Иса јатмышды.À 25 Ша-
ҝирдләр јахынлашыб ону ојат-
дылар: «Аға, батырыг, бизи хи-
лас ет!» 26 Иса онлара деди:
«Нијә горхдунуз, еј аз иманлы-
лар?»3 Сонра дуруб күләји вә
дәнизи рам етди. Әтрафа дә-
рин сүкут чөкдү.4 27 Ша-
ҝирдләр чашгынлыг ичиндә де-
диләр: «Бу инсан кимдир ки,
�әтта күләк дә, дәниз дә она
итаәт едир?»

28 Иса о бири са�илә, гада-
ралыларын торпағына чатан-
да онун гаршысына сәрдабә-
ләрин арасындан ичинә ҹин
ҝирмиш ики адам чыхды.S Бу
адамлар о гәдәр вә�ши иди-
ләр ки, �еч кәс о јолдан кеч-

мәјә ҹүрәт етмирди. 29 Он-
лар бағырмаға башладылар:
«Еј Алла�ын Оғлу, биздән нә
истәјирсән?* Вахтындан әв-
вәл бизә+ әзаб вермәјә ҝәл-
мисән?», 30 Узагда донуз сү-
рүсү отлајырды.- 31 Ҹинләр
Исаја јалвармаға башладылар:
«Әҝәр бизи говаҹагсанса, јал-
варырыг, бизи донуз сүрүсү-
нүн ичинә ҝөндәр».¸ 32 Иса
онлара деди: «Ҝедин!» Ҹинләр
о адамлардан чыхыб донуз-
лара ҝирдиләр вә бүтүн
сүрү учурумдан дәнизә аты-
лыб суда боғулду. 33 Чобан-
лар шә�әрә гачыб �әр шеји,
о ҹүмләдән ичинә ҹин ҝир-
миш адамларын ә�валатыны
ҹамаата данышдылар. 34 Бү-
түн шә�әр ә�ли Исанын гар-
шысына чыхды. Ону ҝөрәндә
јалвар-јахар етдиләр ки, онла-
рын торпағындан чыхыб ҝет-
син./

9 Онда Иса гајыға миниб
о бири са�илә үздү вә

өз шә�әринә ҝәлди.1 2 Иф-
лиҹ олмуш бир адамы хәрәкдә
онун јанына ҝәтирдиләр. Иса
о адамларын иманыны ҝөрән-
дә хәстәјә деди: «Горхма, бала,
ҝүна�ларын бағышланды».À

3 Онда мирзәләрдән бәзиләри
үрәкләриндә дедиләр: «Бу лап
күфр данышыр ки!» 4 Онла-
рын нә фикирләшдијини би-
лән Иса деди: «Нијә белә
пис шејләр дүшүнүрсүнүз?3

5 “Ҝүна�ларын бағышланды”
демәк асандыр, јохса “ајаға
галх, јери”?4 6 Анҹаг сиз ин-
сан Оғлунун јердә ҝүна�лары
бағышламаға сәла�ијјәти ол-
дуғуну биләсиниз дејә...» Сон-
ра ифлиҹ олмуш адама деди:
«Дур, хәрәјини ҝөтүр, еви-
нә ҝет».S 7 Һәмин адам дуруб
евинә ҝетди. 8 Ҹамаат буну
ҝөрәндә горхуја дүшдү вә ин-
санлара бу ҹүр сәла�ијјәт ве-
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рән Алла�ы мәд� етмәјә баш-
лады.

9 Сонра Иса јолуна да-
вам едәркән верҝи идарәсин-
дә отурмуш Мәтта адында бир
адамы ҝөрдү вә она деди: «Ар-
дымҹа ҝәл». О дуруб Исанын
ардынҹа ҝетди.* 10 Да�а сон-
ра Иса шаҝирдләри илә бәра-
бәр онун евиндә сүфрә ба-
шында әјләшәркән чохлу вер-
ҝијыған вә ҝүна�лы да ҝәлиб
онларла сүфрә архасына әј-
ләшди.+ 11 Буну ҝөрән фәри-
силәр онун шаҝирдләринә де-
диләр: «Нијә сизин устадыныз
верҝијығанлар вә ҝүна�лы-
ларла чөрәк кәсир?», 12 Иса
буну ешидиб деди: «Һәкимә
сағлам адамлар јох, хәстәләр
мө�таҹдыр.- 13 Ҝедин, “Мән
гурбан јох, мәр�әмәт истәји-
рәм” сөзләринин мәнасыны өј-
рәнин.¸ Чүнки мән сале�ләри
јох, ҝүна�лы адамлары чағыр-
маға ҝәлмишәм».

14 Сонра Јә�јанын шаҝирд-
ләри онун јанына ҝәлиб де-
диләр: «Нә үчүн биз дә, фәри-
силәр дә оруҹ тутуруг, амма
сәнин шаҝирдләрин тутмур?»/

15 Иса ҹаваб верди: «Бәј дост-
лары илә оланда �еч достлар
јас тутар?1 Лакин ҝүн ҝәлә-
ҹәк, бәји араларындан ҝөтүрә-
ҹәкләр,À бах онда онлар оруҹ
тутаҹаглар. 16 Һеч кәс кө�нә
палтара тәзә парчадан� јамаг
тикмәз, чүнки јамаг јығыланда
јыртылмыш јер да�а да корла-
нар.3 17 Һәмчинин тәзә шә-
рабы кө�нә тулуглара төкмәз-
ләр, јохса тулуг јыртылар, шә-
раб да ахыб төкүләр вә тулуг
јарарсыз �ала дүшәр. Тәзә шә-
рабы тәзә тулуглара төкәрләр,
онда нә шәраб, нә дә тулуг зај
олмаз».

18 Иса бунлары данышар-
кән бир синагог рәиси она ја-

=B5: � �ÀZS UdUdWY*Ymj ]*`h*/*ZD

хынлашды вә тәзим едиб деди:
«Гызым, јәгин ки, артыг өлүб,
амма сән ҝәлиб әлини онун үс-
түнә гојсан, о �әјата гајыдар».*

19 Иса шаҝирдләри илә
бирҝә дуруб онунла ҝетди.
20 Дүз он ики ил иди ки,
ганахмадан әзијјәт чәкән+ бир
гадын архадан јахынлашыб
Исанын палтарынын сачағына
тохунду,, 21 чүнки үрәјиндә
дејирди: «Әҝәр онун палтары-
на тохунсам, сағалаҹағам».
22 Иса чөнүб гадыны ҝөрдү
вә деди: «Горхма, баҹым�, има-
нын сәни сағалтды».- Гадын
о андаҹа сағалды.¸

23 Иса синагог рәисинин
евинә ҝәләндә неј чаланла-
ры вә ора-бура вурнухан ҹа-
мааты ҝөрүб/ 24 деди: «Чы-
хын бурадан, гыз өлмәјиб,
јатыр».1 Онда ҹамаат Иса-
ја ҝүлдү. 25 Адамлары бајы-
ра чыхартдылар вә Иса дәр�ал
ичәри ҝирди. О, гызын әлин-
дән тутдуÀ вә гыз галхды.3

26 Әлбәттә ки, бу хәбәр бүтүн
о әразијә јајылды.

27 Иса орадан чыхыб јолла
ҝедәркән ики кор4 онун далын-
ҹа ҝедиб гышгыра-гышгыра:
«Давуд Оғлу, бизә рә�мин ҝәл-
син!» — дејирди. 28 Иса евә
ҝирәндән сонра корлар онун
јанына ҝәлдиләр. Иса онлар-
дан сорушду: «Инанырсыныз
ки, мән буну едә биләрәм?»S

Онлар ҹаваб вердиләр: «Бәли,
Аға, инанырыг». 29 Иса он-
ларын ҝөзләринә тохундуm вә
деди: «Гој инандығыныз кими
олсун». 30 Онларын ҝөзләри
ачылды. Иса онлара бәрк-
бәрк тапшырды: «Бахын �а,
буну �еч кәсә данышмајын!» U

31 Онлар исә чыхыб о јерин
бүтүн сакинләринә Иса �аг-
гында данышдылар.
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32 Онлар чыханда Исанын

јанына ичинә ҹин ҝирмиш
бир лал адам ҝәтирдиләр.*

33 Иса ҹини говандан сонра
бу адамын дили ачылды.+ Ҹа-
маат �ејрәт ичиндә деди: «Ин-
дијәҹән Исраилдә белә шеј
олмајыб»., 34 Фәрисиләр исә
дедиләр: «Бу адам ҹинләрин
�өкмдарынын әли илә ҹин го-
вур».-

35 Сонра Иса шә�әрләри
вә кәндләри бир-бир ҝәзмә-
јә башлады. О, синагогларда
вәз едир, Падша�лыг �аггында
мүждәни тәблиғ едир, �әр ҹүр
хәстәлији вә нахошлуғу сағал-
дырды.¸ 36 Иса ҹамааты ҝө-
рәндә онларын �алына аҹы-
ды,/ чүнки бу адамлар чобан-
сыз гојунлар кими јазыг вә да-
ғыныг идиләр.1 37 Онда Иса
шаҝирдләринә деди: «Бәли,
мә�сул бол, бичинчи исә аз-
дыр.À 38 Буна ҝөрә дә бичин
Са�ибинә јалварын ки, мә�су-
лу јығмаға бичинчи ҝөндәр-
син».3

10 Сонра Иса он ики ша-
ҝирдини чағырыб онла-

ра мурдар ру�ларын үзәрин-
дә сәла�ијјәт верди.4 Бунун
сајәсиндә шаҝирдләр ҹинләри
гова биләрдиләр. Иса онлара
�әмчинин �әр ҹүр хәстәлији
вә нахошлуғу сағалтмаг сәла-
�ијјәти дә верди.

2 Он ики �әвари� бунлар-
дыр:S биринҹиси Бутрус� лә-
гәбли Шимонm вә гардашы
Андреас; U Зәбәдинин оғуллары
Јагуб вә Јә�ја;V 3 Филип вә
Бартолмај�;Ä ТомасW вә верҝи-
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јыған Мәтта�;* Алфај оғлу Ја-
губ вә Тадај�; 4 Гејрәтли Ши-
мон вә сонрадан Исаја хәјанәт
едән Јә�уда Искәрјут.+

5 Иса бу он ики шаҝирди
јола салды вә онлара тапшыр-
ды:, «Башга халгларын јанына
апаран јола чыхмајын вә Сәмә-
ријјә шә�әрләринә ҝирмәјин.-

6 Јалныз Исраил евинин ит-
миш гојунларынын јанына ҝе-
дин.¸ 7 Ҝетдијиниз јерләрдә:
“Сәмави Падша�лыг јахынла-
шыб”, — дејәрәк тәблиғ един./

8 Хәстәләри сағалдын,1 өлү-
ләри дирилдин, ҹүзамлыла-
ры тәмизләјин, ҹинләри говун.
Тәмәннасыз алмысыныз, тә-
мәннасыз да верин. 9 Кисә-
низә гызыл, ҝүмүш вә ја мис
пул гојмајын.À 10 Өзүнүзлә
нә �ејбә, нә дәјишәк көјнәк�,
нә сәндәл, нә дә әса ҝөтүрмә-
јин,3 чүнки зә�мәткеш јемәк
јемәјә лајигдир.4

11 Һансы шә�әрә вә ја кән-
дә ҝирсәниз, лајигли адамла-
ры ахтарын вә башга јерә ҝе-
дәнә гәдәр онларда галын.S

12 Бир евә ҝирәндә ев сакин-
ләрини саламлајын. 13 Әҝәр
о евдәкиләр лајигли адамдыр-
ларса, гој диләдијиниз сүл�
онларын үзәринә ҝәлсин,m јох
әҝәр лајигли дејилләрсә, гој
сүл�үнүз өзүнүзә гајытсын.
14 Һансы јердә сизи гәбул ет-
мәсәләр вә ја сөзүнүзү динлә-
мәсәләр, о евдән, јахуд о шә-
�әрдән чыханда ајағынызын
тозуну чырпын�. U 15 Әмин
олун ки, Һөкм ҝүнүндә Сәдум
вә ӘмурәV торпағынын ҹәзасы
о шә�әринкиндән јүнҝүл ола-
ҹаг.
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16 Мән сизи ҹанаварлар

арасына гузу кими ҝөндәри-
рәм, она ҝөрә дә илан кими е�-
тијатлы, ҝөјәрчин кими мәсум
олун.* 17 Инсанлардан е�ти-
јат един, чүнки онлар сизи
мә�кәмәләрә верәҹәк,+ сина-
гогларында, гамчылајаҹаглар.-

18 Мәндән өтрү сизи �өкм-
дарларын вә падша�ларын
өнүнә ҝәтирәҹәкләр.¸ Белә-
ҹә, онлара вә диҝәр халгла-
ра шә�адәт верәҹәксиниз./

19 Сизи мә�кәмәјә верәндә
нәдән вә ја неҹә данышаҹағы-
ныз барәдә нара�ат олмајын,
чүнки �әмин ан нә демәк ла-
зым олдуғуну биләҹәксиниз.1

20 Данышанда тәк олмајаҹаг-
сыныз, Атанызын мүгәддәс
ру�у сизин васитәнизлә даны-
шаҹаг.À 21 Гардаш гардашы,
ата өвладыны өлүмә верәҹәк.
Ушаглар валидејнләринә гар-
шы галхаҹаг вә онлары өлүмә
верәҹәкләр.3 22 Мәним ады-
ма ҝөрә �амы сизә нифрәт едә-
ҹәк.4 Анҹаг ахыра кими дөзән
хилас олаҹаг.S 23 Сизи бир
шә�әрдә тәгиб едәндә о бири
шә�әрә гачын.m Буну билин ки,
сиз Исраил шә�әрләринин �а-
мысыны ҝәзиб гуртармамыш
инсан Оғлу ҝәләҹәк.

24 Шаҝирд устадындан, нө-
кәр ағасындан үстүн дејил. U

25 Шаҝирд устады кими, нө-
кәр исә ағасы кими олса, бәси-
дир.V Әҝәр евин ағасыны Беел-
зебуб� адландырыбларса,Ä мә-
ҝәр ев ә�лини дә белә адлан-
дырмајаҹаглар? 26 Буна ҝөрә
дә онлардан горхмајын. Чүн-
ки елә бир ҝизли шеј јох-
дур ки, үстү ачылмасын, елә
бир сирр јохдур ки, ашкар
олмасын.W 27 Сизә гаранлыг-
да дедијими ишыгда даны-
шын, пычылты илә дејилән
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сөзләри евләрин дамындан
вәз един.* 28 Бәдәни өлдү-
рән, амма сизи ҝәләҹәк �әјат-
дан мә�рум едә билмәјәнләр-
дән горхмајын,+ әксинә, сизи
Һинном вадисиндә� мә�в ет-
мәјә гадир оландан горхун.,

29 Мәҝәр ики сәрчәни бир
гара гәпијә� сатмырлар? Һәр-
чәнд онлардан �еч бири Ата-
нызын хәбәри олмадан јерә
дүшмүр.- 30 Сизин исә ба-
шыныздакы түкләр белә, бир-
бир сајылыб. 31 Буна ҝөрә дә
горхмајын. Сиз сәрчәләрдән
гат-гат гијмәтлисиниз.¸

32 Ким инсанларын гаршы-
сында мәни таныдығыны ети-
раф етсә,/ мән дә ҝөјдәки
Атамын гаршысында ону та-
ныдығымы етираф едәҹәјәм.1

33 Амма ким инсанларын гар-
шысында мәни данса, мән дә
ҝөјдәки Атамын гаршысында
ону данаҹағам.À 34 Елә бил-
мәјин ки, мән јер үзүнә сүл�
ҝәтирмәјә ҝәлмишәм. Мән јер
үзүнә сүл� јох, гылынҹ ҝә-
тирмәјә ҝәлмишәм.3 35 Мән
оғулу атадан, гызы анадан,
ҝәлини гајынанадан ајырма-
ға ҝәлмишәм.4 36 Бәли, инса-
нын дүшмәни өз евиндәкиләр
олаҹаг. 37 Атасыны ја анасы-
ны мәндән чох истәјән мәнә
лајиг дејил, оғлуну ја гызыны
мәндән чох истәјән мәнә ла-
јиг дејил.S 38 Ишҝәнҹә дирә-
јини� ҝөтүрүб мәним ардым-
ҹа ҝәлмәјән мәнә лајиг дејил.m

39 Ҹаныны өлүмдән гуртаран
ону итирәҹәк, амма ҹаныны
мәним уғрумда итирән ону хи-
лас едәҹәк. U

40 Сизи гәбул едән мәни дә
гәбул едир, мәни гәбул едән
исә мәни ҝөндәрәни гәбул
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едир.* 41 Ким пејғәмбәри
онун пејғәмбәр олдуғу үчүн
гәбул едирсә, пејғәмбәрә ла-
јиг мүкафат алаҹаг,+ ким сале�
адамы онун сале� олдуғу үчүн
гәбул едирсә, сале�ә лајиг мү-
кафат алаҹаг вә 42 ким бу ки-
чикләрдән биринә шаҝирдим
олдуғу үчүн бир парч сәрин су
верирсә, инанын ки, мүкафат-
сыз галмајаҹаг».,

11 Иса он ики шаҝирдинә
ҝөстәриш вериб гуртар-

ды. Сонра тәблиғ етмәк вә вәз
етмәк үчүн башга шә�әрләрә
ҝетди.-

2 Зинданда олан Јә�ја¸ Мә-
си�ин ҝөрдүјү ишләр барәсин-
дә ешидәндә шаҝирдләрини
онун јанына ҝөндәриб/ 3 со-
рушду: «Ҝәлишини ҝөзләдији-
миз Мәси� сәнсән, јохса баш-
гасыны ҝөзләјәк?»1 4 Иса он-
лара деди: «Ҝедин, ешитдик-
ләринизи вә ҝөрдүкләринизи
Јә�јаја чатдырын:À 5 корла-
рын ҝөзләри ачылыр,3 топал-
лар ҝәзир, ҹүзамлылар тәмиз-
ләнир,4 карлар ешидир, өлүләр
дирилир, јохсуллара мүждә
билдирилир.S 6 Мәнимлә бағ-
лы шүб�әләрә гапылмајан нә
хошбәхтдир!»m

7 Онлар чыхыб ҝедәндән
сонра Иса ҹамаата Јә�ја �аг-
гында бунлары сөјләди: «Чөл-
лүјә нә ҝөрмәјә ҝетмишди-
низ?U Күләјин әсдирдији гамы-
шы?V 8 Онда ора нә ҝөрмәјә
ҝетмишдиниз? Зәриф либас
ҝејмиш адамы? Билмирси-
низ ки, зәриф либас ҝејәнләр
падша� сарајларында олур-
лар? 9 Јахшы, бәс ора нијә
ҝетмишдиниз? Пејғәмбәр ҝөр-
мәјә? Бәли, буну билин ки,
бу адам пејғәмбәрдән дә үс-
түндүр.Ä 10 “Сәнин габағын-
ҹа Өз елчими ҝөндәрирәм, о,
гаршында ҝедиб сәнин јо-
луну �азырлајаҹаг” сөзләри

онун �аггында јазылмышдыр.*

11 Инанын ки, бәшәр өвлад-
лары арасында Вәфтизчи Јә�-
јадан бөјүјү олмајыб, амма сә-
мави Падша�лыгда ән кичији
ондан бөјүкдүр.+ 12 Вәфтиз-
чи Јә�јанын ҝүнләриндән бу
јана инсанлар сәмави Падша�-
лыға ҹан атырлар вә бу јолда
тәслим олмајанлар она наил
олурлар., 13 Чүнки �әм Төв-
рат�, �әм Пејғәмбәрләрин ки-
табы Јә�јаја гәдәр пејғәм-
бәрлик едиб- 14 вә истәјир-
синиз инанын, истәјирсиниз
инанмајын, о, ҝәлишини ҝөз-
ләдијиниз Илјасдыр.¸ 15 Гу-
лағы олан ешитсин.

16 Бу нәсли кимә бәнзә-
дим?/ О, базар мејданын-
да отуруб бири диҝәринә:
17 “Биз сизин үчүн түтәк чал-
дыг, амма сиз ојнамадыныз,
биз ағы дедик, амма сиз кәдәр-
дән синә дөјмәдиниз”, — дејән
ушаглара бәнзәјир. 18 Сиз дә
онлар кими. Јә�ја ҝәлиб нә је-
јир, нә ичир, амма ҹамаат де-
јир: “Онда ҹин вар”. 19 Ин-
сан Оғлу ҝәлиб �әм јејир, �әм
ичир,1 инсанлар јенә дејир-
ләр: “Будур �а, гарынгулу вә
шәраб дүшкүнү, верҝијыған-
ларын вә ҝүна�лыларын дос-
ту”.À Нә олурса олсун, �икмәт
әмәлләри сајәсиндә �аглы чы-
хыр».3

20 Сонра Иса әксәр гүдрәт-
ли ишләрини ҝөстәрдији шә-
�әрләри, төвбә етмәдикләри
үчүн, итти�ам етмәјә башла-
ды: 21 «Вај �алына, Хорәзин!
Вај �алына, Бејтсәјда! Чүнки
сиздә ҝөрүлмүш гүдрәтли иш-
ләр Сур вә Сидон шә�әрлә-
риндә ҝөрүлсәјди, онлар чох-
дан чула бүрүнүб күл ичиндә
отурмуш вә төвбә етмишди-
ләр.4 22 Буна ҝөрә дә билин,
Һөкм ҝүнү Сур вә Сидон шә-
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�әрләринин ҹәзасы сизинкин-
дән јүнҝүл олаҹаг.* 23 Еј Кә-
фәрна�ум,+ елә билирсән, ҝөј-
ләрә гәдәр јүксәләҹәксән?
Хејр! Бирбаша Мәзара� дүшә-
ҹәксән!, Чүнки сәндә едилән
гүдрәтли ишләр Сәдумда едил-
сәјди, о, бу ҝүнә гәдәр ду-
рарды. 24 Буна ҝөрә дә бил,
Һөкм ҝүнү Сәдум дијарынын
ҹәзасы сәнинкиндән јүнҝүл
олаҹаг».-

25 Сонра Иса деди: «Еј Ата,
еј јерин, ҝөјүн Са�иби! Һа-
мынын гаршысында Сәнә шү-
күр едирәм, чүнки бунлары
�икмәтли вә ағыллы адам-
лардан ҝизләдиб көрпәләрә
ачдын.¸ 26 Бәли, Ата, чүн-
ки Сән белә мәслә�әт билдин.
27 Атам �әр шеји мәнә вериб./

Оғулу Ата гәдәр �еч ким та-
нымыр.1 Атаны да Оғул гә-
дәр вә Оғулун танытмаг ис-
тәдији адам гәдәр �еч кәс та-
нымыр.À 28 Еј бүтүн зә�мәт-
кешләр вә јүкү ағыр оланлар,
јаныма ҝәлин, мән сизә тәра-
вәт верәҹәјәм. 29 Бојундуру-
ғуму үзәринизә ҝөтүрүн вә
мәндән өјрәнин, чүнки мән
�әлим вә гәлбән тәвазөка-
рам.3 Онда ҹаныныз тәравәт-
ләнәр. 30 Чүнки бојундуру-
ғум ра�ат, јүкүм јүнҝүлдүр».

12 Бир шәнбә ҝүнү Иса зә-
миләрин арасындан ке-

чирди. Онун шаҝирдләри аҹ
идиләр вә сүнбүлләри дәриб
јемәјә башладылар.4 2 Буну
ҝөрән фәрисиләр она де-
диләр: «Бах, сәнин шаҝирдлә-
рин шәнбә ҝүнү гадаған олун-
муш иши ҝөрүрләр».S 3 Иса
онлара деди: «Мәҝәр охума-
мысыныз, Давудла јолдашла-
ры аҹанда Давуд нә етмиш-
ди?m 4 Алла�ын евинә ҝир-
дијини вә јолдашлары илә
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бирликдә тәгдим чөрәкләри-
ни� једијини мәҝәр билмир-
синиз?* Һалбуки онлар гану-
на ҝөрә о чөрәкләри јејә бил-
мәздиләр, о чөрәкләри јалныз
ка�инләр јејә биләрди.+ 5 Ја-
худ Төвратда� охумамысыныз
ки, шәнбә ҝүнләри ка�инләр
мәбәддә шәнбә ҝүнүнү позур-
лар, амма ҝүна�кар сајылмыр-
лар?, 6 Буну билин ки, бура-
да мәбәддән дә бөјүк бир адам
дуруб.- 7 Әҝәр сиз “Мән гур-
бан јох,¸ мәр�әмәт истәји-
рәм”/ сөзләринин мәнасыны
баша дүшсәјдиниз, ҝүна�сыз
адамлары мә�кум етмәздиниз.
8 Чүнки инсан Оғлу шәнбә-
нин ағасыдыр».1

9 Иса орадан чыхыб он-
ларын синагогуна ҝәлди.
10 Орада әли гурумуш бир
адам варды.À Исаны тәгсир-
ләндирмәјә бир бә�анә тапмаг
үчүн ондан сорушдулар: «Га-
нуна ҝөрә шәнбә ҝүнү адам
сағалтмаг олар?»3 11 Иса он-
лара ҹаваб верди: «Аранызда
елә адам вармы ки, бирҹә го-
јуну олса вә �әмин гојун шән-
бә ҝүнү чалаја дүшсә, ону ора-
дан чыхармасын?4 12 Амма
ҝөр инсан гојундан нә гә-
дәр гијмәтлидир! Бәли, гану-
на ҝөрә шәнбә ҝүнү саваб
иш ҝөрмәк олар». 13 Сонра
о, шикәст адама деди: «Әлини
узат». О адам әлини узат-
ды вә гурумуш әли о бириси
кими сапсағлам олду. 14 Фә-
рисиләр чыхыб Исаны өл-
дүрмәк үчүн суи-гәсд �азыр-
ладылар. 15 Иса бундан хә-
бәр тутанда орадан узаглаш-
ды. Онун далынҹа чохлу адам
ҝетдиS вә Иса онларын �а-
мысыны сағалтды. 16 Сонра
онлара бәрк-бәрк тапшырды
ки, онун ким олдуғуну �еч
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кәсә демәсинләр.* 17 Беләҹә,
Әшија пејғәмбәр васитәсилә
дејилмиш бу сөзләр јеринә
јетди:

18 «Будур, Мәним сечдијим,
үрәјимҹә олан+ әзиз гулум!,

Мән она мүгәддәс ру�уму ве-
рәҹәјәм- вә о, халглара әдалә-
тин нә олдуғуну иза� едә-
ҹәк. 19 О мүба�исә етмәјә-
ҹәк,¸ сәсини галдырмајаҹаг,
баш күчәләрдә сәси чыхма-
јаҹаг. 20 Һагг-әдаләти зәфәрә
чатдырмајынҹа сынмыш гамы-
шы әзмәјәҹәк,/ көзәрән пилтә-
ни сөндүрмәјәҹәк. 21 Үммәт-
ләр онун адына үмид бағлаја-
ҹаг».1

22 Сонра Исанын јанына
ичинә ҹин ҝирмиш кор вә лал
бир адам ҝәтирдиләр. Иса ону
сағалтды, онун дили вә ҝөзлә-
ри ачылды. 23 Ҹамаат бу ишә
�ејран галыб деди: «Бәлкә, Да-
вуд Оғлу елә будур?» 24 Фә-
рисиләр исә буну ешидәндә де-
диләр: «О, ҹинләри елә ҹин-
ләрин �өкмдары Беелзебубун
әли илә говур!»À 25 Онларын
фикирләрини билән Иса деди:
«Дахилдән парчаланмыш �әр
бир падша�лыг дағылаҹаг вә
дахилдән парчаланмыш шә�әр
вә ја ев дурмајаҹаг. 26 Ејнилә
дә, әҝәр Шејтан Шејтаны го-
вурса, демәли, о, дахилдән
парчаланыб. Белә исә, онун
падша�лығы неҹә дураҹаг?
27 Әҝәр мән ҹинләри Беелзе-
бубун әли илә говурамса, ҝөрә-
сән, сизин шаҝирдләриниз он-
лары кимин әли илә говурлар?
Буна ҝөрә дә сизи онлар мә�-
кум едәҹәкләр. 28 Јох әҝәр
мән ҹинләри Алла�ын ру�у
илә говурамса, демәли, Алла-
�ын Падша�лығы ҝәлиб, си-
зин исә хәбәриниз јохдур.3

29 Кимсә ҝүҹлү бир адамын
евинә неҹә ҝириб вар-дөвлә-
тини талаја биләр? Ҝәрәк әв-

вәлҹә онун әл-голуну бағла-
сын, сонра евини гарәт етсин.
30 Мәним тәрәфимдә олмајан
мәним әлеј�имәдир вә мәним-
лә бир јердә јығмајан дағы-
дыр.*

31 Буна ҝөрә сизә дејирәм:
�әр ҹүр ҝүна� вә күфр бағыш-
ланаҹаг, анҹаг мүгәддәс ру-
�а гаршы сөјләнилмиш күфр
бағышланмајаҹаг.+ 32 Мисал
үчүн, кимсә инсан Оғлунун
әлеј�инә бир сөз десә, бағыш-
ланаҹаг,, анҹаг мүгәддәс ру-
�ун әлеј�инә сөз дејән ба-
ғышланмајаҹаг. О, нә бу дөвр-
дә�, нә дә ҝәләҹәк дөврдә әфв
олунмајаҹаг.-

33 Јетишдирдијиниз ағаҹ
јахшыдырса, мејвәси дә јах-
шы олаҹаг, јох әҝәр чүрүк-
дүрсә, мејвәси дә чүрүк ола-
ҹаг. Ағаҹ мејвәсиндән таны-
нар.¸ 34 Әфи илан балала-
ры,/ сиз пис олдуғунуз �алда,
неҹә јахшы шејләр даныша
биләрсиниз? Ахы инсан үрә-
јиндә ашыб-дашан фикирлә-
ри дилә ҝәтирир.1 35 Јахшы
адам өзүнүн јахшы хәзинә-
синдән јахшы шејләр чыха-
рыр, пис адам исә пис хә-
зинәсиндән пис шејләр чыха-
рыр.À 36 Ону билин ки, �әр
бир инсан дедији �әр бош сөзә
ҝөрә Һөкм ҝүнүндә ҹаваб ве-
рәҹәк.3 37 Бәли, инсан сөз-
ләринә ҝөрә ја бәраәт газана-
ҹаг, ја да мә�кум олунаҹаг».

38 О заман мирзәләрдән вә
фәрисиләрдән бәзиләри Исаја
деди: «Устад, истәјирик, бизә
бир әламәт ҝөстәрәсән».4

39 Иса онлара ҹаваб верди:
«Пис вә зинакар нәсил �әми-
шә әламәт ахтарыр, анҹаг она
Јунус пејғәмбәрин әламәтин-
дән башга әламәт верилмәјә-
ҹәк.S 40 Јунус нә�әнҝ балы-
ғын гарнында үч ҝүн, үч ҝеҹә
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галдығы кими,* инсан Оғлу
да јерин бағрында үч ҝүн,
үч ҝеҹә галаҹаг.+ 41 Һөкм
вахты нејнәвалылар бу нәс-
лин адамлары илә бәрабәр ди-
рилиб онлары мә�кум едә-
ҹәк, чүнки нејнәвалылар Ју-
нусун сөзләрини ешидиб төв-
бә етдиләр,, �албуки бурада
Јунусдан да�а бөјүк инсан
дуруб.- 42 Һөкм вахты ҹәнуб
мәликәси бу нәслин адамлары
илә бирликдә дирилиб онлары
мә�кум едәҹәк. Чүнки мәликә
Сүлејманын �икмәтини динлә-
мәк үчүн дүнјанын о башын-
дан дуруб ҝәлмишди,¸ �әрчәнд
бурада Сүлејмандан да�а �ик-
мәтлиси дуруб./

43 Мурдар ру� инсандан
чыхандан сонра өзүнә ра�ат
јер тапмаг үчүн гураг јерлә-
ри ҝәзиб-долашыр, амма ра-
�ат јер тапмыр.1 44 Сонра
өз-өзүнә дејир: “Гој чыхды-
ғым евә гајыдым”. Ҝери гајы-
данда ҝөрүр ки, ора бошдур,
силиниб-сүпүрүлүб вә бәрбә-
зәк ичиндәдир. 45 Сонра ҝе-
дир вә өзүндән гат-гат пис
олан башга једди ру� ҝәтирир.
Онлар ичәри ҝириб орада ја-
шајырлар. О адамын сону әв-
вәлкиндән да�а бетәр олур.À

Бу пис нәслин дә сону белә
олаҹаг».

46 Иса ҹамаатын гаршысын-
да данышаркән анасы вә гар-
дашлары3 ҝәлиб бајырда дур-
дулар. Онлар Иса илә даныш-
маг истәјирдиләр.4 47 Бир нә-
фәр Исаја деди: «Анан вә
гардашларын бајырдадырлар,
сәнинлә данышмаг истәјир-
ләр». 48 Иса она деди: «Мә-
ним анам вә гардашла-
рым кимдир?» 49 Сонра әли-
ни шаҝирдләринә тәрәф уза-
дыб деди: «Будур мәним анам
вә гардашларым!S 50 Ҝөјдәки
Атамын ирадәсини јеринә јети-

рән мәним гардашым, баҹым вә
анамдыр».*

13 О ҝүн Иса евдән чы-
хыб дәнизин са�илин-

дә отурмушду. 2 Онун јаны-
на о гәдәр адам ҝәлди ки, Иса
гајыға миниб әјләшди. Ҹамаат
исә са�илдә дајанды.+ 3 Иса
мәсәлләрлә данышмаға башла-
ды:, «Бир әкинчи тохум сәпмә-
јә чыхды.- 4 Тохум сәпәркән
тохумлардан бәзиләри јол кә-
нарына дүшдү вә гушлар ҝә-
либ онлары дәнләди.¸ 5 Ди-
ҝәрләри торпағы аз олан даш-
лыға дүшдү вә торпаг дәрин
олмадығындан дәр�ал ҹүҹәр-
ди./ 6 Амма ҝүнәш чыханда
онлар солду вә көкү олмады-
ғындан гуруду. 7 Башгалары
тиканлыға дүшдү. Тикан кол-
лары бөјүјүб онлары боғду.1

8 Бәзиләри исә мүнбит торпа-
ға дүшдү вә бар ҝәтирди.
Бири јүзгат, диҝәри алтмыш-
гат, о бириси отузгат бар вер-
ди.À 9 Гулағы олан гој ешит-
син!»3

10 Шаҝирдләр Исаја јахын-
лашыб сорушдулар: «Нијә он-
лара �әр шеји мәсәлләрлә
данышырсан?»4 11 Иса ҹаваб
верди: «Сизә сәмави Падша�-
лығын мүгәддәс сирләри-
ни баша дүшмәк әнамы ве-
рилиб,S онлара исә верил-
мәјиб. 12 Кимин варыдырса,
она да�а чох вериләҹәк вә
онда боллуг олаҹаг, амма ки-
мин јохудурса, әлиндәки дә
алынаҹаг.m 13 Буна ҝөрә дә
онларла данышанда мәсәл-
ләрлә данышырам, чүнки ба-
хырлар, амма �еч нә ҝөр-
мүрләр, ешидирләр, амма
�еч нә баша дүшмүрләр,
мәғзини тутмурлар. U 14 Әши-
ја пејғәмбәрин бу сөзләри он-
ларын үзәриндә јеринә је-
тир: “Ешитмәјинә ешидәҹәк-
синиз, амма бир шеј баша
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дүшмәјәҹәксиниз. Бахмағына
бахаҹагсыныз, амма бир шеј
ҝөрмәјәҹәксиниз.* 15 Чүнки
бу халгын үрәји күтләшиб. Гу-
лаглары ешидир, амма �ај вер-
мирләр. Ҝөзләрини јумублар
ки, ҝөзләри илә ҝөрмәсинләр,
гулаглары илә ешитмәсинләр,
үрәкләри илә дәрк етмәсинләр
вә ҝери дөнмәсинләр ки, Мән
онлара шәфа верим”.+

16 Сизин исә ҝөзләриниз
бәхтијардыр, чүнки ҝөрүр, гу-
лагларыныз бәхтәвәрдир, чүн-
ки ешидир., 17 Буну билин
ки, чохлу пејғәмбәр вә сале�
адам сизин ҝөрдүјүнүзү ҝөр-
мәји арзуламыш, амма ҝөр-
мәмишдир,- ешитдикләринизи
ешитмәк истәмиш, амма ешит-
мәмишдир.

18 Инди исә әкинчи �аггын-
дакы мәсәлин мәнасына гу-
лаг асын.¸ 19 Инсан Падша�-
лыг �аггындакы сөзү ешидир,
лакин мәнасыны анламырса,
Шәрир/ ҝәлиб о адамын үрә-
јинә сәпилмиш тохуму апа-
рыр. Бу, јол кәнарына сәпил-
миш тохумдур.1 20 Дашлыға
дүшмүш тохум о адама аиддир
ки, сөзү ешидир вә ону дәр�ал
севинҹлә гәбул едир.À 21 Ла-
кин көк салмадығы үчүн чох
галмыр, сөзә ҝөрә чәтинлик,
тәгиб башлајанда дәр�ал има-
ны сарсылыр. 22 Тиканлыға
дүшмүш тохум о адама аид-
дир ки, сөзү ешидир, лакин бу
зәманәнин гајғылары3 вә вар-
дөвләтин алдадыҹы гүввәси
сөзү боғур вә о бар вермир.4

23 Мүнбит торпагда әкилмиш
тохум исә о адама аиддир ки,
сөзү ешидир, мәнасыны дәрк
едир вә бар верир: бири јүзгат,
бири алтмышгат, о бириси дә
отузгат».S

24 Иса онлара башга бир
мәсәл чәкди: «Сәмави Падша�-
лыг өз тарласында јахшы то-

хум әкмиш адама бәнзәјир.
25 Адамлар јатанда онун дүш-
мәни ҝәлди, буғданын арасы-
на алаг тохуму сәпиб ҝетди.
26 Буғда ҹүҹәриб сүнбүл ҝә-
тирәндә алаг отлары да чых-
ды. 27 Нөкәрләр ҝәлиб ев са-
�ибинә дедиләр: “Аға, мәҝәр
сән тарлада јахшы тохум әкмә-
мишдин? Неҹә олур ки, орада
алаг отлары битиб?” 28 Аға-
лары онлара деди: “Буну дүш-
мән едиб”.* Нөкәрләр деди-
ләр: “Истәјирсән, ҝедиб алаг
отларыны јығаг?” 29 Ағала-
ры деди: “Јох, гојун галсын.
Алаг отларыны јығанда бир-
дән буғданы да чыхарарсы-
ныз. 30 Гој икиси дә бичинә
гәдәр бир јердә бөјүсүн. Бичин
вахты мән бичинчиләрә дејә-
ҹәјәм: “Әввәлҹә алаг отлары-
ны јығыб дәрз бағлајын вә јан-
дырын, сонра исә буғданы мә-
ним анбарыма топлајын”».+

31 Иса онлара да�а бир мә-
сәл чәкди: «Сәмави Падша�-
лыг бир адамын өз тарла-
сында әкдији хардал тохумуна
бәнзәјир., 32 Хардал тохуму
тохумлар арасында ән хырда-
сы олса да, бөјүјәндә бостан
биткиләри арасында ән јекәси
олур, �әтта ағаҹа чеврилир вә
ҝөј гушлары ҝәлиб онун будаг-
ларында јува салыр».

33 Онлара башга бир мә-
сәл чәкди: «Сәмави Падша�-
лыг мајаја бәнзәјир. Гадын ону
үч ири габ� уна гатыр вә бүтүн
хәмир аҹыјыр».-

34 Иса бүтүн бунлары ҹа-
маата мәсәлләрлә данышды.
Бәли, Иса онларла данышан-
да �әмишә мәсәл чәкирди.¸

35 Беләҹә, пејғәмбәр васитә-
силә дејилмиш бу сөзләр јери-
нә јетди: «Ағзымы мәсәлләрлә
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ачаҹағам, әзәлдән� ҝизли сах-
ланылмыш сирләри бәјан едә-
ҹәјәм».*

36 Иса ҹамааты јола салан-
дан сонра евә ҝәлди. Шаҝирд-
ләри онун јанына ҝәлиб де-
диләр: «Тарладакы алаг от-
лары мәсәлини бизә иза� ет».
37 Иса сөзә башлады: «Јахшы
тохуму сәпән инсан Оғлудур.
38 Тарла дүнјадыр,+ јахшы то-
хум Падша�лығын оғуллары,
алаг отлары исә Шәририн
оғулларыдыр., 39 Алаг отуну
әкән дүшмән Иблисдир. Бичин
бу дөврүн јекуну, бичинчиләр
исә мәләкләрдир. 40 Алаг от-
лары јығылыб одда јандырыл-
дығы кими, бу дөврүн јекунун-
да да белә олаҹаг.- 41 Инсан
Оғлу өз мәләкләрини ҝөндәрә-
ҹәк. Мәләкләр ҝүна�а сүрүк-
ләјән �әр шеји вә ганунсуз иш-
ләр ҝөрән �әр кәси онун Пад-
ша�лығындан јығыб 42 одлу
күрәјә атаҹаглар.¸ Онлар ора-
да ағлашыб дишләрини гы-
ҹајаҹаглар. 43 Сале�ләр исә
о вахт Аталарынын Падша�-
лығында ҝүнәш кими парлаја-
ҹаглар./ Гулағы олан ешитсин.

44 Сәмави Падша�лыг чөл-
дә ҝизләдилмиш хәзинәјә бән-
зәјир. Ону бир нәфәр тапыб
ҝизләтди. Сонра севинҹиндән
ҝедиб �әр шејини сатды вә
ораны алды.1

45 Сәмави Падша�лыг �әм-
чинин әла мирвариләр ах-
таран таҹирә бәнзәјир. 46 О,
чох гијмәтли бир мирвари та-
панда ҝедиб дәр�ал �әр ше-
јини сатды вә о мирварини
алды.À

47 Сәмави Падша�лыг �әм-
чинин дәнизә атылан вә ичинә
ҹүрбәҹүр балыг дүшән тора
бәнзәјир. 48 Тор балыгла до-
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ланда ону са�илә чыхартды-
лар вә отуруб јахшы балыгла-
ры габлара јығдылар,* јарар-
сыз балыглары исә туллады-
лар.+ 49 Бу дөврүн јекунунда
да белә олаҹаг. Мәләкләр ҝә-
либ писләри сале�ләрдән ајы-
раҹаг 50 вә онлары одлу кү-
рәјә атаҹаг. Онлар орада
�өнкүр-�өнкүр ағлајыб дишлә-
рини гыҹајаҹаглар.

51 Бүтүн бунларын мәнасы-
ны баша дүшдүнүз?» Шаҝирд-
ләр: «Бәли», — дејә ҹаваб вер-
диләр. 52 Сонра Иса онлара
деди: «Белә исә, сәмави Пад-
ша�лыг �аггында �әгигәти өј-
рәниб буну башгаларына өј-
рәдән �әр адам хәзинәсиндән
тәзә вә кө�нә шејләр чыхаран
ев са�ибинә бәнзәјир».

53 Иса мәсәлләри данышыб
гуртарды вә јола дүшдү.
54 Өз доғма јурдуна гајыдан-
дан сонра, онларын синаго-
гунда вәз етмәјә башлады. Ҹа-
маат мәәттәл галыб дејирди:
«Бу адамда бу гәдәр �икмәт �а-
радандыр? Бу мөҹүзәләри ки-
мин ҝүҹү илә едир?- 55 Мә-
ҝәр бу, дүлҝәрин оғлу дејил?¸

Анасынын да ады Мәрјәм де-
јил? Мәҝәр бу, Јагуб, Јусиф,
Шимон вә Јә�уданын гардашы
дејил?/ 56 Бүтүн баҹылары
да арамызда дејилләрми? Елә
исә бу адамда бүтүн бунлар
�арадандыр?»1 57 Буна ҝөрә
дә ону гәбул етмәдиләр.À Онда
Иса деди: «Пејғәмбәрин �өр-
мәт ҝөрмәдији јер варса, о да
өз јурду, өз евидир».3 58 Иса
онларын иман ҝәтирмәдијинә
ҝөрә орада чох мөҹүзә ҝөстәр-
мәди.

14 О вахт �аким Һирод�
Иса4 �аггында ҝедән

сө�бәтләри ешитди 2 вә нө-
кәрләринә деди: «Бу, Вәфтизчи

58B5 � ÁS`\/ �ZbS]*D �º¸ÀbÀ +*fD

�¿�D 57
* ˛+ ;<B6

+ �b 68B58
�Y 5>B5<
�W 5B:

, �Ñ <B88

- �b 57B7>

¸ �b 57B7>

/ ÁV 9B75

1 �] 7B;

À �] 7B<
��������������������

�*¸ aºbdZ
* �, 55B=

+ �, 55B56

, �b 6B67

- �` :B5O:

¸ �V 8B66
�Ñ :B86

/ �b 56B8:
�Ñ 6B56
Á, 5B58
5�` =B9
�b 5B5=

1 �Ñ ;B59

À 5�b 6B;E <

3 �` :B8
�V 8B68
�Ñ 8B88

��������������������

�¿�D 58
4 �` :B58
�V =B;O=
Á, 8B6;



�¿��� 58B7—6= 1312
Јә�јадыр. О дирилиб, буна
ҝөрә дә бу гүдрәтли ишлә-
ри ҝөрүр».* 3 Һирод гардашы
Филипин арвады Һиродиада-
ја ҝөрә Јә�јаны тутуб зинда-
на атмышды.+ 4 Чүнки Јә�ја
она дејирди: «Сәнин о гадын-
ла јашамағын дүзҝүн дејил».,

5 Һирод ону өлдүрмәк истә-
јирди, амма халгдан горхурду,
чүнки �амы ону пејғәмбәр би-
лирди.- 6 Һиродун ад ҝүнү¸

гејд едиләндә Һиродиаданын
гызы мәҹлисдә рәгс етди. Һи-
род гызын рәгсини елә бә-
јәнди ки,/ 7 она истәдији �әр
шеји верәҹәјинә анд ичди.
8 Онда гыз анасынын өјрәт-
дији кими белә деди: «Вәф-
тизчи Јә�јанын башыны си-
нидә мәнә вер».1 9 Падша�
дилхор олду, амма �әм анд
ичдијинә ҝөрә, �әм дә мәҹ-
лисдә әјләшмиш гонаглара
ҝөрә гызын сөзүнү јерә салма-
ды. 10 О, зиндана адам ҝөн-
дәриб Јә�јанын бојнуну вур-
дурду. 11 Онун башыны бир
синидә ҝәтириб гыза вер-
диләр, гыз да апарыб анасы-
на верди. 12 Сонра Јә�јанын
шаҝирдләри онун ҹәсәдини
апарыб дәфн етдиләр вә ҝә-
либ бу �адисәни Исаја даныш-
дылар. 13 Иса буну ешидән-
дә тәкликдә галмаг үчүн гајы-
ға миниб сакит бир јерә чәкил-
ди. Амма ҹамаат бундан хәбәр
тутанда шә�әрләрдән ахышыб
гуру илә онун далынҹа ҝетди.À

14 Иса гајыгдан чыханда
бөјүк бир изди�ам ҝөрдү. Иса-
нын онлара јазығы ҝәлди3 вә
араларындакы хәстәләри са-
ғалтды.4 15 Ахшам дүшәндә
шаҝирдләр она јахынлашыб
дедиләр: «Бура чөллүкдүр,
�ава да артыг гаралыб. Ҹа-
мааты бурах, гој кәндләрә
ҝедиб өзләринә јемәјә бир
шеј алсынлар».S 16 Иса онла-

ра деди: «Ҝетмәләринә е�-
тијаҹ јохдур. Сиз онлара јемәк
верин». 17 Шаҝирдләр деди-
ләр: «Бурада ҹәми беш чөрәк
вә ики балыг вар». 18 Иса
деди: «Онлары мәнә ҝәти-
рин». 19 Сонра ҹамаата деди
ки, отун үстүндә отурсунлар.
О, беш чөрәји вә ики балығы
ҝөтүрдү, ҝөјә бахыб дуа елә-
ди.* Сонра чөрәкләри бөлүб
шаҝирдләринә верди, шаҝирд-
ләр дә онлары ҹамаата пајла-
дылар. 20 Беләликлә, �амы
јејиб дојду. Артыг галмыш
тикәләрдән он ики долу сә-
бәт јығылды.+ 21 Гадынлары
вә ушаглары чыхмагла чөрәк
јејән кишиләрин сајы тәхми-
нән беш мин нәфәр иди.,

22 Бундан дәр�ал сонра Иса
шаҝирдләринә деди ки, гајы-
ға миниб о бири са�илә үзсүн-
ләр. Өзү исә ҹамааты јола сал-
маг үчүн орада галды.-

23 Иса ҹамааты јола салан-
дан сонра дуа етмәк үчүн
даға галхды.¸ О, ахшамадәк
дағда тәк галды. 24 Гајыг са-
�илдән хејли� узаглашмышды.
Күләк гаршыдан әсдији үчүн
далғалар гајығы атыб-тутурду.
25 Сә�әрә јахын� Иса сујун
үстү илә јеријәрәк онларын
јанына ҝәлди. 26 Онун су-
јун үстү илә јеридијини ҝө-
рән шаҝирдләр ва�имәләнди-
ләр вә горхудан: «Кабус, ка-
бус!» — дејә гышгырдылар.
27 Лакин Иса дәр�ал онла-
ра деди: «Мәнәм, горхмајын,
ҹәсарәтли олун!»/ 28 Бутрус
деди: «Аға, әҝәр сәнсәнсә,
мәнә әмр ет сујун үстү илә
јанына ҝәлим». 29 Иса она
деди: «Ҝәл!» Бутрус гајыгдан
чыхыб сујун үстү илә Исаја тә-
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рәф ҝетди. 30 Анҹаг фырты-
наја баханда горхуб батмаға
башлады вә: «Аға, мәни хилас
ет!» — дејә гышгырды. 31 Иса
тез әлини узадыб ону тутду вә
деди: «Еј аз иманлы, нә үчүн
шүб�ә етдин?»* 32 Онлар га-
јыға миндикдән сонра фыр-
тына сакитләшди. 33 Бу за-
ман гајыгдакылар Исанын гар-
шысында тәзим едиб дедиләр:
«Сән, доғрудан да, Алла�ын
Оғлусан�». 34 Сонра о бири
са�илә јан алыб Ҝеннесарет
торпағына ҝәлдиләр.+

35 О әразинин сакинләри
Исаны таныјанда бүтүн әтраф
кәндләрә хәбәр ҝөндәрдиләр
вә ҹамаат бүтүн хәстәләрини
онун јанына ҝәтирди. 36 Он-
лар Исаја јалварырдылар ки,
�еч олмаса палтарынын са-
чағына тохунсунлар, вә пал-
тарына тохунанларын �амысы
тамамилә сағалырды.

15 Јерусәлимдән фәриси-
ләр вә мирзәләр Иса-

нын јанына ҝәлиб дедиләр:-

2 «Нијә сәнин шаҝирдләрин
дәдә-бабаларымызын гојдуғу
адәт-әнәнәни позур? Мисал
үчүн, онлар јемәкдән габаг әл-
ләрини јумурлар�».¸

3 Иса онлара ҹаваб верди:
«Бәс сиз нијә өз әнәнәләрини-
зә ҝөрә Алла�ын әмрини по-
зурсунуз?/ 4 Мисал үчүн, Ал-
ла� белә дејиб: “Атана вә ана-
на �өрмәт ет”1 вә “Атасыны
ја анасыны тә�гир едән өлдү-
рүлмәлидир”.À 5 Сиз исә де-
јирсиниз: “Атасына ја анасы-
на: “Сәни сахламаг үчүн нәјим
варса, �амысы Алла�а �әср
едилмиш бәхшишдир”, — де-
јән3 6 атасына �өрмәт етмә-
јә биләр”. Бунунла сиз өз әнә-
нәниздән өтрү Алла�ын сөзү-
нү �ечә ендирмисиниз.4 7 Еј
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икиүзлүләр, Әшија сизин �аг-
гынызда јахшы пејғәмбәрлик
едиб:* 8 “Бу халг Мәнә дилдә
�өрмәт едир, үрәкдә исә Мән-
дән чох узагдырлар. 9 Онлар
Мәнә әбәс јерә ибадәт едир-
ләр, чүнки онларын өјрәтдик-
ләри ади инсан әмрләридир”».+

10 Бу сөзләрдән сонра Иса ҹа-
мааты јанына чағырыб деди:
«Гулаг асын вә сөзләрими
дәрк един., 11 Инсаны једији
шејләр мурдар етмир, ону
ағыздан чыхан шејләр мурдар
едир».-

12 Онда шаҝирдләр јахын-
лашыб она дедиләр: «Хәбә-
рин вар ки, фәрисиләр сә-
нин сөзләриндән гәзәбләниб-
ләр?»¸ 13 Иса онлара ҹаваб
верди: «Ҝөјдәки Атамын әкмә-
дији �әр бир битки көкүн-
дән гопарылаҹаг. 14 Гој гә-
зәбләнсинләр. Онлар кор бә-
ләдчидирләр. Әҝәр кор кора
бәләдчилик едәрсә, икиси дә
гујуја дүшәр»./ 15 Бутрус она
деди: «О мәсәли бизә баша
сал». 16 Иса деди: «Јәни сиз
дә �әлә баша дүшмәмисиниз?1

17 Мәҝәр билмирсиниз ки, ин-
санын једији �әр шеј бағырсаг-
лардан кечиб бајыра чыхыр?
18 Ағыздан чыхан шејләр исә
үрәкдән ҝәлир. Бах, бунлар
адамы мурдар едир.À 19 Ми-
сал үчүн, пис фикирләр,3 гәтл,
зина, әхлагсызлыг�, оғурлуг,
јалан ша�идлик, күфр үрәкдән
чыхыр. 20 Адамы белә шеј-
ләр мурдар едир. Јујулмамыш
әллә чөрәк јемәк исә адамы
мурдар етмир».

21 Иса орадан чыхыб Сур
вә Сидон әразисинә ҝетди.4

22 Орада јашајан бир финики-
јалы гадын ҝәлиб уҹадан деди:
«Аға, Давуд Оғлу, мәнә рә�мин
ҝәлсин. Ҹинләр гызыма зүлм
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едирләр».* 23 Иса она бир
кәлмә сөз демәди. Белә олдуг-
да шаҝирдләри Исаја јахынла-
шыб дедиләр: «Она де чы-
хыб ҝетсин. Бајагдан далы-
мызҹа дүшүб гышгырыр».
24 Иса деди: «Мән јалныз Ис-
раил евинин итмиш гојунла-
рынын јанына ҝөндәрилми-
шәм».+ 25 Гадын јахынлашды
вә тәзим едиб деди: «Аға,
мәнә көмәк елә!» 26 Иса га-
дына деди: «Чөрәји ушагларын
әлиндән алыб күчүкләрин га-
бағына атмаг дүзҝүн дејил».
27 Гадын деди: «Дүз дејирсән,
Аға, амма ахы күчүкләр дә аға-
ларынын сүфрәсиндән төкү-
лән гырынтылары јејирләр».,

28 Онда Иса гадына деди: «Еј
гадын, сән бөјүк иман са�и-
бисән. Гој истәдијин кими ол-
сун». Онун гызы дәр�ал са-
ғалды.

29 Иса орадан чыхыб јолу-
на давам етди. О, Ҹәлилә дә-
низинә ҝәлди- вә даға гал-
хыб отурду. 30 Бу заман Иса-
нын јанына чохлу адам ҝәлди.
Онларын арасында топал, ши-
кәст, кор, лал вә башга хәстә-
ләр варды. Ҹамаат хәстәләри
Исанын ајағы алтына узадыр-
ды вә о, хәстәләри сағалдыр-
ды.¸ 31 Ҹамаат лалларын да-
нышдығыны, корларын ҝөрдү-
јүнү, шикәстләрин сағалдығы-
ны, топалларын јеридијини
ҝөрәндә �ејрәтә ҝәлди вә Ис-
раилин Алла�ыны мәд� етди./

32 Иса шаҝирдләрини ја-
нына чағырыб деди: «Ҹамаа-
та јазығым ҝәлир.1 Артыг үч
ҝүндүр ки, јанымдадырлар,
�еч нә јемәјибләр. Онлары аҹ
јола салмаг истәмирәм. Јолда
тагәтдән дүшәрләр».À 33 Ша-
ҝирдләр исә она дедиләр: «Бу
чөл-бијабанда бу бојда ҹа-
маат үчүн �арадан чөрәк та-
паг?»3 34 Иса онлара деди:

«Нечә чөрәјиниз вар?» Он-
лар дедиләр: «Једди чөрәји-
миз вар, бир нечә дәнә дә хыр-
да балығымыз». 35 Иса ҹа-
маата деди ки, јерә отур-
сунлар, 36 сонра �әмин једди
чөрәји вә балыглары ҝөтүрдү,
шүкүр едиб чөрәји бөлдү вә
шаҝирдләринә вермәјә башла-
ды, онлар да ҹамаата пајлады-
лар.* 37 Һамы јејиб дојду. Ар-
тыг галан тикәләрдән једди
долу сәбәт јығылды.+ 38 Га-
дынлары вә ушаглары чыхмаг-
ла јејәнләрин сајы дөрд мин
киши иди. 39 Иса ҹамааты
јола саландан сонра гајыға ми-
ниб Мәҹдән торпағына ҝәлди.,

16 Орада фәрисиләр вә сад-
дукиләр Исанын јанына

ҝәлиб ону сынамаг мәгсәди-
лә ҝөјдән бир әламәт ҝөстәр-
мәсини истәдиләр.- 2 Иса он-
лара ҹаваб верди: «Ахшам
дүшәндә дејирсиниз: “Һава
јахшы олаҹаг, чүнки ҝөјүн
үзү гыпгырмызыдыр”, 3 сүб�
чағы исә дејирсиниз: “Һәрчәнд
ҝөј гызарыб, лакин тутгун
олдуғундан бу ҝүн �ава сојуг
вә јағмурлу олаҹаг”. Ҝөј үзү-
нүн ҝөрүнүшүнү јозмағы ба-
ҹарырсыныз, амма дөврләрин
әламәтләрини јоза билмирси-
низ! 4 Пис вә хәјанәткар� нә-
сил даима әламәт ахтарыр, ла-
кин она Јунусун әламәтиндән¸

башга әламәт ҝөстәрилмәјә-
ҹәк»./ Сонра Иса онларын ја-
нындан чыхыб ҝетди.

5 Бу вахт онун шаҝирд-
ләри о бири са�илә кечдиләр,
амма өзләри илә чөрәк ҝөтүр-
мәји унутдулар.1 6 Иса онла-
ра деди: «Бахын �а, өзүнү-
зү фәрисиләрин вә саддуки-
ләрин мајасындан ҝөзләјин».À

7 Онлар өз араларында да-
нышыб дејирдиләр: «Чөрәк
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ҝөтүрмәмишик». 8 Буну би-
лән Иса деди: «Еј аз иманлы-
лар, нијә “чөрәјимиз јохдур”
дејирсиниз? 9 Мәҝәр �әлә дә
баша дүшмәмисиниз? Јохса
беш мин адамын ҹәми беш чө-
рәклә неҹә дојдуғу вә ар-
тыг галмыш тикәләрдән нечә
сәбәт јығдығыныз јадыныздан
чыхыб?* 10 Јахуд дөрд мин
адамын једди чөрәклә дојду-
ғуну вә нечә сәбәт јығдығы-
нызы унутмусунуз?+ 11 Мә-
ҝәр баша дүшмүрсүнүз ки,
мән сизинлә чөрәк барәсиндә
данышмырам? Дедијим одур
ки, өзүнүзү фәрисиләрин вә
саддукиләрин мајасындан ҝөз-
ләјин»., 12 Онда шаҝирдләр
анладылар ки, Иса чөрәк ма-
јасындан јох, фәрисиләрин вә
саддукиләрин тәлимләриндән
узаг дурмаг барәдә данышыр.

13 Иса Филипи Гејсәријјәси
әтрафына ҝәлдикдә шаҝирдлә-
риндән сорушду: «Ҹамаат нә
дејир? Инсан Оғлу кимдир?»-

14 Онлар дедиләр: «Кимиси
дејир, Вәфтизчи Јә�јадыр,¸ ки-
миси дејир, Илјасдыр./ Кимиси
дә Әрәмја вә ја пејғәмбәрләр-
дән биридир дејир». 15 Иса
онлардан сорушду: «Бәс сизҹә,
мән кимәм?» 16 Шимон Бут-
рус ҹаваб верди: «Сән Мәси�-
сән,1 вар олан Алла�ын Оғлу-
сан».À 17 Иса она деди: «Ју-
нус оғлу Шимон, сән хошбәхт
адамсан! Чүнки буну сәнә ин-
сан јох, ҝөјдәки Атам әјан
едиб.3 18 Буну да сәнә деји-
рәм: сән Бутруссан.4 Мән јы-
ғынҹағымы бу гајанын үзә-
риндәS тикәҹәјәм вә Мәзар�
она галиб ҝәлә билмәјәҹәк.
19 Мән сәнә сәмави Падша�-
лығын ачарларыны верәҹә-
јәм. Јердә бағладығын �әр
шеј артыг ҝөјдә бағланмыш
олаҹаг, јердә ачдығын �әр

5:B5< � �dZD Ñ*/1aD �º¸ÀbÀ +*fD

шеј артыг ҝөјдә ачылмыш ола-
ҹаг». 20 Сонра Иса шаҝирд-
ләрә бәрк-бәрк тапшырды ки,
онун Мәси� олдуғуну �еч кәсә
демәсинләр.*

21 О вахтдан етибарән, Иса
Јерусәлимә ҝедәҹәјини, ағсаг-
галлар, бөјүк ка�инләр вә
мирзәләр тәрәфиндән әзаб
чәкәҹәјини, өлдүрүләҹәјини вә
үчүнҹү ҝүндә дириләҹәјини
шаҝирдләринә баша салма-
ға башлады.+ 22 Онда Бутрус
Исаны гыраға чәкиб мәзәммәт
етди: «Өзүнә јазығын ҝәлсин,
Аға! Белә шеј �еч вахт ола
билмәз!», 23 Иса архасыны
Бутруса чевириб деди: «Чәкил
габағымдан, Шејтан! Сән мәнә
мане олурсан. Чүнки сәнин ағ-
лындакы Алла�ын фикирләри
дејил, инсан фикирләридир».-

24 Сонра Иса шаҝирдләри-
нә деди: «Ким ардымҹа ҝәл-
мәк истәјирсә, гој өзүнү инкар
етсин, ишҝәнҹә дирәјини� ҝө-
түрүб даима ардымҹа ҝәлсин.¸

25 Һәјатыны хилас етмәк ис-
тәјән ону итирәҹәк, амма �ә-
јатыны мәним уғрумда итирән
ону газанаҹаг./ 26 Инсан бү-
түн дүнјаја са�иб оларса, амма
�әјатыны итирәрсә, бунун она
нә фајдасы?1 Јахуд инсан өз
�әјатыны гуртармаг үчүн әвә-
зиндә нә верә биләр?À 27 Ин-
сан Оғлу мәләкләри илә бирҝә
Атасынын ҹалалында ҝәләҹәк
вә о заман �әр кәсә әмәлләри-
нә ҝөрә верәҹәк.3 28 Ешидин
вә аҝа� олун, бурада дуранлар-
дан бәзиләри инсан Оғлунун
өз Падша�лығында ҝәлдијини
ҝөрмәјинҹә әсла өлмәјәҹәк».4

17 Бу сө�бәтдән алты ҝүн
сонра Иса Бутрусу, Ја-

губу вә онун гардашы Јә�-
јаны јанына алыб уҹа бир
дағын башына галхды. Дағда
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онлардан башга �еч кәс јох
иди.* 2 Орада шаҝирдләрин
ҝөзү гаршысында Исанын ҝөр-
кәми дәјишди: онун үзү ҝүнәш
кими шәфәг сачды вә палтары
ағаппаг олуб пар-пар парыл-
дады.+ 3 Бирдән онлар ҝөр-
дүләр ки, Муса вә Илјас пеј-
да олуб Иса илә сө�бәт едир.
4 Онда Бутрус Исаја деди:
«Аға, бизим бура ҝәлмәјимиз
нә јахшы олду! Истәјирсән, үч
чадыр гурум: бирини сәнә, би-
рини Мусаја, бирини дә Илја-
са». 5 Бутрус �әлә данышар-
кән онларын башы үстүнә пар-
лаг бир булуд ҝәлди вә булу-
дун ичиндән бир сәс деди:
«Бу, Мәним севимли Оғлум-
дур. Мән ондан чох разы-
јам., Она гулаг асын».- 6 Ша-
ҝирдләр буну ешидәндә үзүс-
тә јерә јыхылдылар. Онлар
бәрк горхмушдулар. 7 Онда
Иса јахынлашыб онлара тохун-
ду вә деди: «Дурун, горхма-
јын». 8 Шаҝирдләр башлары-
ны галдыранда ҝөрдүләр ки,
Иса тәкдир. 9 Онлар дағдан
енәндә Иса тапшырды: «Инсан
Оғлу дирилмәјинҹә ҝөрдүјүнү-
зү �еч кимә данышмајын».¸

10 Онда шаҝирдләр Исадан
сорушдулар: «Бәс нәјә ҝөрә
мирзәләр дејирләр ки, әввәлҹә
Илјас ҝәлмәлидир?»/ 11 Иса
онлара ҹаваб верди: «Илјас,
доғрудан да, ҝәлиб �әр шеји
бәрпа едәҹәк.1 12 Амма буну
билин ки, Илјас артыг ҝәлиб.
Һејиф ки, ону танымадылар,
башына ојун ачдылар.À Онлар
инсан Оғлуна да зүлм едә-
ҹәкләр».3 13 Онда шаҝирд-
ләр баша дүшдүләр ки, Иса
Вәфтизчи Јә�јадан данышыр.

14 Онлар ҹамаатын јанына
чатанда4 бир киши Исаја ја-
хынлашды, онун гаршысында
диз чөкүб деди: 15 «Аға, оғ-
лума рә�м ет. Балам хәс-

тәдир, үрәкҝетмәси, тутмала-
ры олур, ҝа� суја дүшүр, ҝа�
да ода јыхылыр.* 16 Ону сә-
нин шаҝирдләринин јанына
ҝәтирдим, амма онлар ушағы
сағалда билмәдиләр». 17 Иса
ҹаваб верди: «Еј имансыз вә
јолуну азмыш нәсил!+ Нә вах-
та гәдәр аранызда олаҹағам?
Нә вахта гәдәр сизә дөзә-
ҹәјәм? Оғлуну јаныма ҝәтир».
18 Иса ҹинә �өкм етди, ҹин
оғландан чыхды. Оғлан дәр�ал
сағалды., 19 Сонра шаҝирд-
ләр тәкликдә Исанын јанына
ҝәлиб сорушдулар: «Биз нијә
ҹини гова билмәдик?» 20 Иса
онлара ҹаваб верди: «Иманы-
ныз аз олдуғундан. Әмин олун
ки, иманыныз хардал тоху-
му бојда олса, бу даға: “Бура-
дан о тәрәфә чәкил”, — дејәҹәк-
синиз, о да чәкиләҹәк. Сизин
үчүн гејри-мүмкүн шеј олмаја-
ҹаг».- 21 �——

22 Онлар Ҹәлиләдә бир јер-
дә оланда Иса шаҝирдләрә
деди: «Инсан Оғлу әлә верилә-
ҹәк,¸ 23 ону өлдүрәҹәкләр вә
Алла� ону үчүнҹү ҝүндә ди-
рилдәҹәк»./ Буну ешидән ша-
ҝирдләр чох кәдәрләндиләр.

24 Онлар Кәфәрна�ума ҝә-
ләндә ики дир�әм� верҝисини
јыған адам Бутруса јахынла-
шыб деди: «Устадыныз верҝи-
ни өдәмир?»1 25 Бутрус ҹа-
ваб верди: «Өдәјир». Бутрус
евә ҝирәндә Иса ону габаг-
лајыб сорушду: «Шимон, неҹә
дүшүнүрсән, падша�лар рүсу-
му вә ҹан верҝисини ким-
дән јығырлар: өз оғулларын-
дан, јохса башгаларындан?»
26 Бутрус ҹаваб верди: «Баш-
галарындан». Онда Иса деди:
«Демәли, оғуллар верҝидән
азаддыр. 27 Амма сөз-сө�бәт
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олмасын дејә,* дәнизә ҝет, ти-
лову суја ат вә тилова дүшән
биринҹи балығы тут, онун ағ-
зыны ач, орада бир ҝүмүш
пул� тапаҹагсан. Пулу ҝөтүр,
�әм мәним, �әм дә өз әвәзинә
онлара вер».

18 Бу вахт шаҝирдләр Иса-
нын јанына ҝәлиб деди-

ләр: «Сәмави Падша�лыгда ән
бөјүк ким олаҹаг?»+ 2 Иса ја-
нына балаҹа бир ушаг чағыр-
ды вә ону шаҝирдләрин ара-
сына гојуб 3 деди: «Сизә де-
јирәм, дәјишиб ушаг кими
олмасаныз,, сәмави Падша�-
лыға әсла ҝирмәјәҹәксиниз.-

4 Өзүнү бу ушаг кими кичил-
дән сәмави Падша�лыгда ән
бөјүк олаҹаг.¸ 5 Бунун кими
бир ушағы мәним хатиримә гә-
бул едән мәни дә гәбул едир.
6 Амма мәнә инанан бу кичик-
ләрдән бирини ҝүна�а сүрүк-
ләјәнин вај �алына! Белә ада-
мын бојнуна дәјирман дашы�
асыб дәнизә атсајдылар, да�а
јахшы оларды./

7 Иман јолунда гојулан ма-
неәләрә ҝөрә вај дүнјанын �а-
лына! Бу јолда манеәләр мүт-
ләг олаҹаг. Амма вај о адамын
�алына ки манеәләр онун ва-
ситәсилә јаранаҹаг! 8 Әҝәр
әлин вә ја ајағын сәни ҝүна-
�а сүрүкләјирсә, ону кәс ат.1

Ики әллә ја ики ајагла сөнмәз
алова атылмагданса, шикәст ја
топал олуб �әјата говушмаг
да�а јахшыдыр.À 9 Һәмчинин
әҝәр ҝөзүн сәни ҝүна�а сү-
рүкләјирсә, ону чыхар ат. Ики
ҝөзлә одлу Һинном вадисинә�
атылмагданса, бир ҝөзлә �әја-
та говушмаг да�а јахшыдыр.3

10 Бахын �а, бу кичикләрдән

5;B6; � ÁÀ`eÀZB ab*bS`D 5 ab*bS` 8 /S`O
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� �º¸ÀbÀ +*fD

биринә сајмазјана јанашмајын.
Буну билин ки, онларын мә-
ләкләри ҝөјдә даима сәмави
Атамын �үзурунда дурурлар�.*

11 �——
12 Неҹә билирсиниз, јүз го-

јуну олан адамын бир гоју-
ну итсә,+ мәҝәр о, дохсан дог-
гуз гојуну дағда гојуб аз-
мыш гојуну ахтармаға ҝет-
мәз?, 13 Әҝәр ону тапса,
инанын, дохсан доггуз азма-
мыш гојундан да�а чох о го-
јуна ҝөрә шадланаҹаг. 14 Еј-
нилә дә, мәним ҝөјдәки Атам�
бу кичикләрдән бирҹәҹијинин
белә мә�в олмасыны истәмир.-

15 Әҝәр кимсә� сәнә гаршы
бир ҝүна� иш тутса, ҝет онун-
ла тәкликдә даныш, ҝүна�ы-
ны үзүнә де.¸ Әҝәр сәнә гулаг
асса, ону газандын./ 16 Иш-
дир, гулаг асмаса, өзүнлә бир
вә ја ики нәфәр ҝөтүр ки, мәсә-
лә ики вә ја үч ша�идин дили
илә тәсдиг олунсун.1 17 Әҝәр
онлара гулаг асмаса, мәсәлә-
ни јығынҹаға даныш. Әҝәр
јығынҹаға да гулаг асмаса, гој
о адам сәнин үчүн бир бүт-
пәрәстÀ вә ја верҝијыған кими
олсун.3

18 Инанын, јердә бағлады-
ғыныз �әр шеј артыг ҝөјдә бағ-
ланмыш олаҹаг вә јердә ач-
дығыныз �әр шеј артыг ҝөј-
дә ачылмыш олаҹаг. 19 Әмин
олун, әҝәр јердә араныздан
ики нәфәр ваҹиб бир мәсә-
лә барәсиндә ҝөјдәки Атама
дуа етмәк разылығына ҝәләр-
сә, Атам онларын истәјини је-
ринә јетирәҹәк.4 20 Ики ја үч
адам мәним адым наминә бир
јерә јығышанда мән дә орада,S

онларын арасындајам».
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21 Онда Бутрус ҝәлиб Иса-

дан сорушду: «Аға, кимсә мәнә
гаршы ҝүна� иш ҝөрәндә ону
нечә дәфә бағышламалы-
јам? Једди дәфә?» 22 Иса она
деди: «Једди дәфә јох, лазым
ҝәлсә, лап јетмиш једди дәфә
бағышламалысан.*

23 Буна ҝөрә дә сәмави
Падша�лығы нөкәрләриндән
борҹларыны ҝери алмаг ис-
тәјән бир падша�а бәнзәт-
мәк олар. 24 Падша� борҹла-
рыны јығанда јанына бир адам
ҝәтирдиләр. Бу адам падша-
�а он мин талант� пул борҹ-
лу иди, 25 лакин борҹу өдә-
мәјә имканы јох иди. Падша�
әмр етди ки, онун өзү, арвад-
ушағы вә �әр нәји варса, �амы-
сы сатылсын, борҹ ҝери гајта-
рылсын.+ 26 Онда нөкәр пад-
ша�ын ајағына јыхылыб јал-
вармаға башлады: “Аға, бир
аз сәбир елә, �амысыны гајта-
раҹағам”. 27 Падша�ын нөкә-
рә рә�ми ҝәлди, ону азад
етди, борҹуну да ләғв етди.,

28 Амма о нөкәр падша�ын ја-
нындан чыхыб она ҹәми јүз
динар� борҹу олан бир нө-
кәр јолдашыны тапды, ону ту-
туб боғмаға башлады вә деди:
“Борҹуму гајтар”. 29 Нөкәр
онун ајағына јыхылыб јал-
вармаға башлады: “Бир аз сә-
бир елә, �амысыны гајтара-
ҹағам”. 30 Амма о, гулаг ас-
маг истәмәди. Ҝедиб нөкәри
дустагханаја атды ки, борҹу-
ну гајтарана гәдәр орада гал-
сын. 31 Диҝәр нөкәрләр онун
бу �әрәкәтини ҝөрәндә чох
пис олдулар вә ҝедиб �әр
шеји падша�а данышдылар.
32 Онда падша� �әмин нөкә-
ри чағыртдырыб деди: “Еј јара-
маз нөкәр! Сән мәнә јалваран-
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да мән бүтүн борҹуну бағыш-
ладым. 33 Мәҝәр мән сәнә
рә�м етдијим кими, сән дә нө-
кәр јолдашына рә�м етмәли
дејилдин?”* 34 Падша� бәрк
гәзәбләнди. О, нөкәри дустаг-
хана ҝөзәтчиләринә верди ки,
борҹуну сон гәпијинә кими
өдәјәнә гәдәр дустагханада
галсын. 35 Әҝәр сиз дә баш-
галарыны үрәкдән бағышла-
масаныз,+ ҝөјдәки Атам да си-
зинлә белә давранаҹаг».,

19 Иса бу сөзләри дејәндән
сонра Ҹәлиләдән чых-

ды вә Иордан чајынын о та-
јына, Јә�удијјә сәр�әдләринә
ҝәлди.- 2 Онун далынҹа чох-
лу адам ҝетди. Иса орада хәс-
тәләри сағалтды.

3 Фәрисиләр Исанын јаны-
на ҝәлдиләр вә ону сынамаг
үчүн сорушдулар: «Киши �әр
сәбәбә ҝөрә арвадыны боша-
ја биләр?»¸ 4 Иса онлара ҹа-
ваб верди: «Мәҝәр охумамы-
сыныз ки, Јарадан башланғыҹ-
дан онлары киши вә гадын
олараг јарадыб/ 5 вә белә
дејиб: “Буна ҝөрә дә инсан өз
ата-анасыны тәрк едиб арва-
дына бағланаҹаг вә икиси бир
бәдән олаҹаг”?1 6 Беләликлә,
онлар артыг ики јох, бир бә-
дәндир. Буна ҝөрә дә Алла-
�ын бир бојундуругда бирләш-
дирдијини гој �еч кәс ајыр-
масын».À 7 Онлар Исаја де-
диләр: «Онда Муса нәјә
ҝөрә арвада талаг кағызы вер-
мәји бујуруб ону бошамаға
изин вермишди?»3 8 Иса ҹа-
ваб верди: «Муса инадкар
олдуғунуза ҝөрә арвадыны-
зы бошамаға изин вермиш-
ди,4 �албуки башланғыҹдан
белә олмајыб.S 9 Билин вә
аҝа� олун, ким арвадыны әх-
лагсызлыг� етдијинә ҝөрә де-
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јил, башга сәбәбә ҝөрә бо-
шајыб өзҝәси илә евләнирсә,
зина едир».*

10 Шаҝирдләр она дедиләр:
«Әҝәр иш беләдирсә, онда ев-
ләнмәмәк да�а јахшыдыр ки!»
11 Иса онлара деди: «Буну �әр
кәс баҹармаз, буну јалныз ила-
�и әнамы оланлар баҹарар.+

12 Бәзиләри бәдәниндә ана-
данҝәлмә гүсур олдуғу үчүн
евләнә билмир, бәзиләрини
инсанлар буна јарарсыз ет-
мишләр�, амма еләләри дә вар
ки, сәмави Падша�лыға ҝөрә
өзләри евләнмәкдән имтина
едирләр�. Бу ҹүр јашамағы ба-
ҹаран гој бу ҹүр јашасын».,

13 Сонра валидејнләр ушаг-
ларыны Исанын јанына ҝә-
тирдиләр. Онлар истәјирдиләр
ки, Иса ушаглар үчүн Алла�-
дан хејир-дуа диләсин�. Ша-
ҝирдләр исә онлары данлады-
лар.- 14 Лакин Иса деди: «Го-
јун ушаглар јаныма ҝәлсин,
онлара мане олмајын, чүн-
ки сәмави Падша�лыг беләлә-
ринә мәхсусдур».¸ 15 Иса он-
лара хејир-дуа вериб гуртаран-
дан сонра орадан ҝетди.

16 Бир дәфә бир адам она
јахынлашыб деди: «Устад, әбә-
ди �әјаты алмаг үчүн мән �ан-
сы јахшы ишләри ҝөрмәли-
јәм?»/ 17 Иса она деди: «Нә-
јин јахшы олдуғуну мәндән
нијә сорушурсан? Јалныз бир
јахшы Варлыг вар�.1 Әҝәр �ә-
јата говушмаг истәјирсәнсә,
әмрләрә даима риајәт ет».À

18 О сорушду: «Һансы әмрлә-
рә?» Иса ҹаваб верди: «Адам
өлдүрмә,3 зина етмә,4 оғур-
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луг етмә,* јалан ша�идлик
етмә,+ 19 атана вә анана �өр-
мәт ет,, башгасыны өзүнү
севдијин кими сев».- 20 Ҹа-
ван деди: «Бүтүн бунлара
әмәл едирәм. Да�а нә едим?»
21 Иса она деди: «Әҝәр ка-
мил бәндә олмаг истәјирсән-
сә, ҝет, нәјин варса, �амысыны
сат, касыблара пајла. Онда ҝөј-
дә хәзинән олаҹаг.¸ Сонра мә-
ним ардымҹа ҝәл»./ 22 Ҹаван
буну ешидәндә кәдәрләниб
ҝетди, чүнки чох дөвләтли
иди.1 23 Онда Иса шаҝирд-
ләринә деди: «Бәли, варлы
адам үчүн сәмави Падша�лы-
ға ҝирмәк чох мүшкүл ола-
ҹаг.À 24 Буну билин ки, дәвә-
нин ијнә дешијиндән кечмәси
варлы адамын Алла�ын Пад-
ша�лығына ҝирмәсиндән да�а
асандыр».3

25 Шаҝирдләр буну еши-
дәндә бәрк тәәҹҹүбләниб со-
рушдулар: «Онда ким хилас
ола биләр?»4 26 Иса зәннлә
онлара бахыб деди: «Бу, ин-
сан үчүн мүмкүн дејил, амма
Алла� үчүн �әр шеј мүмкүн-
дүр».S

27 Бутрус она деди: «Бах,
биз �әр шеји гојуб сәнин ар-
дынҹа ҝәлдик. Бунун әвәзиндә
нә алаҹағыг?»m 28 Иса онла-
ра деди: «Әмин олун, �әр шеј
јениләшәндә вә инсан Оғлу өз
шанлы тахтына отуранда мә-
ним ардымҹа ҝәлән сизләр дә
он ики тахтда отуруб Исраи-
лин он ики гәбиләсинә �аким-
лик едәҹәксиниз. U 29 Мәним
адым уғрунда евләрини, баҹы-
гардашыны, атасыны, анасы-
ны, ушагларыны вә торпагла-
рыны гојуб ҝәлән бундан јүз-
гат артығыны алаҹаг вә әбәди
�әјата говушаҹаг.V

30 Амма биринҹиләрдән
бир чоху ахырынҹы, ахырын-
ҹылар исә биринҹи олаҹаг.Ä
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20 Сәмави Падша�лыг сә-
�әр тездән дуруб үзүм-

лүјүндә ишләмәк үчүн адам
тутмаға чыхан бир торпаг са-
�ибинә бәнзәјир.* 2 О, ишчи-
ләрлә ҝүнүнү бир динара� да-
нышыб онлары үзүмлүјүнә
ҝөндәрди. 3 Сә�әр саат дог-
гуз радәләриндә� јенидән чых-
ды вә базар мејданында би-
кар дурмуш бир нечә адам
ҝөрүб 4 онлара деди: “Сиз дә
үзүмлүјә ҝедин. Һаггынызы
верәҹәјәм”. 5 Онлар ҝетди-
ләр. Торпаг са�иби �әм ҝүнор-
та саат он ики, �әм үч радәлә-
риндә� чыхыб ејни шеји етди.
6 О, ахшамүстү саат беш радә-
ләриндә� дә чыхыб ишсиз ду-
ран адамлары ҝөрдү вә онлара
деди: “Нијә бүтүн ҝүнү бош-
бикар дурмусунуз?” 7 Онлар
ҹаваб вердиләр: “Һеч кәс бизә
иш вермәјиб”. Торпаг са�иби
онлара деди: “Сиз дә үзүмлү-
јүмә ҝедин”.

8 Ахшам дүшәндә үзүмлү-
јүн са�иби нөкәрбашыја деди:
“Ишчиләри чағыр вә сонун-
ҹудан башлајыб биринҹијә гә-
дәр �әр кәсә зә�мәт �аггыны
вер”.+ 9 Саат бешдән ишлә-
јәнләр ҝәлдиләр вә �әрәси бир
динар алды. 10 Ишә биринҹи
башлајанлар исә елә дүшүнүр-
дүләр ки, да�а чох алаҹаглар.
Амма онлара да бир динар ве-
рилди. 11 Онлар пулу алан-
да торпаг са�ибинә наразы-
лыг етдиләр: 12 “Бу ахырын-
ҹылар ҹәми бир саат ишләјиб-
ләр. Биз исә бүтүн ҝүнү бу
истидә әлләшиб-вурушмушуг.
Амма сән бизи онлара тај елә-
дин”. 13 Торпаг са�иби он-
лардан биринә деди: “Гардаш,
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мән сәнә �агсызлыг етмирәм.
Сәнинлә бир динара данышма-
мышыг?* 14 Һаггыны ал, чых
ҝет. Мән ахырынҹылара да
бу гәдәр вермәк истәјирәм.
15 Өзүм биләрәм, өз пулумла
нә едирәм. Јохса әлиачыг ол-
дуғуму ҝөрүб пахыллығын ту-
тур?”+ 16 Беләҹә, ахырынҹы-
лар биринҹи, биринҹиләр дә
ахырынҹы олаҹаг».,

17 Иса Јерусәлимә галхар-
кән он ики шаҝирдини кәна-
ра чәкиб деди:- 18 «Инди Је-
русәлимә ҝедирик. Инсан Оғлу
бөјүк ка�инләрин вә мирзәлә-
рин әлинә вериләҹәк вә он-
лар инсан Оғлуну өлүмә мә�-
кум едәҹәкләр.¸ 19 Ону баш-
га халглардан олан адамла-
ра тәслим едәҹәкләр, онлар да
инсан Оғлуну лаға гојаҹаг, гам-
чылајыб дирәкдә едам едәҹәк-
ләр./ Амма о, үчүнҹү ҝүндә
дириләҹәк».1

20 Зәбәдинин оғланлары-
нын анасы оғланларыныÀ јаны-
на алыб Исаја јахынлашды
вә тәзим едә-едә ондан
нә исә ха�иш етмәјә башла-
ды.3 21 Иса ондан сорушду:
«Нә истәјирсән?» Гадын она
деди: «Сөз вер ки, Падша�-
лығында бир оғлум сәнин са-
ғында, о бириси солунда оту-
раҹаг».4 22 Иса деди: «Сиз
нә истәдијинизи билмирси-
низ. Мәним ичәҹәјим ҹамдан�
ичә биләрсиниз?»S Онлар де-
диләр: «Бәли, ичә биләрик».
23 Онда Иса деди: «Мәним
ичәҹәјим ҹамдан ичәҹәкси-
низ,m амма кимин сағымда, ки-
мин солумда отураҹағыны мән
�әлл етмирәм. Атам бу јерләри
кимин үчүн �азырлајыбса, он-
лар да орада отураҹаглар». U

6>B66 � Å*Y �WW*ÑmZ S`*/ÀaSZSZ —
	a*ZmZ Vºe` /*ZmjY*-/* SbbSÑ*Y \WdO
Z*`*- ¾W/º`ºWYÀaSZÀ U\W ,1`YÀaSZSZ
`ÀY4S/S`D

�¿�D 6>
* �b 65B77

+ �, 5=B57

Z 68B58E 59

��������������������

�*¸ aºbdZ
* �b 6>B6

+ �b :B67

, �b 5=B7>
�` 5>B75
�V 57B7>

- �` 5>B76
�V 5<B75

¸ �b 5:B65
�` 5>B77E 78
�V =B66
�V 5<B76E 77

/ �b 6;B75
�Ñ 5=B5

1 �b 5;B66E 67
�b 6<B:
Á, 5>B8>
5�` 59B8

À �b 8B65
�b 6;B99E 9:

3 �` 5>B79O8>

4 �b 5=B6<

S �b 6:B7=
�` 5>B7<
�` 58B7:
�Ñ 5<B55

m Á, 56B6
�Y <B5;
6�` 5B;
�Ñ 5B=

U �` 5>B7=E 8>



1321 �¿��� 6>B68—65B58
24 Диҝәр он шаҝирд бу сө�-

бәти ешидәндә ики гарда-
ша бәрк �ирсләнди.* 25 Амма
Иса онлары јанына чағырыб
деди: «Сиз јахшы билирсиниз
ки, халгларын �өкмдарлары
онларын үзәриндә ағалыг
едир вә рә�бәрләри онлара
башчылыг едирләр.+ 26 Амма
сизин аранызда белә олмама-
лыдыр., Аранызда бөјүк олмаг
истәјән гуллуғунузда дурмалы-
дыр,- 27 биринҹи олмаг истә-
јән сизә нөкәрчилик етмәли-
дир.¸ 28 Ахы инсан Оғлу да
она ҝөрә ҝәлмәјиб ки, она гул-
луг етсинләр,/ әксинә, о, хид-
мәт етмәк вә бир чохлары уғ-
рунда �әјатыны фидјә кими
вермәк үчүн ҝәлиб».1

29 Онлар Әри�а шә�әрин-
дән чыханда онун ардынҹа
чохлу адам ҝетди. 30 Јол гы-
рағында отурмуш ики кор Иса-
нын о јолдан кечдијини еши-
дәндә уҹадан деди: «Аға, Да-
вуд Оғлу, бизә рә�м ет!»À

31 Анҹаг ҹамаат тәпинә-
рәк онлары сусдурмаға чалы-
шырды. Онлар исә да�а бәрк-
дән гышгырырдылар: «Аға,
Давуд Оғлу, бизә рә�м ет!»
32 Иса ајаг сахлады, онла-
ры јанына чағырыб соруш-
ду: «Нә истәјирсиниз? Сизин
үчүн нә едим?» 33 Онлар де-
диләр: «Аға, ҝөзләримизи ач».
34 Исанын бу адамлара јазы-
ғы ҝәлди вә онларын ҝөзлә-
ринә тохунду.3 Корларын ҝөз-
ләри дәр�ал ачылды вә онлар
Исанын ардынҹа ҝетдиләр.

21 Онлар Јерусәлимә ја-
хынлашырдылар. Зејтун

дағында јерләшән Бејтфәҹијә
чатанда Иса ики шаҝирдини
габағынҹа ҝөндәриб4 2 онла-
ра тапшырды: «Гаршыдакы
кәндә ҝедин. Кәндә ҝирәндә
пајаја бағланмыш бир ешшәк
вә јанында бир годуг ҝөрәҹәк-

синиз. Онлары ачыб јаныма
ҝәтирин. 3 Ишдир, кимсә си-
зә бир сөз десә, дејин ки, Аға-
ја лазымдыр. Онда �әмин адам
дәр�ал �ејванлары сизә верә-
ҹәк».

4 Беләҹә, пејғәмбәр васитә-
силә сөјләнилмиш бу сөзләр
јеринә јетди: 5 «Сион гызына
хәбәр верин: “Бах! Сәнин пад-
ша�ын ҝәлир.* О, �әлимдир,+

ешшәјә, бир јүк �ејванынын
баласы годуға миниб јанына
ҝәлир”».,

6 Шаҝирдләр ҝедиб �әр
шеји Исанын тапшырдығы ки-
ми етдиләр.- 7 Онлар ешшәји
вә годуғу Исанын јанына ҝә-
тирдиләр. Сонра үст палтар-
ларыны чыхарыб �ејванла-
рын белинә гојдулар вә Иса
палтарларын үстүндә отурду.¸

8 Бир чохлары үст палтарла-
рыны јерә сәрир,/ диҝәрлә-
ри ағаҹ будаглары кәсиб јола
дүзүрдү. 9 Исанын габағын-
ҹа вә архасынҹа ҝедән адам-
лар уҹадан дејирдиләр: «Јал-
варырыг, Давуд Оғлуну гур-
тар!1 Је�ованын ады илә ҝәлә-
нә ешг олсун!À Еј ҝөјләрдә
јашајан Рәббимиз, јалварырыг,
ону гуртар!»3

10 Иса Јерусәлимә ҝирән-
дә шә�әрдә ҹанланма јаран-
ды. Шә�әр ә�ли бир-бирин-
дән сорушурду: «Бу кимдир?»
11 Ҹамаат исә онлара дејир-
ди: «Бу, Ҹәлиләнин Насирә шә-
�әриндән олан Иса пејғәмбәр-
дир!»4

12 Иса мәбәдә ҝириб ора-
дакы бүтүн алверчиләри вә
мүштәриләри говду, пул дәји-
шәнләрин масаларыны вә ҝө-
јәрчин сатанларын кәтилләри-
ни чевириб деди:S 13 «Јазы-
лыб: “Мәним евим дуа еви ад-
ланаҹаг”.m Сиз исә ону гулдур
јувасына дөндәрмисиниз». U

14 О, мәбәддә оларкән јанына
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корлар вә топаллар ҝәлди вә
Иса онлары сағалтды.

15 Бөјүк ка�инләр вә мир-
зәләр Исанын етдији мө�тә-
шәм ишләри ҝөрәндә вә мә-
бәддәки оғланларын «јалва-
рырыг, Давуд Оғлуну гуртар»*

сәдаларыны ешидәндә бәрк
�ирсләндиләр+ вә 16 Исаја
дедиләр: «Бунларын нә деди-
јини ешидирсән?» Иса ҹаваб
верди: «Бәли, ешидирәм. Мә-
ҝәр “Ушагларын вә көрпәлә-
рин дили илә �әмд сәсләндир-
дин” сөзләрини �еч вахт оху-
мамысыныз?», 17 Иса онла-
ры гојуб шә�әрдән чыхды,
Бејтанијјәјә ҝәлди вә ҝеҹәни
орада галды.-

18 Иса сә�әр тездән шә�әрә
гајыданда аҹды.¸ 19 О, јол кә-
нарында бир әнҹир ағаҹы ҝөр-
дү вә она јахынлашды. Лакин
ағаҹда јарпагдан башга бир
шеј тапмады./ Онда Иса ағаҹа
деди: «Гој сәндә �еч вахт мејвә
битмәсин».1 Әнҹир ағаҹы дәр-
�ал гуруду. 20 Шаҝирдләр
буну ҝөрәндә чох тәәҹҹүблән-
диләр вә дедиләр: «Әнҹир аға-
ҹы бирдән-бирә неҹә гуруду?»À

21 Иса онлара ҹаваб верди:
«Буну билин, әҝәр иманыныз
варса вә шүб�ә етмирсинизсә,
сиз нәинки әнҹир ағаҹына ет-
дијими едәҹәксиниз, �әтта бу
даға: “Галх, дәнизә атыл”, —
дејәҹәксиниз вә о атылаҹаг.3

22 Иманла дуа етсәниз, ди-
ләдијиниз �әр шеји алаҹагсы-
ныз».4

23 Иса мәбәдә ҝәлиб вәз
едәндә бөјүк ка�инләр вә хал-
гын ағсаггаллары јахынлашыб
дедиләр: «Де ҝөрәк бунлары нә
�агла едирсән? Сәнә ким их-
тијар вериб?»S 24 Иса онлара
ҹаваб верди: «Мән дә сизә бир
суал верәҹәјәм. Әҝәр мәнә ҹа-
ваб версәниз, онда мән дә бу
ишләри �ансы ихтијарла ҝөр-

дүјүмү сизә дејәҹәјәм. 25 Де-
јин ҝөрүм Јә�јаја вәфтиз ет-
мәк ихтијарыны ким вермиш-
ди: Алла�, јохса инсанлар?»
Онлар өз араларында ҝөтүр-
гој етмәјә башладылар: «Әҝәр
десәк ки, “Алла� вермишди”,
о гајыдыб дејәҹәк: “Бәс нијә
она инанмадыныз?”* 26 “Ин-
санлар вермишди” дә дејә бил-
мәрик, чүнки ҹамаатдан горху-
руг, ахы халг Јә�јаны пејғәм-
бәр билир». 27 Одур ки, Иса-
ја дедиләр: «Билмирик». Иса
да онлара деди: «Мән дә бунла-
ры нә ихтијарла етдијими сизә
демәјәҹәјәм.

28 Неҹә фикирләширсиниз?
Бир адамын ики өвлады вар
иди. Бир ҝүн о, бөјүк оғлуна ја-
хынлашыб деди: “Бала, ҝет бу
ҝүн үзүмлүкдә ишлә”. 29 Оғ-
лан ҹаваб верди: “Ҝетмирәм”.
Амма сонрадан дедијинә пеш-
ман олуб ҝетди. 30 Ата ејни
шеји кичик оғлуна да деди.
Бу оғул исә белә ҹаваб вер-
ди: “Баш үстә, аға, ҝедәрәм”.
Амма ҝетмәди. 31 Инди де-
јин ҝөрүм бу ики оғулдан �ан-
сы бири атасынын истәјини је-
ринә јетирди?» Онлар ҹаваб
вердиләр: «Бөјүјү». Иса онлара
деди: «Буну билин ки, верҝијы-
ғанлар вә фа�ишәләр Алла�ын
Падша�лығына сиздән габаг
ҝирәҹәкләр. 32 Јә�ја ҝәлиб
сизә сале�лик јолуну ҝөстәр-
ди, сиз исә она инанмадыныз.
Анҹаг верҝијығанлар вә фа�и-
шәләр она инанды.+ Сиз исә
бунлары ҝөрә-ҝөрә јенә дә
пешман олуб она инанмады-
ныз.

33 Башга бир мәсәлә гулаг
асын: бир торпаг са�иби вар
иди. О, үзүм бағы салды,, әт-
рафыны чәпәрләди, үзүм сых-
маг үчүн чала газды, бир
гүллә тикди- вә бағы бағ-
банлара иҹарәјә вериб башга
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өлкәјә јолланды.* 34 Мә�сулу
јығмаг вахты ҝәләндә торпаг
са�иби бағын барындан она
дүшән пајы алмаг үчүн нөкәр-
ләрини бағбанларын јанына
ҝөндәрди. 35 Анҹаг бағбан-
лар нөкәрләри тутуб бирини
дөјдүләр, о бирисини өлдүрдү-
ләр, диҝәрини исә даша басды-
лар.+ 36 Торпаг са�иби икин-
ҹи дәфә онларын јанына әв-
вәлкиндән чох нөкәр ҝөндәр-
ди, амма бағбанлар бунларла
да ејни ҹүр рәфтар етдиләр.,

37 Ахырда торпаг са�иби “јә-
гин оғлума �өрмәтлә јанашар-
лар” дејиб оғлуну ҝөндәрди.
38 Бағбанлар са�ибин оғлуну
ҝөрәндә бир-бириләринә деди-
ләр: “Бу варисдир.- Ҝәлин ону
өлдүрәк, мирас бизим олсун!”
39 Бағбанлар ону тутуб бағ-
дан бајыра атдылар вә өлдүр-
дүләр.¸ 40 Сизҹә, бағын са�и-
би ҝәләндә бағбанлара нә едә-
ҹәк?» 41 Онлар ҹаваб верди-
ләр: «Бүтүн бу пис әмәлләринә
ҝөрә онларын ахыры да пис
олаҹаг. Торпаг са�иби үзүм ба-
ғыны башга бағбанлара иҹарә-
јә верәҹәк. Онлар вахтлы-вах-
тында торпаг са�ибинә мә�су-
луну верәҹәкләр».

42 Иса онлара деди: «Мә-
ҝәр Мүгәддәс Јазыларда: “Бән-
наларын рәдд етдикләри даш
күнҹүн әсас дашы олду./ Буну
едән Је�овадыр, биз буна �еј-
ран галмышыг”,1 — сөзләрини
�еч охумамысыныз? 43 Буна
ҝөрә дә ешидин вә аҝа� олун,
Алла�ын Падша�лығы сиз-
дән алынаҹаг вә онун бә�-
рәсини ҝәтирән халга вери-
ләҹәк. 44 Һәмчинин буну да
билин ки, бу дашын үстүнә јы-
хылан �әр кәс тикә-парча ола-
ҹаг.À Бу даш кимин үстүнә
дүшсә, ону тәләф едәҹәк».3

45 Бөјүк ка�инләр вә фә-
рисиләр бу мәсәли ешидәндә

баша дүшдүләр ки, Иса онлар
�аггында данышыр.* 46 Он-
лар Исаны тутмаг истәјирди-
ләр, амма ҹамаатдан горхурду-
лар, чүнки ҹамаат Исаны пеј-
ғәмбәр �есаб едирди.+

22 Иса сөзүнә мәсәлләрлә
давам етди: 2 «Сәма-

ви Падша�лыг оғлу үчүн тој
едән, бир падша�а бәнзәјир.
3 Падша� дәвәт етдији гонаг-
лары тој зијафәтинә чағырмаг
үчүн нөкәрләрини ҝөндәрди.
Лакин гонаглар ҝәлмәк истә-
мәдиләр.- 4 Падша� бу дәфә
башга нөкәрләри ҝөндәрди вә
онлара деди: “Ҝедин гонагла-
ра белә дејин: “На�ары �азыр-
ламышам, ҹөнҝәләр, бәслән-
миш �ејванлар артыг кәсилиб,
�әр шеј �азырдыр. Бујурун зи-
јафәтә ҝәлин”. 5 Лакин онлар
дәвәти веҹләринә алмадылар.
Кимиси тарласында ишләмәјә
ҝетди, кимиси дә башга иши-
нин далынҹа ҝетди.¸ 6 Галан-
лары исә нөкәрләри тутуб дөј-
дүләр вә өлдүрдүләр.

7 Падша� бәрк гәзәблән-
ди. Ордусуну ҝөндәриб гатил-
ләри мә�в етди, шә�әрләри-
ни дә јандырды./ 8 Сонра нө-
кәрләринә деди: “Тој зијафә-
ти �азырдыр, лакин гонаглар
мәҹлисдә иштирак етмәјә ла-
јиг олмадылар.1 9 Буна ҝөрә
дә шә�әрдән чыхан јоллара ҝе-
дин, кими тапсаныз �амыны
зијафәтә чағырын”.À 10 Нө-
кәрләр јоллара чыхдылар вә
тапдыглары адамларын �амы-
сыны: писләри дә, јахшылары
да јығыб мәҹлисә ҝәтирдиләр.
Тојхана гонагларла долду.

11 Падша� гонаглара бах-
маг үчүн ичәри ҝирди. Бир-
дән онун ҝөзүнә тој либасы
ҝејмәмиш бир адам саташды.
12 Падша� она деди: “Гардаш,
әјниндә тој либасы олмаја-ол-
маја ичәри неҹә ҝирмисән?”
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О динмәди. 13 Онда падша�
нөкәрләринә әмр етди: “Бунун
әл-ајағыны бағлајыб чөлә, зүл-
мәтә атын. О, орада �өнкүр-
�өнкүр ағлајыб дишләрини гы-
ҹајаҹаг”.

14 Чүнки дәвәт едиләнләр
чох, сечиләнләр исә аздыр».

15 Фәрисиләр орадан чы-
хыб ону сөздә тутмаг үчүн
араларында мәшвәрәт етди-
ләр.* 16 Онлар өз шаҝирдлә-
рини вә Һиродун ардыҹылла-
рыны+ бу сөзләрлә Исанын ја-
нына ҝөндәрдиләр: «Устад, биз
билирик ки, сән дүз адамсан,
Алла�ын јолуну �әгигәтә мү-
вафиг өјрәдирсән, киминсә
рәғбәтини газанмаға чалыш-
мырсан, чүнки инсанын �ан-
сы тәбәгәдән олмасы сәни ма-
рагландырмыр. 17 Неҹә би-
лирсән, падша�а� ҹан верҝи-
си өдәмәк дүзҝүндүр, ја јох?»
18 Онларын пис нијјәтләрин-
дән аҝа� олан Иса деди: «Еј
икиүзлүләр, мәни нијә сына-
јырсыныз? 19 Верҝини өдә-
дијиниз сиккәни мәнә ҝөстә-
рин». Она бир динар� вер-
диләр. 20 Иса онлара деди:
«Бурада кимин сурәти вә ти-
тулу �әкк олунуб?» 21 Онлар
ҹаваб вердиләр: «Падша�ын».
Онда Иса деди: «Елә исә, пад-
ша�а мәхсус шејләри падша�а,
Алла�а мәхсус шејләри Алла-
�а верин»., 22 Онлар бу сөз-
ләрә мәәттәл галдылар вә чы-
хыб ҝетдиләр.

23 Һәмин ҝүн дирилмәјә
инанмајан саддукиләр- Иса-
нын јанына ҝәлиб сорушду-
лар:¸ 24 «Устад, Муса белә
бујуруб: “Бир киши өвладсыз
өләрсә, гардашы онун дул гал-
мыш арвадыны алмалыдыр ки,
гардашынын нәсли кәсилмә-
син”./ 25 Арамызда једди гар-
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даш вар иди. Бөјүк гардаш ев-
ләнди, амма өвладсыз өлдү.
Арвадыны икинҹи гардашы
алды. 26 О да, үчүнҹүсү дә —
једдинҹи гардаша гәдәр �амы-
сы о гадынла евләнди вә өлдү.
27 Һамысындан ахырда га-
дын да өлдү. 28 Инди ҝөрә-
сән, дириләндән сонра �әмин
гадын бу једди гардашдан �ан-
сынын арвады олаҹаг? Ахы он-
ларын �амысы бу гадынла ев-
ләнмишди».

29 Иса онлара ҹаваб верди:
«Сиз јанылырсыныз, чүнки нә
Мүгәддәс Јазылардан, нә дә
Алла�ын гүдрәтиндән хәбәри-
низ јохдур.* 30 Дириләндән
сонра кишиләр евләнмәјәҹәк,
гадынлар да әрә ҝетмәјәҹәк-
ләр. Онлар ҝөјдәки мәләкләр
кими олаҹаглар.+ 31 О ки гал-
ды өлүләрин дирилмәјинә, мә-
ҝәр Алла�ын сизә: 32 “Мән
Ибра�имин Алла�ы, Ис�агын
Алла�ы вә Јагубун Алла�ы-
јам”,, — дедијини охумамы-
сыныз? Бәли, О, өлүләрин
јох, дириләрин Алла�ыдыр».-

33 Буну ешидән ҹамаат онун
сөзләринә �ејран галды.¸

34 Фәрисиләр Исанын сад-
дукиләри сусдурдуғуну еши-
дәндә јығышыб онун јанына
ҝәлдиләр. 35 Онларын ара-
сындан бир гануншүнас гал-
хыб Исаны сынамаг мәгсәдилә
сорушду: 36 «Устад, Төврат-
да� ән бөјүк әмр �ансыдыр?»/

37 Иса ҹаваб верди: «“Алла-
�ын Је�ованы бүтүн гәлбин-
лә, бүтүн варлығынла вә бү-
түн ағлынла сев”.1 38 Бу, би-
ринҹи вә ән бөјүк әмрдир.
39 Икинҹиси дә буна бәнзә-
јир: “Башгасыны өзүнү севди-
јин кими сев”.À 40 Бүтүн Төв-
рат вә Пејғәмбәрләрин кита-
бы бу ики әмрин үзәриндә ду-
рур».3
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41 Бир дәфә фәрисиләр бир

јерә топлашмышдылар. Иса
онлардан сорушду:* 42 «Мә-
си� �аггында нә дүшүнүрсү-
нүз? О, кимин оғлудур?» Он-
лар ҹаваб вердиләр: «Даву-
дун».+ 43 Иса онлара деди:
«Неҹә олур ки, Давуд ил�ам
алараг, ону “Аға” адланды-
рыб дејир: 44 “Је�ова Ағама
деди: “Дүшмәнләрини ајағы-
нын алтына гојанадәк сағым-
да отур”?- 45 Әҝәр Давуд ону
“Аға” адландырырса, о, Даву-
дун оғлу неҹә ола биләр?»¸

46 Һеч кәс бунун гаршысында
Исаја бир кәлмә сөз дејә бил-
мәди вә о ҝүндән етибарән,
�еч ким ҹүрәт едиб ону сорғу-
суала тутмады.

23 Сонра Иса халга вә ша-
ҝирдләринә мүраҹиәт

едиб деди: 2 «Мирзәләр вә
фәрисиләр Мусанын јериндә
отурублар. 3 Буна ҝөрә дә
дедикләри �әр шејә әмәл един,
лакин ҝөрдүкләри ишләри
ҝөрмәјин. Чүнки онлар дејир-
ләр, амма етмирләр./ 4 Он-
лар инсанларын чијнинә ағыр
јүк гојурлар,1 өзләри исә бу
јүкү галдырмаг үчүн бармаг-
ларыны да тәрпәтмәк истә-
мирләр.À 5 Һәр бир иши өз-
ләрини ҹамаата ҝөстәрмәк
үчүн едирләр.3 Онлар �әмаил
кими тахдыглары ајә гуту-
ҹугларыны ҝенишләндирир,4

палтарларынын сачагларыны
узадырлар.S 6 Онлар мәҹлис-
ләрдә јухары башда, синагог-
ларда габаг ҹәрҝәләрдә отур-
мағы севирләр,m 7 базар меј-
данларында ҹамаатдан салам
алмағы, инсанларын онлары
“Рабби”� чағырмағыны хошла-
јырлар. 8 Амма сиз гојмајын
сизи “Рабби” чағырсынлар,
чүнки сизин бир Устадыныз U

67B; � �ÀÑd/S `dÑ*ZSWÀ`SZÀ ,1`SWÀZ
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вар, сиз исә бир-биринизә гар-
дашсыныз. 9 Һәмчинин јер
үзүндә �еч кәси “Ата”� чағыр-
мајын, чүнки бир Атаныз вар,*

О да ҝөјдәдир. 10 Гојмајын
сизи рә�бәр адландырсынлар,
чүнки бир Рә�бәриниз вар,
о да Мәси�дир. 11 Анҹаг ара-
нызда ән бөјүк кимдирсә, гој
сизә нөкәр олсун.+ 12 Өзүнү
јүксәлдән алчалдылаҹаг,, өзү-
нү алчалдан јүксәлдиләҹәк.-

13 Вај сизин �алыныза,
мирзәләр вә фәрисиләр, ики-
үзлүләр! Чүнки сиз сәмави
Падша�лығын гапыларыны
инсанларын үзүнә бағлајыр-
сыныз. Нә өзүнүз ҝирирсиниз,
нә дә ҝирмәк истәјәнләри го-
јурсунуз.¸ 14 �——

15 Вај сизин �алыныза,
мирзәләр вә фәрисиләр, ики-
үзлүләр!/ Чүнки сиз дәнизлә-
ри кечир, өлкәләри долашыр-
сыныз ки, �еч олмаса бир ада-
мы дининизә дөндәрәсиниз.
Лакин буна мүвәффәг оланда
о адамы өзүнүздән дә бешбе-
тәр Һинном вадисинә� мә�кум
едирсиниз.

16 Вај сизин �алыныза, кор
бәләдчиләр!1 Сиз дејирсиниз:
“Әҝәр кимсә мәбәдә анд ичир-
сә, ејби јох, амма кимсә мәбәд-
дәки гызыла анд ичирсә, ан-
дыны мүтләг јеринә јетирмә-
лидир”.À 17 Еј ағылсызлар вә
корлар! Һансы да�а бөјүк-
дүр: гызыл, јохса гызылы мү-
гәддәс едән мәбәд? 18 Һәм-
чинин белә дејирсиниз: “Әҝәр
кимсә гурбанҝа�а анд ичир-
сә, ејби јох, амма гурбанҝа-
�ын үстүндәки бәхшишә анд
ичән мүтләг андыны јери-
нә јетирмәлидир”. 19 Корлар!
Һансы да�а бөјүкдүр: бәхшиш,
јохса бәхшиши мүгәддәс едән
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гурбанҝа�? 20 Она ҝөрә дә
гурбанҝа�а анд ичән �әм гур-
банҝа�а, �әм дә онун үстүндә-
ки шејләрә анд ичир. 21 Мә-
бәдә анд ичән �әм мәбәдә, �әм
дә онун ичиндә мәскән салана
анд ичир,* 22 ҝөјә анд ичән
Алла�ын тахтына вә о тахтда
отурана анд ичир.

23 Вај сизин �алыныза,
мирзәләр вә фәрисиләр, ики-
үзлүләр! Чүнки сиз нанә, шү-
јүд вә ҹирәнин онда бири-
ни верирсиниз,+ лакин Төврат-
дакы� да�а ваҹиб мәсәләлә-
рә: �агг-әдаләтә,, мәр�әмәтә-

вә сәдагәтә фикир вермирси-
низ. Ондабири вермәли иди-
низ, амма бунлары да кәнара
атмамалыјдыныз.¸ 24 Ағҹага-
нады сүзҝәҹлә ајырыб,/ дәвә-
ни дири-дири удан,1 кор бәләд-
чиләр!À

25 Вај сизин �алыныза,
мирзәләр вә фәрисиләр, ики-
үзлүләр! Чүнки сиз ҹамы вә
бошгабы үстдән тәмизләјирси-
низ,3 амма онларын ичи аҹҝөз-
лүклә4 вә кеф-сәфа илә долу-
дур.S 26 Еј кор фәриси, әввәл-
ҹә ҹамын вә бошгабын ичини
тәмизлә, онда онларын үстү
дә тәмиз олаҹаг.

27 Вај сизин �алыныза,
мирзәләр вә фәрисиләр, ики-
үзлүләр!m Чүнки сиз ағардыл-
мыш гәбирләри хатырладыр-
сыныз. U Онлар за�ирән гә-
шәнҝ ҝөрүнүрләр, амма ичә-
ридән өлү сүмүкләри вә �әр
ҹүр натәмизликлә долудур-
лар. 28 Ејнилә дә сиз, гыраг-
дан сале� ҝөрүнүрсүнүз, амма
дахилдән ријакарлыг вә ганун-
сузлугла долусунуз.V

29 Вај сизин �алыныза,
мирзәләр вә фәрисиләр, ики-
үзлүләр!Ä Чүнки сиз пејғәм-
бәрләр үчүн түрбәләр уҹал-
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дырсыныз, сале�ләрин сәр-
дабәләрини бәзәјирсиниз*

30 вә дејирсиниз: “Биз дәдә-
бабаларымызын вахтында ја-
шасајдыг, онларла әлбир ол-
маздыг, пејғәмбәрләрин ганы-
ны төкмәздик”. 31 Бу сөзләр-
лә сиз өз әлеј�инизә ша�идлик
едирсиниз ки, пејғәмбәрлә-
ри гәтлә јетирмиш адамларын
өвладларысыныз.+ 32 Нејнәк,
дәдә-бабаларынызын башлады-
ғы иши ахыра чатдырын!

33 Сиз, еј иланлар, әфи
илан балалары!, Һинном ва-
дисинә� мә�кумијјәтдән ҹаны-
нызы неҹә гуртараҹагсыныз?-

34 Буна ҝөрә дә јаныны-
за пејғәмбәрләри,¸ арифләри
вә мүәллимләри ҝөндәрирәм./

Онлардан бәзиләрини өлдү-
рәҹәк,1 дирәкдә едам едәҹәк-
синиз, бәзиләрини исә сина-
гогларынызда гамчылајаҹаг вә
бир шә�әрдән о бири шә�ә-
рә говаҹагсыныз.À 35 Беләҹә,
сале� Һабилин ганындан тут-
муш3 мәбәдлә гурбанҝа�ын
арасында өлдүрдүјүнүз Бә-
рәкја оғлу Зәкәријјәнин ганы-
на кими, јер үзүндә ахытдығы-
ныз бүтүн сале�ләрин ганына
ҝөрә ҝүна�кар сајылаҹагсы-
ныз.4 36 Билин вә аҝа� олун,
бүтүн бу ҝүна�лара ҝөрә бу
нәсил ҹаваб верәҹәк.

37 Е�, Јерусәлим, Јерусә-
лим! Пејғәмбәрләри гәтлә је-
тирән, сәнә ҝөндәриләнләри
даша басан Јерусәлим!S То-
југ ҹүҹәләрини ганадынын ал-
тына топладығы кими, мән
дә дәфәләрлә сәнин өвладла-
рыны бир јерә јығмаг истә-
дим. Амма сиз истәмәдиниз!m

38 Буна ҝөрә дә Алла� бу мә-
бәди тәрк едәҹәк�. U 39 Буну
билин, сиз: “Је�ованын ады
илә ҝәләнә ешг олсун!” — дејә-
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29 О ҝүнләрдәки мүсибәт-

дән дәр�ал сонра ҝүнәш зүл-
мәтә гәрг олаҹаг,* ај ишыг сач-
мајаҹаг, улдузлар ҝөјдән дү-
шәҹәк вә ҝөјләрин гүввәләри
сарсылаҹаг.+ 30 Сонра ҝөјдә
инсан Оғлунун рәмзи пејда
олаҹаг. Јер үзүнүн бүтүн гә-
биләләри кәдәр ичиндә синә
дөјәҹәк,, инсан Оғлунун- гүд-
рәтлә, ҹалал ичиндә булуд-
ларын үзәриндә ҝәлдијини ҝө-
рәҹәк.¸ 31 О, ҝүҹлү кәрәнај
сәси илә өз мәләкләрини ҝөн-
дәрәҹәк вә онлар дүнјанын
дөрд тәрәфиндән, ҝөјүн бир
уҹундан о бири уҹунадәк Онун
сечдикләрини јығаҹаглар./

32 Нүмунә үчүн әнҹир аға-
ҹыны ҝөтүрәк. Онун будагла-
ры тумурҹуглајыб јарпагла-
ры ҝөрүнәндә билирсиниз ки,
јај јахындыр.1 33 Сиз дә бү-
түн бунлары ҝөрәндә билин
ки, инсан Оғлу јахында, гапы-
нын ағзындадыр.À 34 Јады-
нызда сахлајын ки, бүтүн бун-
лар бу нәсил кечиб ҝетмәмиш
баш верәҹәк. 35 Јер-ҝөј јох
олуб ҝедәҹәк, амма мәним сөз-
ләрим галаҹаг.3

36 О ҝүнү вә сааты �еч кәс
билмир:4 нә ҝөјдәки мәләкләр,
нә дә Оғул. Буну јалныз Ата
билир.S 37 Чүнки Ну�ун вах-
тындаm неҹә идисә, инсан Оғ-
лунун �үзуру заманы да елә
олаҹаг. U 38 О вахт, дашгын-
дан әввәл, Ну� ҝәмијә минә-
нә гәдәр ҹамаат јејир, ичир, ев-
ләнир, әрә ҝедирди.V 39 Даш-
гын ҝәлиб онларын �амы-
сыны апармајынҹа �еч нәјә
мә�әл гојмурдулар.Ä Инсан Оғ-
лунун �үзуру заманы да белә
олаҹаг. 40 О вахт ики нә-
фәр тарлада олаҹаг, бири ҝө-
түрүләҹәк, о бириси гала-
ҹаг. 41 Ики гадын әлдәјирма-
нында дән үјүдәҹәк, бири ҝө-
түрүләҹәк, о бириси галаҹаг.W

42 Буна ҝөрә дә ојаг галын,
чүнки Ағанызын �ансы ҝүн
ҝәләҹәјини билмирсиниз.*

43 Буну да билин ки, ев са-
�иби оғрунун нә вахт ҝәләҹә-
јини билсәјди,+ ојаг галарды вә
евинин јарылмасына јол вер-
мәзди., 44 Бунун үчүн сиз дә
�азыр олун,- чүнки инсан Оғлу
ҝөзләмәдијиниз саатда ҝәлә-
ҹәк.

45 Евиндәки гуллугчулара
вахтлы-вахтында јемәк вермәк
үчүн ағанын онларын үзәри-
нә гојдуғу садиг вә ағыл-
лы� нөкәр, ҝөрәсән, кимдир?¸

46 Ағасы ҝәләндә ону иш
башында тапса, хош онун �а-
лына!/ 47 Әмин олун, ағасы
бүтүн әмлакынын идарәсини
она тапшыраҹаг.

48 Јох әҝәр о нөкәр јара-
мазлыг едиб үрәјиндә: “Ағам
ҝеҹикир”,1 — дејәрсә, 49 га-
лан нөкәрләри дөјәр вә әјјаш-
ларла јејиб-ичәрсә, 50 ағасы
онун ҝөзләмәдији бир ҝүндә
вә билмәдији саатда ҝәлибÀ

51 она ағыр ҹәза верәҹәк
вә ону икиүзлүләрин јанына
атаҹаг. Јарамаз нөкәр орада
�өнкүр-�өнкүр ағлајыб дишлә-
рини гыҹајаҹаг.3

25 Сәмави Падша�лыг чы-
рагларыны4 ҝөтүрүб бә-

ји гаршыламаға чыхан он гыза
бәнзәјир.S 2 Онлардан беши
ағылсыз, беши исә ағыллы
иди.m 3 Ағылсыз гызлар чы-
рагларыны ҝөтүрмүшдүләр,
амма јағ ҝөтүрмәмишдиләр.
4 Ағыллы гызлар исә чыраг-
ларла бирҝә јағ габларыны
да долдуруб өзләри илә ҝө-
түрмүшдүләр. 5 Бәј јубанды-
ғы үчүн гызлар мүрҝүләјиб ју-
хуја ҝетдиләр. 6 Бирдән ҝеҹә
јарысы кимсә гышгырды: “Бәј
ҝәлир! Бәјин габағына чыхын”.
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7 Онда гызларын �амысы ду-
руб чырагларыны гајдаја сал-
ды.* 8 Ағылсыз гызлар ағыл-
лылара дедиләр: “Чыраглары-
мыз сөнүр, јағыныздан бир
аз бизә дә верин”. 9 Ағыл-
лы гызлар белә ҹаваб верди-
ләр: “Бирдән јағ нә сизә ча-
тар, нә бизә. Јахшысы будур
ҝедин, јағ сатанлардан алын”.
10 Онлар јағ алмаға ҝетдиклә-
ри вахт бәј ҝәлиб чыхды.
О гызлар ки �азыр иди, бәј-
лә тој мәҹлисинә+ ҝирдиләр
вә гапы бағланды. 11 Бир гә-
дәр сонра о бири гызлар
да ҝәлиб: “Аға, аға, бизик, га-
пыны ач!”, — дејә чағырдылар.
12 Бәј онлара деди: “Мән сизи
танымырам”.

13 Буна ҝөрә дә ојаг галын,-

чүнки о ҝүнү вә о сааты бил-
мирсиниз.¸

14 Падша�лыг �әмчинин
башга өлкәјә ҝетмәјә �азыр-
лашан бир адама бәнзәјир.
О адам нөкәрләрини јаны-
на чағырыб әмлакынын ида-
рәсини онлара �әвалә етди./

15 О, нөкәрләрин баҹарығы-
ны нәзәрә алараг, биринә беш,
о бирисинә ики, диҝәринә исә
бир талант� вериб јола чыхды.
16 Беш талант алмыш нө-
кәр дәр�ал ҝедиб пулу дөвриј-
јәјә бурахды вә да�а беш та-
лант газанды. 17 Ејнилә, ики
талант алмыш нөкәр дә да�а
ики талант газанды. 18 Бир
талант алмыш нөкәр исә ҝе-
диб ағасынын вердији ҝүмүш
пулу торпаға басдырды.

19 Хејли вахт кечәндән сон-
ра аға ҝери гајытды вә нөкәр-
ләрдән �есабат тәләб етди.1

20 Беш талант алмыш нөкәр
газандығы беш таланты да өзү
илә ҝәтириб деди: “Аға, сән
мәнә беш талант әманәт ет-

69B59 � �dZ*Z b*W*Zbm 6>E8 V-O* +À`*+À`
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мишдин. Бах, мән беш талант
да газанмышам”.* 21 Ағасы
она деди: “Афәрин, мәним го-
чаг, садиг нөкәрим! Сән хырда
ишдә сәдагәтини ҝөстәрдин,
буна ҝөрә сәнә чох шеј �әва-
лә едәҹәјәм.+ Ҝәл, сән дә аған-
ла бирҝә севин!”, 22 Сонра
ики талант алмыш нөкәр ирә-
ли чыхыб деди: “Аға, сән
мәнә ики талант әманәт ет-
мишдин. Бах, мән ики талант
да газанмышам”.- 23 Ағасы
она деди: “Афәрин, мәним го-
чаг, садиг нөкәрим! Сән хырда
ишдә сәдагәтини ҝөстәрдин,
буна ҝөрә сәнә чох шеј �әва-
лә едәҹәјәм. Ҝәл, сән дә аған-
ла бирҝә севин!

24 Ахырда бир талант ал-
мыш нөкәр ирәли чыхыб деди:
“Аға, мән билирдим ки, сән
тәләбкар адамсан. Әкмәди-
јин јердән бичирсән, сәпмәди-
јин јердән јығырсан.¸ 25 Буна
ҝөрә дә сәндән горхдум вә ҝе-
диб вердијин таланты торпаг-
да ҝизләтдим. Ал, бу да сәнин
пулун”. 26 Ағасы она деди:
“Ај јарамаз, тәнбәл нөкәр! Ахы
сән билирдин ки, мән әкмәди-
јим јердән бичән, сәпмәдијим
јердән јыған адамам. 27 Онда
нәјә ҝөрә пулуму дөвријјәјә бу-
рахмадын ки, мән ҝәләндә пу-
луму фаизлә ҝөтүрүм?”

28 Сонра аға нөкәрләринә
деди: “Пулу бундан алын,
он таланты олана верин./

29 Чүнки кимдә варса, она
да�а чох вериләҹәк вә о адам-
да боллуг олаҹаг. Анҹаг ким-
дә јохдурса, әлиндәки дә алы-
наҹаг.1 30 Бу јарамаз нөкәри
исә бајыра, зүлмәтә атын. О,
орада �өнкүр-�өнкүр ағлајыб
дишләрини гыҹајаҹаг”.

31 Инсан ОғлуÀ бүтүн мә-
ләкләрлә бирҝә өз ҹалалында
ҝәлиб3 шанлы тахтына әјләшә-
ҹәк. 32 Бүтүн халглар онун
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өнүндә јығышаҹаг вә о, ин-
санлары чобан гојунлары ке-
чиләрдән ајырдығы кими, бир-
бириндән ајыраҹаг. 33 Гојун-
лары* сағ тәрәфинә, кечиләри
исә сол тәрәфинә гојаҹаг.+

34 Онда Падша� сағында-
кылара дејәҹәк: “Еј Атамын
мүбарәк бәндәләри! Ҝәлин,
бәшәрин тәмәли гојуландан
бәри сизин үчүн �азырлан-
мыш Падша�лығы мирас алын.
35 Чүнки аҹмышдым, мәнә је-
мәк вердиниз; сусамышдым,
мәнә су вердиниз; гәриб идим,
мәнә гонагпәрвәрлик ҝөс-
тәрдиниз;, 36 чылпаг идим,
мәни ҝејиндирдиниз;- нахош-
ламышдым, мәнә бахдыныз;
дустаг идим, јаныма ҝәлди-
низ”.¸ 37 Онда сале�ләр она
дејәҹәкләр: “Аға, биз сәни нә
вахт аҹ ҝөрүб једиздирмишик
вә ја сусуз ҝөрүб су верми-
шик?/ 38 Һачан гәриб олду-
ғуну ҝөрүб сәнә гонагпәр-
вәрлик ҝөстәрмишик, ја да
сәни чылпаг ҝөрүб ҝејиндир-
мишик? 39 Сәни нә вахт хәс-
тә вә ја дустаг ҝөрүб јанына
ҝәлмишик?” 40 Падша� он-
лара ҹаваб верәҹәк: “Буну
бу гардашларымдан ән кичији
үчүн етдијинизә ҝөрә, елә �е-
саб едирәм ки, мәним үчүн ет-
мисиниз”.1

41 Сонра о, солундакылара
дејәҹәк: “Рәдд олун бурадан,À

ләнәтә ҝәлмишләр! Иблис вә
онун мәләкләри3 үчүн �азыр-
ланмыш әбәди алова4 ҝедин!
42 Чүнки аҹмышдым, мәнә је-
мәк вермәдиниз; сусамышдым,
мәнә су вермәдиниз; 43 гә-
риб идим, мәнә гонагпәрвәр-
лик ҝөстәрмәдиниз; чылпаг
идим, мәни ҝејиндирмәдиниз;
нахошламышдым вә дустаг
идим, амма мәнә бахмадыныз”.
44 Онлар сорушаҹаглар: “Аға,
биз сәни нә вахт аҹ, сусуз, гә-

риб, чылпаг, хәстә вә ја дустаг
ҝөрүб сәнә гуллуг етмәдик?”
45 Онда падша� онлара дејә-
ҹәк: “Мадам ки буну бу кичик-
ләрдән биринә етмәдиниз, де-
мәли, мәнә дә етмәмисиниз”.*

46 Бунлар әбәдилик мә�в еди-
ләҹәкләр,+ сале�ләр исә әбәди
�әјата говушаҹаглар».,

26 Иса бунлары дејиб гур-
тарандан сонра шаҝирд-

ләринә сөјләди: 2 «Сиз би-
лирсиниз ки, ики ҝүндән сон-
ра Пасха бајрамыдыр,- ин-
сан Оғлу әлә верилиб дирәкдә
едам едиләҹәк».¸

3 Бөјүк ка�инләр вә хал-
гын ағсаггаллары Гајафа/ адлы
баш ка�инин �әјәтиндә јығыш-
дылар. 4 Онлар Исаны ту-
туб өлдүрмәк үчүн �ијлә гу-
рурдулар.1 5 Амма дејирди-
ләр: «Бајрамда олмасын, јохса
халг ајаға галхар».

6 Иса Бејтанијјәдә, ҹүзамлы
Шимонун евиндәÀ 7 сүфрәдә
әјләшәркән бир гадын әлиндә
габ� она јахынлашды. Габын
ичиндә ба�алы әтирли јағ вар-
ды. Гадын јағы Исанын башы-
на төкмәјә башлады. 8 Ша-
ҝирдләр буну ҝөрәндә әсәби-
ләшдиләр: «Бу бојда исрафчы-
лыг олар? 9 Бу јағы ба�а
гијмәтә сатыб пулуну касыбла-
ра пајламаг оларды». 10 Бун-
дан аҝа� олан Иса деди: «Бу
гыздан нә истәјирсиниз? О,
мәним үчүн саваб иш ҝөрдү.
11 Касыблар �әмишә јаныныз-
дадыр,3 мән исә �әмишә ја-
нынызда олмајаҹағам.4 12 О,
јағы үстүмә төкмәклә мәни
дәфнә �азырлады.S 13 Ина-
нын, мүждә дүнјанын �ара-
сында тәблиғ олунса, бу гады-
нын ҝөрдүјү ишдән данышыб
ону јад едәҹәкләр».m
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14 Онда он ики �әваридән

бири, Јә�уда Искәрјут* бө-
јүк ка�инләрин јанына ҝедиб+

15 деди: «Ону сизә тәслим ет-
сәм, мәнә нә верәрсиниз?»,

Онлар Јә�удаја отуз ҝүмүш
пул бојун олдулар.- 16 О, �ә-
мин вахтдан етибарән, Исаны
әлә вермәк үчүн фүрсәт ахтар-
маға башлады.

17 Мајасыз чөрәк¸ бајрамы-
нын илк ҝүнү шаҝирдләр Иса-
ја јахынлашыб дедиләр: «Сә-
нин үчүн Пасха јемәјини �ара-
да �азырлајаг?»/ 18 О деди:
«Шә�әрә ҝедиб филанкәси
тапын вә она чатдырын ки,
Устад белә дејир: “Вахтым
јахынлашды. Пасха бајра-
мыны шаҝирдләримлә бир-
ҝә сәнин евиндә кечирәҹә-
јәм”». 19 Шаҝирдләр �әр ше-
ји Исанын дедији кими етди-
ләр вә Пасха үчүн �азырлыг
ҝөрдүләр.

20 Ахшам дүшәндә1 Иса он
ики шаҝирди илә сүфрәјә әј-
ләшди.À 21 Шам јемәји за-
маны Иса деди: «Буну би-
лин ки, сизләрдән бири мәни
сатаҹаг».3 22 Шаҝирдләр бу-
ну ешидәндә бәрк кәдәрлән-
диләр вә бир-бир ондан со-
рушмаға башладылар: «Аға, бу
мәнәм?» 23 Иса ҹаваб верди:
«Мәнимлә бир габа чөрәк ба-
тыран мәни сатаҹаг.4 24 Дүз-
дүр, инсан Оғлу онун �аг-
гында јазылдығы кими ҝедир,
амма вај ону сатанын �алы-
на!S О адам дүнјаја �еч ҝәл-
мәсәјди, онун үчүн да�а јахшы
оларды».m 25 Ону сатмаға �а-
зырлашан Јә�уда да сорушду:
«Рабби�, бу мәнәм?» Иса она
ҹаваб верди: «Буну өзүн де-
дин».

26 Онлар �әлә јемәк јејәр-
кән Иса чөрәк ҝөтүрүб Алла�а

6:B69 � �ÀÑd/S `dÑ*ZSWÀ`SZÀ ,1`SWÀZ
jÀ`ÀeWS */D

шүкүр етди вә чөрәји бөлүб*

шаҝирдләринә верди. Сонра
деди: «Ҝөтүрүн, јејин. Бу, мә-
ним бәдәними тәмсил едир».+

27 О �әмчинин бир ҹам ҝөтү-
рүб Алла�а шүкүр етди вә ша-
ҝирдләрә вериб деди: «Бундан
�амыныз ичин., 28 Бу, бир
чохларынын ҝүна�ыны әфв
етмәк үчүн- ахыдылаҹаг ганы-
мы,¸ “ә�д ганыны”/ тәмсил
едир. 29 Буну билин ки, Ата-
мын Падша�лығында сизинлә
бирликдә тәзә шәраб ичәҹәјим
ҝүнә гәдәр дилимә әсла шә-
раб вурмајаҹағам».1 30 Ахыр-
да онлар мәд� нәғмәләри� оху-
јуб Зејтун дағына јолланды-
лар.À

31 Иса онлара деди: «Бу
ҝеҹә �амыныз мәндән үз
дөндәрәҹәксиниз. Чүнки јазы-
лыб: “Чобаны вураҹағам, го-
јунлар пәрән-пәрән олаҹаг”.3

32 Амма дириләндән сонра
мән сизин габағынызҹа Ҹәли-
ләјә ҝедәҹәјәм».4 33 Бутрус
деди: «Һамы сәндән үз дөндәр-
сә дә, мән өмрүмдә сәндән үз
дөндәрмәрәм!»S 34 Иса она
деди: «Буну бил ки, бу ҝеҹә, хо-
руз банламаздан әввәл сән
үч дәфә мәни данаҹагсан».m

35 Бутрус јенә деди: «Сәнин-
лә бирҝә өлмәк лазым ҝәлсә
белә, сәни данмарам».U О бири
шаҝирдләр дә ејни шеји дејир-
диләр.

36 Сонра Иса шаҝирдләри
илә бирликдә Ҝетсемани ад-
ланан јерә ҝәлдиV вә онлара
деди: «Сиз бурада отурун, мән
исә ҝедим дуа едим».Ä 37 Иса
Бутрусу вә Зәбәдинин ики оғ-
луну өзү илә ҝөтүрдү. О,
бәрк кәдәрләнди, дәрин изти-
раб кечирди.W 38 Сонра онла-
ра деди: «Кәдәрим �әдсиз-
дир, дөзүлмәздир. Сиз бура-
да дурун, мәнимлә бирҝә ојаг
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галын».* 39 Өзү исә бир аз
ирәли ҝедиб үзүстә јерә га-
панды вә дуа етмәјә баш-
лады:+ «Ата, әҝәр мүмкүнсә, бу
ҹамы�, мәндән кәнар ет. Фәгәт
гој мән истәјән кими јох, Сән
истәјән кими олсун».-

40 Иса шаҝирдләринин ја-
нына гајыданда ҝөрдү ки, он-
лар јатыблар. О, Бутруса
деди: «Мәҝәр мәнимлә бир-
ҹә саат да ојаг гала бил-
мәздиниз?¸ 41 Сајыг олун/ вә
даима дуа един ки,1 ҝүна�а
јол вермәјәсиниз.À Бәли, ру��
шөвглү, ҹисим� исә зәифдир».3

42 Иса тәзәдән онлардан узаг-
лашыб дуа етмәјә башлады:
«Ата, әҝәр бу ҹамдан ичмәмә-
јим, онун мәндән јан кеч-
мәси мүмкүн дејилсә, гој Сән
истәјән кими олсун».4 43 Ша-
ҝирдләрин исә ҝөзләри бағла-
нырды. Иса гајыданда ҝөрдү
ки, онлар јатырлар. 44 Иса
јенә онлары гојуб узаглашды,
үчүнҹү дәфә дә ејни сөз-
ләрлә дуа етди. 45 Сонра о,
шаҝирдләринин јанына ҝәлиб
деди: «Белә бир вахтда сиз
јатыб динҹәлирсиниз?! Инсан
Оғлунун ҝүна�лыларын әли-
нә вериләҹәји саат јетишди.
46 Дурун ҝедәк. Хаин јахын-
лашыр». 47 Иса сөзүнү гур-
тармамыш он ики �әваридән
бири олан Јә�уда бөјүк ка-
�инләрин вә халгын ағсаггал-
ларынын ҝөндәрдији бөјүк бир
изди�амла ора ҝәлди. Онлар
гылынҹ вә дәјәнәклә сила�-
ланмышдылар.S

48 Хаин онлара демишди:
«Кими өпсәм, Иса одур. Ону
тутарсыныз». 49 О, дүз Иса-
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ја јахынлашыб: «Салам, Раб-
би!» — деди вә ону нәвазишлә
өпдү. 50 Амма Иса она деди:
«Сән бурада нә ҝәзирсән?»* Бу
заман Исаја јахынлашыб ону
тутдулар. 51 Бу дәм Иса илә
оланлардан бири гылынҹыны
чәкди вә вуруб баш ка�инин
нөкәринин гулағыны кәсди.+

52 Иса она деди: «Гылынҹы-
ны гајтар гој гынына., Гылынҹ
ҝөтүрән �әр кәс гылынҹдан
өләҹәк.- 53 Јохса елә билир-
сән, мән Атама јалвара билмә-
рәм ки, елә бу дәгигә көмәјимә
минләрлә� мәләк ҝөндәрсин?¸

54 Бәс онда Мүгәддәс Јазылар
неҹә јеринә јетәр? Ахы ора-
да јазылыб ки, �әр шеј мә�з
бу ҹүр олмалыдыр». 55 Сон-
ра Иса үзүнү изди�ама тутуб
деди: «Мәҝәр мән гулдурам ки,
мәни тутмаг үчүн үстүмә гы-
лынҹ вә дәјәнәклә ҝәлмиси-
низ? Һәр ҝүн мәбәддә отуруб
вәз едәндә/ мәни �әбс етмир-
диниз.1 56 Лакин бүтүн бун-
лар пејғәмбәрләрин сөзләри
јеринә јетсин дејә, баш ве-
рир».À Онда шаҝирдләрин �а-
мысы ону гојуб гачды.3

57 Исаны �әбс едәнләр ону
баш ка�ин Гајафанын4 јаны-
на ҝәтирдиләр. Мирзәләр вә
ағсаггаллар да бура топлаш-
мышдылар.S 58 Бутрус бир
гәдәр аралыдан Исанын да-
лынҹа ҝәлирди. О, баш ка�и-
нин �әјәтинә чатды, ичәри ҝи-
риб гуллугчуларла отурду вә
бу ишин нә илә гуртараҹағыны
ҝөзләмәјә башлады.m

59 Бу вахт бөјүк ка�инләр
вә бүтүн Синедрион� Иса-
ны өлүмә мә�кум етмәк үчүн
бө�тан� ахтарырды,U 60 ла-
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кин тапа билмирди, �албу-
ки чохлу јаланчы ша�ид ҝә-
лирди.* Нә�ајәт, ики нәфәр ҝә-
либ 61 деди: «Бу адам де-
јирди: “Мән Алла�ын мәбәди-
ни јыхыб үч ҝүнә тикәрәм”».+

62 Онда баш ка�ин ајаға гал-
хыб Исадан сорушду: «Нијә
ҹаваб вермирсән? Ешидир-
сән, әлеј�инә нәләр данышыр-
лар?», 63 Иса сусурду.- Баш
ка�ин она деди: «Сәни вар
олан Алла�а анд верирәм, сөј-
лә, Алла�ын Оғлу Мәси� сән-
сән?»¸ 64 Иса ҹаваб верди:
«Еләдир ки вар. Ешидин вә
аҝа� олун, бундан сонра сиз
инсан Оғлунун/ Гүдрәтлинин
сағында отурдуғуну1 вә ҝөјүн
булудлары үзәриндә ҝәлдији-
ни ҝөрәҹәксиниз».À 65 Онда
баш ка�ин јахасыны ҹырыб
деди: «О күфр деди! Да�а
ша�идләр нәјимизә ҝәрәкдир?
Индиҹә өз гулағынызла онун
ағзындан күфр ешитдиниз.
66 Һә, нә дејирсиниз?» Он-
лар дедиләр: «О өлмәлидир».3

67 Сонра Исанын үзүнә тү-
пүрүб4 ону јумругламаға баш-
ладылар.S Бәзиләри онун үзү-
нә шиллә чәкибm 68 дејирди:
«Еј, Мәси�! Пејғәмбәр дејил-
сән, де ҝөрәк сәни ким вурду?»

69 Бу заман Бутрус �әјәтдә
отурмушду. Бир гарабаш она
јахынлашыб деди: «Сән дә бу
ҹәлиләли Иса илә бир јердә
идин!»U 70 Бутрус исә �амы-
нын гаршысында инкар етмә-
јә башлады: «Сән нә данышыр-
сан?! Мәним �еч нәдән хәбә-
рим јохдур». 71 Бутрус ҝи-
риш гапысына ҝәлдикдә башга
бир гарабаш ону таныды вә
орадакылара деди: «Бу адам
да нәсрани Иса илә бирликдә
иди».V 72 О, јенә дә анд ичиб
данмаға башлады: «Мән о ада-
мы танымырам!» 73 Бир аз-
дан орадакылар Бутруса ја-

хынлашыб дедиләр: «Бәс неҹә,
сән дә онун адамларындан-
сан. Лә�ҹәндән дә билинир».
74 Бутрус өзүнә ләнәт јағды-
рыб анд-аман едирди ки, Иса-
ны танымыр. Һәмин андаҹа хо-
руз банлады. 75 Исанын «хо-
руз банламаздан әввәл сән
мәни үч дәфә данаҹагсан»*

сөзләри Бутрусун јадына дүш-
дү вә о чөлә чыхыб �өнкүр-
�өнкүр ағлады.

27 Сә�әр ачыланда бүтүн
бөјүк ка�инләр вә хал-

гын ағсаггаллары јығышыб
Исаны өлдүрмәк үчүн мәш-
вәрәт етдиләр.+ 2 Сонра онун
әл-голуну бағладылар вә апа-
рыб вали Пилата тә�вил вер-
диләр.,

3 Исаны сатмыш Јә�уда
онун өлүмә мә�кум едилдији-
ни ҝөрәндә виҹдан әзабы чәк-
мәјә башлады. О, отуз ҝүмү-
шү бөјүк ка�инләрлә ағсаггал-
лара гајтарыб- 4 деди: «Ҝү-
на�сыз адамы сатмагла ҝүна�
иш тутмушам». Онлар исә де-
диләр: «Бизә нә? Өзүн биләр-
сән!» 5 Јә�уда ҝүмүш пулла-
ры мәбәддә атыб орадан чых-
ды вә ҝедиб өзүнү асды.¸

6 Бөјүк ка�инләрсә бу пулла-
ры јығыб дедиләр: «Буну мү-
гәддәс хәзинәјә атмаг дүзҝүн
дејил, чүнки бу пул ган пу-
лудур». 7 Онлар мәслә�әтлә-
шиб о пула јаделлиләри дәфн
етмәк үчүн дулусчунун тарла-
сыны алдылар. 8 Буна ҝөрә
дә о тарла бу ҝүнәдәк «Ган
тарласы»/ адланыр. 9 Онда
Әрәмја пејғәмбәр васитәсилә
дејилмиш бу сөзләр јеринә јет-
ди: «Онлар отуз ҝүмүшү ҝө-
түрдүләр. О инсан үчүн гојул-
муш мәбләғ бу иди; бәли,
Исраил оғулларындан бәзи-
ләри онун үчүн бу мәблә-
ғи гојмушду. 10 Је�ова мәнә
әмр етдији кими, онлар бу
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пула дулусчунун тарласыны
алдылар».*

11 Иса валинин габағында
дајанмышды. Вали ондан со-
рушду: «Сән јә�удиләрин пад-
ша�ысан?» Иса ҹаваб верди:
«Дедијин кимидир».+ 12 Амма
бөјүк ка�инләр вә ағсаггаллар
ону итти�ам едәндә Иса ҹаваб
вермирди., 13 Онда Пилат
деди: «Ешидирсән, сәнә гар-
шы нәләр дејирләр?» 14 Амма
Иса сусду, бир кәлмә сөз дә де-
мәди. Вали буна чох тәәҹҹүб-
ләнди.

15 Вали �әр Пасха бајра-
мында ҹамаатын истәдији бир
мә�бусу азадлыға бурахырды.-

16 О ҝүнләрдә Барабба адын-
да гаты бир ҹинајәткар �әбс-
дә иди. 17 Ҹамаат топлашан-
да Пилат деди: «Сизин үчүн
кими азад едим: Бараббаны,
јохса Мәси� адланан Исаны?»
18 Пилат билирди ки, Иса-
ны пахыллыгдан әлә верибләр,
19 �әм дә, о, �аким күрсүсүн-
дә әјләшән заман арвады она
хәбәр ҝөндәриб демишди: «Бу
сале� адамла ишин олмасын,
она ҝөрә бу ҝеҹә јухуда јаман
әзијјәт чәкмишәм». 20 Лакин
бөјүк ка�инләр вә ағсаггаллар
ҹамааты өјрәтдиләр ки, Бараб-
банын азад олмасыны,¸ Исанын
исә едам едилмәсини истәсин-
ләр./ 21 Вали онлардан со-
рушду: «Бу ики нәфәрдән �ан-
сыны азад едим?» Ҹамаат деди:
«Бараббаны». 22 Пилат со-
рушду: «Бәс бу Мәси� адланан
Иса илә нә едим?» Онларын �а-
мысы бир ағыздан гышгыр-
ды: «Ону дирәкдә едам ет!»1

23 Пилат деди: «Ахы нијә?
О нә пис иш ҝөрүб ки?» Онлар
да�а да бәркдән гышгырдылар:
«Ону дирәкдә едам ет!»À

24 Пилат ҝөрдү ки, әлин-
дән �еч нә ҝәлмир, ҹамаат ҝет-
ҝедә гызышыр. Онда су ҝөтү-

рүб �амынын ҝөзү гаршысын-
да әлләрини јуду вә деди: «Мән
бу адамын ганындан тәмизәм.
Өзүнүз биләрсиниз». 25 Ҹа-
маат бир ағыздан деди: «Гој
онун ганы бизим вә өвладла-
рымызын бојнунда галсын».*

26 Вали Бараббаны азад етди,
Исаны исә гамчы илә дөјдүр-
дү+ вә дирәкдә едам етмәк
үчүн әсҝәрләрә тә�вил верди.,

27 Пилатын әсҝәрләри Иса-
ны вали сарајына апардылар.
Бүтүн алај онун башына топ-
лашды.- 28 Онлар Исаны со-
јундуруб әјнинә ал-гырмызы
хәләт кечиртдиләр,¸ 29 ти-
кандан чәләнҝ �өрүб башы-
на гојдулар, сағ әлинә бир га-
мыш чубуг вердиләр. Сонра
да гаршысында диз чөкүб ону
әлә салмаға башладылар: «Са-
лам, еј јә�удиләрин падша�ы!»
30 Онун үзүнә түпүрдүләр,/

чубуғу ҝөтүрүб башына-башы-
на вурдулар. 31 Ону лаға го-
јуб гуртарандан сонра әјнин-
дәки хәләти чыхарыб өз палта-
рыны әјнинә ҝејиндирдиләр вә
дирәјә мыхламаға апардылар.1

32 Онлар бајыра чыханда
Шимон адында бир кирена-
лы илә растлашдылар. Ону ту-
туб Исанын ишҝәнҹә дирәји-
ни дашымаға мәҹбур етдиләр.À

33 �\W-\b*, јәни Кәллә де-
јилән јерә ҝәләндә3 34 Исаја
ичинә аҹы бир шеј гатыл-
мыш шәраб вердиләр,4 амма
Иса онун дадына бахыб ич-
мәди. 35 Ону дирәјә мыхла-
јандан сонра пүшк атыб пал-
тарларыны араларында бөл-
дүләр.S 36 Бундан сонра оту-
руб онун кешијини чәкмәјә
башладылар. 37 Һәм дә Иса-
нын башы үстүндә бир лөв-
�ә вурдулар. Лөв�әдә она гар-
шы ирәли сүрүлмүш бу итти-
�ам јазылмышды: «Бу, јә�уди-
ләрин падша�ы Исадыр».m
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38 Иса илә бәрабәр ики

гулдуру да дирәјә мыхламыш-
дылар, бири онун сағында,
о бириси дә солунда иди.*

39 Орадан кечәнләр башла-
рыны булаја-булаја+ ону сө-
јүр, вә 40 дејирдиләр: «Мә-
бәди дағыдыб үч ҝүнә тикә-
нә бах!- Өзүнү хилас елә!
Әҝәр Алла�ын оғлусанса, ди-
рәкдән дүш!»¸ 41 Бөјүк ка-
�инләр, мирзәләр вә ағсаггал-
лар да ону әлә салырдылар:/

42 «Башгаларыны хилас едир-
ди, өзүнү исә хилас едә бил-
мир! Бу да Исраилин Падша-
�ы!1 Гој ишҝәнҹә дирәјиндән
дүшсүн, онда биз она инана-
рыг! 43 Бәс нә олду, Алла-
�а ҝүвәнирди?! “Мән Алла�ын
Оғлујам”À дејирди. Әҝәр Алла-
�а әзиздирсә,3 гој Алла� ону
хилас еләсин дә!» 44 Һәтта
јанында дирәјә мыхланмыш
гулдурлар да ону бу ҹүр тә�-
гир едирдиләр.4

45 Ҝүнорта саат он ики ра-
дәләриндә� бүтүн о әрази-
јә гаранлыг чөкдү вә тәхми-
нән саат үчә кими� давам
етди.S 46 Тәхминән саат үчдә
Иса уҹадан: w˚WSE ˚WSE W*Y* a*O
+*fb*ZSHx — деди, бу да «Алла-
�ым, Алла�ым, нијә мәни тәрк
етдин?» демәкдир.m 47 Орада
дуранлардан бәзиләри бу сөз-
ләри ешидәндә дедиләр: «Ил-
јасы чағырыр». U 48 Онлардан
бири гачыб бир сүнҝәр ҝөтүр-
дү, ону турш шәраба баты-
рыб бир гамышын уҹуна тах-
ды вә она узатды ки, ичсин.V

49 Башгалары исә дедиләр:
«Әл чәк ондан! Ҝөрәк Илјас ҝә-
либ ону хилас едир, ја јох».
50 Иса уҹадан гышгырыб ҹа-
ныны тапшырды.Ä

6;B89 � ÁÀ`eÀZB bÀfYSZÀZ *WbmZÆm
a**b/*D � ÁÀ`eÀZB bÀfYSZÀZ /\--d4dZO
Æd a**b* VSYSD

51 Бирдән мәбәдин пәрдә-
си�* јухарыдан ашағыја ҹы-
рылыб+ ики јерә бөлүндү,, зәл-
зәлә олду, гајалар јарылды.
52 Сәрдабәләр ачылды вә
өлүм јухусуна ҝетмиш бир чох
мүгәддәс адамын ҹәсәди үзә
чыхды 53 вә бир чохлары он-
лары ҝөрдү. (Исанын дирилмә-
синдән сонра сәрдабәләрин ја-
нында олан адамлар мүгәддәс
шә�әрә ҝәлдиләр�.) 54 Јүз-
башы вә Исанын кешијини чә-
кән әсҝәрләр зәлзәләни вә
баш верән бүтүн �адисәләри
ҝөрәндә бәрк горхдулар вә де-
диләр: «Бу инсан, доғрудан да,
Алла�ын Оғлу имиш».-

55 Хејли гадын да баш ве-
рәнләри узагдан мүша�идә
едирди. Онлар Исаја хидмәт
етмәк үчүн онунла бирлик-
дә Ҹәлиләдән ҝәлмишдиләр.¸

56 Мәҹдәлли Мәрјәм, Јагуб
илә Јусифин анасы Мәрјәм,
�әмчинин Зәбәдинин оғулла-
рынын анасы да орада онлар-
ла иди./

57 Ахшамүстү ариматајлы
Јусиф адында варлы бир адам
ора ҝәлди. О да Исанын ша-
ҝирди иди.1 58 Бу адам Пила-
тын јанына ҝедиб ондан Иса-
нын ҹәсәдини истәди.À Пилат
әмр етди ки, Исанын ҹәсәди-
ни она версинләр.3 59 Ју-
сиф Исанын ҹәсәдини ҝөтү-
рүб ону тәмиз, зәриф кәтана
бүрүдү4 60 вә өзү үчүн гаја-
да ојдуғу тәзә сәрдабәјә гојду.S

Сәрдабәнин ағзына јекә бир
даш дијирләди вә чыхыб ҝет-
ди. 61 Мәҹдәлли Мәрјәм вә
о бири Мәрјәм орада галды-
лар. Онлар сәрдабәнин гаршы-
сында отурмушдулар.m
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62 Сә�әриси ҝүн Һазырлыг

ҝүнүндән сонракы ҝүн иди.*

Бөјүк ка�инләр вә фәриси-
ләр Пилатын јанына ҝәлиб де-
диләр: 63 «Аға, јадымыза бир
шеј дүшүб. Бу фырылдагчы
�әлә сағ икән белә бир сөз де-
јирди: “Мән үч ҝүндән сонра
дириләҹәјәм”.+ 64 Буна ҝөрә
әмр ет ки, сәрдабәни үч ҝүн
јахшы-јахшы горусунлар, јохса
шаҝирдләри ҝәлиб ону оғур-
лајаҹаг, вә сонра �амыја дејә-
ҹәкләр ки, о дирилиб. Бу ја-
лан әввәлкиндән дә бетәр ола-
ҹаг». 65 Пилат онлара деди:
«Бир дәстә кешикчи ҝөтү-
рүн. Ҝедин, ораны билдији-
низ кими горујун». 66 Онлар
ҝедиб сәрдабәнин ағзындакы
дашы мө�үрләдиләр вә ораја
кешикчи гојдулар.

28 Шәнбә ҝүнүндән сон-
ра, �әфтәнин илк ҝүнү�

дан јери сөкүләндә, Мәҹдәлли
Мәрјәмлә о бири Мәрјәм сәрда-
бәјә бахмаға ҝәлдиләр.-

2 Орада ҝүҹлү зәлзәлә ол-
мушду. Чүнки Је�ованын мә-
ләји ҝөјдән енмишди. О, дашы
кәнара дијирләјиб үстүндә
отурмушду.¸ 3 Мәләк шим-
шәк кими ишылдајырды, пал-
тары гар кими ағаппаг иди./

4 Кешикчиләр тир-тир әсир-
диләр, горхудан аз гала бағыр-
лары чатлајаҹагды.

5 Мәләк гадынлара деди:
«Горхмајын! Мән билирәм ки,
сиз дирәкдә едам едилмиш
Исаны ахтарырсыныз.1 6 О,
бурада јохдур. Өзүнүн деди-
ји кими дирилиб.À Ҝәлин онун
гојулдуғу јерә бахын. 7 Сон-
ра исә тез ҝедин, шаҝирд-
ләрә онун дирилдијини сөјлә-
јин. Онлара дејин: “Иса сизин
габағынызҹа Ҹәлиләјә ҝедир,3

6<B5 � �*fd/ +*4*` ÄºZºD �ÀÑd/SWÀ`/À
ÑÀebÀ +*4*` ÄºZºZ/ÀZ +*jW*Um`/mD

ону орада ҝөрәҹәксиниз”. Мән
сизә хәбәр вердим».*

8 Гадынлар тәләсик сәрда-
бәдән чыхдылар вә горху га-
рышыг бөјүк севинҹлә гача-
гача �әр шеји шаҝирдләрә хә-
бәр вермәјә ҝетдиләр.+ 9 Јол-
да Иса гаршыларына чыхыб
онлары саламлады. Гадынлар
јүјүрүб Исанын өнүндә диз
чөкдүләр вә онун ајагларына
сарылдылар. 10 Иса онлара
деди: «Горхмајын, ҝедин гар-
дашларыма дејин ки, Ҹәлилә-
јә ҝетсинләр. Орада мәни ҝө-
рәҹәкләр».

11 Гадынлар јолларына да-
вам етдиләр. Ҝөзәтчиләрдән
бир нечәси, шә�әрә ҝедиб баш
вермиш �адисәни бөјүк ка�ин-
ләрә чатдырды. 12 Бөјүк ка-
�инләр ағсаггалларла топла-
шыб мәслә�әтләшәндән сонра
әсҝәрләрә бөјүк мәбләғдә ҝү-
мүш пул вердиләр 13 вә тап-
шырдылар: «Белә дејәрсиниз:
“Ҝеҹә биз јатанда онун ша-
ҝирдләри ҝәлиб ҹәсәди оғур-
ладылар”.- 14 Архајын олун,
әҝәр бу, валинин гулағына чат-
са, биз �әр шеји она баша са-
ларыг». 15 Әсҝәрләр пулу ҝө-
түрүб �әр шеји тапшырыл-
дығы кими етдиләр. Бу ша-
јиә индијәдәк бүтүн јә�удиләр
арасында ҝәзиб-долашыр.

16 Он бир шаҝирд Ҹәлилә-
јә,¸ Исанын дедији даға ҝәлди/

вә 17 Исаны ҝөрәндә она тә-
зим етди. Лакин бәзиләриндә
шүб�ә варды. 18 Иса јахын-
лашыб шаҝирдләрә деди: «Ҝөј-
дә вә јердә бүтүн �акимијјәт
мәнә верилиб.1 19 Буна ҝөрә
дә ҝедин вә бүтүн халгларын
ичиндә шаҝирд �азырлајын,À

онлары Ата, Оғул вә мүгәд-
дәс ру� ады илә вәфтиз един,3

20 сизә әмр етдијим �әр шејә
риајәт етмәји онлара өјрәдин.4

Мән бу дөврүн јекунуна кими
�әмишә сизинләјәм».S

�¿�D 6;
* �` 59B86
�V 67B98
�Ñ 5=B58

+ �b 56B8>
�Ñ 6B5=

, �b 6<B56E 57
��������������������

�¿�D 6<
- �` 5:B5
�V 68B5
�V 68B5>
�Ñ 6>B5

¸ �` 5:B8E 9
�V 68B6E 8

/ Á, 5B5>

1 �` 5:B:

À �b 5:B65
�b 5;B66E 67
5�` 59B7E 8

3 �b 6:B76
�b 6<B5:
�` 58B6<

��������������������

�*¸ aºbdZ
* �` 5:B;

+ �` 5:B<
�V 68B=

, �b 6;B:9

- �b 6;B:8

¸ �b 6:B76

/ 5�` 59B:

1 ˚e 5B6>E 65
�] 6B=

À Á, 5B<
�Y 5>B5<
�Y 55B57
�Ñ 58B:

3 Á, 6B7<
Á, <B56

4 Á, 6>B6>
5�` 55B67
6�b 7B5E 6
5�Ñ 7B67

S �b 57B7=
�b 57B8=
�b 68B7



1337

����%	

�˛˙%·% �¹˝˙¿

� ¿ ˛ � � 	

5 �ÀebS4hS �ÀÑU* bÀ+WS¸ 1/S` L5—<M
�a* ,ÀebS4 \WdZd` L=—55M
"1Ub*Z �a*Zm SYb*Ñ*Z* hÀVS` L56E 57M
�a* ÅÀWSWÀ/À bÀ+WS¸ 1bYÀUÀ
+*jW*Um` L58E 59M
�a* SWV j*ÄS`/WÀ`SZS
h*¸m`m` L5:—6>M
�d`/*` `dÑ -\,dWd` L65—6<M
�a* 
ÀeÀ`Z*ÑdY/* jÀe*
,1`S` L6=—78M

SYaÀaS4 U1`/À /d* 1/S` L79—7=M
Åº4*YWmZm a*¸*W/m` L8>—89M

6 �a* SeWSÆS a*¸*W/m` L5—56M
�*,SZS h*¸m`m` L57—5;M
�`dÆ +*`À/À ad*W L5<—66M
�a* jÀZ+ÀZSZ *¸*am/m` L67—6<M

7 ¿WS -d`dYdj */*Y a*¸*Wm` L5—:M
˙ÀZS4 a*ÑSWSZ/À b\]W*jYmj
Æ*Y**b L;—56M
56 ÑÀ,*`S L57—5=M
�º-À//Àa `dÑ* -*`jm Vºe` L6>—7>M
�a*ZmZ *Z*am ,À -*`/*jW*`m L75—79M

8 �˙"Á�%� Á��%�˙ �¿	¿��¿� L5—78M
¿VSZhS L5—=M
�a* ZÀ ºhºZ YÀaÀW hÀVS` L5>—56M
¿VSZhS YÀaÀWSZSZ S4*Ñm L57—6>M
�m`*¸m 4ÀZ+SW *WbmZ*
-\UY*4W*` L65—67M
Á*Zam ¾Whº SWÀ ¾Whº`aÀZ L68E 69M
�*b*Z ÀVSZhS L6:—6=M
�*`/*W b\fdYd L7>—76M
�ÀaÀWWÀ`/ÀZ SabSe*/À L77E 78M
�a* em`bmZ*Zm U*bm`m` L79—85M

9 �a* ÆSZWÀ`S /\Zd4W*`mZ ShSZÀ
Ä¾Z/À`S` L5—6>M
�*S`SZ -m4mC �a*ZmZ ]*Wb*`mZ*
b\fdZd+ a*¸*W*Z -*/mZ L65—87M

: �a*Zm /\¸Y* Ud`/dZ/* -À+dW
1bYS`WÀ` L5—:M
56 ÑÀ,*`SUÀ ,1`SWÀZ
Ä¾abÀ`SjWÀ` L;—57M
�ÀebS4hS �ÀÑU*ZmZ ¾WºYº L58—6=M
�a* 9>>> */*Ym /\Ud`d` L7>—88M
�a* adUdZ ºabº SWÀ U1`SUS` L89—96M

Ã1ZZ1a*`1b/À fÀabÀWÀ`À jÀe*
,1`S` L97—9:M

; �Za*Z */ÀbOÀZÀZÀWÀ`S Sej*
\WdZd` L5—57M
�Za*Zm Yd`/*` 1/ÀZ j1UWÀ` L58—67M
	d`SU*/*Vm �SZSVSU*/*Z \W*Z
-*/mZmZ SY*Zm L68—7>M

*`mZ -dW*-W*`m *hmWm` L75—7;M

< �a* 8>>> */*Ym /\Ud`d` L5—=M
�a*/*Z ÀW*YÀb SabÀUS`WÀ` L5>—57M
�À`SaSWÀ`SZ ,À ÁS`\/dZ
Y*U*am L58—65M
�1UbaÀU/*/* V\`dZ Ä¾4WÀ`S
*hmWm` L66—6:M
�db`da /1US`B w	ÀZ �ÀaSÑaÀZx L6;—7>M
�a* ¾WÀÆÀUSZS +SW/S`S` L75—77M
¿aW j*ÄS`/ VSY/S`H L78—7<M

= �a*ZmZ Ä¾`VÀYS /ÀUSjS` L5—57M
�¸W*Z ÆSZ/ÀZ -d`bdWd` L58—6=M
�Y*Zm \W*Z ºhºZ ÑÀ` j1U
YºYVºZ/º` L67M

�a* ¾WÀÆÀUSZS U1ZÀ +SW/S`S` L7>—76M

SYSZ /*Ñ* +¾UºV \W/d¸d +*`À/À
Yº+*ÑSaÀ L77—7;M
�S4À -*`jm hmfY*U*Z +S4SY
bÀ`ÀeSYS4/À/S` L7<—85M
ÃºZ*Ñ* aº`ºVWÀUÀZ */*YmZ
ÆÀ4*am L86—8<M
w�\U ShSZS4/À /d4 \WadZx L8=E 9>M

5> ˚,WSWSV ,À +\j*ZY* L5—56M
�a* dj*-W*`* f1US`O/d* ,1`S` L57—5:M
�*`Wm */*YmZ ad*Wm L5;—69M
�*/j*ÑWm- U\WdZ/* -d`+*ZW*` L6:—75M
�a* ¾WÀÆÀUSZS U1ZÀ +SW/S`S` L76—78M
�*-d+W* �ÀÑU*ZmZ f*ÑSjS L79—89M
�a* ÑÀU*bmZm eS/UÀ ,1`YÀUÀ
ÄÀWS+ L89M


\` �*`bSY*UmZ Ä¾4WÀ`S
*hmWm` L8:—96M

55 �1`daÀWSYÀ bÀZbÀZÀWS ÄS`Sj L5—55M
¿ZÆS` *¸*Æm WÀZÀbWÀZS` L56—58M
�a* YÀ+À/S bÀYS4WÀUS` L59—5<M
�d`dYdj ÀZÆS` *¸*ÆmZ/*Z S+`Àb
/À`aS L5=—6:M



���� �À4YdZ—5B57 1338

1 Алла�ын Оғлу� Иса Мә-
си� �аггындакы мүждәнин

башланғыҹы. 2 Әшија пејғәм-
бәр белә јазмышдыр: «(Сәнин
габағынҹа Өз елчими ҝөндәри-
рәм, о, сәнин јолуну �азырлаја-
ҹаг.)* 3 Чөллүкдә кимсә гыш-
гырыр: “Је�ова үчүн јол �а-
зырлајын! Онун јолларыны
�амарлајын”».+ 4 Беләҹә, Вәф-
тизчи Јә�ја чөллүкдә ҝүна�ла-
рын бағышланмасы үчүн төв-
бә рәмзи олан вәфтизи� тәб-
лиғ едирди., 5 Бүтүн Јә�удиј-
јә вә Јерусәлим ә�ли онун
јанына ахышырды. Инсанлар
ҝүна�ларыны ачыг-ашкар бој-
нуна алырды, Јә�ја да онла-
ры Иордан чајында вәфтиз
едирди.- 6 Јә�ја дәвә јунун-
дан палтар ҝејир, белинә дәри
гуршаг бағлајырды,¸ чәјирт-
кә вә чөл балы илә гида-
ланырды./ 7 О тәблиғ едәрәк

5B5E 8 � �º¸ÀbÀ +*fD

дејирди: «Мәним архамҹа мән-
дән ҝүҹлүсү ҝәлир. Мән әјилиб
онун сәндәлинин бағыны ачма-
ға белә, лајиг дејиләм.* 8 Мән
сизи су илә вәфтиз етдим,
о исә сизи мүгәддәс ру�ла вәф-
тиз едәҹәк».+

9 О ҝүнләрдә Иса Ҹәлилә-
нин Насирә шә�әриндән ҝәлиб
Јә�ја тәрәфиндән Иордан ча-
јында вәфтиз олунду., 10 Иса
судан чыхар-чыхмаз ҝөјләрин
ачылдығыны вә мүгәддәс ру-
�ун ҝөјәрчин кими үзәринә ен-
дијини ҝөрдү.- 11 Һәмчинин
ҝөјдән бир сәс ҝәлди: «Сән Мә-
ним севимли Оғлумсан. Сән-
дән чох разыјам».¸

12 Мүгәддәс ру� дәр�ал
Исаны чөллүјә апарды. 13 О,
гырх ҝүн орада чөл �ејванла-
рынын арасында галды. Шеј-
тан ону имта�ана чәкди,/ мә-
ләкләр исә она гуллуг етди-
ләр.1
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14 Јә�ја �әбс едилдикдән

сонра Иса Ҹәлиләјә ҝетди* вә
Алла�ын мүждәсини тәблиғ
етмәјә башлады.+ 15 О дејир-
ди: «Вахт јетишди, Алла�ын
Падша�лығы јахындыр. Төвбә
един, вә мүждәјә иман ҝәти-
рин».

16 Иса Ҹәлилә дәнизинин
са�или бојунҹа ҝедәркән суја
тор атан- Шимону вә онун гар-
дашы Андреасы¸ ҝөрдү. Онлар
балыгчы идиләр./ 17 Иса он-
лара деди: «Ардымҹа ҝәлин.
Бундан сонра балыг јох, ин-
сан тутаҹагсыныз».1 18 Он-
лар дәр�ал торларыны атыб
Исанын ардынҹа ҝетдиләр.À

19 Бир гәдәр ирәли ҝедәндән
сонра о, Зәбәдинин оғлу Јагу-
бу вә онун гардашы Јә�јаны
ҝөрдү. Онлар гајыгда идиләр
вә торларыны тәмир едирди-
ләр.3 20 Иса дәр�ал онлары
чағырды, онлар да аталары Зә-
бәдини муздлу ишчиләрлә га-
јыгда гојуб онунла ҝетдиләр.
21 Һамысы бир јердә Кәфәрна-
�ума ҝәлди.

Шәнбә ҝүнү башлајан кими
Иса синагога ҝирди вә вәз
етмәјә� башлады.4 22 Ҹамаат
онун неҹә вәз етдијинә �еј-
ран галды, чүнки о, мирзәләр
кими јох, ихтијар са�иби кими
вәз едирди.S 23 О вахт онла-
рын синагогунда ичинә мур-
дар ру� ҝирмиш бир адам
вар иди. Бирдән о гышгырды:
24 «Еј нәсрани Иса! Биздән нә
истәјирсән?m Бизи мә�в етмә-
јә ҝәлмисән? Сәнин ким олду-
ғуну јахшы билирәм, сән Алла-
�ын Мүгәддәсисән». U 25 Ла-
кин Иса она зә�млә: «Сәси-
ни кәс, ондан чых», — деди.
26 Мурдар ру� �әмин ада-
мы гыҹ етди вә бағырыб он-
дан чыхды. 27 Һамыны �еј-
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рәт бүрүдү. Онлар өз ара-
ларында данышмаға башлады-
лар: «Бу нәдир белә? Һәлә
бу ҹүр вәз едән ҝөрмәми-
шик! Бу адам �әтта мурдар
ру�лара �өкм едир, онлар да
итаәт едирләр!» 28 Онун со-
рағы тез бир заманда Ҹәлилә-
нин �әр тәрәфинә јајылды.

29 Синагогдан чыхан кими
о, Јагуб вә Јә�ја илә бә-
рабәр Андреас вә Шимонҝилә
ҝетди.* 30 Шимонун гајына-
насы+ гыздырма ичиндә јатыр-
ды. Буну дәр�ал Исаја чатдыр-
дылар. 31 Иса гадына јахын-
лашды, әлиндән тутуб ону гал-
дырды. Гадынын гыздырмасы
кечди вә о дуруб онлара гул-
луг етмәјә башлады.

32 Ахшам ҝүнәш батандан
сонра ҹамаат бүтүн хәстәлә-
ри вә ичинә ҹин ҝирмиш
адамлары онун јанына ҝә-
тирди., 33 Бүтүн шә�әр га-
пынын ағзына топлашмышды.
34 О, мүхтәлиф азары олан
хәстәләри сағалтды- вә чохлу
ҹин говду, лакин ҹинләри да-
нышмаға гојмады, чүнки ҹин-
ләр онун Мәси� олдуғуну би-
лирдиләр�.

35 Сә�әр ертәдән, �әлә ала-
гаранлыг икән Иса дурду вә
кимсәсиз бир јерә ҝедиб дуа
етмәјә башлады.¸ 36 Шимон
исә јанындакыларла бирликдә
ону ахтармаға ҝетди. 37 Он-
лар Исаны тапанда дедиләр:
«Һамы сәни ахтарыр». 38 Ла-
кин Иса онлара деди: «Ҝә-
лин башга јерә, јахын шә�әр-
ләрә ҝедәк ки, мән мүждәни
ораларда да тәблиғ едим, ахы
мән бунун үчүн ҝәлмишәм»./

39 Беләликлә, Иса бүтүн Ҹә-
лиләни ҝәзиб-долашараг он-
ларын синагогларында тәблиғ
едир вә ҹинләри говурду.1
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40 Бир дәфә бир ҹүзамлы

ҝәлиб онун гаршысында диз
чөкдү вә јалварды: «Әҝәр ис-
тәсән, мәни тәмизләјә биләр-
сән».* 41 Исанын она јазығы
ҝәлди, әлини узадыб она то-
хунду вә деди: «Истәјирәм. Тә-
мизлән».+ 42 О андаҹа ҹүзам
кечди, �әмин адам тәмизлән-
ди. 43 Иса ону дәр�ал јола
салды вә бәрк-бәрк тапшырды:
44 «Бах �а, буну �еч кәсә да-
нышма. Анҹаг ҝет, өзүнү ка-
�инә ҝөстәр вә онлара шә�а-
дәт олсун дејә,, тәмизләндијин
үчүн Мусанын әмр етдији шеј-
ләри тәгдим ет».- 45 О адам
исә орадан ҝетди вә баш ве-
рәнләри данышыб аләмә јај-
ды. Иса артыг �еч бир шә�ә-
рә ачыг-ашкар ҝирә билмирди,
шә�әрдән кәнарда кимсәсиз
јерләрдә галырды. Адамлар
исә �әр јердән онун јанына ҝә-
лирди.¸

2 Бир нечә ҝүндән сонра Иса
јенә дә Кәфәрна�ума ҝәлди.

Хәбәр јајылды ки, о, евдәдир./

2 Ораја о гәдәр адам топлаш-
ды ки, �әтта гапынын ағзын-
да да јер галмады. Иса он-
лара Алла�ын сөзүнү даныш-
маға башлады.1 3 Һәмин вахт
дөрд киши ифлиҹ олмуш бир
адамы ораја ҝәтирди.À 4 Ла-
кин басабас олдуғундан ону
Исанын јанына кечирә билмә-
диләр. Буна ҝөрә дә дүз Иса-
нын олдуғу јерин үстүндән
дамы сөкүб дешик ачдылар вә
хәстәни хәрәкдәҹә ашағы сал-
ладылар. 5 Онларын иманы-
ны ҝөрән3 Иса хәстәјә деди:
«Бала, ҝүна�ларын бағышлан-
ды».4 6 Орада бир нечә мирзә
отурмушду. Онлар үрәкләрин-
дә дедиләр:S 7 «Бу адам нә
дејир? О күфр данышыр. Мә-
ҝәр Алла�дан башга кимсә ҝү-
на�лары бағышлаја биләр?»m

8 Иса онларын фикирләрини

дәр�ал анлајыб деди: «Нијә
үрәјиниздә белә фикирләшир-
синиз?* 9 Ифлиҹ олмуш бу
адама “ҝүна�ларын бағышлан-
ды” демәк асандыр, јохса “аја-
ға галх, хәрәјини дә ҝөтүр,
ҝет”? 10 Анҹаг сиз инсан Оғ-
лунун+ јердә ҝүна�лары ба-
ғышламаға сәла�ијјәти олдуғу-
ну биләсиниз дејә...», Ифлиҹ
олмуш адама деди: 11 «Дур,
хәрәјини ҝөтүр, евинә ҝет».
12 О ајаға галхды, дәр�ал хә-
рәјини ҝөтүрдү вә �амынын
ҝөзү гаршысында чыхыб ҝет-
ди. Ҹамаат �ејрәт ичиндә Ал-
ла�ы мәд� едәрәк деди: «Биз
�әлә белә шеј ҝөрмәмишик».-

13 Иса јенә дә дәниз гы-
рағына ҝәлди. Халг онун ја-
нына ахышырды вә Иса онла-
ра Алла�ын сөзүнү өјрәтмәјә
башлады. 14 Сонра о, верҝи
идарәсинин јанындан кечәндә
орада отурмуш Алфај оғлу Ла-
вини ҝөрдү вә она деди: «Ар-
дымҹа ҝәл». Лави дуруб онун
ардынҹа ҝетди.¸ 15 Да�а сон-
ра Иса өз шаҝирдләри илә
бирликдә онун евинә ҝедиб
сүфрәјә әјләшди. Бир чох вер-
ҝијыған вә ҝүна�лы да ҝә-
либ онларла сүфрә архасына
әјләшди. Онларын арасында
Исанын ардынҹа ҝедән чох
адам вар иди./ 16 Анҹаг фә-
рисиләрдән олан мирзәләр
онун ҝүна�лылар вә верҝијы-
ғанларла бир јердә чөрәк једи-
јини ҝөрәндә Исанын шаҝирд-
ләринә дедиләр: «Бу нәдир?
О, верҝијығанлар вә ҝүна�лы-
ларла чөрәк кәсир?» 17 Иса
буну ешидәндә онлара деди:
«Һәкимә сағлам адамлар јох,
хәстәләр мө�таҹдыр. Мән са-
ле�ләри јох, ҝүна�лы адамла-
ры чағырмаға ҝәлмишәм».1

18 Јә�јанын шаҝирдләри вә
фәрисиләр оруҹ тутурдулар.
Онлар ҝәлиб Исадан соруш-
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дулар: «Нәјә ҝөрә Јә�јанын да,
фәрисиләрин дә шаҝирдләри
оруҹ тутур, сәнин шаҝирдлә-
рин исә тутмур?»* 19 Иса он-
лара ҹаваб верди: «Бәј+ дост-
лары илә оланда �еч дост-
лар оруҹ тутар? Нә гәдәр
ки бәј достларынын јанында-
дыр, достлар оруҹ тутмазлар.
20 Лакин ҝүн ҝәләҹәк, бәји
араларындан ҝөтүрәҹәкләр,,

бах онда онлар оруҹ тутаҹаг-
лар. 21 Һеч кәс кө�нә палта-
ра тәзә парчадан� јамаг тик-
мәз. Белә етсә, тәзә јамаг јы-
ғылар, јыртылмыш јер да�а да
корланар.- 22 Һәмчинин �еч
кәс тәзә шәрабы кө�нә тулуг-
лара төкмәз. Белә етсә, шә-
раб тулуглары јыртар, шәраб
да, тулуглар да зај олар. Буна
ҝөрә дә тәзә шәрабы тәзә ту-
луглара төкәрләр».

23 Бир шәнбә ҝүнү Иса зә-
миләрин арасы илә ҝедирди.
Онун шаҝирдләри ҝедә-ҝедә
сүнбүл дәрирдиләр.¸ 24 Онда
фәрисиләр Исаја дедиләр:
«Бура бах! Онлар нәјә ҝөрә
шәнбә ҝүнү гадаған олунмуш
иши ҝөрүрләр?» 25 Иса ҹа-
ваб верди: «Мәҝәр �еч вахт
охумамысыныз, әрзағы гурта-
ранда, өзү вә јолдашлары
аҹанда Давуд нә етмишди?/

26 Бөјүк ка�ин Әбјатар1 �аг-
гындакы ә�валатдан билмир-
синиз ки, Давуд Алла�ын еви-
нә ҝириб тәгдим чөрәкләри-
ни� једи, үстәлик, јолдашлары-
на да верди? Һалбуки гануна
ҝөрә бу чөрәкләри ка�инләр-
дән башга �еч кәс јејә билмәз-
ди».À 27 Иса әлавә етди: «Ин-
сан шәнбә үчүн јаранмајыб,
шәнбә инсан үчүн јараныб.3

28 Одур ки, инсан Оғлу шән-
бәнин дә ағасыдыр».4
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3 Иса јенә дә синагога ҝәл-
ди. Орада әли гурумуш бир

адам вар иди.* 2 Фәрисиләр
Исаны итти�ам етмәк истәјир-
диләр. Буна ҝөрә дә диггәт-
лә бахырдылар ки, ҝөрсүнләр
Иса шәнбә ҝүнү о адамы са-
ғалдаҹаг, ја јох. 3 Иса әли гу-
румуш адама деди: «Дур, орта-
ја кеч». 4 Сонра онлардан со-
рушду: «Шәнбә ҝүнү јахшы-
лыг етмәк дүзҝүндүр, јохса
пислик етмәк? Инсаны хилас
етмәк дүзҝүндүр, јохса мә�в
етмәк?»+ Онлар сусуб динмә-
диләр. 5 Иса онларын үрәји-
нин нә гәдәр күт олдуғуну ҝө-
рүб бәрк кәдәрләнди., Гәзәб-
лә онлара ҝөз ҝәздирди, сонра
о адама деди: «Әлини узат». О,
әлини узатды вә әли сағалды.
6 Онда фәрисиләр чөлә чых-
дылар вә Исаны өлдүрмәк ба-
рәдә Һиродун ардыҹыллары-

илә јубанмадан мәшвәрәт ет-
диләр.

7 Иса өз шаҝирдләри илә
бәрабәр орадан чыхыб дә-
низ кәнарына ҝетди. Ҹәли-
лә вә Јә�удијјәдән чохлу адам
да онун далынҹа ҝедирди.¸

8 Һәтта Јерусәлимдән, Иду-
мијјәдән, Иорданын о бири та-
јындан, Сур вә Сидон бөл-
ҝәләриндән бөјүк бир изди-
�ам Исанын ишләри �агда
ешидиб онун јанына ҝәлди.
9 Ҹамаат ону сыхышдырма-
сын дејә, Иса шаҝирдләринә
балаҹа бир гајығы �азыр вә-
зијјәтдә сахламағы тапшырды.
10 Иса бир чох адамы сағалт-
мышды. Буна ҝөрә дә ағыр хәс-
тәлији оланлар Исаја тохун-
маг үчүн онун әтрафына топ-
лашырдылар./ 11 Һәтта мур-
дар ру�лар1 да Исаны ҝөрәндә
онун гаршысында јерә јыхы-
лыр вә гышгырырдылар: «Сән
Алла�ын Оғлусан».À 12 Ан-
ҹаг Иса ҹинләрә дәфәләрлә
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гадаған едирди ки, онун ким
олдуғуну демәсинләр.*

13 Иса даға чыхды вә ша-
ҝирдләриндән бәзиләрини+ ја-
нына чағырды. Онлар Исанын
јанына ҝәлдиләр., 14 Иса ону
мүшајиәт етмәк үчүн он ики
шаҝирд сечди вә онлары �ә-
вари� адландырды. Иса бу ша-
ҝирдләрә мүхтәлиф јерләрә
ҝедиб тәблиғ етмәк тапшыры-
ғы 15 вә ҹинләри говмаг сә-
ла�ијјәти верәҹәкди.-

16 Һәмин он ики шаҝирд¸

бунлардыр: Шимон (Иса она
�әмчинин Бутрус/ ләгәби вер-
мишди), 17 Зәбәдинин оғлу
Јагуб вә Јагубун гардашы
Јә�ја (Иса �әмчинин онла-
ра Бәнирәгиш�, јәни Илды-
рым оғуллары ләгәбини вер-
мишди),1 18 Андреас, Филип,
Бартолмај, Мәтта, Томас, Ал-
фај оғлу Јагуб, Тадај, Гејрәтли
Шимон 19 вә сонрадан Иса-
ны сатан Јә�уда Искәрјут.

Иса бир евә ҝирди. 20 Јенә
ҹамаат јығылдығындан онлар
чөрәк јемәјә дә имкан тапма-
дылар. 21 Исанын го�умла-
ры бу барәдә ешидәндә: «О,
ағлыны итириб», — дејәрәк
ону тутуб апармаға ҝәлдиләр.À

22 Јерусәлимдән мирзәләр дә
ҝәлиб дедиләр: «Онда Беелзе-
буб� вар. Бу адам ҹинләри елә
ҹинләрин �өкмдарынын әли
илә говур».3 23 Иса мирзәлә-
ри јанына чағырды вә мәсәл
чәкәрәк сөзә башлады: «Шеј-
тан Шејтаны неҹә гова би-
ләр? 24 Әҝәр падша�лыг да-
хилдән парчаланарса, о давам
ҝәтирә билмәз.4 25 Дахилдән
парчаланан ев дә давам ҝә-
тирә билмәз. 26 Әҝәр Шејтан
өзүнә гаршы чыхыб дахилдән
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парчаланыбса, о давам ҝәти-
рә билмәз, онун ахыры јахын-
дыр. 27 Ҝүҹлү адамын евинә
ҝирән онун әл-голуну бағлама-
мыш вар-дөвләтини гарәт едә
билмәз. Јалныз бундан сонра
еви гарәт едә биләр. 28 Буну
билин ки, инсан нә ҝүна�
иш тутса, нә ҹүр күфр да-
нышса, �амысы бағышланаҹаг.
29 Лакин мүгәддәс ру�а гар-
шы күфр данышан �еч вахт ба-
ғышланмајаҹаг,* бу ҝүна� әбә-
дијјән онун бојнунда галаҹаг».+

30 Иса бу сөзләри мирзәлә-
рин «онда ҹин вар» дедикләри
үчүн сөјләди.,

31 Исанын анасы вә гардаш-
лары- ҝәлиб бајырда дурдулар
вә адам ҝөндәриб ону чағырт-
дырдылар.¸ 32 Исанын әтра-
фында чохлу адам отурмушду.
Она хәбәр вердиләр: «Анан вә
гардашларын бајырдадырлар,
сәни истәјирләр»./ 33 Иса он-
лара деди: «Мәним анам вә гар-
дашларым кимдир?» 34 Сон-
ра әтрафында отуранлара ҝөз
ҝәздириб деди: «Будур мә-
ним анам вә гардашларым!1

35 Алла�ын ирадәсини јеринә
јетирән мәним гардашым, ба-
ҹым вә анамдыр».À

4 Иса јенидән дәниз кәна-
рында вәз етмәјә башлады.

Онун јанына чохлу адам јы-
ғышды, буна ҝөрә дә о, гајы-
ға миниб са�илдән бир аз ара-
ланды. Ҹамаат исә са�илдә да-
јанмышды.3 2 Иса мәсәлләр4

чәкәрәк онлара чох шеј өјрәт-
мәјә башлады. О деди:S 3 «Гу-
лаг асын. Бир әкинчи тохум
сәпмәјә чыхды.m 4 Тохум сә-
пәркән тохумлардан бәзиси
јол кәнарына дүшдү вә гушлар
ҝәлиб онлары дәнләди. 5 Бә-
зиси торпағы аз олан дашлы-
ға дүшдү вә торпаг дәрин ол-
мадығындан дәр�ал ҹүҹәрди. U

6 Амма ҝүнәш чыханда солду
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вә көкү олмадығындан гуруду.
7 Бәзи тохумлар тиканлыға
дүшдү. Тикан коллары бөјү-
јүб онлары боғду вә онлар бар
вермәди.* 8 Амма бәзиләри
мүнбит торпаға дүшдү, ҹүҹә-
риб бој атды вә бар ҝәтирди.
Онлар отузгат, алтмышгат вә
јүзгат бар вердиләр».+ 9 Иса
әлавә етди: «Гулағы олан гој
ешитсин!»,

10 Иса тәк галанда он ики
�әвариси вә әтрафында олан-
лар чәкдији мәсәлләрлә бағ-
лы ону сорғу-суала тутдулар.-

11 Иса онлара деди: «Сизә
Алла�ын Падша�лығынын мү-
гәддәс сиррини¸ баша дүшмәк
әнамы верилиб, амма галанла-
рына �әр шеј мәсәлләрлә сөј-
ләнилир ки,/ 12 бахсалар да
бир шеј ҝөрмәсинләр, ешитсә-
ләр дә, бир шеј анламасынлар,
�еч вахт ҝери дөнмәсинләр
вә Алла� онлары бағышлама-
сын».1 13 Сонра әлавә етди:
«Бу мәсәли баша дүшмүрсү-
нүзсә, о бириләрини неҹә
баша дүшәҹәксиниз?

14 Әкинчи Алла�ын сөзү-
нү сәпир.À 15 Бәзи адамларда
сөз, санки, јол кәнарында әки-
либ. Онлар сөзү ешидәр-ешит-
мәз Шејтан ҝәлиб3 үрәкләри-
нә сәпилмиш тохуму апарыр.4

16 Диҝәр адамларда сөз, сан-
ки, дашлыгда әкилиб. Онлар
сөзү ешидән кими севинҹлә
гәбул едирләр.S 17 Амма көк
атмадығындан узун мүддәт
дура билмирләр. Алла�ын сө-
зүнә ҝөрә чәтинлик, тәгиб
башлајан кими онлар иман-
дан дөнүрләр. 18 Бәзиләрин-
дә исә тохум, санки, тикан-
лыға дүшүб. Онлар сөзү еши-
дир,m 19 лакин бу зәманәнин
гајғылары U, вар-дөвләтин алда-
дыҹы гүввәсиV вә диҝәр ар-
зуларÄ үрәкләринә јол тапыр,
сөзү боғур вә сөз бар ҝәтир-

мир. 20 Нә�ајәт, мүнбит тор-
пагда әкиләнләр Алла�ын сө-
зүнү динләјән, ону сидги-үрәк-
дән гәбул едән адамлардыр.
Белә адамлар отузгат, алт-
мышгат вә јүзгат бә�рә верир-
ләр».*

21 Иса сөзүнә давам етди:
«Һеч ҝөрмүсүнүз ки, чырағы
сәбәтин вә ја чарпајынын ал-
тына гојсунлар? Ону чыраг-
дана гојурлар, елә дејил?+

22 Бәли, елә бир сирр јохдур
ки, әввәл-ахыр үстү ачылма-
сын, елә бир ҝизли шеј јохдур
ки, ашкар олунмасын., 23 Гу-
лағы олан гој ешитсин».-

24 Сонра Иса деди: «Сөз-
ләримә диггәтлә гулаг асын.¸

Һансы өлчү илә өлчүрсүнүз-
сә, о өлчү илә дә сизә өлчә-
ҹәкләр, �әлә үстүнә әлавә дә
едәҹәкләр. 25 Кимдә варса,
она да�а чох вериләҹәк,/ ким-
дә јохдурса, әлиндәки дә алы-
наҹаг».1

26 Иса давам етди: «Алла-
�ын Падша�лығы бир адамын
торпаға тохум сәпмәсинә бән-
зәјир. 27 О, ҝеҹә јатыр, сә�әр
дурур, амма тохум неҹә ҹүҹә-
рир, неҹә бөјүјүр, о адамын хә-
бәри олмур. 28 Торпаг өз-
өзүнә тәдриҹән бар јетишди-
рир: әввәлҹә ҝөвдә ҹүҹәрир,
сонра сүнбүл әмәлә ҝәлир, нә-
�ајәт, сүнбүлдә дән јетишир.
29 Мә�сул јетишән кими адам
орағы ишә салыр, чүнки бичин
вахты јетишиб».

30 Иса сөзүнә давам етди:
«Алла�ын Падша�лығыны
нәјә бәнзәдәк? Ону �ансы мә-
сәллә иза� едәк? 31 Падша�-
лыг хардал тохумуна бәнзә-
јир. Әкин вахты тохумлар
арасында ән хырдасы одур.À

32 Амма јерә әкиләндән сонра
бөјүјүб бүтүн бостан битки-
ләри арасында ән јекәси олур
вә гол-будаг атыр, ҝөј гушлары
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да ҝәлиб онун көлҝәсиндә јува
салырлар».

33 Иса буна бәнзәр чох-
лу мәсәл* чәкир, Алла�ын
сөзүнү онлара гавраја бил-
дикләри гәдәр данышырды.
34 Бәли, Иса данышанда �ә-
мишә мәсәл чәкирди, лакин
сонра �әр шеји тәкликдә ша-
ҝирдләринә иза� едирди.+

35 Һәмин ҝүн ахшам дү-
шәндә Иса онлара деди: «Ҝә-
лин о бири са�илә үзәк».,

36 Онлар ҹамааты јола салан-
дан дәр�ал сонра Исаны гајыг-
ла апардылар. Орада башга га-
јыглар да вар иди.- 37 Бирдән
ҝүҹлү фыртына гопду. Аман-
сыз далғалар гајыға чырпы-
лырды. Гајыг батмаг үзрә иди.¸

38 Иса бу заман гајығын дал
тәрәфиндә башыны балыша
гојуб јатмышды. Шаҝирдләр
ону ојадыб дедиләр: «Устад,
мәҝәр сәнин веҹинә дејил ки,
биз батырыг?» 39 Иса дуруб
күләји рам етди вә дәнизә әмр
етди: «Дајан! Сакит ол!»/ Кү-
ләк јатды, әтрафа дәрин сү-
кут чөкдү. 40 О, шаҝирдләрә
деди: «Нијә горхдунуз? Һәлә
дә иманыныз јохдур?» 41 Он-
лар бәрк горхмушдулар вә
бир-бириләринә дејирдиләр:
«Бу кимдир ки, �әтта күләк дә,
дәниз дә она итаәт едир?»1

5 Онлар үзүб дәнизин о бири
са�илинә, ҝерасалыларынÀ

торпағына ҝәлдиләр. 2 Иса
гајыгдан дүшән кими онун гар-
шысына сәрдабәләрин арасын-
дан бир адам чыхды. Бу ада-
мын ичиндә мурдар ру� варды.
3 О, сәрдабәләрин арасында
јашајырды. Бу вахтадәк �еч
ким ону �әтта зәнҹирлә дә бағ-
лаја билмәмишди. 4 Ону дә-
фәләрлә гандаллајыб зәнҹир-
ләмишдиләр, лакин о, зәнҹи-
ри гырмыш, гандалы сын-
дырмышды. Һеч ким онун

ө�дәсиндән ҝәлә билмирди.
5 Бу адам ҝеҹә-ҝүндүз сәр-
дабәләрин арасында, дағлар-
да дурмадан бағырыр, өзү-
нү даш-кәсәклә јаралајырды.
6 О, узагдан Исаны ҝөрән-
дә јүјүрүб она тәзим етди* вә
7 бағырыб деди: «Еј Алла�-
Тааланын Оғлу Иса! Мәндән нә
истәјирсән? Сәни анд верирәм
Алла�а, мәнә әзаб вермә!»+

8 Чүнки Иса ҹинә дејирди: «Еј
мурдар ру�, бу адамдан чых!»,

9 Иса ондан сорушду: «Адын
нәдир?» О ҹаваб верди: «Адым
Леҝиондур�, чүнки биз чохуг».
10 О, Исаја јалвар-јахар етди
ки, ҹинләри о әразидән говма-
сын.-

11 Орада дағын әтәјин-
дә донуз сүрүсү отлајырды.¸

12 Ҹинләр Исаја јалварыб де-
диләр: «Бизи донузларын ичи-
нә ҝөндәр, иҹазә вер, онла-
ра ҝирәк». 13 Иса иҹазә вер-
ди. Онда мурдар ру�лар �ә-
мин адамдан чыхыб донузлара
ҝирдиләр вә тәхминән ики
мин донуздан ибарәт сүрү бү-
түнлүклә учурумдан дәнизә
атылыб боғулду. 14 Чобан-
лар исә гачыб �адисәни шә-
�әрдә вә кәндләрдә ҹамаата
хәбәр вердиләр. Ҹамаат нә
баш вердијини ҝөрмәк үчүн
ора ҝәлди./ 15 Онлар Иса-
нын јанына ҝәлдиләр вә ҝөр-
дүләр ки, ичиндә бир леҝион
ҹин олмуш адам әјниндә пал-
тар, ағлы башында отуруб. Он-
лар бәрк горхду. 16 Һадисә-
ни өз ҝөзләри илә ҝөрән-
ләр ичинә ҹин ҝирмиш адамла
вә донузларла бағлы ә�валаты
ҹамаата данышдылар. 17 Ҹа-
маат Исаја јалварды ки, онла-
рын ел-обасындан чыхыб ҝет-
син.1
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18 Иса гајыға минәндә ичи-

нә ҹин ҝирмиш адам јалвар-ја-
хар етди ки, онунла ҝетсин.*

19 Амма Иса она изин вермә-
ди. Она деди: «Евинә, го-
�умларынын јанына ҝет вә
Је�ованын сәнин үчүн етдији
�әр шеји, сәнә неҹә мәр�әмәт
ҝөстәрдијини онлара даныш».
20 О ҝетди вә Исанын онун
үчүн етдији �әр шеји Дека-
пол бөлҝәсинин� сакинләринә
данышмаға башлады. Һамы бу
ишә мат галды.

21 Иса гајыға миниб јенә дә
о бири са�илә кечди. Онун ја-
нына чохлу адам ҝәлди.
Иса дәнизин кәнарында иди.+

22 Бу вахт синагог рәислә-
риндән бири, Јаир адында
бир нәфәр ора ҝәлди. О, Иса-
ны ҝөрәндә онун ајағына дүш-
дү, 23 вә дөнә-дөнә јалвар-
ды: «Гызымын вәзијјәти ағыр-
дыр. Ха�иш едирәм, ҝәл, әллә-
рини онун үстүнә гој,- баламы
сағалт, гојма гызым өлсүн».
24 Иса онунла јола дүшдү.
Исанын далынҹа чохлу адам
ҝедирди вә ону сыхышды-
рырды.

25 Ҹамаатын арасында бир
гадын вар иди. О, дүз он ики
ил¸ иди ки, ганахмадан әзијјәт
чәкирди./ 26 Гадын �әкимлә-
рин әлиндән чох әзаб чәкмиш-
ди, бүтүн варыны-јохуну мүа-
лиҹәјә хәрҹләмиш, амма дәр-
динә әлаҹ тапылмамышды,
әксинә, вәзијјәти да�а да пис-
ләшмишди. 27 О, Иса �аг-
гында ешидәндә архадан она
јахынлашды вә онун палта-
рына тохунду.1 28 Гадын үрә-
јиндә дејирди: «Тәкҹә палта-
рына тохунсам, сағалаҹағам».À

29 Елә о андаҹа онун ганах-
масы дајанды, гадын бу әзаб-
лы хәстәликдән сағалдығыны
�исс етди.

9B6> � �*fd/ �Z jÀÑÀ` +¾WÄÀaSZSZD

30 Һәмин ан Иса да өзүн-
дән гүввә чыхдығыны �исс
етди.* О, ҹамаата тәрәф дө-
нүб деди: «Палтарыма ким то-
хунду?»+ 31 Шаҝирдләри она
дедиләр: «Өзүн ҝөрүрсән ки,
ҹамаат сәни сыхышдырыр,
сәнсә “Мәнә ким тохунду?” де-
јирсән». 32 Анҹаг Иса она то-
хунан адамы ҝөзү илә ахта-
рырды. 33 Гадын сағалдығы-
ны баша дүшүб бәрк горхмуш-
ду вә тир-тир әсирди. О ҝәлиб
Исанын ајагларына дүшдү вә
�әгигәти ачыб она данышды.
34 Онда Иса деди: «Баҹым�,
иманын сәни сағалтды. Сала-
мат ҝет., Гој бу әзаблы хәстә-
лик сәни бир дә нара�ат етмә-
син».-

35 Иса �әлә данышаркән
синагог рәисинин евиндән бир
нечә адам ҝәлиб рәисә
деди: «Гызын өлдү. Да�а Ус-
тада әзијјәт вермә».¸ 36 Иса
бу сөзләри ешидиб она деди:
«Горхма, сән бирҹә инан»./

37 Иса Бутрусдан, Јагубдан
вә Јагубун гардашы Јә�јадан
башга �еч кәсә өзү илә ҝетмә-
јә изин вермәди.1

38 Беләликлә, онлар сина-
гог рәисинин евинә ҝәлди-
ләр. Иса ҝөрдү ки, орада сәс-
күј, чахнашма вар, ҹамаат ағ-
лашыб фәған еләјир.À 39 Иса
ичәри кечиб онлара деди: «Бу
нә �ај-күјдүр? Нијә ағлашма
гурмусунуз? Ушаг өлмәјиб, ја-
тыр».3 40 Онда ҹамаат Исаја
ҝүлдү. Иса �амыны бајыра чы-
хартды, сонра гызын ата-ана-
сыны вә өз јолдашларыны ҝө-
түрүб ушаг олан отаға ҝирди.
41 О, гызын әлиндән тутуб
она: w�*WSb* VdYSx, — деди. Бу
сөзүн мәнасы «гызҹығаз, сә-
нинләјәм, галх»4 демәкдир.
42 Гыз елә о андаҹа ајаға
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дуруб ҝәзмәјә башлады. (Гыз
он ики јашында иди.) Буну
ҝөрән валидејнләрин севинҹи
јерә-ҝөјә сығмырды. 43 Иса
онлара дөнә-дөнә тапшырды
ки, буну �еч кәсә данышма-
сынлар.* Һәмчинин деди ки,
гыза јемәјә бир шеј версинләр.

6 Иса орадан јола дүшүб
өз доғма јурдуна ҝәлди,+

шаҝирдләри дә онунла иди.
2 Шәнбә ҝүнү ҝәләндә Иса си-
нагогда вәз етмәјә башла-
ды. Ону динләјәнләрин әксә-
ријјәти мәәттәл галыб дејирди:
«Бу адам бүтүн бунлары �а-
радан билир?, Бу ҹүр �икмәт
онда �арадандыр? Неҹә олур
ки, о, бу ҹүр мөҹүзәләр едир?-

3 Мәҝәр бу, �әмин о дүл-
ҝәр¸ дејил? Мәҝәр о, Мәрјәмин
оғлу,/ Јагубун1, Јусифин, Јә�у-
данын, Шимонун гардашыÀ де-
јил? Баҹылары да арамызда де-
јилләр?» Буна ҝөрә дә ону гә-
бул етмәдиләр. 4 Иса онлара
деди: «Пејғәмбәр тәкҹә өз јур-
дунда, өз евиндә вә го�умла-
рынын арасында �өрмәт ҝөр-
мүр».3 5 Буна ҝөрә дә орада
�еч бир мөҹүзә ҝөстәрмәди,
тәкҹә бир нечә хәстәнин үстү-
нә әлини гојуб онлары сағалт-
ды. 6 Иса онларын имансыз-
лығына тәәҹҹүбләнди. Сонра
вәз едә-едә бүтүн әтраф кәнд-
ләри ҝәзиб-долашды.4

7 Да�а сонра Иса он ики
�әварисини јанына чағырды.
О вахтдан етибарән, Иса ша-
ҝирдләрини ики-ики тәбли-
ғә ҝөндәрмәјә башлады.S Һәм-
чинин онлара мурдар ру�-
лар үзәриндә сәла�ијјәт вер-
ди.m 8 Иса бујурду ки, онлар
өзләри илә јола әсадан баш-
га �еч нә ҝөтүрмәсинләр. Нә
чөрәк, нә �ејбә ҝөтүрсүнләр,
нә дә пул кисәләринә пул гој-
сунлар. U 9 Тәкҹә сәндәлләри-

ни ҝејсинләр. Өзләри илә дә-
јишәк көјнәк� дә ҝөтүрмәсин-
ләр. 10 Сонра деди: «Һансы
евә ҝирсәниз, о јердән ҝе-
дәнә кими �әмин евдә галын.*

11 Әҝәр �әр �ансы бир јер-
дә сизи гәбул етмәсәләр вә ја
динләмәсәләр, орадан чыхан-
да онлара шә�адәт олсун дејә,
ајагларынызын тозуну чыр-
пын�».+ 12 Онлар јола дүшдү-
ләр вә тәблиғ едиб инсанлары
төвбәјә чағырдылар., 13 Ша-
ҝирдләр �әмчинин чохлу ҹин
говур- вә бир чох хәстәјә јағ
сүртүр, шәфа верирдиләр.

14 Исанын сорағы аләмә ја-
јылды вә ҝәлиб падша� Һиро-
дун гулағына чатды. Бәзиләри
дејирди: «Вәфтизчи Јә�ја ди-
рилиб, буна ҝөрә дә бу гүдрәт-
ли ишләри ҝөрүр».¸ 15 Ди-
ҝәрләри дејирдиләр: «Бу, Ил-
јасдыр». Башгалары исә: «Бу,
гәдимдәки пејғәмбәрләр кими
бир пејғәмбәрдир», — дејирди-
ләр./ 16 Һирод буну ешидән-
дә деди: «Бу адам бојнуну вур-
дурдуғум Јә�јадыр, дирилиб».
17 Һирод гардашы Филипин
арвады Һиродиадајла евлән-
мишди вә бу гадына ҝөрә
адамларыны ҝөндәриб Јә�ја-
ны тутдурмуш вә зиндана ат-
мышды.1 18 Чүнки Јә�ја Һи-
рода дејирди: «Гардашынын
арвады илә јашамағын дүзҝүн
дејил».À 19 Һиродиада үрә-
јиндә Јә�јаја кин бәсләјир вә
ону өлдүрмәк истәјирди, амма
буну едә билмирди. 20 Чүнки
Һирод Јә�јанын сале� вә мү-
гәддәс инсан3 олдуғуну билиб
ондан чәкинир вә ону горујур-
ду. Һирод Јә�јаја гулаг асан-
да чашбаш галыб билмирди нә
етсин, амма јенә дә ону мәмну-
нијјәтлә динләјирди.

:B= � ÁÀ`eÀZB SVS V¾UZÀVD :B55 � �U*-O
/*Z b\4d hm`]Y*- YÀadWSUUÀb/ÀZ *4*/
\WY*- YÀZ*amZm /*jmUm`/mD

�¿�D 9
* �` 5B86O88
�` ;B79E 7:

��������������������

�¿�D :
+ �V 8B5:

, �Ñ :B86
�Ñ ;B59

- �b 57B98O9<

¸ ¿j 97B6

/ �Ñ :B86

1 
b 5B5=

À �` 7B75

3 �b 57B9;
�V 8B68
�Ñ 8B88

4 �b =B79
�V 57B66

S �V 5>B5

m �b 5>B5
�V =B5O:

U �b 5>B=E 5>
��������������������

�*¸ aºbdZ
* �b 5>B55

+ �b 5>B58
�V 5>B5>E 55
Á, 57B9>E 95

, Á, 6B7<
Á, 7B5=

- �V 5>B5;

¸ �b 58B5O9
�V =B;O=

/ �b 5:B58
�` <B6<

1 �V 7B5=E 6>

À �, 5<B5:
�, 6>B65

3 �b 55B55
�b 65B6:



1347 ���� :B65—8:
21 Һирод өз ад ҝүнү* мү-

насибәти илә әјанларына, сәр-
кәрдәләринә вә Ҹәлиләнин нү-
фузлу адамларына зијафәт ве-
рәркән Һиродиаданын әлинә
фүрсәт дүшдү.+ 22 Һәмин зи-
јафәтдә Һиродиаданын гызы
чыхыб рәгс етди. Бу, Һи-
родун вә онунла сүфрәдә әј-
ләшәнләрин чох хошуна ҝәл-
ди. Һирод гыза деди: «Үрә-
јин нә истәјир сөјлә, сәнә ве-
рәҹәјәм». 23 О анд ичиб гыза
деди: «Мәндән нә истәсән, �әт-
та падша�лығымын јарысыны
белә, истәсән, сәнә верәҹә-
јәм». 24 Гыз чыхыб анасын-
дан сорушду: «Нә истәјим?»
Анасы деди: «Вәфтизчи Јә�-
јанын башыны». 25 Гыз ҹәлд
падша�ын јанына гајыдыб ис-
тәјини она билдирди: «Вәфтиз-
чи Јә�јанын башыны бу саат
синидә мәнә вер»., 26 Пад-
ша� бәрк кәдәрләнди, амма
анд ичдијинә вә онунла бир
сүфрәдә әјләшәнләрә ҝөрә гы-
зын истәјини јерә салмады.
27 Она ҝөрә дә падша� дәр-
�ал мү�афизи ҝөндәриб Јә�-
јанын башыны ҝәтирмәји әмр
етди. Мү�афиз ҝедиб зиндан-
да Јә�јанын бојнуну вурду вә
28 бир синидә гыза ҝәтирди,
гыз да апарыб анасына вер-
ди. 29 Јә�јанын шаҝирдләри
буну ешидәндә ҝәлдиләр вә
онун ҹәсәдини апарыб сәрда-
бәјә гојдулар.

30 Һәвариләр Исанын јаны-
на ҝәлиб ҝөрдүкләри ишлә-
ри вә өјрәтдикләри �әр шеји
она данышдылар.- 31 Иса он-
лара деди: «Ҝәлин сакит бир
јерә ҝедәк, бир аз динҹини-
зи алын».¸ Чүнки ҝәлиб-ҝедән
чох олдуғундан онлар �әтта је-
мәк јемәјә дә маҹал тапмырды-
лар. 32 Онлар тәкликдә гал-
маг үчүн гајыға миниб сакит
бир јерә чәкилдиләр./ 33 Ҹа-

маат онларын јола дүшдүјүнү
ҝөрдү. Бундан чохлары хәбәр
тутду вә бүтүн шә�әрләрдән
хејли адам гачыб Исаҝили га-
баглады. 34 Иса гајыгдан чы-
ханда бөјүк бир изди�ам ҝөр-
дү. Онун бу адамлара јазығы
ҝәлди,* чүнки онлар чобансыз
гојун кими идиләр.+ Иса онла-
ра чох шеј өјрәтмәјә башлады.,

35 Ҝүн батана јахын ша-
ҝирдләри Исаја јахынла-
шыб дедиләр: «Бура чөллүк-
дүр, �ава да артыг гаралыб.-

36 Ҹамааты бурах, әтраф
кәндләрә, обалара ҝедиб өзлә-
ри үчүн јемәјә бир шеј алсын-
лар».¸ 37 Иса деди: «Сиз он-
лара јемәк верин». Ша-
ҝирдләр дедиләр: «Инди де-
јирсән ҝедиб ҹамаат үчүн
ики јүз динарлыг� чөрәк
алаг?»/ 38 Иса онлара деди:
«Ҝедин ҝөрүн нечә чөрәјиниз
вар». Онлар өјрәниб дедиләр:
«Беш чөрәк вар, икиҹә дәнә дә
балыг».1 39 Иса ҹамаата деди
ки, отлугда дәстә-дәстә әјләш-
синләр.À 40 Онлар дәстәлә-
рә бөлүнүб јүз-јүз, әлли-әлли
отурдулар. 41 Иса беш чөрә-
ји вә ики балығы әлинә алды
вә ҝөјә бахыб дуа еләди.3 Чө-
рәкләри бөлдү вә ҹамаата пај-
ламаг үчүн шаҝирдләрә вер-
ди. Сонра ики балығы да
�амы үчүн бөлдү. 42 Ҹамаат
јејиб дојду. 43 Балығы чых-
маг шәртилә, артыг галмыш
чөрәк тикәләриндән он ики
сәбәт јығылды.4 44 Чөрәк је-
јән кишиләрин сајы исә беш
мин нәфәр иди.

45 Бундан дәр�ал сонра
Иса шаҝирдләринә деди ки,
гајыға миниб о таја, Бејтсәј-
да тәрәфә үзсүнләр, өзү исә
ҹамааты јола салмаг үчүн
орада галды.S 46 О, ҹамаатла

:B7; � �58 ÀW*,ÀaSZÀ +*fD

�¿�D :
* �` 8>B6>O66

+ �b 58B:O56

, �b 58B<

- �V =B5>

¸ �b 55B6=
�b 58B57

/ �Ñ :B5E 6
��������������������

�*¸ aºbdZ
* �b 58B58
	+ 8B59

+ 5�/ 66B5;
¿j 97B:
Á4 78B9E <
�b =B7:

, ¿j :5B5
�V =B55

- �b 58B59O65
�V =B56O5;

¸ �Ñ :B9

/ 6�/ 8B86O88
�b 59B77
�Ñ :B;

1 �Ñ :B=

À �Ñ :B5>O57

3 �` <B:
�V 68B7>
Á, 6;B79

4 �b 58B6>
�V =B5;
�Ñ :B57

S �b 58B66



���� :B8;—;B57 1348
худа�афизләшәндән сонра дуа
етмәк үчүн даға галхды.*

47 Ахшам дүшмүшдү. Гајыг
дәнизин ортасында иди, Иса
исә са�илдә тәк иди.+ 48 Иса
ҝөрдү ки, гаршыдан әсән кү-
ләк шаҝирдләри ирәли үзмә-
јә гојмур. Сә�әрә јахын� о, су-
јун үзү илә јеријәрәк онлара
тәрәф ҝәлди. Иса, санки, он-
ларын јанындан кечиб ҝет-
мәк истәјирди. 49 Исанын су-
јун үзү илә јеридијини ҝө-
рәндә шаҝирдләр бунун кабус
олдуғуну дүшүндүләр вә бәрк-
дән гышгырдылар. 50 Чүнки
онларын �амысы Исаны ҝө-
рүб тәшвишә дүшмүшдү, ла-
кин Иса о саат онлара деди:
«Мәнәм, горхмајын, ҹәсарәтли
олун!», 51 Иса гајыға минди
вә күләк сакитләшди. Буну ҝө-
рән шаҝирдләр �ејрәтә ҝәлди-
ләр, 52 чүнки онлар чөрәк-
лә бағлы мөҹүзәдән нәти-
ҹә чыхартмамышдылар. Онла-
рын зе�ни �әлә дә гапалы иди.

53 Онлар о бири са�илә јан
алыб Ҝеннесаретә ҝәлдиләр
вә гајығы јахынлыгда бағлады-
лар.- 54 Онлар гајыгдан чы-
хан кими ҹамаат Исаны таны-
ды 55 вә гачыб әтраф јерләрә
хәбәр верди. Исанын �арада
олдуғуну ешидәнләр хәстәлә-
ри хәрәкдә ора ҝәтирирдиләр.
56 Иса бир кәндә, обаја вә ја
шә�әрә ҝирәндә ҹамаат хәстә-
ләри ҝәтириб базар мејданына
гојурду вә јалварырды ки, хәс-
тәләр �еч олмаса онун палта-
рынын сачағына тохунсунлар.¸

Исанын палтарына тохунанла-
рын �амысы сағалырды.

7 Јерусәлимдән ҝәлмиш фә-
рисиләр вә бир нечә мир-

зә Исанын башына топлашды./

2 Онлар ҝөрдүләр ки, онун
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бәзи шаҝирдләри пакланма-
мыш, јәни әлләрини јумамыш
чөрәк јејирләр. 3 (Фәрисиләр
вә бүтүн јә�удиләр әҹдадла-
рын әнәнәсинә ҹидди риајәт
едир, әлләрини дирсәјә кими
јумамыш јемәјә әл вурмурлар,
4 базардан гајыданда јујунма-
мыш сүфрәјә әјләшмирләр. Он-
лар диҝәр әнәнәләрә дә ҹидди
риајәт едирләр. Мәсәлән, ҹам-
лары, долчалары вә мис габ-
лары гүсл едирләр�.)* 5 Бу
фәрисиләр вә мирзәләр Иса-
дан сорушдулар: «Нәјә ҝөрә
сәнин шаҝирдләрин дәдә-ба-
баларымызын гојдуғу адәт-
әнәнәјә риајәт етмир, мур-
дар әллә јемәк јејирләр?»+

6 Иса ҹаваб верди: «Икиүзлү-
ләр, Әшија сизин �аггыныз-
да јахшы пејғәмбәрлик етмиш-
дир: “Бу халг Мәнә дилдә �өр-
мәт едир, үрәкдә исә Мән-
дән чох узагдыр., 7 Онлар
Мәнә әбәс јерә ибадәт едир-
ләр, чүнки онларын өјрәтдик-
ләри ади инсан әмрләридир”.-

8 Сиз Алла�ын әмрини кәнара
гојуб инсан әнәнәләринә риа-
јәт едирсиниз».¸

9 Иса сөзүнә давам етди:
«Өз әнәнәләринизи горумаг-
дан өтрү Алла�ын әмрләри-
ни рәдд етмәји јахшы баҹарыр-
сыныз./ 10 Мисал үчүн, Муса
белә дејиб: “Атана вә анана
�өрмәт ет”1 вә “Атасыны ја
анасыны тә�гир едән өлдү-
рүлмәлидир”.À 11 Сиз исә
дејирсиниз: “Кимсә атасына
ја анасына: “Сәни сахламаг
үчүн нәјим варса, гурбанлыг-
дыр, (јәни Алла�а �әср едил-
миш бәхшишдир)”, — дејәр-
сә...” 12 Сиз да�а гојмурсу-
нуз, о адам өз атасы ја анасы
үчүн бир шеј етсин.3 13 Бе-
ләликлә, сиз ујдурдуғунуз әнә-
нәләрлә Алла�ын сөзүнү �ечә
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ендирирсиниз.* Буна охшар
чох ишләриниз вар».+ 14 Иса
јенидән ҹамааты јанына чағы-
рыб деди: «Һамыныз мәнә гу-
лаг асын вә сөзләрими дәрк
един., 15 Инсаны једији шеј-
ләр мурдар етмир. Ону үрә-
јиндән чыхан шејләр мурдар
едир».- 16 �——

17 Иса ҹамаатдан ајры-
лыб бир евә ҝирәндә ша-
ҝирдләр �әмин мәсәллә бағ-
лы ону сорғу-суала тутдулар.¸

18 Иса деди: «Јәни сиз дә он-
лар кими �еч нә баша дүш-
мүрсүнүз? Мәҝәр билмирси-
низ ки, инсанын једији �еч бир
шеј ону мурдар едә билмәз?
19 Чүнки инсанын једији шеј
үрәјә јох, мәдәјә дүшүр, сонра
да бајыра чыхыр». Беләҹә, о,
бүтүн јемәкләри пак елан
етди. 20 Сонра әлавә етди:
«Инсанын ичиндән чыхан ону
мурдар едир./ 21 Чүнки ин-
санын дахилиндән, үрәјиндән1

пис фикирләр чыхыр. Бунлар:
әхлагсызлыг�, оғурлуг, гәтл,
22 зинакарлыг, тама�карлыг,
пис әмәлләр, јалан, азғынлыг�,
пахыллыг, күфр, ловғалыг вә
ағылсызлыгдыр. 23 Бүтүн бу
пислик инсанын ичиндән ҝә-
лир вә ону мурдар едир».

24 Иса орадан чыхыб Сур
вә Сидон әразисинә ҝетдиÀ вә
бир евә ҝирди. О истәмир-
ди ки, кимсә буну билсин. Бу-
нунла белә, онун ҝәлишин-
дән хәбәр тутдулар. 25 Бала-
ҹа гызына мурдар ру� ҝирмиш
бир гадын Иса �аггында еши-
дән кими ҝәлиб онун ајаглары-
на дүшдү.3 26 Бу гадын јунан
иди вә Суријадакы Финикија-
да јашајырды. Гадын јалвар-ја-
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хар едирди ки, Иса гыздан
ҹини говсун. 27 Амма Иса
она деди: «Гој әввәлҹә ушаг-
лар јејиб дојсунлар. Чөрәји
ушагларын әлиндән алыб кү-
чүкләрин габағына атмаг дүз-
ҝүн дејил».* 28 Гадын Иса-
ја деди: «Дүз дејирсән, Аға,
амма ахы масанын алтында
отуран күчүкләр дә ушагла-
рын төкдүкләри гырынтыла-
ры јејирләр». 29 Онда Иса га-
дына деди: «Сән ки белә де-
дин, ҝет. Ҹин гызындан чых-
ды».+ 30 Гадын евинә ҝәлиб
ҝөрдү ки, ҹин ушагдан чыхыб,
ушаг да чарпајыда узаныб.,

31 Иса Сур әразисиндән
чыхды, Сидондан вә Декапол
бөлҝәсиндән кечиб Ҹәлилә дә-
низинә ҝәлди.- 32 Онун јаны-
на бир кар вә пәлтәк адам ҝә-
тирдиләр.¸ Ҹамаат ха�иш етди
ки, Иса әлини онун үстү-
нә гојсун. 33 Иса ону ҹамаа-
тын арасындан чыхарыб кәна-
ра чәкди, бармагларыны онун
гулагларына гојду вә түпү-
рүб онун дилинә тохунду./

34 Сонра ҝөјә бахыб дәриндән
а� чәкди вә: w˚ee*b*x, јәни
«Ачыл», — деди. 35 О ада-
мын гулаглары вә дилинин дү-
јүнү ачылды1 вә о, ајдын да-
нышмаға башлады. 36 Онда
Иса орадакылара тапшырды
ки, буну �еч кәсә данышма-
сынлар.À Амма Иса гадаған ет-
дикҹә инсанлар баш верәнләр
�аггында да�а чох данышыр-
дылар.3 37 Онлар �ејрәтлә-
рини ҝизләдә билмир4 вә де-
јирдиләр: «Онун �әр бир иши
мүкәммәлдир. О, �әтта карла-
рын гулағыны, лалларын ди-
лини ачыр».S

8 О ҝүнләрдә јенә дә хејли
адам топлашмышды. Он-

ларын јемәјә �еч нәји јох
иди. Иса шаҝирдләрини јаны-
на чағырыб деди: 2 «Ҹамаата
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јазығым ҝәлир.* Артыг үч ҝүн-
дүр ки, јанымдадырлар, јемәјә
дә �еч нәләри јохдур.+ 3 Он-
лары евләринә аҹ јола салсам,
јолда тагәтдән дүшәрләр. Ахы
чохлары узаг јерләрдән ҝә-
либ». 4 Шаҝирдләр она деди-
ләр: «Бу чөллүкдә бу гәдәр ҹа-
мааты једиртмәк үчүн �арадан
чөрәк тапмаг олар?» 5 Иса
онлардан сорушду: «Нечә чө-
рәјиниз вар?» Онлар ҹаваб
вердиләр: «Једди»., 6 Иса бу-
јурду ки, ҹамаат јерә отурсун,
сонра једди чөрәји ҝөтүрдү,
шүкүр едиб чөрәкләри бөлдү
вә пајламаг үчүн шаҝирдләри-
нә верди. Онлар да чөрәклә-
ри халга пајладылар.- 7 Ора-
да бир нечә хырда балыг да
вар иди. Иса дуа едиб шаҝирд-
ләрә деди ки, балыглары да ҹа-
маата пајласынлар. 8 Ҹамаат
јејиб дојду. Артыг галан тикә-
ләрдән исә једди долу сәбәт
јығылды.¸ 9 Орада тәхминән
дөрд мин киши вар иди. Сонра
Иса онлары јола салды.

10 Бундан дәр�ал сонра
Иса шаҝирдләри илә бәра-
бәр гајыға минди вә Далма-
нут�/ бөлҝәсинә ҝәлди.
11 Орада јанына фәрисиләр
ҝәлиб онунла мүба�исәјә баш-
ладылар. Онлар Исаны сы-
намаг мәгсәдилә ҝөјдән бир
әламәт ҝөстәрмәсини истә-
диләр.1 12 Иса дәриндән а�
чәкиб деди: «Ахы бу нәсил
нијә �әмишә әламәт истә-
јир?À Буну билин, бу нәслә
�еч бир әламәт ҝөстәрилмәјә-
ҹәк».3 13 Иса буну дејиб он-
лардан ајрылды вә гајыға ми-
ниб о бири са�илә үздү.

14 Шаҝирдләр өзләри илә
чөрәк ҝөтүрмәји јаддан чыхар-
мышдылар. Гајыгда ҹәми бир
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чөрәк варды.* 15 Иса онлара
ҹидди хәбәрдарлыг етди: «Ба-
хын �а, өзүнүзү фәрисиләрин
вә Һиродун мајасындан ҝөз-
ләјин».+ 16 Шаҝирдләр чөрәк
ҝөтүрмәдикләри үчүн өз ара-
ларында мүба�исә етмәјә баш-
ладылар. 17 Иса буну ҝөрән-
дә деди: «Чөрәк ҝөтүрмәдији-
низ үчүн нијә мүба�исә едир-
синиз? Јәни зе�ниниз �әлә дә
гапалыдыр? Һәлә дә анла-
мырсыныз, дәрк етмирсиниз?
18 “Ҝөзүнүз ола-ола ҝөр-
мүрсүнүз, гулағыныз ола-ола
ешитмирсиниз?” Мәҝәр јады-
ныздан чыхыб, 19 мән беш
мин адам үчүн беш чөрәји бө-
ләндә, нечә долу сәбәт јығ-
мышдыныз?» Онлар ҹаваб
вердиләр: «Он ики».- 20 «Бәс
дөрд мин адам үчүн једди чө-
рәји бөләндә нечә долу сәбәт
јығмышдыныз?» Онлар деди-
ләр: «Једди».¸ 21 Иса онлара
деди: «Јәни �әлә дә сөзүмүн
ҹаныны тутмамысыныз?»

22 Онлар Бејтсәјдаја јан ал-
дылар. Орада Исанын јанына
бир кор адам ҝәтирдиләр. Ҹа-
маат јалварырды ки, Иса она
тохунсун./ 23 Иса кор ада-
мын әлиндән тутуб ону кәнд-
дән чыхартды, сонра онун ҝөз-
ләринә түпүрүб1 әлини онун
үстүнә гојду вә сорушду: «Бир
шеј ҝөрүрсән?» 24 О, ҝөзлә-
рини ачыб бахды вә деди:
«Адамлары ҝөрүрәм. Онлар
ағаҹа бәнзәјирләр, амма ҝә-
зирләр». 25 Иса јенидән әл-
ләрини бу адамын ҝөзләринин
үстүнә гојду вә онун ҝөзлә-
ри ачылды. О, артыг �әр шеји
апајдын ҝөрүрдү. 26 Иса ону
евинә јола салыб тапшырды:
«Ҝет, амма кәндә ҝирмә».

27 Иса шаҝирдләри илә бә-
рабәр Филипи Гејсәријјәси
кәндләринә јолланды. Јолда о,
шаҝирдләрдән сорушду: «Ҹа-
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маат нә дејир? Мән кимәм?»*

28 Онлар ҹаваб вердиләр:
«Кимиси дејир ки, Вәфтизчи
Јә�јасан+, кимиси дејир Ил-
јассан,, башгалары да пејғәм-
бәрләрдән бири олдуғуну сөј-
ләјир». 29 Иса онларын өзүн-
дән сорушду: «Бәс сиз нә де-
јирсиниз, мән кимәм?» Бутрус
ҹаваб верди: «Сән Мәси�сән».-

30 Онда Иса онлара бәрк-бәрк
тапшырды ки, онун �аггында
�еч кәсә бир сөз демәсинләр.¸

31 Иса шаҝирдләринә бунла-
ры өјрәтмәјә башлады: инсан
Оғлу чохлу әзијјәт чәкмәли,
ағсаггаллар, бөјүк ка�инләр
вә мирзәләр ону рәдд етмәли,
о өлмәли/ вә үч ҝүндән сон-
ра дирилмәлидир.1 32 Иса бу
�агда ачыг данышырды. Онда
Бутрус Исаны гыраға чәкиб
ону мәзәммәт етмәјә башла-
ды.À 33 Иса чөндү, шаҝирд-
ләринә бахыб Бутрусу тәнбе�
етди: «Чәкил габағымдан, Шеј-
тан, чүнки сәнин ағлындакы
Алла�ын фикирләри дејил, ин-
сан фикирләридир».3

34 Иса ҹамааты вә шаҝирд-
ләрини јанына чағырыб онла-
ра деди: «Ким ардымҹа ҝәл-
мәк истәјирсә, гој өзүнү инкар
етсин, ишҝәнҹә дирәјини� ҝө-
түрүб даима ардымҹа ҝәлсин.4

35 Чүнки �әјатыны хилас ет-
мәк истәјән ону итирәҹәк,
амма �әјатыны мәним уғрум-
да вә мүждә уғрунда итирән
ону хилас едәҹәк.S 36 Доғру-
дан да, инсан бүтүн дүнја-
ја са�иб оларса, амма �әјаты-
ны итирәрсә, бунун она нә фај-
дасы?m 37 Инсан өз �әјаты-
нын әвәзиндә нә верә биләр? U

38 Ким бу зинакар, ҝүна�кар
нәсил гаршысында мәндән вә
сөзләримдән утанарса, инсан
Оғлу да мүгәддәс мәләкләрлә
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өз Атасынын әзәмәтиндә ҝә-
ләндә* о адамы шаҝирди ад-
ландырмаға утанаҹаг».+

9 Иса сонра давам етди:
«Ешидин вә аҝа� олун,

бурада дуранлардан бәзилә-
ри Алла�ын Падша�лығынын
бөјүк гүдрәтлә гурулдуғуну
ҝөрмәјинҹә әсла өлмәјәҹәк».,

2 Алты ҝүн сонра Иса Бут-
русу, Јагубу вә Јә�јаны јаны-
на алыб уҹа бир дағын ба-
шына галхды. Дағда онлардан
башга �еч кәс јох иди. Орада,
шаҝирдләрин ҝөзү гаршысын-
да Исанын ҝөркәми дәјишди.-

3 Онун палтары парылдајыб
дүмағ олду. Палтар елә ағар-
ды ки, дүнјада �еч бир палтар-
јујан ону белә ағарда билмәз-
ди. 4 Шаҝирдләр �әм дә Ил-
јасла Мусаны ҝөрдүләр. Он-
лар Иса илә сө�бәт едирдиләр.
5 Онда Бутрус Исаја деди:
«Рабби�, бизим бура ҝәлмәји-
миз нә јахшы олду! Гој биз
үч чадыр гураг: бирини сәнә,
бирини Мусаја, бирини дә Ил-
јаса». 6 Әслиндә, Бутрус бил-
мирди нә етсин, чүнки онлар
бәрк горхмушдулар. 7 Бу за-
ман онларын башы үстүнә бу-
луд јығылды вә булудун ичин-
дән бир сәс¸ ҝәлди: «Бу, Мәним
севимли Оғлумдур./ Она гулаг
асын!»1 8 Бирдән онлар әтра-
фа бахыб ҝөрдүләр ки, артыг
јанларында Исадан башга �еч
кәс јохдур.

9 Дағдан енәндә Иса онлара
бәрк-бәрк тапшырды ки, инсан
Оғлу дирилмәјинҹәÀ ҝөрдүклә-
рини �еч кәсә данышмасын-
лар.3 10 Шаҝирдләр Исанын
бу сөзләринә әмәл етдиләр.
Амма өз араларында онун
дирилмәсинин нә демәк ол-
дуғуну мүзакирә едирдиләр.
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11 Онлар сонра Исадан со-
рушдулар: «Нәјә ҝөрә мир-
зәләр дејирләр ки, әввәлҹә
Илјас* ҝәлмәлидир?»+ 12 Иса
ҹаваб верди: «Доғрудур, әввәл-
ҹә Илјас ҝәләҹәк вә �әр шеји
бәрпа едәҹәк., Бәс онда нијә
инсан Оғлу барәдә јазылыб ки,
о, чохлу әзаб чәкәҹәк,- тә�гир
олунаҹаг?¸ 13 Амма буну би-
лин ки, Илјас/ ҝәлди вә онун
�аггында неҹә јазылмышдыса,
елә дә олду: онун башына ојун
ачдылар».1

14 Исаҝил о бири шаҝирд-
ләрин јанына ҝәләндә ҝөрдү-
ләр ки, онларын башына чох-
лу адам јығышыб вә мирзәләр
шаҝирдләрлә мүба�исә едир-
ләр.À 15 Ҹамаат Исаны ҝө-
рәндә чашды вә габағына га-
чыб ону саламлады. 16 Иса
онлардан сорушду: «Онларла
нә �агда мүба�исә едирси-
низ?» 17 Ҹамаатын арасын-
дан кимсә ҹаваб верди: «Ус-
тад, оғлуму сәнин јанына ҝә-
тирмишдим, чүнки ичинә ҹин
ҝириб. Ҹин ушағы лал едир.3

18 Ону �арада тутурса, јерә
сәрир. Ушағын ағзы көпүклә-
нир, о, дишләрини гыҹајыр,
сонра да лап әлдән дүшүр.
Шаҝирдләриндән ха�иш ет-
дим ки, ҹини говсунлар, амма
баҹармадылар». 19 Онда Иса
деди: «Еј имансыз нәсил!4 Нә
вахта гәдәр аранызда олаҹа-
ғам? Нә вахта гәдәр сизә дөзә-
ҹәјәм? Оғлуну јаныма ҝәтир».S

20 Оғланы Исанын јанына ҝә-
тирдиләр. Ҹин Исаны ҝөрән
кими ушағы гыҹ етди, оғланын
ағзы көпүкләнди, о, јерә јы-
хылыб јуварланмаға башлады.
21 Иса оғланын атасындан со-
рушду: «Бу, оғлунда нә вахт-
дандыр?» Атасы ҹаваб вер-
ди: «Ушаглыгдан. 22 Ҹин ба-
ламы өлдүрмәк үчүн дәфә-
ләрлә ону суја, ода атыб.

Әҝәр бир шеј едә биләрсән-
сә, бизә јазығын ҝәлсин, бизә
көмәк ет». 23 Иса она деди:
«Неҹә? “Едә биләрсәнсә”? Има-
ны олан үчүн �әр шеј мүмкүн-
дүр».* 24 Ушағын атасы дәр-
�ал гышгырды: «Иманым вар!
Нәдә иманым чатышмыр, мәнә
көмәк ет!»+

25 Иса ҝөрәндә ки, онла-
рын јанына чохлу адам ахы-
шыр, зә�млә мурдар ру�а �өкм
етди: «Еј лал вә кар едән
ру�! Әмр едирәм, бу адам-
дан чых вә бир да�а она ҝир-
мә!», 26 Ҹин бағырды, оғла-
ны бир нечә дәфә гыҹ едиб
ондан чыхды. Ушаг өлү кими
сәрилиб галды, ҹамаатын әк-
сәријјәти елә билди ки, о өлүб.
27 Анҹаг Иса ушағын әлин-
дән тутуб галдырды. О галх-
ды. 28 Иса евә ҝирәндән сон-
ра шаҝирдләри ондан тәклик-
дә сорушдулар: «Бәс биз ону
нијә гова билмәдик?»- 29 Иса
ҹаваб верди: «Бу ҹүр ҹинләри
јалныз дуа илә говмаг олар».

30 Иса шаҝирдләри илә
орадан чыхыб ҝетди. Онлар
Ҹәлиләнин ичиндән кечирди-
ләр. Иса истәмирди ки, ким-
сә онун бураларда олдуғундан
хәбәр тутсун, 31 чүнки ша-
ҝирдләринә дејирди: «Инсан
Оғлу әлә вериләҹәк, ону өлдү-
рәҹәкләр.¸ Лакин о, үч ҝүндән
сонра дириләҹәк»./ 32 Ша-
ҝирдләр исә онун нә дедијини
анламырдылар, сорушмаға да
горхурдулар.

33 Онлар Кәфәрна�ума ҝәл-
диләр. Иса евдә онлардан со-
рушду: «Јолда нә �агда мү-
ба�исә едирдиниз?»1 34 Ша-
ҝирдләр динмәдиләр, чүнки
јол илә ҝедәркән араларында
кимин да�а бөјүк олдуғу ба-
рәсиндә мүба�исә едирдиләр.
35 Иса отуруб он ики �ә-
варини јанына чағырды вә
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онлара деди: «Аранызда би-
ринҹи олмаг истәјән �амыдан
ахырынҹы олмалы вә �амыја
хидмәт етмәлидир».* 36 Сон-
ра бир ушаг ҝөтүрүб ону
шаҝирдләрин арасына гојду
вә ушағы гуҹаглајыб деди:
37 «Белә балаҹа ушаглардан
бирини мәним хатиримә гә-
бул едән+ мәни дә гәбул едир.
Мәни гәбул едән исә тәкҹә
мәни јох, мәни ҝөндәрәни дә
гәбул едир».,

38 Јә�ја она деди: «Устад,
биз бир адам ҝөрдүк. О, сәнин
адынла ҹинләри говурду. Биз
она мане олмаға чалышдыг,
чүнки о бизимлә ҝәзмир».-

39 Анҹаг Иса деди: «Она мане
олмајын, чүнки мәним адым-
ла гүдрәтли ишләр ҝөрән адам
бундан дәр�ал сонра гајыдыб
мәни писләмәз. 40 Бизә гар-
шы чыхмајан бизим тәрәфи-
миздәдир.¸ 41 Мәси�ә мәхсус
олдуғунуз үчүн сизә бир парч
су верән,/ инанын ки, мүка-
фатсыз галмајаҹаг.1 42 Анҹаг
иман едән бу кичикләрдән би-
рини ҝүна�а сүрүкләјән ада-
мын бојнуна дәјирман дашы�
асыб ону дәнизә атсајдылар,
да�а јахшы оларды.À

43 Әҝәр әлин сәни ҝүна-
�а сүрүкләјирсә, ону кәс. Ики
әллә Һинном вадисинә�, сөн-
мәз алова дүшмәкдәнсә, ши-
кәст олуб �әјата говуш-
маг да�а јахшыдыр.3 44 �——
45 Әҝәр ајағын сәни ҝүна-
�а сүрүкләјирсә, ону кәс. Ики
ајагла Һинном вадисинә атыл-
магданса, топал олуб �әјата
говушмаг да�а јахшыдыр.4

46 �—— 47 Әҝәр ҝөзүн сәни
ҝүна�а сүрүкләјирсә, ону тул-
ла.S Алла�ын Падша�лығына
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бир ҝөзлә ҝирмәк ики ҝөз-
лә Һинном вадисинә атылмаг-
дан да�а јахшыдыр.* 48 Ора-
да гурдлар өлмүр вә алов �еч
вахт сөнмүр.+

49 Белә адамлар аловла�
дузланмалыдыр., 50 Дуз јах-
шы шејдир, анҹаг дуз өз дады-
ны итирсә, онун дадыны неҹә
гајтармаг олар?- Гој ичиниз-
дә дуз олсун,¸ бир-биринизлә
ме�рибан олун�»./

10 Иса орадан чыхыб Иор-
данын о бири тајына, Јә-

�удијјәнин сәр�әдләринә ҝәл-
ди. Бу дәфә дә онун јанына
чохлу адам ахышды вә о, �әми-
шәки кими, онлара вәз етмәјә
башлады.1 2 Бу заман Исаны
сынамаг мәгсәди ҝүдән фәри-
силәр она јахынлашдылар вә
ондан арвады бошамағын дүз-
ҝүн олуб-олмадығыны соруш-
дулар.À 3 Иса да онлардан
сорушду: «Бәс Муса сизә нә
бујуруб?» 4 Онлар дедиләр:
«Муса изин вериб ки, әр талаг
кағызы јазараг арвадыны бо-
шасын».3 5 Лакин Иса онла-
ра деди: «Муса бу әмри сизин
инадкар4 олдуғунуза ҝөрә јаз-
мышды.S 6 Анҹаг Алла� баш-
ланғыҹда онлары “киши вә га-
дын олараг јарадыб.m 7 Буна
ҝөрә инсан ата-анасыны тәрк
едәҹәк U 8 вә икиси бир бәдән
олаҹаг”.V Беләликлә, онлар ар-
тыг ики јох, бир бәдәндир.
9 Буна ҝөрә дә Алла�ын бир
бојундуругда бирләшдирдији-
ни гој �еч кәс ајырмасын».Ä

10 Онлар евдә оланда ша-
ҝирдләр бу �агда ондан соруш-
дулар. 11 Иса онлара деди:
«Арвадыны бошајыб башгасы
илә евләнән бошадығы арвада
гаршы зина едир.W 12 Ејнилә
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дә әриндән бошаныб башгасы-
на әрә ҝедән гадын зина ет-
миш олур».*

13 Ҹамаат ушагларыны Иса-
нын јанына ҝәтирирди ки,
Иса онлара тохунсун. Шаҝирд-
ләр исә ҹамааты данлајырды.+

14 Иса буну ҝөрәндә гәзәблә-
ниб онлара деди: «Гојун ушаг-
лар јаныма ҝәлсинләр, онла-
ра мане олмајын, чүнки Алла-
�ын Падша�лығы беләләринә
мәхсусдур., 15 Билин вә аҝа�
олун: Алла�ын Падша�лығы-
ны балаҹа ушаг кими гәбул
етмәјән әсла ора ҝирмәјәҹәк».-

16 Бундан сонра Иса ушагла-
ры гуҹағына алды, әлләрини
онларын үзәринә гојуб хејир-
дуа верди.¸

17 Иса јола дүшмәјә �азыр-
лашаркән бир адам гача-гача
ҝәлиб онун габағында диз
чөкдү вә деди: «Ҝөзәл Ус-
тад, әбәди �әјаты алмаг үчүн
мән нә етмәлијәм?»/ 18 Иса
она деди: «Мәни нијә белә ад-
ландырырсан? Алла�дан баш-
га ҝөзәл Варлыг јохдур.1

19 Сән ки “адам өлдүрмәÀ,
зина етмә3, оғурлуг етмә4, ја-
лан ша�идлик етмәS, фырыл-
дагчылыг етмәm, атана вә ана-
на �өрмәт ет U” әмрләрини би-
лирсән». 20 О адам деди:
«Устад, бүтүн бунлара ушаг-
лыгдан әмәл едирәм». 21 Оғ-
лан Исанын үрәјинә јатды. Иса
она бахыб деди: «Бирҹә шејин
чатмыр. Ҝет, нәјин варса, сат
вә касыблара пајла. Онда ҝөј-
дә хәзинән олаҹаг. Сонра мә-
ним ардымҹа ҝәл».V 22 О исә
бу сөзләри ешидәндә кәдәр-
ләнди вә гәм-гүссә ичиндә чы-
хыб ҝетди, чүнки чох дөвләт-
ли иди.Ä

23 Иса әтрафына бахыб ша-
ҝирдләринә деди: «Пуллу
адамлара Алла�ын Падша�-
лығына ҝирмәк неҹә дә чә-

тин олаҹаг!»* 24 Шаҝирдләр
бу сөзләрә тәәҹҹүбләндиләр.
Онда Иса онлара јенә деди:
«Өвладларым! Алла�ын Пад-
ша�лығына ҝирмәк чох чә-
тиндир! 25 Дәвәнин ијнә де-
шијиндән кечмәси варлы ада-
мын Алла�ын Падша�лығына
ҝирмәсиндән да�а асандыр».+

26 Онлар да�а да тәәҹҹүблә-
ниб: «Бәс онда ким хилас
ола биләр?» — дејә ондан�
сорушдулар., 27 Иса дүз он-
лара бахыб деди: «Бу, ин-
сан үчүн мүмкүн дејил, Ал-
ла� үчүнсә мүмкүн олмајан
шеј јохдур».- 28 Онда Бутрус
деди: «Бах, биз �әр шеји гојуб
сәнин ардынҹа ҝәлмишик».¸

29 Иса деди: «Әмин олун, мә-
ним јолумда вә мүждә уғрунда
евини, баҹы-гардашыны, ана-
сыны, атасыны, ушагларыны,
јахуд тарлаларыны гојуб ҝә-
лән/ 30 мүтләг бу дөврдә тә-
гибләрлә1 јанашы јүзгат артыг
ев, гардаш, баҹы, ана, ушаг
вә тарла, ҝәләҹәкдә исә әбәди
�әјат алаҹаг. 31 Амма бирин-
ҹиләрдән бир чоху ахырын-
ҹы, ахырынҹылар исә биринҹи
олаҹаг».À

32 Онлар Јерусәлимә гал-
хырдылар. Иса габагда ҝедир-
ди. Шаҝирдләр тәәҹҹүб ичин-
дә идиләр, архадан ҝәләнләри
исә горху бүрүмүшдү. О, бир
да�а он ики �әварисини кәна-
ра чәкиб башына ҝәләҹәк шеј-
ләр �аггында онлара даныш-
маға башлады:3 33 «Инди Је-
русәлимә ҝедирик. Инсан Оғлу
бөјүк ка�инләрин вә мирзәлә-
рин әлинә вериләҹәк, онлар
инсан Оғлуну өлүмә мә�кум
едәҹәк вә башга халглардан
олан адамлара тәслим едәҹәк-
ләр. 34 Онлар да инсан Оғ-
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луну лаға гојаҹаг, үзүнә түпү-
рәҹәк, гамчылајаҹаг вә өлдү-
рәҹәкләр. Лакин о, үч ҝүндән
сонра дириләҹәк».*

35 Зәбәдинин ики оғлу Ја-
губ вә Јә�ја+ Исаја јахынла-
шыб деди: «Устад, сәндән бир
ха�ишимиз вар, ха�ишими-
зи јерә салма»., 36 О соруш-
ду: «Нә истәјирсиниз? Сизин
үчүн нә едим?» 37 Онлар ҹа-
ваб вердиләр: «Сән ҹалалы-
на јетишәндә изин вер, бири-
миз сағында, биримиз дә со-
лунда отураг».- 38 Анҹаг Иса
онлара деди: «Сиз нә истә-
дијинизи билмирсиниз. Мәним
ичәҹәјим ҹамдан� ичә биләр-
синиз? Јахуд вәфтиз олунаҹа-
ғым вәфтизлә вәфтиз олуна
биләрсиниз?»¸ 39 Онлар де-
диләр: «Бәли». Онда Иса деди:
«Ичәҹәјим ҹамдан ичәҹәкси-
низ, вәфтиз олунаҹағым вәф-
тизлә дә вәфтиз олунаҹагсы-
ныз./ 40 Амма кимин сағым-
да, кимин солумда отураҹағы-
ны мән �әлл етмирәм. Бу
јерләр кимин үчүн �азырла-
ныбса, онлар да орада отура-
ҹаглар».

41 Бу сө�бәти ешидән ди-
ҝәр он �әвари Јагубла Јә�јаја
бәрк гәзәбләнди.1 42 Анҹаг
Иса онлары јанына чағырыб
деди: «Сиз јахшы билирсиниз
ки, халгларын �өкмдарлары
сајыланлар онларын үзәриндә
ағалыг едир вә халгларын
рә�бәрләри онлара башчы-
лыг едирләр.À 43 Амма си-
зин аранызда белә олмама-
лыдыр. Аранызда бөјүк ол-
маг истәјән гуллуғунузда дур-
малыдыр,3 44 биринҹи олмаг
истәјән �амыныза нөкәрчи-
лик етмәлидир. 45 Ахы ин-
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сан Оғлу она ҝөрә ҝәлмәјиб ки,
она гуллуг етсинләр, әксинә, о,
хидмәт етмәк* вә бир чохлары
уғрунда �әјатыны фидјә кими
вермәјә ҝәлиб».+

46 Онлар Әри�аја ҝәлди-
ләр. Иса шаҝирдләри вә чох-
лу адамла бирликдә Әри�адан
чыхан заман Бартимај (Тимај
оғлу) адында бир кор дилән-
чи јол кәнарында отурмушду.,

47 О, нәсрани Исанын �ә-
мин јолдан кечдијини ешидән-
дә гышгырыб деди: «Еј Да-
вуд Оғлу- Иса, мәнә рә�м ет!»¸

48 Бир чохлары тәпинәрәк
ону сусдурмаға чалышдылар.
О исә да�а бәркдән гышгырма-
ға башлады: «Давуд Оғлу, мәнә
рә�м ет!» 49 Иса ајаг сахла-
јыб деди: «Ону бура чағырын».
Ҹамаат: «Горхма, дур, сәни ча-
ғырыр», — дејә ону сәсләди.
50 Диләнчи палтарыны үстүн-
дән атыб јериндән сычрады вә
Исанын јанына ҝәлди. 51 Иса
ондан сорушду: «Нә истәјир-
сән? Сәнин үчүн нә едим?»
Кор адам деди: «Раббуни�,
ҝөзләримә шәфа вер». 52 Иса
она деди: «Ҝет, иманын сәни
сағалтды»./ Кор адамын ҝөзлә-
ри дәр�ал ачылды1 вә о, Иса-
нын далынҹа ҝетди.

11 Онлар Јерусәлимә, Зеј-
тун дағында јерләшән

Бејтфәҹијә вә БејтанијјәјәÀ ја-
хынлашанда Иса ики ша-
ҝирдини габағынҹа ҝөндәриб3

2 деди: «Гаршыдакы кәндә
ҝедин. Кәндә ҝирән кими па-
јаја бағланмыш, �еч кимин
минмәдији бир годуг ҝөрәҹәк-
синиз. Ону ачыб мәнә ҝәти-
рин. 3 Әҝәр сиздән сорушса-
лар ки, нә едирсиниз, белә
дејин: “Ағаја лазымдыр, сон-
ра дәр�ал ҝери гајтараҹаг”».
4 Беләликлә, шаҝирдләр јола
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19 «Устад, Муса бизә јазыб ки,
әҝәр бир адам өзүндән сон-
ра өвлад гојмајыб өләрсә,
гардашы онун дул галмыш
арвадыны алмалы вә онун нәс-
лини давам етдирмәлидир.*

20 Једди гардаш вар иди: бө-
јүк гардаш евләнди, амма өв-
лад гојмајыб өлдү. 21 Сонра
о гадыны икинҹи гардаш алды.
О да өвладсыз өлдү. Үчүнҹү-
сү дә еләҹә. 22 Једди гарда-
шын �еч бири өзүндән сон-
ра ушаг гојмады. Һамыдан
ахырда гадын өлдү. 23 Дири-
ләндән сонра бу гадын �ан-
сы гардашын арвады олаҹаг?
Ахы једдиси дә ону алмышды».
24 Иса онлара ҹаваб верди:
«Сиз нә Мүгәддәс Јазылары
билирсиниз, нә дә Алла�ын
гүдрәтиндән хәбәриниз вар.
Буна ҝөрә дә јанылырсыныз.+

25 Ахы дириләндән сонра ки-
шиләр евләнмәјәҹәк, гадынлар
да әрә ҝетмәјәҹәкләр. Онлар
ҝөјдәки мәләкләр кими олаҹаг-
лар., 26 О ки галды өлүлә-
рин дирилмәсинә, мәҝәр Муса-
нын китабында, кол �аггында-
кы ә�валатда Алла�ын Мусаја:
“Мән Ибра�имин Алла�ы, Ис-
�агын Алла�ы вә Јагубун Ал-
ла�ыјам”, — дедијини �еч оху-
мамысыныз?- 27 О, өлүләрин
јох, дириләрин Алла�ыдыр.
Сиз бәрк јанылырсыныз».¸

28 Орада бу мүба�исәни
ешидән бир мирзә вар иди.
Мирзә Исанын онлара јах-
шы ҹаваб вердијини билди-
ји үчүн ондан сорушду: «Бү-
түн әмрләрин арасында ән ва-
ҹиб әмр �ансыдыр?»/ 29 Иса
ҹаваб верди: «Ән ваҹиб әмр
будур: “Динлә, еј Исраил! Ал-
ла�ымыз Је�ова тәк олан Је-
�овадыр. 30 Алла�ын Је�о-
ваны бүтүн гәлбинлә, бүтүн
варлығынла, бүтүн ағлынла вә
вар ҝүҹүнлә сев”.1 31 Икин-

ҹи әмр исә будур: “Башгасы-
ны өзүнү севдијин кими сев”.*

Бунлардан бөјүк әмр јохдур».
32 Мирзә она деди: «Устад,
јахшы дедин. Доғру дејирсән
ки, “О, тәкдир, Ондан баш-
гасы јохдур”+ 33 вә инсанын
Ону бүтүн гәлбилә, бүтүн дү-
шүнҹәси илә, вар гүввәси
илә севмәси, �әмчинин баш-
гасыны өзү кими севмәси бү-
түн јандырма гурбанларындан
вә башга гурбанлардан гат-гат
гијмәтлидир»., 34 Иса онун
ағылла ҹаваб вердијини ҝөрүб
деди: «Сән Алла�ын Падша�-
лығындан узаг дејилсән». Ар-
тыг �еч кәс ҹүрәт едиб она
суал вермәди.-

35 Сонра Иса мәбәддә сөзү-
нә давам едәрәк бунлары деди:
«Нә үчүн мирзәләр дејирләр
ки, Мәси� Давудун оғлудур?¸

36 Давуд өзү мүгәддәс ру�ун/

тәсири илә демишди: “Је�о-
ва Ағама деди: “Дүшмәнләри-
ни ајағынын алтына гојанадәк
сағымда отур”.1 37 Әҝәр Да-
вуд ону “Аға” адландырырса,
о, Давудун оғлу неҹә ола би-
ләр?»À

Ҹамаат ону бөјүк мәмнуниј-
јәтлә динләјирди. 38 Иса сө-
зүнә давам етди: «Өзүнүзү
мирзәләрдән ҝөзләјин. Онлар
узун әбаларда ҝәзмәји, базар
мејданларында ҹамаатдан са-
лам алмағы,3 39 синагоглар-
да габаг ҹәрҝәләрдә, зијафәт-
ләрдә јухары башда отурмағы
севирләр.4 40 Онлар дул га-
дынларын евләрини талајыр-
лар, өзләрини мөмин ҝөстәр-
мәк үчүн узун-узады дуа едир-
ләр. Онлара да�а ағыр �өкм
кәсиләҹәк».

41 Иса әјләшди. Һәмин јер-
дән хәзинә габларыS јахшы ҝө-
рүнүрдү. О, ҹамаатын габла-
ра пул атмағына бахмаға баш-
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лады. Варлылар хәзинә габла-
рына чохлу пул атырдылар.*

42 Бир касыб дул гадын ҝәлиб
габа ики хырда пул� салды.+

43 Иса шаҝирдләрини јанына
чағырыб деди: «Буну билин
ки, бу касыб дул гадын хәзи-
нә габына �амыдан чох атды.,

44 чүнки онларын �амысы
варларынын артыглығындан
ианә вердиләр, бу гадын исә
јохсул ола-ола доланмаг үчүн
нәји вардыса, �амысыны вер-
ди».-

13 Иса мәбәддән чыханда
шаҝирдләриндән бири

деди: «Устад, бир бу мө�тәшәм
дашлара, бу биналара бах!»¸

2 Амма Иса она деди: «Ҝөр-
дүјүн бу мө�тәшәм биналарын
дашы даш үстә галмајаҹаг, �а-
мысы дағылаҹаг»/.

3 Иса Зејтун дағында отур-
мушду. Бурадан мәбәд јах-
шы ҝөрүнүрдү. Бу вахт Бут-
рус, Јагуб, Јә�ја вә Анд-
реас тәкликдә ондан соруш-
дулар: 4 «Бизә де, бунлар нә
вахт баш верәҹәк? Бүтүн бун-
ларын сонунун јахын олдуғу-
на әламәт нә олаҹаг?»1 5 Иса
онлара деди: «Диггәтли олун
ки, �еч кәс сизи алдатма-
сын.À 6 Бир чохлары мәним
адымла ҝәлиб “Мәси� мәнәм”
дејәҹәк вә чохларыны алда-
даҹаг. 7 Һәмчинин мү�арибә
сәсләри, мү�арибә хәбәрләри
ешидәндә тәшвишә дүшмәјин.
Бунлар баш вермәлидир, амма
бу, �әлә сон дејил.3

8 Милләт милләтә гаршы,
дөвләт дөвләтә гаршы галха-
ҹаг.4 Ҝа� бурада, ҝа� орада
зәлзәләләр вә гытлыг олаҹаг.S

Бунлар бәлаларын� башланғы-
ҹыдырm.

56B86 � ÁÀ`eÀZB +S` V\/`*Zb* +À`*+À`
SVS W1]b*D �58 ÀW*,ÀaSZÀ +*fD 57B<
� ÁÀ`eÀZB /\¸dY a*ZÆmW*`mZmZD

9 Сиз исә е�тијатлы олун.
Инсанлар сизи мә�кәмәләрә
верәҹәк,* синагогларда дөјә-
ҹәк,+ мәним адыма ҝөрә
сизи �акимләрин вә падша�-
ларын габағына ҝәтирәҹәкләр.
Бу, онлара шә�адәт вермә-
јиниз үчүн фүрсәт јара-
даҹаг., 10 Һәмчинин әввәл-
ҹә бүтүн халгларын арасын-
да мүждә тәблиғ едилмәли-
дир.- 11 Сизи �әбс едиб
апаранда нә дејәҹәјиниз барә-
синдә габагҹадан нара�ат ол-
мајын. Һәмин ан мүгәддәс ру�
сизә нә билдирәҹәксә, онлары
дејәрсиниз, чүнки данышан
сиз јох, мүгәддәс ру� олаҹаг.¸

12 Бундан әлавә, гардаш гар-
дашыны, ата өвладыны өлүмә
верәҹәк, өвладлар валидејнлә-
рә гаршы чыхыб онлары өл-
дүртдүрәҹәкләр./ 13 Мәним
адыма ҝөрә �амы сизә нифрәт
едәҹәк.1 Лакин ахыра кими дө-
зәнÀ хилас олаҹаг.3

14 Сиз виранәлик ҝәтирән
ијрәнҹ шејин4 лајиг олмадығы
јердә дурдуғуну ҝөрәндә (оху-
јан дәрк етсин) гој Јә�удиј-
јәдә оланлар дағлара гачсын.S

15 Евин дамында олан дам-
дан дүшмәсин, евдән нә исә
ҝөтүрмәк үчүн евә ҝирмәсин.
16 Тарлада олан да үст палта-
рыны ҝөтүрмәк үчүн гајытма-
сын. 17 О ҝүнләрдә �амилә
гадынларын, әмзикли анала-
рын вај �алына!m 18 Дуа един
ки, гачмағыныз гыша тәсадүф
етмәсин. 19 Чүнки о ҝүнләр-
дә елә бир мүсибәтU олаҹаг
ки, беләси Алла� дүнјаны ја-
радандан �әмин вахтадәк ол-
мајыб вә бир да�а олмајаҹаг.V

20 Әҝәр Је�ова о ҝүнләри гы-
салтмасајды, �еч кәс хилас
ола билмәзди. Амма О, сечди-
ји адамлара ҝөрә �әмин ҝүнлә-
ри гысалдаҹаг.Ä
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21 Әҝәр о заман да сизә

“бахын, Мәси� бурададыр!” ја-
худ “орададыр!” десәләр, инан-
мајын.* 22 Чүнки јаланчы мә-
си�ләр вә јаланчы пејғәмбәр-
ләр пејда олаҹаг,+ әламәт вә
мөҹүзәләр ҝөстәрәҹәкләр ки,
мүмкүнсә, сечилмишләри јол-
дан чыхартсынлар. 23 Буна
ҝөрә дә диггәтли олун!, Мән
сизи хәбәрдар етдим.

24 Лакин о вахт, о мү-
сибәтдән сонра ҝүнәш зүлмә-
тә гәрг олаҹаг, ај ишыг сачма-
јаҹаг,- 25 улдузлар ҝөјдән дү-
шәҹәк вә ҝөјләрин гүввәләри
сарсылаҹаг. 26 О заман ин-
сан Оғлунун¸ гүдрәтлә, ҹалал
ичиндә булудларын үзәриндә
ҝәлдијини ҝөрәҹәкләр./ 27 О,
мәләкләри ҝөндәрәҹәк вә он-
лар дүнјанын дөрд тәрәфин-
дән, јерин уҹундан ҝөјүн уҹу-
надәк Онун сечдикләрини јы-
ғаҹаг.1

28 Нүмунә үчүн әнҹир аға-
ҹыны ҝөтүрәк. Онун будаг-
лары тумурҹуглајыб јарпагла-
ры ҝөрүнәндә билирсиниз ки,
јај јахындыр.À 29 Сиз дә бун-
ларын баш вердијини ҝөрән-
дә билин ки, инсан Оғлу ја-
хында, гапынын ағзындадыр.3

30 Јадынызда сахлајын ки,
бүтүн бунлар бу нәсил ке-
чиб ҝетмәмиш баш верәҹәк.4

31 Јер-ҝөј јох олуб ҝедәҹәк,S

амма мәним сөзләрим гала-
ҹаг.m

32 О ҝүнү вә сааты �еч
кәс билмир: нә ҝөјдәки мәләк-
ләр, нә дә Оғул. Буну јал-
ныз Ата билир. U 33 Диггәтли
олун, ојаг галын,V чүнки тә-
јин едилмиш вахты билмирси-
низ.Ä 34 Бу, башга өлкәјә јол-
ланан бир адамын өз евинин
нәзарәтини нөкәрләрә тапшы-
рыб �әрәсинә бир иш вермә-
синә,W гапычыја да ојаг
галмағы бујурмасына бәнзә-

јир.* 35 Буна ҝөрә дә ојаг га-
лын, чүнки ев са�ибинин нә
вахт ҝәләҹәјини:+ ахшам, ҝеҹә
јарысында, хоруз банында, ја-
худ сә�әр тездән ҝәләҹәјини
билмирсиниз., 36 Елә олма-
сын ки, о, гәфил ҝәләндә сизи
јатмыш тапсын.- 37 Сизә де-
дијими �амыја дејирәм: ојаг га-
лын!»¸

14 Пасха/ вә Мајасыз чө-
рәк бајрамына1 ики ҝүн

галырды.À Бөјүк ка�инләр вә
мирзәләр Исаны �ијлә илә ту-
туб өлдүрмәк үчүн јол ахта-
рырдылар.3 2 Амма дејирди-
ләр: «Бајрамда олмасын, јохса
халг ајаға галхар».

3 Иса Бејтанијјәдә, ҹүзамлы
Шимонун евиндә сүфрәдә әјлә-
шәркән бир гадын әлиндә габ�
ичәри ҝирди. Габын ичиндә
ба�алы әтирли јағ, халис нард�
вар иди. Гадын габын боғазы-
ны гырыб јағы Исанын ба-
шына төкмәјә башлады.4

4 Буну ҝөрәнләрдән бәзилә-
ринин гадына аҹығы тутду,
онлар бир-бириләринә деди-
ләр: «Бу, әтирли јағы нијә
зај едир? 5 Јағы үч јүз ди-
нардан� ба�а гијмәтә сатыб
пулу касыблара пајламаг олар-
ды!» Онлар гадынын бу �ә-
рәкәтиндән чох наразы гал-
дылар. 6 Амма Иса онлара
деди: «Гызла ишиниз олма-
сын. Ондан нә истәјирсиниз?
О, мәним үчүн саваб иш ҝөр-
дү.S 7 Касыблар �әмишә ја-
ныныздадыр,m нә вахт истәсә-
низ онлара јахшылыг едә би-
ләрсиниз. Амма мән �әмишә
јанынызда олмајаҹағам. U 8 О,
ҝүҹү чатаны етди. Бәдәними
әтирли јағла јағлајыб мәни га-
багҹадан дәфнә �азырлады.V

9 Инанын, мүждә дүнјанын
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WSYÀ ÀaW* jÀ`*+ ,d`Y*U*Æ*O
¸*YxD 6: �fm`/* \ZW*` YÀ/Ñ
ZÀ¸YÀWÀ`S� \fdUd+ ˛1UbdZ /*O
¸mZ* U\WW*Z/mW*`D3

6; �a* \ZW*`* /1/SB wÁ*YmO
Zm4 YÀZ/ÀZ º4 /¾Z/À`ÀÆÀVaSO
ZS4E hºZVS U*4mWm+B r�\+*Zm
,d`*Æ*¸*YE4 -\UdZW*` ]À`ÀZO]ÀO
`ÀZ \W*Æ*-sDS 6< �YY* /S`SO
WÀZ/ÀZ a\Z`* YÀZ aS4SZ
-*+*¸mZm4Æ* ÅÀWSWÀUÀ Ä1/ÀÆÀO
UÀYxDm 6= �Z/* �db`da /1/SB
wÁ*Ym aÀZ/ÀZ º4 /¾Z/À`O
aÀ /ÀE YÀZ º4 /¾Z/À`YÀ`ÀYxD U
7> �a* Æ*,*+ ,1`/SB w�dZd +SW
VSE +d ÄºZE 1WÀ +d Ä1ÆÀ f\O
`d4 SVS /ÀeÀ +*ZW*Y*Ymj aÀZ
YÀZS /º4 ºh /ÀeÀ /*Z*Æ*-O
a*ZxDV 75 �db`da SaÀ Sa`*`W*
/1US`/SB w�ÀZSZWÀ +S`ÄÀ ¾WO
YÀV W*4mY ÄÀWaÀ +1WÀE aÀZS
/*ZY*`*YxD ˙SÄÀ`WÀ`S /À 1UZS
j1US /1US`/SDÄ

76 �ZW*` Ã1ba1Y*ZS /1USO
WÀZ U1`À ÄÀW/SWÀ`D �`*/*
�a* j*ÄS`/WÀ`SZÀ /1/SB w�S4
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+d`*/* \bd`dZE YÀZ SaÀ /d*
1/SYxD* 77 �a* �db`dadE 
*-dO
+d ,À 
ÀÑU*Zm ¾4º SWÀ Ä¾O
bº`/ºD+ �\Z`* \E ÄºÆWº bÀO
W*j ,À /À`SZ S4bS`*+ V1hS`O
/SD 78 �E j*ÄS`/WÀ`À /1/SB
w�À/À`SY ÑÀ/aS4/S`E, /¾4ºWO
YÀ4/S`D �S4 +d`*/* /d`dZE \U*-
-*WmZxD- 79 �a* +S` *4 S`ÀWS
Ä1/S+ U1`À -*]*Z/m ,ÀB w¿ÄÀ`
YºYVºZaÀE -\U +d amZ*-� YÀZO
/ÀZ U*Z V1haSZxE P /1UÀ /d* 1bO
YÀUÀ +*jW*/mD 7: �\Z`* ÀW*O
,À 1b/SB w�b*Æ*Z�E �b*E¸ �ÀO
ZSZ ºhºZ ÑÀ` j1U YºYVºZ/º`D
�d Æ*Ym� YÀZ/ÀZ d4*-W*jO
/m`D �À-Àb -\U YÀZSY SabÀ/SO
USY VSYS U\fE �ÀZSZ SabÀ/SO
USZ VSYS \WadZxD/ 7; �a* -*O
Um/*Z/* Ä¾`/º VSE \ZW*` U*bm`O
W*` ,À �db`da* /1/SB w"SY\ZE
aÀZ U*bm`a*ZH �S`ÆÀ a**b /*
\U*- -*WY*¸* ÄºÆºZ h*bY*O
/mH1 7< �*Um- \WdZ ,À /*SY*
/d* 1/SZ VSE ÄºZ*Ñ* U\W ,1`O
YÀUÀaSZS4DÀ �ÀWSE `dÑ� j¾,-O
WºE ÆSaSY� SaÀ 4ÀSe/S`xD3
7= �dZ/*Z a\Z`* �a* U1ZSO
/ÀZ d4*-W*jm+ 1UZS a¾4WÀ`WÀ
/d* 1b/SD4 8> "*ÄS`/WÀ`SZ
SaÀ Udfd/*Z Ä¾4WÀ`S +*¸W*O
Zm`/mD �a* bÀV`*`ÀZ -*Um/*ZO
/* Ä¾`/º VSE \ZW*` U1ZÀ U*bm+O
W*`D �ZW*` +SWYÀ/SWÀ` �a*U*
ZÀ Æ*,*+ ,1`aSZWÀ`D 85 �a*
ºhºZÆº /ÀeÀ -*Um/*Z/* \ZW*O
`* /1/SB w�1WÀ +S` ,*fb/* aS4
U*bm+ /SZÆÀWS`aSZS4HI 
1bÀ`I
�*fb U1bSj/SIS �Za*Z �¸Wd ÄºO
Z*ÑWmW*`mZ ÀWSZÀ ,1`SWS`D
86 ˙d`dZ Ä1/ÀVD �*SZ U*fmZO
W*jm`xDm
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�++*D �+`*ZS ,À *`*YS /SWSZ/À *b*U*
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/S`D 58:7< � �Za*ZmZ YÀZÀ,S -º,,ÀaSD
� �Za*ZmZ ÄºZ*ÑWmE -1U`SOV*YSW ,À4SUO
UÀbSD

87 �a* ÑÀWÀ /*Zmj*`VÀZ \Z
SVS ÑÀ,*`S/ÀZ +S`S \W*Z 
ÀO
Ñd/* f1UWS */*YW* \`* ÄÀW/SD
�d */*YW*` -mWmZÆ ,À /ÀUÀZÀVO
WÀ aSW*ÑW*ZYmj/mW*`C \ZW*O
`m +¾UºV V*ÑSZWÀ`E YS`4ÀWÀ`
,À *¸a*--*WW*` Ä¾Z/À`YSj/SD*
88 �*SZ \ZW*`* Sj*`À ,1`O
YSj/SB w�SYS ¾]aÀYE �a*
\/d`D �Zd bdbdZ ,À ZÀ4*`Àb
*WbmZ/* *]*`mZxD 89 
ÀÑd/*
/º4 �a*ZmZ -*+*¸mZ* ÄÀWS+B
w�*++SIx� P /1/S ,À \Zd ZÀ,*O
4SjWÀ ¾]/ºD 8: �Z/* �a*Zm
bdb/dW*`D 8; �d ,*fb �a*ZmZ
U*ZmZ/* /d`*ZW*`/*Z +S`S -mO
WmZÆmZm hÀV/S ,À ,d`d+ +*j
V*ÑSZSZ Z¾VÀ`SZSZ -dW*¸mO
Zm VÀa/SD+ 8< �a* \ */*YW*O
`* /1/SB w�ÀÄÀ` YÀZ -dW/dO
`*Y VSE YÀZS bdbY*- ºhºZ ºaO
bºYÀ -mWmZÆ ,À /ÀUÀZÀVWÀ
ÄÀWYSaSZS4H, 8= ÁÀ` ÄºZ YÀO
+À//À ,À4 1/ÀZ/À aS4SZ U*ZmO
Zm4/* S/SYE- Ñ1h \Z/* YÀZS
ÑÀ+a 1bYS`/SZS4HI �*VSZ +dZO
W*` �º-À//Àa 
*4mW*`/* U*4mO
W*ZW*` U1`SZÀ U1baSZ /1UÀE +*j
,1`S`xD¸

9> "*ÄS`/WÀ` \Zd -\Ud+
-*h/mW*`D/ 95 ¿UZSZ/À 4À`Se
VÀb*Z +º`ºZÆÀV/ÀZ +*j-* Ñ1h
ZÀ \WY*U*Z +S` Æ*,*Z +S` *4
*`*Wm/*Z �a*ZmZ /*WmZÆ* Ä1O
/S`/SD �Zd /* bdbY*- SabÀ/SO
WÀ`E 96 *YY* \E VÀb*Z ]*Wb*O
`mZm -\Ud+ U*`mhmW]*- -*h/mD

97 �a*Zm +*j V*ÑSZSZ U*O
ZmZ* ÄÀbS`/SWÀ`D1 �ºbºZ +¾O
UºV V*ÑSZWÀ`E *¸a*--*WW*` ,À
YS`4ÀWÀ` \`* b\]W*j/mDÀ
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`S\Z �a*Zm ¾W/º`YÀV ºhºZ
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онун әлеј�инә шә�адәт ахта-
рырды, амма тапа билмирди.*

56 Һалбуки бир чохлары Иса-
нын әлеј�инә јаландан шә�а-
дәт верирдиләр,+ лакин сөзлә-
ри бир-бири илә дүз ҝәлмирди.
57 Бәзиләри дуруб она гаршы
јаландан ша�идлик едир вә де-
јирди: 58 «Биз бу адамын сөз-
ләрини өз гулағымызла ешит-
мишик. О белә дејиб: “Мән
инсан әли илә тикилмиш бу
мәбәди дағыдыб үч ҝүнә баш-
гасыны, әллә тикилмәмиш мә-
бәд уҹалдаҹағам”»., 59 Анҹаг
бу мәсәләдә дә онларын ифа-
дәләри бир-биринә ујғун ҝәл-
мирди.

60 Онда баш ка�ин ајаға
галхды вә Исадан сорушду:
«Нијә ҹаваб вермирсән? Еши-
дирсән, әлеј�инә нәләр даны-
шырлар?»- 61 Иса сусуб ҹа-
ваб вермәди.¸ Баш ка�ин је-
нидән сорушду: «Мүбарәк Ал-
ла�ын Оғлу Мәси� сәнсән?»
62 Иса деди: «Бәли, мәнәм.
Сиз инсан Оғлунун/ Гүдрәт-
линин сағында отурдуғуну1

вә ҝөјүн булудлары үзәрин-
дә ҝәлдијини ҝөрәҹәксиниз».À

63 Баш ка�ин буну ешидән-
дә јахасыны ҹырыб деди: «Да-
�а ша�идләр нәјимизә ҝәрәк-
дир?3 64 Сиз өз гулағыныз-
ла онун ағзындан күфр
ешитдиниз. Инди нә дејир-
синиз?» Онлар јекдилликлә
Исаја өлүм �өкмү чыхартды-
лар.4 65 Сонра бәзиләри Иса-
ја түпүрдүләр,S үзүнү өртүб
ону јумругламаға башлады-
лар. Онлар дејирдиләр: «Пеј-
ғәмбәрсәнсә, де ҝөрәк сәни
ким вурду?» Мә�кәмә иҹрачы-
лары Исаны шилләләјиб апар-
дылар.m

66 Бу вахт Бутрус �әјәт-
дә, тонгалын гырағында иси-
нирди. Баш ка�инин гара-
башы ҝәлибU 67 ону ҝөрдү вә

дүз ҝөзләринин ичинә ба-
хыб деди: «Сән дә бу нәсра-
ни Исанын адамларындансан».
68 Бутрус инкар етди: «Мән
бу адамы танымырам, сәнин
дә нә дедијини баша дүшмү-
рәм». Сонра дарвазаја тәрәф
ҝетди. 69 Гарабаш ону ора-
да ҝөрүб јан-јөрәсиндәкиләрә
деди: «Бу да онлардандыр».
70 Бутрус јенә дә инкар етди.
Бир гәдәр сонра орада ду-
ранлар Бутруса дедиләр: «Һә,
доғрудан да, сән онлардан-
сан, ҹәлиләлисән». 71 Бутрус
өзүнә ләнәт јағдырыб анд-
аман етди: «Дедијиниз ада-
мы танымырам!» 72 Елә бу
вахт хоруз икинҹи дәфә бан-
лады* вә Исанын «хоруз ики
дәфә банламамыш сән мәни
үч дәфә данаҹагсан»+ сөзләри
Бутрусун јадына дүшдү. Онда
Бутрус өзүнү сахлаја билмәјиб
�өнкүр-�өнкүр ағлады.

15 Сүб� тездән бүтүн Си-
недрион: бөјүк ка�ин-

ләр, ағсаггаллар вә мирзә-
ләр мәшвәрәт кечирди. Онлар
Исанын әл-голуну бағлады-
лар вә апарыб Пилата тә�-
вил вердиләр., 2 Пилат он-
дан сорушду: «Сән јә�удилә-
рин падша�ысан?»- Иса она
ҹаваб верди: «Дедијин кими-
дир».¸ 3 Бөјүк ка�инләр Иса-
ны чохлу шејдә итти�ам едир-
диләр. 4 Пилат јенидән со-
рушду: «Нијә ҹаваб вермир-
сән?/ Ҝөр сәнә гаршы нә
гәдәр итти�ам ирәли сүрү-
лүр!»1 5 Амма Иса да�а ҹа-
ваб вермәди. Пилат буна бәрк
тәәҹҹүбләнди.À

6 Пилат адәтән �әр Пас-
ха бајрамында халгын ис-
тәдији бир мә�бусу азадлы-
ға бурахырды.3 7 О ҝүнләрдә
�әбсдә үсјан заманы гәтл тө-
рәтмиш үсјанкарлар сахланы-
лырды. Барабба адында бир
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адам да онларын арасында
иди. 8 Ҹамаат топлашыб Пи-
латдан �әмишәки кими бир
мә�бусу азадлыға бурахмағы
ха�иш етди. 9 Пилат онла-
ра деди: «Истәјирсиниз, сизин
үчүн јә�удиләрин падша�ы-
ны азад едим?»* 10 О би-
лирди ки, бөјүк ка�инләр Иса-
ны пахыллыгдан әлә вериб-
ләр.+ 11 Амма бөјүк ка�ин-
ләр ҹамааты гызышдырдылар
ки, Исанын јеринә Бараббанын
азад олмасыны истәсинләр.,

12 Пилат онлара бир дә деди:
«Бәс јә�удиләрин падша�ы де-
дијиниз бу адамла нә едим?»-

13 Ҹамаат тәкрарән гышгыр-
ды: «Ону дирәкдә едам ет!»¸

14 Пилат онлардан сорушду:
«Ахы нијә? О нә пис иш ҝөрүб
ки?» Онлар да�а да бәркдән
гышгырдылар: «Ону дирәкдә
едам ет!»/ 15 Онда Пилат ҹа-
мааты разы салмаг үчүн Ба-
раббаны азад етди, Исаны исә
гамчы илә дөјдүрәндән сонра1

дирәкдә едам етмәк үчүн әс-
ҝәрләрә тә�вил верди.À

16 Әсҝәрләр Исаны вали
сарајынын �әјәтинә апарды-
лар. Бүтүн алај ораја ҝәлди.3

17 Онлар Исанын әјнинә бә-
нөвшәји либас ҝејиндирдиләр,
тикандан чәләнҝ �өрүб башы-
на гојдулар. 18 Онлар дејир-
диләр: «Салам, еј јә�удиләрин
падша�ы!»4 19 Гамыш чубуг-
ла онун башына вурур, үзүнә
түпүрүр, гаршысында диз чө-
күб тәзим едирдиләр. 20 Ону
лаға гојуб гуртарандан сонра
әјниндәки бәнөвшәји либасы
чыхардыб үст палтарыны ҝе-
јиндирдиләр вә дирәјә мыхла-
маға апардылар.S 21 Әсҝәр-
ләр кәнддән гајыдан бир јолчу-
ну, Александр илә Руфусун
атасы киреналы Шимону ту-
туб, Исанын ишҝәнҹә дирәји-
ни дашымаға мәҹбур етдиләр.m

22 Исаны �\W-\b* (мәна-
сы «кәллә» демәкдир) дејилән
јерә ҝәтирдиләр.* 23 Бурада
она ичинә мәстедиҹи мүрр га-
тылмыш шәраб вермәк истә-
диләр,+ амма о ичмәди.
24 Исаны дирәјә мыхлады-
лар, сонра пүшк атыб пал-
тарларыны өз араларында
бөлүшдүрдүләр., 25 Ону сә-
�әр саат доггуз радәләриндә�
дирәјә мыхладылар. 26 Иса-
нын башы үстүндә бир
лөв�ә вурдулар. Лөв�әдә
она гаршы ирәли сүрүлмүш
итти�ам јазылмышды: «Јә�у-
диләрин падша�ы».- 27 Онун
јанында дирәјә ики гулдур
мыхладылар, бирини сағын-
да, бирини солунда.¸ 28 �——
29 Орадан кечәнләр Исаны
тә�гир едир, башларыны була-
јыб/ дејирдиләр: «Мәбәди да-
ғыдыб үч ҝүнә тикәнә бах!1

30 Ај-�ај! Сән �әлә өзүнү хи-
лас ет, ишҝәнҹә дирәјиндән
дүш». 31 Бөјүк ка�инләрлә
мирзәләр дә өз араларында
ону лаға гојур вә дејирдиләр:
«Башгаларыны хилас едирди,
өзүнү исә хилас едә бил-
мир!À 32 Гој Исраилин пад-
ша�ы Мәси� ҝөзүмүзүн габа-
ғында ишҝәнҹә дирәјиндән
дүшсүн, онда биз она инана-
рыг».3 Һәтта онун јанында ди-
рәјә мыхланмыш адамлар да
ону тә�гир едирдиләр.4

33 Ҝүнорта саат он ики ра-
дәләриндә� бүтүн о әрази-
јә гаранлыг чөкдү вә тәхми-
нән саат үчә кими� давам
етди.S 34 Тәхминән саат үчдә
Иса уҹадан: w˚WSE ˚WSE W*Y* a*O
+*fb*ZSHx — деди, бу да «Алла-
�ым, Алла�ым, нијә мәни тәрк
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етдин?» демәкдир.* 35 Орада
дуранлардан бәзиләри бу сөз-
ләри ешидәндә дедиләр: «Ба-
хын, Илјасы чағырыр». 36 Бу
заман бир нәфәр гачыб сүнҝә-
ри турш шәраба батырды, ону
бир гамышын уҹуна тахыб она
узатды ки, ичсин.+ Сонра деди:
«Әл чәкин ондан. Ҝөрәк Илјас
ҝәлиб ону дирәкдән дүшүрә-
ҹәк». 37 Иса уҹадан гышгы-
рыб сон нәфәсини верди.,

38 Бу заман мәбәдин пәрдә-
си�- јухарыдан ашағыја ҹыры-
лыб ики јерә бөлүндү.¸ 39 Ја-
хынлыгда дуран бир јүзбашы
баш верәнләри вә онун өлдү-
јүнү ҝөрәндә деди: «Бу адам,
доғрудан да, Алла�ын Оғлу
имиш»./

40 Орада гадынлар да вар
иди, онлар баш верәнләри
узагдан мүша�идә едирдиләр.
Мәҹдәлли Мәрјәм, кичик Ја-
губла Јусифин анасы Мәрјәм
вә Сәлимә дә онларын ара-
сында иди.1 41 Иса Ҹәлиләдә
оланда бу гадынлар она хид-
мәт едирÀ вә ону мүшајиәт
едирдиләр. Иса илә бирликдә
Јерусәлимә ҝәлмиш бир чох
башга гадын да орада иди.

42 Артыг ахшам дүшүрдү.
Һәмин ҝүн Һазырлыг ҝүнү,
јәни шәнбә әрәфәси олду-
ғу үчүн 43 Шуранын� �өр-
мәтли үзвү вә Алла�ын Пад-
ша�лығыны ҝөзләјән арима-
тајлы Јусиф ора ҝәлди. О,
ҹәсарәтини топлајыб Пилатын
јанына ҝетди вә ондан Исанын
ҹәсәдини истәди.3 44 Пилат
Исанын өлдүјүнү ешидәндә
ону мараг бүрүдү вә јанына
бир јүзбашы чағырыб Исанын
өлүб-өлмәдијини хәбәр алды.
45 Јүзбашы Исанын өлдүјүнү
тәсдигләјәндән сонра Пилат

59B7< � �d ]À`/À �º-À//Àa U1`S ¿Z YºO
-À//Àa U1`/ÀZ *Um`m`/mD 59B87 � �ÀZS
�SZ1/`S\ZdZD

ҹәсәди Јусифә верди. 46 Ју-
сиф зәриф кәтан алды, ҹәсәди
дирәкдән дүшүрүб кәтана бү-
рүдү вә гајада ојулмуш сәрда-
бәјә гојду.* Сонра сәрдабәнин
ағзына бир даш дијирләди.+

47 Мәҹдәлли Мәрјәм вә Јуси-
фин анасы Мәрјәм ҹәсәдин го-
јулдуғу јерә бахырдылар.,

16 Шәнбә- битәндән сонра
Мәҹдәлли Мәрјәм¸, Јагу-

бун анасы Мәрјәм вә Сәлимә
ҝедиб әтирли от алдылар ки,
јаға гатыб Исанын бәдәнинә
чәксинләр./ 2 Һәфтәнин илк
ҝүнү� сә�әр тездән ҝүн чыхан
кими онлар сәрдабәјә ҝәлди-
ләр.1 3 Гадынлар бир-биринә
дејирдиләр: «Сәрдабәнин ағ-
зындакы дашы бизим үчүн
ким гыраға чәкәҹәк?» 4 Он-
лар бахыб ҝөрдүләр ки, кимсә
дашы гыраға дијирләјиб, �ал-
буки даш чох јекә иди.À 5 Он-
лар сәрдабәјә ҝирәндә ҝөрдү-
ләр ки, сағ тәрәфдә ағ әба ҝеј-
миш бир ҝәнҹ отуруб. Гадын-
лар донуб галдылар. 6 Ҝәнҹ
онлара деди: «Тәәҹҹүбләнмә-
јин.3 Билирәм, сиз дирәкдә
едам едилмиш нәсрани Иса-
ны ахтарырсыныз. О, бурада
јохдур, дирилиб.4 Ҝәлин онун
гојулдуғу јерә бахын.S 7 Сон-
ра ҝедин, онун шаҝирдләри-
нә вә Бутруса белә дејин:
“О, сизин габағынызҹа Ҹәли-
ләјә ҝедир.m Сизә дедији ки-
ми, ону орада ҝөрәҹәксиниз”». U

8 Гадынлар сәрдабәдән чы-
хыб гача-гача ҝетдиләр. Һисс-
ләр онлары чулғамышды, он-
лар тир-тир әсирдиләр. Гадын-
лар �еч кәсә �еч нә демәдиләр,
чүнки бәрк горхмушдулар�.V
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банҝа�ынын сағ тәрәфиндә
пејда олуб Зәкәријјәјә ҝөрүн-
дү. 12 Зәкәријјә мәләји ҝө-
рәндә тәшвишә дүшүб бәрк
горхду. 13 Лакин мәләк она
деди: «Зәкәријјә, горхма, чүн-
ки Алла� сәнин јалварышыны
ешитди. Арвадын Илсәба сәнә
бир оғул доғаҹаг. Адыны Јә�-
ја гојарсан.* 14 Сән севиниб-
шадланаҹагсан, онун доғул-
масына чохлары севинәҹәк,+

15 чүнки о, Је�ованын ҝөзүн-
дә бөјүк олаҹаг., Амма онун
дилинә шәраб вә башга кеф-
ләндириҹи ички дәјмәмәли-
дир.- О, �әлә анасынын бәт-
ниндә икән мүгәддәс ру�-
ла долаҹаг.¸ 16 Исраил оғул-
ларынын бир чохуну онларын
Алла�ы Је�оваја тәрәф дөндә-
рәҹәк./ 17 Һәмчинин атала-
рын үрәјини ушаглара,1 итаәт-
сизләри сале�ләрин �икмәти-
нә јөнәлтмәк вә халгы Је�о-
ва үчүн �азырламагдан өтрүÀ

Онун гаршысында Илјасын
ру�у вә ҝүҹү3 илә јеријәҹәк».

18 Зәкәријјә мәләјә деди:
«Бу неҹә ола биләр? Ахы
мән дә, арвадым да гоҹајыг».
19 Мәләк ҹавабында она деди:
«Мән Алла�ын �үзурунда4 ду-
ран ҸәбрајыламS вә бу шад хә-
бәри сәнә сөјләмәк үчүн ҝөн-
дәрилмишәм. 20 Амма бун-
лар баш верәнә гәдәр дилин
тутулаҹаг, даныша билмәјә-
ҹәксән, она ҝөрә ки вахты
ҝәләндә јеринә јетәҹәк сөзлә-
римә инанмадын». 21 Бу ара-
да ҹамаат Зәкәријјәни ҝөзлә-
јирди вә онун мәбәддә ләнҝи-
дијинә мат галмышды. 22 О,
чөлә чыханда ҹамаатла да-
ныша билмәди. Онда адамлар
онун мәбәддә гејри-ади бир
шеј ҝөрдүјүнү баша дүшдү-
ләр. Зәкәријјәнин дили ачыл-
мырды, о, ҹамаатла ишарә-
ләрлә данышырды. 23 О, мә-

бәддә мүгәддәс хидмәти иҹра
едиб гуртарандан сонра евинә
гајытды.

24 Бундан бир мүддәт сон-
ра онун арвады Илсәба �ами-
лә галды вә беш ај евдән ба-
јыра чыхмады. О белә дејирди:
25 «Ҝөрүн Је�ова мәнә неҹә
јахшылыг етди! О, мәнә нәзәр
салды, мәни ел ичиндә рүсвај-
чылыгдан гуртарды».*

26 Илсәбанын �амиләлији-
нин алтынҹы ајында Алла�
Ҹәбрајыл+ мәләји Ҹәлиләнин
Насирә шә�әринә, 27 Даву-
дун нәслиндән олан Јусиф
адлы адамын нишанлысынын,

јанына ҝөндәрди. Гызын ады
Мәрјәм иди.- 28 Мәләк гызын
јанына ҝәлиб деди: «Салам,
еј Алла�ын мүбарәк бәндәси!
Је�ова сәнинләдир!» 29 Бу
сөзләрдән бәрк �әјәҹанланан
Мәрјәм бу саламын нә демәк
олдуғуну фикирләшмәјә баш-
лады. 30 Онда мәләк деди:
«Мәрјәм, горхма, сән Алла-
�ын ҝөзүндә лүтф тапмысан.
31 Сән �амилә галыб оғул до-
ғаҹагсан.¸ Онун адыны Иса го-
јарсан./ 32 О, бөјүк олаҹаг,1

Һагг-Тааланын Оғлу адлана-
ҹаг.À Је�ова Алла� она ата-
сы Давудун тахтыны верәҹәк.3

33 О, Јагубун еви үзәриндә
әбәдијјән �өкмранлыг едәҹәк,
онун Падша�лығынын сону
олмајаҹаг».4

34 Мәрјәм исә мәләјә деди:
«Бу, неҹә ола биләр? Ахы мә-
ним киши илә јахынлығым ол-
мајыб?»S 35 Мәләк ҹавабын-
да она деди: «Мүгәддәс ру�
үзәринә ҝәләҹәк,m Һагг-Таала-
нын ҝүҹү сәнин үстүнә көлҝә
салаҹаг. Буна ҝөрә дә бәтнин-
дән чыхана мүгәддәс дејилә-
ҹәк, U о, Алла�ын Оғлу� адлана-
ҹаг.V 36 Бах, сонсуз адланды-
рылан го�умун Илсәба да гоҹа
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јашында бир оғлан ушағына
�амилә галыб вә артыг алтын-
ҹы ајындадыр. 37 Чүнки Ал-
ла�ын дедији �әр бир сөз мүт-
ләг јеринә јетир».* 38 Онда
Мәрјәм деди: «Мән Је�ованын
гулујам! Гој сән дејән кими ол-
сун». Бундан сонра мәләк гыз-
дан ајрылды.

39 Мәрјәм дәр�ал јығышыб
Јә�уданын дағлыг бөлҝәсин-
дәки бир шә�әрә ҝетди.
40 Зәкәријјәнин евинә ҝириб
Илсәбаны саламлады. 41 Ил-
сәба Мәрјәмин саламыны еши-
дәндә бәтниндәки ушаг тәр-
пәнди. Илсәба мүгәддәс ру�ла
долду вә 42 уҹадан деди: «Га-
дынлар арасында бәхтијарсан,
бәтниндәки ушаг да бәхтијар-
дыр! 43 Ҝөр мәнә неҹә бө-
јүк шәрәф нәсиб олуб! Ағамын
анасы јаныма ҝәлиб! 44 Бах,
саламыны ешидән кими бәт-
нимдәки ушаг севинҹиндән
тәрпәнди. 45 Иман ҝәтирди-
јин үчүн хошбәхтсән, Је�ова-
нын сәнә сөјләдији �әр шеј је-
ринә јетәҹәк».

46 Мәрјәм деди: «Гәлбим Је-
�ованы уҹалдыр,+ 47 ру�ум
Алла�ыма, Хиласкарыма ҝөрә
ҹуша ҝәлир,, 48 чүнки О, фа-
ғыр бәндәсинә фикир верди.-

Бундан сонра бүтүн нәсил-
ләр мәнә бәхтијар дејәҹәкләр.¸

49 Гүдрәтли Алла�ым мәним
үчүн бөјүк ишләр ҝөрдү. Онун
ады мүгәддәсдир./ 50 Ондан
горханлара нәсилдән-нәслә
мәр�әмәт ҝөстәрир.1 51 Го-
лунун гүввәти илә бөјүк иш-
ләр ҝөрдү, үрәјиндә тәкәббүр-
лү нијјәт тутанлары пәрән-
пәрән етди.À 52 О, ҝүҹлүлә-
ри тахтдан салды,3 фағырлары
јүксәлтди.4 53 Аҹлары наз-
немәтлә дојурду,S варлылары
әлибош гајтарды. 54 О, гулу
Исраилин имдадына чатды.
55 Бунунла ҝөстәрди ки, Иб-

ра�имә вә онун өвладларына�*

мәр�әмәт ҝөстәрәҹәји �агда
вердији вәди �еч вахт унут-
мур.+ О, буну ата-бабалары-
мыза сөјләмишди». 56 Мәр-
јәм Илсәбанын јанында тәгри-
бән үч ај галды вә сонра еви-
нә гајытды.

57 Илсәбанын доғмаг вах-
ты ҝәлди вә о, бир оғ-
лан ушағы доғду. 58 Го�ум-
лар, гоншулар Је�ованын она
бөјүк мәр�әмәт ҝөстәрдијини
ешидиб онунла бирҝә севин-
ди., 59 Сәккизинҹи ҝүн он-
лар ушағы сүннәт етмәјә ҝәл-
диләр- вә она атасы Зәкәриј-
јәнин адыны гојмаг истәдиләр.
60 Лакин ушағын анасы деди:
«Јох! Онун ады Јә�ја олаҹаг».
61 Она дедиләр: «Ахы го�ум-
ларыныз арасында бу адда
адам јохдур». 62 Сонра ҝедиб
ушаға �ансы ады гојмаг истә-
дијини ишарә илә атасындан
сорушдулар. 63 О, бир лөв�ә-
ҹик истәди вә орада «ушағын
ады Јә�јадыр»¸ јазды. Һамы
буна тәәҹҹүб етди. 64 О анда
Зәкәријјәнин дили ачылды, да-
нышыг габилијјәти өзүнә га-
јытды/ вә о, Алла�а алгыш
охумаға башлады. 65 Онлар-
ла гоншулугда јашајанларын
�амысы горхуја дүшдү. Бу �а-
дисәләрин сорағы Јә�удијјә-
нин бүтүн дағлыг бөлҝәси-
нә јајылды. 66 Бунлары еши-
дәнләр: «Ҝөрәсән, бу ушаг ким
олаҹаг?» — дејә дүшүнүрдү-
ләр, чүнки Је�ова онунла иди.

67 Ушағын атасы Зәкәријјә
мүгәддәс ру�ла долуб пеј-
ғәмбәрлик етмәјә башлады:
68 «Исраилин Алла�ы Је�ова-
ја алгыш олсун!1 Чүнки О, Өз
халгына нәзәр салды, она ни-
ҹат јолуну ачды.À 69 Гулу
Давудун евиндән3 бизә ҝүҹлү
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бир хиласкар�* јетирди. 70 О,
гәдимдә јашамыш мүгәддәс
пејғәмбәрләри васитәсилә+

71 бизи дүшмәнләримизин вә
бизә нифрәт едәнләрин әлин-
дән гуртараҹағыны сөјләмиш-
ди., 72 О, ата-бабаларымыза
вәд етдији кими, бизә мәр�ә-
мәт ҝөстәрәҹәк, мүгәддәс ә�-
дини,- 73 атамыз Ибра�имә
ичдији анды јадына салаҹаг.¸

74 Бизи дүшмәнләрин әлин-
дән гуртардыгдан сонра Она
өмүр боју ҹәсарәтлә, 75 сәда-
гәт вә сале�лик ичиндә гул-
луг етмәк шәрәфини бизә нә-
сиб едәҹәк. 76 Еј көрпә, сән
исә Һагг-Тааланын пејғәмбә-
ри адланаҹагсан, она ҝөрә
ки Је�ованын гаршысында ҝе-
диб Онун јолларыны �азыр-
лајаҹагсан,/ 77 Онун халгы-
на ҝүна�ларын әфви васитә-
силә хилас олунаҹағыны
билдирәҹәксән.1 78 Бу, Алла-
�ымызын рә�ми сајәсиндә
олаҹаг. Бу рә�мин сајәсиндә
ҝөјдән ҝәлән шәфәг үзәрими-
зә нур сачаҹаг, 79 зүлмәтдә
вә өлүм көлҝәсиндә отуранла-
ра ишыг верәҹәк,À аддымлары-
мызы сүл� јолуна јөнәлдәҹәк».

80 Ушаг бөјүјүр, ру�ән мө�-
кәмләнир вә Исраил халгы-
нын гаршысына чыхмаг вахты
ҝәләнә гәдәр чөллүкдә јаша-
јырды.

2 О ҝүнләрдә Сезар Август
бүтүн империјада� ә�али-

нин сија�ыја алынмасы үчүн
фәрман верди. 2 (Бу, илк си-
ја�ыјаалма иди вә Кирини Су-
ријанын валиси оланда кечи-
рилмишди.) 3 Һәр кәс гејдиј-
јатдан кечмәк үчүн өз шә�әри-
нә ҝетди. 4 Јусиф3 дә Давуд
евиндән вә нәслиндән ол-
дуғуна ҝөрә Ҹәлиләнин На-
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сирә шә�әриндән чыхыб Јә�у-
дијјәјә, Давудун Бејтлә�м* ад-
ланан шә�әринә јола дүшдү.
5 О, артыг Мәрјәмлә евләнди-
ји үчүн+ онунла бирликдә геј-
дијјатдан кечмәјә ҝетди. Мәр-
јәм бир аздан доғмалы иди.,

6 Онлар Бејтлә�мдә оларкән
Мәрјәмин доғмаг вахты ҝәл-
ди. 7 Мәрјәм бир оғлан уша-
ғы доғду. Бу, онун илки иди.-

О, ушағы бәләјиб төвләдә аху-
ра гојду,¸ чүнки ме�манханада
јер тапа билмәмишдиләр.

8 О јерләрдә чобанлар вар-
ды, онлар чөлдә галыб ҝе-
ҹәләр сүрүләринин кешији-
ни чәкирдиләр. 9 Бирдән Је-
�ованын мәләји онларын
гаршысында пејда олду вә Је-
�ованын ҹалалы онларын әт-
рафына нур әләди. Чобан-
лары горху бүрүдү. 10 Мәләк
онлара деди: «Горхмајын! Мән
сизә бүтүн инсанлара бәхти-
јарлыг бәхш едәҹәк мүждәни
чатдырмаға ҝәлмишәм. 11 Бу
ҝүн Давудун шә�әриндә/ си-
зин үчүн хиласкар,1 Аға Мә-
си� доғулуб.À 12 Сизә нишан
верирәм: ахурун ичиндә, бә-
ләкдә бир көрпә тапаҹагсы-
ныз». 13 Гәфләтән бу мәләјин
јанында сајсыз-�есабсыз мә-
ләкләр�3 ҝөрүндү. Онлар Ал-
ла�ы мәд� едәрәк дејирдиләр:
14 «Ҝөјләрдәки Алла�ымыза
алгыш олсун! Јердә Онун бә-
јәндији инсанлара сүл� нәсиб
олсун!»

15 Мәләкләр ҝөјә галхан-
дан сонра чобанлар бир-бири-
нә дедиләр: «Ҝәлин елә бу
саат дуруб Бејтлә�мә ҝе-
дәк вә Је�ованын бизә бил-
дирдији бу �адисәни ҝөзү-
мүзлә ҝөрәк». 16 Онлар дәр-
�ал јола дүшдүләр, ҝәлиб Мәр-
јәми, Јусифи вә ахурда јатан
көрпәни тапдылар. 17 Буну
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ҝөрәндә мәләјин бу ушаг �аг-
гында сөјләдикләрини он-
лара данышдылар. 18 Чобан-
ларын дедикләрини еши-
дәнләр мат-мәәттәл галдылар.
19 Мәрјәм исә ешитдикләрини
үрәјиндә сахлајыр, онларын
мәнасы үзәриндә дүшүнүрдү.*

20 Сонра чобанлар ҝөрүб-
ешитдикләри �әр шеј үчүн Ал-
ла�а �әмд-сәна едә-едә ҝери
гајытдылар. Һәр шеј онлара
дејилдији кими иди.

21 Сәккизинҹи ҝүн көрпәни
сүннәт етмәк+ вахты ҝәләндә
онун адыны Иса гојдулар. Бу
ады �амилә галмаздан әввәл
Мәрјәмә мәләк сөјләмишди.,

22 Мусанын Ганунуна әса-
сән,- пак олмаг вахтлары јети-
шәндә ушағы Је�оваја тәгдим�
етмәк үчүн Јерусәлимә ҝәтир-
диләр. 23 Чүнки Је�ованын
ганунунда «илк доғулан оғлан
ушағы Је�оваја мәхсусдур�»¸

дејилмишдир. 24 Онлар �әм-
чинин Је�ованын Ганунунда-
кы «бир ҹүт гумру гушу, ја да
ики бала ҝөјәрчин ҝәтирин»/

бујруғуна әсасән гурбан ҝәтир-
диләр.

25 Јерусәлимдә Шәмун ад-
лы сале� вә мөмин бир киши
варды. О, Исраилин тәсәлли
тапаҹағы ҝүнләри ҝөзләјирди1

вә мүгәддәс ру� онун үзәрин-
дә иди. 26 Алла� мүгәддәс
ру� васитәсилә она билдир-
мишди ки, о, Је�ованын Мә-
си�ини ҝөрмәјинҹә өлмәјәҹәк.
27 Шәмун мүгәддәс ру�ун тә-
сири илә мәбәдә ҝәлди. Елә
бу вахт Јусиф вә Мәрјәм дә
Ганунун тәләбини иҹра ет-
мәк үчүн көрпә Исаны мәбә-
дә ҝәтирмишдиләр.À 28 Шә-
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мун көрпәни гуҹағына алыб
Алла�а алгыш етди: 29 «Ја
Күлли-Ихтијар Алла�! Дедијин
кими, инди гулун гәбрә арха-
јын ҝедә биләр,* 30 чүнки хи-
лас јолуну өз ҝөзләримлә ҝөр-
дүм,+ 31 о јолу ки Сән бү-
түн халгларын өнүндә �а-
зырладын., 32 О, халгларын-

ҝөзүндәки дувағы галдыран
ишыгдыр,¸ халгын Исраилин
шәрәфидир». 33 Ушағын ата-
сы илә анасы онун �аггында
дејиләнләрә тәәҹҹүбләнирди-
ләр. 34 Шәмун онлара хејир-
дуа вериб ушағын анасы Мәр-
јәмә деди: «Бах, о, Исраилдә
бир чохларынын јыхылмасы/

вә јенидән галхмасы үчүндүр.1

О, бир нишанәдир, она �әга-
рәтлә јанашаҹаглар.À 35 (Сә-
нинсә бағрыны, санки, гылынҹ
јараҹаг.)3 Бунунла бир чохла-
рынын үрәјинин дүшүнҹәләри
үзә чыхаҹаг».

36 Ашир гәбиләсиндән олан
Фәнуилин гызы пејғәмбәр Һән-
нә дә орада иди. (Артыг а�ыл
јашына чатмыш бу гадын әрә
ҝедиб әри илә ҹәми једди
ил јашамыш 37 вә сонра дул
галмышды. Инди онун сәксән
дөрд јашы варды.) О, �әмишә
мәбәддә олурду, оруҹ тутуб дуа
едир, ҝеҹә-ҝүндүз ибадәт едир-
ди. 38 Бу вахт бу гадын онла-
ра јахынлашыб Алла�а шүкүр
етмәјә вә Јерусәлимин гурту-
лушуну ҝөзләјәнләрә ушаг �аг-
гында данышмаға башлады.4

39 Јусиф вә Мәрјәм Је�о-
ванын ганунунун тәләб етди-
ји �әр шеји иҹра етдикдән
сонраS Ҹәлиләјә, өз шә�әр-
ләри Насирәјә гајытдылар.m

40 Ушаг исә јаваш-јаваш бө-
јүјүр, ҝүҹләнир вә �икмәт-
лә долурду. Алла�ын лүтфү дә
онунла иди. U

41 Онун валидејнләри �әр
ил Јерусәлимә Пасха бајрамы-
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на* ҝедирдиләр. 42 Исанын
он ики јашы оланда валидејн-
ләри, �әмишәки кими, ора бај-
рама ҝетдиләр.+ 43 Амма га-
јыданбаш Иса Јерусәлимдә
галды, валидејнләринин исә
бундан хәбәри јох иди.
44 Валидејнләри онун јол јол-
дашларынын арасында олду-
ғуну дүшүнүб бир ҝүн јол
ҝетдиләр, сонра ону го�ум-
ларын вә таныш-билишин ара-
сында ахтармаға башладылар.
45 Ону тапмајанда Јерусәли-
мә гајыдыб орада ахтардылар.
46 Нә�ајәт, үч ҝүндән сонра
ону мәбәддә тапдылар. О,
мүәллимләрин арасында оту-
руб онлара гулаг асыр вә суал
верирди. 47 Исаны динләјән-
ләрин �амысы онун зәкасы-
на вә ҹавабларына вале� олур-
ду., 48 Валидејнләри ону ҝө-
рәндә мат-мәәттәл галдылар.
Анасы она деди: «Оғлум, сән
нијә белә еләдин? Атанла мән
сәни чох ахтардыг, сәни та-
пана гәдәр үрәјимизи једик».
49 Амма Иса онлара деди:
«Мәни нијә ахтарырдыныз?
Мәҝәр билмирдиниз ки, мән
Атамын евиндә олмалыјам?»-

50 Онларса Исанын нәдән да-
нышдығыны баша дүшмәди-
ләр.

51 Иса валидејнләри илә
бирликдә Насирәјә ҝәлди. О,
бундан сонра да валидејнләри-
нин сөзүндән чыхмады.¸ Ана-
сы бүтүн бу сөзләри үрәјиндә
горујуб сахлајырды./ 52 Иса
бөјүјүр, �икмәтлә долур, Алла-
�ын вә инсанларын �үсн-рәғ-
бәтини газанырды.

3 Сезар Тиберинин �акимиј-
јәтинин он бешинҹи илин-

дә, Понти Пилат Јә�удијјә
валиси, Һирод�1 Ҹәлиләнин,
гардашы Филип Итуреја вә
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Трахонитин, Лисани исә Аби-
ленијанын �акими оларкән,
2 баш ка�ин Гајафанын* вә бө-
јүк ка�ин Һәннанын ҝүнлә-
риндә чөллүкдә Зәкәријјәнин
оғлу Јә�јаја+ Алла�дан бир буј-
руг ҝәлди.,

3 Јә�ја Иорданын әтрафын-
дакы бөлҝәләри ҝәзиб-дола-
шыр, ҝүна�ларын бағышлан-
масы үчүн төвбә рәмзи
олан вәфтизи� тәблиғ едирди,-

4 неҹә ки Әшија пејғәмбә-
рин китабында јазылмышдыр:
«Чөллүкдә кимсә гышгырыр:
“Је�ова үчүн јол �азырла-
јын! Онун јолларыны �амар-
лајын.¸ 5 Бүтүн дәрәләр дол-
дурулмалы, дағлар вә тәпә-
ләр алчалдылмалы, әјри-үјрү
јоллар дүзәлдилмәли, кәлә-кө-
түр јерләр �амар олмалыдыр.
6 Онда бүтүн бәшәр Алла�ын
хилас јолуну ҝөрәҹәк”»./

7 Јә�ја вәфтиз олунмаг
үчүн онун јанына ҝәләнләрә
белә дејирди: «Еј әфи илан ба-
лалары, гаршыдан ҝәлән гә-
зәбдән гачмаг фикрини ағлы-
ныза ким гојуб?1 8 Төвбәјә
јарашан бә�рәләр ҝәтирин.
“Атамыз Ибра�имдир” дејиб
өзүнүзү архајынлашдырмајын.
Буну билин ки, Алла� истә-
сә, Ибра�имә бу дашлардан да
өвлад јарадар. 9 Балта артыг
ағаҹларын дибиндәдир. Јахшы
мејвә ҝәтирмәјән ағаҹ кәсилиб
ода атылаҹаг».À

10 Ҹамаат ондан сорушур-
ду: «Бәс биз нә едәк?»
11 Јә�ја ҹавабында онлара
деди: «Ики дәст көјнәји олан
адам бирини көјнәји олмајана
версин, јемәји олан да бу ҹүр
етсин».3 12 Һәтта верҝијы-
ғанлар да вәфтиз олунмаға ҝә-
лир4 вә ондан сорушурду: «Ус-
тад, биз нә едәк?» 13 Јә�ја
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онлара белә дејирди: «Ҹамаат-
дан тәјин олунмуш верҝидән
артығыны тәләб етмәјин».*

14 Әсҝәрләр дә ондан сору-
шурду: «Бәс биз нә едәк?» Јә�-
ја онлара дејирди: «Һеч кәси
инҹитмәјин, �еч кәсә шәр ат-
мајын,+ алдығыныз зә�мәт �аг-
гына гане олун».

15 Халг Мәси�ин интиза-
рында иди. Һәр кәс үрәјин-
дә Јә�ја �аггында дүшүнүр-
дү: «Бәлкә, Мәси� будур?»,

16 Јә�ја �амыја белә ҹаваб
верирди: «Мән сизи су илә
вәфтиз едирәм. Амма мәндән
да�а ҝүҹлүсү ҝәлир. Мән онун
ајағындакы сәндәлин бағыны
белә, ачмаға лајиг дејиләм.- О,
сизи мүгәддәс ру�ла вә аловла
вәфтиз едәҹәк.¸ 17 О, әлиндә
күрәк �азыр дајаныб. Хырма-
ны тәртәмиз тәмизләјиб буғда-
ны анбара јығаҹаг, саманы исә
сөнмәз ода атыб јандыраҹаг».

18 Јә�ја диҝәр нәси�әтләр
дә вериб халга мүждәни бәјан
едирди. 19 Амма �аким Һи-
род гардашы арвады Һиродиа-
даја ҝөрә вә диҝәр пис ишлә-
ринә ҝөрә ону ифша едән
20 Јә�јаны зиндана атды/ вә
бунунла пис әмәлләринин са-
јыны да�а да артырды.

21 Ҹамаат вәфтиз олунар-
кән Иса да ҝәлиб вәфтиз олун-
ду.1 О, дуа едәркән ҝөј ачылдыÀ

22 вә мүгәддәс ру� ҹисмани
шәкилдә, бир ҝөјәрчин кими
онун үзәринә енди вә ҝөјдән
бир сәс ҝәлди: «Сән Мәним се-
вимли Оғлумсан. Сәндән чох
разыјам».3

23 Иса4 хидмәтә башлајанда
тәгрибән отуз јашында иди.S

Белә �есаб едирдиләр ки, о,

Јусифин оғлу иди.
Јусифm Әлинин оғлу,

24 Әли Мәттатын,
Мәттат Лавинин,

Лави Мәлкинин,
Мәлки Јәннајын,
Јәннај Јусифин,

25 Јусиф Мәттәсја�ын,
Мәттәсја� Амусун,
Амус На�умун,
На�ум Әсләјин,
Әсләј Нәггајын,

26 Нәггај Ма�атын,
Ма�ат Мәттәсја�ын,
Мәттәсја�Шимәнин,
Шимән Јуси�ин,
Јуси� Јуданын,

27 Јуда Јә�нанын,
Јә�нан Ресанын,
Реса Зәрубабилин*,
ЗәрубабилШәәлтиилин+,
Шәәлтиил Нуринин,

28 Нури Мәлкинин,
Мәлки Аддинин,
Адди Кәсәмин,
Кәсәм Әлмәдамын,
Әлмәдам Әирин,

29 Әир Јушәнин,
Јушә Әлјәзәрин,
Әлјәзәр Јуримин,
Јурим Мәттатын,
Мәттат Лавинин,

30 ЛавиШәмунун,
Шәмун Јә�уданын,
Јә�уда Јусифин,
Јусиф Јунамын,
Јунам Әлјакимин,

31 Әлјаким Мәлјанын,
Мәлја Мәннанын,
Мәнна Мәттәсин,
Мәттәс Натанын,,
Натан Давудун-,

32 Давуд Јәссәнин¸,
Јәссә Абидин/,
Абид Буәзин1,
Буәз СалманынÀ,
Салман Нә�сунун3,

33 Нә�сун Әминәдабын,
Әминәдаб Арнинин,
Арни� Һәсрунун,
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Һәсрун Фарәсин*,
Фарәс Јә�уданын+,

34 Јә�уда Јагубун,,
Јагуб Ис�агын-,
Ис�аг Ибра�имин¸,
Ибра�им Тарихин/,
Тарих На�урун1,

35 На�ур СәруҹунÀ,
Сәруҹ Рә�унун3,
Рә�у Фалигин4,
ФалигАбиринS,
Абир Сале�инm,

36 Сале� Гәјнанын,
Гәјнан Әрфә�садынU,
Әрфә�сад СамынV,
Сам Ну�унÄ,
Ну� ЛәмекинW,

37 Ләмек Мәтушәлә�инY,
Мәтушәлә� Һәнугун,
Һәнуг ЈарәдинZ,
Јарәд Мә�лаилин\,
Мә�лаил Гәјнанын¾,

38 Гәјнан Әнушун],
ӘнушШејсин`,
Шејс Адәминa,
Адәм Алла�ын оғлу иди.

4 Иса мүгәддәс ру�ла дола-
раг Иордандан чыхыб ҝет-

ди. Алла�ын ру�у ону чөл-
лүјә апарды.b 2 Иса чөллүкдә
гырх ҝүн галды. Бу мүддәт әр-
зиндә о, �еч бир шеј јемәди вә
гырх ҝүн баша чатанда аҹды.
Орада Иблис ону имта�ана
чәкди.d 3 Иблис она деди:
«Әҝәр сән Алла�ын оғлусанса,
әмр ет ки, бу даш чөрәјә дөн-
сүн». 4 Лакин Иса она деди:
«Јазылыб: “Инсан јалныз чө-
рәклә јашамамалыдыр”».º

5 Сонра Иблис Исаны јүк-
сәк бир јерә галдырды вә бир
ҝөз гырпымында дүнјанын бү-
түн сәлтәнәтләрини она ҝөс-
тәрибe 6 деди: «Бунлар үзә-
риндә �акимијјәти вә онла-
рын ҹа�-ҹалалыны сәнә верә-
ҹәјәм, чүнки бу, мәнә верилибf

вә мән ону кимә истәсәм, она

да верирәм. 7 Әҝәр сән мәнә
сәҹдә гылсан, бүтүн бунлар
сәнин олаҹаг». 8 Иса она ҹа-
ваб верди: «Јазылыб: “Алла-
�ын Је�оваја сәҹдә гыл вә јал-
ныз Она гуллуг ет”».*

9 Сонра Иблис ону Јерусә-
лимә ҝәтириб мәбәдин ән �үн-
дүр јеринә гојду вә деди:
«Әҝәр сән Алла�ын оғлусан-
са, өзүнү бурадан ашағы ат,+

10 ахы јазылыб: “О, мәләклә-
ринә сәни горумағы әмр едә-
ҹәк” 11 вә “Ајағын даша дәј-
мәсин дејә, сәни әлләри үс-
түндә апараҹаглар”»., 12 Ҹа-
вабында Иса деди: «Јазылыб:
“Алла�ын Је�ованы сынаға
чәкмә”».- 13 Беләликлә, Иб-
лис имта�аны гуртарыб баш-
га бир фүрсәт тапана гәдәр он-
дан ајрылды.¸

14 Ру�ун гүдрәти илә дол-
муш Иса Ҹәлиләјә гајытды./

Онун хош сорағы �әр тәрәфә
јајылды. 15 Иса орадакы си-
нагогларда вәз етмәјә� башла-
ды вә �амынын �өрмәтини га-
занды.

16 О, боја-баша чатдығы
Насирә шә�әринә ҝәлди.1 Адә-
ти үзрә шәнбә ҝүнү синаго-
га ҝирдиÀ вә Мүгәддәс Јазыла-
ры охумаг үчүн ајаға галхды.
17 Она Әшија пејғәмбәрин ту-
марыны вердиләр. Иса тума-
ры ачыб бу јери тапды:
18 «Је�ованын ру�у үзәрим-
дәдир, чүнки О, мәни јохсул-
лара мүждә вермәк үчүн мәс�
етди. О, мәни әсирләрә азад-
лығы вә корлара ишығы тәб-
лиғ етмәк, мәзлумлара гурту-
луш вермәк,3 19 Је�ованын
илтифат илини4 тәблиғ ет-
мәк үчүн ҝөндәрди». 20 Бун-
дан сонра о, тумары бүрмәлә-
јиб хидмәтчијә верди вә отур-
ду. Синагогда оланларын ҝөзү
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она зилләнмишди. 21 Иса он-
лара деди: «Ешитдијиниз бу
ајәләр бу ҝүн јеринә јетди».*

22 Һамы ону тәрифләмәјә
башлады вә ағзындан чыхан
ләтиф кәлмәләрә �ејран гал-
ды.+ Онлар бир-бириндән со-
рушурдулар: «Мәҝәр бу, Јуси-
фин оғлу дејил?», 23 Иса он-
лара деди: «Јәгин сиз “Тәбиб,
әввәлҹә өзүнү сағалт” мә-
сәлини мәнә аид едәҹәксиниз.
“Кәфәрна�умда- ҝөрдүјүн иш-
ләрин сорағы гулағымыза ча-
тыб, онлардан өз ел-обан-
да да елә”, — дејәҹәксиниз».
24 Сонра әлавә етди: «Әс-
линдә, �еч бир пејғәмбәри
өз јурдунда гәбул етмирләр.¸

25 Мисал үчүн, Илјасын вах-
тында Исраилдә чохлу дул га-
дын вар иди. О заман үч
ил алты ај јағыш јағмады-
ғындан бөјүк гытлыг олду,/

26 амма Илјас бу гадынлардан
�еч биринин јанына ҝөндәрил-
мәди. О, јалныз Сидон торпа-
ғындакы Сарфатда јашајан дул
гадынын јанына ҝөндәрилди.1

27 Һәмчинин Әлјәсә пејғәмбә-
рин вахтында Исраилдә чохлу
ҹүзамлы вар иди, амма онлар-
дан �еч бири тәмизләнмәди.
Јалныз арами Неман тәмиз-
ләнди».À 28 Синагогдакылар
бу сөзләри ешидәндә бәрк гә-
зәбләндиләр3 29 вә ајаға гал-
хыб тез ону шә�әрдән кә-
нара чыхартдылар. Ону шә�ә-
рин салындығы дағын сылды-
рымына ҝәтириб ашағы атмаг
истәдиләр. 30 Иса онларын
арасындан кечиб јолуна давам
етди.4

31 Сонра о, Ҹәлиләнин Кә-
фәрна�ум шә�әринә ҝетди вә
шәнбә ҝүнләри орада вәз ет-
мәјә башлады.S 32 Адамлар
онун неҹә вәз етдијинә �еј-
ран галырдылар,m чүнки о, их-
тијар са�иби кими данышыр-

ды. 33 Синагогда ичинә ҹин,
мурдар ру� ҝирмиш бир адам
вар иди. Бу адам уҹадан гыш-
гырараг деди:* 34 «Еј нәсра-
ни Иса! Биздән нә истәјир-
сән?+ Бизи мә�в етмәјә ҝәл-
мисән? Сәнин ким олдуғуну
јахшы билирәм, сән Алла-
�ын Мүгәддәсисән»., 35 Ла-
кин Иса она зә�млә деди: «Сә-
сини кәс, ондан чых». Ҹин �а-
мынын габағында о адамы јерә
сәрди вә хәтәр јетирмәдән он-
дан чыхды. 36 Буну ҝөрәнлә-
рин маты-гуту гуруду. Онлар
бир-биринә дејирдиләр: «Онун
сөзләриндәки �өкмә, гүдрәтә
бир бах! Һәтта мурдар ру�лар
онун әмринә табе олуб адам-
лардан чыхырлар!» 37 Иса-
нын сорағы ҝет-ҝедә о бөлҝә-
нин �әр тәрәфинә јајылырды.

38 Иса синагогдан чыхыб
Шимонун евинә ҝәлди. Ши-
монун гајынанасы гыздырма
ичиндә јатырды. Исадан ха-
�иш етдиләр ки, ону сағалт-
сын.- 39 О, хәстәјә јахынла-
шыб онун гыздырмасыны сал-
ды вә гыздырма кечди. Гадын
дәр�ал ајаға галхыб онлара
гуллуг етмәјә башлады.

40 Ҝүнәш батанда ҹамаат
мүхтәлиф азары олан хәстә-
ләрини онун јанына ҝәтир-
ди. Иса әлләрини �әр биринин
үзәринә гојараг онлары сағал-
дырды.¸ 41 Бир чох адамдан
ҹинләр чыхыр вә: «Сән Алла-
�ын Оғлусан!» — дејә гышгы-
рырды./ Лакин Иса онлара
�өкм едәрәк данышмағы га-
даған едирди,1 чүнки ҹинләр
онун Мәси� олдуғуну билирди-
ләр.À

42 Сүб� тездән Иса чыхыб
тән�а бир јерә ҝетди.3 Ҹа-
маат исә ону ахтармаға баш-
лады вә тапанда јалвар-јахар
едиб ону јолундан сахламаға
чалышды. 43 Лакин Иса он-
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лара деди: «Мән Алла�ын Пад-
ша�лығы �аггында мүждәни
башга шә�әрләрә дә чатдыр-
малыјам, ахы Алла� мәни бу
иш үчүн ҝөндәриб».* 44 Бе-
ләликлә, Иса Јә�удијјәдәки си-
нагогларда тәблиғ едирди.

5 Бир дәфә Иса Ҝеннесарет
ҝөлүнүн�+ са�илиндә ду-

руб Алла�ын сөзүнү халга өј-
рәдирди. Ҹамаат гулаг асыр
вә ҝет-ҝедә ону сыхышдырыр-
ды. 2 Иса ҝөлүн гырағында
ики гајыг ҝөрдү. Балыгчылар
гајыглардан дүшүб торлары-
ны јујурдулар., 3 О, гајыглар-
дан биринә минди. Бу гајығын
са�иби Шимон иди. Иса ондан
ха�иш етди ки, гајығы са�ил-
дән бир аз араласын. Сонра
гајыгда әјләшиб ҹамаатын гар-
шысында вәз етмәјә башлады.
4 Иса сөзүнү битирәндә Ши-
мона деди: «Гајығы дәрин бир
јерә сүрүб торлары суја атын».
5 Шимон исә деди: «Мүәллим,
бүтүн ҝеҹәни әлләшмишик,
амма бир шеј тутмамышыг.-

Инди ки сән дејирсән, баш
үстә, торлары атарам». 6 Он-
лар белә етдикдә о гәдәр ба-
лыг тутдулар ки, торлары
јыртылмаға башлады.¸ 7 Он-
лар о бири гајыгдакы јолдаш-
ларыны ишарә илә көмәјә ча-
ғырдылар. Јолдашлары јахын-
лашыб �әр ики гајығы балыгла
долдурдулар. Гајыглар о гәдәр
долду ки, ағырлыгдан батмаға
башлады. 8 Буну ҝөрән Ши-
мон Бутрус Исанын ајаглары-
на јыхылыб деди: «Аға, мән ҝү-
на�лы адамам, сәнә лајиг де-
јиләм». 9 Чүнки бир белә ба-
лыг тутдугларына ҝөрә ону
вә јанындакылары �ејрәт бү-
рүмүшдү. 10 Шимонла бәра-
бәр ишләјән Зәбәдинин оғлан-
лары/ Јагуб вә Јә�ја да �еј-
рәт ичиндә идиләр. Амма Иса

9B5 � ÅÀWSWÀ /ÀZS4SD

Шимона деди: «Горхма! Ин-
дән белә адам овлајаҹагсан».*

11 Онлар гајыглары са�илә
чыхартдылар вә �әр шеји гојуб
Исанын ардынҹа ҝетдиләр.+

12 Бир дәфә дә Иса бир шә-
�әрдә оланда башдан-ајағадәк
ҹүзам ичиндә олан бир адамла
растлашды. Һәмин адам Иса-
ны ҝөрәндә онун гаршысын-
да үзүгојлу јыхылыб јалвар-
маға башлады: «Аға, әҝәр ис-
тәсән, мәни тәмизләјә биләр-
сән»., 13 Иса әлини узадыб
она тохунду вә деди: «Истә-
јирәм. Тәмизлән». Һәмин ан-
даҹа о адамын ҹүзамы кечди.-

14 Иса она тапшырды ки, бу
барәдә �еч кимә данышма-
сын. Она деди: «Анҹаг ҝет,
өзүнү ка�инә ҝөстәр вә онла-
ра шә�адәт олсун дејә,¸ Муса-
нын әмр етдији кими,/ тәмиз-
ләндијин үчүн гурбан ҝәтир».
15 Лакин Исанын сорағы да�а
чох јајылырды, ону динләмәк
вә азар-безардан шәфа тапмаг
үчүн онун јанына изди�амлар
ҝәлирди.1 16 Иса дуа етмәк
үчүн тез-тез чөллүјә ҝедирди.

17 Ҝүнләрин бир ҝүнү Иса
вәз едирди. Јерусәлимдән, Ҹә-
лиләнин вә Јә�удијјәнин бү-
түн кәндләриндән ҝәлмиш фә-
рисиләр вә Ганун мүәл-
лимләри дә орада әјләшмиш-
диләр. Је�ова она инсанлара
шәфа вермәк ҝүҹү вермиш-
ди.À 18 Һәмин вахт бир нечә
адам ифлиҹ олмуш бир хәстә-
ни хәрәкдә ора ҝәтирди вә ону
ичәри салыб Исанын гаршы-
сына гојмаг истәди.3 19 Ла-
кин басабас олдуғундан ичә-
ри ҝирә билмәдиләр, она ҝөрә
дә дама чыхыб кирәмитләри
галдырдылар вә хәстәни хә-
рәкдәҹә тавандан ашағы сал-
ладыб Исанын гаршысында-
кы адамларын арасына гој-
дулар. 20 Онларын иманыны
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ҝөрән Иса хәстәјә деди: «Гар-
даш, ҝүна�ларын бағышлан-
ды».* 21 Мирзәләр вә фәри-
силәр исә дүшүнмәјә башла-
дылар: «Бу кимдир ки, белә
күфр данышыр? Алла�дан
башга ким ҝүна� бағышлаја
биләр?»+ 22 Иса онларын фи-
кирләрини баша дүшүб деди:
«Үрәјиниздә нә фикирләшир-
синиз? 23 “Ҝүна�ларын ба-
ғышланды” демәк асандыр,
јохса “ајаға галх, јери”?
24 Анҹаг сиз инсан Оғлунун
јердә ҝүна�лары бағышламаға
сәла�ијјәти олдуғуну биләси-
низ дејә...» Ифлиҹ олмуш ада-
ма деди: «Дур, хәрәји ҝөтүр,
евинә ҝет»., 25 Һәмин адам
дәр�ал ајаға галхды вә хәрәји
ҝөтүрүб Алла�а алгыш охуја-
охуја евинә јолланды. 26 Һа-
мыны �ејрәт бүрүдү вә он-
лар Алла�ы мәд� етмәјә баш-
ладылар. Онлар �ејрәт ичин-
дә: «Биз �әлә белә мө�тәшәм
шеј ҝөрмәмишик!» — дејирди-
ләр.

27 Бундан сонра Иса чөлә
чыхыб Лави адлы бир вер-
ҝијығаны ҝөрдү. О, верҝи ида-
рәсиндә отурмушду. Иса она
деди: «Ардымҹа ҝәл».- 28 О,
�әр шеји гојуб ајаға галх-
ды вә Исанын ардынҹа ҝет-
ди. 29 Лави өз евиндә Иса
үчүн бөјүк зијафәт гурду. Сүф-
рә архасында онларла бирлик-
дә чохлу верҝијыған вә башга
адамлар да вар иди.¸ 30 Фә-
рисиләр вә онларын мирзә-
ләри Исанын шаҝирдләри-
нә дејинмәјә башладылар:
«Нијә сиз верҝијығанларла,
ҝүна�лыларла јејиб-ичирси-
низ?»/ 31 Иса онлара ҹаваб
верди: «Һәкимә сағлам адам-
лар јох, хәстәләр мө�таҹдыр.1

32 Мән сале�ләри јох, ҝү-
на�лылары төвбәјә чағырмаға
ҝәлмишәм».À

33 Онлар Исаја дедиләр:
«Јә�јанын вә фәрисиләрин ша-
ҝирдләри тез-тез оруҹ ту-
тур, �әрарәтлә дуалар едир,
сәнинкиләр исә јејиб-ичир».*

34 Иса онлара деди: «Бәј јан-
ларында оларкән мәҝәр онун
достларыны оруҹ тутмаға мәҹ-
бур етмәк олар? 35 Амма ҝүн
ҝәләҹәк, бәји+ араларындан
ҝөтүрәҹәкләр, бах о ҝүнләрдә
онлар оруҹ тутаҹаглар».,

36 Сонра Иса онлара бир
мисал чәкди: «Һеч ким тәзә
палтардан кәсиб кө�нә палта-
ра јамаг тикмир, белә етсә,
тәзә јамаг гопар. Тәзә палтар-
дан кәсилмиш јамаг кө�нә пал-
тара јарамыр.- 37 Һәмчинин
�еч ким тәзә шәрабы кө�нә ту-
луглара төкмүр. Белә етсә,
тәзә шәраб кө�нә тулуглары
јыртыб јерә төкүләр, тулуглар
да јарарсыз олар. 38 Тәзә
шәраб тәзә тулуглара тө-
күлмәлидир. 39 Кө�нә шәра-
бы ичән тәзә шәраб истәмәз.
“Кө�нә шәраб јахшыдыр”, —
дејәр».

6 Бир шәнбә ҝүнү Иса зә-
миләрин арасындан кечир-

ди. Шаҝирдләри сүнбүл дә-
рир,¸ овуҹларында овуб јејир-
диләр./ 2 Бу заман бир нечә
фәриси деди: «Сиз нијә шәнбә
ҝүнү гадаған олунмуш иши ҝө-
рүрсүнүз?»1 3 Иса ҹавабын-
да онлара деди: «Мәҝәр охума-
мысыныз, Давудла јолдашла-
ры аҹанда Давуд нә етмишди?À

4 Онун Алла�ын евинә ҝириб
она верилән тәгдим чөрәклә-
рини� једијини вә јолдашлары-
на да вердијини билмирсиниз?
Һалбуки бу чөрәкләри ка�ин-
ләрдән башга �еч ким јејә бил-
мәзди».3 5 Иса әлавә етди:
«Инсан Оғлу шәнбәнин ағасы-
дыр».4
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6 Башга бир шәнбә ҝүнү*

Иса синагога ҝириб вәз етмәјә
башлады. Орада сағ әли гуру-
муш бир адам варды.+ 7 Мир-
зәләр вә фәрисиләр Исаны ит-
ти�ам етмәк үчүн бә�анә ах-
тарырдылар. Буна ҝөрә дә
диггәтлә бахырдылар ки, ҝөр-
сүнләр Иса шәнбә ҝүнү адам
сағалдаҹаг, ја јох. 8 Иса он-
ларын фикирләрини билирди,,

бунунла белә, әли гурумуш
адама деди: «Дур, кеч орта-
ја». О адам ајаға галхыб орта-
ја кечди. 9 Сонра Иса он-
лара деди: «Сиздән сорушу-
рам: шәнбә ҝүнү јахшылыг
етмәк дүзҝүндүр, јохса пис-
лик етмәк? Инсаны хилас ет-
мәк дүзҝүндүр, јохса мә�в ет-
мәк?»- 10 Иса �амыја ҝөз ҝәз-
дирәндән сонра �әмин адама
деди: «Әлини узат». О, белә дә
етди вә әли сағалды. 11 Он-
лар бәрк гәзәбләндиләр вә
өз араларында ҝөтүр-гој етмә-
јә башладылар ки, Исаја нә ет-
синләр.

12 О ҝүнләрдә Иса дуа ет-
мәк үчүн даға галхды¸ вә бү-
түн ҝеҹәни Алла�а дуа етди./

13 Сә�әр ачыланда шаҝирдлә-
рини чағырыб араларындан он
ики нәфәр сечди вә онлары
�әвари� адландырды.1 14 Он-
лар Исанын Бутрус адландыр-
дығы Шимон вә онун гардашы
Андреас, Јагуб вә Јә�ја, Фи-
липÀ вә Бартолмај, 15 Мәтта
вә Томас3, Алфајын оғлу Ја-
губ, Гејрәтли ләгәби верил-
миш Шимон, 16 Јагубун оғлу
Јә�уда вә сонрадан сатгын чы-
хан Јә�уда Искәрјут иди.

17 Иса онларла бирликдә
ашағы ениб дүзәнлик бир јер-
дә дајанды. Орада онун чох-
лу шаҝирди вә бүтүн Јә�у-
дијјә, Јерусәлим, Сур вә Си-
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донун са�илбоју бөлҝәләрин-
дән ҝәлмиш хејли адам варды.
Онлар Исаны динләмәк вә
хәстәликләриндән шәфа тап-
маг үчүн јығышмышдылар.
18 Һәтта мурдар ру�ларын
әзијјәт вердији адамлар да са-
ғалырдылар. 19 Ҹамаат она
тохунмаға чалышырды, чүнки
ондан ҝүҹ чыхыр* вә онлары
сағалдырды.

20 Иса шаҝирдләринә ба-
хыб деди:

«Еј јохсуллар, сиз хошбәхт-
синиз, чүнки Алла�ын Пад-
ша�лығы сизиндир.+

21 Еј инди аҹлыг чәкәнләр,
сиз хошбәхтсиниз, чүнки доја-
ҹагсыныз.,

Еј инди ағлајанлар, сиз хош-
бәхтсиниз, чүнки ҝүләҹәкси-
низ.-

22 Инсан Оғлундан өтрү
сизә нифрәт едәндә,¸ сизи го-
ванда,/ тә�гир едәндә вә ады-
нызы бәднам едәндә сиз неҹә
дә хошбәхтсиниз. 23 О ҝүн
севинин вә шадланын, чүнки
ҝөјдә сизи бөјүк мүкафат ҝөз-
ләјир, ахы онларын ата-баба-
лары да пејғәмбәрләрлә бу ҹүр
рәфтар етмишдиләр.1

24 Анҹаг, еј варлылар, вај
�алыныза!À Сиз тәсәллини-
зи артыгламасы илә алмысы-
ныз.3

25 Еј гарны тохлар, вај �а-
лыныза! Сиз аҹлыг чәкәҹәкси-
низ.

Инди ҝүләнләр, вај �алыны-
за! Сиз јас тутуб ағлајаҹагсы-
ныз.4

26 Һамы сизи тәрифләјәндә
вај �алыныза!S Онларын ата-
бабалары јаланчы пејғәмбәр-
ләри дә тәрифләјирдиләр.

27 Мәни динләјәнләрә исә
дејирәм: дүшмәнләринизи �ә-
мишә севин, сизә нифрәт едән-
ләрә �әмишә јахшылыг един,m

28 сизә ләнәт јағдыранлара
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�әмишә хејир-дуа верин, сизи
тә�гир едәнләр үчүн �әми-
шә дуа един.* 29 Бир јанағы-
на вурана о бири јанағыны да
чевир вә үст палтарыны ҝө-
түрәндән көјнәјини дә әсирҝә-
мә.+ 30 Кимсә сәндән бир шеј
истәјәндә вер., Сәндән ҝөтүрү-
лән шеји ҝери истәмә.

31 Инсанларын сизинлә не-
ҹә рәфтар етмәсини истәјир-
синизсә, сиз дә онларла елә
рәфтар един.-

32 Тәкҹә сизи севәнләри се-
вирсинизсә, мәҝәр бөјүк иш
ҝөрүрсүнүз? Ҝүна�лылар да
онлары севәнләри севирләр.¸

33 Сизә јахшылыг едәнләрә
јахшылыг едирсинизсә, мәҝәр
бөјүк иш ҝөрүрсүнүз? Ҝүна�-
лылар да ејни шеји едир-
ләр. 34 Һәмчинин борҹунузу
гајтараҹағына архајын олдуғу-
нуз адамлара борҹ� верирси-
низсә, нә бөјүк иш ҝөрүрсү-
нүз?/ Ҝүна�лылар да ҝүна�лы-
лара борҹ верирләр ки, сонра
ејни мәбләғи ҝери алсынлар.
35 Амма сиз �әмишә дүш-
мәнләринизи севин, јахшылыг
един, борҹ верин вә борҹуну-
зун гајтарылаҹағыны ҝөзләмә-
јин.1 Онда мүкафатыныз бөјүк
олаҹаг вә сиз Һагг-Тааланын
оғуллары олаҹагсыныз, чүнки
О, нашүкүрләрә вә писләрә
гаршы хејирха�дыр.À 36 Ата-
ныз мәр�әмәтли олдуғу ки-
ми, сиз дә �әмишә мәр�әмәтли
олун.3

37 Инсанлары мү�акимә ет-
мәјин, онда мү�акимә олун-
мазсыныз.4 Инсанлары мә�кум
етмәјин, онда мә�кум олунмаз-
сыныз. Инсанлары бағышла-
јын, онда бағышланаҹагсы-
ныз.S 38 Һәмишә верин, онда
сизә дә верәҹәкләр.m Әтәјини-
зә силкәләниб-басылмыш, ағ-
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зынаҹан долдурулмуш, допдо-
лу бир өлчү илә төкәҹәкләр.
Чүнки �ансы өлчү илә өлчүр-
сүнүзсә, �әмин өлчү илә дә
сизә өлчәҹәкләр».

39 Сонра Иса онлара бир
мисал чәкди: «Һеч кор кора бә-
ләдчилик едәр? Мәҝәр икиси
дә чухура дүшмәз?* 40 Ша-
ҝирд устадындан үстүн дејил,
амма мүкәммәл тәлим алмыш
адам өз устады кими олаҹаг.
41 Нијә башгасынын� ҝөзүндә
чөпү ҝөрүрсән, амма өз ҝөзүн-
дә тири ҝөрмүрсән?+ 42 Өз
ҝөзүндә тири ҝөрмәјиб, башга-
сына неҹә дејирсән: “Гардаш,
ҝәл ҝөзүндәки чөпү чыха-
рым”? Еј икиүзлү инсан! Сән
әввәл өз ҝөзүндәки тири чы-
харт, онда ајдын ҝөрүб башга-
сынын ҝөзүндәки чөпү чыхара
биләрсән.

43 Јахшы ағаҹ чүрүк мејвә
вермәз, чүрүк ағаҹ да јахшы
мејвә вермәз., 44 Һәр ағаҹ
мејвәсиндән танынар.- Мисал
үчүн, тиканлыгдан әнҹир, ти-
кан колундан үзүм јығмазлар.
45 Јахшы адам үрәјиндәки
јахшы хәзинәдән јахшы шејләр
чыхарыр, пис адам исә пис хә-
зинәсиндән пис шејләр чыха-
рыр. Инсан үрәјиндә ашыб-да-
шан фикирләри дилә ҝәтирир.¸

46 Мәнә: “Аға, Аға”, — дејир-
синиз, бәс нијә дедијими ет-
мирсиниз?/ 47 Јаныма ҝәлиб
сөзләрими ешидән вә онлара
әмәл едән, билирсиниз, кимә
бәнзәјир?1 48 О, дәрин газыб
тикдији евин тәмәлини даш
үзәриндә гојан адама бәнзә-
јир. Дашгын заманы сел евин
үстүнә ҝәлди, амма еви је-
риндән тәрпәдә билмәди, чүн-
ки ев мө�кәм тикилмишди.À

49 Сөзләрими ешидиб онлара
әмәл етмәјәнсә3 евини торпа-

:B85 � ÁÀ`eÀZB -*`/*jmZmZD �ÀZS /SZO
/*jmZmZD

�¿�D :
* Á, ;B9=E :>
�Y 56B58

+ �b 9B7=E 8>
5�` :B;

, 
Z 59B;E <
�a 7B6;
�a 65B6:
�b 9B86

- �b ;B56

¸ �b 9B8:E 8;

/ �, 69B79E 7:

Z 59B;E <
�b 9B86

1 f 66B69
�, 69B7;

Z 67B6>
˛+ 7;B69E 6:

À �b 9B89
Á, 58B5;

3 �b 9B8<
˚e 9B5E 6
�- 6B57

4 �b ;B5E 6
�Y 58B5>

S �b :B58
�` 55B69

m �a 5=B5;
��������������������

�*¸ aºbdZ
* �b 59B58

+ �b ;B7O9

, �b ;B5:O5<

- �b 56B77

¸ �b 56B78E 79

/ �b ;B65
�V 57B68
�Y 6B57
�- 5B66

1 �b ;B68O6;

À ˛+ 569B5

3 �- 5B67E 68



1381 	
�� ;B5—67
ғын үстүндә бүнөврәсиз тик-
миш адама бәнзәјир. Сел евин
үстүнә ҝәләндә о ев дәр�ал
учуб дармадағын олду».

7 Иса ону динләјәнләрә сөзү-
нү дејиб гуртарды вә Кә-

фәрна�ума ҝәлди. 2 Бир јүз-
башынын севимли нөкәри
ағыр хәстәләнмишди, өлүм
ајағында иди.* 3 Јүзбашы
Иса �аггында ешидәндә јә�уди
ағсаггалларындан бир нечәси-
ни онун јанына ҝөндәрди вә
ха�иш етди ки, ҝәлиб онун нө-
кәрини сағалтсын. 4 Онлар
Исанын јанына ҝәлиб јалвар-
јахар етмәјә башладылар. Он-
лар дедиләр: «О, белә јахшы-
лыға лајиг адамдыр, 5 чүн-
ки халгымызы севир. Синаго-
гу да бизим үчүн о тикиб».
6 Иса бу адамларла ҝетди.
Амма евә јахынлашанда јүзба-
шынын ҝөндәрдији достлары
онунла растлашыб дедиләр:
«Аға, зә�мәт чәкмә. Мән лајиг
дејиләм ки, сән мәним евимә
ҝирәсән.+ 7 Буна ҝөрә дә сә-
нин јанына ҝәлмәјә өзүмү ла-
јиг билмәдим. Сән бирҹә кәл-
мә сөз де, нөкәрим сағалсын.
8 Елә мән өзүм дә гуллуг ада-
мыјам, мәним дә табелијимдә
әсҝәрләр вар. Биринә “ҝет” де-
јирәм, ҝедир, о бирисинә “ҝәл”
дејирәм, ҝәлир, нөкәрә “фи-
лан шеји елә” дејирәм, еләјир».
9 Иса бу сөзләри ешидәндә
о адама вале� олду. О чөнүб
ардынҹа ҝәлән ҹамаата деди:
«Инанын, мән �әтта Исраил-
дә дә белә ҝүҹлү имана раст
ҝәлмәмишәм»., 10 Јүзбашы-
нын ҝөндәрдији адамлар евә
гајытдыгда ҝөрдүләр ки, нөкәр
сапсағламдыр.-

11 Бу �адисәдән бир гә-
дәр сонра Иса Наин шә�әри-
нә ҝетди. Ону шаҝирдләри
вә хејли адам мүшајиәт едир-
ди. 12 Иса шә�әрин дарваза-

сына јахынлашанда ҝөрдү ки,
орадан бир ҹәназә чыхарыр-
лар. Мәр�ум анасынын јеҝа-
нә оғлу иди.* Гадын �әм дә
дул иди. Гадынын јанында шә-
�әр ҹамаатындан чохлу адам
вар иди. 13 Ананы ҝөрәндә
Ағанын она јазығы ҝәлди+ вә
деди: «Ағлама»., 14 О јахын-
лашыб мафәјә тохунду. Мафә-
ни апаранлар ајаг сахладылар.
Иса деди: «Еј ҹаван, сәнинлә-
јәм, ајаға галх!»- 15 Өлән оғ-
лан галхыб отурду вә да-
нышмаға башлады. Иса ону
анасына верди.¸ 16 Һамынын
ҹанына ва�имә дүшдү. Онлар
Алла�ы мәд� етмәјә вә: «Ара-
мызда бөјүк бир пејғәмбәр зү-
�ур едиб»,/ «Алла� өз хал-
гына нәзәр салыб»,1 — демәјә
башладылар. 17 Исанын со-
рағы бүтүн Јә�удијјәјә вә әт-
раф бөлҝәләрә јајылды.

18 Јә�јанын шаҝирдләри
бүтүн бу �адисәләри она да-
нышдылар.À 19 Онда Јә�ја
ики шаҝирдини чағырыб онла-
ры «ҝәлишини ҝөзләдијимиз
Мәси� сәнсән,3 јохса башгасы-
ны ҝөзләјәк?» суалы илә Аға-
нын јанына ҝөндәрди. 20 Ша-
ҝирдләр Исанын јанына ҝә-
либ дедиләр: «Вәфтизчи Јә�-
ја бизи сәнин јанына ҝөндәрди
ки, сорушаг: “Ҝәлишини ҝөз-
ләдијимиз Мәси� сәнсән,
јохса башгасыны ҝөзләјәк?”»
21 Һәмин вахт Иса бир чох
адамы нахошлугдан,4 ағыр хәс-
тәликләрдән сағалдыр, инсан-
ларын ичиндән ҹинләри говур,
корларын ҝөзләрини ачырды.
22 Иса шаҝирдләрә деди: «Ҝе-
дин, ҝөрүб-ешитдикләринизи
Јә�јаја чатдырын: корларын
ҝөзләри ачылыр,S топаллар ҝә-
зир, ҹүзамлылар тәмизләнир,
карлар ешидир,m өлүләр ди-
рилир, јохсуллара мүждә бил-
дирилир. U 23 Мәнимлә бағлы
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шүб�әләрә гапылмајан нә хош-
бәхтдир».*

24 Јә�јанын шаҝирдләри
чыхыб ҝетдикдән сонра Иса
ҹамаата Јә�ја �аггында бунла-
ры сөјләди: «Чөллүјә нә ҝөр-
мәјә ҝетмишдиниз? Күләјин
әсдирдији гамышы?+ 25 Онда
ора нә ҝөрмәјә ҝетмишдиниз?
Зәриф либас ҝејмиш адамы?,

Бәс билмирсиниз ки, јарашыг-
лы либас ҝејәнләр, дәбдәбәли
�әјат сүрәнләр падша� сарај-
ларында олурлар? 26 Јахшы,
бәс ора нә ҝөрмәјә ҝетмишди-
низ? Пејғәмбәр? Бәли, буну би-
лин ки, бу адам пејғәмбәрдән
дә үстүндүр.- 27 “Сәнин га-
бағынҹа Өз елчими ҝөндәри-
рәм, о, гаршында ҝедиб сәнин
јолуну �азырлајаҹаг” сөзләри
онун �аггында јазылмышдыр.¸

28 Сизә дејирәм: бәшәр өвлад-
лары арасында Јә�јадан бөјүјү
јохдур, амма Алла�ын Падша�-
лығында ән кичији ондан бө-
јүкдүр»./ 29 (Ҹамаат вә вер-
ҝијығанлар буну ешидәндә Ал-
ла�ын адил олдуғуну тәсдиг
етдиләр, чүнки Јә�ја онлары
вәфтиз етмишди.1 30 Анҹаг
фәрисиләр вә гануншүнаслар
Алла�ын онлара олан өјүдүнү
рәдд етдикләриндәнÀ онун тә-
рәфиндән вәфтиз едилмәмиш-
диләр.)

31 «Бу нәслин адамларыны
кимлә мүгајисә едим? Онлар
кимә бәнзәјир?3 32 Бу адам-
лар базар мејданында оту-
руб бир-бириләринә: “Биз си-
зин үчүн түтәк чалдыг, амма
сиз ојнамадыныз, биз ағы де-
дик, амма сиз ағламадыныз”, —
дејән ушаглара бәнзәјирләр.
33 Сиз дә онлар кими. Вәф-
тизчи Јә�ја ҝәлиб чөрәк је-
мир, шәраб ичмир,4 дејирсиниз
ки: “Онда ҹин вар”. 34 Инсан
Оғлу ҝәлиб јејир дә, ичир дә,
сиз исә дејирсиниз: “Будур �а,

гарынгулу вә шәраб дүшкүнү,
верҝијығанларын вә ҝүна�лы-
ларын досту!”* 35 Нә олурса
олсун, �икмәт әмәлләри� сајә-
синдә �аглы чыхыр».+

36 Бир фәриси Исаны на�а-
ра дәвәт едирди. Иса онун
евинә ҝәлиб сүфрәјә әјләшди.
37 Шә�әрдә ҝүна�кар кими
танынан бир гадын биләндә
ки, Иса фәрисинин евиндә на-
�ар едир, бир габ� әтирли јағ
ҝөтүрүб ора ҝәлди., 38 Га-
дын Исанын архасында, ајаг-
лары јанында дуруб ағлајыр,
ҝөз јашлары илә онун ајагла-
рыны исладыб сачы илә си-
лирди. О, Исанын ајагларыны
нәвазишлә өпүр вә ајаглары-
нын үстүнә әтирли јағ төкүр-
дү. 39 Исаны евинә дәвәт ет-
миш фәриси буну ҝөрәндә үрә-
јиндә деди: «Бу адам пејғәмбәр
олсајды, она тохунан гады-
нын нә јолун јолчусу олдуғу-
ну, ҝүна�кар олдуғуну биләр-
ди».- 40 Иса она деди: «Ши-
мон, сәнә сөзүм вар». О деди:
«Бујур, Устад!»

41 «Бир сәләмчијә ики нә-
фәр пул борҹлу иди. Биринин
борҹу беш јүз динар�, о бири-
сининки исә әлли динар иди.
42 Борҹу гајтармаға �еч бир
шејләри олмадығындан сәләм-
чи алиҹәнаблыгла онлары ба-
ғышлады. Инди неҹә билир-
сән, онлардан ким о кишини
да�а чох севәҹәк?» 43 Ши-
мон ҹаваб верди: «Белә дү-
шүнүрәм ки, борҹу да�а чох
олан». Иса тәсдиг етди: «Дүз
дедин». 44 Сонра үзүнү га-
дына тәрәф чевириб Шимона
деди: «Бу гадыны ҝөрүрсән?
Сәнин евинә ҝәлдим, ајаглары-
мы јумаға мәнә су вермәдин.
Амма бу гадын ајагларымы
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ҝөз јашлары илә јујуб, сачы
илә силди. 45 Сән мәни өпмә-
дин, амма бу гадын, мән ҝә-
ләндән бәри ајагларымы нә-
вазишлә өпүр. 46 Сән башы-
ма јағ сүртмәдин, бу гадын исә
ајагларыма әтирли јағ сүрт-
дү. 47 Сәнә дејирәм, онун ҝү-
на�лары чох олса да, бағыш-
ланды.* Бу сәбәбдән бөјүк мә-
�әббәт ҝөстәрир. Аз бағышла-
нан исә аз севир». 48 Сонра
Иса гадына деди: «Ҝүна�ла-
рын бағышланды».+ 49 Буну
ешидәндә онунла сүфрә арха-
сында оланлар дедиләр: «Бу
кимдир ки, ҝүна�лары да ба-
ғышлајыр?!», 50 Амма Иса
гадына деди: «Иманын сәни
хилас етди.- Саламат ҝет».

8 Бунун үстүндән бир гә-
дәр вахт кечди. Иса шә�әр-

бәшә�әр, кәндбәкәнд ҝәзәрәк
Алла�ын Падша�лығы �аг-
гында мүждәни тәблиғ едир-
ди.¸ Он ики �әвари, 2 �әмчи-
нин ҹинләрдән гуртулмуш вә
хәстәликләрдән шәфа тапмыш
бәзи гадынлар: једди ҹиндән
азад едилмиш Мәҹдәлли адла-
нан Мәрјәм, 3 Һиродун евин-
дә ешикағасы олан Һузанын
арвады Ју�әннә/, Сүсән вә
бир чох башга гадынлар онун-
ла иди. Гадынлар Иса илә ша-
ҝирдләринә гуллуг едир, нәлә-
ри вардыса онларла бөлүшүр-
дүләр.1

4 Исанын әтрафына чохлу
адам, о ҹүмләдән башга шә-
�әрләрдән ҝәләнләр дә јы-
ғышмышды. Иса сөзә башла-
јыб бир мәсәл чәкди:À 5 «Бир
әкинчи тохум сәпмәјә чыхды.
Тохум сәпәркән бәзи тохум-
лар јол кәнарына дүшдү, ајаг
алтында галыб тапдаланды вә
ҝөјүн гушлары онлары дән-
ләди.3 6 Башгалары дашлыға
дүшүб орада битди, амма рү-
тубәт олмадығындан гуруду.4

7 Диҝәрләри тиканлыға дүш-
дү. Тикан коллары онларла
бирҝә бој атыб онлары боғду.*

8 Бәзи тохумлар исә мүнбит
торпаға дүшдү вә бөјүјүб јүз-
гат бар верди».+ Мәсәли гурта-
рандан сонра Иса уҹадан деди:
«Гулағы олан ешитсин!»,

9 Шаҝирдләри Исадан бу
мәсәлин мәнасыны сорушду-
лар.- 10 О деди: «Сизә Алла-
�ын Падша�лығынын мүгәд-
дәс сирләрини баша дүшмәк
әнамы верилиб, башгаларына
исә бунлар мәсәлләрлә сөјлә-
нилир¸ ки, баханда �еч
нә ҝөрмәсинләр, ешидәндә
мәнасыны дәрк етмәсинләр./

11 Мәсәлин мәнасы исә бу-
дур: тохум Алла�ын сөзүдүр.1

12 Тохумун јол кәнарына дүш-
мәси о демәкдир ки, инсан-
лар Алла�ын сөзүнү еши-
дир, амма сонра Иблис ҝә-
лир вә сөзү онларын үрәјин-
дән ҝөтүрүб апарыр ки, онлар
инаныб хилас олмасынлар.À

13 Тохумун дашлыға дүшмәси
о демәкдир ки, инсанлар Ал-
ла�ын сөзүнү ешидиб севинҹ-
лә гәбул едир, амма көк атмыр-
лар. Онлар бир мүддәт ина-
ныр, амма сынаға дүшән кими
имандан дөнүрләр.3 14 Тоху-
мун тиканлыға дүшмәси о де-
мәкдир ки, инсанлар Алла-
�ын сөзүнү ешидирләр, амма
башлары �әјатын гајғылары-
на, вар-дөвләтә4 вә зөвг-сә-
фајаS гарышдығындан тама-
милә боғулурлар вә бә�рәләри
дәјмир.m 15 Тохумун мүнбит
торпаға дүшмәси исә о демәк-
дир ки, јахшы вә ҝөзәл үрәк-
ли инсанлар Алла�ын сөзү-
нү ешидиб ону үрәјиндә гору-
јур U вә дөзүмлә бә�рә ҝәтирир-
ләр.V

16 Һеч кәс чырағы јанды-
рыб үстүнү габла өртмүр, ја да
ону чарпајынын алтына гојмур.
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Әксинә, ону чырагдана гојур
ки, ичәри ҝирәнләр ишығы
ҝөрсүн.* 17 Чүнки елә бир
сирр јохдур ки, бир ҝүн аш-
кар олмасын. Елә бир ҝизли
шеј јохдур ки, бир ҝүн үстү
ачылмасын, ашкар едилмәсин.+

18 Буна ҝөрә дә неҹә гулаг ас-
дығыныза фикир верин, чүн-
ки кимин варыдырса, она да�а
чох вериләҹәк,, кимин јохудур-
са, ондан варыдырдејә зәнн ет-
дији шеј дә алынаҹаг».-

19 Исанын анасы вә гар-
дашлары¸ онун јанына ҝәлди-
ләр, лакин басабас олдуғундан
онун јанына кечә билмәдиләр./

20 Онда Исаја дедиләр: «Анан
вә гардашларын бајырдадыр-
лар, сәни ҝөрмәк истәјирләр».
21 Иса онлара деди: «Мәним
анам вә гардашларым Алла-
�ын сөзүнү динләјиб она әмәл
едәнләрдир».1

22 Бир ҝүн Иса шаҝирдлә-
ри илә гајыға миниб деди:
«Ҝәлин ҝөлүн о бири тәрәфи-
нә үзәк». Онлар са�илдән ара-
ландылар.À 23 Онлар гајыгла
үзәркән Иса јухуја ҝетди. Бир-
дән ҝөлдә ҝүҹлү бир фырты-
на гопду вә гајыға су долмаға
башлады. Онлар бөјүк тә�лү-
кәдә идиләр.3 24 Шаҝирдләр
Исаја јахынлашыб ону ојада-
раг: «Мүәллим, Мүәллим, ба-
тырыг!» — дедиләр. Иса ду-
руб күләји вә ҹошмуш далға-
лары рам етди. Күләк да-
јанды, далғалар јатды. Әтрафа
сүкут чөкдү.4 25 Иса онла-
ра деди: «Һаны сизин иманы-
ныз?» Амма шаҝирдләри горху
бүрүмүшдү вә онлар чашгын-
лыг ичиндә бир-биринә дејир-
диләр: «Бу кимдир ки, �әтта
күләјә вә суја әмр едир, онлар
да итаәт едирләр?!»S

26 Онлар Ҹәлилә илә үз-
бәүз олан ҝерасалыларын тор-
пағынаm јан алдылар. 27 Иса

са�илә чыханда о шә�әрин са-
кини илә растлашды. Бу ада-
мын ичинә ҹин ҝирмишди. О,
узун мүддәт иди ки, чыл-
паг ҝәзирди, евдә јох, сәрда-
бәләрин арасында јашајыр-
ды.* 28 О, Исаны ҝөрән кими
бағырды вә гаршысында јерә
сәрилиб бәркдән гышгырды:
«Еј Алла�-Тааланын Оғлу Иса!
Мәндән нә истәјирсән? Јалва-
рырам сәнә, мәнә әзаб вер-
мә».+ 29 (Чүнки Иса мурдар
ру�а ондан чыхмағы әмр едир-
ди. Ону тез-тез ҹин тутур-
ду�., Дәфәләрлә ону зәнҹирлә-
јиб гандалламыш вә кешијини
чәкмишдиләр. О исә буховла-
ры гырырды вә ҹин ону чөл-
бијабана говурду.) 30 Иса он-
дан сорушду: «Адын нәдир?»
О ҹаваб верди: «Леҝион»�.
Чүнки онун ичинә чохлу ҹин
ҝирмишди. 31 Ҹинләр Исаја
јалварырдылар ки, онлары
дибсиз гујуја� ҝөндәрмәсин.-

32 Бу вахт дағда бөјүк до-
нуз сүрүсү¸ отлајырды. Ҹин-
ләр Исаја јалвардылар ки, он-
лара донузлара ҝирмәјә иҹа-
зә версин. Иса иҹазә верди./

33 Ҹинләр о адамдан чыхыб
донузлара ҝирдиләр вә бүтүн
сүрү учурумдан ҝөлә атылыб
боғулду. 34 Буну ҝөрән чо-
банлар гачыб баш верәнләри
шә�әрдә вә кәндләрдә даныш-
дылар.

35 Ҹамаат нә баш вердији-
ни ҝөрмәк үчүн ораја ахышды.
Исанын јанына ҝәләндә ҝөрдү-
ләр ки, ичиндән ҹин чыхмыш
адам әјниндә палтар, ағлы
башында Исанын ајаглары-
нын јанында отуруб. Онлар
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бәрк горхдулар. 36 Һадисәни
өз ҝөзләри илә ҝөрәнләр ичи-
нә ҹин ҝирмиш адамын неҹә
јахшылашдығыны онлара да-
нышдылар. 37 Ҝераса торпа-
ғынын ҹамааты Исадан ха�иш
етди ки, чыхыб ҝетсин, чүнки
онлары дә�шәт бүрүмүшдү.
Иса гајыға минди вә са�илдән
араланмаг истәјәндә 38 ҹин-
ләрдән азад едилмиш адам јал-
варды ки, о да онунла ҝетсин.
Амма Иса етираз едиб деди:*

39 «Евинә гајыт вә Алла� сә-
нин үчүн нә едибсә, �амысы-
ны ҹамаата даныш». Онда �ә-
мин адам ҝедиб Исанын онун
үчүн нә етдијини бүтүн шә�әр
ә�линә данышды.

40 Иса ҝери гајыданда ҹа-
маат ону севинҹлә гаршыла-
ды, чүнки �амы онун јолуну
ҝөзләјирди.+ 41 Бу заман си-
нагог рәиси, Јаир адында бир
адам ҝәлиб Исанын ајаглары-
на дүшдү вә јалвар-јахар едиб
ондан евинә ҝәлмәјини ха�иш
етди., 42 Онун он ики јашын-
да олан јеҝанә гызы өлүм аја-
ғында иди.

Иса јолла ҝедәркән ҹамаат
ону сыхышдырырды. 43 Дүз
он ики ил иди ки, ганах-
мадан әзијјәт чәкән- вә �еч ки-
мин сағалда билмәдији бир га-
дын¸ 44 архадан јахынлашыб
Исанын палтарынын сачағына
тохунду/ вә о андаҹа ганах-
масы дајанды. 45 Иса соруш-
ду: «Мәнә ким тохунду?» Һеч
ким бојнуна алмајанда Бутрус
деди: «Мүәллим, ҹамаат сәни
дөврәјә алыб сыхышдырыр».1

46 Амма Иса деди: «Мәнә ким-
сә тохунду, чүнки мәндән гүв-
вәÀ чыхдығыны �исс етдим».
47 Ҝизлин гала билмәдијини
баша дүшән гадын титрәјә-
титрәјә ҝәлиб Исанын ајаг-
ларына јыхылды вә она нә
үчүн тохундуғуну вә дәр�ал

сағалдығыны �амынын гаршы-
сында данышды. 48 Иса она
деди: «Баҹым�, иманын сәни
сағалтды. Саламат ҝет».*

49 Иса �әлә данышаркән
синагог рәисинин јахын адам-
ларындан бири ҝәлиб деди:
«Гызын өлдү. Да�а Устада
әзијјәт вермә».+ 50 Иса буну
ешидән кими Јаирә деди:
«Горхма, сән бирҹә инан. Гы-
зын хилас олаҹаг»., 51 Он-
лар евә чатанда Иса Бутруса,
Јә�јаја, Јагуба вә гызын ата-
анасындан башга �еч кимә өзү
илә ичәри ҝирмәјә иҹазә вер-
мәди. 52 Һамы кәдәр ичин-
дә иди. Онлар гызы ағла-
јыр, синә дөјүрдү. Иса онлара
деди: «Бәсдир ағладыныз,- гыз
өлмәјиб, јатыр».¸ 53 Онда ҹа-
маат она ҝүлмәјә башлады,
чүнки гызын өлдүјүнү билир-
диләр. 54 Иса гызын әлин-
дән тутуб сәсләди: «Бала,
дур!»/ 55 О дирилди�1 вә дәр-
�ал ајаға галхды.À Иса бујур-
ду ки, гыза јемәк версинләр.
56 Ушағын ата-анасынын се-
винҹи јерә-ҝөјә сығмырды, ла-
кин Иса онлара тапшырды ки,
бу �адисәни �еч кимә даныш-
масынлар.3

9 Иса он ики �әварисини ја-
нына чағырыб бүтүн ҹин-

ләри говмаг4 үчүн, хәстәлик-
ләри сағалтмагS үчүн онла-
ра ҝүҹ вә сәла�ијјәт верди.
2 Сонра онлары Алла�ын Пад-
ша�лығыны тәблиғ етмәјә вә
хәстәләри сағалтмаға ҝөндәр-
ди. 3 Иса тапшырды: «Өзү-
нүзлә јола �еч нә ҝөтүрмә-
јин: нә әса, нә �ејбә, нә чө-
рәк, нә пул, нә дә дәјишәк
көјнәк�.m 4 Һансы евә ҝирсә-
низ, орада галын вә ора-
дан да јола дүшүн. U 5 Һарада
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сизи гәбул етмәсәләр, �әмин
шә�әрдән чыханда онлара гар-
шы шә�адәт олараг ајағыны-
зын тозуну чырпын�».* 6 Ша-
ҝирдләр јола чыхдылар. Онлар
бүтүн о әразини кәндбәкәнд
ҝәзиб мүждәни тәблиғ едир вә
хәстәләрә шәфа верирдиләр.+

7 Һаким Һирод� бу �ади-
сәләрдән хәбәр тутанда чаш-
баш галды, чүнки бәзиләри
дејирдиләр ки, Јә�ја дирилиб.,

8 Диҝәрләри Илјасын зү�ур
етдијини, башгалары исә гә-
димдәки пејғәмбәрләрдән би-
ринин дирилдијини сөјләјир-
диләр.- 9 Һирод деди: «Јә�ја-
нын бојнуну вурдурмушам,¸

бәс ҝөрәсән, барәсиндә бу гә-
дәр сө�бәт ҝедән бу адам ким-
дир?» Буна ҝөрә дә Исаны ҝөр-
мәк истәјирди./

10 Һәвариләр гајыдыб ҝөр-
дүкләри ишләри Исаја да-
нышдылар.1 Онда Иса онла-
ры ҝөтүрүб хәлвәтҹә Бејт-
сәјда адланан шә�әрә ҝет-
ди.À 11 Ҹамаат бундан хәбәр
тутуб онун далынҹа јоллан-
ды. Иса онлары ме�рибан-
лыгла гаршылады, онлара Ал-
ла�ын Падша�лығы �аггында
данышмаға башлады вә шәфа-
ја е�тијаҹы оланлары сағалт-
ды.3 12 Јаваш-јаваш гаш га-
ралырды. Бу вахт он ики �ә-
вариси онун јанына ҝәлиб
деди: «Бура чөллүкдүр, ҹа-
мааты бурах әтрафдакы кәнд-
ләрә, обалара ҝедиб ҝеҹәләмә-
јә бир јер тапсынлар, бир шеј
јесинләр».4 13 Лакин Иса он-
лара деди: «Сиз онлара је-
мәк верин».S Шаҝирдләр деди-
ләр: «Онда ҝәрәк ҝедиб бу гә-
дәр ҹамаата јемәк алаг. Чүнки
беш чөрәкдән вә ики балыгдан
савајы �еч нәјимиз јохдур».
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14 Орада тәхминән беш мин
киши варды. Онда Иса деди:
«Онлары дәстә-дәстә, әлли-
әлли отурдун». 15 Шаҝирд-
ләр ҹамааты әјләшдирдиләр.
16 Иса беш чөрәји вә ики ба-
лығы әлинә ҝөтүрдү. Ҝөјә бах-
ды вә бәрәкәт диләди. Сонра
чөрәји бөлдү, ҹамаата пајла-
маг үчүн чөрәји вә балығы ша-
ҝирдләринә верди. 17 Һамы
јејиб дојду вә артыг галмыш
тикәләрдән он ики сәбәт јы-
ғылды.*

18 Да�а сонра Иса тәклик-
дә дуа едәндә шаҝирдләри ја-
нына ҝәлдиләр. Иса онлардан
сорушду: «Ҹамаат нә дејир?
Мән кимәм?»+ 19 Онлар ҹа-
ваб вердиләр: «Кимиси де-
јир Вәфтизчи Јә�јасан, кими-
си дејир Илјассан. Башгала-
ры исә дејир ки, гәдимдә ја-
шамыш пејғәмбәрләрдән бири
дирилиб»., 20 Иса онлардан
сорушду: «Бәс сиз нә дејирси-
низ, мән кимәм?» Бутрус ҹаваб
верди: «Алла�ын Мәси�и».-

21 Иса онларла ҹидди даны-
шыб бәрк-бәрк тапшырды ки,
буну �еч кәсә демәсинләр¸

22 вә әлавә етди: «Инсан Оғлу
чохлу әзијјәт чәкмәли, ағсаг-
галлар, бөјүк ка�инләр вә мир-
зәләр ону рәдд етмәли, о өл-
мәли/ вә үчүнҹү ҝүндә дирил-
мәлидир».1

23 Сонра о �амыја деди:
«Ким ардымҹа ҝәлмәк истәјир-
сә, гој өзүнү инкар етсин,À иш-
ҝәнҹә дирәјини� ҝөтүрүб ҝүн-
бәҝүн дашысын вә даима ар-
дымҹа ҝәлсин.3 24 Һәјатыны
хилас етмәк истәјән ону ити-
рәҹәк, амма �әјатыны мәним
уғрумда итирән ону хилас едә-
ҹәк.4 25 Доғрудан да, әҝәр
инсан бүтүн дүнјаја са�иб
оларса, амма �әјатыны ити-
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рәрсә, јахуд �әјаты тар-мар
оларса, бунун она нә фајда-
сы?* 26 Ким мәндән вә сөзлә-
римдән утанарса, инсан Оғлу
да өзүнүн, Атасынын вә мү-
гәддәс мәләкләрин әзәмәтилә
ҝәләндә �әмин адамы шаҝир-
ди адландырмаға утанаҹаг.+

27 Ешидин вә аҝа� олун, бура-
да дуранлардан бәзиләри Ал-
ла�ын Падша�лығыны ҝөрмә-
миш өлмәјәҹәк».,

28 Бу сө�бәтдән тәхминән
сәккиз ҝүн сонра Иса Бутру-
су, Јә�јаны вә Јагубу ҝөтүрүб
дуа етмәк үчүн даға чыхды.-

29 Дуа етдији заман онун си-
масы дәјишди вә либасы дү-
мағ ағарды. 30 Бирдән онун-
ла ики адам данышмаға баш-
лады. Бунлар Муса вә Илјас
иди. 31 Онлар әзәмәтлә пеј-
да олдулар вә Јерусәлимдә
баш верәҹәк �адисәдән, Иса-
нын дүнјадан ајрылмасындан
сө�бәт етмәјә башладылар.¸

32 Бутрус вә онун јолдашлары
мүрҝүләјирдиләр. Онлар там
ојананда Исанын ҹалалыны/

вә јанында дуран ики адамы
ҝөрдүләр. 33 Бу ики нәфәр
Исадан ајрыларкән Бутрус она
деди: «Мүәллим, бизим бура
ҝәлмәјимиз нә јахшы олду! Гој
биз үч чадыр гураг: бири-
ни сәнә, бирини Мусаја, бири-
ни дә Илјаса». О, нә дедији-
ни өзү дә билмирди. 34 Бут-
рус �әлә данышаркән онларын
башы үстүнә булуд јығылды.
Онлар булудун ичиндә галдыг-
да бәрк горхдулар. 35 Булуд-
дан бир сәс1 ҝәлди: «Бу, Мә-
ним Оғлумдур, ону сечмишәм.À

Она гулаг асын».3 36 Бу сәс
ҝәләндә онлар ҝөрдүләр ки,
Иса тәкдир. Онлар ҝөрдүклә-
рини о вахт ҝизли сахладылар
вә �еч кәсә данышмадылар.4

37 Ертәси ҝүн дағдан дү-
шәндә Исаны бөјүк бир изди-

�ам гаршылады.* 38 Ҹамаа-
тын ичиндән бир киши гыш-
гырды: «Устад, сәнә јалвары-
рам, нә олар, бир оғлума
бах, о, мәним јеҝанә өвла-
дымдыр.+ 39 Бир ҹин� ону ту-
тур, оғлум гәфләтән гышгы-
рыр, гыҹ олур, ағзы көпүклә-
нир вә ҹин ону там үзәндән
сонра �андан-�ана ондан әл
чәкир. 40 Шаҝирдләринә јал-
вардым ки, ҹини говсунлар,
амма баҹармадылар». 41 Иса
деди: «Еј имансыз вә јолуну
азмыш нәсил!, Нә вахта гәдәр
аранызда олаҹағам? Нә вахта
гәдәр сизә дөзәҹәјәм? Оғлуну
бура ҝәтир».- 42 Оғлан Иса-
ја јахынлашанда ҹин ону јерә
сәрди вә о, гыҹ олуб шиддәт-
лә чырпынмаға башлады. Иса
мурдар ру�а �өкм етди, оғла-
ны сағалдыб атасына верди.
43 Һамы Алла�ын мө�тәшәм
ҝүҹүнә �ејран галды.

Ҹамаат онун етдикләринә
�ејран галаркән о, шаҝирд-
ләринә деди: 44 «Сөзләрими
диггәтлә динләјин вә јады-
нызда јахшы сахлајын: ин-
сан Оғлуну әлә верәҹәкләр».¸

45 Лакин шаҝирдләр онун нә
демәк истәдијини баша дүш-
мәдиләр. Бу, онлардан ҝиз-
ләдилмишди ки, бунун мәна-
сыны анламасынлар. Амма бу
�агда сорушмаға да горхурду-
лар.

46 Бундан сонра онлар ки-
мин да�а бөјүк олдуғу барә-
дә мүба�исә етмәјә башлады-
лар./ 47 Иса онларын үрәјин-
дәкиләри билдијиндән балаҹа
бир ушағы ҝөтүрүб јанына гој-
ду 48 вә белә деди: «Бу бала-
ҹа ушағы мәним хатиримә гә-
бул едән мәни дә гәбул едир.
Мәни гәбул едән исә мәни ҝөн-
дәрәни гәбул едир.1 Аранызда
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ән тәвазөкар кимдирсә�, бөјүк
одур».*

49 Онда Јә�ја деди: «Мүәл-
лим, биз бир адам ҝөрдүк. О,
сәнин адынла ҹинләри говур-
ду. Биз она мане олмаға ча-
лышдыг, чүнки о, бизимлә
ҝәзмир».+ 50 Лакин Иса деди:
«Она мане олмајын, чүнки
сизә гаршы чыхмајан сизин
тәрәфиниздәдир».

51 Исанын ҝөјә галдырыл-
масы вахты јахынлашырды.,

О, Јерусәлимә ҝетмәк гәтиј-
јәтиндә иди 52 вә габағынҹа
адамларыны ҝөндәрди. Онлар
Иса үчүн �азырлыг ҝөрмәкдән
өтрү јола дүшдүләр вә ҝәлиб
сәмәријјәлиләрин бир кәнди-
нә чыхдылар. 53 Амма ора-
нын ҹамааты Исаны гәбул
етмәди,- чүнки о, Јерусәли-
мә ҝетмәји гәрарлашдырмыш-
ды. 54 Шаҝирдләрдән Јагуб
вә Јә�ја¸ буну ҝөрәндә деди-
ләр: «Аға, истәјирсән дејәк ҝөј-
дән алов ҝәлиб бунлары мә�в
етсин?»/ 55 Иса дөнүб онла-
ры данлады. 56 Сонра башга
кәндә ҝетдиләр.

57 Онлар јолла ҝедәркән
бир нәфәр Исаја деди: «Сән
�ара ҝетсән, мән дә сәнин ар-
дынҹа ҝедәҹәјәм». 58 Лакин
Иса она деди: «Түлкүләрин дә,
ҝөј гушларынын да јувасы вар,
амма инсан Оғлунун башы-
ны гојмаға белә, јери јохдур».1

59 Башга адама исә: «Ардым-
ҹа ҝәл», — деди. О адам ҹаваб
верди: «Аға, иҹазә вер, әввәл-
ҹә ҝедим атамы дәфн едим».À

60 Лакин Иса деди: «Гој өлү-
ләр3 өз өлүләрини дәфн ет-
синләр, сән исә ҝет �әр јер-
дә Алла�ын Падша�лығыны
тәблиғ ет».4 61 Башга бириси
деди: «Аға, сәнин ардынҹа ҝе-
дәҹәјәм, амма иҹазә вер ҝе-
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дим әввәл евдәкиләрлә са-
ғоллашым». 62 Иса она деди:
«Әлини хышын үстүнә гојуб
архадакы шејләрә бахан* адам
Алла�ын Падша�лығына лајиг
дејил».+

10 Бүтүн бунлардан сонра
Аға да�а јетмиш шаҝирд

тәјин едиб онлары ҝедәҹә-
ји �әр шә�әрә, �әр јерә өзүн-
дән габаг ики-ики, ҝөндәрди.
2 О, шаҝирдләрә деди: «Бәли,
мә�сул бол, бичинчи исә аз-
дыр. Буна ҝөрә дә бичин Са�и-
бинә јалварын ки, мә�сулу јығ-
маға бичинчи ҝөндәрсин.-

3 Ҝедин. Мән сизи ҹанавар-
лар арасына гузу кими ҝөндә-
рирәм.¸ 4 Өзүнүзлә пул кисә-
си, �ејбә, сәндәл ҝөтүрмә-
јин/ вә јолда �еч кәслә гуҹаг-
лашыб ҝөрүшмәјин. 5 Һансы
евә ҝирсәниз, әввәлҹә дејин:
“Бу евә салам олсун�!”1

6 О евдә сүл�севәр бир адам
олмаса, диләдијиниз сүл� сизә
гајыдаҹаг. Әҝәр олса, онун
үзәриндә галаҹаг. 7 О евдә
галын.À Габағыныза нә гојса-
лар јејин, ичин,3 чүнки зә�-
мәткеш әмәк�аггына лајиг-
дир.4 Бир еви гојуб башга евә
кечмәјин.

8 Һәр �ансы бир шә�әрә ҝи-
рәндә сизи орада гәбул етсә-
ләр, габағыныза гојулан шејлә-
ри јејин, 9 о шә�әрдәки хәс-
тәләри сағалдын вә онлара:
“Алла�ын Падша�лығы јахын-
дыр”, — дејин.S 10 Һансы шә-
�әрдә ки сизи гәбул етмәди-
ләр, онун баш күчәләринә
чыхыб дејин: 11 “Һәтта шә-
�әриниздән ајағымыза јапы-
шан тозу да сизә гаршы шә-
�адәт олараг чырпырыг.m Ан-
ҹаг јадынызда галсын, Алла-
�ын Падша�лығы јахындыр”.
12 Билин вә аҝа� олун, Һөкм
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ону өз ешшәјинә миндириб
бир карвансараја ҝәтирди вә
орада онун гајғысына гал-
ды. 35 Ертәси ҝүн сәмәријјә-
ли ики динар� чыхарыб кар-
вансара са�ибинә верди вә
деди: “Бу адама јахшы бах, ар-
тыг хәрҹин чыхса, гајыданда
өдәјәрәм”. 36 Сәнҹә, бу үч нә-
фәрдән �ансы бири гулдурла-
рын әлинә дүшмүш адама мә-
�әббәт* ҝөстәрди?» 37 О ҹа-
ваб верди: «Она мәр�әмәт ҝөс-
тәрән».+ Иса она деди: «Ҝет,
сән дә белә елә».,

38 Онлар јолларына давам
едәркән Иса бир кәндә ҝирди.
Бурада Марта- адлы бир гадын
ону евинә дәвәт етди. 39 Бу
гадынын баҹысы Мәрјәм Аға-
нын ајаглары јанында отуруб
она гулаг асырды. 40 Марта-
нын исә башы биш-дүшә бәрк
гарышмышды. О јахынлашыб
деди: «Аға, баҹым мәни тәк
гојуб көмәк еләмир, нијә она
бир сөз демирсән? Она де
ки, дуруб мәнә көмәк етсин».
41 Аға она деди: «Марта, Мар-
та, сән чох шејә ҝөрә нара�ат
олуб өзүнү јорурсан. 42 Әс-
линдә, инсана аз шеј лазым-
дыр, �әтта бир шеј дә кифајәт
едәр. Мәрјәм өзүнә јахшы пај
сечиб¸ вә бу, ондан алынмаја-
ҹаг».

11 Ҝүнләрин бир ҝүнү Иса
дуа едирди. Дуасыны

гуртаранда бир шаҝирди он-
дан ха�иш етди: «Аға, Јә�ја
шаҝирдләринә өјрәтдији кими,
сән дә бизә дуа етмәји өјрәт».

2 Иса онлара деди: «Дуа
едәндә дејин: “Ата, гој адын
мүгәддәс тутулсун./ Гој Пад-
ша�лығын ҝәлсин.1 3 Һәр
ҝүн бизә ҝүндәлик рузими-
зи� верÀ 4 вә ҝүна�ларымы-
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зы бағышла,* чүнки өзүмүз дә
бизә гаршы ҝүна� иш тутмуш�
�әр кәси бағышлајырыг.+ Гојма
јолумузу азаг”».,

5 Сонра Иса онлара белә
деди: «Тутаг ки, сизләрдән ки-
минсә бир досту вар. О, ҝеҹә
јарысы достунун евинә ҝедиб
дејир: “Достум, мәнә үч чөрәк
вер, 6 индиҹә јолдан бир дос-
тум ҝәлиб, онун габағына гој-
маға �еч нәјим јохдур”. 7 Ев
са�иби ичәридән дејир: “Мәни
нара�ат еләмә. Гапы бағлы-
дыр, ушагларым да јанымда ја-
тырлар. Мән дуруб сәнә �еч
нә верә билмәрәм”. 8 Сизә
ону дејим ки, бу адам дост-
луг хатиринә дуруб она �еч
нә вермәсә дә, досту исрар ет-
дији- үчүн дураҹаг вә истә-
дији шеји она верәҹәк. 9 Бе-
ләликлә, дурмадан диләјин,¸

сизә вериләҹәк; дурмадан ах-
тарын, тапаҹагсыныз; дурма-
дан гапыны дөјүн, сизә ачаҹаг-
лар./ 10 Чүнки диләјән истә-
дијини алыр,1 ахтаран тапыр
вә гапыны дөјәнә ачырлар.
11 Доғрудан да, мәҝәр ара-
нызда елә бир ата вар ки,
оғлу балыг истәјәндә балыг
әвәзинә она илан версин?À

12 Јахуд јумурта истәјәндә
она әгрәб версин? 13 Белә-
ликлә, әҝәр сиз пис олдуғу-
нуз �алда, ушагларыныза јах-
шы шејләр верә билирсинизсә,
мәҝәр ҝөјдәки Ата Ондан истә-
јәнләрә мүгәддәс ру� вермәјә-
ҹәк?»3

14 Да�а сонра Иса бир нә-
фәрдән инсаны лал едән ҹини
говду.4 Ҹин чыхандан сонра
�әмин адам данышмаға баш-
лады. Ҹамааты �ејрәт бүрү-
дү.S 15 Амма бәзиләри деди-
ләр: «Бу адам ҹинләрин �өкм-
дары Беелзебубун� әли илә
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ҹинләри говур».* 16 Башга-
лары исә ону сынамаг үчүн
ҝөјдән бир әламәт+ ҝөстәрмә-
сини истәдиләр. 17 Онларын
үрәјиндәкиләри билән, Иса
деди: «Дахилдән парчалан-
мыш �әр бир падша�лыг дағы-
лаҹаг, дахилдән парчаланмыш
ев учаҹаг. 18 Әҝәр Шејтан да
ичәридән парчаланыбса, онун
падша�лығы неҹә давам ҝәти-
рәҹәк? Ахы дејирсиниз ки, мән
ҹинләри Беелзебубун әли илә
говурам. 19 Әҝәр мән ҹинлә-
ри Беелзебубун әли илә гову-
рамса, ҝөрәсән, сизин ша-
ҝирдләриниз онлары кимин
әли илә говур? Буна ҝөрә дә
сизи онлар мә�кум едәҹәкләр.
20 Јох әҝәр мән ҹинләри Ал-
ла�ын ҝүҹү�- илә говурамса,
демәли, Алла�ын Падша�лы-
ғы ҝәлиб, сизин исә хәбәриниз
јохдур.¸ 21 Ҝүҹлү, јараг-јасаг-
лы бир адам имарәтинин ке-
шијини чәкирсә, онун әмлакы
үчүн горху јохдур. 22 Амма
ондан ҝүҹлүсү онун евинә бас-
гын едиб ону үстәләјәрсә, ҝү-
вәндији јараг-јасағы ҝөтүрәр
вә гарәт етдији шејләри башга-
лары илә бөлүшәр. 23 Мә-
ним тәрәфимдә олмајан мәним
әлеј�имәдир вә мәнимлә бир
јердә јығмајан дағыдыр./

24 Мурдар ру� инсандан
чыхандан сонра өзүнә ра-
�ат јер тапмаг үчүн гураг
јерләрдә ҝәзиб-долашыр. Ла-
кин бир јер тапмајанда өз-өзү-
нә дејир: “Чыхдығым евә гајы-
дым”.1 25 Ҝери гајыданда ҝө-
рүр ки, ев силиниб-сүпүрү-
лүб вә бәрбәзәк ичиндәдир.
26 Онда о ҝедир вә өзүндән
бетәр башга једди ру� ҝөтү-
рүб ҝәлир. Онлар о евә ҝириб
орада мәскунлашырлар. О ада-
мын ахыры әввәлиндән дә пис
олур».

55B6> � ÁÀ`eÀZB +*`Y*¸mD

27 Иса данышаркән ҹамаа-
тын арасындан бир гадын уҹа-
дан деди: «Сәни бәтниндә да-
шыјан, сәни әмиздирән гадын
нә хошбәхтдир!»* 28 Анҹаг
Иса деди: «Әксинә, Алла�ын
сөзүнү ешидиб она әмәл едән-
ләр хошбәхтдирләр!»+

29 Исанын әтрафына да�а
чох адам јығышанда о деди:
«Бу нәсил шәр нәсилдир. О,
әламәт ахтарыр, амма она
Јунусун әламәтиндән сава-
јы башга бир әламәт верил-
мәјәҹәк., 30 Јунус- нејнәва-
лылар үчүн бир әламәт олду-
ғу кими, инсан Оғлу да бу
нәсил үчүн бир әламәт ола-
ҹаг. 31 Һөкм вахты ҹәнуб мә-
ликәси¸ бу нәслин адамлары
илә бирликдә дирилиб онлары
мә�кум едәҹәк. Чүнки мәликә
Сүлејманын �икмәтини динлә-
мәк үчүн дүнјанын о башын-
дан дуруб ҝәлмишди, �әрчәнд
бурада Сүлејмандан да�а �ик-
мәтлиси дуруб./ 32 Һөкм вах-
ты нејнәвалылар бу нәслин
адамлары илә бирликдә дири-
либ онлары мә�кум едәҹәкләр.
Чүнки нејнәвалылар Јунусун
бәјан етдији �өкмү ешидәндә
төвбә етдиләр,1 �әрчәнд бура-
да Јунусдан да�а бөјүк инсан
дуруб. 33 Чырағы јандырыб
ҝизли јерә вә ја сәбәт алты-
на гојмурлар. Әксинә, ону чы-
рагданаÀ гојурлар ки, отаға
ҝирән ишығы ҝөрсүн. 34 Бә-
дәнин чырағы ҝөздүр. Инса-
нын ҝөзү тохдурса�, демәли,
бүтүн бәдәни нур ичиндәдир.
Јох әҝәр ҝөзү аҹдырса, демә-
ли, бүтүн бәдәни зүлмәт ичин-
дәдир.3 35 Буна ҝөрә дә ајыг
ол. Гојма ичиндәки ишыг зүл-
мәт олсун. 36 Әҝәр бәдәнин
бүсбүтүн нур ичиндәдирсә вә
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онун �еч бир �иссәси зүлмәт-
дә дејилсә, чыраг сәни ишыг-
ландырдығы кими, бәдәнин дә
тамамилә нура гәрг олаҹаг».

37 Иса сөзүнү гуртаранда
бир фәриси ону на�ара дә-
вәт етди. Иса онун евинә ҝи-
риб сүфрә архасында әјләшди.
38 Фәриси Исанын на�ардан
әввәл јујунмадығыны� ҝөрән-
дә тәәҹҹүбләнди.* 39 Аға она
деди: «Сиз фәрисиләр, ҹамы
вә нимчәни үстдән тәмизлә-
јирсиниз, амма дахилиниз аҹ-
ҝөзлүк вә писликлә долудур.+

40 Ағылсызлар! Мәҝәр за�и-
ри јарадан дахили дә јарат-
мајыб? 41 Сиз үрәкдән сәдә-
гә верин, онда сизин үчүн �әр
шеј тәмиз олаҹаг. 42 Вај �а-
лыныза, фәрисиләр! Чүнки сиз
нанә, сәдәфоту вә диҝәр ҝөјәр-
тиләрин онда бирини верир-
синиз,, амма әдаләтә вә Ал-
ла�а гаршы мә�әббәтә бармаг-
арасы бахырсыныз. Ондабири
вермәк борҹунуздур, амма ҝә-
рәк галан шејләрә дә етина-
сыз јанашмајајдыныз.- 43 Вај
�алыныза, фәрисиләр! Чүнки
сиз синагогларда габаг ҹәрҝә-
ләрдә отурмағы, базар мејдан-
ларында ҹамаатдан салам ал-
мағы севирсиниз.¸ 44 Вај �а-
лыныза, чүнки сиз адамларын
билмәдән тапдалајыб кечдик-
ләри ҝөзә чарпмајан гәбир-
ләр/ кимисиниз».

45 Онда бир гануншүнас
Исаја деди: «Устад, бу сөзләр-
лә сән бизи дә тә�гир едир-
сән». 46 Иса она ҹаваб верди:
«Еј гануншүнаслар, вај сизин
дә �алыныза! Чүнки сиз ҹа-
маатын бојнуна ағыр јүк гојур-
сунуз, өзүнүз исә бармағыны-
зы да о јүкә вурмаг истәмирси-
низ.1
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47 Вај �алыныза, чүнки сиз
пејғәмбәрләр үчүн түрбәләр
уҹалдырсыныз, �албуки онла-
ры өлдүрән елә сизин атала-
рыныз олуб.* 48 Аталарыны-
зын әмәлләриндән хәбәриниз
вар, бунунла белә, онларын
әмәлләри илә разылашырсы-
ныз: онлар пејғәмбәрләри
өлдүрүбләр,+ сиз исә �әмин
пејғәмбәрләр үчүн түрбәләр
уҹалдырсыныз. 49 Буна ҝөрә
дә Алла�ын �икмәти демиш-
дир: “Мән онлара пејғәмбәр вә
�әвари ҝөндәрәҹәјәм. Онлар-
дан бәзисини өлдүрәҹәк, бәзи-
синә зүлм едәҹәкләр. 50 Бе-
ләҹә, бәшәрин тәмәли гоју-
ландан бәри бүтүн пејғәмбәр-
ләрин, 51 Һабилдән, тутмуш
гурбанҝа�ла Алла�ын еви ара-
сында өлдүрүлмүш Зәкәријјә-
јә гәдәр �амысынын ахыдыл-
мыш ганына- ҝөрә бу нәсил ҹа-
ваб верәҹәк”.¸ Бәли, буна ҝөрә
бу нәсил ҹаваб верәҹәк.

52 Вај �алыныза, еј ганун-
шүнаслар! Чүнки сиз билик
гапысынын ачарыны ҝөтүрмү-
сүнүз. Өзүнүз дә ичәри ҝирмә-
диниз, ҝирмәк истәјәнләри дә
гојмурсунуз»./

53 Иса орадан чыханда
мирзәләр вә фәрисиләр ону
дөврәјә алдылар, сыхышды-
рараг она суал јағдырмаға
башладылар. 54 Онлар Иса-
ны сөздә тутмаг үчүн фүрсәт
ахтарырдылар.1

12 Бу арада Исанын башы-
на минләрлә адам топ-

лашмышды, адам әлиндән тәр-
пәнмәк олмурду. Иса әввәл-
ҹә өз шаҝирдләринә мүраҹиәт
едәрәк сөзә башлады: «Өзү-
нүзү фәрисиләрин мајасын-
дан, јәни икиүзлүлүкдән ҝөз-
ләјин.À 2 Елә ҝизли шеј јох-
дур ки, бир ҝүн үзә чыхма-
сын, елә бир сирр јохдур ки,
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сонрадан үстү ачылмасын.*

3 Буна ҝөрә дә гаранлыгда де-
дијиниз ишыгда ешидиләҹәк,
дөрд дивар арасында пычыл-
дадығыныз евләрин дамындан
вәз едиләҹәк. 4 Достлар+, бә-
дәни өлдүрүб ондан сонра �еч
нә едә билмәјәнләрдән горх-
мајын., 5 Сизә дејим кимдән
горхмаг лазымдыр: бәдәни өл-
дүрәндән сонра ону Һинном
вадисинә�- ата биләндән гор-
хун. Бәли, сизә дејирәм, Ондан
горхун.¸ 6 Мәҝәр беш сәрчә-
ни икиҹә гара гәпијә� сатмыр-
лар? Амма онлардан �еч бири
Алла�ын јадындан чыхмыр./

7 Сизин исә башыныздакы
түкләр белә, бир-бир сајы-
лыб.1 Одур ки, горхмајын, сиз
сәрчәләрдән гат-гат гијмәтли-
синиз.À

8 Буну билин ки, ким инсан-
ларын гаршысында мәни та-
ныдығыны етираф етсә,3 ин-
сан Оғлу да Алла�ын мә-
ләкләри гаршысында ону
таныдығыны етираф едәҹәк.4

9 Амма ким инсанларын гар-
шысында мәни данса, мән дә
Алла�ын мәләкләри гаршы-
сында ону данаҹағам.S 10 Ин-
сан Оғлуна гаршы бир сөз де-
јән адам бағышланаҹаг, ла-
кин мүгәддәс ру�а гаршы күфр
данышан адам бағышланмаја-
ҹаг.m 11 Сизи халг мәҹлислә-
ринә, �өкмдарларын вә мәмур-
ларын гаршысына чәкиб ҝәти-
рәндә өзүнүзү мүдафиә етмәк
үчүн нәји неҹә дејәҹәјиниз, нә
данышаҹағыныз �аггында на-
ра�ат олмајын. U 12 Чүнки мү-
гәддәс ру� сизә нә демәк ла-
зым олдуғуну �әмин ан өјрәдә-
ҹәк».V
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13 Бундан сонра ҹамаат
арасындан бир адам она
деди: «Устад, гардашыма де
ки, мирасы мәнимлә бөлсүн».
14 Иса она ҹаваб верди: «А
гардаш, мәни аранызда �а-
кимлик, вәкиллик етмәјә ким
гојуб?» 15 Сонра әлавә етди:
«Ајыг-сајыг олун, өзүнүзү �әр
ҹүр тама�карлыгдан горујун,*

чүнки инсанын вар-дөвләти
башындан ашыб-дашса да, �ә-
јаты бундан асылы дејил».+

16 Сонра онлара бир мәсәл
чәкди: «Бир варлынын торпа-
ғы бол мә�сул верди. 17 Бу
адам үрәјиндә дүшүнмәјә баш-
лады: “Мән инди неҹә едим?
Мә�сулу јығмаға јерим јох-
дур”. 18 Сонра деди: “Били-
рәм нә едәҹәјәм!, Анбарлары-
мы сөкүб, јеринә да�а бө-
јүкләрини тикәҹәјәм. Бүтүн
тахылымы, сәрвәтими ора јы-
ғаҹағам. 19 Сонра өзүмә дејә-
ҹәјәм: “Ҹаным, динҹәл, је, ич,
кеф елә, чүнки топладығын бу
вар-дөвләт сәнә өмрүнүн ахы-
рына кими бәсдир”. 20 Анҹаг
Алла� она деди: “Еј ағылсыз,
елә бу ҝеҹә сәнин ҹаныны ала-
ҹаглар. Бу топладығын сәр-
вәт кимә галаҹаг?”- 21 Алла-
�ын ҝөзүндә варланмаг әвәзи-
нә өзүнә вар-дөвләт топлајан-
ларын агибәти белә олур»¸.

22 Сонра о, шаҝирдләринә
деди: «Буна ҝөрә дә сизә деји-
рәм, “нә јејәҹәјик?” дејә ҹа-
ныныздан өтрү вә “нә ҝејәҹә-
јик?” дејә бәдәниниздән өтрү
да�а гајғы чәкмәјин./ 23 Чүн-
ки ҹан гидадан, бәдән исә
ҝејимдән да�а гијмәтлидир.
24 Гузғунлара бахын: онлар
нә әкир, нә бичир, нә зир-
зәмиләри вар, нә анбарлары.
Буна бахмајараг, Алла� онла-
ры једиздирир.1 Сиз исә гуш-
лардан гат-гат гијмәтлисиниз!À

25 Һансыныз гајғы чәкмәклә
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өмрүнү бир гарыш да олса,
узада биләр? 26 Әҝәр сизин
белә кичиҹик бир ишә ҝүҹү-
нүз чатмырса, нәјә ҝөрә галан
шејләрдән өтрү гајғы чәкәси-
низ?* 27 Занбагларын неҹә
бој атдығына бахын: онлар
нә зә�мәт чәкир, нә ип әји-
рир, амма инанын ки, �еч Сү-
лејман да бүтүн ҹа�-ҹалалын-
да бунлардан бири кими ҝејин-
мәмишди.+ 28 Әҝәр Алла� бу
ҝүн вар олуб саба� оҹаға аты-
лаҹаг чөл отуну белә ҝејин-
дирирсә, еј иманы аз оланлар,
мәҝәр сизи ҝејиндирмәјәҹәк?!
29 Буна ҝөрә дә јемәк-ичмәк
дәрди чәкмәји вә �әддиндән
артыг нара�ат олмағы гурта-
рын,, 30 чүнки бүтүн бу шеј-
ләрин далынҹа бу дүнјанын
халглары дүшүр. Амма сизин
Атаныз бунлара е�тијаҹ дујду-
ғунузу билир.- 31 Онун Пад-
ша�лығыны �әјатынызда �әр
шејдән үстүн тутун, онда бун-
лар да сизә вериләҹәк.¸

32 Горхма, кичик сүрү,/

чүнки Атаныз Падша�лығы
сизә вермәји мәслә�әт билди.1

33 Һәр нәјиниз варса, сатын
вә сәдәгә верин.À Өзүнүзә јыр-
тылмајан пул кисәләри дүзәл-
дин, ҝөјдә �еч вахт түкәнмә-
јән хәзинә јығын.3 Орада хәзи-
нәнизә оғрунун әли чатмаз вә
ону ҝүвә јемәз. 34 Чүнки хә-
зинәниз �арададырса, үрәји-
низ дә орада олаҹаг.

35 Һазыр олун�,4 гој чы-
рағыныз �әмишә јансын.S

36 Сиз ағасынын тој зијафә-
тиндәнm гајытмасыны ҝөзлә-
јән, U аға ҝәлиб гапыны дөјән-
дә гапыны дәр�ал ачан адам-
лар кими олун. 37 Аға ҝәлән-
дә ојаг тапдығы нөкәрләр неҹә
дә хошбәхтдирләр! Инанын ки,
аға гуршагланыб онлары сүф-
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рә архасында әјләшдирәҹәк вә
өзү дуруб онлара гуллуг едә-
ҹәк. 38 Әҝәр аға ҝеҹ�, �әтта
ҝеҹә јарысындан сонра� да ҝә-
либ онлары ојаг тапарса, о нө-
кәрләр неҹә дә хошбәхтдир-
ләр! 39 Буну билин, ев јијә-
си оғрунун нә вахт ҝәләҹәјини
билсәјди, ојаг галыб оғрунун
евә ҝирмәсинә јол вермәзди.*

40 Сиз дә �азыр олун, чүн-
ки инсан Оғлу ҝөзләмәдијиниз
саатда ҝәләҹәк».+

41 Бутрус сорушду: «Аға,
сән бу мәсәли тәкҹә бизим
үчүн чәкирсән, јохса �амы
үчүн?» 42 Аға ҹаваб верди:
«Өз гуллугчуларына вахтлы-
вахтында јемәк пајларыны
вермәк үчүн онларын үзәрин-
дә ағанын гојаҹағы садиг вә
ағыллы� нөкәрбашы кимдир?,

43 Ағасы ҝәләндә иш башын-
да олан нөкәр неҹә дә хош-
бәхтдир! 44 Инанын, ағасы
бүтүн әмлакынын идарәсини
она тапшыраҹаг. 45 Ишдир,
әҝәр о нөкәр үрәјиндә: “Ағам
ҝеҹикир”, — дејиб нөкәрлә-
ри вә гарабашлары дөјәрсә,
јејиб-ичиб сәрхошлуг едәрсә,-

46 ағасы онун ҝөзләмәдији
ҝүн вә билмәдији саатда ҝәлиб
она ағыр ҹәза верәҹәк вә онун
агибәти имансызларла ејни
олаҹаг. 47 Ағасынын истәји-
ни баша дүшүб, амма јеринә
јетирмәјән вә ја онун ҝәлиши-
нә �азыр олмајан нөкәр чохлу
көтәк јејәҹәк.¸ 48 Амма аға-
сынын истәјини баша дүшмә-
јән, көтәкләнмәјә лајиг иш ҝө-
рән нөкәр аз көтәк јејәҹәк.
Кимә чох верилибсә, ондан
чох тәләб олунаҹаг. Кимә чох
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шеј етибар едилибсә, ондан
да�а чох шеј тәләб олунаҹаг.*

49 Мән јер үзүндә алов јан-
дырмаға ҝәлмишәм вә алов ар-
тыг јанырса, мәнә бундан баш-
га нә лазымдыр ки? 50 Мән
башга бир вәфтизлә дә вәфтиз
олунмалыјам вә о, тамам ола-
надәк үрәјим бәрк сыхылыр!+

51 Сиз елә билирсиниз ки,
мән јерә сүл� ҝәтирмәјә ҝәл-
мишәм? Хејр! Мән сүл� јох, их-
тилаф ҝәтирмәјә ҝәлмишәм.,

52 Бундан сонра евләрдә зид-
дијјәт олаҹаг: беш адамын ја-
шадығы бир евдә үч адам ики
нәфәрә гаршы, ики адам үч нә-
фәрә гаршы чыхаҹаг. 53 Ата
оғула, оғул атаја гаршы, ана
гыза, гыз анаја гаршы, гајын-
ана ҝәлинә, ҝәлин гајынанаја
гаршы чыхаҹаг».-

54 Сонра Иса ҹамаата мү-
раҹиәт етди: «Гәрбдән галхан
бир булуд ҝөрәндә дејирсиниз:
“Туфан олаҹаг”. Белә дә олур.
55 Ҹәнуб күләјинин әсдији-
ни ҝөрәндә дејирсиниз: “Бәрк
исти олаҹаг”. Белә дә олур.
56 Икиүзлүләр! Јерин вә ҝө-
јүн ҝөрүнүшүндән �аванын
неҹә олаҹағыны мүәјјән едә
билирсиниз. Бәс неҹә олур ки,
бу заманда баш верәнләрин
мәнасыны дәрк едә билмир-
синиз?¸ 57 Нәјин доғру олуб-
олмадығына нијә өзүнүз гә-
рар вермирсиниз? 58 Мисал
үчүн, рәгибинлә �акимин ја-
нына ҝедәндә �әлә јолда
икән чалыш онунла мүба�исә-
ни �әлл ет ки, о сәни �акимин
гаршысына апармасын. Јохса
�аким сәни мә�кәмә иҹрачы-
сына верәр, о да сәни зин-
дана салар./ 59 Сәнә дејирәм,
ахырынҹы гәпијини� вермәјин-
ҹә орадан чыхмајаҹагсан».
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13 Һәмин вахт орадакылар-
дан бәзиләри Ҹәлилә са-

кинләринин башына ҝәлмиш
мүсибәти Исаја данышдылар.
Пилат онларын ганыны ҝә-
тирдикләри гурбанларын га-
нына гатмышды. 2 Иса онла-
ра деди: «Елә билирсиниз
ки, Ҹәлиләнин бу сакинләри
онун диҝәр сакинләриндән
да�а ҝүна�лы олдуглары үчүн
башларына белә мүсибәт ҝәл-
ди? 3 Хејр! Билин вә аҝа�
олун, әҝәр төвбә етмәсәниз,
�амыныз онлар кими мә�в
олаҹагсыныз.* 4 Јахуд Ши-
лам гүлләсинин алтында га-
лыб өлмүш он сәккиз нәфәр
Јерусәлимин бүтүн диҝәр са-
кинләриндән да�а ҝүна�лы
иди? 5 Хејр! Билин вә аҝа�
олун, әҝәр төвбә етмәсәниз,
�амыныз беләҹә мә�в олаҹаг-
сыныз».

6 Сонра онлара бир мәсәл
чәкди: «Бир адамын үзүмлү-
јүндә әнҹир ағаҹы вар иди.
Бир ҝүн о, ағаҹдан әнҹир дәр-
мәјә ҝәлди, амма үстүндә �еч
нә тапмады.+ 7 Онда бағбана
деди: “Дүз үч илдир ҝәлирәм,
лакин бу ағаҹда бир дәнә дә
олсун әнҹир тапмамышам. Кәс
ону ҝетсин! Нә үчүн торпа-
ғы бош јерә тутур?” 8 Бағбан
деди: “Аға, гој бир ил дә гал-
сын. Дибини белләјәрәм, пе-
јинләјәрәм. 9 Ҝәлән ил бар
верәр, лап јахшы, вермәз, онда
кәсәрсән”».,

10 Иса бир шәнбә ҝүнү си-
нагогларын бириндә вәз едир-
ди. 11 Орада ичинә ҹин ҝир-
миш бир гадын вар иди. О,
дүз он сәккиз ил иди ки,
нахош иди. Онун бели та-
мам бүкүлмүшдү вә дикәлмир-
ди. 12 Иса она бахыб деди:
«Баҹым, хәстәлијиндән гуртул-
дун».- 13 Иса әлләрини онун
үзәринә гојду. Гадын �әмин
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андаҹа дикәлди вә Алла�а ал-
гыш охумаға башлады. 14 Ла-
кин синагог рәиси Исанын
шәнбә ҝүнүндә адам сағалт-
дығына �ирсләниб халга деди:
«Ишләмәк үчүн алты ҝүн вар,*

�әмин ҝүнләрдә ҝәлиб саға-
лын, да�а шәнбә ҝүнү јох».+

15 Аға она деди: «Икиүзлү-
ләр!, Мәҝәр шәнбә ҝүнү сиз
өз өкүзүнүзү вә ја ешшәјини-
зи төвләдән ачыб сувармаға
апармырсыныз?- 16 Бәс дүз
он сәккиз илдир ки, Шејта-
нын бағлы сахладығы бу гады-
ны, Ибра�имин гызыны шән-
бә ҝүнү бу буховдан азад ет-
мәк лазым дејилди?» 17 Иса-
нын бу сөзләриндән сонра
онун әлеј�дарлары утандылар,
ҹамаат исә онун мө�тәшәм иш-
ләринә шадланды.¸

18 Иса сөзүнә давам етди:
«Алла�ын Падша�лығыны нәјә
бәнзәтмәк олар? Ону нә илә
мүгајисә едим? 19 О, хардал
тохумуна бәнзәјир. Бир адам
бу тохуму ҝөтүрүб өз бағында
әкди. О бөјүјүб ағаҹ олду вә
ҝөј гушлары онун будагларын-
да јува салдылар»./

20 О, тәкрарән деди: «Ал-
ла�ын Падша�лығыны нә илә
мүгајисә едим? 21 О, мајаја
бәнзәјир. Гадын ону үч ири
габ� уна гатды вә бүтүн хәмир
аҹыды».1

22 Иса шә�әрләрдә, кәнд-
ләрдә вәз едә-едә Јерусәли-
мә ҝедирди. 23 Бир нәфәр
ондан сорушду: «Аға, доғ-
рудан да, аз адам хилас ола-
ҹаг?» Иса белә ҹаваб вер-
ди: 24 «Дар гапыдан ҝирмәк
үчүн вар ҝүҹүнүзлә чалы-
шын,À чүнки чохлары бу гапы-
дан ҝирмәјә чалышаҹаг, лакин

57B65 � ÁÀ`eÀZB ºh a1* LbÀfD 5> V-MD 5 a1*
;E77 WSb`WSV -*+mZ bdbdYdZ* +À`*+À`O
/S`D �58 ÀW*,ÀaSZÀ +*fD

баҹармајаҹаг. 25 Ев јијәси ду-
руб гапыны бағлајанда сиз ба-
јырда галаҹагсыныз вә га-
пыны дөјүб: “Аға, бизә гапыны
ач”, — дејәҹәксиниз.* О исә ҹа-
ваб верәҹәк: “Мән сизи та-
нымырам”. 26 Онда сиз дејә-
ҹәксиниз: “Биз сәнинлә бир
јердә чөрәк кәсмишик, сән
шә�әримизин баш күчәләрин-
дә вәз етмисән”.+ 27 Амма
ев јијәси сизә дејәҹәк: “Мән
сизи танымырам. Рәдд олун,
бәдәмәлләр!” 28 Сиз Ибра�и-
ми, Ис�агы, Јагубу вә бүтүн
пејғәмбәрләри Алла�ын Пад-
ша�лығында, өзүнүзүн исә
бајырда галдығыны ҝөрәндә
дишләринизи гыҹајаҹагсыныз,
�өнкүр-�өнкүр ағлајаҹагсы-
ныз., 29 Инсанлар шәргдән
вә гәрбдән, шималдан вә ҹә-
нубдан ҝәлиб Алла�ын Пад-
ша�лығында сүфрәјә әјләшә-
ҹәкләр. 30 Ахырынҹылардан
кимиси биринҹи, биринҹиләр-
дән кимиси ахырынҹы ола-
ҹаг».-

31 Бу дәм бир нечә фә-
риси Исанын јанына ҝәлиб
деди: «Бурадан чых ҝет, Һи-
род сәни өлдүрмәк истәјир».
32 О деди: «Ҝедин, о түлкү-
јә дејин ки, бу ҝүн вә саба�
ҹинләри говаҹағам, инсанлара
шәфа верәҹәјәм, үчүнҹү ҝүн
ишими баша чатдыраҹағам.
33 Амма мән бу ҝүн, саба� вә
бириҝүн јолума давам етмәли-
јәм. Чүнки ола билмәз ки, пеј-
ғәмбәр Јерусәлимдән кәнарда
гәтлә јетирилсин.¸ 34 Е�, Је-
русәлим, Јерусәлим! Пејғәм-
бәрләри гәтлә јетирән, сәнә
ҝөндәриләнләри даша басан
Јерусәлим!/ Тојуг ҹүҹәләрини
ганадынын алтына топладығы
кими, мән дә дәфәләрлә сә-
нин өвладларыны бир јерә јығ-
маг истәдим. Амма сиз истәмә-
диниз!1 35 Алла� бу мәбәди
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тәрк едәҹәк.* Бахын, сизә деји-
рәм, сиз: “Је�ованын ады илә
ҝәләнә ешг олсун!” — дејәнә гә-
дәр мәни ҝөрмәјәҹәксиниз».+

14 Бир шәнбә ҝүнү Иса
фәрисиләрин рә�бәрлә-

риндән биринин евинә на-
�ара ҝетди. Орадакылар Иса-
ја ҝөз гојурдулар. 2 Исанын
гаршысында бәдәнинә су јығы-
лан бир хәстә варды. 3 Иса
бу адамы ҝөрәндә гануншү-
наслардан вә фәрисиләрдән
сорушду: «Неҹә билирсиниз,
шәнбә ҝүнү адам сағалтмаг
дүзҝүндүр, ја јох?», 4 Амма
онлар динмәдиләр. Онда Иса
хәстәјә тохунуб ону сағалтды
вә јола салды. 5 Сонра онла-
ра деди: «Һансынызын оғлу ја
өкүзү шәнбә ҝүнү гујуја дүш-
сә,- дәр�ал ону орадан дар-
тыб чыхармаз?»¸ 6 Онлар ҹа-
ваб верә билмәдиләр.

7 Иса гонагларын јухары
башда јер ахтардығыны ҝөрән-
дә онлара бир мәсәл чәкди:/

8 «Кимсә сәни тој мәҹлисинә
дәвәт едәндә јухары баша кеч-
мә.1 Ола билсин, мәҹлисә сән-
дән да�а адлы-санлы бир адам
чағырылыб. 9 Белә олдугда
тој јијәси ҝәлиб сәнә дејәҹәк:
“Јерини бу адама вер”. Онда
сән хәҹаләтлә ашағы баша
кечмәли олаҹагсан. 10 Амма
сәни бир јерә чағыранда аша-
ғы башда отур. Мәҹлис јијәси
ҝәлиб сәнә дејәҹәк: “Гардаш,
кеч јухары баша”. Онда бү-
түн гонагларын гаршысында
�өрмәтли оларсан.À 11 Чүн-
ки өзүнү јүксәлдән алчалды-
лаҹаг, өзүнү алчалдан исә јүк-
сәлдиләҹәк».3

12 Сонра Иса ону дәвәт
етмиш адама деди: «Гонаг-
лыг верәндә евинә достла-
рыны, го�ум-гардашыны вә
ја варлы-�аллы гоншулары-
ны чағырма. Ҝүн ҝәләр, он-

лар да сәни өз евләринә дә-
вәт едәрләр, онда әвәз-әвәз
оларсыныз. 13 Гонаглыг ве-
рәндә евинә касыблары, ши-
кәстләри, чолаглары, корлары
чағыр.* 14 Бах, онда хошбәхт
олаҹагсан, чүнки бу адамла-
рын сәнә вермәјә �еч нәлә-
ри јохдур. Сале�ләр дирилән-
дә+ әвәзини алаҹагсан».

15 Буну ешидәндә гонаглар-
дан бири деди: «Алла�ын Пад-
ша�лығында чөрәк јејән нә
хошбәхтдир!»

16 Иса она деди: «Бир адам
бөјүк бир зијафәт вермәјә �а-
зырлашырды., О, евинә чохлу
гонаг дәвәт етмишди. 17 Зи-
јафәт вахты ҝәләндә бу адам
нөкәрини ҝөндәрди ки, онла-
ра десин: “Һәр шеј �азырдыр,
ҝәлин”. 18 Амма онларын �а-
мысы бә�анә ҝәтирмәјә башла-
ды.- Бири деди: “Тарла алмы-
шам, ҝәрәк ҝедиб она ба-
хым. Ха�иш едирәм, мәни
үзрлү �есаб елә”. 19 Башга-
сы деди: “Беш ҹүт өкүз алмы-
шам, онлары јохламаға ҝеди-
рәм. Нә олар, мәни үзрлү сај”.¸

20 Башга бириси деди: “Тәзә-
ҹә евләнмишәм, ҝәлә билмә-
рәм”. 21 Нөкәр гајыдыб онла-
рын сөзләрини ағасына чат-
дырды. Онда ев јијәси гә-
зәбләниб нөкәринә деди:
“Дурма, тез шә�әрин баш кү-
чәләринә вә јоллара чых, ка-
сыблары, шикәстләри, корла-
ры вә чолаглары јығ бура ҝә-
тир”. 22 Бир аздан нөкәр ҝә-
либ деди: “Аға, әмрини јеринә
јетирдим, амма �әлә бир аз
да јер галыб”. 23 Аға нөкәрә
деди: “Јолларда, ҹығырларда
кими тапсан �амыны мәҹбур
едиб бура ҝәтир ки, евим дол-
сун./ 24 Буну билин ки, га-
багҹадан дәвәт етдијим гонаг-
лардан �еч бири мәним шам је-
мәјимин дадына бахмајаҹаг”».1
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25 Иса илә чохлу адам ҝе-

дирди. О чөнүб онлара деди:
26 «Јаныма ҝәлиб, амма ата-
анасыны, арвадыны, ушагла-
рыны, баҹы-гардашыны, бәли,
�әтта �әјатыны* мәндән чох
севән мәним шаҝирдим ола
билмәз.+ 27 Ишҝәнҹә дирәји-
ни ҝөтүрүб мәним архамҹа
ҝәлмәјән мәним шаҝирдим ола
билмәз., 28 Мисал үчүн, сиз-
дән кимсә бир гүллә тик-
мәк фикринә дүшсә, мәҝәр
тикинтини гуртармаға ҝүҹү-
нүн чатыб-чатмајаҹағыны бил-
мәк үчүн әввәлҹә отуруб мәс-
рәфләри �есабламаз? 29 Әкс
тәгдирдә, бүнөврәни гојаҹаг,
амма тикинтини гуртара бил-
мәјәҹәк. Онда ҹамаат: 30 “Бу
адам тикмәјә башлады, амма
гуртара билмәди”, — дејиб она
ҝүләҹәк. 31 Јахуд мү�арибә-
јә чыхан �ансы падша� әввәл-
ҹә отуруб мәслә�әтчиләри илә
мәшвәрәт етмәз ки, ҝөрсүн он
мин әсҝәрилә дүшмәнин ијир-
ми мин әсҝәринә галиб ҝәлә
биләҹәк, ја јох? 32 Әҝәр ҝүҹү
чатмырса, рәгиб падша� �әлә
узагда икән елчиләрини ҝөн-
дәриб онунла сүл� бағламаға
чалышаҹаг. 33 Әмин ола би-
ләрсиниз, әмлакындан әл чәк-
мәјән адам мәним шаҝирдим
ола билмәз.-

34 Дуз, әлбәттә ки, јахшы
шејдир. Амма о, өз дадыны
итирсә, онун дадыны неҹә гај-
тармаг олар?¸ 35 О, артыг нә
торпаға, нә дә ҝүбрәјә јарајар.
Ону туллајарлар. Гулағы олан,
гој ешитсин»./

15 Верҝијығанларын вә ҝү-
на�лыларын �амысы

она гулаг асмаға ҝәлирди.1

2 Фәрисиләр вә мирзәләр исә
дејинирдиләр: «Бу адам ҝү-
на�лыларла отуруб-дурур, он-
ларла чөрәк кәсир». 3 Онда
Иса онлара бу мәсәли чәкди:

4 «Сиздән киминсә јүз гојуну
олсајды вә онлардан бири ит-
сәјди, мәҝәр дохсан доггузуну
чөлдә гојуб итмиш гојуну та-
пана кими ҝедиб ону ахтар-
мазды?* 5 Ону тапанда чиј-
нинә гојуб севинә-севинә
6 евинә гајыдар, гонум-гоншу-
ну чағырыб дејәрди: “Мәнимлә
бирҝә севинин, чүнки итмиш
гојунуму тапмышам”.+ 7 Буну
билин ки, ҝөјдә төвбә едән бир
ҝүна�кардан, өтрү төвбәјә е�-
тијаҹы олмајан дохсан доггуз
сале�дән да�а чох севинәҹәк-
ләр.

8 Јахуд он ҝүмүш пулу�
олан �ансы гадын пулун би-
рини итирәрсә, чырағы јанды-
рыб еви сүпүрмәз вә ону та-
пана гәдәр диггәтлә ахтармаз?
9 Пулу тапанда рәфигәләрини
вә гоншуларыны чағырыб де-
јәр: “Мәнимлә бирҝә севи-
нин, чүнки итирдијим ҝүмүш
пулу тапмышам”. 10 Буну би-
лин ки, Алла�ын мәләкләри дә
төвбә етмиш бир ҝүна�кардан
өтрү белә севинирләр».-

11 Сонра о, сөзүнә давам
етди: «Бир адамын ики оғлу
варды. 12 Кичик оғул атасы-
на деди: “Ата, әмлакындан
мәнә дүшән пајы вер”. Онда
ата өз малыны ики оғулун ара-
сында бөлдү. 13 Чох кечмәди
ки, кичик оғул �әр шејини јы-
ғыб узаг өлкәјә јолланды. Ора-
да ејш-ишрәтә гуршаныб бү-
түн малыны пуч етди. 14 Һәр
шејини хәрҹләјиб гуртармыш-
ды ки, о өлкәдә мө�кәм аҹлыг
олду вә оғлан корлуг чәкмәјә
башлады. 15 О, �әмин өлкә-
нин сакинләриндән биринин
јанына ҝедиб әтәјиндән јапыш-
ды. О да оғланы отлаглары-
на донуз¸ отармаға ҝөндәрди.
16 Оғлан донузларын једији
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кечибујнузу ағаҹынын мејвәси
илә гарныны дојдурмаға шад
оларды, амма �еч ким она �еч
нә вермирди.

17 Ағлы башына ҝәләндә
оғлан өзү-өзүнә деди: “Атамын
евиндә муздла ишләјән нечә-
нечә адамын дојунҹа јемә-
јә чөрәји вар, мән исә бура-
да аҹындан өлүрәм! 18 Ата-
мын јанына гајыдыб дејәҹә-
јәм: “Ата, мән ҝөјдәки Алла�а
вә сәнә гаршы ҝүна� еләми-
шәм. 19 Артыг сәнин оғлун
адланмаға лајиг дејиләм. Иҹа-
зә вер, муздла ишләјән адам-
ларына гошулум”. 20 О дуруб
атасынын јанына ҝетди. Һәлә
узагда икән атасы оғлуну ҝө-
рүб она үрәји јанды, габа-
ғына гачыб онун бојнуна са-
рылды вә нәвазишлә өпдү.
21 Оғлан атасына деди: “Ата,
мән ҝөјдәки Алла�а вә сәнә
гаршы ҝүна� еләмишәм.* Ар-
тыг сәнин оғлун адланма-
ға лајиг дејиләм”. 22 Атасы
исә нөкәрләринә әмр етди:
“Тез олун! Ән ҝөзәл хәләти
ҝәтириб оғлума ҝејиндирин.
Бармағына үзүк тахын, ајаг-
ларына сәндәл ҝејиндирин.
23 Бәсләнмиш дананы ҝәти-
риб кәсин, јејәк-ичәк шадла-
наг. 24 Чүнки мәним бу оғ-
лум өлмүшдү дирилди,+ ит-
мишди тапылды”. Онлар шән-
лијә башладылар.

25 Бу заман бөјүк оғул тар-
лада иди. Ҝери гајыдаркән евә
јахынлашанда мусиги вә рәгс
сәдалары ешитди, 26 нөкәр-
ләрдән бирини јанына чағы-
рыб ондан нә баш вердији-
ни сорушду. 27 Нөкәр деди:
“Гардашын гајыдыб, атан да
онун сағ-саламат гајытдығы-
на ҝөрә бәсләнмиш дана кә-
сиб”. 28 Бөјүк оғул гәзәблән-
ди вә евә ҝирмәк истәмәди.
Онда атасы чыхыб она јал-

вармаға башлады. 29 О, ҹа-
вабында атасына деди: “Нечә
илдир сәнә нөкәрчилик еди-
рәм, �еч вахт сәнин сөзүн-
дән чыхмамышам. Сән исә
мәнә достларымла шәнлик ет-
мәк үчүн бир чәпиш дә вер-
мәмисән. 30 Амма сәнин ма-
лыны фа�ишәләрә хәрҹләјиб
пуч едән бу оғлун ҝәлән кими
онун үчүн бәсләнмиш дана
кәсдин”. 31 Онда атасы деди:
“Оғлум, сән �әмишә јаным-
дасан, нәјим варса, сәнин-
дир. 32 Амма биз она ҝөрә
севиниб-шадланырыг ки, гар-
дашын өлмүшдү дирилди, ит-
мишди тапылды”».

16 Сонра Иса шаҝирдлә-
ринә мүраҹиәт едәрәк

деди: «Бир дөвләтли адамын
евиндә нөкәрбашы варды. Бир
ҝүн ону ағасынын малыны ис-
раф етмәкдә итти�ам етди-
ләр. 2 Онда аға нөкәрбашы-
ны јанына чағырыб деди: “Бу
нәдир сәнин �аггында еши-
дирәм? Ишин барәдә �есабат
вер, сән артыг бу еви ида-
рә етмәјәҹәксән”. 3 Нөкәрба-
шы өз-өзүнә деди: “Ағам вә-
зифәми әлимдән алыр, бәс
мән нә едәҹәјәм? Торпаг газ-
маға гүввәм јох, диләнмәјә дә
утанырам. 4 А�а! Билирәм нә
етмәк лазымдыр ки, ишдән го-
вуландан сонра ҹамаат мәни
өз евиндә гәбул етсин”. 5 О,
ағасына борҹу оланлары бир-
бир јанына чағырды. Бирин-
ҹисиндән сорушду: “Ағама нә
гәдәр борҹлусан?” 6 О ҹаваб
верди: “Јүз бат� зејтун јағы”.
Нөкәрбашы она деди: “Борҹ
сәнәдини ҝөтүр, отур, ҹәлд
әлли бат јаз”. 7 Сонра диҝә-
риндән сорушду: “Бәс сәнин
борҹун нә гәдәрдир?” О ҹаваб
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верди: “Јүз кор� буғда”. Нөкәр-
башы она: “Борҹ сәнәдини ҝө-
түр, сәксән кор јаз”, — деди.
8 Ағасы нөкәрбашыны, надү-
рүст олса да, ағылла тәрпән-
дији үчүн тәрифләди. Буну би-
лин, бу дөврүн� оғуллары ну-
рун оғулларына* нисбәтән өз
дөврүнүн адамлары илә да�а
ағылла давранырлар.

9 Бахын сизә дејирәм: өзү-
нүзә бу шәр дүнјанын сәрвә-
тилә+ достлар газанын ки, бу
сәрвәт гуртаранда онлар сизи
әбәди мәскәнләрә гәбул етсин-
ләр., 10 Хырда ишдә етибар-
лы олан бөјүк ишдә дә етибар-
лы олур, хырда ишдә дү-
рүст олмајан бөјүк ишдә дә
дүрүст олмур. 11 Беләликлә,
әҝәр сиз бу шәр дүнјанын сәр-
вәти илә мүнасибәтдә садиг
олмасаныз, ким сизә �әгиги
сәрвәти етибар едәр? 12 Өз-
ҝәсинин малына гаршы садиг
олмасаныз, ким сизә сизин
үчүн �азырланмыш мүкафаты
верәр?- 13 Һеч бир нөкәр ики
ағаја гуллуг едә билмәз, чүнки
ја биринә нифрәт едиб, о би-
рини севәҹәк, ја да биринә са-
диг галыб диҝәрини сајмаја-
ҹаг. Сиз �әм Алла�ын, �әм дә
вар-дөвләтин нөкәри ола бил-
мәзсиниз».¸

14 Бу сөзләри ешидән пул-
ҝир фәрисиләр она исте�за
етмәјә башладылар./ 15 Буна
ҝөрә дә Иса онлара деди: «Сиз
инсанларын гаршысында өзү-
нүзү сале� ҝөстәрирсиниз,1

лакин Алла� үрәјинизи би-
лир.À Инсанларын ҝөзүндә уҹа
сајылан шеј Алла�ын ҝөзүндә
ијрәнҹдир.3

16 Төврат� вә Пејғәмбәрлә-
рин китабы Јә�јаја гәдәр иди.
Ондан башлајараг Алла�ын
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Падша�лығы �аггында мүждә
тәблиғ едилир вә �әр ҹүр адам
вар ҝүҹү илә ора ҝирмәјә ҹан
атыр.* 17 Јерлә ҝөј јох олса
белә, Төвратдан бир �әрфин
нөгтәси дә боша чыхмаз.+

18 Арвадыны бошајыб баш-
гасы илә евләнән зина едир,
бошанмыш гадынла евләнән
дә зина едир.,

19 Бир варлы адам вар иди.
О, кәтан вә бәнөвшәји ли-
бас ҝејинир, өмрүнү тәмтә-
раг ичиндә, кефдә-дамагда ке-
чирирди. 20 Бир дә Илазәр
адлы бир диләнчи варды.
Онун бәдәни бүсбүтүн јара
ичиндә иди. Адәтән ону вар-
лынын гапысына гојардылар.
21 О, варлынын сүфрәсиндән
дүшән шејләрлә гарныны дој-
дурмағы арзулајарды. Итләр
ҝәлиб онун јараларыны ја-
лајарды. 22 Бир ҝүн диләнчи
өлдү вә мәләкләр ону Ибра�и-
мин јанына� апардылар.

Варлы адам да өлдү вә дәфн
едилди. 23 О, Мәзарда� әзаб
чәкән вахт башыны галдырыб
узагда Ибра�ими вә јанында-
кы Илазәри ҝөрдү. 24 Варлы
чағырыб деди: “Ибра�им ата!
Мәнә рә�м ет. Илазәри ҝөн-
дәр, бармағынын уҹуну суја
батырыб дилими сәринләт-
син, аловун ичиндә әзаб чәки-
рәм”. 25 Лакин Ибра�им она
деди: “Бала, унутма ки, сән
бүтүн өмрүн боју фираван ја-
шамысан, Илазәр исә бир хош
ҝүн ҝөрмәјиб. Инди о, бура-
да тәсәлли тапыр, сән исә
әзаб чәкирсән. 26 Үстәлик,
арамызда дәрин учурум гоју-
луб ки, кимсә биздән сизә
ја сиздән бизә кечмәк истә-
сә, кечә билмәсин”. 27 Варлы
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адам деди: “Ата, онда сәндән
ха�иш едирәм, Илазәри ата-
мын евинә ҝөндәр, 28 чүнки
мәним беш гардашым вар. Гој
онлары хәбәрдар етсин ки, он-
лар да бу әзаблы јерә дүшмә-
синләр”. 29 Лакин Ибра�им
деди: “Онларын Мусасы вар,
Пејғәмбәрләри вар, гој онлары
динләсинләр”.* 30 Варлы исә
деди: “Хејр, динләмирләр, ај
Ибра�им ата! Амма өлүләр-
дән кимсә ҝәлсә, төвбә едәр-
ләр”. 31 Онда Ибра�им деди:
“Әҝәр Мусаја+ вә Пејғәмбәрлә-
рә гулаг асмырларса, өлүләр-
дән кимсә дирилиб ҝәлсә дә
инанмазлар”».

17 Сонра Иса шаҝирдләри-
нә деди: «Иман јолунда

мүтләг манеәләр олаҹаг. Амма
вај сәбәбкарын �алына! 2 Бу
кичикләрдән бирини бүдрәт-
мәкдәнсә онун үчүн да�а јах-
шы оларды ки, бојнуна дәјир-
ман дашы асыб ону дәнизә
атсынлар., 3 Е�тијатлы олун.
Кимсә� ҝүна� ишләсә, ону мә-
зәммәт ет,- төвбә етсә, бағыш-
ла.¸ 4 Һәтта бир ҝүндә сәнә
гаршы једди дәфә ҝүна� ишлә-
сә вә �әр дәфә јанына ҝәлиб:
“Төвбә едирәм”, — десә, ону ба-
ғышламалысан»./

5 Һәвариләр Ағаја дедиләр:
«Иманымызы артыр».1 6 Аға
исә деди: «Әҝәр сиздә бир хар-
дал тохуму бојда иман олсај-
ды, бу хартут ағаҹына: “Көкүн-
дән гоп, дәниздә бит”, — де-
јәрдиниз, ағаҹ да сизә итаәт
едәрди.À

7 Туталым нөкәриниз вар.
О, јер шумламагдан вә ја
сүрүнү отармагдан гајыданда
�ансыныз она: “Тез сүфрәјә
кеч, әјләш”, — дејәр? 8 Мәҝәр:
“Шам јемәјими �азырла, өнлү-
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јүнү тах, мән јејиб гуртарана-
дәк мәнә гуллуг ет, өзүн сон-
ра јејәрсән”, — демәз? 9 Тап-
шырығыны јеринә јетирдији-
нә ҝөрә мәҝәр ағасы нөкәрә
миннәтдар олаҹаг? 10 Сиз дә
сизә тапшырылмыш ишләри
ҝөрүб гуртаранда дејин: “Биз
�еч нәјә јарамајан нөкәрләрик.
Биз садәҹә ө�дәмизә дүшән
иши ҝөрдүк”».*

11 Јерусәлимә ҝедәркән
Иса Сәмәријјә илә Ҹәлиләнин
арасындан кечирди. 12 Бир
кәндә ҝирәндә ону он нәфәр
ҹүзамлы киши ҝөрдү. Онлар
узагда дуруб+ 13 гышгырды-
лар: «Иса, Мүәллим, бизә рә�м
ет!» 14 Иса онлары ҝөрәндә
деди: «Ҝедин өзүнүзү ка�ин-
ләрә ҝөстәрин»., Бу адамлар
јолда икән ҹүзамдан тәмиз-
ләндиләр.- 15 Онлардан би-
ри сағалдығыны ҝөрүб Алла-
�ы уҹадан мәд� едә-едә ҝери
гајытды. 16 О, үзүгојлу Иса-
нын ајагларына јыхылыб она
тәшәккүр етди. Бу адам сәмә-
ријјәли¸ иди. 17 О заман Иса
деди: «Мәҝәр он нәфәр тәмиз-
ләнмәди? Бәс галан доггуз нә-
фәр �аны? 18 Башга халгдан
олан бу адамдан савајы Алла-
�ы мәд� етмәк үчүн ҝери га-
јыдан олмады?» 19 Сонра �ә-
мин адама деди: «Дур ҝет, има-
нын сәни сағалтды»./

20 Фәрисиләр ондан Алла-
�ын Падша�лығынын нә вахт
ҝәләҹәјини сорушанда1 Иса
белә ҹаваб верди: «Алла�ын
Падша�лығы ачыг-ашкар шә-
килдә ҝәлмәјәҹәк. 21 Онун
барәсиндә “бахын, бурададыр”
ја “орададыр” демәјәҹәкләр.
Чүнки Алла�ын Падша�лығы
араныздадыр».À

22 Сонра шаҝирдләринә
деди: «Елә бир вахт ҝәлә-
ҹәк ки, инсан Оғлунун ҝүн-
ләриндән бирини ҝөрмәји чох
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арзулајаҹагсыныз, амма ҝөр-
мәјәҹәксиниз. 23 Сизә “бах,
орададыр!”, јахуд “бах, бура-
дадыр!” дејәҹәкләр. Ҝетмәјин,
онларын далынҹа дүшмәјин.*

24 Чүнки шимшәк чаханда ҝө-
јүн бир уҹундан о бири уҹу-
на гәдәр неҹә парлајырса, ин-
сан Оғлу+ да зү�ур едәҹәји ҝүн
белә олаҹаг., 25 Анҹаг әввәл-
ҹә о, чохлу әзаблара гатлаш-
малы, бу нәсил тәрәфиндән
рәдд олунмалыдыр.- 26 Ну-
�ун вахтында неҹә идисә,¸ ин-
сан Оғлунун вахтында да елә
олаҹаг:/ 27 Ну� ҝәмијә ҝи-
рән ҝүнә гәдәр1 инсанлар
јејир-ичир, евләнир, әрә ҝе-
дирдиләр. Сонра дашгын ҝә-
либ онларын �амысыны тәләф
етди.À 28 Лутун вахтында да
белә иди:3 инсанлар јејир-
ичир, алыр-сатыр, әкир, тикир-
диләр. 29 Амма Лут Сәдум-
дан чыхдығы ҝүн ҝөјдән атәш
вә күкүрд јағыб �амыны мә�в
етди.4 30 Инсан Оғлунун зү-
�ур едәҹәји ҝүндә дә белә ола-
ҹаг.S

31 О ҝүн ким дамда олар-
са, әшјаларынын далынҹа евә
дүшмәсин, тарлада олан да
ҝери гајытмасын. 32 Лутун
арвадыны �еч вахт јадыныз-
дан чыхармајын.m 33 Ким �ә-
јатыны горумаға чалышыр-
са, ону итирәҹәк, амма �ә-
јатыны итирән ону горујаҹаг. U

34 Буну билин: �әмин ҝеҹә
ики нәфәр бир јатагда ола-
ҹаг. Бири ҝөтүрүләҹәк, о би-
риси галаҹаг.V 35 Бир дәјир-
манда ики гадын дән үјү-
дәҹәк. Бири ҝөтүрүләҹәк,
о бириси галаҹаг». 36 �——
37 Шаҝирдләри ондан соруш-
ду: «Аға, �ара?» О ҹаваб вер-
ди: «Ҹәсәд �арададырса, гар-
таллар да ора јығышаҹаг».Ä

5;B7: � �7 ÀW*,ÀaSZÀ +*fD

18 Сонра Иса �әмишә дуа
етмәјин вә ру�дан дүш-

мәмәјин ваҹиблији барәсин-
дә онлара бир мәсәл чәк-
ди:* 2 «Бир шә�әрдә Алла�-
дан горхмајан вә инсанла-
ры сајмајан бир �аким варды.
3 Орада �әмчинин бир дул га-
дын да јашајырды. Бу гадын
даима �акимин јанына ҝедиб:
“Мәнимлә рәгибимин ишинә
бах, мәним үчүн әдаләти бәр-
гәрар ет”, — дејирди. 4 Һа-
ким бир мүддәт она көмәк ет-
мәди, амма сонрадан өз-өзүнә
деди: “Дүздүр, Алла�дан горх-
мурам, инсанлары да сајмы-
рам, 5 амма бу дул гадынын
ҝәлиб-ҝетмәји мәни лап боға-
за јығды. Ҝәрәк онун үчүн
әдаләти бәргәрар едим ки,
да�а ҝәлиб баш-бејними апар-
масын”».+ 6 Аға деди: «Ҝө-
рүрсүнүз, �агг-на�аг таныма-
јан �аким нә деди?! 7 Әҝәр
о, белә етдисә, мәҝәр сәбирли
Алла�, Ондан ҝеҹә-ҝүндүз им-
дад диләјән сечилмишләри
үчүн әдаләти бәрпа етмәјә-
ҹәк?- 8 Буну билин ки, Алла�
тез бир заманда онлар үчүн
әдаләти бәрпа едәҹәк. Бәс ҝө-
рәсән, инсан Оғлу ҝәләндә јер
үзүндә белә иман тапаҹаг?»

9 Өзүнү сале� сајыб баш-
галарыны �еч сајан адамлар
үчүн Иса бу мәсәли чәкди:
10 «Ики адам дуа етмәк үчүн
мәбәдә ҝирди. Онлардан бири
фәриси, диҝәри верҝијыған
иди. 11 Фәриси ајаг үстә ду-
руб үрәјиндә белә дуа етди:
“Шүкүр Сәнә, Ила�и! Мән баш-
галары кими сојғунчу, �аг-
сыз, зинакар дејиләм. Нә дә
бу верҝијығанын тајы дејиләм.
12 Һәфтәдә ики дәфә оруҹу-
му тутурам, әлдә етдијим �әр
шејин онда бирини верирәм”.¸

13 Верҝијыған исә узагда ду-
руб ҝөзләрини дә ҝөјә галдыр-
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маға ҹүрәт етмирди, амма си-
нәсинә вуруб дејирди: “Ја Ал-
ла�, мән ҝүна�кара рә�мин
ҝәлсин”.* 14 Буну билин ки,
бу адам фәрисидән да�а сале�
сајылараг евинә ҝетди.+ Чүн-
ки өзүнү јүксәлдән алчалды-
лаҹаг, өзүнү алчалдан исә јүк-
сәлдиләҹәк».,

15 Ҹамаат өз көрпәләрини
Исанын јанына ҝәтирирди ки,
Иса онлара тохунсун. Шаҝирд-
ләр исә онлары данлајырды.-

16 Амма Иса ушаглары ја-
нына чағырды вә деди: «Гојун
ушаглар јаныма ҝәлсин, онла-
ра мане олмајын, чүнки Алла-
�ын Падша�лығы беләләринә
мәхсусдур.¸ 17 Билин вә аҝа�
олун: Алла�ын Падша�лығы-
ны балаҹа ушаг кими гәбул ет-
мәјән әсла ора ҝирмәјәҹәк»./

18 Рә�бәрләрдән бири он-
дан сорушду: «Ҝөзәл Устад,
әбәди �әјаты алмаг үчүн мән
нә етмәлијәм?»1 19 Иса она
деди: «Мәни нијә белә адлан-
дырырсан? Алла�дан башга
ҝөзәл Варлыг јохдур.À 20 Сән
ки “зина етмә3, адам өлдүр-
мә4, оғурлуг етмәS, јалан ша-
�идлик етмәm, атана вә анана
�өрмәт ет U” әмрләрини билир-
сән». 21 О адам ҹаваб верди:
«Бүтүн бунлара та ушаглыгдан
әмәл едирәм». 22 Иса она гу-
лаг асыб деди: «Амма бир
шеј дә етмәлисән. Нәјин вар-
са, сат, касыблара пајла. Онда
ҝөјдә хәзинән олаҹаг. Сонра
мәним ардымҹа ҝәл».V 23 О,
буну ешидәндә бәрк кәдәрлән-
ди, чүнки чох варлы иди.Ä

24 Иса она бахыб деди:
«Пуллу адамлара Алла�ын
Падша�лығына ҝирмәк неҹә
дә чәтин олаҹаг!W 25 Дәвә-
нин ијнә дешијиндән кечмә-
си варлы адамын Алла�ын
Падша�лығына ҝирмәсиндән
да�а асандыр».Y 26 Бу сөз-

ләри ешидәнләр сорушдулар:
«Бәс онда ким хилас ола би-
ләр?»* 27 Иса ҹаваб верди:
«Инсан үчүн мүмкүн олмајан
шеј Алла� үчүн мүмкүндүр».+

28 Онда Бутрус деди: «Бах, нә-
јимиз вардыса гојуб сәнин ар-
дынҹа ҝәлдик»., 29 Иса онла-
ра деди: «Әмин олун, Алла-
�ын Падша�лығы уғрунда еви-
ни, арвадыны, гардашларыны,
валидејнләрини вә ушаглары-
ны гојуб ҝәлән- 30 бу дөврдә
әвәзини артыгламасы илә ала-
ҹаг, ҝәләҹәкдә исә әбәди �әја-
та говушаҹаг».¸

31 Сонра Иса он ики �ә-
варисини кәнара чәкиб он-
лара деди: «Инди Јерусәли-
мә ҝедирик. Пејғәмбәрләрин
инсан Оғлуна аид јаздыгла-
ры �әр шеј јеринә јетәҹәк./

32 Мәсәлән, о, башга халглар-
дан олан адамларын әлинә ве-
риләҹәк.1 Ону лаға гојаҹаг-
ларÀ, тә�гир едәҹәкләр3, үзүнә
түпүрәҹәкләр. 33 Ону гамчы
илә дөјәҹәк, сонра өлдүрәҹәк-
ләр,4 амма о, үчүнҹү ҝүн ди-
риләҹәк».S 34 Анҹаг шаҝирд-
ләр бу сөзләрдән бир шеј баша
дүшмәдиләр, чүнки бунларын
мәнасы онлардан ҝизләдил-
мишди, буна ҝөрә дә онун де-
дикләрини дәрк етмәдиләр.

35 Иса Әри�аја јахынла-
шанда јолун гырағында бир
кор диләнчи отурмушду.m

36 О, јолдан чохлу адамын
кечдијини ешидәндә нә баш
вердијини сорушду. 37 Она
дедиләр: «Нәсрани Иса ке-
чир!» 38 Кор буну ешидән-
дә гышгырды: «Еј Давуд
Оғлу Иса, мәнә рә�м ет!»
39 Габагда ҝедәнләр тәпинә-
рәк ону сусдурмаға чалышды-
лар, амма о, да�а да бәркдән
гышгырмаға башлады: «Давуд
Оғлу, мәнә рә�м ет!» 40 Иса
ајаг сахлады вә әмр етди ки,
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о адамы јанына ҝәтирсинләр.
О јахынлашанда Иса соруш-
ду: 41 «Нә истәјирсән? Сәнин
үчүн нә едим?» О ҹаваб верди:
«Аға, ҝөзләримә шәфа вер».
42 Иса она деди: «Гој ҝөз-
ләрин ҝөрсүн, иманын сәни
сағалтды».* 43 Һәмин андаҹа
о адамын ҝөзләри ачылды вә
о, Алла�а алгыш охуја-охуја
Исанын ардынҹа ҝетди.+ Буну
ҝөрән ҹамаат да Алла�а ал-
гыш охуду.,

19 Иса Әри�а шә�әриндән
кечирди. 2 Орада Зәк-

кај адында варлы бир адам
варды. Бу адам верҝијығанла-
рын рәиси иди. 3 О, Иса-
ны ҝөрмәк истәјирди, лакин
адам чох олдуғундан ҝөрә бил-
мирди, чүнки балаҹабој иди.
4 Буна ҝөрә дә Зәккај габа-
ға гачыб Исаны ҝөрмәк үчүн
бир әнҹир ағаҹына дырмаш-
ды, чүнки Иса �әмин јолдан
кечмәли иди. 5 Иса о јерә ча-
танда башыны галдырыб она
деди: «Зәккај, тез ашағы дүш.
Мән бу ҝүн сәнин евиндә гал-
малыјам». 6 Зәккај тез аша-
ғы дүшдү вә ону севинҹлә
евиндә гонаг етди. 7 Адам-
лар буну ҝөрәндә: «Сиз бир
буна бахын, ҝүна�лынын еви-
нә гонаг ҝедир», — дејә де-
јинмәјә башладылар.- 8 Зәк-
кај исә ајаға галхыб Ағаја
деди: «Аға, малымын јарысы-
ны јохсуллара верәҹәјәм, ки-
мин әлиндән нәјини алмы-
шамса, она дөрдгат гајтараҹа-
ғам».¸ 9 Иса буну ешидәндә
деди: «Бу ҝүн бу евә хилас ҝәл-
ди, чүнки бу адам да Ибра�и-
мин оғлудур. 10 Инсан Оғлу
иткинләри тапыб хилас етмәјә
ҝәлиб»./

11 Бу сөзләрдән сонра Иса
шаҝирдләринә башга бир мә-
сәл чәкди, чүнки онлар елә дү-
шүнүрдүләр ки, Јерусәлимә ҝә-

лән кими Алла�ын Падша�лы-
ғыны ҝөрәҹәкләр.* 12 О деди:
«Күбар аиләдән олан бир
адам падша�лыг �акимијјәти-
ни алыб ҝери гајытмаг үчүн
узаг бир өлкәјә јолланырды.+

13 О, јанына он нөкәр ча-
ғырыб онлара он мина� вер-
ди вә тапшырды: “Мән ҝәлә-
нә кими бу пулу дөвријјәјә бу-
рахын”., 14 Лакин өлкәсинин
сакинләри она нифрәт едирди-
ләр. Онлар онун ардынҹа бир
нечә елчи ҝөндәриб дедиләр:
“Биз бу адамын үзәримиздә
�өкмранлыг етмәсини истәми-
рик”.

15 Падша�лыг �акимијјәти-
ни алыб ҝери гајыдандан сон-
ра о, нөкәрләри јанына ча-
ғыртдырды ки, ҝөрсүн онлара
вердији пулу дөвријјәјә бура-
хыб нә гәдәр ҝәлир әлдә едиб-
ләр.- 16 Биринҹи нөкәр ҝә-
либ деди: “Аға, вердијин мина
он мина ҝәтирди”.¸ 17 Ағасы
она деди: “Афәрин, гочаг нө-
кәр! Хырда ишдә етибарлы
олдуғун үчүн сәнә он шә-
�әр үзәриндә �акимијјәт ве-
рирәм”./ 18 Сонра икинҹи нө-
кәр ҝәлиб деди: “Аға, верди-
јин мина беш мина ҝәтирди”.1

19 Ағасы бу нөкәрә дә деди:
“Сәнә дә беш шә�әр үзәриндә
�акимијјәт верирәм”. 20 Ла-
кин башга бириси ҝәлиб белә
деди: “Аға, ал, бу да сәнин пу-
лун. Ону јајлыға бүкүб ҝиз-
ләтмишдим. 21 Сәндән горх-
дум, чүнки сән сәрт адамсан,
гојмадығыны ҝөтүрүрсән, әк-
мәдијини бичирсән”.À 22 Аға-
сы она деди: “Јарамаз нөкәр!
Сән өз дилинлә өзүнү мә�-
кум етдин. Ахы сән мәним гој-
мадығыны ҝөтүрән, әкмәдији-
ни бичән сәрт адам олдуғуму
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билирдин!* 23 Белә исә, нә
үчүн пулуму дөвријјәјә бурах-
мадын ки, гајыданда ону фаиз-
лә ҝери алым?”

24 Онда аға јанындакылара
деди: “Пулу бундан алыб он ми-
насы олана верин”.+ 25 Она
дедиләр: “Аға, ахы онун ар-
тыг он минасы вар!” 26 “Буну
билин ки, кимдә варса, она
да�а чох вериләҹәк, кимдә јох-
дурса, әлиндәки дә алына-
ҹаг., 27 Үзәрләриндә падша�-
лыг етмәјими истәмәјән дүш-
мәнләрими исә бура ҝәтириб
ҝөзүмүн габағында өлдүрүн”».

28 Иса бунлары дејәндән
сонра јолуна давам едиб Јеру-
сәлимә галхды. 29 О, Зејтун
дағында- јерләшән Бејтфәҹијә
вә Бејтанијјәјә јахынлашан-
да габағынҹа ики шаҝирдини
ҝөндәриб¸ 30 деди: «Гаршы-
дакы кәндә ҝедин. Кәндә ҝи-
рәндә пајаја бағланмыш вә �еч
кимин минмәдији бир годуг
ҝөрәҹәксиниз. Ону ачыб мәнә
ҝәтирин. 31 Әҝәр кимсә сиз-
дән ону нијә ачдығынызы со-
рушса, дејин ки, Ағаја лазым-
дыр». 32 Онлар ҝедиб ҝөрдү-
ләр ки, �әр шеј онун дедији ки-
мидир./ 33 Һејваны ачаркән
онун јијәләри дедиләр: «Ону
нијә ачырсыныз?» 34 Ша-
ҝирдләр ҹаваб вердиләр: «Аға-
ја лазымдыр». 35 Онлар �еј-
ваны Исанын јанына ҝәтирди-
ләр, үст палтарларыны чыха-
рыб �ејванын белинә гојдулар
вә Исаны она миндирдиләр.1

36 Иса јолла ҝедәркән ҹа-
маат үст палтарыны јерә сә-
рирди.À 37 О, Зејтун дағы-
нын енишинә јахынлашанда
бүтүн шаҝирдләри севинди.
Онлар ҝөзләри илә ҝөрдүк-
ләри әзәмәтли ишләрә ҝөрә
Алла�ы уҹадан мәд� едиб
38 дедиләр: «Је�ованын ады
илә Падша� кими ҝәләнә ешг

олсун! Ҝөјләрдә сүл�, уҹалар-
да јашајана алгыш!»* 39 Ла-
кин бәзи фәрисиләр ҹамаа-
тын арасындан гышгырыб де-
диләр: «Устад, шаҝирдләри-
ни сусдур».+ 40 Иса онлара
деди: «Буну билин ки, онлар
суссајдылар, дашлар дилә ҝә-
либ бағырарды».

41 Иса шә�әрә јахынлашан-
да она бахыб ағлады.,

42 О деди: «Каш бу ҝүн сән
сүл�ә апаран јолу дәрк едәј-
дин... Амма ҝөзләрин бағ-
лыдыр.- 43 Чүнки вахт ҝә-
ләҹәк, дүшмәнләрин сәнин әт-
рафында уҹу шиш пајаларла
исте�кам гураҹаг, сәни мү�а-
сирәјә алыб �әр тәрәфдән сы-
хышдыраҹаг.¸ 44 Онлар сәни,
ушагларыны јерә чырпаҹаг,/

сәндә дашы даш үстә гојмаја-
ҹаг,1 чүнки сән јохлама вахты-
ны сезмәдин».

45 Сонра Иса мәбәдә ҝириб
орадакы алверчиләри говмаға
башлады.À 46 О дејирди: «Ја-
зылыб: “Мәним евим дуа еви
олаҹаг”.3 Сиз исә ону гулдур
јувасына дөндәрмисиниз».4

47 Иса �әр ҝүн мәбәддә вәз
едирди. Бөјүк ка�инләр, мир-
зәләр вә халгын нүфузлу адам-
лары ону өлдүрмәк үчүн фүр-
сәт ахтарырдылар,S 48 амма
тапа билмирдиләр, чүнки бү-
түн халг ону диггәтлә динлә-
јир, ондан ајрылмырды.m

20 Бир ҝүн Иса мәбәддә вәз
едир вә мүждәни тәб-

лиғ едирди. Бөјүк ка�инләр
вә мирзәләр ағсаггалларла
бирликдә онун јанына ҝә-
либ 2 сорушдулар: «Де ҝө-
рәк бунлары нә �агла едир-
сән? Сәнә ким ихтијар вериб?»U

3 Иса деди: «Мән дә сизә
бир суал верәҹәјәм: дејин ҝө-
рүм 4 Јә�јаја вәфтиз етмәк
ихтијарыны Алла� вермиш-
ди, јохса инсанлар?» 5 Онлар
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өз араларында ҝөтүр-гој едиб
белә гәнаәтә ҝәлдиләр: «Әҝәр
десәк ки, “Алла� вермишди”,
о гајыдыб дејәҹәк: “Бәс нијә
она инанмадыныз?” 6 Әҝәр
десәк ки, “инсанлар вермиш-
ди”, онда ҹамаат бизи даша ба-
сар, чүнки �амы Јә�јанын пеј-
ғәмбәр олдуғуна инаныр».*

7 Онлар белә дедиләр: «Бил-
мирик ким вермишди». 8 Иса
онлара деди: «Мән дә бунлары
нә ихтијарла етдијими сизә де-
мәјәҹәјәм».

9 Сонра Иса ҹамаата белә
бир мәсәл чәкди: «Бир адам
үзүм бағы салды+ вә бағы бағ-
банлара иҹарәјә вериб узун
мүддәтә башга өлкәјә јоллан-
ды., 10 Мә�сул јығымы мөв-
сүмүндә өз нөкәрини бағбан-
ларын јанына ҝөндәрди ки, ба-
ғын барындан она версин-
ләр. Бағбанлар исә нөкәри
дөјүб әлибош ҝери гајтарды-
лар.- 11 Бағын са�иби јени-
дән бир нөкәр ҝөндәрди. Бағ-
банлар ону да дөјүб тә�гир
етдиләр вә әлибош гајтарды-
лар. 12 О, үчүнҹү дәфә нө-
кәр ҝөндәрди. Бағбанлар ону
да шил-күт едиб чөлә атды-
лар. 13 Онда бағын са�иби
белә деди: “Нә едим? Ҝәлсәнә
севимли оғлуму ҝөндәрим.¸ Јә-
гин она �өрмәтлә јанашарлар”.
14 Лакин бағбанлар оғулу ҝө-
рәндә бир-биринә дедиләр:
“Бу, варисдир. Ҝәлин ону өл-
дүрәк ки, мирас бизим ол-
сун”. 15 Бағбанлар оғулу бағ-
дан чөлә атыб өлдүрдүләр./

Ҝөрәсән, бағын са�иби онлара
нә едәҹәк? 16 О ҝәлиб бу бағ-
банлары өлдүрәҹәк, үзүм ба-
ғыны исә башгаларына верә-
ҹәк».

Буну ешидәндә онлар деди-
ләр: «Ираг олсун!» 17 Иса он-
лара бахыб деди: «Бәс онда
“бәнналарын рәдд етдикләри

даш күнҹүн әсас дашы олду”
сөзләринин мәнасы нәдир?*

18 Онун үстүнә јыхылан �әр
кәс тикә-парча олаҹаг.+ Бу даш
кимин үстүнә дүшсә, ону тә-
ләф едәҹәк».

19 Мирзәләр вә бөјүк ка-
�инләр Исанын бу мәсәли он-
лара аид етдијини баша дүшүб
ону дәр�ал тутмаг истәдиләр,
амма ҹамаатдан горхдулар.,

20 Ону јахшыҹа мүша�идә ет-
дикдән сонра хәлвәтҹә музд-
ла бир нечә адам тутдулар вә
онун јанына ҝөндәрдиләр. Бу
адамлар өзләрини сале� ҝөс-
тәриб ону сөздә тутмалы иди-
ләр.- Мирзәләр вә бөјүк ка�ин-
ләр Исаны �өкумәтә вә вали-
јә тәслим етмәк истәјирдиләр.
21 Һәмин адамлар ҝәлиб Иса-
ја дедиләр: «Устад, биз били-
рик ки, сән �әмишә дүз даны-
шырсан, доғру тәлим верир-
сән. Сәндә тәрәфкешлик јох-
дур, Алла�ын јолуну �әгигәтә
мүвафиг өјрәдирсән. 22 Неҹә
билирсән, падша�а� ҹан вер-
ҝиси өдәмәк дүзҝүндүр, ја
јох?» 23 Иса онларын кәлә-
јини дәр�ал анлајыб деди:
24 «Мәнә бир динар� ҝөстә-
рин. Бу динарын үзәриндә ки-
мин сурәти вә титулу �әкк
олунуб?» Онлар ҹаваб верди-
ләр: «Падша�ын». 25 Иса он-
лара деди: «Белә исә, падша-
�а мәхсус шејләри падша�а,¸

Алла�а мәхсус шејләри Алла-
�а верин»./ 26 Онлар халгын
гаршысында Исаны сөздә тута
билмәдиләр вә онун ҹавабына
мат галыб сусдулар.

27 Дирилмәјә инанмајан
саддукиләрдән бир нечәси1

онун јанына ҝәлиб сорушду:À

28 «Устад, Муса бизә белә
јазыб: “Бир киши өвлад-
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сыз өләрсә, гардашы онун
дул галмыш арвадыны ал-
малы вә онун нәслини да-
вам етдирмәлидир”.* 29 Јед-
ди гардаш вар иди: бөјүк гар-
даш евләнди, амма өвладсыз
өлдү. 30 Икинҹиси дә о га-
дынла евләнди вә сонра өлдү,
31 үчүнҹүсү дә елә. Беләлик-
лә, гардашларын једдиси дә
онунла евләндиләр, амма өз-
ләриндән сонра өвлад гојма-
јыб өлдүләр. 32 Ахырда о га-
дын да өлдү. 33 Ҝөрәсән, ди-
риләндән сонра �әмин гадын
бу гардашлардан �ансынын
арвады олаҹаг? Ахы једдиси
дә ону алмышды».

34 Иса онлара деди: «Бу
дөврүн өвладлары евләнир-
ләр, әрә ҝедирләр, 35 лакин
ҝәләҹәк дөврдә јашамаға вә
өлүләрдән дирилмәјә лајиг ҝө-
рүләнләр нә евләнәҹәк, нә
дә әрә ҝедәҹәкләр.+ 36 Он-
лар артыг өлмәјәҹәкләр, чүн-
ки мәләк кими олаҹаг вә ди-
рилдикләри үчүн Алла�ын өв-
ладлары олаҹаглар. 37 О ки
галды өлүләрин дирилмәсинә,
буну �әтта Муса кол �аг-
гындакы ә�валатында Је�ова-
ны “Ибра�имин Алла�ы, Ис�а-
гын Алла�ы вә Јагубун Алла-
�ы” адландырмагла ҝөстәриб.,

38 О, өлүләрин јох, дирилә-
рин Алла�ыдыр, чүнки Онун
үчүн онларын �амысы сағ-
дыр».- 39 Мирзәләрдән бир
нечәси деди: «Устад, јахшы
дедин». 40 Онлар артыг бир
сөз белә сорушмаға ҹүрәт ет-
мирдиләр.

41 Иса онлардан сорушду:
«Неҹә олур ки, Мәси�и Да-
вудун оғлу адландырырлар?¸

42 Ахы Давуд өзү Зәбур кита-
бында белә дејир: “Је�ова Аға-
ма деди: 43 “Дүшмәнләрини
кәтил кими ајағынын алтына
гојанадәк сағымда отур”./

44 Давуд ону “Аға” адланды-
рырса, о, Давудун оғлу неҹә
ола биләр?»

45 Ҹамаат она гулаг асар-
кән о, шаҝирдләринә деди:
46 «Өзүнүзү мирзәләрдән ҝөз-
ләјин. Онлар узун әбаларда
ҝәзмәји, базар мејданларында
ҹамаатдан салам алмағы, сина-
гогларда габаг ҹәрҝәләрдә, зи-
јафәтләрдә јухары башда отур-
мағы севирләр.* 47 Онлар дул
гадынларын евләрини талајыр,
өзләрини мөмин ҝөстәрмәк
үчүн узун-узады дуа едирләр.
Онлара да�а ағыр �өкм кәсилә-
ҹәк».

21 Иса әтрафа ҝөз ҝәзди-
рәндә варлыларын хәзи-

нә габларына ианә� салдыгла-
рыны ҝөрдү.+ 2 Сонра касыб
бир дул гадын да ҝәлиб габа
ики хырда пул� салды., 3 Иса
деди: «Инанын, бу касыб дул
гадын онларын �амысындан
чох пул салды.- 4 Чүнки он-
лар варларынын артыглығын-
дан ианә вердиләр, бу га-
дын исә јохсул ола-ола, долан-
маг үчүн нәји вардыса, �амы-
сыны верди».¸

5 Да�а сонра бәзиләри мә-
бәдин өзүндән, онун ҝө-
зәл дашларла, Алла�а тәг-
дим едилмиш әшјаларла
бәзәдилдијиндән данышанда/

6 о деди: «Елә вахт ҝәлә-
ҹәк ки, бурада ҝөрдүкләри-
низдән даш даш үстә гал-
мајаҹаг, �амысы дағылаҹаг».1

7 Онда Исадан сорушдулар:
«Устад, бунлар нә вахт ола-
ҹаг? Бунларын баш верәҹә-
ји вахт �ансы әламәтдән би-
линәҹәк?»À 8 Иса ҹаваб вер-
ди: «Диггәтли олун ки, сизи
алдатмасынлар.3 Чүнки бир
чохлары мәним адымла ҝәлиб
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WÀb /¾,WÀbÀ -*`jm -*Wf*Æ*-D-

55 ÃºÆWº 4ÀW4ÀWÀWÀ` \W*Æ*-E
Ä*Ñ +d`*/*E Ä*Ñ \`*/* -mbWm-O
W*` ,À fÀabÀWSVWÀ`� \W*Æ*-D¸

�Za*ZW*` /ÀÑjÀbWS YÀZ4À`ÀO
WÀ`SZE Ä¾U/ÀZ ÄÀWÀZ +¾UºV ÀW*O
YÀbWÀ`SZ j*ÑS/S \W*Æ*-D

56 �*VSZ +ºbºZ +dZW*`/*Z
À,,ÀW aS4S bdb*Æ*-W*`E bÀ-S+
1/ÀÆÀVWÀ`E/ aSZ*-\-W*`* ,1`ÀO
ÆÀVWÀ`E 4SZ/*ZW*`* *b*Æ*-W*`E
YÀZSY */mY* Ä¾`À aS4S ]*/O
j*ÑW*`mZ ,À ,*WSWÀ`SZ ¾ZºZÀ
ÄÀbS`ÀÆÀVWÀ`D1 57 �dZdZ a*O
UÀaSZ/À aS4 jÀÑ*/Àb ,1`ÀÆÀVO
aSZS4D 58 �dZ* Ä¾`À /À ¾4ºO
Zº4º Yº/*eSÀ 1bYÀV ºhºZ ZÀ
/1UÀÆÀUSZS4S -*+*-Æ*/*Z /ºO
jºZYÀUSZEÀ 59 hºZVS YÀZ aSO
4SZ /SWSZS4À 1WÀ a¾4WÀ` -\U*O
Æ*¸*YE aS4À 1WÀ ÑSVYÀb ,1`ÀO
ÆÀUÀY VSE /ºjYÀZWÀ`SZS4 aS4À
+*b* +SWYÀUÀÆÀVE a¾4ºZº4ºZ
-*+*¸mZ/* a¾4 /1UÀ +SWYÀO
UÀÆÀVD3 5: �dZ/*Z +*j-*E ,*O
WS/1UZWÀ`SZS4E -\ÑdYO-*`/*O
jmZm4E /\abW*`mZm4 aS4S
ÀWÀ ,1`ÀÆÀVE ÑÀbb* +À4SWÀ`SO
ZS4S ¾W/º`ÀÆÀVWÀ`D4 5; �ÀO
ZSY */mY* Ä¾`À Ñ*Ym aS4À
ZSe`Àb 1/ÀÆÀVDS 5< �dZW*`*
+*fY*U*`*-E +*jmZm4/*Z +S`
bºV +1WÀE ÀaVSV \WY*U*Æ*-Dm

5= ˙¾4ºYWÀ ÑÀU*bmZm4m fSW*a
1/ÀÆÀVaSZS4D U

6> �\jdZW*`mZ 
1`daÀWSO
YS YºÑ*aS`ÀUÀ *W/m¸mZm Ä¾O
`ÀZ/ÀV +SWSZ VSE \E b14WSVWÀ
,S`*Z \W*Æ*-DÄ 65 �Z/* -\U
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ÀÑd/SUUÀ/À \W*ZW*` /*¸W*`*
-*hamZE* jÀÑÀ`/ÀVSWÀ` \`*O
/*Z hmfamZE Àb`*e VÀZ/WÀ`O
/À \W*ZW*` jÀÑÀ`À ÄS`YÀaSZD
66 �ºZVS \ ÄºZWÀ` -Sa*a ÄºZO
WÀ`S \W*Æ*-� ,À +1WÀWSVWÀE +ºO
bºZ U*4mW*ZW*` U1`SZÀ U1bÀÆÀVD
67 � ÄºZWÀ`/À Ñ*YSWÀ -*/mZO
W*`mZE ÀY4SVWS *Z*W*`mZ ,*U
Ñ*WmZ*I+ �d b\`]*-/* +¾UºV YºO
aS+Àb \W*Æ*-D �d f*W- -À4ÀO
+À bdj ÄÀWÀÆÀVE 68 -mWmZÆO
/*Z V1hS`SWÀÆÀVE +ºbºZ ¾WVÀO
WÀ`À ÀaS` *]*`mW*Æ*-D, �*W-O
W*`* ,1`SWÀZ ,*fb -d`b*`*Z*
-À/À` 
1`daÀWSY f*W-W*`mZ
b*]/*¸m *WbmZ/* -*W*Æ*-D-

69 ÁÀYhSZSZ ÄºZÀj/ÀE *U/*E
dW/d4W*`/* ÀW*YÀbWÀ` \W*Æ*-D¸


1`/À /ÀZS4SZ ZÀ`SWbSaSZ/ÀZ
,À h*Wf*W*ZY*amZ/*Z hmfmj
U\Wd b*]Y*U*Z f*W-W*` À4*+ hÀO
VÀÆÀVD 6: �Za*ZW*` -\`fd/*Z
,À U1`SZ º4À`SZÀ ÄÀWÀÆÀV Ñ*O
/SaÀWÀ`S Ä¾4WÀYÀV/ÀZ ÑdjdZd
SbS`ÀÆÀVE hºZVS Ä¾UWÀ`SZ -º,O
,ÀWÀ`S a*`amW*Æ*-D 6; �\Z`*
SZa*Z �¸WdZdZ/ -º/`ÀbWÀE Æ*O
W*W ShSZ/À +dWd//* ÄÀW/SUSZS
Ä¾`ÀÆÀVWÀ`D1 6< �dZW*` U1`SO
ZÀ U1bYÀUÀ +*jW*U*Z/* -*YÀbSO
ZS4S /º4ÀW/S+ +*jmZm4m /SO
VÀW/SZE hºZVS -d`bdWdjdZd4
U*fmZ/m`xD

6= �\Z`* �a* \ZW*`* +d YÀO
aÀWS hÀV/SB w¿ZÆS` *¸*ÆmZ* ,À
+*j-* *¸*ÆW*`* eSVS` ,1`SZDÀ

7> �ZW*`mZ bdYd`Æd-W*Z/mO
¸mZm Ä¾`ÀZ/À +SWS`aSZS4 VSE
b14WSVWÀ U*U ÄÀWÀÆÀVD 75 ˚WÀO
ÆÀ /À +ºbºZ +dZW*`mZ +*j ,1`O
/SUSZS Ä¾`ÀZ/À +SWSZ VSE �WO
W*ÑmZ 	*/j*ÑWm¸m U*fmZ/*O
/m`D 76 
*/mZm4/* a*fW*UmZ
VSE +ºbºZ +dZW*` +d ZÀaSW V1O
hS+ Ä1bYÀYSj +*j ,1`ÀÆÀVD3

77 
1`OÄ¾U U\f \Wd+ Ä1/ÀÆÀVE
*YY* YÀZSY a¾4WÀ`SY -*W*O
Æ*-D4
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78 ½4ºZº4À eSVS` ,1`SZE

º`ÀUSZS4S -*`mZ-dWdWd-E aÀ`O
f\jWd-* ,À ÑÀU*bmZ -*U¸mW*O
`m+ SWÀ UºVWÀYÀUSZ VSE \ ÄºZ
79 ºabºZº4À b\` VSYS -ÀeWÀO
bÀZE, +S` *Z ShSZ/À ÄÀWYÀaSZD
�ºZVS \ ÄºZ U1` º4ºZ/À U*j*O
U*Z ÑÀ` VÀaSZ ºabºZÀ ÄÀWÀÆÀVD
7: �dZ* Ä¾`À /À \U*- /d`dZ-

,À ÑÀ` 4*Y*Z �WW*Ñ* U*W,*O
`mZ¸ VSE +*j ,1`ÀÆÀV +d Ñ*/SO
aÀWÀ`/ÀZ -d`bdW*amZm4 ,À SZO
a*Z �¸WdZdZ -*`jmamZ/* /d`*
+SWÀaSZS4xD/

7; �a* ÄºZ/º4WÀ` YÀ+À//À
,À4 1/S`E Ä1ÆÀWÀ` SaÀ Ä1O
/S+ ˛1UbdZ /*¸mZ/* -*Wm`/mD
7< �ºbºZ f*W- \Zd /SZWÀYÀV
ºhºZ aº+Ñ b14/ÀZ YÀ+À/À ÄÀO
WS`/SD

66 	*af* */W*Z*Z �*U*am4
h¾`ÀV +*U`*Ym1 U*fmZW*O

jm`/mDÀ 6 �¾UºV V*ÑSZWÀ` ,À
YS`4ÀWÀ` f*W-/*Z -\`fd`/dO
W*`E3 \Z* Ä¾`À /À �a*Zm *`*O
/*Z Ä¾bº`YÀV ºhºZ ÀW,1`SjWS
U\W *fb*`m`/mW*`D4 7 �Z/*
"1Ub*Z \Z SVS ÑÀ,*`S/ÀZ +S`S
\W*Z 
ÀÑd/* �aVÀ`UdbdZ º`ÀUSO
ZÀ ÄS`/SDS 8 
ÀÑd/* +¾UºV V*O
ÑSZWÀ`SZ ,À YÀ+À/ `ÀSaWÀ`SO
ZSZ U*ZmZ* Ä1/S+ \ZW*`W*
�a*Zm ÀWÀ ,1`YÀV +*`ÀaSZO
/À /*Zmj/mDm 9 �dE \ZW*`mZ
º`ÀUSZÆÀ \W/dE \ZW*` 
ÀÑd/*O
U* ÄºYºj ]dW ,1`YÀUS -À`*`O
W*j/m`/mW*`D U : 
ÀÑd/* `*O
4mW*j/m ,À �a*Zm Æ*Y**b/*Z
fÀW,Àb ÀWÀ ,1`YÀV ºhºZ eº`O
aÀb *fb*`Y*¸* +*jW*/mD

; �*U*am4 h¾`ÀV +*U`*Ym
ÄÀW/SD ÁÀYSZ ÄºZ 	*af* -d`O
+*Zm VÀaSWS`/SDV < �a* �dbO
`daW* 
ÀÑU*Zm Ä¾Z/À`S+ /1/SB
wÃ1/SZ ,À +S4À 	*af* U1YÀO
US Ñ*4m`W*UmZxDÄ = �ZW*` a\O
`dj/dW*`B wÁ*`*/* Ñ*4m`O
W*U*-Hx 5> �a* Æ*,*+ ,1`/SB
w"ÀÑÀ`À ÄS`ÀZ/À ÀWSZ/À a*fO
am aÀÑÀZÄ *]*`*Z +S` */*Y
Ä¾`ÀÆÀVaSZS4D �ZdZ ÄS`/SO

US 1,À Ä1/SZ* 55 ,À 1, a*ÑSO
+SZÀ +1WÀ /1USZB r�ab*/ a\`dO
jd`E j*ÄS`/WÀ`S SWÀ 	*af* U1O
YÀUSZS Ñ*Zam \b*-/* U1UÀÆÀVsD
56 � */*Y aS4À Udf*`m YÀ`bÀO
+À/À Ñ*4m`W*ZYmj +¾UºV +S`
\b*- Ä¾abÀ`ÀÆÀVD 
1YÀUS \`*/*
Ñ*4m`W*UmZxD 57 "*ÄS`/WÀ`
Ä1b/SWÀ` ,À /\¸`d/*Z /*E ÑÀ`
j1U �a*ZmZ /1/SUS VSYS \W/dD
�ZW*` 	*af* ºhºZ Ñ*4m`Wm-
Ä¾`/ºWÀ`D
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WÀj/SD+ 59 �a* \ZW*`* /1/SB
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5: �ºZVS +d�E �WW*ÑmZ 	*/O
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UÀYxD

5= �\Z`* h¾`ÀV Ä¾bº`/ºE,

�WW*Ñ* jºVº` 1/S+ h¾`ÀUS
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`S+ /1/SB w�d h¾`ÀV aS4SZ d¸O
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24 Сонра онларын арасын-

да гызғын мүба�исә дүш-
дү: онлардан ким да�а бө-
јүкдүр.* 25 Иса онлара деди:
«Халгларын �өкмдарлары он-
лара ағалыг едир, онларын
үзәриндә �акимијјәт сүрәнлә-
ри Һами� кими уҹалдырлар.+

26 Сиз исә белә олмамалысы-
ныз., Гој аранызда бөјүк сајы-
лан кичик кими олсун,- баш-
чылыг едән хидмәтчи кими
олсун. 27 Ким да�а бөјүкдүр:
сүфрәдә отуран, јохса гул-
луг едән? Мәҝәр бөјүк сүфрә-
дә отуран дејил? Мән исә сизә
гуллуг едирәм.¸

28 Амма бүтүн сынагларым
боју/ мәним јанымда1 сиз ол-
мусунуз. 29 Буна ҝөрә Атам
мәнимлә ә�д бағладығы ки-
ми, мән дә падша�лыгда �өкм-
ранлыг етмәк үчүн сизин-
лә ә�д бағлајырамÀ ки, 30 мә-
ним Падша�лығымда сүфрәм-
дә јејәсиниз, ичәсиниз3 вә
тахтда отуруб4 Исраилин он
ики гәбиләсини мү�акимә едә-
синиз.S

31 Шимон, Шимон! Шејтан
сизи буғда кими хәлбир-
дән кечирмәји тәләб едирди.m

32 Амма мән сәнин үчүн Ал-
ла�а јалвардым ки, има-
нын түкәнмәсин. U Сән дә гајы-
данда гардашларынын иманы-
ны мө�кәмләндир».V 33 Бут-
рус исә деди: «Аға, мән
сәнинлә зиндана да, өлүмә
дә ҝетмәјә �азырам».Ä 34 Ан-
ҹаг Иса деди: «Бутрус, буну
бил ки, бу ҝүн хоруз банлама-
мыш сән мәни үч дәфә дана-
ҹагсан».W

35 Сонра Иса шаҝирдләри-
нә деди: «Мән сизи хидмәтә
ҝөндәрәндә өзүнүзлә пул ки-
сәси, �ејбә вә сәндәл ҝөтүрмә-
мишдиниз.Y Бир шејдә корлуг
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чәкдиниз?» Онлар дедиләр:
«Хејр!» 36 Онда Иса деди:
«Инди исә пул кисәси олан
кисәсини, �әмчинин �ејбәсини
дә ҝөтүрсүн. Гылынҹы олма-
јан үст палтарыны сатыб гы-
лынҹ алсын. 37 Буну билин
ки, мәним �аггымда јазыл-
мыш: “Ҹинајәткарлара тај ту-
тулду”, — сөзләри јеринә јетмә-
лидир.* Чүнки �аггымда јазы-
ланлар артыг �әјата кечир».+

38 Онлар дедиләр: «Аға, бура-
да ики гылынҹ вар». Иса деди:
«Кифајәтдир».

39 Иса орадан чыхыб �әми-
шәки кими Зејтун дағына ҝет-
ди. Шаҝирдләри дә далын-
ҹа ҝетдиләр., 40 Ора чатан-
да Иса онлара деди: «Дуа един
ки, ҝүна�а јол вермәјәсиниз».-

41 Өзү исә онлардан бир гә-
дәр� араланды, диз чөкүб
дуа етмәјә башлады: 42 «Ата,
әҝәр истәјирсәнсә, бу ҹамы�
мәндән узаглашдыр. Фәгәт
гој мәним јох, Сәнин истә-
дијин кими олсун».¸ 43 Бу
заман ҝөјдән бир мәләк пеј-
да олуб ону үрәкләндирди./

44 Иса шиддәтли изтираб чә-
кәрәк да�а да �әрарәтлә дуа
едирди1 вә тәри ган дам-
лалары кими јерә дүшүрдү.
45 Иса дуасыны гуртарыб аја-
ға галхды, шаҝирдләринин ја-
нына гајытды вә ҝөрдү ки, он-
лар кәдәрдән үзүлүб јухуја ҝе-
дибләр.À 46 Иса онлара деди:
«Нијә јатырсыныз? Галхын вә
дурмадан дуа един ки, ҝүна�а
јол вермәјәсиниз».3

47 О �әлә данышаркән ора
бир изди�ам ҝәлди. Он ики
�әваридән бири олан Јә�у-
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да бу изди�амын өнүндә иди.
Јә�уда Исаны өпмәк үчүн
она јахынлашды.* 48 Иса она
деди: «Јә�уда, инсан Оғлуну
өпүшлә сатырсан?» 49 Иса-
нын јанындакылар вәзијјәти
баша дүшүб она дедиләр:
«Аға, гылынҹлары ишә салаг?»
50 Һәтта онлардан бири гы-
лынҹла вуруб баш ка�инин нө-
кәринин сағ гулағыны кәс-
ди.+ 51 Анҹаг Иса деди: «Је-
тәр!» Сонра нөкәрин гула-
ғына тохунуб ону сағалтды.
52 Иса ону тутмаға ҝәлән бө-
јүк ка�инләрә, мәбәд рәислә-
ринә вә ағсаггаллара деди:
«Мәҝәр мән гулдурам ки, үс-
түмә гылынҹ вә дәјәнәклә ҝә-
лирсиниз?, 53 Һәр ҝүн мә-
бәддә сизин јанынызда олан-
да- �еч мәни тутмурдунуз?!¸

Амма инди сизин вахтыныз-
дыр, инди зүлмәтин �акимијјә-
тидир»./

54 Онлар Исаны тутуб баш
ка�инин евинә апардылар.1

Бутрус исә бир гәдәр аралы-
дан онларын далынҹа ҝедир-
ди.À 55 Адамлар �әјәтин ор-
тасында тонгал галајыб дөв-
рәсиндә отурдулар. Бутрус да
онларын арасында отурду.3

56 Бу заман гарабашлардан
бири тонгалын јанында оту-
ран Бутрусу ҝөрүб она диггәт-
лә бахды вә деди: «Бу да он-
ларла иди». 57 Лакин Бутрус
данмаға башлады: «Ај баҹы,
мән ону танымырам». 58 Бир
аз сонра башга бир адам ону
ҝөрүб деди: «Сән дә онлардан-
сан». Лакин Бутрус деди: «Јох,
ај киши!»4 59 Тәгрибән бир
саатдан сонра башга бир адам
исрарла деди: «Бу адам онун-
ла иди! Бу да ҹәлиләлидир».
60 Бутрус деди: «Ај киши,
баша дүшмүрәм, сән нә даны-
шырсан?!» Елә �әмин андаҹа,
сөз �әлә онун ағзында икән

хоруз банлады. 61 Аға дөнүб
дүз Бутрусун үзүнә бахды.
Бутрус да Ағанын дедији: «Бу
ҝүн хоруз банламамыш сән
мәни үч дәфә данаҹагсан», —
сөзләрини хатырлады.* 62 О,
чөлә чыхыб �өнкүр-�өнкүр ағ-
лады.

63 Исанын кешијини чәкән-
ләр ону лаға гојуб+ вурмаға,

башладылар. 64 Онлар Иса-
нын үзүнү өртүб ондан со-
рушурдулар: «Һә, пејғәмбәр,
тап ҝөрәк сәни ким вурду?»
65 Она чохлу башга күфрләр
дә дејирдиләр.

66 Нә�ајәт, сә�әр ачылан-
да халгын ағсаггаллары, бө-
јүк ка�инләр вә мирзәләр јы-
ғышдылар- вә Исаны Синед-
рион залына ҝәтириб дедиләр:
67 «Әҝәр Мәси�сәнсә, де, биз
дә биләк».¸ Анҹаг Иса деди:
«Десәм дә инанмајаҹагсыныз.
68 Сиздән сорушсам, ҹаваб
вермәјәҹәксиниз. 69 Лакин
индән белә инсан Оғлу/ гүд-
рәтли Алла�ын сағында отура-
ҹаг».1 70 Буну ешидәндә он-
ларын �амысы деди: «Демәли,
сән Алла�ын Оғлусан?» О ҹа-
ваб верди: «Еләдир ки вар».
71 Онлар дедиләр: «Да�а баш-
га шә�адәт нәјимизә лазым-
дыр? Буну өзүмүз онун дилин-
дән ешитдик».À

23 Сонра �амысы галхыб
Исаны Пилатын јанына

ҝәтирдиләр.3 2 Онлар Иса-
ны тәгсирләндирәрәк4 дејир-
диләр: «Бу адам халгымызы
јолдан чыхарыр, СезараS вер-
ҝи өдәмәји гадаған едир, үстә-
лик, өзүнү Мәси�, падша�
адландырыр».m 3 Пилат он-
дан сорушду: «Сән јә�удилә-
рин падша�ысан?» Иса ҹа-
ваб верди: «Дедијин кими-
дир». U 4 Пилат бөјүк ка�инлә-
рә вә ҹамаата деди: «Мән бу
адамда бир ҝүна� ҝөрмүрәм».V
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5 Амма онлар тәкидлә деди-
ләр: «Бу адам бүтүн Јә�удиј-
јәдә, Ҹәлиләдән тутмуш бураја
кими �әр јердә тәлимләри илә
халгы гызышдырыр». 6 Пи-
лат буну ешидәндә онун Ҹә-
лиләдән олуб-олмадығыны со-
рушду. 7 Биләндә ки, Иса Һи-
родун табелијиндәки бөлҝә-
дәндир, ону Һиродун јанына
ҝөндәрди. Һирод* �әмин вахт
Јерусәлимдә иди.

8 Һирод Исаны ҝөрәндә чох
севинди, нечә вахт иди ки,
ону ҝөрмәк истәјирди. Иса-
нын сәси-сорағы онун гулағы-
на чатмышды.+ О үмид едирди
ки, Иса она бир мөҹүзә ҝөстә-
рәҹәк. 9 Һирод ону узун-уза-
ды сорғу-суала тутду, амма
Иса ҹаваб вермәди., 10 Бөјүк
ка�инләр вә мирзәләр ајаға
галхыр, Исаны �иддәтлә итти-
�ам едирдиләр. 11 Сонра Һи-
род әсҝәрләри илә бирликдә
ону алчалтмаға башлады.- Әј-
нинә ҝөзәл либас ҝејдириб ону
әлә салды.¸ Сонра исә Пила-
тын јанына ҝөндәрди. 12 Һә-
мин ҝүн Һиродла Пилат дост
олдулар, �әрчәнд о вахта кими
бир-биринә дүшмән идиләр.

13 Пилат бөјүк ка�инләри,
рә�бәрләри вә халгы јығыб
14 деди: «Сиз бу адамы јаны-
ма ҝәтириб дединиз ки, о, ҹа-
мааты үсјана галдырыр. Мән
ону сизин гаршынызда дин-
дирдим, анҹаг онда бир ҝүна�
тапмадым. Сизин итти�амла-
рыныз әсассыздыр./ 15 Һи-
род да онда бир тәгсир тапма-
дығындан ону ҝери гајтар-
ды. Бу адам өлүмә лајиг бир
иш ҝөрмәјиб. 16 Буна ҝөрә дә
ону ҹәзаландырыб1 бурахаҹа-
ғам». 17 �—— 18 Онлар исә
бир ағыздан гышгырдылар:
«Ону едам ет! Бараббаны бу-

67B5; � �7 ÀW*,ÀaSZÀ +*fD

рах!»* 19 (Бу адам шә�әрдә
галдырылмыш гијама вә төрә-
дилмиш гәтлә ҝөрә �әбс едил-
мишди.) 20 Пилат јенә дә он-
лара мүраҹиәт етди, чүнки
Исаны бурахмаг истәјир-
ди.+ 21 Онларса: «Ону дирәк-
дә едам ет! Дирәкдә едам
ет!» — дејәрәк гышгырырды-
лар., 22 Пилат үчүнҹү дәфә
онлара деди: «Ахы нијә? Бу
адам нә пис иш ҝөрүб ки? Мән
онда өлүмә лајиг бир шеј тап-
мадым. Ҹәзаландырыб бураха-
ҹағам». 23 Ҹамаат исә да�а
бәркдән бағырараг ону дирәјә
мыхламағы тәләб едирди. Он-
лар о гәдәр бағырдылар- ки,
24 ахырда Пилат тәслим олуб
онларын тәләб етдији �өк-
мү чыхарды. 25 Онларын тә-
ләби илә гијама вә гәтлә ҝөрә
�әбс едилмиш адамы бурахды,
Исаны исә онларын ихтијары-
на верди.

26 Ону едама апараркән
кәнддән ҝәлән киреналы Ши-
мону тутдулар, ишҝәнҹә дирә-
јини� Исанын архасынҹа апар-
маг үчүн онун белинә гој-
дулар.¸ 27 Ҹамаат да Исанын
ардынҹа ҝедирди. Гадынлар
кәдәрдән синәләринә ву-
рур, ондан өтрү ағлајырдылар.
28 Иса чөнүб онлара деди: «Еј
Јерусәлим гызлары, мәндән
өтрү ағламајын. Өзүнүздән,
ушагларыныздан өтрү ағла-
јын./ 29 Ҝүн ҝәләҹәк, инсан-
лар дејәҹәкләр: “Сонсуз, ушаг
доғмамыш, ушаг әмиздирмә-
миш гадынлар нә хошбәхт-
дир!”1 30 О заман инсанлар
дағлара: “Үстүмүзә јыхылын!”,
тәпәләрә: “Бизи өртүн!” — де-
јәҹәкләр.À 31 Әҝәр ағаҹын ҹа-
нында су вар икән белә едир-
ләрсә, ҝөрүн о гурујанда нә
олаҹаг!»
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32 Онунла бирликдә ики

нәфәр ҹинајәткары да еда-
ма апарырдылар.* 33 Онлар
Кәллә адланан јерә ҝәлиб чат-
дылар.+ Орада Исаны вә ҹи-
најәткарлары дирәјә мыхлады-
лар. Бирини Исанын сағында,
о бирини солунда асдылар.,

34 Лакин Иса дејирди: «Ата,
онлары бағышла, чүнки нә ет-
дикләрини билмирләр». Сон-
ра Исанын палтарларыны бө-
лүшдүрмәк үчүн пүшк атды-
лар.- 35 Ҹамаат дуруб бахыр-
ды, рә�бәрләр исә ришхәндлә
дејирдиләр: «Бәс башгалары-
ны хилас едирди? Әҝәр о, Ал-
ла�ын сечдији Мәси�дирсә, гој
өзүнү хилас етсин».¸ 36 Һәт-
та әсҝәрләр дә ону әлә са-
лырдылар. Онлар јахынлашыб
Исаја турш шәраб узадыр/

37 вә дејирдиләр: «Әҝәр сән
јә�удиләрин падша�ысанса,
өзүнү хилас ет!» 38 Исанын
башынын үстүндә лөв�ә вар-
ды. Лөв�әдә јазылмышды: «Бу,
јә�удиләрин падша�ыдыр».1

39 Дирәкдән асылмыш ҹи-
најәткарлардан бири ону тә�-
гир едәрәкÀ дејирди: «Мәҝәр
сән Мәси� дејилсән? Өзүнү дә
хилас ет, бизи дә». 40 Амма
о бириси она аҹыгланыб деди:
«Сән �еч Алла�дан горхмур-
сан? Ахы өзүн дә ејни ҹәза-
ны чәкирсән. 41 Бизә әмәл-
ләримизә ҝөрә ҹәза вериб-
ләр, дүз дә едибләр, бу адам
исә �еч бир пис иш ҝөр-
мәјиб». 42 Сонра үзүнү Исаја
тутуб деди: «Иса, Падша�лы-
ғына ҝәләндә мәни јада сал».3

43 Иса она ҹаваб верди: «Буну
бил:� сән мәнимлә Ҹәннәтдә
олаҹагсан!»4

44 Ҝүнорта саат он ики�
оларды. Бүтүн јер үзүнә га-
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ранлыг чөкдү вә �арадаса
саат үчәдәк� давам етди.*

45 Ҝүнәш ишығы јох иди.
О заман мәбәдин пәрдәси�+

тән ортадан ҹырылды, 46 вә
Иса уҹадан гышгырыб деди:
«Ата, ру�уму Сәнин әлинә әма-
нәт едирәм».- Буну дејиб сон
нәфәсини верди.¸ 47 Јүзба-
шы баш верәнләри ҝөрәндә
Алла�ы мәд� едиб деди: «Бу
адам, доғрудан да, сале� адам
имиш»./ 48 Тамашаја дурмуш
адамлар да баш верәнләри
ҝөрәндә синәләринә вура-
вура дағылышыб ҝетдиләр.
49 Исаны таныјанлар исә кә-
нарда дурмушдулар. Онларын
арасында Ҹәлиләдән онун ар-
дынҹа ҝәлмиш гадынлар вар
иди. Онлар да баш верәнләрин
ша�иди олдулар.1

50 Орада Јусиф адлы сале�
вә хејирха� бир адам варды.
О, Шуранын� үзвү иди.À

51 Бу адам онларын гурдуғу
фәндә, әмәлләринә гол гојма-
мышды. О, Јә�удијјәнин Ари-
матај шә�әриндән иди вә Ал-
ла�ын Падша�лығыны ҝөзлә-
јирди. 52 Јусиф Пилатын ја-
нына ҝедиб ондан Исанын
ҹәсәдини истәди. 53 О, ҹәсә-
ди дирәкдән дүшүрүб3 зәриф
кәтан парчаја сарыды вә га-
јада ојулмуш тәзә бир сәрда-
бәјә гојду.4 54 Һәмин ҝүн Һа-
зырлыг ҝүнүS иди вә артыг
шәнбәm башлајырды. 55 Иса
илә Ҹәлиләдән ҝәлмиш гадын-
лар ҝедиб сәрдабәјә вә ҹәсә-
дин неҹә гојулдуғуна бахды-
лар. U 56 Онлар гајыдыб хош
ијли отлар вә әтирли јағлар �а-
зырладылар. Ертәси ҝүн шән-
бәV олдуғундан Гануна әсасән
истира�әт етдиләр.
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24 Һәфтәнин илк ҝүнү� сә-
�әр тездән онлар �а-

зырладыглары әтирли отлары
да ҝөтүрүб сәрдабәјә ҝәлди-
ләр.* 2 Јахынлашанда ҝөрдү-
ләр ки, сәрдабәнин ағзын-
дакы дашы кәнара јуварла-
јыблар.+ 3 Гадынлар сәрда-
бәјә ҝирәндә орада Исанын
ҹәсәдини тапмадылар., 4 Он-
лар чашбаш галдылар. Бир-
дән јанларында парлаг либас-
да ики нәфәр пејда олду.
5 Гадынлар горхудан онла-
рын үзүнә бахмадылар. Амма
о ики нәфәр онлара деди: «Сиз
нә үчүн дирини өлүләр ара-
сында ахтарырсыныз?- 6 О,
бурада јохдур, дирилиб. Һәлә
Ҹәлиләдә оларкән онун сизә
7 инсан Оғлунун ҝүна�лыла-
рын әлинә вериләҹәји, ди-
рәкдә едам олунаҹағы, анҹаг
үчүнҹү ҝүндә дириләҹәји ба-
рәсиндә дедикләрини јадыны-
за салын».¸ 8 Гадынлар Иса-
нын сөзләрини хатырлады-
лар/ 9 вә сәрдабәдән ҝери
дөнүб �әр шеји он бир �әва-
ријә вә диҝәр шаҝирдләрә да-
нышдылар.1 10 Бу гадынлар
Мәҹдәлли Мәрјәм, Ју�әннә вә
Јагубун анасы Мәрјәм иди. Он-
ларла олан диҝәр гадынлар
да бу �агда �әвариләрә да-
нышдылар. 11 Анҹаг �әвари-
ләр гадынларын дедикләрини
бош шеј саныб онлара инанма-
дылар.

12 Бутрус исә ајаға галхыб
сәрдабәјә гачды вә ичәри бој-
лананда орада кәфәндән башга
бир шеј ҝөрмәди. Бутрус мат-
мәәттәл чыхыб ҝәлди.

13 Елә �әмин ҝүн ики ша-
ҝирд Јерусәлимдән тәгрибән
он бир километр� аралыда јер-
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ләшән Иммас кәндинә ҝедир-
ди. 14 Онлар баш вермиш бу
�адисәләр барәдә араларында
сө�бәт едирдиләр.

15 Шаҝирдләр араларында
данышаркән Иса јахынла-
шыб онларла јанашы ҝетди.
16 Амма онлар Исаны таны-
мадылар.* 17 Иса онлардан
сорушду: «Нә барәдә даны-
шырсыныз?» Шаҝирдләр да-
јандылар. Онлар чох гәмҝин
идиләр. 18 Клеопас адлы ша-
ҝирд она деди: «Сән гәриб-
сән, Јерусәлимдә тәк галыр-
сан ки, хәбәрин јохдур� бу
ҝүнләрдә шә�әрдә нә баш ве-
риб?» 19 Иса онлардан со-
рушду: «Нә олуб ки?» Онлар
ҹаваб вердиләр: «Нәсрани+

Иса илә бағлы �адисәләри де-
јирик. О, Алла�ын вә бүтүн
халгын гаршысында сөздә вә
әмәлдә гүдрәтли бир пејғәм-
бәр иди., 20 Бизим бөјүк ка-
�инләр вә рә�бәрләр исә ону
Пилата тәслим етдиләр.- О да
она өлүм �өкмү кәсиб дирәк-
дә едам етди. 21 Е�, биз исә
үмид едирдик ки, о, Исраили
азад едәҹәк.¸ Артыг бу �адисә-
ләрдән үч ҝүн кечир. 22 Үс-
тәлик, шаҝирдләр арасындакы
гадынлардан бәзиләри дә бизи
лап чашбаш гојублар. Онлар
сә�әр тездән сәрдабәјә ҝетди-
ләр,/ 23 амма онун ҹәсәдини
орада тапмадылар. Ҝәлиб ора-
да гејри-ади бир шеј ҝөрдүк-
ләрини данышдылар. Ҝуја мә-
ләкләр пејда олуб онун сағ ол-
дуғуну сөјләјибләр. 24 Онда
бизимкиләрдән бәзиләри сәр-
дабәјә ҝетдиләр1 вә ҝөрдүләр
ки, �әр шеј гадынларын деди-
ји кимидир. Амма онун өзүнү
ҝөрмәдиләр».
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25 Иса онлара деди: «Еј

ағылсызлар! Еј пејғәмбәр-
ләрин дедикләринә инан-
мајан үрәји �иссијјатсызлар!
26 Мәҝәр Мәси� бу әзаблара
гатлашмалы* вә сонра шәрәфә
чатмалы дејилди?»+ 27 Сонра
Мусадан вә бүтүн Пејғәм-
бәрләрдән, башлајыб Мүгәд-
дәс Јазыларда өзүнә аид олан
шејләри бир-бир онлара иза�
етди.

28 Нә�ајәт, онлар кәндә
чатдылар. Амма Иса өзүнү елә
апарды ки, ҝуја јолуна давам
едир. 29 Онда шаҝирдләр тә-
кид етдиләр: «Артыг ахшам
дүшүр, гаш гаралыр. Бизим-
лә гал». Иса разылашыб ичә-
ри ҝирди. 30 Сүфрәдә оту-
ран заман Иса чөрәји ҝөтү-
рүб дуа етди, сонра бөлүб
онлара верди.- 31 Онда ша-
ҝирдләрин ҝөзү там ачылды
вә ону таныдылар. Лакин Иса
гејб олду.¸ 32 Онлар бир-би-
ринә дедиләр: «Мәҝәр о, јолда
бизимлә данышанда, Мүгәддәс
Јазылары бизә иза� едәндә
үрәјимиз алышыб јанмырды?»
33 Онлар јубанмадан Јерусә-
лимә гајытдылар вә ҝөрдүләр
ки, он бир �әвари вә диҝәр ша-
ҝирдләр бир јерә јығышыблар.
34 Орадакылар дедиләр: «Доғ-
рудан да, Аға дирилиб вә Ши-
мона ҝөрүнүб!»/ 35 Онда ики
шаҝирд дә јолда баш вермиш
�адисәни вә Иса чөрәји бөләр-
кән ону неҹә таныдыгларыны
�амыја данышдылар.1

36 Онлар бүтүн бунлардан
данышаркән Иса өзү орада
пејда олуб: «Сизә салам ол-
сун», — деди.À 37 Амма ша-
ҝирдләр бәрк горхдулар, онла-
ры дә�шәт бүрүдү, елә
зәнн етдиләр ки, габагларын-
дакы ру�дур. 38 Иса онла-
ра деди: «Нијә горхурсунуз?
Нә үчүн үрәјиниздә шүб�әләр

вар? 39 Әлләримә, ајаглары-
ма бахын. Бу, мәнәм. Мәнә то-
хунун, бахын, ахы ру�ун әти вә
сүмүјү олмур, мәндә исә вар».
40 Иса бунлары дејиб әлләри-
ни вә ајагларыны онлара ҝөс-
тәрди. 41 Онлар севинҹ вә
�ејрәт ичиндә идиләр, амма
�әлә дә инана билмирдиләр.
Онда Иса сорушду: «Јемәјә
бир шејиниз вар?» 42 Она
бир тикә гызардылмыш балыг
вердиләр. 43 О, балығы ҝө-
түрүб онларын ҝөзү габағын-
да једи.

44 Сонра Иса белә деди:
«Һәлә сизинлә оланда сизә
мә�з бу �агда данышмыш-
дым.* Сизә демишдим ки, Му-
санын Төвратында�, Пејғәм-
бәрләрин китабында вә Зәбур-
да мәним �аггымда јазыланлар
јеринә јетмәлидир».+ 45 Сон-
ра Иса Мүгәддәс Јазыларын
мәнасыны анламаг үчүн онла-
рын зе�нини там ачды, 46 вә
деди: «Мүгәддәс Јазылар дејир
ки, Мәси� әзаб чәкәҹәк, өлүб
үчүнҹү ҝүндә дириләҹәк,-

47 Јерусәлимдән башлајараг¸

бүтүн халглара/ онун ады
илә ҝүна�ларын бағышлан-
масы1 үчүн төвбә тәблиғ олу-
наҹаг. 48 Сиз бунларын ша-
�иди олаҹагсыныз.À 49 Мән
Атамын вәд етдији әнамы сизә
ҝөндәрәҹәјәм. Она ҝөрә дә ҝөј-
дән ҝәлән ҝүҹү алмајынҹа шә-
�әрдән чыхмајын».3

50 Иса онлары Бејтанијјәјә
кими ҝәтирди, сонра әлләри-
ни галдырыб онлара хејир-дуа
верди. 51 Иса онлара хејир-
дуа верәркән онлардан ајрыл-
ды вә ҝөјә галхды.4 52 Ша-
ҝирдләр она тәзим едиб бөјүк
севинҹлә Јерусәлимә гајытды-
лар.S 53 Онлар даима мәбәд-
дә олурдулар вә Алла�ы мәд�
едирдиләр.m
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	\`/*ZmZ \ b*UmZ/*VmW*`
SY*Z ÄÀbS`S` L8>—86M

55 	W*4À`SZ ¾WºYº L5—5:M
	a* �*`b* SWÀ �À`UÀYÀ
bÀaÀWWS ,1`S` L5;—7;M
	a* 	W*4À`S /S`SW/S` L7<—88M
	a*U* -*`jm adSO-Àa/
Ñ*4m`W*Zm` L89—9;M

56 �À`UÀY 	a*ZmZ *U*¸mZ* U*¸
b¾Vº` L5—55M
	a*ZmZ bÀZbÀZÀWS ÄS`SjS L56—5=M
	a* ¾WÀÆÀUSZS fÀ+À` ,1`S` L6>—7;M
�ÀÑd/SWÀ`SZ SY*Zam4Wm¸m SWÀ
]1U¸ÀY+À`WSV U1`SZÀ U1bS` L7<—87M
	a* /ºZU*Zm fSW*a 1bYÀUÀ
ÄÀWS+ L88—9>M

57 	a* j*ÄS`/WÀ`SZ *U*¸mZm UdUd` L5—6>M
	a* �ÀÑd/*ZmZ a*b-mZ \W/d¸dZd
/1US` L65—7>M
�1ZS ÀY` L75—79M
w�`*Zm4/* YÀÑÀ++Àb \Wa*x L79M
�db`da 	a*Zm /*Z*Æ*- L7:—7<M

58 	a* �WW*Ñ* U*fmZW*jY*¸mZ
U1Ä*ZÀ U\Wd/d` L5—58M
�\WE ÑÀ-S-Àb ,À ÑÀU*b YÀZÀY L:M
	a* Yº-À//Àa `dÑd ,1`ÀÆÀUSZS
,À/ 1/S` L59—75M
�b* YÀZ/ÀZ ºabºZ/º` L6<M

59 ÁÀ-S-S Y1UZÀ YÀaÀWS L5—5>M
�ÀaSÑ VSYS a1,YÀV L55—5;M
¿Z ºabºZ YÀÑÀ++Àb L57M
˙ºZU* 	a*ZmZ j*ÄS`/WÀ`SZÀ
ZSe`Àb 1/ÀÆÀV L5<—6;M

5: 	a*ZmZ j*ÄS`/WÀ`S ¾WºY bÀÑWºVÀaS
SWÀ º4Oº4À L5—8*M
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5 �*jW*Z¸mÆ/* �¾4 ,*` S/SE*
�¾4 �WW*ÑW* S/S+ ,À

�¾4 SW*ÑS ,*`Wm- S/SD, 6 �E
+*jW*Z¸mÆ/* �WW*ÑW* S/SD
7 ÁÀ` j1U \ZdZ ,*aSbÀaSWÀ
Y¾,Æd/ \W/d- ,À \Zad4 Ñ1h +S`
j1U Y¾,Æd/ \WY*/mD

8 �ZdZ ,*aSbÀaSWÀ ÑÀU*b
Y¾,Æd/ \W/d ,À ÑÀU*b SZa*ZW*`
ºhºZ Zd` \W/dD¸ 9 �d Zd` -*O
`*ZWm-/* ]*`W*Um`E/ *ZÆ*- -*O
`*ZWm- \Zd ºabÀWÀUÀ +SWYS`D

: �WW*ÑmZ Ä¾Z/À`/SUS +S`
1WhS ]1U/* \W/dD �ZdZ */m 
ÀÑO
U* S/SD1 ; �E jÀÑ*/Àb ,1`YÀV
ºhºZ ÄÀWYSj/SD �E Zd` Ñ*-O
-mZ/* jÀÑ*/Àb ,1`ÀÆÀV/S VSEÀ
ÑÀ` Æº` SZa*Z \ZdZ ,*aSbÀO
aSWÀ SY*Z ÄÀbS`aSZD < � ¾4º
ÑÀYSZ Zd` /1USW/SE3 *YY* Zd`
Ñ*--mZ/* jÀÑ*/Àb ,1`YÀWS
S/SD

= ÁÀ` Æº` SZa*Zm Zd`W*ZO
/m`*Z ÀaW Zd` /ºZU*U* ÄÀWO

YÀV º4`À S/SD* 5> �E /ºZU*/*
S/SD+ ˙ºZU* \ZdZ ,*aSbÀaSWÀ
Y¾,Æd/ \WYdj/dE, W*VSZ /ºZO
U* \Zd b*ZmY*/mD 55 �E /\¸O
Y* Ud`/dZ* ÄÀW/SE *ZÆ*- f*W-m
\Zd -À+dW 1bYÀ/SD 56 �E \Zd
-À+dW 1/ÀZE \ZdZ */mZ* SY*Z
ÄÀbS`ÀZ ÑÀ` VÀaÀ- �WW*ÑmZ ¾,O
W*/m¸ \WY*- Ñº-d-d ,1`/SD
57 �ZW*` Àb/ÀZO-*Z/*Z /\¸dWO
Y*Um+W*`E SZa*Z SabÀUS SWÀ
/ºZU*U* ÄÀWYÀUS+WÀ`E \ZW*` �WO
W*ÑmZ ¾,W*/W*`m/m`W*`D/

58 �¾4 SZa*Z \Wd+1 *`*Ym4O
/* U*j*/m ,À +S4 \ZdZ Æ*W*O
WmZm Ä¾`/ºVD �dE *b*ZmZ U1Ä*O
ZÀ \¸WdZ*À ,1`/SUS Æ*W*W*
+ÀZ4ÀUS`/SD �E �WW*ÑmZ WºbO
eº SWÀ ,À ÑÀ-S-ÀbWÀ /\Wd
S/SD 59 
ÀÑU* \ZdZ +*`ÀaSZ/À
jÀÑ*/Àb ,1`S`E ZS/* 1/S`/SB
w�ÀZ +d a¾4WÀ`S \ZdZ Ñ*--mZO
/* /1US`/SYB r�ÀZ/ÀZ a\Z`*
ÄÀWÀZ YÀZS ¾bº+ V1h/SE hºZVS

�º-À//Àa `dÑdZ eÀ*WSUUÀbS L8+—5:M
"*ÄS`/WÀ`SZ VÀ/À`S a1,SZÆÀ
/¾ZÀÆÀV L5;—68M
�a* /ºZU*U* -*WS+ ÄÀW/S L69—77M

5; �a*ZmZ ÑÀ,*`SWÀ`WÀ a\Z
/d*am L5—6:M
WW*Ñm b*ZmY*- À+À/S ÑÀU*b
/1YÀV/S` L7M
�ÀaSÑSWÀ` /ºZU*U* YÀfada
/1USWWÀ` L58—5:M
wÁÀ-S-Àb 	ÀZSZ a¾4ºZ/º`x L5;M
w	ÀZSZ */mZm *h/mYx L6:M

5< �ÀÑd/* �a*Zm a*bm` L5—=M
�db`da -mWmZÆmZm SjÀ a*Wm` L5>E 55M
�a*Zm ÁÀZZ*ZmZ U*ZmZ*
*]*`m`W*` L56—58M
�db`da �a*Zm /*Zm` L59—5<M
�a* ÁÀZZ*ZmZ ¾ZºZ/À L5=—68M
�db`da SVSZÆS ,À ºhºZÆº /ÀeÀ
�a*Zm /*Zm` L69—6;M
�a* �SW*bmZ ¾ZºZ/À L6<—8>M
w�*/j*ÑWm¸mY +d /ºZU*/*Z
/1USWx L7:M

5= �a*Zm -*YhmW*Um`W*`E ÀWÀ
a*Wm`W*` L5—;M
�SW*b �a*Zm a\`¸dOad*W*
hÀVS` L<—5:*M
�a*Zm �\W-\b*/* /S`ÀV/À
1/*Y 1/S`WÀ` L5:+—68M
�a* *Z*amZmZ -1U/SZÀ -*Wm` L69—6;M
�a*ZmZ ¾WºYº L6<—7;M
�a*ZmZ /ÀeZS L7<—86M

6> 	À`/*+À +\j/d`I L5—5>M
�a* �ÀÆ/ÀWWS �À`UÀYÀ
Ä¾`ºZº` L55—5<M
�a* j*ÄS`/WÀ`SZÀ Ä¾`ºZº` L5=—67M
�\Y*a jº+ÑÀ 1/S`E a\Z`*
SZ*Zm` L68—6=M
�d bdY*`mZ YÀ-aÀ/S L7>E 75M

65 �a* j*ÄS`/WÀ`SZÀ Ä¾`ºZº` L5—58M
�db`da �a*Zm a1,/SUSZS /1US` L59—5=M
w�d4dW*`mYm +ÀaWÀx L5;M
�a*ZmZ a1,SYWS j*ÄS`/SZSZ
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�1VdZ L68E 69M
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о, мәндән әввәл вар олуб”».*

16 Биз �амымыз онун долғун-
луғундан бә�рәләндик, лүтф
үстүндән лүтф алдыг. 17 Га-
нун Муса васитәсилә верил-
ди,+ лүтф, вә �әгигәт исә Иса
Мәси� васитәсилә ачылды.-

18 Бәшәр өвладларындан �еч
ким �еч вахт Алла�ы ҝөрмә-
мишдир,¸ јалныз Атанын гој-
нунда� олан/ о илкин ила�и
варлыг1 Ону бизә танытды.À

19 Јә�удиләр Јә�јанын ким
олдуғуну3 өјрәнмәк үчүн Јеру-
сәлимдән онун јанына ка�ин-
ләрлә лавилиләри ҝөндәрди.
Јә�ја белә шә�адәт верди:
20 «Мән Мәси� дејиләм». О,
буну ачыг-ашкар деди, суал-
дан гачмады. 21 Белә олдуг-
да онлар сорушдулар: «Бәс
онда кимсән? Олмаја, Илјас-
сан?»4 О: «Хејр», — деди. «Бәл-
кә, �әмин о Пејғәмбәрсән?»S О,
јенә инкар етди. 22 Онда он-
лар дедиләр: «Ахы сән ким-
сән? Өзүн �аггында бир шеј де
ки, бизи ҝөндәрәнләрә ҹаваб
верә биләк». 23 О ҹаваб вер-
ди: «Мән Әшија пејғәмбәрин
дедији,m чөллүкдә: “Је�ованын
јолуну �амарлајын!”U — дејә
ҹар чәкәнин сәсијәм». 24 Ҝә-
ләнләр исә фәрисиләрдән иди-
ләр. 25 Ону јенә сорғу-суала
чәкдиләр: «Әҝәр сән нә Мә-
си�, нә Илјас, нә дә �әмин
о Пејғәмбәр дејилсәнсә, бәс
онда нәјә ҝөрә вәфтиз� едир-
сән?» 26 Јә�ја онлара ҹаваб
вериб деди: «Мән суда вәфтиз
едирәм. Лакин аранызда бир
нәфәр вар, сиз ону танымыр-
сыныз. 27 О, мәндән сонра
ҝәлир, амма мән онун сәндә-
линин бағыны белә, ачмаға ла-
јиг дејиләм».V 28 Бүтүн бун-
лар Бејтанијјәдә, Иордан чајы-

5B5< � �ºadaS `À¸+Àb Y¾,-1USZS +SW/SO
`S`D 5B69 � �º¸ÀbÀ +*fD

нын о бири тајында баш верди.
Јә�ја орада вәфтиз едирди.*

29 Ертәси ҝүн Јә�ја она
тәрәф ҝәлән Исаны ҝөрән-
дә деди: «Будур бәшәријјәтин+

ҝүна�ыны јујан, Алла�ын Гу-
зусу!- 30 “Мәндән сонра ҝә-
лән мәни өтүб кечди, чүнки о,
мәндән әввәл вар олуб”, — дејә
�аггында данышдығым адам
будур.¸ 31 Мән өзүм дә ону
танымырдым, лакин мән суда
вәфтиз едирәм ки, Исраил
ону танысын»./ 32 Јә�ја буну
да тәсдигләди: «Мүгәддәс ру-
�ун ҝөјдән ҝөјәрчин кими ениб
онун үзәриндә галдығыны
ҝөрдүм.1 33 Мән өзүм дә ону
танымырдым. Анҹаг мәни суда
вәфтиз етмәјә ҝөндәрән Алла�
деди: “Мүгәддәс ру�ун кимин
үзәринә енибÀ галдығыны ҝөр-
сән, бил ки, мүгәддәс ру�ла
вәфтиз едән одур”.3 34 Мән
дә буну ҝөрдүм вә тәсдиг ет-
дим ки, о, Алла�ын Оғлудур».4

35 Ертәси ҝүн Јә�ја ики ша-
ҝирди илә бир јердә оланда
36 јол илә ҝедән Исаны ҝө-
рүб деди: «Будур Алла�ын
Гузусу!»S 37 Бу сөзләри еши-
дән �әмин ики шаҝирд Иса-
нын ардынҹа ҝетди. 38 Иса
ҝеријә бахды вә онларын ар-
хадан ҝәлдијини ҝөрәндә со-
рушду: «Нә истәјирсиниз?»
Онлар ҹаваб вердиләр: «Раб-
би, сән �арада галырсан?»
(Рабби «мүәллим» демәкдир.)
39 Иса деди: «Ҝәлин өзүнүз
ҝөрүн». Онлар ҝедиб онун
�арада галдығыны ҝөрдүләр.
Тәхминән ҝүнорта саат дөрд�
оларды. Онлар �әмин ҝүн
Иса илә галдылар. 40 Јә�ја-
нын сөзүнү ешидиб Исанын
ардынҹа ҝедән ики шаҝирддән
бири Шимон Бутрусун гарда-
шы Андреасm иди. 41 О, әв-
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,ÀWÆÀ -*`/*jm "SY\Zd b*]/m
,À /1/SB w�S4 �ÀaSÑS b*]YmO
jm-x* L�ÀaSÑ wYÀaÑ 1/SWO
YSjx /1YÀV/S`DM 86 �E -*`/*O
jmZm �a*ZmZ U*ZmZ* ÄÀbS`O
/SD �a* \Z* +*fm+ /1/SB w
ÀÑU*
\¸Wd "SY\ZE+ SZ/ÀZ +1WÀ aÀZS
�Se* LUdZ*ZÆ* �db`da�M, h*¸mO
`*Æ*-W*`xD

87 �*+*Ñmam ÄºZ �a* ÅÀWSO
WÀUÀ U\WW*ZY*- SabÀ/SD �E �SO
WS]S- b*]m+ /1/SB w�`/mYO
Æ* ÄÀWxD 88 �SWS] /À �Z/O
`1*aW* �db`dadZ /\¸Y* jÀÑÀO
`S \W*Z �1UbaÀU/*/*Z S/SD
89 �SWS] *b*Z*SWS¸ b*]m+
\Z* /1/SB w�S4 �¾,`*b/*� �dO
a*ZmZ U*4/m¸m ,À 	1U¸ÀY+À`O
WÀ`SZ VSb*+mZ/* +ÀÑa 1/SWÀZ
*/*YmE 
daSeSZ/ \¸Wd ZÀa`*ZS
�a*Zm b*]Ymjm-xD 8: �YY*
*b*Z*SW \Z* /1/SB wÁ1h *O
aS`À/ÀZ /À eÀ`WS +S` j1U hmO
f*`Hx �SWS] \Z* Æ*,*+ ,1`/SB
wÃÀW ¾4ºZ +*fxD 8; �a* \Z*
bÀ`Àe ÄÀWÀZ *b*Z*SWS Ä¾`ÀZO
/À \ZdZ Ñ*--mZ/* +1WÀ /1/SB
w�d/d`E 4À``À -À/À` /À +SÆWSO
US \WY*U*Z ÀaW Sa`*SWWSIx1

8< *b*Z*SW a\`dj/dB w�ÀZ
YÀZS Ñ*`*/*Z b*ZmUm`a*ZHx
�a* Æ*,*+ ,1`/SB w�SWS] aÀZS
h*¸m`Y*4/*Z À,,ÀW YÀZ aÀZS
Ä¾`Yºj/ºYD �ÀZ ÀZÆS` *¸*ÆmO
ZmZ *WbmZ/* S/SZxD 8= *b*O
Z*SW /1/SB w�*++SE aÀZ �WW*O
ÑmZ �¸Wda*ZE aÀZ �a`*SWSZ
	*/j*Ñma*ZxDÀ 9> �a* /1/SB
w�ÀZS ÀZÆS` *¸*ÆmZmZ *WbmZO
/* Ä¾`/ºUºYº /1/SUSY ºhºZ
YÀZÀ SZ*Z/mZH �ÀZ +dZW*`/*Z
/* +¾UºV SjWÀ` Ä¾`ÀÆÀVaÀZxD
95 �\Z`* ÀW*,À 1b/SB w�S4S
ÀYSZ 1/S`ÀY VSE aS4 aÀY*ZmZ
*hmW/m¸mZm ,À �WW*ÑmZ YÀO
WÀVWÀ`SZSZ SZa*Z �¸WdZdZ U*O
ZmZ* 1ZS+O-*Wf/m¸mZm Ä¾`ÀO
ÆÀVaSZS4xD3

5:86 � 
Se* ,À �db`da */W*`mZmZ YÀZ*O
am /*j/m`D 5:89 � �º¸ÀbÀ +*fD

6 �dZ/*Z SVS ÄºZ a\Z`* ÅÀO
WSWÀZSZ �*ZÀ jÀÑÀ`SZ/À

b\U S/SD �a*ZmZ *Z*am \`*O
/* S/SD 6 �a* /* j*ÄS`/WÀ`S
SWÀ b\U* /À,Àb \WdZYdj/dD

7 "À`*+ *4*W*Z/* �a*ZmZ
*Z*am \Z* /1/SB w"À`*+W*O
`m U\f/d`xD 8 �ZÆ*- �a* *Z*O
amZ* /1/SB w�dE +S4SY SjSO
YS4 /1USWD �ÀZSY ,*fbmY ÑÀWÀ
ÄÀWYÀUS+xD 9 �Z*am YÀÆWSa/À
fS/YÀb 1/ÀZWÀ`À /1/SB w�S4À
ZÀ /1aÀE \Zd /* 1/SZxD : 
ÀÑdO
/SWÀ`SZ ]*VW*ZY* -*U/*W*`mO
Z** Ä¾`À \`*/* ad ºhºZ *Wbm
À/À/ /*j Vº] ,*`/mD �º]WÀ`SZ
ÑÀ` +S`S -m`f /¾`/ WSb`/ÀZ
*WbYmj *Wbm WSb`À� -À/À` ad
bdbd`/dD ; �a* \ZW*`* /1/SB
w�º]WÀ`S ad SWÀ /\W/d`dZxD
�S/YÀbhSWÀ` Vº]WÀ`S *¸4mO
Z* -À/À` /\W/d`/dW*`D < �\ZO
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Јерусәлимә ҝәлди. 14 О, мә-
бәддә мал-гара, гојун вә ҝө-
јәрчин* сатанлары, �әмчи-
нин отуруб сәррафлыг едәнлә-
ри ҝөрдү. 15 Иса кәндирдән
бир гамчы дүзәлдиб онларын
�амысыны гојун, мал-гара га-
рышыг мәбәддән говду. Сәр-
рафларын масаларыны чеви-
риб пулларыны јерә дағыт-
ды.+ 16 Ҝөјәрчин сатанлара
исә деди: «Јығышдырын бун-
лары бурадан! Бәсдирин Ата-
мын евини базара чевирди-
низ!», 17 Бу заман онун ша-
ҝирдләри Мүгәддәс Јазыларда
дејилән «Сәнин евин үчүн чәк-
дијим гејрәт мәни јандырыб-ја-
хаҹаг»- сөзләрини хатырлады-
лар.

18 Буну ҝөрән јә�удиләр
она дедиләр: «Һансы әламәт-
лә¸ бизә сүбут едә биләр-
сән ки, бунлары етмәјә их-
тијарын вар?» 19 Иса онлара
ҹаваб верди: «Бу мәбәди да-
ғыдын, мән ону үч ҝүнә тикә-
рәм»./ 20 Онда јә�удиләр де-
диләр: «Бу мәбәд гырх алты
илә тикилиб, сән ону үч ҝүнә
неҹә тикәҹәксән?» 21 Анҹаг
Иса мәбәд дејәркән өз бәдәни-
ни нәзәрдә тутурду.1 22 Иса
дириләндән сонра шаҝирдлә-
ри хатырладылар ки, о, буну
дәфәләрлә демишди.À Беләҹә,
онлар �әм Мүгәддәс Јазылар-
дакы бу сөзләрә, �әм дә Иса-
нын сөзләринә инандылар.

23 Иса Јерусәлимдә Пас-
ха бајрамында оларкән хејли
адам онун ҝөстәрдији мөҹүзә-
ләри ҝөрүб онун адына иман
етди. 24 Амма Иса онлара
чох да етибар етмирди, чүнки
�амысыны јахшы таныјырды.
25 Е�тијаҹ јох иди ки, кимсә
она башгасы �аггында бир шеј
данышсын, чүнки о, �әр кәсин
үрәјини ҝөрүрдү.3

3 Фәрисиләрин арасында
Никодем* адлы бир адам

варды. О, јә�удиләрин рә�бәр-
ләриндән бири иди. 2 О, ҝеҹә
вахты Исанын јанына ҝәлиб+

деди: «Рабби�,, биз билирик
ки, сән Алла�ын бизә јолла-
дығы мүәллимсән, чүнки Ал-
ла� ҝүҹ вермәсә,- �еч кәс бу
мөҹүзәләри¸ ҝөстәрә билмәз».
3 Иса она ҹаваб верди: «Буну
бил ки, инсан јенидән� до-
ғулмаса,/ Алла�ын Падша�лы-
ғыны ҝөрә билмәз».1 4 Нико-
дем ондан сорушду: «Адам ар-
тыг бөјүјүбсә, јенидән неҹә
доғула биләр? Мәҝәр о, ана-
сынын бәтнинә ҝириб икин-
ҹи дәфә доғула биләр?» 5 Иса
ҹаваб верди: «Ешит вә аҝа�
ол, суданÀ вә ру�дан3 доғул-
мајан Алла�ын Падша�лығына
ҝирә билмәз. 6 Инсандан ин-
сан, мүгәддәс ру�дан исә ҝөјә
мәхсус олан доғулур. 7 “Је-
нидән доғулмалысыныз” деди-
јимә тәәҹҹүбләнмә. 8 Күләк
истәдији сәмтә әсир. Сән онун
сәсини ешидирсән, амма �ара-
дан ҝәлиб �ара әсдијини бил-
мирсән. Ру�дан доғулмуш �әр
адам да беләдир».4

9 Никодем Исадан соруш-
ду: «Бу неҹә ола биләр?»
10 Ҹавабында Иса деди: «Сән
Исраилин мүәллими ола-
ола белә шејләри билмирсән?
11 Әмин ола биләрсән ки, биз
билдијимизи данышырыг вә
ҝөрдүјүмүзә шә�адәт еди-
рик. Сиз исә шә�адәтими-
зи гәбул етмирсиниз. 12 Мән
сизә јерә аид шејләр �аг-
гында данышанда инанмырсы-
нызса, ҝөјә аид шејләр �аг-
гында данышсам, неҹә инана-
ҹагсыныз? 13 Һеч бир инсан
ҝөјә чыхмајыб,S амма инсан
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Оғлу ҝөјдән ҝәлиб.* 14 Муса
сә�рада иланы јухары галдыр-
дығы кими,+ инсан Оғлу да
јухары галдырылмалыдыр, ки,
15 она иман едән �әр адамын
әбәди �әјаты олсун.-

16 Алла� дүнјаны о гәдәр
севир ки, јеҝанә Оғлуну¸ онун
уғрунда фәда етди. Буну она
ҝөрә етди ки, она иман едән-
ләр мә�в олмасын, онларын
әбәди �әјаты олсун./ 17 Чүн-
ки Алла� Өз Оғлуну бәшә-
ријјәти мү�акимә етмәк үчүн
јох, бәшәријјәти онун васи-
тәсилә хилас етмәк үчүн дүн-
јаја ҝөндәрмишдир.1 18 Она
иман едән мә�кум едилмәјә-
ҹәк,À иман етмәјән исә ар-
тыг мә�кум олунуб, чүнки Ал-
ла�ын јеҝанә Оғлунун адына
иман етмәјиб.3 19 Һөкм үчүн
әсас будур: нур дүнјаја ҝәлди,4

инсанлар исә нуру јох, гаран-
лығы севдиләр, чүнки әмәллә-
ри пис иди. 20 Шәр иш ҝөрән
нура нифрәт едир вә әмәлләри
ифша олунмасын дејә, нура тә-
рәф ҝетмир. 21 Доғру иш ҝө-
рән адам исә нураS тәрәф ҝе-
дир ки, әмәлләринин Алла�ын
ирадәсинә мүвафиг олдуғу ҝө-
рүнсүн».

22 Бундан сонра Иса ша-
ҝирдләри илә бирликдә Јә�у-
дијјә кәндләринә ҝетди вә бир
мүддәт онларла орада галды.
О, ҹамааты вәфтиз едирди.m

23 Јә�ја да Салимин јахынлы-
ғында, Ајнонда вәфтиз едир-
ди, чүнки орада су бол иди. U

Ҹамаат ора ҝәлиб вәфтиз олу-
нурду.V 24 О заман Јә�ја �әлә
�әбс едилмәмишди.Ä

25 Јә�јанын шаҝирдләри
бир јә�уди илә пакланма ба-
рәсиндә мүба�исә етдиләр.
26 Онлар Јә�јанын јанына ҝә-
либ дедиләр: «Рабби, сәнин-
лә Иордан чајынын о тајында
олан адам, кимин �аггында ки

сән шә�адәт вермишдин,* бах,
о вәфтиз едир вә �амы онун
јанына ҝедир». 27 Јә�ја ҹа-
ваб верди: «Инсана ҝөјдән ве-
рилмәсә, о, �еч нә едә бил-
мәз. 28 “Мән Мәси� дејиләм,+

мән онун габағынҹа ҝөндәрил-
миш адамам”, — дедијимә сиз
өзүнүз ша�идсиниз., 29 Ҝә-
лин кимә мәхсусдурса, бәј дә
одур.- Амма бәјин досту бәјин
јанында дуранда вә онун сәси-
ни ешидәндә үрәкдән севинир.
Мән дә беләҹә үрәкдолусу се-
винирәм. 30 О бөјүмәли, мән
исә кичилмәлијәм».

31 Јухарыдан ҝәлән¸ �амы-
дан бөјүкдүр. Јердән олан
исә елә јердәндир вә јерә
аид шејләрдән данышыр. Ҝөј-
дән ҝәлән �амыдан бөјүкдүр./

32 О ҝөрдүјү вә ешитдији шеј-
ләрдән данышыр,1 лакин онун
шә�адәтини �еч кәс гәбул
етмир.À 33 Онун шә�адәтини
гәбул едән Алла�ын �агг ол-
дуғуну тәсдигләјир�.3 34 Ал-
ла�ын ҝөндәрдији шәхс Онун
сөзләрини данышыр.4 Алла�
да ру�уну сәхавәтлә верир.
35 Ата Оғулу севирS вә �әр
шеји онун ихтијарына вериб.m

36 Оғула иман едән әбәди �ә-
јата говушаҹаг.U Оғула итаәт
етмәјәнсә �әјата говушмаја-
ҹаг,V Алла�ын гәзәбинә дүчар
олаҹаг.Ä

4 Аға ешитди ки, фәрисиләр
онун Јә�јадан да�а чох ша-

ҝирд �азырладығыны вә да�а
чох адам вәфтиз етдијини би-
лирләр.W 2 (Әслиндә, Иса өзү
јох, шаҝирдләри вәфтиз едир-
диләр.) 3 Онда Јә�удијјәдән
чыхыб јенидән Ҹәлиләјә јол-
ланды. 4 Иса Сәмәријјәдән
кечиб ҝетмәли иди. 5 О, Сә-
мәријјәнин Сихар шә�әринә
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ҝәлди. Бу шә�әр Јагубун өз
оғлу Јусифә вердији тарла-
нын јахынлығында јерләшир-
ди.* 6 Орада Јагубун гујусу
варды.+ Узун јолдан јорулмуш
Иса гујунун јанында отурмуш-
ду. Ҝүнорта саат он ики�
оларды.

7 Бу заман ораја су далын-
ҹа бир сәмәријјәли гадын ҝәл-
ди. Иса она деди: «Мәнә ич-
мәјә су вер». 8 (Шаҝирдләри
шә�әрә јемәк алмаға ҝетмиш-
диләр.) 9 Сәмәријјәли гадын
Исаја деди: «Неҹә олур ки, сән
јә�уди ола-ола мәндән — сә-
мәријјәли бир гадындан су
истәјирсән?» (Иш орасында-
дыр ки, јә�удиләрлә сәмәриј-
јәлиләр арасында �еч бир мү-
насибәт јохдур.), 10 Иса га-
дына ҹаваб верди: «Әҝәр сән
Алла�ын әнамындан- хәбәрдар
олсајдын вә сәндән су истә-
јән адамын ким олдуғуну бил-
сәјдин, өзүн ондан су истәјәр-
дин, о да сәнә дирилик сују ве-
рәрди».¸ 11 Гадын деди: «Аға,
гују дәриндир, сәнин исә су
чәкмәјә �еч чәлләјин дә јох-
дур. Сәндә дирилик сују �ара-
дандыр? 12 Мәҝәр сән бу гу-
јуну бизә вермиш, өзү дә, оғул-
лары да, мал-гарасы да бура-
дан су ичмиш атамыз Јагубдан
да бөјүксән?» 13 Иса гадына
ҹаваб верди: «Бу сују ичән
�әр бир адам јенә дә сусаја-
ҹаг. 14 Анҹаг мәним верәҹә-
јим судан ичән адам әсла су-
самајаҹаг./ Бу су онун ичин-
дә гајнајыб әбәди �әјат верән
бир чешмә олаҹаг».1 15 Га-
дын она деди: «Аға, мәнә дә бу
судан вер ки, бир дә сусамајым
вә бура су далынҹа ҝәлмәјим».

16 Иса она деди: «Ҝет, әри-
ни дә чағыр, бура ҝәл». 17 Га-
дын ҹаваб верди: «Мәним әрим

8B: � ÁÀ`eÀZB *WbmZÆm a**bD

јохдур». Иса деди: «Дүз де-
дин, әрин јохдур. 18 Сәнин
беш әрин олуб, анҹаг инди ја-
шадығын киши әрин дејил.
Бурасыны дүз дедин». 19 Га-
дын деди: «Аға, ҝөрүрәм сән
пејғәмбәрсән.* 20 Бизим әҹ-
дадларымыз Алла�а бу дағда
ибадәт едибләр, сиз исә дејир-
синиз ки, Алла�а Јерусәлим-
дә ибадәт етмәк лазымдыр».+

21 Иса деди: «Инан мәнә, елә
бир вахт ҝәләҹәк ки, сиз
Атаја нә бу дағда, нә дә Је-
русәлимдә ибадәт едәҹәкси-
низ. 22 Сиз кор-коранә иба-
дәт едирсиниз,, биз исә билик
әсасында ибадәт едирик, чүн-
ки хилас јә�удиләрдән башла-
јыр.- 23 Амма елә бир вахт
ҝәләҹәк ки вә артыг ҝәлиб дә,
Атаја дүзҝүн ибадәт едәнләр
ру�а вә �әгигәтә ујғун ибадәт
едәҹәкләр. Чүнки Ата Она бу
ҹүр ибадәт етмәк истәјәнләри
ахтарыр.¸ 24 Алла� ру�дур�/,
Она ибадәт едәнләр ру�а вә
�әгигәтә ујғун ибадәт етмәли-
дирләр».1 25 Гадын она деди:
«Мән билирәм ки, Мәси� адла-
нан бири ҝәләҹәк. О ҝәләндә
�әр шеји бизә ачыг-ајдын бил-
дирәҹәк». 26 Иса она деди:
«О, мәнәм».À

27 Бу вахт онун шаҝирд-
ләри ҝәлиб чыхдылар. Онлар
Исанын гадынла сө�бәт ет-
дијини ҝөрәндә тәәҹҹүбләнди-
ләр. Амма �еч кәс сорушмады:
«Ондан нә истәјирсән?», «Нијә
онунла данышырсан?» 28 Га-
дын исә сә�әнҝини орада гојуб
шә�әрә ҝетди вә ҹамаата деди:
29 «Ај ҹамаат, ҝедин, ҝөрдү-
јүм бүтүн ишләри мәнә даны-
шан адама бахын. Бәлкә, Мә-
си� елә одур?» 30 Онлар шә-
�әрдән чыхыб Исанын јанына
јолландылар.
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31 Бу вахт шаҝирдләр ону

дилә тутурдулар: «Рабби*, бир
аз јемәк је». 32 Анҹаг Иса он-
лара деди: «Мәним өз јемәјим
вар. Сизин ондан хәбәриниз
јохдур». 33 Шаҝирдләр бир-
бириндән сорушдулар: «Мә-
ҝәр она кимсә јемәк ҝәти-
риб?» 34 Иса онлара деди:
«Мәним јемәјим мәни ҝөн-
дәрәнин ирадәсини јеринә је-
тирмәк+ вә Онун бујурдуғу
иши тамамламагдыр., 35 Мә-
ҝәр өзүнүз демирсиниз ки, би-
чинә �әлә дөрд ај вар? Мән
исә сизә дејирәм: башыны-
зы галдырын вә тарлалара ба-
хын,- мә�сул јетишиб, бичи-
нә �азырдыр. 36 Бичинчи ар-
тыг әмәк�аггыны алыр вә әбә-
ди �әјат үчүн мә�сул јығыр ки,
әкән дә, бичән дә гоша севин-
син.¸ 37 Доғрудан да, јахшы
дејибләр: “Бири әкир, о бири
бичир”. 38 Мән сизи зә�мә-
тини чәкмәдијиниз мә�сулу
бичмәјә ҝөндәрдим. Зә�мәти
башгалары чәкди, сиз исә он-
ларын зә�мәтиндән бә�рәлән-
диниз».

39 О шә�әрдән олан хеј-
ли сәмәријјәли �әмин гады-
нын: «О, ҝөрдүјүм бүтүн иш-
ләри мәнә данышды», — сөз-
ләрини ешидиб Исаја инанды./

40 Буна ҝөрә дә онлар Исанын
јанына ҝәлиб ха�иш етдиләр
ки, јанларында галсын. Иса
орада ики ҝүн галды. 41 Иса-
ны динләјән хејли адам да
она иман етди. 42 Онлар га-
дына дедиләр: «Биз инди јал-
ныз сәнин дедикләринә ҝөрә
она инанмырыг. Чүнки онун
сөзләрини өз гулагларымызла
ешитдик вә билирик ки, о, доғ-
рудан да, дүнјанын хиласкары-
дыр».1

43 Ики ҝүндән сонра Иса
Ҹәлиләјә јолланды. 44 (Ла-
кин Иса өзү дејирди ки, пеј-

ғәмбәр өз ел-обасында �өрмәт
ҝөрмүр.)* 45 О, Ҹәлиләјә ҝә-
ләндә оранын сакинләри ону
хошүзлә гаршыладылар, чүн-
ки онлар Исанын бајрам вах-
ты Јерусәлимдә етдији ишлә-
ри ҝөрмүшдүләр,+ белә ки, өз-
ләри дә бајрама ҝетмишди-
ләр.,

46 Иса јенидән Ҹәлиләнин
Ганә шә�әринә, сују шәраба
чевирдији јерә ҝәлди.- Кәфәр-
на�умда падша�ын бир наи-
би вар иди. Онун оғлу хәстә
јатырды. 47 Бу адам Исанын
Јә�удијјәдән Ҹәлиләјә ҝәлди-
јини ешидәндә онун јанына
ҝетди вә Исадан ха�иш етди
ки, ҝәлиб оғлуну сағалтсын,
чүнки оғлан өлүм ајағында
иди. 48 Амма Иса она деди:
«Сиз әламәт вә мөҹүзә ҝөр-
мәсәниз, өмрүндә инанмаз-
сыныз».¸ 49 Падша�ын наиби
деди: «Аға, нә олар, ҝәл ҝедәк,
гојма оғлум өлсүн». 50 Иса
деди: «Ҝет, оғлун сағалды»./

О, Исанын сөзүнә инаныб ҝет-
ди вә 51 �әлә јолда икән нө-
кәрләри гаршысына чыхыб хә-
бәр вердиләр ки, оғлу сағалыб.
52 О, нөкәрләрдән ушағын нә
вахт сағалдығыны хәбәр алды.
Онлар ҹаваб вердиләр: «Дү-
нән ҝүнорта саат бир� оларды,
ушағын гыздырмасы кечди».
53 Онда наиб баша дүшдү ки,
ушаг Исанын: «Оғлун сағал-
ды»,1 — дедији вахт сағалыб.
Беләҹә, өзү вә бүтүн ев ә�ли
Исаја иман ҝәтирди. 54 Бу,
Исанын Јә�удијјәдән Ҹәлилә-
јә ҝәләркән ҝөстәрдији икинҹи
мөҹүзәÀ иди.

5 Бундан сонра јә�удилә-
рин бир бајрамы3 олаҹаг-

ды. Иса Јерусәлимә ҝетди.
2 Јерусәлимдә, Гојун дарваза-
сы4 јахынлығында сүтунларла
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ә�атә олунмуш, ибраниҹә
�1Ub4*b* адланан бир �овуз
вар иди. 3 Орада чохлу хәс-
тә, кор, шикәст, әл-ајағы гуру-
муш адам узанмышды. 4 �——
5 Онларын арасында отуз сәк-
киз ил иди ки, хәстә олан бир
адам да вар иди. 6 Бу адамын
узун мүддәт хәстә олдуғуну
билән Иса онун орада узанды-
ғыны ҝөрәндә она деди: «Са-
ғалмаг истәјирсән?»* 7 Хәстә
ҹаваб верди: «Аға, бир адамым
јохдур ки, су чалхалананда
мәни �овуза салсын. Мән чата-
наҹан башгасы мәндән әввәл
суја ҝирир». 8 Иса она деди:
«Дур, хәрәјини дә ҝөтүр, ҝет».+

9 О, дәр�ал сағалды, хәрәјини
ҝөтүрдү вә ҝәзмәјә башлады.

О ҝүн шәнбә ҝүнү иди.
10 Јә�удиләр сағалмыш киши-
јә дедиләр: «Бу ҝүн шәнбә ҝү-
нүдүр, хәрәк дашымаг олмаз».,

11 О ҹаваб верди: «Мәни са-
ғалдан белә деди: “Хәрәји-
ни ҝөтүр, ҝет”». 12 Онлар со-
рушдулар: «Бу сөзү сәнә ким
деди?» 13 Сағалмыш адам
билмирди ону ким сағалдыб,
чүнки Иса ҹамаатын арасында
ҝөздән итмишди.

14 Сонра Иса мәбәддә олар-
кән о адамы тапыб деди: «Сән
инди сапсағламсан. Бах, индән
белә ҝүна� ишләмә, јохса да�а
бетәр бәлаја дүчар оларсан».
15 О адам ҝедиб јә�удиләрә
сөјләди ки, она Иса шәфа ве-
риб. 16 Иса бу ишләри шәнбә
ҝүнү ҝөрдүјү үчүн јә�удиләр
ону тәгиб едирдиләр. 17 Ан-
ҹаг Иса онлара деди: «Мәним
Атам индијәдәк ишләјир, мән
дә ишләјирәм».- 18 Буну еши-
дән јә�удиләр ону өлдүрмәк
үчүн да�а чох фүрсәт ахтар-
маға башладылар, чүнки онла-
рын фикринҹә, Иса нәинки

9B8 � �7 ÀW*,ÀaSZÀ +*fD

шәнбәни позур, �әтта Алла�ы
өз Атасы адландырыр* вә өзү-
нү Алла�а тај тутурду.+

19 Иса онлара ҹаваб вер-
ди: «Билин вә аҝа� олун, Оғул
өзүндән бир шеј едә билмәз,
о, јалныз Атасындан ҝөрдү-
јү шејләри едә биләр., Ата
нә едирсә, Оғул да ону едир.
20 Ата Оғулу севир- вә етди-
ји �әр шеји она ҝөстәрир.
Она бунлардан да бөјүк иш-
ләр ҝөстәрәҹәк ки, сиз мәәт-
тәл галасыныз.¸ 21 Ата өлү-
ләри дирилдиб онлара �әјат
вердији кими,/ Оғул да үрә-
ји истәдији адамлара �әјат ве-
рир.1 22 Ата �еч кәси мү�а-
кимә етмир, О, бу сәла�ијјә-
ти Оғула верибÀ ки, 23 �амы
Атаја е�тирам бәсләдији кими,
Оғула да е�тирам бәсләсин.
Оғула �өрмәт етмәјән ону ҝөн-
дәрмиш Атаја да �өрмәт ет-
мир.3 24 Буну билин, мәним
сөзләрими ешидиб мәни ҝөн-
дәрәнә иман едән әбәди �әја-
та говушаҹаг.4 О мә�кум едил-
мәјәҹәк, өлүмдән �әјата кечә-
ҹәк.S

25 Буну билин, елә бир саат
ҝәләҹәк ки вә артыг ҝәлиб дә,
өлүләр Алла�ын Оғлунун сә-
сини ешидәҹәк вә онун сө-
зүнә гулаг асанлар јашајаҹаг.
26 Ата �әјат мәнбәјиm олдуғу
үчүн Оғула да инсанлара �ә-
јат бәхш етмәк ихтијары ве-
риб. U 27 Ата Оғула �өкм кәс-
мәк сәла�ијјәти дә вермиш-
дир,V чүнки о, инсан Оғлу-
дур.Ä 28 Буна �ејрәт етмәјин,
чүнки елә бир вахт� ҝәләҹәк
ки, гәбирләрдә� оланларын �а-
мысы онун сәсини ешидәҹәк,W

29 јахшы иш ҝөрәнләр �әјата
говушмаг үчүн, пис иш ҝөрән-
ләрсә �өкмә дүчар олмаг үчүн
дириләҹәкләр.Y 30 Мән өзба-
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шына �еч бир шеј едә бил-
мәрәм. Атам неҹә дејирсә, елә
дә �өкм едирәм. Чыхардығым
�өкм әдаләтлидир,* чүнки мән
өз истәјими јох, мәни ҝөндә-
рәнин ирадәсини �әјата кечир-
мәјә чалышырам.+

31 Әҝәр өзүм �агда јал-
ныз өзүм ша�идлик етсәј-
дим, шә�адәтим дүз олмазды.,

32 Мәним �аггымда башгасы
да шә�адәт едир вә мән би-
лирәм ки, онун мәним �аг-
гымда вердији шә�адәт доғру-
дур.- 33 Сиз Јә�јанын јаны-
на адам ҝөндәрмишдиниз, о,
�әгигәт барәсиндә шә�а-
дәт етди.¸ 34 Мән инсанла-
рын шә�адәтинә е�тијаҹ дуј-
мурам, бунлары хилас олмағы-
ныз үчүн дејирәм. 35 О адам
ишыг сачан, јанар бир чы-
раг иди, амма сиз гыса мүддәт
онун ишығында шадланмаг
истәдиниз./ 36 Анҹаг мәним
�аггымда Јә�јанын вердији
шә�адәтдән да�а бөјүк шә�а-
дәт вар, чүнки Атамын мәнә
вердији бу тапшырыг, ҝөрдү-
јүм бу ишләр мәним Ата тәрә-
финдән ҝөндәрилдијими тәс-
дигләјир.1 37 Мәни ҝөндәрән
Ата мәним �аггымда Өзү ша-
�идлик едиб.À Сиз нә Онун
сәсини ешитмисиниз, нә дә
үзүнү ҝөрмүсүнүз.3 38 Онун
сөзү сизин гәлбиниздә јаша-
мыр, чүнки Онун ҝөндәрдији
адама инанмырсыныз.

39 Сиз Мүгәддәс Јазылары
арашдырырсыныз,4 елә билир-
синиз ки, бунларын сајәсиндә
әбәди �әјата говушаҹагсыныз.
Һалбуки елә Мүгәддәс Јазыла-
рын өзү мәним �аггымда шә-
�адәт едир.S 40 Анҹаг сиз ја-
ныма ҝәлиб �әјата говушмаг
истәмирсиниз.m 41 Мән ин-
санлардан тәриф ҝөзләмирәм.
42 Јахшы билирәм ки, си-
зин гәлбиниздә Алла�а мә-

�әббәт јохдур. 43 Мән Ата-
мын адындан ҝәлмишәм, сиз
исә мәни гәбул етмирсиниз.
Әҝәр башгасы өз адындан ҝәл-
сәјди, ону гәбул едәрдиниз.
44 Сиз бир-биринизи тәриф-
ләјирсиниз, лакин тәк олан
Алла�ын тәрифини газанма-
ға чалышмырсыныз. Белә �ал-
да, мәнә неҹә инана биләр-
синиз?* 45 Елә билмәјин ки,
мән сизи Атамын гаршысын-
да тәгсирләндирәҹәјәм. Он-
суз да сизи тәгсирләндирән
вар, о да ҝүвәндијиниз Муса-
дыр+. 46 Әҝәр сиз Мусаја
инансајдыныз, мәнә дә инанар-
дыныз, чүнки о, мәним �аг-
гымда јазмышды., 47 Амма
әҝәр онун јаздыгларына инан-
мырсынызса, мәним сөзләри-
мә неҹә инанаҹагсыныз?»

6 Бундан сонра Иса Ҹәли-
лә, јәни Тәбәријјә дәнизи-

нин о бири тајына јоллан-
ды.- 2 Исанын хәстәләри мө-
ҹүзә илә сағалтдығыны ҝөрән
чохлу сајда адам онун далынҹа
ҝедирди.¸ 3 Иса бир даға гал-
хыб шаҝирдләри илә бирлик-
дә орада отурду. 4 Бу �ади-
сә јә�удиләрин Пасха бајра-
мы/ јахынлашан вахт олмуш-
ду. 5 Иса башыны галдырыб
ҝөрдү ки, јанына чохлу адам
ҝәлир. О, Филипә деди: «Бу
адамлар үчүн �арадан чөрәк
алаг?»1 6 Иса нә едәҹәјини
билирди, буну садәҹә Филипи
сынамаг үчүн деди. 7 Филип
ҹаваб верди: «Бу гәдәр адама
�еч ики јүз динарлыг� чөрәк
дә бәс еләмәз ки, �еч олма-
са �әрәси бир тикә јесин».
8 Шаҝирдләрдән бири, Ши-
мон Бутрусун гардашы Анд-
реас деди: 9 «Бурада бир оғ-
лан ушағында беш арпа чөрәји
вә ики балаҹа балыг вар. Амма
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бу гәдәр адам үчүн бунлар нә-
дир ки?»*

10 Иса деди: «Ҹамааты јерә
отурдун». Ора отлуг иди.
Адамлар отурдулар. Кишилә-
рин сајы тәхминән беш мин
нәфәр оларды.+ 11 Иса чө-
рәкләри ҝөтүрүб Алла�а шү-
күр етди вә сонра отуранла-
ра пајлады. Еләҹә дә �әр кәсә
истәдији гәдәр балыг пајлады.
12 Ҹамаат јејиб дојандан сон-
ра Иса шаҝирдләринә деди:
«Артыг галан тикәләри јы-
ғын ки, �еч нә зај олмасын».
13 Шаҝирдләр артыг галан
тикәләри јығдылар, беш арпа
чөрәјиндән он ики долу сәбәт
јығылды.

14 Ҹамаат Исанын мөҹүзә-
ләрини ҝөрәндә деди: «Бу
адам, доғрудан да, дүнјаја
ҝәлмәли олан Пејғәмбәрдир».,

15 Иса билирди ки, онлар ону
зорла падша� етмәк үчүн ҝә-
ләҹәкләр. Буна ҝөрә дә тәк-
тән�а даға галхды.-

16 Ахшамүстү шаҝирдләр
дәнизә тәрәф дүшдүләр¸

17 вә гајыға миниб дәнизин
о бири тајына, Кәфәрна�у-
ма үздүләр. Артыг �ава га-
ралмышды, амма Иса �әлә он-
ларын јанына ҝәлмәмишди./

18 Ҝүҹлү күләк әсдијиндән
дәниз ҹошурду.1 19 Шаҝирд-
ләр авар чәкә-чәкә тәхминән
беш-алты километр� үзмүшдү-
ләр ки, сујун үстү илә јеријиб
гајыға јахынлашан Исаны ҝөр-
дүләр. Онлары ва�имә бүрүдү.
20 Анҹаг Иса онлара деди:
«Мәнәм, горхмајын!»À 21 Ша-
ҝирдләр севинҹәк Исаны га-
јыға ҝөтүрдүләр. Гајыг дәр�ал
мәнзилбашына чатды.3

22 Ертәси ҝүн дәнизин
о бири са�илиндә дурмуш ҹа-
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маат ҝөрдү ки, са�илдә јалныз
бир балаҹа гајыг вар. Онлар
өјрәндиләр ки, Иса шаҝирд-
ләри илә гајыға минмәјиб, ша-
ҝирдләр дәнизә тәк чыхыблар.
23 Ағанын Алла�а шүкүр ет-
дији вә ҹамаатын чөрәк је-
дији јерин јахынлығына Тәбә-
ријјәдән бир нечә гајыг ҝәл-
ди. 24 Адамлар Иса илә ша-
ҝирдләрини орада ҝөрмәјәндә
гајыгларына миниб Исаны ах-
тармаг үчүн Кәфәрна�ума ҝәл-
диләр.

25 Онлар Исаны дәнизин
о бири са�илиндә тапанда де-
диләр: «Рабби�*, сән бура нә
вахт ҝәлдин?» 26 Иса онлара
ҹаваб верди: «Сиз мөҹүзә
ҝөрдүјүнүз үчүн јох, о чөрәк-
ләрдән јејиб дојдуғунуз үчүн
мәни ахтарырсыныз.+ 27 Ха-
раб олуб ҝедән гида үчүн әл-
ләшмәјин, әбәди �әјат, ҝә-
тирән вә даим галан гида-
дан өтрү чалышын. Бу гиданы
сизә инсан Оғлу верәҹәк, чүн-
ки Атамыз Алла� Оғулу бәјә-
ниб вә онун үзәринә мө�үрүнү
вуруб».-

28 Онда адамлар Исаја де-
диләр: «Нә едәк ки, Алла-
�а хош ҝетсин?» 29 Иса он-
лара ҹаваб верди: «Алла�ын
ҝөндәрдији инсана иман етсә-
низ, Она хош ҝедәр».¸ 30 Он-
лар дедиләр: «Бир мөҹүзә ҝөс-
тәр,/ биз дә ҝөрүб сәнә ина-
наг. Нә ҝөстәрә биләрсән?
31 Бизим әҹдадларымыз сә�-
рада манна јејибләр,1 неҹә ки
јазылыб: “Алла� онлара ҝөјдән
чөрәк верди”».À 32 Иса онла-
ра деди: «Буну билин ки,
Муса сизә ҝөјдән ҝәлән �ә-
гиги чөрәји вермәмишди. Ҝөј-
дән ҝәлән �әгиги чөрәји сизә
инди Атам верир. 33 Алла-
�ын вердији чөрәк ҝөјдән ҝә-
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лән вә бәшәријјәтә� �әјат ве-
рән инсандыр». 34 Онлар де-
диләр: «Аға, бизә �әмишә бу
чөрәји вер».

35 Иса онлара деди: «Һә-
јат чөрәји мәнәм. Ардымҹа ҝә-
лән �еч вахт аҹмајаҹаг вә
мәнә иман едән әсла сусама-
јаҹаг.* 36 Амма дедијим ки-
ми, сиз мәни ҝөрсәниз дә
инанмырсыныз.+ 37 Атамын
мәнә вердији �әр кәс ар-
дымҹа ҝәләҹәк. Ардымҹа ҝә-
ләни исә мән �еч вахт гов-
марам., 38 Чүнки мән өзү-
мүн јох, мәни ҝөндәрәнин ира-
дәсини јеринә јетирмәк үчүн-

ҝөјдән ҝәлмишәм.¸ 39 Мәни
ҝөндәрәнин ирадәси исә бу-
дур ки, Онун мәнә вердији
адамлардан �еч бирини итир-
мәјим, ахырынҹы ҝүндә онла-
ры дирилдим./ 40 Бәли, Ата-
мын ирадәси будур ки, Оғулу
гәбул едиб она иман едән �әр
кәс әбәди �әјата1 говушсун.
Мән ахырынҹы ҝүндә ону ди-
рилдәҹәјәм».À

41 Онда јә�удиләр Исанын
«мән ҝөјдән ҝәлмиш чөрә-
јәм»3 сөзләринә ҝөрә дејин-
мәјә башладылар. 42 Онлар
дејирдиләр: «Мәҝәр бу, Ју-
сифин оғлу Иса дејил? Биз
онун атасыны да, анасы-
ны да јахшы таныјырыг.4 Бәс
неҹә олур ки, о дејир: “Мән
ҝөјдән ҝәлмишәм”?» 43 Иса
онлара деди: «Бәсдирин де-
јиндиниз. 44 Әҝәр мәни ҝөн-
дәрмиш Атам ҹәлб етмәсә,
�еч ким мәним ардымҹа ҝәлә
билмәз.S Мән ахырынҹы ҝүн-
дә о адамы дирилдәҹәјәм.m

45 Пејғәмбәрләрин китабында
да јазылыб: “Онларын �амысы
Је�овадан елм алаҹаг”. U Атамы
динләјиб Ондан елм алмыш
�әр бир адам ардымҹа ҝәлир.

:B77 � ÁÀ`eÀZB /ºZU*U*D

46 Атаны јалныз Онун јанын-
дан ҝәлән ҝөрүб,* ондан баш-
га �еч ким ҝөрмәјиб. Атаны
о ҝөрүб.+ 47 Ешидин вә аҝа�
олун, иман едән әбәди �әјата
говушаҹаг.,

48 Мән �әјат чөрәјијәм.-

49 Сизин әҹдадларыныз сә�-
рада манна једиләр, амма
ахырда өлдүләр.¸ 50 Ҝөјдән
ҝәлмиш �әгиги чөрәји јејән-
сә өлмәјәҹәк. 51 Мән ҝөјдән
ҝәлмиш дири чөрәјәм. Бу чө-
рәкдән јејән әбәди јашајаҹаг.
Бәли, бәшәријјәтин �әјаты уғ-
рунда верәҹәјим чөрәк мәним
бәдәнимдир»./

52 Онда јә�удиләр өз ара-
ларында мүба�исәјә башлады-
лар: «Нә? Бу адам бизә өз бә-
дәнини верәҹәк, биз дә
ону јејәҹәјик?!» 53 Иса онла-
ра деди: «Ешидин вә аҝа�
олун, әҝәр инсан Оғлунун бә-
дәнини јемәсәниз, ганыны ич-
мәсәниз, �әјата говушмајаҹаг-
сыныз.1 54 Мәним бәдәним-
дән јејиб ганымдан ичәнин
әбәди �әјаты вар вә мән ахы-
рынҹы ҝүндә ону дирилдәҹә-
јәм.À 55 Мәним бәдәним �әги-
ги гидадыр, ганым �әгиги
ичкидир. 56 Бәдәнимдән је-
јән вә ганымдан ичән мәним-
лә вә�дәтдәдир, мән дә онун-
ла вә�дәтдәјәм.3 57 Неҹә ки
вар олан Атам мәни ҝөндә-
риб вә мән Онун сајәсин-
дә јашајырам, бәдәнимдән је-
јән дә мәним сајәмдә јашаја-
ҹаг.4 58 Ҝөјдән ҝәлмиш чөрәк
будур. О, әҹдадларынызын је-
дији чөрәк кими дејил. Онлар
о чөрәкдән једиләр, амма өл-
дүләр. Бу чөрәји јејән исә әбә-
ди јашајаҹаг».S 59 О, бунлары
Кәфәрна�умда, синагогда вәз
едәркән� сөјләди.

60 Бунлары ешидән ша-
ҝирдләрдән бир чоху деди: «Бу
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нә данышыр?! Бу сөзләрә неҹә
гулаг асмаг олар?!» 61 Иса
шаҝирдләрин буна ҝөрә де-
јиндијини билдијиндән онлара
деди: «Бу сөзләрим сизә хош
ҝәлмәди? 62 Бәс инсан Оғлу-
нун әввәлләр олдуғу јерә га-
јытдығыны* ҝөрсәниз, нә едә-
ҹәксиниз? 63 Һәјаты мүгәд-
дәс ру� верир,+ бәдәндән исә
�еч бир фајда јохдур. Сизә
дедијим сөзләр мүгәддәс ру�-
дандыр, онлар �әјат верир.,

64 Амма аранызда еләләри
вар ки, инанмыр». Иса кимлә-
рин инанмадығыны вә кимин
ону сатаҹағыны габагҹадан
билирди.- 65 О, сөзүнә давам
едиб деди: «Буна ҝөрә сизә де-
дим: “Атам изин вермәсә, ким-
сә јаныма ҝәлә билмәз”».¸

66 Бундан сонра онун ша-
ҝирдләриндән бир чоху өз кө�-
нә мәшғулијјәтләринә гајыт-
ды/ вә да�а онун ардынҹа
ҝетмәди. 67 Онда Иса он ики
�әваридән сорушду: «Бәлкә,
сиз дә ҝетмәк истәјирсиниз?»
68 Шимон Бутрус ҹаваб вер-
ди: «Аға, кимин јанына ҝедәк?1

Әбәди �әјатын сөзләри сәндә-
дир.À 69 Биз инанырыг, били-
рик ки, сән Алла�ын Мүгәддә-
сисән».3 70 Иса онлара деди:
«Сизин он икинизи дә мән сеч-
мишәм,4 анҹаг сиздән бири иб-
лисдир�».S 71 О, буну Шимон
Искәрјутун оғлу Јә�уда �аг-
гында дејирди. Јә�уда он ики
�әваридән бириm олса да, сон-
радан Исаны сатды.

7 Иса Ҹәлиләдә тәблиғ едир-
ди. О, Јә�удијјәјә ҝетмәк

истәмәди, чүнки јә�удиләр ону
өлдүрмәјә фүрсәт ахтарырды-
лар. U 2 Јә�удиләрин Чардаг-
лар бајрамыV јахынлашырды.
3 Исанын гардашларыÄ она де-

:B;> � �dZD /S*+\W\aD �ÀZ*amB +¾ÑO
b*ZhmD

диләр: «Бурада галма, Јә�у-
дијјәјә ҝет, гој шаҝирдләрин
дә етдијин ишләри ҝөрсүн-
ләр. 4 Мәш�урлашмаг истә-
јән адам ҝизлиндә иш ҝөрмәз.
Сән ки белә ишләр ҝөрүрсән,
өзүнү нијә дүнјаја танытмыр-
сан?» 5 Әслиндә, Исанын гар-
дашлары она инанмырдылар.*

6 Буна ҝөрә дә Иса онлара
деди: «Мәним вахтым �әлә
ҝәлмәјиб,+ сизин үчүнсә �әми-
шә мүнасиб вахтдыр. 7 Дүнја
мәнә нифрәт едир, чүнки мән
онун ишләринин шәр олдуғуна
шә�адәт едирәм., Анҹаг сизә
нифрәт етмәсинә сәбәб јохдур.
8 Сиз бајрама ҝедин. Мән исә
ҝетмирәм, чүнки мәним вах-
тым �әлә ҝәлмәјиб».- 9 Иса
онлара бу сөзләри дејиб Ҹәли-
ләдә галды.

10 Анҹаг гардашлары бајра-
ма ҝедәндән сонра Иса да ора
ҝетди. О елә ҝетди ки, �еч ки-
мин хәбәри олмасын. 11 Бај-
рам вахты јә�удиләр ону ах-
тармаға башладылар. Онлар:
«О �арададыр?» — дејә со-
рушурдулар. 12 Ҹамаат ара-
сында онун �аггында чохлу
сөз-сө�бәт ҝәзирди. Бәзиләри
дејирди: «О, јахшы адамдыр».
Башгалары дејирди: «Јох, о,
ҹамааты јолдан чыхарыр».¸

13 Анҹаг јә�удиләрин горху-
сундан/ �еч кәс онун �аггында
ачыг данышмырды.

14 Бајрам јарыдан кечмиш-
ди. Иса мәбәдә ҝәлиб вәз ет-
мәјә башлады. 15 Јә�удилә-
ри �ејрәт бүрүмүшдү. Он-
лар дејирдиләр: «Неҹә олур
ки, бу адам Мүгәддәс Јазыла-
ры1 белә јахшы билир, ахы о,
�еч јердә тә�сил алма-
јыб�?»À 16 Иса онлара ҹаваб
верди: «Вердијим тәлим мә-
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ним дејил, мәни ҝөндәрәнин-
дир.* 17 Алла�ын ирадәсини
јеринә јетирмәк истәјән адам
бу тәлимин Алла�дан олду-
ғуну,+ јохса мәним өзүмдән
данышдығымы ајырд едәҹәк.
18 Өзүндән данышан өзүнә
ад-сан ахтарыр. Анҹаг ону
ҝөндәрәни уҹалтмаг истәјән,

дүз адамдыр, онда әјрилик
јохдур. 19 Мәҝәр Гануну сизә
Муса вермәјиб?- Һалбуки ара-
нызда �еч кәс Гануна әмәл ет-
мир. Мәни нәјә ҝөрә өлдүр-
мәк истәјирсиниз?»¸ 20 Он-
лар ҹаваб вердиләр: «Сәндә
ҹин вар. Ким сәни өлдүр-
мәк истәјир?» 21 Иса онлара
деди: «Мән ҹәми бир иш ҝөр-
дүм, сизсә мәәттәл галмысы-
ныз. 22 Өзүнүз фикирләшин:
Муса сизә сүннәт �аггында га-
нун вериб/ (�әрчәнд сүннәт
Мусадан јох, әввәл јашамыш
әҹдадларымыздан галыб)1 вә
сиз шәнбә ҝүнүндә дә сүннәт
едирсиниз. 23 Әҝәр Мусанын
Гануну позулмасын дејә, шән-
бә ҝүнү сүннәт етмәк олар-
са, бәс онда нә үчүн шәнбә
ҝүнүÀ инсаны тамамилә са-
ғалтдығыма ҝөрә гәзәблән-
мисиниз? 24 Бәсдирин сәт�и
мү�акимә етдиниз, әдаләтлә
мү�акимә един».3

25 Јерусәлим сакинләрин-
дән бәзиләри дедиләр: «Бу,
онларын өлдүрмәк истәдиклә-
ри �әмин адам дејил?4 26 Бир
бахын, о, ачыг-ашкар даны-
шыр, она бир сөз дејән јохдур.
Олмаја, бизим рә�бәрләр онун
Мәси� олдуғуну дүшүнүрләр?
27 Биз бу адамын �аралы ол-
дуғуну билирик,S анҹаг Мәси�
зү�ур едәндә �еч кәс онун �а-
радан ҝәлдијини билмәјәҹәк».
28 Иса мәбәддә вәз едәркән
уҹадан деди: «Сиз мәни таны-
јырсыныз вә мәним �арадан
ҝәлдијими билирсиниз. Анҹаг

мән өзбашына ҝәлмәмишәм.*

Мәни ҝөндәрән ҝерчәкдир, ла-
кин сиз Ону танымырсыныз.+

29 Ону мән таныјырам,, чүн-
ки мән Онун елчисијәм, мәни
О ҝөндәриб». 30 Онда Исаны
тутмаг үчүн бир јол ахтар-
маға башладылар.- Лакин бир
нәфәр дә олсун ону тутмады,
чүнки онун вахты �әлә јетиш-
мәмишди.¸ 31 Бунунла белә,
ҹамаатын ичиндән бир чоху
она иман етди./ Онлар дејир-
диләр: «Мәҝәр Мәси� ҝәлиб бу
адамын ҝөстәрдији мөҹүзәләр-
дән артығыны ҝөстәрәҹәк?»

32 Фәрисиләр Иса �аггын-
да ҝәзән сөз-сө�бәти ешидән-
дә бөјүк ка�инләрлә әлбир
олуб Исаны тутмаг үчүн ке-
шикчи ҝөндәрдиләр. 33 Онда
Иса деди: «Мәни ҝөндәрәнин
јанына гајытмаздан1 әввәл бир
аз да сизинлә галаҹағам.
34 Сиз мәни ахтараҹагсыныз,
амма тапмајаҹагсыныз вә ҝет-
дијим јерә ҝәлә билмәјәҹәкси-
низ».À 35 Јә�удиләр бир-би-
риләринә дедиләр: «Бу адам
�ара ҝедир ки, биз ону тапма-
јаҹағыг? Бәлкә, о, јунанларын
арасында јашајан јә�удиләрин
јанына ҝедиб јунанлары да өј-
рәтмәк фикриндәдир? 36 Ҝө-
рәсән, о, “мәни ахтараҹагсы-
ныз, амма тапмајаҹагсыныз вә
ҝетдијим јерә ҝәлә билмәјәҹәк-
синиз” сөзләри илә нә демәк
истәјир?»

37 Бајрамын3 ән әсас ҝүнү,
ахырынҹы ҝүн ҝәлиб чатды.
Иса галхыб уҹадан деди: «Су-
сајан јаныма ҝәлиб су ичсин.4

38 Ким мәнә иман едәрсә,
Мүгәддәс Јазыларда дејилди-
ји кими, онун “ичиндән дири-
лик сулары ахаҹаг”».S 39 Иса
буну мүгәддәс ру� барәсиндә
дејирди. Она иман едәнләр бу
ру�у тезликлә алаҹагдылар.m

Иса �әлә шанлы мөвгејинә
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галхмадығы үчүн онлар мү-
гәддәс ру�у алмамышдылар.*

40 Бу сөзләрин мүгабилиндә
ҹамаатын арасындан бәзилә-
ри дедиләр: «Бу адам, доғру-
дан да, �әмин о Пејғәмбәр-
дир!»+ 41 Башгалары дејир-
ди: «Бу, Мәси�дир»., Анҹаг
белә дејәнләр дә варды: «Ахы
Мәси� Ҹәлиләдән ҝәлмәли де-
јил.- 42 Мәҝәр јазылмајыб ки,
Мәси� Давудун нәслиндән ола-
ҹаг,¸ Давудун јашадығы Бејт-
лә�м/ кәндиндән1 ҝәләҹәк?»
43 Ҹамаат арасында Исаја
ҝөрә фикир ајрылығы јаранды.
44 Һәтта бәзиләри Исаны тут-
маг истәди, лакин �еч кәс буну
етмәди.

45 Кешикчиләр бөјүк ка�ин-
ләрин вә фәрисиләрин јаны-
на гајыданда онлар сорушду-
лар: «Ону нијә ҝәтирмәди-
низ?» 46 Кешикчиләр ҹаваб
вердиләр: «Биз �әлә өмрүмүз-
дә бу ҹүр данышан адам ҝөр-
мәмишик».À 47 Фәрисиләр он-
лара дедиләр: «Дејәсән, о, сизи
дә јолдан чыхарыб! 48 Ҝөрүн
�еч рә�бәрләрдән вә ја фәри-
силәрдән кимсә она инаныр?3

49 Ганундан хәбәри олмајан бу
ҹамаат исә Алла�ын ләнәти-
нә ҝәлиб». 50 Әввәлләр Иса-
нын јанына ҝәлмиш Никодем
адлы бир фәриси онлара деди:
51 «Мәҝәр бизим Ганун ин-
саны динләмәдән, онун иши-
ни арашдырмадан �өкм кәсмә-
јә јол верир?»4 52 Онлар Ни-
кодемә дедиләр: «Олмаја, сән
дә ҹәлиләлисән? Ахтарсан, ҝө-
рәрсән ки, Ҹәлиләдән пејғәм-
бәр чыхмајаҹаг».�

8 12 Иса јенидән онлара
деди: «Мән дүнјанын ну-

рујам.S Мәним ардымҹа ҝә-
лән әсла гаранлыгда јеримәјә-
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ҹәк. О, �әјат нуруна са�иб
олаҹаг».* 13 Фәрисиләр она
дедиләр: «Сән өзүн-өзүнә шә-
�адәт едирсән, сәнин шә�адә-
тин доғру дејил». 14 Иса он-
лара ҹаваб верди: «Мән өзүм-
өзүмә шә�адәт етсәм дә, мә-
ним шә�адәтим доғрудур.
Чүнки мән �арадан ҝәлдијими
вә �ара ҝедәҹәјими билирәм.+

Сиз исә мәним �арадан ҝәлди-
јими вә �ара ҝедәҹәјими бил-
мирсиниз. 15 Сиз инсан меја-
ры илә мү�акимә едирсиниз,,

мән исә �еч кәси мү�акимә
етмирәм. 16 Мү�акимә етсәм
дә, мәним кәсдијим �өкм доғ-
рудур, чүнки мән тәк дејиләм,
мәни ҝөндәрән Атам мәним-
ләдир.- 17 Бундан әлавә, си-
зин Ганунда да јазылыб: “Ики
нәфәрин шә�адәти доғрудур”.¸

18 Мән өзүм дә өзүм �агда
шә�адәт едирәм, мәни ҝөндәр-
миш Ата да мәним �аггым-
да шә�адәт едир»./ 19 Онлар
Исаја дедиләр: «Сәнин Атан
�арададыр?» Иса ҹаваб вер-
ди: «Сиз нә мәни таныјырсы-
ныз, нә дә Атамы.1 Мәни та-
нысајдыныз, Атамы да таны-
јардыныз».À 20 Иса бу сөзлә-
ри мәбәддә, хәзинә габлары
олан јердә3 вәз едәркән сөјлә-
мишди. Анҹаг �еч кәс ону тут-
мады, чүнки онун вахты �әлә
ҝәлмәмишди.4

21 Иса сөзүнә давам етди:
«Мән чыхыб ҝедирәм. Сиз
мәни ахтараҹагсыныз, бунун-
ла белә, өз ҝүна�ыныз ичин-
дә өләҹәксиниз.S Сиз ҝетди-
јим јерә ҝәлә билмәзсиниз».m

22 Онда јә�удиләр дедиләр:
«Бәлкә, бу, өзүнү өлдүрмәк ис-
тәјир? Бир ҝөрүн нә дејир:
“Сиз ҝетдијим јерә ҝәлә бил-
мәзсиниз”». 23 Иса онлара
деди: «Сиз ашағыдакы аләм-
дәнсиниз, мән исә јухарыда-
кы аләмдәнәм. U Сиз бу дүн-
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U*/*ZamZm4E YÀZ SaÀ +d /ºZU*O
/*Z /1USWÀYD 68 �dZ* Ä¾`À /À
aS4ÀB rÃºZ*ÑmZm4 ShSZ/À ¾WÀO
ÆÀVaSZS4sE P /1/SYD �ºZVS
ÀÄÀ` aS4 SZ*ZY*a*Zm4 VSE
YÀZ \U*YE ÄºZ*ÑmZm4 ShSZ/À
¾WÀÆÀVaSZS4xD 69 �ZW*` �a*O
/*Z a\`dj/dW*`B w�ÀZ VSYO
aÀZHx �a* Æ*,*+ ,1`/SB w
ÀZS
+ºbºZ /1/SVWÀ`SY ÑÀ/À` Ä1bO
/SH 6: �S4À /1USWÀaS h\f a¾O
4ºY ,*`E h\f YÀaÀWÀ SWÀ +*¸Wm
Ñ¾VY VÀaYÀWSUÀYD �ÀZS Ä¾Z/ÀO
`ÀZ Ñ*-/m`D �ÀZ �Z/*Z 1jSbO
/SVWÀ`SYS /ºZU*U* /*ZmjmO
`*YxD* 6; �ZW*` �a*ZmZ aÀO
Y*,S �b* Ñ*--mZ/* /*ZmjO
/m¸mZm +*j* /ºjYÀ/SWÀ`D
6< �\Z`* �a* /1/SB w�S4 SZO
a*Z �¸WdZd Udf*`m -*W/m`*ZO
/*+ YÀZSY \ jÀfa \W/d¸dYd, ,À
¾4ºY/ÀZ Ñ1h +S` j1U 1bYÀ/SUSO
YS +SWÀÆÀVaSZS4D- �b* YÀZÀ ZÀ
¾U`À/S+aÀE YÀZ /À \Zd /*ZmjmO
`*YD 6= �ÀZS Ä¾Z/À`ÀZ YÀO
ZSYWÀ/S`D �E YÀZS bÀV -\UY*O
Um+E hºZVS YÀZ ÑÀYSjÀ �ZdZ
+ÀUÀZ/SUS SjWÀ`S Ä¾`º`ÀYxD¸

7> �a* +dZW*`m /1UÀ`VÀZ f1UWS
*/*Y \Z* SY*Z 1b/SD

75 �a* \Z* SY*Z ÄÀbS`YSj
UÀÑd/SWÀ`À /1/SB w¿ÄÀ` YÀO
ZSY a¾4WÀ`SYÀ /*SY* ÀYÀW
1baÀZS4E /1YÀWSE aS4E ÑÀ-SO
-ÀbÀZE YÀZSY j*ÄS`/WÀ`SYO
aSZS4D 76 �S4 ÑÀ-S-ÀbS /À`V
1/ÀÆÀVaSZS4/ ,À ÑÀ-S-Àb aS4S
*4*/ 1/ÀÆÀVxD1 77 �ZW*` /1O
/SWÀ`B w�S4 �+`*ÑSYSZ ¾,W*/O
W*`mUm-E Ñ1h ,*fb Ñ1h VÀO
aSZ V¾WÀaS \WY*Ymjm-D 1ÆÀ
UÀZS raS4 *4*/ \W*Æ*-amZm4sHx
78 �a* Æ*,*+ ,1`/SB w˚jS/SZ
,À *Ä*Ñ \WdZE ÄºZ*Ñ SjWÀUÀZ
ÑÀ` +S` */*Y ÄºZ*ÑmZ V¾WÀaSO
/S`DÀ 79 ¾VÀ` 1,/À ÑÀYSO
jÀWSV -*WYm`D �¸dW ÑÀYSO
jÀWSV -*Wm`D 7: ¿ÄÀ` �¸dW
aS4S *4*/ 1baÀE aS4E ÑÀ-S-ÀbÀZ
/ÀE *4*/ \W*Æ*-amZm4D 7; �ÀZ

+SWS`ÀY VSE aS4 �+`*ÑSYSZ
¾,W*/W*`mamZm4D �ZÆ*- aS4
YÀZS ¾W/º`YÀV SabÀUS`aSZS4E
hºZVS YÀZSY a¾4WÀ`SY aS4À
V*` 1bYS`D 7< �ÀZ �b*YmZ U*O
ZmZ/* \W*`VÀZ Ä¾`/ºVWÀ`SYS*

aS4À /*Zmjm`*YE aS4 SaÀ ¾4
*b*Zm4/*Z 1jSb/SVWÀ`SZS4S
1/S`aSZS4xD 7= �ZW*` Æ*,*+
,1`/SWÀ`B w�S4SY *b*Ym4 �+O
`*ÑSY/S`xD �a* /1/SB w�S4 �+O
`*ÑSYSZ ¾,W*/W*`m+ \Wa*U/mO
Zm4E �+`*ÑSYSZ Ä¾`/ºUº SjO
WÀ`S Ä¾`À`/SZS4D 8> �S4 SaÀ
SZ/S YÀZSE �WW*Ñ/*Z 1jSb/SO
US ÑÀ-S-ÀbS aS4À a¾UWÀUÀZ */*O
Ym ¾W/º`YÀV SabÀUS`aSZS4D,

�+`*ÑSY +1WÀ Sj Ä¾`YÀYSjO
/SD 85 �S4 *b*Zm4mZ Ä¾`/ºO
Uº SjWÀ`S Ä¾`º`aºZº4xD �ZW*`
/1/SWÀ`B w�S4 +SÆ /\¸dWY*YmO
jm-D �S4SY +S` �b*Ym4 ,*`E
\ /* �WW*Ñ/m`xD

86 �a* \ZW*`* /1/SB w�S4SZ
�b*Zm4 �WW*Ñ \Wa*U/mE aS4
YÀZS a1,À`/SZS4E- hºZVS YÀZ
�WW*Ñ/*Z ÄÀWYSjÀY ,À SZ/S
+d`*/*U*YD �ÀZ ¾4+*jmZ* ÄÀWO
YÀYSjÀYE YÀZS � Ä¾Z/À`S+D¸

87 À ºhºZ YÀZSY /1/SVWÀ`SO
YS +*j* /ºjYº`aºZº4H �ºZVS
a¾4WÀ`SYS /SZWÀUÀ +SWYS`aSO
ZS4D 88 �S4SZ *b*Zm4 �+WSaO
/S` ,À aS4 *b*Zm4mZ *`4dW*O
`mZm ÑÀU*b* V1hS`YÀV SabÀUS`O
aSZS4D/ �E À4ÀW/ÀZ -*bSW/S`D
�E ÑÀ-S-ÀbÀ +*¸Wm -*WY*/mE1

hºZVS \Z/* ÑÀ-S-Àb U\f/d`D
�E ¾4 bÀ+SÀbSZÀ f*a \W*`*- U*O
W*Z /*Zmjm`E hºZVS \E U*W*ZO
hm/m` ,À U*W*ZmZ *b*am/m`DÀ

89 �ÀZ SaÀ ÑÀ-S-ÀbS /*ZmjO
/m¸mY ºhºZ aS4 YÀZÀ SZ*ZO
Ym`amZm4D 8: Á*Zam +S`SO
ZS4 YÀZS ÄºZ*Ñ Sj Ä¾`YÀVO
/À bÀ-aS`WÀZ/S`À +SWÀ`H ¿ÄÀ`
ÑÀ-S-ÀbS /*Zmjm`*Ya*E ZSUÀ
YÀZÀ SZ*ZYm`amZm4H 8; �WO
W*Ñ +ÀZ/ÀaS �WW*ÑmZ a¾4ºO
ZÀ -dW*- *am`D3 �S4 SaÀ �WW*Ñ
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+ÀZ/ÀaS \WY*/m¸mZm4 ºhºZ
YÀZÀ -dW*- *aYm`amZm4xD*

8< �Z/* UÀÑd/SWÀ` /1/SWÀ`B
w˙º4 /1US`SV /ÀI �ÀZ aÀYÀ`SUO
UÀWSaÀZE+ ¾4º /À ShSZ/À ÆSZ
\bd`d+xD, 8= �a* Æ*,*+ ,1`O
/SB w�ÀZ/À ÆSZ U\f/d`D �ÀZ
�b*Y* 1ÑbS`*Y +ÀaWÀUS`ÀYD
�S4 SaÀ YÀZÀ Ñ¾`YÀb -\UYd`adO
Zd4D 9> �ÀZ ¾4ºYº jÀ`ÀeWÀZO
/S`YÀV SabÀYS`ÀYD- �ÀZS jÀO
`ÀeWÀZ/S`YÀV SabÀUÀZ ,*`D �E
ÑÀY /À Ñ*VSY/S`D 95 �SWSZ
,À *Ä*Ñ \WdZE YÀZSY a¾4ºYÀ
ÀYÀW 1/ÀZ */*Y* ¾WºY U\f/d`xD¸
96 
ÀÑd/SWÀ` /1/SWÀ`B w˙\¸O
`d/*Z /*E aÀÑ, 1bYÀYSjSVD
�ÀZ/À ÆSZ ,*`D �+`*ÑSY /ÀE
]1U¸ÀY+À`WÀ` /À ¾Wº+WÀ`E aÀZ
SaÀ /1US`aÀZ VSB r�ÀZSY a¾4ºO
YÀ ÀYÀW 1/ÀZ */*Y Ñ1h ,*fb
¾WYÀUÀÆÀVsD 97 �ÀÄÀ` aÀZ ,ÀO
e*b 1bYSj *b*Ym4 �+`*ÑSYO
/ÀZ +¾UºVaÀZH 	1U¸ÀY+À`WÀ` /À
¾Wº+WÀ`D �ÀZ ¾4ºZº VSY Ñ1a*+
1/S`aÀZHx 98 �a* Æ*,*+ ,1`O
/SB w¿ÄÀ` YÀZ ¾4ºYº jÀ`ÀeO
WÀZ/S`aÀU/SYE \Z/* +d jÀ`Àe
Ñ1h ZÀ \W*`/mD �ÀZS jÀ`ÀeO
WÀZ/S`ÀZ �b*Y/m`D/ �S4 �Zd
¾4 �WW*ÑmZm4 a*Zm`amZm4D
99 �YY* �Zd -ÀbSUUÀZ b*ZmO
Ym`amZm4E1 YÀZ SaÀ �Zd b*ZmO
Um`*YDÀ ¿ÄÀ` YÀZ /1aÀU/SY VSE
�Zd b*ZmYm`*YE aS4SZ VSYS
U*W*Zhm \W*`/mYD �ZÆ*- YÀZ
�Zd b*ZmUm`*Y ,À �ZdZ a¾O
4ºZÀ ÀYÀW 1/S`ÀYD 9: �b*Zm4
�+`*ÑSY YÀZSY ÄºZºYº Ä¾`ÀO
ÆÀUS ºhºZ h\f a1,SZS`/SD �E
YÀZSY ÄºZºYº Ä¾`/º ,À j*/O
W*Z/mxD3 9; �Z/* UÀÑd/SWÀ`
/1/SWÀ`B w�ÀZSZ Ñ1h ÀWWS U*O
jmZ /* U\f/d`E aÀZ �+`*ÑSO
YS Ä¾`YºaÀZHIx 9< �a* /1/SB
w�SWSZ ,À *Ä*Ñ \WdZE �+`*ÑSY
/\¸dWY*4/*Z À,,ÀW YÀZ ,*`
S/SYxD4 9= �ZW*` /*j Ä¾bºO
`º+ \Zd /*jW*Y*- SabÀ/SWÀ`D
�ZÆ*- �a* ÄS4WÀZ/S ,À YÀ+À/O
/ÀZ hmf/mD

= �a* U\WW* Ä1/À`VÀZ *Z*O
/*ZÄÀWYÀ +S` V\` Ä¾`/ºD

6 "*ÄS`/WÀ` \Z/*Z a\`dj/dO
W*`B w�*++S�*E +d */*Y ZSUÀ
V\` /\¸dWd+H �dE \ZdZ ¾4 ÄºZ*O
ÑmZ* Ä¾`À/S`E U\fa* ,*WS/1UZO
WÀ`SZSZHx 7 �a* Æ*,*+ ,1`O
/SB wÀ ¾4 ÄºZ*ÑmZ* Ä¾`À/S`E
ZÀ /À ,*WS/1UZWÀ`SZSZD �d \ZO
/*Z ¾b`º/º` VSE \ZdZ +d Ñ*O
WmZ/* SZa*ZW*` �WW*ÑmZ SjO
WÀ`SZSZ j*ÑS/S \WadZW*`D+

8 ÁÀWÀ VSE ÄºZ/º4/º`E YÀZS
Ä¾Z/À`ÀZSZ SjWÀ`SZS Ä¾`YÀO
WSUSVD, Ã1ÆÀ U*fmZW*jm`D Ã1ÆÀ
Ñ1h VÀa Sj Ä¾`À +SWYÀ4D
9 À -À/À` VS /ºZU*/*U*YE YÀZ
/ºZU* ºhºZ Zd`*YxD- : �\Z`*
\E U1`À bº]º`/ºE bº]º`ÆÀUS SWÀ
b\`]*¸m -*`mj/m`m+ ]*Whm-
/º4ÀWb/S ,À V\` */*YmZ Ä¾4O
WÀ`SZÀ U*f/mD¸ ; �\Z`* \Z*
/1/SB wÃ1b "SW*Y Ñ\,d4dZ/*
º4ºZº UdxD L"SW*Y w*f*` adx
/1YÀV/S`DM � Ä1/S+ º4OÄ¾4ºZº
UdU*Z VSYS Ä¾4WÀ`S *hmW/m ,À
Ä1`S -*Umb/mD/

< �Z/* -\ZjdW*` ,À \ZdZ +d
,*fb* -À/À` /SWÀZhS \W/d¸dZd
Ä¾`ÀZWÀ` /1/SWÀ`B w�dE À,,ÀWO
WÀ` \bd`d+ /SWÀZhSWSV 1/ÀZ
*/*Y /1USWHx = �À4SWÀ`S /1O
US`/SB wÁÀE +d ÑÀYSZ /SWÀZhSO
/S`xD ˙SÄÀ`WÀ`SB w
\fE +d \ /1O
USWE a*/ÀÆÀ \Z* \fj*Um`xE P /1O
US`/SWÀ`D � SaÀ /1US`/SB w�dE
YÀZÀYxD 5> �Z/*Z a\`dj/dO
W*`B w�Àa Ä¾4WÀ`SZ Z1ÆÀ *hmWO
/mHx 55 � Æ*,*+ ,1`/SB w�a*
*/mZ/* +S` */*Y ]*Whm- /ºO
4ÀW/S+ Ä¾4WÀ`SYÀ U*f/mE a\ZO
`* /* /1/S VSE Ä1/S+ "SW*YO
/* º4OÄ¾4ºYº UdUdYD1 �ÀZ Ä1/S+
\`*/* º4ºYº Ud/dY ,À Ä¾4WÀO
`SY *hmW/mxD 56 �ZW*` a\O
`dj/dW*`B w� /1/SUSZ */*Y Ñ*O
`*/*/m`Hx � Æ*,*+ ,1`/SB wÀ
+SWSYxD

=:6 � �ÀÑd/S `dÑ*ZSWÀ`SZÀ ,1`SWÀZ jÀO
`ÀeWS */D
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13 Онлар әввәлләр кор ол-

муш адамы фәрисиләрин ја-
нына ҝәтирдиләр. 14 Иш ора-
сында иди ки, Исанын пал-
чыг дүзәлдиб бу адамын
ҝөзләрини ачдығы* ҝүн шән-
бә ҝүнү иди.+ 15 Инди дә
фәрисиләр ондан ҝөзләринин
неҹә ачылдығыны сорушмаға
башладылар. О ҹаваб верди:
«О адам ҝөзләримә палчыг јах-
ды, мән ҝөзләрими јудум вә
ҝөрмәјә башладым». 16 Фә-
рисиләрдән бәзиләри дедиләр:
«О адам Алла�дан дејил, чүн-
ки о, шәнбәни, позур». Диҝәр-
ләри исә дедиләр: «Ҝүна�лы
адам бу ҹүр мөҹүзәләри неҹә
ҝөстәрә биләр?»- Бу сәбәбдән
онларын арасында фикирајры-
лығы јаранды.¸ 17 Онлар јенә
дә кордан сорушдулар: «Инди
ки о, сәнин ҝөзләрини ачыб,
онун барәсиндә нә дејә биләр-
сән?» О ҹаваб верди: «О адам
пејғәмбәрдир».

18 Јә�удиләр бу адамын ва-
лидејнләрини чағыртдырма-
јынҹа онун әввәлләр кор
олдуғуна вә сонрадан сағал-
дығына инанмадылар. 19 Он-
лар онун ата-анасындан со-
рушдулар: «Бу, сизин оғлунуз-
дур? О, кор доғулуб? Бәс
неҹә олду ки, инди ҝөрүр?»
20 Онун валидејнләри деди-
ләр: «Бәли, бу бизим оғлу-
муздур вә о, кор доғулуб.
21 Амма ҝөзләри неҹә ачы-
лыб, буну ким едиб, хәбәри-
миз јохдур. Өзүндән сорушун,
јекә кишидир. Гој өзү десин».
22 Онун ата-анасы јә�удиләр-
дән горхдуглары үчүн/ белә
дедиләр. Чүнки јә�удиләр сөз
гојмушдулар ки, Исаны Мәси�
кими гәбул едәнләри синагог-
дан говсунлар.1 23 Валидејн-
ләри буна ҝөрә дедиләр: «Јекә
кишидир, өзүндән сорушун».

24 Белә олдугда онлар әв-
вәлләр кор олмуш адамы тәк-
рарән чағырыб дедиләр: «Ал-
ла� ешгинә, бизә дүзүнү сөј-
лә. Биз билирик ки, о адам ҝү-
на� са�ибидир». 25 О ҹаваб
верди: «О адамын ҝүна� са-
�иби олуб-олмадығы барәсин-
дә �еч нә дејә билмәрәм.
Бир шеји билирәм ки, мән
кор идим, инди исә ҝөрү-
рәм». 26 Онлар сорушдулар:
«О, сәнә нә етди? Ҝөзләри-
ни неҹә ачды?» 27 О адам ҹа-
ваб верди: «Мән сизә дедим,
сизсә �еч гулаг асмадыныз.
Нијә јенә сорушурсунуз? Бәл-
кә, сиз дә онун шаҝирди ол-
маг истәјирсиниз?» 28 Онлар
кинајә илә дедиләр: «Өзүн-
сән онун шаҝирди! Биз Муса-
нын шаҝирдијик. 29 Биз би-
лирик ки, Муса илә Алла� да-
нышыб, бу адамы исә ким ҝөн-
дәриб, билмирик». 30 О деди:
«Елә тәәҹҹүблүсү дә одур ки,
сиз онун ким тәрәфиндән ҝөн-
дәрилдијини билмирсиниз, ан-
ҹаг о, мәним ҝөзләрими ачыб.
31 Биз билирик ки, Алла� ҝү-
на�лы адамлары динләмир,*

лакин Онун ирадәсини јери-
нә јетирән мөминләри динлә-
јир.+ 32 Та гәдимдән индијә-
дәк ешидилмәјиб ки, кимсә
анаданҝәлмә корун ҝөзләри-
ни ачсын. 33 Әҝәр бу адамы
Алла� ҝөндәрмәсәјди, о, �еч
нә едә билмәзди»., 34 Онлар:
«Сән ҝүна� ичиндә доғулму-
сан, инди бизә ағыл өјрәдәҹәк-
сән?» — дејиб ону бајыра атды-
лар.-

35 Иса јә�удиләрин ону ба-
јыра атдығыны ешидәндә ону
тапыб деди: «Инсан Оғлуна
иман едирсән?» 36 О ҹаваб
верди: «О кимдир, аға? Сөјлә,
она иман едим». 37 Иса деди:
«Сән ону ҝөрмүсән вә о, инди
сәнинлә данышыр». 38 Онда
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заман јә�удиләр ону дөврә-
јә алыб дедиләр: «Сән нә
вахта гәдәр бизи интизар-
да гојаҹагсан? Әҝәр Мәси�-
сәнсә, ачыг де». 25 Иса ҹа-
ваб верди: «Мән сизә деми-
шәм, сиз исә инанмырсыныз.
Атамын ады илә ҝөрдүјүм иш-
ләр мәним �аггымда шә�адәт
едир.* 26 Сиз исә инанмыр-
сыныз, чүнки мәним гојунла-
рымдан дејилсиниз.+ 27 Мә-
ним гојунларым сәсимә гулаг
асырлар, мән онлары таныјы-
рам вә онлар мәним ардым-
ҹа ҝәлирләр., 28 Мән онлара
әбәди �әјат- верәҹәјәм. Онлар
�еч вахт мә�в олмајаҹаглар.
Һеч кәс онлары әлимдән дар-
тыб ала билмәз.¸ 29 Атамын
мәнә вердикләри �әр шејдән
гијмәтлидир вә �еч ким онла-
ры Атамын әлиндән ала бил-
мәз./ 30 Атамла мән вә�дәт-
дәјик».1

31 Јә�удиләр јенә дә даш
ҝөтүрүб ону дашламаг истә-
диләр. 32 Иса онлара деди:
«Мән Атамын бујруғу илә сизә
чохлу јахшы ишләр ҝөстәр-
дим. Бу ишләрин �ансына
ҝөрә мәни дашламаг истәјир-
синиз?» 33 Јә�удиләр ҹаваб
вердиләр: «Биз сәни јахшы иш-
ләринә ҝөрә јох, күфр даныш-
дығын үчүнÀ дашламаг истәји-
рик. Чүнки сән инсан олдуғун
�алда, өзүнү Алла� јеринә го-
јурсан». 34 Иса онлара деди:
«Мәҝәр сизин Ганунда јазыл-
мајыб: “Демишәм: “Сиз ила�-
ларсыныз�”?3 35 Әҝәр Ал-
ла� мә�кум етдији адамлары
Өз кәламында “ила�”4 адлан-
дырырса вә Мүгәддәс Јазы-
ларда јазылан силинә бил-
мәз, 36 нәјә ҝөрә сиз “Мән
Алла�ын Оғлујам�”S дедијим
үчүн мәнә, Атанын сечиб�

5>B78 � �*fd/ *WW*Ñ VSYSaSZS4D 5>B7:
� �º¸ÀbÀ +*fD � �*fd/ Yº-À//Àa 1/S+D

дүнјаја ҝөндәрдији адама “сән
күфр данышырсан” дејирси-
низ? 37 Әҝәр мән Атамын бу-
јурдуғу ишләри ҝөрмүрәмсә,
мәнә инанмајын. 38 Јох әҝәр
бу ишләри ҝөрүрәмсә, мәнә
инанмасаныз да, ҝөрдүјүм иш-
ләрә инанын* ки, Атанын мә-
нимлә, мәним дә Ата илә вә�-
дәтдә олдуғуму дәрк едиб би-
ләсиниз».+ 39 Онлар јенә дә
Исаны тутмаг истәдиләр, ан-
ҹаг Иса онларын әлиндән гур-
тулду.

40 Иса Иордан чајынын
о тајына, Јә�јанын вәфтиз ет-
мәјә башладығы јерә, ҝетди вә
орада галды. 41 Онун јанына
чохлу адам ҝәлди. Онлар де-
јирдиләр: «Јә�ја �еч бир мөҹү-
зә ҝөстәрмәсә дә, онун бу адам
�аггында дедији �әр сөз доғру
чыхды».- 42 Орада бир чох-
лары Исаја иман ҝәтирди.

11 О заман Мәрјәмин вә ба-
ҹысы Мартанын¸ јаша-

дығы Бејтанијјә кәндиндә Ила-
зәр адында бир адам хәстә ја-
тырды. 2 Бу, Ағанын ајагла-
рыны әтирли јағла јағлајыб
сачы илә силән Мәрјәм иди./

Хәстә јатан Илазәр онун гар-
дашы иди. 3 Баҹылар Исаја
хәбәр ҝөндәрдиләр: «Аға, әзиз
достун хәстәдир». 4 Иса буну
ешидәндә деди: «Бу хәстәлик
өлүмә апармыр. Бу хәстәлик
Алла�ы уҹалдаҹаг,1 Алла�ын
Оғлу да онун васитәсилә уҹа-
лаҹаг».

5 Иса Марта илә баҹысы-
ны вә Илазәри чох истәјирди.
6 Анҹаг Илазәрин хәстәлән-
дијини ешидәндә ики ҝүн дә
олдуғу јердә галды. 7 Сонра
шаҝирдләринә деди: «Ҝәлин
јенә Јә�удијјәјә ҝедәк». 8 Ша-
ҝирдләри дедиләр: «Рабби�,À
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јә�удијјәлиләр тәзәликҹә сәни
дашламаг истәјирдиләр,* сән-
сә јенә ора ҝедирсән?» 9 Иса
ҹаваб верди: «Мәҝәр ҝүндүз
он ики саат давам еләмир?+

Ҝүндүз ҝәзәнин ајағы �еч нәјә
илишмир, чүнки о, бу дүнја-
нын ишығыны ҝөрүр. 10 Ла-
кин ҝеҹә ҝәзәнин ајағы мүтләг
нәјәсә илишәҹәк, чүнки о, зүл-
мәтдәдир».

11 Иса бунлары дејәндән
сонра әлавә етди: «Досту-
муз Илазәр јухуја ҝедиб,, мән
исә ону ојатмаға ҝедирәм».
12 Шаҝирдләр дедиләр: «Аға,
јатырса, демәли, сағалаҹаг».
13 Иса онун өлдүјүнү дејир-
ди, онларса елә билдиләр ки,
Иса ади јухудан данышыр.
14 Онда Иса ачыг деди: «Ила-
зәр өлүб.- 15 Мәним орада
олмамағым сизин хејринизә-
дир, чүнки инди сизин има-
ныныз мө�кәмләнәҹәк. Ду-
рун, онун јанына ҝедәк».
16 Бу вахт Әкиз ләгәбли То-
мас о бири шаҝирдләрә деди:
«Ҝәлин ҝедәк, биз дә онунла
өләк».¸

17 Иса ораја ҝәләндә өјрән-
ди ки, Илазәр артыг дөрд ҝүн-
дүр сәрдабәјә гојулуб. 18 Беј-
танијјә Јерусәлимин јахынлы-
ғында, орадан тәхминән үч ки-
лометр� аралыда јерләширди.
19 Марта илә Мәрјәмә гардаш-
ларына ҝөрә башсағлығы вер-
мәјә хејли јә�уди ҝәлмиш-
ди. 20 Марта ешидәндә ки,
Иса ҝәлир, онун габағына чых-
ды, Мәрјәм/ исә евдә галды.
21 Марта Исаја деди: «Аға,
сән бурада олсајдын, гарда-
шым өлмәзди. 22 Анҹаг инди
дә әминәм ки, Алла�дан нә ис-
тәсән, сәнә верәҹәк». 23 Иса
она деди: «Гардашын дирилә-
ҹәк». 24 Марта деди: «Били-

55B5< � ÁÀ`eÀZB bÀfYSZÀZ 59 ab*/SD �58
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рәм, о, ахырынҹы ҝүндә, ди-
рилмә* заманы дириләҹәк».
25 Иса она деди: «Дирилмә
вә �әјат мәнәм.+ Мәнә иман
едән өлсә дә, �әјата гајыда-
ҹаг 26 вә мәнә инамла јаша-
јан адам �еч вахт өлмәјәҹәк.,

Буна инанырсан?» 27 О ҹа-
ваб верди: «Бәли, Аға, мән ина-
нырам ки, сән Алла�ын Оғлу-
сан, дүнјаја ҝәлмәли олан Мә-
си�сән». 28 Марта буну дејиб
ҝетди вә баҹысы Мәрјәми ча-
ғырыб тәкликдә она деди: «Ус-
тад- ҝәлиб, сәни ҝөрмәк истә-
јир». 29 Мәрјәм буну ешидән-
дә дәр�ал дуруб Исанын јаны-
на ҝетди.

30 Иса �әлә кәндә ҝирмә-
мишди, Мартанын ону гар-
шыладығы јердә дурмушду.
31 Баҹылара башсағлығы вер-
мәјә ҝәлмиш јә�удиләр Мәрјә-
мин ҹәлд дуруб евдән чых-
дығыны ҝөрәндә галхыб онун
далынҹа ҝетдиләр. Онлар елә
дүшүндүләр ки, о, сәрдабә-
нин¸ јанына ағламаға ҝедир.
32 Мәрјәм Исанын дурдуғу
јерә ҝәлди вә ону ҝөрәндә ајаг-
ларына јыхылыб деди: «Аға,
сән бурада олсајдын, гарда-
шым өлмәзди». 33 Иса Мәрјә-
мин вә онунла ҝәлмиш јә-
�удиләрин ағлашдығыны ҝө-
рәндә бәрк гә�әрләнди вә
дәриндән а� чәкиб 34 соруш-
ду: «Ону �ара гојмусунуз?»
Она дедиләр: «Аға, ҝедәк бах».
35 Иса ағлады./ 36 Онда јә-
�удиләр дедиләр: «Ҝөр ону
неҹә чох истәјирди!» 37 Бә-
зиләри исә белә дејирди: «Ко-
рун1 ҝөзүнү ачан бир шеј едә
билмәзди ки, бу јазыг өлмә-
син?»

38 Иса јенә дә дәриндән
а� чәкиб сәрдабәјә јахынлаш-
ды. Бу, мағара иди вә ағзына
даш гојулмушду. 39 Иса деди:
«Дашы кәнара чәкин». Мәр-
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�умун баҹысы Марта она деди:
«Аға, о, дөрд ҝүндүр ки, бура-
дадыр, индијә јәгин ијләнәр».
40 Иса она деди: «Мәҝәр сәнә
демәдим ки, инансан, Алла-
�ын әзәмәтини ҝөрәҹәксән?»*

41 Дашы ҝөтүрдүләр. Иса ҝөјә
бахыб+ деди: «Шүкүрләр ол-
сун сәнә, Ата, мәни ешитдин.
42 Билирәм, Сән мәни �әми-
шә ешидирсән. Анҹаг буну бу-
рада дурмуш ҹамаатдан өтрү
дедим ки, мәни Сәнин ҝөндәр-
дијинә инансынлар»., 43 Иса
буну дејиб уҹадан сәсләди:
«Илазәр, чөлә чых!»- 44 Өл-
мүш адам сәрдабәдән чыхды.
О, сарғыларла кәфәнләнмиш-
ди, үзүнү исә дәсмалла өрт-
мүшдүләр. Иса деди: «Кәфәни-
ни ачын, азад олсун».

45 Мәрјәмин јанына ҝәл-
миш јә�удиләрин чоху буну
ҝөрәндә Исаја иман етди.¸

46 Бәзиләри исә ҝедиб Иса-
нын нә етдијини фәрисиләрә
данышдылар. 47 Онда бөјүк
ка�инләр вә фәрисиләр Синед-
риону топлајыб тәдбир төкмә-
јә башладылар: «Биз нә едәк?
Бу адам чохлу мөҹүзә ҝөс-
тәрир./ 48 Ону өзбашына гој-
саг, �амы она инанаҹаг, онда
ромалылар ҝәлиб �әм мәбәди-
мизи, �әм дә халгымызы әлә
кечирәҹәкләр». 49 Онлардан
бири, �әмин ил баш ка�ин
олан Гајафа1 Синедриона деди:
«Сиз �еч нә билмирсиниз,
50 баша дүшмүрсүнүз ки, бү-
түн халгын мә�виндәнсә, бир
адамын халг уғрунда өлмәси
сизин үчүн да�а јахшыдыр».
51 Амма о, бу сөзләри өзүн-
дән демәди, �әмин ил баш ка-
�ин олдуғундан Исанын халг
үчүн өләҹәјини пејғәмбәрлик
етди. 52 Амма Иса јалныз
халг үчүн јох, Алла�ын пәрән-
пәрән дүшмүш өвладларыны
бир јерә јығмаг үчүн дә өлдү.

53 Онлар о ҝүн Исаны өлдүр-
мәјә гәрар вердиләр.

54 Буна ҝөрә дә Иса артыг
јә�удиләрин арасында ачыг-
ашкар ҝәзмирди. О, сә�раја ја-
хын бир бөлҝәјә, Әфраим* ад-
ланан шә�әрә ҝетди вә ша-
ҝирдләри илә орада галды.
55 Јә�удиләрин Пасха бајра-
мы+ јахынлашырды. Әтраф јер-
ләрдән хејли адам бајрам габа-
ғы пакланмаг үчүн Јерусәли-
мә ҝәлмишди. 56 Онлар Иса-
ны ахтарырдылар вә мәбәддә
дуруб бир-биринә дејирдиләр:
«Ҝөрәсән, о, бајрама ҝәлмәјә-
ҹәк?» 57 Бөјүк ка�инләр вә
фәрисиләр исә әмр етмишди-
ләр ки, онун јерини билән
адам ҝәлиб онлара хәбәр вер-
син. Онлар Исаны тутмаг ис-
тәјирдиләр.

12 Пасха бајрамына алты
ҝүн галмыш Иса дирилт-

дији Илазәрин, јашадығы кән-
дә, Бејтанијјәјә ҝәлди. 2 Ах-
шам орада онун үчүн сүфрә
ачдылар. Марта онларын гул-
луғунда дурмушду,- Илазәр дә
Иса илә бир сүфрәдә әјләшән-
ләрин арасында иди. 3 Мәр-
јәм чәкиси тәхминән үч јүз
грам� олан ба�алы, әтирли
јағ, халис нард� ҝөтүрүб Иса-
нын ајагларына сүртдү вә
сачы илә онун ајагларыны
гурулады. Јағын әтри бү-
түн еви бүрүдү.¸ 4 Шаҝирд-
ләрдән бири,/ Исаны сатмаг
истәјән Јә�уда Искәрјут деди:
5 «Нә үчүн бу әтирли јағы үч
јүз динара� сатыб пулуну ка-
сыблара пајламадыг?!» 6 Јә-
�уда буну касыбларын гејди-
нә галдығы үчүн јох, оғру
олдуғу үчүн деди. Пул гуту-
су онда олурду вә о, гутуја
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атылан пуллардан оғурлајыр-
ды. 7 Онда Иса деди: «Гызла
ишиниз олмасын. Гојун о, бу
адәти иҹра едиб мәни дәфн ҝү-
нүнә �азырласын.* 8 Касыб-
лар �әмишә јаныныздадыр,+

мән исә �әмишә јанынызда ол-
мајаҹағам».,

9 Бу вахт хејли јә�уди Иса-
нын орада олдуғундан хәбәр
тутуб ора ҝәлди. Онлар тәк-
ҹә Исаны јох, онун дирилтдији
Илазәри дә ҝөрмәк истәјирди-
ләр.- 10 Онда бөјүк ка�инләр
Илазәри дә өлдүрмәк гәрары-
на ҝәлдиләр, 11 чүнки Ила-
зәрә ҝөрә чохлу јә�уди ора ҝә-
лир вә Исаја иман ҝәтирирди.¸

12 Ертәси ҝүн бајрама ҝәл-
миш хејли адам Исанын Јеру-
сәлимә јахынлашдығыны еши-
дәндә 13 әлләриндә хурма
будаглары ону гаршыламаға
чыхдылар. Онлар уҹадан де-
јирдиләр: «Јалварырыг, гур-
тар! Је�ованын ады илә ҝә-
ләнә,/ Исраил Падша�ына ешг
олсун!»1 14 Иса бир годуг та-
пыб она минди.À Бу �агда
белә јазылыб: 15 «Еј Сион
гызы, горхма! Бах! Сәнин пад-
ша�ын годуғун белинә ми-
ниб ҝәлир».3 16 Шаҝирдләр
әввәлҹә буну баша дүшмәди-
ләр, амма Иса шәрәфли мөв-
гејинә јүксәләндә4 онларын ја-
дына дүшдү ки, бунлар онун
�аггында јазылыб вә �әр шеј
јазылдығы кими олуб.S

17 Исанын сәрдабәдәm олан
Илазәри сәсләјиб дирилтмәси-
ни ҝөрмүш адамлар дурмадан
Иса �аггында шә�адәт едир-
диләр. U 18 Ҹамаат �әм дә
бу мөҹүзә барәдә ешитдијин-
дән онун габағына чыхмышды.
19 Фәрисиләр бир-бириләри-
нә дедиләр: «Ҝөрүрсүнүз, �еч
нә алынмыр. Бүтүн дүнја онун
ардынҹа ҝедир!»V

20 Ибадәт үчүн бајрама ҝә-
ләнләр арасында јунанлар да
варды. 21 Онлар Ҹәлиләнин
Бејтсәјда шә�әриндән олан
Филипә* јахынлашыб ха�иш
етдиләр: «Аға, биз Исаны ҝөр-
мәк истәјирик». 22 Филип ҝе-
диб буну Андреаса деди. Анд-
реасла Филип бирликдә ҝәлиб
мәсәләни Исаја данышдылар.

23 Иса онлара ҹаваб верди:
«Инсан Оғлунун шәрәфләнмәк
вахты ҝәлди.+ 24 Ешидин вә
аҝа� олун, буғда дәни торпа-
ға дүшүб өлмәјинҹә неҹә вар
елә галыр. Өләндә, исә чохлу
бар верир. 25 Өз ҹаныны се-
вән ону мә�в едәҹәк, бу дүн-
јада ҹанына нифрәт едән- исә
ону әбәди �әјат үчүн горуја-
ҹаг.¸ 26 Ким мәнә хидмәт ет-
мәк истәјирсә, ардымҹа ҝәл-
син. Мән �арада олсам, хид-
мәтчим дә орада олаҹаг./ Мәнә
хидмәт едән адамы Алла�
шәрәфләндирәҹәк. 27 Үрәјим
сыхылыр.1 Нә дејим? Ата, мәни
бу сынагдан� гуртар.À Һәр-
чәнд мән елә бу ҝүн үчүн
ҝәлмишәм. 28 Ата, Өз адыны
уҹалт». Бу вахт ҝөјдән бир
сәс3 ҝәлди: «Уҹалтмышам, јенә
дә уҹалдаҹағам».4

29 Орада дуранлар буну
ешитди. Бәзиләри деди ки,
илдырым чахды. Диҝәрләри
исә онунла мәләк данышдығы-
ны дедиләр. 30 Иса деди: «Бу
сәс мәним үчүн јох, сизин
үчүн иди. 31 Бу дүнјаја �өкм
кәсмәк вахты јетишди. Инди
бу дүнјанын �өкмдарыS дев-
риләҹәк.m 32 Мән исә јуха-
ры галдырыланда U �әр ҹүр ин-
саны өзүмә ҹәлб едәҹәјәм».
33 Иса бу сөзләрлә неҹә өлә-
ҹәјинә ишарә едирди.V 34 Ҹа-
маат она деди: «Биз Төврат-
дан� ешитмишик ки, Мәси�
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әбәди галмалыдыр.* Неҹә
олур, сән дејирсән ки, инсан
Оғлу јухары галдырылмалы-
дыр?+ Ахы бу инсан Оғлу ким-
дир?» 35 Иса онлара деди:
«Нур бир аз да аранызда ола-
ҹаг. Нә гәдәр ки нур сизин-
ләдир, јеријин, јохса зүлмәт
сизи үстәләјәр. Зүлмәтдә је-
ријән �ара ҝетдијини билмир.,

36 Нә гәдәр ки нур сизинлә-
дир, нурун өвладлары олмаг
үчүн нура иман ҝәтирин».-

Иса бунлары дејәндән сон-
ра чыхыб ҝетди вә онлардан
ҝизләнди. 37 Иса онларын
ҝөзү габағында чохлу мөҹү-
зә ҝөстәрсә дә, онлар Исаја
инанмырдылар. 38 Беләлик-
лә, Әшија пејғәмбәрин бу сөз-
ләри јеринә јетди: «Је�ова,
ким биздән ешитдијинә иман
ҝәтирди?¸ Је�ова ҝүҹүнү�
кимә ҝөстәрди?»/ 39 Онла-
рын имансызлығынын сәбәби-
ни исә Әшија белә ҝөстәрмиш-
ди: 40 «О, онларын ҝөзүнү
кор етди, үрәјини �иссијјат-
сыз етди ки, ҝөзләри илә ҝөр-
мәсинләр, үрәкләри илә дәрк
етмәсинләр вә ҝери дөнмәсин-
ләр ки, онлара шәфа верим».1

41 Әшија онун ҹалалыны ҝөр-
дүјү үчүн онун �аггында бун-
лары демишди.À 42 Јенә дә
рә�бәрләрин ичиндән чохла-
ры она иман етди,3 амма фә-
рисиләрин горхусундан буну
бүрузә вермәдиләр, чүнки си-
нагогдан говулмаг истәмирди-
ләр.4 43 Онлар инсанларын
јанында газандыглары иззә-
ти Алла�ын вердији иззәтдән
да�а чох севирдиләр.S

44 Иса уҹадан деди: «Мәнә
иман едән јалныз мәнә јох,
мәни ҝөндәрәнә дә иман
едир.m 45 Мәни ҝөрән мәни
ҝөндәрәни дә ҝөрүр. U 46 Мән
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бир нурам, бу дүнјаја ҝәл-
мишәм.* Мәнә инанан адам
зүлмәтдә галмајаҹаг.+ 47 Мән
сөзләрими ешидиб онлара
әмәл етмәјәни мү�акимә ет-
мирәм. Мән дүнјаны мү�акимә
етмәјә јох, хилас етмәјә ҝәл-
мишәм., 48 Мәни веҹинә ал-
мајан вә сөзләрими гәбул ет-
мәјән үчүн �аким вар. Ағ-
зымдан чыхан сөз ахырынҹы
ҝүндә ону мү�акимә едәҹәк.
49 Чүнки мән өзүмдән да-
нышмырам, мәни ҝөндәрән
Ата мәнә нә �агда данышмағы,
нә демәји бујуруб.- 50 Мән
билирәм ки, Онун бујруғу әбә-
ди �әјата апарыр.¸ Атам мәнә
нә дејибсә, мән дә ону даны-
шырам»./

13 Иса �әлә Пасха бајра-
мындан әввәл билирди

ки, бу дүнјадан Атасынын ја-
нына көчмәк вахты јахынла-
шыр.1 О, дүнјада олан да-
вамчыларыны севирди вә он-
лары ахырадәк севди.À 2 Ах-
шам јемәји башламышды.
Иблис Исаны сатмаг фикри-
ни артыг Шимон оғлу Јә�у-
да Искәрјутун3 үрәјинә гој-
мушду.4 3 Иса Атасынын �әр
шеји она вердијини, Алла�дан
ҝәлдијини вә Алла�ын јанына
гајыдаҹағыны билдији үчүнS

4 сүфрәдән галхды, үст пал-
тарыны чыхарыб кәнара гојду
вә бир дәсмал ҝөтүрүб бели-
нә бағлады.m 5 Сонра бир лә-
јәнә су төкдү вә шаҝирд-
ләринин ајагларыны јујуб бе-
линдәки дәсмалла гурулама-
ға башлады. 6 Нөвбә Шимон
Бутруса чатанда Бутрус деди:
«Аға, сән мәним ајагларымы
јујаҹагсан?» 7 Иса ҹаваб вер-
ди: «Мәним нә етдијими инди
баша дүшмүрсән, сонра баша
дүшәҹәксән». 8 Бутрус деди:
«Өмрүмдә гојмарам ки, сән
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мәним ајагларымы јујасан».
Иса она деди: «Јумасам,* ја-
нымда сәнә јер јохдур».
9 Белә олдугда Шимон Бутрус
деди: «Аға, онда тәкҹә ајагла-
рымы јох, әлләрими дә, башы-
мы да ју». 10 Иса она деди:
«Чиммиш адам тәртәмиздир,
тәкҹә ајаглары јујулса бәсдир.
Сиз дә тәмизсиниз, амма �а-
мыныз јох». 11 Иса билирди,
ким ону сатаҹаг,+ она ҝөрә
дә: «Һамыныз тәмиз дејилси-
низ», — деди.

12 Иса онларын ајагларыны
јујуб гуртарандан сонра пал-
тарыны ҝејинди, сүфрәјә әјлә-
шиб деди: «Сизин үчүн нә
етдијими баша дүшүрсүнүз?
13 Сиз мәнә “Устад”, “Аға” де-
јирсиниз, дүз дә едирсиниз,
бу, еләдир ки вар., 14 Әҝәр
мән, Аға вә Устад ола-ола,
сизин ајагларынызы јудумса,-

сиз дә бир-биринизин ајагла-
рыны јумалысыныз.¸ 15 Мән
сизин үчүн нүмунә гојдум. Си-
зинлә неҹә даврандымса, сиз
дә бир-биринизлә елә давра-
нын./ 16 Буну билин, нөкәр
ағасындан үстүн дејил, ҝөндә-
рилән дә ону ҝөндәрәндән үс-
түн дејил. 17 Мадам ки бун-
лары билирсиниз, әмәл един,
онда хошбәхт олаҹагсыныз.1

18 Һамынызы нәзәрдә тутму-
рам, мән сечдијим адамлары
таныјырам. Лакин бу, она ҝөрә
олду ки,À “чөрәк кәсдијим адам
мәнә хәјанәт етди�”3 сөзләри
јеринә јетсин. 19 Инди бун-
лары сизә габагҹадан дејирәм
ки, бунлар баш верәндә мә-
ним о шәхс олдуғума инанасы-
ныз.4 20 Буну билин, ҝөндәр-
дијим адамы гәбул едән мәни
гәбул едир.S Мәни гәбул едәнсә
мәни ҝөндәрәни гәбул едир».m
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21 Иса бу сөзләрдән сон-
ра бәрк �әјәҹанланды вә бә-
јан етди: «Билин вә аҝа� олун,
сизләрдән бири мәни сата-
ҹаг».* 22 Шаҝирдләр Иса-
нын кими нәзәрдә тутду-
ғуну анламајыб мат-мат бир-
биринин үзүнә бахырдылар.+

23 Исанын јанында� онун се-
вимли шаҝирди әјләшмишди.,

24 Шимон Бутрус �әмин ша-
ҝирдә �им-ҹим етди: «Соруш
ҝөр кими дејир?» 25 О да
Исаја тәрәф әјилиб соруш-
ду: «Аға, о адам кимдир?»-

26 Иса ҹаваб верди: «Чөрәји
касанын ичинә батырыб кимә
версәм, одур».¸ Сонра чөрәји
касаја батырыб Шимон Искәр-
јутун оғлу Јә�удаја верди.
27 Јә�уда чөрәји алан кими
Шејтан онун гәлбинә ҝирди./

Иса Јә�удаја деди: «Нә едә-
ҹәксәнсә, тез елә». 28 Анҹаг
сүфрәдә әјләшәнләрдән �еч
кәс Исанын нә үчүн белә деди-
јини баша дүшмәди. 29 Пул
гутусу1 Јә�удада олдуғу үчүн
бәзиләри елә билди ки, Иса
она: «Бајрам үчүн лазым олан
шејләри ал», — деди, ја да она
касыблара бир шеј пајлама-
ғы тапшырды. 30 Јә�уда ти-
кәни алыб дәр�ал чыхды. Ар-
тыг ҝеҹә иди.À

31 О чыхыб ҝедәндән сон-
ра Иса деди: «Инди инсан
Оғлу шәрәфләнир,3 Алла� да
онун васитәсилә шәрәфләнир.
32 Алла� Өзү ону уҹалдаҹаг4

вә буну дәр�ал едәҹәк. 33 Ба-
лаларым, артыг јанынызда чох
галмајаҹағам, сиз мәни ах-
тараҹагсыныз. Јә�удиләрә де-
дијим сөзү инди сизә деји-
рәм:S сиз ҝетдијим јерә ҝәлә
билмәјәҹәксиниз. 34 Сизә је-
ни бир әмр верирәм: бир-би-
ринизи севин.m Бир-биринизи
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мән сизи севдијим кими се-
вин.* 35 Аранызда мә�әббәт
олса, �амы биләҹәк ки, сиз мә-
ним шаҝирдимсиниз».+

36 Шимон Бутрус сорушду:
«Аға, сән �ара ҝедирсән?» Иса
деди: «Ҝетдијим јерә сән инди
ҝәлә билмәзсән, амма сонра
ҝәләҹәксән»., 37 Бутрус она
деди: «Аға, мән нијә инди сә-
нин ардынҹа ҝәлә билмәрәм?
Сәнин јолунда ҹанымы да ве-
рәрәм».- 38 Иса деди: «Мә-
ним јолумда ҹаныны верәр-
сән? Буну бил, хоруз банлама-
мыш сән дүз үч дәфә мәни да-
наҹагсан.¸

14 Гој үрәјиниз нара�ат ол-
масын./ Алла�а да иман

един,1 мәнә дә. 2 Атамын
евиндә галмаға јер чохдур.
Белә олмасајды, мән сизә де-
јәрдим. Ахы мән сизин үчүн
јер �азырламаға ҝедирәм.À

3 Әҝәр мән ҝедиб сизин үчүн
јер �азырласам, гајыдыб сизи
евә, өз јаныма апараҹағам ки,
сиз дә мән олан јердә оласы-
ныз.3 4 Сиз ҝетдијим јерин
јолуну билирсиниз».

5 Томас4 деди: «Аға, биз сә-
нин �ара ҝетдијини билмирик,
јолу �арадан биләк?»

6 Иса ҹаваб верди: «Јол,S

�әгигәтm вә �әјат U мәнәм. Мә-
ним васитәчилијим олмадан
�еч кәс Атанын јанына ҝәлә
билмәз.V 7 Мәни таныјырсы-
нызса, Атамы да таныјырсы-
ныз. Бу андан етибарән, сиз
Ону таныјырсыныз, сиз Ону
ҝөрдүнүз».Ä

8 Филип деди: «Аға, бизә
Атаны ҝөстәр, бәсимиздир».

9 Иса она деди: «Мән нечә
вахтдыр ки, сизинләјәм, сән
исә, Филип, бу вахта гәдәр
мәни танымамысан? Мәни ҝө-
рән Атаны да ҝөрүб.W Неҹә
олур ки, сән: “Бизә Атаны
ҝөстәр”, — дејирсән? 10 Мә-

ҝәр мәним Ата илә, Атанын
да мәнимлә вә�дәтдә олдуғу-
на инанмырсан?* Сизә деди-
јим сөзләри өзүмдән деми-
рәм,+ мәнимлә даима вә�дәтдә
олан Атам мәним васитәмлә
Өз ишини ҝөрүр. 11 Инанын,
мән Атамла, Атам да мәнимлә
вә�дәтдәдир. Мәнә инанмыр-
сынызса, етдијим ишләрә ина-
нын., 12 Буну билин, мәнә
иман едән адам мәним етди-
јим ишләри едәҹәк вә бунлар-
дан да бөјүк ишләр едәҹәк,-

чүнки мән Атамын јанына ҝе-
дирәм.¸ 13 Бундан әлавә, мә-
ним адымла нә истәсәниз, ди-
ләјинизи јеринә јетирәҹәјәм
ки, Ата Оғул васитәсилә шә-
рәфләнсин./ 14 Мәним адым-
ла нә исә диләсәниз, јеринә је-
тирәҹәјәм.

15 Мәни севирсинизсә, әмр-
ләримә дә әмәл едәҹәксиниз.1

16 Мән Атамдан ха�иш едәҹә-
јәм вә О, сизә башга бир кө-
мәкчи� верәҹәк. О, әбәдијјән
сизинлә олаҹаг.À 17 Бу кө-
мәкчи �әгигәт ру�удур.3 Дүн-
ја бу ру�у ала билмәз, чүнки
ону ҝөрмүр вә танымыр.4 Сиз
исә ону таныјырсыныз, чүн-
ки о, сизинләдир вә сиздә-
дир. 18 Сизи јетим гојмајаҹа-
ғам, мүтләг јаныныза ҝәләҹә-
јәм.S 19 Бир аздан дүнја ар-
тыг мәни ҝөрмәјәҹәк, сиз исә
ҝөрәҹәксиниз,m мән јашады-
ғым үчүн сиз дә јашајаҹаг-
сыныз. 20 О ҝүн сиз мәним
Ата илә, сизин мәнимлә, мә-
ним дә сизинлә вә�дәтдә олду-
ғуму биләҹәксиниз. U 21 Мәни
севән адам мәним әмрләрими
гәбул едиб онлара әмәл едир.
Мәни севән адамы Атам да се-
вәҹәк, мән дә ону севәҹәјәм вә
өзүмү она ачыг-ашкар ҝөстә-
рәҹәјәм».
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22 Искәрјут јох, о бири Јә-

�уда* деди: «Аға, сән өзүнү
нә үчүн дүнјаја јох, мә�з бизә
ачыг-ашкар ҝөстәрмәк истә-
јирсән?»

23 Иса она ҹаваб верди:
«Мәни севән мәним сөзүмә
әмәл едәҹәк+ вә Атам ону се-
вәҹәк. Онда биз онун јаны-
на ҝәлиб онунла јашајаҹағыг.,

24 Мәни севмәјән исә сөзүмә
әмәл етмир. Ешитдијиниз сөз-
ләр мәним дејил, мәни ҝөндәр-
миш Атанындыр.-

25 Һәлә ки сизинләјәм бун-
лары сизә дејирәм. 26 Көмәк-
чи, јәни Атанын мәним адымла
ҝөндәрәҹәји мүгәддәс ру� �әр
шеји сизә өјрәдәҹәк вә сизә де-
дијим бүтүн сөзләри јадыныза
салаҹаг.¸ 27 Сизә сүл� вери-
рәм, өз сүл�үмү сизә бағышла-
јырам./ Мәним вердијим сүл�
дүнјанын вердији сүл�ә бәнзә-
мир. Гој үрәјиниз нара�ат ол-
масын, горхмајын. 28 Сизә:
“Ҝедирәм вә јаныныза гајы-
даҹағам”, — дедијими ешитди-
низ. Мәни севирсинизсә, Ата-
мын јанына ҝетдијимә севин-
мәлисиниз, ахы Ата мәндән үс-
түндүр.1 29 Сизә габагҹадан
сөјләдим ки, бу �адисәләр баш
верәндә инанасыныз.À 30 Ар-
тыг сизинлә чох данышмајаҹа-
ғам, чүнки бу дүнјанын �өкм-
дары3 ҝәлир. Онун мәним
үзәримдә �акимијјәти јохдур.4

31 Лакин Атамы севдијими
дүнја билсин дејә, �әр шеји
Атамын мәнә бујурдуғу кими
едирәм.S Дурун ҝедәк.

15 Мән �әгиги мејнәјәм,
Атам исә бағбандыр.

2 О, мәндәки бар ҝәтирмә-
јән будаглары кәсиб атыр, бар
верән будаглары исә буда-
јыр� ки, онлар да�а чох бар ҝә-
тирсин.m 3 Сизә дедијим сөз-
ләрин сајәсиндә сиз артыг
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тәмизсиниз.* 4 Мәнимлә вә�-
дәтдә галын, мән дә сизинлә
вә�дәтдә галаҹағам. Неҹә ки
будаг мејнәнин үстүндә олма-
са, өз-өзүндән бар верә бил-
мәз, сиз дә мәнимлә вә�дәтдә
олмасаныз,+ бар ҝәтирә бил-
мәзсиниз. 5 Мән мејнәјәм,
сиз исә бу мејнәнин будаг-
ларысыныз. Мәнимлә вә�дәт-
дә галан вә мәним дә вә�дәтдә
олдуғум адам чохлу бар ҝәти-
рир., Сиз мәндән ајры �еч нә
едә билмәзсиниз. 6 Мәнимлә
вә�дәтдә галмајан кәс будаг
кими кәсилиб атылыр вә гуру-
јур. Белә будаглары јығыб ода
атыр вә јандырырлар. 7 Сиз
мәнимлә вә�дәтдә галырсы-
нызса вә сөзләрим гәлбиниздә
галырса, нә истәјирсиниз ди-
ләјин, сизә вериләҹәк.- 8 Сиз
чохлу бар верәндә вә мә-
ним шаҝирдим олдуғунузу сү-
бут едәндә Атам шәрәфлә-
нир.¸ 9 Атам мәни севдији
кими,/ мән дә сизи севирәм.
Сизә олан мә�әббәтими итир-
мәјин. 10 Мән Атамын әмр-
ләрини јеринә јетирәрәк Онун
мәнә олан мә�әббәтини гору-
дуғум кими, сиз дә әмрләрими
јеринә јетирсәниз, мәним сизә
олан мә�әббәтими горујуб-сах-
лајаҹагсыныз.

11 Бунлары сизә она ҝөрә
дејирәм ки, гәлбимдәки севин-
ҹи сиз дә там дујасыныз.1

12 Сизә әмрим будур: бир-би-
ринизи мән сизи севдијим
кими севин.À 13 Достлары уғ-
рунда ҹаныны фәда едән инса-
нын мә�әббәтиндән бөјүк мә-
�әббәт јохдур.3 14 Әмрләри-
мә әмәл едирсинизсә, мәним
достларымсыныз.4 15 Мән ар-
тыг сизә гул демирәм, чүнки
гул ағасынын ишләриндән би-
хәбәр олур. Мән сизә дост де-
јирәм, чүнки Атамдан ешитди-
јим �әр шеји сизә билдирдим.
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16 Сиз мәни сечмәдиниз, мән
сизи сечдим ки, даима бар ҝә-
тирәсиниз вә ҝәтирдијиниз
бар �әмишә галсын, Атам мә-
ним адымла диләдијиниз �әр
шеји сизә версин.*

17 Бунлары сизә она ҝөрә
бујурурам ки, бир-бирини-
зи севәсиниз.+ 18 Әҝәр дүн-
ја сизә нифрәт едирсә, би-
лин ки, сиздән габаг мәнә
нифрәт едиб., 19 Сиз бу дүн-
јаја мәхсус олсајдыныз, дүн-
ја сизи севәрди. Мән сизи сеч-
дијим үчүн сиз дүнјаја мәхсус
дејилсиниз.- Буна ҝөрә дә дүн-
ја сизә нифрәт едир.¸ 20 Сизә
дедијим сөзү јаддан чыхар-
мајын. Нөкәр ағасындан үс-
түн дејил. Мәни тәгиб едиб-
ләрсә, сизи дә тәгиб едәҹәк-
ләр./ Мәним сөзүмә әмәл едиб-
ләрсә, сизин дә сөзүнүзә әмәл
едәҹәкләр. 21 Мәним адыма
ҝөрә бүтүн бунлары башыны-
за ҝәтирәҹәкләр, чүнки он-
лар мәни ҝөндәрәни таны-
мырлар.1 22 Мән ҝәлиб онла-
ра данышмасајдым, ҝүна�сыз
олардылар.À Анҹаг инди ҝү-
на�ларына ҝөрә үзрлү сајыла
билмәзләр.3 23 Мәнә нифрәт
едән Атама да нифрәт едир.4

24 Онларын арасында мисли
ҝөрүнмәмиш ишләри ҝөрмә-
сәјдим, ҝүна�сыз олардылар.S

Анҹаг мәни ҝөзләри илә ҝөрә-
ҝөрә мәнә дә, Атама да ниф-
рәт етдиләр. 25 Лакин белә-
ҹә онларын Төвратында� ја-
зылмыш бу сөзләр јеринә јет-
ди: “Мәнә на�агдан нифрәт
етдиләр”.m 26 Атамдан сизә
ҝөндәрәҹәјим көмәкчи, јәни
Атамдан олан �әгигәт ру�уU ҝә-
ләндә мәним �аггымда шә�а-
дәт верәҹәк.V 27 Сиз дә мә-
ним �аггымда шә�адәт вермә-
лисиниз,Ä чүнки әввәлдән мә-
нимлә олмусунуз.
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16 Бунлары сизә она ҝөрә
сөјләдим ки, мәндән

дөнмәјәсиниз. 2 Сизи сина-
гоглардан говаҹаглар.* Елә
бир вахт ҝәләҹәк ки, сизи өл-
дүрән �әр кәс+ бу јолла Ал-
ла�а гуллуг етдијини дүшүнә-
ҹәк. 3 Онлар бу ишләри она
ҝөрә едәҹәкләр ки, нә Ата-
ны таныјырлар, нә дә мәни.,

4 Бунлары демәкдә мәгсәдим
одур ки, �әмин вахт ҝәлән-
дә сизи хәбәрдар етдијими ха-
тырлајасыныз.-

Бунлары сизә әввәлҹәдән
демәмишдим, чүнки сизинлә
идим. 5 Инди мәни ҝөндәрә-
нин јанына ҝедирәм,¸ амма би-
риниз дә сорушмурсунуз ки,
�ара ҝедирсән? 6 Бу сөзлә-
римә ҝөрә гәм дәрјасына бат-
мысыныз./ 7 Амма мән сизә
�әгигәти сөјләјирәм, ҝетмә-
јим сизин хејринизәдир. Чүн-
ки мән чыхыб ҝетмәсәм, кө-
мәкчи1 јаныныза ҝәлмәјәҹәк.
Анҹаг ҝетсәм, ону јаныны-
за ҝөндәрәҹәјәм. 8 О ҝәлән-
дә дүнјаја ҝүна�ын, доғрулу-
ғун вә �өкмүн нә демәк ол-
дуғуну ачыг-ашкар ҝөстәрә-
ҹәк. 9 Илк нөвбәдә ҝүна�ын
нә демәк олдуғуну ҝөстәрә-
ҹәк,À чүнки онлар мәнә иман
етмирләр.3 10 Сонра доғру-
луғун нә демәк олдуғуну ҝөс-
тәрәҹәк, чүнки мән Атанын
јанына ҝедирәм вә сиз ар-
тыг мәни ҝөрмәјәҹәксиниз.
11 Нә�ајәт, �өкмүн нә демәк
олдуғуну ҝөстәрәҹәк, чүнки
бу дүнјанын �өкмдары артыг
мә�кум едилиб.4

12 Сизә дејиләси чох сөзүм
вар, анҹаг инди онлары баша
дүшмәзсиниз. 13 Һәгигәт ру-
�у ҝәләндә сизә јол ҝөстәрә-
ҹәк,S �әгигәти там дәрк етмәји-
низә көмәк едәҹәк. О, өзүн-
дән данышмајаҹаг, ешитдијини
данышаҹаг вә сизә гаршыдакы
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�адисәләри хәбәр верәҹәк.*

14 О, мәни шәрәфләндирәҹәк,+

чүнки мәндән ешитдикләри-
ни сизә билдирәҹәк., 15 Ата-
нын нәји варса, �амысы мә-
нимдир.- Буна ҝөрә сизә дедим
ки, о, мәндән ешитдикләрини
сизә билдирәҹәк. 16 Бир аз-
дан артыг мәни ҝөрмәјәҹәкси-
низ,¸ амма бир гәдәр сонра ҝө-
рәҹәксиниз».

17 Онда шаҝирдләрдән бә-
зиләри бир-бириндән соруш-
ду: «Ҝөрәсән, о, “бир аздан
мәни ҝөрмәјәҹәксиниз, амма
бир гәдәр сонра ҝөрәҹәкси-
низ”, “Атамын јанына ҝеди-
рәм” сөзләри илә нә демәк ис-
тәјир?» 18 Онлар дејирдиләр:
«О, “бир аздан” демәклә нәјә
ишарә едир? Биз бу сөзләрин
мәнасыны баша дүшмүрүк».
19 Иса ҝөрәндә ки, онлар нә
исә сорушмаг истәјирләр, он-
лара деди: «Сиз бир-бириниз-
дән “бир аздан мәни ҝөр-
мәјәҹәксиниз, амма бир гәдәр
сонра ҝөрәҹәксиниз” сөзләри-
мин мәнасыны сорушурсунуз?
20 Буну билин, сиз ағлајыб
фәрјад едәҹәксиниз, дүнја исә
шадјаналыг едәҹәк. Сиз кәдәр-
ләнәҹәксиниз, анҹаг кәдәри-
низ севинҹә дөнәҹәк./ 21 Га-
дын доғуш заманы әзијјәт чә-
кир, чүнки вахты јетишиб. Ан-
ҹаг ушағы доғандан сонра
чәкдији әзијјәт артыг јадына
дүшмүр, чүнки дүнјаја инсан
ҝәтирдијинә севинир. 22 Сиз
дә инди кәдәрләнирсиниз, ан-
ҹаг сизинлә јенидән ҝөрүшән-
дә үрәјиниз севинәҹәк1 вә �еч
кәс севинҹинизи әлиниздән
алмајаҹаг. 23 О ҝүн сиз мән-
дән �еч нә сорушмајаҹагсы-
ныз. Јадынызда галсын, Ата-
дан мәним адымла нәсә истә-
сәниз,À сизә верәҹәк.3 24 Бу
вахтадәк мәним адымла �еч
бир шеј истәмәмисиниз. Дилә-

јин, алаҹагсыныз вә үрәјиниз
севинҹлә долаҹаг.

25 Бунлары сизә мәсәлләр-
лә дедим. Елә вахт ҝәләҹәк ки,
да�а сизә мәсәл чәкмәјәҹәјәм.
Ата �аггында ачыг-ашкар да-
нышаҹағам. 26 О ҝүн өзүнүз
мәним адымла Атаја мүраҹиәт
едәҹәксиниз. Сиздән өтрү мә-
ним Атаја мүраҹиәт етмәјимә
е�тијаҹ олмајаҹаг. 27 Чүнки
Ата сизи севир, она ҝөрә ки,
сиз мәни севирсиниз* вә Алла-
�ын елчиси олараг ҝәлдијимә
инанырсыныз.+ 28 Мән дүн-
јаја Атанын елчиси кими ҝәл-
дим. Инди исә дүнјаны тәрк
едиб Атамын јанына ҝеди-
рәм».,

29 Шаҝирдләр дедиләр:
«Бах, инди сән ачыг данышыр-
сан, да�а мәсәл чәкмирсән.
30 Инди билирик ки, сән �әр
шеји билирсән, киминсә сәнә
суал вермәсинә е�тијаҹ јох-
дур, чүнки инсанын фикирлә-
риндән аҝа�сан. Буна ҝөрә дә
биз инанырыг ки, сәни Алла�
ҝөндәриб». 31 Иса деди: «Сиз
инди инанырсыныз. 32 Амма
елә бир вахт ҝәләҹәк ки, ар-
тыг ҝәлиб дә, �амыныз мәни
тәк гојуб евинизә дағылыша-
ҹагсыныз.- Анҹаг мән тәк гал-
мајаҹағам, чүнки Атам мә-
нимләдир.¸ 33 Буну сизә она
ҝөрә дедим ки, мәним сајәмдә
сүл�үнүз олсун./ Дүнјада чох
әзијјәтлә үзләшәҹәксиниз, ан-
ҹаг ҹәсарәтли олун! Мән дүн-
јаја галиб ҝәлдим».1

17 Бу сөзләрдән сонра Иса
башыны ҝөјә галдырыб

деди: «Ата, вахт јетишди. Оғ-
луну шәрәфләндир ки, оғ-
лун да Сәни шәрәфләндир-
син.À 2 Сән она бүтүн бә-
шәријјәт үзәриндә �акимиј-
јәт вердин3 ки, о, Сәнин она
вердијин адамларын �амысы-
ны4 әбәди �әјата говушдур-
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сун.* 3 Әбәди �әјат одур+ ки,
Сәни, тәк ҝерчәк Алла�ы, вә
ҝөндәрдијин Иса Мәси�и та-
нысынлар�.- 4 Мәнә тапшыр-
дығын иши баша чатдырдым,¸

Сәни јердә шәрәфләндирдим./

5 Инди исә Ата, гој јанында
олум, дүнја јаранмаздан әввәл
Сәнин јанында оларкән са�иб
олдуғум шәрәфлә мәни шәрәф-
ләндир.1

6 Дүнјадан мәнә вердијин
адамлара Сәнин адыны ач-
дым.À Онлар Сәнинки идиләр,
Сән онлары мәнә вердин. Он-
лар Сәнин сөзүнә әмәл едир-
ләр. 7 Инди онлар билирләр
ки, мәнә вердијин �әр шејин
са�иби Сәнсән, 8 чүнки мәнә
вердијин сөзләри онлара чат-
дырдым.3 Онлар бу сөзләри
гәбул етдиләр вә Сәнин елчин
олдуғуму ајдын дәрк етдиләр,4

инандылар ки, мәни Сән ҝөн-
дәрмисән.S 9 Онлардан өтрү
Сәндән ха�иш едирәм, дүнја
үчүн јох, мәнә вердијин адам-
лар үчүн Сәнә јалварырам,
чүнки онлар Сәниндирләр.
10 Нәјим варса, Сәниндир, Сә-
нин дә нәјин варса, мәним-
дир.m Мән онларын арасында
шәрәфләндим.

11 Мән артыг дүнјада ол-
мајаҹағам, Сәнин јанына ҝә-
лирәм, онлар исә дүнјададыр-
лар. U Мүгәддәс Атам, мәнә вер-
дијин адынын хатиринә ҝөзүн
онларын үстүндә олсунV ки,
биз бир олдуғумуз кими, он-
лар да бир олсунлар.Ä 12 Мән
онларла оланда мәнә вердијин
адынын хатиринә ҝөзүм онла-
рын үстүндә иди.W Мән онла-
ры горудум, �еч бири ит-
мәди.Y Јалныз �әлака ҝедән
адам� итди.Z Беләҹә, Мүгәд-
дәс Јазыларда дејилән сөз је-

5;B7 � �*ZmY*- VSYS bÀ`ÆºYÀ \WdZ*Z
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ринә јетди.* 13 Инди исә Сә-
нин јанына ҝәлирәм вә �әлә
дүнјада олдуғум үчүн бу шеј-
ләри дејирәм ки, онларын үрә-
ји дујдуғум севинҹлә ашыб-
дашсын.+ 14 Мән онлара Сә-
нин сөзүнү вердим, лакин
дүнја онлара нифрәт едир,
чүнки мән дүнјаја мәхсус ол-
мадығым кими,, онлар да дүн-
јаја мәхсус дејилләр.

15 Мән онлары дүнјадан ҝө-
түрмәји ха�иш етмирәм. Ха-
�иш едирәм ки, онлары Шә-
рирдән� горујасан.- 16 Онлар
да мәним кими¸ дүнјаја мәх-
сус дејилләр./ 17 Онлары �ә-
гигәт васитәсилә мүгәддәс
ет.1 Һәгигәт Сәнин сөзүндүр.À

18 Сән мәни дүнјаја ҝөндәрди-
јин кими, мән дә онлары дүнја-
ја ҝөндәрдим.3 19 Мән онлар
үчүн мүгәддәслијими горују-
рам ки, онлар да �әгигәт васи-
тәсилә мүгәддәс олсунлар.

20 Мән јалныз онлар үчүн
јох, онларын сөзләри васитә-
силә мәнә иман едәҹәк адам-
лар үчүн дә јалварырам ки,
21 араларында бирлик олсун.4

Ата, Сән мәнимлә, мән дә Сә-
нинлә вә�дәтдә олдуғум ки-
ми,S гој онлар да бизимлә вә�-
дәтдә олсунлар вә беләҹә, бү-
түн дүнја инансын ки, мәни
Сән ҝөндәрмисән. 22 Биз бир
олдуғумуз кими, онлар да
бир олсунларm дејә, Сән мәни
шәрәфләндирдијин кими, мән
дә онлары шәрәфләндирдим.
23 Мән онларла вә�дәтдәјәм,
Сән дә мәнимлә вә�дәтдәсән.
Бу, онун үчүндүр ки, онлар ка-
мил бирлијә јетишсинләр. Бе-
ләҹә, гој дүнја билсин ки, мәни
Сән ҝөндәрмисән вә мәни сев-
дијин кими, онлары да се-
вирсән. 24 Ата, арзу едирәм
ки, мәнә вердијин адамлар мә-
ним олдуғум јердә, јанымда
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олсунлар* вә мәнә вердијин
шәрәфи ҝөрсүнләр, чүнки Сән
мәни бәшәрин тәмәли гојулан-
дан әввәл севмисән.+ 25 Еј
адил Ата, дүнја Сәни таны-
мыр., Мән исә Сәни таныјы-
рам- вә бунлар да билир-
ләр ки, мәни Сән ҝөндәрми-
сән. 26 Мән Сәнин адыны он-
лара ачдым вә јенә ачаҹағам¸

ки, мәнә дујдуғун мә�әббәт он-
ларда да олсун вә мән онлар-
ла вә�дәтдә олум»./

18 Иса дуа едиб гуртаран-
дан сонра шаҝирдләри

илә бирликдә Гидрон вади-
синин1 о бири тајына кеч-
ди. Орада бир бағ вар иди
вә Иса шаҝирдләри илә �ә-
мин баға ҝирди.À 2 Хаин Јә-
�уда да о јери јахшы та-
ныјырды, чүнки Иса дәфәләр-
лә шаҝирдләри илә орада ҝө-
рүшмүшдү. 3 Бу вахт Јә�уда
бир дәстә әсҝәрлә, �әмчинин
бөјүк ка�инләрин вә фәриси-
ләрин кешикчиләри илә ора-
ја ҝәлди. Онларын әлләриндә
мәшәл, чыраг вә сила� вар-
ды.3 4 Иса башына нә ҝәлә-
ҹәјини билдији үчүн габаға
чыхыб сорушду: «Кими ахта-
рырсыныз?» 5 Онлар ҹаваб
вердиләр: «Нәсрани Исаны».4

Иса деди: «Мәнәм». Хаин Јә-
�уда да онларын јанында дур-
мушду.S

6 Иса: «Мәнәм», — дејән-
дә онлар ҝери чәкилиб јерә
јыхылдылар.m 7 Иса јенә дә
сорушду: «Кими ахтарырсы-
ныз?» Онлар дедиләр: «Нәсра-
ни Исаны». 8 Иса деди: «Ахы
сизә дедим ки, мәнәм. Әҝәр
мәни ахтарырсынызса, бунла-
ры бурахын». 9 Беләҹә, онун
дедији бу сөзләр јеринә јет-
ди: «Мәнә вердијин адамлар-
дан бирини дә итирмәдим». U

10 Шимон Бутрусун гылын-
ҹы вар иди. О, гылынҹы чәк-

ди вә вуруб баш ка�инин
нөкәринин сағ гулағыны кәс-
ди.* Нөкәрин ады Мәлк иди.
11 Иса Бутруса деди: «Гылын-
ҹыны гынына гој.+ Мәҝәр Ата-
мын мәнә вердији ҹамы� ичмә-
мәлијәм?»,

12 Онда әсҝәрләр, сәркәр-
дә� вә јә�удиләрин кешикчи-
ләри Исаны тутуб әл-голу-
ну бағладылар 13 вә әввәлҹә
Һәннанын јанына апардылар.
О, �әмин ил баш ка�ин- олан
Гајафанын¸ гајынатасы иди.
14 Бу, �әмин о Гајафадыр ки,
бүтүн халгын уғрунда бир ада-
мын өлмәсинин онларын хеј-
ринә олдуғуну јә�удиләрә мәс-
лә�әт ҝөрмүшдү./

15 Шимон Бутрус вә баш-
га бир шаҝирд Исанын да-
лынҹа ҝедирдиләр.1 О шаҝирд
баш ка�инин танышы иди. Һә-
мин шаҝирд Иса илә бир јердә
баш ка�инин �әјәтинә ҝирди,
16 Бутрус исә чөлдә, гапынын
ағзында дајанды. Баш ка�и-
нин танышы олан о бири ша-
ҝирд чыхыб гапычы гызла да-
нышды вә Бутрусу ичәри сал-
ды. 17 Бу гуллугчу гыз Бут-
руса деди: «Сән онун шаҝирди
дејилсән, јох?» Бутрус деди:
«Јох».À 18 Һава сојуг олду-
ғундан нөкәрләрлә кешикчи-
ләр тонгал галајыб әтрафында
исинирдиләр. Бутрус да онла-
рын јанында дуруб исинирди.

19 Бу вахт бөјүк ка�ин Иса-
дан шаҝирдләри вә тәлимләри
�аггында сорушурду. 20 Иса
она ҹаваб верди: «Мән �әр
шеји дүнјаја ачыг-ашкар сөјлә-
мишәм. Мән �әмишә јә�удилә-
рин топлашдығы синагоглар-
да вә мәбәддә вәз етмишәм.3

Һеч бир сөзү хәлвәтдә демә-
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мишәм. 21 Нијә мәни сорғу-
суала чәкирсән? Данышдыгла-
рымы ешидәнләрдән соруш.
Онлар мәним нәдән данышды-
ғымы билирләр». 22 Иса буну
дејәндә јанында дурмуш бир
кешикчи онун үзүнә шиллә
чәкиб* деди: «Бөјүк ка�инлә
белә данышырлар?» 23 Иса
деди: «Әҝәр дүз демирәмсә,
сә�вими ҝөстәр. Јох әҝәр дүз
данышырамса, мәни нијә ву-
рурсан?» 24 Һәнна Исаны әл-
голу бағлы �алда баш ка�ин
Гајафанын јанына ҝөндәрди.+

25 Шимон Бутрус дуруб
исинирди. Бирдән ондан со-
рушдулар: «Сән онун шаҝирди
дејилсән, јох?» Бутрус инкар
етди: «Јох»., 26 Баш ка�и-
нин бир нөкәри, Бутрусун гы-
лынҹла вуруб гулағыны кәсди-
ји адамын го�уму- деди: «Мән
сәни бағда ҝөрмүшдүм. Сән
дә о адамын јанындајдын, јох-
са елә дејил?» 27 Бутрус је-
нидән буну инкар етди вә о ан-
даҹа хоруз банлады.¸

28 Сә�әр тәзәҹә ачылырды.
Исаны Гајафанын јанындан
вали сарајына апардылар./ Ла-
кин ону ҝәтирәнләр мурдар-
ланмамаг үчүн валинин сара-
јына ҝирмәдиләр,1 јохса Пас-
ха јемәјини јејә билмәздиләр.
29 Пилат онларын габағына
чыхыб деди: «Бу адамы нәдә
итти�ам едирсиниз?» 30 Он-
лар ҹаваб вердиләр: «Бу адам
ҹинајәткар олмасајды, ону сә-
нин јанына ҝәтирмәздик».
31 Пилат деди: «Апарын ону
өз ганунуза ҝөрә мү�акимә
един».À Онда јә�удиләр деди-
ләр: «Бизим адам өлдүрмәјә
ихтијарымыз јохдур».3 32 Бе-
ләҹә, Исанын өзүнүн неҹә өлә-
ҹәјинә ишарә едәрәк сөјләдији
сөзләр јеринә јетди.4

33 Онда Пилат јенидән
вали сарајына ҝирди вә Иса-

ны јанына чағырыб деди:
«Сән јә�удиләрин падша�ы-
сан?»* 34 Иса ҹаваб верди:
«Сән буну өзүндән дејирсән,
јохса мәним �аггымда ким-
дәнсә ешитмисән?» 35 Пилат
деди: «Мәҝәр мән јә�удијәм?
Өз халгын вә бөјүк ка�ин-
ләрин сәни мәнә тәслим едиб.
Де ҝөрүм нә иш тутмусан?»
36 Иса ҹаваб верди:+ «Мәним
Падша�лығым бу дүнјадан де-
јил., Падша�лығым бу дүнја-
дан олсајды, тәбәәләрим мүба-
ризә апарыб гојмаздылар ки,
мән јә�удиләрин әлинә дү-
шүм.- Хејр, мәним Падша�лы-
ғым бурадан дејил». 37 Пи-
лат деди: «Демәли, сән пад-
ша�сан?» Иса ҹаваб верди:
«Дүз дејирсән, мән падша�ам.¸

Мән �әгигәтә шә�адәт етмәк
үчүн доғулмушам вә бу дүн-
јаја ҝәлмишәм./ Һәгигәт тәрә-
финдә олан �әр бир адам сәси-
мә гулаг асыр». 38 Пилат она
деди: «Һәгигәт нәдир?!»

Пилат буну дејиб јени-
дән јә�удиләрин јанына чых-
ды вә онлара деди: «Мән бу
адамда бир тәгсир ҝөрмүрәм.1

39 Һәм дә адәтиниз үзрә мән
Пасха бајрамында сизин үчүн
бир адам азад едирәм.À Истә-
јирсиниз, сизин үчүн јә�уди-
ләрин падша�ыны азад едим?»
40 Онлар јенә гышгырдылар:
«Ону јох, Бараббаны бурах!»
Барабба гулдур иди.3

19 Онда Пилат Исаны апа-
рыб гамчыламағы4 әмр

етди. 2 Әсҝәрләр тикандан
чәләнҝ �өрүб Исанын башына
гојдулар вә әјнинә бәнөвшәји
хәләт ҝејиндирдиләр.S 3 Он-
лар јахынлашыб: «Салам, еј јә-
�удиләрин Падша�ы!» — дејир
вә үзүнә шиллә вурурдулар.m

4 Пилат јенә дә бајыра чы-
хыб деди: «Бура бахын! Бу ада-
мы гаршыныза чыхарырам ки,
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биләсиниз: мән онда тәгсир
ҝөрмүрәм».* 5 Иса башында
тикандан чәләнҝ вә әјниндә
бәнөвшәји хәләт бајыра чых-
ды. Пилат онлара деди: «Будур
о адам!» 6 Лакин бөјүк ка-
�инләр вә кешикчиләр Исаны
ҝөрәндә гышгырдылар: «Ону
дирәкдә едам ет! Едам ет!»+

Пилат исә деди: «Апарын өзү-
нүз едам един, мән онда �еч
бир ҝүна� ҝөрмүрәм»., 7 Јә-
�удиләр дедиләр: «Бизим бир
ганунумуз вар вә �әмин гану-
на ҝөрә о өлмәлидир,- чүнки о,
өзүнә Алла�ын оғлу дејир».¸

8 Пилат буну ешидәндә
да�а да горхду. 9 О, сараја
ҝириб Исадан сорушду: «Сән
�арадансан?» Лакин Иса ҹа-
ваб вермәди./ 10 Онда Пилат
деди: «Сән мәнә ҹаваб вер-
мирсән? Мәҝәр билмирсән ки,
сәни азад етмәк дә, едам ет-
мәк дә мәним әлимдәдир?»
11 Иса она ҹаваб верди: «Сәнә
ҝөјдән верилмәсәјди, мәним
үзәримдә �еч бир ихтијарын
олмазды. Буна ҝөрә дә мәни
сәнә тәслим етмиш адамын
ҝүна�ы да�а ағырдыр».

12 Онда Пилат Исаны азад
етмәк үчүн јол ахтармаға баш-
лады. Анҹаг јә�удиләр деди-
ләр: «Сән бу адамы азад етсән,
Сезара дост дејилсән. Өзү-
нү падша� елан едән �әр бир
адам Сезара гаршы чыхыр».1

13 Пилат бу сөзләри еши-
дәндә Исаны бајыра чыхарт-
ды, өзү исә ҝәлиб Даш дө-
шәмә, ибраниҹә �*++*b* ад-
ланан јердә гојулмуш �аким
күрсүсүнә отурду. 14 Һәмин
ҝүн Пасха бајрамына �азыр-
лыг ҝөрүлүрдү.À Ҝүнорта саат
он ики� оларды. Пилат јә�уди-
ләрә деди: «Бу да сизин падша-
�ыныз!» 15 Онлар исә: «Она
өлүм! Она өлүм! Ону дирәк-

5=B58 � ÁÀ`eÀZB *WbmZÆm a**bD

дә едам ет!» — дејә гышгырыр-
дылар. Пилат онлардан соруш-
ду: «Дејирсиниз, падша�ыны-
зы едам едим?» Бөјүк ка�ин-
ләр ҹаваб вердиләр: «Бизим
Сезардан башга падша�ымыз
јохдур». 16 Онда Пилат Иса-
нын едамына әмр верди.*

Әсҝәрләр Исаны апардылар.
17 Иса ишҝәнҹә дирәјини� да-
шыјараг Кәллә,+ ибраниҹә �\WO
-\b* адланан јерә галхды.,

18 Ону орада дирәјә мыхлады-
лар.- Онунла бәрабәр ики ада-
мы да едам етдиләр: бирини
сағында, бирини дә солунда
дирәкдән асдылар. Иса орта-
да иди.¸ 19 Пилат бир лөв�ә-
нин үзәринә «Јә�удиләрин
падша�ы нәсрани Иса» сөзлә-
рини јазыб ишҝәнҹә дирәјинә
вурдурду./ 20 Исанын едам
едилдији јер шә�әрә јахын ол-
дуғу үчүн бу јазыны хејли јә�у-
ди ҝөрүб охуду. Бу сөзләр иб-
раниҹә, латынҹа вә јунан-
ҹа јазылмышды. 21 Јә�уди-
ләрин бөјүк ка�инләри Пилата
дедиләр: «“Јә�удиләрин пад-
ша�ы” јох, өзүнүн дедији ки-
ми: “Мән јә�удиләрин падша-
�ыјам” јаз». 22 Пилат ҹаваб
верди: «Нә јазмышам, јазмы-
шам».

23 Әсҝәрләр Исаны дирәјә
мыхлајандан сонра онун үст
палтарларыны дөрд јерә бөл-
дүләр, �әр әсҝәрә бир пај
дүшдү. Көјнәјини дә ҝөтүрдү-
ләр. Амма көјнәји тикишсиз,
јухарыдан-ашағыја бүтөв тоху-
ма иди. 24 Она ҝөрә дә бир-
бириләринә дедиләр: «Ҝәлин
буну ҹырмајаг, пүшк атаг ҝө-
рәк кимә дүшәҹәк».1 Беләҹә,
Мүгәддәс Јазыларын: «Палта-
рымы араларында бөлүшдүр-
дүләр, либасым үчүн пүшк ат-
дылар»,À — сөзләри јеринә јет-
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ди. Бәли, әсҝәрләр мә�з белә
дә етдиләр.

25 Исанын едам олундуғу
ишҝәнҹә дирәјинин јанын-
да анасы,* халасы, Клопа-
сын арвады Мәрјәм вә Мәҹ-
дәлли Мәрјәм дурмушдулар.+

26 Иса анасыны вә онун ја-
нында дуран севимли шаҝир-
дини, ҝөрәндә анасына деди:
«Индән белә бу, сәнин оғлун-
дур!» 27 Сонра шаҝирдинә
деди: «Индән белә бу, сәнин
анандыр!» О ҝүндән етибарән,
�әмин шаҝирд Исанын анасы-
ны өз евинә апарды.

28 Бундан сонра артыг �әр
шејин тамамландығыны би-
лән Иса Мүгәддәс Јазылар-
да јазылмыш сөзүн јеринә јет-
мәси үчүн: «Су истәјирәм»,- —
деди. 29 Орада турш шәраб-
ла долу бир габ вар иди.
Онлар �иссоп� чубуғуна бир
сүнҝәр тахыб турш шәраба
батырдылар вә онун додаг-
ларына јахынлашдырдылар.¸

30 Иса шәрабдан дадыб: «Та-
мам олду!»/ — деди вә башыны
әјиб ҹаныны тапшырды.1

31 Һазырлыг ҝүнү иди.À Ҹә-
сәдләр шәнбә ҝүнү дирәкләр-
дә галмасын3 дејә (о шән-
бә бөјүк шәнбә иди),4 јә�уди-
ләр Пилатдан ха�иш етдиләр
ки, едам олунмушларын гыч-
ларыны сындырыб ҹәсәдлә-
рини дирәкдән дүшүрсүнләр.
32 Әсҝәрләр ҝәлиб әввәл Иса-
нын бир тәрәфиндә, сонра исә
о бири тәрәфиндә олан адам-
ларын гычларыны сындырды-
лар. 33 Исаја јахынлашанда
ҝөрдүләр ки, о, артыг өлүб.
Буна ҝөрә дә онун гычлары-
ны сындырмадылар. 34 Ан-
ҹаг әсҝәрләрдән бири низә
илә онун бөјрүнү дешдиS вә
бөјрүндән ган илә су ахды.
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35 Бунлары өз ҝөзү илә ҝө-
рән шә�адәт едир вә онун шә-
�адәти доғрудур. О, �әгигә-
ти данышдығыны билир вә ис-
тәјир ки, сиз дә инанасы-
ныз.* 36 Бунлар Мүгәддәс
Јазылардакы «онун бир сү-
мүјү белә, сынмајаҹаг» сөзлә-
ри јеринә јетсин дејә, баш вер-
ди.+ 37 Мүгәддәс Јазыларын
башга јериндә исә јазылыб:
«Онлар бәдәнини дешдикләри
адама бахаҹаглар».,

38 Сонра Исанын шаҝирди
олан, лакин буну јә�удилә-
рин горхусундан- ҝизли сахла-
јан ариматајлы Јусиф Пилат-
дан Исанын ҹәсәдини истәди.
Пилат разылыг верди. О да ҝә-
либ Исанын ҹәсәдини ҝөтүр-
дү.¸ 39 Исанын јанына бирин-
ҹи дәфә ҝеҹә икән ҝәлмиш
Никодем/ дә отуз килограма�
јахын мүрр� вә әзвај гатышы-
ғы ҝәтирди�.1 40 Онлар Иса-
нын ҹәсәдини ҝөтүрүб јә�уди-
ләрин дәфн адәти үзрә әтирли
отларла бирликдә кәтан пар-
чаја бүрүдүләр.À 41 Исанын
едам олундуғу јердә бир бағ
варды. О бағда �әлә �еч кәсин
гојулмадығы тәзә бир сәрда-
бә3 вар иди. 42 Јә�удиләрин
Һазырлыг ҝүнү4 олдуғу үчүн,
сәрдабә дә јахынлыгда јерләш-
дији үчүн Исаны ора гојдулар.

20 Һәфтәнин илк ҝүнү� сә-
�әр тездән, �әлә �ава

ачылмамыш Мәҹдәлли Мәрјәм
сәрдабәјә ҝәлдиS вә ҝөрдү ки,
сәрдабәнин ағзындакы даш
гыраға чәкилиб.m 2 О гачыб
Шимон Бутрусун вә Исанын
севдији о бири шаҝирдин U
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јанына ҝәлди вә деди: «Ағаны
сәрдабәдән* ҝөтүрүбләр, бил-
мирик апарыб �ара гојублар».

3 Онда Бутрус вә о бири
шаҝирд сәрдабәјә јолланды-
лар. 4 Онларын икиси дә га-
чырдылар, амма о бири ша-
ҝирд Бутрусдан бәрк гачырды
вә сәрдабәјә биринҹи чатды.
5 О, ичәри бојланыб јердәки
кәтан парчаны ҝөрдү,+ ла-
кин ичәри ҝирмәди. 6 Ши-
мон Бутрус да ҝәлиб чатды вә
сәрдабәјә ҝирди. О да јердә-
ки парчаны 7 вә Исанын ба-
шыны өртән дәсмалы ҝөрдү.
Дәсмал кәтан парчадан ајры
бир јердә бүрмәләниб гал-
мышды. 8 Онда сәрдабәјә би-
ринҹи чатмыш о бири ша-
ҝирд дә ичәри ҝирди. О, бун-
лары ҝөрдү вә инанды. 9 Он-
лар Мүгәддәс Јазыларда онун
дириләҹәји �агда дејилмиш
сөзү �әлә дәрк етмәмишди-
ләр., 10 Беләҹә, шаҝирдләр
евләринә гајытдылар.

11 Мәрјәм исә сәрдабәнин
јанында дуруб ағлајырды.
О ағлаја-ағлаја ичәријә бојлан-
ды 12 вә ағ либаслы ики мә-
ләк ҝөрдү.- Мәләкләрдән бири
Исанын ҹәсәдинин гојулдуғу
јерин баш тәрәфиндә, о би-
риси ајаг тәрәфиндә отурмуш-
ду. 13 Онлар Мәрјәмә деди-
ләр: «Нијә ағлајырсан?» О ҹа-
ваб верди: «Ағамы апарыб-
лар, билмирәм �ара гојублар».
14 О, буну дејәндән сонра чө-
нүб ҝөрдү ки, Иса архада ду-
руб. Лакин Мәрјәм баша дүш-
мәди ки, бу, Исадыр.¸ 15 Иса
она деди: «Баҹым, нијә ағла-
јырсан? Кими ахтарырсан?»
Мәрјәм елә билирди ки, бу,
бағбандыр. Она ҝөрә дә деди:
«Аға, әҝәр ону сән апармы-
санса, де �ара гојмусан, мән
ҝедим ону ҝөтүрүм». 16 Иса
она деди: «Мәрјәм!» О чөнүб

ибраниҹә: «Раббуни!» — деди.
(Раббуни «устад» демәкдир.)
17 Иса она деди: «Тутма мәни.
Мән ки �әлә Атамын јаны-
на галхмырам. Гардашлары-
мын јанына ҝет* вә онлара де:
“Мән өз Атамын+ вә сизин Ата-
нызын, өз Алла�ымын, вә си-
зин Алла�ынызын јанына ҝе-
дирәм”». 18 Мәҹдәлли Мәр-
јәм ҝәлиб шаҝирдләрә деди:
«Мән Ағаны ҝөрдүм!» О, Иса-
нын дедикләрини онлара чат-
дырды.-

19 Һәмин ҝүн �әфтәнин илк
ҝүнү иди. Ахшамүстү ша-
ҝирдләр бир јердә отурмушду-
лар вә јә�удиләрин горхусун-
дан гапылары килитләмиш-
диләр. Гәфилдән Иса ҝәлиб
ортада дурду вә онлары са-
ламлады: «Сизә салам олсун!»¸

20 Сонра Иса әлләрини вә
бөјрүнү онлара ҝөстәрди./

Шаҝирдләр Ағаны ҝөрәндә
чох севиндиләр.1 21 Иса он-
лара деди: «Сизә салам олсун!À

Атам мәни дүнјаја ҝөндәрди-
ји кими,3 мән дә сизи дүнјаја
ҝөндәрирәм».4 22 Сонра Иса
онларын үзәринә үфүрүб деди:
«Мүгәддәс ру�у алын.S 23 Ки-
мин ҝүна�ларыны бағышласа-
ныз, онлар бағышланаҹаг, ки-
мин ҝүна�ларыны бағышлама-
саныз, онлар бағышланмаја-
ҹаг».

24 Иса ҝәләндә он ики �ә-
варидән бири олан Әкиз лә-
гәбли Томасm онларла дејилди.
25 О бири шаҝирдләр она:
«Биз Ағаны ҝөрдүк!» — дејән-
дә Томас ҹаваб верди: «Әҝәр
онун әлләриндә мых излә-
рини ҝөрмәсәм, бу јаралара
бармағымла тохунмасам, әли-
ми онун бөјрүнә гојмасам, U өм-
рүмдә инанмарам».

26 Бу �адисәдән сәккиз ҝүн
сонра шаҝирдләр јенә бир јер-
дә јығышмышдылар, Томас да
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онларла иди. Гапылар бағ-
лы олса да, Иса ҝәлди, ота-
ғын ортасында дуруб деди:
«Сизә салам олсун!»* 27 Сон-
ра үзүнү Томаса тутуб деди:
«Бармағыны бура гој вә әл-
ләримә бах. Әлини узат, бөј-
рүмә гој вә да�а шүб�ә
етмә, инан!» 28 Томас она ҹа-
ваб верди: «Ағам, алла�ым!�»
29 Иса она деди: «Мәни ҝөр-
дүјүн үчүн инандын? Ҝөрмә-
јиб иман едәнләр нә хошбәхт-
дирләр!»

30 Әлбәттә, Иса шаҝирдлә-
ринин ҝөзү габағында чох-
лу башга мөҹүзәләр дә ҝөстәр-
ди. Лакин онлар �аггында бу
тумарда јазылмајыб.+ 31 Бун-
лар исә она ҝөрә јазылыб
ки, сиз Исанын Алла�ын Оғлу
Мәси� олдуғуна инанасыныз
вә иман сајәсиндә, онун ады
васитәсилә �әјата говушасы-
ныз.,

21 Бундан сонра Иса Тә-
бәријјә дәнизинин кәна-

рында шаҝирдләринә ҝөрүн-
дү. Ә�валат белә олмушду.
2 Шимон Бутрус, Әкиз ләгәб-
ли Томас-, Ҹәлиләнин Ганә шә-
�әриндән олан Натанаил¸, Зә-
бәдинин оғуллары/ вә баш-
га ики шаҝирд бир јердә иди-
ләр. 3 Шимон Бутрус онлара
деди: «Ҝедирәм балыг тутма-
ға». Онлар: «Биз дә сәнинлә
ҝедирик», — дедиләр вә бајыра
чыхыб гајыға миндиләр. Анҹаг
о ҝеҹә �еч нә тутмадылар.1

4 Дан јери сөкүлүрдү. Иса
са�илдә дурмушду, шаҝирдләр
исә онун Иса олдуғуну баша
дүшмәдиләр.À 5 Иса онлар-
дан сорушду: «Балалар, је-
мәјә бир шејиниз вар?» Он-
лар: «Јохдур», — дедиләр.
6 О деди: «Тору гајығын сағ
тәрәфиндән атын, тутаҹагсы-

6>B6< � �ÀZS �WW*ÑmZ 1WhSaSD

ныз». Онлар тору атдылар вә
тора чохлу балыг дүшдү. Ба-
лыг о гәдәр чох иди ки,
тору дартыб чыхара билмир-
диләр.* 7 Онда Исанын се-
вимли шаҝирди+ Бутруса деди:
«Бу, Ағадыр!» Шимон Бутрус
буну ешидәндә јарычылпаг
олдуғундан палтарыны әјни-
нә кечириб суја тулланды.
8 О бири шаҝирдләр исә ба-
лыгла долу тору чәкә-чәкә ба-
лаҹа гајыгда ҝәлирдиләр. Он-
лар са�илдән чох да узагда
дејилдиләр, тәхминән дохсан
метр� аралыда идиләр.

9 Шаҝирдләр са�илә чы-
ханда бир тонгал ҝөрдү-
ләр. Тонгалын үстүндә балыг,
јанында да чөрәк вар иди.
10 Иса онлара деди: «Тутдуғу-
нуз балыгдан бир нечәсини ҝә-
тирин». 11 Онда Шимон Бут-
рус гајыға ҝириб ири балыг-
ларла долу тору са�илә чы-
хартды, торда јүз әлли үч
дәнә балыг вар иди. Лакин тор
бу гәдәр балығын ағырлығын-
дан јыртылмады. 12 Иса он-
лары чағырды: «Ҝәлин сә�әр
јемәјинизи јејин». Шаҝирдләр-
дән �еч бири ҹәсарәт едиб:
«Сән кимсән?» — дејә соруш-
мады, чүнки �амысы Ағаны
танымышды. 13 Иса јахынла-
шыб чөрәји дә, балығы да он-
лара пајлады. 14 О дирилән-
дән сонра артыг үчүнҹү дәфә,

иди ки, шаҝирдләринә ҝөрү-
нүрдү.

15 Онлар јејиб гуртарандан
сонра Иса Шимон Бутрусдан
сорушду: «Јә�ја оғлу Шимон,
мәни чох истәјирсән, бунла-
ры?» Бутрус ҹаваб верди: «Аға,
јахшы билирсән ки, сәни чох
истәјирәм». Иса деди: «Гузула-
рымы бәслә».- 16 Иса икин-
ҹи дәфә ондан сорушду: «Јә�ја
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1 Еј Теофил! Биринҹи �ека-
јәтдә Исанын ҝөјә алынды-

ғы ҝүнәдәк ҝөрдүјү бүтүн иш-
ләри вә тәлимләри јазмыш-
дым.* 2 О, ҝөјә галхмаздан
әввәл+ сечдији �әвариләринә�,

5B6 � �dZD *]\ab\W\aD �ÀZ*amB Ä¾Z/ÀO
`SWYSjC 1WhSD

мүгәддәс ру� васитәсилә буј-
руглар вермишди. 3 Иса чәк-
дији әзаблардан сонра сағ ол-
дуғуну бир чох данылмаз сү-
бутларла онлара ҝөстәрди.*

Һәвариләр ону гырх ҝүн әр-
зиндә ҝөрдүләр. Иса онлара
Алла�ын Падша�лығы �аггын-
да данышырды.+ 4 Иса он-

�dWda bÀWÀ+ 1/S` VSE \Z/*Z `ÀaYÀZ
º4` SabÀaSZWÀ` L79—8>M
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ларла ҝөрүшәндә бу әмри вер-
ди: «Јерусәлимдән узаглашма-
јын,* Атамын вәд етдији+ вә
мәним дедијим шеји ҝөзләјин.
5 Чүнки Јә�ја су илә вәфтиз�
едиб, сиз исә бир нечә ҝүндән
сонра мүгәддәс ру�ла вәфтиз
едиләҹәксиниз».,

6 Онлар бир јерә топлаш-
дыглары заман Исадан соруш-
дулар: «Аға, Исраилдә падша�-
лығы инди бәрпа едәҹәксән?»-

7 Иса онлара ҹаваб верди:
«Дөврләри вә тарихләри тә-
јин етмәк јалныз Атанын их-
тијарындадыр,¸ сизин бунла-
ры билмәјинизә ҝәрәк јохдур.
8 Амма мүгәддәс ру� үзәри-
низә ҝәләндә сиз гүввәт ала-
ҹагсыныз/ вә Јерусәлимдә1,
бүтүн Јә�удијјәдә вә Сәмәриј-
јәдәÀ, �әтта јерин уҹгарлары-
надәк3 мәним ша�идим4 ола-
ҹагсыныз». 9 Бунлары дејән-
дән сонра Иса онларын ҝөзү
өнүндә јухары галдырылды вә
булуд ону өртүб ҝөрүнмәз
етди.S 10 Иса галхаркән он-
лар дуруб ҝөјә бахырдылар. Бу
заман онларын јанында ағ ли-
баслыm ики киши пејда олуб
онлара 11 деди: «Еј ҹәлилә-
лиләр! Нијә дуруб ҝөјә бахыр-
сыныз? Сиздән ҝөјә ҝөтүрүлән
бу Исанын ҝөјә неҹә ҝетдијини
ҝөрдүнүзсә, елә дә ҝери ҝәлә-
ҹәк».

12 Бундан сонра онлар Зеј-
тун дағындан Јерусәлимә га-
јытдылар. U Бу дағ Јерусәлим-
дән �арадаса бир километр
аралыда� јерләшир. 13 Он-
лар шә�әрә ҝәлиб үст мәртә-
бәдә галдыглары отаға чыхды-
лар. Бунлар Бутрус, Јә�ја, Ја-
губ, Андреас, Филип, Томас,
Бартолмај, Мәтта, Алфајын
оғлу Јагуб, Гејрәтли ләгәби

5B9 � �º¸ÀbÀ +*fD 5B56 � ÁÀ`eÀZB jÀZO
+À U\Wd YÀa*eÀaSZ/ÀD �ÀÑd/SWÀ`À jÀZO
+À ÄºZºZ/À +d -À/À` U\W Ä1bYÀV \W*`/mD

верилмиш Шимон вә Јагубун
оғлу Јә�уда иди.* 14 Бәзи га-
дынлар,+ �абелә Исанын ана-
сы Мәрјәм вә гардашлары, да
онларла бирликдә иди. Онла-
рын �амысы јекдилликлә вә
арамсыз дуа едирдиләр.

15 О ҝүнләрдә тәхминән јүз
ијирми адам бир јерә топ-
лашмышды. Бутрус гардаш-
ларын арасында дуруб деди:
16 «Гардашлар! Мүгәддәс ру�
Давудун дили илә Исаны ту-
танлары ҝәтирән- Јә�уда �аг-
гында әввәлҹәдән хәбәр вер-
мишди.¸ Бу, мүтләг јеринә јет-
мәли иди, 17 чүнки о, биз-
ләрдән бири/ иди вә бу
хидмәтдә пајы варды. 18 (Бу
адам пис әмәллә газандығы
пула1 тарла алды. Башыашағы
јыхылыб гарны јыртылды, ба-
ғырсаглары јерә төкүлдү.À

19 Јерусәлимин бүтүн сакин-
ләри бу �адисәдән хәбәр тут-
ду. Буна ҝөрә дә бу тарла-
ја онларын дилиндә Á*V1W/*O
Y*, јәни Ган Тарласы дејилир.)
20 Чүнки Зәбурда јазылыб:
“Јурду бош галсын, орада ким-
сә јашамасын”3 вә “Нәзарәтчи
вәзифәсини башгасы тутсун”.4

21 Буна ҝөрә дә Иса арамыз-
да фәалијјәт ҝөстәрдији мүд-
дәт әрзиндә �әмишә бизимлә
оланлардан бири 22 бизимлә
бирҝә онун дирилмәсинәS шә-
�адәт етмәлидир. Бу адам Иса-
нын Јә�ја тәрәфиндән вәфтиз
олундуғуm ҝүндән та биздән
алындығы U ҝүнә кими арамыз-
да олан адамлардан бири ол-
малыдыр».

23 Онда ики нәфәр тәклиф
едилди. Бунлардан бири Бар-
сәбас вә Јуст адлары илә та-
нынан Јусиф, о бириси Мәт-
тија иди. 24 Һәвариләр дуа
едиб дедиләр: «Еј Је�ова! Сән
�әр кәсин үрәјини билир-
сән.V Бу ики нәфәрдән кими
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сечдијини бизә ҝөстәр ки,
25 �әмин адам Јә�уданын өз
јолу илә ҝедиб имтина етди-
ји бу хидмәти вә �әварилик
вәзифәсини јеринә јетирсин».*

26 Онлар пүшк атдылар+ вә
пүшк Мәттијаја дүшдү. Ону он
бир �әваринин сырасына да-
хил етдиләр.

2 Әллинҹи ҝүн� бајрамын-
да, онларын �амысы бир

јерә топлашмышды. 2 Гәфлә-
тән ҝөјдән шиддәтли күләјин
сәсинә охшар бир сәс ҝәлди
вә отурдуглары еви долдурду.-

3 Онлар аловун дилләринә
бәнзәр бир шеј ҝөрдүләр. Бу
дилләр бир-бириндән ајрылыб
�әр биринин үзәринә гонду.
4 Онларын �амысы мүгәддәс
ру�ла долду¸ вә мүхтәлиф дил-
ләрдә данышмаға башлады-
лар. Бу габилијјәти онлара ру�
верди./

5 О вахт Јерусәлимдә дүн-
јанын �әр өлкәсиндән ҝәлмиш
мөмин јә�удиләр вар иди.1

6 Бу сәсә чохлу адам топлаш-
ды. Онлар бу ишә мәәттәл гал-
мышдылар, чүнки шаҝирдләр
онларын доғма дилләриндә да-
нышырды. 7 Онлар бөјүк �еј-
рәт ичиндә бир-биринә де-
јирдиләр: «Бура бахын, мәҝәр
бу данышанлар ҹәлиләлиÀ де-
јилләр? 8 Бәс неҹә олур ки,
�әр биримиз өз ана дилимизи
ешидирик? 9 Парфијалылар,
мадалылар3, еламлылар4, Ме-
сопотамија�, Јә�удијјә, Каппа-
докија, Понт вә АсијаS әјалә-
тинин�, 10 Фриҝија, Памфи-
лија, Мисир вә Ливијанын
Киренаја јахын олан бөлҝә-

6B5 � �dZD ]1Zb1V\abD �d +*U`*Y ZSa*O
ZmZ 5:O/*Z Ñ1a*+W*Z*`*- ÀWWSZÆS ÄºZO
/À -1U/ 1/SWS`/SD 6B= � 	VSh*U*`*amD
� 	ZÆSW/À �aSU* ÀU*WÀbS Se*/ÀaS *WbmZO
/* �aSU* -SbÀaS U\fE �\Y* SY]1`SU*amO
ZmZ +S` ÀU*WÀbS ZÀ4À`/À bdbdWd`D ÁÀYSZ
À`*4S Ñ*WQÑ*4m`/* �º`VSUÀ/À U1`WÀO
jS`D

ләринин сакинләри, �әмчинин
Ромадан ҝәлмиш јә�удиләр вә
прозелитләр�,* 11 критлиләр
вә әрәбләр — �амымыз онла-
рын өз доғма дилимиздә Алла-
�ын әзәмәтли ишләри �аггын-
да данышдығыны ешидирик».
12 Бәли, онларын �амысы �еј-
рәт вә чашгынлыг ичиндә бир-
бириндән сорушурдулар: «Бу
нәдир белә?» 13 Диҝәрләри
исә исте�за илә дејирдиләр:
«Әши, бунлар ширин чахыр
ичибләр».

14 Бутрус исә он бир+ �әва-
ри илә бирҝә ајаға галхыб уҹа-
дан деди: «Еј Јә�удијјә вә Јеру-
сәлим сакинләри! Сөзүмү дин-
ләјин. Буну билин ки, 15 бу
адамлар, сизин дүшүндүјүнүз
кими, �еч дә сәрхош дејил-
ләр, чүнки инди �арадаса сә-
�әр саат доггуздур�. 16 Әк-
синә, Јуил пејғәмбәрин дедик-
ләри јеринә јетир: 17 “Алла�
дејир: “Ахырзаманда �әр ҹүр
инсанын үзәринә ру�уму төкә-
ҹәјәм, сизин оғулларыныз да,
гызларыныз да пејғәмбәрлик
едәҹәк, ҝәнҹләриниз вә�јләр
алаҹаг, гоҹаларыныз рөјалар
ҝөрәҹәкләр., 18 Һәтта гулла-
рымын вә гарабашларымын да
үзәринә �әмин ҝүнләрдә ру�у-
му төкәҹәјәм вә онлар пејғәм-
бәрлик едәҹәкләр.- 19 Мән ју-
харыда, ҝөјдә вә ашағыда, јер-
дә мөҹүзәләр� ҝөстәрәҹәјәм:
ган, од вә түстү бурумлары
олаҹаг. 20 Је�ованын шанлы
вә мө�тәшәм ҝүнү ҝәлмәз-
дән әввәл ҝүнәш зүлмәтә, ај
гана гәрг олаҹаг. 21 Је�ова-
нын адыны чағыран �әр кәс
гуртулаҹаг”.¸

22 Еј Исраил оғуллары!
Мәни динләјин. Билдијиниз
кими, Алла� нәсрани Исаны
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сизә ачыг-ашкар танытды:
онун васитәсилә гаршыныз-
да гүдрәтли ишләр, әламәт-
ләр, мөҹүзәләр етди.* 23 Ал-
ла� онун �әбс едиләҹәјини га-
багҹадан билиб гәрарлашдыр-
мышды.+ Сиз �әмин адамы
ганун билмәјән адамларын әли
илә дирәјә мыхлајыб өлдүр-
дүнүз., 24 Лакин Алла� ону
өлүм әзабындан� хилас едиб
дирилтди,- чүнки ола билмәз-
ди ки, о, өлүмүн дустағы ола-
раг галсын.¸ 25 Давуд онун
�аггында белә дејир: “Је�ова-
ны даим ҝөзүмүн өнүндә сах-
лајырам, сағымда дуруб, әсла
сарсылмарам. 26 Буна ҝөрә
үрәјим севинди вә дилим шад-
ланды. Мән үмидлә јашаја-
ҹағам, 27 чүнки Сән мәни
Мәзарда� гојмазсан, гојмаз-
сан вәфалы бәндән чүрүсүн./

28 Мәнә �әјат јолуну өјрәтдин,
�үзурунда үрәјим фәрә�лә до-
лаҹаг”.1

29 Гардашлар, улу бабамыз
Давуд �аггында гәтијјәтлә дејә
биләрик ки, о өлүб вә дәфн
едилиб,À гәбри дә бу ҝүнәдәк
бурададыр. 30 О, пејғәмбәр
иди. О билирди ки, Алла� онун
өвладларындан бирини онун
тахтына отурдаҹағына анд
ичиб.3 31 О, Мәси�ин дири-
ләҹәјини, Мәзарда� галмајаҹа-
ғыны вә бәдәнинин чүрүмәјә-
ҹәјини габагҹадан билиб хәбәр
вермишди.4 32 Бу Исаны Ал-
ла� дирилтди вә бизим �амы-
мыз бунун ша�идијик.S 33 Бе-
ләликлә, о, Алла�ын сағына
уҹалдылды,m Атасынын вәд ет-
дији мүгәддәс ру�у алды, U

ҝөрдүјүнүз вә ешитдијиниз ки-
ми, бу ру�у үзәримизә төк-
дү. 34 Давуд исә ҝөјә галхма-
јыб, о, белә дејир: “Је�ова
Ағама деди: 35 “Дүшмәнләри-
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ни кәтил кими ајағынын ал-
тына гојанадәк сағымда отур”.*

36 Буна ҝөрә дә, гој бүтүн Ис-
раил еви буну јахшы билсин
ки, дирәкдә едам етдијиниз
Исаны+ Алла� �әм Аға,, �әм дә
Мәси� етмишдир».

37 Бу сөзләри ешидәндә он-
ларын үрәјини, санки, хән-
ҹәр јарды. Онлар Бутрусдан
вә диҝәр �әвариләрдән со-
рушдулар: «Гардашлар, биз
нә едәк?» 38 Бутрус онлара
деди: «Төвбә един- вә гој �әр
кәс ҝүна�ларынын бағышлан-
масы үчүн¸ Иса Мәси�ин ады
илә вәфтиз олунсун,/ онда мү-
гәддәс ру� әнамыны алаҹаг-
сыныз. 39 Чүнки бу вәд1 �әм
сизә, �әм өвладларыныза, �әм
дә бүтүн узагда оланлара, Ал-
ла�ымыз Је�ованын сечәҹәји
�әр кәсә аиддир».À 40 Бутрус
бир чох башга сөзләрлә дә әт-
рафлы шә�адәт вериб онла-
ры тәшвиг етди: «Өзүнүзү јо-
луну азмыш бу нәсилдән хи-
лас един».3 41 Бу сөзләри
үрәкдән гәбул едәнләр вәф-
тиз олундулар4 вә о ҝүн үч
минә јахын адам онлара го-
шулду.S 42 Онлар �әвариләр-
дән �әвәслә тәлим алыр, бир-
ликдә вахт кечирир�, јемәк је-
јирm вә дуа едирдиләр. U

43 Һәвариләрин васитәси-
лә чохлу мөҹүзәләр вә әла-
мәтләр ҝөстәрилирди.V Һәр
кәсин үрәји Алла�а е�тирам-
ла долурду. 44 Имана ҝәлән-
ләрин �амысы бир јердә олур-
ду вә �әр шејләри үмуми иди.
45 Онлар әмлакларыны са-
тыбÄ пулу араларында �әр кә-
син е�тијаҹына ҝөрә бөлүш-
дүрүрдүләрW 46 вә �әр ҝүн
бирликдә мәбәддә јығышыр,
бөјүк севинҹлә вә тәмиз үрәк-
лә бир-биринин евиндә јемәк
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јејирдиләр, 47 Алла�ы мәд�
едир вә бүтүн халгын рәғбә-
тини газанырдылар. Је�ова да
�әр ҝүн хилас оланлары онла-
рын сыраларына гошурду.*

3 Ҝүнорта саат үч� оларды,
дуа вахты јахынлашырды.

Бутрус вә Јә�ја мәбәдә гал-
хырдылар. 2 Һәмин вахт ана-
данҝәлмә топал бир адамы
да ора ҝәтирирдиләр. Мәбә-
дә ҝирәнләрдән сәдәгә дилә-
мәк үчүн ону �әр ҝүн ҝәти-
риб мәбәдин Ҝөзәл Гапы адла-
нан гапысынын јанына го-
јурдулар. 3 О, мәбәдә ҝирән
Бутрусла Јә�јаны ҝөрәндә он-
лардан сәдәгә диләди. 4 Бут-
рус вә Јә�ја диггәтлә она ба-
хыб дедиләр: «Бир бизә бах».
5 Диләнчи бир шеј алмаг үми-
дилә ҝөзләрини онлара дикди.
6 Бутрус она деди: «Мәндә нә
ҝүмүш вар, нә дә гызыл, амма
нәјим варса, ону сәнә верирәм:
нәсрани Иса Мәси�ин ады илә
сәнә дејирәм, јери!»+ 7 Сонра
онун сағ әлиндән тутуб ајаға
галдырды., Елә �әмин андаҹа
о адамын ајаглары вә топуг-
лары бәркиди.- 8 О сычрајыб
ајаға галхды¸ вә јеримәјә баш-
лады. О адам атылыб дүшә-
дүшә, Алла�ы мәд� едә-едә он-
ларла бирликдә мәбәдә ҝирди.
9 Орадакы ҹамаат онун јери-
дијини вә Алла�ы мәд� етди-
јини ҝөрәндә 10 мәбәдин Ҝө-
зәл Гапысынын јанында оту-
руб диләнән/ бу адамы таны-
ды. Онунла баш верәнләрә
ҝөрә �ејрәтдән �амынын ағзы
ачыла галды.

11 О адам Бутрусла Јә�-
јадан ајрылмырды. Буна ҝөрә
дә бүтүн ҹамаат �ејрәт ичин-
дә онларын башына, Сүлејман
сүтунлары1 адланан јерә топ-
лашды. 12 Буну ҝөрән Бут-
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рус онлара деди: «Еј Исраил
оғуллары! Бу ишә нијә тәәҹ-
ҹүб едирсиниз? Јохса биз өз
гүввәмиз ја да мөминлији-
миз сајәсиндә онун ајаглары-
ны сағалтмышыг ки, бизә белә
бахырсыныз? 13 Әҹдадлары-
мызын Алла�ы, Ибра�имин,
Ис�агын вә Јагубун Алла�ы*

Гулу Исаны уҹалтды.+ О Гулу-
ну ки, сиз ону әлә вердиниз,

вә ону азад етмәк истәјән Пи-
латын гаршысында рәдд ет-
диниз. 14 Бәли, сиз о мү-
гәддәс вә сале� адамы рәдд
етдиниз. Әвәзиндә бир гати-
ли азад етдирдиниз,- 15 �әја-
тын Өндәрини исә өлдүрдү-
нүз.¸ Лакин Алла� ону дирилт-
ди, биз дә бунун ша�идијик./

16 Буна ҝөрә дә ҝөрдүјүнүз вә
таныдығыныз бу адам Исанын
ады вә онун адына ҝөстәрдији-
миз иман сајәсиндә гүввәтлән-
ди. Онун сајәсиндә биздә олан
иман �амынызын ҝөзү габа-
ғында бу адамы тамамилә са-
ғалтды. 17 Гардашлар, били-
рәм ки, сиз дә, рә�бәрләриниз
дә ҹа�илликдән1 белә етди-
низ.À 18 Лакин Алла� бүтүн
пејғәмбәрләри васитәсилә га-
багҹадан сөјләдикләрини, јәни
Мәси�инин әзаб чәкәҹәји �аг-
гында дедикләрини бу јолла
јеринә јетирди.3

19 Буна ҝөрә дә ҝүна�ла-
рынызын бағышланмасы үчүн
төвбә един4 вә јолунуздан дө-
нүнS ки, Је�овадан тәравәт
мөвсүмү ҝәлсин 20 вә О, си-
зин үчүн тәјин едилмиш Мәси-
�и, јәни Исаны ҝөндәрсин.
21 О, �әр шејин бәрпа еди-
ләҹәји вахта гәдәр ҝөјдә ҝөз-
ләмәлидир. Һәмин шејләр �аг-
гында Алла� гәдимдә јаша-
мыш мүгәддәс пејғәмбәрлә-
ри васитәсилә сөјләмишдир.
22 Муса демишди: “Алла�ы-
ныз Је�ова сизә сојдашлары-
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ныз� арасындан мәним кими
бир пејғәмбәр јетирәҹәк.* Сиз
онун бүтүн дедикләринә гу-
лаг асмалысыныз.+ 23 Бәли,
о Пејғәмбәрә гулаг асма-
јан адам халгын арасындан
мә�в едиләҹәк”., 24 Ишмуил
вә ондан сонракы пејғәмбәр-
ләрин �амысы бу ҝүнләр �аг-
гында ачыгҹа хәбәр вермиш-
диләр.- 25 Сиз пејғәмбәрлә-
рин оғулларысыныз, Алла�ын
аталарынызла бағладығы ә�-
дин өвладларысыныз.¸ Алла�
Ибра�имә демишди: “Јер үзү-
нүн бүтүн аиләләри сәнин
өвладын� васитәсилә мүбарәк
олаҹаг”./ 26 Алла� �әр бири-
низи пис әмәлләриндән дөндә-
риб сизи мүбарәк гылмаг үчүн
Өз Гулуну тәјин етди вә илк
нөвбәдә1 мә�з сизин јаныныза
ҝөндәрди».

4 Бутрусла Јә�ја халга үз ту-
туб данышаркән ка�инләр,

мәбәдин рәиси вә саддуки-
ләрÀ ҝәлдиләр. 2 Бу адамлар
�әвариләрә �ирсләнмишди-
ләр, чүнки �әвариләр хал-
гын гаршысында вәз едир� вә
Исанын дирилмәси �аггында
ачыг-ашкар данышырдылар.3

3 Онлар �әвариләри тутдулар
вә артыг ахшам олдуғу үчүн
ертәси ҝүнәдәк �әбсдә сахла-
дылар.4 4 Анҹаг �әвариләри
динләјәнләрин чоху иман ҝә-
тирди. Бу адамларын сајы тәх-
минән беш мин нәфәрә чатды.S

5 Ертәси ҝүн јә�удиләрин
рә�бәрләри, ағсаггаллары вә
мирзәләри Јерусәлимдә јы-
ғышды. 6 Бөјүк ка�ин Һән-
наm, �әмчинин Гајафа U, Ју�ән-
на, Александр вә бөјүк ка-
�инин бүтүн го�ум-әгрәбасы
орада иди. 7 Онлар �әвари-
ләри ортаја ҝәтириб сорғу-суа-
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ла башладылар: «Бу иши �ан-
сы гүввә илә вә кимин ады илә
етдиниз?» 8 Бу заман Бутрус
мүгәддәс ру�ла долуб* онлара
деди:

«Еј халгын рә�бәрләри вә
ағсаггаллар! 9 Әҝәр бу ҝүн
биз бир шикәст адама етдији-
миз јахшылыға ҝөрә сорғу-суа-
ла чәкилириксә+ вә сиз
онун кимин ады илә сағал-
дығыны билмәк истәјирсиниз-
сә, 10 онда гој �амыныза, бү-
түн Исраил халгына мәлум ол-
сун ки, бу адам дирәкдә едам
етдијиниз,, лакин Алла�ын ди-
рилтдији- нәсрани Иса Мәси-
�ин ады сајәсиндә¸ гаршыныз-
да сапсағлам дајаныб. 11 Иса
“сиз бәнналарын �еч сајдығы
дашдыр. Анҹаг бу даш күнҹүн
әсас дашы олду”./ 12 Буну да
билин ки, ондан башга хилас-
кар јохдур, чүнки ҝөј алтын-
да Алла�ын инсанлара верди-
ји башга бир ад јохдур1 ки,
онун сајәсиндә хилас ола би-
ләк».À

13 Онлар Бутрус вә Јә�-
јанын ҹәсарәтлә данышды-
ғыны, лакин савадсыз�, садә
адам3 олдугларыны ҝөрәндә
әввәл чашыб галдылар, амма
сонрадан баша дүшдүләр ки,
онлар Иса илә бир јердә олан
адамлардандырлар.4 14 Үстә-
лик, онларын јанында дуран
сағалмыш адамаS баханда де-
мәјә бир сөз тапмадылар.m

15 Онда �әвариләрә Синед-
рион залындан чыхмағы әмр
едиб өз араларында мәшвәрә-
тә башладылар: 16 «Бунлар-
ла нә едәк?U Ахы онлар, доғру-
дан да, гејри-ади бир иш ҝө-
рүбләр, бүтүн Јерусәлим ҹа-
маатыV да буну билир. Биз
буну инкар едә билмәрик.
17 Амма бу ә�валат ҹамаат
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арасында да�а чох јајылмасын
дејә, ҝәлин онлара �әдә-горху
ҝәләк вә тапшыраг ки, бир дә
бу адла �еч кәсә �еч нә даныш-
масынлар».*

18 Һәвариләри чағырыб он-
лара әмр етдиләр ки, бир дә
Исанын ады илә �еч нә да-
нышмасынлар вә �еч нә өј-
рәтмәсинләр. 19 Амма Бут-
рус вә Јә�ја онлара дедиләр:
«Өзүнүз фикирләшин: Алла-
�ын гаршысында Алла�ы го-
јуб сизә гулаг асмаг нә дәрәҹә-
дә дүзҝүндүр? 20 Биз ҝөрдү-
јүмүз вә ешитдијимиз шејләр
барәсиндә данышмаја билмә-
рик».+ 21 Онлар �әвариләрә
јенидән �әдә-горху ҝәлиб бу-
рахдылар, чүнки онлары ҹәза-
ландырмаға бир бә�анә тапма-
дылар., Бир јандан да бүтүн
халг бу �адисәјә ҝөрә Алла�а
алгыш едирди, 22 чүнки мө-
ҹүзәви сурәтдә сағалмыш
о адамын јашы гырхы өт-
мүшдү.

23 Һәвариләр азадлыға бу-
рахыландан сонра баҹы-гар-
дашларын јанына ҝедиб бөјүк
ка�инләрин вә ағсаггалларын
сөзләрини онлара данышды-
лар. 24 Бу сөзләри ешидәндә
�амысы бирликдә уҹадан Ал-
ла�а дуа етдиләр:

«Ја Күлли-Ихтијар! Ҝөјү,
јери, дәнизи вә онларын ичин-
дәки �әр шеји Сән јаратмы-
сан.- 25 Сән мүгәддәс ру� ва-
ситәсилә, улу атамыз олан
гулун Давудун дили илә¸ белә
демисән: “Нә үчүн халглар
вурнухду, үммәтләр бош шеј-
ләр дүшүндү? 26 Дүнјанын
падша�лары галхды, �өкмдар-
лар бир нәфәр кими Је�ова-
ја вә Онун мәс� етдијинә� гар-
шы бирләшди”./ 27 Бәли, Һи-
род вә Понти Пилат1 бу шә-
�әрдә башга халглардан олан
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адамларла вә Исраил халгы
илә бирләшиб мәс� етдијин
мүгәддәс гулун Исаја гаршы
чыхдылар* ки, 28 Сәнин Өз
ҝүҹүнә вә нијјәтинә әсасән га-
багҹадан мүәјјән етдијин шеј-
ләри иҹра етсинләр.+ 29 Она
ҝөрә дә инди Је�ова, онла-
рын �әдә-горхуларыны ешит
вә бизә, Өз гулларына гүввәт
вер ки, Сән шәфа вермәк үчүн
әлини узадаркән, 30 мүгәд-
дәс гулун Исанын ады илә әла-
мәтләр вә мөҹүзәләр ҝөстәри-
ләркән, Сәнин сөзүнү бундан
сонра да ҹәсарәтлә данышаг».-

31 Онларын �әрарәтли дуа-
сындан сонра јығышдыглары
јер силкәләнди вә �әр бири
мүгәддәс ру�ла долду.¸ Онлар
Алла�ын сөзүнү ҹәсарәтлә да-
нышмаға башладылар./

32 Иман јолуна гошулан ҹа-
маат ҹанбир гәлбдә јашајыр-
ды, �әр шејләри үмуми ол-
дуғундан �еч кәс: «Бу мәним-
кидир», — демирди.1 33 Һәва-
риләр Аға Исанын дирилмәси
�аггында гүдрәтлә шә�адәт
верирдиләр,À Алла� да Өз лүт-
фүнү онларын үзәринә бол-
бол төкүрдү. 34 Араларында
�еч ким корлуг чәкмирди,3

чүнки кимин тарласы, ја еви
вардыса, ону сатыр, пулуну
исә 35 ҝәтириб �әвариләрин
габағына гојурду4 вә бу пул
�әр кәсә е�тијаҹына ҝөрә пај-
ланырды.S 36 Әслән кипрли
вә Лави нәслиндән олан Јусиф
дә (�әвариләр ону Барнәбаm

чағырырдылар, мәнасы «тә-
сәлли оғлу» демәкдир) 37 өз
торпаг са�әсини сатды вә пу-
луну ҝәтириб �әвариләрин га-
бағына гојду. U

5 Лакин Һәнәнја адында бир
адам арвады Сәфирә илә

бирҝә мүлкүнү сатды. 2 О,
пулун бир гисмини ҝизләтди.
Бундан арвадынын да хәбәри
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вар иди. Пулун галан �иссә-
сини ҝәтириб �әвариләрин га-
бағына гојду.* 3 Амма Бутрус
она деди: «Һәнәнја! Неҹә олду
ки, сән Шејтана ујуб мүгәддәс
ру�а+ јалан данышдын,, тар-
ланын пулунун бир �иссәси-
ни ҝизләтдин? 4 Мәҝәр сат-
дығын торпаг әввәл сәнинки
дејилди? Сатышдан алдығын
пул сәнин ихтијарында дејил-
ди? Бәс нә үчүн үрәјиндә белә
нијјәт тутдун? Сән инсанла-
ра јох, Алла�а јалан сөјләдин».
5 Һәнәнја бу сөзләри ешидән
кими јыхылыб өлдү. Бундан
хәбәр тутан �әр кәс бәрк гор-
хуја дүшдү. 6 Ҹаванлар гал-
хыб ону кәфәнләдиләр вә апа-
рыб басдырдылар.

7 Тәхминән үч саатдан сон-
ра Һәнәнјанын арвады ҝәлди.
Онун бу �адисәдән хәбәри јох
иди. 8 Бутрус ондан соруш-
ду: «Де ҝөрүм тарланы бу гиј-
мәтә сатмысыныз?» О ҹаваб
верди: «Бәли». 9 Онда Бутрус
она деди: «Сиз нијә Је�ова-
нын ру�уну сынамаг үчүн сөз-
ләшмисиниз? Бах, әрини дәфн
едәнләрин ајаг сәсләри ҝәлир,
инди сәни дә апарыб басдыра-
ҹаглар». 10 Гадын �әмин ан-
даҹа Бутрусун ајаглары өнүн-
дә јыхылыб өлдү. Ҹаванлар
ичәри ҝирәндә ҝөрдүләр ки,
гадын өлүб вә ону апарыб
әринин јанында дәфн етдиләр.
11 Бүтүн јығынҹаг ә�ли вә бу
�агда ешидәнләр бәрк горхуја
дүшдү.

12 Бундан әлавә, халг ара-
сында �әвариләрин васитәси-
лә чохлу әламәт вә мөҹүзә
ҝөстәрилирди.- Онлар адәтән
Сүлејман сүтунлары адланан
јерә јығышырдылар.¸ 13 Баш-
галарынынса онлара гошулма-
ға ҹүрәти чатмырды. Бунунла
белә, халг онлар барәдә јүк-
сәк фикирдә иди. 14 Чохлу

сајда киши вә гадын да Аға-
ја иман ҝәтириб онлара гошу-
лурду.* 15 Ҹамаат хәстәләри-
ни јорған-дөшәкдәҹә чыхар-
дыб баш күчәләрдә гојурду
ки, Бутрус кечәндә �еч олмаса
көлҝәси онлардан бәзиләри-
нин үстүнә дүшсүн.+ 16 Һәт-
та әтраф шә�әрләрдән дә
адамлар Јерусәлимә ахышыр,
хәстәләрини вә мурдар ҹинлә-
рин инҹитдији адамлары ҝә-
тирирдиләр. Онларын �амысы
сағалырды.

17 Баш ка�ин вә онунла
олан Саддуки тәригәтинин
үзвләри пахыллыгдан јана-
јана ајаға галхдылар вә
18 �әвариләри тутуб зиндана
атдылар., 19 Лакин ҝеҹә Је-
�ованын мәләји зинданын га-
пыларыны ачды- вә онлары
чөлә чыхарыб деди: 20 «Ҝе-
дин, мәбәддә дуруб бу �әјат-
ла бағлы �әр шеји халга даны-
шын». 21 Бу сөзләрдән сонра
�әвариләр сүб� тездән мәбәдә
ҝәлиб вәз етмәјә башладылар.

Баш ка�ин вә онунла олан-
лар ҝәләндә Синедрион үзв-
ләрини вә Исраилин ағсаг-
галлар мәҹлисинин �амысы-
ны јығдылар, сонра �әварилә-
ри ҝәтиртмәк үчүн зиндана
адам јолладылар. 22 Лакин
кешикчиләр зиндана ҝәләндә
�әвариләри орада тапмады-
лар вә ҝери дөнүб бу �аг-
да белә мәлумат вердиләр:
23 «Биз ҝәләндә зинданын га-
пылары бәрк-бәрк бағлы иди,
ҝөзәтчиләр дә јерләриндә дур-
мушдулар, лакин гапылары
ачдыгда ичәридә �еч кими
тапмадыг». 24 Мәбәдин рәи-
си вә бөјүк ка�инләр бу сөз-
ләри ешидәндә чашбаш галды-
лар. Онлар бу ишин нә илә
гуртараҹағыны билмирдиләр.
25 Бир нәфәр ҝәлиб онлара
хәбәр верди: «Бахын, зиндана
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салдығыныз адамлар мәбәд-
дә дуруб ҹамааты өјрәдирләр».
26 Онда мәбәдин рәиси вә ке-
шикчиләр ҝедиб �әвариләри
ҝәтирдиләр, амма онлара гар-
шы зор ишләтмәдиләр, горхур-
дулар ки, халг онлары даша
басар.*

27 Һәвариләри ҝәтириб Си-
недрион гаршысына чыхартды-
лар. Баш ка�ин онлары сорғу-
суала тутуб 28 деди: «Мәҝәр
бу адамын ады илә вәз етмә-
ји сизә гәти гадаған етмәмиш-
дик?+ Сиз исә өз тәлиминизи
бүтүн Јерусәлимә јајмысыныз
вә бу адамын ганыны бизим
бојнумуза јыхмаг истәјирси-
низ»., 29 Бутрус вә о бири �ә-
вариләр ҹаваб вериб дедиләр:
«Биз инсанлара јох, �өкмдары-
мыз Алла�а итаәт етмәлијик.-

30 Дирәкдән� асыб өлдүрдүјү-
нүз Исаны ата-бабаларымызын
Алла�ы дирилтди.¸ 31 Алла�
ону Өндәр/ вә Хиласкар1 кими
јүксәлдиб Өз сағында отурт-
дуÀ ки, Исраил төвбә етсин
вә ҝүна�лары бағышлансын.3

32 Буна биз вә Алла�ын Она
�өкмдар кими итаәт едәнләрә
вердији мүгәддәс ру�4 ша�ид-
дир».S

33 Бу сөзләри ешидәндә он-
лар бәрк гәзәбләниб өзләрин-
дән чыхдылар вә �әвариләри
өлдүрмәк истәдиләр. 34 Ла-
кин бүтүн халгын �өрмәти-
ни газанмыш, Ганун мүәлли-
ми Гәмлаилm адлы бир фәри-
си Синедрионун өнүндә ајаға
галхыб әмр етди ки, �әвари-
ләри мүвәггәти бајыра чыхар-
сынлар. 35 Орадакылара исә
белә деди: «Еј Исраил оғулла-
ры! Бу адамлара нә етмәк
истәдијинизи јахшы-јахшы дү-
шүнүн. 36 Мисал үчүн, бу ја-
хынларда Тевда адлы бири-
си иддиа едирди ки, ҝуја бө-
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јүк адамдыр вә тәгрибән дөрд
јүз нәфәр дә она гошулмушду.
Амма ону өлдүрдүләр, адамла-
ры да пәрән-пәрән олуб јоха
чыхдылар. 37 Ондан сонра
сија�ыјаалма ҝүнләриндә ҹә-
лиләли Јә�уда ортаја чыхыб
ардынҹа хејли адам апарды.
Анҹаг о да өлдү вә ардыҹылла-
ры дағылышыб �әрәси бир
јана ҝетди. 38 Одур ки, сизә
дејирәм: бу адамлара дәјмәјин,
онлардан әл чәкин, чүнки бу
ишин вә ја нијјәтин архасында
инсан дурубса, о баш тутмаја-
ҹаг, 39 јох әҝәр Алла� дуруб-
са, сиз ону дағыда билмәјәҹәк-
синиз.* Елә олмасын ки, Ал-
ла�ла савашасаныз».+ 40 Он-
лар Гәмлаилин сөзүнә гулаг
асдылар. Һәвариләри чағырыб
дөјдүрдүләр, вә бир дә Иса-
нын ады илә данышмамағы
әмр едиб бурахдылар.

41 Һәвариләр исә Исанын
ады наминә тә�гирә лајиг
ҝөрүлдүкләринә ҝөрә Синед-
риондан севинә-севинә чых-
дылар.- 42 Онлар �әр ҝүн мә-
бәддә вә ев-ев¸ Мәси� Иса
�аггында мүждәни дурмадан
билдирир, инсанлара өјрәдир-
диләр./

6 Шаҝирдләрин сајы ҝет-
ҝедә артан ҝүнләрдә јунан-

дилли јә�удиләр ибранидилли
јә�удиләрдән наразылыг етмә-
јә башладылар, чүнки ҝүндә-
лик јемәк пајлананда онла-
рын дул гадынларына етина-
сыз јанашырдылар.1 2 Онда
он ики �әвари бүтүн шаҝирд-
ләри топлајыб онлара деди-
ләр: «Алла�ын сөзүнү кәнара
гојуб сүфрәләрә јемәк пајла-
маг бизим тәрәфимиздән дүз-
ҝүн олмазды.À 3 Буна ҝөрә
дә гардашлар, араныздан јах-
шы ад газанмыш,3 ру� вә �ик-
мәтлә долу4 једди киши сечин
ки, онлары бу ваҹиб ишә нә-
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зарәт етмәк үчүн тәјин едәк.*

4 Биз исә өзүмүзү дуаја вә Ал-
ла�ын сөзүнү өјрәтмәк иши-
нә �әср едәк». 5 Бу тәкли-
фи �амы бәјәнди. Онлар иман-
ла вә мүгәддәс ру�ла долу
олан Стефаны, еләҹә дә Фи-
липи+, Прохору, Никанору, Ти-
мону, Парменасы вә антакјалы
прозелит Николаны сечдиләр.
6 Гардашлар онлары �әвари-
ләрин јанына ҝәтирдиләр. Һә-
вариләр дуа едәндән сонра әл-
ләрини онларын үстүнә гојду-
лар.,

7 Беләликлә, Алла�ын сөзү
вүсәт алыр,- Јерусәлимдәки
шаҝирдләрин сајы ҝет-ҝедә
да�а да артырды.¸ Һәтта чохлу
сајда ка�ин дә иман јолуна го-
шулурду./

8 Алла�ын лүтфү вә гүдрә-
ти илә долан Стефан хал-
гын арасында мөҹүзә вә әла-
мәтләр ҝөстәрирди. 9 Лакин
Азад едилмишләр Синагогу
ады илә танынан синагог-
дан бәзи адамлар, �абелә ки-
реналылардан, исҝәндәријјә-
лиләрдән, киликијалылардан
вә асијалылардан бәзиләри ду-
руб Стефанла мүба�исә етмәјә
башладылар. 10 Амма онун
сөзләриндәки �икмәтин вә
ону данышдыран мүгәддәс ру-
�ун гаршысында дура бил-
мәдиләр.1 11 Онлар хәлвәтҹә
бир нечә адам тутуб онлары
өјрәтдиләр ки, белә десинләр:
«Биз бу адамын Мусаја вә Ал-
ла�а гаршы күфр сөјләдијини
өз гулағымызла ешитмишик».
12 Онлар халгы, ағсаггаллары
вә мирзәләри гызышдырды-
лар, сонра Стефанын үстүнә
ҹумдулар, ону гамарлајыб Си-
недриона ҝәтирдиләр. 13 Ҝә-
тирдикләри јаланчы ша�идләр
белә дедиләр: «Бу адам елә �еј
бу мүгәддәс јерин вә Ганунун
әлеј�инә данышыр. 14 Мисал

үчүн, о дејиб ки, ҝуја нәсрани
Иса бу мүгәддәс јери дағыдыб
Мусанын бизә вердији адәт-
әнәнәләри дәјишәҹәк. Биз бун-
лары өз гулағымызла ешитми-
шик».

15 Синедрионда отуранла-
рын �амысы она баханда ҝөр-
дүләр ки, онун үзү мәләк үзү-
нә бәнзәјир.

7 Онда баш ка�ин соруш-
ду: «Бу сөзләр доғрудур?»

2 Стефан ҹаваб верди: «Ата-
лар, гардашлар, мәнә гулаг
асын! Улу бабамыз Ибра�им
�әлә Һаррана* көчмәмишдән
әввәл Месопотамијада јаша-
јаркән иззәт са�иби Алла�
она ҝөрүнүб 3 демишди: “Өз
торпағыны, го�умларыны го-
јуб чых, сәнә ҝөстәрәҹәјим
торпаға ҝет”.+ 4 Онда Ибра-
�им кәлданиләрин торпағын-
дан чыхыб Һарранда мәскун-
лашды. Атасы өләндән сонра,

Алла� ону орадан �ал-�азыр-
да сизин јашадығыныз бу ди-
јара көчүртдү.- 5 Бурада она
�еч бир мүлк, �әтта бир га-
рыш торпаг да мирас вермә-
ди. Ибра�имин �әлә ушағы јох
иди, амма Алла� вәд етди ки,
бу торпағы она вә ондан сон-
ра ҝәләҹәк өвладларына¸ ми-
рас верәҹәк. 6 Бундан әлавә,
Алла� деди ки, онун өвладла-
ры гүрбәтдә гәриб олаҹаг вә
оранын халгы онлары көләјә
чевириб дөрд јүз ил онлара
зүлм едәҹәк./ 7 Алла� белә
демишди: “Мән онлары көлә
етмиш халгы ҹәзаландыраҹа-
ғам1 вә сонра онлар о торпаг-
дан чыхыб бурада Мәнә гуллуг
едәҹәкләр”.À

8 Алла� Ибра�имлә �әмчи-
нин сүннәт ә�ди бағлады.3

Бундан сонра Ибра�имин Ис-
�аг4 адында оғлу олду вә о,
сәккизинҹи ҝүндә ушағы сүн-
нәт етди.S Ис�агын Јагуб
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адында оғлу олду�, Јагубдан
да он ики әҹдадымыз доғулду.
9 Әҹдадларымыз пахыллыг-
дан Јусифи* Мисирә+ сатды-
лар. Лакин Алла� онунла иди,

вә 10 ону дүшдүјү бүтүн бә-
лалардан хилас етди, она �ик-
мәт верди вә Мисир падша-
�ы фиронун ҝөзүндә уҹалтды.
Фирон Мисирин вә өз евинин
идарәсини она �әвалә етди.-

11 Сонра бүтүн Мисир вә Кә-
нан торпағына бөјүк бир бәла,
аҹлыг үз верди. Улу бабала-
рымыз јемәјә чөрәк тапмырды-
лар.¸ 12 Бу вахт Јагуб ешит-
ди ки, Мисирдә тахыл вар вә
әҹдадларымызы илк дәфә ора
ҝөндәрди./ 13 Онлар икинҹи
дәфә ҝәләндә Јусиф өзүнү гар-
дашларына танытды. Онда фи-
рон да Јусифин аиләси �аг-
гында ешитди.1 14 Јусиф хә-
бәр ҝөндәриб атасы Јагубу вә
бүтүн го�ум-әгрәбасыны Кә-
нандан чағыртдырды.À Онла-
рын сајы јетмиш беш нәфәр
иди.3 15 Јагуб Мисирә ҝәл-
ди.4 О да, әҹдадларымызS да
орада өлдүләр.m 16 Сонра он-
лары Си�амда, Ибра�имин Һа-
мур оғулларындан ҝүмүш пул-
ла алдығы сәрдабәјә гојдулар. U

17 Алла�ын Ибра�имә вер-
дији вәдин јеринә јетмәси вах-
ты артыг јахынлашырды. Ја-
губун нәсли Мисирдә төрәјир
вә сајҹа чохалырды. 18 О за-
ман Мисир тахтына Јусифи та-
нымајан бир падша� отурду.V

19 О, халгымыза гаршы �ијлә
гурду вә аталарымызы мәҹбур
етди ки, өз көрпәләрини ата-
раг өлүмә тәслим етсинләр.Ä

20 Елә �әмин вахт Муса доғул-
ду. О, Алла�ын ҝөзүндә ҝөзәл
иди� вә үч ај атасынын евин-
дә бәсләнди.W 21 Амма вали-
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дејнләри ушағы атанда* фиро-
нун гызы ону ҝөтүрдү вә өз
оғлу кими бөјүтдү.+ 22 Белә-
ликлә, Муса мисирлиләрин бү-
түн �икмәтинә јијәләнди. О,
сөздә вә әмәлдә ҝүҹлү адам
иди.,

23 Мусанын гырх јашы та-
мам оланда үрәјиндә гардаш-
ларынын, јәни Исраил оғул-
ларынын ҝүзәраныны ҝөрмәк
истәји ојанды.- 24 Онларын
јанына ҝәләндә ҝөрдү ки, бир
мисирли исраиллијә �агсыз-
лыг едир. Муса ону мүда-
фиә етди, мисирлини исә өл-
дүрүб гардашынын гисасы-
ны алды. 25 О елә билирди
ки, гардашлары Алла�ын онун
әли илә Исраилә хилас верди-
јини баша дүшәҹәкләр, амма
онлар буну баша дүшмәди-
ләр. 26 Ертәси ҝүн Муса јенә
ора ҝәләндә ҝөрдү ки, ики ис-
раилли далашыр. Муса: “Ахы
сиз гардашсыныз. Нијә бир-би-
ринизлә јола ҝетмирсиниз?” —
дејәрәк онлары барышдырма-
ға чалышды. 27 Анҹаг гарда-
шыны инҹидән исраилли Му-
саны рәдд едиб деди: “Сәни
үзәримизә башчы гојублар,
јохса �аким? 28 Бәлкә, дү-
нән мисирлини өлдүрдүјүн ки-
ми, мәни дә өлдүрмәк истәјир-
сән?” 29 Муса буну ешидәндә
баш ҝөтүрүб орадан гачды вә
гүрбәт елдә, Мәдјән торпағын-
да јашамаға башлады. Орада
онун ики оғлу олду.¸

30 Гырх ил кечәндән сон-
ра Сина дағынын әтрафында-
кы чөллүкдә, јанан колун ало-
вунда она бир мәләк ҝөрүндү./

31 Муса буну ҝөрәндә мат-
мәәттәл галды. О, јахшы-јах-
шы бахмаг үчүн кола јахынла-
шанда Је�ованын сәси ҝәлди:
32 “Мән сәнин ата-бабалары-
нын Алла�ыјам, Ибра�имин
Алла�ы, Ис�агын вә Јагу-
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бун Алла�ыјам”.* Муса тир-тир
әсди вә да�а кола бахмаға
ҹүрәт етмәди. 33 Је�ова она
деди: “Ајағындан сәндәли чы-
хар, чүнки дурдуғун јер мү-
гәддәсдир. 34 Мән халгымын
Мисирдә чәкдији әзаб-әзијјә-
ти ҝөрдүм, а�-наләсини ешит-
дим+ вә онлары хилас етмәк
үчүн бураја ендим. Одур ки,
ҝет, сәни Мисирә ҝөндәри-
рәм”. 35 “Сәни үзәримизә
башчы гојублар, јохса �аким?”,

дејәрәк рәдд етдикләри бу Му-
саны Алла� колда она ҝөрүнән
мәләјин васитәсилә �әм баш-
чы, �әм дә хиласкар кими Ми-
сирә ҝөндәрди.- 36 О, мөҹүзә
вә әламәтләрлә халгы Мисир-
дән чыхартды¸, сонра Гырмы-
зы дәниздә/ вә гырх ил сә�ра-
да1 мөҹүзә вә әламәтләр ҝөс-
тәрди.

37 Бу �әмин о Мусадыр ки,
Исраил оғулларына: “Алла�
сизә сојдашларынызын� ара-
сындан мәним кими бир пеј-
ғәмбәр јетирәҹәк”, — демиш-
ди.À 38 Бу Муса Сина дағын-
да онунла данышмыш мәләк-
лә3 вә аталарымызла бирҝә
сә�рада, иҹманын арасында
олурду. О, ҹанлы вә мүгәддәс
сөзләри гәбул едиб сизә вер-
ди.4 39 Улу бабаларымыз она
гулаг асмадылар, ону рәдд ет-
диләр,S чүнки үрәкләри Ми-
сирдә галмышды, ора дөн-
мәк истәјирдиләр.m 40 Буна
ҝөрә дә Һаруна дедиләр: “Би-
зим үчүн алла�лар дүзәлт ки,
өнүмүздә ҝетсин. Чүнки бизи
Мисирдән чыхаран бу Муса
�ара јоха чыхыб, билмирик”. U

41 Беләликлә, о ҝүнләрдә бир
дана дүзәлдиб, бу бүт гар-
шысында гурбан ҝәтирдиләр
вә әлләрилә дүзәлтдикләри
шејә ҝөрә севиниб-шадланды-

;B7; � ÁÀ`eÀZB -*`/*jW*`mZm4mZD

лар.* 42 Буна ҝөрә дә Алла�
онлардан үз дөндәрди, јол вер-
ди ки, сәма ҹисимләринә сәҹ-
дә гылсынлар.+ Пејғәмбәрлә-
рин китабында да јазылыб: “Еј
Исраил еви, мәҝәр сә�рада,
гырх ил әрзиндә гурбанлары,
тәгдимәләри Мәнә ҝәтирирди-
низ? 43 Сиз Молохун чады-
рыны, вә Рефан алла�ын ул-
дузуну, ибадәт үчүн дүзәлтди-
јиниз бу тәсвирләри дашыјыр-
дыныз. Буна ҝөрә Мән сизи
Бабилдән дә о тәрәфә сүрҝүн
едәҹәјәм”.-

44 Улу бабаларымызын сә�-
рада Шә�адәт чадыры варды.
Алла� Муса илә данышаркән
әмр етмишди ки, она ҝөстәр-
дији нүмунәјә мүвафиг чадыр
дүзәлтсин.¸ 45 Мусадан сон-
ра бу чадыры тә�вил алмыш
улу бабаларымыз Јушә илә
бирликдә ону диҝәр халгла-
рын јашадығы торпаға ҝәтир-
диләр./ Алла� бу халглары
онларын гаршысындан говду.1

Һәмин чадыр Давудун ҝүнлә-
ринәдәк бурада галды. 46 Да-
вуд Алла�ын �үсн-рәғбәтини
газанды вә ха�иш етди ки, Ја-
губун Алла�ы үчүн мәскән дү-
зәлтмәк шәрәфи она нәсиб
олсун.À 47 Лакин Онун үчүн
еви Сүлејман тикди.3 48 Һәр-
чәнд Һагг-Таала инсан әли илә
тикилмиш евләрдә јашамыр,4

неҹә ки пејғәмбәр демишди:
49 “Је�ова белә дејир: “Ҝөјләр
мәним тахтымдыр,S јер ајағым
алтындакы кәтилдир.m Мәним
үчүн нә ҹүр ев тикәҹәксиниз?
Һансы јер Мәнә мәскән ола би-
ләр? 50 Мәҝәр �әр шеји Мән
Өз әлимлә јаратмамышам?” U

51 Еј үрәји вә гулаглары
сүннәт едилмәмиш тәрс адам-
лар! Сиз �әмишә мүгәддәс
ру�а мүгавимәт ҝөстәрирси-
низ, ата-бабаларыныз неҹә
идисә, сиз дә еләсиниз.V
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52 Елә пејғәмбәр олмајыб ки,
ата-бабаларыныз она зүлм ет-
мәсин.* Бәли, онлар о са-
ле� бәндәнин ҝәлишини габаг-
ҹадан хәбәр верәнләри өлдүр-
дүләр,+ сиз дә ону әлә вериб
онун гатили олдунуз., 53 Сиз
мәләкләр васитәсилә верил-
миш Гануну алдыныз,- амма бу
Гануна риајәт етмәдиниз».

54 Бу сөзләр онлары јан-
дырыб-јахды вә онлар гә-
зәбдән дишләрини гыҹадылар.
55 Мүгәддәс ру�ла долмуш
Стефан исә ҝөјә бахды, Алла-
�ын ҹалалыны вә Онун сағында
дуран Исаны ҝөрүб¸ 56 деди:
«Будур, мән ҝөјүн ачылдығыны
вә инсан Оғлунун/ Алла�ын са-
ғында дурдуғуну1 ҝөрүрәм».
57 Онлар буну ешидәндә гу-
лагларыны тыхајыб бағырды-
лар вә онун үстүнә ҹумду-
лар. 58 Ону шә�әрдән кәнара
чыхардыб дашладылар.À Һәмин
о јаланчы ша�идләр3 үст пал-
тарларыны Шаул адлы бир ҹа-
ванын јанында гојмушдулар.4

59 Онлар Стефаны дашлајар-
кән Стефан: «Ағам Иса, ру�у-
му гәбул ет», — дејә јалварды.
60 Сонра диз чөкүб уҹадан
гышгырды: «Је�ова, бу ҝүна-
�а ҝөрә онлары мә�кум етмә».S

Стефан буну дејиб өлүм јухусу-
на ҝетди.

8 Стефанын гәтли Шаулун
үрәјиндән иди.m

О ҝүн Јерусәлимдә јығын-
ҹаға гаршы ҝүҹлү тәгиб баш-
ланды. Һәвариләрдән башга
шаҝирдләрин �амысы Јә�удиј-
јә вә Сәмәријјә бөлҝәләри-
нә U дағылышды. 2 Амма мө-
мин адамлар Стефаны апа-
рыб дәфн етдиләр вә онун
үчүн дәрин �үзнлә јас тут-
дулар. 3 Шаул исә јығынҹаға
диван тутурду. О, евләрә со-
хулур, кишиләри вә гадынла-

ры сүрүјүб чыхарыр вә зинда-
на салдырырды.*

4 Дағылышыб ҝедән ша-
ҝирдләр өлкәни дијар-ди-
јар ҝәзәрәк Алла�ын сөзү-
нү мүждәләјирдиләр.+ 5 Ми-
сал үчүн, Филип Сәмәриј-
јә шә�әринә�, ҝетди вә орада
Мәси� �аггында тәблиғ етмә-
јә башлады. 6 Филипи динлә-
јән вә ҝөстәрдији мөҹүзәләри
ҝөрән ҹамаат онун дедикләри-
нә ҹидди јанашырды. 7 Ора-
да ичинә мурдар ру�лар ҝир-
миш чохлу адам вар иди. Ру�-
лар бәркдән гышгырыб адам-
лардан чыхырды.- Һәмчинин
бир чох ифлиҹ олмуш хәстә вә
топал да сағалырды. 8 Бу сә-
бәбдән шә�әрдә бөјүк шадлыг
�өкм сүрүрдү.

9 О шә�әрдә Шимон адын-
да бир киши вар иди. О,
се�рбазлыгла мәшғул олуб Сә-
мәријјә ә�лини �ејрәтә ҝә-
тирирди вә өзүнүн бөјүк бир
адам олдуғуну иддиа едирди.
10 Бөјүкдән кичијә кими �амы
она гулаг асыр вә дејирди:
«Бу адам бөјүк гүдрәт са-
�ибидир, о, Алла�ын гүввә-
сидир». 11 Шимон хејли вахт
иди ки, се�рбазлығы илә ҹа-
мааты �ејрәтә ҝәтирдији үчүн
онун сөзүнә гулаг асырдылар.
12 Амма Филип ҝәлиб онлара
Алла�ын Падша�лығы вә Иса
Мәси�ин ады барәсиндә мүж-
дәни тәблиғ едәндә¸ ҹамаат
она инанды. Һәм кишиләр, �әм
гадынлар вәфтиз олундулар./

13 Шимон да инанды вә вәф-
тиз олунду. О, Филипин јанын-
дан чәкилмирди,1 ҝөстәрилән
әламәтләри вә гүдрәтли ишлә-
ри ҝөрүб �ејрәтә ҝәлирди.

14 Јерусәлимдәки �әвари-
ләр Сәмәријјә ә�линин Алла-
�ын сөзүнү гәбул етдијини
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ешидәндә* Бутрусла Јә�јаны
ора ҝөндәрдиләр. 15 Онлар
ҝәлдиләр вә Сәмәријјәдәки
иманлыларын мүгәддәс ру�
алмасы үчүн дуа етдиләр,+

16 чүнки онлара �әлә мүгәд-
дәс ру� верилмәмишди. Он-
лар тәкҹә Аға Исанын ады
илә вәфтиз едилмишдиләр.,

17 Һәвариләр әлләрини онла-
рын үзәринә гојдулар- вә он-
лар мүгәддәс ру� алдылар.

18 Шимон ҝөрдү ки, �әва-
риләр әлләрини бир кәсин үс-
түнә гојанда о адама мү-
гәддәс ру� верилир. Онда �ә-
вариләрә пул тәклиф едиб
19 деди: «Мәнә дә белә их-
тијар верин ки, кимин үстү-
нә әлими гојсам, о адам мү-
гәддәс ру� алсын». 20 Бутрус
исә она деди: «Ҝүмүшүн дә сә-
нинлә бир јердә батсын, чүн-
ки көнлүнә Алла�ын әнамы-
ны пулла алмаг фикри дүшдү.¸

21 Сәнин бу ишдә зәррә гәдәр
дә пајын јохдур, чүнки Алла-
�ын гаршысында нијјәтин тә-
миз дејил. 22 Буна ҝөрә дә
бу бәд әмәлинә ҝөрә төв-
бә ет вә Је�оваја јалвар, јахар,
бәлкә, үрәјиндә тутдуғун пис
нијјәт бағышланды. 23 Чүн-
ки ҝөрүрәм, үрәјин зә�әр тулу-
ғудур, �агсызлыгла долудур».
24 Онда Шимон деди: «Мәним
үчүн Је�оваја дуа един ки, де-
дикләриниздән �еч бири ба-
шыма ҝәлмәсин».

25 Һәвариләр Сәмәријјәдә
Је�ованын сөзүнү бәјан едиб
әтрафлы шә�адәт вердик-
дән сонра орадакы кәндләрдә
мүждәни тәблиғ едә-едә Јеру-
сәлимә гајытдылар./

26 Је�ованын мәләји1 Фи-
липә деди: «Дур ҹәнуба, Је-
русәлимдән Гәззәјә енән јола
чых». (Бу јол чөллүкдән ке-
чир.) 27 Филип галхыб ҝет-
ди. Һәмин јолла Һәбәшис-

тан �өкмдары кандакинин� са-
рај хадими вә хәзинәдары
олан бир �әбәшистанлы мә-
мур� ҝедирди. О, Јерусәлимә
ибадәтә ҝәлмишди,* 28 инди
ҝери гајыдырды. О, арабасын-
да отуруб уҹадан Әшија пеј-
ғәмбәрин китабыны охујурду.
29 Ру� Филипә деди: «Ҝет, бу
арабаја чат». 30 Филип ара-
бајла јанашы гачанда ешитди
ки, мәмур уҹадан Әшија пеј-
ғәмбәрин китабыны охујур вә
ондан сорушду: «Охудуғуну
баша дүшүрсән?» 31 О ҹа-
ваб верди: «Иза� едән олма-
са, неҹә баша дүшә биләрәм?»
Сонра Филипдән ха�иш етди
ки, арабаја галхыб јанында
отурсун. 32 О, Мүгәддәс Ја-
зылардан бу јери охујурду:
«О, гојун кими кәсилмәјә апа-
рылды. Гырхымчыларын гар-
шысында дилсиз-ағызсыз гузу
кими ағзыны ачыб динмир.+

33 Ону алчалтдылар, әдаләти
она чох ҝөрдүләр., Әсил-нәҹа-
бәтини ким дејә биләр? Ону
јер үзүндән јох едирләр».-

34 Мәмур Филипә деди:
«Ха�иш едирәм, мәнә иза�
ет, пејғәмбәрин дедији бу сөз-
ләр кимә аиддир? Өзүнә, јохса
башгасына?» 35 Филип Мү-
гәддәс Јазыларын бу јерин-
дән башлајараг Иса �аггын-
дакы мүждәни она данышды.
36 Онлар јолларына давам
едәркән бир су �өвзәсинә чат-
дылар. Мәмур деди: «Бу да су!
Вәфтиз олунмағыма нә мане
олур?» 37 �—— 38 О, араба-
ны сахлатдырды. Филип вә мә-
мур суја ҝирдиләр, Филип
ону вәфтиз етди. 39 Онлар
судан чыхдылар. Је�ованын
ру�у Филипи дәр�ал орадан
апарды вә мәмур да�а Филипи
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ҝөрмәди. Мәмур севинҹ ичин-
дә јолуна давам етди. 40 Фи-
лип исә Ашдода ҝәлди вә о јер-
ләрдән кечәрәк та Гејсәријјәјә*

кими бүтүн шә�әрләрдә мүж-
дәни тәблиғ етди.

9 Шаул �әлә дә Ағанын ша-
ҝирдләрини �әдәләјир, он-

лары өлдүрмәк арзусу илә
алышыб-јанырды.+ О, баш ка-
�инин јанына ҝедиб 2 ондан
Дәмәшг шә�әриндәки синагог-
лара мәктуб јазмағы ха�иш
етди ки, бу јола мәнсуб олан
�әр кәси, — кишиләри, гадын-
лары �әбс едиб Јерусәлимә ҝә-
тирә билсин.

3 Јол илә ҝедәркән, Дәмәш-
гә чатачатда гәфләтән ҝөјдән
бир ишыг онун әтрафына нур
сачды.- 4 Шаул јерә јыхылды
вә бир сәс ешитди. О сәс де-
јирди: «Шаул, Шаул, мәни нијә
тәгиб едирсән?» 5 О деди:
«Аға, сән кимсән?» Сәс ҹаваб
верди: «Мән сәнин тәгиб ет-
дијин Исајам.¸ 6 Дур, шә�әрә
ҝет, нә етмәк лазымдыр, ора-
да сәнә дејиләҹәк». 7 Шаул-
ла олан адамлар донуб гал-
мышдылар, онлар сәс ешидир,
амма �еч кәси ҝөрмүрдүләр./

8 Шаул ајаға галхды, ҝөзләри
ачыг олса да, �еч нә ҝөрмүрдү.
Онун әлиндән тутуб Дәмәш-
гә ҝәтирдиләр. 9 Дүз үч ҝүн
онун ҝөзләри кор галды.1 О, нә
једи, нә дә ичди.

10 Дәмәшгдә ҺәнәнјаÀ адын-
да бир шаҝирд јашајырды. Аға
вә�јдә ону чағырды: «Һәнән-
ја!» О �ај верди: «Бәли, Аға».
11 Аға она деди: «Дур, Дүз ад-
ланан күчәјә ҝет, Јә�уданын
евиндә тарслы3 Шаул адында
адамы тап. О, инди дуа едир.
12 О, вә�јдә ҝөрүб ки, Һәнән-
ја адында бир адам јанына ҝә-
либ вә ҝөзләрини ачмаг үчүн
әлләрини онун үзәринә гојуб».4

13 Һәнәнја ҹаваб верди: «Аға,

мән чохларындан ешитмишәм
ки, о, сәнин Јерусәлимдәки мү-
гәддәс хидмәтчиләринә зүлм-
ләр едиб. 14 Бурада да сәнин
адыны чағыран �әр кәси �әбс
етмәк үчүн бөјүк ка�инләрдән
ихтијар алыб».* 15 Анҹаг Аға
она деди: «Ҝет, чүнки бу адам
адымы халглара,+ о ҹүмләдән
�өкмдарлара, вә Исраил оғул-
ларына билдирмәк үчүн сечди-
јим аләтдир.- 16 Адым уғрун-
да нәләр чәкәҹәјини она ҝөстә-
рәҹәјәм».¸

17 Һәнәнја ҝетди. О, �әмин
евә ҝириб әлләрини Шаулун
үзәринә гојду вә деди: «Шаул,
гардаш, бура ҝәләркән јолда
сәнә ҝөрүнән Ағамыз Иса мәни
сәнин јанына ҝөндәрди ки, ҝөз-
ләрин ачылсын вә сән мүгәд-
дәс ру�ла доласан»./ 18 О ан-
даҹа Шаулун ҝөзләриндән пул-
ҹуглара охшајан бир шеј төкүл-
дү вә ҝөзләри ачылды. О дуруб
вәфтиз олунду, 19 јемәк јејиб
гүввәтләнди.

Шаул бир нечә ҝүн Дәмәшг-
дә1, шаҝирдләрин јанында гал-
ды 20 вә вахт итирмәдән си-
нагогларда Иса �аггында шә-
�адәт верәрәк онун Алла�ын
Оғлу олдуғуну тәблиғ етмәјә
башлады. 21 Ону ешидәнлә-
рин �амысы чашбаш галыб де-
јирди: «Мәҝәр бу адам Јерусә-
лимдә Исанын адыны чағыран-
лара ҝөз вериб, ишыг вермәјән
адам дејил?À Бураја да онлары
тутуб бөјүк ка�инләрин јаны-
на апармаг үчүн ҝәлмәјиб?»3

22 Шаул исә ҝет-ҝедә да�а да
ҝүҹләнир, Исанын Мәси� ол-
дуғуну мәнтигли сурәтдә сү-
бут едәрәк Дәмәшг јә�удилә-
рини мәәттәл гојурду.4

23 Арадан хејли ҝүн кеч-
ди. Јә�удиләр ону өлдүрмәк
үчүн суи-гәсд �азырладылар.S

24 Лакин бу хәбәр Шаулун гу-
лағына чатды. Онлар Шау-
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лу өлдүрмәк үчүн ҝеҹә-ҝүндүз
шә�әр гапыларыны пусурду-
лар. 25 Онда Шаулун ша-
ҝирдләри ону ҝеҹә икән сәбә-
тин ичиндә шә�әр диварында-
кы пәнҹәрәдән ашағы ендир-
диләр.*

26 Јерусәлимә ҝәләндә+

Шаул шаҝирдләрә гошулмаға
чалышды, амма �амы он-
дан горхурду, чүнки онун ша-
ҝирд олдуғуна инана билмир-
диләр. 27 Барнәба, онун кө-
мәјинә ҝәлди. О, Шаулу �әва-
риләрин јанына ҝәтириб онун
јолда Ағаны неҹә ҝөрдүјү-
нү,- Ағанын онунла данышды-
ғыны, сонра Дәмәшгдә Иса-
нын ады илә ҹәсарәтлә тәб-
лиғ етдијини онлара әтраф-
лы данышды.¸ 28 Беләликлә,
Шаул шаҝирдләрлә галды. О,
Јерусәлимдә сәрбәст ҝәзир,
Ағанын ады илә ҹәсарәтлә
данышыр, 29 јунандилли јә-
�удиләрлә сө�бәтләр едир,
гызғын мүзакирәләр апарыр-
ды. Онларса Шаулу өлдүрмәјә
ҹә�д ҝөстәрирдиләр./ 30 Гар-
дашлар бундан хәбәр тутанда
ону Гејсәријјәјә ҝәтириб ора-
дан Тарса јола салдылар.1

31 Бундан сонра бүтүн Јә-
�удијјә, Ҹәлилә вә Сәмәриј-
јәдәки јығынҹагÀ үчүн әмин-
аманлыг дөврү башланды. Јы-
ғынҹаг мө�кәмләнир, Је�ова
Алла�ын горхусу вә мүгәддәс
ру�ун3 тәсәллиси илә јашаја-
раг бөјүјүрдү.

32 Бутрус бүтүн о бөлҝә-
ни ҝәзә-ҝәзә Лидда шә�әрин-
дә4 јашајан мүгәддәсләрин ја-
нына ҝәлди. 33 Орада сәккиз
ил иди ки, ифлиҹ олуб ја-
тагдан галхмајан Енеј адлы
бир хәстә ҝөрдү. 34 Бутрус
она деди: «Енеј, Иса Мәси�
сәнә шәфа верир.S Дур, јорған-
дөшәјини јығ».m О, дәр�ал аја-
ға дурду. 35 Лидда шә�әри-

нин вә Шарон дүзүнүн бүтүн
сакинләри ону ҝөрәндә Ағаја
иман ҝәтирди.

36 Јаффа шә�әриндә Таби-
тә адында бир шаҝирд вар
иди. (Бу адын јунан гаршылы-
ғы Дорка� иди.) Бу гадын чох
хејирха� иди вә касыблара �ә-
мишә әл тутурду. 37 О ҝүн-
ләрдәТабитә хәстәләниб өлдү.
Ону јујуб үст мәртәбәдә бир
отаға гојдулар. 38 Лидда шә-
�әри Јаффаја јахын иди. Ша-
ҝирдләр Бутрусун орада ол-
дуғуну ешидәндә ики адам
ҝөндәриб дедиләр: «Ха�иш
едирик, тез јанымыза ҝәл».
39 Бутрус дуруб онларла ҝет-
ди. Ораја ҝәләндә ону үст мәр-
тәбәдәки отаға апардылар. Бү-
түн дул гадынлар ағлаша-ағла-
ша Бутрусун јанына ҝәлдиләр,
Табитәнин сағлығында тикди-
ји пал-палтарлары она ҝөс-
тәрдиләр. 40 Бутрус �амыны
отагдан чыхартды,* диз чөкүб
дуа етди, сонра өлүјә үз ту-
туб деди: «Табитә, галх!» Га-
дын ҝөзләрини ачды, Бутру-
су ҝөрәндә дуруб отурду.+

41 Бутрус онун әлиндән ту-
туб ајаға галдырды, сонра
гардашлары вә дул гадын-
лары чағырды вә дирилмиш
Табитәни онларын габағына
чыхартды., 42 Бу хәбәр бү-
түн Јаффаја јајылды вә хеј-
ли адам Ағаја иман ҝәтирди.-

43 Бутрус бир мүддәт Јаффа-
да даббағ Шимонун евиндә
галды.¸

10 Гејсәријјәдә Корнили
адында бир адам јаша-

јырды. О, Италјан бөлүјү� ад-
ланан бөлүкдә јүзбашы иди.
2 Корнили мөмин бир адам
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иди, ев ә�ли дә өзү кими Ал-
ла�дан горхан адамлар иди.
О, халг үчүн саваб ишләр ҝө-
рүр, даима Алла�а дуа едирди.
3 Бир ҝүн тәхминән ҝүнорта
саат үч�* оларды. Корнилинин
ҝөзүнә ајдын шәкилдә ҝөрүн-
дү ки, Алла�ын мәләји ичәри
ҝириб ону сәсләјир: «Корни-
ли!» 4 О, мәләјә баханда гор-
хуб деди: «Бәли, Аға!» Мәләк
она деди: «Сәнин дуаларын,
саваб ишләрин Алла�ын дәр-
ҝа�ына јетишиб. Алла� онла-
ры јад етди.+ 5 Дур, Јаффаја
адам ҝөндәр вә Бутрус ләгәб-
ли Шимону чағыр. 6 Бу адам
Шимон адлы бир даббағын го-
нағыдыр. Онун еви дәниз кә-
нарындадыр». 7 Онунла да-
нышан мәләк чыхыб ҝедән
кими Корнили ики нөкәрини
вә табелијиндә олан әсҝәрлә-
рин арасындан мөмин бир әс-
ҝәри чағырды, 8 �әр шеји он-
лара данышыб Јаффаја ҝөн-
дәрди.

9 Ертәси ҝүн ҝүнорта саат
он ики радәләриндә� он-
лар шә�әрә јахынлашырды-
лар. Бутрус да бу вахт дуа ет-
мәк үчүн евин дамына чых-
мышды. 10 Бирдән о бәрк
аҹды вә јемәк истәди. На�ар
�азырланан заман онун ҝөзү-
нә бир ҝөрүнтү ҝөрүндү.,

11 Бутрус ҝөрдү ки, ҝөј ачыл-
ды вә бөјүк кәтан сүфрәјә ох-
шар бир шеј дөрд уҹундан асы-
лы вәзијјәтдә јерә ендирилди.
12 Онун ичиндә ҹүрбәҹүр �еј-
ван: дөрдајаглылар, сүрүнән-
ләр вә ҝөј гушлары вар иди.
13 Бир сәс она деди: «Бут-
рус, дур кәс вә је!» 14 Бут-
рус исә деди: «Хејр, Аға, мәним
дилимә �еч вахт мурдар, на-
пак шеј дәјмәјиб».- 15 Сәс је-
нидән, икинҹи дәфә онунла да-
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нышды вә деди: «Бир дә Ал-
ла�ын пак етдији шејләрә мур-
дар демә». 16 Үчүнҹү дәфә дә
ејни шеј тәкрар олунду вә сүф-
рәјә охшар шеј о андаҹа ҝөјә
апарылды.

17 Бутрус чашбаш галыб
ҝөрдүјү шејин мәнасы үзәрин-
дә баш сындырырды. Елә бу
вахт Корнилинин ҝөндәрдији
адамлар Шимонун евини со-
рушуб дарвазанын гаршы-
сында дајандылар.* 18 Онлар
уҹадан сәсләјиб Бутрус лә-
гәбли Шимонун бурада гонаг
олуб-олмадығыны хәбәр алды-
лар. 19 Бутрус ҝөрдүкләри
илә бағлы дәрин дүшүнҹәләрә
даларкән ру�+ она деди: «Сәни
үч нәфәр ахтарыр. 20 Дур,
ашағы дүш, онларла ҝет, тә-
рәддүд етмә, чүнки онлары
мән ҝөндәрмишәм». 21 Бут-
рус ашағы дүшүб о адамла-
ра деди: «Ахтардығыныз адам
мәнәм. Бура нә үчүн ҝәлмиси-
низ?» 22 Онлар ҹаваб верди-
ләр: «Бизи бүтүн Јә�уди хал-
гынын рәғбәтини газанмыш
сале� адам, үрәјиндә Алла�
горхусу олан јүзбашы Корни-
ли, ҝөндәриб. Алла� она мү-
гәддәс мәләк васитәсилә ҝөс-
тәриш вериб ки, сәни еви-
нә дәвәт етсин вә динләсин».
23 Бутрус бу адамлары ичәри
дәвәт едиб онлара гонагпәр-
вәрлик ҝөстәрди.

Ертәси ҝүн о дуруб онлар-
ла јола дүшдү, Јаффадан бир
нечә гардаш да онунла ҝетди.
24 Нөвбәти ҝүн Бутрус Гејсә-
ријјәјә ҝәлиб чатды. Корнили
бүтүн го�ум-әгрәбасыны вә ја-
хын достларыны евинә јығыб
онларын јолуну ҝөзләјирди.
25 О, Бутрусу гаршылады, га-
бағында тәзим едиб ајаглары-
на дүшдү. 26 Бутрус исә ону
галдырыб деди: «Ајаға галх,
мән дә сәнин кими бир ин-
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санам».* 27 Онлар даныша-
даныша ичәри кечдиләр. Бут-
рус ҝөрдү ки, евдә чохлу адам
јығышыб. 28 Онлара деди:
«Сиз јахшы билирсиниз ки, јә-
�удиләрин ганунуна ҝөрә баш-
га милләтдән олан адамла үн-
сијјәт гурмаг вә ја онун јанына
ҝетмәк дүзҝүн дејил.+ Лакин
Алла� мәнә ҝөстәрди ки, мән
�еч кәси мурдар вә ја натәмиз
сајмамалыјам., 29 Буна ҝөрә
дә мәни чағыранда етираз ет-
мәјиб ҝәлдим. Инди, дејин ҝө-
рүм мәни нә үчүн чағырмысы-
ныз».

30 Корнили сөзә башлады:
«Бу вахтдан �есабласаг, дөрд
ҝүн әввәл ҝүнорта саат үч
оларды, мән евимдә дуа едир-
дим. Бирдән габағымда парлаг
либаслы бир адам пејда олду
31 вә деди: “Корнили, Алла�
сәнин дуаны ешитди вә саваб
ишләрини јад етди. 32 Буна
ҝөрә дә Јаффаја Бутрус лә-
гәбли Шимонун далынҹа адам
ҝөндәр. О, дәниз кәнарында ја-
шајан даббағ Шимонун евиндә
гонагдыр”.- 33 Мән дә о саат
сәнин далынҹа адам ҝөндәр-
дим. Сағ ол ки, сән дә дуруб
ҝәлдин. Ҝөрдүјүн кими, �амы-
мыз Алла�ын гаршысында јы-
ғышмышыг. Бујур даныш, Је-
�ованын сәнә әмр етдији шеј-
ләри динләмәјә �азырыг».

34 Бутрус сөзә башлады:
«Доғрудан да, ҝөрүрәм ки, Ал-
ла� ајры-сечкилик етмәјән Ал-
ла�дыр,¸ 35 �әр халгын ичин-
дә Ондан горхан вә дүзҝүн
иш ҝөрән адамдан разыдыр./

36 О, Исраил оғулларына Өз
сөзүнү, �әр кәсин Ағасы олан
Иса Мәси� васитәсилә1 ҝә-
лән сүл� �аггындакы мүж-
дәни ҝөндәрди.À 37 Јә�јанын
тәблиғ етдији вәфтиздән сон-
ра Ҹәлиләдән3 тутмуш бү-
түн Јә�удијјәдә �амы бир мөв-

зудан данышырды. 38 Јәгин
ки, сиз дә Алла�ын Насирә-
дән олан Исаны мүгәддәс ру�-
ла* вә гүввә илә мәс� етди-
јини, онун өлкәни ҝәзиб-дола-
шараг инсанлара јахшылыг
етдијини, Иблисин әзијјәт вер-
дији адамлары сағалтдығыны+

ешитмисиниз. Алла� бу адам-
ла иди., 39 Биз онун �әм јә-
�удиләрин өлкәсиндә, �әм Је-
русәлимдә ҝөрдүјү ишләрин
ша�идијик. Онлар исә Исаны
дирәкдән асыб өлдүрдүләр.
40 Алла� ону үчүнҹү ҝүндә-

дирилтди вә инсанлара ҝөрүн-
мәсинә изин верди, 41 амма
�әр кәсә јох, Өзүнүн габагҹа-
дан тәјин етдији ша�идләрә,
дириләндән сонра онунла чө-
рәк кәсән бизләрә ҝөрүнмәси-
нә изин верди.¸ 42 Иса әмр
етди ки, биз халга тәблиғ
едиб Алла�ын ону дириләрин
вә өлүләрин �акими тәјин ет-
дији/ барәдә әтрафлы шә�а-
дәт верәк.1 43 Бүтүн пејғәм-
бәрләр онун �аггында ша-
�идлик едир,À она иман ҝәти-
рән �әр кәсин ҝүна�ларынын
онун ады илә бағышланаҹағы-
ны билдирирләр».3

44 Бутрус сө�бәтини гур-
тармамыш Алла�ын сөзүнү
динләјәнләрә мүгәддәс ру�
верилди.4 45 Бутрусла ҝәлән
гардашлар сүннәт едилмиш-
ләрдән идиләр. Онлар мүгәд-
дәс ру� әнамынын диҝәр халг-
лардан оланларын да үзәринә
төкүлдүјүнү ҝөрәндә �ејрәтә
ҝәлдиләр. 46 Бу гардашлар
онларын башга дилләрдә да-
нышдығыны вә Алла�ы мәд�
етдијини ешидирдиләр.S Онда
Бутрус деди: 47 «Мәҝәр ким-
сә бу адамларын суда вәфтиз
олунмасына мане ола биләр?m

Ахы онлар да, бизим кими, мү-
гәддәс ру� алдылар». 48 Сон-
ра онлара Иса Мәси�ин ады
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илә вәфтиз олунмағы тапшыр-
ды.* Онлар Бутрусдан ха�иш
етдиләр ки, о, бир нечә ҝүн
јанларында галсын.

11 Јә�удијјәдә олан �әвари-
ләр вә гардашлар башга

халглардан оланларын да Ал-
ла�ын сөзүнү гәбул етдик-
ләрини ешитдиләр. 2 Бут-
рус Јерусәлимә ҝәләндә сүн-
нәт тәрәфдарлары+ ону тәнгид
едиб дедиләр: 3 «Сән сүн-
нәтсизләрин евинә ҝетми-
сән, онларла чөрәк кәсмисән».
4 Онда Бутрус �әр шеји тә-
фәррүаты илә онлара иза� ет-
мәјә башлады:

5 «Мән Јаффа шә�әриндә
идим вә дуа едирдим. Бу заман
бир ҝөрүнтү ҝөрдүм. Ҝөрдүм
ки, бөјүк кәтан сүфрәјә бән-
зәр бир шеј дөрд уҹундан асы-
лы вәзијјәтдә ҝөјдән јерә енди-
рилир. О, дүз мәним габағыма
ҝәлди., 6 Баханда орада је-
рин дөрдајаглы ҹанлыларыны,
вә�ши �ејванлары, сүрүнәнлә-
ри вә ҝөј гушларыны ҝөрдүм.
7 Һәмчинин бир сәс ешитдим.
Бу сәс мәнә деди: “Бутрус, дур,
кәс вә је!” 8 Анҹаг мән де-
дим: “Хејр, Аға, мәним дилимә
�еч вахт мурдар вә ја напак
шеј дәјмәјиб”. 9 Ҝөјдән ҝәлән
сәс икинҹи дәфә деди: “Бир
дә Алла�ын пак етдији шеј-
ләрә мурдар демә”. 10 Бу сәс
үчүнҹү дәфә тәкрарланды вә
�әр шеј ҝөјә галхды. 11 Бу
дәм Гејсәријјәдән мәним да-
лымҹа ҝөндәрилмиш үч адам
галдығымыз евә јахынлашды.-

12 Ру� мәнә деди ки, тәрәддүд
етмәдән онларла ҝедим. Бу
алты гардаш да мәнимлә ҝет-
ди вә биз о адамын евинә ҝир-
дик.

13 Һәмин адам евинә мә-
ләк ҝәлдијини бизә даныш-
ды. Мәләк она демишди: “Јаф-
фаја адам ҝөндәр вә Бутрус

ләгәбли Шимону чағыртдыр.*

14 Онун данышаҹағы шејлә-
рин сајәсиндә сән вә евин-
дәкиләр хилас олаҹагсыныз”.
15 Мән сөзә башладым. Бир-
дән онлара, лап башланғыҹда
бизә верилдији кими, мүгәд-
дәс ру� верилди.+ 16 Онда
Ағанын сөзләри јадыма дүш-
дү. О дејирди: “Јә�ја су илә
вәфтиз едирди,, сиз исә мүгәд-
дәс ру�ла вәфтиз едиләҹәкси-
низ”.- 17 Әҝәр Алла� Ағамыз
Иса Мәси�ә иман ҝәтирән биз-
ләрә бағышладығы әнамы он-
лара да бағышлајыбса, мән ки-
мәм ки, Алла�а мане олум?»¸

18 Онлар бу сөзләри еши-
дәндә сакитләшдиләр вә Алла-
�а алгыш едиб дедиләр: «Де-
мәли, Алла� башга халглардан
оланлара да төвбә едиб �әјата
говушмаг имканы ачды»./

19 Стефанын гәтлиндән
сонра башлајан тәгибә ҝөрә
дағылышанлар1 Финикија,
Кипр вә Антакјаја ҝедиб чых-
дылар. Амма онлар Алла�ын
сөзүнү јалныз јә�удиләрә да-
нышырдылар.À 20 Араларын-
да кипрли вә киреналы ша-
ҝирдләр варды. Бу шаҝирдләр
Антакјаја ҝәлдиләр. Онлар ју-
нандилли ә�али илә сө�бәт
едир вә Аға Иса �аггындакы
мүждәни онлара билдирирди-
ләр. 21 Је�ова онларла иди
вә хејли адам Ағаја иман ҝәти-
риб онун јолуна гошулду.3

22 Онларын сорағы Јерусә-
лимдәки јығынҹаға чатды вә
јығынҹаг Барнәбаны4 Антакја-
ја ҝөндәрди. 23 Барнәба ора
ҝәләндә Алла�ын лүтфүнү ҝө-
рүб севинди вә �амыны Ағаја
үрәкдән, мәтанәтлә садиг гал-
маға чағырды.S 24 О, мүгәд-
дәс ру�ла долу, иманлы вә јах-
шы бир адам иди. Беләлик-
лә, хејли адам Ағаја иман
ҝәтирди.m 25 Сонра Барнәба

�¿�D 5>
* �b 5:B5=
Á, 6B7<

��������������������

�¿�D 55
+ Á, 5>B89

b 6B56

, Á, 5>B5>O5:

- Á, 5>B5;O6>
��������������������

�*¸ aºbdZ
* Á, 5>B7>O77

+ Á, 6B5E 8
Á, 5>B88E 89

, �b 7B55
�` 5B<
�V 7B5:
Á, 5B9

- �W 6B6<
�Ñ 5B77
Á, 6B5;

¸ Á, 5>B8;

/ ¿j 55B5>
Á, 5;B7>
�Y 5>B56
�Y 59B<E =

1 Á, <B5

À �b 5>B9E :

3 Á, 6B8;
Á, =B79

4 Á, 8B7:E 7;

S Á, 57B87
Á, 58B65E 66

m Á, 6B8;
Á, 8B8
Á, 9B58
Á, =B75



Шаулу* ахтармаг үчүн Тарса
јолланды. 26 Ону тапыб Ан-
такјаја ҝәтирди. Онлар бир
ил әрзиндә орадакы јығынҹаг-
ла бирҝә јығышыр, Алла�ын
сөзүнү ҹамаата өјрәдирдиләр.
Шаҝирдләр Алла�ын �өкмү
илә илк дәфә Антакјада мәси-
�и адланмаға башладылар.+

27 О ҝүнләрдә Јерусәлим-
дән Антакјаја пејғәмбәрләр,

ҝәлдиләр. 28 Ағаб адлы пеј-
ғәмбәр- дуруб бүтүн јер үзүн-
дә бәрк гытлыг олаҹағыны¸

ру� васитәсилә хәбәр верди.
Доғрудан да, Клавдинин дөв-
рүндә гытлыг олду. 29 Онда
шаҝирдләр гәрарлашдырды-
лар ки, �әр кәс Јә�удијјәдә ја-
шајан гардашлара ҝүҹү ча-
тан/ гәдәр јардым ҝөстәрсин.1

30 Онлар белә дә етдиләр.
Јардымы топлајыб Барнәба вә
ШаулÀ илә ағсаггаллара ҝөн-
дәрдиләр.

12 Тәхминән �әмин вахт
Һирод падша� јығынҹаг-

дакылардан бәзиләринә зүлм
етмәјә башлады.3 2 О, Јә�ја-
нын гардашы Јагубу4 гылынҹ-
ла өлдүрдү.S 3 Ҝөрәндә ки,
бу иш јә�удиләрин үрәјинҹә-
дир, Бутрусу да тутдурду. (Бу
�адисә Мајасыз чөрәк бајрамы
ҝүнләриндә баш вермишди.)m

4 Бутрусу тутуб зиндана сал-
ды U вә онун кешијини чәкмәк
үчүн �әр бири дөрд әсҝәрдән
ибарәт дөрд гаровул дәстәси
тәјин етди. Һирод ону Пас-
хадан сонра халгын габағы-
на чыхартмаг нијјәтиндә иди.
5 Беләликлә, Бутрус зинданда
иди, јығынҹаг исә онун үчүн
ҝеҹә-ҝүндүз дуа едирди.V

6 Һирод Бутрусу халгын
өнүнә чыхартмаг истәдији ҝү-
нүн ҝеҹәси Бутрус ики әс-
ҝәрин арасында јатмышды.
О, ики зәнҹирлә гандаллан-
мышды, ҝөзәтчиләр исә гапы-

нын ағзында дуруб зинданын
кешијини чәкирдиләр. 7 Бир-
дән Је�ованын мәләји пеј-
да олду* вә �үҹрә ишыгланды.
Мәләк Бутрусун бөјрүнә тоху-
нуб ону ојатды вә деди: «Тез
ол, дур!» Бутрусун әлләриндә-
ки зәнҹирләр ачылыб јерә
дүшдү.+ 8 Мәләк деди: «Әјни-
ни ҝејин, сәндәлини ајағына
кечир». Бутрус онун дедији-
ни етди. Сонра мәләк деди:
«Үст палтарыны ҝејин, далым-
ҹа ҝәл». 9 Бутрус �үҹрәдән
чыхыб мәләјин далынҹа ҝет-
ди. О, мәләјин етдији шејләрин
ҝерчәк олдуғуну билмирди.
Она елә ҝәлирди ки, ҝөрдүклә-
ри бир рөјадыр. 10 Онлар би-
ринҹи вә икинҹи гаровул дәс-
тәсинин јанындан кечәндән
сонра шә�әрә ачылан дәмир
дарвазанын габағына ҝәлди-
ләр. Дарваза өз-өзүнә ачылды.
Онлар чыхыб күчә илә ҝетди-
ләр. Гәфләтән мәләк Бутрус-
дан ајрылды. 11 Онда Бут-
рус нә баш вердијини анлајыб
деди: «Инди баша дүшүрәм ки,
Је�ова Өз мәләјини ҝөндәриб
мәни Һиродун әлиндән гуртар-
ды вә јә�уди халгынын үмид-
ләрини боша чыхартды».,

12 Бутрус буну анлајандан
сонра Марк ләгәбли Јә�јанын-

анасы Мәрјәмин евинә ҝетди.
Орада чохлу шаҝирд јығышыб
дуа едирди. 13 Бутрус гапы-
ны дөјдү, Рода адлы гуллугчу
гыз гапыја чыхды. 14 О, Бут-
русун сәсини таныјанда се-
винҹиндән гапыны да ачмады,
ичәри гачыб Бутрусун гапы-
нын ағзында дурдуғуну орада-
кылара хәбәр верди. 15 Он-
лар гыза дедиләр: «Башына
�ава ҝәлиб?» Лакин гыз исрар-
ла Бутрусун ҝәлдијини дејир-
ди. Онда шаҝирдләр дедиләр:
«Бу, онун мәләјидир». 16 Бут-
рус исә гапыны дөјүрдү.
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Гапыны ачанда Бутрусу ҝөрүб
тәәҹҹүбләндиләр. 17 О, әли
илә ишарә едиб онлары сакит-
ләшдирди. Сонра Је�ованын
ону зиндандан неҹә чыхартды-
ғыны әтрафлы нәгл едиб тап-
шырды: «Бунлары Јагуба* вә
диҝәр гардашлара чатдырын».
Буну дејиб евдән чыхды вә
башга јерә ҝетди.

18 Сә�әр ачыланда әсҝәрлә-
рин арасына чахнашма дүшдү,
чүнки �еч ким Бутрусун �ара
јоха чыхдығыны билмирди.
19 Һирод �әр јери әләк-вәләк
еләди, ону тапмајанда ҝөзәт-
чиләри сорғу-суала чәкди, сон-
ра да әмр етди ки, онлары ҹә-
заландырсынлар.+ Һирод Јә�у-
дијјәдән Гејсәријјәјә ҝетди вә
бир мүддәт орада галды.

20 О, Сур вә Сидон ә�а-
лисинә гаршы бәрк гәзәблән-
мишди. Онлар бирләшиб Һи-
родун јанына ҝәлдиләр вә пад-
ша�ын ешикағасы Бласты өз
тәрәфләринә чәкиб онун ва-
ситәсилә падша�ла барышмаг
истәдиләр, чүнки онларын өл-
кәсини падша�ын вилајәти әр-
загла тәмин едирди. 21 Бир
ҝүн ҹамаат топлашанда Һирод
ша� либасыны ҝејиб �аким
күрсүсүнә отурду вә халга хи-
таб етди. 22 Ора топлашмыш
ҹамаат исә: «Бу, инсан сәси де-
јил, бу, алла� сәсидир!» —
дејәрәк гышгырмаға башла-
ды. 23 Је�ованын мәләји �ә-
мин андаҹа Һироду вурду, чүн-
ки о, Алла�ы шәрәфләндирмә-
ди. Һирод хәстәләнди, гурдлар
ону једи вә о өлдү.

24 Је�ованын сөзү исә вү-
сәт алыр, �әр јана јајылырды.,

25 Барнәба- илә Шаул Јеру-
сәлимдә јардымла бағлы иш-
ләрини баша чатдырдылар¸ вә
Марк ләгәбли Јә�јаны да өзлә-
ри илә ҝөтүрүб/ ҝери гајытды-
лар.

13 Антакјадакы јығынҹагда
бу адамлар пејғәмбәр-

лик вә мүәллимлик едирди-
ләр:* Барнәба, Гара ләгәб-
ли Шәмун, киреналы Лукиус,
�аким Һиродла бир јердә тә�-
сил алмыш Мәнаин вә Шаул.
2 Онлар оруҹ тутуб Је�оваја
хидмәт едән заман мүгәддәс
ру� деди: «Барнәба вә Шаулу
мәним үчүн ајырын.+ Мән он-
лары бир иш үчүн сечми-
шәм»., 3 Онлар оруҹ тутуб
дуа етдиләр. Сонра әлләрини
Барнәба илә Шаулун үзәринә
гојуб онлары јола салдылар.

4 Мүгәддәс ру� тәрәфиндән
ҝөндәрилән бу адамлар Се-
левкијаја ҝетдиләр, орадан да
Кипрә үздүләр. 5 Саламисә
чатанда јә�уди синагогларын-
да Алла�ын сөзүнү тәблиғ ет-
мәјә башладылар. Јә�ја онла-
рын гуллуғунда дурурду.-

6 Онлар бүтүн аданы до-
лаша-долаша ҝәлиб Пафоса
чыхдылар. Орада Барјушә
адында бир јә�уди варды. О, ја-
ланчы пејғәмбәр иди вә ҹаду-
ҝәрлик едирди. 7 О, прокон-
сул� Серҝи Паулусун гуллу-
ғунда иди. Серҝи Паулус чох
ағыллы адам иди вә Алла-
�ын сөзүнү динләмәји үрәк-
дән арзулајырды, буна ҝөрә
дә Барнәба илә Шаулу ја-
нына чағырды. 8 Анҹаг ҹаду-
ҝәр Елимас (Елимас «ҹадуҝәр»
демәкдир) онлара мүгавимәт
ҝөстәрмәјә башлады. О, про-
консулу имана ҝәлмәјә гојмур-
ду. 9 Онда �әмчинин Булус
адланан Шаул мүгәддәс ру�-
ла долду вә она зәннлә бахыб
10 деди: «Еј Иблисин бала-
сы,¸ сале�лијин дүшмәни! Сә-
нин ичин �әр ҹүр јалан вә пис-
ликлә долудур! Нә вахта гәдәр
Је�ованын дүз јолларыны әјә-
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ҹәксән? 11 Бах, Је�ованын
әли сәнә гаршы галхыб. Сән
кор олаҹагсан, бир мүддәт
ҝүн ишығына �әсрәт галаҹаг-
сан». О андаҹа Елимасын ҝө-
зүнә гаты думан вә гаранлыг
чөкдү. О, ора-бура вурнухараг
өзүнә бәләдчи ахтармаға баш-
лады. 12 Проконсул буну ҝө-
рәндә иман ҝәтирди, чүнки Је-
�ова �аггында өјрәндикләри
ону вале� етмишди.

13 Булус јолдашлары илә
бирликдә Пафосдан дәнизә
чыхды вә Памфилијада јерлә-
шән Перҝијаја ҝәлди. Јә�-
ја* исә онлардан ајрылыб Је-
русәлимә гајытды.+ 14 Булус
вә Барнәба Перҝијадан чы-
хыб Писидија бөлҝәсиндәки
Антакјаја ҝәлдиләр вә шәнбә
ҝүнү синагога, ҝириб әјләш-
диләр. 15 Төврат�- вә Пејғәм-
бәрләрин китабы охундугдан
сонра синагогун рәисләри он-
ларын јанына адам ҝөндә-
риб сорушдулар: «Гардашлар,
халгы ру�ландырмаға сөзү-
нүз варса, бујурун, сөјләјин».
16 Булус ајаға галхды, әли илә
ишарә едиб сөзә башлады:

«Еј исраиллиләр вә үрә-
јиндә Алла� горхусу олан-
лар, мәни динләјин. 17 Ис-
раил халгынын Алла�ы ата-
бабаларымызы сечди. Бу халг
гүрбәтдә, Мисир торпағында
јашајаркән ону уҹалтды, ҝүҹ-
лү голу илә орадан чыхарт-
ды.¸ 18 Алла� тәхминән гырх
ил әрзиндә сә�рада онлара
дөздү./ 19 Кәнан торпағында
једди халгы мә�в едәндән сон-
ра торпағы ирс олараг онлара
верди.1 20 Бүтүн бунлар тәх-
минән дөрд јүз әлли ил әрзин-
дә баш вермишдир.

Алла� Ишмуил пејғәмбә-
рин дөврүнә гәдәр онлара �а-

57B59 � �º¸ÀbÀ +*fD

кимләр верди.* 21 Амма сон-
ра онлар падша� тәләб етди-
ләр+ вә Алла� онларын үзә-
риндә Бинјамин гәбиләсиндән
Киш оғлу Талуту падша� гој-
ду., Талут гырх ил �акимијјәт
сүрдү. 22 Алла� ону тахтдан
салыб Давуду онлар үчүн пад-
ша� гојду.- О, Давуд �аггын-
да шә�адәт верәрәк демишди:
“Мән Јәссә¸ оғлу Давуду тап-
дым, о, Мәним үрәјимҹәдир./

О, истәдијим �әр шеји едә-
ҹәк”. 23 Алла� вәдинә садиг
галыб бу адамын өвладлары
арасындан Исраилә хиласкар
верди. Бу хиласкар Исадыр.1

24 Онун ҝәлишиндән әввәл
Јә�ја бүтүн Исраил халгына
төвбә рәмзи олан вәфтизи тәб-
лиғ етмишди.À 25 Хидмәти-
нин сонуна јахын Јә�ја дејир-
ди: “Мәни ким �есаб едирси-
низ? Мән о шәхс дејиләм. Мән-
дән сонра ҝәлән вар, мән онун
ајағындакы сәндәлин бағыны
белә, ачмаға лајиг дејиләм”.3

26 Еј гардашлар, Ибра�и-
мин оғуллары вә үрәјиндә Ал-
ла� горхусу оланлар, бу хи-
лас хәбәри бизә ҝөндәрилиб.4

27 Јерусәлим ә�ли вә онла-
рын рә�бәрләри ону гәбул ет-
мәдиләр. Онлар чыхардыгла-
ры �өкмлә Пејғәмбәрләрин де-
дикләрини,S �әр шәнбә ҝүнү
уҹадан охунан сөзләри је-
ринә јетирдиләр. 28 О адам-
да өлүмә лајиг бир шеј тап-
мадылар,m амма Пилатдан ону
едам етдирмәји тәләб етди-
ләр. U 29 Онун �аггында ја-
зылмыш �әр шеји јеринә јетир-
дикдән сонра онудирәкдән ен-
дириб сәрдабәјә гојдулар.V

30 Лакин Алла� ону дирилт-
диÄ 31 вә о, Ҹәлиләдән онун-
ла бирликдә Јерусәлимә ҝәл-
миш адамлара хејли вахт әр-
зиндә ҝөрүндү. Бу адамлар
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инди халга онун �аггында ша-
�идлик едирләр.*

32 Беләликлә, биз сизә ата-
бабаларымыза верилмиш вәд
�аггында мүждәни чатдыры-
рыг. 33 Алла� Исаны дирилт-
мәклә+ бу вәди онларын өв-
ладлары, јәни бизим үчүн је-
ринә јетирди, неҹә ки икинҹи
мәзмурда дејилир: “Сән Мә-
ним оғлумсан, бу ҝүн Мән
сәнә Ата олдум”., 34 Алла�
ону дирилтди, о, бир дә чү-
рүјән вүҹудда олмајаҹаг. Ал-
ла� бу фикри белә ифадә едиб:
“Мән сизә Давуда вәд етдијим
сарсылмаз мә�әббәти ҝөстә-
рәҹәјәм”.- 35 Башга мәзмур-
да да белә дејилир: “Гојмаз-
сан вәфалы бәндән чүрүсүн”.¸

36 Давуд өз ҝүнләриндә Алла-
�а хидмәт етди вә сонра өлүм
јухусуна ҝетди. О, ата-бабала-
рынын јанында дәфн едилди
вә чүрүдү./ 37 Алла�ын ди-
рилтдији о инсан исә чүрүмә-
ди.1

38 Гардашлар, буну билин
ки, биз сизә бу адам васитәси-
лә ҝүна�ларын әфвини билди-
ририк.À 39 Бәли, Мусанын Га-
нуну илә сиз ҝүна�сыз са-
јыла билмәздиниз,3 амма иман
ҝәтирән �әр кәс бу адамын ва-
ситәсилә ҝүна�сыз сајылыр.4

40 Буна ҝөрә дә өзүнүзү ҝөз-
ләјин ки, Пејғәмбәрләрин ки-
табында дејилән бу сөзләр
сизин башыныза ҝәлмәсин:
41 “Еј ришхәндчиләр, бахын
вә мат галын, мә�в олун, чүн-
ки Мән сизин зәманәдә елә
бир иш ҝөрәҹәјәм ки, онун �аг-
гында сизә әтрафлы даныш-
салар да, әсла инанмајаҹагсы-
ныз”».S

42 Булус вә Барнәба чөлә
чыханда ҹамаат јалвар-јахар
едиб онлардан ха�иш етди
ки, ҝәлән шәнбә дә бу �агда
данышсынлар. 43 Синагогда-

кылар дағылышандан сонра јә-
�удиләрин вә прозелитләрин
арасындан хејли мөмин адам
Булусла Барнәбанын далынҹа
ҝетди. Онлар бу адамлары Ал-
ла�ын лүтфүнә лајиг јашамаға
тәшвиг едирдиләр.*

44 Ҝәлән шәнбә ҝүнү демәк
олар ки, бүтүн шә�әр Је�о-
ванын сөзүнү динләмәјә јы-
ғышды. 45 Јә�удиләр бир
белә ҹамааты ҝөрәндә пахыл-
лыгдан алышыб-јандылар вә
күфр даныша-даныша Булу-
сун дедикләринә гаршы чых-
маға башладылар.+ 46 Булус
вә Барнәба ҹәсарәтлә дедиләр:
«Алла�ын сөзү илк нөвбәдә
сизә чатдырылмалы иди., Ма-
дам ки сиз бу сөзү рәдд едир-
синиз вә өзүнүзү әбәди �әја-
та лајиг �есаб етмирсиниз, биз
диҝәр халглара үз тутуруг.-

47 Је�ова бизә белә әмр едиб:
“Мән сәни халглар үчүн нур
тәјин етдим ки, јерин нә�ајәт-
ләринәдәк ниҹат апарасан”».¸

48 Башга халглардан олан-
лар бу сөзләри ешидәндә чох
севиндиләр вә Је�ованын сө-
зүнү мәд� етмәјә башладылар.
Әбәди �әјата апаран јолда је-
римәјә мејли оланларын �а-
мысы иман ҝәтирди. 49 Је-
�ованын сөзү бүтүн о әрази-
јә јајылырды. 50 Лакин јә�у-
диләр шә�әрин диндар вә
�өрмәтли гадынларыны, �әм-
чинин нүфузлу адамларыны
гызышдырыб Булус илә Бар-
нәбаја гаршы галдырдылар/ вә
онлар �әвариләри өз торпаг-
ларындан говдулар. 51 Булус
вә Барнәба ајагларынын тозу-
ну чырпыб� Конјаја ҝетди-
ләр.1 52 Шаҝирдләрин севин-
ҹи ашыб-дашыр,À онлар мүгәд-
дәс ру�ла долурдулар.
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14 Булус вә Барнәба Кон-
јада јә�уди синагогуна

ҝирдиләр. Онлар елә даныш-
дылар ки, �әм јә�удилә-
рин, �әм дә јунанларын ичин-
дән хејли адам иман ҝәтирди.
2 Амма иман ҝәтирмәјән јә�у-
диләр диҝәр халглардан олан-
лары гызышдырыб онларда
гардашлара гаршы дүшмәнчи-
лик �исси ојатдылар.* 3 Һә-
вариләр хејли вахт орада гал-
дылар. Онлар Је�овадан сәла-
�ијјәт алараг ҹәсарәтлә да-
нышырдылар. Алла� онларын
әли илә әламәт вә мөҹүзәләр
ҝөстәрирди, бунунла да �әва-
риләрин Онун лүтфү �аггында
дедикләрини тәсдиг едирди.+

4 Шә�әр ә�ли ики јерә бө-
лүнмүшдү, бир тәрәф јә�уди-
ләри, диҝәр тәрәф исә �әвари-
ләри дәстәкләјирди. 5 Диҝәр
халглардан оланлар вә јә�уди-
ләр өз рә�бәрләри илә бирлә-
шиб �әвариләри тә�гир етмәјә
вә дашламаға �азырлашырды-
лар., 6 Һәвариләрә бу �агда
хәбәр вериләндә онлар орадан
гачдылар вә Ликаонија, Лист-
ра, Дербија шә�әрләринә вә бу
шә�әрләрин әтраф кәндләринә
ҝәлиб- 7 бу јерләрдә мүждә-
ни тәблиғ етдиләр.

8 Листрада анаданҝәлмә
шикәст бир адам вар иди. О,
�еч вахт јеримәмишди. 9 Бу
адам Булусу динләјирди. Бу-
лус она диггәтлә бахыб ҝөрдү
ки, онун иманы вар вә о саға-
ла биләр.¸ 10 Онда Булус уҹа-
дан деди: «Ајаға галх!» О, је-
риндән сычрајыб ҝәзмәјә баш-
лады./ 11 Ҹамаат Булусун бу
ишини ҝөрәндә Ликаонија ди-
линдә уҹадан деди: «Алла�-
лар инсан ҹилдиндә јанымы-
за енибләр!»1 12 Онлар Бар-
нәбаны Зевс, Булусу исә Һер-
мес адландырдылар, чүнки
әсас етибарилә о данышырды.

13 Шә�әрин ҝиришиндә јер-
ләшән Зевс мәбәдинин ка�и-
ни ҹамаатла бирликдә гурбан
кәсмәк үчүн шә�әрин дарваза-
ларына буғалар вә чәләнҝләр
ҝәтирди.

14 Һәвариләр Барнәба вә
Булус исә буну ешидәндә јаха-
ларыны ҹырдылар, өзләрини
ҹамаатын арасына атыб гыш-
гырдылар: 15 «Гардашлар,
сиз нә едирсиниз? Биз дә си-
зин кими ади инсаныг.* Сизә
мүждә ҝәтирмишик ки, бу бош
шејләрдән әл чәкиб ҝөјү, јери,
дәнизи вә онларын ичиндәки
�әр шеји јарадан вар олан Ал-
ла�а тәрәф дөнәсиниз.+ 16 О,
кечмишдә халглара өз јоллары
илә ҝетмәјә изин вермишди.,

17 Һәрчәнд Өзү �аггында даи-
ма шә�адәт верирди:- сизә јах-
шылыг едәрәк ҝөјдән јағыш
јағдырыр, бәрәкәтли мөвсүм-
ләр¸ вә бол-бол гида верир,
үрәјинизи шадлыгла дојдурур-
ду»./ 18 Бу сөзләрә бахмаја-
раг, ҹамаат јенә дә �әвариләрә
гурбан кәсмәк истәјирди. Һә-
вариләр онлары ҝүҹ-бәла илә
сахладылар.

19 Лакин Антакја вә Конја-
дан ҝәлмиш јә�удиләр ҹамаа-
ты гызышдырдылар1 вә онлар
Булусу даша басдылар. Сонра
да ону өлмүш саныб шә�әрдән
кәнара атдылар.À 20 Шаҝирд-
ләр онун башына јығышанда
Булус ајаға галхыб шә�әрә
ҝирди. Ертәси ҝүн о, Барнә-
ба илә Дербија шә�әринә јола
дүшдү.3 21 Һәмин шә�әрдә
мүждәни тәблиғ едиб хејли
шаҝирд �азырлајандан сонра
онлар Листраја, Конјаја вә Ан-
такјаја гајытдылар. 22 Онлар
орадакы шаҝирдләри үрәклән-
дириб4 иманда галмаға тәш-
виг едир, дејирдиләр: «Биз Ал-
ла�ын Падша�лығына ҝирмәк
үчүн чохлу әзаб-әзијјәтдән
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сөзә башлады: «Гардашлар,
мәни динләјин. 14 Алла�ын
диҝәр халглардан Өз адыны
дашыјан бир халг* тәшкил ет-
мәк үчүн онлара илк дәфә
неҹә нәзәр салдығыны Шә-
мун�+ әтрафлы нәгл етди.
15 Пејғәмбәрләрин китабында
јазыланлар да бунунла үст-
үстә дүшүр: 16 “Бундан сон-
ра гајыдыб Давудун јыхылмыш
чардағыны јенидән гураҹа-
ғам, харабалыгларыны бәрпа
едиб, әввәлки �алына гајтара-
ҹағам ки, 17 бу халгдан гал-
мыш адамлар диҝәр халглар-
дан олуб Мәним адымы да-
шыјан инсанларла бирҝә Је-
�ованы үрәкдән ахтарсынлар.
18 Та гәдимдән бәлли олан,

бу шејләри едән Је�ова белә
дејир”.- 19 Буна ҝөрә дә белә
�есаб едирәм ки, диҝәр халг-
лардан Алла�а тәрәф дөнән
инсанлар үчүн чәтинлик ја-
ратмамалыјыг.¸ 20 Ҝәлин он-
лара јазаг ки, бүтпәрәстликлә
мурдарланмыш шејләрдән/, әх-
лагсызлыгдан�1, боғулмуш �еј-
ван әтиндән вә ганданÀ узаг
дурсунлар. 21 Чүнки та гә-
димдән �әр шә�әрдә Мусанын
јаздыгларыны иза� едән адам-
лар вар. Онлар �әр шәнбә
ҝүнү онун китабларыны сина-
гогларда уҹадан охујурлар».3

22 Бундан сонра �әвариләр,
ағсаггаллар вә бүтүн јығын-
ҹаг өз араларындан Барсәбас
адланан Јә�уданы вә Силаны4

сечиб Булус вә Барнәба илә
Антакјаја ҝөндәрмәк гәрарына
ҝәлдиләр. Сечиләнләр јығын-
ҹагда мәсул гардашлар иди-
ләр. 23 Онларла бу мәктубу
ҝөндәрдиләр:

«Гардашларыныз �әвариләр
вә ағсаггаллардан АнтакјаS,

59B58 �"SY\Z L�db`daM */mZmZ /SÄÀ`
e\`Y*amD 59B6> � �dZD ]\`Z1U*D �º¸ÀbO
/À wÀfW*-am4Wm-x a¾4ºZÀ +*fD

Сурија вә Киликијадакы диҝәр
халглардан олан гардашлара
салам! 24 Арамыздан бәзилә-
ринин өз сөзләри илә сизи тә-
лаша салдығыны,* иманыны-
зы сарсытмаға чалышдығыны
ешитмишик, �албуки биз он-
лара �еч бир ҝөстәриш вермә-
мишдик. 25 Биз јекдилликлә
гәрара алдыг ки, ики нәфәр се-
чиб 26 Ағамыз Иса Мәси�ин
ады уғрунда ҹанларыны тә�-
лүкәјә атан әзизләримиз Бар-
нәба вә Булусла јаныныза ҝөн-
дәрәк.+ 27 Беләликлә, Јә�уда
вә Силаны јаныныза ҝөндәри-
рик, онлар бу мәктубда јаздыг-
ларымызы сизә шифа�и чат-
дыраҹаглар., 28 Биз мүгәд-
дәс ру�ун көмәји илә- гәрара
ҝәлдик ки, үзәринизә бу зәру-
ри шејләрдән әлавә јүк гојма-
јаг: 29 бүтләрә гурбан ҝәти-
рилмиш шејләрдән¸, гандан/,
боғулмуш �ејван әтиндән1 вә
әхлагсызлыгданÀ узаг дурун.
Әҝәр диггәтли олуб өзүнүзү
бу шејләрдән узаг сахласаныз,
хејир тапарсыныз. Сағлыгла
галын!»

30 Сонра гардашлары јола
салдылар. Бу гардашлар Ан-
такјаја ҝәлиб шаҝирдләри топ-
ладылар вә мәктубу онлара
вердиләр. 31 Онлар мәктуб-
да јазылан бу ру�ландырыҹы
сөзләри охујанда севиндиләр.
32 Јә�уда вә Сила, �әм дә
пејғәмбәр олдугларындан, гар-
дашлары бир чох сөзләрлә
ру�ландырыб мө�кәмләндир-
диләр.3 33 Бир мүддәт орада
галандан сонра гардашлар он-
лары ҝеријә, онлары ҝөн-
дәрмиш гардашларын јаны-
на сағ-саламат јола салдылар.
34 �—— 35 Амма Булусла Бар-
нәба Антакјада галыб бир чох
шаҝирдлә бәрабәр Је�ованын
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сөзү �аггындакы мүждәни
тәблиғ едир вә өјрәдирдиләр.

36 Бир нечә ҝүндән сон-
ра Булус Барнәбаја деди: «Ҝәл
инди� Је�ованын сөзүнү тәб-
лиғ етдијимиз бүтүн шә�әр-
ләрә гајыдаг вә орадакы гар-
дашлара баш чәкәк, ҝөрәк не-
ҹәдирләр».* 37 Барнәба Марк
ләгәбли Јә�јаны+ да ҝөтүрмәк
фикриндә иди. 38 Амма Бу-
лус ону бу сәја�әтә ҝөтүр-
мәји мүнасиб билмәди, чүн-
ки о, Памфилијада �әвари-
ләрдән ајрылмыш вә онларла
бу иши давам етдирмәмишди.,

39 Бу мәсәлә онларын арасын-
да гызғын чәкишмәјә сәбәб
олду вә онлар бир-бириндән
ајрылдылар. Барнәба- Маркы
өзү илә ҝөтүрүб Кипрә јоллан-
ды. 40 Булус исә Силаны сеч-
ди. Гардашлар Булусу Је�ова-
нын лүтфүнә әманәт етдикдән
сонра о, јола чыхды.¸ 41 О,
Сурија вә Киликијадан кечә-
рәк јығынҹаглары мө�кәмлән-
дирирди.

16 Булус Дербија шә�әри-
нә, орадан да Листра-

ја ҝәлди./ Бу шә�әрдә Тимути1

адында бир шаҝирд вар иди.
Онун анасы Исаја иман ҝә-
тирмиш јә�уди, атасы исә ју-
нан иди. 2 Листра вә Кон-
ја шә�әрләриндәки гардаш-
лар Тимути �аггында ағыздо-
лусу данышырдылар. 3 Булус
бу ҝәнҹи өзү илә ҝөтүрмәк ис-
тәди, амма әввәлҹә о јер-
ләрдә јашајан јә�удиләрә ҝөрә
ону сүннәт етди,À чүнки �амы
онун атасынын јунан олдуғу-
ну билирди. 4 Онлар шә�әр-
бәшә�әр ҝәзәрәк шаҝирдләрә
Јерусәлимдәки �әвариләрин
вә ағсаггалларын гәрарлары-
ны чатдырыр, бу гәрарла-
ра әмәл етмәји тапшырырды-

59B7: � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB ZÀ \Wd`a*E \WO
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лар.* 5 Беләликлә, јығынҹаг-
лар иманда мө�кәмләнир вә
ҝүнү-ҝүндән бөјүјүрдү.

6 Мүгәддәс ру� онлара Аси-
ја әјаләтиндә Алла�ын сөзүнү
тәблиғ етмәји гадаған етдијин-
дән онлар Фриҝија вә Галатија
торпағындан+ кечиб 7 Миси-
јаја ҝәлдиләр. Орадан Битини-
јаја�, ҝетмәјә ҹә�д ҝөстәрди-
ләр, амма Иса ру� васитәсилә
онлара изин вермәди. 8 Буна
ҝөрә дә онлар Мисијадан ке-
чиб Троаса ҝәлдиләр. 9 Бу-
лус ҝеҹә рөјада ҝөрдү ки, бир
македонијалы дуруб она јалва-
рыр: «Македонијаја ҝәл, бизә
көмәк ет». 10 Булус бу рөја-
ны ҝөрән кими биз Македони-
јаја јола дүшдүк. Белә гәнаә-
тә ҝәлмишдик ки, Алла� мүж-
дәни онлара чатдырмаг үчүн
бизи ора чағырыр.

11 Беләликлә, биз Троас-
дан дәнизә чыхдыг вә дүз
Самотракијаја үздүк. Ертә-
си ҝүн ҝәлиб Неапола чат-
дыг, 12 орадан исә Македо-
нијадакы бу бөлҝәнин әсас шә-
�әри вә Романын мүстәмлә-
кәси олан Филиппијә- ҝәлдик.
Биз бу шә�әрдә бир нечә ҝүн
галдыг. 13 Шәнбә ҝүнү шә-
�әр гапысындан чыхыб чај гы-
рағына ендик, чүнки дуа је-
ринин бурада олдуғуну ешит-
мишдик. Әјләшиб ораја јы-
ғышмыш гадынларла сө�бәт
етмәјә башладыг. 14 Тиатира
шә�әриндән¸ олан вә бәнөвшә-
ји парча сатан Лидија адын-
да мөмин бир гадын бизи дин-
ләјирди. Је�ова онун үрәјини
ачды ки, о, Булусун дедикләри-
ни гәбул етсин. 15 Лидија вә
онун евиндәкиләр вәфтиз олу-
нандан/ сонра о, бизә јалвар-
маға башлады: «Әҝәр мәни Је-
�оваја садиг инсан �есаб едир-
синизсә, евимә ҝәлин, гона-
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ғым олун». О, бизи дилә тутуб
евинә апарды.

16 Бир ҝүн биз дуа јери-
нә ҝедәндә габағымыза дахи-
линдә мурдар ру�, фалчы ҹин*

олан бир гуллугчу гыз чыхды.
О, ҝәләҹәкдән хәбәр вермәк-
лә ағаларына бөјүк ҝәлир
ҝәтирирди. 17 Бу гыз Булу-
сун вә бизим далымызҹа дү-
шүб гышгырырды: «Бунлар
Алла�-Тааланын гулларыдыр,+

сизә хилас јолуну билдирир-
ләр». 18 Бир мүддәт белә да-
вам етди. Ахырда Булус боға-
за јығылыб мурдар ру�а деди:
«Иса Мәси�ин ады илә сәнә
әмр едирәм, гыздан чых!» Мур-
дар ру� елә о андаҹа гыздан
чыхды.,

19 Гызын ағалары ҝәлир
мәнбәјинин әлдән чыхдығы-
ны ҝөрәндә- Булус илә Сила-
ны тутдулар, онлары сүрүјүб
базар мејданына, рә�бәрләрин
јанына апардылар.¸ 20 Онла-
ры мүлки мәмурларын јаны-
на ҝәтириб дедиләр: «Бу јә�у-
диләр шә�әримизин асајиши-
ни позур,/ 21 өз адәт-әнәнә-
ләрини тәблиғ едирләр. Биз
Рома вәтәндашлары үчүн бу
адәтләри гәбул етмәк, јахуд
онлара әмәл етмәк јолверил-
мәздир». 22 Онда бүтүн ҹа-
маат бу гардашлара гаршы
галхды. Мүлки мәмурлар Бу-
лусла Силанын палтарлары-
ны дартыб әјинләриндән чы-
хартдылар вә онлары дәјә-
нәклә дөјмәји әмр етдиләр.1

23 Гардашлары хејли дөјдүк-
дән сонра дустагханаја атды-
лар вә дустагхана ҝөзәтчиси-
нә тапшырдылар ки, онлары
бәрк-бәрк горусун.À 24 Ҝө-
зәтчи белә бир тапшырыг ал-
дығындан онлары дустагхана-
нын дахили бөлмәсинә атыб
ајагларына күндә� вурду.

5:B68 � �º¸ÀbÀ +*fD

25 Ҝеҹә јарысы оларды. Бу-
лусла Сила дуа едиб ма�-
ны охујур, Алла�ы тәрән-
нүм едирдиләр.* Дустаглар
да онлара гулаг асырды-
лар. 26 Бирдән ҝүҹлү зәлзә-
лә олду, дустагхананын бүнөв-
рәси титрәди. О андаҹа бү-
түн гапылар тајбатај ачылды
вә бүтүн дустагларын гандал-
лары ачылыб дүшдү.+ 27 Ҝө-
зәтчи јухудан ајылыб дустаг-
хана гапыларынын ачыг олду-
ғуну ҝөрәндә гылынҹыны чы-
харыб өзүнү өлдүрмәк истәди.
О елә билди ки, дустаглар
гачыблар., 28 Бу заман Бу-
лус гышгырды: «Ҹанына гыјма,
�амымыз бурадајыг!» 29 Дус-
тагхана ҝөзәтчиси бир чыраг
ҝөтүрүб ичәри ҹумду. Әсә-әсә
Булусла Силанын гаршысын-
да јерә дүшдү. 30 Онлары
бајыра чыхарыб деди: «Ҹәнаб-
лар, мән нә едим ки, хилас
олум?» 31 Онлар ҹаваб вер-
диләр: «Исаја иман ет, онда
сән дә, евиндәкиләр дә хи-
лас олаҹагсыныз».- 32 Булус-
ла Сила Је�ованын сөзүнү она
вә онун евиндәкиләрә даныш-
дылар. 33 Ҝөзәтчи ҝеҹә икән
онлары апарыб јараларыны
јуду. Сонра өзү дә, бүтүн ев
ә�ли дә дәр�ал вәфтиз олун-
ду.¸ 34 О, гардашлары евинә
ҝәтирди вә онлар үчүн сүфрә
ачды. Алла�а иман ҝәтирдик-
ләри үчүн о да, евиндәкиләр
дә чох севиндиләр.

35 Сә�әр ачыланда мүлки
мәмурлар кешикчиләри ҝөндә-
риб дедиләр: «Бу адамлары
бурахын». 36 Дустагхана ҝө-
зәтчиси онларын сөзләрини
Булуса чатдырды: «Мүлки мә-
мурлар сизин икинизи азад
етмәк үчүн адам ҝөндәрибләр.
Она ҝөрә дә бујурун, чыхын,
сағ-саламат ҝедин». 37 Бу-
лус исә онлара деди: «Сән
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бир бунлара бах! Бизи, Рома
вәтәндашларыны мә�кәмәсиз-
филансыз ҹамаатын габағын-
да дөјүб зиндана атыблар,*

инди дә хәлвәти говмаг истә-
јирләр? Јох! Гој өзләри ҝә-
либ бизи бурадан чыхарт-
сынлар!» 38 Кешикчиләр бу
сөзләри мүлки мәмурлара чат-
дырдылар. Онлар Булусла Си-
ланын Рома вәтәндашы ол-
дуғуну ешидәндә бәрк горх-
дулар,+ 39 ҝәлиб гардашлары
јалвар-јахарла дустагханадан
чыхартдылар. Ха�иш етдиләр
ки, шә�әрдән чыхыб ҝетсин-
ләр. 40 Онлар дустагханадан
чыхыб Лидијанын евинә ҝәл-
диләр вә гардашлары ҝөрүб
онлара үрәк-дирәк вердиләр.,

Бундан сонра јола дүшдүләр.

17 Онлар Амфипол вә
Аполлонијадан кечиб

Салоникијә ҝәлдиләр.- Орада
бир јә�уди синагогу вар иди.
2 Булус адәти үзрә¸ синагога
ҝирди вә үч шәнбә далба-
дал ора ҝәләнләрлә Мүгәддәс
Јазылара әсасланараг сө�бәт
апарды./ 3 О, Мүгәддәс Ја-
зылардан дәлил-сүбут ҝәтирә-
рәк Мәси�ин әзијјәт чәкмәси-
нин,1 өлүб дирилмәсининÀ ла-
зым олдуғуну онлара иза�
едирди вә дејирди: «Сизә �аг-
гында данышдығым Иса �ә-
мин бу Мәси�дир». 4 Нәтиҹә-
дә онлардан бир нечәси вә
мөмин јунанлардан хејли адам
иман ҝәтириб Булусла Силаја3

гошулду. Араларында нүфузлу
гадынлар да аз дејилди.

5 Лакин јә�удиләр пахыл-
лыгдан4 базар мејданындакы
авараларын арасындан јарамаз
адамлар јығыб шә�әрдә �ај-
күј галдырдылар. Булусла Си-
ланы тутмаг вә ҹамаатын габа-
ғына чыхартмаг үчүн Јасо-
нун евинә сохулдулар. 6 Он-
лары тапмајанда Јасону вә бир

нечә гардашы шә�әр рә�бәрлә-
ринин јанына сүрүјүб ҝәтирди-
ләр вә чығыр-бағыр салдылар:
«Бүтүн аләми бир-биринә вур-
муш бу адамлар инди дә бура
ҝәлибләр.* 7 Јасон да онлары
евиндә гонаг едиб. Бу адамла-
рын �амысы Иса адында баш-
га бир падша�+ олдуғуну дејиб
Сезарын фәрманларына гаршы
чыхырлар». 8 Бу сөзләр ҹа-
мааты вә шә�әр рә�бәрләрини
тәлаша салды. 9 Шә�әр рәис-
ләри Јасондан вә о бири гар-
дашлардан ҝиров алыб онлары
бурахдылар.

10 Гардашлар �әмин ҝеҹә
ләнҝимәдән Булусу вә Сила-
ны Верија шә�әринә јола сал-
дылар. Онлар шә�әрә чатан
кими јә�уди синагогуна ҝет-
диләр. 11 Бурадакылар Сало-
ники јә�удиләринә нисбәтән
да�а алиҹәнаб идиләр. Онлар
Алла�ын сөзүнү бөјүк �әвәслә
гәбул етдиләр. Ешитдикләри-
нин доғру олуб-олмадығыны
јохламаг үчүн Мүгәддәс Јазы-
лары �әр ҝүн диггәтлә араш-
дырырдылар. 12 Буна ҝөрә
дә онлардан бир чоху иман ҝә-
тирди. Араларында јунанлар-
дан бир чох мөтәбәр гадын
вә киши дә вар иди. 13 Сало-
ники јә�удиләри ешидәндә ки,
Булус Алла�ын сөзүнү Вери-
јада тәблиғ едир, ҹамааты гы-
зышдырыб гармагарышыглыг
јаратмаг үчүн ораја ҝәлдиләр.,

14 Онда гардашлар Булусу
дәр�ал дәниз са�илинә апар-
дылар-, Сила илә Тимути исә
шә�әрдә галдылар. 15 Булу-
су өтүрәнләр ону Афинаја ҝә-
тирдиләр, сонра Сила вә Тиму-
тинин¸ тезликлә онун јанына
ҝәлмәси үчүн ҝөстәриш алыб
ҝери гајытдылар.

16 Булус Афинада онла-
рын јолуну ҝөзләдији мүддәт-
дә ҝөрдү ки, шә�әр бүтләрлә
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долудур. О, бәрк әсәбиләшди.
17 Синагогда јә�удиләрлә вә
Алла�а ибадәт едән диҝәр
адамларла, о ҹүмләдән �әр
ҝүн базар мејданында гаршы-
сына чыханларла сө�бәт ет-
мәјә башлады. 18 Амма бәзи
епикүрчү вә стоик философ-
лар онунла мүба�исәјә ҝириш-
диләр. Онлар дејирдиләр: «Бу
бошбоғаз нә данышыр?» Ди-
ҝәрләри белә дејирди: «Дејә-
сән, јад алла�лары тәблиғ
едир». Чүнки о, Иса �аггында
вә дирилмә барәдә мүждәни
тәблиғ едирди.* 19 Онлар Бу-
лусу тутуб Ареопага� ҝәтирди-
ләр вә сорушдулар: «Јајдығын
бу јени тәлим нә олан шејдир?
Бизә дә даныш. 20 Чүнки
сөзләрин бизә гәрибә ҝәлир.
Бунларын нә демәк олдуғуну
билмәк истәјирик». 21 Бүтүн
афиналылар вә бу шә�әрдә ја-
шајан әҹнәбиләр бош вахтла-
рыны јени бир шеј данышмаға
вә ја динләмәјә �әср едирди-
ләр. 22 Булус Ареопагын+ ор-
тасында дуруб деди:

«Еј афиналылар! Ҝөрүрәм
ки, сиз башгаларына нисбәтән
да�а диндарсыныз., 23 Ми-
сал үчүн, шә�әрдә ҝәзәркән вә
сәҹдәҝа�ларынызы сејр едәр-
кән бир гурбанҝа�а раст ҝәл-
дим. Онун үзәриндә “На-
мәлум Алла�а” сөзләри ја-
зылмышдыр. Бәли, мән дә
сизин билмәдән сәҹдә гылды-
ғыныз бу Алла� �аггында тәб-
лиғ едирәм. 24 Дүнјаны вә
онун ичиндәки �әр шеји јара-
дан Алла� јерин-ҝөјүн Са�иби-
дир.- О, инсан әли илә ти-
килмиш мәбәдләрдә јашамыр.¸

25 Нәјәсә мө�таҹ дејил ки, ин-
сан әлләри Она хидмәт ет-
син./ О Өзү �амыја �әјат, нә-
фәс1 — �әр шеј верир. 26 О,

5;B5= � 
À/SY �eSZ*/* *WS YÀÑVÀYÀO
ZSZ b\]W*j/m¸m bÀ]ÀD

бүтүн јер үзүндә* мәскунлаш-
масы үчүн бир инсандан+ �әр
халгы јаратды вә онлар үчүн
мүәјјән дөврләр вә јашајыш
сәр�әдләри гојду, ки, 27 Ал-
ла�ы ахтарсынлар, Ону дујсун-
лар, тапа билсинләр.- Һәрчәнд
О, �еч биримиздән узаг дејил.
28 Биз Онун сајәсиндә јаша-
јырыг, �әрәкәт едирик вә мөв-
ҹудуг, неҹә ки бәзи шаирләри-
низ дејиб: “Биз Онун өвладла-
рыјыг”.

29 Беләликлә, биз Алла-
�ын өвлады олдуғумуза ҝөрә¸

Ила�и Варлығын инсан зәка-
сы вә усталығы илә гызыл-
дан, ҝүмүшдән дүзәлдилмиш
вә ја дашдан јонулмуш бир
шејә бәнзәдијини дүшүнмәмә-
лијик./ 30 Дүздүр, Алла� әв-
вәлләр белә ҹа�иллијә ҝөз ју-
мурду,1 амма инди бују-
рур ки, инсанларын �амысы,
�арада јашамаларындан асы-
лы олмајараг, төвбә етсин-
ләр. 31 Чүнки О, бир ҝүн тә-
јин едиб вә �әмин ҝүндә тәјин
етдији адам васитәсилә бүтүн
дүнјаны әдаләтлә мү�акимә
едәҹәк.À Алла� бу адамы ди-
рилтмәклә �амыја зәманәт ве-
риб».3

32 Дирилмә �аггында еши-
дәндә бәзиләрини ҝүлмәк тут-
ду,4 диҝәрләри исә дедиләр:
«Бу �агда јенә данышарсан, гу-
лаг асарыг». 33 Сонра Булус
онлардан ајрылды. 34 Амма
бәзиләри она гошулуб иман
ҝәтирди. Онларын арасында
Ареопаг мә�кәмәсинин �аки-
ми Диониси, Тамар адында
бир гадын вә башгалары вар
иди.

18 Бундан сонра Булус
Афинадан чыхыб Корин-

фә ҝәлди. 2 О, бурада Акви-
ласS адында бир јә�уди тапды.
Әслән Понт шә�әриндән олан
Аквилас арвады Прискилла
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илә тәзәликҹә Италијадан ҝәл-
мишди, чүнки Клавди бүтүн
јә�удиләрә Ромадан чыхма-
ғы әмр етмишди. Булус онла-
рын јанына ҝетди. 3 Пешәлә-
ри ејни олдуғундан онларын
евиндә галды вә бир јердә
ишләдиләр.* Пешәләри чадыр
тикмәк иди. 4 Бунунла јана-
шы, Булус �әр шәнбә+ синагог-
да, чыхыш едир, јә�удиләри вә
јунанлары �әгигәтә инандыр-
маға мүвәффәг олурду.

5 Сила- вә Тимути¸ Македо-
нијадан ҝәләндән сонра Булус
бүтүн вахтыны Алла�ын сө-
зүнү јајмаға �әср етди. О, јә-
�удиләрә Иса �аггында шә�а-
дәт верир, онун Мәси� олду-
ғуну сүбут едирди./ 6 Лакин
онлар �еч ҹүрә разылаш-
мыр вә ону тә�гир едирдиләр.
Онда Булус палтарыны силкә-
ләјиб1 деди: «Гој ганыныз өз
бојнунузда галсын.À Мән тәми-
зәм.3 Бундан сонра башга
халгларын јанына ҝедәҹәјәм».4

7 Сонра орадан чыхыб Тит
Јуст адлы мөмин бир адамын
евинә ҝетди. Онун еви сина-
гога битишик иди. 8 Синагог
рәиси КриспS вә онун ев ә�ли
Ағаја иман ҝәтирди. Алла�ын
сөзүнү ешидән хејли коринф-
ли дә инаныб вәфтиз олунду.
9 Ҝеҹә вахты Аға рөјада Булу-
са деди: «Горхма, даныш, сус-
ма, 10 чүнки мән сәнинлә-
јәм.m Һеч кәс сәнә �үҹум едиб
хәләл јетирмәјәҹәк. Бу шә�әр-
дә �әлә чох адам мәнә ина-
наҹаг». 11 Булус орада ил ја-
рым галыб инсанлара Алла-
�ын сөзүнү өјрәтди.

12 О вахт Галлио Ахајја-
да� проконсул� иди. Јә�уди-
ләр бирләшиб Булусун әлеј�и-
нә галхдылар вә ону �аким

5<B56 � ÅÀZd+S �dZ*Zmab*Z/* U1`WÀjÀZ
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күрсүсү гаршысына ҝәтириб
13 дедиләр: «Бу адам инсан-
лары гануна зидд ҝедән баш-
га ибадәт јолуна јөнәлдир».
14 Булус ағзыны ачмаға маҹал
тапмамыш Галлио деди: «Еј
јә�удиләр! Әҝәр шикајәтиниз
�әр �ансы бир ганун позунту-
су вә ја ағыр ҹинајәт барәсин-
дә олсајды, сизи динләјәрдим.
15 Лакин мүба�исәниз сөз, ад
вә ја өз ганунунуз үстүндә-
дирсә,* өзүнүз �әлл един. Мән
белә ишләрә �акимлик етмәк
истәмирәм». 16 Сонра онла-
ры �аким күрсүсү гаршы-
сындан говду. 17 Белә олдуг-
да онлар синагог рәиси Состе-
ни+ тутуб �аким күрсүсү гар-
шысында дөјдүләр. Галлио исә
буна �еч мә�әл гојмады.

18 Булус орада бир мүддәт
дә галдыгдан сонра гардаш-
ларла видалашды. Кенхрејада,

сачыны вурдурду, чүнки ә�д
етмишди, сонра Прискилла вә
Аквилас илә бирликдә ҝәми-
јә миниб Суријаја јола дүшдү.
19 Онлар Ефесә ҝәлдиләр. Бу-
лус јолдашларыны орада гојуб
синагога ҝирди вә јә�удиләрлә
сө�бәт етди.- 20 Ондан бир
аз да галмағы ха�иш етсәләр
дә, о разы олмады. 21 Он-
ларла сағоллашыб деди: «Је-
�ова мәслә�әт билсә, јаныны-
за гајыдарам». Ефесдән дәни-
зә чыхыб 22 Гејсәријјәјә ҝәл-
ди. Сонра јығынҹағы ҝөрмәјә
ҝетди� вә орадан да Антакјаја¸

енди.
23 Булус орада бир мүддәт

галандан сонра јола чыхды. О,
Галатија вә Фриҝија/ торпаг-
ларыны шә�әрбәшә�әр ҝәзиб
бүтүн шаҝирдләри мө�кәм-
ләндирирди1.

24 Бу заман АполлосÀ адлы
исҝәндәријјәли бир јә�уди Ефе-
сә ҝәлди. О, чох ҝөзәл натиг

5<B66 � Ã¾`ºZº`E �1`daÀWSYÀ Ä1b/SD

�¿�D 5<
* Á, 6>B78
5�` 8B55E 56
5�` =B59
5�V 6B=
6�V 7B<E 5>

+ Á, 5;B6

, �b 8B67

- Á, 59B6;
Á, 5;B58

¸ Á, 5:B5E 6
5�V 7B:

/ Á, 5;B6E 7
Á, 6<B67

1 �b 5>B58

À Á4 77B8

3 Á, 6>B6:

4 Á, 57B8:
Á, 6<B6<
�Y 5B5:

S 5�` 5B58

m �b 6<B6>
��������������������

�*¸ aºbdZ
* Á, 67B6=
Á, 69B5=

+ 5�` 5B5

, �Y 5:B5

- Á, 5;B6

¸ Á, 59B7:

/ Á, 5:B:

1 Á, 58B65E 66
Á, 59B76

À Á, 5=B5
5�` 5B56
5�` 7B9E :

Á¿���	¿��� �"	¿�� 5<B7—68 1484



1485 Á¿���	¿��� �"	¿�� 5<B69—5=B5;
иди вә Мүгәддәс Јазылары јах-
шы билирди. 25 Бу адам Је-
�ованын јолу барәдә шифа�и
тәлим алмышды. О, мүгәддәс
ру�ун тәсирилә Иса �аггын-
да шөвглә вә дәгигликлә да-
нышыб өјрәдирди, �албуки јал-
ныз Јә�јанын вәфтизи илә та-
ныш иди. 26 О, синагогда ҹә-
сарәтлә данышмаға башлады.
Прискилла илә Аквилас* Апол-
лосу ешидәндә ону јанлары-
на алдылар вә Алла�ын јолуну
да�а дәгигликлә она иза� етди-
ләр. 27 О, Ахајјаја ҝетмәк ис-
тәдији үчүн гардашлар ша-
ҝирдләрә мәктуб јазыб ха�иш
етдиләр ки, ону ме�рибанлыг-
ла гаршыласынлар. Аполлос
ораја ҝәлиб Алла�ын лүтфү
илә иман ҝәтирмиш адамлара
чох көмәк етди. 28 О, јә�уди-
ләрин јанылдығыны �амынын
ҝөзү гаршысында бөјүк шөвг-
лә дәлилләр ҝәтирәрәк сүбут
едир, Мүгәддәс Јазылара исти-
над едәрәк Исанын Мәси� ол-
дуғуну ҝөстәрирди.+

19 Аполлос, Коринфдә
икән Булус дахили бөл-

ҝәләрдән кечәрәк Ефесә- ҝәл-
ди. Орада бир нечә шаҝирд
тапыб 2 онлара деди: «Иман
едәндә мүгәддәс ру� алмыш-
дыныз?»¸ Онлар ҹаваб верди-
ләр: «Биз мүгәддәс ру� �аг-
гында ешитмәмишик». 3 Бу-
лус сорушду: «Јахшы, онда
�ансы вәфтизлә вәфтиз олун-
мусунуз?» Онлар дедиләр:
«Јә�јанын етдији вәфтизлә»./

4 Булус деди: «Јә�ја инсанла-
ры төвбә рәмзи олан вәфтизлә
вәфтиз едирди.1 Онлара дејир-
ди ки, өзүндән сонра ҝәләнә,
јәни Исаја иман етсинләр».À

5 Шаҝирдләр буну ешидәндә
Аға Исанын ады илә вәфтиз
олундулар. 6 Булус әлләри-
ни онларын үзәринә гојан-
да үзәрләринә мүгәддәс ру�

енди.* Онлар башга дилләр-
дә данышмаға вә пејғәмбәрлик
етмәјә башладылар.+ 7 Орада
тәхминән он ики нәфәр киши
вар иди.

8 Булус үч ај әрзиндә сина-
гогда, ҹәсарәтлә данышырды.
О, Алла�ын Падша�лығы �аг-
гында инандырыҹы дәлилләр
ҝәтирир, мәрузәләр сөјләјир-
ди.- 9 Амма бәзиләри инад-
карлыг ҝөстәриб иман етмә-
јәндә вә �амынын габағында
бу јолу¸ тә�гир едәндә Булус
онлардан ајрылды./ О, ша-
ҝирдләри өзү илә ҝөтүрдү вә
�әр ҝүн Тиранын мәктәбиндә
мәрузәләр сөјләмәјә башлады.
10 Ики ил белә давам етди.
Беләҹә, Асија әјаләтинин бү-
түн сакинләри — �әм јә�уди-
ләр, �әм дә јунанлар Рәббин
сөзүнү ешитди.

11 Алла� Булусун әли илә
чохлу мө�тәшәм, гејри-ади
ишләр ҝөрүрдү.1 12 Һәтта
Булусун бәдәнинә дәјән јајлыг-
ларыны вә өнлүкләрини хәс-
тәләрә ҝәтирирдиләр,À онлар
шәфа тапыр вә ҹинләрдән гур-
тулурдулар.3 13 Өлкәни ҝә-
зиб ҹин гован јә�удиләрдән
бәзиләри Исанын ады илә ҹин-
ләри говмаға ҹә�д ҝөстәрир-
диләр. Онлар дејирдиләр: «Бу-
лусун тәблиғ етдији Исанын
адыјла сизә әмр едирәм».4

14 Бөјүк ка�ин олан Скева
адлы бир јә�удинин једди оғлу
да бу ишлә мәшғул олурду.
15 Бир дәфә ҹин онлара белә
деди: «Исаны таныјырам,S Бу-
лусла да танышам,m бәс сиз
кимсиниз?» 16 Онда ичинә
ҹин ҝирмиш адам онларын үс-
түнә атылды вә �амысына үс-
түн ҝәлди. Онлар баш ҝөтү-
рүб о евдән чылпаг вә јара-
лы �алда гачдылар. 17 Ефес-
дә јашајан бүтүн јә�удиләр вә
јунанлар бу �адисәдән хәбәр
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бөјүк тәвазөкарлыгла*, ҝөз
јашлары илә хидмәт етдим.
Јә�удиләрин гурдуғу фәндлә-
рә ҝөрә нечә-нечә сынагла үз-
ләшдим. 20 Јенә дә сизә хе-
јир ҝәтирән шејләр �аггында
данышмагдан, сизи инсанлар
гаршысында+, ев-ев, өјрәтмәк-
дән ваз кечмәдим. 21 Һәм јә-
�удиләрә, �әм јунанлара төвбә
едиб- Алла�а тәрәф дөнмәк вә
Ағамыз Исаја иман етмәк �аг-
гында әтрафлы шә�адәт вер-
дим.¸ 22 Инди ру�ун тә�рики
илә Јерусәлимә ҝедирәм, ан-
ҹаг орада башыма нәләр ҝәлә-
ҹәк, билмирәм. 23 Амма �әр
шә�әрдә мүгәддәс ру� дөнә-
дөнә тәкрар едир ки, мәни
гандаллар вә тәгибләр ҝөз-
ләјир./ 24 Лакин мән гәтиј-
јән өзүмү дүшүнмүрәм, тәки
Алла�ын лүтфү барәсиндәки
мүждә �аггында әтрафлы шә-
�адәт вериб Ағамыз Исанын
мәнә �әвалә етдији хидмәти
баша чатдырым, јолуму баша
вурум.1

25 Бир шеји билирәм, Пад-
ша�лыг хәбәрини чатдырды-
ғым сизләр бир да�а үзү-
мү ҝөрмәјәҹәксиниз. 26 Она
ҝөрә дә истәјирәм ки, сиз �әр
кәсин ганындан тәмиз олду-
ғума бу ҝүн шә�адәт верәси-
низ.À 27 Чүнки Алла�ын ниј-
јәтини сизә бүтөвлүклә чат-
дырмагдан бојун гачырмамы-
шам.3 28 Өзүнүзә4 вә бүтүн
сүрүјә фикир верин. Мүгәддәс
ру� сизи бу сүрүјә нәзарәт ет-
мәк үчүн тәјин едибS ки, Ал-
ла�ын Өз Оғлунун ганы ба-
�асына алдығыm јығынҹағыны
отарасыныз. U 29 Билирәм ки,
мән ҝедәндән сонра араныза
амансыз ҹанаварлар ҝирәҹәк,V

онлар сүрүјә рә�м етмәјәҹәк-
ләр. 30 Һәмчинин сизин ара-
ныздан адамлар пејда олаҹаг
вә шаҝирдләри ардынҹа апар-

маг үчүн �әгигәти тә�риф едә-
ҹәкләр.*

31 Буна ҝөрә дә ојаг га-
лын вә јадыныздан чыхарт-
мајын ки, мән дүз үч ил+

ҝөз јашлары ичиндә ҝеҹә-ҝүн-
дүз �әр биринизә өјүд-нәси-
�әт вермишәм. 32 Инди сизи
Алла�а вә Онун лүтфү барә-
синдәки сөзә тапшырырам. Бу
сөз сизи ҝүҹләндирмәјә вә
сизә бүтүн мүгәддәс адамла-
рын сырасында мирас вермә-
јә гадирдир., 33 Мән �еч ки-
мин нә ҝүмүшүнә, нә гызылы-
на, нә дә палтарына ҝөз дик-
мәмишәм.- 34 Сиз өзүнүз дә
билирсиниз ки, бу әлләр �әм
мәним, �әм дә мәнимлә олан-
ларын е�тијаҹларыны тәмин
едиб.¸ 35 Мән сизә �әр шејдә
ҝөстәрмишәм ки, сиз дә белә-
ҹә зә�мәт чәкәрәк/ зәифләрә
көмәк етмәлисиниз вә Ағамыз
Исанын дедији сөзләри, “вер-
мәк алмагдан да�а чох хош-
бәхтлик ҝәтирир”1 сөзләрини
унутмамалысыныз».

36 Булус бунлары дејиб гур-
тарандан сонра гардашларла
бирликдә диз чөкүб дуа етди.
37 Һамы �өнкүр-�өнкүр ағла-
јырды вә Булусун бојнуна са-
рылыб ону нәвазишлә өпүрдү.
38 Чүнки Булусун «бир да�а
үзүмү ҝөрмәјәҹәксиниз»À сөз-
ләри онлары чох кәдәрлән-
дирмишди. Сонра ону ҝәмијә
өтүрдүләр.

21 Онлардан ҝүҹлә ајрыл-
дыг вә сонра дәнизә

чыхдыг. Ҝәми дүз Кос ада-
сына истигамәт алды. Биз
ҝәлиб ораја чатдыг, ертәси
ҝүн Родоса, орадан да Па-
тараја ҝәлдик. 2 Орада Фи-
никијаја јолланан бир ҝәми
тапдыг. Бу ҝәмијә миниб дә-
низә чыхдыг. 3 Үфүгдә Кипр
адасы ҝөрүндү, биз ону сол-
да гојуб Сурија истигамәтин-
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дә үздүк. Сурда лөвбәр сал-
дыг, чүнки ҝәми орада јү-
күнү бошалтмалы иди. 4 Ша-
ҝирдләри ахтарыб тапдыг вә
бурада бир �әфтә галдыг. Он-
лар ру� васитәсилә дөнә-дөнә
Булуса дедиләр ки, Јерусәли-
мә ајаг басмасын.* 5 Ҝетмәк
вахты чатанда биз јола дүш-
дүк. Гадынлы, ушаглы ша-
ҝирдләрин �амысы бизи лима-
на гәдәр өтүрдүләр. Дәниз са-
�илиндә диз чөкүб дуа етдик.
6 Биз видалашыб ҝәмијә мин-
дик, онлар исә евләринә гајыт-
дылар.

7 Сурдан үзүб Птолемаида-
ја ҝәлдик. Гардашларла ҝөрү-
шүб бир ҝүн онларын јанын-
да галдыг. 8 Ертәси ҝүн јола
дүшдүк. Гејсәријјәјә чатанда
једдиләрдән бири олан+ мүж-
дәчи Филипин евинә ҝетдик
вә онунла галдыг. 9 Онун
пејғәмбәрлик едән дөрд субај
гызы вар иди., 10 Бир мүд-
дәт орада галдыг. Бу заман Јә-
�удијјәдән Ағаб адлы бир пеј-
ғәмбәр- ҝәлди. 11 О, галды-
ғымыз евә ҝирди, Булусун
гуршағыны ҝөтүрүб өз әл-аја-
ғыны сарыды вә деди: «Мүгәд-
дәс ру� белә дејир: “Јә�удиләр
Јерусәлимдә¸ бу гуршағын ји-
јәсини бах беләҹә сарыјыб
башга халглардан оланларын
әлинә верәҹәкләр”»./ 12 Биз
буну ешидәндә орадакы гар-
дашларла бирликдә јалвар-ја-
хар едиб Булусу Јерусәлимә
ҝетмәк фикриндән дашындыр-
маға чалышдыг. 13 Онда Бу-
лус деди: «Сиз нә едирси-
низ? Нә үчүн ағлајыб үрәјими
парча-парча едирсиниз? Арха-
јын олун, мән Ағамыз Иса-
нын ады уғрунда Јерусәлимдә
нәинки буховланмаға, �әтта
өлмәјә дә �азырам».1 14 Ону
гәрарындан дашындыра бил-
мәдијимизи ҝөрәндә чар-начар

разылашыб дедик: «Је�ова би-
лән мәслә�әтдир».

15 Бундан сонра тәдарүк
ҝөрүб Јерусәлимә јола дүш-
дүк. 16 Гејсәријјәдән бәзи
шаҝирдләр дә бизимлә ҝетди-
ләр, онлар бизи илк шаҝирд-
ләрдән бири олан кипрли Ми-
насонун јанына апарырдылар.
Биз онун евиндә галаҹагдыг.
17 Јерусәлимә чатанда гар-
дашлар бизи севинҹлә гаршы-
ладылар. 18 Ертәси ҝүн Бу-
лусла бирликдә Јагубун* јаны-
на ҝетдик. Бүтүн ағсаггаллар
орада идиләр. 19 Булус гар-
дашлары саламлады вә Алла-
�ын башга халглар арасында
онун хидмәти васитәсилә ҝөр-
дүјү ишләри онлара �әртәрәф-
ли данышды.

20 Гардашлар бунлары еши-
дәндә Алла�ы мәд� етмәјә
башладылар. Онлар Булуса де-
диләр: «Гардаш, ҝөрүрсән, јә-
�удиләрин ичиндән нечә мин
адам имана ҝәлиб? Онларын
�амысы Гануна ҹидди әмәл
едирләр.+ 21 Сәнин �аггын-
да ҝәзән шајиәләр онларын
гулағына чатыб, ҝуја сән баш-
га халглар арасында јаша-
јан јә�удиләри өјрәдирсән ки,
Мусанын Ганунундан дөнсүн-
ләр, ушагларыны сүннәт етмә-
синләр, адәт-әнәнәләримиздән
үз дөндәрсинләр., 22 Инди
неҹә едәк? Онсуз да сәнин
ҝәлишиндән хәбәр тутаҹаглар.
23 Сән ҝәл биз дејәнә гу-
лаг ас. Арамызда ә�ди олан
дөрд адам вар. 24 Онлары
өзүнлә ҝөтүр, ҝедин пакла-
нын. Гој башларыны гырхдыр-
сынлар, хәрҹләрини дә үзәри-
нә ҝөтүр. Онда �амы биләҹәк
ки, сәнин �аггындакы шајиә-
ләр јаландыр, сән дүзҝүн јаша-
јыр вә Гануна риајәт едирсән.-

25 Башга халглардан олан гар-
дашларымыза ҝәлдикдә исә,
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биз гәрарымызы јазыб онлара
ҝөндәрмишик ки, бүтләрә гур-
бан ҝәтирилмиш әтдән*, �әм-
чинин гандан+, боғулмуш �еј-
ван әтиндән, вә әхлагсызлыг-
дан�- узаг дурсунлар».

26 Ертәси ҝүн Булус �әмин
кишиләри јанына алыб онлар-
ла бирликдә пакланды.¸ Сонра
пакланма ҝүнләринин �ачан
баша чатаҹағыны вә �әр би-
риси үчүн нә вахт гурбан ҝә-
тириләҹәјини билдирмәк үчүн
мәбәдә ҝетди.

27 Једди ҝүн баша чат-
маг үзрә иди. Асија әјаләтин-
дән ҝәлмиш јә�удиләр Булусу
мәбәддә ҝөрәндә ҹамааты гы-
зышдырдылар. Онлар Булусу
тутуб 28 гышгырмаға башла-
дылар: «Ај исраиллиләр, көмә-
јә ҝәлин! Бу адам �әр јер-
дә �амыны халгымызын, Га-
нунумузун вә бу јерин әлеј-
�инә өјрәдир. Бу азмыш кими,
јунанлары да мәбәдә ҝәтириб
вә бу мүгәддәс јери мурдарла-
јыб»./ 29 Онлар ефесли Тро-
фими1 шә�әрдә онунла бир
јердә ҝөрмүшдүләр вә елә
билирдиләр ки, Булус ону мә-
бәдә ҝәтириб. 30 Бүтүн шә-
�әрә гарышыглыг дүшдү. Ҹа-
маат төкүлүшүб мәбәдә ҝәлди.
Онлар Булусу тутдулар, сүрү-
јүб мәбәддән чөлә чыхартды-
лар. Мәбәдин гапылары дәр-
�ал бағланды. 31 Ҹамаат Бу-
лусу өлдүрмәк истәдији заман
минбашыја хәбәр чатды ки, Је-
русәлимдә бөјүк чахнашма дү-
шүб. 32 Минбашы дәр�ал әс-
ҝәрләри вә јүзбашылары јаны-
на алыб ашағы дүшдү. Ҹамаат
сәркәрдәни вә әсҝәрләри ҝө-
рәндә әл сахлајыб Булусу да�а
вурмады.

33 Сәркәрдә јахынлашыб
Булусу тутду вә әмр етди ки,
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ону ики зәнҹирлә гандалла-
сынлар.* О, Булусун ким ол-
дуғуну вә нә иш тутдуғуну
сорушмаға башлады. 34 Һәрә
бир шеј гышгырырды. Сәркәр-
дә �ај-күјүн әлиндән �еч нә өј-
рәнә билмәдији үчүн әмр етди
ки, ону казармаја апарсын-
лар. 35 Анҹаг Булус пилләкә-
нә ајаг басанда ҹамаат онун
үстүнә шығыды вә әсҝәрләр
ону ҝөтүрүб апармалы олду-
лар. 36 Ҹамаат онларын да-
лынҹа ҝедәрәк гышгырырды:
«Өлдүрүн ону!»

37 Булус казарманын ҝи-
рәҹәјиндә сәркәрдәјә деди:
«Олар, сәнә бир сөз де-
јим?» Сәркәрдә ҹаваб верди:
«Сән јунанҹа да данышырсан?
38 Демәли, сән бир аз әв-
вәл гијам галдырыб дөрд мин
нәфәр әли хәнҹәрлини ардын-
ҹа чөллүјә апаран мисирли де-
јилсән?» 39 Булус деди: «Мән
Киликијанын Тарс шә�әрин-
дән олан бир јә�удијәм+. Мәш-
�ур шә�әрин вәтәндашыјам.
Иҹазә вер, ҹамаата мүраҹиәт
едим». 40 Сәркәрдә она изин
верди. Булус пилләкәндә ду-
руб әли илә халга ишарә
етди. Араја сүкут чөкәндә он-
лара ибраниҹә, мүраҹиәт едиб
деди:

22
«Аталар, гардашлар! Мә-
нә гулаг асын. Өз мүда-

фиәм үчүн бир нечә кәлмә
сөз демәк истәјирәм».- 2 Ҹа-
маат Булусун онлара ибрани-
ҹә мүраҹиәт етдијини ешидән-
дә да�а да сакитләшди. Булус
давам етди: 3 «Мән Килики-
јанын¸ Тарс шә�әриндә дүн-
јаја ҝәлмиш бир јә�удијәм./

Бу шә�әрдә Гәмлаилин1 јанын-
да тә�сил алмышам, ата-баба-
ларымызын ГанунунаÀ дәгиг-
ликлә әмәл етмәји өјрәнми-
шәм. Мән дә сизин кими Ал-
ла�ын гејрәтини чәкирәм.3
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4 Вахтилә мән бу јолда олан-
лары тәгиб едирдим, онларын
өлүмүнә баис олурдум. Киши-
јә, гадына бахмајыб �әр кәси
буховлајыб зиндана атырдым.*

5 Баш ка�ин дә, бүтүн ағсаг-
галлар мәҹлиси дә буна ша-
�иддирләр. Мән онлардан Дә-
мәшгдә јашајан јә�уди сојдаш-
ларымыза үнванланмыш мәк-
тублар алмышдым. О шә�әрә
ҝедирдим ки, орадакы ша-
ҝирдләри гандаллајым вә ҹә-
заландырмаг үчүн Јерусәлимә
ҝәтирим.

6 Анҹаг Дәмәшгә чатачат-
да, ҝүнортаја јахын гәфлә-
тән ҝөјдән ҝәлән парлаг ишыг
дөрд тәрәфими ишыгландыр-
ды.+ 7 Мән јерә јыхылдым вә
бир сәс ешитдим. Сәс дејир-
ди: “Шаул, Шаул, нијә мәни
тәгиб едирсән?” 8 Мән ҹаваб
вердим: “Аға, сән кимсән?”
О, мәнә деди: “Мән сәнин
тәгиб етдијин нәсрани Иса-
јам”. 9 Јанымдакы адамлар
ишығы ҝөрүр, амма мәнимлә
данышанын сәсини ешитмир-
диләр. 10 Онда мән дедим:
“Аға, мән нә едим?” Аға мәнә
ҹаваб верди: “Галх, Дәмәшгә
ҝет, сәнин үчүн тәјин едил-
миш иш орада сәнә билдири-
ләҹәк”., 11 Мән о ҝөзгамаш-
дырыҹы ишығын уҹбатындан
�еч нә ҝөрмүрдүм, она ҝөрә дә
јанымдакы адамлар әлимдән
тутуб мәни Дәмәшгә ҝәтирди-
ләр.

12 Орадакы бүтүн јә�уди-
ләрин рәғбәтини газанмыш,
Гануна садиг Һәнәнја адлы
бир адам 13 ҝәлиб јанымда
дурду вә мәнә деди: “Шаул,
гардаш, гој ҝөзләрин ачыл-
сын!” Һәмин дәгигә ҝөзлә-
рим ачылды, ону ҝөрдүм.-

14 О деди: “Әҹдадларымызын
Алла�ы сәни сечиб ки, Онун
нијјәтиндән аҝа� оласан. Са-

ле� бәндәни ҝөрүб* сәси-
ни ешидәсән. 15 Чүнки ҝөр-
дүјүн вә ешитдијин шејлә-
ри бүтүн инсанлара билдирә-
рәк онун ша�иди олаҹагсан.+

16 Нә ҝөзләјирсән? Дур, вәф-
тиз ол, онун адыны чағыр, ки,
ҝүна�ларын бағышлансын”.-

17 Јерусәлимә гајыдандан
сонра¸ мәбәддә дуа едән за-
ман мән бир ҝөрүнтү ҝөрдүм.
18 Аға мәнә дејирди: “Тез ол,
Јерусәлимдән чых, чүнки бу-
рада мәним �аггымда верди-
јин шә�адәти гәбул етмәјә-
ҹәкләр”./ 19 Онда мән дедим:
“Аға, онлар јахшы билирләр
ки, мән синагоглары бир-бир
ҝәзәрәк сәнә инананлары �әбс
едиб дөјүрдүм1 вә 20 сәнин
ша�идин Стефанын ганы ахы-
дыланда мән дә орада идим.
Ону өлдүрәнләрин �әрәкәт-
ләри илә разы идим, онла-
рын палтарыны горујурдум”.À

21 О исә мәнә деди: “Ҝет, мән
сәни узаглара, башга халгла-
рын јанына ҝөндәрирәм”».3

22 Ҹамаат бураја гәдәр Бу-
луса гулаг асды. Сонра бир
ағыздан гышгырмаға башла-
ды: «Бу адамы јер үзүндән
јох един, беләси јашамалы де-
јил!» 23 Онлар бағыра-бағы-
ра үст палтарларыны ҝөјә тул-
лајыр, �аваја тоз-торпаг атыр-
дылар.4 24 Сәркәрдә буну ҝө-
рәндә әмр етди ки, Булусу
казармаја апарыб гамчыла-
сынлар вә сорғу-суала тутуб
ҹамаатын нә үчүн онун әлеј-
�инә чығыр-бағыр салдығы-
ны дәгигликлә өјрәнсинләр.
25 Булусу гамчыламаг үчүн
голларыны бағлајанда о, орада
дурмуш јүзбашыја деди: «Рома
вәтәндашыны мә�кәмәсиз-фи-
лансыз гамчыламаг нә дәрәҹә-
дә ганунидир?»S 26 Јүзбашы
буну ешидәндә сәркәрдәнин
јанына ҝедиб она деди: «Сән

�¿�D 66
* Á, <B7
Á, =B5E 6
Á, 6:B=O55
5�Y 5B56E 57

+ Á, =B7O<
Á, 6:B57O59

, Á, 6:B5:

- Á, =B5;E 5<
��������������������

�*¸ aºbdZ
* 5�` =B5
5�` 59B<

b 5B59E 5:

+ Á, 67B55
Á, 6:B5:

, Á, 5>B87

- 5�` :B55
5�Ñ 5B;
�Ñ 5B9

¸ Á, =B6:

b 5B5<

/ Á, =B6<E 6=

1 Á, <B7

À Á, ;B9<
Á, <B5
5�Y 5B57E 59

3 Á, =B59
Á, 57B6
�Y 5B9
�Y 55B57

b 6B;
5�Y 6B;

4 6	j 5:B57

S Á, 5:B7;E 7<
Á, 67B6;

1491 Á¿���	¿��� �"	¿�� 66B8—6:



Á¿���	¿��� �"	¿�� 66B6;—67B58 1492
нә едирсән? Хәбәрин вар ки,
бу адам Рома вәтәндашыдыр?»
27 Онда сәркәрдә Булуса ја-
хынлашыб сорушду: «Де ҝө-
рүм сән Рома вәтәндашы-
сан?» О ҹаваб верди: «Бәли».
28 Сәркәрдә деди: «Мән бу вә-
тәндашлығы бир әтәк пула ал-
мышам». Булус деди: «Мән исә
елә доғуландан Рома вәтәнда-
шыјам».*

29 Ону ишҝәнҹә илә сорғу-
суала тутмаг истәјән адам-
лар дәр�ал ондан әл чәкдиләр.
Сәркәрдә Булусун Рома вәтән-
дашы олдуғуну өјрәнәндә ону
буховладығы үчүн бәрк горху-
ја дүшдү.+

30 Сәркәрдә јә�удиләрин
ону нәјә ҝөрә итти�ам етди-
јини өјрәнмәк истәјирди. Она
ҝөрә дә ертәси ҝүн ону азад
едиб әмр етди ки, бөјүк ка-
�инләр вә Синедрионун бүтүн
үзвләри јығышсынлар. О, Бу-
лусу ҝәтиздириб онларын га-
бағына чыхартды.,

23 Булус Синедрион үзв-
ләринә диггәтлә бахыб

деди: «Гардашлар, мән бү-
түн өмрүм боју Алла�ын гар-
шысында тәртәмиз виҹдан-
ла- јашамышам». 2 Онда баш
ка�ин Һәнәнја Булусун ја-
нында дуранлара әмр етди
ки, онун ағзындан вурсунлар.
3 Булус она деди: «Еј икиүз-
лү�, Алла� да сәни вураҹаг.
Неҹә олур ки, сән отуруб Га-
нунун әсасында мәни мү�аки-
мә едирсән, ејни заманда да
Гануну позуб мәни вурмағы
әмр едирсән?» 4 Булусун ја-
нында дуранлар дедиләр: «Сән
Алла�ын баш ка�инини тә�-
гир едирсән?» 5 Онда Булус
деди: «Гардашлар, мән онун
баш ка�ин олдуғуну билмир-
дим. Ахы Мүгәддәс Јазыларда

67B7 � ÁÀ`eÀZB *¸*`/mWYmj /S,*`D

јазылыб: “Халгынын башчысы
�аггында пис данышма”».*

6 Булус Синедрионун бир
�иссәсинин саддукиләрдән,
о бири �иссәсинин фәрисиләр-
дән ибарәт олдуғуну билди-
ји үчүн уҹадан деди: «Гар-
дашлар, мән фәрисијәм,+ фә-
риси оғлујам! Мәни өлүләрин
дирилмәсинә инандығым үчүн
мү�акимә едирләр». 7 Булус
буну дејәндә фәрисиләрлә сад-
дукиләр арасына гызғын мүба-
�исә дүшдү вә мәҹлис ики
јерә бөлүндү. 8 Саддукиләр
дејирләр ки, нә дирилмә, нә
мәләк, нә дә ру� вар. Фәриси-
ләр исә әксинә, бүтүн бунла-
ра инанырлар., 9 Орада �ај-
күј галхды. Фәрисиләрин сы-
расындан олан мирзәләрдән
бәзиләри галхдылар вә �ө-
ҹәтлә дедиләр: «Бизим фикри-
мизҹә, бу адам ҝүна�сыздыр,
мәҝәр онунла мәләк ја ру� да-
ныша билмәз?»- 10 Чәкишмә
лап ҝүҹләнәндә сәркәрдә он-
ларын Булусу парчалајаҹагла-
рындан горхуб әсҝәрләрә әмр
етди ки, ашағы дүшсүнләр вә
Булусу јә�удиләрин әлиндән
алыб казармаја ҝәтирсинләр.

11 Ҝеҹә вахты Аға Булусун
јанында дуруб деди: «Ҹәсарәт-
ли ол!¸ Неҹә ки мәним �аггым-
да Јерусәлимдә әтрафлы шә-
�адәт вердин, Ромада да еләҹә
шә�адәт вермәлисән»./

12 Сә�әр ачыланда јә�уди-
ләр суи-гәсд �азырладылар
вә анд ичдиләр ки, Булу-
су өлдүрмәјинҹә нә су ичә-
ҹәкләр, нә дә чөрәк јејәҹәк-
ләр. 13 Анд ичиб суи-гәсд
�азырлајанларын сајы гырх-
дан артыг иди. 14 Онлар бө-
јүк ка�инләрин вә ағсаггал-
ларын јанына ҝедиб деди-
ләр: «Биз анд ичмишик ки, Бу-
лусу өлдүрмәјинҹә дилимизә
бир тикә чөрәк вурмајаҹағыг.
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15 Она ҝөрә дә сиз Синедрион
үзвләри илә бир јердә сәркәр-
дәјә дејин ки, Булусу јаныны-
за ҝәтирсин, ҝуја онун ишини
диггәтлә арашдырмаг истәјир-
синиз. Булус јаныныза чатма-
мыш биз ону өлдүрәҹәјик».

16 Булусун баҹысы оғлу он-
ларын суи-гәсд �азырладыгла-
рыны ешидиб казармаја ҝәл-
ди вә мәсәләни Булуса да-
нышды. 17 Онда Булус јүз-
башылардан бирини чағырыб
деди: «Бу ҹаван оғланы сәр-
кәрдәнин јанына апар, она
сөзү вар». 18 Јүзбашы ҝән-
ҹи ҝөтүрүб сәркәрдәнин јаны-
на апарды вә деди: «Мә�бус Бу-
лус мәни чағырыб ха�иш етди
ки, бу оғланы јанына ҝәтирим.
Онун сәнә сөзү вар». 19 Сәр-
кәрдә ҝәнҹин әлиндән тутуб
ону кәнара чәкди вә ондан со-
рушду: «Мәнә нә сөзүн вар?»
20 Оғлан ҹаваб верди: «Јә�у-
диләр сөзләшибләр ки, сәндән
Булусу саба� Синедриона ҝә-
тирмәји ха�иш етсинләр, ҝуја
онун ишини әтрафлы араш-
дырмаг истәјирләр.* 21 Амма
сән онлара гулаг асма, чүн-
ки онларын гырхдан чох ада-
мы Булуса пусгу гурмаг ис-
тәјир. Онлар анд ичибләр ки,
ону өлдүрмәјинҹә ағызларына
нә чөрәк, нә дә су алаҹаг-
лар.+ Онлар �азыр дурублар,
бирҹә сәнин иҹазәни ҝөз-
ләјирләр». 22 Сәркәрдә ҝән-
ҹә деди: «Бунлары мәнә да-
нышдығыны �еч кәсә демә».
Сонра оғланы бурахды.

23 Сәркәрдә ики јүзбашыны
јанына чағырыб деди: «Ики јүз
әсҝәр, јетмиш сүвари вә ики
јүз низәли әсҝәр �азырлајын.
Онлар тәхминән ахшам саат
доггузда� Гејсәријјәјә јоллан-
малыдырлар. 24 Булусу апар-
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маг үчүн атлары �азырла-
јын вә ону вали Феликсин ја-
нына сағ-саламат чатдырын».
25 Сонра о, белә бир мәктуб
јазды:

26 «Зати-алиләри вали Фе-
ликсә Клавди Лисидән салам!
27 Јә�удиләр бу адамы тутуб
өлдүрмәк истәјирдиләр. Бу
адамын Рома вәтәндашы олду-
ғуну биләндә* тез әсҝәрләрим-
лә ҝәлиб ону хилас етдим.+

28 Нәјә ҝөрә итти�ам олунду-
ғуну өјрәнмәк үчүн ону јә�у-
диләрин Синедрионуна, апар-
дым. 29 Өјрәндим ки, ону өз
ганунлары илә бағлы мәсәлә-
ләрә ҝөрә итти�ам едирләр.-

О, гандала вә ја өлүмә лајиг
бир иш тутмајыб. 30 Мәнә хә-
бәр чатыб ки, бу адамы өлдүр-
мәк үчүн суи-гәсд �азырлајыр-
лар.¸ Буна ҝөрә ону сәнин ја-
нына ҝөндәрирәм. Ону итти-
�ам едәнләрә дә әмр етмишәм
ки, итти�амларыны сәнин �ү-
зурунда сөјләсинләр».

31 Әсҝәрләр әмр олундуғу
кими, Булусу/ ҝөтүрүб ҝеҹә
икән Антипатридаја ҝәтирди-
ләр. 32 Ертәси ҝүн ону сү-
вариләрә тә�вил вериб ка-
зармаја гајытдылар. 33 Сүва-
риләр Гејсәријјәјә ҝәлдиләр,
мәктубу валијә чатдырыб Булу-
су онун ихтијарына вердиләр.
34 Вали мәктубу охуду вә Бу-
лусун �ансы әјаләтдән олдуғу-
ну сорушду. Онун Киликијадан1

олдуғуну биләндә белә деди:
35 «Гој итти�амчыларын ҝәл-
син, онда ишинә бахарам».À

Вали әмр етди ки, Булусу Һиро-
дун сарајына апарыб мү�афизә
алтында сахласынлар.

24 Беш ҝүндән сонра баш
ка�ин Һәнәнја3 бир не-

чә ағсаггалы вә Тертулл адын-
да бир натиги� јанына алыб
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ора ҝәлди. Онлар Булусла
бағлы шикајәтләрини вали-
јә билдирдиләр.* 2 Тертулла
сөз вериләндә о, Булусу итти-
�ам етмәјә башлады:

«Зати-алиләри ҹәнаб Фе-
ликс! Сәнин сајәндә өлкәдә
бөјүк әмин-аманлыг �өкм сү-
рүр, узагҝөрәнлијин сајәсиндә
бу халгын арасында исла�ат-
лар апарылыр. 3 Биз �әмишә
вә �әр јердә бүтүн бунлар ба-
рәдә бөјүк миннәтдарлыг �ис-
си илә данышырыг. 4 Амма
вахтыны чох алмамаг үчүн
гыса данышаҹағам. Риҹа еди-
рәм, лүтфән бизи динлә. 5 Бу
адам ҹәмијјәт үчүн бир бәла-
дыр.+ О, јер үзүндә јашајан бү-
түн јә�удиләри гијама галды-
рыр,, өзү дә нәсрани- тәри-
гәтинин башчысыдыр. 6 Биз
ону мәбәди мурдарламаг ис-
тәјәндә тутдуг.¸ 7 �—— 8 Ону
сорғу-суала чәк, өзүн дә ҝөрә-
ҹәксән ки, бизим итти�амла-
рымыз доғрудур».

9 Јә�удиләр дә бу итти�ам-
ларын доғру олдуғуну иддиа
едәрәк Булуса гаршы �үҹу-
ма кечдиләр. 10 Вали башыј-
ла ишарә едиб Булуса сөз вер-
ди. Булус деди:

«Узун илләрдир ки, сән бу
халга �акимлик едирсән. Буну
билдијим үчүн гаршында өзү-
мү мүдафиә етмәјә �азырам./

11 Сән өзүн дә өјрәнә биләр-
сән ки, ибадәт үчүн Јерусә-
лимә ҝетмәјимдән �еч он ики
ҝүн кечмәмишди.1 12 Һеч
кәс мәним мәбәддә кимин-
ләсә мүба�исә етдијими, си-
нагогда ја да шә�әрдә ҹа-
мааты гызышдырдығымы ҝөр-
мәјиб. 13 Онлар инди мәнә
гаршы сүрдүкләри итти�ам-
лары да сәнин гаршында сү-
бут едә билмәзләр. 14 Амма

68B; � �7 ÀW*,ÀaSZÀ +*fD

буну бојнума алырам ки, мән
онларын “тәригәт” адландыр-
дыглары јола әсасән ата-ба-
баларымын Алла�ына* гуллуг
едир, Төвратда� вә Пејғәмбәр-
ләрин китабында јазылмыш
�әр шејә инанырам,+ 15 Ал-
ла�ын �әм сале�ләри, �әм дә
гејри-сале�ләри, дирилдәҹәји-
нә- үмид едирәм. Онларын өз-
ләри дә буна үмид едирләр.
16 Бу сәбәбдән �әмишә ча-
лышырам ки, �әм Алла�ын,
�әм дә инсанларын гаршы-
сында виҹданымы тәмиз сах-
лајым.¸ 17 Мән узун илләр-
дән сонра Јерусәлимә ҝәл-
дим ки, топланмыш ианәләри/

халгыма чатдырым вә Алла�а
гурбан тәгдим едим. 18 Мән
мәбәддә идим вә артыг пак-
ланмышдым,1 дедијим ишләр-
лә мәшғул олдуғум заман он-
лар ҝәлдиләр. Мән нә башы-
ма адам топламышдым, нә дә
�ај-күј галдырмышдым. Орада
Асија әјаләтиндән олан јә�уди-
ләр дә вар иди. 19 Әҝәр он-
ларын мәнә гаршы шикајәти
варса, өзләри ҝәлиб мәни сә-
нин гаршында итти�ам етмә-
лидирләр.À 20 Ја да Синед-
рион гаршысында дурдуғум
заман мәндә �ансы ҝүна�ы
тапдыгларыны гој бу адамлар
бурада десинләр. 21 Онла-
рын гаршысында дураркән:
“Мәни бу ҝүн өлүләрин дирил-
мәсинә инандығым үчүн гар-
шынызда итти�ам едирләр”, —
сөзләриндән башга �еч нә де-
мәмишәм».3

22 Феликс бу јол4 �аггында
�әр шеји јахшы билсә дә, мәсә-
ләни тәхирә салыб деди: «Сәр-
кәрдә Лиси ҝәләндә мәсәлә-
низи �әлл едәрәм». 23 О, јүз-
башыја әмр етди ки, Булу-
су �әбсдә сахласын, она бир аз
сәрбәстлик версин вә достла-

68B58 � �º¸ÀbÀ +*fD

�¿�D 68
* Á, 67B6:

+ �b 9B55
Á, 5:B6>E 65
Á, 5;B:E ;

, �V 67B5E 6

- �b 6B67
Á, 6<B66

¸ Á, 65B6;E 6<

/ �] 5B;

1 Á, 65B5;E 6:
��������������������

�*¸ aºbdZ
* f 7B59
Á, 7B57
6�Y 5B7

+ Á, 6<B67
�Y 7B65

, �V 67B87

- ¿j 6:B5=
�b 66B75E 76
�V 58B57E 58
�Ñ 9B6<E 6=
�Ñ 55B69
	+ 55B79
�Ñ 6>B56

¸ Á, 67B5
5�` 8B8
	+ 57B5<

/ 6�` <B8

1 Á, 65B68E 6:

À Á, 69B5:

3 Á, 67B:

4 Á, =B5E 6
Á, 5=B=



1495 Á¿���	¿��� �"	¿�� 68B68—69B59
рынын јанына ҝәлиб она гул-
луг етмәсинә мане олмасын.

24 Бир нечә ҝүндән сонра
Феликс арвады Друсилла илә
ҝәлди. Бу гадын јә�уди иди.
Феликс Булусу јанына чағырт-
дырды вә Мәси� Исаја олан
иман �аггында дедикләринә
гулаг асды.* 25 Булус сале�-
лик, тәмкин вә ҝәләҹәкдәки
�өкм+ �аггында данышдығын-
дан Феликс бәрк горхуб деди:
«Сән �әләлик ҝет, имкан тапан
кими сәни јенә чағыртдыра-
рам». 26 О, бир јандан да Бу-
лусдан пул умурду. Буна ҝөрә
дә ону јанына тез-тез чағырт-
дырыб онунла сө�бәт едирди.
27 Ики илдән сонра Фелик-
син јеринә Порси Фест кечди.
Феликс јә�удиләрин ҝөзүндән
дүшмәмәк үчүн, Булусу дустаг
сахламышды.

25 Фест- әјаләтә ҝәлиб вә-
зифә башына кечәндән

үч ҝүн сонра Гејсәријјәдән Је-
русәлимә ҝетди. 2 Бөјүк ка-
�инләр вә нүфузлу јә�удиләр
она Булус �аггындакы шика-
јәтләрини билдириб¸ јалвар-ја-
хар етдиләр ки, 3 вали онла-
ра јахшылыг едиб Булусу Јеру-
сәлимә ҝөндәрсин. Онлар Бу-
лусу өлдүрмәк үчүн јолда
пусгу гурмаг нијјәтиндә иди-
ләр./ 4 Лакин Фест билдирди
ки, Булус Гејсәријјәдә галма-
лыдыр вә о өзү дә бир аз-
дан ораја јолланаҹаг. 5 Фест
онлара деди: «Гој араныздакы
рә�бәрләр мәнимлә ҝетсинләр
вә әҝәр бу адамын бир ҝүна�ы
варса, ону орада итти�ам ет-
синләр».1

6 Фест Јерусәлимдә �ара-
даса сәккиз, он ҝүн галды.
О, сонра Гејсәријјәјә ҝетди
вә ертәси ҝүн �аким күрсүсү-
нә әјләшиб Булусу чағыртдыр-
ды. 7 Булус ҝәләндә Јерусә-
лимдән ҝәлмиш јә�удиләр ону

дөврәјә алыб она гаршы чох-
лу ҹидди итти�ам ирәли сүр-
дүләр. Лакин бу итти�амлары
сүбут едә билмәдиләр.*

8 Булус өзүнү мүдафиә
едиб деди: «Мән нә јә�уди-
ләрин Ганунуна, нә мәбәдә,
нә дә Сезара гаршы ҝүна�
иш тутмушам».+ 9 Јә�удилә-
рин рәғбәтини газанмаг истә-
јән Фест, белә деди: «Истәјир-
сән, Јерусәлимә ҝедәк, бу ит-
ти�амлара ҝөрә сәнә орада
�өкм чыхарсынлар?» 10 Бу-
лус ҹаваб верди: «Мән Сеза-
рын мә�кәмә күрсүсү гар-
шысында дајанмышам, бурада
да мү�акимә едилмәлијәм. Мә-
ним јә�удиләрә бир пислијим
дәјмәјиб. Сән өзүн дә буну јах-
шы билирсән. 11 Әҝәр мән,
доғрудан да, ҹинајәткарамса
вә өлүмә лајиг бир иш тут-
мушамса,- өлүм ҹәзасындан
бојун гачырмырам. Јох әҝәр
бу итти�амлар әсассыздырса,
бу адамлары разы салмаг үчүн
мәни онларын әлинә вермә-
јә �еч кәсин ихтијары јохдур.
Мән Сезарын мә�кәмәсини тә-
ләб едирәм!»¸ 12 Белә олдуг-
да Фест мәслә�әтчиләрлә да-
нышыб Булуса деди: «Сезарын
мә�кәмәсини тәләб едирсән,
Сезарын јанына да ҝедәҹәк-
сән».

13 Бир нечә ҝүн кечәндән
сонра падша� Агриппа� Бер-
ники� илә �өрмәт әламәти
олараг Гејсәријјәјә Фестлә ҝө-
рүшә ҝәлди. 14 Онлар бир
нечә ҝүн орада галдылар.
Фест Булусла бағлы мәсәләни
падша�а данышды:

«Бурада Феликсин дустаг
етдији бир адам вар. 15 Мән
Јерусәлимдә оланда јә�уди-
ләрин бөјүк ка�инләри вә ағ-
саггаллары јаныма шикајәтә
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ҝәлиб* онун мә�кум едилмәси-
ни ха�иш етдиләр. 16 Амма
мән ҹаваб вердим ки, Рома га-
нунуна ҝөрә �еч кәси итти�ам-
чылары илә үз-үзә ҝөрүшдүр-
мәдән вә она бу итти�амла-
рын гаршысында өзүнү мүда-
фиә етмәк имканы вермәдән
кимләрисә разы салмаг хати-
ринә итти�амчыларынын әли-
нә вермәк олмаз.+ 17 Буна
ҝөрә дә онлар бура ҝәләндә
мән вахт итирмәдән, елә
сә�әриси ҝүн �аким күрсү-
сүнә әјләшдим вә о адамы
ҝәтиртдим. 18 Итти�амчыла-
рын ифадәләриндә мәним дү-
шүндүјүм ҹинајәтләрдән �еч
биринин ады чәкилмәди.,

19 Араларындакы мүба�исә
өз алла�ларына ибадәтлә- вә
�ансыса Иса илә әлагәдар иди.
О адам өлүб, Булус исә ид-
диа едирди ки, о сағдыр.¸

20 Бу мүба�исәләрин әлиндән
лап башымы итирмишдим, она
ҝөрә дә Булуса дедим ки, истә-
јирсә, Јерусәлимә ҝедиб орада
мү�акимә олунсун./ 21 Амма
о, әла�әзрәтин�1 гәрарынадәк
�әбсдә галмаг истәдијини бил-
дирди. Мән дә әмр етдим ки, о,
Сезарын јанына ҝөндәриләнә-
дәк бурада галсын».

22 Агриппа Фестә деди:
«Мән дә бу адамы динләмәк
истәјәрдим».À Фест ҹаваб вер-
ди: «Саба� она гулаг асарсан».
23 Беләликлә, ертәси ҝүн Аг-
риппа вә Берники бөјүк тәм-
тәрагла диванханаја ҝәлдиләр.
Онлары сәркәрдәләр, шә�әрин
адлы-санлы адамлары мүша-
јиәт едирди. Фестин әмри
илә Булусу ора ҝәтирдиләр.
24 Фест деди: «Падша� Аг-
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риппа вә ҹәнаблар! Бүтүн јә-
�уди халгы ҝөрдүјүнүз бу
адамла бағлы �әм Јерусәлим-
дә, �әм дә бурада мәнә мүра-
ҹиәт едиб онун өлүмүнү тә-
ләб едир.* 25 Анҹаг мән онун
өлүмә лајиг бир иш тутдуғуну
ҝөрмүрәм.+ Бу адам әла�әзрә-
тин мә�кәмәсини тәләб едән-
дә мән ону ора ҝөндәрмәк гә-
рарына ҝәлдим. 26 Иш ора-
сындадыр ки, бу адамла бағ-
лы императора нә јазаҹағымы
билмирәм. Буна ҝөрә дә ону
сизин гаршыныза, падша� Аг-
риппа, әләлхүсус сәнин гар-
шына ҝәтирдим ки, бу ишә
мә�кәмәдә бахыландан сонра
императора бир шеј јаза би-
лим. 27 Чүнки мә�бусу Рома-
ја ҝөндәрмәк, амма она гар-
шы �ансы итти�амларын ирә-
ли сүрүлдүјүнү ҝөстәрмәмәк,
мәнҹә, мәнтигсиздир».

26 Агриппа, Булуса деди:
«Бујур, өзүнү мүдафиә

едә биләрсән». Булус әлини
узадыб өз мүдафиәсинә баш-
лады:

2 «Падша� Агриппа! Өзүмү
хошбәхт санырам ки, јә�уди-
ләрин мәнә гаршы сүрдүклә-
ри бүтүн итти�амлара- бу
ҝүн мә�з сәнин гаршында
ҹаваб верирәм. 3 Әләлхүсус
она ҝөрә ки, сән јә�удилә-
рин бүтүн адәтләринә вә мү-
ба�исәләринә јахшы бәләдсән.
Буна ҝөрә дә мәни сәбирлә
динләмәјини риҹа едирәм.

4 Ҹаванлығымдан бәри хал-
гымын арасында вә Јерусәлим-
дә неҹә јашадығым бүтүн јә-
�удиләрә бәллидир.¸ 5 Мәни
чохдан таныјанлар билирләр
вә истәсәләр, лап тәсдиг дә
едә биләрләр ки, мән дини-
мизин ән тәләбкар мәз�әбинә
мүвафиг олараг,/ фәриси �әја-
ты сүрмүшәм.1 6 Инди исә,
Алла�ын бизим ата-бабалары-
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мыза вердији вәдә үмид етди-
јим* үчүн мә�кәмә гаршы-
сында дурмушам. 7 Бизим он
ики гәбиләмиз �әмин бу вә-
дин јеринә јетмәсини ҝөзлә-
јәрәк ҝеҹә-ҝүндүз ҹидд-ҹә�длә
гуллуг едир. Мәни исә, еј пад-
ша�, јә�удиләр бу үмидә ҝөрә
итти�ам едирләр.+

8 Ахы нә үчүн Алла�ын
өлүләри дирилтмәси сизә ина-
нылмаз ҝөрүнүр? 9 Доғрусу,
әввәлләр мән өзүм дә елә дү-
шүнүрдүм ки, нәсрани Иса-
нын адына гаршы мүбаризә
апармалыјам 10 вә Јерусә-
лимдә мә�з бунунла мәшғул
идим. Бөјүк ка�инләрин мәнә
вердији сәла�ијјәт сајәсин-
дә, Исанын давамчыларын-
дан� чохуну зинданлара атыр,-

онларын едамыны дәстәклә-
јирдим. 11 Мән синагоглары
ҝәзир, онлары ҹәзаландырыр
вә әгидәләриндән дөндәрмә-
јә чалышырдым. Бу адамларын
әлиндән елә �ирсли идим ки,
�әтта башга шә�әрләрә дә ҝе-
диб онлара зүлм едирдим.

12 Башым бу ишләрә бәрк
гарышмышды. Бир ҝүн бөјүк
ка�инләрдән алдығым сәла�иј-
јәт вә тапшырыгла Дәмәшгә
ҝедирдим. 13 Еј падша�! Јол-
да икән, ҝүнорта вахты ҝөјдән
ҝүн ишығындан да парлаг бир
ишыг ҝәлди, мәним вә јол јол-
дашларымын әтрафыны ишыг-
ландырды.¸ 14 Биз �амымыз
јерә јыхылдыг вә бу заман мән
ибраниҹә данышан бир сәс
ешитдим: “Шаул, Шаул, нијә
мәни тәгиб едирсән? Чомаға�
гаршы тәпик атмагла өзүнә зә-
рәр вурурсан”. 15 Онда мән
сорушдум: “Аға, сән кимсән?”
О, мәнә ҹаваб верди: “Мән сә-

6:B5> � ÁÀ`eÀZB Yº-À//ÀaWÀ`/ÀZD
6:B58 � �d`*/* Ñ1U,*Zm -\,Y*- ºhºZ
SjWÀ/SWÀZ dÆd+S4 h\Y*- ZÀ4À`/À bdbdO
Wd`D

нин тәгиб етдијин Исајам.
16 Ајаға галх. Мән сәнә она
ҝөрә ҝөрүндүм ки, сәни ҝө-
зүнлә ҝөрдүјүн вә сәнә ҝөстә-
рәҹәјим шејләри бәјан етмәјә�,
онлар барәдә ша�идлик етмәјә
тәјин едим.* 17 Мән сәни �әм
бу халгдан, �әм јанына ҝөн-
дәрәҹәјим+ халглардан горуја-
ҹағам. 18 Сәни ҝөндәрирәм,
ҝет, онларын ҝөзүнү ач,, он-
лары зүлмәтдән ишыға,- Шеј-
танын �акимијјәтиндән¸ Алла-
�а дөндәр. Гој мәнә олан
иманлары сајәсиндә ҝүна�ла-
ры бағышлансын/ вә мүгәд-
дәсләрин сырасында мирас ал-
сынлар”.

19 Падша� Агриппа! Мән
ҝөјдән ҝәлән бу вә�јә итаәт
етмәјә билмәздим. 20 Буна
ҝөрә дә әввәлҹә Дәмәшг1, сон-
ра ЈерусәлимÀ вә бүтүн Јә�у-
дијјә ә�алисинә, �әмчинин ди-
ҝәр халглара бәјан етдим ки,
төвбә етсинләр вә төвбәни
ҝөстәрән ишләр ҝөрүб Алла-
�а дөнсүнләр.3 21 Бунун үс-
түндә јә�удиләр мәни мәбәд-
дә тутдулар вә өлдүрмәјә ҹә�д
ҝөстәрдиләр.4 22 Бунунла бе-
лә, мән Алла�дан алдығым кө-
мәк сајәсиндә бу ҝүнә гәдәр
бөјүкдән тутмуш кичијәдәк �а-
мыја шә�адәт верирәм. Өзү дә
Мусанын вә Пејғәмбәрләрин
китабында јазылмыш шејләр-
дән башга бир шеј данышмы-
рам.S 23 Орада Мәси�ин әзиј-
јәт чәкәҹәји,m өләҹәји вә дири-
лән илк адам оларагU �әм бу
халга, �әм диҝәр халглара нур
тәблиғ едәҹәји јазылыб».V

24 Булус бу јерә чатанда
Фест уҹадан деди: «Булус, де-
јәсән, ағлыны итирмисән! Чох
охумагдан башын хараб олуб!»
25 Анҹаг Булус деди: «Мө�тә-
рәм Фест! Мәним башым хараб
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олмајыб. Дедијим сөзләрдә �ә-
гигәт вә мәнтиг вар. 26 Пад-
ша� бу шејләри јахшы би-
лир, буна ҝөрә дә мән онун
гаршысында сәрбәст данышы-
рам. Мән әминәм ки, бунлар-
дан �еч бири онун нәзәриндән
јајынмыр, чүнки бунлар хәлвә-
ти олмајыб.* 27 Падша� Аг-
риппа, Пејғәмбәрләрин кита-
бына инанырсан? Билирәм ки,
инанырсан». 28 Агриппа Бу-
луса деди: «Белә ҝетсә, мәни
дә мәси�и едәҹәксән». 29 Бу-
лус ҹаваб верди: «Алла�дан
арзум будур ки, әввәл-ахыр
тәкҹә сән јох, бу ҝүн мәни
ешидәнләрин �амысы мәним
кими олсун, амма гандалсыз».

30 Бу сөзләрдән сонра пад-
ша�, вали, Берники вә он-
ларла бир јердә отуранлар аја-
ға галхдылар. 31 Онлар ҝедә-
ҝедә бир-биринә дејирдиләр:
«Бу адам өлүмә, јахуд ган-
дала лајиг бир иш ҝөрмүр».+

32 Агриппа Фестә белә деди:
«Сезарын мә�кәмәсини тәләб
етмәсәјди, ону азад етмәк
оларды».,

27 Фест бизи ҝәми илә Ита-
лијаја јола салмаг гәра-

рына ҝәлди.- Булусу вә бир
нечә башга дустағы Импера-
тор� бөлүјүндән олан Јули
адында бир јүзбашыја тә�ким
етдиләр. 2 Биз Әдрәмитдән
ҝәлән вә Асија әјаләтинин ли-
манларына үзән бир ҝәмијә ми-
ниб јола дүшдүк. Салоникидән
ҝәлмиш македонијалы Арис-
тарх¸ да бизимлә иди. 3 Ер-
тәси ҝүн Сидона чатдыг. Јүз-
башы Јули Булуса хејирха�лыг
ҝөстәрди, она изин верди ки,
достларынын јанына ҝетсин вә
достлары она гуллуг етсин.

4 Биз орадан дәнизә чых-
дыг вә күләк гаршыдан әсди-
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ји үчүн Киприн далдасы илә
үздүк. 5 Ачыг дәнизә чыхыб
үзә-үзә Киликија илә Памфи-
лијаны өтүб кечдик, ҝәлиб
Ликијанын Мира шә�әриндәки
лимана ҝирдик. 6 Јүзбашы
орада Исҝәндәријјәдән Итали-
јаја үзән бир ҝәми тапыб
бизи она миндирди. 7 Јаваш-
јаваш үзәрәк хејли вахтдан
сонра биртә�әр ҝәлиб Кни-
дә чатдыг. Күләк гаршыдан әс-
дији үчүн Салмони тәрәфдән
ашағы дүшүб Крит адасынын
далдасы илә үздүк. 8 Са�ил
боју ҝүҹ-бәла илә үзәрәк Ла-
сеја шә�әринин јахынлығын-
дакы Ҝөзәл Лиманлар адланан
јерә ҝәлиб чыхдыг.

9 Хејли вахт кечди. Дәни-
зә чыхмаг тә�лүкәли иди, чүн-
ки артыг Кәффарә ҝүнү* ору-
ҹу да гуртармышды. Онда Бу-
лус онлары хәбәрдар етди:
10 «Белә ҝөрүрәм ки, бу сә-
ја�әт тәкҹә ҝәми илә јүк
үчүн дејил, өзүмүз үчүн дә бө-
јүк фәлакәтлә нәтиҹәләнәҹәк».
11 Анҹаг јүзбашы Булуса јох,
ҝәминин са�ибинә вә капита-
на гулаг асды. 12 О лиман
гышламаг үчүн әлверишли ол-
мадығындан әксәријјәт орадан
чыхыб, биртә�әр Крит адасы-
нын Феникс лиманына үзмә-
ји вә гышы орада кечирмәји
мәслә�әт билди. Феникс лима-
ны шимал-шәргә вә ҹәнуб-шәр-
гә ачылыр.

13 Хәфиф ҹәнуб күләји
әсәндә онлара елә ҝәлди ки,
нијјәтләри баш тутуб. Онлар
лөвбәри галдырыб Крит са�и-
ли бојунҹа үзмәјә башлады-
лар. 14 Лакин чох кечмәдән
Евракилон� адланан шиддәтли
күләк галхды. 15 Күләк ҝүҹ-
лү олдуғундан ҝәми күләјә
гаршы үзә билмирди. Биз мү-
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гавимәт ҝөстәрмәјин әбәс ол-
дуғуну ҝөрүб тәслим олдуг.
Күләк ҝәмини әсдији истига-
мәтә апарырды. 16 Биз Гав-
дос адланан кичик бир аданын
далдасы илә үздүк, бунунла
белә, ҝәминин архасындакы
гајығы ҝүҹ-бәла илә тута бил-
дик. 17 Ону ҝөјәртәјә галды-
рандан сонра ҝәмини алтдан-
үстдән сарыдылар. Сирт көр-
фәзинин� гумлуг јерләриндә
саја отурмаг тә�лүкәси олду-
ғундан јелкән ләвазиматлары-
ны ашағы ендирдиләр. Бе-
ләҹә, күләк бизи апарырды.
18 Фыртына ҝәмини атыб-ту-
турду, она ҝөрә дә сә�әриси
ҝүн ҝәмини јүнҝүлләшдирмәјә
башладылар, 19 үчүнҹү ҝүн
исә ҝәминин галан ләвазима-
тыны өз әлләри илә суја атды-
лар.

20 Артыг нечә ҝүн иди ки,
фыртына дајанмаг билмирди,
ҝөјдә нә ҝүнәш, нә дә улдуз
ҝөрүнүрдү. Артыг хилас олу-
наҹағымыза �еч бир үмид
галмамышды. 21 Ҝәмидәки-
ләр нечә вахт иди ки, �еч нә
јемәмишдиләр. Булус ајаға гал-
хыб деди: «Ҝәрәк мәнә гулаг
асыб Критдән дәнизә чыхма-
јајдыныз, онда бу бојда зијан
вә итки олмазды.* 22 Да�а
кечиб, инди горхмајын, ҝәми
мә�в олса да, �еч бир инсан
тәләфаты олмајаҹаг. 23 Чүн-
ки гулу олдуғум вә ибадәт
етдијим Алла�ын мәләји+ бу
ҝеҹә јанымда пејда олуб мәнә
24 деди: “Булус, горхма. Сән
Сезарын, �үзурунда дурмалы-
сан. Алла� јол јолдашларыны
да сәнә бағышлады”. 25 Буна
ҝөрә дә ру�дан дүшмәјин. Мән
Алла�ыма етибар едирәм, би-
лирәм ки, �әр шеј белә дә ола-
ҹаг. 26 Анҹаг ҝәми бир ада-
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нын јанында гәзаја уғрамалы-
дыр».*

27 Он дөрдүнҹү ҝеҹә иди.
Күләк бизи Адрија� дәнизин-
дә ора-бура апарырды. Ҝеҹә ја-
рысы дәнизчиләр гуруја ја-
хынлашдығымызы �исс етди-
ләр. 28 Онлар сујун дәринли-
јини өлчдүләр вә ҝөрдүләр
ки, ијирми сажындыр�. Бир аз
ирәли ҝедәндән сонра тәзәдән
өлчдүләр, бу дәфә он беш са-
жын� олду. 29 Дәнизчиләр
ҝәминин суалты гајалара дәјә-
ҹәјиндән горхуб ҝәминин арха
тәрәфиндән дөрд лөвбәр ат-
дылар вә сәбирсизликлә сә-
�әрин ачылмасыны ҝөзләмәјә
башладылар. 30 Онлар ҝәми-
нин бурнундан лөвбәр атмаг
бә�анәси илә гачмаг үчүн га-
јығы суја ендирмәк истәјәндә
31 Булус јүзбашыја вә әсҝәр-
ләрә деди: «Бу адамлар ҝәмидә
галмасалар, сиз хилас ола бил-
мәјәҹәксиниз».+ 32 Әсҝәрләр
кәндирләри кәсиб гајығы суја
бурахдылар.

33 Дан јери сөкүләнә ја-
хын Булус �амыны чөрәк је-
мәк үчүн дилә тутуб деди:
«Бу ҝүн он дөрдүнҹү ҝүндүр
ки, интизардасыныз, дилини-
зә �еч нә вурмурсунуз. 34 Нә
олар, бир шеј јејин, бу, сизин
хиласыныз үчүн ваҹибдир.
Архајын олун, башыныздан
бир түк белә, әскик олмаја-
ҹаг». 35 Бу сөзләрдән сон-
ра о, чөрәк ҝөтүрүб �амы-
нын гаршысында Алла�а шү-
күр етди вә чөрәји бөлүб
јемәјә башлады. 36 Онларын
�амысы тохтајыб јемәјә баш-
ладылар. 37 Ҝәмидә ики јүз
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јетмиш алты адам вар иди.
38 Јејиб-дојандан сонра он-
лар ҝәмини јүнҝүлләшдирмәк
үчүн буғданы дәнизә атмаға
башладылар.*

39 Нә�ајәт, �ава ишыгла-
нанда онлар гумлу са�или
олан бир бухта ҝөрдүләр, ла-
кин ону танымадылар.+ Им-
кан дахилиндә са�илә јан ал-
маг истәдиләр. 40 Лөвбәрлә-
ри кәсиб дәнизә атдылар. Ејни
заманда сүкан аварларынын
ипләрини ачдылар, сонра өн
јелкәни галдырыб күләјин сәм-
ти илә са�илә үз тутдулар.
41 Ҝәми далғаларын �әр тә-
рәфдән чырпылдығы дајазлыг-
да саја отурду. Ҝәминин бур-
ну гума батыб галды, ҝәминин
архасы исә далғаларын зәрбә-
синдән дағылмаға башлады.,

42 Онда әсҝәрләр дустагла-
ры өлдүрмәк гәрарына ҝәлди-
ләр ки, �еч ким үзүб гачма-
сын. 43 Амма јүзбашы Булу-
су хилас етмәк истәдији үчүн
буна јол вермәди. О әмр етди
ки, әввәлҹә үзмәји баҹаранлар
суја атылсынлар, 44 сонра да
галанлары атылсын, тахтала-
рын, јахуд ҝәми парчаларынын
үстүндә үзүб гуруја чыхсын.
Беләликлә, �амы сағ-саламат
са�илә чатды.-

28 Биз сағ-саламат са�илә
чыханда бу аданын Мал-

та адландығыны өјрәндик.¸

2 Әҹнәби дилдә данышан ада
сакинләри бизә мисилсиз ин-
санпәрвәрлик ҝөстәрдиләр.
Һава чох сојуг иди, јағыш ја-
ғырды. Онлар тонгал галајыб
ме�рибанлыгла бизи исинмә-
јә дәвәт етдиләр. 3 Булус бир
дәстә чырпы јығыб тонгала
атды. Бу вахт истидән гачан
бир ҝүрзә Булусун әлиндән ја-
пышды. 4 Аданын сакинләри
онун әлиндән салланмыш зә-
�әрли иланы ҝөрәндә бир-

биринә дедиләр: «Шүб�әсиз,
бу адам гатилдир. Дәниздән
сағ-саламат чыхса да, Әда-
ләтин� әлиндән ҹаныны гурта-
ра билмәди». 5 Лакин Булус
әлини чырпыб иланы ода атды,
онун өзүнә исә зәрәр дәјмә-
ди. 6 Ада сакинләри елә дү-
шүнүрдүләр ки, Булусун әли
шишәҹәк, јахуд да о, гәфләтән
јыхылыб өләҹәк. Онлар хејли
ҝөзләдиләр. Ҝөрәндә ки, она
�еч нә олмур, фикирләрини дә-
јишиб онун алла� олдуғуну де-
мәјә башладылар.

7 Јахынлыгда Публи адын-
да бир кишинин торпагла-
ры вар иди. О, аданын бөјүјү
иди. Публи бизи ме�рибанлыг-
ла гаршылады вә үч ҝүн гонаг
сахлады. 8 Публинин атасы
хәстә иди. О, ганлы ис�ал хәс-
тәлијинә тутулмушду вә гыз-
дырма ичиндә иди. Булус онун
јанына ҝәлди, дуа едиб әллә-
рини үстүнә гојду. Киши са-
ғалды.* 9 Бу �адисәдән сонра
адада олан башга хәстәләр дә
Булусун јанына ҝәлир вә шәфа
тапырдылар.+ 10 Онлар бизә
е�тирамларыны нүмајиш ет-
дирмәк үчүн чохлу �әдијјәләр
ҝәтирирдиләр. Биз ададан ҝе-
дәндә онлар �әтта јолумуза тә-
дарүк дә ҝөрмүшдүләр.

11 Биз орада үч ај гал-
дыгдан сонра бурнунда «Зевс
оғуллары» бәзәји олан ҝәмијә
миниб јола дүшдүк. Бу ҝәми
Исҝәндәријјәдән ҝәлмишди вә
бүтүн гышы адада дајанмыш-
ды. 12 Сиракуз лиманына ҝи-
риб үч ҝүн орада галдыг.
13 Сонра орадан јола чыхыб
Реҝиума ҝәлдик. Ертәси ҝүн
ҹәнуб күләји әсди вә биз нөв-
бәти ҝүн Путеолијә чатдыг.
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14 Орада гардашлары тапдыг.
Онлар ха�иш етдиләр ки, бир
�әфтә јанларында галаг. Бе-
ләҹә, Ромаја јахынлашдыг.
15 Орадакы гардашлар бизим
ҝәлишимиздән хәбәр тутанда
бизи гаршыламаг үчүн Аппи
базарына вә Үч Ме�манхана-
ја гәдәр ҝәлдиләр. Булус он-
лары ҝөрәндә Алла�а шүкүр
етди вә үрәкләнди.* 16 Нә�а-
јәт ки, Ромаја ҝәлдик. Булуса
ајры јашамаға иҹазә вердиләр.
Бир әсҝәр онун кешијини чә-
кирди.

17 Үч ҝүндән сонра о, јә�у-
диләрин рә�бәрләрини јанына
дәвәт етди. Онлар јығышанда
Булус сөзә башлады: «Гардаш-
лар, мән нә халгымыза, нә дә
әҹдадларымызын адәтләринә
гаршы пис бир иш ҝөрмәми-
шәм.+ Буна бахмајараг, мәни
Јерусәлимдә дустаг едиб, ро-
малыларын әлинә вердиләр.,

18 Амма ромалылар мәни ис-
тинтаг етдикдән- сонра өлүм
ҹәзасына лајиг бир иш тут-
мадығымы ҝөрүб азад етмәк
истәдиләр.¸ 19 Јә�удиләр бу-
нун әлеј�инә чыхдылар вә
мән мәҹбур олуб Сезарын мә�-
кәмәсини тәләб етдим./ Мәни
дүз баша дүшүн, мән халгымы
итти�ам етмәк фикриндә деји-
ләм. 20 Мә�з елә буна ҝөрә
ха�иш етдим ки, сизинлә ҝө-
рүшүб сө�бәт едәк. Ҝөрдүјү-
нүз бу гандаллар Исраилин
үмидинә ҝөрәдир».1 21 Јә�у-
диләр она дедиләр: «Биз Јә-
�удијјәдән сәнинлә бағлы мәк-
туб алмамышыг. Орадан ҝәлән
гардашларымыз да бизә сәнин
�аггында нә бир хәбәр ҝәти-
риб, нә дә бир кәлмә пис сөз
дејиб. 22 Јахшы оларды ки,
сәнин бахышларын барәдә елә
өзүндән сорушаг, чүнки бил-
дијимизә ҝөрә �әр јердә бу тә-
ригәтинÀ әлеј�инә данышыр-
лар».3

23 Беләҹә, онлар бир ҝүн
тәјин етдиләр. Һәмин ҝүн ҝә-
либ чатанда онлар әввәлкин-
дән дә чох адамла Булусун гал-
дығы евә ҝәлдиләр. Булус Ал-
ла�ын Падша�лығы �аггында
әтрафлы шә�адәт верди, �әм
Мусанын Төвратындан�*, �әм
Пејғәмбәрләрин китабындан+

Иса �аггында данылмаз сүбут-
лар ҝәтириб, сә�әрдән ахша-
мадәк �әр шеји онлара иза�
етди. 24 Онлардан бәзиләри
дејиләнләрә инанды, бәзилә-
ри исә инанмады. 25 Арала-
рында мүба�исә дүшдү вә он-
лар дағылышмаға башлады-
лар. Онда Булус деди:

«Мүгәддәс ру� Әшија пеј-
ғәмбәр васитәсилә ата-ба-
баларыныза јахшы демишди:
26 “Ҝет, бу халга белә де:
“Ешитмәјинә ешидәҹәксиниз,
амма бир шеј баша дүшмәјә-
ҹәксиниз. Бахмағына бахаҹаг-
сыныз, амма бир шеј ҝөрмә-
јәҹәксиниз.- 27 Чүнки бу хал-
гын үрәји күтләшиб. Гу-
лаглары ешидир, амма �ај
вермирләр. Ҝөзләрини јумуб-
лар ки, ҝөзләри илә ҝөрмә-
синләр, гулаглары илә ешит-
мәсинләр, үрәкләри илә дәрк
етмәсинләр вә ҝери дөнмәсин-
ләр ки, Мән онлара шәфа ве-
рим”.¸ 28 Билин вә аҝа� олун!
Алла� хилас јолу �аггындакы
бу хәбәри диҝәр халглара да
ҝөндәриб./ Онлар мүтләг гу-
лаг асаҹаглар».1 29 �——

30 Беләликлә, Булус кира-
јә тутдуғу евдә дүз ики ил
галды.À О, јанына ҝәләнлә-
ри ме�рибанлыгла гәбул едир,
31 бөјүк ҹәсарәтлә3, �еч бир
манеә олмадан онлара Алла-
�ын Падша�лығы �аггында да-
нышыр, Иса Мәси� �аггында
тәлим верирди.
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1 Мәси� Исанын гулу, �әва-
ри� олмаға чағырылмыш вә

Алла�ын мүждәсини тәблиғ
етмәјә тәјин олунмуш Булус-
дан мәктуб.* 2 Алла�ын га-
багҹадан пејғәмбәрләри ва-
ситәсилә Мүгәддәс Јазылар-
да вәд етдији бу мүждә 3 Өз
Оғлу �аггындадыр. Оғул Да-
вудун нәслиндән+ дүнјаја ҝәл-
сә дә, 4 Алла� ону Өз гүдрә-
тилә өлүләрин арасындан ди-
рилдиб,, мүгәддәс ру� васитә-
силә Өз Оғлу- елан етмишдир.
Бәли, бу Оғул Ағамыз Иса Мә-
си�дир. 5 Онун васитәсилә
бизә лүтф ҝөстәрилди вә �ә-
варилик¸ хидмәти верилди ки,
онун адыны шәрәфләндирмәк
үчүн бүтүн халглар/ иман ҝә-
тириб она итаәт етсинләр.
6 Сиз дә Иса Мәси�ә мәхсус
олмаг үчүн �әмин халглар
арасындан чағырылмысыныз.
7 Алла�ын мүгәддәс олмаг
үчүн чағырылмыш Ромадакы
бүтүн севимли бәндәләринә:

Атамыз Алла�дан вә Аға-
мыз Иса Мәси�дән ҝәлән лүтф
вә сүл� сизә јар олсун.

8 Әввәла, �амыныздан өтрү
Алла�ыма Иса Мәси� васитә-
силә шүкүр едирәм, чүнки
бүтүн дүнја сизин иманы-
ныз барәдә данышыр. 9 Оғул
�аггындакы мүждә уғрунда

5B5 � �dZD *]\ab\W\aD �ÀZ*amB Ä¾Z/ÀO
`SWYSjC 1WhSD

ҹанла-башла чалышараг иба-
дәт етдијим Алла� билир ки,
дуаларымда даима сизи јад
едирәм* 10 вә диләјирәм ки,
имкан тапыб Алла�ын из-
нијлә нә�ајәт јаныныза ҝәлә
билим. 11 Сизинлә ҝөрүшмә-
ји үрәкдән арзулајырам вә мә-
тин олмағыныз үчүн сизә ру-
�ани әнам бәхш етмәк ис-
тәјирәм. 12 Да�а доғрусу, ис-
тәјирәм ки, �амымыз: мән дә,
сиз дә бир-биримизин иманы
васитәсилә бир-биримизи ру�-
ландыраг.+

13 Гардашлар, истәјирәм
биләсиниз: мән бир нечә дәфә
јаныныза ҝәлмәк истәмишәм
ки, диҝәр халгларын ара-
сында олдуғу кими, сизин дә
аранызда тәблиғимин бә�-
рәсини дадым, анҹаг индијә
кими манеәләрлә растлашмы-
шам. 14 Мәним �әм јунанла-
рын, �әм әҹнәбиләрин�, �әм
мүдрикләрин, �әм авамла-
рын гаршысында борҹум вар.
15 Бу сәбәбдән Ромада, олан
сизләрә дә мүждәни бәјан
етмәји үрәкдән арзулајырам.
16 Мән мүждәни бәјан етмәк-
дән утанмырам.- Чүнки о, има-
ны¸ олан �әр кәсин, әввәл-
ҹә јә�удинин,/ сонра јунанын1

хиласа јетишә билмәси үчүн
Алла�ын әлиндә ҝүҹлү бир ва-
ситәдир. 17 Иманы оланлар

5B58 � �*fd/ -1U`SOUdZ*ZW*`mZD

59 �S`O+S`SZS4S �ÀaSÑ aS4S -À+dW
1b/SUS VSYSE -À+dW 1/SZ L5—57M
�dWda f*W-W*` ºhºZ fS/YÀbhS L58—65M
�dWdadZ aÀeÀ`WÀ`S SWÀ +*¸Wm
ZSUUÀbWÀ`S L66—77M

5: �dWda �S+S */Wm +*ÆmZm bÀ-/SY
1/S` L5E 6M

�\Y*/*Vm YÀaSÑSWÀ`À
a*W*YW*` L7—5:M
�`*U* ZSe*- a*W*ZW*`* -*`jm
fÀ+À`/*`Wm- L5;—6>M
�dWdadZ ÀYÀV/*jW*`mZ/*Z
a*W*YW*` L65—68M
�º-À//Àa aS`` *jV*`* hmf/m L69—6;M

�¿�D 5
* Á, =B55E 59

+ 6	j ;B<E 56
�V 5B76
6�Y 6B<

, Á, 57B77

- ˛+ 6B;
	+ 5B9

¸ 5�Y 6B;

/ Á, 59B58

b 6B;

��������������������

�*¸ aºbdZ
* 5�V 7B5>
6�Y 5B7

+ 5�V 9B55
	+ 5>B69

, Á, 5=B65

- �` <B7<
6�Y 5B<

¸ 	+ 55B:

/ Á, 7B69E 6:

1 Á, 5<B9E :

1503 ����	%	��� 5B5—5;



Алла�ын Өз доғрулуғуну
мүждә васитәсилә неҹә ачды-
ғыны ҝөрүрләр вә беләҹә, он-
ларын иманы ҝүҹләнир,* неҹә
ки јазылыб: «Сале� иманы са-
јәсиндә јашајаҹаг».+

18 Һәгигәтин ашкар олма-
сына �агсыз јолларла манеә
төрәдән инсанларын бүтүн
бәд әмәлләринә, вә Алла�а
гаршы �өрмәтсизликләринә
ҝөрә ҝөјдән Алла�ын гәзә-
би- ҝәлир. 19 Алла� �аггын-
да нәји билмәк оларса, �а-
мысы онларын ҝөзү өнүндә-
дир, чүнки Алла� Өзү буну
онлара ачыб.¸ 20 Онун ҝөзә-
ҝөрүнмәз кејфијјәтләри: әбәди
гүдрәти/ вә ила�илији1 дүнја
јаранандан бәри ајдын ҝөрү-
нүр, јарадылмыш шејләрÀ ва-
ситәсилә дәрк едилир. Буна
ҝөрә дә онлар үзрсүздүрләр.
21 Чүнки Алла�ы таныја-та-
ныја Ону Алла� кими шә-
рәфләндирмәдиләр, Она шү-
күр етмәдиләр, әксинә, бош
дүшүнҹәләрә гапылдылар, на-
дан үрәкләри зүлмәтә гәрг
олду.3 22 Мүдрик олдуглары-
ны иддиа етсәләр дә, ағылла-
рыны итирдиләр 23 вә өлмәз
Алла�ын әзәмәтини фани ин-
санын, гушларын, дөрдајаглы
вә сүрүнән �ејванларын сурә-
тинә дәјишдиләр.4

24 Алла� да онларын үрә-
јиндәки арзулары ҝөрүб, бә-
дәнләрини рүсвај етсинләр
дејә, онлары натәмизлијә тәс-
лим етди. 25 Онлар Алла-
�ын �әгигәтини јалана дә-
јишдиләр, Халиги гојуб хил-
гәтә сәҹдә гылдылар, хил-
гәтә ибадәт етдиләр. Халигә
әбәдилик алгыш олсун! Амин.
26 Елә буна ҝөрә дә Алла�
онлары азғын шә�вәтәS тәс-
лим етди, онларын гадынла-
ры тәбии јахынлығы гејри-
тәбии әлагә илә әвәз етдиләр.m

27 Кишиләр дә гадынларла
тәбии јахынлығы гојуб бир-би-
риләринә шә�вәтлә гызышды-
лар.* Кишиләр кишиләрлә әх-
лагсызлыг етдиләр вә ҝүна�-
ларына ҝөрә тамамилә лајигли
ҹәза алдылар.+

28 Онлар Алла�ы танымаг
истәмәдикләриндән Алла� он-
лары, налајиг ишләр ҝөрсүн-
ләр дејә, позғун әглә тәслим
етди., 29 Онларын ичи �әр
ҹүр әјриликлә-, ҝүна�ла, та-
ма�карлыгла¸, писликлә долу-
дур. Онлар пахыллыг/, га-
тиллик1, чәкишмә, �ијләÀ,
кин-күдурәт3, деди-году илә
долуб-дашырлар. 30 Онлар
бө�танчы4, Алла�а нифрәт
едән, габа, дикбаш, ловға
адамлардыр, пислијә фәрасәт-
лидирләр, валидејнләринә гу-
лаг асмајан,S 31 дүшүнҹә-
сизm, сөзүнүн ағасы олмајан,
доғмаларыны севмәјән, рә�м-
сиз адамлардыр. 32 Онлар
јахшы билирләр ки, Алла�ын
адил �өкмүнә ҝөрә, белә иш-
ләрлә мәшғул оланлар өлүмә
лајигдирләр. U Амма буна бах-
мајараг, нәинки өзләри бу иш-
ләрдән әл чәкмир, бу ишләрлә
мәшғул оланлары да алгышла-
јырлар.

2 Еј инсан, ким олурсан ол,
әҝәр башгаларыны мү�аки-

мә едирсәнсә,V сән үзрсүз-
сән. Башгасыны мү�акимә ет-
мәклә сән өзүнү мә�кум едир-
сән, чүнки бир тәрәфдән мү�а-
кимә едирсән, диҝәр тәрәфдән
дә өзүн ејни ишләри ҝөрүр-
сән.Ä 2 Биз исә јахшы били-
рик ки, Алла� белә ишләр-
лә мәшғул оланлара �өкм кә-
сәҹәк вә Онун �өкмү �әгигәтә
әсасланыр.

3 Еј инсан, елә билирсән ки,
белә ишләрлә мәшғул оланла-
ры мү�акимә едиб, өзүн бу
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ишләри ҝөрүрсәнсә, Алла�ын
�өкмүндән гача биләҹәксән?
4 Јохса Онун хејирха�лығы-
нын,* тәмкининин+ вә сәбри-
нин, боллуғуна �әгарәтлә ба-
хырсан? Мәҝәр билмирсән ки,
Алла� Өз хејирха�лығы илә
сәни төвбәјә чәкмәк истә-
јир?- 5 Анҹаг сән тәрслијин-
лә вә төвбә етмәјән үрәјинлә
Алла�ын әдаләтли �өкмүнүн
иҹра олунаҹағы гәзәб ҝүнү
үчүн өз әлеј�инә гәзәб үстүн-
дән гәзәб јығырсан.¸ 6 О, �әр
кәсә әмәлләринә ҝөрә верә-
ҹәк./ 7 Мәтанәтлә јахшы иш
ҝөрүб шәрәфә, �өрмәтә, чүрү-
мәзлијә1 ҹан атанлара әбәди
�әјат, 8 өҹәшкәнләрә, �әгигә-
тә итаәт етмәјиб �агсызлыға
бојун әјәнләрә исә �иддәт вә
гәзәб нәсиб олаҹаг.À 9 Пис-
лик едән �әр кәсин: әввәлҹә јә-
�удинин, сонра јунанын пајы-
на әзијјәт, ағры-аҹы дүшәҹәк.
10 Анҹаг јахшы иш ҝөрән �әр
кәсә: әввәлҹә јә�удијә,3 сонра
јунана4 шәрәф, �өрмәт вә сүл�
бәхш едиләҹәк. 11 Чүнки Ал-
ла� ајры-сечкилији севмир.S

12 Алла�ын ганунунун та-
белијиндә олмајыб ҝүна� иш-
ләјәнләрин �амысы ганунун
табелијиндә олмаса да,m өлә-
ҹәк. Ганунун табелијиндә олуб
ҝүна� ишләјәнләрин �амысы
исә ганун васитәсилә мә�кум
едиләҹәкләр. U 13 Чүнки Ал-
ла�ын гаршысында сале� кәс
гануну ешидән дејил. Гану-
на әмәл едәнләр сале� сајы-
лаҹаг.V 14 Чүнки Алла�ын га-
нунундан хәбәрсиз олан диҝәр
халгларын адамларыÄ ганунун
тәләбләринә сөвги-тәбии әмәл
едәндә ганунун үрәкләриндә
олдуғуну ҝөстәрирләр, �албу-
ки ганундан хәбәрсиздирләр.
15 Бу адамларын виҹданы он-
ларла бәрабәр ша�идлик едир,
дүшүнҹәләри онлары ја ит-

ти�ам едир, ја да онлара
�агг газандырыр. Беләҹә, он-
лар ҝөстәрирләр ки, ганунун
ма�ијјәти үрәкләриндә јазы-
лыб. 16 Тәблиғ етдијим мүж-
дәјә әсасән, бүтүн бунлар Ал-
ла�ын Мәси� Иса васитәсилә
инсанларын ҝизли ишләрини
мү�акимә едәҹәји* ҝүн баш ве-
рәҹәк.

17 Мадам ки сән өзүнү јә-
�уди адландырыр,+ гануна
архаланыр, Алла�ла өјү-
нүр, 18 Онун ирадәсини би-
лир вә Ганундан тәлим ал-
дығын үчүн ән үстүн дәјәрлә-
ри ајырд етмәји баҹарырсан,,

19 сән корларын бәләдчиси,
зүлмәтдә оланлар үчүн чыраг
олдуғуна әминсән, 20 ағыл-
сызлара тәрбијәчи вә көрпә-
ләрә мүәллим олдуғуна, Га-
нунда ифадә олунан билијин
вә �әгигәтин әсасларына јијә-
ләндијинә инанырсан, 21 елә
исә башгаларыны өјрәдә-өј-
рәдә нә үчүн өзүнү өјрәт-
мирсән?- «Оғурлама»¸ дејә
тәблиғ едиб нијә өзүн оғурлуг
едирсән? 22 «Зина етмә»/

дејә-дејә нијә зина едирсән?
Бүтләрә нифрәт едә-едә нијә
мәбәдләри чапыб-талајырсан?
23 Ганунла өјүнә-өјүнә нијә
Гануну позуб Алла�ы �өрмәт-
дән салырсан? 24 Һәр шеј ја-
зылдығы кимидир: «Сизә ҝөрә
башга халглар арасында Алла-
�ын адына күфр едилир».1

25 СүннәтинÀ анҹаг о вахт
фајдасы олур ки, сән гану-
на әмәл едәсән.3 Јох
әҝәр гануну позурсанса, сә-
нин сүннәтин мәнасыны ити-
рир. 26 Бәс онда сүннәтсиз
адам4 Ганунун адил тәләб-
ләринә риајәт едирсә, мәҝәр
онун сүннәтсиз олмасы сүн-
нәтли олмаға бәрабәр дејил?S

27 Сән, сүннәтли адам, јазылы
ганун топлусуна са�иб ола-ола
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�ын ҹалалыны әкс етдирә бил-
мир.* 24 Лакин онлар Мәси�
Исанын өдәдији фидјә васитә-
силә+ гуртулуб сале� сајылыр-
лар., Бу, Алла�ын Өз лүтфү са-
јәсиндә вердији бир әнамдыр.-

25 Алла� Оғлуну гурбан вер-
ди ки, онун ахыдылмыш га-
нына¸ ҝәтирилән иман са-
јәсиндә инсанлары Өзү илә ба-
рышдырсын./ Алла� буну Өз
әдаләтини нүмајиш етдирмәк
үчүн етди, чүнки Алла� сә-
бир ҝөстәриб кечмишдә иш-
ләнмиш ҝүна�лары бағышла-
јырды. 26 Бу, �әм дә онун
үчүн иди ки, Исаја иман ҝәти-
рән адамы сале�1 сајаркән бу
дөврдә дә Өз әдаләтини нүма-
јиш етдирсин.À

27 Беләликлә, өјүнмәјә әса-
сымыз вармы? Јохдур! Һансы
гануна әсасән јохдур? Әмәллә-
рин иҹрасыны тәләб едән га-
нуна ҝөрә?3 Хејр, иман тә-
ләб едән гануна ҝөрә. 28 Биз
белә гәнаәтә ҝәлдик ки, ин-
сан ганунун тәләб етдији әмәл-
ләрдән асылы олмајараг, има-
на әсасән сале� сајылыр.4

29 Мәҝәр Алла� јалныз јә�у-
диләрин Алла�ыдыр?S Мәҝәр
О, диҝәр халгларын да Алла�ы
дејил?m Бәли, диҝәр халгларын
да Алла�ыдыр. U 30 Әлбәттә,
Алла� тәкдирV вә О, сүннәт-
лиләри имана әсасән,Ä сүннәт-
сизләри иманлары сајәсиндәW

сале� сајаҹаг. 31 Онда елә
чыхыр ки, биз иманымызла га-
нуну ләғв едирик? Әсла! Әкси-
нә, биз гануну тәсдиг едирик.Y

4 Елә исә, әҹдадымыз Иб-
ра�им �аггында нә дејәк?

О, нә газанды? 2 Әҝәр Ибра-
�им әмәлләринә ҝөрә сале� са-
јылсајды, онун өјүнмәјә әса-
сы оларды, анҹагАлла�ын гар-
шысында јох. 3 Мүгәддәс Ја-
зылар нә дејир? «Ибра�им

Је�оваја иман ҝәтирди вә
буна ҝөрә сале� сајылды».*

4 Ишчијә верилән мааш лүтф
јох, зә�мәт �аггыдыр. 5 Ан-
ҹаг инсан әмәлләрә архалан-
мырса, ҝүна�кары сале� саја-
на иман ҝәтирирсә, иманына
ҝөрә сале� сајылыр.+ 6 Давуд
да әмәлләрдән асылы олма-
јараг, Алла� тәрәфиндән са-
ле� сајылан адамы хошбәхт
адландырыр: 7 «Хошбәхтдир
о кәс ки, тәгсирләри бағыш-
ланыб, ҝүна�лары әфв едилиб.
8 Хошбәхтдир о кәс ки, Је�о-
ва онун ҝүна�ларыны �есаба
алмыр».,

9 Бәс бу хошбәхтлик јал-
ныз сүннәтлиләр үчүндүр, јох-
са сүннәтсизләрә дә аиддир?-

Ахы биз дејирик ки, «Ибра-
�им иманына ҝөрә сале� са-
јылды».¸ 10 О, нә вахт са-
ле� сајылды? Сүннәт олунан-
дан сонра, јохса әввәл? Сүн-
нәт олунандан сонра јох, әввәл
сале� сајылды. 11 Ибра�им
�әлә сүннәт едилмәмишдән
әввәл иманы илә газандығы
сале�лијин мө�үрү кими� бир
нишан алды./ Бу нишан сүн-
нәтдир. Беләҹә, о, сүннәтсиз
�алда иман ҝәтирәнләрин ата-
сы олду1 ки, онлар да са-
ле� сајылсынлар. 12 О �әм-
чинин сүннәт едилмиш нәс-
лин: �әм сүннәтә садиг гал-
мыш, �әм дә өзүнүн �әлә
сүннәт едилмәмишдән әввәл
са�иб олдуғу иманын јолунда
јеријәнләрин атасы олду.À

13 Чүнки дүнјанын вари-
си олмаг вәди3 Ибра�имә вә
онун өвладларына ганун васи-
тәсилә јох, имандан доған
сале�лик васитәсилә вәд едил-
мишди.4 14 Әҝәр гануна риа-
јәт едәнләр варис олсајдылар,
онда иман мәнасыны итирәр,
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вәд дә ләғв олунарды. 15 Әс-
линдә, Ганун инсаны Алла�ын
гәзәбинә дүчар едир,* ганун
олмајан јердә ҹинајәт дә јох-
дур.+

16 Буна ҝөрә дә вәд имана
ҝөрә лүтф илә верилмишди,

ки, Ибра�имин бүтүн өвладла-
ры үчүн:- �әм Гануна риајәт
едәнләр, �әм дә �амымызын
атасы олан Ибра�им¸ кими
иман ҝәтирәнләр үчүн дәјиш-
мәз олсун. 17 (Ахы јазылыб:
«Мән сәни сечдим ки, чохлу
халгларын атасы оласан».)/

Бүтүн бунлар онун инанды-
ғы, өлүләрә �әјат верән, вар
олмајаны вармыш кими адлан-
дыран� Алла�ын гаршысында
баш верди. 18 Вәзијјәт үмид-
сиз ҝөрүнсә дә, о, үмиди-
ни үзмәди, иман етди ки, чох-
лу халгларын атасы олаҹаг.
О, бу сөзләрә инанырды: «Өв-
ладларын о гәдәр олаҹаг».1

19 Иманы зәифләмәсә дә, �әм
өз бәдәнинин өлү олдуғуну
(чүнки тәхминән јүз јашын-
да иди),À �әм дә Саранын
бәтнинин өлү олдуғуну �есаб
едирди.3 20 Амма Алла�дан
вәд алдығына ҝөрә шәкк-шүб-
�ә етмәди, иман етди. Иманы
она ҝүҹ верди вә о, Алла�а
алгыш етди. 21 Ибра�им там
әмин иди ки, Алла� вердији
вәди јеринә јетирмәјә гадир-
дир.4 22 Буна ҝөрә дә «о, са-
ле� сајылды».S

23 «Сале� сајылды» сөзлә-
ри јалныз Ибра�им үчүн ја-
зылмајыб,m 24 бу сөзләр �әм
дә сале� сајылаҹаг бизләр-
дән өтрү јазылыб, чүнки биз
Ағамыз Исаны дирилдән Ал-
ла�а инанырыг. U 25 О, бизим
ҝүна�ларымыздан өтрү өлүмә
тәслим едилдиV вә Алла� ону

8B5; � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB ,*` \WY*U*Zm
,*` 1/ÀZD

бизим сале� билинмәјимиз
үчүн дирилтди.*

5 Белә исә, имана ҝөрә+ са-
ле� сајылдығымыз үчүн

ҝәлин Ағамыз Иса Мәси� ва-
ситәсилә Алла�ла арамызда-
кы сүл�ү горујаг�., 2 Алды-
ғымыз бу лүтфә дә онун васи-
тәсилә вә иманымыз сајәсиндә
јол ачылды. Үмид едирик ки,
Алла� бизи шәрәфә чатдыра-
ҹаг.- Буна ҝөрә дә ҝәлин севи-
нәк�! 3 Һәмчинин әзијјәтләр-
лә үзләшәндә дә севинмәли-
јик�,¸ ахы биз билирик ки,
әзијјәтләр дөзүмлү олмағы өј-
рәдир,/ 4 дөзүм Алла�ын ра-
зылығыны газандырыр,1 Ал-
ла�ын разылығындан үмид
доғур.À 5 Үмид исә мәјуслуг
ҝәтирмәз,3 чүнки бизә верил-
миш мүгәддәс ру�4 васитәси-
лә үрәјимизә Алла�ын мә�әб-
бәти долмушдур.

6 Биз �әлә зәиф оларкән
Мәси� тәјин олунмуш вахт-
да ҝүна�лы адамлар уғрунда
өлдү.S 7 Сале� адам уғрунда
чәтин ки, кимсә өлә, амма јах-
шы адам уғрунда, ола билсин,
кимсә ҹанындан кечәр. 8 Ал-
ла� исә Өз мә�әббәтини бизә
онунла ҝөстәрир ки, биз �әлә
ҝүна�лы икән Мәси� уғру-
музда өлдү.m 9 Беләҹә, онун
ганы илә сале� сајылдығы-
мыз U үчүн әмин ола билә-
рик ки, онун васитәсилә Ал-
ла�ын гәзәбиндән гуртулаҹа-
ғыг.V 10 Әҝәр �әлә дүшмән
икән биз Алла�ын Оғлунун
өлүмү васитәсилә Алла�ла ба-
рышмышыгса,Ä әмин ола билә-
рик ки, инди барышандан
сонра онун �әјаты васитәси-
лә хилас олаҹағыг. 11 Үстә-
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лик, бизи барышдыран Аға-
мыз Иса Мәси� сајәсиндә Ал-
ла�а јахынлашдығымыза ҝөрә
севинирик.*

12 Беләликлә, ҝүна� бир
адам васитәсилә, өлүм дә ҝү-
на� васитәсилә дүнјаја ҝирди.+

Беләҹә, өлүм бүтүн адамлара
кечди, чүнки �амы ҝүна� иш-
ләјиб., 13 Ахы ҝүна� Ганун
верилмәздән әввәл артыг дүн-
јада иди. Амма ганун олмајан
јердә �еч кәс ҝүна�а ҝөрә ит-
ти�ам олунмур.- 14 Буна бах-
мајараг, өлүм Адәмдән Муса-
ја гәдәр, Адәм кими ҝүна� иш-
ләмәмиш адамларын үзәриндә
дә �өкмранлыг едирди. Адәм-
лә ҝәлиши вәд едилмиш шәхс
арасында охшарлыг вар.¸

15 Анҹаг әнамын нәтиҹә-
си ҝүна�ын нәтиҹәсиндән там
фәрглидир. Әҝәр бир нәфә-
рин ҝүна�ы уҹбатындан чохлу
адам өлдүсә, Алла�ын лүтфү
вә әнамы сајәсиндә (бу әнам
лүтфлә бирликдә тәк бир ин-
сан/ — Иса Мәси� васитәсилә
верилди) чохлары мисилсиз
фајда газанды.1 16 Әнамын
хејри �әмин о бир нәфәрин тө-
рәтдији ҝүна�ын нәтиҹәсин-
дән фәргләнир.À Чүнки о бир
ҝүна�а ҝөрә чыхарылан �өкм
инсанлары мә�кум етди.3

Чохлу ҝүна�дан сонра вери-
лән әнама ҝөрә исә инсан-
лар сале� сајылды.4 17 Әҝәр
бир нәфәрин ҝүна�ы уҹбатын-
дан вә онун васитәсилә өлүм
�өкмранлыг едирсә,S әмин ола
биләрик ки, бол лүтф вә са-
ле�лик әнамы аланларm да тәк
бир шәхс — Иса Мәси� васитә-
силә U јашајыб падша�лыг едә-
ҹәкләр.V

18 Беләликлә, неҹә ки бир
ҝүна�ын уҹбатындан �әр ҹүр
инсан мә�кум олунур,Ä еләҹә
дә бир сале� әмәлин нәтиҹә-

синдә �әр ҹүр инсан* јашамаг
үчүн сале� сајылыр.+ 19 Бир
нәфәрин итаәтсизлији чохлу
инсаны ҝүна�лы етдији кими,,

бир шәхсин итаәти дә чохлу
инсаны сале� едәҹәк.- 20 Га-
нун исә ҝүна�ларын чохлуғу-
ну ҝөстәрмәк үчүн ҝәлмишди.¸

Лакин ҝүна� чохалдыгҹа Ал-
ла�ын лүтфү дә ашыб-дашыр-
ды. 21 Нә үчүн? Онун үчүн
ки, ҝүна�ла өлүм бәшәријјәт
үзәриндә �өкмранлыг етдији
кими,/ лүтф дә Ағамыз Иса
Мәси� сајәсиндә әбәди �әја-
та1 апаран сале�лик васитәси-
лә �өкм сүрсүн.

6 Онда нә дејәк? Лүтф чо-
халсын дејә, ҝүна� ишлә-

мәјә давам едәк? 2 Әсла! Биз
ҝүна� үчүн өлмүшүксә,À артыг
ҝүна� ичиндә неҹә јашаја би-
ләрик?3 3 Мәҝәр билмирси-
низ ки, Мәси� Иса илә вә�дәт-
дә олмаг үчүн вәфтиз� едилән
бизләр4 онун өлүмүнә шәрик
олмаг үчүн дә вәфтиз едил-
мишик?S 4 Демәли, биз онун
өлүмүнә шәрик едән вәфтизm

васитәсилә онунла бирликдә
дәфн едилдик ки, Атанын әзә-
мәти илә дирилән Мәси� кими,
биз дә јени �әјата башлајаг. U

5 Әҝәр онун өлүмүнә бән-
зәр бир өлүмдә онунла бир-
ләшмишиксә,V мүтләг онун ди-
рилмәсинә бәнзәр бир дирил-
мәдәÄ дә онунла бирләшәҹәјик.
6 Бир шеји јахшы билирик:
кө�нә шәхсијјәтимиз онунла
бирликдә дирәјә мыхланыбW

ки, ҝүна�лы бәдәнимиз үзәри-
миздә ағалыг етмәсинY вә ар-
тыг ҝүна�ын гулу олмајаг.Z

7 Чүнки өлмүш адам ҝүна�-
дан азаддыр.

8 Әҝәр Мәси�лә өлмүшүк-
сә, инанырыг ки, онунла
бирликдә јашајаҹағыг. 9 Ахы
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билирик ки, Мәси� дирилмиш-
дир* вә бир да�а өлмәјәҹәк,+

өлүм артыг онун үзәриндә аға-
лыг етмир. 10 О, өз өлүмү
илә ҝүна�ы бирдәфәлик ара-
дан ҝөтүрдү,, инди исә �ә-
јатыны Алла� үчүн јашајыр.
11 Сиз дә өзүнүзү ҝүна� үчүн
өлмүш сајын вә Мәси� Иса ва-
ситәсилә- Алла� үчүн јашајын.

12 Буна ҝөрә дә гојмајын
ки, ҝүна� фани бәдәниниздә
�өкмранлыг етсин¸ вә сиз бә-
дәнинизин истәкләринә табе
оласыныз. 13 Һәмчинин бә-
дәнинизи �агсызлыг сила�ы
кими ҝүна�а тәгдим етмәјин,
өзүнүзү өлүмдән �әјата гајыт-
мыш инсанлар кими, бәдәни-
низи дә сале�лик сила�ы кими
Алла�а тәгдим един./ 14 Ҝү-
на� сизин үзәриниздә ағалыг
етмәмәлидир, ахы сиз гану-
нун јох,1 лүтфүн табелијиндә-
синиз.À

15 Бундан �ансы нәтиҹә �а-
сил олур? Ганунун табелијин-
дә јох, лүтфүн табелијиндә ол-
дуғумуз үчүн ҝүна� ишләмә-
лијик?3 Әсла! 16 Мәҝәр бил-
мирсиниз ки, кимә гул кими
табе олурсунузса, онун гулу
олурсунуз? Кимин әмри илә
отуруб-дурурсунузса, онун гу-
лусунуз:4 ја өлүмә апаран ҝү-
на�ын,S ја да сале�лик ҝәти-
рән итаәткарлығын гулу олур-
сунуз. 17 Алла�а шүкүрләр
олсун ки, вахтилә ҝүна�ын
гулу олан сизләр, алдығы-
ныз тәлимә үрәкдән итаәт ет-
диниз. 18 Бәли, сиз ҝүна�ын
әсарәтиндән гуртулубm сале�-
лијин гулу олдунуз. U 19 Ҝү-
на�лы тәбиәтинизин зәифли-
јинә ҝөрә сизинлә садә дилдә
данышырам: неҹә ки сиз вах-
тилә ганунсуз ишләр ҝөрмәк
үчүн бәдәнинизин үзвләрини
ганунсузлуғун вә натәмизли-
јин гулу едирдиниз, инди дә

мүгәддәс олмаг үчүн бәдәни-
низин үзвләрини сале�лијин
гулу един.* 20 Чүнки сиз ҝү-
на�ын гулу оланда сале�лијә
табе дејилдиниз.

21 О заман бә�рәниз нә
иди? Инди сизә хәҹаләт ҝәти-
рән шејләр. О ишләрин ахы-
ры өлүмдүр.+ 22 Анҹаг инди
сиз ҝүна�ын әсарәтиндән гур-
тулуб Алла�ын гуллары олду-
ғунуз үчүн мүгәддәслик бә�-
рәси ҝәтирирсиниз, вә сонда
әбәди �әјата говушаҹагсыныз.-

23 Чүнки ҝүна�ын өдәдији
�агг өлүмдүр,¸ Алла�ын вер-
дији әнам исә Ағамыз Мәси�
Иса сајәсиндә/ әбәди �әјат-
дыр.1

7 Гардашлар, (гануну билән-
ләрә мүраҹиәт едирәм) мә-

ҝәр билмирсиниз ки, инсан сағ
икән Ганун онун үзәриндә аға-
лыг едир? 2 Мисал үчүн, әр
сағ икән әрли гадын ганунла
она бағлыдыр. Әҝәр әри өлсә,
о, әринин ганунундан азад-
дыр.À 3 Буна ҝөрә дә о, әри
сағ икән башга кишинин арва-
ды олсајды, зинакар �есаб
едиләрди.3 Анҹаг әри өлсә, га-
дын онун ганунундан азаддыр
вә башга кишијә әрә ҝедәндә
артыг зинакар олмур.4

4 Гардашларым, сиз дә Мә-
си�ин бәдәни васитәсилә Га-
нун үчүн өлдүнүз ки, башга-
сына — өлүб дирилән кәсәS

мәхсус оласыныз.m Бу јолла
биз Алла�а бар ҝәтирә билә-
рик. U 5 Биз бәдәнимизин ис-
тәкләри илә јашајанда Гану-
нун ојатдығы ҝүна�лы е�ти-
раслар бәдәнимиздә фәалијјәт
ҝөстәрирди вә биз өлүмә апа-
ран бар ҝәтирирдик.V 6 Инди
исә биз Ганунун табелијин-
дән азад едилмишикÄ вә әл-
голумузу бағлајан Ганун үчүн
өлмүшүк ки, әввәлләр олду-
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ондан төрәјәнләрин �амысы,
әслиндә, Алла�ын өвлады* де-
јилләр, вәдә ҝөрә доғуланлар
өвлад� сајылырлар.+ 9 Вәд бу
сөзләрлә верилмишди: «Ҝә-
лән ил бу вахт ҝәләҹәјәм вә
Саранын бир оғлу олаҹаг».,

10 Јалныз о �алда дејил, �әм-
чинин Рәфәгә улу бабамыз Ис-
�агдан әкизләрә �амилә галан-
да- да ејни шеј баш верди.
11 Әкизләр доғулмаздан әв-
вәл, �әлә нә јахшы, нә дә пис
иш ҝөрмәздән габаг (Алла�ын
сечимлә бағлы нијјәти ишләр-
дән јох, Чағырандан асылы ол-
сун дејә) 12 Рәфәгәјә белә де-
јилмишди: «Бөјүк кичијин гулу
олаҹаг».¸ 13 Һәмчинин белә
јазылыб: «Мән Јагубу севдим,
Ејсә исә нифрәт етдим»./

14 Белә исә, нә дејәк? Мә-
ҝәр Алла� әдаләтсизлик едир?
Әсла јох!1 15 О, Мусаја белә
дејиб: «Кимә мәслә�әт билсәм,
она мәр�әмәт ҝөстәрәрәм,
кимә мәслә�әт билсәм, она
шәфгәт бәсләрәм».À 16 Демә-
ли, Алла�ын сечими инсанла-
рын арзусундан, јахуд ҹә�длә-
риндән јох, рә�мдил Алла�дан
асылыдыр.3 17 Мүгәддәс Ја-
зылара ҝөрә Алла� фирона
белә дејир: «Сәнин сағ галма-
ғына она ҝөрә изин вердим
ки, сәнин үзәриндә ҝүҹүмү
ҝөстәрим вә бүтүн дүнја ады-
мы ешитсин».4 18 Беләликлә,
Алла� кимә истәјир мәр�әмәт
ҝөстәрир, кимә истәјир ина-
дында галмаға изин верир.S

19 Онда сән мәндән сору-
шаҹагсан ки, «Алла� нәјә ҝөрә
нөгсан ахтарыр? Ахы ким
Онун ирадәсинә зидд ҝедә би-
ләр?» 20 Еј инсан, сән ким-
сән ки, Алла�а ҹаваб гајта-
рырсан?m Һеч габ ону дүзәлдә-
нә: «Мәни нијә белә дүзәлтми-

=B< � ÁÀ`eÀZB b\fdYD

сән?»* — дејәр? 21 Мәҝәр
дулусчунун ҝил+ үзәриндә их-
тијары јохдур ки, ејни ҝил
парчасындан �әм шәрәфли,
�әм дә шәрәфсиз истифадә
үчүн мүхтәлиф габлар дүзәлт-
син? 22 Әҝәр Алла� гәзәби-
ни нүмајиш етдирмәк, ҝүҹү-
нү бәлли етмәк истәдисә, мә�в
олунасы гәзәб габларына бө-
јүк сәбирлә дөздүсә, буна нә
дејәк? 23 Вә әҝәр буну га-
багҹадан шәрәф үчүн �азыр-
ладығы мәр�әмәт габлары-
нын,, 24 јәни тәкҹә јә�удилә-
рин арасындан дејил, башга
халглардан да чағырдығы- биз-
ләр үзәриндә әзәмәтинин бол-
луғуну ҝөстәрмәк үчүн етди-
сә, онда неҹә олсун? 25 О,
Һушә васитәсилә белә дејир:
«Халгым олмајана¸ “халгым”
дејәҹәјәм, севилмәјән гадына
“севҝилим”/ дејәҹәјәм, 26 �а-
рада ки онлара “халгым дејил-
синиз” дејилмишди, орада он-
лара “вар олан Алла�ын оғул-
лары”1 дејиләҹәк».

27 Әшија да Исраил �аг-
гында дејир: «Исраил оғулла-
рынын сајы дәниз гуму гәдәр
олса да, аз сајда адам хилас
олаҹаг.À 28 Чүнки Је�ова бү-
түн јер үзүнү ҹавабде�лијә ча-
ғыраҹаг. О, бу иши тез ҝө-
рүб тамамлајаҹаг».3 29 Әши-
ја башга јердә белә дејиб:
«Ордулар Алла�ы Је�ова өв-
ладларымыздан кимләрисә сағ
сахламасајды, биз Сәдум кими
олардыг, Әмурәјә бәнзәјәр-
дик».4

30 Онда нә дејәк? Башга
халглардан оланлар сале�ли-
јә ҹан атмаја-атмаја иман-
дан доған сале�лијә јетишди-
ләр,S 31 сале�лик ганунуна
ҹан атан Исраил исә бу гануна
там риајәт етмәди. 32 Нијә?
Чүнки Исраил сале�лијә иман-
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ла јох, әмәлләрлә ҹан атырды.
Онларын ајағы «даша» или-
шиб бүдрәди,* 33 неҹә ки ја-
зылыб: «Будур, Мән Сионда
бүдрәдән даш,+ јыхан гаја гоју-
рам, анҹаг иманыны онун үзә-
риндә гуран �еч вахт пешман
олмајаҹаг».,

10 Гардашлар, онларын хи-
ласыны сидги-үрәкдән

арзу едирәм, бундан өтрү
ҝеҹә-ҝүндүз Алла�а јалва-
рырам.- 2 Алла�ын гејрәтини
чәкдикләринә өзүм ша�идәм,¸

анҹаг буну дәгиг билијә әсас-
ланараг етмирләр. 3 Онлар
Алла�ын сале�лик мејарла-
рына табе олмадылар,/ чүн-
ки Онун сале�лик мејарлары-
ны дәрк етмәдиләр,1 әвәзиндә
өз сале�лик мејарларыны тә-
сис етмәк истәдиләр.À 4 Мә-
си� Ганунун сону олду3 ки,
иман едән �әр кәс сале�лијә
јетишә билсин.4

5 Муса Ганун васитәсилә
газанылан сале�лик барәдә
јазыр: «Онлара риајәт едән
адам онларын сајәсиндә јаша-
јаҹаг».S 6 Имандан доған са-
ле�лик исә белә дејир: «Үрә-
јиндә демә:m “Ким ҝөјә чыха-
ҹаг?”U Јәни Мәси�и ҝәтирмәк
үчүн ора чыхаҹаг. 7 Јахуд
“Ким дибсиз гујуја� енәҹәк?”V

Јәни Мәси�и өлүләрин ара-
сындан чыхармаг үчүн ора
енәҹәк». 8 Бәс Мүгәддәс Ја-
зыларда нә дејилир? «О сөз
сәнин јанындадыр, дилиндә,
үрәјиндәдир».Ä Тәблиғ етдији-
миз иман «сөзү» дә елә бу-
дур. 9 Әҝәр сән дилинлә Иса-
нын Аға олдуғунуW �амыја
бәјан едирсәнсә вә үрәјин-
дә Алла�ын ону дирилтдијинә
иман едирсәнсә, хилас олаҹаг-
сан. 10 Чүнки инсан үрәјин-
дә иман едәндә сале�лијә, има-

5>B; � �º¸ÀbÀ +*fD

ныны дили илә бәјан едәндә*

исә хиласа јетишир.
11 Мүгәддәс Јазылар дејир:

«Иманыны онун үзәриндә гу-
ран �еч вахт пешман олма-
јаҹаг».+ 12 Јә�уди илә јунан
арасында фәрг гојулмур,, чүн-
ки �амынын Рәбби� бирдир
вә О, Ону чағыранлара бол-
бол хејир-дуа верир. 13 Ахы
«Је�ованын адыны чағыран
�әр кәс гуртулаҹаг».- 14 Бәс
иман етмәдикләри о Кәсин
адыны неҹә чағырсынлар? Ба-
рәсиндә �еч вахт ешитмә-
дикләри о Кәсә неҹә иман
етсинләр? Тәблиғ едән ол-
маса, �арадан ешитсинләр?
15 Әҝәр ҝөндәрән олмаса, ким
тәблиғ едәр?¸ Ахы јазылыб:
«Јахшы шејләр мүждәләјәнлә-
рин гәдәмләри нә ҝөзәлдир!»/

16 Анҹаг мүждәјә �амы бо-
јун әјмәди. Чүнки Әшија белә
дејир: «Је�ова, ким биздән
ешитдијинә иман ҝәтирди?»1

17 Демәли, иман инсанда сөзү
ешидәндән сонра јараныр.À

Сөз исә Мәси� �аггында даны-
шыланда ешидилир. 18 Амма
мән сорушурам: мәҝәр онлар
ешитмәмишдиләр? Ахы «сәда-
лары дүнјаја јајылды, шә�адәт-
ләри јерин уҹгарларына чат-
ды».3 19 Бир дә сорушурам:
мәҝәр Исраил билмирди?4 Илк
әввәл Муса дејир: «Мән сизи
халг адына лајиг олмајанлар-
ла пәрт едәҹәјәм. Сизи ахмаг
бир халгла бәрк гәзәбләнди-
рәҹәјәм».S 20 Әшија исә ҹәса-
рәтлә Алла�ын сөзләрини бә-
јан едир: «Мәни ахтармајанлар
Мәни тапдылар.m Мәним �аг-
гымда сорушмајанлар Мәни
таныдылар». U 21 Исраил �аг-
гында исә бунлары дејир: «Бү-
түн ҝүнү әлим итаәтсиз, дик-
баш халга сары узаныб».V
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11 Буна ҝөрә сорушмаг ис-
тәјирәм: мәҝәр Алла�

Өз халгындан имтина едиб?*

Әсла! Мән дә исраиллијәм,
Ибра�имин нәслиндән, Бин-
јамин гәбиләсиндәнәм. 2 Ал-
ла� әзәлдән нәзәр салдығы
халгындан имтина етмәјиб.+

Мәҝәр Мүгәддәс Јазыларда
Илјас �аггында дејиләнләри
билмирсиниз? О, Алла�а Ис-
раилдән неҹә шикајәт едирди?
3 «Еј Је�ова! Онлар Сәнин пеј-
ғәмбәрләрини өлдүрдүләр, гур-
банҝа�ларыны дағыдыб јерлә
јексан етдиләр. Тәкҹә мән гал-
мышам, инди дә мәним ҹаны-
мы алмаг истәјирләр»., 4 Бәс
Алла� она нә ҹаваб верди?
«Мән Өзүм үчүн Баалын гар-
шысында диз чөкмәмиш јед-
ди мин адам сахламышам».-

5 Инди дә лүтф сајәсиндә се-
чилмиш бир гисим¸ исраилли
вар. 6 Әҝәр сечим лүтф сајә-
синдәдирсә,/ демәли, артыг
әмәлләрә ҝөрә дејил.1 Әкс тәг-
дирдә, лүтф да�а лүтф ол-
мазды.

7 Бәс онда неҹә олсун? Ис-
раил вар-ҝүҹү илә ҹан атдығы
шејә наил олмады, она сечил-
мишләр наил олдулар.À Галан-
ларынын исә үрәји күтләшди,3

8 неҹә ки јазылыб: «Алла� он-
лара ағыр јуху, ҝөрмәјән ҝөз-
ләр,4 ешитмәјән гулаглар вер-
ди. Онлар индијәдәк бу �алда-
дырлар».S 9 Давуд да демиш-
ди: «Гој сүфрәләри онлара
тәлә, тор, әнҝәл, ҹәза олсун.
10 Гој ҝөзләри тор салсын,
ҝөрә билмәсинләр, белләри
бирдәфәлик бүкүлсүн».m

11 Белә исә, сорушурам:
јәни онлар бүдрәјиб тамам јы-
хылдылар? Әсла! Лакин онла-
рын јанлыш аддымы сајәсин-
дә диҝәр халглардан олан ин-
санлар үчүн хилас јолу ачыл-
ды ки, онларда гысганҹлыг

ојансын.* 12 Әҝәр онларын
јанлыш аддымы дүнја үчүн
вә сајларынын азалмасы ди-
ҝәр халглардан олан инсан-
лар+ үчүн ру�ани зәнҝинлик
демәкдирсә, ҝөр онларын там
сајы нә демәк олаҹаг!

13 Инди исә диҝәр халглар-
дан олан сизләрә мүраҹиәт
едирәм. Мән диҝәр халглара
ҝөндәрилмиш, бир �әвари
кими хидмәтими уҹалдырам.-

14 Бәлкә, неҹәсә сојдашла-
рымда гысганҹлыг ојадыб он-
лардан бәзиләрини хилас ет-
дим. 15 Әҝәр онларын рәдд
олунмасы¸ дүнја үчүн бары-
шыг демәкдирсә, онда он-
ларын гәбул олунмасы өлү-
ләр үчүн �әјат демәк дејилсә,
бәс нәдир? 16 Бундан башга,
әҝәр хәмирдән нүбар кими ҝө-
түрүлмүш бир �иссә мүгәд-
дәсдирсә, демәли, бүтүн хә-
мир мүгәддәсдир. Әҝәр көк
мүгәддәсдирсә, демәли, будаг-
лар да мүгәддәсдир.

17 Лакин будагларын бәзи-
си гопарылыбса вә сән ҹыр
зејтун будағы ола-ола онла-
рын арасында ҹалаг едилиб
онларла бирликдә зејтунун
ҝүҹлү көкүндән гидаланыр-
санса, 18 будагларын гаршы-
сында өјүнмә. Јох әҝәр өјүнүр-
сәнсә,/ јадында сахла ки, сән
көкү јох, көк сәни сахлајыр.
19 Сән дејәҹәксән: «Будаг-
лар гопарылыб ки, мән ҹалаг
олунум».1 20 Дүздүр! Онлар
иманлары олмадығына ҝөрә
гопарылды,À сән исә иманын
сајәсиндә дурурсан.3 Ловға-
ланма, өзүнү ҝөзлә. 21 Чүн-
ки әҝәр Алла� ағаҹын доғ-
ма будагларына гыјдыса, сәнә
дә гыјар. 22 Одур ки, Алла-
�ын хејирха�лығына4 вә сәрт-
лијинә фикир вер. Алла� јыхы-
ланлара гаршы сәрт,S сәнә гар-
шы исә хејирха�дыр, бу шәрт-

�¿�D 55
* 5	j 56B66
¿` 75B7;

+ f 5=B9
˛+ =8B58

, 5�/ 5=B6E 58

- 5�/ 5=B5<

¸ �Y =B6;

/ ˚e 5B;
˚e 6B<

1 
b 6B59E 5:

À �Ñ 5B55E 56

3 6�` 7B58E 59

4 ¿j 6=B5>

S 
Z 6=B8

m ˛+ :=B66E 67
��������������������

�*¸ aºbdZ
* 
Z 76B65
�Y 5>B5=

+ �Y =B67E 68

, Á, =B59

b 5B59E 5:
˚e 7B<

- Á, 6<B7>E 75
�W 5B67
6�Y 8B9

¸ �b 65B87

/ 5�` 5>B56

1 Á, 59B58

À �b 65B87

3 ˚e 6B<

4 �Y 6B8

S �b 67B7<

����	%	��� 55B5—66 1516



WÀ VSE �ZdZ f1US`f*ÑWm¸mZ*
W*US- U*j*U*a*ZD ¿Va bÀ-/S`/ÀE
aÀZ /À VÀaSWS+ *bmW*Æ*-a*ZD
67 �ZW*` /* SY*Zam4Wm-/*Z
ÀW hÀVaÀWÀ`E Æ*W*- 1/SWÀÆÀVO
WÀ`E* hºZVS �WW*Ñ \ZW*`m
U1ZS/ÀZ Æ*W*- 1bYÀUÀ -*/S`O
/S`D 68 ¿ÄÀ` aÀZ Æm` 41UO
bdZ *¸*ÆmZ/*Z VÀaSWS+E bÀ+SÀO
bÀ 4S// \W*`*-E +*¸ 41UbdZdZ*
Æ*W*- \WdZYda*Za*E Ä¾` \ *¸*O
ÆmZ /\¸Y* +d/*-W*`m \Z* Z1ÆÀ
*a*ZWm-W* Æ*W*- \WdZ*Æ*-I

69 �*`/*jW*`I ½4 Ä¾4ºZº4O
/À *¸mWWm \WY*U*amZm4 /1UÀE
+d Yº-À//Àa aS``S+ aS4À *hO
Y*- SabÀUS`ÀYB /SÄÀ` f*W-W*`O
/*Z ÄÀWÀZ */*YW*`mZ a*Um b*O
Y*YW*Z*Z* -À/À` �a`*SWSZ
+S` ÑSaaÀaS º`ÀUS Vºb ,ÀO
4SUUÀb/À -*W*Æ*- ,À 6: +d U\WO
W* +ºbºZ �a`*SW fSW*a 1/SO
WÀÆÀVE, Z1ÆÀ VS U*4mWYmj/m`B
w�SW*aV*` �S\Z/*Z ÄÀWÀÆÀVE-


*-d+d ]Sa ÀYÀWWÀ`/ÀZ d4*-O
W*j/m`*Æ*-D 6; �ZW*`mZ ÄºO
Z*ÑW*`mZm *`*/*Z Ä¾bº`/ºO
UºY 4*Y*Z¸ \ZW*`W* +*¸W*U*O
Æ*¸mY ÀÑ/ +d/d`xD/ 6< ˙\¸`dO
/*Z /*E \ZW*`mZ Yº3/À/ÀZ
SYbSZ* 1/S+ �WW*ÑW* /ºjO
YÀZ \WY*W*`m aS4SZ f1U`SO
ZS4À/S`D �*VSZ *b*O+*+*W*`mO
ZmZ f*bS`SZÀ �WW*Ñ \ZW*`O
/*Z +À4SWÀ`SZS a1hYSj ,À
a1,YSj/S`D1 6= �ºZVS �WW*Ñ
,1`/SUS ÀZ*YW*`* ,À 1b/SO
US /À,ÀbWÀ`À Ä¾`À ]1jY*ZhmO
Wm- hÀVYÀUÀÆÀVD 7> �S` ,*fbO
W*` aS4 �WW*Ñ* Sb*Àb 1bYS`O
/SZS4EÀ *YY* SZ/S \ZW*`mZ
Sb*ÀbaS4WSUS3 a*UÀaSZ/À aS4À
YÀ`ÑÀYÀb Ä¾abÀ`SWS+D4 75 ˚UO
ZSWÀE \ZW*`mZ SZ/SVS Sb*ÀbO
aS4WSUS a*UÀaSZ/À aS4À YÀ`O
ÑÀYÀb Ä¾abÀ`SW/S VSE \ZW*`*
/* SZ/S YÀ`ÑÀYÀb Ä¾abÀ`SWO
aSZD 76 �fm �WW*Ñ \ZW*`mZ
Ñ*YmamZm Sb*ÀbaS4WSUÀ /ºh*`
1b/SS VSE Ñ*YmamZ* YÀ`ÑÀYÀb
Ä¾abÀ`À +SWaSZDm

77 �WW*ÑmZ Z1YÀbWÀ`S Ä¾`
Z1ÆÀ +\W/d`E ÑSVYÀbSE +SWSUS
/À`SZ ºYY*Z/m`I �ZdZ Ñ¾VYWÀO
`S *¸W*am¸Y*4/m`E U\WW*`m bÀ/O
-S-\WdZY*4/m`I 78 �fm wVSY

1Ñ\,*ZmZ À-WSZS /À`V 1/S+E
VSY �Z* YÀaWÀÑÀb ,1`À +SO
WÀ`Hx* 79 
* /* wVSY �Z* ZÀaÀ
,1`S+ VSE � /* Ä1`S -*Ub*`O
amZHx+ 7: �ºZVS ÑÀ` j1U �ZO
/*Z/m`E �ZdZ a*UÀaSZ/À/S` ,À
�ZdZ ºhºZ/º`D �Z* À+À/SUUÀZ
*W-mj \WadZI �YSZD

56 �dZ* Ä¾`À /À -*`/*jW*`E
�WW*ÑmZ YÀ`ÑÀYÀbS Z*O

YSZÀ aS4À U*W,*`m`*YB +À/ÀZSO
ZS4S, /S`SE Yº-À//Àa- ,À YÀ-O
+dW -d`+*Z VSYS �WW*Ñ* bÀ-O
/SY 1/SZD �d U\WW* aS4 *¸mWW*
S+*/Àb 1bYSj� \W*Æ*-amZm4D¸

6 �dZ/*Z a\Z`* +d 4ÀY*ZÀUÀ�
dU¸dZW*jY*UmZD ¿VaSZÀE /ºO
jºZÆÀZS4S U1ZSWÀj/S`À`ÀV
+ºa+ºbºZ /ÀUSjSZ/ VSE �WW*O
ÑmZ U*fjmE f\j ,À V*YSW S`*O
/ÀaSZS /À`V 1/ÀaSZS4D1

7 �ÀZÀ Ä¾abÀ`SWYSj Wºbe
a*UÀaSZ/À ÑÀ` +S`SZS4À /1USO
`ÀYB ¾4ºZº4 +*`À/À Wº4dYdZO
/*Z *`bm- eSVS`WÀjYÀUSZDÀ

ÁÀ` VÀa ¾4º Ñ*--mZ/* �WW*ÑmZ
\Z* ,1`/SUS SY*Z3 hÀ`hS,ÀO
aSZ/À /ºjºZaºZ ,À a*¸O
W*Y /ºjºZÆÀZS -\`dUd+ a*fW*O
amZD 8 1ÆÀ VS +À/ÀZSYS4/À
h\f º4, ,*`E4 *YY* +ºbºZ º4,O
WÀ` 1UZS SjS SÆ`* 1bYS`E
9 1WÀÆÀ /À +S4E h\f \Wa*-
/*E �ÀaSÑWÀ ,ÀÑ/Àb/À +S` +ÀO
/ÀZ bÀjVSW 1/S`SVE *U`mO*U`mO
Wm-/* SaÀ +S`O+S`SYS4À +* O̧
Wm º4,WÀ`SVDS : �W/m¸mYm4
Wºbe/ÀZ /\¸*Z ÀZ*YW*` YºfO
bÀWSe/S`D ¿ÄÀ` +d ]1U¸ÀY+À`O
WSV ÀZ*Ym/m`a*Em ÄÀWSZ +S4À
,1`SWYSj SY*Z hÀ`hS,ÀaSZ/À
]1U¸ÀY+À`WSV 1/ÀVE ; fS/YÀb

56:5 � ÁÀ`eÀZB Yº-À//Àa fS/YÀbS SÆ`*
1bYSjD 56:6 � �º¸Àb/À w/¾,`x a¾4ºZÀ
+*fD

�¿�D 55
* Á, 6B7<

+ ˚e 7B9E :

, �Y 6B6=
�Y =B:
�b 7B6=

- ˛+ 58B;

¸ ¿j 6;B=

/ ¿j 9=B6>E 65

1 �Z 5>B59

À ˚e 6B5E 6

3 Á, ;B95

4 Á, 59B;O=

S �Y 7B=

m 5�Y 6B7E 8
��������������������

�*¸ aºbdZ
* ¿j 8>B57
˙Z 8B79

+ ¿U 85B55
��������������������

�¿�D 56
, �Y :B57

- 6
` ;B5
5�b 5B59

¸ 6�Y 5B;

/ ˚e 8B67E 68

1 5�Y 8B59

À �a 5:B5<
�b :B7
5�b 9B9

3 ˚e 6B<

4 5
` 56B56

S 5
` 56B69

m ˚e 7B;

1517 �����%���� 55B67—56B;



әнамыдырса, хидмәтлә мәш-
ғул олаг. Гој тәлим верән
тәлим вермәклә,* 8 ру�лан-
дыран ру�ландырмагла�+ мәш-
ғул олсун, пајлајан сәхавәт-
лә пајласын�,, рә�бәрлик едән
ҹанла-башла рә�бәрлик ет-
син,- мәр�әмәт ҝөстәрән исә
гој севинҹлә мәр�әмәт ҝөстәр-
син.¸

9 Гој мә�әббәтиниз рија-
сыз олсун./ Писликдән ик-
ра� един,1 јахшылыға сары-
лын. 10 Бир-биринизә нәва-
зишлә гардашлыг мә�әббәти
бәсләјин. Һөрмәт ҝөстәрмәк-
дә бир-биринизи габаглајын.À

11 Тәнбәл олмајын�,3 чалыш-
ган олун. Ру�ла� ҹошун.4 Је-
�оваја ҹанла-башла� хид-
мәт един.S 12 Үмидинизә се-
винин. Чәтинликләрә синә ҝә-
рин.m Даима дуа един. U

13 Мүгәддәсләрә е�тијаҹла-
рына ҝөрә јардым един.V Го-
нагпәрвәр олун.Ä 14 Сизи тә-
гиб едәнләр үчүн хејир-дуа
диләјин,W ләнәт јох, хејир-
дуа диләјин.Y 15 Севинәнләр-
лә севинин, ағлајанларла ағла-
јын. 16 Башгалары �аггында
өзүнүз барәдә дүшүндүјүнүз
кими дүшүнүн, ловға хүлјала-
ра гапылмајын, тәвазөкарлы-
ғы әлдә рә�бәр тутун.Z Өз ҝө-
зүнүздә ағыллы олмајын.\

17 Һеч кимә пислик әвәзи-
нә пислик етмәјин.¾ Һамынын
ҝөзүндә јахшы сајылан шејлә-
ри нәзәрә алын. 18 Имкан
дахилиндә, әлиниздән ҝәлән
гәдәр �амы илә сүл�дә олма-
ға чалышын.] 19 Әзизләрим,
сиз гисасынызы алмајын, Ал-
ла�ын гәзәбинә јер верин.`

Чүнки јазылыб: «Је�ова белә

56B< � �*fd/ ZÀaSÑÀb ,1`ÀZ ZÀaSÑÀb
,1`YÀVWÀD � �*fd/ +¾WºjÀZ aÀf*,ÀbO
WÀ +¾WºjaºZD 56B55 � �*fd/ SjSZS4/À
WÀZÄ \WY*UmZD � �º-À//Àa `dÑW*D
� �*fd/ -dW VSYSD

дејир: “Гисас Мәнимдир, әвә-
зини Өзүм верәҹәјәм”».*

20 Амма «дүшмәнин аҹдырса,
ону једиздир, сусуздурса, она
су вер, беләҹә, онун башы-
на көз јығаҹагсан�».+ 21 Пис-
лијә мәғлуб олма, пислијә јах-
шылыгла галиб ҝәл.,

13 Гој �әр кәс �өкумәтә
табе олсун,- чүнки Алла-

�ын изни олмадан �еч бир
�өкумәт мөвҹуд ола билмәз.¸

Бу �өкумәтләр Алла�ын он-
лара ајырдығы јери тутур-
лар./ 2 Бу сәбәбдән �өкумә-
тә гаршы чыхан Алла�ын тә-
сис етдији гурулуша гаршы
чыхыр, буна гаршы чыханлар
исә өзләрини �өкмә дүчар едә-
ҹәкләр. 3 Һакимләрдән јах-
шы иш ҝөрәнләр јох, пис иш
ҝөрәнләр горхурлар.1 Һөку-
мәтдән горхмамаг истәјирсән?
Һәмишә јахшы иш ҝөр,À онда
ондан тәриф аларсан. 4 Чүн-
ки о, Алла�ын хидмәтчиси
кими сәнин хејрин үчүн чалы-
шыр. Лакин пис иш ҝөрүрсән-
сә, өзүнү ҝөзлә, чүнки о, гы-
лынҹы әбәс јерә ҝәздирмир. О,
Алла�ын хидмәтчисидир, пис
иш ҝөрәнләрин башына гәзәб
јағдыран гисасчыдыр�.

5 Беләликлә, сиз јалныз бу
гәзәбин горхусундан јох, �әм-
чинин виҹданыныза ҝөрә табе
олмалысыныз.3 6 Верҝиләри
дә бу сәбәбдән өдәјирсиниз.
Ахы онлар Алла�ын хидмәт-
чиләридир, инсанлар үчүн ча-
лышырлар вә даима бу мәгсә-
дә хидмәт едирләр. 7 Беләҹә,
�әр кәсә �аггыны верин: вер-
ҝидирсә — верҝини,4 баҹдыр-
са — баҹы, горхудурса — горху-
ну,S �өрмәтдирсә — �өрмәти.m
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8 Бир-биринизә мә�әббәт-
дән башга борҹунуз олмасын,*

чүнки башгасыны севән гану-
ну иҹра етмиш олур.+ 9 Ахы
«зина етмә,, адам өлдүрмә,-

оғурлуг етмә,¸ башгасынын ма-
лына тама� салма»/ вә бу
кими диҝәр әмрләрин мәғзи
будур: «Башгасыны өзүнү сев-
дијин кими сев».1 10 Севән
адам башгасына пислик ет-
мәз.À Буна ҝөрә дә мә�әббәт
ганунун иҹрасы демәкдир.3

11 Беләликлә, бу ҹүр давра-
нын, чүнки �ансы дөврдә ја-
шадығынызы вә артыг јуху-
дан ојанмағын4 вахты ҝәлди-
јини билирсиниз. Һал-�азырда
хиласымыз имана ҝәлдијимиз
вахтда олдуғундан да�а ја-
хындыр. 12 Ҝеҹә кечир, ҝүн
јахынлашыр. Ҝәлин зүлмәтин
әмәлләрини әјнимиздән чыха-
рагS вә нурун јарагларыны ҝе-
јинәк.m 13 Ҝүн ишығында ол-
дуғу кими, әдәб-әрканла дав-
ранаг. U Кеф мәҹлисләриндән
әл чәкәк. Сәрхошлуға, әхлаг-
сызлыға, азғынлыға�,V ихтила-
фа вә пахыллыға гапылмајаг.Ä

14 Беләликлә, Ағамыз Иса Мә-
си�дәнW өрнәк алын� вә ҹисма-
ни истәкләри неҹә дојуздурма-
ғы дүшүнмәјин.Y

14 Иманы зәиф олан адамы
гәбул един,Z фәргли фи-

кирләринә ҝөрә� ону мү�аки-
мә етмәјин. 2 Киминсә има-
ны �әр шеј јемәјә јол ве-
рир, иманы зәиф олан исә ан-
ҹаг тәрәвәз јејир. 3 Гој �әр
шеј јејән адам јемәјәнә јуха-
рыдан ашағы бахмасын вә је-
мәјән дә јејән адамы мү�аки-
мә етмәсин,\ чүнки Алла� ону

57B57 � �*fd/ *+m`am4Wm¸*D �dZD *a1WO
Ä1U*D �º¸Àb/À w*4¸mZWm-x a¾4ºZÀ +*fD
57B58 � �*fd/ ÀaSÑSZ jÀfaSUUÀbSZÀ +ºO
`ºZºZD 58B5 � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB -ÀW+SZO
/ÀVS jº+ÑÀWÀ`À Ä¾`ÀD

гәбул едиб. 4 Сән кимсән ки,
башгасынын гулуну мү�акимә
едирсән?* Ағасы билир, гулу
ајаг үстәдир, јохса јыхылыб.+

О, ајаг үстә дураҹаг, чүнки Је-
�ова ону ајаг үстә сахламаға
гадирдир.

5 Кимсә бир ҝүнү о би-
рисиндән ваҹиб сајыр,, диҝә-
ри үчүн исә бүтүн ҝүнләр еј-
нидир.- Гој �әр кәс инандығы
шејин доғру олуб-олмадығына
там әмин олсун. 6 Һәр �ансы
бир ҝүнү үстүн тутан буну Је-
�овадан өтрү едир. Һәмчи-
нин јејән Је�овадан өтрү је-
јир, чүнки Она шүкүр едир.¸

Јемәјән дә Је�овадан өтрү је-
мир, амма јенә дә Она шүкүр
едир./ 7 Әслиндә, �еч бири-
миз тәкҹә өзүмүз үчүн јаша-
мырыг1 вә тәкҹә өзүмүз үчүн
өлмүрүк. 8 Јашајырыгса, Је-
�ова үчүн јашајырыг,À өлүрүк-
сә, Је�ова үчүн өлүрүк. Бәли,
јашасаг да, өлсәк дә, Је�ова-
ја мәхсусуг.3 9 Мәси� дә �әм
өлүләрин, �әм дириләрин Аға-
сы олмаг үчүн өлдү вә сонра
�әјата гајытды.4

10 Бәс сән нијә гардашыны
мү�акимә едирсән?S Нәјә ҝөрә
гардашына јухарыдан ашағы
бахырсан? Ахы биз �амымыз
Алла�ын �өкм күрсүсү гаршы-
сында дураҹағыг,m 11 неҹә
ки јазылыб: «Је�ова белә де-
јир: “Варлығыма анд ичирәм U

ки, �әр диз гаршымда бүкүлә-
ҹәк, �әр дил Алла� олдуғуму
ачыг-ашкар етираф едәҹәк”».V

12 Беләликлә, �әр биримиз
өзүмүзә ҝөрә Алла�а ҹаваб ве-
рәҹәјик.Ä

13 Буна ҝөрә дә ҝәлин ин-
дән белә бир-биримизи мү�а-
кимә етмәјәк.W Әксинә, гар-
шыныза мәгсәд гојун ки,
�еч бир гардашын јыхылмасы-
на, иман јолундан дөнмәсинә
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баис олмајасыныз.* 14 Аға-
мыз Исанын хидмәтчиси ки-
ми, билирәм, �әм дә әминәм
ки, өз-өзлүјүндә мурдар �еч
нә јохдур,+ әҝәр адам нәји
исә мурдар �есаб едирсә, �ә-
мин шеј онун үчүн мурдар-
дыр. 15 Буна ҝөрә дә әҝәр је-
дијин јемәјә ҝөрә гардашын
пис олурса, сән артыг мә�әб-
бәтлә �әрәкәт етмирсән., Бир
гарын јемәјә ҝөрә гардашыны
мә�в етмә, ахы бу гардашына
ҝөрә Мәси� ҹанындан кечиб.-

16 Гојмајын ки, инсанлар јах-
шы ишләринизи писләсинләр.
17 Чүнки Алла�ын Падша�-
лығына ҝирмәк јемәк-ичмәк-
дән јох,¸ мүгәддәс ру�дан �а-
сил олан сале�лик, сүл� вә се-
винҹдән асылыдыр. 18 Ким
Мәси�ә бу ҹүр хидмәт едирсә,
Алла�ын да, инсанларын да
рәғбәтини газаныр.

19 Буна ҝөрә дә ҝәлин сүл-
�ә/ апаран вә бир-бирими-
зи ру�ландыран шејләрә ҹан
атаг.1 20 Јемәкдән өтрү Ал-
ла�ын ишини дағытма!À Дүз-
дүр, �әр шеј тәмиздир, анҹаг
јемәк башгаларынын иманыны
сарсыдырса, бу, јејән үчүн пис-
дир.3 21 Јахшысы одур, нә әт
је, нә шәраб ич, нә дә гардашы-
нын иманыны сарсыдан башга
бир иш ҝөр.4 22 Иманын гој
Алла�ла сәнин аранда галсын.
Ҝөрдүјү ишә ҝөрә өзүнү гына-
мајан хошбәхтдир. 23 Анҹаг
јејәркән онун үрәјиндә шүб�ә
варса, о өзүнү мә�кум едир,
чүнки имана әсасән �әрәкәт
етмир. Имана әсасән ҝөрүлмә-
јән �әр бир иш исә ҝүна�дыр.

15 Биз ҝүҹлүләр ҝүҹсүзлә-
рин зәифликләрини да-

шымалыјыгS вә өз хејрими-
зи дүшүнмәмәлијик.m 2 Ҝә-
лин �әр биримиз башгасынын
хејри вә гүввәтләнмәси үчүн

чалышаг.* 3 Ахы Мәси� дә өз
хејрини дүшүнмүрдү,+ неҹә ки
јазылыб: «Сәнә гаршы деји-
лән тә�гирләрә мән туш ҝәли-
рәм»., 4 Әввәлҹәдән јазылан-
ларын �амысы бизә нәси�әт
олараг јазылыб- ки, дөзүм са-
јәсиндә¸ вә Мүгәддәс Јазы-
лардан алдығымыз тәсәлли
сајәсиндә үмидимиз олсун./

5 Гој хидмәтчиләринә дөзүм
вә тәсәлли верән Алла� сизә
Мәси� Исанын дүшүнҹә тәр-
зини бәхш етсин. 6 Бунун са-
јәсиндә сиз Ағамыз Иса Мә-
си�ин Алла�ыны вә Атасы-
ны бир ағыздан, јекдилликлә1

мәд� едә биләҹәксиниз.
7 Буна ҝөрә дә Мәси� сизи

гәбул етдијиÀ кими, сиз дә
бир-биринизи гәбул един3 ки,
нәтиҹәдә Алла� шәрәфләнсин.
8 Мәси� сүннәтлиләр үчүн
хидмәтчи олду4 ки, Алла�ын
етибарлы олдуғуну вә онла-
рын әҹдадларына вердији вәд-
ләрини тәсдиг етсинS 9 вә
беләҹә, халглар Алла�ы мәр-
�әмәтинә ҝөрә мәд� етсин-
ләр.m Неҹә ки јазылыб: «Бу-
на ҝөрә Сәни халглар арасын-
да уҹалдаҹағам, адыны нәғмә-
ләрдә тәрәннүм едәҹәјәм». U

10 Һәмчинин јазылыб: «Еј
халглар, Онун халгы илә шад-
ланын!»V 11 Башга бир јер-
дә дејилир: «Еј халглар, Је-
�оваја алгыш един, гој бүтүн
үммәтләр Ону мәд� етсин!»Ä

12 Әшија белә дејир: «Јәссә-
нин көкү пө�рә верәҹәк,W халг-
лар үзәриндә рә�бәрлик едән
ҝәләҹәк,Y халглар үмидини
она бағлајаҹаг».Z 13 Гој үмид
мәнбәји олан Алла� Она олан
етибарыныз сајәсиндә үрәји-
низи севинҹ вә сүл�лә дол-
дурсун вә үмидиниз мүгәддәс
ру�ун гүввәти илә долуб-даш-
сын.\
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14 Гардашлар, сизә ҝәлин-
ҹә, әминәм ки, сиз јахшылыг
етмәјә �азырсыныз, там били-
јә јијәләнмисиниз вә бир-би-
ринизә нәси�әт верә биләрси-
низ. 15 Анҹаг бәзи мәсәләлә-
ри бир нөв јадыныза салмаг
үчүн сизә ачыг јазырам. Буну
Алла�ын мәнә ҝөстәрдији лүт-
фә әсасән едирәм. 16 Мәнә
лүтф ҝөстәрилиб ки, башга
халглар үчүн Мәси� Исанын
хидмәтчиси олум.* Мән Алла-
�ын мүждәси илә бағлы мү-
гәддәс иши иҹра едирәм+ ки,
бу халглар мүгәддәс ру�ла
пакланмыш хош бир бәхшиш
кими Алла�а тәгдим олунсун.

17 Мәси� Исанын давамчы-
сы вә Алла�ын ишини ҝөрән
бир адам кими севинмәјә әса-
сым вар. 18 Халгларын итаәт
етмәси үчүн Мәси�ин мәним
васитәмлә ҝөрдүјү ишләрдән
әлавә башга бир шеј �аггында
данышмаға ҹүрәт етмәрәм. О,
буну сөзләрим вә әмәлләрим-
лә, 19 �әмчинин әламәт вә
мөҹүзәләрлә,, мүгәддәс ру�ун
гүввәси илә етди. Нәтиҹәдә
мән Мәси� �аггындакы мүж-
дәни Јерусәлимдән та Илли-
рикә гәдәр олан бүтүн әрази-
дә тәблиғ етдим.- 20 Һәм дә
гаршыма мәгсәд гојмушдум ки,
башгасынын гојдуғу бүнөврә
үзәриндә тикмәмәк үчүн мүж-
дәни Мәси�ин танындығы јер-
ләрдә бәјан етмәјим. 21 Неҹә
ки јазылыб: «Онун сорағыны
алмајанларын ҝөзләри ҝөрә-
ҹәк, ешитмәјәнләр баша дүшә-
ҹәк».¸

22 Бу вахта кими јаныныза
ҝәлә билмәмәјимин сәбәби дә
елә бу олуб. 23 Анҹаг инди
бу тәрәфләрдә тәблиғ етмәди-
јим јер галмајыб, �әм дә узун
илләрдир� ки, сизин �әсрәти-
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низи чәкирәм. 24 Буна ҝөрә
дә Испанијаја ҝедәркән јолүс-
тү сизинлә ҝөрүшәҹәјимә чох
үмид едирәм. Бир мүддәт бир-
ликдә хош үнсијјәт етдик-
дән сонра мәни ора өтүрәр-
синиз. 25 Инди исә мүгәд-
дәсләрә хидмәт етмәк үчүн
Јерусәлимә јола дүшүрәм.*

26 Македонија вә Ахајјадан�
олан гардашлар Јерусәлимдә-
ки мүгәддәсләрин арасында-
кы касыблара әл тутмаг үчүн
ҹанла-башла бәхшиш �азырла-
јыблар.+ 27 Бәли, онлар буну
ҹанла-башла етдиләр, �әм дә
она ҝөрә ки, Јерусәлимдәки
мүгәддәсләрә борҹлудурлар.
Чүнки башга халглар онларын
ру�ани немәтләриндән бә�рә-
ләнибләрсә, инди зәрури мад-
ди немәтләрлә онлара хидмәт
етмәјә борҹлудурлар., 28 Бе-
ләликлә, бу иши тамамлајыб,
топланмыш бәхшиши сағ-сала-
мат онлара чатдырандан сон-
ра сизин тәрәфләрдән кечиб
Испанијаја ҝедәҹәјәм. 29 Ону
да билирәм ки, јаныныза Мә-
си�дән алдығым бол немәт-
ләрлә ҝәләҹәјәм.

30 Гардашлар, Ағамыз Иса
Мәси�ин хатиринә вә ру�дан
доған мә�әббәт хатиринә сиз-
дән риҹа едирәм: мәндән өтрү
мәнимлә бирликдә Алла�а �ә-
рарәтлә дуа един- ки, 31 Јә-
�удијјәдә имансызларын әлин-
дән гуртула билим¸ вә Јерусә-
лимдәки мүгәддәсләрдән өтрү
етдијим хидмәт бу гардашла-
ра хош ҝетсин/ 32 вә нә�а-
јәт, Алла�ын изнијлә севинә-
севинә јаныныза ҝәлиб си-
зинлә бирликдә тәравәтләним.
33 Гој сүл� мәнбәји олан Ал-
ла� сизләрлә олсун.1 Амин.
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16 Кенхрејадакы* јығынҹаг-
да хидмәт едән баҹымыз

Фибини сизә тәгдим едирәм.
2 Ону Ағамыз наминә мүгәд-
дәсләрә јарашан тәрздә гәбул
един, нә көмәјә е�тијаҹы олса,
көмәк един,+ чүнки о өзү бир
чохларына, о ҹүмләдән мәнә
арха олмушдур.

3 Мәси� Исанын ишиндә
мәнә әмәкдаш олан Приска-
ја вә Аквиласа, саламларымы
чатдырын. 4 Онлар мәндән
өтрү ҹанларыны тә�лүкә ал-
тына атмышлар.- Онлара тәк-
ҹә мән јох, башга халгларын
адамларындан ибарәт бүтүн
јығынҹаглар тәшәккүр едир-
ләр. 5 Онларын евиндә топ-
лашан јығынҹағы да саламла-
јын.¸ Һәмчинин Мәси� үчүн
Асијадан� нүбар олан әзизим
Епенетә салам дејин. 6 Си-
зин үчүн чохлу зә�мәт чәк-
миш Мәрјәмә салам сөјләјин.
7 Го�умларым/ вә мә�бәс јол-
дашларым олан Андроникуса
вә Јуниаса саламларымы чат-
дырын. Онлар мәндән габаг
Мәси�ин јолундадырлар, �әва-
риләр дә онлары јахшы таны-
јыр.

8 Ағамызын јолунда чох
севдијим Амплиата мәндән
салам дејин. 9 Мәси� јолун-
да әмәкдашымыз Урбануса вә
әзизим Ста�исә дә салам сөј-
ләјин. 10 Мәси� јолунда јах-
шы ад газанмыш Апеллеси са-
ламлајырам. Аристобулун ев
ә�линдән оланлара саламла-
рымы чатдырын. 11 Го�умум
Һиродиона мәндән салам де-
јин. Наркисин ев ә�линдән
Ағамызын јолунда оланлары
саламлајырам. 12 Ағамызын
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јолунда ҹанла-башла чалышан
Трифенаны вә Трифосаны са-
ламлајын. Ағамызын јолун-
да чох зә�мәт чәкмиш әзиз
баҹымыз Персиси дә салам-
лајын. 13 Ағамызын дәјәрли
хидмәтчиси олан Руфусу, �әм-
чинин мәнә дә ана олан ана-
сыны саламлајын. 14 Асинк-
ритә, Флегона, Һермесә, Пат-
робаса, Һермаса вә онларла
олан гардашлара саламлары-
мы чатдырын. 15 Филологос-
ла Јулиаја, Нерејлә баҹысы-
на, Олимпаса вә онларла
олан бүтүн мүгәддәсләрә са-
лам сөјләјин. 16 Бир-бирини-
зи саф өпүшлә саламлајын.
Мәси�ин бүтүн јығынҹаглары
сизә салам ҝөндәрирләр.

17 Гардашлар, сиздән риҹа
едирәм: алдығыныз тәли-
мә зидд ҝедәрәк араја ни-
фаг саланлардан, башгалары-
ны имандан дөндәрәнләрдән
ҝөз-гулаг олун, онлардан узаг
ҝәзин.* 18 Беләләри Ағамыз
Мәси�ин јох, өз нәфсләринин
гулудурлар. Онлар садәлөв�
адамлары ширин диллә вә јал-
таглыгла јолдан чыхарырлар.
19 Сизин итаәтиниз исә �амы-
ја бәллидир. Буна ҝөрә дә
сиздән өтрү севинирәм. Ан-
ҹаг истәјирәм ки, јахшы шејә
ҝәлдикдә �икмәтли, пис шејә
ҝәлдикдә мәсум оласыныз.+

20 Сүл� мәнбәји олан Алла�
тезликлә Шејтаны ајаглары-
нызын алтында әзәҹәк., Аға-
мыз Исанын лүтфү сизә јар ол-
сун.

21 Әмәкдашым Тимути, �әм-
чинин го�умларым Лукиус, Ја-
сон вә Сосипатер сизә салам
ҝөндәрирләр.-

22 Бу мәктубу гәләмә ал-
мыш мән, Терти дә Ағамызын
јолунда олан сизләри саламла-
јырам.
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U*j*Y*W*`mZm `SÆ* 1/S` L5>—5;M
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\WY*Wm/m`W*` L5—9M
�S/YÀbhSWÀ`SZ bÀ,*4¾V*`Wm¸m L:—57M
w�*4mW*ZW*`/*Z VÀZ*`*
hmfY*x L:M
�ÀaSÑSWÀ` /ºZU* ºhºZ b*Y*j*U*
h1,`SWS+WÀ` L=M

�dWda `dÑ*ZS ¾,W*/W*`mZ*
ZÀaSÑÀb ,1`S` L58—65M
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�Sa */*Ym *`*Zm4/*Z U\f 1/SZ L=—57M

: �ÀaSÑS -*`/*jW*` *`*amZ/*
hÀVSjYÀWÀ` L5—<M
�WW*ÑmZ �*/j*ÑWm¸mZ* ÄS`YÀUÀÆÀV
*/*YW*` L=—55M
�À/ÀZSZS4WÀ �WW*Ñm
jÀ`ÀeWÀZ/S`SZ L56—6>M
¿fW*-am4Wm-/*Z -*hmZ L5<M

; ˚,WSWÀ` ,À ad+*UW*` ºhºZ
YÀaWÀÑÀbWÀ` L5—5:M
ÁÀ` VÀa h*¸m`mW*Z/* Z1ÆÀ S/SaÀE
1WÀ /À -*WamZ L5;—68M
�d+*UW*` ,À /dWW*` L69—8>M
�d+*UWm¸mZ ºabºZWºUº L76—79M
�¸*ZmZ fS/YÀbhSaS SWÀ *SWÀ
-d`Y*- L7=M

< �ºbWÀ`À bÀ-/SY 1/SWYSj -S/* L5—57M
�S4SY ºhºZ bÀV +S` �WW*Ñ ,*` L9E :M

= �dWdadZ +S` ÑÀ,*`S VSYS
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23 Мәнә вә бүтүн јығынҹа-
ға гонагпәрвәрлик ҝөстәрмиш
Гај* сизә салам дејир. Шә�ә-
рин хәзинәдары Ераст вә онун
гардашы Кварт да сизә салам
ҝөндәрирләр. 24 �——

25 Бәјан етдијим мүждәјә
вә Иса Мәси� �аггындакы тәб-
лиғә әсасән сизи мәтанәтли
етмәјә гадир олан Алла�а ал-
гыш олсун! Бу мүждә узун

5:B68 � �7 ÀW*,ÀaSZÀ +*fD

мүддәт ҝизли галмыш мү-
гәддәс сиррин* ашкара чых-
масы илә бағлыдыр. 26 Ан-
ҹаг инди бу сирр үзә чыхды вә
имандан доған итаәт вүсәт ал-
сын дејә, әбәди Алла�ын �өк-
мүнә ујғун олараг пејғәмбәр-
лик јазылары васитәсилә бү-
түн халгларын арасында бәл-
ли едилди. 27 Һикмәтин тәк
са�иби Алла�а+ Иса Мәси� ва-
ситәсилә әбәдијјән алгыш ол-
сун! Амин.
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1 Алла�ын ирадәсилә Мә-
си� Исанын �әвариси ол-

маға чағырылмыш Булус-
дан* вә гардашымыз Состен-
дән 2 Алла�ын Коринфдәки
јығынҹағына,+ Алла�ын ајыр-
дығы, Мәси� Иса илә вә�дәт-
дә олан,, мүгәддәс олмаг үчүн
чағырылмыш сизләрә вә �әр
јердә бизим дә, онларын да
Ағасы Иса Мәси�ин- адыны ча-
ғыранлара мәктуб.

3 Атамыз Алла�дан вә Аға-
мыз Иса Мәси�дән ҝәлән лүтф
вә сүл� сизә јар олсун.

4 Мәси� Иса васитәсилә
сизә лүтф ҝөстәрилдијиндән
сиздән өтрү �әмишә Алла�а
шүкүр едирәм. 5 Чүнки сиз
Мәси�лә вә�дәтдә олдуғунуз
үчүн �әр шејдә, еләҹә дә �әр-

тәрәфли биликдә* вә Алла-
�ын сөзүнү бәјан етмәк га-
билијјәтиндә зәнҝинләшмиси-
низ. 6 Бундан ҝөрүнүр ки,
Мәси� �аггындакы шә�адәт+

сиздә дәрин көк салыб. 7 Бе-
ләликлә, сиз Ағамыз Иса Мә-
си�ин зү�уруну сәбирсизлик-
лә ҝөзләјәркән �еч бир әнам-
дан кәнарда галмамысыныз.,

8 Алла� сизи сонадәк мө�-
кәмләндирәҹәк ки, сиз Ағамыз
Иса Мәси�ин ҝүнүнә үзүағ чы-
хасыныз.- 9 Сизи Өз Оғлу вә
бизим Ағамыз Иса Мәси�лә
вә�дәтдә олмаға чағыран Ал-
ла� сөзүнә садигдир.¸

10 Гардашлар, сиздән Аға-
мыз Иса Мәси�ин ады илә
риҹа едирәм ки, данышығы-
ныз араныздакы фикир бир-
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�4*/ YÀaSÑS +*j-*W*`mZmZ
,SÆ/*ZmZm /* ZÀ4À`À
*WY*Wm/m` L67—77M
ÁÀ` j1US 1WÀ 1/SZ VSE
�WW*Ñ jÀ`ÀeWÀZaSZ L75M
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лијини әкс етдирсин,* араныз-
да парчаланма олмасын, әк-
синә, �амыныз јекдил вә �әм-
фикир оласыныз.+ 11 Чүнки
гардашлар, Клоинин аиләсин-
дән мәнә хәбәр чатыб ки,
аранызда ихтилафлар вар.
12 Сиздән бәзиләри: «Мән Бу-
лусун», диҝәрләри: «Мән Апол-
лосун»,, о бириләри: «Мән Ки-
фанын�», башгалары да: «Мән
Мәси�ин шаҝирдијәм», — де-
јирләр. 13 Мәси�ин јығынҹа-
ғы бөлүнүб! Мәҝәр сизин уғру-
нузда Булус дирәкдә едам
едилмишди? Јохса сиз Булу-
сун ады илә вәфтиз� едил-
мисиниз? 14 Алла�а шүкүр,
мән Криспдән- вә Гајдан¸ баш-
га �еч кәси вәфтиз етмәми-
шәм, 15 беләҹә, �еч бириниз
мәним адымла вәфтиз олунду-
ғуну дејә билмәз. 16 Һә, бир
дә ки Стефанасын/ аиләсини
вәфтиз етмишәм. Башгалары-
на ҝәлинҹә, да�а кимисә вәф-
тиз етдијим јадыма ҝәлмир.
17 Мәси� мәни вәфтиз етмәк
үчүн јох, мүждәни тәблиғ ет-
мәк үчүн ҝөндәриб.1 Өзү дә
мән бу хәбәри алиманә сөзләр-
лә тәблиғ етмирәм, јохса Мә-
си�ин ишҝәнҹә дирәји� гијмәт-
дән дүшәрди.

18 Ишҝәнҹә дирәји барә-
синдәки хәбәр мә�вә ҝедәнләр
үчүн ҹәфәнҝијат,À хилас олан
бизләр үчүнсә Алла�ын гүд-
рәтидир.3 19 Чүнки јазылыб:
«Мүдрикләрин �икмәтини јох
едәҹәјәм, арифләрин зәкасы-
ны рәдд едәҹәјәм».4 20 Һаны
мүдрикләр? Һаны мирзәләр�?
Һаны бу дөврүн� мүтәфәккир-
ләри�? Мәҝәр Алла� дүнјанын
�икмәтинин ахмаглыг олдуғу-
ну ҝөстәрмәди? 21 Дүнја өз

5B56 � ˙SÄÀ` */m �db`daD 5B57E 5;E 6>
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мүдриклији илә Алла�ы таны-
мады,* Алла� исә Өз �икмәти
илә+ мүнасиб билди ки, тәблиғ
едилән хәбәрин ағылсызлығы,

васитәсилә иман ҝәтирәнләри
хилас етсин.

22 Јә�удиләр әламәт истә-
јир,- јунанлар �икмәт ахтарыр,
23 биз исә дирәкдә едам олун-
муш Мәси�и тәблиғ едирик.
О, јә�удиләр үчүн бир манеә,
диҝәр халглар үчүн сәфе�лик-
дир.¸ 24 Дәвәт едилмиш јә�у-
диләр вә јунанлар үчүнсә Мә-
си� Алла�ын гүдрәти вә �ик-
мәтидир./ 25 Чүнки Алла�-
дан ҝәлән бир шеј ағылсыз
ҝөрүнсә дә, инсанларын мүд-
рик сајдығы шејдән мүдрик-
дир, Алла�дан ҝәлән бир шеј
зәиф ҝөрүнсә дә, инсанларын
ҝүҹлү сајдығы шејдән ҝүҹлү-
дүр.1

26 Ахы гардашлар, сиз өз
тәҹрүбәниздән дә ҝөрүрсү-
нүз ки, дәвәт олунанлар ара-
сында инсан ҝөзү илә бах-
саг,À мүдрик, ҝүҹлү, әсил-нәҹа-
бәтли адам чох дејил.3 27 Ал-
ла� мүдрикләри утандырмаг
үчүн дүнјанын ағылсыз сајды-
ғы адамлары, ҝүҹлүләри утан-
дырмаг үчүн дүнјанын зәиф
сајдығы адамлары сечди.4

28 Алла� дүнјанын адсыз-сан-
сызларыны вә �еч сајылан-
ларыны — дүнјанын ҝөзүндә
мөвҹуд олмајанлары сечди ки,
нүфуз са�ибләрини мә�в ет-
синS 29 вә �еч бир инсан Ал-
ла�ын гаршысында өјүнмәсин.
30 Сиз Онун сајәсиндә Мәси�
Иса илә вә�дәтдәсиниз. Биз
Алла�ын �икмәтини, �әмчи-
нин сале�лији,m мүгәддәслији U

вә фидјә васитәсилә гуртулу-
шуV Мәси�дә тапдыг. 31 Мү-
гәддәс Јазылар белә дејир:
«Өјүнән гој Је�ова илә өјүн-
сүн».Ä
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2 Гардашлар, мән јаныныза
ҝәлиб Алла�ын мүгәддәс

сиррини* тәблиғ едәндә сизи
өз мүдриклијим вә алиманә
сөзләримлә+ вале� етмәк мәг-
сәди ҝүдмүрдүм. 2 Белә гә-
рара алмышдым ки, сизин
диггәтинизи јалныз Иса Мә-
си�ә, өзү дә дирәкдә едам
едилмиш Иса Мәси�ә јөнәл-
дим., 3 Мән јаныныза ҝәлән-
дә ҝүҹсүз идим, үрәјими горху
вә ҝүҹлү �әјәҹан бүрүмүшдү.
4 Сөзләрим вә тәблиғ етдијим
шејләр �икмәтли вә инанды-
рыҹы сөзләрдән ибарәт дејил-
ди. Онлар Алла�ын ру�унун
ҝүҹүнү ҝөстәрирди.- 5 Белә
ки, иманыныз инсан мүдрик-
лији әсасында јох, Алла�ын
ҝүҹү әсасында гурулсун.

6 Биз �икмәт барәсиндә јет-
кин адамларын арасында да-
нышырыг,¸ өзү дә бу дөврүн
вә онун рә�бәрләринин �ик-
мәтиндән данышмырыг, чүн-
ки онларын сону јахындыр./

7 Биз мүгәддәс сирдән,1 јәни
Алла�ын ҝизли �икмәтиндән
бә�с едирик. Бу �икмәти Ал-
ла� лап әзәлдән бизим шә-
рәфә чатмағымыз үчүн мүәј-
јән едиб. 8 Бу дөврүн рә�бәр-
ләриндән �еч кәс бу �икмәти
анламады,À әҝәр анласајды-
лар, шанлы Ағаны едам ет-
мәздиләр. 9 Мүгәддәс Јазы-
лар дејир: «Алла�ын Ону се-
вән бәндәләри үчүн �азырла-
дығы шејләри нә ҝөз ҝөрүб,
нә гулаг ешидиб, нә дә онлар
кимсәнин хәјалына ҝәлиб».3

10 Алла� Өз ру�у илә бунлары
бизә ачыб,4 чүнки Онун ру�уS

�әр шеји, Алла�ын дәрин сир-
ләрини белә тәдгиг едир.m

11 Инсанын үрәјиндәкилә-
ри өзүндән башга ким би-
лир? Алла�ын фикирләрини дә
Онун ру�ундан башга �еч ким
билмир. 12 Биз дүнјанын ру-

�уну јох, Алла�дан ҝәлән ру�у*

алдыг ки, Алла�ын бизә бәхш
етдији шејләри анлаја биләк.
13 Биз дә бунлар барәсиндә
инсан мүдриклијинин дејил,+

ру�ун өјрәтдији сөзләрлә да-
нышырыг,, ру�ани мәсәләләри
ру�ани сөзләрлә иза� едирик.

14 Ҹисмани дүшүнҹәли ин-
сан Алла�ын ру�уна аид шеј-
ләри гәбул етмир, чүнки онун
үчүн бунлар ағылсызлыгдыр.
О, бунлары баша дүшмүр,
чүнки бунлары ру�ун көмә-
ји илә тәдгиг етмәк ҝәрәкдир.
15 Амма ру�ани дүшүнҹәли
инсан �әр шеји тәдгиг едир,-

онун өзүнү исә �еч кәс баша
дүшмүр. 16 «Ким Је�ованын
әглини дәрк едиб ки, Она јол
ҝөстәрсин?»¸ Амма биз Мәси-
�ин дүшүнҹәсинә са�ибик./

3 Гардашлар, сизинлә даны-
шанда ру�ани дүшүнҹә-

ли адамларла1 јох, санки, Мә-
си�ин јолунда имәкләјән көр-
пәләрләÀ, ҹисмани дүшүнҹә-
ли адамларла данышырдым.
2 Һәлә бөјүмәдијиниз үчүн
мән сизи бәрк јемәклә јох, сүд-
лә бәсләјирдим. Һеч инди
дә бөјүмәмисиниз,3 3 чүнки
�әлә ҹисмани адамлар кими
дүшүнүрсүнүз.4 Әҝәр араныз-
да пахыллыг вә чәкишмәләр
варса, мәҝәр бу, сизин ҹис-
мани дүшүнҹәлиS олдуғунузу
вә дүнјадакы адамлар кими
даврандығынызы ҝөстәрмир?
4 Әҝәр бириниз: «Мән Булу-
сун шаҝирдијәм», диҝәриниз:
«Мән Аполлосунm шаҝирди-
јәм», — дејирсә, онда башгала-
рындан фәргиниз нәдәдир?

5 Аполлос кимдир? Јахуд
Булус нәчидир? Бунлар Рәб-
бин ишини ҝөрән хидмәт-
чиләрдир. U Сиз онларын ва-
ситәсилә имана ҝәлмисиниз.
6 Мән әкдим,V Аполлос су-
лады,Ä Алла� исә бөјүтдү.
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7 Буна ҝөрә әкән дә, сула-
јан да �еч нәдир, чүнки бөјү-
дән Алла�дыр.* 8 Әкән вә су-
лајан бирҝә чалышыр, �әрәси
зә�мәтинә ҝөрә мүкафатыны
алаҹаг.+ 9 Биз Алла�ын әмәк-
дашларыјыг. Сиз исә Алла-
�ын беҹәрдији зәми, Алла�ын
инша етдији бинасыныз.,

10 Алла�ын мәнә ҝөстәрди-
ји лүтф сајәсиндә мән ма�ир
бир бәнна кими бүнөврә гој-
дум,- диҝәри исә онун үстүн-
дә тикир. Анҹаг гој �әр кәс
неҹә тикдијинә фикир версин.
11 Чүнки �еч кәс гојулмуш
бүнөврәдән савајы бир бү-
нөврә гоја билмәз. Бу бүнөв-
рә Иса Мәси�дир.¸ 12 Бу бү-
нөврәнин үстүндә гызылдан,
ҝүмүшдән, даш-гашдан, ағаҹ-
дан, самандан, јахуд күләшдән
13 тикән �әр кәсин иши бәлли
олаҹаг. Имта�ан ҝүнү �әр кә-
син иши ачыг-ајдын ҝөрүнә-
ҹәк. Алов �әр шеји үзә чыха-
раҹаг/ вә �әр кәсин ишинин
кејфијјәтини ашкар едәҹәк.
14 Бу бүнөврәнин үстүндә
тикәнин иши сынагдан сала-
мат чыхса, о, мүкафат алаҹаг.
15 Кимин иши јанса, о, зәрәр
чәкәҹәк, амма өзү хилас ола-
ҹаг. Анҹаг, санки, оддан, алов-
дан кечәҹәк.

16 Мәҝәр билмирсиниз ки,
сиз Алла�ын мәбәдисиниз,1

Алла�ын ру�у сиздә јашајыр?À

17 Ким Алла�ын мәбәдини
мә�в етсә, Алла� ону мә�в едә-
ҹәк, чүнки Алла�ын мәбәди
мүгәддәсдир. Бу мәбәд сизси-
низ.3

18 Гој �еч кәс өзүнү алдат-
масын: әҝәр сизләрдән ким-
сә бу зәманәдә өзүнү мүд-
рик сајырса, �әгигәтән дә мүд-
рик олмаг үчүн ҝәрәк ағылсыз
олсун. 19 Чүнки бу дүнја-
нын мүдриклији Алла�ын ҝө-
зүндә ағылсызлыгдыр, ахы

белә јазылыб: «О, мүдрикләри
елә өз фәндләри илә тутур».*

20 Һәмчинин белә јазылыб:
«Је�ова билир ки, мүдриклә-
рин дүшүнҹәләри пучдур».+

21 Бу сәбәбдән дә гој �еч кәс
инсанларла өјүнмәсин, ахы
онсуз да �әр шеј сизиндир:
22 Булус, Аполлос, Кифа,,
дүнја, �әјат, өлүм, индики шеј-
ләр, ҝәләҹәк шејләр, �әр шеј
сизиндир. 23 Сиз Мәси�ин-
синиз,- Мәси� дә Алла�ындыр.

4 Бизи Мәси�ин хидмәтчи-
ләри вә Алла�ын мүгәд-

дәс сирринин¸ нөкәрбашыла-
ры кими танымалыдырлар.
2 Нөкәрбашыдан исә сәдагәт
тәләб олунур. 3 Истәр мәни
сиз сорғу-суала чәкин, истәр
�әр �ансы бир мә�кәмә, бунун
мәним үчүн �еч бир ә�әмијјә-
ти јохдур. Һеч мән дә өзүмү
сорғу-суала чәкмирәм. 4 Виҹ-
даным �әр ҹә�әтдән ра�ат-
дыр. Амма бу мәни сале� ет-
мир. Мәни сорғу-суала чәкән
Је�овадыр./ 5 Буна ҝөрә дә
Аға ҝәләнәдәк вахтындан әв-
вәл �еч нәји мү�акимә етмә-
јин.1 Аға гаранлыгда ҝизлә-
дилмиш шејләри ишыға чыха-
раҹаг, үрәкләрдәки нијјәтләри
ашкар едәҹәк, онда �әр кәс
Алла�дан лајиг олдуғу тәрифи
алаҹаг.À

6 Гардашлар, мән бунлары
сиздән өтрү өзүмә вә Аполло-
са3 тәтбиг етдим ки, сиз бизә
бахыб «јазыланлардан кәна-
ра чыхма» гајдасыны өјрәнә-
синиз4 вә ловғаланыб бирини
башгасындан үстүн тутмаја-
сыныз. 7 Ахы сәни башгала-
рындан фәргләндирән нәдир?
Мәҝәр �әр шеји Алла�дан ал-
мамысан?S Әҝәр �әр шеји Ал-
ла�дан алмысанса, онда нијә
буну унудуб ловғаланырсан?

8 Олмаја, артыг дојмусунуз?
Бәлкә, варланмысыныз? Јохса
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бизсиз �акимијјәт* сүрмәјә
башламысыныз? Каш сиз, доғ-
рудан да, �өкмранлыға баш-
лајајдыныз, онда бәлкә, биз
дә сизинлә бәрабәр �акимиј-
јәт сүрәрдик.+ 9 Мәнә елә ҝә-
лир ки, Алла� биз �әварилә-
ри өлүмә мә�кум едилмишләр,

кими, мејдана ахырынҹы ола-
раг чыхарыб, чүнки биз дүн-
ја үчүн, мәләкләр вә инсанлар
үчүн бир тамашаја чеврилми-
шик.- 10 Мәси�ә ҝөрә бизи
ағылсыз сајырлар,¸ сиз исә Мә-
си�ин давамчысы олдуғунуз
үчүн өзүнүзү ағыллы �есаб
едирсиниз. Биз зәифик, сиз
исә ҝүҹлүсүнүз, сиз �өрмәт-
лисиниз, биз исә рүсвајчылыг
ичиндәјик. 11 Индијәдәк аҹ-
сусузуг,/ әјин-башымыз ним-
дашдыр, дөјүлүрүк1, евсиз-
ешиксизик, 12 ағыр зә�мәт-
лә ишләјирик.À Бизи писләјир-
ләр, биз алгыш охујуруг.3 Бизи
тәгиб едирләр, сәбирлә дөзү-
рүк.4 13 Үстүмүзә гара јахан-
лара мүлајим ҹаваб веририк.S

Индијәдәк дүнјанын ҝөзүндә
зир-зибил вә тулланты кими-
јик.

14 Елә билмәјин ки, бунла-
ры сизи хәҹаләтли етмәк үчүн
јазырам, хејр, сизи өз севимли
балаларым билиб сизә өјүд-нә-
си�әт верирәм. 15 Сизә Мә-
си�ин ардынҹа ҝетмәји өјрә-
дән минләрлә мүрәббиниз
олса да, атаныз чох дејил. Чүн-
ки мән Мәси� Иса вә мүждә
васитәсилә сизин атаныз ол-
дум.m 16 Буна ҝөрә дә јалва-
рырам, мәндән нүмунә ҝөтү-
рүн. U 17 Ағаја хидмәтдә әзиз
баламы, сәдагәтли Тимутини
дә бундан өтрү јаныныза ҝөн-
дәрирәм. О, �әр јердә, бү-
түн јығынҹагларда Мәси� Иса-
ја хидмәтдәV ишләтдијим тә-
лим үсулларыны јадыныза са-
лаҹаг.

18 Аранызда бәзиләри елә
ловғаланыр ки, елә бил, мән
бир дә оралара ҝәлмәјәҹә-
јәм. 19 Анҹаг Је�ова мәслә-
�әт билсә, мән бу јахынларда
јаныныза ҝәлиб бу ловға-ловға
данышанларын �үнәрини ҝө-
рәҹәјәм. Онларын сөзләри исә
мәни гәтијјән марагландыр-
мыр. 20 Ахы инсанын Алла-
�ын Падша�лығына табе ол-
масы онун сөзләриндән јох,
Алла�ын гүввәси илә етдији
ишләрдән ҝөрүнүр. 21 Нә де-
јирсиниз? Јаныныза дәјәнәк-
лә,* јохса мә�әббәт вә �әлим-
ликлә ҝәлим?

5 Мәнә хәбәр чатыб ки, сиз-
дә әхлагсызлыға�+ јол ве-

рилир, өзү дә елә бир әхлаг-
сызлыға ки, беләси �еч иман-
сызларын арасында да јохдур.
Араныздан бир нәфәр атасы-
нын арвады илә јашајыр.,

2 Сиз исә хәҹаләт чәкмәк- вә
белә иш ҝөрәни араныздан кә-
нар етмәк әвәзинә �әлә бир ду-
руб өјүнүрсүнүз?¸ 3 Мән ја-
нынызда олмасам да, үрәјим
сизинләдир вә јаныныздајам-
мыш кими бу иши ҝөрән адама
артыг �өкм кәсмишәм. 4 Сиз
Ағамыз Исанын ады илә бир
јерә јығышанда мәним ру�ән
вә Ағамыз Исанын ҝүҹү илә
аранызда олдуғуму биләрәк
5 �әмин адамы Шејтана тәс-
лим един/ ки, ҹисмани тәсир
мә�в едилсин� вә Ағанын ҝү-
нүндә јығынҹағын ру�у гору-
нуб сахланылсын.1

6 Өјүнмәјиниз јахшы дејил.
Мәҝәр билмирсиниз ки, аза-
ҹыг маја бүтүн хәмири аҹы-
дыр?À 7 Јени хәмир олмаг
үчүн кө�нә мајадан тәмизлә-
нин. Ахы Пасха гузумуз Мә-
си�3 артыг гурбан верилди-
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ји үчүн сиз мајасызсыныз.*

8 Буна ҝөрә дә ҝәлин кө�-
нә маја, јахуд пислик вә јаман-
лыг мајасы илә јох, мајасыз сә-
мимијјәт вә �әгигәт чөрәкләри
илә бајрам едәк.+

9 Мән сизә јазмышдым ки,
да�а әхлагсызларла отуруб-
дурмајасыныз. 10 Мән дүн-
јадакы, бүтүн әхлагсызлары,
јахуд аҹҝөзләри, сојғунчула-
ры вә ја бүтпәрәстләри нәзәр-
дә тутмурдум, јохса дүнјадан
чыхыб-ҝетмәли олардыныз.-

11 Инди исә сизә јазырам ки,
өзүнү гардаш адландырыб әх-
лагсызлыг едән, аҹҝөз,¸ бүтпә-
рәст, ички дүшкүнү олан,/

тә�гирамиз данышан вә ја сој-
ғунчулуг едәнлә1 да�а отуруб-
дурмајасыныз�,À беләси илә
�әтта бир сүфрәјә дә әјләшмә-
јәсиниз. 12 Јығынҹагдан кә-
нарда оланлары мү�акимә ет-
мәк мәним ишим дејил. Сиз
јығынҹагдакылары мү�акимә
един, 13 кәнар адамлары исә
Алла� мү�акимә едир.3 Белә-
ликлә, «пис адамы араныздан
јох един».4

6 Аранызда биринин диҝәри
илә чәкишмәси оландаS о,

мүгәддәсләрин јанына ҝетмәк
әвәзинә, неҹә ҹүрәт едиб мә�-
кәмәјә, имансызларын јаны-
на ҝедир? 2 Мәҝәр билмир-
синиз ки, дүнјаны мүгәддәс-
ләр мү�акимә едәҹәкләр?m Сиз
дүнјаны мү�акимә едәҹәкси-
низ, анҹаг хырда ишләрин га-
бағында аҹизсиниз? 3 Мәҝәр
билмирсиниз ки, биз мәләк-
ләри мү�акимә едәҹәјик? U Елә
исә, онда нәјә ҝөрә бу �әјата
аид мәсәләләри өзүмүз �әлл
етмәјәк? 4 Анҹаг әҝәр �әлл
едиләси ишләриниз варса,V

нәјә ҝөрә јығынҹағын бәјәнмә-
дији адамлары �аким сечир-

9B55 � �*fd/ YºZ*aS+ÀbS VÀaÀaSZS4D

синиз? 5 Бунлары сизи утан-
дырмаг үчүн дејирәм. Мәҝәр
гардашлар арасында �аким-
лик етмәк үчүн аранызда бир-
ҹә нәфәр дә �икмәтли адам
јохдур? 6 Анҹаг иш ҝөр нә
јерә чатыб ки, гардаш гарда-
шы мә�кәмәјә чәкиб апарыр,
өзү дә имансызларын габа-
ғына!

7 Әслиндә, бир-биринизлә
чәкишмәјиниз артыг сизин
мәғлубијјәтиниз демәкдир. Чә-
кишмәкдәнсә, нијә дә �аг-
сызлыға гатлашмајасыныз?*

Сизә фырылдаг ҝәлсәләр дә,
нәјә ҝөрә буна дөзмәјәсиниз?
8 Сиз исә �агсызлыг едир-
синиз, фырылдаг ҝәлирсиниз,
өзү дә кимә, гардашларыныза!

9 Мәҝәр билмирсиниз ки,
сале� олмајанлар Алла�ын
Падша�лығына ҝирмәјәҹәк-
ләр?+ Алданмајын. Нә әхлаг-
сызлар�,, нә бүтпәрәстләр,-

нә зинакарлар,¸ нә киши фа-
�ишәләр�,/ нә кишибазлар,1

10 нә оғрулар, нә тама�кар-
лар,À нә ички дүшкүнләри,3

нә тә�гирамиз данышанлар,
нә дә сојғунчулар Алла�ын
Падша�лығына ҝирмәјәҹәк-
ләр.4 11 Сизләрдән дә бәзи-
ләри белә иди. Анҹаг сиз Ал-
ла�ымызын ру�у илә вә Аға-
мыз Иса Мәси�ин ады илә јују-
луб тәмизләндиниз,S мүгәддәс
едилдиниз,m сале� сајылды-
ныз. U

12 Һәр шеји етмәјә �аггым
вар, анҹаг �әр шеј фајдалы де-
јил.V Һәр шеји етмәјә �аг-
гым вар, анҹаг нәјинсә мәни
идарә етмәсинә јол вермәрәм.
13 Јемәк гарын үчүн, гарын
да јемәк үчүндүр, лакин Ал-
ла� онларын �әр икисини јох
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едәҹәк.* Бәдән дә әхлагсызлыг
үчүн јох, Ағамыз үчүндүр,+

Ағамыз да бәдән үчүндүр.
14 Алла� Өз ҝүҹү, илә Ағамы-
зы дирилтдији- кими, бизи дә
дирилдәҹәк.¸

15 Мәҝәр билмирсиниз ки,
�әр биринизин бәдәни Мәси-
�ин бәдәнинин үзвүдүр?/ Белә
исә, Мәси�ин бәдәнинин үзвү-
нү ҝөтүрүб фа�ишәнин бә-
дәнинә ҹаламаг �еч мәнә ја-
рашар? Ираг олсун! 16 Јохса
билмирсиниз ки, фа�ишә илә
јахынлыг едән онунла бир бә-
дән олур? Ахы Алла� белә де-
јир: «Икиси бир бәдән ола-
ҹаг».1 17 Ағамызла бирлә-
шән исә онунла бир вә�дәт
тәшкил едир�.À 18 Әхлагсыз-
лыгдан гачын.3 Ишләнән ди-
ҝәр ҝүна�лар бәдәндән хариҹ-
дә ишләнир, лакин әхлагсыз-
лыгла мәшғул олан өз бә-
дәнинә гаршы ҝүна� ишләјир.4

19 Мәҝәр билмирсиниз ки, си-
зин бәдәниниз Алла�дан ҝә-
ләнS вә сиздә олан мүгәддәс
ру� үчүн бир мәбәддир?m Сиз
өзүнүзә мәхсус дејилсиниз, U

20 чүнки ба�а гијмәтә алын-
мысыныз.V Буна ҝөрә дә бәдә-
нинизләÄ Алла�ы шәрәфләнди-
рин.W

7 Сизин јаздығыныза ҝәл-
дикдә исә јахшысы будур

ки, киши гадына јахын дурма-
сын. 2 Анҹаг әхлагсызлыг�
баш алыб ҝетдији үчүн гој
�әр кишинин өз арвады,Y �әр
гадынын да өз әри олсун.Z

3 Гој әр арвадынын, арвад да
әринин е�тијаҹыны� өдәсин.\

4 Арвадын бәдәни өзүнүн јох,
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әрин ихтијарындадыр, әрин
дә бәдәни өзүнүн јох, арва-
дын ихтијарындадыр. 5 Бир-
биринизи әр-арвадлыг борҹун-
дан мә�рум етмәјин. Бу мүна-
сибәтләри јалныз икинизин дә
разылығы илә, дуаја вахт ајыр-
маг мәгсәдилә мүәјјән мүддәтә
сахлаја биләрсиниз. Сонра је-
нидән бир јердә олун ки, нәф-
синизә �аким ола билмәдији-
низдән Шејтан сизи имта�ана
чәкмәсин. 6 Јенә дә, әмр ет-
мирәм, буну бир изин кими ја-
зырам. 7 Амма истәрдим ки,
�амы мәним кими олсун. Һәр-
чәнд Алла� �әр кәсә бир
ҹүр әнам вериб:* биринә белә,
о бирисинә елә.

8 Субај кишиләрә вә дул га-
дынлара исә мәслә�әтим бу-
дур ки, мәним кими галсын-
лар.+ Бу, онлар үчүн јахшы
олар. 9 Амма өзләрини сах-
лаја билмирләрсә, гој евлән-
синләр, чүнки е�тирас ичин-
дә говрулмагданса, евләнмәк
јахшыдыр.,

10 Евлиләрә исә мән бу ҝөс-
тәриши верирәм, да�а доғрусу,
мән јох, Ағамыз: арвад әрин-
дән ајрылмасын.- 11 Әҝәр ај-
рылса, онда әрә ҝетмәсин, ја
да әри илә барышсын. Әр дә
арвадыны атмасын.¸

12 Диҝәрләринә исә мән де-
јирәм, бәли, Ағамыз јох, мән
дејирәм:/ әҝәр �әр �ансы бир
гардашын арвады иманда де-
јилсә, лакин онунла јашамаға
разыдырса, гој гардаш ону ат-
масын. 13 Һәр �ансы бир га-
дынын әри иманда дејилсә,
лакин онунла јашамаға ра-
зыдырса, гој гадын ондан ај-
рылмасын. 14 Чүнки иманда
олмајан әр арвады илә итти-
фагдан бә�рәләнир, ејнилә дә
иманда олмајан арвад гарда-
шымызла иттифагдан бә�рә-
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ләнир. Белә олмасајды, сизин
ушагларыныз натәмиз олар-
дылар, анҹаг бу �алда он-
лар мүгәддәсдирләр. 15 Ан-
ҹаг иманда олмајан тәрәф ај-
рылмаг истәјирсә, гој ајрыл-
сын. Бу �алда гардашымыз,
јахуд баҹымыз иманда олмајан
�әјат јолдашы илә јашамаға
мәҹбур дејил. Алла� сизи сүл�
ичиндә јашамаға чағырыб.*

16 Еј гадын, нә билирсән, бәл-
кә, әрини хилас етдин?+ Јахуд
да сән, еј әр, нә билирсән, бәл-
кә, арвадыны хилас етдин?

17 Је�ова �әр кәсә бир ҹүр
пај вериб, �әр кәс чағырылан-
да неҹә идисә, елә дә галсын.,

Бу ҝөстәриши бүтүн јығынҹаг-
лара верирәм. 18 Кимсә сүн-
нәтли чағырылыбса, гој өзү-
нү сүннәтсиз етмәсин.- Ким-
сә сүннәтсиз чағырылыбса,
гој сүннәт едилмәсин.¸ 19 Нә
сүннәт, нә дә сүннәтсизлик
бир мәна кәсб етмир./ Әсас
одур ки, инсан Алла�ын әмр-
ләринә риајәт етсин.1 20 Ча-
ғырыланда ким неҹә идисә,
гој елә дә галсын.À 21 Чағы-
рыланда гул идин? Фикир чәк-
мә.3 Амма азад ола биләрсән-
сә, белә фүрсәти әлдән бурах-
ма. 22 Чүнки гул икән Аға-
ја хидмәтә чағырылмыш адам
азад едилир вә Ағаја мәхсус
олур.4 Еләҹә дә азад икән ча-
ғырылмыш адам Мәси�ин гу-
лудур. 23 Сиз ба�а гијмәтә
алынмысыныз,S да�а инсанла-
рын гулу олмајын. 24 Гар-
дашлар, чағырыланда ким
неҹә идисә, гој Алла�ын өнүн-
дә елә дә галсын.

25 Субајларла� әлагәдар
Ағамыздан �еч бир ҝөстәриш
алмамышам,m анҹаг Ағанын
мәр�әмәти сајәсиндә сәдагәт-
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ли бир адам кими өз фикрими
сөјләјирәм. 26 Мәнҹә, инди-
ки чәтин шәраити нәзәрә ал-
саг, јахшы оларды ки, �әр кәс
олдуғу кими галсын. 27 Ев-
лисән? Ајрылмаг үчүн бә�а-
нә ахтарма.* Арвадын јохдур-
са, арвад ахтарма. 28 Амма
евләнсән дә, ҝүна� етмәзсән.
Субај адам да аилә гурса, ҝү-
на� етмәз. Анҹаг беләләри �ә-
јатда јени чәтинликләрлә үз-
ләшәҹәкләр. Мән исә сизи го-
румаг истәјирәм.

29 Гардашлар, буну да би-
лин ки, артыг вахт азалыб.+

Буна ҝөрә дә гој арвады олан
арвадсыз кими, 30 ағлајан ағ-
ламајан кими, севинән севин-
мәјән кими, мал алан малы
олмајан кими, 31 бу дүнјадан
бә�рәләнән ондан там шәкил-
дә бә�рәләнмәјән кими олсун,
чүнки бу дүнјанын сә�нәси
дәјишир. 32 Мән истәмирәм
ки, сиз фикир чәкәсиниз. Су-
бај киши Ағаја мәхсус шејлә-
рин гајғысыны чәкир, Ағанын
�үсн-рәғбәтини газанмаға ча-
лышыр. 33 Евли адам исә ар-
вадыны разы салмаг үчүн дүн-
јаја мәхсус шејләрин дәрдини
чәкир., 34 О, ики јерә бөлү-
нүр. Әрсиз гадын вә субај гыз
да Ағаја мәхсус шејләрин гај-
ғысыны чәкир- ки, �әм ҹисмән,
�әм ру�ән пак олсун. Әрли
гадын исә әрини разы сал-
маг үчүн дүнјаја мәхсус шејлә-
рин дәрдини чәкир. 35 Буну
сизин хејриниз үчүн дејирәм.
Елә дүшүнмәјин ки, әл-голу-
нузу бағламаг истәјирәм. Хејр,
сизи дүзҝүн давранмаға вә
даима, јајынмадан Ағаја хид-
мәт етмәјә тәшвиг етмәк истә-
јирәм.

36 Кимсә е�тирасыны ҹи-
ловлаја билмирсә вә артыг
ҝәнҹлијинин гајнар чағы өтүб-
сә, гој белә етсин: евләнмәк
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истәјирсә, гој евләнсин. О,
ҝүна� етмир.* 37 Лакин ким-
сә буна е�тијаҹ дујмурса, гә-
рарында әзмлидирсә, ирадәси
мө�кәмдирсә, �әмчинин үрә-
јиндә субај галмағы гәт едиб-
сә, о, хејир тапаҹаг.+ 38 Бе-
ләликлә, евләнән хејир тапыр,
субај галан исә да�а чох хејир
тапаҹаг.,

39 Әр сағ икән арвад она
бағлыдыр.- Әҝәр әри өлүм ју-
хусуна ҝетсә, гадын азад-
дыр вә истәдији адама әрә
ҝедә биләр, бир шәртлә ки,
о адам Ағанын јолунда олсун.¸

40 Анҹаг зәннимҹә, гадын ол-
дуғу кими галса, да�а хошбәхт
олар. Елә дүшүнүрәм ки, мән-
дә дә Алла�ын ру�у вар.

8 Бүтләрә тәгдим едилмиш
гидаја ҝәлдикдә,/ бу ба-

рәдә �амымызын билији вар.1

Билик инсаны гүррәләнди-
рир, мә�әббәт исә ру�ән мө�-
кәмләндирир.À 2 Ким дүшү-
нүр ки, нә исә билир, әслиндә,
онун �әлә лазымынҹа билији
јохдур. 3 Амма ким Алла�ы
севирсә, Алла� ону таныјыр.

4 О ки галды бүтләрә тәг-
дим едилмиш гиданын јејил-
мәсинә,3 биз билирик ки, бүт
�еч нәдир, тәк олан Алла�дан
башга Алла� јохдур.4 5 Һәр-
чәнд ҝөјдә вә ја јердә «алла�»
дејиләнләр вар вә доғрудан
да, чохлу «алла�лар» вә «аға-
лар» мөвҹуддур,S 6 амма би-
зим үчүн тәк бир Алла� вар.m

О, Атамыздыр,U �әр шеј Ондан-
дыр вә биз Онун үчүнүк.V Һәм-
чинин бир Ағамыз вар, Иса
Мәси�. Һәр шеј онун васитәси-
ләдир,Ä биз дә онун васитәси-
лә јарадылмышыг.

7 Лакин буну �амы дәрк ет-
мир.W Чүнки бәзиләри әввәл-
ләр бүтләрә ибадәт етдикләри
үчүн �әлә дә једикләри шеји
бүтә тәгдим едилмиш гурбан

сајырлар.* Белә адамларын
виҹданы зәиф олдуғундан лә-
кәләнир.+ 8 Амма гида бизи
Алла�а јахынлашдырмыр., Је-
мириксә, �еч нә итирмирик, је-
јириксә дә �еч нә газанмы-
рыг.- 9 Анҹаг диггәтли олун
ки, сизин �үгугунуз зәифлә-
ри јыхмасын.¸ 10 Әҝәр зәиф
адам сәни, билик са�ибини
бүтләрин мәбәдиндә сүфрә ар-
хасында әјләшән ҝөрәрсә, мә-
ҝәр онун виҹданы ону бүтләрә
тәгдим едилмиш гиданы јемә-
јә сөвг етмәз? 11 Сән өз би-
лијинлә зәиф адамы, гардашы-
ны мә�в едирсән. Һәрчәнд Мә-
си� онун уғрунда өз �әјатыны
фәда едиб./ 12 Сиз белә �әрә-
кәтләринизлә гардашларыны-
за гаршы ҝүна� едиб онларын
зәиф виҹданыны1 јаралајанда
Мәси�ә гаршы ҝүна� едирси-
низ. 13 Буна ҝөрә дә гида
гардашымын иманына хәләл
јетирирсә, мән бир дә әт јемә-
рәм ки, гардашымын јыхылма-
сына баис олмајым.À

9 Мәҝәр истәдијими етмәјә
�аггым јохдур? Мән �әва-

ри� дејиләм? Мәҝәр мән Аға-
мыз Исаны ҝөрмәмишәм?3 Сиз
Ағанын јолунда чәкдијим зә�-
мәтин нәтиҹәси дејилсиниз?
2 Башгалары үчүн �әвари ол-
масам да, сизин үчүн, сөзсүз
ки, �әваријәм! Чүнки сиз Ағаја
хидмәтдә мәним �әварилијими
тәсдиг едән мө�үрсүнүз.

3 Мәни мү�акимә едәнләрә
исә өз мүдафиәм үчүн деји-
рәм: 4 мәҝәр бизим јејиб-ич-
мәјә �аггымыз јохдур? 5 Би-
зим дә иманда олан арвад ал-
маға,4 о бири �әвариләр ки-
ми, Ағамызын гардашларыS вә
Кифаm кими, арвадымызы өзү-
мүзлә ҝөтүрмәјә �аггымыз јох-
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дур? 6 Јохса јалныз Барнәба*

илә мән доланмаг үчүн ишлә-
мәјә борҹлујуг? 7 Һеч өз �е-
сабына хидмәт едән әсҝәр
олур? Мәҝәр үзүмлүк салан
онун мејвәсиндән јемир?+ Һан-
сы чобан сүрүдәки �ејванла-
рын сүдүндән ичмир?

8 Елә билмәјин ки, дедиклә-
рим инсани бахышлара әсас-
ланыр. Мәҝәр Ганун да бунла-
ры демир? 9 Мусанын Гану-
нунда јазылыб: «Хырман чәкән
өкүзә бурунтаг тахма»., Сиз-
ҹә, Алла� өкүзләрин гејдинә
галыр? 10 Јохса бунлары би-
зим үчүн дејир? Бәли, бунлар
биздән өтрү јазылыб, чүнки
јери шумлајан да, дән дөјән дә
үмид етмәлидир ки, өз пајыны
алаҹаг.

11 Аранызда ру�ани тохум-
лар әкмишиксә, мадди е�ти-
јаҹларымыз үчүн сиздән мә�-
сул бичсәк, нә бөјүк шејдир?-

12 Әҝәр башгаларынын буна
�аггы чатырса, онда бизим
�аггымыз да�а чох чатмыр-
мы? Анҹаг биз бу �аггымыздан
истифадә етмирик.¸ Һәр шејә
гатлашырыг ки, Мәси� барә-
синдәки мүждәнин јајылмасы-
на мане олмајаг./ 13 Мәҝәр
билмирсиниз ки, мәбәддә мү-
гәддәс вәзифәләри иҹра едән-
ләр мәбәддәки шејләрдән је-
јирләр вә гурбанҝа�ын јанын-
да хидмәт едәнләрә гурбан-
ҝа�дан пај чатыр?1 14 Ејнилә
Ағамыз да ҝөстәриш вериб ки,
мүждәни јајанлар мүждәнин
сајәсиндә долансынлар.À

15 Мән исә бунларын �еч
бириндән истифадә етмәми-
шәм.3 Бу сөзләри дә она ҝөрә
јазмырам ки, мәним үчүн бун-
лары едәсиниз, чүнки өләрәм,
амма гојмарам ки, кимсә мә-
ним ифтихарымы пуч етсин!4

16 Мүждәни тәблиғ едирәмсә,
өјүнмәјә �еч бир әсасым јох-

дур, чүнки бу, мәним борҹум-
дур. Әҝәр тәблиғ етмирәмсә,
вај �алыма!* 17 Буну өз хо-
шумла етсәм дә, мүкафатым
вар, көнүлсүз етсәм дә, мәнә
�әвалә едилмиш нөкәрбашы
вәзифәсини јеринә јетирирәм.+

18 Бәс мәним мүкафатым нә-
дир? Мүкафатым одур ки, мүж-
дәни чатдыраркән ону тәмән-
насыз тәблиғ едим вә беләҹә,
онун мәнә вердији ихтијардан
суи-истифадә етмәјим.

19 Һәрчәнд �еч кәсдән асы-
лылығым јохдур, амма Мәси-
�ин јолуна да�а чох адам ҝә-
тирмәк үчүн �амы үчүн гул
олдум. 20 Јә�удиләри бу јола
ҝәтирмәк үчүн јә�удиләрлә јә-
�уди олдум., Ганунун �өкмү
алтында оланлары ҝәтирмәк
үчүн онларла ганунун �өкмү
алтында олан адам кими дав-
рандым, �албуки өзүм ганунун
�өкмү алтында дејиләм.-

21 Өзүм Алла�ын ганунуна
риајәт едиб Мәси�ин гануну-
нун¸ �өкмү алтында олдуғум
�алда, ганунун �өкмү алтын-
да олмајанлары бу јола ҝәтир-
мәкдән өтрү онлар үчүн га-
нунун �өкмү алтында олмајан
адам кими олдум. 22 Зәифлә-
ри ҝәтирмәк үчүн онларла
зәиф кими даврандым./ Һәр
ҹүр адам үчүн �әр шеј ол-
дум ки, �әр ҹүр васитәдән ис-
тифадә едиб кимләрисә хилас
едә билим. 23 Һәр шеји мүж-
дә наминә едирәм ки, ону баш-
галарына чатдыра билим.1

24 Мәҝәр билмирсиниз ки,
јарышда иштирак едән гачыш-
чыларын �амысы гачса да, јал-
ныз бири мүкафата лајиг ҝөрү-
лүр? Сиз дә елә гачын ки, мү-
кафаты аласыныз.À 25 Јарыш
иштиракчысы �әр шејдә өзүнә
�аким олур. О, бүтүн бунлары
солуб ҝедән чәләнҝдән өтрү,3

биз исә солмаз чәләнҝдән
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өтрү едирик.* 26 Буна ҝөрә
дә мән мәгсәдсиз гачмырам,+

јумруғу елә атырам ки, зәрбәм
боша чыхмасын. 27 Бәдәни-
мә ҹәфа вериб, ону көлә кими
өзүмә табе етдирирәм ки, баш-
галарына тәблиғ едә-едә өзүм
Алла�ын разылығыны итирмә-
јим.

10 Гардашлар, истәјирәм
ки, аҝа� оласыныз. Әҹ-

дадларымызын �амысы булу-
дун алтында идиләр- вә �а-
мысы дәниздән кечди.¸ 2 Он-
лар булудун алтында дәниздән
кечәрәк Мусанын давамчы-
лары кими вәфтиз олундулар.
3 Һамысы ејни ру�ани гида-
дан једи/ 4 вә ејни ру�ани су-
дан ичди.1 Чүнки әҹдадлары-
мыз онлары мүшајиәт едән ру-
�ани гајадан ичирдиләр. Бу
гаја Мәси�и тәмсил едирди.À

5 Бунунла белә, онларын әксә-
ријјәти Алла�ын наразылығы-
на туш ҝәлди, онлар сә�рада
өлдүләр.3

6 Бүтүн бунлар бизә ибрәт
олмалыдыр ки, биз дә онлар
кими, зәрәрли шејләри арзу-
ламајаг.4 7 Онлардан бәзилә-
ри кими, бүтпәрәст олмајаг,
неҹә ки јазылыб: «Онлар јејиб-
ичдиләр вә галхыб шәнлән-
мәјә башладылар».S 8 Һәмчи-
нин онлардан бәзиләри кими
әхлагсызлыг етмәјәк. Онлар
әхлагсызлыг етдиләр вә бир
ҝүнүн ичиндә ијирми үч мин
адам өлдү.m 9 Је�ованы сы-
намајаг. U Онлардан бәзиләри
Ону сынаға чәкди вә илан-
лар онлары чалыб өлдүрдү.V

10 Һәм дә дејинҝән олмајаг,
ахы онлар да дејинирдиләрÄ

вә ахырда мәләк онлары мә�в
етди.W 11 Бүтүн бунлар иб-
рәт кими онларын башына
ҝәлди вә бу дөврүн сонунда ја-
шајан бизләр үчүн хәбәрдар-
лыгY мәгсәдилә јазылыб.

12 Буна ҝөрә дә мө�кәм
дајандығыны дүшүнән адам
е�тијатлы олсун ки, јыхыл-
масын.* 13 Үзләшдијиниз сы-
нагларда гејри-ади бир шеј јох-
дур, �амы белә сынагларла үз-
ләшир.+ Анҹаг Алла� вәфалы
Алла�дыр, О гојмаз ки, сиз ҝү-
ҹүнүз чатмајан сынаглара мә-
руз галасыныз., Сынаг вахты
дөзә биләсиниз дејә, сизә чы-
хыш јолу да ҝөстәрәҹәк.-

14 Әзизләрим, буна ҝөрә
дә бүтпәрәстликдән гачын.¸

15 Мән сизинлә дәрракәли
адамлар кими данышырам.
Инди өзүнүз гәрар верин.
16 Мәҝәр барәсиндә шүкүр
етдијимиз шүкран ҹамы Мә-
си�ин ганыны тәмсил етмир?/

Јахуд бөлдүјүмүз чөрәк Мәси-
�ин бәдәнини тәмсил етмир?1

17 Мадам ки чөрәк бирдир,
биз дә чох олсаг да, бир бәдә-
ник,À чүнки �амымыз бир чө-
рәкдән јејирик.

18 Исраил халгына фикир
верин. Мәҝәр гурбандан је-
јән гурбанҝа�ла ортаг олмур?3

19 Бунунла нә демәк истәји-
рәм? Демәк истәјирәм ки, бүт,
јахуд бүтә тәгдим едилмиш
гурбанын бир мәнасы вар?
20 Јох, дедијим одур ки, баш-
га халглар гурбанлары Алла�а
јох, ҹинләрә ҝәтирирләр.4 Мән
исә истәмирәм ки, сиз ҹинләр-
лә ортаг оласыныз.S 21 Сиз
�әм Је�ованын ҹамындан, �әм
дә ҹинләрин ҹамындан ичә
билмәзсиниз. Сиз �әм «Је-
�ованын сүфрәсиндән»,m �әм
дә ҹинләрин сүфрәсиндән јејә
билмәзсиниз. 22 Јохса «Је-
�ованы аҹыгландырмаг» истә-
јирик?U Мәҝәр биз Ондан ҝүҹ-
лүјүк?

23 Һәр шејә изин вар, анҹаг
�әр шеј инсана фајда ҝәтир-
мир. Һәр шејә изин вар, анҹаг
�әр шеј инсаны ру�ән мө�кәм-
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ләндирмир.* 24 Гој �еч кәс
өз хејрини дүшүнмәсин, баш-
гасынын хејрини дүшүнсүн.+

25 Әт базарында сатылан
�әр шеји сорғу-суалсыз, тә-
миз виҹданла јејин, 26 чүн-
ки «јер вә онун үзәриндә-
ки �әр шеј Је�ованындыр».,

27 Әҝәр иманда олмајан адам
сизи евинә дәвәт етсә вә сиз
ҝетмәк истәсәниз, габағыны-
за нә гојсалар, сорғу-суалсыз,
тәмиз виҹданла јејин. 28 Иш-
дир, кимсә «бу гурбанлыг-
дыр», — десә, онда буну сизә
дејәнә ҝөрә вә виҹдана ҝөрә
јемәјин.- 29 Виҹдан дејәркән
сизинкини јох, �әмин адамын
виҹданыны нәзәрдә тутурам.
Ахы нәјә ҝөрә башгасынын
виҹданы мәним азадлығымы
мү�акимә етсин?¸ 30 Әҝәр
шүкүр едиб јејирәмсә, нијә
шүкүр етдијим шејдән өтрү
кимсә мәним �аггымда пис да-
нышсын?/

31 Буна ҝөрә дә истәр јејән-
дә, ичәндә, истәрсә дә башга
бир иш ҝөрәндә �әр шеји елә
един ки, Алла� шәрәфләнсин.1

32 Иман јолунда нә јә�удиләр,
нә јунанлар, нә дә Алла�ын јы-
ғынҹағы үчүн манеә олмајын.À

33 Неҹә ки мән дә чох ада-
мын хилас олмасы үчүн өзү-
мүн јох, башгаларынын јахшы-
лығыны дүшүнүрәм,3 �амыны
�әр шејдә разы салмаға чалы-
шырам.4

11 Мән Мәси�дән нүмунә
ҝөтүрдүјүм кими, сиз дә

мәндән нүмунә ҝөтүрүн.S

2 Һәр мәсәләдә мәни ха-
тырладығыныз үчүн, өјрәтди-
јим шејләрә садиг галдығы-
ныз үчүн сизи тәрифләјирәм.
3 Амма буну да билмәјини-
зи истәјирәм ки, �әр кишинин
башы Мәси�,m гадынын башы
киши, U Мәси�ин башы исә Ал-
ла�дыр.V 4 Башыөртүлү дуа

вә ја пејғәмбәрлик едән киши
башыны рүсвај едир. 5 Га-
дын да дуа вә ја пејғәмбәр-
лик едәркән* башыны өртмә-
јәндә башыны рүсвај едир,
чүнки белә гадынла башы ке-
чәл гырхылмыш гадын� ара-
сында фәрг јохдур. 6 Әҝәр га-
дын башыны өртмүрсә, гој са-
чыны кәсдирсин, лакин онун
үчүн сачыны кәсдирмәк, јахуд
башыны кечәл етмәк рүсвај-
чылыгдырса, онда гој башыны
өртсүн.

7 Киши башыны өртмәмә-
лидир, чүнки киши Алла�ын
бәнзәри+ вә шәрәфидир, га-
дын исә кишинин шәрәфидир.
8 Киши гадындан јох, гадын
кишидән јарадылыб., 9 Үстә-
лик, киши гадын үчүн јох, га-
дын киши үчүн јарадылмыш-
ды.- 10 Буна ҝөрә дә мәләк-
ләрдән өтрү гадынын башын-
да табелик рәмзи олмалыдыр.¸

11 Диҝәр тәрәфдән Ағанын
јығынҹағында гадын кишисиз,
киши дә гадынсыз мөвҹуд ола
билмәз. 12 Чүнки гадын ки-
шидән олдуғу/ кими, киши дә
гадын васитәсилә дүнјаја ҝә-
лир. Лакин �әр шеј Алла�дан-
дыр.1 13 Бир дүшүнүн: �еч
Алла�а башыачыг дуа етмәк га-
дына јарашар? 14 Мәҝәр тә-
биәт өзү өјрәтмир ки, киши
үчүн узун сач шәрәфсизлик-
дир? 15 Гадын үчүнсә узун
сач шәрәфдир, чүнки сач она
баш өртүјү кими верилиб.
16 Ким башга бир адәтә риајәт
етмәк истәјирсә, гој билсин ки,
нә биздә, нә дә Алла�ын јығын-
ҹагларында ајры адәт јохдур.

17 Амма бу нәси�әтләри ве-
рәркән сизи тәрифләмирәм,
чүнки сиз бир јерә јығышан-
да хејирдән чох зәрәр олур.
18 Әввәла, ешитдијимә ҝөрә,
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сиз бир јерә јығышанда ара-
нызда ихтилафлар јараныр.
Елә дүшүнүрәм ки, бу хәбәр-
дә мүәјјән гәдәр �әгигәт вар.
19 Әслинә галса, аранызда
дәстәбазлыг олмалыдыр* ки,
Алла�ын бәјәндији адамлар
бәлли олсун.

20 Сиз бир јерә топлашан-
да, әслиндә, Ағанын шам је-
мәјини јемәк үчүн топлаш-
мырсыныз.+ 21 Чүнки Аға-
нын шам јемәјини јемәк вах-
ты ҝәләндә �әр кәс әввәлҹә
өз шам јемәјини јејир, нәти-
ҹәдә кимиси аҹ галыр, кимиси
сәрхош олур. 22 Мәҝәр јејиб-
ичмәк үчүн евиниз јохдур?
Алла�ын јығынҹағына �өрмәт
гојмурсунуз? Касыблары утан-
дырмаг истәјирсиниз? Сизә нә
дејим? Тәрифләјим? Јох, бу
ишә ҝөрә тәрифләмәјәҹәјәм.

23 Мән Ағадан алдығы-
мы сизә чатдырмышам. Аға-
мыз Иса әлә вериләҹәји ҝеҹә,

бир чөрәк ҝөтүрдү, 24 шү-
күр едиб ону бөлдү вә деди:
«Бу чөрәк сизин уғрунузда
фәда едилән бәдәними тәм-
сил едир.- Хатирәми јад ет-
мәк үчүн буну �әмишә един».¸

25 Шам јемәјини јејәндән сон-
ра о, ҹамы ҝөтүрдү/ вә ејни
шеји едиб деди: «Бу ҹам ганым
әсасында1 бағланан јени ә�ди
тәмсил едир.À Һәр дәфә бун-
дан ичәндә хатирәми јад едә-
рәк белә един».3 26 Чүнки
Аға ҝәләнәдәк �әр дәфә бу чө-
рәкдән јејәндә вә ҹамдан ичән-
дә онун өлүмүнү бәјан етмиш
олурсунуз.

27 Ким чөрәкдән вә Аға-
нын ҹамындан налајиг тәрздә
јејиб-ичирсә, Ағанын бәдәнинә
вә ганына гаршы ҝүна� едир.
28 Гој әввәлҹә �әр кәс өзү-
нү тәдгиг етсин4 вә ла-
јиг олуб-олмадығына әмин ол-
сун, ондан сонра чөрәкдән је-

јиб, ҹамдан ичсин. 29 Ким
јејиб-ичәндә бәдәнин дашыды-
ғы мәнаны дәрк етмирсә, өзү-
нү мә�кум едир. 30 Елә буна
ҝөрәдир ки, аранызда бир
чохлары зәиф вә хәстәдир-
ләр, хејлиси дә өлүм јухусуна�
ҝедиб.* 31 Әҝәр вәзијјәтими-
зин нә јердә олдуғуну ајырд ет-
сәк, мү�акимә олунмајаҹағыг.
32 Мү�акимә олунанда исә Је-
�ова бизи тәрбијәләндирир+

ки, бу дүнја илә бир јердә мә�-
кум едилмәјәк., 33 Беләлик-
лә, гардашлар, бу јемәји јемәк
үчүн јығышанда бир-бирини-
зи ҝөзләјин. 34 Ким аҹдырса,
гој евиндә јесин ки, �амыныз
мә�кум едилмәјәсиниз.- Галан
мәсәләләри исә өзүм ҝәләндә
јолуна гојаҹағам.

12 Ру�ани әнамлара¸ ҝәл-
дикдә исә, гардашлар,

истәмирәм бихәбәр оласыныз.
2 Өзүнүз дә билирсиниз ки,
башга халглара мәнсуб олан-
да� сизи ҹүрбәҹүр јоллар-
ла дилсиз-ағызсыз бүтләрә/

пәрәстишә сөвг едирдиләр.
3 Сизә демәлијәм ки, Алла-
�ын ру�унун тәсири илә даны-
шан адам �еч вахт: «Исаја лә-
нәт олсун», — демәз. «Иса Аға-
дыр!» сөзләрини дә мүгәддәс
ру�ун тәсири олмадан демәк
мүмкүн дејил.1

4 Әнамлар мүхтәлифдир,
анҹаг әнамлары верән ру� еј-
нидир.À 5 Хидмәт нөвләри дә
мүхтәлифдир,3 амма Аға бир-
дир. 6 Фәалијјәтләр дә мүх-
тәлифдир, лакин �амыја бу
ишләри ҝөрмәјә көмәк едән
Алла� бирдир.4 7 Мүгәддәс
ру� өзүнү �әр кәсдә хејир-
ли мәгсәд үчүн бүрузә верир.S

8 Биринә ру� васитәсилә �ик-
мәтлә данышмаг, о бирисинә
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ејни ру�ла биликлә данышмаг
габилијјәти верилир. 9 Кими-
синә �әмин ру�ла иман*, кими-
синә шәфа вермәк әнамы,+

10 кимисинә гүдрәтли ишләр
ҝөрмәк,, кимисинә пејғәмбәр-
лик етмәк, кимисинә ил�ам ал-
мыш сөзләри дәрк етмәк,- ки-
мисинә мүхтәлиф дилләрдә да-
нышмаг,¸ кимисинә дә бу дил-
ләрдән тәрҹүмә етмәк әнамы
верилир./ 11 Бүтүн бу ишлә-
ри �әјата кечирән ејни мүгәд-
дәс ру�дур. О истәдији кими
�әр кәсә бир ҹүр әнам верир.

12 Бәдән бир олдуғу �алда,
чохлу үзвдән ибарәтдир. Бәдә-
нин чохлу үзвү олса да, онла-
рын �амысы бир бәдәни тәш-
кил едир.1 Мәси�ин бәдәни дә
беләдир. 13 Доғрудан да, ис-
тәр јә�уди олаг, истәр јунан,
истәр гул олаг, истәр азад
адам — биз �амымыз бир бә-
дән олмаг үчүн бир ру�да вәф-
тиз едилиб бир ру�у алмышыг.

14 Бәдән бир үзвдән јох, чох
үзвдән ибарәтдир.À 15 Мәҝәр
ајаг «мән әл олмадығым үчүн
бәдәнин үзвү дејиләм» демәк-
лә артыг бәдәнин үзвү олмур?
16 Мәҝәр гулаг «мән ҝөз олма-
дығым үчүн бәдәнин үзвү де-
јиләм» демәклә артыг бәдәнин
үзвү олмур? 17 Бәдән тәкҹә
ҝөздән ибарәт олсајды, ешит-
мәк мүмкүн олмазды. Бәдән
тәкҹә гулагдан ибарәт олсај-
ды, иј дујмаг мүмкүн олмазды.
18 Анҹаг Алла� бәдән үзвлә-
рини истәдији кими јерләшди-
риб.

19 Һамысы ејни үзв олсај-
ды, бу, �еч бәдән оларды?
20 Бәли, үзв чох, бәдән исә
бирдир. 21 Ҝөз әлә: «Сән
мәнә лазым дејилсән», — дејә
билмәз. Јахуд баш ајагла-
ра: «Сиз мәнә лазым дејилси-
низ», — дејә билмәз. 22 Там
әксинә, мә�з бәдәнин да�а

зәиф �есаб едилән үзвләри
зәруридирләр. 23 Һәмчинин
нисбәтән шәрәфсиз сандығы-
мыз �иссәләрә да�а бөјүк шә-
рәф ҝөстәририк.* Бунунла да
бәдәнимизин јарашыгсыз �ис-
сәләри илә әдәблә давраны-
рыг, 24 чүнки бәдәнимизин
јарашыглы �иссәләринин �еч
нәјә е�тијаҹы јохдур. Алла�
бәдәни белә јарадыб: шәрәфә
е�тијаҹ дујулан �иссәни да�а
шәрәфли едиб. 25 Беләлик-
лә, бәдән үзвләри арасында
ихтилаф олмамалыдыр, �амы-
сы бир-биринин гејдинә галма-
лыдыр.+ 26 Бәдәнин бир үзвү
әзијјәт чәкирсә, онунла бир-
ликдә бүтүн үзвләр дә әзиј-
јәт чәкир., Әҝәр бир үзв шәрә-
фә јетиширсә, онунла бирлик-
дә бүтүн үзвләр дә севинир.-

27 Сиз Мәси�ин бәдәниси-
низ¸ вә ајрылыгда �әр бириниз
бәдән үзвүсүнүз./ 28 Алла�
үзвләри јығынҹагда бу арды-
ҹыллыгла тәјин едиб: бирин-
ҹи �әвариләр1, икинҹи пеј-
ғәмбәрләрÀ, үчүнҹү мүәллим-
ләр3, бунлардан сонра гүд-
рәтли ишләр ҝөрәнләр,4 да�а
сонра шәфа вермә әнамы олан-
лар,S јардым ишләри илә мәш-
ғул оланлар, рә�бәрлик ет-
мәкm вә мүхтәлиф дилләрдә
данышмаг габилијјәти олан-
лар. U 29 Мәҝәр �амы �әва-
ридир? Мәҝәр �амы пејғәм-
бәрдир? Һамы мүәллимдир?
Һамы гүдрәтли ишләр ҝөрүр?
30 Мәҝәр �амы шәфа верир?
Һамы мүхтәлиф дилләрдә да-
нышыр?V Һамы тәрҹүмә едир?Ä

31 Да�а бөјүк әнамлара ҹан
атын.W Инди исә сизә мүкәм-
мәл бир јол ҝөстәрәҹәјәм.Y

13 Әҝәр мән инсанларын вә
мәләкләрин дилиндә да-

нышырамса, амма мә�әббә-
тим јохдурса, онда дангылда-
јан мис аләтдән, ҹинҝилдәјән
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синҹдән �еч нә илә фәрглән-
мирәм. 2 Әҝәр пејғәмбәрлик
әнамым варса, бүтүн мүгәд-
дәс сирләрә вә биликләрә ји-
јәләнмишәмсә,* дағлары јерин-
дән тәрпәдәҹәк дәрәҹәдә ҝүҹ-
лү иман са�ибијәмсә, лакин
мә�әббәтим јохдурса, мән �еч
нәјәм.+ 3 Әҝәр инсанлары је-
диртмәк үчүн бүтүн вары-
мы,, јохуму пајласам, өјүнмәк
үчүн �әјатымы фәда етсәм,
амма мә�әббәтим олмаса,- бун-
дан мәнә нә фајда?

4 Мә�әббәт¸ сәбирли/ вә
хејирха�дыр1. Мә�әббәт па-
хыл�À дејил, ловғаланмыр, гүр-
рәләнмир3, 5 налајиг давран-
мыр�,4 өз хејрини ҝүдмүр,S тез
өзүндән чыхмыр,m она еди-
лән пислијин �есабыны тут-
мур. U 6 Һагсызлыға севин-
мир,V әксинә, �әгигәтә шадла-
ныр. 7 Һәр шејә гатлашыр,Ä

�әр шејә инаныр,W �әр шејә
үмид едир,Y �әр шејә дөзүр.Z

8 Мә�әббәт �еч вахт тү-
кәнмир�. Пејғәмбәрлик әнамы
сона јетәҹәк, әҹнәби дилләр-
дә данышмаг әнамы гуртара-
ҹаг, мөҹүзәви јолла билик ал-
маг әнамы да арадан галхаҹаг.
9 Инди билијимиз \ мә�дуд вә
етдијимиз пејғәмбәрлик ната-
мамдыр. 10 Анҹаг тамлыг ҝә-
ләндә натамамлыг арадан гал-
хаҹаг. 11 Мән ушаг оланда
ушаг кими данышыр, �әр шеји
ушаг кими баша дүшүр, ушаг
кими дүшүнүрдүм. Инди исә
бөјүјүб киши олмушам, уша-
ға хас ҹә�әтләри гыраға гојму-
шам. 12 Чүнки �ал-�азырда
биз, санки, метал ҝүзҝүјә ба-
хыб орада думанлы сурәтләр
ҝөрүрүк, амма о вахт �әр шеји
үз-үзә ҝөрүрмүш кими, ајдын
ҝөрәҹәјик. Инди мән гисмән
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билирәм, анҹаг онда Алла�
мәни там таныдығы кими, мән
дә �әр шеји дәгигликлә билә-
ҹәјәм. 13 Бу үч шеј исә гала-
ҹаг: иман, үмид вә мә�әббәт.
Анҹаг мә�әббәт бунларын �а-
мысындан үстүндүр.*

14 Вар ҝүҹүнүзлә мә�әб-
бәтә ҹан атын. Ру�а-

ни әнамлара да ҹан атын, хү-
сусән дә пејғәмбәрлик әнамы-
на.+ 2 Мүхтәлиф дилләрдә да-
нышмаг әнамы, олан адам
инсанларла јох, Алла�ла даны-
шыр, чүнки о, мүгәддәс ру�
васитәсилә мүгәддәс сирлә-
ри- бәјан едир, амма дедијини
�еч кәс баша дүшмүр. 3 Пеј-
ғәмбәрлик едән исә өз сөзлә-
ри илә башгаларынын иманы-
ны мө�кәмләндирир, ру�лан-
дырыр вә онлара тәсәлли ве-
рир. 4 Башга дилдә данышан
тәкҹә өзүнүн, пејғәмбәрлик
едән исә јығынҹағын иманыны
мө�кәмләндирир. 5 Чох ис-
тәрдим ки, сиз �амыныз мүх-
тәлиф дилләрдә данышасы-
ныз,¸ анҹаг пејғәмбәрлик етсә-
низ,/ да�а јахшы олар. Бәли,
башга дилдә данышан јығын-
ҹағын иманынын мө�кәмлән-
мәси үчүн дедикләрини тәрҹү-
мә етмирсә, пејғәмбәрлик едән
ондан үстүндүр. 6 Гардаш-
лар, мән ҝәлиб сизинлә башга
дилдә данышсам, амма вә�ј1,
билик, пејғәмбәрликлә даныш-
масам, јахуд сизә бир шеј өј-
рәтмәсәм,À бунун сизә бир фај-
дасы дәјәр?

7 Ҹансыз әшјалар да, мисал
үчүн, неј дә, чәнҝ дә сәс чы-
харыр. Анҹаг неј, чәнҝ фәргли
сәсләри ајдын чыхармаса, он-
ларда �ансы �аванын чалын-
дығыны ким биләҹәк? 8 Доғ-
рудан да, кәрәнај ајдын сәс
чыхармаса, ким дөјүшә �а-
зырлашаҹаг? 9 Ејнилә дә, си-
зин сөзләриниз ајдын дејил-
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сә, дедикләринизи ким баша
дүшәҹәк? Онда бош-бошуна
данышаҹагсыныз. 10 Дүнја-
да фәргли-фәргли дилләр вар,
�амысы да баша дүшүлүр.
11 Әҝәр мән дејилән сөзүн
мәнасыны баша дүшмүрәмсә,
онда мән дә, данышан да бир-
биримиз үчүн әҹнәби олуруг.
12 Еләҹә дә сиз. Мадам ки сиз
ру�ун әнамларыны алмаға ҹан
атырсыныз, онда чалышын јы-
ғынҹағын иманыны мө�кәм-
ләндирән әнамлар сиздә бол
олсун.*

13 Буна ҝөрә дә башга дил-
дә данышан адам гој дуа ет-
син ки, өз дедикләрини тәрҹү-
мә едә билсин.+ 14 Әҝәр мән
башга дилдә дуа едирәмсә, әс-
линдә, буну мүгәддәс ру�ун
вердији әнам васитәсилә еди-
рәм, ағлым исә бикар галыр.
15 Бәс онда нә едим? Һәм мү-
гәддәс ру�ун әнамы илә, �әм
дә өз ағлымла дуа едәҹәјәм.
Һәм ру�ун әнамы илә, �әм
дә өз ағлымла мәд� нәғмәлә-
ри охујаҹағам. 16 Анҹаг сән
Алла�ы ру�ун әнамы илә тә-
риф едирсәнсә, аранызда олан
ади адам сәнин етдијин шүк-
рә неҹә «амин» десин, ахы о,
сәнин дедијини баша дүшмүр?
17 Дүздүр, Алла�а јахшы шү-
күр едирсән, ди ҝәл бунун
о адама хејри дәјмир. 18 Ал-
ла�а шүкүр олсун, мән си-
зин �амыныздан чох дилдә
данышырам. 19 Анҹаг јығын-
ҹаг арасында башга дилдә мин
сөз демәкдәнсә, өз ағлымла�
ики кәлмә сөз дејәрәм ки, ин-
санлар бир шеј өјрәнсин.,

20 Гардашлар, әглән ушаг
олмајын,- јеткин олун.¸ Пис-
лијә гаршы исә көрпә олун./

21 Төвратда� јазылыб: «Је�о-
ва белә дејир: “Мән бу адам-
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ларла јаделлиләрин дили илә,
јадларын ағзы илә данышаҹа-
ғам, анҹаг онда да бу халг
Мәни ешитмәк истәмәјәҹәк”».*

22 Буна ҝөрә дә мүхтәлиф
дилләрдә данышмаг әнамы
иманлылар үчүн јох, иман-
сызлар үчүн рәмздир,+ пеј-
ғәмбәрликләр исә имансызлар
үчүн јох, иманлылар үчүндүр.
23 Беләликлә, бүтүн јығынҹаг
бир јерә јығышан вахт �амы
мүхтәлиф дилләрдә данышса
вә бу заман ади адамлар, јахуд
имансыз адамлар ҝәлсә, онлар
нә фикирләшәр? Демәзләр ки,
бунларын башына �ава ҝәлиб?
24 Анҹаг �амыныз пејғәмбәр-
лик етсәниз вә бу заман иман-
сыз, јахуд ади адам ҝәлсә, си-
зин дедикләриниз сајәсиндә о,
өз сә�вини ҝөрәҹәк вә өзү-
нү јохламаға тәшвиг олунаҹаг.
25 Үрәјиндәки бүтүн сирләр
өзүнә бәлли олаҹаг вә о, үзүс-
тә дүшүб Алла�а сәҹдә гыла-
раг: «Һәгигәтән дә, Алла� си-
зинләдир»,, — дејәҹәк.

26 Гардашлар, бәс онда нә
едәк? Сиз бир јерә јығышан-
да кимсә мәзмур дејир, ким-
сә өјрәдир, кимсә алдығы вә�-
ји сөјләјир, кимсә башга дил-
дә данышыр, кимсә дә тәрҹү-
мә едир.- Елә един ки,
�әр шеј јығынҹағын иманы-
нын мө�кәмләнмәсинә хидмәт
етсин. 27 Башга дилдә да-
нышанларын сајы ики, узаг-
башы үч олсун. Гој онлар
нөвбә илә данышсынлар
вә кимсә дејиләнләри тәрҹү-
мә етсин.¸ 28 Әҝәр тәрҹүмә-
чи јохдурса, гој башга дилдә
данышан адам јығынҹагда сус-
сун, үрәјиндә Алла�ла да-
нышсын. 29 Һәмчинин гој
пејғәмбәрләрдән/ икиси вә ја
үчү данышсын, галанлары исә
дејиләнләрин мәғзинә вар-
сын. 30 Амма отуранлардан
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биринә вә�ј ҝәлсә, гој �әмин
вахт данышан суссун. 31 Сиз
�амыныз пејғәмбәрлик едә би-
ләрсиниз, амма бир-бир даны-
шын ки, �амы ру�лансын* вә
нә исә өјрәнә билсин. 32 Пеј-
ғәмбәрләр ру�ун әнамларын-
дан неҹә истифадә етдикләри-
нә нәзарәт етсинләр. 33 Чүн-
ки Алла� сүл� Алла�ыдыр. О,
низамсызлығы севмир.+

Мүгәддәсләрин бүтүн јы-
ғынҹагларында олдуғу кими,
34 гој гадынлар јығынҹаг-
да суссун, онлара данышмаға
иҹазә верилмир., Төвратда де-
јилдији кими, гој гадынлар ки-
шиләрин итаәти алтында ол-
сунлар.- 35 Бир шеј өјрәнмәк
истәсәләр, гој евдә әрләрин-
дән сорушсунлар, чүнки гады-
на јығынҹагда данышмаг ајыб-
дыр.

36 Мәҝәр Алла�ын сөзү
сиздән чыхыб, јохса јалныз
сизә чатыб?

37 Әҝәр кимсә өзүнү пеј-
ғәмбәр, јахуд мүгәддәс ру�ун
әнамына са�иб олмуш адам са-
нырса, онда гој сизә јаздыг-
ларымын Ағанын әмри олду-
ғуну гәбул етсин. 38 Бунлара
мә�әл гојмајана мә�әл гојулма-
јаҹаг�. 39 Беләликлә, гардаш-
лар, пејғәмбәрлик етмәјә ҹан
атын,¸ ејни заманда мүхтәлиф
дилләрдә данышмағы гадаған
етмәјин./ 40 Анҹаг гој �әр
шеј әдәб-әрканла вә низамла
олсун.1

15 Гардашлар, сизә тәблиғ
етдијим мүждәни јени-

дән јадыныза салырам.À Сиз
ону гәбул етдиниз вә инди она
әсасән јашајырсыныз. 2 Бу
мүждәдән бәрк јапышсаныз,
сизә бәјан етдијим мүждә ва-
ситәсилә хилас олаҹагсыныз.
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Белә етмәсәниз, онда иман јо-
луна ҝәлмәјиниз әбәсдир.

3 Мәнә верилмиш вә сизә
чатдырдығым ән ваҹиб шеј-
ләрдән бири будур: Мүгәд-
дәс Јазыларда дејилдији ки-
ми, Мәси� бизим ҝүна�лары-
мыздан өтрү өлдү,* 4 дәфн
едилди+ вә Мүгәддәс Јазы-
ларда дејилдији кими,, үчүн-
ҹү ҝүндә- дирилди,¸ 5 Кифа-
ја/, сонра исә он ики �әвари-
јә ҝөрүндү.1 6 Бундан сонра
Мәси� ејни вахтда беш јүздән
чох гардаша ҝөрүндү.À Онлар-
дан чоху инди дә сағдыр, бәзи-
ләри исә өлүм јухусуна ҝедиб-
ләр. 7 Да�а сонра о, Јагуба3,
сонра исә �әвариләрин �амы-
сына ҝөрүндү.4 8 Лап ахырда
исә вахтындан тез доғулмуш
ушаға бәнзәјән мәнә ҝөрүндү.S

9 Мән �әвариләрин ән ки-
чијијәм вә �әвари адланмаға
лајиг дејиләм, чүнки Алла�ын
јығынҹағына зүлм етмишәм.m

10 Лакин инди бу мөвгеји Ал-
ла�ын лүтфү сајәсиндә туту-
рам. Онун мәнә ҝөстәрдији
лүтф әбәс дејилдир, чүнки он-
ларын �амысындан чох зә�мәт
чәкмишәм, да�а доғрусу, мән
јох, Алла�ын мәнимлә олан
лүтфү. 11 Беләликлә, истәр
онлар олсун, истәр мән — биз
бир мүждәни тәблиғ едирик,
сиз дә �әмин бу мүждәјә иман
етмисиниз.

12 Әҝәр Мәси�ин дирил-
дији тәблиғ едилирсә,U неҹә
олур ки, сизләрдән бәзилә-
ри дирилмәни инкар едир?
13 Дирилмә јохдурса, белә чы-
хыр ки, Мәси� дә дирилмәјиб.
14 Мәси� дирилмәјибсә, онда
тәблиғимиз дә, иманымыз да
пучдур. 15 Үстәлик, Алла�ын
Мәси�и дирилтдијини бәјан
етмәкләV биз Алла� �аггын-
да јаландан ша�идлик етмиш
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олуруг,* чүнки дирилмә, доғ-
рудан да, јохдурса, демәк,
Алла� Мәси�и дирилтмәјиб.
16 Әҝәр өлүләр дирилмәјәҹәк-
сә, демәли, Мәси� дә дирилмә-
јиб. 17 Әҝәр Мәси� дирилмә-
јибсә, демәли, иманыныз мә-
насыздыр, сиз �әлә дә ҝүна�
ичиндәсиниз.+ 18 Онда белә
чыхыр ки, Мәси�ин өлән да-
вамчылары да өлүб ҝетдиләр.,

19 Әҝәр биз Мәси�ә јалныз
бу �әјат үчүн үмид едирдик-
сә, онда биз бәдбәхтләрин бәд-
бәхтијик.

20 Лакин Мәси� дирилиб, о,
өлүм јухусундан галхан илк нү-
бардыр.- 21 Чүнки өлүм ин-
сан васитәсилә ҝәлдији кими,¸

өлүләрин дирилмәси дә ин-
сан васитәсиләдир./ 22 Неҹә
ки Адәмин уҹбатындан �амы
өлүр,1 Мәси�ин сајәсиндә
дә �амы �әјата говушаҹаг.À

23 Анҹаг �әр кәс өз нөвбәсин-
дә дириләҹәк: илк нүбар Мә-
си�,3 сонра Мәси�ин �үзуру�
заманы4 она мәхсус оланлар.
24 Нә�ајәт, сон олаҹаг. О за-
ман Мәси� бүтүн �өкумәтлә-
ри, �акимијјәтләри вә игтида-
ры јох едиб Падша�лығы өз
Атасы Алла�а тә�вил верәҹәк.S

25 Алла� бүтүн дүшмәнләри
онун ајаглары алтына атана-
дәк о �акимијјәт сүрмәлидир.m

26 Сонда о, ахырынҹы дүш-
мән олан өлүмү мә�в едәҹәк. U

27 Алла� «�әр шеји онун ајаг-
лары алтына гојубV она табе
етди». Лакин «�әр шеј она
табе едилиб»Ä дедикдә, ајдын-
дыр ки, бура �әр шеји она табе
едән дахил дејил.W 28 Һәр шеј
она табе едиләндән сонра Оғул
өзү дә она �әр шеји табе едәнә
табе олаҹагY ки, Алла� �әр кәс
үчүн �әр шеј олсун.Z
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29 Белә исә, өлмәк үчүн
вәфтиз олунанлар нә етсин?*

Өлүләр дирилмәјәҹәксә, онда
онлар нәјә ҝөрә бу мәгсәдлә
вәфтиз олунурлар? 30 Нәјә
ҝөрә биз дә �әр ан тә�лү-
кәләрлә үзләширик?+ 31 Ина-
нын, гардашлар, неҹә ки Аға-
мыз Мәси� Иса јолунда олан
сизләрлә фәхр едирәм, еләҹә
дә �әр ҝүн өлүмлә үз-үзә ду-
рурам. 32 Әҝәр Ефесдә вә�-
ши �ејванларла гарпышаркән,

башгалары кими� гарпышдым-
са, бунун мәнә нә хејри вар?
Әҝәр өлүләр дирилмирсә, «ҝә-
лин јејиб-ичәк, онсуз да са-
ба� өләҹәјик».- 33 Алданма-
јын! Пис достлар јахшы әхла-
гы позур�.¸ 34 Ајылын, сале�
ишләр ҝөрүн, ҝүна� ишләмә-
јин, чүнки бәзиләри Алла�ы
танымыр. Бунлары сизи утан-
дырмаг мәгсәдилә дејирәм.

35 Лакин кимсә соруша би-
ләр: «Өлүләр неҹә дириләҹәк?
Онларын нә ҹүр бәдәни ола-
ҹаг?»/ 36 Еј ағылсыз адам!
Әкдијин тохум өлмәсә, дирил-
мәз. 37 Сән әкәндә ҹүҹәрә-
ҹәк биткинин� өзүнү јох, ади
тохум — буғда, јахуд баш-
га бир битки тохуму әкир-
сән. 38 Алла� исә бу тоху-
ма мүнасиб билдији бәдән —
�әр бир тохума она мәхсус
бәдән верир. 39 Бүтүн ҹан-
лыларын бәдәни ејни дејил.
Инсанларын бәдәни бир
ҹүрдүр, мал-гаранынкы баш-
га ҹүр, гушларынкы баш-
га, балыгларынкы башгадыр.
40 Сәмави варлыглар1 вә јер-
дәки варлыгларÀ вардыр, амма
сәмави варлыгларын ҹалалы
бир ҹүр, јердәки варлыгла-
рын ҹалалы исә башга ҹүрдүр.
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41 Ҝүнәшин ҹалалы бир ҹүр,
ајын ҹалалы башга ҹүр,* улдуз-
ларынкы да ајры ҹүрдүр. Ул-
дуз да улдуздан ҹалалы илә
фәргләнир.

42 Еләҹә дә дирилмә. Чүрү-
јән бәдән әкилир, чүрүмәз бә-
дән галхыр.+ 43 О, шәрәфсиз
�алда әкилир, ҹалал ичиндә
дирилир., Зәиф �алда әкилир,
гүдрәтлә дирилир.- 44 Ҹис-
мани бәдән әкилир, ру�ани бә-
дән дирилир. Ҹисмани бәдән
олдуғу кими, ру�ани бәдән дә
вар. 45 Һәтта ҝөрүн нә јазы-
лыб: «Илк инсан Адәм ҹанлы
варлыг олду».¸ Сонунҹу Адәм
исә �әјат верән ру�ани вар-
лыг олду./ 46 Әввәлҹә ру�а-
ни јох, ҹисмани варлыг ја-
радылыб, сонра исә ру�ани
варлыг ҝәлиб. 47 Илк инсан
јердәндир вә торпагдан јара-
дылыб,1 икинҹи инсан исә ҝөј-
дәндир.À 48 Торпагдан јара-
дылан �әмин инсан неҹәдирсә,
торпагдан јарадылан диҝәрлә-
ри дә еләдир. Ҝөјдән ҝәлән не-
ҹәдирсә, ҝөјдә оланлар да елә-
дир.3 49 Биз торпагдан јара-
дылмышын сурәтиндә олдуғу-
муз кими,4 ҝөјдән ҝәләнин дә
сурәтиндә олаҹағыг.S

50 Гардашлар, буну да де-
јим ки, ҹисмани бәдән� Алла-
�ын Падша�лығына ҝирә бил-
мәз, чүрүјән чүрүмәзлији ми-
рас ала билмәз. 51 Сизә бир
мүгәддәс сирр ачым: биз �а-
мымыз өлүм јухусуна ҝетмә-
јәҹәјик, анҹаг �амымыз дәји-
шәҹәјик.m 52 Бир ан ичиндә,
бир ҝөз гырпымында, ахырын-
ҹы кәрәнај чалынанда дәјишә-
ҹәјик. Кәрәнај чалынаҹаг, U өлү-
ләр чүрүмәз �алда дириләҹәк
вә биз дәјишәҹәјик. 53 Чүрү-
мәјә мә�кум бәдән чүрүмәзли-
јә,V өлүмә мә�кум бәдән өлмәз-
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лијә бүрүнмәлидир.* 54 Чү-
рүмәјә мә�кум бәдән чүрүмәз-
лијә, өлүмә мә�кум бәдән өл-
мәзлијә бүрүнәндә «өлүм әбә-
дилик мә�в едилди» сөзләри
јеринә јетәҹәк.+ 55 «Еј өлүм,
�аны гәләбән? Еј өлүм, �аны
нештәрин?», 56 Өлүм доғу-
ран нештәр ҝүна�дыр,- ҝүна�
исә ҝүҹүнү Ганундан алыр.¸

57 Амма Алла�а шүкүрләр ол-
сун! О, Ағамыз Иса Мәси� ва-
ситәсилә бизә гәләбә газанды-
рыр./

58 Одур ки, әзиз гардашла-
рым, мәтин галын,1 сарсылмаз
олун, �әмишә Рәббин� ишин-
дә чох чалышынÀ вә билин ки,
Онун јолунда чәкдијиниз зә�-
мәт �әдәр дејил.3

16 Мүгәддәсләр үчүн ианә
топламаг4 мәсәләсинә

ҝәлдикдә, сиз дә Галатија јы-
ғынҹагларына вердијим ҝөстә-
ришә әмәл един. 2 Һәр �әф-
тәнин биринҹи ҝүнү �әр кәс
имканына ҝөрә пул ајырыб гы-
раға гојсун ки, мән ҝәләндә
пул јығмаға башламајасыныз.
3 Мән ҝәләндә мәктубларда
мәслә�әт ҝөрдүјүнүз адамла-
рын васитәсиләS бәхшишини-
зи Јерусәлимә ҝөндәрәҹәјәм.
4 Әҝәр мәним дә ораја ҝетмә-
јим мәслә�әт ҝөрүлсә, онлар
мәнимлә ҝедәрләр.

5 Македонијаданm сонра ја-
ныныза ҝәләҹәјәм, чүнки ора-
ја ҝетмәлијәм. 6 Ҝүман еди-
рәм ки, бир аз јанынызда га-
лаҹағам, бәлкә, лап елә сиз-
дә гышладым. Сонра ҝетдијим
јерә мәни бир гәдәр өтүрәрси-
низ. 7 Инди сизинлә ајагүс-
тү ҝөрүшмәк истәмирәм, Је�о-
ва мәслә�әт билсә, үмидварам
ки, бир аз јанынызда галаҹа-
ғам. U 8 Һәләлик Әллинҹи ҝүн
бајрамына гәдәр ЕфесдәV гала-
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ҹағам, 9 чүнки гаршымда бө-
јүк фәалијјәт гапысы ачылыб,*

амма әлеј�дарлар да аз дејил.
10 Тимути+ ҝәлсә, елә един

ки, јанынызда олдуғу мүддәт-
дә сыхылмасын, чүнки о да
мәним кими, Је�ованын иши-
ни ҝөрүр., 11 Гој �еч кәс она
сајмазјана јанашмасын. Ону
сағ-саламат јола салыб јаныма
ҝөндәрин. Гардашларла бәра-
бәр онун јолуну ҝөзләјирәм.

12 Гардашымыз Аполлоса-

ҝәлдикдә исә мән ондан чох
ха�иш етдим ки, гардашларла
бирликдә јаныныза ҝәлсин, ан-
ҹаг о, инди ҝәлмәк истәмәди.
Имкан дүшән кими јаныныза
ҝәләҹәк.

13 Ојаг галын,¸ иман јо-
лунда дәјанәтли олун,/ мәрд
олун,1 мө�кәмләнин.À 14 Һәр
бир иши мә�әббәтлә ҝөрүн.3

15 Гардашлар, сиздән бир
риҹам вар: сиз билирсиниз
ки, Стефанасын аиләси Ахај-
јада� илк шаҝирдләрдәндир
вә онлар өзләрини мүгәд-
дәсләрә хидмәтә �әср едиб-
ләр. 16 Сиз белә адамлара,

5:B59 � ÅÀZd+S �dZ*Zmab*Z/* U1`WÀjÀZ
�\Y* ÀU*WÀbSD �*Ub*fbm �\`SZe jÀÑÀ`S
S/SD

бу ишдә бизимлә әмәкдаш-
лыг едән зә�мәткешләрә �ә-
мишә табе олун.* 17 Мән чох
шадам ки, Стефанас+, Форту-
нат вә Ахаик јанымдадырлар,
чүнки онларын сајәсиндә си-
зин јохлуғунузу �исс етми-
рәм. 18 Онлар мәним дә, си-
зин дә ру�унузу тәзәләдиләр.
Буна ҝөрә дә белә адамларын
гәдрини билин.

19 Асија� јығынҹаглары си-
зә салам ҝөндәрир. Аквилас-
ла Приска вә онларын евиндә
топлашан јығынҹаг, сизи сә-
мими үрәкдән, гардашлыг сев-
ҝиси илә саламлајыр. 20 Бү-
түн гардашлар сизи салам-
лајырлар. Бир-биринизи саф
өпүшлә саламлајын.

21 Мән Булус да өз әлимлә
сизә салам јазырам.

22 Ағаны севмәјәнләрә лә-
нәт олсун! Ҝәл, еј Ағамыз!
23 Ағамыз Исанын лүтфү сизә
јар олсун. 24 Мән сизи — Мә-
си� Иса јолунда оланлары се-
вирәм.
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1 Алла�ын ирадәсилә Мәси�
Исанын �әвариси олан Бу-

лусдан вә гардашымыз Ти-
мутидән* Алла�ын Коринфдә-
ки јығынҹағына, �абелә бүтүн
Ахајја�+ әјаләтиндә јашајан мү-
гәддәсләрә мәктуб.

2 Атамыз Алла�дан вә Аға-
мыз Иса Мәси�дән ҝәлән лүтф
вә сүл� сизә јар олсун.

3 Ағамыз Иса Мәси�ин Ата-
сына, вә Алла�ына алгыш-
лар олсун! О, мәр�әмәтли
Ата- вә �әр ҹүр тәсәлли Ал-
ла�ы олуб¸ 4 �әр дәрдимиз-
дә� бизә тәсәлли верир/ ки,
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�\Y* ÀU*WÀbSD �*Ub*fbm �\Y* jÀÑÀ`S
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биз дә Ондан алдығымыз тә-
сәлли* илә мүхтәлиф ҹүр дәр-
ди� оланлара тәсәлли верә би-
ләк.+ 5 Мәси�ин јолунда чох-
лу әзаблар чәксәк, дә, онун
васитәсилә бол-бол тәсәлли
тапырыг. 6 Чәтинликләрлә�
гаршылашсаг да, бу, сизин тә-
сәлли тапмағыныз вә хиласы-
ныз үчүндүр. Бизә тәсәлли ве-
рирләрсә, јенә дә бу, сизин
тәсәлли тапмағыныз үчүндүр.
Сиз бу тәсәлли сајәсиндә би-
зим чәкдијимиз әзијјәтләрә
бәнзәр әзијјәтләрә дөзә билә-
ҹәксиниз. 7 Сиздән архајы-
ныг, әминик ки, бизимлә әзиј-
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јәтләрә шәрик олдуғунуз кими,
тәсәллијә дә шәрик олаҹагсы-
ныз.*

8 Гардашлар, сизи Асија
әјаләтиндә�+ башымыза ҝәлән
бәладан бихәбәр гојмаг истә-
мирик. Биз елә бир чәтин вә-
зијјәтдә идик ки, бу чәтинлијә
өз ҝүҹүмүзлә таб ҝәтирә бил-
мәздик. Һәтта сағ галаҹағымы-
за да үмид етмирдик., 9 Бизә
елә ҝәлирди ки, өлүм �өкмү
алмышыг. Анҹаг бу, она ҝөрә
баш верди ки, биз өзүмүзә јох,
өлүләри дирилдән Алла�а- бел
бағлајаг. 10 О, бизи өлүмдән
гуртарды вә бундан сонра да
гуртараҹаг. Бәли, биз үмид
едирик ки, Алла� бизи бундан
сонра да тә�лүкәләрдән гурта-
раҹаг.¸ 11 Сиз дә �әрарәтли
дуаларынызла бизә көмәк едә
биләрсиниз/ ки, бир чохлары-
нын дуасы сајәсиндә бизә ҝөс-
тәрилән лүтфдән өтрү јенә дә
бир чохлары бизә ҝөрә Алла�а
шүкүр етсинләр.1

12 Тәмиз виҹданла дејә би-
ләрик ки, биз бу дүнјада, әләл-
хүсус да сизә гаршы инсан
мүдриклијиÀ илә дејил, Алла-
�ын лүтфү илә, паклыгла вә
Алла�дан ҝәлән сәмимиликлә
давранмышыг вә бунунла фәхр
едирик. 13 Биз сизә охујуб
баша дүшәҹәјиниз� шејләрдән
башга бир шеј јазмырыг. Үмид-
варам ки, бундан сонра да бу
шејләри там баша дүшәҹәкси-
низ. 14 Неҹә ки сиз Ағамыз
Исанын ҝүнүндә бизим севин-
ҹимиз олаҹагсыныз, биз дә,
сизләрдән бәзиләринин баша
дүшдүјү кими, инди сизин се-
винҹинизик.
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15 Мән бу әминликлә әв-
вәлҹә сизин јаныныза ҝәлмәк
нијјәтиндә идим, истәјирдим,
сизә икинҹи дәфә дә севинҹ
бәхш едим�. 16 Македонијаја
ҝедәркән сизә баш чәкмәк ис-
тәјирдим. Орадан гајыданда
да јаныныза ҝәләҹәкдим. Ис-
тәјирдим сонра мәни Јә�у-
дијјәјә өтүрәсиниз.* 17 Мә-
ҝәр мән �әр шеји өлчүб-бич-
мәдән бу нијјәтә дүшмүшдүм?
Олмаја, мән кефим истәјән
шеји едирәм? «Бәли, бәли»
дејиб, сонра да «јох, јох» де-
јирәм? 18 Алла�ын етибарлы
олдуғуна шәкк-шүб�ә олмады-
ғы кими, биз дә сизә нә
исә дејәндә әввәл «бәли»,
сонра «јох» демирик. 19 Чүн-
ки Силванын�, Тимутинин+

вә мәним сизә тәблиғ етди-
јим Алла�ын Оғлу Мәси� Иса
ҝа� «бәли», ҝа� «јох» олмады.
Она ҝәлдикдә «бәли» «бәли»
олду. 20 Алла�ын бүтүн вәд-
ләри онун васитәсилә «бәли»
олду., Буна ҝөрә дә биз онун
васитәсилә «амин»- дејиб Ал-
ла�ы мәд� едирик. 21 Сизин
дә, бизим дә Мәси�ә мәхсус
олдуғумуза зәманәт верән вә
бизи мәс� едән Алла�дыр.¸

22 О, үзәримизә өз мө�үрү-
нү вуруб./ Бу мө�үр алаҹағы-
мыз мүкафатын зәманәти олан
вә үрәјимизә гојулан мүгәддәс
ру�дур.1

23 Алла� ша�иддир ки,
сизә гыјмадығым үчүн ин-
дијәдәк Коринфә ҝәлмирдим.
24 Бу, о демәк дејил ки, биз
сизин иманыныз үзәриндә аға-
лыг едирик,À хејр, сиз өз има-
ныныз сајәсиндә мәтин дајан-
мысыныз, биз исә севинҹи-
низ үчүн сизинлә әмәкдашлыг
едирик.
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2 Белә гәрара ҝәлмишәм ки,
ҝәлән дәфә јаныныза ҝә-

ләндә сизә кәдәр ҝәтирмәјим.
2 Әҝәр мән сизи кәдәрләндир-
сәм, онда кәдәрә гәрг етдијим
сизләрдән башга ким мәни се-
виндирәр? 3 О шејләри сизә
она ҝөрә јазмышдым ки, јаны-
ныза ҝәләндә мәни севиндир-
мәли олан инсанлара ҝөрә кә-
дәрләнмәјим, чүнки әминәм
ки, мәни севиндирән шеј сизә
дә ејни севинҹи бәхш едәҹәк.
4 Мән сизә чохлу әзаб, үрәк
ағрысы вә ҝөз јашлары илә јаз-
дым. Анҹаг сизи кәдәрләндир-
мәк үчүн јазмадым,* әксинә,
истәјирдим ки, сизи нә гәдәр
севдијими биләсиниз.

5 Әҝәр кимсә кәдәрә сә-
бәб олубса,+ о, мәни јох, мүәј-
јән дәрәҹәдә сизин �амыны-
зы кәдәрләндириб. Нә исә, бу
барәдә чох данышмаг истәми-
рәм. 6 Әксәријјәтин мәзәм-
мәти белә адама кифајәт едәр.
7 Буна ҝөрә дә инди сиз мәр-
�әмәт ҝөстәриб ону бағышла-
јын вә она тәсәлли верин,

ки, о, �әдсиз кәдәрә гәрг ол-
масын.- 8 Сиздән риҹа еди-
рәм, ону севдијинизә инан-
дырын.¸ 9 Мән �әм дә она
ҝөрә јазырам ки, �әр мәсә-
ләдә итаәткар олуб-олмады-
ғынызы дәгигләшдирә билим.
10 Кимин сә�вини бағышла-
јырсынызса, мән дә ону ба-
ғышлајырам. Мән дә �ансыса
сә�ви бағышламышамса (әҝәр
бағышламышамса), буну Мәси-
�ин өнүндә сиздән өтрү етми-
шәм ки, 11 Шејтанын торуна
дүшмәјәк,/ ахы биз онун фәнд-
ләриндән бихәбәр дејилик.1

12 Мән Мәси� �аггындакы
мүждәни бәјан етмәкдән өтрү
Троаса ҝәләндәÀ мәним гар-
шымда Ағаја хидмәтдә гапы
ачылды. 13 Гардашым Титу-
су3 тапмадығым үчүн үрәјим

нара�ат иди. Одур ки, шаҝирд-
ләрлә видалашыб Македонија-
ја* јола дүшдүм.

14 Бизи �әмишә Мәси�лә
бирликдә зәфәр јүрүшүндә
апаран вә Өзү �аггындакы
әтир сачан билији бизим васи-
тәмизлә �әр јердә јајан Алла-
�а шүкүрләр олсун! 15 Чүн-
ки биз �әм хилас, �әм дә
мә�в јолунда оланлар арасын-
да Алла� үчүн Мәси�ин хош
әтријик. 16 Бу әтир сонунҹу-
лар үчүн өлүмә апаран әтир,+

биринҹиләр үчүнсә �әјата апа-
ран әтирдир. Бу хидмәтә ким
јарарлыдыр? 17 Биз! Чүнки
биз бир чохлары кими, Алла-
�ын сөзүнүн, алверчиләри де-
јилик. Алла�ын өнүндә Онун
елчиләри кими, Мәси�ин ша-
ҝирди кими тәмиз нијјәтлә да-
нышырыг.

3 Өзүмүзү јенидән сизә та-
нытмаға лүзум вармы? Јох-

са бәзиләри кими, сизә зә-
манәт мәктублары јазмаға, ја-
худ сиздән зәманәт мәктубла-
ры алмаға е�тијаҹымыз вар?
2 Сиз өзүнүз үрәјимиздә �әкк
едилмиш, �амынын таныды-
ғы вә охудуғу мәктубумузсу-
нуз.- 3 Сиз хидмәтимиз васи-
тәсилә¸ јаздығымыз Мәси�ин
мәктубусунуз вә бу, ҝөз габа-
ғындадыр. Сиз мүрәккәблә де-
јил, вар олан Алла�ын ру�у
илә, даш китабәләрә/ јох, әт-
дән олан китабәләрә, үрәклә-
рә јазылмыш1 мәктубсунуз.

4 Бәли, биз Мәси� васи-
тәсилә Алла�ын гаршысында
буну гәтијјәтлә дејә биләрик.
5 Биз демирик ки, бу ишә
өз-өзүмүздән јарарлыјыг, хејр,
бизи јарарлы едән Алла�дыр.À

6 О, бизи јени ә�дин хидмәт-
чиләри олмаға јарарлы етди.3

Биз јазылы ганунун4 јох, ру�ун
хидмәтиндәјик. Чүнки јазылы
ганунлар топлусу өлүмә мә�-
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кум едир,* ру� исә �әјат ве-
рир.+

7 Өлүм �өкмү ҝәтирән, даш
үзәриндә �әрфләрлә �әкк
едилмиш, ганунлар топлусу
ҹалалла ҝәлди, елә бир ҹалал-
ла ки, Исраил оғуллары Му-
санын чө�рәсиндән јаған нура
ҝөрә онун үзүнә баха билмир-
диләр.- Арадан галдырылаҹаг
бу ҹалал белә мө�тәшәм иди-
сә, 8 мәҝәр ру�ун¸ фәалијјә-
тиндәки ҹалал да�а мө�тә-
шәм олмамалыдыр?/ 9 Әҝәр
мә�кумијјәтә гуллуг едән га-
нунлар топлусу1 шанлы иди-
сә,À ҝөрүн сале�лијә апаран
хидмәтдә нә гәдәр шан-шәра-
фәт вар!3 10 Вахтилә ҹалал
са�иби олан ганунлар топлу-
су ондан гат-гат үстүн ҹала-
ла ҝөрә өз ҹалалыны итириб.4

11 Чүнки кечиб-ҝедән ганун-
лар топлусу ҹалалла ҝәлдисә,S

ҝөрүн даим галан ә�ддә нә гә-
дәр ҹалал вар!m

12 Инди ки белә бир үми-
димиз вар,U биз бөјүк ҹәсарәт-
лә данышырыг. 13 Биз Муса
кими етмирик. Исраил оғул-
лары арадан галдырылаҹаг га-
нунлар топлусунун сонуна�
бахмасынлар дејә, о, үзүнү
өртүрдү.V 14 Лакин онларын
зе�ни күтләшмишди.Ä Чүнки
кө�нә ә�д охунанда о өртүк
бу ҝүнә кими онларын зе�-
нини өртүр,W чүнки ону ан-
ҹаг Мәси� васитәсилә галдыр-
маг мүмкүндүр.Y 15 Бәли, бу
ҝүн дә Мусанын јазылары оху-
нандаZ онларын үрәји өртүлү-
дүр.\ 16 Анҹаг үрәк Је�ова-
ја сары дөнәндә өртүк галды-
рылыр.¾ 17 Је�ова ру�дур�.]

Је�ованын ру�у �арададырса,
орада азадлыг вар.` 18 Биз
�амымыз ачыг үзлә Је�ова-
нын ҹалалыны ҝүзҝү кими әкс

7B57 � �*fd/ ZÀbSÆÀaSZÀC YÀ-aÀ/SZÀD
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етдиририк вә ҝет-ҝедә бу ҹала-
лы да�а чох әкс етдирәрәк дә-
јишиб Онун сурәтини алырыг.
Беләҹә, ру�ани варлыг олан
Је�ованын� дүзәлтдији шәклә
дүшүрүк.*

4 Бизә ҝөстәрилән мәр�ә-
мәт сајәсиндә белә бир

хидмәтимиз вар. Буна ҝөрә дә
биз ру�дан дүшмүрүк. 2 Биз
абырсыз ишләри, ҝизлиндә
ҝөрүлән әмәлләри рәдд едир,
�ијләҝәрликлә �әрәкәт етмир,
Алла�ын сөзүнү тә�риф етми-
рик,+ әксинә, инсанлара �әги-
гәти ачыб Алла�ын гаршысын-
да �әр инсанын виҹданы үчүн
јахшы өрнәк олуруг., 3 Әҝәр
тәблиғ етдијимиз мүждә өртү-
лүдүрсә, мә�в јолунда оланлар
үчүн өртүлүдүр. 4 Бу дөв-
рүн� алла�ы- бу имансызла-
рын зе�нини кор едиб¸ ки, он-
лар Алла�ын бәнзәри олан Мә-
си�/ �аггындакы шанлы мүж-
дәнин нуруну ҝөрмәсинләр.1

5 Биз тәблиғ едәндә өзүмүз
�аггында јох, Мәси� Исанын
Аға олдуғу, бизим дә онун ха-
тиринә сизин гулунуз олдуғу-
муз барәсиндә тәблиғ едирик.
6 Чүнки Алла� белә бујуруб:
«Гој зүлмәтдә ишыг парла-
сын».À Алла� үрәјимизә ишыг
сачды3 вә үрәјимизи Мәси�ин
үзү васитәсилә Өзү �аггын-
дакы шанлы биликлә нурлан-
дырды.

7 Анҹаг бу хәзинәмиз4 она
ҝөрә сахсы габлардаS сахланы-
лыр ки, инсан ҝүҹүндән үс-
түн олан ҝүҹүн өзүмүздән
јох, Алла�дан ҝәлдији бәлли
олсун.m 8 Бизи �әр тәрәфдән
сыхышдырырлар, амма дива-
ра дирәмәјибләр; чашгынлыг
ичиндәјик, амма вәзијјәтимиз
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чыхылмаз дејил�;* 9 бизи тә-
гиб едирләр, амма тәк деји-
лик;+ бизи вуруб јерә сәриб-
ләр, амма мә�в едилмәмишик.,

10 Биз Исаја чәкдирилән из-
тираблары �әмишә бәдәни-
миздә дашыјырыг- ки, онун �ә-
јаты бизим бәдәнимиздә тә-
за�үр олунсун. 11 Бәли, Иса-
нын �әјаты бизим фани
бәдәнимиздә тәза�үр олунсун
дејә, сағ олан бизләр Исаја
ҝөрә даима өлүмлә үз-үзә ду-
руруг.¸ 12 Буна ҝөрә дә өлүм
биздә, �әјат исә сиздә фәалиј-
јәт ҝөстәрир.

13 Белә јазылыб: «Иман ет-
дијим үчүн данышдым»./ Биз
дә ејни иман ру�уна са�иб ол-
дуғумуз үчүн иман едиб да-
нышырыг 14 вә билирик ки,
Исаны дирилдән Алла� онуди-
рилтдији кими, бизи дә дирил-
диб сизинлә бәрабәр онун �ү-
зуруна ҝәтирәҹәк.1 15 Бүтүн
бунлар сизин үчүндүр. Тәки
Алла�ын зәнҝин лүтфү да�а
чох адамын шүкүр етмәси са-
јәсиндә да�а да бол олсун вә
беләҹә, Алла� шәрәфләнсин.À

16 Буна ҝөрә дә биз ру�-
дан дүшмүрүк, за�ирән солсаг
да, дахилән ҝүнбәҝүн јенилә-
ширик. 17 Чүнки чәкдијимиз
әзијјәтләр гысамүддәтли вә
јүнҝүл олса да, бизә да�а мө�-
тәшәм вә әбәди ҹалал ҝәти-
рәҹәк.3 18 Биз ҝөзүмүзү ҝө-
рүнән јох, ҝөрүнмәјән шејлә-
рә дикмишик,4 чүнки ҝөрүнән
шејләр мүвәггәти, ҝөрүнмәјән
шејләр исә әбәдидир.

5 Биз буну билирик ки, јердә-
ки евимиз�, бу чадыр дағы-

лаҹагS вә Алла� бизә ҝөјләрдә
бир бина, әллә тикилмәмишm

әбәди бир ев верәҹәк. 2 Чүн-
ки биз бу евдә инилдәјирик

8B< � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB ºYS/aS4 -*WY*YmO
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вә ҝөјдә бизим үчүн �азыр-
ланмыш евә бүрүнмәји �әсрәт-
лә ҝөзләјирик* ки, 3 она бү-
рүнүб чылпаг галмајаг. 4 Бу
чадырда олан бизләр ағыр
јүк алтында инилдәјирик. Биз
ону әјнимиздән чыхармаг јох,
башгасына бүрүнмәк истәји-
рик+ ки, �әјат фанилији јох ет-
син., 5 Бизи буна �азырлајан
вә гаршыдакы мүкафатын зә-
манәти кими бизә Өз ру�уну
верән исә Алла�дыр.-

6 Буна ҝөрә дә биз �әмишә
ҹәсарәтлијик вә бир шеји јах-
шы билирик: нә гәдәр ки
мәскәнимиз бу бәдәндәдир,
биз Ағадан ајры галаҹағыг.¸

7 Чүнки биз ҝөрүнән шејләрә
јох, имана әсасән јашајырыг.
8 Бәли, биз ҹәсарәтлијик вә
ҹисмани бәдәндә јох, Аға-
нын јанында јашамағы арзула-
јырыг./ 9 Буна ҝөрә дә истәр
Ағанын јанында јашајаг, истәр
ондан ајры, әсас мәгсәдимиз
одур ки, Ағаја мәгбул �әјат сү-
рәк. 10 Чүнки биз �амымыз
Мәси�ин �өкм күрсүсү өнүн-
дә дураҹағыг. Онда �әр кәс бә-
дәндә јашајаркән ҝөрдүјү пис,
јахуд јахшы әмәлләринин �аг-
гыны алаҹаг.1

11 Ағадан горхмалы ол-
дуғумузу биләрәк инсанла-
ры сөзләримизә инандырма-
ға чалышырыг. Алла� бизи
чох ҝөзәл таныјыр. Үмидва-
рам, сиз дә бизим неҹә ин-
сан олдуғумузу јахшы билир-
синиз�. 12 Биз сизин гаршы-
нызда јенә өзүмүзү тәриф-
ләмирик, амма сизә бизимлә
фәхр етмәк имканы веририк
ки, үрәкдәки шејләрлә јох,
за�ири ҝөрүнүшләÀ өјүнән-
ләрә ҹаваб верә биләсиниз.
13 Әҝәр ағлымызы итирмиш-
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U*ZW*` *`bm- ¾4WÀ`S ºhºZ /1O
USWE, \ZW*`mZ d¸`dZ/* ¾Wº+ /SO
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сале�ликлә ганунсузлуг ара-
сында нә әлагә ола биләр?* Ја-
худ нурла зүлмәт арасында нә
ортаглыг ола биләр?+ 15 Мә-
си�лә Белиал�, арасында нә уј-
ғунлуг ола биләр? Јахуд иман-
лы илә имансызын шәрикли
нәји ола биләр?- 16 Бүтләрин
Алла�ын мәбәдиндә нә иши
ола биләр?¸ Биз вар олан Ал-
ла�ын мәбәдијик./ Алла� Өзү
белә дејиб: «Мән онларын ара-
сында јашајаҹағам1 вә онларла
олаҹағам. Мән онларын Алла-
�ы олаҹағам, онлар да Мәним
халгым олаҹаглар».À 17 «Је-
�ова белә дејир: “Буна ҝөрә
дә онларын арасындан чы-
хын, ајрылын вә бир дә мур-
дар шејләрә тохунмајын”»,3

«вә Мән сизи гәбул едәҹәјәм».4

18 «Гадир Алла� Је�ова белә
дејир: “Мән сизә Ата олаҹа-
ғам,S сиз исә Мәним оғулла-
рым вә гызларым олаҹагсы-
ныз”».m

7 Беләликлә, әзизләрим, би-
зә верилмиш вәдләринU мү-

габилиндә ҝәлин ҹисми вә
ру�у мурдарлајанV �әр шејдән
өзүмүзү тәмизләјәк вә Алла�
горхусу илә там мүгәддәслијә
јетишәк.

2 Үрәјиниздә бизә јер ве-
рин.Ä Бизим �еч кәсә пислији-
миз дәјмәјиб, �еч кәси јолдан
чыхармамышыг, �еч кәсдән
өз мәнфәәтимиз үчүн истифа-
дә етмәмишик.W 3 Бу сөзләр
сизи мү�акимә етмәк үчүн де-
јил. Дедијим кими, јашасаг да,
өлсәк дә, сиз �әмишә гәлби-
миздә галаҹагсыныз. 4 Мән
сизинлә ҹәсарәтлә даныша би-
ләрәм. Сизинлә бөјүк фәхр ду-
јурам. Үрәјим ра�атдыр. Чәк-
дијимиз әзијјәтләрә бахмаја-
раг, севинҹим ашыб-дашыр.Y

:B59 � 	+`*ZS /SWSZ/À U*`*Y*4 YÀZ*O
amZm ,1`ÀZ a¾4/ÀZ U*`*Zm+D "1Ub*Z*
*S/ SjWÀZS`D

5 Доғрусу, биз Македонија-
ја* ҝәләндә ра�атлыг тапма-
дыг, �әр тәрәфдән чәтинлик
чәкдик: бајырда мүбаризә, да-
хилдә горху. 6 Лакин гәм-
ҝинләрә тәскинлик верән Ал-
ла�+ бизә Титусун ҝәлиши илә
тәсәлли верди. 7 Тәкҹә онун
ҝәлиши јох, сиздән хатирҹәм
олмасы да бизә тәскинлик ҝә-
тирди. О, бизә �әсрәтими чәк-
дијинизи, кәдәр ичиндә олду-
ғунузу вә мәнимлә үрәкдән ма-
рагландығынызы данышды. Бу
мәни лап севиндирди.

8 Әҝәр мәктубум сизи кә-
дәрләндирдисә,, буна �еч пеш-
ман дејиләм. Әввәлҹә пешман
олдум (чүнки мәктубумдан кә-
дәрләндиниз, �әрчәнд бу кә-
дәр чох сүрмәди), 9 анҹаг
инди севинирәм, она ҝөрә јох
ки, сиз кәдәрләндиниз, хејр, бу
кәдәрин сизи төвбәјә апарды-
ғы үчүн севинирәм. Чүнки сиз
Алла�а мәгбул тәрздә кәдәр-
ләндиниз. Буна ҝөрә дә биздән
�еч бир зәрәр ҝөрмәдиниз.
10 Алла�а мәгбул кәдәр хила-
са апаран төвбә �асил едир
вә инсана пешманчылыг ҝә-
тирмир.- Дүнјаја хас кәдәр исә
өлүм �асил едир. 11 Инди
ҝөрүн Алла�а мәгбул кәдәр
сизи неҹә �әрәкәтә ҝәтирди!
Сиздә тәмизлик, �иддәт, Ал-
ла� горхусу, арзу, гејрәт вә ис-
ла� доғурду.¸ Сиз бу мәсәләдә
�әр ҹә�әтдән пак олдуғунузу
ҝөстәрдиниз. 12 Мән о мәк-
тубу сизә ҝүна� ишләјәндән/

өтрү, ја да �агсызлыға мәруз
галан адамдан өтрү јазмамыш-
дым. Мәгсәдим о иди ки, бизә
итаәт етмәк гәтијјәтинизи Ал-
ла�ын гаршысында нүмајиш
етдирәсиниз. 13 Бах бүтүн
бунлар бизә тәсәлли ҝәтирди.

Алдығымыз тәсәлли илә ја-
нашы, бизи Титусун дујдуғу
севинҹ дә шадландырды, чүн-
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ки сиз онун ру�уну тәзәләди-
низ. 14 Онун јанында сизин-
лә фәхр етмишәм, сиз дә мә-
ним үзүмү ағ етдиниз. Сизә
данышдығымыз шејләр �әги-
гәт олдуғу кими, Титусун ја-
нында сизинлә фәхр етмәји-
миз дә әбәс олмады. 15 Ти-
тус сизин итаәтинизи, ону
неҹә бөјүк е�тирамла гәбул
етдијинизи хатырлајанда сизә
дујдуғу мә�әббәти бирә-беш
артыр.* 16 Мән дә севинирәм
ки, �әр шејдә сиздән архајы-
нам�.

8 Гардашлар, истәјирик ки,
Алла�ын Македонијадакы+

јығынҹаглара ҝөстәрдији лүтф
�аггында хәбәриниз олсун.
2 Онлар әзијјәтләрлә долу
ағыр сынагла үзләшәркән, јох-
сул олмаларына бахмајараг,
�әдсиз севинҹ вә бөјүк сәхавәт
нүмајиш етдирдиләр. 3 Мән
ша�идәм ки, онлар ҝүҹләри
чатаны, етдиләр, �әтта артыг-
ламасы илә- сәхавәт ҝөстәрди-
ләр. 4 Биздән дөнә-дөнә ха-
�иш етдиләр ки, онлар да
бәхшишләр вериб мүгәддәслә-
рә јардым ишиндә иштирак ет-
синләр.¸ 5 Онлар бизим ҝөз-
ләдијимиздән дә артығыны ет-
диләр — илк нөвбәдә өзләрини
Ағаја вә Алла�ын ирадәсилә
бизә �әср етдиләр. 6 Онда
биз сизин аранызда бәхшиш
топламаг ишинин тәмәлини
гојмуш Титусу тәшвиг етдик/

ки, сизин бәхшишләринизи јы-
ғыб гуртарсын. 7 Сиз исә �әр
шејдә: иманда, сөздә, биликдә,
шөвгдә вә сизә гаршы олан мә-
�әббәтимиздә зәнҝин олдуғу-
нуз кими, бу бәхшиш ишиндә
дә сәхавәтли олун.1

8 Буну сизә әмр кими деми-
рәм. Сизи башгаларынын шөв-
гүндән аҝа� едиб мә�әббәти-

;B5: � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB ÑÀ` ÆÀÑÀb/ÀZ
aS4À Ä¾`À `dÑW*Z* +SWÀ`ÀYD

низин сәмимилијини сынамаг
истәјирәм. 9 Ағамыз Иса Мә-
си�ин ҝөстәрдији лүтфү би-
лирсиниз. О, варлы олдуғу
�алда, сизин уғрунузда јохсул
олду* ки, сиз онун јохсуллуғу
сајәсиндә варланасыныз.

10 Бу барәдә өз фикрими
сөјләмәк истәрдим:+ бу иш си-
зин хејринизәдир, хүсусән дә
она ҝөрә ки, сиз бир ил әввәл
бу ишә башламышдыныз, өзү
дә бөјүк �әвәслә башламыш-
дыныз. 11 Инди исә башла-
дығыныз иши тамамлајын. Бу
иши неҹә �әвәслә башламыш-
дынызса, еләҹә дә имканы-
ныза ҝөрә �әвәслә тамамла-
јын. 12 Үрәкдән верилән бәх-
шиш Алла�а хүсусилә хош-
дур, чүнки О, инсандан ҝүҹү
чатаны ҝөзләјир,, ҝүҹү чат-
мајаны јох. 13 Мән башгала-
рынын јүкүнү јүнҝүлләшди-
риб, сизинкини ағырлашдыр-
маг истәмирәм. 14 Гој инди
сиздәки боллуг онлардакы әс-
киклији, онлардакы боллуг да
сиздәки әскиклији долдурсун
вә беләҹә, бәрабәрлик олсун.
15 Неҹә ки јазылыб: «Чох јы-
ғанын артығы, аз јығанын әс-
кији јох иди».-

16 Алла�а шүкүр олсун ки,
О, сиздән өтрү Титусун үрә-
јинә ејни истәји гојуб.¸ 17 О,
доғрудан да, чағырышымыза
�ај верди. Ишә ҹан јандыран
адам олдуғу үчүн өз истәји
илә јаныныза ҝәлир. 18 Мүж-
дә илә бағлы ҝөрдүјү ишлә-
ринә ҝөрә бүтүн јығынҹаглар-
да јахшы ад газанмыш бир
гардашы да онунла бирликдә
ҝөндәририк. 19 Һәмчинин о,
јығынҹаглар тәрәфиндән сечи-
либ ки, бизимлә бирҝә бу
бәхшишләри апарсын. Пајлаја-
ҹағымыз бу бәхшишләрлә
Ағаны� шәрәфләндирәҹәк вә
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көмәјә �азыр олдуғумузу ҝөс-
тәрәҹәјик. 20 Буна ҝөрә дә
әлиачыглыгла верилмиш вә
пајладығымыз бу бәхшишләр-
лә бағлы мәсәләдә елә �әрәкәт
едирик ки, �еч ким биздә нөг-
сан тапмасын.* 21 Чүнки биз
«тәкҹә Је�ованын ҝөзүндә јох,
инсанларын ҝөзүндә дә �әр
ҹә�әтдән дүрүст олмаға чалы-
шырыг».+

22 Онларла бир јердә јаны-
ныза да�а бир гардашымызы
да ҝөндәририк. Биз ону дәфә-
ләрлә сынамышыг, чох шејдә
чалышган олдуғунун ша�иди
олмушуг. О, сиздән чох арха-
јын олдуғу үчүн инди да�а чох
ҹан јандырыр. 23 О ки гал-
ды Титуса, о, мәним јолдашым
вә сизин хејриниз үчүн зә�мәт
чәкән әмәкдашымдыр, о бири
гардашлар исә јығынҹагларын
елчиләри вә Мәси�ин ифти-
харыдырлар. 24 Белә исә, мә-
�әббәтинизи онлара сүбут
един, вә сизинлә на�агдан
фәхр етмәдијимизи јығынҹаг-
лара ҝөстәрин.

9 О ки галды мүгәддәсләрә
хидмәт мәсәләсинә,- мәнҹә,

бу �агда сизә јазмаға е�тијаҹ
јохдур. 2 Чүнки �азыр олду-
ғунузу билирәм вә артыг бир
илдир ки, Ахајјанын көмәјә �а-
зыр олдуғуну дејиб македони-
јалыларын гаршысында өјүнү-
рәм. Сизин шөвгүнүз онларын
әксәријјәтини �әвәсләндириб.
3 Бунунла белә, гардашлары
јаныныза ҝөндәрирәм. Белә
ки, сизинлә өјүнмәјимиз әбәс
олмасын вә сиз, �әгигәтән дә,
�азыр оласыныз, чүнки си-
зин �азыр олдуғунузу деми-
шәм. 4 Ишдир, македонија-
лылар мәнимлә ҝәлиб сизин
�азыр олмадығынызы ҝөрсә-
ләр, онда сиз дә, биз дә бу ар-
хајынлығымыза ҝөрә хәҹаләт-
ли оларыг. 5 Она ҝөрә дә ла-

зым билдим ки, гардашлары
габагҹадан јаныныза ҝәлмәјә
вә да�а әввәл вәд етдијиниз
сәхавәтли бәхшишләри �азыр-
ламаға тәшвиг едим. Бундан
ајдын олаҹаг ки, �азырлады-
ғыныз бу бәхшиши мәҹбу-
рән јох, әлиачыглыгла верир-
синиз.

6 Буну да дејим ки, симиҹ-
ликлә әкән аз бичәр, сәхавәт-
лә әкән исә бол-бол бичәр.*

7 Гој �әр кәс үрәјиндә гәт ет-
дији кими версин, көнүлсүз вә
ја мәҹбури вермәсин,+ ахы Ал-
ла� ҝүләрүзлә верәни севир.,

8 Үстәлик, Алла� Өз лүт-
фүнү сизә бол-бол вермә-
јә гадирдир. Буна ҝөрә дә кор-
луг чәкмәјәҹәксиниз, �әр јах-
шы иши ҝөрмәк үчүн лазым
олан шејләриниз бол ола-
ҹаг.- 9 (Ахы јазылыб: «Сәха-
вәтлә пајлајыр, јохсуллара ве-
рир. Сале�лији әбәди дурар».¸

10 Әкәнә тохуму, јејәнә чө-
рәји боллуҹа верән Ал-
ла� сизә дә әкмәјә боллуҹа
тохум верәҹәк вә сиздә сале�-
лик бә�рәсини чохалдаҹаг.)
11 Һәр са�әдә әлиачыг олма-
ғыныз үчүн сизә �әр шејдә
боллуҹа бәрәкәт верилир. Бу
сәхавәтиниз бизим васитәмиз-
лә Алла�а шүкран ҝәтирир,
12 чүнки бу хидмәт мүгәддәс-
ләрин е�тијаҹларыны там өдә-
мәклә/ јанашы, Алла�а еди-
лән шүкүрләрлә долуб-дашыр.
13 Бу јардым хидмәтинин вер-
дији шә�адәти ҝөрәнләр Алла-
�ы мәд� едирләр. Чүнки сиз
Мәси� �аггында тәблиғ етди-
јиниз мүждәјә табе олдуғунузу
ҝөстәрир, онлара вә �әр кәсә
сәхавәтлә бәхшиш верирси-
низ.1 14 Онлар Алла�ын сизә
ҝөстәрдији �әдсиз лүтфә ҝөрә
сиздән өтрү ҝеҹә-ҝүндүз дуа
едир, сизи севдикләрини бил-
дирирләр.
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15 Бу фүсункар әнам үчүн

Алла�а шүкүрләр олсун!

10 Дејиләнләрә ҝөрә, ара-
нызда оларкән ҝөзә

чарпмајан,* узагда икән сизин-
лә ҹәсарәтли олан+ мән Булус,
Мәси�ин �әлимлији, вә хејир-
ха�лығы илә сизә јалварырам.
2 Риҹа едирәм, елә давранын
ки, јаныныза ҝәләндә ади ин-
сан кими �әрәкәт етдијимизи
�есаб едән бәзиләринә гаршы,
фикирләшдијим кими, сәрт
өлчү ҝөтүрмәјим. 3 Биз бу
дүнјада јашасаг да, бу дүнја-
дакы инсанлар кими дөјүш-
мүрүк. 4 Биз инсан сила�ла-
ры- илә јох, Алла�ын верди-
ји вә ҝүҹлү исте�камлары јых-
маға гадир олан сила�ларла¸

дөјүшүрүк. 5 Биз Алла� �аг-
гындакы билијә гаршы чыхан
�әр ҹүр фикри вә манеәни ара-
дан галдырырыг,/ �әр ҹүр фик-
ри әсир алыб Мәси�ә табе ет-
диририк. 6 Биз �азыр дурму-
шуг ки, сиз тамамилә итаәт
едәндә �әр ҹүр итаәтсизлији
ҹәзаландыраг.1

7 Сиз за�ирә бахырсыныз.
Әҝәр кимсә Мәси�ә мәхсус ол-
дуғуна әминдирсә, гој бу барә-
дә бир дә фикирләшсин: онун
кими, биз дә Мәси�ә мәхсу-
суг. 8 Аға бизә сизи јыхмаг
јох, мө�кәмләндирмәк ихтија-
ры вериб.À Бу ихтијарла бир аз
чох өјүнмүшәмсә, јенә дә утан-
мырам. 9 Елә билмәјин ки,
мәктубларымла сизи горхут-
маг фикриндәјәм. 10 Бәзилә-
ри дејирләр: «Онун мәктубла-
рында зә�м вә гүввә вар, ди
ҝәл ҝөркәми фағыр, нитги �еч-
дир». 11 Бу ҹүр фикирләшән
гој билсин ки, ҝөндәрдијимиз
мәктубларда нә дејириксә, ја-
ныныза ҝәләндә ону да едәҹә-
јик.3 12 Биз өзүнү өјән бәзи-
ләри илә ејни сәвијјәдә олма-
ға, јахуд өзүмүзү онларла мү-

гајисә етмәјә ҹүрәт етмирик.*

Өзләринә өз мејарлары илә
гијмәт верән вә өзләрини бир-
бири илә мүгајисә едән бу
адамлар дүшүнҹәсиздирләр.+

13 Биз етмәдијимиз ишләр-
лә јох, Алла�дан алдығымыз
тапшырыгла өјүнәҹәјик. Сиз
дә бу тапшырыға дахилсиниз.,

14 Сизин јаныныза ҝәләндә
Алла�дан алдығымыз тапшы-
рыгдан башга бир иш ҝөрмә-
мишдик. Амма сизә Мәси� �аг-
гында мүждәни чатдыран би-
ринҹи биз олмушуг.- 15 Биз
ҝөрдүјүмүз ишләрлә өјүнүрүк,
башгасынын зә�мәти илә өјүн-
мүрүк. Үмид едирик ки, има-
ныныз ҝүҹләндикҹә зә�мәти-
мизи гијмәтләндирәҹәксиниз.
Онда биз да�а чох чалыша-
ҹағыг ки, 16 мүждәни сиздән
о тәрәфдәки дијарлара да тәб-
лиғ едәк вә башгасынын са-
�әсиндә ҝөрүлмүш ишлә өјүн-
мәјәк. 17 «Өјүнән гој Је�ова
илә өјүнсүн».¸ 18 Је�ованын
рәғбәт бәсләдији адам өз-өзү-
нү тәгдим едән јох,/ Онун Өзү-
нүн тәгдим етдији адамдыр.1

11 Үмидварам ки, бир аз
ағылсызлыг етсәм, буна

дөзәрсиниз. Онсуз да мәнә дө-
зүрсүнүз. 2 Сиздән өтрү Ал-
ла�ын гејрәтинә бәнзәр гејрәт
чәкирәм, чүнки сизи ника�
бағлајаҹағыныз кишијә, Мәси-
�ә мән нишанламышам вә
сизи тәртәмиз бакирә гыз
кими она тәгдим етмәк истә-
јирәм.À 3 Анҹаг горхурам ки,
илан �ијләҝәрлији илә Һәв-
ваны неҹә товладыса,3 си-
зин дә зе�ниниз корланыб
Мәси�ә лајиг сәмимијјәтдән
вә сафлыгдан узаглашсын.4

4 Чүнки кимсә ҝәлиб сизә би-
зим тәблиғ етдијимиздән фәрг-
ләнән Исаны тәблиғ едән-
дә, јахуд алдығыныз ру�дан
фәргләнән бир ру� сизә тәсир
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ҝөстәрәндә вә ја сизә гәбул
етдијиниз мүждәдән фәрглә-
нән бир мүждә ҝәтирәндә*

она дөзүрсүнүз. 5 Елә дүшү-
нүрәм ки, сизин о ҝөркәм-
ли �әвариләриниздән �еч нә-
јим әскик дејил.+ 6 Әҝәр на-
тиг кими мә�арәтли дејиләм-
сә, дә, биликдә ки әскиклијим
јохдур. Биз буну сизә �әр са�ә-
дә мүхтәлиф јолларла ҝөстәр-
мишик.

7 Јохса сиз уҹаласыныз
дејә, өзүмү алчалтмагла, Алла-
�ын мүждәсини бөјүк мәмну-
нијјәтлә, тәмәннасыз сизә тәб-
лиғ етмәклә ҝүна� иш тутму-
шам?- 8 Сизә хидмәт етмәк
үчүн башга јығынҹагларын бо-
ғазындан кәсиб мадди јардым
алмышам.¸ 9 Анҹаг сизин ја-
нынызда оларкән нәјәсә е�ти-
јаҹ дујанда �еч биринизә јүк
олмадым, чүнки Македонија-
дан ҝәлмиш гардашлар е�тија-
ҹымы боллуҹа тәмин етдиләр./

Бәли, мән �еч вахт сизә јүк
олмамышам, олмајаҹағам да.1

10 Нә гәдәр ки мәндә Мәси�ин
�әгигәти вар, мән Ахајја бөл-
ҝәсиндә бунунла даима өјүнә-
ҹәјәм.À 11 Нијә? Она ҝөрә ки
сизи севмирәм? Алла� ша�ид-
дир ки, севирәм.

12 Буну өјүнәрәк бизимлә
ејни мөвгедә олмаға ҹан атан-
ларын әлинә фүрсәт вермәмәк
үчүн едирәм вә бундан сонра
да едәҹәјәм.3 13 Бунлар Мә-
си�ин �әвариси ҹилдинә ҝир-
миш гондарма �әвариләр, фы-
рылдагчылардыр.4 14 Бурада
тәәҹҹүблү �еч нә јохдур, чүн-
ки Шејтан да нур мәләји ҹил-
динә ҝирир.S 15 Буна ҝөрә дә
онун хидмәтчиләри сале�лик
хидмәтчиси ҹилдинә ҝирир-
ләрсә, бурада гејри-ади бир
шеј јохдур. Лакин онларын
агибәти әмәлләринә ҝөрә ола-
ҹаг.m

16 Бир дә дејирәм, гој �еч
кәс елә дүшүнмәсин ки, мән
ағылсызлыг едирәм. Әҝәр елә
дүшүнүрсүнүзсә дә, онда мә-
ни ағылсыз кими гәбул един
ки, мән дә бир аз өјүнә би-
лим. 17 Бу сөзләри Ағанын
гојдуғу нүмунәјә әсасән деми-
рәм, ағылсыз адам кими, өзүн-
дәнразылыгла, ловғалыгла де-
јирәм. 18 Мадам ки бир чох-
лары ҹисмани шејләрлә өјү-
нүрләр, мән дә өјүнәҹәјәм.
19 Сиз о гәдәр ағыллысы-
ныз ки, ағылсызлара хошлугла
дөзүрсүнүз. 20 Әслиндә, ким
сизи көлә едир, вар-јохунузу
чапыб-талајыр, сизи сајмыр,
сизи шилләләјир она дөзүрсү-
нүз.

21 Буну хәҹаләт чәкә-чәкә
дејирәм, ахы бәзиләринин
фикринҹә, биз о гәдәр аҹиз
идик ки, өз сәла�ијјәтимиздән
лазымынҹа истифадә едә бил-
мирдик.

Анҹаг башгалары ҹәсарәтлә
�әрәкәт едирсә (ағылсыз кими
данышырам), мән дә ҹәсарәтлә
�әрәкәт едә биләрәм. 22 Он-
лар ибранидирләр? Мән дә иб-
ранијәм.* Исраиллидирләр?
Мән дә исраиллијәм. Ибра-
�имин нәслиндәндирләр? Мән
дә.+ 23 Мәси�ин хидмәтчиси-
дирләр? Бир ағылсыз кими ҹа-
ваб верирәм, мән онлардан
да�а үстүн хидмәтчијәм: мән
да�а чох иш ҝөрмүшәм,, он-
лардан да чох зиндана дүшмү-
шәм,- о гәдәр дөјүлмүшәм ки!
Нечә дәфә өлүмлә үз-үзә дур-
мушам.¸ 24 Дүз беш дәфә јә-
�удиләрдән гырхдан бири әс-
кик олмагла көтәк јемишәм,/

25 үч дәфә чубугла дөјүлмү-
шәм,1 бир дәфә даша басыл-
мышам,À үч дәфә ҝәмидә гәза-
ја уғрамышам,3 бир ҝүн бир
ҝеҹә дәнизин ағушунда гал-
мышам. 26 Тез-тез сәфәрлә-
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рә чыхмышам, нечә-нечә тә�-
лүкә илә үзләшмишәм: чај-
ларда тә�лүкә, гулдурларын
әлиндән тә�лүкә, сојдашла-
рым тәрәфиндән тә�лүкә,*

башга халгларын әлиндән тә�-
лүкә,+ шә�әрдә тә�лүкә,, чөл-
лүкдә тә�лүкә, дәниздә тә�-
лүкә, јаланчы гардашлар ара-
сында тә�лүкә. 27 Нә гәдәр
зә�мәт чәкмишәм, әзаб-әзијјә-
тә гатлашмышам, тез-тез јуху-
суз ҝеҹәләр кечирмишәм,- аҹ-
сусуз галмышам,¸ дәфәләрлә
јемәјә чөрәк тапмамышам,/ со-
југда чылпаг галмышам.

28 Бу ҹүр чәтинликләр бир
јана галсын, ҝүнбәҝүн бүтүн
јығынҹагларын фикрини чәки-
рәм.1 29 Ким зәифдирсә, мән
дә онунла бирликдә зәифәм.
Кимисә иман јолунда бүдрә-
дирләрсә, �ирсимдән алышыб
јанырам.

30 Өјүнмәк лазымдырса,
зәифлијими ҝөстәрән шеј-
ләрлә өјүнәҹәјәм. 31 Ағамыз
Исанын Атасы вә Алла�ы би-
лир ки, јалан данышмырам.
Она әбәдилик алгыш олсун!
32 Дәмәшгдә Арета падша-
�ын валиси мәни тутмаг үчүн
дәмәшглиләрин шә�әрини нә-
зарәт алтында сахлајырды.
33 Анҹаг мәни бир сәбәтдә
шә�әр диварындакы пәнҹәрә-
дән ашағы салладыларÀ вә бе-
ләҹә, ҹанымы онун әлиндән
гуртардым.

12 Өјүнмәјә мәҹбурам. Һәр-
чәнд бунун �еч бир фај-

дасы јохдур, амма јенә дә,
фөвгәлтәбии ҝөрүнтүләрә3 вә
Ағадан ҝәлән вә�јләрә4 кечим.
2 Мәси�ин јолунда олан бир
адам таныјырам. Он дөрд ил
бундан әввәл о, үчүнҹү ҝөјә�
апарылмышды (дүзү билми-

56B6 � �d`*/* YÀÆ*4S YÀZ*/* +*j-*
*WÀY ZÀ4À`/À bdbdWd`D

рәм, бәдәндә, јохса бәдәндән
ајры, буну бир Алла� билир).
3 Бәли, белә адамы таныјы-
рам (бәдәндә, јохса бәдәндән
ајры апарылмышды, дејә бил-
мәрәм, буну бир Алла� билир).
4 О, ҹәннәтә апарылмышды
вә дилә ҝәтирилмәси, дејилмә-
си јасаг олан сөзләр ешитмиш-
ди. 5 Бах белә адамла өјүнә-
ҹәјәм, өзүмлә исә јох, өјүнсәм
дә анҹаг зәифликләримлә өјү-
нәҹәјәм. 6 Һәтта өјүнмәк ис-
тәсәм дә, бу, ағылсызлыг олма-
јаҹаг, чүнки �әгигәти сөјләјә-
ҹәјәм. Анҹаг өјүнмүрәм ки,
�еч кәс мәндә ҝөрдүјүндән, ја
да мәндән ешитдијиндән арты-
ғыны мәнә аид етмәсин, 7 нә
вар-нә вар мәнә белә гејри-ади
вә�јләр верилиб.

Ловғаланмајым дејә, ҹисми-
мә бир тикан батырылыб.* Бу
тикан, Шејтанын елчиси мәнә
әзаб верир ки, гүррәләнмәјим.
8 Бунунла бағлы Рәббә дүз үч
дәфә јалвардым ки, ҹанымы бу
бәладан гуртарсын, 9 анҹаг
О, мәнә деди: «Лүтфүм сәнә
јетәр. Чүнки сән зәиф олан-
да Мәним ҝүҹүм өзүнү бүтүн-
лүклә ҝөстәрир».+ Буна ҝөрә
дә мән бөјүк мәмнунијјәт-
лә өз зәифликләримлә өјүнә-
рәм ки, Мәси�ин ҝүҹү ча-
дыр кими үзәримдә галсын.
10 Буна ҝөрә дә Мәси� уғ-
рунда зәифликләрә, тә�гир-
ләрә, сыхынтылара, тәгиблә-
рә, чәтинликләрә гатлашмаг-
дан �әзз алырам. Мән зәиф
оланда ҝүҹлүјәм.,

11 Мән ағылсызлыг етдим.
Мәни буна сиз мәҹбур етди-
низ. Мәни ҝәрәк сиз тәрифлә-
јәјдиниз. Ахы сизин ҝөзүнүздә
�еч нә олсам да, о ҝөркәмли
�әвариләриниздән �еч нәјим
әскик дејил.- 12 Доғрудан да,
�әварилијими тәсдиг едән дә-
лилләр сизә әламәт, мөҹүзә,
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гүдрәтли ишләр* вә там дө-
зүмлә+ нүмајиш етдирилиб.
13 Сизи нәдә башга јығынҹаг-
лардан ашағы тутмушам? Сизә
јүк олмамагда?, Кечин бу ҝү-
на�ымдан да.

14 Артыг үчүнҹү дәфәдир
јаныныза ҝәлмәк истәјирәм.
Бу дәфә дә сизә јүк олма-
јаҹағам. Мәнә сизин малы-
ныз јох,- өзүнүз лазымсы-
ныз. Чүнки ушаглар¸ валидејн-
ләри үчүн јох, валидејнләр
ушаглары үчүн јығмалыдыр-
лар. 15 Нәјим варса, �әр ше-
јими, �әтта өз ҹанымы белә,
сизин јолунузда фәда етмәјә
�азырам./ Бир белә севҝимин
мүгабилиндә мәҝәр аз севил-
мәлијәм? 16 Һәр �алда мән
сизә јүк олмамышам.1 Сиз
исә дејирсиниз ки, мән �иј-
ләҝәрлик етмишәм, кәләк иш-
ләдиб сизи тәләјә салмышам.
17 Мәҝәр јаныныза ҝөндәрди-
јим адамлар васитәсилә сиз-
дән мәнфәәт әлдә етмишәм?
18 Мән Титусу дилә тутдум
вә бир гардашла бирликдә ја-
ныныза ҝөндәрдим. Олмаја,
Титус сиздән мәнфәәт әлдә
едиб?À Мәҝәр нијјәтимиз ејни
олмајыб? Ејни ҹүр давранма-
мышыг?

19 Һәлә дә өзүмүзү мүда-
фиә етдијимизи дүшүнүрсү-
нүз? Биз Мәси�ин давамчыла-
ры кими Алла�ын гаршысын-
да данышырыг. Әзизләрим, ја-
дыныздан чыхармајын ки, нә
едириксә иманынызын мө�-
кәмләнмәси үчүн едирик.
20 Горхурам ки, мән ҝәләндә
сизи истәдијим вәзијјәтдә ҝөр-
мәјим, сиз дә мәни истәдији-
низ �алда ҝөрмәјәсиниз. Гор-
хурам, аранызда чәкишмә, па-
хыллыг, �ирс-гәзәб, ихтилаф,
дидишмә, деди-году, ловға-
лыг, гатма-гарышыглыг олсун.
21 Горхурам ки, бу дәфә јаны-

ныза ҝәләндә Алла�ым мәни
утандырсын вә мән ҝүна� иш-
ләмиш вә �әлә дә натәмиз иш-
ләриндән, әхлагсызлыгдан�,
азғынлыгдан� төвбә етмәјән-
ләрә ҝөрә јаса батым.

13 Артыг үчүнҹү дәфәдир,
јаныныза ҝәлмәјә �азыр-

лашырам. «Һәр иддиа ики, ја
да үч ша�идин дили илә тәс-
диг олунмалыдыр».* 2 Инди
сиздән узагда олсам да, елә
билин ки, јаныныза икинҹи
ҝәлишимдир. Әввәлләр ҝү-
на� ишләмиш адамлары вә
башгаларыны габагҹадан хә-
бәрдар едирәм: әҝәр јенә ҝәл-
сәм, рә�м етмәјәҹәјәм. 3 Чүн-
ки сиз Мәси�ин мәним ва-
ситәмлә данышыб-данышма-
дығына сүбут ахтарырсыныз.
Мәси� сизинлә рәфтарда зәиф
дејил, әксинә, гүдрәтлидир.
4 Дүздүр, о, зәиф икән дирәк-
дә едам едилди, лакин Алла-
�ын ҝүҹү сајәсиндә инди сағ-
дыр.+ Мәси� о вахт зәиф олду-
ғу кими, биз дә инди зәифик,
лакин Алла�ын сиздә фәалиј-
јәт ҝөстәрән ҝүҹү сајәсиндә,

онунла бирликдә јашајаҹағыг.-

5 Иман јолунда олуб-ол-
мадығынызы даима јохла-
јын, өзүнүзү сынајын.¸ Јох-
са Иса Мәси�ин сизинлә вә�-
дәтдә олдуғуну дәрк етмир-
синиз? Әлбәттә, әҝәр Алла�ын
рәғбәтини итирмәмисинизсә.
6 Үмидварам ки, Алла�ын
биздән разы олдуғуну баша
дүшәҹәксиниз.

7 Алла�дан диләјирик ки,
сиз сә�в етмәјәсиниз. Бизим
үчүн әсас шеј башгаларынын
рәғбәтини газанмаг дејил. Ди-
ләјимиз одур ки, башгалары-
нын јанында гијмәтимиз олма-
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са да, сиз дүзҝүн давранасы-
ныз. 8 Биз �әгигәтин әлеј�и-
нә �еч нә едә билмәрик, нә
етсәк, �әгигәтин хејринә едә
биләрик. 9 Биз зәиф, сиз исә
ҝүҹлү оланда �әмишә севини-
рик вә дуа едирик ки, лазым
олан са�әләрдә дүзәләсиниз.
10 Буна ҝөрә дә бунлары сиз-
дән узагда оларкән јазырам
ки, јаныныза ҝәләндә Ағанын
мәнә вердији ихтијардан исти-
фадә едиб сизинлә сәрт дав-
ранмајым. Ахы о, мәнә сизи
јыхмаг јох, мө�кәмләндирмәк
сәла�ијјәти вериб.*

11 Нә�ајәт, гардашлар, бун-
дан сонра да севинин, дү-
зәлмәјә чалышын, сизә ве-
рилән тәсәллини гијмәтләнди-
рин,* �әмфикир олун,+ араныз-
да ме�рибанлыг олсун., Онда
мә�әббәт вә сүл� Алла�ы-

сизинлә олаҹаг. 12 Бир-бири-
низи саф өпүшлә саламлајын.
13 Бүтүн мүгәддәсләр сизә
саламларыны ҝөндәрирләр.

14 Ағамыз Иса Мәси�ин
лүтфү, Алла�ын мә�әббәти вә
алдығымыз мүгәддәс ру� �а-
мыныза јар олсун.
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1 Инсанлар тәрәфиндән, ја-
худ �әр �ансы бир адамын

васитәчилији илә дејил, Иса
Мәси�* вә ону дирилтмиш Ата-
мыз Алла�+ тәрәфиндән �әва-
ри� тәјин едилмиш мән Булус-
дан 2 вә мәнимлә олан бүтүн
гардашлардан Галатија јығын-
ҹагларына мәктуб.

3 Гој Атамыз Алла�дан вә
Ағамыз Иса Мәси�дән ҝәлән
лүтф вә сүл� сизә јар олсун.
4 Атамыз Алла�ын ирадәсинә
ҝөрә, Мәси� өзүнү ҝүна�ла-
рымыз- уғрунда фәда етди ки,
бизи бу пис дөврдән�¸ хилас
етсин. 5 Алла�а әбәдијјән ал-
гыш олсун. Амин.

6 Доғрусу, сизи Мәси�ин
лүтфү илә чағырмыш Алла-
�ы белә тезликлә гојуб баш-
га бир мүждәјә үз тутдуғуну-
за мәәттәл галмышам./ 7 Бу,
о демәк дејил ки, башга мүж-
дә вар. Садәҹә бәзи адам-
лар сизи чашгынлыға салыр1

вә Мәси� �аггындакы мүждә-
ни тә�риф етмәк истәјирләр.
8 Анҹаг әҝәр кимсә — истәр
биз, истәр ҝөјдән бир мәләк
бизим тәблиғ етдијимиз мүж-
дәдән фәргләнән бир шеји
сизә мүждә кими тәблиғ едәр-
сә, о кәсә ләнәт олсун. 9 Де-
дијимизи јенидән тәкрар еди-
рәм: кимсә гәбул етдијиниздән
фәргләнән бир шеји сизә мүж-
дә кими тәблиғ едирсә, гој она
ләнәт олсун.

10 Әслиндә, мән кими инан-
дырмаға чалышырам: инсан-
лары, јохса Алла�ы? Јохса
инсанлары разы салмаг истә-
јирәм? Әҝәр мән �әлә дә ин-
санлары разы салмаг истәсәј-
дим, Мәси�ин гулу олмаздым.
11 Гардашлар, буну билин ки,
мәним тәблиғ етдијим мүждә-
нин мәнбәји инсан дејил.À

5B5 � �dZD *]\ab\W\aD �ÀZ*amB Ä¾Z/ÀO
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12 Чүнки ону мәнә инсан вер-
мәјиб вә инсан өјрәтмәјиб, мән
ону Иса Мәси�дән вә�ј васитә-
силә алмышам.

13 Сиз, әлбәттә ки, мәним
әввәлләр јә�уди дининдә* неҹә
�әрәкәт етдијими ешитмиси-
низ. Мән Алла�ын јығынҹағы-
на олмазын зүлмләр едир, ону
виран гојурдум.+ 14 Мән әҹ-
дадларымызын адәтләринин
гызғын тәәссүбкеши идим,, јә-
�уди мәз�әбиндә сојдашларым
арасында бир чох �әмјашы-
дымдан хејли габаға ҝетмиш-
дим. 15 Анҹаг дүнјаја ҝәлмә-
јимә изин верән вә мәни Өз
лүтфү- илә чағыран Алла�
мүнасиб билди ки, 16 Оғлу
�аггындакы мүждә мәним ва-
ситәмлә халглара чатдырыл-
сын вә халглар ону танысын.¸

Онда мән ҝедиб �еч кимлә
мәслә�әтләшмәдим, 17 Јеру-
сәлимә, мәндән әввәл �әвари
оланларын јанына да ҝетмә-
дим. Бирбаш Әрәбистана јол-
ландым, орадан да Дәмәшгә/

гајытдым.
18 Үч илдән сонра Кифа-

ны�1 ҝөрмәк үчүн ЈерусәлимәÀ

ҝетдим вә он беш ҝүн онун
јанында галдым. 19 Амма ди-
ҝәр �әвариләри ҝөрмәдим,
тәкҹә Ағанын гардашы Јагу-
бу3 ҝөрдүм. 20 Алла�ын гар-
шысында дејирәм ки, јазды-
ғым бу сөзләрдә јалан јохдур.

21 Бундан сонра Сурија вә
Киликија4 бөлҝәләринә ҝет-
дим. 22 Анҹаг Мәси�лә вә�-
дәтдә олан Јә�удијјә јығынҹаг-
ларында �еч кәс мәни шәхсән
танымырды. 23 Онлар тәкҹә
буну ешитмишдиләр: «Вахти-
лә бизә зүлм едән адамS јох
етмәк истәдијиm етигад �аг-
гында мүждәни тәблиғ едир».
24 Онлар мәнә ҝөрә Алла�ы
мәд� етмәјә башладылар.
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2 Бундан он дөрд ил сонра
мән Титусу да өзүмлә ҝө-

түрүб,* Барнәба+ илә бирлик-
дә јенидән Јерусәлимә ҝет-
дим. 2 Мән вә�ј алдығыма
ҝөрә ора ҝетмишдим. О вах-
та гәдәр вә �әмин вахт ет-
дијим хидмәтин� әбәс олмады-
ғына әмин олмаг үчүн диҝәр
халглар арасында тәблиғ ет-
дијим мүждәни тәкликдә �өр-
мәтли гардашлара данышдым.
3 Бунунла белә, јанымда олан
Титусу,, јунан ола-ола, �еч ким
сүннәт олунмаға мәҹбур етмә-
ди.- 4 О мәсәлә бизи тамами-
лә көләлијә салмаг үчүн¸ хәл-
вәтҹә арамыза ҝирмиш,/ Мә-
си� Иса сајәсиндә са�иб олду-
ғумуз азадлыға хәләл јетирмәк
үчүн1 ҹасус кими јығынҹаға
сохулмуш о јаланчы гардаш-
ларын уҹбатындан баш гал-
дырмышды. 5 Сиз мүждәнин
�әгигәтиндән ајрылмајасыныз
дејә, биз онлара тәслим олма-
дыг, бир ан белә, бојун әјмә-
дик.À

6 Бөјүк адам сајыланлара3

ҝәлдикдә исә (онларын кеч-
мишдә ким олмасы мәним
үчүн фәрг етмир, чүнки Ал-
ла� инсанлар арасында фәрг
гојмур) �өрмәт са�иби олан
бу адамлар мәнә тәзә бир шеј
сөјләмәдиләр. 7 Әксинә, Бут-
руса сүннәт едилмишләрә тәб-
лиғ етмәк иши тапшырылды-
ғы кими, мәнә дә сүннәт
едилмәмишләрә мүждәни чат-
дырмаг ишинин �әвалә едил-
дијини ҝөрәндә4 8 (ахы Бут-
руса сүннәт едилмишләрә
�әварилик етмәк үчүн лазы-
ми гүввәни верән мәнә
дә диҝәр халглара �әвари-
лик етмәк үчүн гүввә вер-
мишдир),S 9 мәнә лүтф ҝөс-
тәрилдијиниm анлајанда јығын-
ҹағын сүтунлары �есаб олу-

6B6 � ÁÀ`eÀZB \ ,*fb* -À/À` ,À ÑÀYSZ
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нан Јагуб*, Кифа вә Јә�ја
разылыг әламәти олараг сағ
әлләрини мәнә вә Барнәбаја+

узатдылар ки, биз диҝәр халг-
ларын, онлар исә сүннәт едил-
мишләрин јанына ҝетсинләр.
10 Бизә бирҹә буну дедиләр
ки, касыб гардашлары унутма-
јаг. Мән бу иши дә ҹанла-баш-
ла јеринә јетирмәјә чалышмы-
шам.,

11 Амма Кифа- Антакјаја¸

ҝәләндә мән онун тәгсирини
үзүнә дедим, чүнки о, ачыг-
ашкар сә�в едирди. 12 Белә
ки, Јагубун/ јанындан бәзи
адамлар ҝәләнә гәдәр Кифа
гејри-јә�удиләрлә чөрәк је-
јирди,1 лакин онлар ҝәлән-
дә о, сүннәт тәрәфдарларын-
дан горхараг гејри-јә�удиләр-
дән узаг ҝәзмәјә башлады.À

13 О бири јә�удиләр дә бу
ҹүр ријакарлыг етдиләр, �әтта
Барнәбаны да бу ријакарлыға
гошдулар. 14 Мән онларын
мүждә �әгигәтинә ујғун �әрә-
кәт етмәдијини ҝөрәндә3 �а-
мынын гаршысында Кифаја де-
дим: «Неҹә олур ки, сән јә�уди
ола-ола јә�уди кими јох, баш-
га халглар кими јашајырсан,
диҝәр халгларын адамларыны
исә јә�уди адәтләри үзрә јаша-
маға вадар едирсән?»4

15 Биз анаданҝәлмә јә�уди-
јик, гејри-јә�удиләрдән олан
ҝүна� са�ибләри дејилик.
16 Биз билирик ки, инсан га-
нунун тәләбләрини иҹра ет-
мәклә јох, јалныз Мәси� Иса-
јаS олан иман сајәсиндәm сале�
сајылыр. Бу сәбәбдән биз Мә-
си� Исаја иман етдик ки,
Мәси�ә олан имана ҝөрә са-
ле� сајылаг, ганунун иҹрасына
ҝөрә јох. Чүнки �еч бир инсан
ганунун тәләбләрини иҹра ет-
мәклә сале� сајылмајаҹаг. U

17 Әҝәр Мәси� васитәсилә са-
ле� сајылмаға ҹан атаркән
биз дә ҝүна�кар сајылырыгса,
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белә чыхыр ки, Мәси� ҝүна-
�ын хидмәтчисидир? Әсла!
18 Әҝәр мән вахтилә дағыт-
дығымы јенидән тикирәмсә,
гануну поздуғуму ҝөстәрирәм.
19 Лакин мән ганунун васи-
тәсилә ганун үчүн өлдүм*

ки, Алла� үчүн јашаја би-
лим. 20 Мән Мәси�лә бир јер-
дә дирәјә мыхланмышам.+ Ар-
тыг јашајан мән дејиләм,, мән-
дә јашајан Мәси�дир. Доғру-
дан да, инди мән бу бәдәндә
јашадығым �әјаты мәни се-
вән вә ҹаныны уғрумда фәда
едән- Алла�ын Оғлуна иман-
ла јашајырам.¸ 21 Мән Алла-
�ын лүтфүндән/ имтина ет-
мирәм, чүнки әҝәр сале�ли-
јә ганун васитәсилә јетишмәк
олурса, демәли, Мәси� әбәс
јерә өлүб.1

3 Еј дүшүнҹәсиз галатијалы-
лар! Ким сизи јолдан чы-

хартды?À Ахы сиз дирәјә мых-
ланмыш Иса Мәси�и, санки,
өз ҝөзләринизлә ҝөрмүшдү-
нүз!3 2 Сиздән бирҹә буну
сорушмаг истәјирәм: сиз мү-
гәддәс ру�у ганунун тәләб-
ләрини иҹра етмәклә, јохса
ешитдикләринизә иман етмәк-
лә алдыныз?4 3 Јәни сиз бу
дәрәҹәдә дүшүнҹәсизсиниз?!
Јолунузу ру�ун ҝөстәрдији јол-
да башлајыб ҹисмани јолда би-
тирирсиниз?S 4 Мәҝәр бу гә-
дәр әзијјәти бош јерә чәкмиси-
низ? Ола билмәз, инанмырам.
5 Сизи мүгәддәс ру�ла тә-
мин едән вә аранызда гүдрәт-
ли ишләр ҝөрәнm буну гану-
нун тәләбләрини иҹра етдији-
низә ҝөрә, јохса ешитдикләри-
низә иман етдијинизә ҝөрә
едир? 6 Неҹә ки Ибра�им дә
«Је�оваја иман ҝәтирди вә
буна ҝөрә сале� сајылды». U

7 Сиз јахшы билирсиниз
ки, иман едәнләр Ибра�и-
мин оғулларыдыр.V 8 Мүгәд-
дәс Јазылар Алла�ын баш-

га халглардан оланлары иман
васитәсилә сале� сајаҹағыны
габагҹадан ҝөрәрәк Ибра�имә
бу мүждәни әввәлҹәдән бәјан
етмишди: «Бүтүн халглар сә-
нин васитәнлә мүбарәк ола-
ҹаг».* 9 Буна ҝөрә иман едән-
ләр дә иманы олан Ибра�им
кими, мүбарәк гылынырлар.+

10 Ганунун тәләбләрини
иҹра етдикләринә ҝүвәнәнлә-
рин �амысы ләнәтлидир, чүн-
ки јазылыб: «Ганун тумарын-
да јазылан бүтүн сөзләрә
даима риајәт етмәјәнә ләнәт
олсун»., 11 Бундан әлавә, Ал-
ла�ын гаршысында �еч кәсин
ганун васитәсилә сале� са-
јылмајаҹағы ајдындыр,- чүнки
«сале� иманы сајәсиндә јаша-
јаҹаг».¸ 12 Ганун имана әсас-
ланмыр, орада јазылыб: «Он-
лара риајәт едән онларын
сајәсиндә јашајаҹаг»./ 13 Мә-
си� бизи сатын алыб1 Га-
нунун ләнәтиндән азад етди.À

О өзү бизим әвәзимизә ләнәт-
ли олду, чүнки јазылыб: «Ди-
рәкдән асылан адам ләнәтә дү-
чар олуб».3 14 Бүтүн бунлар
она ҝөрәдир ки, Ибра�имә вәд
едилән немәтләр Мәси� Иса4

васитәсилә халглара чатсын
вә биз иманымыз васитәсилә
вәд едилмиш ру�уS ала биләк.

15 Гардашлар, сизә бир ми-
сал чәким: �әтта инсан тә-
рәфиндән гүввәјә минән ә�ди
�еч кәс ләғв етмир вә ја она
әлавәләр едилмир. 16 Вәд-
ләр Ибра�имә вә онун өвлады-
на� верилди.m Мүгәддәс Јазы-
ларда чохларындан сө�бәт ҝе-
дирмиш кими «өвладларына»
дејилмир. Мүгәддәс Јазылар
тәк бир кәси нәзәрдә тутараг,
«өвладына» дејир. Бу да Мә-
си�дир. U 17 Буну да дејим ки,
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12 Гардашлар, сизә јалва-

рырам, мәним кими олун, ахы
мән дә бир вахтлар си-
зин кими идим.* Сизин мәнә
�еч бир пислијиниз дәјмәјиб.
13 Анҹаг сиз билирсиниз ки,
илк дәфә мүждәни сизә чат-
дырмаг имканыны хәстә олан-
да тапмышдым. 14 Хәстәли-
јим сизин үчүн бир сынаг олса
да, сиз мәндән ијрәнмәдиниз,
икра� етмәдиниз. Сиз мәни
Алла�ын мәләјини ја да Мәси�
Исаны гәбул едән кими гәбул
етдиниз. 15 О хошбәхтлији-
низ инди �арададыр? Мән әми-
нәм, әҝәр о вахт мүмкүн ол-
сајды, ҝөзүнүзү дә чыхарыб
мәнә верәрдиниз.+ 16 Бәс нә
олду? Һәгигәти сөјләдијим
үчүн сизә дүшмән олдум?
17 Онлар сизи өз тәрәфләри-
нә чәкмәк үчүн ҹанфәшанлыг
едирләр, амма нијјәтләри пис-
дир. Мәгсәдләри сизи мәндән
ајырмагдыр. Онлар истәјир-
ләр, сиз онларын ардынҹа ҝе-
дәсиниз. 18 Балаларым,, ки-
минсә сизә тәмиз нијјәтлә ҹан
јандырмасы, әлбәттә, јахшы-
дыр. Анҹаг каш, бу, јалныз мән
јанынызда оланда јох, �әмишә
олајды. 19 Сиз Мәси�ин шәх-
сијјәтини әкс етдирәнәдәк мән
сизә ҝөрә јенидән доғуш сан-
ҹылары чәкәҹәјәм. 20 Каш ки
инди јанынызда олајдым вә
башга ҹүр данышајдым, чүн-
ки бу �алыныза чашыб-галмы-
шам.

21 Ај ганун табелијиндә ол-
маг истәјәнләр, мәҝәр Гану-
нун нә дедијини ешитмирси-
низ? 22 Ахы јазылыб ки, Иб-
ра�имин ики оғлу олду: бири
гуллугчудан,- о бириси азад
гадындан.¸ 23 Гуллугчунун
оғлу ади шәкилдә доғулду,/

азад гадынын оғлу исә вәдә
ҝөрә дүнјаја ҝәлди.1 24 Бү-
түн бунлар рәмзи мәна дашы-
јыр, чүнки бу гадынлар ики

ә�ди тәмсил едир. Бири Сина
дағында* бағланмыш ә�ддир,
онун ушаглары көләлик үчүн
доғулурлар. Бу, Һәҹәрдир.
25 Һәҹәр Әрәбистанда јерлә-
шән бир дағы, Сина дағы-
ны+ билдирир вә буҝүнкү Је-
русәлими тәмсил едир, чүнки
о, өз ушаглары илә көләлик-
дәдир. 26 Сәмави Јерусәлим
исә азаддыр вә о, бизим ана-
мыздыр.

27 Мүгәддәс Јазыларда бе-
лә дејилир: «Еј дүнјаја өвлад
ҝәтирмәмиш сонсуз гадын, се-
вин. Еј доғуш ағрысы чәкмә-
миш гадын, севинҹиндән �а-
рај сал! Чүнки атылмыш га-
дынын өвладлары әрли гады-
нын өвладларындан чохдур».,

28 Гардашлар, Ис�аг кими сиз
дә вәдә ҝөрә доғулан өвлад-
ларсыныз.- 29 Анҹаг неҹә ки
о вахт ади шәкилдә доғулмуш
оғул ру� васитәсилә доғул-
муш оғулу¸ тәгиб етди, инди
дә беләдир./ 30 Бәс Мүгәд-
дәс Јазылар нә дејир? «Гуллуг-
чуну оғлу илә бирҝә бурадан
гов ҝетсин, чүнки гуллугчунун
оғлу азад гадынын оғлу илә
бирликдә әсла варис ола бил-
мәз».1 31 Буна ҝөрә дә гар-
дашлар, биз гуллугчунун јох,
азад гадынын өвладларыјыг.

5 Мәси� бизи бу ҹүр азад-
лыгдан өтрү азад етди.

Буна ҝөрә дә мәтин олун,À је-
нидән көләлијин бојундуруғу
алтына ҝирмәјин.3

2 Бахын, буну сизә мән, Бу-
лус дејирәм: әҝәр сүннәт едил-
сәниз, Мәси�ин сизә �еч бир
фајдасы дәјмәјәҹәк.4 3 Бун-
дан әлавә, сүннәт едилән �әр
кәсә дејирәм: сиз бүтүн Гану-
на риајәт етмәјә борҹлусунуз.S

4 Ганун васитәсилә сале� са-
јылмаға чалышанm �әр кәсә де-
јирәм: сиз Мәси�дән ајрылды-
ныз, онун лүтфүндән узаг-
лашдыныз. 5 Биз исә ру� вә
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иман сајәсиндә сале�лијә је-
тишәҹәјимизә үмид едирик вә
буну сәбирсизликлә ҝөзләји-
рик. 6 Мәси� Иса илә вә�дәт-
дә оланлар үчүн сүннәт вә ја
сүннәтсизлик �еч бир ә�әмиј-
јәт кәсб етмир.* Ән әсасы, мә-
�әббәт васитәсилә фәалијјәт
ҝөстәрән имандыр.

7 Сиз јахшы гачырдыныз.+

Бәс �әгигәтә итаәт етмәјини-
зә ким мане олду? 8 Белә бир
фикри сизә тәлгин едән сизи
чағыран Алла� дејил. 9 Аза-
ҹыг маја бүтүн хәмири аҹы-
дыр., 10 Әминәм ки, Аға илә
вә�дәтдә олан сизләр- мәним-
лә разылашаҹагсыныз. Амма
сизи чашгынлыға салан¸ �әр
кимдирсә, ҹәзасыны чәкәҹәк.
11 Мәнә ҝәлинҹә, гардашлар,
әҝәр мән �әлә дә сүннәти тәб-
лиғ етсәјдим, �еч мәни тәгиб
едәрдиләр? Онда ишҝәнҹә ди-
рәји�/ дә �еч кәс үчүн манеә
олмазды. 12 Сизи чашгынлы-
ға саланлары исә ҝөрүм ахта-
лансынлар�!

13 Гардашлар, сиз азадлы-
ға чағырылмысыныз. Бирҹә бу
азадлыгдан ҹисмани истәклә-
рин далынҹа дүшмәк үчүн
фүрсәт кими истифадә ет-
мәјин.1 Мә�әббәтлә бир-бири-
низә хидмәт един.À 14 Чүнки
бүтүн Ганун бир әмрлә иҹра
едилир�: «Башгасыны өзүнү
севдијин кими сев».3 15 Е�-
тијатлы олун, әҝәр бир-би-
ринизлә дидиширсинизсә,4 бу,
сизи мә�в едә биләр.S

16 Сизә дејирәм, ру�ун ҝөс-
тәрдији јолла ҝедин,m онда
әсла ҹисмани истәкләри иҹра
етмәзсиниз. U 17 Чүнки ҹисим
өз истәкләри илә ру�а гаршы-
дыр, ру� да ҹисмә гаршыдыр.

9B55 � �º¸ÀbÀ +*fD 9B56 � �ÀZS bÀÀaaºO
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`S*ZbB +S` ÀY`/À ÆÀYWÀZS+D

Бу гаршыдурма үзүндән сиз
етмәк истәдијинизи етмирси-
низ.* 18 Амма ру�ун ҝөстәр-
дији јолла ҝедирсинизсә, де-
мәли, ганунун табелијиндә де-
јилсиниз.

19 Ҝүна�лы бәдәнин әмәл-
ләри бәллидир. Бунлар әхлаг-
сызлыг�+, натәмизлик, азғын-
лыг�,, 20 бүтпәрәстлик, ҹин-
дарлыг-, әдавәт, мүнагишә,
кин, гәзәб, нифаг, парчаланма,
тәригәтчилик, 21 пахыллыг,
сәрхошлуг¸, кеф мәҹлисләри вә
саирәдир./ Әввәлки кими, сизи
јенә дә хәбәрдар едирәм: белә
ишләрлә мәшғул оланлар Ал-
ла�ын Падша�лығына ҝирмә-
јәҹәкләр.1

22 Ру�ун бә�рәси исә бу-
дур: мә�әббәт, севинҹ, сүл�,
сәбир, хејирха�лыг, јахшы-
лыг�À, иман, 23 мүлајимлик,
өзүнә �аким олмаг3. Бунла-
ра гаршы чыхан ганун јохдур.
24 Бундан әлавә, Мәси� Иса-
ја мәхсус оланлар бәдәни онун
е�тирас вә истәкләри илә бир-
ликдә дирәјә мыхлајыблар4.

25 Әҝәр биз ру�ун ҝөстәр-
дији јолла ҝедириксә, ҝәлин
ру�а мүвафиг �әрәкәт едәк.S

26 Мәғрур олмајаг,m бир-бири-
мизи рәгабәтә тә�рик етмәјәк, U

бир-биримизин пахыллығыны
чәкмәјәк.

6 Гардашлар, кимсә билмә-
дән сә�в бир иш ҝөрсә дә,

сиз јеткин мәси�иләр ону мү-
лајимҹәсинәV дүзәлтмәјә чалы-
шын. Ејни заманда өзүнүздән
муғајат олунÄ ки, јолдан чых-
мајасыныз.W 2 Бир-бирини-
зин јүкүнү дашыјын,Y бу јол-
ла сиз Мәси�ин ганунуну иҹра
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едәҹәксиниз.* 3 Өзү бир шеј
олмаја-олмаја, өзү �аггында
јүксәк фикирдә олан инсан+

өзүнү алдадыр. 4 Амма гој
�әр кәс өз әмәлләрини јохла-
сын,, онда өзүнү башгасы илә
мүгајисә етмәдән- өз әмәллә-
ринә ҝөрә севинә биләҹәк.
5 Чүнки �әр кәс өз мәсулијјәт
јүкүнү дашыјаҹаг.¸

6 Гој Алла�ын сөзүнү өјрә-
нән адам �әр бир јахшы шеји
ону өјрәдәнлә бөлүшсүн./

7 Алданмајын, Алла�а ис-
те�за едилмәз; инсан нә әкәр-
сә, ону да бичәҹәк.1 8 Ҝүна�-
лы бәдәни үчүн әкән бәдәнин-
дән мә�в бичәҹәк, ру� үчүн
әкәнсә ру�дан әбәди �әјат би-
чәҹәк.À 9 Одур ки, ҝәлин јах-
шы иш ҝөрмәкдән јорулма-
јаг, чүнки тагәтдән дүшмәсәк,
вахтында бичәҹәјик.3 10 Бе-
ләликлә, нә гәдәр ки әлимиздә
фүрсәт вар, �амыја, әләлхүсус,
иман гардашларымыза јахшы-
лыг едәк.

11 Ҝөрүрсүнүз, өз әлимлә
сизә неҹә бөјүк �әрфләрлә јаз-
мышам!

12 Сизи сүннәт олунмаға
мәҹбур едәнләр за�ири шеј-
ләрлә инсанларын рәғбәтини

газанмаг истәјирләр. Онларын
јеҝанә мәгсәди Мәси�ин иш-
ҝәнҹә дирәјинә ҝөрә тәгибдән
јајынмагдыр. 13 Һәтта сүн-
нәт олунанларын өзләри Га-
нуна риајәт етмирләр.* Онлар
она ҝөрә сизин сүннәт олун-
мағынызы истәјирләр ки, си-
зин бәдәнинизлә өјүнсүнләр.
14 Мән исә Ағамыз Иса Мәси-
�ин ишҝәнҹә дирәјиндән баш-
га бир шејлә өмрүмдә өјүнмә-
рәм.+ Чүнки онун васитәсилә
дүнја мәним ҝөзүмдә, мән дә
дүнјанын ҝөзүндә өлмүшәм.
15 Чүнки нә сүннәт олунма-
ғын, нә дә сүннәт олунмама-
ғын, ә�әмијјәти јохдур, ә�әмиј-
јәт кәсб едән шеј јени хил-
гәтдир-. 16 Бу гајдаја әсасән
јашајанларын �амысына — Ал-
ла�ын Исраилинә сүл� вә мәр-
�әмәт јар олсун.¸

17 Бундан сонра гој �еч ким
мәним үчүн чәтинлик төрәт-
мәсин, чүнки мән бәдәнимдә
Исанын гулу дамғасыны дашы-
јырам./

18 Гардашлар, гој Ағамыз
Иса Мәси�ин лүтфү дүзҝүн
ә�вали-ру�ијјәдә олан сизләрә
јар олсун. Амин.
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1 Алла�ын ирадәси илә Мә-
си� Исанын �әвариси тә-

јин едилмиш Булусдан Ефесдә-
ки мүгәддәсләрә,* Мәси� Иса
илә вә�дәтдә олан садиг гар-
дашлара мәктуб.

2 Атамыз Алла�дан вә Аға-
мыз Иса Мәси�дән ҝәлән лүтф
вә сүл� сизә јар олсун.

3 Ағамыз Иса Мәси�ин Ал-
ла�ы вә Атасына алгыш ол-
сун. Чүнки О, Мәси�лә вә�дәт-
дә олан бизләрә сәмави аләм-
дә �әр ҹүр ру�ани немәт
бәхш етмиш,+ 4 бәшәрин тә-
мәли гојуландан әввәл онун-
ла бирликдә олмаг үчүн бизи
дә сечмишдир ки, мә�әббәт
ҝөстәрәрәк Онун гаршысын-
да мүгәддәс вә ејибсиз, олаг.
5 О, Өз истәјинә вә ирадәси-
нә әсасән- бизи Иса Мәси� ва-
ситәсилә оғуллуға ҝөтүрмәји¸

габагҹадан гәрарлашдырмыш-
ды/ ки, 6 Өз севимли Оғлу
васитәсилә1 бизә бәхш етди-
ји шанлы лүтфәÀ ҝөрә мәд�
едилсин. 7 Биз Алла�ын лүт-
фүнүн боллуғуна әсасән, Оғ-
лунун ганы илә өдәнмиш фид-
јә васитәсилә3 азадлыға, бәли,
ҝүна�ларымызын әфвинә је-
тишмишик.4

8 О, бу лүтфү �әр ҹүр �ик-
мәт вә дәрракә илә бәрабәр

бизә сәхавәтлә верди 9 вә Өз
ирадәсинин мүгәддәс сирри-
ни* бизә ачыглады. Бу сирр
Онун истәјинә вә нијјәтинә уј-
ғундур. 10 Онун нијјәти бу-
дур ки, тәјин едилмиш вах-
тын тамамында ҝөјдә вә јер-
дә оланлары Мәси�дә бирләш-
дирмәк үчүн бир идарәчилик
тәсис етсин.+ Бәли, �әр шеј
Мәси�дә бирләшәҹәк. 11 Биз
Мәси�лә вә�дәтдәјик вә ва-
рис тәјин едилмишик., Биз
�әр шеји Өз ирадәсинә уј-
ғун гәрарлашдырыб јеринә је-
тирәнин нијјәтинә ҝөрә габаг-
ҹадан сечилмишик ки, 12 О,
Мәси�ә биринҹи үмид бағла-
јан бизләрин васитәсилә шә-
рәфләнсин вә мәд� олунсун.
13 Анҹаг сиз дә �әгигәт сө-
зүнү, хиласыныз барәсиндә-
ки мүждәни ешидәндән сон-
ра она үмид етдиниз. Сиз
иман едәндән сонра Алла� Мә-
си� васитәсилә сизи вәд едил-
миш мүгәддәс ру�ла мө�үр-
ләди.- 14 Бу ру� мирасымыза
зәманәтдир.¸ Мө�үрләнмә Ал-
ла�а мәхсус оланларын/ Онун
ҹалалынын мәд�и үчүн фидјә
васитәсилә1 азадлыға чыхма-
сына хидмәт едир.

15 Буна ҝөрә мән дә Аға-
мыз Исаја бәсләдијиниз иман
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вә бүтүн мүгәддәсләрә бәс-
ләдијиниз мә�әббәт барәсин-
дә ешидәндән бәри 16 дур-
мадан сизә ҝөрә Алла�а шү-
күр едирәм. Дуаларымда сизи
јад едиб 17 диләјирәм ки,
Ағамыз Иса Мәси�ин Алла�ы,
шәрәфли Атамыз Ону јахын-
дан таныдыгҹа сизә �икмәт вә
вә�ј ру�у версин.* 18 О, гәл-
бинизин ҝөзүнү нурландырыб
ки, сиз Онун сизи �ансы үми-
дә дәвәт етдијини, мирас кими
мүгәддәсләрә �ансы шәрәфли
вар-дөвләти горујуб сахлады-
ғыны+ 19 вә биз иманлылар-
да фәалијјәт ҝөстәрән гүдрә-
тинин мисилсиз бөјүклүјүнү
дәрк едәсиниз., Бу гүдрәтин
бөјүклүјүнү Онун әзәмәтли
ҝүҹүнүн фәалијјәтиндән ҝөр-
мәк олар. 20 Алла� бу ҝүҹү
илә Мәси�и дирилтди вә ону
ҝөјләрдә, Өз сағында отуртду,-

21 ону јалныз бу дөврдә� де-
јил, ҝәләҹәкдә дә �әр ҹүр �ө-
кумәтдән, �акимијјәтдән, гүд-
рәтдән, игтидардан вә аддан
үстүн етди.¸ 22 Алла� �әм дә
�әр шеји Мәси�ин ајаглары ал-
тына гојараг/ она табе етди вә
ону јығынҹагла бағлы �әр ше-
јин башы тәјин етди.1 23 Јы-
ғынҹаг Мәси�ин бәдәнидир,À

Мәси�лә долудур. Мәси� �әр
ҹә�әтдән �әр шеји тамамла-
јыр.

2 Сиз тәгсир вә ҝүна� уҹ-
батындан өлү идиниз, Ал-

ла� исә сизи �әјата гај-
тарды.3 2 Бир заманлар тәг-
сир вә ҝүна�ларыныз ичиндә
бу зәманәјә ујғун јашајырды-
ныз,4 �ал-�азырда итаәтсиз
адамларда фәалијјәт ҝөстәрән
�аванынS, ру�унm �акимијјәти-
нин �өкмдарына ујмушдунуз.
3 Бәли, бир вахтлар �амы-
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мыз онларын арасында ҹисма-
ни истәкләрә ујғун јашамыш,*

ҹисмимизин вә зе�нимизин
арзуларынын+ далынҹа дүшә-
рәк башгалары кими анадан-
ҝәлмә Алла�ын гәзәбинә ла-
јиг идик�., 4 Анҹаг мәр�әмә-
ти бол олан- Алла� бизә дуј-
дуғу бөјүк мә�әббәтинә ҝөрә¸

5 биз �әлә тәгсирләримиздә
өлү икән, бизи Мәси�лә бир-
ликдә �әјата гајтарды./ (Бәли,
сиз лүтф сајәсиндә хилас ол-
дунуз.) 6 Үстәлик, Мәси� Иса
илә вә�дәтдә олан бизләри1

онунла бирликдә дирилтди вә
ҝөјләрдә отуртду ки, 7 ҝәлә-
ҹәкдә лүтфүнүн мисилсиз зән-
ҝинлијини Мәси� Иса илә вә�-
дәтдә олан бизләрә сәхавәтлә
нүмајиш етдирсин.

8 Сиз бу лүтф сајәсиндә
иман васитәсиләÀ хилас олму-
сунуз, амма буна өзүнүз наил
олмамысыныз, бу, Алла�ын
әнамыдыр. 9 Бәли, �еч кәсин
өјүнмәјә сәбәби олмасын дејә,
бу хилас әмәлләрин нәтиҹәси
дејил.3 10 Биз Алла�ын әли-
нин ишијик вә Мәси� Иса илә
вә�дәтдә4 олдуғумуза ҝөрә ја-
радылмышыгS ки, Алла�ын би-
зим үчүн габагҹадан гәрарлаш-
дырдығы јахшы ишләри ҝөрәк.

11 Буна ҝөрә дә унутма-
јын ки, ҹисмән диҝәр халг-
лардан олан сизләри инсан
әли илә сүннәт едилмишләр
бир вахтлар сүннәтсиз адлан-
дырырды. 12 О вахт сиз Мә-
си�сиз идиниз, Исраил ҹәмиј-
јәтиндән кәнарда галыб вәд
әсасында бағланмыш ә�дләрә
јад идиниз.m Бу дүнјада үмид-
сиз вә Алла�сыз јашајырды-
ныз. U 13 Бир вахтлар Алла�-
дан узаг олан сизләр инди Мә-
си� Иса илә вә�дәтдәсиниз,
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онун ганы сајәсиндә Алла�а ја-
хынлашмысыныз. 14 Чүнки
Мәси� бизә сүл� ҝәтирди,* ики
тәрәфи бир-бириндән ајыран+

дивары дағытды вә бу ики тә-
рәфи бирләшдирди., 15 О, өз
бәдәни илә дүшмәнчилији ара-
дан галдырды, јәни �өкмләр-
дән вә әмрләрдән ибарәт Гану-
ну ләғв етди ки, өзү илә
вә�дәтдә олан ики тәрәфдән
јени бир инсан јаратсын,- сүл-
�ү бәргәрар етсин вә 16 иш-
ҝәнҹә дирәји�¸ васитәсилә ики
халгдан бир бәдән тәшкил
едиб ону Алла�ла там барыш-
дырсын. О, өз бәдәни илә дүш-
мәнчилији арадан галдырды./

17 О ҝәлиб сүл� �аггындакы
мүждәни �әм узагда олан сиз-
ләрә, �әм јахында оланлара
бәјан етди, 18 чүнки онун са-
јәсиндә бизим, јәни �әр ики
халгын бир ру� васитәсилә
Алла�а манеәсиз јахынлашмаг
имканы вар.

19 Буна ҝөрә дә сиз ар-
тыг јаделли вә гәриб дејилси-
низ,1 сиз мүгәддәсләрин сој-
дашыÀ вә Алла�ын аиләси-
нин үзвләрисиниз.3 20 Сиз
�әвариләрдән вә пејғәмбәр-
ләрдән4 ибарәт тәмәлин үзә-
риндә тикилмисиниз, бу тәмә-
лин ҝушә дашы исә Мәси�
Исадыр.S 21 Онунла вә�дәт-
дә олан вә бүтүн �иссәләри
�әма�әнҝ шәкилдә бирләшәнm

бүтүн бина уҹала-уҹала Је�о-
ва үчүн мүгәддәс мәбәд олур. U

22 Беләликлә, Алла�ын Өз
ру�у илә мәскән салмасы үчүн
онунла вә�дәтдә олан сизләр-
дән бир мәкан уҹалдылыр.V

3 Бу сәбәбдән мән Булус сизә
ҝөрә, јәни диҝәр халгла-

ра ҝөрә Мәси� Иса уғрун-
да мә�бусам.Ä 2 Сиз, шүб�ә-
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сиз, ешитмисиниз ки, мәнә Ал-
ла�ын лүтфүндән јарарланма-
ғыныз үчүн сизә көмәк етмәк
тапшырылыб.* 3 Сизә бир аз
әввәл гысаҹа јаздығым кими,
мүгәддәс сирр мәнә вә�ј васи-
тәсилә ачылыб. 4 Беләликлә,
сиз бу сөзләри охујаркән мә-
ним Мәси� �аггындакы мүгәд-
дәс сирри+ баша дүшдүјүмү
анлајаҹагсыныз. 5 Бу сирр
кечмиш нәсилләрдә бәшәр өв-
ладларына ачылмамышды, јал-
ныз инди ру� васитәсилә онун
мүгәддәс �әвариләринә вә пеј-
ғәмбәрләринә билдирилиб.,

6 Мүгәддәс сирр ондан иба-
рәтдир ки, Мәси� Иса илә
вә�дәтдә олан диҝәр халг-
лара мәнсуб адамлар онунла
бирликдә варис вә бир бәдә-
нин үзвләри олсунлар.- Онлар
да мүждә сајәсиндә Алла�ын
бизә вәд етдији шејләри ала-
ҹаглар. 7 Мән Алла�ын лүт-
фү сајәсиндә бу сиррин хид-
мәтчиси олдум. Бу әнам мәнә
Алла�ын ҝүҹүнүн фәалијјәти
илә верилди.¸

8 Бу лүтф мәнә, мүгәддәс-
ләр арасында кичикләрин ән
кичијинә верилмишдир/ ки,
мән Мәси�ин ағласығмаз сәр-
вәти барәсиндәки мүждәни
халглара бәјан едим, 9 �әр
шеји јарадан Алла�ын гә-
дим заманлардан бәри ҝиз-
ли сахладығы мүгәддәс сирри1

неҹә идарә етдијини инсанла-
ра ҝөстәрим. 10 Бу, она ҝөрә
иди ки, инди Алла�ын бөјүк
вә чохҹә�әтли �икмәти јығын-
ҹаг васитәсиләÀ сәмави аләм-
дәки �өкумәт вә �акимијјәтлә-
рә ачылсын.3 11 Бу, Онун
әбәди нијјәтинә, Ағамыз Мә-
си�4 Иса илә әлагәдар гәрар-
лашдырдығы нијјәтә мүвафиг-
дир. 12 Онун сајәсиндә биз
белә ҹәсарәтлә данышыр,S она
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олан иманымыз васитәсилә
Алла�а манеәсиз јахынлашы-
рыг. 13 Буна ҝөрә дә ха�иш
едирәм: сизин уғрунузда чәк-
дијим әзијјәтләрә ҝөрә ру�дан
дүшмәјин, чүнки бунлар сизин
шәрәфиниздир.*

14 Бу сәбәбдән мән Ата-
нын гаршысында диз чөкү-
рәм, 15 кимә ки, ҝөјдә вә јер-
дә олан �әр аилә өз адына
ҝөрә борҹлудур. 16 О бөјүк
ҹалал са�ибинә јалварырам
ки, ру�унун вердији гүввәтлә
дахили варлығынызы мө�кәм-
ләндирсин+ 17 вә Мәси� има-
ныныз васитәсилә мә�әббәт-
лә, бәрабәр гәлбиниздә мәс-
кән салсын.- Диләјим будур ки,
сиз мө�кәм оласыныз, иман
тәмәли үзәриндә мәтин дура-
сыныз.¸ 18 Беләҹә, бүтүн мү-
гәддәсләрлә бирликдә �әги-
гәтин ҝенишлијини, узунлуғу-
ну, �үндүрлүјүнү вә дәринли-
јини там гавраја биләсиниз,
19 Мәси�ин биликдән үстүн
олан мә�әббәтини/ дәрк едә-
синиз ки, Алла�ын вердији
там долғунлугла доласыныз.

20 Бәли, биздә фәалијјәт
ҝөстәрән ҝүҹү васитәсилә1 ха-
�иш етдијимиз, дүшүндүјүмүз
�әр бир шејдән гат-гат арты-
ғыныÀ етмәјә гадир олан Ал-
ла�а 21 нәсилдән-нәслә, әбә-
дијјәт боју јығынҹаг вә Мәси�
Иса васитәсилә алгыш олсун.
Амин!

4 Беләликлә, Аға уғрунда
мә�бус3 олан бир адам

кими сизә јалварырам: алды-
ғыныз дәвәтә лајиг јашајын.4

2 Там тәвазөкарлыгS, мүла-
јимлик, сәбирm вә мә�әббәт-
лә бир-биринизә гаршы дөзүм-
лү олубU 3 сүл�үн бирләшди-
риҹи телләри арасында ру-
�ун вердији бирлији горумаға
үрәкдән чалышын.V 4 Дәвәт

олундуғунуз үмид бир* олду-
ғу кими, бәдән дә бир+, ру� да
бир,, 5 Аға да бир,- иман да
бир, вәфтиз� дә бир, 6 �амы-
нын Атасы вә Алла�ы да бир-
дир. О, �амынын үзәриндәдир,
�амы васитәсилә вә �амыда
фәалијјәт ҝөстәрир.

7 Һәр биримизә Мәси�ин
бөлүшдүрдүјү әнама ујғун ола-
раг лүтф верилиб.¸ 8 Буна
ҝөрә дә јазылыб: «О ҝөјә гал-
ханда әсирләри өзү илә апар-
ды, инсан тимсалында �әдиј-
јәләр верди»./ 9 Демәли, о,
ашағылара, јәни јер үзүнә ен-
мишди ки, «галхды» дејилиб.
10 Һәр шеји тамамламаг үчүн
�әм енән, �әм дә уҹа ҝөјләрин
зирвәсинә галхан1 ејни кәс-
дир.

11 О, кимини �әвари�À, ки-
мини пејғәмбәр3, кимини мүж-
дәчи4, кимини дә чобан
вә мүәллимS кими верди ки,
12 мүгәддәсләри өјрәтсин-
ләр�, хидмәт ишини ҝөрсүн-
ләр, Мәси�ин бәдәнини� инша
етсинләр,m 13 та о вахтаҹан
ки биз �амымыз иманда бир-
лијә вә Алла�ын Оғлуну таны-
магда вә�дәтә, јеткин инсанU

сәвијјәсинә, Мәси�ә мәхсус
долғунлуғун инкишаф дәрәҹә-
синә јетишәк. 14 Беләликлә,
биз ушаг олмамалыјыг, инсан-
ларын фырылдағындан, �ијлә-
синдән вә фәнд-фелиндән до-
ған �әр ҹүр тәлим, күләк ки-
ми,V бизи ора-бура апармама-
лы, дәниз далғалары кими,
атыб-тутмамалыдыр. 15 Ҝә-
лин �әгигәти сөјләјәрәк бәдә-
нин башы олан Мәси�әÄ доғ-
ру �әр шејдә мә�әббәтлә ин-
кишаф едәк. 16 Онун васи-

8B9 � �º¸ÀbÀ +*fD 8B55 � �dZD *]\aO
b\W\aD �ÀZ*amB Ä¾Z/À`SWYSjC 1WhSD
8B56 � �*fd/ Yº-À//ÀaWÀ`À /º4ÀWSj 1bO
aSZWÀ`D � �ÀZS Um¸mZÆ*¸mD

�¿�D 7
* 6�Y 6B5>

+ 6�` 8B5:

, �Ñ 58B67

- �W 6B:E ;

¸ �W 5B67

/ �Y <B79

1 �W 5B6=

À �` 55B68
��������������������

�¿�D 8
3 �Y =

4 �] 5B6;

S �b 55B6=
�Y 56B7
�] 6B7
5�b 9B9

m 5�V 9B58

U 5�` 57B8

V 5�` 5B5>
�W 7B59

��������������������

�*¸ aºbdZ
* 5�b 5B7E 8

+ �Y 56B9

, 5�` 56B8

- 5�` <B:
5�` 56B9E :

¸ 5�` 56B55

/ ˛+ :<B5<
5�` 56B6<
˚e 8B55

1 Á, 5B=
5�Y 7B5:
	+ =B68

À �b 5>B6O8

3 5�` 56B6<

4 Á, 65B<

S Á, 57B5
�- 7B5

m 5�` 58B6:

U 5�` 58B6>

V 	+ 57B=

Ä 5�` 55B7
�W 5B5<



1569 ˚�˚�	�	¿�¿ 8B5;—9B9
тәсилә бүтүн бәдән үзвлә-
ри* �әма�әнҝ сурәтдә бирлә-
шиб. Һәр бир үзв мүхтәлиф ва-
ҹиб роллары јеринә јетирән ој-
наглар васитәсилә гаршылыг-
лы фәалијјәт ҝөстәрир. Һәр
бир үзв өз ишини дүзҝүн ҝө-
рәндә бу, бәдәнин бөјүмәсинә
вә мә�әббәтдә мө�кәмләнмә-
синә көмәк едир.+

17 Буна ҝөрә дә сизә деји-
рәм, Ағанын гаршысында
сизә нәси�әт верирәм: артыг
пуч дүшүнҹәләрә ујуб јашајан
башга халглар кими јашама-
јын., 18 Онлар әглән гаран-
лыгдадырлар, ҹа�илликләри-
нә ҝөрә, үрәкләри күт ол-
дуғуна ҝөрә Алла�а мәхсус
�әјата гаршы јадлашыблар.
19 Онлар абыр-�әјаны бүсбү-
түн итирәрәк аҹҝөзлүклә �әр
ҹүр натәмиз иш ҝөрмәк үчүн
өзләрини азғынлыг�- ҝирдабы-
на гәрг едибләр.

20 Лакин сиз Мәси�и белә
танымамысыныз, 21 әлбәттә,
әҝәр сиз, доғрудан да, ону
динләјиб ондан өјрәнмисиниз-
сә. Чүнки �әгигәт Исададыр.
22 Сиз өјрәнмишдиниз ки, әв-
вәлки давраныш тәрзинизә хас
олан вә алдадыҹы арзулары
илә позғунлашан кө�нә шәх-
сијјәти әјниниздән чыхарма-
лысыныз,¸ 23 даима дүшүнҹә
тәрзинизи јениләшдирмәлиси-
низ,/ 24 Алла�ын ирадәсинә
әсасән вә �әгиги сале�лик-
лә сәдагәтә ујғун јарадылмыш
јени шәхсијјәтә бүрүнмәлиси-
низ.1

25 Буна ҝөрә дә артыг ја-
ланы кәнара гојдуғунуз үчүн
бир-биринизә �әгигәти сөјлә-
јин,À чүнки биз �амымыз бир
бәдәнин үзвүјүк.3 26 Гәзәб-

8B5= � �*fd/ *+m`am4Wm-D �dZD *a1WÄ1U*D
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ләнсәниз дә ҝүна� ишләмә-
јин,* ҝүн батана гәдәр �ирсли
галмајын,+ 27 Иблисә фүрсәт
вермәјин., 28 Оғурлуг едән
да�а оғурлуг етмәсин, әли-
нин �алал зә�мәти илә долан-
сын- ки, корлуг чәкәнә дә
әл тута билсин.¸ 29 Гој дили-
низдән �еч бир пис� сөз чых-
масын,/ анҹаг зәрурәтә ҝөрә
иманы мө�кәмләндирмәк үчүн
јахшы сөз сөјләјин ки, сизи
динләјәнләрә фајда ҝәтирсин.1

30 Һәмчинин Алла�ын мүгәд-
дәс ру�уну кәдәрләндирмәјин,À

чүнки сиз фидјә васитәсилә
азадлыға чыхаҹағыныз ҝүн
үчүн3 бу ру�ла мө�үрләнмиси-
низ.4

31 Һәр ҹүр киниS, �ирси,
гәзәби, гышгырығы, тә�гириm,
�абелә зәрәр ҝәтирән �әр шеји
кәнара гојун. U 32 Бир-бирини-
зә гаршы хејирха�, шәфгәтли
олун,V Алла� Мәси� васитәси-
лә сизи үрәкдән бағышлады-
ғы кими, сиз дә бир-биринизи
үрәкдән бағышлајын.Ä

5 Беләликлә, Алла�ын се-
вимли өвладлары кими

Она бәнзәмәјә чалышын,W

2 мә�әббәт јолунда јеријин,Y

неҹә ки Мәси� бизи� севдиZ вә
өз ҹаныны бизим јолумузда�
Алла�а хош әтирли тәгдимә вә
гурбан кими верди.\

3 Әхлагсызлығын, �әр ҹүр
натәмизлијин, аҹҝөзлүјүн ады-
ны белә, чәкмәјин,¾ ахы бун-
лар мүгәддәсләрә јарашмыр.]

4 Һәмчинин аранызда абыр-
сыз �әрәкәтләрә, ахмаг сө�-
бәтләрә вә әдәбсиз зарафат-
лара јер вермәјин` (бунлар на-
лајиг шејләрдир), әксинә, Ал-
ла�а шүкүр един.a 5 Ахы сиз
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јахшы билирсиниз вә баша дү-
шүрсүнүз ки, нә әхлагсыз*, нә
натәмиз, нә дә аҹҝөз адамын,+

башга сөзлә, бүтпәрәстин Мә-
си�ин вә Алла�ын Падша�лы-
ғында пајы јохдур.,

6 Гој �еч кәс сизи пуч
сөзләрлә алдатмасын, чүнки
итаәтсиз адамлар садалады-
ғым бу шејләрә ҝөрә Алла-
�ын гәзәбинә дүчар олаҹаг-
лар. 7 Буна ҝөрә дә онлар-
ла алыб-верәҹәјиниз олмасын.
8 Чүнки сиз бир вахтлар зүл-
мәт идиниз, амма инди Аға-
ја мәхсус- олдуғунуз үчүн нур-
сунуз,¸ нур өвладлары кими
дә јашајын. 9 Нурун бә�рәси
исә �әр ҹүр јахшылыг, сале�-
лик вә �әгигәтдир./ 10 Рәббә
нәјин мәгбул1 олдуғуна даима
әмин олун, 11 зүлмәтин ја-
рарсыз ишләриндә әлиниз ол-
масын,À әксинә, онлары ифша
един, 12 чүнки онларын хәл-
вәтдә ҝөрдүјү ишләри адам
дилә ҝәтирмәјә белә, утаныр.
13 Ифша едиләси �әр бир
шеји нур үзә чыхарыр вә белә-
ҹә, үзә чыхан �әр шеј нур
олур. 14 Буна ҝөрә дә јазы-
лыб: «Еј јатан, ојан, өлүләр
арасындан галх3 ки, Мәси� сә-
нин үзәринә нур сачсын».4

15 Диггәтли олун, дүшүн-
ҹәсизләр кими јох, мүдрикләр
кими �әрәкәт един вә 16 пис
вахтда јашадығымызы нәзә-
рә алараг, вахтынызын гәдри-
ни билин.S 17 Буна ҝөрә дә
ағылсыз давранмајын, Је�о-
ванын ирадәсини даима гав-
рајын.m 18 Һабелә, шәрабдан
сәрхош оланаҹан ичмәјин, U бу,
инсаны адамлыгдан чыхарыр,
әксинә, мүгәддәс ру�ла долун,
19 бир-биринизлә� данышан-
да мәзмурлар, Алла�а мәд�-
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ләр, ру�ани нәғмәләр сөјлә-
јин.* Үрәјиниздә Је�оваја мәд�
нәғмәләри охујун.+ 20 Аға-
мыз Иса Мәси�ин ады илә, �ә-
мишә, �әр шеј үчүн Атамыз
Алла�а шүкүр един.-

21 Мәси�ә бәсләдијиниз е�-
тирамдан ирәли ҝәләрәк бир-
биринизә табе олун.¸ 22 Гој
арвадлар Ағаја табе олур кими
әрләринә табе олсунлар,/

23 чүнки Мәси� јығынҹағын
башы,1 бу бәдәнин хиласкары
олдуғу кими, әр дә арвадынын
башыдыр.À 24 Бәли, јығынҹаг
Мәси�ә табе олдуғу кими, ар-
вадлар да �әр шејдә әрләринә
табе олмалыдырлар. 25 Әр-
ләр, арвадларынызы �әмишә
севин,3 неҹә ки Мәси� дә јы-
ғынҹағы севди вә өзүнү онун
јолунда фәда етди4 ки, 26 ону
су илә, јәни Алла�ын сөзү илә
јујуб тәмизләсин вә пак ет-
син,S 27 јығынҹағы бүтүн ҝө-
зәллији илә, ләкәсиз, гырыш-
сыз вә саирәсиз,m мүгәддәс вә
ејибсиз шәкилдә өз �үзуруна
чыхарсын. U

28 Бунун кими әр дә ар-
вадыны өз бәдәнини севдији
кими севмәлидир. Арвадыны
севән өзүнү севир, 29 ахы
елә бир адам јохдур ки, өз
бәдәнинә нифрәт етсин, әкси-
нә, инсан өз бәдәнинин гејди-
нә галыр, ону әзизләјир. Мә-
си� дә јығынҹагла белә рәфтар
едир, 30 чүнки биз онун бә-
дәнинин үзвләријик.V 31 «Бу-
на ҝөрә дә киши өз ата-анасы-
ны тәрк едиб арвадына бағла-
наҹаг вә икиси бир бәдән ола-
ҹаг».Ä 32 Бу мүгәддәс сиррW

бөјүкдүр. Мән бурада Мәси-
�и вә јығынҹағы нәзәрдә ту-
турам.Y 33 Бунунла белә, �әр
кәс арвадыны өзүнү севдији
кими севсин,Z арвад да әринә
дәрин �өрмәт бәсләсин.\
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6 Ушаглар, Рәббин ирадәси-
нә ујғун олараг валидејн-

ләринизин сөзүнә гулаг асын,*

чүнки бу, Алла�ын ҝөзүндә
дүзҝүндүр. 2 «Атана вә ана-
на �өрмәт ет».+ Бу, илк әмрдир
ки, вәдлә бәрабәр верилиб:
3 «Беләҹә, ҝүзәранын хош, јер
үзүндә өмрүн узун олаҹаг».
4 Сиз исә, аталар, ушаглары-
нызы гәзәбләндирмәјин,, он-
лары Је�ованын тәрбијәси- вә
өјүд-нәси�әтилә бөјүдүн.¸

5 Еј гуллар, јердәки ағала-
рыныза/ Мәси�ә итаәт едир
кими, дәрин е�тирам вә сәми-
мијјәтлә итаәт един. 6 Буну
инсанлары разы салмаг үчүн1

онлар сизи ҝөрәндә јох, Мә-
си�ин гуллары кими Алла-
�ын ирадәсини сидги-үрәкдән
јеринә јетирмәк үчүн един.À

7 Гуллар, ҹанла-башла хид-
мәт един, санки, инсанлара
јох, Је�оваја хидмәт едирси-
низ.3 8 Сиз билирсиниз ки,
истәр гул, истәр азад ин-
сан етдији јахшылыға ҝөрә Је-
�овадан мүкафатыны алаҹаг.4

9 Сиз дә, ағалар, гулларыныз-
ла бу ҹүр давранын, �әрбә-
зорбаны гыраға гојун, ахы сиз
билирсиниз ки, онларын да,
сизин дә Са�ибиниз ҝөјләрдә-
дирS вә О, ајры-сечкилији сев-
мир.

10 Хүласә, Рәбдән вә Онун
ҝүҹүнүн әзәмәтиндән гүввәт
алын.m 11 Иблисин �ијләлә-
ринә синә ҝәрмәк үчүн Алла-
�ын вердији бүтүн јараглары
әјнинизә ҝејинин. U 12 Чүнки
биз әтә вә гана гаршы јох, �ө-
кумәтләрә, �акимијјәтләрә, бу
зүлмәти идарә едән дүнја
�өкмдарларына, сәмави аләм-
дәки шәр ру�и гүввәләрәV

гаршы мүбаризә апарырыг.Ä

13 Буна ҝөрә дә Алла�ын вер-
дији бүтүн јараглары ҝөтү-

рүн* ки, ағыр ҝүндә мүгави-
мәт ҝөстәрә биләсиниз. Белә-
ҹә, �әр шеји јеринә јетирәндән
сонра мө�кәм дураҹагсыныз.

14 Беләликлә, �әгигәт гур-
шағыны белинизә бағлајыб,+

сале�лик зире�ини дөшүнү-
зә тахыб,, 15 сүл� мүждәси-
ни тәблиғ етмәк �азырлығыны
ајағыныза ҝејиниб дәјанәтлә
дајанын.- 16 Бунлардан баш-
га бөјүк иман галханыны ҝөтү-
рүн,¸ онунла сиз Шәририн� бү-
түн аловлу охларыны сөндүрә-
ҹәксиниз./ 17 Һәмчинин хи-
лас дәбилгәсини1 вә ру�ун
гылынҹыны, јәни Алла�ын сө-
зүнү ҝөтүрүн.À 18 Ејни за-
манда �әр ан ру�ун тәсири-
лә �әр ҹүр диләк вә јалва-
рышла дуа един.3 Буна ҝөрә
дә ојаг галын, даима мүгәддәс-
ләр үчүн јалварын. 19 Мән-
дән өтрү дә дуа един ки, да-
нышмаға башлајанда нә демәк
лазымдырса, мәнә билдирил-
син вә мән мүждәнин мүгәд-
дәс сиррини ҹәсарәтлә бәјан
едим.4 20 Чүнки мән мә�бус
�алымда бу мүждәнин сәфи-
ри кимиS хидмәт едирәм. Дуа
един ки, онун �аггында ҹәса-
рәтлә даныша билим. Бу, мә-
ним борҹумдур.

21 Ағаја сәдагәтлә хидмәт
едән севимли гардашым Ти-
хикm �ал-ә�валым барәдә
�әр шеји сизә чатдыраҹаг. U

22 Ону бу мәгсәдлә јаныныза
ҝөндәрирәм ки, сизә �ал-ә�ва-
лымыздан хәбәр ҝәтирсин вә
тәсәлли версин.

23 Атамыз Алла�дан вә
Ағамыз Иса Мәси�дән гар-
дашлара сүл�, мә�әббәт вә
иман диләјирәм. 24 Ағамыз
Иса Мәси�и түкәнмәз мә�әб-
бәтлә севән �әр кәсә лүтф јар
олсун!
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1 Мәси� Исанын гуллары Бу-
лус вә Тимутидән Мәси�

Иса илә вә�дәтдә олан Фи-
липпидәки* бүтүн мүгәддәслә-
рә, нәзарәтчиләрә вә јығынҹаг
хидмәтчиләринә+ мәктуб.

2 Атамыз Алла�дан вә Аға-
мыз Иса Мәси�дән ҝәлән лүтф
вә сүл� сизә јар олсун.

3 Һәр дәфә сизи хатырла-
јанда Алла�ыма шүкүр едирәм
4 вә �амыныз үчүн јалварыб
севинҹлә дуа едирәм., 5 Ахы
сиз илк ҝүндән башлајараг
мүждәнин јајылмасына өз тө�-
фәнизи верирсиниз. 6 Мән
әминәм ки, аранызда јахшы
иши башлајан Алла� ону Мә-
си� Исанын ҝүнүнәдәк- баша
чатдыраҹаг.¸ 7 Сизин барә-
низдә белә фикирләшмәјә там
әсасым вар, чүнки сиз �әмишә
үрәјимдәсиниз. Сиз �әм �әбс-
дә олдуғум мүддәтдә,/ �әм дә
мүждәнин мүдафиәсиндә вә
гануни танынмасында1 мәним-
лә бирҝә Алла�ын лүтфүнә
шәрик олмусунуз.

8 Һамыныздан өтрү неҹә
дарыхдығыма бир Алла� ша-
�иддир, Мәси� Иса сизи неҹә
севирсә, мән дә сизи елә севи-
рәм. 9 Даима дуа едирәм ки,
дәгиг билик* вә там дәр-
ракә+ илә бирликдә мә�әб-
бәтиниз дә артдыгҹа артсын,,

10 �әмчинин да�а ваҹиб шеј-
ләри ајырд етмәји баҹарасы-
ныз- вә беләҹә, гүсурсуз ола-
сыныз, Мәси�ин ҝүнүнәдәк
иман јолунда �еч кәси бүдрәт-
мәјәсиниз.¸ 11 Буну да дилә-
јирәм ки, Алла�ын шәрәфи вә
мәд�и үчүн Иса Мәси� васитә-
силә/ боллуҹа сале� ишләр ҝө-
рәсиниз.

12 Гардашлар, истәјирәм
биләсиниз ки, башыма ҝә-
ләнләр мүждәнин јајылмасына
хидмәт етмишдир. 13 Белә
ки, Мәси� уғрунда �әбс олун-
дуғум1 �амыја, о ҹүмләдән Им-
ператор гвардијасына да мә-
лум олуб.À 14 Һәмчинин ган-
далларым Ағанын хидмәтин-
дә дуран гардашларын чохуну
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үрәкләндириб, инди онлар Ал-
ла�ын сөзүнү ҹәсарәтлә, горх-
мадан тәблиғ едирләр.

15 Дүздүр, бәзиләри Мәси-
�и пахыллыгдан, рәгабәтдән
ирәли ҝәләрәк, диҝәрләри исә
саф нијјәтлә тәблиғ едирләр.
16 Нијјәти саф оланлар Мәси-
�и мә�әббәтдән ирәли ҝәлә-
рәк мүждәләјир, чүнки билир-
ләр ки, мән мүждәнин мүда-
фиәси үчүн тәјин едилмишәм.*

17 О бириләринин исә нијјә-
ти тәмиз дејил, онлар Мәси�и
�иккәләриндән тәблиғ едир-
ләр, бу гандаллы �алымда
мәнә зүлм етмәк истәјирләр.
18 Нә олсун? Истәр ријакар-
лыгла, истәрсә дә саф нијјәтлә
олсун, елә дә, белә дә Мәси�
�аггында тәблиғ едилир вә бу,
мәни севиндирир. Мән бундан
сонра да севинәҹәјәм. 19 Би-
лирәм ки, бу, сизин јалварыш-
ларыныз+ вә Иса Мәси�ин вер-
дији мүгәддәс ру�ун көмәји
илә мәни хиласа чатдыраҹаг.,

20 Мән буна әминәм вә үмид-
варам ки, �еч нәјә ҝөрә хәҹа-
ләт чәкмәјәҹәјәм. Әксинә, ал-
ныачыглыгла данышмағым са-
јәсиндә Мәси� �әмишә олдуғу
кими, инди дә, истәр сағлы-
ғымда, истәр мән өләндән сон-
ра мәним� васитәмлә уҹала-
ҹаг.-

21 Мәним үчүн јашамаг Мә-
си�ин ардынҹа ҝетмәк демәк-
дир,¸ өлмәк исә газанҹдыр./

22 Әҝәр бир аз да бәдәндә ја-
шамалы олсам, бу�, ишимин
бә�рәси олаҹаг. Һәрчәнд нәјә
үстүнлүк вердијими ачыгла-
мајаҹағам. 23 Бу ики шеј ара-
сында галмышам. Азад олуб
Мәси�лә бир јердә олмаг,1 әл-
бәттә ки, да�а јахшыдыр.À

Мән дә елә буну арзулајы-
рам. 24 Анҹаг сизә ҝөрә бә-

5B6> � ÁÀ`eÀZB +À/ÀZSYD 5B66 � �ÀZS
�ÀaSÑSZ dÆ*WY*amD

дәндә јашамағым да�а ваҹиб-
дир. 25 Буна әмин олдуғум-
дан билирәм ки, галаҹағам,
ирәлиләјишиниз үчүн вә има-
ныныздан доған севинҹи дад-
маг үчүн сизинлә олаҹағам ки,
26 мән тәкрарән јаныныза ҝә-
ләндә Мәси� Иса илә бағлы се-
винҹиниз мәнә ҝөрә да�а да
артсын.

27 Бирҹә буну истәјирәм
ки, Мәси� �аггындакы мүж-
дәјә лајиг јашајасыныз.* Ҝә-
либ сизи ҝөрсәм дә, јаныныз-
да олмасам да сизин �аггы-
нызда анҹаг буну ешидим ки,
бир фикирдә, јекдиллик ичин-
дә+ мәтанәтлә дурараг мүждә-
јә ҝәтирдијиниз иман уғрун-
да чијин-чијинә мүбаризә апа-
рырсыныз, 28 әлеј�дарлары-
ныздан әсла горхмурсунуз. Бу,
онларын мә�вә уғрајаҹағына,,

сизин исә хилас олаҹағыны-
за сүбутдур.- Бу да ки Алла�-
дандыр. 29 Чүнки сизә Мәси-
�ә иман ҝәтирмәк шәрәфи илә
јанашы, онун уғрунда әзијјәт
чәкмәк шәрәфи дә нәсиб олуб.¸

30 Сиз мәним апардығым мү-
баризәни ҝөрмүсүнүз вә бу
мүбаризәнин инди дә давам
етдијини ешидирсиниз. Өзү-
нүз дә �ал-�азырда ејни мүба-
ризәни апарырсыныз./

2 Инди ки Мәси�лә вә�дәтдә
бир-биринизи ру�ланды-

рыр, бир-биринизә мә�әббәтлә
тәсәлли верир, аранызда дост-
луг, ме�рибанчылыг, шәфгәт
вар, 2 севинҹим бүтөв олсун
дејә, �әмфикир олун, аранызда
гаршылыглы мә�әббәт олсун,
ҹан бир гәлбдә�, јекдил олун.1

3 Һиккә иләÀ, тәкәббүрлә3 �еч
нә етмәјин. Әксинә, тәвазөкар
олуб башгаларыны өзүнүздән
үстүн сајын.4 4 Тәкҹә өзүнү-
зү фикирләшмәјин,S башгала-
рыны да фикирләшин.m
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5 Мәси� Иса кими дүшү-

нүн.* 6 О, Алла�ын симасын-
да олса да,+ �акимијјәти әлә
кечирмәји, јәни Алла�а бәра-
бәр олмағы фикринә белә, ҝә-
тирмәди., 7 Әксинә, о өзүнү
�әр шејдән мә�рум етди вә гул
сурәтини гәбул едиб- инсан
олду.¸ 8 Үстәлик, о, јер үзү-
нә инсан кими ҝәләндә өзү-
нү ашағы тутду вә өлүмә-
дәк/ — ишҝәнҹә дирәји�1 үзә-
риндә өләнәдәк итаәткар гал-
ды. 9 Буна ҝөрә дә Алла�
ону да�а јүксәк мөвгејә уҹалт-
дыÀ вә она бүтүн адлардан үс-
түн бир ад бәхш етди3 ки,
10 ҝөјдә, јердә вә јерин алтын-
да оланларын �амысы Исанын
ады гаршысында диз чөксүн,4

11 �әр дил Иса Мәси�ин Аға
олдуғуну ачыг-ашкар етираф
етсинS вә Атамыз Алла� шә-
рәфләнсин.

12 Мәним әзизләрим, �әми-
шә итаәткар олдуғунуз кими
(сиз тәкҹә мән јанынызда
оланда јох, инди јанынызда
олмадығым бир вахтда да�а
да ҹанла-башла итаәт едирси-
низ), бундан сонра да гор-
ху вә е�тирамла хиласа јетиш-
мәјә чалышын. 13 Ахы Ал-
ла� Өз хош мәрамына ҝөрә
сизи гүввәтләндирир. О, гәл-
биниздә �әм арзу ојадыр, �әм
дә фәалијјәт ҝөстәрмәјиниз
үчүн сизә ҝүҹ верир. 14 Һәр
шеји шикајәтсизm вә мүба�исә-
сиз U един ки, 15 �әјат сөзүн-
дән икиәлли јапышыбV нур
кими парладығынызÄ бу дүнја-
да, бу позғун вә әхлагсыз нәс-
линW ичиндә ләкәсиз вә мәсум
олуб Алла�ын гүсурсуз өвлад-
ларыY оласыныз. 16 О заман
бу јолда әбәс јерә гачмадығы-
мы вә �әдәр јерә әлләшмәдији-
ми биләрәк Мәси�ин ҝүнүндә
севинә биләҹәјәм. 17 Иман-

6B< � �º¸ÀbÀ +*fD

дан ирәли ҝәләрәк тәгдим ет-
дијиниз гурбанын* вә мүгәд-
дәс хидмәтин үзәринә шәраб
тәгдимәси+ кими төкүлмәји-
мә бахмајараг, мән чох шадам
вә сизинлә бирликдә севини-
рәм. 18 Сиз дә мәнимлә ба-
�әм севиниб-шадланын.

19 Әҝәр Ағамыз Иса мәс-
лә�әт биләрсә, үмид едирәм,
тезликлә Тимутини, јаныныза
ҝөндәрәҹәјәм ки, сиздән хә-
бәр тутуб ру�ланым. 20 Ахы
онун кими ҹан-дилдән сизин
гејдинизә галаҹаг башга
�еч кимим јохдур. 21 Баш-
галары Мәси� Исанын јох,
өз мәнафеләрини дүшүнүр-
ләр. 22 Амма сиз Тимутинин
неҹә ад газандығыны јахшы
билирсиниз: о, атасы илә бәра-
бәр нөкәрчилик едән ушаг ки-
ми,- мүждәнин вүсәт алмасын-
да мәнимлә бирликдә ҹанла-
башла хидмәт едиб. 23 Буна
ҝөрә дә агибәтим мәлум олан
кими мә�з ону ҝөндәрәҹә-
јимә үмид едирәм. 24 Һәмчи-
нин инанырам ки, Аға мәслә-
�әт билсә, өзүм дә тезликлә ја-
ныныза ҝәләҹәјәм.¸

25 Һәләлик исә мәнә хид-
мәт етмәк үчүн ҝөндәрдији-
низ гардашым, әмәкдашым вә
сила�дашым Епафродити сизә
ҝери ҝөндәрмәји лазым били-
рәм./ 26 Чүнки о, сизи јаман
чох ҝөрмәк истәјир вә онун
хәстә олдуғундан хәбәр тутду-
ғунуз үчүн бәрк мәјус олуб.
27 О, доғрудан да, хәстәлән-
мишди, лап өлүм ајағында
иди. Лакин Алла�ын она јазы-
ғы ҝәлди, өзү дә тәк она јох,
мәнә дә, јохса дәрдимин үстү-
нә дәрд ҝәләҹәкди. 28 Буна
ҝөрә дә ону тәҹили јаныны-
за ҝөндәрмәк истәјирәм ки,
ону јенидән ҝөрүб севинәси-
низ, мәним дә ниҝаранчы-
лығым азалсын. 29 Беләлик-
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лә, ону Ағанын хидмәтчиләри-
ни гаршыладығыныз кими, ҝү-
ләрүзлә гаршылајын вә белә
адамларын гәдрини билин.*

30 Чүнки о, Мәси�ин иши� уғ-
рунда өзүнү тә�лүкәјә атараг
өлүмлә үз-үзә дурду вә сизин
јохлуғунузу �исс етдирмәмәк
үчүн сизин әвәзинизә мәнә
хидмәт етди.+

3 Нә�ајәт, гардашларым, Рәб-
бә хидмәтдә �әмишә севи-

нин., Сизә ејни шејләри јазмаг
мәнә чәтин дејил, анҹаг бунлар
сизи горујар.

2 Өзүнүзү мурдар адамлар-
дан�, зијанкар вә бәдәни ши-
кәст едән адамлардан ҝөзлә-
јин.- 3 Һәгиги сүннәт олун-
мушлар¸ бизик, чүнки биз
Алла�ын ру�у илә мүгәддәс
хидмәти иҹра едир вә ҹисмани
шејләрә ҝүвәнмирик, Мәси�
Иса илә өјүнүрүк./ 4 Һәр-
чәнд ҹисмани шејләрә ҝүвән-
мәјә мәним башгаларындан
чох әсасым вар.
Әҝәр кимсә ҹисмани шејлә-

рә ҝүвәнмәјә әсасы олдуғуну
фикирләширсә, мәним әсасым
да�а чохдур. 5 Анадан олан-
дан сонра сәккизинҹи ҝүндә
сүннәт едилмишәм,1 өзүм Ис-
раил халгындан, Бинјамин гә-
биләсиндән, ибрани валидејн-
ләрдән дүнјаја ҝәлмиш бир иб-
ранијәм.À Гануна ҝәлдикдә
фәриси идим,3 6 ҹанфәшан-
лыг десәниз, јығынҹағы тә-
гиб едирдим,4 Гануна итаәт-
дән доған сале�лик десәниз,
мән бурада да гүсурсуз идим.
7 Лакин мәним үчүн газанҹ
олан шејләри Мәси�ә ҝөрә �еч
сајдым�.S 8 Бәли, мән, доғру-
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дан да, �әр шеји Ағам Мә-
си� Иса �аггындакы мисилсиз
билијә ҝөрә �еч сајырам. Аға-
ма ҝөрә �әр шејдән кечдим, �әр
шеји зибил �есаб едирәм ки,
Мәси�и газаным. 9 Һәмчинин
онунла вә�дәтдә олдуғум бәл-
ли олсун. Буна Гануна әмәл
етмәкдән доған сале�лијим са-
јәсиндә јох, Мәси�ә* имандан
доған,+ Алла�дан ҝәлән вә има-
на әсасланан сале�лик сајәсин-
дә, наил олмушам. 10 Мәгсә-
дим ону танымаг, дирилмәси-
нин ҝүҹүнү- дәрк етмәк, чәкди-
ји изтираблара шәрик олмаг,¸

онун өлүмүнә бәнзәр өлүмә
тәслим олмагдыр./ 11 Истәји-
рәм ҝөрүм, илк дирилмәјә јети-
шә билирәм, ја јох.1

12 Мән демирәм ки, артыг
мүкафаты алмышам, јахуд ар-
тыг камиләм. Хејр, вар ҝү-
ҹүмлә чалышырамÀ ки, ҝө-
рүм Мәси� Исанын мәни се-
чиб мәнә вермәк истәдији
мүкафаты ала билирәм, ја јох.3

13 Гардашлар, мән �әлә бу мү-
кафаты алдығымы дүшүнмү-
рәм. Јалныз буну дејә билә-
рәм ки, архада галан шејлә-
ри унудуб,4 ирәлидәки шејләрә
ҹан атарагS 14 �әдәфә доғ-
ру, Алла�ын Мәси� Иса ва-
ситәсилә вердији ҝөјләр дәвә-
тиm мүкафатынаU доғру гачы-
рам. 15 Беләликлә, бизләр-
дән ким јеткиндирсә,V гој бу
ҹүр фикирләшсин. Әҝәр нәдә-
сә башга ҹүр дүшүнүрсүнүз-
сә, Алла� сизә дүзҝүн дүшүн-
ҹә тәрзини ачаҹаг. 16 Анҹаг
јенә дә �ансы сәвијјәјә чат-
мышыгса чатаг, ҝәлин бундан
сонра да ејни ҹүр ирәлиләјәк.

17 Гардашлар, �амыныз
мәндән нүмунә ҝөтүрүнÄ вә
сизә гојдуғумуз нүмунәјә әса-
сән јашајанлары диггәтлә из-
ләјин. 18 Әввәлләр барәсин-
дә дәфәләрлә бә�с етдијим
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бир чохлары �аггында инди
ҝөз јашлары илә данышы-
рам. Чүнки онлар Мәси�ин
ишҝәнҹә дирәјинин дүшмәни
кими �әрәкәт едир. 19 Онла-
рын агибәти мә�в, алла�ы
нәфсани истәкләрдир. Өјүн-
дүкләри шејләр әслиндә он-
лары рүсвај едир, онларын
фикри-зикри дүнјәви шејләр-
дәдир.* 20 Биз исә ҝөјләрин+

вәтәндашыјыг., Биз сәбирсиз-
ликлә орадан хиласкар, Аға-
мыз Иса Мәси�и ҝөзләјирик.-

21 О, бизим зәиф бәдәнимизи
дәјишиб өз шанлы бәдәнинә¸

бәнзәр �ала ҝәтирәҹәк. О, буну
�әр шеји өзүнә табе етдирмә-
јә гадир олан бөјүк гүдрәтилә
едәҹәк./

4 Һәсрәтини чәкдијим, ис-
тәкли гардашларым, мәним

фәрә�им вә башымын таҹы.1

Мәним әзизләрим, Рәббими-
зин јолунда бах белә мәтин ол-
малысыныз.À

2 Еводијаја вә Синтихијә
төвсијә едирәм ки, Рәббә хид-
мәтдә �әмфикир олсунлар.3

3 Бәли, еј мәним садиг әмәк-
дашым, сәндән дә ха�иш еди-
рәм ки, бу гадынлара көмәклик
ҝөстәрәсән. Онлар Клемент вә
адлары �әјат китабына јазыл-
мыш диҝәр әмәкдашларымла
бәрабәр мүждә уғрунда мәним-
лә чијин-чијинә мүбаризә апа-
рыблар.4

4 Рәббә хидмәтдә �әмишә
севинин. Бир дә дејирәм, се-
винин!S 5 Гој �амы сизи дәр-
ракәли�m адам кими танысын.
Рәбб јахындыр. 6 Һеч нәјә
ҝөрә нара�ат олмајын. U Һәр мә-
сәлә барәдә диләјинизи дуа вә
јалварышла, шүкр едә-едә Ал-
ла�а билдирин.V 7 Онда Ал-
ла�ын �әр бир ағылдан үстүн
олан сүл�үÄ үрәјинизиW вә фи-
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кирләринизи Мәси� Иса васи-
тәсилә горујаҹаг.

8 Нә�ајәт, гардашларым,
доғру, ваҹиб, сале�, пак, се-
вилмәли, шәрәфли, нәҹиб, тә-
рифәлајиг нә варса, бунлар
�агда дүшүнүн.* 9 Мәндән
өјрәндијиниз, гәбул етдијиниз,
мәндән ешитдијиниз вә ҝөр-
дүјүнүз шејләрә әмәл един.+

Онда сүл� Алла�ы сизинлә
олаҹаг.

10 Рәббин бир хидмәтчи-
си кими чох севинирәм ки,
нә�ајәт, мәним �аггымда је-
нидән дүшүнмәјә башламысы-
ныз., Әлбәттә, әввәлләр дә дү-
шүнүрдүнүз, амма буну ҝөс-
тәрмәјә имканыныз јох иди.
11 Елә билмәјин ки, буну кор-
луг чәкдијим үчүн дејирәм,
ахы мән �әр бир шәраитдә нә-
јим варса, она гане олмағы өј-
рәнмишәм.- 12 Мән касыбчы-
лығын¸ да, фираванлығын да
нә олдуғуну билирәм. Истәр
тох, истәр аҹ олум, истәр
боллуг ичиндә, истәр е�тијаҹ
ичиндә олум, �әр шејдә, �әр
шәраитдә разы галмағын сир-
рини өјрәнмишәм. 13 Чүнки
мәнә гүввәт верәнин сајәсин-
дә �әр шејә ҝүҹүм чатыр./

14 Бунунла белә, сағ олун
ки, пис ҝүнүмдә мәнә кө-
мәк етдиниз. 15 Еј филиппи-
лиләр, ахы буну да билирси-
низ ки, сиз мүждәни тәзә-
тәзә өјрәнәндә, мән Македони-
јадан чыхдығым вахт сиздән
башга �еч бир јығынҹаг нә
мәнә көмәк етди, нә дә мән-
дән көмәк алды.1 16 Мән Са-
лоникидә оланда сиз е�тијаҹ-
ларым үчүн дүз ики дәфә мәнә
јардым ҝөндәрдиниз. 17 Елә
билмәјин ки, мән бәхшиш уму-
рам, хејр, мән сиздә сизә
да�а чох газанҹ ҝәтирәҹәк
бә�рәләр ҝөрмәк истәјирәм.
18 Мәнә нә лазымдырса �әр
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шејим вар, лап артыгламасы
илә. Бәли, Епафродитлә* ҝөн-
дәрдијиниз бәхшишләри алан-
дан сонра �еч нәдән кор-
луг чәкмирәм. Бунлар хош
әтир,+ Алла�а хош ҝедән, Она
мәгбул олан гурбанлардыр.
19 Бунун әвәзиндә мө�тәшәм
сәрвәт са�иби олан Алла�ым
Мәси� Иса васитәсилә бүтүн
е�тијаҹларынызы там тәмин
едәҹәк., 20 Атамыза вә Алла-

�ымыза әбәдијјәт боју алгыш
олсун! Амин.

21 Мәси� Иса илә вә�дәт-
дә олан �әр бир мүгәддәсә мә-
ним саламларымы чатдырын.
Јанымдакы гардашлар да сизә
салам ҝөндәрирләр. 22 Бүтүн
мүгәддәсләр, хүсусән дә Сеза-
рын ев ә�ли* сизә салам дејир.

23 Гој Ағамыз Иса Мәси�ин
лүтфү дүзҝүн ә�вали-ру�ијјә-
дә олан сизләрә јар олсун.

�¿�D 8
* �] 6B69

+ �f 6=B5<

, 6�` =B<
��������������������

�*¸ aºbdZ
* �] 5B56E 57

1 Алла�ын ирадәсилә Мәси�
Исанын �әвариси олан Бу-

лусдан вә гардашымыз Тиму-
тидән* 2 Мәси�лә вә�дәтдә
олан Колосдакы мүгәддәс вә
вәфалы гардашлара мәктуб.
Атамыз Алла�дан ҝәлән

лүтф вә сүл� сизә јар олсун.
3 Сизин үчүн �әр дәфә дуа

едәндә Алла�а, Ағамыз Иса
Мәси�ин Атасына шүкүр
едирик, 4 чүнки Мәси� Исаја

олан иманыныз вә бүтүн мү-
гәддәсләрә бәсләдијиниз мә-
�әббәт �аггында хәбәримиз
вар. 5 Бу, сизин үчүн ҝөјләр-
дә горунуб сахланылан* үмид-
дән доғур. Сиз бу үмид �аг-
гында сизә чатдырылмыш
�әгигәт хәбәри, јәни мүж-
дә васитәсилә ешитмишдиниз.
6 Бу мүждә бүтүн дүнјада
бар ҝәтириб јајылдығы кими,+

Алла�ын лүтфү �аггындакы
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�әгигәти ешидиб өјрәндијиниз
ҝүндән бәри сиздә дә бар ҝә-
тириб јајылыр. 7 Сиз бизим
кими гул олан әзизимиз Епаф-
расдан мә�з буну өјрәндиниз.
Епафрас* Мәси�ин садиг хид-
мәтчиси кими бизим јерими-
зә чалышыр. 8 Мүгәддәс ру-
�ун көмәји илә јетишдирдији-
низ мә�әббәт �аггында да
бизә о данышыб.

9 Буна ҝөрә дә биз буну
ешитдијимиз ҝүндән бәри сиз-
дән өтрү �әмишә дуа едир+

вә диләјирик ки, сиз Алла�ын
ирадәси �аггындакы дәгиг би-
ликлә ашыб-дашасыныз,, буна
там �икмәтлә вә ру�ун вердији
дәрракә илә са�иб оласыныз.-

10 Беләҹә, Је�ованын адына
лајиг јашајасыныз ки, �әр бир
јахшы ишдә бә�рә ҝәтирәрәк
вә ҝет-ҝедә Алла�ы јахындан
таныјараг¸ Ону там разы сала-
сыныз. 11 Һәр шејә севинҹлә
вә сәбирлә таб ҝәтирмәк үчүн
Онун шанлы гүдрәтиндән бө-
јүк ҝүҹ аласыныз/ 12 вә нур-
да олан мүгәддәсләрә1 чатаҹаг
мирасдан пај алмаг үчүн сизи
јарарлы едән Атаја шүкүр едә-
синиз.

13 О, бизи зүлмәтин �а-
кимијјәтиндәнÀ гуртарды вә
севимли Оғлунун падша�лы-
ғына көчүртдү. 14 Биз Оғу-
лун фидјәси васитәсилә гур-
тулуша, јәни ҝүна�ларымызын
әфвинә јетишмишик.3 15 О,
ҝөзәҝөрүнмәз Алла�ын бәнзә-
ри,4 бүтүн хилгәтин илки-
дир.S 16 Чүнки ҝөјдә вә јер-
дә олан �әр шеј, ҝөрүнән
вә ҝөрүнмәјән шејләр:m тахт-
таҹ, игтидар, �өкумәтләр, �а-
кимијјәт онун васитәсилә ја-
ранды. Һәр шеј онун васитә-
силә U вә онун үчүн јарадылыб.
17 О, �әр шејин әзәлидир,V

�әр шеј онун васитәсилә мөв-
ҹуд олуб. 18 Оғул бәдәнин,

јәни јығынҹағын башыдыр.* О,
башланғыҹдыр, илк дирилән
одур.+ Беләҹә, о, �әр шејдә
илкдир. 19 Чүнки Алла� �әр
шејин онда тамамланмасыны,,

20 онун васитәсилә јердәки
вә ҝөјдәки шејләрин �амысы-
ны Өзү илә барышдырмағы-

мәгбул билди. Бу барышыг
онун ишҝәнҹә дирәји үзәрин-
дә ахыдылмыш ганы васитәси-
лә¸ мүмкүн олду.

21 Бәли, бир вахтлар ағлы-
ныз пис ишләрә мејилли олду-
ғундан сиз Алла�а гаршы јад-
лашмыш вә дүшмән олмушду-
нуз. 22 Инди исә О, ҹаны-
ны� гурбан вермиш Оғлунун
өлүмү васитәсилә сизи Өзү
илә барышдырды ки, сизи
мүгәддәс, пак вә гүсурсуз
�алда Өз �үзуруна чыхар-
сын./ 23 Әлбәттә, бунун үчүн
ҝәрәк сиз иманынызы горуја-
сыныз,1 иман тәмәлиÀ үзәрин-
дә мө�кәм, мәтин дајаныб3

ешитдијиниз мүждәнин верди-
ји үмиддән узаглашмајасыныз.
Бу мүждә сәма алтында ја-
шајанларын �амысына тәблиғ
едилиб.4 Мән Булус да бу мүж-
дәнин хидмәтчиси олмушам.S

24 Инди мән сизин уғрунуз-
да әзаб чәкдијимә севинирәм.m

Мән Мәси�ә ҝөрә пајыма дү-
шән изтирабларын �амысыны
�әлә чәкиб гуртармамышам.
Бу изтираблары онун бәдә-
ни U олан јығынҹагV уғрунда
чәкирәм. 25 Сизин хејриниз
үчүн Алла�ын мәнә �әвалә
етдији нөкәрбашы вәзифәси-
нәÄ әсасән, мән бу јығынҹағын
хидмәтчиси олдум ки, Ал-
ла�ын сөзүнү, 26 јәни гәдим
дөврләрдән, кечмиш нәсил-
ләрдән ҝизләдилмишW мүгәд-
дәс сирриY там тәблиғ едим.
Бу сирр инди Онун мүгәддәс-
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WÀ`SZÀ *hmWm+D* 6; �WW*Ñ
/SÄÀ` f*W-W*` *`*amZ/* *hmO
W*Z +d Yº-À//Àa aS``SZ+ Y¾ÑO
bÀjÀY 4ÀZÄSZWSUSZS \ZW*`*
+SW/S`YÀUS YºZ*aS+ +SW/SD �d
aS`` aS4SZWÀ ,ÀÑ/Àb/À \W*Z
�ÀaSÑ/S`E \ZdZ Æ*W*WmZ* jÀO
`SV \WY*- ºYS/S/S`D, 6< �S4
\ZdZ Ñ*--mZ/* bÀ+WS¸ 1/S`SVE
ÑÀ` VÀaÀ ZÀaSÑÀb ,1`S`SVE ÑÀ`
VÀaS b*Y ÑSVYÀbWÀ ¾U`À/S`SV
VSE ÑÀ` +S` SZa*Zm �ÀaSÑSZ
U1bVSZ /*,*Yhmam VSYS �WW*O
Ñ* bÀ-/SY 1/ÀVD- 6= �d YÀ-aÀO
/À h*bY*- ºhºZ YÀZ ÀWSY/ÀZ
ÄÀWÀZS 1/S`ÀY ,À YÀZ/À +¾UºV
-º/`ÀbWÀ eÀ*WSUUÀb Ä¾abÀ`ÀZ
ÄºÆºZ a*UÀaSZ/À Æ*ZW*O+*jW*
h*Wmjm`*YD¸

6 �abÀUS`ÀY +SWÀaSZS4 VSE
aS4WÀ`SZE �*\/SVSU*/*VmO

W*`mZ/ ,À YÀZS jÀfaÀZ b*ZmO
Y*U*ZW*`mZ Ñ*YmamZmZ d¸`dZO
/* +¾UºV Yº+*`S4À *]*`m`*YD
6 �d \Z* Ä¾`À/S` VSE Ñ*O
YmZm4mZ -ÀW+S bÀaÀWWS b*]O
amZE1 aS4 -*`jmWm-Wm YÀÑÀ+O
+Àb b1WWÀ`S SWÀ +S`WÀjÀaSO
ZS4À ,À +¾UºV aÀ`,ÀbÀ P YºO
-À//Àa aS``SZ *U/mZ ,À -ÀbS
*ZW*UmjmZ*E �WW*ÑmZ Yº-À/O
/Àa aS``S \W*Z �ÀaSÑ Ñ*-O
-mZ/* /À-S- +SWSUÀ USUÀWÀZÀaSO
ZS4D3 7 �ºbºZ ÑSVYÀb ,À 1WY
fÀ4SZÀWÀ`S \Z/* ÄS4WÀ/SWS+D4

8 �dZd \Z* Ä¾`À /1US`ÀY VSE
Ñ1h VÀa aS4S ÑSUWÀOVÀWÀVWÀ
*W/*bY*amZD 9 ÅSaYÀZ U*ZmO
Zm4/* \WY*a*Y /*E `dÑÀZ U*ZmO
Zm4/*U*YE *`*Zm4/*Vm ZS4*YO
SZbS4*YmS ,À �ÀaSÑÀ \W*Z
Y¾ÑVÀY SY*ZmZm4m Ä¾`º+ a1O
,SZS`ÀYDm

: �1WÀWSVWÀE �¸*Ym4 �ÀaSÑ
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/Àb/À U1`SUSZD ; �1ÆÀ VS ¾UO
`ÀZYSaSZS4E 1WÀÆÀ /À �a*/*
V¾V *bm+ +¾UºUºZEU SY*Z/* a*`O
amWY*4 \WdZEV -ÀW+SZS4 �WW*O
Ñ* jºV`*ZW* /\Wd+O/*jamZDÄ

< ˙S--ÀbWS \WdZ VSE Ñ1h VÀa
aS4S +d /ºZU*ZmZ +*fmjW*`mO
Z*�E SZa*Z 1ÑV*YW*`mZ* Àa*aO
W*Z*Z eÀWaÀeÀ SWÀE ]dh ,À
U*ZWmj* eSVS`WÀ` ,*aSbÀaSO
WÀ ÀaS` *WY*amZD �dZW*` �ÀO
aSÑ/ÀZ /1USWD = �ºZVS SW*O
ÑS V1UeSUUÀbWÀ` b*Y /\W¸dZWd¸d
SWÀ+ �ÀaSÑ/À U*j*Um`D 5> �ºO
bºZ Ñ¾VdYÀb ,À Ñ*VSYSUUÀbSZ
+*jm \W*Z �ÀaSÑSZ a*UÀaSZ/À
aS4 /À /\W¸dZWd¸* U1bSjYSaSO
ZS4D, 55 �ÀaSÑWÀ YºZ*aS+ÀO
bSZS4 a*UÀaSZ/À aS4 SZa*Z ÀWS
SWÀ U\fE �ÀaSÑSZ /*,*YhmW*O
`mZ* U*`*j*Z aºZZÀbWÀE- +À/ÀO
ZSZ ÄºZ*ÑWm ÀYÀWWÀ`SZS VÀO
aS+ *bY*-W* aºZZÀb 1/SW/SO
ZS4D¸ 56 �ºZVS aS4 /À \ZdZW*
+S`ÄÀ \ZdZ ,ÀebS4SZ/À� /ÀeZ
1/SW/SZS4E/ \ZdZW* YºZ*aS+ÀO
bSZS4 ,À \Zd /S`SWbYSj �WO
W*ÑmZ -º/`ÀbWS SjSZÀ ÄÀbS`O
/SUSZS4 SY*Z a*UÀaSZ/À1 ÑÀU*O
b* -*Umb/mZm4DÀ

57 �dZ/*Z ÀW*,ÀE ÄºZ*ÑW*O
`mZm4* ,À aºZZÀbaS4 \W/d¸dO
Zd4* Ä¾`À ¾Wº \W*Z aS4WÀO
`S �WW*Ñ \ZdZW* +À`*+À` ÑÀU*O
b* -*Ub*`/mD3 	E WºbeV*`Wm-W*
+ºbºZ ÄºZ*ÑW*`mYm4m +*¸mjO
W*/mD4 58 
À`Y*ZW*`/*Z S+*O
`ÀbS \Wd+ ÀW1UÑSYS4À SjWÀUÀZm

U*4mWm aÀZÀ/S WÀ¸, 1b/SEU \Zd
SjÄÀZÆÀ /S`ÀUSZÀ� YmfW*Um+
*`*/*Z Ä¾bº`/ºDV 59 	E SjO
ÄÀZÆÀ /S`ÀUS� ,*aSbÀaSWÀ Ñ¾O
VdYÀbWÀ`S ,À Ñ*VSYSUUÀbWÀ`S
WºbOº`U*Z 1b/SE \ZW*`m 4ÀeÀ`
Uº`ºjºZ/À *]*`m+ ÀaS` VSYS
Ñ*YmU* ZºY*USj 1b/S`/SDÄ

5: �d aÀ+À+/ÀZ -\U Ñ1h VÀa
aS4S U1YÀUÀE ShYÀUÀW Ä¾`ÀE U*O
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исә Мәси�дәдир.* 18 Гој сүни
тәвазөкарлыгдан, мәләкләрә
ситајишдән �әзз алан �еч бир
адам сизи мүкафатдан мә�-
рум етмәсин.+ Белә адам ал-
дығы вә�јин «үстүндә дурур»�.
О, әсассыз олараг ҹисмани
дүшүнҹәләри илә ловғаланыр,
19 баша садиг галмыр., Ба-
шын сајәсиндә бүтүн бәдән ој-
наг вә әзәлә бағлары васитә-
силә бәсләнир, �әма�әнҝ су-
рәтдә бирләшир вә Алла�ын
бөјүтдүјү кими бөјүјүр.-

20 Әҝәр сиз Мәси�лә бир-
ликдә бу дүнјанын бахышлары
үчүн өлмүсүнүзсә,¸ онда нијә
�әлә дә бу дүнјаја мәхсус адам
кими јашајараг/ 21 «Әл вур-
ма! Јемә! Тохунма!» кими га-
нунлара табе олурсунуз?
22 Ахы бу ганунлар ишлән-
дикҹә јох олан шејләрә аид-
дир. Онлар инсан тәлимлә-
ринә вә әмрләринә әсасла-
ныр.1 23 Онлар ујдурма иба-
дәт, сүни тәвазөкарлыг вә
бәдәни үзән мәнасыз ајинләр-
дәнÀ башга бир шеј дејил вә
за�ирән мүдрик ҝөрүнсә дә,
нәфслә мүбаризәдә тамамилә
ҝүҹсүздүр.

3 Анҹаг әҝәр сиз Мәси�-
лә бирликдә дирилмиси-

низсә,3 онда сәмави шејләрә
ҹан атын, чүнки Мәси� ҝөј-
дә, Алла�ын сағында әјлә-
шиб.4 2 Бәли, �әмишә сәма-
ви шејләр �аггында дүшүнүн,S

јерә аид шејләр �аггында јох.m

3 Чүнки сиз артыг өлмүсү-
нүз. Сизин �әјатыныз Алла�-
ла вә�дәтдә олан Мәси�дәдир.
4 Бизим �әјатымыз олан Мә-
си�U зү�ур едәндә сиз дә онун-
ла бирликдә зү�ур едәҹәк вә
онун ҹалалына шәрик олаҹаг-
сыныз.V

6B5< � �d Se*/À aS`WS +ºb]À`Àab YÀ`*O
aSYWÀ`SZ/ÀZ Ä¾bº`ºWº+D

5 Буна ҝөрә дә јердәки бә-
дәнинизин үзвләриндә* олан
мејилләри — әхлагсызлыға�,
натәмизлијә, шә�вәтә,+ нәфсә
вә бүтпәрәстлик олан тама�-
карлыға мејилләри өлдүрүн.
6 Бүтүн бунлардан өтрү Алла-
�ын гәзәби тезликлә ҝәләҹәк.
7 Вахтилә сиз өзүнүз дә бу
ҹүр јашајыр вә белә ишләр ҝө-
рүрдүнүз., 8 Анҹаг инди бү-
түн бунлары: гәзәби, �ирси,
пислији-, тә�гирамиз данышы-
ғы¸ кәнара гојун вә дилини-
зә налајиг сөзләр/ ҝәтирмәјин.
9 Бир-биринизә јалан даныш-
мајын.1 Кө�нә шәхсијјәти
әмәлләри илә бирҝә әјниниз-
дән чыхарыб,À 10 јени шәх-
сијјәти ҝејинин.3 Бу шәхсијјәт
дәгиг билик сајәсиндә јенилә-
шәрәк ону јараданын сурә-
тини әкс етдирир.4 11 Бурада
јунан вә ја јә�уди, сүннәтли
вә ја сүннәтсиз, әҹнәби, скиф�,
гул, азад јохдур. Мәси� �әр
шејдир вә �амыдадыр.S

12 Беләликлә, Алла�ын се-
чилмишләриm, мүгәддәс вә се-
вимли бәндәләри кими шәф-
гәти U, �әмчинин хејирха�лығы,
тәвазөкарлығыV, мүлајимлијиÄ

вә сәбриW ҝејинин. 13 Бир-би-
ринизә гаршы �әмишә сәбир-
ли олун, биринизин диҝәрин-
дән шикајәти олса да,Y бир-би-
ринизи үрәкдән бағышлајын.Z

Је�ова сизи үрәкдән бағышла-
дығы кими, сиз дә бир-бири-
низи үрәкдән бағышламалы-
сыныз.\ 14 Бүтүн бунлардан
зијадә, мә�әббәтә бүрүнүн,¾

чүнки мә�әббәт инсанлар ара-
сында камил бирлик јарадыр.]

15 Гој Мәси�ин сүл�ү үрә-
јиниздә �өкм сүрсүн,` чүнки
сиз бу сүл�ә бир бәдән олмаг
үчүн чағырылмысыныз. Шү-
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күр едәнләрдән олун. 16 Гој
Мәси�ин сөзү бүтүн �икмәти-
лә үрәјинизә долуб сиздә мәс-
кән салсын. Бир-биринизә мәз-
мурлар*, мәд�ләр вә миннәт-
дарлыгла охунан ру�ани ма�-
ныларла өјүд-нәси�әт верин,
Је�ованы үрәјиниздә тәрән-
нүм един.+ 17 Һәр нә даны-
шырсынызса, �әр нә едирси-
низсә, Ағамыз Исанын ады илә
един вә онун васитәсилә Ата-
мыз Алла�а �әмд един.,

18 Еј гадынлар, әрләринизә
Ағанын давамчыларына јара-
шан тәрздә табе олун.- 19 Еј
әрләр, арвадларынызы �әми-
шә севин¸ вә онларла сәрт
давранмајын./ 20 Еј ушаглар,
�әр шејдә валидејнләринизин
сөзүнә гулаг асын,1 чүнки бу,
Ағаја хош ҝедир. 21 Еј ата-
лар, ушагларынызы гәзәблән-
дирмәјин,À јохса онлар ру�дан
дүшәрләр. 22 Еј гуллар, јер-
дәки ағаларыныза �әр бир мә-
сәләдә итаәт един3 вә буну он-
лар сизи ҝөрәндә, инсанлары
разы салмаг үчүн јох, сидги-
үрәкдән, Је�овадан горхараг
един. 23 Һәр нә едирсинизсә,
ҹанла-башла един, санки, ин-
санлар үчүн јох, Је�ова үчүн
едирсиниз.4 24 Ахы билирси-
низ ки, мүкафат олараг ми-
расы Је�овадан алаҹагсы-
ныз.S Аға Мәси�ә хидмәт един.
25 Һагсызлыг едәнә исә әвәзи
вериләҹәк,m чүнки Алла� ајры-
сечкилик етмир. U

4 Еј ағалар, гулларыныз-
ла �агг-әдаләтлә, инсафла

давранын, јадыныздан чыхар-
мајын ки, ҝөјдә сизин дә Аға-
ныз вар.V

2 Даима дуа един,Ä дуаја
лагејд јанашмајын, шүкранла
дуа един.W 3 Һәмчинин биз-
дән өтрү дә дуа единY ки, Ал-
ла� Өз сөзүнүн тәблиғи үчүн
бизә гапы ачсын вә биз Мә-

си� �аггындакы мүгәддәс сир-
ри бәјан едә биләк. Мән бу сир-
рә ҝөрә �әбсдәјәм.* 4 Бәли,
дуа един ки, ону лазым олдуғу
кими, ајдын шәкилдә бәјан едә
билим.

5 Кәнар адамлара гаршы
мүдрик давранын вә вахты-
нызын гәдрини билин.+ 6 Гој
сөзләриниз �әмишә дузлу,,

үрәкачан олсун. Онда �әр кәсә
неҹә ҹаваб вермәји биләҹәкси-
низ.-

7 Мәним барәмдә �әр шеји
сизә әзиз гардашым, мә-
нимлә бирликдә Ағаја гуллуг
едән, онун садиг хидмәтчиси
олан достум Тихик¸ даныша-
ҹаг. 8 Ону јаныныза ҝөндә-
рирәм ки, сизә �ал-ә�валымыз
барәдә данышсын вә тәсәлли
версин. 9 Сизләрдән олан вә-
фалы вә әзиз гардашым Они-
сими/ дә она гошуб јаныны-
за ҝөндәрирәм. Онлар бурада
баш верәнләри сизә даныша-
ҹаглар.

10 Мәнимлә бирҝә дустаг
олан јолдашым Аристарх1 сизә
салам сөјләјир. Барнәбанын го-
�уму� МаркÀ (сизә дејилмиш-
ди ки, о, јаныныза ҝәлсә,
ону ме�рибанлыгла гаршыла-
јасыныз),3 11 �әмчинин Јуст
ләгәбли Јушә дә сизә салам
ҝөндәрир. Бунлар сүннәт едил-
мишләрдәндир. Бу гардашлар
Алла�ын Падша�лығы уғрунда
мәнимлә бирликдә чалышан вә
мәнә дајаг олан јеҝанә әмәк-
дашларымдыр. 12 Мәси� Иса-
нын гулу вә сизләрдән олан
Епафрас4 да сизә салам дејир.
О, сиздән өтрү даима ҹидд-
ҹә�длә дуа едир ки, сиз сон-
да јеткин инсанлар кими
мө�кәм дурасыныз вә Алла-
�ын ирадәсилә бағлы �әр шејә
там әмин оласыныз. 13 Онун
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сиздән, �әмчинин Лаодикија-
да вә Һиераполисдә оланлар-
дан өтрү неҹә ҹан јандырдығы-
на өзүм ша�идәм.

14 Севимли �әким гарда-
шымыз Лука* вә Димас+ да
сизә салам дејирләр. 15 Лао-
дикијадакы гардашлара, �әм-
чинин Нимфаја вә бу баҹынын
евиндә јығышанлара саламла-
рымы чатдырын., 16 Бу мәк-
туб сиздә охунандан сонра
елә един ки, о, лаодикијалы-

ларын јығынҹағында да охун-
сун.* Лаодикијаја ҝөндәрди-
јим мәктубу да сиз охујун.
17 Һәмчинин Архипә+ бу сөз-
ләри чатдырын: «Ағанын да-
вамчысы кими сәнә �әвалә
олунан хидмәтә ҹидди јанаш,
ону иҹра ет».

18 Мән Булус бу саламы
сизә өз әлимлә јазырам., Мә-
ним буховларымы- �әмишә ја-
дынызда сахлајын. Алла�ын
лүтфү сизә јар олсун.
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1 Булус, Силван�* вә Тиму-
тидән+ Атамыз Алла�ла вә

Ағамыз Иса Мәси�лә вә�дәтдә
олан салоникилиләрин јығын-
ҹағына мәктуб.
Алла�дан ҝәлән лүтф вә

сүл� сизә јар олсун!
2 Һамынызы дуаларымызда
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јад едиб даима Алла�а шүкүр
едирик.* 3 Имандан ирәли
ҝәлән ишинизи, мә�әббәтлә
чәкдијиниз зә�мәти вә Ағамыз
Иса Мәси�ә олан үмиддән+ до-
ған дөзүмүнүзү Атамыз Алла-
�ын гаршысында �әмишә аны-
рыг. 4 Алла�ын севимлилә-
ри, әзиз гардашлар! Биз би-
лирик ки, сизи Алла� сечиб,
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5 ахы тәблиғ етдијимиз мүж-
дә сизә јалныз сөзлә јох,
гүдрәтлә, мүгәддәс ру�ла вә
ҝүҹлү әминликлә чатмышды.
Аранызда оларкән сизин рифа-
�ыныз үчүн неҹә даврандығы-
мызы өзүнүз дә јахшы билир-
синиз. 6 Сиз бизи вә Ағаны
өрнәк тутдунуз,* чохлу әзијјәт-
ләрә бахмајараг,+ Алла�ын сө-
зүнү мүгәддәс ру�ун �асил ет-
дији севинҹлә гәбул етдиниз
7 вә бунунла Македонија вә
Ахајјадакы� бүтүн иманлыла-
ра нүмунә олдунуз.

8 Је�ованын сөзү сизин ва-
ситәнизлә тәк Македонија-
ја вә Ахајјаја чатмајыб, Алла-
�а олан иманыныз бүтүн алә-
мә јајылыб,, белә ки, бизим нә
исә демәјимизә е�тијаҹ јохдур.
9 Сизинлә илк танышлығымы-
зы вә вар олан тәк бир Алла�а
гуллуг етмәк үчүн бүтләрдән
неҹә әл чәкдијинизи- онларын
өзләри данышырлар. 10 Ал-
ла�а тәрәф �әм дә она ҝөрә
дөндүнүз ки, Онун дирилтди-
ји Оғлунун, бизи гаршыдан ҝә-
лән гәзәбдән гуртараҹаг Иса-
нын ҝөјдән¸ ҝәлишини ҝөзләјә-
синиз./

2 Гардашлар, сиз јахшы би-
лирсиниз ки, јаныныза ҝәл-

мәјимиз әбәс олмајыб.1 2 Си-
зә мәлумдур ки, биз Филип-
пидәÀ чох әзијјәт чәкдик вә
тә�гир олундуг. Лакин Ал-
ла�ымыз бизи ҹәсарәтләндир-
ди ки, ҝүҹлү мүгавимәтә�
бахмајараг, Онун мүждәсини
сизә чатдыраг.3 3 Сизә вер-
дијимиз нәси�әт јанлыш бир
фикирдән, јахуд чиркин ниј-
јәтдән доғмур, онда јалан јох-
дур. 4 Алла� бизә мүждәни

5B; � ÅÀZd+S �dZ*Zmab*Z/* U1`WÀjÀZ
�\Y* ÀU*WÀbSD �*Ub*fbm �\Y* jÀÑÀ`S
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�әвалә етмәји мүнасиб билди.
Буна ҝөрә дә биз инсанлары
јох, үрәјимизи јохлајан Алла-
�ы разы салмаг үчүн данышы-
рыг.*

5 Сиз билирсиниз ки, биз
сизә �еч вахт јалтагланмамы-
шыг, јахуд ич үзүнү ҝизлә-
дән тама�карлар кими олма-
мышыг.+ Буна Алла� да ша�ид-
дир! 6 Биз �еч бир инсандан:
нә сиздән, нә дә башгала-
рындан шан-шө�рәт уммамы-
шыг, �албуки Мәси�ин �әва-
риләри олараг, бојнунузда јүк
олуб сизи хәрҹә сала биләр-
дик., 7 Әксинә, биз сизинлә
көрпәләрини әмиздириб әзиз-
ләјән ана кими нәвазишлә
давранмышыг. 8 Сизи севди-
јимиз үчүн сизә нәинки Алла-
�ын мүждәсини чатдырмаға,
�әтта өз ҹанымызы да вермәјә
�азыр олмушуг,- ахы сиз бизә
чох әзиз идиниз.¸

9 Гардашлар, сөзсүз ки,
чәкдијимиз ағыр зә�мәти ха-
тырлајырсыныз. Биз сизә Ал-
ла�ын мүждәсини тәблиғ
едәндә �еч биринизә јүк ол-
мамаг үчүн ҝеҹә-ҝүндүз ишлә-
јирдик./ 10 Алла� да, сиз
дә ша�идсиниз ки, бизләр
сиз иманлыларла мүнасибәтдә
неҹә сәдагәтли, сале� вә гү-
сурсуз олмушуг. 11 Буну да
јахшы билирсиниз ки, биз си-
зинлә ата өз өвладлары
илә даврандығы кими, давра-
нырдыг:1 сизә нәси�әт, тәсәл-
ли верир, мәзәммәт едирдик.À

12 Буну она ҝөрә едирдик ки,
сиз �әмишә сизи Өз Падша�-
лығына3 вә ҹалалына дәвәт
едән Алла�а4 лајиг �әјат сүрә-
синиз.S

13 Буна ҝөрә дә биз даима
Алла�а шүкүр едирик,m чүнки
сиз биздән ешитдијиниз Алла-
�ын сөзүнү инсан сөзү
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кими дејил, әслиндә, неҹә вар
елә, Алла�ын сөзү кими гә-
бул етдиниз. Бу сөз сиз иман-
лыларда фәалијјәт ҝөстәрир.
14 Гардашлар, сиз Алла�ын
Мәси� Иса илә вә�дәтдә олан
Јә�удијјәдәки јығынҹагларына
бәнзәјирсиниз. Чүнки јә�уди-
ләр онлара неҹә зүлм едир-
диләрсә, сиз дә өз сојдаш-
ларыныздан белә зүлм ҝөрүр-
сүнүз.* 15 Јә�удиләр Аға-
мыз Исаны вә пејғәмбәрләри
өлдүрмүш,+ бизи дә тәгиб ет-
мишләр., Онлар нә Алла�ы
разы салыр, нә дә инсан-
ларын рифа�ыны дүшүнүрләр,
16 башга халглардан олан
адамларын хилас олмасы үчүн
онлара тәблиғ едәндә бизә ән-
ҝәл төрәтмәјә чалышырлар.-

Беләҹә, ҝүна�ларынын үстүнә
ҝүна� әлавә едирләр. Лакин
ахыр ки, онлар Алла�ын гәзә-
бинә туш ҝәлдиләр.¸

17 Гардашлар, биз гыса
мүддәт сиздән ајры дүшдүк.
Сиздән узагда олсаг да, сиз �ә-
мишә гәлбимиздә олмусунуз.
Чох арзулајырдыг ки, үзүнү-
зү ҝөрәк. Бунун үчүн әлимиз-
дән ҝәләни едирдик. 18 Буна
ҝөрә дә биз, да�а доғрусу,
мән Булус, ики дәфә јаныны-
за ҝәлмәк истәмишәм, амма
Шејтан �әр дәфә јолумузу кә-
сиб. 19 Ағамыз Исанын �үзу-
ру� заманы, онун гаршысында
бизим үмидимиз, севинҹимиз,
фәхр таҹымыз сиз дејилсиниз-
ми?/ 20 Бәли, бизим шәрәфи-
миз дә, севинҹимиз дә сизси-
низ.

3 Бу сәбәбдән да�а буна таб
ҝәтирә билмәдијимиз үчүн

фикирләшдик ки, Афинада1

тәк галсаг, јахшы олар. 2 Бу-
на ҝөрә дә иманынызла бағ-

6B5= � Áº4d` — YºÀUUÀZ U1`/À \WY*D �ºO
¸ÀbÀ +*fD

лы сизи мө�кәмләндирмәк вә
сизә тәсәлли вермәк үчүн
Мәси� �аггындакы мүждәнин
тәблиғи ишиндә Алла�ын хид-
мәтчиси� олан гардашымыз
Тимутини* јаныныза ҝөндәр-
дик ки, 3 бу әзијјәтләр �еч
кәсин иманыны сарсытмасын.
Ахы сиз билирсиниз ки, бү-
түн бунлар бизимлә баш вер-
мәлидир.+ 4 Јанынызда олан-
да да бүтүн бу әзијјәтләрин
баш верәҹәјиндән сизи хәбәр-
дар едирдик. Билдијиниз ки-
ми, белә дә олду., 5 Буна
ҝөрә дә да�а буна дөзә билмә-
дим, сизин сәдагәтиниз барә-
дә хәбәр тутмаг үчүн јаныны-
за адам ҝөндәрдим,- горхурдум
ки, бирдән Иблис сизи јолдан
чыхарар¸ вә зә�мәтимиз �әдәр
ҝедәр.

6 Тәзәликҹә јаныныздан га-
јыдан Тимути/ сизин сәдагә-
тиниз вә мә�әббәтиниз �аг-
гында бизә шад хәбәр ҝәтир-
ди. О �әмчинин сөјләди ки,
бизи �әмишә хош сөзләрлә јад
едирсиниз вә биз сизин �әсрә-
тинизи чәкдијимиз кими, сиз
дә бизим �әсрәтимизи чәкир-
синиз. 7 Гардашлар, сыхын-
ты вә әзаб-әзијјәт ичиндә ол-
дуғумуз бир вахтда �әм си-
зин өзүнүз, �әм дә сәдагә-
тиниз бизә тәсәлли ҝәтирди.1

8 Чүнки Ағанын јолунда мәта-
нәтлә јеримәјиниз бизә гол-га-
над верир. 9 Алла�ымызын
гаршысында бизә бәхш етди-
јиниз бөјүк севинҹин мүга-
билиндә Она нә гәдәр шү-
күр етсәк, јенә дә аздыр.
10 Үзүнүзү ҝөрмәк вә има-
нынызда чатышмајан ҹә�әтлә-
ри дүзәлтмәк үчүн ҝеҹә-ҝүн-
дүз Алла�а вар ҝүҹүмүзлә, �ә-
рарәтлә јалварырыг.À
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11 Гој Атамыз Алла� вә

Ағамыз Иса јаныныза ҝәл-
мәк үчүн јолумузу ачыг етсин.
12 Сизә дујдуғумуз мә�әббәт
ашыб-дашдығы кими, гој Аға
сизин дә бир-биринизә* вә бү-
түн инсанлара олан мә�әббә-
тинизи артырыб бол етсин.
13 Вә Ағамыз Исанын бүтүн
мүгәддәсләри илә бирликдә
�үзуру� заманы+ Атамыз Ал-
ла�ын гаршысында, үрәјинизи
әзмли, гүсурсуз вә мүгәддәс
етсин.

4 Гардашлар, биз сизә Алла-
�ы разы салмаг- үчүн неҹә

јашамалы олдуғунуз барәдә
ҝөстәриш вермишдик вә сиз
белә дә јашајырсыныз. Инди
исә Ағамыз Исанын ады илә
сиздән ха�иш едир вә сизә
төвсијә едирик ки, бу мәсәлә-
дә тәкмилләшмәјә давам едә-
синиз. 2 Ағамыз Исанын ады
илә сизә вердијимиз әмрләри
дә ки јахшы билирсиниз.

3 Алла� истәјир ки, сиз мү-
гәддәс оласыныз¸ вә әхлаг-
сызлыгдан� узаг дурасыныз./

4 Гој �әр кәс өз бәдәнини1

паклыглаÀ вә шәрәфлә идарә
етмәји баҹарсын, 5 Алла�ы
танымајан халглара хас олан3

аҹҝөз шә�вәтин4 әсири олма-
сын. 6 Һеч кәс әхлаги тәмиз-
лик мәсәләсиндә чәрчивәдән
кәнара чыхмасын, гардашы-
нын �аггыны тапдаламасын.
Чүнки Је�ова белә шејләри
ҹәзасыз гојмур. Бу �агда әв-
вәлләр дә сизинлә данышмыш-
дыг вә сизә ҹидди хәбәрдар-
лыг вермишдик. 7 Ахы Ал-
ла� бизи натәмизлијә ҝөз
јуммаға дејил, пак олмаға ча-
ғырыб.S 8 Буна ҝөрә дә бу мә-
сәләјә сајмазјана јанашан

7B57C 8B59 � Áº4d`—YºÀUUÀZ U1`/À \WY*D
�º¸ÀbÀ +*fD 8B7 � �dZD ]\`Z1U*D �º¸Àb/À
wÀfW*-am4Wm-x a¾4ºZÀ +*fD

адам, әслиндә, инсана јох, сизә
Өз мүгәддәс ру�уну верән* Ал-
ла�а �өрмәтсизлик едир.+

9 Гардашлыг мә�әббәтинә,

ҝәлинҹә бу �агда сизә нә
исә јазмаға лүзум јохдур, чүн-
ки бир-биринизи севмәји- сизә
Алла� өјрәдир. 10 Доғрудан
да, Македонијадакы бүтүн гар-
дашлара мә�әббәт ҝөстәрир-
синиз. Бунунла белә, гардаш-
лар, сизә төвсијә едирик ки, бу
са�әдә да�а да инкишаф едә-
синиз. 11 Сизә тапшырдығы-
мыз кими, башынызы ашағы
салыб динҹ јашајын,¸ башгасы-
нын ишинә гарышмајын,/ әли-
низин зә�мәти илә доланын.1

12 Бу јолла кәнар адамла-
рын гаршысында ләјагәтли �ә-
јат сүрәҹәкÀ вә �еч нәјә мө�-
таҹ олмајаҹагсыныз.

13 Гардашлар, үмиди олма-
јан диҝәр инсанлар кими кә-
дәрләнмәјәсиниз дејә, өлүм ју-
хусуна ҝедәнләр3 барәдә сизи
бихәбәр гојмаг истәмирик.4

14 Әҝәр биз Исанын өлдүјү-
нә вә сонра дирилдијинә ина-
нырыгса,S онда буна да ина-
нырыг ки, Исанын садиг да-
вамчысы кими өлүм јухусу-
на ҝедәнләри Алла� дирилдиб
она говушдураҹаг.m 15 Је�о-
ванын сөзүнә әсасланараг де-
јирик: Ағанын �үзуру� зама-
ны бизләрдән сағ оланлар
өлүм јухусуна ҝедәнләри �еч
бир вәҹ�лә габагламајаҹаг.
16 Чүнки Аға амиранә бир ча-
ғырышла, баш мәләкU сәси илә,
Алла�ын кәрәнајы илә ҝөјдән
енәҹәк вә илк нөвбәдә Мә-
си�лә вә�дәтдә олараг өлән-
ләр дириләҹәкләр.V 17 Сон-
ра сағ галыб јашајан бизләр
онларла бирликдә олмаг вә
�авада Аға илә ҝөрүшмәкÄ

үчүн булудда апарылаҹағыгW

вә �әмишә Аға илә бирликдә
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олаҹағыг.* 18 Беләликлә, бу
сөзләрлә даима бир-биринизә
тәсәлли верин.

5 Гардашлар, заманлара вә
мүддәтләрә ҝәлинҹә, сизә

нә исә јазмаға лүзум јохдур.
2 Сиз јахшы билирсиниз ки,
Је�ованын ҝүнү+ ҝеҹә ҝәлән
оғру кими ҝәләҹәк., 3 Ин-
санлар «сүл� вә тә�лүкәсиз-
лик» дејәндә �амилә гады-
ны гәфилдән доғум санҹыла-
ры тутдуғу кими, онлар да гә-
фил мә�вә уғрајаҹаглар- вә �еч
ҹүрә хилас ола билмәјәҹәкләр.
4 Гардашлар, сиз исә зүлмәт-
дә дејилсиниз ки, ҝүн ишығы
оғруну јахаладығы кими, �ә-
мин о ҝүн дә сизи гәфил ја-
халасын. 5 Ахы сиз �амыныз
нурун вә ҝүндүзүн оғуллары-
сыныз.¸ Биз нә ҝеҹәјә, нә дә
зүлмәтә мәхсусуг./

6 Буна ҝөрә дә ҝәлин баш-
галары кими јатмајаг,1 ојаг га-
лыбÀ ајыг олаг.3 7 Јатан адам
адәтән ҝеҹә јатыр, сәрхош-
луг едән дә ҝеҹә ичиб сәрхош
олур.4 8 Биз исә ҝүндүзә мәх-
сус олдуғумуз үчүн ајыг галма-
лы, иман вә мә�әббәт зире�и-
ни ҝејмәли, хилас үмидини дә-
билгә кими башымыза гојма-
лыјыг.S 9 Чүнки Алла� бизи
гәзәбә дүчар олмаг үчүн јох,
Ағамыз Иса Мәси� васитәсилә
хиласа јетишмәк үчүн сечиб.m

10 Иса бизим уғрумузда өлдү U

ки, истәр ојаг олаг, истәрсә дә
јатмыш олаг�, онунла бирлик-
дә јашајаг.V 11 Буна ҝөрә дә
инди олдуғу кими, бундан сон-
ра да бир-биринизә тәсәлли
веринÄ вә бир-биринизи мө�-
кәмләндирин.

12 Гардашлар, сиздән риҹа
едирик ки, аранызда зә�мәт
чәкәнләрә, Ағанын ишиндә
сизә рә�бәрлик едәнләрә вә

9B5> � �*fd/ ¾WºY UdfdadZ* Ä1/ÀVD

сизә нәси�әт верәнләрә �өр-
мәт ҝөстәрәсиниз, 13 чәк-
дикләри зә�мәтә ҝөрә онла-
ра бөјүк е�тирам вә мә�әббәт
бәсләјәсиниз.* Бир-бириниз-
лә ме�рибан олун.+ 14 Һәм
дә гардашлар, сиздән риҹа
едирик, низам-интизамы по-
занлара хәбәрдарлыг един�,,

гәмҝинләрә тәскинлик верин,
зәифләрә дајаг олун вә �а-
мыја гаршы сәбир ҝөстәрин.-

15 Диггәт јетирин ки, �еч ким
пислијә писликлә ҹаваб вер-
мәсин,¸ �әмишә бир-биринизә
вә башгаларына јахшылыг ет-
мәјә ҹан атын./

16 Даим севинин.1 17 Һә-
мишә дуа един.À 18 Һәр шејә
ҝөрә тәшәккүр един.3 Чүн-
ки Алла� сизи, Мәси� Исанын
давамчыларыны бу ҹүр ҝөр-
мәк истәјир. 19 Ру�ун алову-
ну сөндүрмәјин.4 20 Пејғәм-
бәрликләрә �әгарәтлә јанаш-
мајын.S 21 Һәр шејин доғру
олуб-олмадығыны јохлајын,m

јахшы шејдән икиәлли јапы-
шын. 22 Һәр ҹүр писликдән
узаг дурун. U

23 Гој сүл� мәнбәји Алла�
сизи бүсбүтүн мүгәддәс ет-
син. Гардашлар, гој Ағамыз
Иса Мәси�ин �үзуру� заманы
сизин бәдәниниз, ру�унуз вә
бүтүн варлығыныз �әр ҹә�әт-
дән сағлам вә гүсурсуз олсун.V

24 Сизи чағыран вәфалыдыр.
О, буну мүтләг едәҹәк.

25 Гардашлар, бизим үчүн
�әмишә дуа един.Ä

26 Бүтүн гардашлары саф
өпүшлә саламлајын.

27 Сизи Ағаја анд верирәм,
елә един ки, бу мәктуб бүтүн
гардашлара охунсун.W

28 Ағамыз Иса Мәси�ин
лүтфү сизә јар олсун.
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1 Булус, Силван� вә Тимути-
дән* Атамыз Алла�ла вә

Ағамыз Иса Мәси�лә вә�дәтдә
олан салоникилиләрин јығын-
ҹағына мәктуб.

2 Атамыз Алла�дан вә Аға-
мыз Иса Мәси�дән ҝәлән лүтф
вә сүл� сизә јар олсун.

3 Гардашлар, сиздән өтрү
�әр заман Алла�а шүкүр етмә-
ји өзүмүзә борҹ билирик. Белә
дә олмалыдыр, чүнки сизин
иманыныз артдыгҹа артыр вә
�амынызын бир-биринә дујду-
ғу мә�әббәт ҝүнү-ҝүндән ҝүҹ-
ләнир.+ 4 Буна ҝөрә дә Алла-
�ын јығынҹагларында сизинлә
фәхр едирик,, чүнки бүтүн тә-
гибләрә вә чәкдијиниз әзијјәт-
ләрә бахмајараг, сиз дөзүм вә
иман ҝөстәрирсиниз.- 5 Бу,
Алла�ын әдаләтли �аким ол-
дуғуна сүбутдур. Бунун сајә-
синдә сиз уғрунда әзијјәт чәк-
дијиниз Алла�ын Падша�лы-
ғына лајиг ҝөрүлүрсүнүз.¸

6 Бәли, сизә зүлм едәнләрә
әвәзини вермәк Алла�ын ҝө-
зүндә әдаләтлидир./ 7 Әзиј-
јәт чәкән сизләрә исә Ағамыз
Исанын өз гүдрәтли мәләклә-
ри1 илә бирликдә од-аловла
ҝөјдән зү�ур едәҹәји вахтÀ би-
зимлә бирликдә ра�атлыг ве-

5B5 � ˙SÄÀ` */m �SW*D

риләҹәк. 8 О вахтАлла�ы та-
нымајанлардан вә Ағамыз Иса
�аггындакы мүждәјә итаәт ет-
мәјәнләрдән гисас алынаҹаг.*

9 Онлар әбәди мә�в ҹәзасы-
на мә�кум едиләрәк Ағанын
өнүндән рәдд едиләҹәк+ вә
онун шанлы гүдрәтиндән мә�-
рум олаҹаглар. 10 Бүтүн бун-
лар Ағанын өз мүгәддәсләри
илә бирликдә шәрәфләнмәк
үчүн ҝәләҹәји вә она иман
едәнләрдә �ејрәт доғураҹағы
о ҝүн баш верәҹәк. Бәли, сиз
вердијимиз шә�адәтә иман ҝә-
тирдиниз.

11 Буна ҝөрә дә сизин үчүн
даима дуа едирик ки, Алла�ы-
мыз сизи дәвәтинә лајиг бил-
син,, арзу етдији бүтүн јахшы
ишләри гүдрәти илә там иҹра
етсин вә имандан доған ишлә-
ринизи аванд етсин. 12 Белә
ки, Алла�ымызын вә Ағамыз
Иса Мәси�ин лүтфү сајәсиндә
Ағамыз Исанын ады сизин ва-
ситәнизлә шәрәфләнсин, сиз
дә онун сајәсиндә шәрәфә је-
тишәсиниз.

2 Гардашлар, Ағамыз Иса
Мәси�ин �үзуру� мәсәлә-

синә- вә бизим онун јаны-
на топланмағымыза¸ ҝәлинҹә
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исә, сиздән ха�иш едирик ки,
2 Је�ованын ҝүнүнүн* артыг
ҝәлдијини иддиа едән �әр �ан-
сы бир вә�јә+, сөзә вә ҝуја биз-
дән ҝәлмиш мәктуба ҝөрә тәш-
вишә дүшмәјәсиниз вә гојмаја-
сыныз ки, бу шајиәләр ағлыны-
зы асанлыгла чашдырсын.

3 Гој �еч кәс сизи алдатма-
сын, чүнки о ҝүн ҝәлмәздән
әввәл дөнүклүк баш галдыр-
малы,, ганунсузлуг адамы,-

јәни �әлака мә�кум едилмиш
шәхс¸ зү�ур етмәлидир. 4 Бу
дүшмән өзүнү алла� дејилән
�әр кәсдән вә пәрәстиш еди-
лән �әр бир шејдән үстүн
тутаҹаг, Алла�ын мәбәдин-
дә отуруб өзүнү алла� кими
гәләмә верәҹәк. 5 Јадыныз-
дадырса, сизинлә оланда бун-
лар барәдә сизә данышырдым.

6 Сиз јахшы билирсиниз, бу
адамын вахтындан әввәл зү-
�ур етмәсинин гаршысыны
нә алыр. 7 Онун ганунсузлу-
ғу бир сирдир вә бу сирр артыг
фәалијјәтдәдир,/ анҹаг инди
онун гаршысыны алан кечиб
ҝедәнә гәдәр о, сирр ола-
раг галаҹаг. 8 О вахт ганун-
суз адам үзә чыхаҹаг, анҹаг
Ағамыз Иса өз ағзынын нәфә-
си илә ону мә�в едәҹәк,1 �ү-
зуру ашкар олан вахт ону јох
едәҹәк.À 9 Ганунсуз адамын
�үзуру Шејтанын сајәсиндә-
дир.3 Шејтан она �әр ҹүр гүд-
рәтли ишләр, сахта әламәтләр,
мөҹүзәләр,4 10 �әр ҹүр ја-
ланS вә ҝүна� үчүн ҝүҹ верир
ки, мә�вә ҝедәнләри алдат-
сын. Онлар хилас олмаг үчүн
�әгигәти гәбул едиб севмәди-
ләр, буна ҝөрә дә лајигли �аг-
ларыны алараг мә�в олаҹаг-
лар. 11 Буна ҝөрә дә Алла�
јол верәҹәк ки, алдадыҹы тә-
сир онлары аздырсын, онлар
јалана инансынлар,m 12 �әги-
гәтә инанмајыб шәрдән �әзз

алдыглары үчүн �амысы мә�-
кум едилсин.

13 Је�ованын севимлилә-
ри, әзиз гардашлар, биз сиз-
дән өтрү Алла�а даима шүкүр
етмәји өзүмүзә борҹ билирик,
чүнки хиласа јетишмәјиниз
үчүн Алла� сизи әзәлдән сеч-
ди,* �әгигәтә иман етдијинизә
ҝөрә+ сизи Өз ру�у илә мүгәд-
дәс етди. 14 Ағамыз Иса Мә-
си�ин ҹалалына шәрик оласы-
ныз дејә, тәблиғ етдијимиз бу
мүждә васитәсилә сизи хила-
са дәвәт етди., 15 Буна ҝөрә
дә гардашлар, мәтин олун,-

истәр сөзлә, истәрсә дә биз-
дән алдығыныз мәктуб васи-
тәсилә өјрәндикләринизә са-
диг галын.¸ 16 Бундан әлавә,
гој Ағамыз Иса Мәси� вә бизи
севән,/ лүтфү васитәсилә бизә
сонсуз тәскинлик верән, ҝө-
зәл үмид1 бәхш едән Атамыз
Алла� 17 үрәјинизә тәсәлли,
�әр ҹүр хејирха� сөздә вә
әмәлдә дилинизә тәпәр, голу-
нуза гүввәт версин.

3 Нә�ајәт, гардашлар, бизим
үчүн даима дуа единÀ ки,

Је�ованын сөзү сүрәтлә јајыл-
сын3 вә сиздә олдуғу ки-
ми, �әр јердә �өрмәтлә гар-
шылансын. 2 Һәмчинин дилә-
јин ки, О, бизи пис вә јарамаз
адамларын4 әлиндән гуртар-
сын, ахы �амы иман са�иби де-
јил.S 3 Анҹаг Аға вәфалыдыр.
О, сизи мө�кәмләндирәҹәк вә
Шәрирдән горујаҹаг. 4 Бун-
дан әлавә, Ағанын давамчыла-
ры олан бизләр әминик ки,
ҝөстәришләримизә әмәл едир-
синиз вә ҝәләҹәкдә дә белә
едәҹәксиниз. 5 Гој Аға бун-
дан сонра да үрәјинизи јөнәлт-
син ки, сиз Алла�ы севәсинизm

вә Мәси�ин изләри илә ҝетмәк
үчүн дөзүмлү оласыныз. U

6 Гардашлар, сизә Ағамыз
Иса Мәси�ин ады илә әмр еди-
рик ки, низам-интизамы по-
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1 Хиласкарымыз Алла�ын вә
үмидимиз Мәси� Исанын*

әмри илә Мәси� Исанын �ә-
вариси олан Булусдан 2 иман
јолунда доғма балам олан+ Ти-
мутијә�, мәктуб.
Атамыз Алла�дан вә Ағамыз

Мәси� Исадан ҝәлән лүтф, мәр-
�әмәт вә сүл� сәнә јар олсун.

3 Мән Македонијаја ҝетмә-
јә �азырлашаркән сәни Ефес-
дә галмаға тәшвиг етдијим ки-
ми, инди дә тәшвиг едирәм
ки, орада галыб бәзиләринә
јад тәлимләри өјрәтмәји, 4 уј-
дурма рәвајәтләрә- вә нәсил
шәҹәрәләринә баш гошмағы
гадаған едәсән.¸ Бунлар вахт
итирмәкдән башга бир шеј де-
јил, анҹаг фәрзијјәләр доғурур.
Белә шејләрин иманы мө�кәм-
ләндирмәк үчүн Алла�ын вер-
дији шејләрлә �еч бир әла-
гәси јохдур. 5 Бу ҝөстәри-
шин мәгсәди одур ки, �амы-
мызда сидги-үрәкдән ҝәлән,
тәмиз виҹдандан вә ријасыз
имандан доған/ мә�әббәт ол-
сун.1 6 Бәзиләри бунлардан
узаглашыб бош-бош сө�бәтлә-
рә баш гошмушлар.À 7 Онла-
рын көнлүндән ганун мүәлли-
ми олмаг3 кечир, анҹаг нә өз
дедикләриндән, нә дә исрар-
ла иддиа етдикләри шејләрдән
башлары чыхмыр.

8 Биз билирик ки, дүзҝүн
тәтбиг едиләрсә, Ганун јах-

5B6 � �ÀZ*amB �WW*Ñ* jÀ`Àe ÄÀbS`ÀZD

шыдыр. 9 Ахы Ганун сале�
адамлар үчүн јох, ганунсуз,*

аси, алла�сыз, ҝүна�кар, сәда-
гәтсиз, мүгәддәс шејләри �еч
јеринә гојан адамлар үчүн, га-
тилләр, о ҹүмләдән ата-ана га-
тилләри, 10 әхлагсыз, киши-
баз, инсан оғрулары, јаланчы,
анды позан� вә сағлам тәли-
мә+ зидд ҝедән ишләрлә мәш-
ғул олан адамлар үчүн вери-
либ. 11 Бу сағлам тәлим хош-
бәхт Алла�ын мәнә әманәт
етдији шанлы мүждәсинә мү-
вафигдир.,

12 Мәнә ҝүҹ верән Аға-
мыз Мәси� Исаја миннәтда-
рам, чүнки о, мәни садиг
биләрәк мәнә хидмәт �әва-
лә едиб.- 13 Һәрчәнд әввәл-
ләр мән күфр данышыр, Ал-
ла�ын халгыны тәгиб едирдим
вә чох азғын адам идим.¸ Бү-
түн бунлара бахмајараг, мәнә
мәр�әмәт ҝөстәрилди, чүнки
мән ҹа�ил вә имансыз олду-
ғум үчүн белә �әрәкәт едир-
дим. 14 Анҹаг мән иманла вә
Мәси� Исадан дујдуғум мә�әб-
бәтлә јанашы, Рәббин лүтфү-
нү дә бол-бол даддым. 15 Бу
сөзләр доғру вә там етимада
лајигдир: Мәси� Иса бу дүн-
јаја ҝүна�лы адамлары хи-
лас етмәк үчүн ҝәлди./ О ҝү-
на� са�ибләриндән ән бетәри
дә мәнәм.1 16 Буна бахмаја-
раг, мәнә мәр�әмәт ҝөстәрил-
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ди ки, Мәси� Иса мәним,
ән бетәр ҝүна�карын үзәрин-
дә бүтүн сәбрини нүмајиш ет-
дирсин вә мән әбәди �әјата го-
вушмаг үчүн* она иман ҝәти-
рәҹәк адамлара өрнәк олум.

17 Гој иззәт вә шәрәф сон-
сузадәк әбәдијјәт Һөкмдары-
нын,+ өлмәз,, ҝөзәҝөрүнмәз-

вә тәк олан Алла�ын¸ олсун!
Амин.

18 Оғлум, Тимути, сәнә бу
ҝөстәриши сәнин барәндә еди-
лән пејғәмбәрликләрә ујғун
олараг верирәм. Белә ки, он-
ларын сајәсиндә шанлы мү-
баризәни давам етдирәсән,/

19 иманыны вә тәмиз виҹ-
даныны1 горујасан. Бәзилә-
ри өз виҹданыны тапдамыш
вә иманлары ҝәми кими гәза-
ја уғрамышдыр. 20 ҺименејÀ

вә Александр да беләләрин-
дәндир. Онлары Шејтана тәс-
лим етдим3 ки, бу ҹәзадан иб-
рәт ҝөтүрүб күфр етмәји тәр-
ҝитсинләр.

2 Илк нөвбәдә төвсијә еди-
рәм ки, �әр ҹүр инсан-

дан өтрү јалварыш, дуа, ха-
�иш вә шүкүрләр едилсин.
2 Буну падша�лар вә мәмур-
лар үчүн дә един4 ки, биз
бундан сонра да мөмин �әјат
сүрүб ҹиддијјәтлә, гулағымыз
динҹ, сакит јашајаг.S 3 Бу,
Хиласкарымыз Алла�ын ҝө-
зүндә јахшы вә мәгбулдур.m

4 О истәјир ки, �әр ҹүр ин-
сан хилас олуб U �әгигәт ба-
рәсиндә дәгиг билијә јијәлән-
син. 5 Алла� бирдир,V Алла�-
ла инсанлар арасындаÄ васитә-
чи дә бирдир.W Бу, јер үзүндә
јашамыш инсан, Мәси� Иса-
дыр.Y 6 О, мүвафиг бир фид-
јә кими �амыдан өтрү ҹаныны
верди.Z Вахт ҝәләндә бу �аг-
да шә�адәт вериләҹәк. 7 Мән
дә бу мәгсәдлә\ мүждәчи вә

�әвари�,* башга халглара иман
вә �әгигәт �агда өјрәдән мүәл-
лим тәјин едилмишәм.+ Доғру
сөјләјирәм, сөзләримдә јалан
јохдур.

8 Истәјирәм ки, јығышды-
ғыныз �әр јердә кишиләр сәда-
гәтлә әлләрини галдырыб дуа
етсинләр,, гәзәбдән- вә мүба-
�исәләрдән узаг олсунлар.¸

9 Ејнилә гадынлар да өзләри-
ни ҹүрбәҹүр сач дүзүмү, гы-
зыл, мирвари, јахуд ба�алы
либасларла јох, ләјагәтли� ҝе-
јимлә, абыр-�әја илә, ағыл-ка-
малла бәзәсинләр,/ 10 мөмин
олдугларыны иддиа едән га-
дынлара јарашан тәрздә,1 јах-
шы ишләрлә өзләринә зинәт
версинләр.

11 Гој гадын сусараг там та-
беликлә тәлим алсын.À 12 Га-
дынын тәлим вермәсинә, јахуд
киши үзәриндә башчылыг ет-
мәсинә иҹазә вермирәм. О су-
суб гулаг асмалыдыр.3

13 Чүнки әввәл Адәм јарадыл-
ды, сонра Һәвва.4 14 Бундан
башга, алданан да Адәм де-
јилди, гадын тамамилә алда-
нараг Алла�ын әмрини позду.S

15 Анҹаг гадын ушаг доғмаг-
ла горунаҹаг,m бир шәртлә ки,
ағыл-камалла, иманла, мә�әб-
бәт вә паклыгла јашасын. U

3 Бу сөз доғрудур: нәзарәтчиV

олмаға ҹан атан јахшы шеј
арзулајыр. 2 Елә исә нәзарәт-
чи гүсурсуз, тәк бир гадынла
евли, �әр шејдә �әддини билән,
сағлам дүшүнҹәли,Ä низам-ин-
тизамлы, гонагпәрвәр,W тәлим
вермәкдә сәриштәли,Y 3 дәр-
ракәли олмалыдыр.Z О, сәрхош-
луг етмәмәли,\ зоракы, дава-
кар¾ вә пулпәрәст олмамалы-
дыр.] 4 Аиләсини јахшы ида-
рә етмәли, ушаглары итаәткар
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вә тәрбијәли олмалыдыр.*

5 (Ахы инсан өз аиләсини ида-
рә едә билмирсә, Алла�ын јы-
ғынҹағынын гајғысына неҹә
галаҹаг?) 6 О �әмчинин има-
на тәзә ҝәләнләрдән+ олмама-
лыдыр ки, гүррәләниб Ибли-
сә чыхарылмыш �өкмә дүчар
олмасын. 7 Бундан әлавә, кә-
нар адамлар да онун �аггында
јахшы фикирдә олмалыдырлар,

ки, �еч ким ону гынамасын вә
о, Иблисин тәләсинә дүшмә-
син.

8 Јығынҹаг хидмәтчиләри
дә ејнән ҹидди олмалыдыр-
лар. Онлар икиүзлү, шәраб
дүшкүнү, �арам газанҹ �әри-
си олмамалы,- 9 тәмиз виҹ-
данла¸ иманын мүгәддәс сир-
рини горумалыдырлар.

10 Гој әввәлҹә онларын ја-
рарлы олуб-олмадығы сынан-
сын. Әҝәр гүсурсуздурларса,/

гој јығынҹагда хидмәтчи кими
хидмәт етсинләр.

11 Гадынлар да �әмчинин
бө�танчы олмамалы,1 әксинә,
ҹидди олмалы, �әр шејдә �әдд
билмәли, �әр са�әдә сәдагәтли
олмалыдырлар.À

12 Јығынҹаг хидмәтчиси
тәк бир гадынла евли олмалы-
дыр. О, ушагларыны вә ев ә�-
лини јахшы идарә етмәли-
дир. 13 Чүнки ләјагәтлә хид-
мәт едәнләр јахшы ад газаныр
вә Мәси� Исаја ҝәтирдиклә-
ри иман барәдә алныачыглыг-
ла данышырлар.

14 Үмидварам ки, тезликлә
јанына ҝәләҹәјәм. Амма јенә
дә бунлары сәнә јазырам ки,
15 ишдир, јубансам, Алла�ын
аиләсиндә3 неҹә давранмағы
биләсән. Бу аилә вар олан Ал-
ла�ын јығынҹағы, �әгигәтин
сүтуну вә дајағыдыр. 16 Ал-
ла�а сәдагәтин мүгәддәс сир-
ри, доғрудан да, бөјүкдүр:
«Иса ҹисмән зү�ур етди,4 ру-

�ани варлыг кими сале�
елан едилди,* мәләкләрә ҝө-
рүндү,+ халглар арасында тәб-
лиғ олунду,, дүнјада она иман
едилди,- ҝөјдә ҹалал ичиндә
гаршыланды».

4 Алла�ын ру�у ајдын дејир
ки, ҝәләҹәкдә бәзиләри ал-

дадыҹы вә�јләрә¸ вә ҹинләрин
тәлимләринә гулаг асыб иман-
дан дөнәҹәк, 2 виҹданлары-
на, санки, дағ басылмыш ја-
ланчыларын/ ријакарлығынын
тәсири алтына дүшүб јолдан
чыхаҹаглар. 3 Бу икиүзлүләр
евләнмәји гадаған едир,1 Алла-
�ын јаратдығы немәтләри је-
мәји јасаг едирләр.À Һәрчәнд
Алла� бу немәтләри јарадыб3

ки, иманы олан вә �әгигә-
ти дәгиг билән адамлар онла-
ры шүкранла јесинләр.4 4 Ал-
ла�ын јаратдығы �әр шеј ҝө-
зәлдирS вә шүкранла јејилән
�еч бир шеј рәдд едилмәмәли-
дир,m 5 чүнки Алла�ын сөзү
илә вә ондан өтрү едилән дуа
илә пакланыб.

6 Гардашлара бу мәслә�әт-
ләри вермәклә сән Мәси� Иса-
нын нүмунәви бир хидмәтчиси
олдуғуну, иманын вә риајәт ет-
дијин мүкәммәл тәлимин сөз-
ләри илә бәсләндијини ҝөстә-
рәҹәксән. U 7 Гоҹа гарыларын
данышдығы нағыллара бәнзә-
јән, јаланла, күфрлә долу рә-
вајәтләри исә рәдд ет,V мө-
мин инсан олмаг үчүн вар ҝү-
ҹүнлә чалыш�. 8 Ахы физи-
ки мәшгин фајдасы о гәдәр дә
чох дејил, мөминлик исә �әр
ҹә�әтдән фајдалыдыр, чүнки
о, �әм индики, �әм дә ҝәлә-
ҹәк �әјатымыз үчүн немәтләр
вәд едир.Ä 9 Бу сөзләр доғру-
дур вә там етимада лајигдир.
10 Бу сәбәбдән биз зә�мәт чә-
кир вә вар ҝүҹүмүзлә чалы-
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шырыг,* чүнки үмидимизи �әр
ҹүр инсанын,+ әләлхүсус да са-
диг адамларын Хиласкарына,,

вар олан Алла�а бағламышыг.
11 Бунлары даима тәләб ет

вә өјрәт. 12 Гој ҝәнҹ олдуғу-
на ҝөрә �еч кәс сәнә сајмазјана
јанашмасын. Данышыгда, рәф-
тарда, мә�әббәтдә, иманда вә
паклыгда садигләрә нүмунә ол.
13 Мән ҝәләнәдәк өзүнү Мү-
гәддәс Јазылары ҹамаат гар-
шысында охумаға,- өјүд-нәси-
�әт вә тәлим вермәјә �әср ет.
14 Ағсаггаллар шурасы сәнин
үзәринә әлләрини гојанда пеј-
ғәмбәрлик васитәсилә сәнә ве-
рилән әнама лагејд јанашма.¸

15 Бүтүн бунлар барәсиндә дә-
риндән дүшүн вә өзүнү бунла-
ра тамамилә �әср ет ки, �амы
сәндәки инкишафы ајдын ҝөр-
сүн. 16 Өзүнә вә вердијин тә-
лимә �әмишә диггәт јетир./

Бунлардан бәрк-бәрк јапыш,
чүнки бу јолла �әм өзүнү, �әм
дә сәнә гулаг асанлары хилас
едәҹәксән.1

5 Јашлы кишиләри сәртлик-
лә мәзәммәт етмә,À онла-

ра атан кими, ҹаванлара гар-
дашын кими, 2 ағбирчәкләрә
анан кими, ҹаван гадынлара
баҹын кими нәси�әт вер вә
буну тәмиз нијјәтлә ет.

3 Һәгигәтән көмәјә е�тија-
ҹы олан дул гадынларын геј-
динә гал.3 4 Әҝәр �әр �ансы
бир дул гадынын ушаглары, ја-
худ нәвәләри варса, гој онлар
әввәлҹә аиләдә4 Алла�а садиг
олмағы өјрәнсинләр, валидејн-
ләри вә нәнә-бабалары гаршы-
сында борҹларыны јеринә је-
тирсинләр,S чүнки бу, Алла�а
хошдур.m 5 Һәгигәтән көмәјә
е�тијаҹы олан кимсәсиз дул га-
дын үмидини Алла�а бағлајырU

вә дуа едиб ҝеҹә-ҝүндүз Она
јалварыр.V 6 Анҹаг кеф үчүн
јашајан дул гадын сағ олса да,

әслиндә, өлүдүр. 7 Буна ҝөрә
дә онлардан тәләб ет ки, гү-
сурсуз олсунлар. 8 Әҝәр ким-
сә өз јахынларынын, әләлхү-
сус да аиләсинин гејдинә гал-
мырса, о, иманы инкар едиб вә
имансыздан да бетәрдир.*

9 Јашы алтмышы �агла-
мыш, әринә садиг олмуш,
10 јахшы ишләри илә таны-
нан,+ ушагларына јахшы тәр-
бијә вермиш,, гонагпәрвәр ол-
муш,- мүгәддәсләрин ајағыны
јумуш,¸ дара дүшәнләрә көмәк
әлини узатмыш,/ �әр ҹүр јах-
шы ишлә мәшғул олмуш дул
гадынлар сија�ыја алынсын.

11 Ҹаван дул гадынлары
исә сија�ыја алма, чүнки е�-
тираслары Мәси�лә онла-
рын арасында дуранда онлар
әрә ҝетмәк истәјир. 12 Он-
лар әввәлки нијјәтләриндән�
дөндүкләри үчүн мә�кум еди-
ләҹәкләр. 13 Үстәлик, онлар
гапы-гапы ҝәзиб бикарчылы-
ға алышырлар. Бикар олмала-
ры бир јана, �әлә бир деди-
году илә дә мәшғул олур-
лар, артыг-әскик данышараг
ҹамаатын ишинә гарышыр-
лар.1 14 Буна ҝөрә дә истә-
јирәм ки, ҹаван дул гадын-
лар әрә ҝетсинләр,À ушаг доғ-
сунлар,3 аиләләринин гејди-
нә галсынлар вә әлеј�дарлара
бизи писләмәјә фүрсәт вермә-
синләр. 15 Онсуз да бәзилә-
ри јолуну азараг Шејтанын да-
лынҹа ҝедиб. 16 Әҝәр иман-
лы бир гадынын го�умлары
арасында дул гадынлар варса,
гој онлара көмәк етсин ки, јы-
ғынҹағын үзәринә јүк дүшмә-
син. Онда јығынҹаг �әгигәтән
көмәјә е�тијаҹы олан дул га-
дынлара көмәк едә биләҹәк.4

17 Јығынҹағы јахшы идарә
едән ағсаггаллар,S хүсусән дә,
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Алла�ын сөзүнү ҹидд-ҹә�длә
данышан* вә өјрәдән ағсаггал-
лар икигат �өрмәтә лајиг ҝө-
рүлмәлидирләр.+ 18 Ахы Мү-
гәддәс Јазыларда дејилир:
«Хырман чәкән өкүзә бурунтаг
тахмајын»,, �әмчинин белә ја-
зылыб: «Зә�мәткеш әмәк
�аггына лајигдир».- 19 Ағсаг-
гала гаршы итти�амы ики вә
ја үч ша�идин шә�адәти ол-
маса, гәбул етмә.¸ 20 Ҝүна�
ишләјәнләри/ �амынын гар-
шысында тәнбе� ет1 ки, ди-
ҝәрләринин дә ҝөзү горхсун.
21 Алла�ын, Мәси� Исанын вә
сечилмиш мәләкләрин гаршы-
сында сәнә тапшырырам: бу
ҝөстәришләрә әмәл ет, гәрар
вермәздән әввәл �әр шеји диг-
гәтлә вә гәрәзсиз арашдыр.À

22 Һеч кәсин үзәринә тә-
ләм-тәләсик әл гојма�,3 башга-
ларынын ҝүна�ларына әлбир
олма, паклығыны гору.

23 Мәдәнә вә тез-тез нахош-
ладығына ҝөрә да�а су ичмә,
бир аз шәраб ич.

24 Бәзи адамларын ҝүна�-
лары ҝөз габағындадыр вә он-
лары бирбаша �өкмә дүчар
едир, диҝәрләринин ҝүна�ла-
ры исә сонрадан үзә чыхаҹаг.4

25 Ејнилә јахшы ишләр дә ҝөз
габағындадыр,S ҝөрүнмәјәнләр
исә чох ҝизли галмајаҹаг.m

6 Гој көләлик бојундуруғу
алтында оланлар са�иб-

ләринә бөјүк �өрмәтләU ја-
нашсынлар ки, Алла�ын ады
вә тәлими бәднам едилмәсин.V

2 Ағалары иманда олан гул-
лар исә гардашдыр дејә, онла-
ра �өрмәтсиз јанашмасынлар.
Әксинә, гој онлар да�а да
ҹанла-башла хидмәт етсинләр,
ахы онларын јахшы хидмәтин-
дән јарарлананлар елә өз әзиз
иман гардашларыдыр.
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Бундан сонра да дедијим бу
шејләри өјрәт вә нәси�әт елә.
3 Әҝәр кимсә башга бир тәли-
ми јајырса вә Ағамыз Иса Мә-
си�дән ҝәлән сағлам нәси�ә-
тә* вә мөминликлә узлашан тә-
лимлә разылашмырса,+ 4 де-
мәли, о гүррәләниб, �еч нәји
дәрк етмир,, мүба�исә вә сөз
давасы хәстәлијинә тутулуб.-

Бүтүн бунларын ахыры пахыл-
лыг, мүнагишә, бө�тан, бәдҝү-
манлыгдыр. 5 Бунлар әглән
позғун¸ вә �әгигәтдән мә�рум
адамларын бош шеј үстүндә
ахыры олмајан мүба�исәләри-
нә ҝәтириб чыхарыр. Онлар
мөминлији газанҹ мәнбәји �е-
саб едирләр./ 6 Дүздүр, мө-
минлик бөјүк газанҹ мәнбә-
јидир,1 бир шәртлә ки, ин-
сан нәји варса, она гане ол-
сун. 7 Ахы биз бу дүнјаја
�еч нә ҝәтирмәмишик, өзүмүз-
лә дә �еч нә апармајаҹағыг.À

8 Буна ҝөрә дә јемәјимиз, пал-
тарымыз� варса, бунлара гане
олаҹағыг.3

9 Анҹаг варланмаг истәјән-
ләр ширникләниб тәләјә дү-
шүрләр,4 инсаны фәлакәтә вә
мә�вә апаран бир чох мәнасыз
вә зәрәрли хәјаллара гапылыр-
лар.S 10 Чүнки �әр ҹүр пис-
лијин көкү пулпәрәстликдир.
Бәзиләри бу севдаја дүшәрәк
иман јолундан чыхмыш, өзлә-
ринә чохлу әзаб чәкдирмиш-
ләр�.m

11 Сән исә, еј Алла� бәндә-
си, белә шејләрдән гач. Сале�-
лијә, мөминлијә, имана, мә�әб-
бәтә, мәтинлијә вә мүлајимли-
јә ҹан ат. U 12 Иман уғрунда
ҝедән шанлы мүбаризәдә шү-
ҹаәтлә дөјүш вә әбәди �әјат-
дан бәрк јапыш. Сән бу �әјата
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дәвәт алмысан вә она инанды-
ғыны ҝөзәл бир шәкилдә чох-
ларынын гаршысында бәјан
етмисән.

13 Понти Пилатын* гаршы-
сында ҝөзәл шә�адәт вермиш
Мәси� Исанын вә �әр шејә
�әјат верән Алла�ын өнүн-
дә сәнә әмр едирәм: 14 Аға-
мыз Иса Мәси�ин зү�уруна-
дәк+ сәнә вердијим әмрләрә
мүкәммәл вә гүсурсуз шәкил-
дә риајәт ет. 15 Хошбәхт вә
јеҝанә �акимијјәт са�иби тә-
јин олунмуш вахтда зү�ур едә-
ҹәк. О, падша�лар Падша�ы
вә ағалар Ағасыдыр,, 16 өл-
мәзлијә јеҝанә малик олан,- әл-
чатмаз нурда јашајан,¸ инсан-
лардан �еч кәсин ҝөрмәдији
вә ҝөрә билмәдији кәсдир./ Гој
иззәт вә әзәмәт әбәдијјән онун
олсун! Амин.

17 Бу дөврдә� варлы олан-

:B5; � �º¸ÀbÀ +*fD

лара әмр ет ки, тәкәббүр-
лү олмасынлар вә үмидләрини
ҝәлди-ҝедәр вар-дөвләтә јох,*

�әјатдан �әзз алмағымыз үчүн
бизи �әр шејлә бол-бол тәмин
едән Алла�а бағласынлар.+

18 Јахшылыг етсинләр, хејир-
ли ишләрлә зәнҝин олсунлар,
сәхавәтли олсунлар, әл тутма-
ға �азыр олсунлар,, 19 әсил
�әјатдан бәрк-бәрк јапышмаг-
дан өтрү өзләри үчүн сала-
мат галаҹаг хәзинә јығсынлар,-

јәни ҝәләҹәк үчүн мө�кәм тә-
мәл гојсунлар.¸

20 Еј Тимути, сәнә верил-
миш әманәти гору,/ мүгәд-
дәс шејләри мурдарлајан бош
сө�бәтләрдән вә сахта билик-
дән доған зиддијјәтли фикир-
ләрдән узаг дур.1 21 Бәзилә-
ри белә билији нүмајиш етди-
рәрәк имандан дөндүләр.
Гој Алла�ын лүтфү сизә јар

олсун.
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1 Мәси� Иса* васитәсилә ве-
рилән �әјат вәдинә ујғун

олараг, Алла�ын ирадәсилә
Мәси� Исанын �әвариси олан
Булусдан 2 әзиз балам Тиму-
тијә+ мәктуб.
Атамыз Алла�дан вә Аға-

мыз Мәси� Исадан ҝәлән лүтф,
мәр�әмәт вә сүл� сәнә јар ол-
сун.

3 Тәмиз виҹданла вә дәдә-
бабаларым кими гуллуг етди-
јим Алла�а шүкүрләр ол-
сун. Сәни дурмадан, ҝеҹә-ҝүн-
дүз дуаларымда јад еди-
рәм, 4 ҝөз јашларыны јадыма
салдыгҹа сәни ҝөрүб севи-
нәҹәјим вахты сәбирсизликлә
ҝөзләјирәм. 5 Чүнки сәндә-
ки ријасыз иманы, хатырлајы-
рам. Әввәлҹәдән нәнән Лоис-
дә вә анан Евникидә јашајан
бу иман, әминәм ки, сәндә дә
јашајыр.

6 Буна ҝөрә дә әлләрими
сәнин үзәринә гојдуғум за-
ман Алла�дан алдығын әна-
мы аловландырмағы унутма.-

7 Ахы Алла� бизә горхаг-
лыг ру�у јох,¸ ҝүҹ,/ мә�әб-
бәт вә сағлам дүшүнҹә ру�у
вериб. 8 Буна ҝөрә дә Аға-
мыз �аггында ша�идлик ет-
мәкдән утанма1 вә онун уғ-
рунда мә�бус олан мәнә ҝөрә
хәҹаләт чәкмә.À Алла�ын вер-
дији ҝүҹә3 ҝүвәнәрәк мүждә-
дән өтрү пајына дүшән әзијјәт-
ләрдән гачма. 9 О, бизи хи-
лас етди вә әмәлләримизә
ҝөрә јох, Өз нијјәтинә вә лүт-
фүнә ҝөрә4 бизи мүгәддәс
олмаға чағырды.S Бу лүтф
бизә әзәлдән бәри Мәси�
Иса васитәсилә ҝөстәрилмиш-
дир, 10 анҹаг инди Хиласка-
рымыз Мәси� Исанынm зү�у-
ру илә ашкара чыхмышдыр. О,
өлүмү арадан галдырды, U мүж-
дә васитәсиләV �әјатÄ вә чүрү-
мәзлик үзәринә ишыг сачды.W

11 Мән дә бу мүждәнин мүж-

дәчиси, �әвариси вә мүәллими
тәјин едилмишәм.*

12 Мә�з буна ҝөрә мән бу
әзијјәтләри чәкирәм+ вә бун-
дан утанмырам., Чүнки инан-
дығым Кәси таныјырам вә
әминәм ки, О, �әмин ҝүнә
кими әманәтими горумаға га-
дирдир.- 13 Сән исә Мәси�
Иса илә вә�дәтин доғурдуғу
иман вә мә�әббәти ҝөстәрмәк-
лә јанашы, мәндән ешитдијин
сағлам сөзләр¸ нүмунәсиндән
дә ајрылма. 14 Дахилимиздә
јашајан мүгәддәс ру�ун көмәји
илә бу ҝөзәл әманәти горујуб
сахла./

15 Билдијин кими, Асија
әјаләтиндә1 �амы, о ҹүмләдән
Фиҝел вә Һермоҝен дә мән-
дән үз дөндәриб. 16 Гој Рәбб
Онисифорун аиләсинәÀ мәр-
�әмәт ҝөстәрсин, чүнки о,
тез-тез мәни ру�ландырырды,
�әбсдә олдуғумдан утанмыр-
ды. 17 Әксинә, Ромада олан-
да мәни ахтарыб тапмышды.
18 Гој Рәбб Је�ова �әмин ҝүн-
дә она рә�м етсин. Онун Ефес-
дә неҹә хидмәт етдијини сән
дә јахшы билирсән.

2 Оғлум3, Алла�ын Мәси�
Иса илә вә�дәтдә оланлара

вердији лүтф васитәсилә даи-
ма ҝүҹ ал, 2 мәндән ешитди-
јин вә бир чохларынын шә�а-
дәт етдији шејләри4 садиг
адамлара әманәт ет ки, онлар
да тәлим вермәк үчүн јарар-
лы олсунлар. 3 Мәси� Иса-
нын ҹәсур әсҝәри кимиS па-
јына дүшән әзијјәтләрдән гач-
ма.m 4 Ахы әсҝәрликдә олан
�еч бир адам газанҹ әлдә ет-
мәк үчүн �әрбидән кәнар иш-
ләрлә мәшғул олмур�, әксинә,
ону �әрби хидмәтә чағырмыш
адамын рәғбәтини газанмаға
чалышыр. 5 Јарыш иштирак-
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чыларындан да кимсә гајдала-
ры позурса, онун башына чә-
ләнҝ гојулмур.* 6 Мә�сулун
илк пајыны зә�мәтини чәкән
әкинчи ҝөтүрмәлидир. 7 Де-
дикләрим үзәриндә даима дү-
шүн. Рәбб сәнә �әр са�әдә ан-
лајыш верәҹәк.

8 Иса Мәси�ин дирилдији-
ни+ вә Давудун өвлады, олду-
ғуну унутма. Тәблиғ етди-
јим мүждә дә бу �агдадыр.-

9 Мән бу мүждәјә ҝөрә әзаб-
әзијјәт чәкирәм, ҹинајәткар
кими гандалланмышам.¸ Анҹаг
Алла�ын сөзүнү �еч ким
гандаллаја билмәз./ 10 Буна
ҝөрә дә сечилмишләрдән өтрү
�әр шејә дөзүрәм1 ки, онлар да
Мәси� Иса васитәсилә хиласа
вә әбәди ҹалала јетишә бил-
синләр. 11 Доғру дејилиб ки,
әҝәр онунла бирликдә өлмү-
шүксә, бирликдә дә јашајаҹа-
ғыг,À 12 дөзүм ҝөстәририксә,
бирликдә дә падша�лыг едә-
ҹәјик.3 Әҝәр ону дансаг, о да
бизи данаҹаг.4 13 Биз вәфа-
сыз чыхсаг да, о, �әмишә вәфа-
лыдыр, чүнки өзүнү дана бил-
мәз.

14 Бүтүн бунлары даима
онлара хатырлат, Алла�ын
гаршысында нәси�әт вер ки,
онлар сөз үстүндә дава етмә-
синләр. Бу мүба�исәләрин �еч
бир хејри јохдур, онлары дин-
ләјәнләрин исә иманы сарсы-
лыр. 15 Вар гүввәнлә чалыш
ки, Алла�ын �үзуруна Онун
бәјәндији бир адам, �әгигәт
кәламындан дүзҝүн истифа-
дә едән алныачыг бир ишчи
кими чыхасан.S 16 Мүгәддәс
шејләри мурдарлајан бош сө�-
бәтләрдән исә узаг дур,m чүн-
ки бу ҹүр сө�бәтләр ҝет-ҝедә
Алла�дан лап чох узаглашаҹаг
17 вә гангрен кими јајылаҹаг.
Һименеј вә Филит дә белә-
ләриндәндир. U 18 Бу адамлар
дирилмәнин артыг баш верди-

јини дејәрәк �әгигәтдән узаг-
лашыблар,* бәзиләринин има-
ныны јыхырлар. 19 Бунунла
белә, Алла�ын гојдуғу мө�кәм
бүнөврә дурур вә онун үзә-
риндә бу мө�үр гојулуб: «Је�о-
ва Она мәхсус оланлары таны-
јыр»+ вә «Гој Је�ованын ады-
ны чағыран, �әр кәс �агсыз-
лыгдан әл чәксин».

20 Бөјүк бир евдә гызылдан
вә ҝүмүшдән дүзәлдилмиш
габлар олдуғу кими, ағаҹдан
вә ҝилдән дүзәлдилмиш габ-
лар да олур. Онлардан бәзиси-
ни шәрәфли, диҝәрләрини исә
шәрәфсиз мәгсәд үчүн исти-
фадә едирләр. 21 Әҝәр кимсә
шәрәфсиз мәгсәд үчүн истифа-
дә олунан габлардан узаг ду-
рурса, шәрәфли мәгсәд үчүн
истифадә едилән, пакланмыш,
са�иби үчүн јарарлы, �әр ҹүр
јахшы ишә �азыр бир габ ола-
ҹаг. 22 Буна ҝөрә дә ҝәнҹли-
јә хас истәкләрдән гач, Рәб-
би тәмиз үрәклә чағыранлар-
ла бирликдә сале�лијә, имана,
мә�әббәтә вә сүл�ә ҹан ат.

23 Бундан әлавә, ахмаг, мә-
насыз мүба�исәләрин дава-
ја ҝәтириб чыхартдығыны бил-
дијин үчүн онлары рәдд ет.-

24 Рәббин гулу чәкишмәләр-
дән узаг дурмалы, �амыјла
мүлајим� давранмалы,¸ тәлим
вермәјә јарарлы олмалы, �аг-
сызлыгла гаршылашанда өзү-
нү әлә алмалы,/ 25 гаршы
чыханлара �әлимликлә нәси-
�әт вермәлидир.1 Бәлкә, Алла�
онларын төвбә етмәсинә изин
верәр вә онлар �әгигәт барә-
синдә дәгиг билијә јијәләнәр-
ләр,À 26 Иблисин истәкләри-
ни јеринә јетирмәк үчүн онун
торуна дири-дири дүшдүклә-
рини ҝөрүб ағылларыны баш-
ларына јығар вә онун әлиндән
азад ола биләрләр.3
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3 Буну бил ки, ахырзаман-
да* сон дәрәҹә чәтин бир

вахт ҝәләҹәк. 2 Чүнки инсан-
лар худбин, пулпәрәст, ловға,
өзүндән разы, күфр данышан�,
валидејнләринә итаәт етмәјән,
нанкор, вәфасыз, 3 доғмала-
рыны севмәјән, барышмаз, бө�-
танчы, өзүнә �аким олмајан,
залым, јахшылығын дүшмәни,
4 хаин, тәрс, тәкәббүрлү ола-
ҹаглар, Алла�дан чох ејш-иш-
рәти севәҹәкләр. 5 Онлар үз-
дән өзләрини мөмин ҝөстәрә-
ҹәк, әслиндә исә Алла�ын јолу
илә ҝетмәјәҹәкләр.+ Беләлә-
риндән узаг ҝәз. 6 Белә адам-
ларын арасындан �ијлә илә ев-
ләрә ҝириб зәиф ирадәли, ҝү-
на�а гәрг олмуш, нәфсинин
гулу олан, 7 даима өјрәнән,
амма �әгигәти �еч ҹүр дәрк
едә билмәјән гадынлары әсир
алан адамлар чыхырлар.

8 Јаннис вә Јамбрис Муса-
ја гаршы чыхдыглары кими,
бу адамлар да �әгигәтә гаршы
чыхырлар. Онларын әгли та-
мамилә позғунлашыб. Онлар
иман јолунда јеримәјә јарар-
лы дејилләр. 9 Онлар бун-
дан артыг ирәлиләјә билмәјә-
ҹәкләр, чүнки о ики нәфә-
рин ағылсызлығы әввәл-ахыр
үзә чыхдығы кими, бунларын
да ағылсызлығы �амыја бәл-
ли олаҹаг., 10 Сән исә мә-
ним тәлимими, �әјат јолуму,-

амалымы, иманымы, сәбрими,
мә�әббәтими, дөзүмүмү излә-
јирсән. 11 Антакјада¸, Конја-
да/ вә Листрада1 неҹә тәгиб-
ләрлә гаршылашдығымы, әзаб
чәкдијими билирсән. Бәли,
мән бу әзаблара гатлашдым
вә Аға� бүтүн бунлардан мәни
гуртарды.À 12 Әслиндә, Мә-
си� Исанын шаҝирди кими мө-
мин �әјат сүрмәк истәјәнлә-
рин �амысы тәгиб олунаҹаг.3

7B6 � �*fd/ a¾UºjVÀZD 7B55 � �*fd/
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13 Пис адамлар вә фырылдаг-
чылар исә алдадыб алданараг
ҝет-ҝедә да�а бетәр ишләр ҝө-
рәҹәкләр.*

14 Сән исә өјрәндијин вә
доғрулуғуна әмин олдуғун шеј-
ләрә бағлы гал,+ ахы сән бун-
лары кимләрдән өјрәндијини
јахшы билирсән. 15 Бундан
башга, сәнә �икмәт вермәјә га-
дир олан Мүгәддәс Јазылары
көрпәликдән, билирсән.- Бу
�икмәт Мәси� Исаја ҝәтирди-
јин иман васитәсилә сәни хи-
ласа чатдыраҹаг.¸ 16 Мүгәд-
дәс Јазылардакы �әр кәлмә
Алла�дандыр�/ вә тәлим,1 тән-
бе�, исла� үчүн, �әм дә сале�-
лијә ујғун тәрбијә үчүн фајда-
лыдыр.À 17 Бунун сајәсиндә
Алла� бәндәси там сәриштә-
ли, �әр ҹүр јахшы ишә тамами-
лә �азыр ола биләр.

4 Сәни Алла�ын өнүндә вә
өлүләрлә дириләри3 мү�а-

кимә едәҹәк Мәси� Исанын4

өнүндә онун зү�урунаS вә
Падша�лығына анд верирәм:m

2 Алла�ын сөзүнү тәблиғ ет,U

бу иши јубанмадан, �әм әл-
веришли, �әм дә чәтин вахт-
да ҝөр, бүтүн сәбрини топ-
лајараг, мүәллимлик габилиј-
јәтини ишә саларагV тәнбе�
ет,Ä мәзәммәт ет, үрәкләндир.
3 Чүнки елә бир зәманә ҝә-
ләҹәк ки, инсанлар сағлам тә-
лими гәбул етмәјәҹәк,W гулаг-
ларына хош ҝәләни ешит-
мәк үчүн өз истәкләринә уј-
ғун мүәллимләр сечәҹәкләр.Y

4 Онлар �әгигәтә гулаг асма-
јаҹаг, ујдурма рәвајәтләрә ме-
јил салаҹаглар. 5 Сән исә �әр
шејдә ајыг ол, әзијјәтләрә гат-
лаш,Z мүждәни тәблиғ ет, хид-
мәтини там јеринә јетир.\

6 Мән артыг шәраб тәгди-
мәси¾ кими гурбанҝа�ын үзә-
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ринә төкүлүрәм, гуртулушу-
мун вахты јахындыр.* 7 Мән
шанлы мүбаризәдә шүҹаәтлә
дөјүшдүм,+ гаршымдакы мәса-
фәни ахырадәк гачдым,, иман
јолунда мәтин галдым. 8 Бу
вахтдан етибарән, мәним үчүн
сале�лик таҹы- горунуб сахла-
нылыр. Адил �аким олан Аға
�әмин ҝүн¸ бу таҹы мәнә мү-
кафат кими верәҹәк/ вә тәкҹә
мәнә јох, онун зү�уруну �әс-
рәтлә ҝөзләјәнләрин �амысы-
на мүкафат верәҹәк.

9 Чалыш тезликлә јаны-
ма ҝәләсән. 10 Чүнки Димас1

дүнјаны� севиб мәни тәрк
етди вә Салоникијә ҝетди.
Крескес Галатијаја ҝедиб, Ти-
тус исә Далматијаја. 11 Тәк-
ҹә Лука јанымдадыр. Ҝәләндә
Маркы да өзүнлә ҝөтүрәрсән,
чүнки хидмәтдә онун мәнә бө-
јүк көмәји дәјир. 12 ТихикиÀ

Ефесә ҝөндәрдим. 13 Троас-
да Карпҝилдә гојдуғум күркү
вә тумарлары, хүсусән дә пер-
гамент тумарларыны ҝәләндә
өзүнлә ҝәтирәрсән.

14 Мисҝәр Александр мәнә
чох пислик едиб. Је�ова она
әмәлләринин әвәзини верә-

8B5> � �*fd/ /¾,`ºD �º¸Àb/À w/¾,`x a¾O
4ºZÀ +*fD

ҹәк.* 15 Сән дә өзүнү ондан
ҝөзлә, чүнки сөзләримизә �әд-
сиз мүгавимәт ҝөстәрирди.

16 Илк дәфә өзүмү мүдафиә
едәндә �еч кәс тәрәфими сах-
ламады, �амы мәни тәрк етди.
Гој Алла� онларын бу әмәли-
ни ҝүна�а јазмасын. 17 Ан-
ҹаг Аға јанымда дуруб мәнә
ҝүҹ верди ки, тәблиғ иши мә-
ним васитәмлә там јеринә је-
тирилсин вә бүтүн халглар
бу мүждәни ешитсин.+ Беләҹә,
мән ширләрин ағзындан гур-
тулдум., 18 Аға мәни бүтүн
писликләрдән гуртараҹаг вә
өз сәмави Падша�лығы үчүн
хилас едәҹәк.- Она әбәдијјәт
боју алгыш олсун! Амин.

19 Прискаја вә Аквиласа,¸

�әмчинин Онисифорун аилә-
синә/ салам де.

20 Ераст1 Коринфдә галды,
ТрофимиÀ хәстә �алда Милет-
дә гојдум. 21 Баҹардығын гә-
дәр чалыш ки, гыша гәдәр ҝә-
либ чыхасан.
Евбул, �әмчинин Пуденс,

Лин, Клаудиа вә бүтүн гар-
дашлар сәнә салам ҝөндәрир-
ләр.

22 Гој Аға дүзҝүн ә�вали-
ру�ијјәдә олан сәнә јар олсун.
Онун лүтфү сизинлә олсун.
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1 Алла�ын сечилмишләри-
нин иманына вә �әгигәт

барәсиндәки дәгиг билијә әса-
сән Алла�ын гулу вә Иса Мә-
си�ин �әвариси олан Булусдан
мәктуб. Һәгигәт мөминликлә
бағлыдыр 2 вә �еч вахт јалан
данышмајан Алла�ын* әзәл-
дән вәд етдији әбәди �әјат+

үмидинә әсасланыр. 3 О, вах-
ты чатанда Өз сөзүнү Хилас-
карымыз Алла�ын әмри илә
мәнә �әвалә едилән тәблиғ
хидмәти, васитәсилә ашкар
етди. 4 Бизимлә ејни иманда
олан доғма балам Титуса:
Атамыз Алла�дан вә Хилас-

карымыз Мәси� Исадан ҝәлән
лүтф вә сүл� сәнә јар олсун!

5 Мән сәни Критдә она ҝөрә
гојдум ки, јарымчыг ишлә-
ри гајдаја саласан вә ҝөстә-
риш вердијим кими, шә�әрләр-
дә ағсаггаллар тәјин едәсән.
6 Ағсаггал гүсурсуз вә тәк
бир гадынла евли олмалыдыр.
Онун ушаглары позғун �ә-
јат сүрмәкдә вә итаәтсизликдә
итти�ам олунмамалы, иманлы
олмалыдырлар.- 7 Бәли, нә-
зарәтчи Алла�ын нөкәрбашы-
сы кими гүсурсуз олмалыдыр.
О, инадкар,¸ тез өзүндән чы-
хан,/ сәрхошлуг едән, зоракы,
�арам газанҹ �әриси олмама-
лыдыр. 8 Әксинә, јахшылы-
ғы севмәли, гонагпәрвәр,1 сағ-
ламдүшүнҹәли,À сале��, сәда-
гәтли олмалы3 вә өзүнә �а-
ким олмағы баҹармалыдыр.4

9 О, тәлим верәркән Алла-
�ын етибара лајиг сөзүнә бағ-
лы галмалыдырS ки, сағлам тә-
лиминm сајәсиндә �әм гардаш-
лары үрәкләндирсин, �әм дә
бу тәлимә зидд ҝедәнләри тән-
бе� едә билсин. U

10 Чүнки итаәтсиз, бошбо-
ғаз вә јаланчы адамлар чох-

5B< � �*fd/ À/*WÀbWSD

дур, әләлхүсус да сүннәт тә-
рәфдарлары арасында беләлә-
ри чохдур.* 11 Беләләринин
ағзыны јуммаг лазымдыр, чүн-
ки онлар �арам газанҹ хатири-
нә ағылларына ҝәләни өјрәдиб
аиләләрин иманыны сарсы-
дырлар. 12 Онлардан бири,
елә өз пејғәмбәрләри белә де-
јиб: «Критлиләр �әмишә јалан
данышыр, онлар јыртыҹы, вә�-
ши �ејвандырлар, авара вә га-
рынгулудурлар».

13 Бу, доғрудан да, беләдир.
Буна ҝөрә дә онлары даима
сәртликлә тәнбе� ет ки, иман-
лары мө�кәм олсун, 14 јә�у-
ди нағылларына, �әгигәтдән
үз дөндәрән адамларын әмр-
ләринә фикир вермәсинләр.
15 Тәмиз адам үчүн �әр шеј
тәмиздир.+ Анҹаг мурдар вә
имансыз адам үчүн тәмиз �еч
нә јохдур, чүнки онларын әгли
дә, виҹданы да ләкәләниб.,

16 Онлар �амынын гаршы-
сында Алла�ы таныдыглары-
ны сөјләјирләр, анҹаг әмәллә-
ри илә Ону данырлар,- чүнки
онлар ијрәнҹдирләр, итаәтсиз-
дирләр вә �еч бир јахшы ишә
јарамырлар.

2 Сән исә �әмишә сағлам тә-
лимә ујғун сөзләр даныш.¸

2 Гој јашлы кишиләр �әр шеј-
дә �әдд билсинләр, ҹидди,
сағламдүшүнҹәли, иманда, мә-
�әббәтдә вә дөзүмдә мө�-
кәм олсунлар. 3 Ејнилә дә ағ-
бирчәкләр мөминләрә јарашан
тәрздә даврансынлар. Онлар
бө�танчы вә шәраб дүшкү-
нү олмамалы, јахшы шеј-
ләр өјрәтмәлидирләр. 4 Гој
онлар ҹаван ҝәлинләрә әрлә-
рини вә ушагларыны севмә-
ји, 5 ағыллы-камаллы, исмәт-
ли, ишли-ҝүҹлү, хејирха� ол-
мағы, �әмчинин әрләринә табе
олмағы ашыласынлар/ ки, Ал-
ла�ын сөзү бәднам едилмәсин.
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6 Ејнилә дә ҹаванлары сағ-

ламдүшүнҹәли олмаға тәш-
виг ет,* 7 өзүн јахшы иш-
ләр ҝөрәрәк �әр са�әдә онла-
ра нүмунә ол. Там ҹиддијјәтлә
пак шејләри өјрәт�,+ 8 даны-
шығын тәмиз олсун, �еч ким
сөзләриндә нөгсан тапмасын,,

әлеј�дарлар әлеј�имизә демәјә
бир сөз тапмајыб утансынлар.-

9 Гој гуллар �әр са�әдә ағала-
рына табе олсунлар¸ вә онла-
ры разы салсынлар, сөз гајтар-
масынлар, 10 онлардан оғур-
луг етмәсинләр,/ әксинә, там
етибара лајиг олдугларыны
ҝөстәриб �әр са�әдә Хиласка-
рымыз Алла�ын тәлимини бә-
зәсинләр.1

11 Чүнки Алла�ын лүтфү
ашкар олараг �әр ҹүр инсана
хилас ҝәтирди.À 12 Бу лүтф
бизә алла�сызлығы вә бу дүн-
јаја хас истәкләри рәдд едиб3

бу зәманәдә сағлам дүшүнҹә
илә, сале�лик вә мөминлик-
лә �әјат сүрмәји өјрәдир.4

13 Улу Алла�ын вә Хиласка-
рымыз Мәси� Исанын шанлы
зү�уруну вә ҝөзәл үмидими-
зин ҝерчәкләшәҹәјиниS ҝөзлә-
дијимиз вахтда биз белә јаша-
малыјыг. 14 Мәси� өзүнү уғ-
румузда фәда етдиm ки, бизи
�әр ҹүр ганунсузлугдан азад
едибU тәмизләјәрәк биздән өз
әмлакы олан вә јахшы ишләрә
ҹан атан бир халг тәшкил ет-
син.V

15 Бундан сонра да там их-
тијарла бу шејләри даныш, нә-
си�әт вер�, тәнбе� ет.Ä Гој �еч
кәс сәнә јухарыдан ашағы бах-
масын.

3 Даима онлара хатырлат
ки, �акимијјәтә вә �өку-

мәтә табе олсунлар, итаәт
етсинләр,W �әр ҹүр јахшы ишә

6B; � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB a*eWm-W* ¾U`ÀbD
6B59 � �*fd/ `dÑW*Z/m`D

�азыр олсунлар, 2 �еч кә-
син �аггында пис данышма-
сынлар, давакар олмасынлар,
дәрракәли олсунлар,* �амы
илә мүлајим даврансынлар.+

3 Ахы биз дә вахтилә дүшүн-
ҹәсиз, итаәтсиз, јолуну азмыш
инсанлар идик, ҹүрбәҹүр ис-
тәкләрин вә ејш-ишрәтин гулу
идик, пислик, пахыллыг едир,
мәнфур ишләрлә мәшғул олур,
бир-биримизә нифрәт едир-
дик.

4 Анҹаг Хиласкарымыз Ал-
ла�ын хејирха�лығы, вә бәшә-
ријјәтә мә�әббәти ашкар еди-
ләндә 5 О, сале� ишләрими-
зә ҝөрә дејил,- мәр�әмәтинә
ҝөрә бизи гуртарды.¸ Бизи тә-
мизләјиб �әјата гајтарараг/ вә
мүгәддәс ру�у васитәсилә је-
ниләшдирәрәк хилас етди.1

6 О, Хиласкарымыз Иса Мә-
си� васитәсилә бу ру�у бизә
бол-бол вердиÀ ки, 7 Онун
лүтфү сајәсиндә сале� сајыл-
дыгдан3 сонра биз үмидимизә
әсасән әбәди �әјатын4 вариси
олаг.S

8 Бу сөзләр етимада лајиг-
дир. Сәндән ха�иш едирәм,
бунлары дөнә-дөнә вурғула ки,
Алла�а иман едәнләр фикир-
ләрини јахшы ишләрә ҹәмләш-
дирсинләр. Бунлар ҝөзәл вә
�амы үчүн фајдалы шејләрдир.

9 Ахмаг мүба�исәләрдән,
нәсил шәҹәрәләрини араш-
дырмагдан, Ганун үстдә чә-
кишмәләрдән вә давалардан
узаг ол, чүнки бунлар бош вә
мәнасыз шејләрдир.m 10 Тә-
ригәтчилик јајан адама U ҝәл-
дикдә исә ики хәбәрдарлыг-
дан сонра онунла әлагәни кәс,V

11 чүнки белә адам јолдан са-
пыб вә ҝүна� ишләјәрәк өзү-
өзүнү мә�кум едир.

12 Артемасы ја да Тихи-
киÄ јанына ҝөндәрәндә ба-
ҹардығын гәдәр чалыш ки,
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тезликлә Никопола, јаныма ҝә-
ләсән, чүнки гышы орада га-
лаҹағам. 13 Гануну јахшы би-
лән Зенас, �әмчинин Аполлос
үчүн јахшы тәдарүк ҝөр ки,
јолбоју корлуг чәкмәсинләр.*

14 Гој бизимкиләр дә јахшы
ишләрлә мәшғул олмағы өјрән-
синләр ки, тәҹили көмәк ла-

зым оланда јардым етсинләр*

вә беләҹә, бә�рәсиз галмасын-
лар.+

15 Јанымда оланларын �а-
мысы сәнә салам дејир. Бизи
севән иман гардашларымыза
саламларымы чатдыр.
Гој Алла�ын лүтфү сизә јар

олсун.
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1 Мәси� Иса уғрунда мә�-
бус олан Булусдан* вә гар-
дашымыз Тимутидән+ сәнә —
әзиз әмәкдашымыз Филимона,
2 �әмчинин баҹымыз Апфија-
ја, сила�дашымыз Архипә, вә
сәнин евиндә јығышанлара
мәктуб.-

3 Атамыз Алла�дан вә Аға-
мыз Иса Мәси�дән ҝәлән лүтф
вә сүл� сизә јар олсун.

4 Дуаларымда нә вахт сә-
нин адыны чәксәм, �әми-
шә Алла�ыма шүкүр едирәм,¸

5 чүнки иманын, Ағамыз Иса-
ја вә бүтүн мүгәддәсләрә олан
мә�әббәтин барәдә даима еши-
дирәм. 6 Дуаларымда диләји-
рәм ки, иман гардашларынла
бәрабәр са�иб олдуғун иман
сајәсиндә �әр бир ҝөзәл немә-
ти Мәси� васитәсилә алдығы-
мызы дәрк едәсән. 7 Гарда-
шым, сәнин мә�әббәтин барә-

дә ешитмәк мәнә бөјүк севинҹ
вә тәсәлли ҝәтирди, чүнки
сәнин сајәндә мүгәддәсләрин
көнлү шад олду.

8 Мә�з бу сәбәбдән Мәси-
�ин бир �әвариси кими дүз-
ҝүн бир иши ҝөрмәјин үчүн
сәнә әмр етмәјә ихтијарым
олса да, 9 мән Булус, јаш-
лы бир адам, �әлә үстәлик,
Мәси� Иса уғрунда мә�бус,
мә�әббәтинә ҝүвәниб сәндән
риҹа едирәм. 10 Һәбсдә икән
ру�ани атасы олдуғум өв-
ладымла,* Онисимлә+ әлагә-
дар сәндән бир ха�ишим вар.
11 Һәрчәнд бир вахтлар онун
сәнә фајдасы јох иди, инди исә
�әм сәнә, �әм дә мәнә фајда-
сы вар. 12 Бах ону, үрәјимин
парасыны сәнә ҝери ҝөндәри-
рәм.

13 Ачығы, ону јанымда сах-
ламаг истәрдим ки, мүждә уғ-
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рунда �әбсдә олдуғум мүддәт-
дә сәнин әвәзинә мәнә хидмәт
етсин.* 14 Амма сәнин разы-
лығын олмадан �еч бир шеј ет-
мәк истәмирәм, әксинә, ис-
тәјирәм ки, едәҹәјин јахшы-
лығы мәҹбури јох, өз хошун-
ла едәсән.+ 15 Бәлкә дә о,
сәндән гыса мүддәтә елә бунун
үчүн ајрылмышды ки, сән ону
�әмишәлик ҝери ала биләсән,
16 артыг бир гул кими јох,,

гулдан гат-гат үстүн әзиз бир
гардаш кими.- Әҝәр о, мәним
үчүн бу гәдәр әзиздирсә, ҝөр
онда сәнә �әм гул кими, �әм
дә мәси�и гардаш кими нә гә-
дәр әзиз олаҹаг! 17 Буна ҝөрә
дә мәни өзүнә дост �есаб едир-
сәнсә, ону ме�рибанлыгла гар-
шыла, санки, мәни гаршыла-
јырсан. 18 Лакин о, сәни зи-
јана салыбса вә ја сәнә борҹу
варса, онлары мәним �есабыма
јаз. 19 Мән, Булус, өз әлим-

лә јазырам: әвәзини өдәјәҹәјәм.
Демәк јахшы чыхмаз, амма сән
өз �әјатыны да мәнә борҹлу-
сан. 20 Бәли, гардашым, изин
вер Ағанын јолунда сәндән кө-
мәк ҝөрүм: Мәси� хатиринә
көнлүмү шад елә.

21 Мәнә гулаг асаҹағына
ҝүвәниб бунлары сәнә јазырам
вә әминәм ки, дедијимдән дә
артығыны едәҹәксән. 22 Бир
ха�ишим дә вар, галмаг үчүн
мәнә јер �азырла. Үмид еди-
рәм ки, дуаларыныз сајәсиндә
сиздән өтрү азадлыға бурахы-
лаҹағам.*

23 Мәси� Иса уғрунда мә�-
бәс јолдашым Епафрас+ сәнә
салам ҝөндәрир. 24 Һәмчи-
нин әмәкдашларым Марк,
Аристарх,, Димас- вә Лука-
нын¸ да сәнә саламы вар.

25 Гој Ағамыз Иса Мәси�ин
лүтфү дүзҝүн ә�вали-ру�ијјә-
дә олан сизләрә јар олсун.

* ˚e :B5=E 6>
�] 5B;

+ 6�` =B;

, 5�` ;B66

- 5
Y :B6
��������������������

�*¸ aºbdZ
* �] 6B68

+ �W 5B;
�W 8B56E 57

, Á, 5=B6=
Á, 6;B6
�W 8B5>

- 6
Y 8B5>

¸ �W 8B58

�������¿�¿
�¿�
�

�¿ ˛� 
 �

5 �WW*Ñ �¸Wd ,*aSbÀaSWÀ +S4À
Yº`*ÆSÀb 1/S` L5—8M
�¸dWYÀWÀVWÀ`/ÀZ ºabºZ/º` L9—58M

6 ˚jSb/SVWÀ`SYS4À fºadaSWÀ /S--ÀbWS
\WY*WmUm- L5—8M
ÁÀ`j1U a*U* b*+1 1/SWS+ L9—=M
a* ,À -*`/*jW*`m L5>—5<M
�SW*a½Z/À`S L5>M
�À`ÑÀYÀbWS +*jV*ÑSZ L5;M

7 a* �da*/*Z ºabºZ/º` L5—:M
ÁÀ`j1USZ +ÀZZ*am�WW*Ñ/m` L8M

Y*Zam4Wm-W* +*¸Wm
fÀ+À`/*`Wm- L;—5=M
w�d ÄºZ�ÀZÀ -dW*- *amZx L;E 59M

8 �WW*ÑmZ SabS`*ÑÀbSZÀ
-\,djY*Y*¸mZ bÀÑWºVÀaS L5—5>M
�WW*ÑmZ SabS`*ÑÀbSZÀ -\,djY*-W*
+*¸Wm ZÀaSÑÀbWÀ` L55—57M
�WW*ÑmZ a¾4º Æ*ZWm/m` L56M

�WS +*jV*ÑSZ \W*Za* L58—5:M
9 a* /SÄÀ` +*j V*ÑSZWÀ`/ÀZ

ºabºZ/º` L5—5>M
�ÀWSVa*/S- bSYa*WWm
+*jV*ÑSZ L:E 5>M
�ÀV/SUS À4*+W*` a*UÀaSZ/À
Sb*ÀbWS \WY*¸m ¾U`ÀZ/S L<M
b*ÀbV*` SZa*ZW*`mZ À+À/S fSW*am
ºhºZ ,*aSbÀhS \W/d L=M

�1bVSZWSUÀ h*bY*Ymj
YÀaSÑSWÀ` L55—58M



�������¿�¿ �À4YdZ—5B< 1604

1 Кечмишдә Алла� пејғәм-
бәрләр васитәсилә ата-ба-

баларымыза дәфәләрлә вә
мүхтәлиф јолларла мүра-
ҹиәт етмишдир,* 2 бу ҝүн-
ләрин сонунда исә бизә Оғлу+

васитәсилә мүраҹиәт едиб.
Онун васитәсилә Алла� дүнја-
да олан �әр шеји јарадыб, вә
ону �әр шејин вариси тәјин
едиб.- 3 Оғул Алла�ын ҹала-
лыны әкс етдирир.¸ О, Алла-
�ын варлығынын дәгиг әкси-
дир,/ �әр шеји гүдрәтли сөзү
илә сахлајыр. О, бизи ҝү-
на�дан тәмизләјәндән сонра1

јүксәкләрдә, Әзәмәт Са�иби-
нин сағында әјләшди.À 4 Бе-
ләликлә, мәләкләрдән да�а үс-

түн ад* газандығы үчүн онлар-
дан уҹа олду.+

5 Алла� мәләкләрдән �ан-
сына: «Сән Мәним оғлумсан.
Бу ҝүн Мән сәнә Ата олдум», —
дејиб?, Һәмчинин: «Мән она
Ата олаҹағам, о да Мәнә оғул
олаҹаг», — дејиб?- 6 Алла�
илкин Оғлуну¸ јенидән јер үзү-
нә ҝөндәрәндә белә дејир: «Гој
Алла�ын бүтүн мәләкләри она
тәзим етсин».

7 Һәмчинин мәләкләр барә-
синдә дејир: «О, мәләкләри-
ни ҝүҹлү күләк едир�, хид-
мәтчиләрини/ од-алов едир».1

8 Оғул барәсиндә исә јазы-
лыб: «Тахтынын тәмәли Ал-

5B; � ÁÀ`eÀZB `dÑD �dZD ]Z1,Y*D

: �1bVSZWSUÀ /\¸`d S`ÀWSWÀYÀV L5—7M
Y*Z/*Z /¾ZÀZWÀ`�¸dWd U1ZS/ÀZ
/S`ÀV/À 1/*Y1/S`WÀ` L8—<M
¹YS/S *fm`*/ÀVY¾ÑVÀY
a*fW*UmZ L=—56M
�WW*ÑmZ ,À/S -ÀbS/S` L57—6>M
�WW*ÑmZ ,À/S ,À *Z/m
/ÀUSjYÀ4/S` L5;E 5<M

; �ÀWSVa*/S- — YSaSWaS4 ]*/j*Ñ ,À
V*ÑSZ L5—5>M
�ÀaSÑSZ V*ÑSZWSUSZSZ
ºabºZWºUº L55—6<M
�ÀaSÑ b*Y fSW*am bÀYSZ 1/À
+SWÀ` L69M

< 	ÀY*,S j1UWÀ`SZ bSYa*Wm \W*Z
h*/m` L5—:M
�¾ÑZÀ ,À U1ZS ÀÑ/ L;—57M

= �1`/ÀVS Yº-À//Àa YÀV*Z/*
fS/YÀb L5—5>M
�ÀaSÑ ¾4 -*Zm SWÀ Ä¾UÀ
/*fSW \Wd` L55—6<M
�1ZS ÀÑ/SZ ,*aSbÀhSaS L59M

5> Á1U,*Z -d`+*ZW*`m ÄºZ*ÑW*`m
UdU* +SWYÀ4 L5—8M
�*ZdZ ÄÀWÀÆÀV Z1YÀbWÀ`SZ
V¾WÄÀaS/S` L5M

�ÀaSÑSZ -d`+*ZWm¸m +S`/ÀeÀWSV/S`E
À+À/S/S` L9—5<M
�1ZS ,À Æ*ZWm +S` U\W L5=—69M
�m¸mZÆ*-W*`mYm4/*Z
-*WY*U*- L68E 69M

�SWÀO+SWÀ ÄºZ*Ñ SjWÀUÀZWÀ`À
fÀ+À`/*`Wm- L6:—75M
Y*Z ,À /¾4ºY L76—7=M

55 Y*ZmZ bÀ`SeS L5E 6M
Y*Z ¾`ZÀVWÀ`S L7—8>M
Y*Z 1bYÀ/ÀZ�WW*ÑmZ
`*4mWm¸mZm -*4*ZY*-
YºYVºZ /1USW L:M

56 Y*ZmYm4mZ V*YSWWÀj/S`ÀZS
a* L5—7M
�¾UºVj*ÑS/WÀ` +dWd/d L5M

�1Ñ\,*ZmZ bÀ`+SUÀaSZÀ
f\` +*fY* L8—55M
˙º4 U\W/*Z *U`mWY*UmZ L56—5;M
	ÀY*,S �1`daÀWSYÀ
U*fmZW*jY*- L5<—6=M

57 �1VdZ ZÀaSÑÀbWÀ` ,À a*W*YO/d* L5—69M
�\Z*-]À`,À`WSUS dZdbY*UmZ L6M
�\U ÑÀ` VÀa ZSV*Ñ* Ñ¾`YÀb 1baSZ L8M
�ÀÑ+À`WSV 1/ÀZWÀ`À Sb*Àb L;E 5;M
�À/Ñ -d`+*ZW*`m
bÀ-/SY 1/SZ L59E 5:M

�¿�D 5
* �f 68B7
	U 56B<
¿` ;B69

+ �b 5;B9
, �Ñ 5B7
5�` <B:
�W 5B5:

- ˛+ 6B<
¸ �Ñ 5B58
�Ñ 5;B9

/ �W 5B59
1 + =B6:
À ˛+ 55>B5
Á, 6B76E 77
Á, ;B99

��������������������

�*¸ aºbdZ
* Á, 8B56
�] 6B=E 5>

+ ˚e 5B6>E 65
5�b 7B66

, ˛+ 6B;
- 6j ;B58
�` 5B55
�V =B79
6�b 5B5;

¸ �Ñ 5B58
�Y <B6=
�W 5B59

/ ˛+ =5B55
�V 66B87

1 ˛+ 5>8B8



1605 �������¿�¿ 5B=—6B59
ла�дыр,* әбәдијјән, сонсуза-
дәк. Падша�лыг әсан әда-
ләт әсасыдыр. 9 Сән сале�-
лији севдин, ганунсузлуға ниф-
рәт етдин. Буна ҝөрә Алла�,
сәнин Алла�ын сәни јолдаш-
ларындан да�а чох шадлыг
јағы илә мәс� етди».+ 10 Һәм-
чинин дејилир: «Еј Ағамыз, је-
рин бүнөврәсини әзәлдән сән
гојмусан, ҝөјләр дә әлинин
ишидир. 11 Онлар јох олуб
ҝедәр, сән исә �әмишә вар ола-
ҹагсан. Һамысы палтар кими
кө�нәләр, 12 сән онлары бү-
рүнҹәк кими, палтар кими бү-
кәрсән. Онлар дәјишәр, сән
исә дәјишмәзсән, илләрин тү-
кәнмәздир».,

13 О, мәләкләрдән �ансына:
«Дүшмәнләрини кәтил кими
ајағынын алтына гојанадәк са-
ғымда отур», — дејиб?- 14 Мә-
ҝәр онларын �амысы мүгәддәс
хидмәти иҹра едән, хиласы ми-
рас алаҹаг адамлара хидмәт
етмәк үчүн ҝөндәрилән ру�а-
ни варлыглар дејилләр?¸

2 Буна ҝөрә дә ешитдикләри-
мизә гаршы хүсусилә диг-

гәтли олмалыјыг/ ки, имандан
узаглашмајаг.1 2 Ахы мәләк-
ләр васитәсиләÀ верилмиш сөз
гәти идисә, гануна зидд �әр
ҹүр �әрәкәт вә итаәтсизлик
әдаләтлә ҹәзаландырылырды-
са,3 3 белә бир мө�тәшәм хи-
ласа лагејд јанашсаг, ҹәзадан
неҹә гача биләҹәјик?4 Бу хи-
лас �аггында илк дәфә Аға-
мыз данышыбS вә ону ешидән-
ләр буну бизә данышмышлар.
4 Алла� да мүгәддәс ру�уm

Өз ирадәсинә ҝөрә пајламаг-
ла, �әмчинин мөҹүзәләр, әла-
мәтләр U вә мүхтәлиф гүдрәтли
ишләр васитәсилә бу шә�адә-
тә гошулмушдур.

5 Ахы �аггында данышды-
ғымыз ҝәләҹәкдәки јер үзүV

мәләкләрин табелијинә ве-
рилмәјиб. 6 Лакин бир нәфәр

бир вахтлар белә шә�адәт ет-
мишди: «Инсан нәдир ки, ону
хатырлајырсан, бәшәр оғлу нә-
дир ки, онун гејдинә галыр-
сан?* 7 Сән ону мәләкләрдән
бир аз ашағы јаратдын, башы-
на шәрәф вә иззәт таҹы гој-
дун, ону әлләринин иши үзә-
ринә тәјин етдин. 8 Һәр шеји
она табе едиб ајаглары алтына
гојдун».+ Алла� �әр шеји она
табе едәрәк табе едилмәмиш
бир шеј гојмады., Һәрчәнд
�әр шејин Исаја табе олдуғу-
ну �әлә ҝөрмәсәк дә,- 9 мә-
ләкләрдән бир аз ашағы енди-
рилмиш Исаны¸ башында шә-
рәф вә иззәт таҹы илә ҝөрү-
рүк. Чүнки о, Алла�ын лүтфү
илә �әр кәсин әвәзинә/ өлү-
мү дадмаг үчүн әзаб чәкиб өл-
мүшдү.1

10 Һәр шеј Алла� үчүндүр
вә �әр шеј Онун васитәси-
лә мөвҹуддур. Алла�ын ҝөзүн-
дә мәгбул ҝөрүндү ки, чох-
лу сајда оғулу шәрәфә чатдыр-
маг үчүнÀ онларын хиласынын
Өндәрини3 әзаблар васитәси-
лә камиллијә јетишдирсин.4

11 Чүнки мүгәддәс едән дә,
мүгәддәс едиләнләрS дә бир
Атадандырm. Буна ҝөрә дә о,
онлара «гардашларым»U демә-
јә утанмыр. 12 О, белә дејир:
«Сәнин адыны гардашларыма
билдирәҹәјәм, топланты ичин-
дә Сәни нәғмәләрдә тәрән-
нүм едәҹәјәм».V 13 Һәмчинин
јазылыб: «Она ҝүвәнәҹәјәм».Ä

Бундан әлавә, дејир: «Будур,
мән вә Је�ованын мәнә бәхш
етдији өвладлар».W

14 «Өвладлар» бәни-инсан�
олдуглары үчүн о да ин-
сан олдуY ки, өз өлүмү илә
ИблисиZ, өлүм сила�ларынын\

са�ибини мә�в етсин 15 вә
өмүрләри боју өлүм горхусу-
на ҝөрә көләлик әсарәтиндә
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оланларын �амысыны азад ет-
син.* 16 Чүнки о, әслиндә,
мәләкләрә јох, Ибра�имин
өвладларына+ көмәк едир.
17 Буна ҝөрә дә о, �әр шеј-
дә «гардашларына» охшамалы
иди, ки, Алла�а хидмәтдә мәр-
�әмәтли вә садиг баш ка-
�ин олуб инсанларын ҝүна�-
ларындан өтрү- кәффарә гур-
баны¸ тәгдим етсин. 18 О, сы-
наг вахты әзаб чәкдији үчүн
сынагларла үзләшәнләрин/ дә
имдадына јетишмәјә гадир-
дир.1

3 Ҝөјләр дәвәтинә ортаг
оланÀ мүгәддәс гардашлар,

баш ка�ин вә елчи кими гәбул
етдијимиз Иса3 �аггында дү-
шүнүн. 2 Алла�ын евиндә�
садиг олмуш Муса кими,4 Иса
да ону бу ишә тәјин едән Ал-
ла�а садиг иди.S 3 О, Муса-
дан да бөјүк шәрәфә лајиг
ҝөрүлдү,m чүнки бәнна тик-
дији евдән да�а бөјүк �өрмә-
тә лајиг ҝөрүлүр. 4 Бәли, �әр
евин бир бәннасы вар, �әр
шејин бәннасы исә Алла�дыр.
5 Муса бир хидмәтчи кими Ал-
ла�ын евиндә садиг иди вә
онун хидмәти ҝәләҹәкдә аш-
кар едиләҹәк шејләрә шә�а-
дәт едирди. 6 Мәси� исә Ал-
ла�ын еви үзәриндә бир оғул
кими садиг иди. U Биз Алла�ын
евијик,V бу шәртлә ки, ҹәсарә-
тимизи вә өјүндүјүмүз үмиди
ахырадәк горујуб сахлајаг.

7 Буна ҝөрә дә мүгәддәс
ру� васитәсилә дејилиб:Ä «Бу
ҝүн Мәнә гулаг асын: 8 үрә-
јинизи инадкар етмәјин, сә�-
рада сынаг вахты Мәни гәзәб-
ләндирән әҹдадларыныз кими
�әрәкәт етмәјин.W 9 Онлар
орада Мәни сынады, имта�ана
чәкди, �албуки гырх ил әрзин-
дә ҝөрдүјүм ишләрин ша�иди
олмушдулар.Y 10 Бу сәбәбдән

7B6 � �ÀZS �WW*ÑmZ SÆY*amZ/*D

үрәјим о нәсилдән икра� етди
вә дедим: “Онларын үрәји елә
�еј азыр, онлар јолларымы та-
нымырлар”. 11 Буна ҝөрә гә-
зәбләниб анд ичдим: “Онлар
истира�әтимә говушмајаҹаг-
лар”».*

12 Гардашлар, е�тијатлы
олун ки, �еч бириниз вар олан
Алла�дан узаглашмајасыныз
вә үрәјиниз корланыб имансыз
олмасын.+ 13 Нә гәдәр ки «бу
ҝүн», дејилән вахт давам едир,
�әр ҝүн бир-биринизи ру�лан-
дырын ки, �еч кәсин үрә-
ји ҝүна�ын товлајыҹы гүввәси
илә сәртләшмәсин. 14 Баш-
ланғыҹда биздә олан гәтијјәти
сонадәк горујуб сахладығымыз
тәгдирдә, Мәси�лә ортаг ола-
ҹағыг.- 15 Неҹә ки дејилиб:
«Бу ҝүн Мәнә гулаг асын: үрә-
јинизи инадкар етмәјин, Мәни
гәзәбләндирән әҹдадларыныз
кими �әрәкәт етмәјин».¸

16 Сәсини ешидә-ешидә
Ону ким гәзәбләндирирди?
Мәҝәр Мусанын рә�бәрлији
алтында Мисирдән чыханла-
рын �амысы белә етмирди?/

17 Бундан әлавә, Алла� гырх
ил әрзиндә кимә гаршы икра�
дујурду?1 Мәҝәр Онун икра�
дујдуғу адамлар ҝүна� ишлә-
јиб сә�рада өләнләр дејилди?À

18 Алла� кимә анд ичиб де-
мишди ки, Онун истира�әти-
нә говушмајаҹаг? Мәҝәр итаәт-
сизлик едәнләрә демәмишди?
19 Ҝөрдүјүмүз кими, онлар
имансызлыг уҹбатындан она
говуша билмәдиләр.3

4 Беләликлә, Алла�ын исти-
ра�әтинә говушмаг вәди

�әлә гүввәдә икән диггәтли
олаг ки, ондан мә�рум олма-
јаг.4 2 Мүждә онлара тәблиғ
олундуғу кими, бизә дә тәблиғ
олунуб.S Лакин ешитдикләри
сөзүн онлара хејри олмады,
чүнки онларын иманы итаәт
едәнләрин иманы кими дејил-
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ди. 3 Иман едән бизләр исти-
ра�әтә говушуруг. Онлар �аг-
да исә О, белә дејиб: «Буна
ҝөрә гәзәбләниб анд ичдим:
“Онлар истира�әтимә говуш-
мајаҹаглар”»,* �әрчәнд О, иш-
ләрини бәшәрин тәмәли гоју-
лан вахтдан битириб.+ 4 Бир
јердә једдинҹи ҝүн �аггында
белә дејир: «Алла� једдинҹи
ҝүн иш ҝөрмәјиб истира�әт
етмәјә башлады», 5 вә јенә
тәкрар едир: «Онлар истира-
�әтимә говушмајаҹаглар».-

6 Беләликлә, мүждәни илк
ешидәнләр итаәтсизлик уҹба-
тындан истира�әтә говушма-
дылар. Анҹаг бәзиләри �әлә
истира�әтә говушмалыдырлар
дејә,¸ 7 О, хејли вахтдан сон-
ра Давудун мәзмурунда «бу
ҝүн» дејәрәк јенидән бир ҝүн
тәјин едир. Неҹә ки јухарыда
дејилиб: «Бу ҝүн Мәнә гулаг
асын: үрәјинизи инадкар етмә-
јин»./ 8 Јушә1 онлары исти-
ра�әт јеринә ҝәтирсәјди, Ал-
ла� артыг башга бир ҝүн �аг-
гында данышмазды. 9 Демә-
ли, Алла�ын халгыны �әлә
шәнбә истира�әти ҝөзләјир.À

10 Алла� иш ҝөрмәјиб истира-
�әт етдији кими, Алла�ын ис-
тира�әтинә говушмуш адам да
иш ҝөрмәјиб истира�әт едир.3

11 Буна ҝөрә дә ҝәлин вар
ҝүҹүмүзлә чалышыб бу исти-
ра�әтә говушаг ки, �еч кәс
онлар кими итаәтсизлик јолу-
на дүшмәсин.4 12 Чүнки Ал-
ла�ын сөзү ҹанлы вә гүдрәт-
лидир;S о, �әр ҹүр икиағызлы
гылынҹданm итидир вә о гә-
дәр дәринә ишләјир ки, бәдән-
лә ру�у, ојнагларла илији бир-
бириндән ајырыр, үрәјин дү-
шүнҹә вә нијјәтләрини үзә чы-
харыр. 13 Һеч кәс вә �еч нә
Онун ҝөзүндән ҝизли гала
билмәз, U �әр шеј апачыг Онун
ҝөзү өнүндәдир. Биз Она ҹа-
ваб верәҹәјик.V

14 Беләликлә, ҝөјләрә да-
хил олмуш Алла�ын Оғлу Иса-
нын* шәхсиндә али баш ка�и-
нимиз вар дејә, ҝәлин јорул-
мадан онун �агда шә�адәт ве-
рәк.+ 15 Чүнки о, елә баш
ка�ин дејил ки, зәифликләри-
мизи анлаја билмәсин,, �алы-
мыза аҹымасын, ахы о да би-
зим кими, �әр ҹә�әтдән сына-
ныб, лакин ҝүна� етмәјиб.-

16 Буна ҝөрә дә ҝәлин Алла-
�ын лүтф тахтына јахынлашыб
Она ҹәсарәтлә дуа едәк¸ ки,
дара дүшәндә Алла�дан мәр-
�әмәт вә лүтф ҝөрәк.

5 Инсанлар арасындан сечи-
лән �әр бир баш ка-

�ин бәхшишләр вә ҝүна�ла-
ра ҝөрә гурбанлар тәгдим
етмәк үчүн/ инсанларын рифа-
�ындан өтрү Алла�ын гаршы-
сында хидмәтә1 тәјин едилир.
2 Онун өзүнүн дә зәифликлә-
ри олдуғу үчүн билмәдән ҝү-
на� иш тутан адамларла шәф-
гәтлә давранмағы баҹарыр.
3 Буна ҝөрә дә о, халгын ҝү-
на�лары илә јанашы, өз ҝүна�-
лары үчүн дә гурбан тәгдим
етмәли олур.À

4 Бу шәрәфли вәзифәјә ин-
сан өзү наил олмур, јалныз
Һарун кими, Алла� тәрәфин-
дән дәвәт аланда наил олур.3

5 Ејнилә, Мәси� дә өзү өзү-
нү баш ка�ин тәјин едиб өзү-
нү уҹалтмады,4 ону «сән Мә-
ним оғлумсан. Бу ҝүн Мән сәнә
Ата олдум» дејән уҹалтды.S

6 Башга бир јердә исә О, белә
дејир: «Сән Мәликсадигm тим-
саллы әбәди ка�инсән».

7 Мәси� јер үзүндә јашады-
ғы ҝүнләрдә ону өлүмдән гур-
тармаға гадир олан Алла�а
фәрјад етмиш, ҝөз јашларыU

илә јалвармыш, диләмишди вә
Алла�дан горхдуғуна ҝөрә дуа-
лары ешидилмишди. 8 О, Ал-
ла�ын Оғлу олса да, чәкдији
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әзаблар сајәсиндә итаәтли ол-
мағы өјрәнди* 9 вә камил-
лијә јетишәндән+ сонра она
итаәт едән инсанларын әбәди
хиласы үчүн васитәчи олду,,

10 чүнки Алла� ону Мәликса-
диг тимсаллы баш ка�ин- тә-
јин етди.

11 Онун барәсиндә �әлә
чох шеј демәк олар, амма зе�-
ниниз күтләшдији үчүн буну
иза� етмәк мүшкүл мәсәләдир.
12 Индијә сиз артыг мүәллим
олмалыјдыныз, анҹаг елә бир
вәзијјәтдәсиниз ки, кимсә сизә
лап башдан Алла�ын мүгәддәс
сөзләри илә бағлы ибтидаи тә-
лимләри¸ јенидән өјрәтмәли-
дир. Сизә бәрк гида јох, јенә
сүд лазымдыр. 13 Сүдлә ги-
даланан адам сале�лик сөзү
илә таныш дејил, чүнки �әлә
көрпәдир./ 14 Бәрк гида исә
јеткин адам үчүндүр. Белә
адам ағлыны� даима ишләт-
мәклә ону јахшыны писдән
ајырмаға өјрәшдириб.

6 Инди ки Мәси� �аггында-
кы ибтидаи тәлимләри1 ар-

хада гојмушуг, ҝәлин јеткинли-
јә доғру ирәлиләјәкÀ вә өлүмә
апаран ишләрдән төвбә, Алла-
�а иман, 2 мүхтәлиф нөв вәф-
тизләр�, әл гојма ајини,3 өлү-
ләрин дирилмәси4 вә әбәди
�өкм �аггындакы тәлимләр-
лә јенидән бүнөврә гојмајаг.
3 Алла�ын изнијлә биз мүтләг
јеткинлијә јетишәҹәјик.

4 Чүнки бир дәфә �әгигәт-
лә нурланмыш,S сәмави әнамы
дадмыш, мүгәддәс ру�у гәбул
етмиш, 5 Алла�ын мисилсиз
сөзүнү вә ҝәләҹәк дөврлә� бағ-
лы немәтләри� дадмыш, 6 ла-
кин сонра имандан дөнмүш
адамларыm јенидән төвбәјә ҝә-
тирмәк гејри-мүмкүндүр. Чүн-

9B58 � �*fd/ /À`V1bYÀ -*+SWSUUÀbSZSD
:B6E 9 � �º¸ÀbÀ +*fD :B9 � ÁÀ`eÀZB -º,O
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ки онлар Алла�ын Оғлуну је-
нидән дирәкдә едам едиб алә-
мә рүсвај едирләр.* 7 Мисал
үчүн, торпаг тез-тез јаған ја-
ғышы ҹанына �опдуруб Алла�-
дан бәрәкәт алыр, сонра да
әкинчи үчүн јемәјә јарарлы
мә�сул јетишдирир. 8 Әҝәр
тикан вә гангал јетишдирирсә,
онда тәрк едилир, ону ләнәт
ҝөзләјир, ахырда исә јандыры-
лыр.

9 Әзизләрим, бу ҹүр даныш-
саг да, әминик ки, сиз он-
лардан јахшы вәзијјәтдәсиниз
вә хиласа апаран ишләри ҝө-
рүрсүнүз. 10 Ахы Алла� әда-
ләтсиз дејил ки, кечмишдә
вә инди мүгәддәсләрә хидмәт
едәрәк Онун адына ҝөстәрди-
јиниз мә�әббәти вә чәкдији-
низ зә�мәти унутсун.+ 11 Ар-
зумуз будур ки, �әр бири-
низ әввәлки кими чалышган
олуб үмидинизи, ахырадәк
мө�кәм сахлајасыныз.- 12 Бе-
ләҹә, тәнбәлләшмәјиб¸, вәдлә-
ри иман вә сәбирлә мирас
аланлардан нүмунә ҝөтүрә-
ҹәксиниз.

13 Алла� Ибра�имә вәд ве-
рәндә Өзүндән бөјүк бир ким-
сә мөвҹуд олмадығы үчүн
Өз варлығына анд ичәрәк/

14 деди: «Сәни мүбарәк гы-
лаҹағам, өвладларыны чохал-
даҹағам».1 15 Ибра�им сәбир
ҝөстәрәндән сонра бу вәди
алды. 16 Инсанлар өзләрин-
дән бөјүк варлыға анд ичир-
ләр, онларын анды мүба�исә-
ләрә сон гојур, чүнки бу, он-
лара �үгуги зәманәт верир.À

17 Ејнилә дә, Алла� вәд ва-
рисләринә3 Өз нијјәтинин дә-
јишмәзлијини да�а ајдын нү-
мајиш етдирмәк гәрарына ҝә-
ләндә буна андла зәманәт вер-
ди. 18 Алла� буну она ҝөрә
етди ки, Онун сығынаҹағына
гачмыш бизләр Онун јалан
данышмасы мүмкүн олмајан4
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бу ики дәјишмәз шеј сајә-
синдә үрәкләниб гаршымызда-
кы үмиддән бәрк-бәрк јапыша
биләк. 19 Биз �әјатымызы бу
үмидә бағламышыг.* Бу үмид
бизим үчүн мө�кәм вә сарсыл-
маз ҝәми лөвбәри кимидир, о,
бизи пәрдәнин о бири тәрәфи-
нә кечирир.+ 20 Ора илк ҝи-
рән Мәликсадиг тимсаллы әбә-
ди баш ка�ин, олан Иса- олду.
О, бизим үчүн ора ҝирди.

7 Алла�-Тааланын ка�ини
Сәлим падша�ы Мәликса-

диг падша�лар үзәриндә зә-
фәр чалмыш Ибра�имин гар-
шысына чыхды вә она хејир-
дуа верди.¸ 2 Ибра�им дә она
�әр шејин онда бирини верди.
О, әввәла «сале�лик Падша�ы-
дыр» (адынын мәнасына ҝөрә),
сонра Сәлим падша�ы, јәни
«сүл� Падша�ыдыр». 3 Ата-
анасынын ким олдуғу, әсли-нә-
ҹабәти билинмир. Һәјатынын
нә башланғыҹы, нә сону бәл-
лидир. Алла�ын Оғлуна бәнзә-
дилдији үчүн о, әбәди ка�ин
олараг галыр./

4 Ҝөрүн о неҹә бөјүк адам
иди. Әҹдадымыз Ибра�им гә-
нимәтин ән јахшы �иссәсинин
онда бирини она вермишди.1

5 Бәли, Гануна ҝөрә Лави
оғулларындан ка�инлик вәзи-
фәсинә тәјин олунанлараÀ әмр
едилмишди ки, халгдан, өз гар-
дашларындан ондабир верҝи-
сини јығсынлар,3 бахмајараг
ки, онлар Ибра�имин өвладла-
ры идиләр. 6 Анҹаг лавили-
ләрлә ејни нәсилдән олмајан
бу адам вәдләрә малик олан
Ибра�имдән ондабир верҝиси
алды вә она хејир-дуа верди.4

7 Бу данылмаздыр ки, бөјүк
кичијә хејир-дуа верир. 8 Он-
дабир верҝисини алан лави-
лиләр фани адамлар иди, он-
дабир верҝисини алан диҝәр
адам �аггында исә шә�адәт
едилир ки, о сағдыр.S 9 Һәтта

дејә биләрәм ки, ондабир вер-
ҝисини јыған Лави дә Ибра�им
васитәсилә ондабир верҝиси
вермишди, 10 белә ки, о, Мә-
ликсадиглә гаршылашан Ибра-
�имин ҝәләҹәк өвлады иди.*

11 Әҝәр халга верилән Га-
нунун сәҹијјәви әламәти олан
Лави ка�инлији васитәсилә ка-
миллијә јетишмәк мүмкүн ол-
сајды,+ онда башга бир ка�и-
нин, Һарун тимсаллы јох, Мә-
ликсадиг тимсаллы ка�инин,

мејдана ҝәлмәсинә е�тијаҹ га-
ларды? 12 Анҹаг ка�инлијин
дәјишилмәси Ганунун да дәји-
шилмәси зәрурәтини јарадыр.-

13 Сөзүҝедән адам башга гә-
биләдәндир вә о гәбиләдән �еч
кәс гурбанҝа�да хидмәт етмә-
мишдир.¸ 14 Ағамызын Јә�у-
да гәбиләсиндән ҝәлдији/ �а-
мыја мәлумдур. Анҹаг Муса
ка�инләрин бу гәбиләдән ҝәл-
мәси барәдә �еч бир шеј демә-
мишди.

15 Мәликсадиг тимсаллы
башга бир ка�инин1 мејда-
на чыхмасы илә бу, да�а да
ајдын бәлли олур.À 16 О, соја
әсасланан �үгуги тәләбләр са-
јәсиндә јох, мә�волунмаз �әја-
тын3 гүввәси сајәсиндә ка�ин
олду. 17 Чүнки Мүгәддәс Ја-
зыларда онун �аггында деји-
лир: «Сән Мәликсадиг тимсал-
лы әбәди ка�инсән».4

18 Демәли, зәиф вә јарар-
сыз олдуғундан әввәлки әмр
ләғв олунур.S 19 Чүнки Га-
нун �еч нәји камил етмәди.m

Камиллик да�а јахшы үми-
дин U мејдана чыхмасы илә
мүмкүн олду. Бу үмидин са-
јәсиндә биз Алла�а јахын-
лашырыг.V 20 Һәмчинин Ал-
ла� бу ка�инлији андла верди.
21 (Дүздүр, ка�инлик вәзифә-
сини аланлар вар, анҹаг Алла�
онлардан өтрү анд ичмәјиб.
О исә ондан өтрү анд
ичән Алла�ын анды илә ка�ин
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олуб. Алла� белә демишди:
«Је�ова анд ичиб, гәрары-
ны дәјишмәз. “Сән әбәди ка-
�инсән”».)* 22 Буна ҝөрә Иса
да�а јахшы ә�дин зәманәти
олду.+ 23 Бундан әлавә, өлүм
ка�инләрин вәзифәдә галма-
сына мане олдуғундан, чох-
лары ка�ин олуб бир-бирини
әвәз етмәли олурду. 24 Ан-
ҹаг о, әбәди јашадығы үчүн
ону әвәз едән ка�ин олмаја-
ҹаг.- 25 Бу, о демәкдир ки,
Иса онун васитәсилә Алла�а
јахынлашанлары тамамилә хи-
лас едә биләр, чүнки о, �әми-
шә сағдыр вә онлардан өтрү
�әмишә Алла�а јалварыр.¸

26 Бизә мә�з бу ҹүр: сәда-
гәтли, мәсум, пак/, ҝүна�лы-
лардан фәргләнән, ҝөјләрдән
дә уҹа бир баш ка�ин лазым-
дыр.1 27 Онун �әмин о баш
ка�инләр кими, әввәлҹә өзү-
нүн, сонра исә халгын ҝүна�-
ларына ҝөрәÀ �әр ҝүн гурбан
тәгдим етмәсинә3 е�тијаҹ јох-
дур, чүнки о, өз ҹаныны гур-
бан верәндә буну бирдәфәлик
етди.4 28 Чүнки Ганун зәиф-
ликләри олан инсанлары баш
ка�ин тәјин едир,S анҹаг Га-
нундан сонра ичилән андын
сөзүm әбәдилик камил U олмуш
Оғулу баш ка�ин тәјин едир.

8 Дедијимиз бу шејләрин
мәғзи будур: бизим белә

бир баш ка�инимизV вар. О,
ҝөјләрдә, Әзәмәт Са�ибинин
тахтынын сағында әјләшиб.Ä

2 О, инсан әлинин дејил, Је�о-
ванын гурдуғу �әгиги чадыр-
дакы мүгәддәс мәкандаW хид-
мәт едир. 3 Һәр бир баш ка-
�ин Алла�а бәхшишләр вә
гурбанлар тәгдим етмәк үчүн
тәјин едилир, буна ҝөрә онун
да тәгдим етмәјә нәји исә ол-
малы иди.Y 4 О, јер үзүндә
олсајды, ка�ин олмазды,Z чүн-
ки орада Гануна әсасән башга
ка�инләр бәхшишләр тәгдим

едирләр. 5 Онларын иҹра ет-
дији мүгәддәс хидмәт сәмави
шејләрин* тимсалы вә көлҝә-
сидир.+ Бу, Муса чадыры дү-
зәлтмәјә �азырлашаркән Ал-
ла�ын она вердији әмрдән ҝө-
рүнүр: «Диггәтли ол ки, �әр
шеј сәнә дағда ҝөстәрилән
нүмунәјә ујғун дүзәлдилсин».,

6 Инди Иса да�а мө�тәшәм
хидмәтә тәјин олунуб, белә ки,
о, да�а јахшы вәдләр үзәриндә
�үгуги ҹә�әтдән тәсис едил-
миш да�а үстүн бир ә�дин- дә
васитәчисидир.¸

7 Әҝәр биринҹи ә�д гүсур-
суз олсајды, икинҹисинә е�ти-
јаҹ галмазды./ 8 Амма О, хал-
гына гаршы наразылығыны
бу сөзләрлә билдирир: «Је�о-
ва дејир: “Ҝүн ҝәләҹәк Исраил
еви вә Јә�уда еви илә јени ә�д
бағлајаҹағам. 9 Бу ә�д әллә-
риндән тутуб Мисирдән чы-
хардығым ҝүн1 ата-бабалары
илә бағладығым ә�дә бәнзәмә-
јәҹәк. Чүнки онлар Мәним ә�-
димә садиг галмадылар, буна
ҝөрә дә Мән онлардан үз че-
вирдим”, — Је�ова белә дејир».

10 «Је�ова белә дејир:
“О ҝүнләрдән сонра Исраил
еви илә бағлајаҹағым ә�д бу-
дур: ганунларымы онларын ағ-
лына гојаҹағам, үрәкләринә ја-
заҹағам.À Мән онларын Алла-
�ы олаҹағам, онлар да Мәним
халгым.3

11 Артыг �еч кәс өз сојда-
шына вә гардашына: “Је�ова-
ны таны!” — демәјәҹәк, чүнки
балаҹадан тутмуш бөјүјәдәк
�амы Мәни таныјаҹаг. 12 Он-
ларын пис әмәлләрини бағыш-
лајаҹағам, ҝүна�ларыны бир
дә хатырламајаҹағам”».4

13 Алла� «јени ә�д» демәк-
лә әввәлки ә�дин кө�нәлдији-
ни ҝөстәрир.S Дөврүнү баша
вурмуш вә кө�нәлмиш шеј бир
аздан јох олаҹаг.m
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9 Әввәлки ә�дин мүгәддәс
хидмәтлә әлагәдар �үгуги

тәләбләри вә јердә мүгәддәс
мәканы* вар иди. 2 Бу мәкан-
да дүзәлдилмиш биринҹи отаг-
да чырагдан,+ маса вә тәг-
дим чөрәкләри�, вар иди. Бу
отаг Мүгәддәс јер- адланыр-
ды. 3 Икинҹи пәрдәнин арха-
сында¸ чадырын Ән мүгәддәс
јер/ адланан отағы јерләшир-
ди. 4 Орада гызыл бухурдан1

вә �әр тәрәфи гызылла өр-
түлмүшÀ Ә�д сандығы3 гојул-
мушду. Сандыгда ичиндә ман-
на олан гызыл габ,4 Һарунун
тумурҹугламыш әсасыS вә ә�д
лөв�әләриm вар иди. 5 Сан-
дығын үстүндә шанлы кәрруб-
лар варды вә онларын көлҝә-
си кәффарә гапағыныU өртүрдү.
Анҹаг инди бунлар �аггында
әтрафлы данышмағын вахты
дејил.

6 Һәр шеј бу ҹүр гуру-
ландан сонра ка�инләр мү-
гәддәс хидмәти иҹра етмәк
үчүн �әр дәфә чадырын би-
ринҹи отағына ҝирәрдиләр.V

7 Икинҹи отаға исә илдә бир
дәфә јалныз баш ка�ин,Ä өзү
дә мүтләг ганла ҝирәрW вә
ону өз ҝүна�ларынданY вә хал-
гын билмәдән төрәтдији ҝү-
на�ларданZ өтрү Алла�а тәг-
дим едәрди. 8 Беләҹә, мүгәд-
дәс ру� ҝөстәрир ки, биринҹи
чадыр� вар икән мүгәддәс мә-
кана� јол �әлә ачыг дејилди.\

9 Бу чадыр инди баш верән-
ләрин тимсалы иди.¾ Бу гуру-
луша әсасән, бу ҝүнә кими Ал-
ла�а бәхшишләр вә гурбанлар
тәгдим едилир.] Анҹаг бунлар
мүгәддәс хидмәти иҹра едә-
нин виҹданыны тамамилә тә-
миз едә билмәз.` 10 Онлар
јалныз гида, ички вә мүхтәлиф
гүсл ајинләриa илә бағлыдыр-

=B6 � �*fd/ Ñº4d` h¾`ÀUSD =B< � �ÀZS
U1`/ÀVS h*/m`D � Ã¾`ºZº`E +d`*/* Ä¾UO
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лар. Бунлар бәдәнлә бағлы �ү-
гуги тәләбләр иди* вә �әр шеји
јолуна гојмағын вахты јетишә-
нәҹән гүввәдә галмалы иди.

11 Анҹаг индики немәтләри
ҝәтирмиш Мәси� баш ка�ин
кими ҝәләндә инсан әли илә
гурулмамыш вә бу аләмдән ол-
мајан да�а бөјүк вә мүкәм-
мәл чадыра ҝирди. 12 О, ке-
чиләрин вә буғаларын ганы
илә јох, өз ганы илә+ мүгәд-
дәс мәкана бирдәфәлик ҝириб
бизим үчүн әбәди хилас әлдә
етди., 13 Әҝәр кечи вә буға-
ларын ганы,- �әмчинин мурдар
адамларын үзәринә чиләнән
дүјәнин күлү бәдәни тәмизлә-
јиб пак едирсә,¸ 14 ҝөр әбә-
ди ру� васитәсилә өзүнү Ал-
ла�а гүсурсуз бир гурбан кими
тәгдим етмиш Мәси�ин ганы/

виҹданымызы өлү әмәлләрдән
неҹә тәмизләјәҹәк!1 Бунун са-
јәсиндә биз вар олан Алла�а
мүгәддәс хидмәти иҹра едә би-
ләрик.À

15 Буна ҝөрә Мәси� јени ә�-
дин3 васитәчисидир. О, она
ҝөрә јени ә�дин васитәчиси
олду ки, дәвәт алмыш адам-
лар әбәди мирас вәдини алсын-
лар.4 Бу, онун өлүмү сајәсиндә
мүмкүн олду. Мәси�ин өлүмү
сајәсиндә онлар әввәлки ә�дин
�өкмү алтында јашајаркән тө-
рәтдикләри ҝүна�лардан фид-
јәS васитәсилә азад олдулар.
16 Чүнки Алла�ла ә�д бағла-
јанда ә�д бағлајан инсанын өл-
мәси ҝәрәк олур. 17 Ә�д бағ-
лајан инсан сағ икән ә�д гүв-
вәдә дејил, ә�д өлүм әсасында
гүввәјә минир. 18 Буна ҝөрә
әввәлки ә�д дә ган васитәсилә
гүввәјә минмишди. 19 Муса
Ганундакы бүтүн әмрләри хал-
га чатдырандан сонра буғала-
рын вә кечиләрин ганыны,
�әмчинин су, ал-гырмызы јун
вә гарагыныг будағыны ҝөтү-
рүб китабын вә бүтүн халгын
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үзәринә чиләди вә 20 деди:
«Бу, Алла�ын сизә иҹра етмә-
ји бујурдуғу ә�дин ганыдыр».*

21 О, �әмин ганы чадырын вә
мүгәддәс хидмәт үчүн ишләди-
лән бүтүн габларын үстүнә дә
чиләди.+ 22 Гануна ҝөрә, де-
мәк олар ки, �әр шеј ганла тә-
мизләнир., Ган төкүлмәсә, әфв
мүмкүн дејил.-

23 Буна ҝөрә дә сәмави
шејләрин тимсалы¸ олан шеј-
ләр бу ҹүр тәмизләнмәли иди,/

сәмави шејләр үчүнсә да�а
јахшы гурбанлар лазым иди.
24 Ахы Мәси� ҝерчәклијин су-
рәти1 олан әллә дүзәлдилмиш
мүгәддәс мәкана јох,À дүз ҝөјә
дахил олду.3 Инди о, ҝөјдә биз-
дән өтрү Алла�ын өнүндә ду-
рур.4 25 О, �әр ил Ән мүгәд-
дәс јерә �ејван ганы илә ҝирән
баш ка�ин кими, дәфәләрләS

өзүнү гурбан ҝәтирмәк үчүн
буну етмәди. 26 Белә олсај-
ды, о, бәшәрин тәмәли гоју-
ландан бәри дөнә-дөнә әзаб
чәкмәли оларды. Анҹаг инди
о, өзүнү гурбан верәрәк ҝү-
на�лары јумаг үчүн дөврлә-
рин јекунунда бирдәфәлик зү-
�ур етди.m 27 Неҹә ки инсан-
лар бир дәфә өлүб сонра �өк-
мә дүчар олаҹаглар, 28 еләҹә
дә Мәси� бир чох адамын ҝү-
на�ыны дашымаг үчүн бир
дәфә өзүнү гурбан верди.U

Икинҹи дәфә зү�ур етмәсинин
ҝүна�ла �еч бир әлагәси олма-
јаҹаг. Хилас олмаг үчүн онун
јолуну сәбирсизликлә ҝөзлә-
јәнләр ону ҝөрәҹәкләр.V

10 Ганун ҝәләҹәк немәтлә-
ринÄ әсли јох, көлҝәсиW

олдуғундан о�, �әр ил ҝәти-
рилән ејни гурбанларла Алла-
�а ибадәт едәнләри камил едә
билмәз.Y 2 Белә олсајды, мә-
ҝәр гурбан ҝәтирмәјә сон го-
јулмазды? Ахы мүгәддәс хид-
мәти иҹра едәнләр �әмишәлик

5>B5 � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB SZa*ZW*`D

тәмизләнсәјдиләр, да�а �еч
вахт өзләрини ҝүна�кар �исс
етмәздиләр. 3 Бу гурбанлар
�әр ил инсанлара ҝүна�лары-
ны хатырладыр,* 4 чүнки бу-
ғаларын вә кечиләрин ганы ҝү-
на�лары �еч ҹүр јуја билмәз.

5 Буна ҝөрә дә Мәси� дүн-
јаја дахил оланда Алла�а белә
демишди: «Сән гурбан вә тәг-
димә истәмәдин, лакин мәнә
бәдән �азырладын. 6 Јан-
дырма гурбанлары, ҝүна� гур-
банлары Сәнә мәгбул дејилди.+

7 О заман дедим: “Еј Алла�,
будур, ҝәлмишәм Сәнин ира-
дәни јеринә јетирим, (тумар-
да мәним �аггымда јазылыб)”».
8 О, әввәлҹә белә дејир: «Сән
гурбан, тәгдимә, јандырма гур-
банлары вә ҝүна� гурбанлары
истәмәдин, бунлар сәнә мәгбул
дејилди». Бу гурбанлар Гануна
ҝөрә тәгдим едилир. 9 Сон-
ра әлавә едир: «Будур, ҝәлми-
шәм Сәнин ирадәни јеринә је-
тирим».- Беләликлә, о, икинҹи-
ни тәсис етмәк үчүн биринҹи-
ни ләғв едир. 10 Бу «ирадәјә»
әсасән,¸ биз Иса Мәси�ин бә-
дәнинин тәгдим едилмәси са-
јәсиндә бирдәфәлик мүгәддәс
едилмишик./

11 Бундан башга, ка�инләр
�әр ҝүн јерләрини тутуб мү-
гәддәс хидмәти иҹра едир1 вә
дөнә-дөнә ејни гурбанлары ҝә-
тирирләр.À Амма бу гурбанлар
�еч вахт ҝүна�лары тамамилә
јуја билмәјәҹәк.3 12 Бу адам
исә ҝүна�лары �әмишәлик ју-
маг үчүн бир гурбан ҝәтирди
вә Алла�ын сағында әјләшди.4

13 О вахтдан бәри дүшмән-
ләринин кәтил кими ајагла-
ры алтына гојулмасыны ҝөз-
ләјир.S 14 О, мүгәддәс еди-
лән адамлары ҹәми бир гур-
банла �әмишәлик камил етди.m

15 Мүгәддәс ру� да буну бизә
тәсдиг едир: 16 «Је�ова бә-
јан едир: “О ҝүнләрдән сонра
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онларла бағлајаҹағым ә�д бу-
дур: ганунларымы үрәкләри-
нә гојаҹағам, ағылларына ја-
заҹағам”»* 17 вә сонра әлавә
едир: «Онларын ҝүна�ларыны
вә ганунсуз әмәлләрини бир
дә хатырламајаҹағам».+ 18 Бу
ҝүна�лар бағышланыбса, ар-
тыг ҝүна� үчүн гурбан ҝәтир-
мәјә е�тијаҹ галмыр.

19 Буна ҝөрә дә гардашлар,
Исанын ганы сајәсиндә бизим
мүгәддәс мәкана ҝедән јолдан,

истифадә етмәјә ҹәсарәтимиз
вар. 20 Чүнки о, пәрдәни-,
јәни бәдәнини архада гојуб би-
зим үчүн јени вә ҹанлы бир
јол ачды. 21 Үстәлик, Алла-
�ын еви үзәриндә гојулмуш бө-
јүк ка�инимиз вар.¸ 22 Белә
исә, ҝәлин үзәринә ган чилә-
ниб натәмиз виҹдандан тәмиз-
ләнмиш үрәклә/ вә саф су
илә јујулмуш бәдәнлә,1 сидги-
үрәкдән, ҝүҹлү иманла Алла-
�а јахынлашаг. 23 Һәмчинин
тәрәддүд етмәдән вә мәта-
нәтлә үмидимизи аләмдә бә-
јан едәк,À чүнки вәд верәнә
инанырыг. 24 Ҝәлин бир-би-
римизә гаршы диггәтли олуб
бир-биримизи мә�әббәтә вә
јахшы ишләрә3 тәшвиг едәк,
25 бәзиләринин вәрдиш етди-
ји кими, јығынҹагларымыздан
галмајаг,4 бир-биримизи ру�-
ландырагS вә о ҝүнүн јахын-
лашдығыны ҝөрдүкҹә бунлары
да�а чох едәк.m

26 Әҝәр биз �әгигәт барә-
синдә дәгиг билијә јијәлә-
нәндән сонраU билә-билә ҝү-
на� ишләјириксә, артыг ҝүна�
үчүн гурбан галмыр,V 27 ла-
кин �өкмүн дә�шәтли интиза-
ры вә әлеј�дарлары јандырыб-
јахаҹаг одлу-аловлу гәзәб га-
лыр.Ä 28 Мусанын Ганунуну
позмуш адама рә�м едилмир,
она ики вә ја үч ша�идин
шә�адәти илә өлүм ҹәзасы
кәсилир.W 29 Елә исә Алла-

�ын Оғлуну тапдалајан, мү-
гәддәс едилдији ә�дин ганыны
ади бир шеј сајан,* лүтф ру�у-
на �әгарәт едиб ону гәзәблән-
дирән адам, сизҹә, да�а ағыр
ҹәзаја лајиг ҝөрүлмәјәҹәк?!+

30 Ахы биз «гисас Мәнимдир,
әвәзини Мән верәҹәјәм» дејә-
ни таныјырыг. Һәмчинин јазы-
лыб: «Је�ова халгыны сорғу-
суала чәкәҹәк»., 31 Бәли, вар
олан Алла�ын әлинә дүшмәк
дә�шәтлидир!

32 Һәгигәт сизи нурланды-
рандан- сонра бөјүк мүба-
ризәдә әзијјәтләрә гатлаша-
раг дөзүм ҝөстәрдијиниз әв-
вәлки вахтлары хатырлајын.
33 Вахт олуб ки, сиз өзүнүз
ҹамаат гаршысында тә�гирлә-
рә, зүлмләрә мәруз галмысы-
ныз, вахт олуб ки, бу ҹүр
ҹәфа чәкәнләрә дајаг олмусу-
нуз. 34 Сиз зинданда оланла-
рын �алына аҹымысыныз, ва-
рыныз, јохунуз талананда се-
винҹинизи итирмәмисиниз,¸

чүнки да�а јахшы вә әбәди әм-
лака са�иб олдуғунузу билир-
диниз./

35 Буна ҝөрә дә сонадәк ҹә-
сарәтли олун, бунун мүка-
фаты бөјүкдүр.1 36 Сиз ҝәрәк
дөзүмлү оласынызÀ ки, Алла-
�ын ирадәсини јеринә јетириб
Онун вәд етдији шеји аласы-
ныз. 37 Чүнки «лап аз»3 га-
лыб вә «ҝәлән кәс ҝәләҹәк, ҝе-
ҹикмәјәҹәк».4 38 «Сале� бән-
дәм исә иманы сајәсиндә
јашајаҹаг»S вә «әҝәр ҝери чә-
киләрсә, ондан разы галмаја-
ҹағам».m 39 Биз исә ҝери чә-
килиб мә�в оланлардан деји-
лик, U иман едиб �әјатыны гору-
јанларданыг.

11 Иман үмид едилән шеј-
ләрин мүтләг јеринә је-

тәҹәјинә әминликдир,V ҝөз-
лә ҝөрүнмәјән ҝерчәкликлә-
рин сүбутуну ачыг-ашкар
ҝөрмәкдир. 2 Онун сајәсиндә
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12 Бу ҹүр бөјүк ша�идләр
булуду илә ә�атә олун-

дуғумуз үчүн ҝәлин �әр ҹүр
јүкү вә бизә әнҝәл төрәдән ҝү-
на�ы кәнара атаг* вә гаршы-
мыздакы јарышда дөзүмлә га-
чаг.+ 2 Ејни заманда ҝөзүмү-
зү иманымызын Өндәри вә
камилләшдирәни Исадан ајыр-
мајаг., О, гаршыда ону ҝөзлә-
јән севинҹә ҝөрә рүсвајчылыға
мә�әл гојмајыб ишҝәнҹә дирә-
јиндә� чәкдији әзаблара дөздү
вә Алла�ын тахтынын сағын-
да әјләшди.- 3 Бәли, өз зәрә-
ринә данышан ҝүна�лыларын
о ҹүр әдавәтли сөзләринә дө-
зән¸ Иса �аггында ҹидди дү-
шүнүн ки, јорулуб тәслим ол-
мајасыныз./

4 Сиз бу ҝүна�ла мүбари-
зәдә �әлә ганыныз ахана гә-
дәр дөјүшмәмисиниз. 5 Ан-
ҹаг бир оғул кими сизә вери-
лән бу нәси�әти тамамилә јад-
дан чыхармысыныз: «Оғлум,
Је�ованын тәрбијәсинә хор
бахма, О, сәни тәнбе� едәндә
ру�дан дүшмә. 6 Чүнки Је�о-
ва кими севирсә, ону тәрбијә
едир, лазым ҝәлсә, оғул кими
гәбул етдији �әр кәси ҹәзалан-
дырыр�».1

7 Буна дөзүн, чүнки бу, бир
тәрбијә үсулудур. Алла� сизин-
лә өз оғуллары кими давра-
ныр.À Мәҝәр елә оғул вар ки,
атасы ону ҹәзаландырмасын?3

8 Анҹаг әҝәр сиз �амыныз бу
ҹәзаны алмасаныз, онда оғул
јох, гејри-гануни доғулмуш өв-
лад оларсыныз. 9 Бизим ҹис-
мани аталарымыз да бизә ҹәза
вермишләр вә биз онлара �өр-
мәт етмишик. Елә исә, мәҝәр
ру�ани �әјатымызын Атасына
да�а бөјүк �әвәслә итаәт едиб
јашамамалыјыг?4 10 Аталары-
мыз гыса мүддәт әрзиндә вә

56B6 � �º¸ÀbÀ +*fD 56B: � �*fd/ -*Yhm
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дүзҝүн сајдыглары шәкилдә
бизә ҹәза вермишләр, Алла�
исә буну бизим хејримиз үчүн
едир ки, Онун кими мүгәддәс
олаг.* 11 Дүздүр, ҹәза о анда
инсана севинҹ јох, ағры ҝәти-
рир. Сонрадан исә бу јолла тәр-
бијә олунмуш адамларда сале�-
лијин сүл� бә�рәсини јетишди-
рир.

12 Буна ҝөрә дә јана дүш-
мүш голлары вә зәиф дизлә-
ри ҝүҹләндирин,+ 13 дүз јол-
дан ајрылмајын, ки, ахсаг ајаг
јериндән чыхмасын, әксинә,
сағалсын. 14 Һамыјла сүл�дә
олмаға чалышын- вә мүгәддәс-
лијә¸ ҹан атын, чүнки бунсуз
�еч кәс Ағаны� ҝөрә билмәз.
15 Диггәтли олун ки, �амыныз
Алла�ын лүтфүнү аласыныз,
аранызда зә�әрли көк бој атыб
сизин үчүн чәтинлик јаратма-
сын вә чохларыны мурдарла-
масын./ 16 Гојмајын ки, ичи-
низдә әхлагсыз, јахуд Ејс кими
мүгәддәс шејләри гијмәтлән-
дирмәјән адам олсун. О, бир
гарын јемәкдән өтрү илк оғул-
луг �аггындан кечди.1 17 Сиз
билирсиниз ки, Ејс сонрадан
хејир-дуаны мирас алмаг истә-
јәндә рәдд едилмишди. О, ҝөз
јашы төкүб атасынын гәрары-
ны дәјишдирмәјә чалышса да,À

бу, артыг мүмкүн дејилди.
18 Сиз тохунулуб дујулан,3

аловланан даға,4 гара булу-
да, гаты зүлмәтә, јахуд ту-
фана,S 19 кәрәнај сәсинәm вә
данышан сәсәU јахынлашмамы-
сыныз. Халг о сәси ешидән-
дә јалвармышды ки, сәс да�а
онлара �еч нә демәсин.V

20 Чүнки «даға тохунан �еј-
ван дашгалаг едилмәлидир»Ä

әмри онлары ва�имәјә сал-
мышды. 21 Бу мәнзәрә елә
горхулу иди ки, Муса: «Мән
горхудан әсирәм»,W — демиш-

56B58 � �*fd/ �À++SD

�¿�D 56
* + 7B56

+ 5�` =B68E 6:
�] 7B57E 58

, �Ñ 58B:
Á, 9B75
+ 6B5>

- ˛+ 55>B5
+ 5>B56

¸ �b 6;B7=

/ �b :B=

1 �a 7B55E 56

À 6j ;B58
+ 6B5>

3 �a 57B68

4 �- 8B5>
��������������������

�*¸ aºbdZ
* 5�b 5B59E 5:

+ ¿j 79B7

, �a 8B6:

- ˛+ 78B58
�Y 56B5<
�Y 58B5=

¸ �Y :B5=
5	V 8B7E 8
+ 5>B5>

/ �Z 6=B5<

1 �` 69B76E 78

À �` 6;B78

3 �f 5=B56

4 �f 5=B5<

S �f 5=B5:

m �f 5=B5=

U �Z 8B55E 56

V �f 6>B5<E 5=

Ä �f 5=B56E 57

W �Z =B5=



1617 �������¿�¿ 56B66—57B57
ди. 22 Анҹаг сиз Сион дағы-
на,* вар олан Алла�ын шә-
�әри сәмави Јерусәлимә+ вә
он минләрлә мәләкдән ибарәт
23 изди�ама,, адлары ҝөјдә ја-
зылмыш илкинләрин јығын-
ҹағына, �әр кәсин Һакими
олан Алла�а,- камил едил-
миш сале�ләрин¸ ру�ани �әја-
тына,/ 24 јени ә�дин1 васитә-
чиси ИсајаÀ вә Һабилин ганын-
дан да�а јахшы данышан3 чи-
ләнмиш гана јахынлашдыныз.

25 Диггәтли олун ки, даны-
шанын сөзләринә итаәтсизлик
ҝөстәрмәјәсиниз. Әҝәр Алла�-
дан ҝәлән хәбәрдарлыглары
јер үзүндә бәјан едәнә итаәт-
сизлик ҝөстәрәнләр ҹәзадан
гуртулмадыларса, ҝөрүн ҝөј-
дән данышандан үз дөндәр-
сәк, башымыза нәләр ҝәләр?!4

26 О вахт Алла�ын сәси јери
силкәләмишди,S инди исә О,
белә вәд едир: «Бир дә силкә-
ләјәҹәјәм, өзү дә тәк јери
јох, ҝөјү дә силкәләјәҹәјәм».m

27 «Бир дә» ифадәси ҝөстә-
рир ки, Алла� тәрәфиндән ја-
радылмамыш, силкәләнән шеј-
ләр јох едиләҹәк. Беләҹә, сил-
кәләнмәмиш шејләр галаҹаг.
28 Демәли, силкәләнмәз бир
Падша�лыг алаҹағымызы би-
ләрәк, ҝәлин бундан сонра да
Алла�ын лүтфүнү алаг, ахы
биз бу лүтф сајәсиндә, горху вә
дәрин е�тирамла Алла�а Онун
бәјәндији тәрздә гуллуг едә
биләрик. 29 Чүнки Алла�ы-
мыз, ејни заманда, јандырыб-
јахан аловдур. U

13 Аранызда даим гардаш-
лыг мә�әббәти олсун.V

2 Гонагпәрвәрлији јаддан чы-
хармајын,Ä чүнки бәзиләри бу-
нун сајәсиндә �еч өзләри дә
билмәдән мәләкләри гонаг ет-
мишләр.W 3 Һәбсдә оланлары
јаддан чыхармајын,Y елә би-
лин ки, сиз дә онларла бирҝә
�әбсдәсиниз,Z пис рәфтара мә-

руз галанлары да унутмајын,
чүнки сиз өзүнүз дә �әлә јердә
јашајырсыныз�. 4 Гој �әр кәс
ника�а �өрмәт етсин вә ника�
јатағы ләкәсиз олсун,* чүнки
Алла� әхлагсызлары вә зи-
накарлары мү�акимә едәҹәк.+

5 Һәјатынызда пулпәрәстлијә
јер вермәјин,, нәјиниз варса,
она гане олун,- чүнки Алла�
дејиб: «Сәни �еч вахт атма-
рам, �еч вахт тәрк етмәрәм».¸

6 Буна ҝөрә дә биз ҹәсарәтлә
дејирик: «Је�ова дајағымдыр,
әсла горхмарам. Инсан мәнә
нә едә биләр?!»/

7 Сизә рә�бәрлик едәнләри
унутмајын.1 Онлар сизә Алла-
�ын сөзүнү данышыблар. Бу
гардашларын давранышынын
�ансы бә�рәләр ҝәтирдијини
диггәтлә мүша�идә едәрәк он-
ларын иманыны өрнәк ҝөтү-
рүн.À

8 Иса Мәси� дүнән, бу ҝүн
вә әбәдијјән ејнидир.

9 Мүхтәлиф јад тәлимләрә
ујуб јолунуздан азмајын, чүн-
ки үрәк гида илә� јох, Ал-
ла�ын лүтфү илә гүввәтләнсә
да�а јахшыдыр. Гидаја алудә
олан адам ондан бир хејир тап-
мајыб.3

10 Бизим елә бир гурбан-
ҝа�ымыз вар ки, чадырда мү-
гәддәс хидмәти иҹра едәнлә-
рин ондан гидаланмаға �аггы
јохдур.4 11 Ганы ҝүна� гурба-
ны кими баш ка�ин тәрәфин-
дән Ән мүгәддәс јерә ҝәтири-
лән �ејванларын леши дүшәр-
ҝәдән кәнарда јандырылыр.S

12 Она ҝөрә Иса да халгы
өз ганы иләm мүгәддәс етмәк
үчүн шә�әр дарвазасындан ба-
јырда әзаб чәкди. U 13 Ҝәлин
онун дашыдығы рүсвајчылы-
ғы үзәримизә ҝөтүрәк вә дү-
шәрҝәдән чыхыб она тәрәф
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ҝедәк.* 14 Чүнки јер үзүндә
бизим даими шә�әримиз јох-
дур, биз сәбирсизликлә ҝәлә-
ҹәкдәки шә�әри ҝөзләјирик.+

15 Белә исә, ҝәлин Исанын
васитәсилә �әр заман Алла-
�а мәд� гурбаны,, Онун адыны
бәјан едән- дилимизин бә�рә-
сини¸ тәгдим едәк. 16 Бундан
башга, јахшылыг етмәји, ва-
рынызы башгалары илә бө-
лүшмәји јаддан чыхартмајын,/

чүнки бу ҹүр гурбанлар Алла-
�а хошдур.1

17 Сизә рә�бәрлик едәнлә-
рә итаәт един,À онлара табе
олун,3 ахы онлар �есабат верә-
ҹәк адамлар кими ҝеҹә-ҝүндүз
сизин гејдинизә галырлар.4 Го-
јун онлар буну а�-зарла јох, се-
винҹлә етсинләр ки, сизә зә-
рәр дәјмәсин.

18 Биздән өтрү �әмишә дуа
един, чүнки виҹданымызын
тәмиз олдуғуна әминик, ахы
�әр са�әдә дүрүст олмаг истә-
јирик.S 19 Тезликлә јаныныза
гајыда билмәјим үчүн мәнә
ҝөрә дуа етмәјинизи хүсусилә
ха�иш едирәм.

20 Арзумуз будур ки, гојун-
ларын бөјүк чобаны* олан Аға-
мыз Исаны әбәди ә�дин ганы
васитәсилә дирилтмиш сүл�
Алла�ы 21 Онун ирадәсини
иҹра етмәк үчүн сизи �әр ҹүр
јахшы шејлә тәҹ�из етсин вә
Она мәгбул нә варса, Иса Мә-
си� васитәсилә биздә јетиш-
дирсин. Она әбәдијјән алгыш
олсун! Амин.

22 Гардашлар, сиздән риҹа
едирәм, бу ру�ландырыҹы сөз-
ләримә сәбирлә гулаг асын,
чүнки јаздығым бу мәк-
туб о гәдәр дә бөјүк дејил.
23 Ону да дејим ки, гарда-
шымыз Тимути �әбсдән бура-
хылыб. Әҝәр о, бу јахынларда
ҝәлсә, бирликдә сизи ҝөрмәјә
ҝәләҹәјик.

24 Сизә рә�бәрлик едән
гардашларын �амысына вә бү-
түн мүгәддәсләрә саламлары-
мы чатдырын. Италијадакы+

баҹы-гардашларын да сизә са-
ламы вар.

25 Алла�ын лүтфү �амыны-
за јар олсун!

�¿�D 57
* �Y 59B7
6�` 56B5>
5�b 8B58

+ + 55B5>
+ 56B66

, �, ;B56
˛+ 9>B58E 67

- �Y 5>B=

¸ ˛+ :=B7>E 75
Áj 58B6

/ �Y 56B57

1 �] 8B5<

À 5	V 9B56

3 ˚e 9B65
5�b 9B9

4 Á, 6>B6<

S 6�` 5B56
��������������������

�*¸ aºbdZ
* 5�b 9B8

+ Á, 6;B5

���
�
�
�¿�
�


�¿ ˛� 
 �

5 	*W*YW*` L5M
	mZ*-W*`* b*+ ÄÀbS`ÀZ
f\j+Àfb/S` L6—59M
	mZ*ZYmj SY*ZmZ /ÀUÀ`S L7M
Y*ZW* /SWÀUSZ L9—<M
�Àea ÄºZ*Ñ* ,À ¾WºYÀ
*]*`m` L58E 59M

ÁÀ` +S` Ä¾4ÀW ]*U
Udf*`m/*Z/m` L5:—5<M
	¾4º 1jS/S+ \Z*
ÀYÀW 1bYÀV L5=—69M

Ãº4ÄºUÀ +*f*Z */*Y L67E 68M

�*V ,À -ºad`ad4 /SZ/*`Wm- L6:E 6;M

6 �U`mOa1hVSWSV ÄºZ*Ñ/m` L5—57M
�*ZdZW*`mZ j*Ñm L<M

¿YÀWaS4 SY*Z ¾Wº/º` L58—6:M
ÅSZWÀ` /À SZ*Zm` ,À
-\`fdW*`mZ/*Z bS`ObS`
ÀaS`WÀ` L5=M

+`*ÑSY �1Ñ\,*ZmZ /\abd
*/W*Z/m L67M



1 Алла�ын вә Ағамыз Иса
Мәси�ин гулу Јагубдан* јер

үзүнә сәпәләнмиш он ики гә-
биләјә мәктуб:
Сизә салам олсун!
2 Гардашлар, үзләшдијиниз

мүхтәлиф сынаглары севинҹ-
лә гаршылајын.+ 3 Билин ки,
сынанмыш иманыныз сиздә
дөзүм �асил едир., 4 Гој дө-
зүм өз ишини тамамласын ки,
сиз камил вә �әр ҹә�әтдән сағ-
лам оласыныз, �еч нәдә әски-
јиниз олмасын.-

5 Әҝәр сизләрдән киминсә
�икмәти чатышмырса, гој �әр
кәсә сәхавәтлә вә гынамадан
верән¸ Алла�дан диләсин�/ вә
она вериләҹәк.1 6 Амма гој
иманла диләсин,À зәррә гә-
дәр дә шүб�ә етмәсин.3 Чүнки
шүб�ә едән адам күләјин гал-
дырыб ора-бура чырпдығы дә-
низ далғасына бәнзәр. 7 Гој
белә адам Је�овадан �еч нә
уммасын, 8 чүнки о, бүтүн
ишләриндә гәтијјәтсиз4 вә сә-
батсыз адамдыр.

9 Гој фағыр гардаш уҹал-
дылмасы илә,S 10 варлы исә
алчалдылмасы илә фәхр ет-
син,m чүнки варлы адам чөл
чичәји кими солуб ҝедәҹәк.
11 Неҹә ки ҝүнәш доғанда
онун јандырыб-јахан истиси
биткиләри гурудур, онларын

5B9 � �*fd/ /*SY* /SWÀaSZD

чичәкләри төкүлүр вә ҝөзәл-
лији итиб ҝедир, ејнилә, вар-
лы адам да иш-ҝүҹүнүн ичин-
дә солуб ҝедәҹәк.*

12 Сынаглара таб ҝәтирән
адам хошбәхтдир.+ Чүнки о,
бәјәнилиб Је�ованын Ону се-
вәнләрә вәд етдији, �әјат та-
ҹыны алаҹаг.- 13 Сынагларла
үзләшәндә гој �еч кәс: «Ал-
ла� мәни сынаға чәкир», — де-
мәсин, чүнки Алла� �еч кәси
писликлә сынамыр вә Онун
Өзүнү дә писликлә сынамаг
мүмкүн дејил. 14 Лакин �әр
кәс өз нәфси илә товланыб
алданараг сынаныр.¸ 15 Сон-
ра нәфс бојлу галыб ҝүна� до-
ғур, төрәдилмиш ҝүна� исә, өз
нөвбәсиндә, өлүмә апарыр./

16 Әзиз гардашларым, ал-
данмајын. 17 Һәр бир ҝөзәл
пај вә �әр бир камил не-
мәт јухарыдан,1 сәмави нурла-
рын Атасындан назил олур.À

О, көлҝә кими дәјишкән де-
јил.3 18 О, Өз ирадәсинә мү-
вафиг олараг, хилгәти арасын-
да бир нөв нүбар4 олмағымыз
үчүн бизи �әгигәт сөзү васи-
тәсиләS вар етди.

19 Әзиз гардашларым, бун-
лары унутмајын: �әр бир ин-
сан ешитмәјә �азыр олма-
лы, данышмағаm вә �ирсләнмә-
јә тәләсмәмәлидир. U 20 Чүн-
ки инсанын гәзәби ону Алла�
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гаршысында сале� етмир.*

21 Буна ҝөрә дә өзүнүзү �әр
ҹүр чиркабдан вә пислијин
�әр зәррәсиндән� тәмизләјин+

вә сизи хилас етмәјә гадир
олан сөзүн ичиниздә әкилмә-
синә �әлимликлә јол верин.

22 Һәм дә сөзүн иҹрачысы
олун,, јанлыш фикирләрә алда-
ныб ону тәкҹә ешитмәклә ки-
фајәтләнмәјин. 23 Ким Алла-
�ын сөзүнү ешидир, амма
әмәл етмирсә,- о, ҝүзҝүдә өз
сифәтинә бахан адама бәнзә-
јир. 24 О, өзүнә бахыр, сонра
чыхыб ҝедир вә дәр�ал ҝөрү-
нүшүнү унудур. 25 Анҹаг ка-
мил азадлыг ганунуна¸ диггәт-
лә бахан вә она бағлы галан
адам унутган динләјиҹи олма-
јыб ешитдикләринә әмәл ет-
дији үчүн өз ишиндә хошбәхт
олаҹаг./

26 Әҝәр кимсә диндар ол-
дуғуну дүшүнүр, амма дили-
ни ҹиловламырса,1 о, өз-өзүнү
алдадыр вә онун диндарлығы
бошдур. 27 Атамыз Алла�ын
гаршысында пак вә гүсурсуз
диндарлыг будур: чәтинлик-
ләрлә үзләшәнÀ јетимләрә3 вә
дул гадынлара4 гајғы ҝөстәрә-
сән вә өзүнү бу дүнјада ләкә-
сиз сахлајасан.S

2 Гардашлар, әҝәр сиз ајры-
сечкилик едирсинизсә, де-

мәк олармы ки, шанлы Аға-
мыз Иса Мәси�ин гојдуғу има-
на риајәт едирсиниз?m 2 Ахы
јығынҹағыныза бармагларына
гызыл үзүкләр тахмыш, ҝөзәл
либас ҝејинмиш бир адам, ејни
заманда әјниндә чиркли пал-
тар олан јохсул бир адам ҝи-
рәндә 3 сиз ҝөзәл либаслы-
ны хош үзлә гаршылајыб, она:
«Бујур, кеч јухары баша», јох-
сула исә: «Сән ајаг үстә дур»,
јахуд: «Кеч, кәтилимин јанын-
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да, јердә отур»,* — дејирсиниз-
сә, 4 мәҝәр бир-биринизи тә-
бәгәләрә ајырыб,+ әјри �өкм-
ләр чыхаран �акимләр олмур-
сунуз?,

5 Әзиз гардашларым, бир
гулаг асын. Мәҝәр Алла� дүн-
јанын ҝөзүндә јохсул оланла-
ры иманда зәнҝин олуб- Ону
севәнләрә вәд етдији Пад-
ша�лығын вариси олмаг үчүн
сечмәјиб?¸ 6 Сиз исә јохсулу
алчалдырсыныз. Мәҝәр сизә
зүлм едән, сизи дартыб мә�-
кәмәләрә апаран варлылар де-
јил?/ 7 Мәҝәр дашыдығыныз
о шәрәфли ады тә�гир едәнләр
варлылар дејил? 8 Әҝәр сиз
Мүгәддәс Јазыларда ганунла-
рын ша�ы олан «башгасыны
өзүнү севдијин кими сев»1 га-
нунуну иҹра едирсинизсә, чох
јахшы иш ҝөрүрсүнүз. 9 Јох
әҝәр ајры-сечкилик едирси-
низсә,À ҝүна� ишләјирсиниз
вә ганун сизи бир ҹинајәткар
кими итти�ам едир.3

10 Әҝәр кимсә бүтүн Гану-
на риајәт едиб, тәкҹә бир тә-
ләби позурса, белә адам бү-
түн ганунлары позмуш олур.4

11 Чүнки «зина етмә»S дејән
�әмчинин «гәтл етмә»m дејиб.
Буна ҝөрә дә әҝәр сән зина
етмир, лакин гәтл төрәдирсән-
сә, демәли, гануну позурсан.
12 Азад халгын ганунуU илә
мү�акимә едиләҹәк адамлар
кими данышын вә �әрәкәт
един. 13 Мәр�әмәт ҝөстәрмә-
јәнә рә�мсиз �өкм чыхарыла-
ҹаг.V Мәр�әмәт �өкм үзәриндә
зәфәр чалыр.

14 Гардашлар, әҝәр кимсә
дејир ки, иманы вар, анҹаг
онун јахшы әмәлләри јохдур-
са, бунун нә фајдасы?Ä Мәҝәр
белә иман ону хилас едә би-
ләр?W 15 Әҝәр бир гардашын,
јахуд баҹынын ҝејинмәјә пал-
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тары вә ҝүндәлик јемәји јох-
дурса 16 вә сизләрдән бири
онлара: «Сағ-саламат ҝедин,
исинин вә гарнынызы дојду-
рун», — дејир, амма мө�таҹ ол-
дуглары зәрури шејләри вер-
мирсә, бунун нә фајдасы?*

17 Ејнилә, иман да әмәлсиз
өлүдүр.+

18 Анҹаг кимсә дејә биләр:
«Сәнин иманын вар, мәним дә
әмәлим. Сән мәнә өз иманыны
әмәлсиз ҝөстәр, мән исә сәнә
иманымы әмәлдә ҝөстәрим».
19 Алла�ын тәк олдуғуна ина-
нырсан? Әҹәб едирсән! Ҹин-
ләр дә инаныр вә горхуларын-
дан тир-тир әсирләр., 20 Еј
дүшүнҹәсиз инсан, мәҝәр бил-
мирсән ки, әмәлсиз иман фај-
дасыздыр? 21 Мәҝәр атамыз
Ибра�им оғлу Ис�агы гурбан-
ҝа�ын үзәриндә тәгдим едән-
дән сонра әмәлләри сајәсиндә
сале� билинмәди?- 22 Ҝөрүр-
сән, онун иманы әмәлләрлә
мүшајиәт едилирди вә әмәл-
ләрлә дә тамамланды.¸ 23 Бе-
ләҹә, Мүгәддәс Јазылардакы:
«Ибра�им Је�оваја иман ҝә-
тирди вә буна ҝөрә сале� са-
јылды»/ сөзләри јеринә јетди
вә она «Је�ованын досту» де-
јилди.1

24 Ҝөрүндүјү кими, инсан
әмәлләри илә сале� билинир,
анҹаг иманла дејил. 25 Мә-
ҝәр фа�ишә Ра�аб да елчилә-
ри гонагпәрвәрликлә гаршы-
лајыб башга јолла өтүрәндән
сонра әмәлләри сајәсиндә са-
ле� билинмәди?À 26 Бәли,
ру�суз� бәдән өлү олдуғу ки-
ми,3 әмәлсиз иман да өлүдүр.4

3 Гардашларым, �амыныз
мүәллим олмаға тәләсмә-

јин. Билдијиниз кими, биз
мүәллимләр да�а сәрт мү�аки-
мә едиләҹәјик.S 2 Чүнки �әр

6B6: � �*fd/ ZÀeÀaaS4D

биримиз дәфәләрлә сә�в еди-
рик.* Сөзүндә сә�вә јол вермә-
јән камил инсандыр. Белә ин-
сан бүтүн бәдәнини јүјәнләмә-
јә гадирдир. 3 Атын ағзына
јүјән кечириб, ону рам еди-
рик вә беләҹә, бүтүн бәдә-
нини идарә едирик. 4 Һәмчи-
нин ҝүҹлү күләкләрин ҹөвлан
етдији суларда үзән нә�әнҝ
ҝәмиләрә бахын. Сүканчы он-
лары балаҹа сүканла истәдији
сәмтә јөнәлдир.

5 Дил дә бәдәнин кичи-
ҹик бир үзвүдүр, амма јаман
ловғаланыр. Бөјүк бир мешә-
ни јандырмаг үчүн бирҹә гы-
ғылҹым кифајәт едир. 6 Дил
дә бир аловдур.+ Бәдәнимизин
үзвләри арасында дил �агсыз-
лыгла долу бир дүнјадыр, чүн-
ки бүтүн бәдәни ләкәләјир, вә
инсанын �әјатыны ода салыр,
өзү исә Һинном вадисиндән�
аловланыр. 7 Һәр ҹүр вә�ши
�ејваны, гушу, сүрүнәни вә дә-
низ мәхлугуну рам етмәк мүм-
күндүр вә инсан онлары рам
етмишдир. 8 Дили исә �еч
кәс рам едә билмир. Дил гар-
шысыалынмаз бир бәладыр,
өлдүрүҹү зә�әрлә долудур.-

9 Биз диллә Атамыз Је�ова-
ја алгыш уҹалдыр, ејни заман-
да «Алла�ын бәнзәриндә» ја-
радылмыш адамлара¸ гарғыш
охујуруг. 10 Ејни ағыздан тә-
риф дә чыхыр, ләнәт дә.
Гардашларым, белә олмама-

лыдыр./ 11 Мәҝәр бир чеш-
мәдән �әм ширин, �әм аҹы
су ахыр? 12 Гардашлар, мә-
ҝәр әнҹир ағаҹы зејтун вә ја
үзүм мејнәси әнҹир верә би-
ләр?1 Шор гајнагдан да ширин
су ҝәлмәз.

13 Аранызда �икмәтли вә
дәрракәли кимдир? Гој буну
јахшы давраныш вә �икмәтә
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1 Иса Мәси�ин �әвариси
Бутрусдан* Понт, Галатија,

Каппадокија+, Асија вә Бити-
нијаја� сәпәләнмиш гәриблә-
рә, 2 Атамыз Алла�ын, бәси-
рәтилә итаәтли олмаг вә үзәр-
ләринә Иса Мәси�ин ганыны
чиләмәк үчүн ру�ла мүгәд-
дәсләшдирилән- сечилмишлә-
рә:¸

Гој сизә бағышланмыш лүтф
вә сүл� да�а да артсын.

3 Ағамыз Иса Мәси�ин Ата-
сы вә Алла�ына шүкүрләр ол-
сун! О, бөјүк мәр�әмәтинә
ҝөрә Иса Мәси�и дирилтмәк-
лә/ бизә јени �әјат вериб1 ҹан-
лы үмидәÀ говушдурду. 4 О,
бизә әбәди, ләкәсиз вә солмаз
мирас верди.3 Бу мирас си-
зин үчүн ҝөјдә горунуб сах-
ланылыр.4 5 Сиз өзүнүз дә
заманын сонунда ашкар ола-

5B5 � �SeSZSU*D

ҹаг хилас үчүн иманыныз
сајәсиндә Алла�ын ҝүҹү
илә �ифз олунурсунуз. 6 Сиз
буна чох севинирсиниз, �әр-
чәнд мүхтәлиф сынаглар уҹба-
тындан* бир мүддәт кәдәрлән-
мәли олурсунуз ки, 7 сынан-
мыш иманыныз+ одла сафлаш-
дырылан, лакин јенә дә мә�в
олан гызылдан гат-гат гијмәт-
ли олуб Иса Мәси�ин зү�урун-
да тәрифә, шө�рәт вә шәрәфә
лајиг ҝөрүлсүн., 8 Сиз ону
�еч вахт ҝөрмәмисиниз, буна
бахмајараг, ону севирсиниз.
Ону инди ҝөрмәсәниз дә, она
иман едирсиниз вә сөзлә тәс-
вир едилмәз бөјүк бир фәрә�,
севинҹ дујурсунуз, 9 чүнки
иманынызын �әдәфинә — хи-
ласа јетиширсиниз.-

10 Сизә бәхш едиләҹәк
лүтф �аггында габагҹадан хә-
бәр вермиш пејғәмбәрләр бу
хилас �аггында ҹидди ах-
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тарыш вә әтрафлы тәдгигат
апармышлар.* 11 Онлар ич-
ләриндәки ру�ун Мәси�лә бағ-
лы+ �ансы замана вә ја дөврә
ишарә етдијини дурмадан тәд-
гиг едирдиләр, чүнки бу ру�
онун әзаб чәкиб, сонра шө�-
рәтә јетишәҹәји �аггында га-
багҹадан шә�адәт верирди.
12 Онлара ачылмышды ки, өз-
ләринә јох, сизә хидмәт едир-
ләр, чүнки онларын хәбәр
вердији шејләр ҝөјдән ҝөндә-
рилмиш мүгәддәс ру�ун ва-
ситәсилә- инди сизә мүждәни
ҝәтирәнләр тәрәфиндән чат-
дырылмышдыр. Мәләкләр дә
бу шејләри дәрк етмәк арзу-
сундадырлар.

13 Буна ҝөрә дә ағлынызы
фәалијјәт үчүн гуршаглајын,¸

�әр вахт ајыг олун,/ үмидини-
зи Иса Мәси�ин зү�уру вахты
сизә ҝөстәриләҹәк лүтфә бағ-
лајын. 14 Итаәткар ушаглар
кими олун, вахтилә ҹа�иллик
ичиндә јашајаркән дахилиниз-
дә �өкм сүрмүш истәкләрә уј-
мајын. 15 Сизи чағырмыш
Мүгәддәс Алла� кими �әр
бир ишиниздә мүгәддәс олун,1

16 ахы јазылыб: «Мүгәддәс
олун, чүнки Мән мүгәддә-
сәм».À

17 Бундан әлавә, сиз �әр
кәси әмәлләринә ҝөрә, тә-
рәфкешлик етмәдән мү�аки-
мә едән3 Атаны чағырдығы-
ныз үчүн бу гүрбәтдә ја-
шајаркән Алла� горхусу илә
�әрәкәт един.4 18 Ахы би-
лирсиниз ки, сиз дәдә-бабала-
рыныздан галма пуч �әјат тәр-
зиндән гызыл вә ҝүмүш кими
фани шејләр васитәсилә јох,
19 Мәси�инS гүсурсуз вә лә-
кәсиз гузунунm ганына бәнзәр
гијмәтли ганы U илә азад едил-
мисиниз.V 20 Бәли, о, бәшә-
рин тәмәли гојуландан әввәл
сечилмишди,Ä анҹаг заманын

сонунда сиздән өтрү зү�ур
етди.* 21 Сиз ону дирилт-
миш+ вә шө�рәтә миндир-
миш, Алла�а- онун васитәси-
лә инанмысыныз ки, иманы-
ныз вә үмидиниз Алла�а ол-
сун.

22 Сиз �әгигәтә итаәт едиб
пакландыгдан сонра рија-
сыз гардашлыг мә�әббәти-
нә¸ са�иб олмусунуз. Буна
ҝөрә дә бир-биринизи сәми-
ми гәлбдән, �әрарәтлә севин./

23 Ахы сиз тәзәдән,1 чүрүјән
јох, вар олан әбәди Алла�ын
сөзү илә,À чүрүмәјән тохум-
дан3 доғулмусунуз. 24 Чүнки
«бүтүн бәшәр от кимидир, ҹа-
лалы чөл чичәји кимидир. От
гурујар, чичәк солуб төкүләр,
25 Је�ованын сөзү исә әбә-
ди галар».4 Һәмин «сөз» сизә
мүждәләнмишдир.S

2 Беләликлә, �әр ҹүр писли-
јиm, �ијләни, ријакарлығы,

пахыллығы вә шәр-бө�таны
кәнара гојун. 2 Анадан тәзә-
ҹә доғулмуш чаға кими U Алла-
�ын сөзүндәки саф сүдә гар-
шы ишта�а ојадын ки, онун
васитәсилә бөјүјүб хиласа је-
тишәсиниз.V 3 Ахы сиз Аға-
нын хејирха�лығыны дадмы-
сыныз.

4 Сиз она, инсанларын рәдд
етдији,Ä амма сечилмиш, Ал-
ла� үчүн гијмәтли оланW ҹан-
лы даша јахынлашанда 5 ҹан-
лы дашлар олан сизләрдән ру-
�ани евY тикилир ки, сиз мү-
гәддәс ка�инләр тајфасы олуб
Иса Мәси�ин васитәсилә Алла-
�а мәгбулZ ру�ани гурбан-
лар\ тәгдим едәсиниз. 6 Чүн-
ки Мүгәддәс Јазыларда јазы-
лыб: «Будур, Мән Сионда се-
чилмиш даш, гијмәтли ҝушә
дашыны гојурам. Она иман
едән �еч вахт пешман олмаја-
ҹаг».¾
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7 Беләликлә, иман едән

сизләр үчүн о, гијмәтлидир,
иман етмәјәнләр үчүнсә «бән-
наларын рәдд етдији даш*

күнҹүн әсас дашы»,+ 8 «бүд-
рәдән даш вә јыхан гаја»
олду., Беләләри сөзә итаәт
етмәдикләри үчүн бүдрәјир-
ләр. Онларын агибәти будур.
9 Анҹаг сиз «сечилмиш сој,
падша� вә ка�ин тајфасы, мү-
гәддәс халг,- Алла�ын мәхсу-
си үммәтисиниз»,¸ сизи гаран-
лыгдан Өз �ејрәтамиз нуруна
чағыранын/ «әзәмәтли сифәт-
ләрини бәјан етмәк» үчүн
сечилмисиниз.1 10 Бир вахт-
лар сиз халг дејилдиниз, инди
исә Алла�ын халгысыныз.À

Сизә мәр�әмәт ҝөстәрилмә-
мишди, инди исә мәр�әмәт
ҝөрдүнүз.3

11 Әзизләрим, гәриб вә мү-
вәггәти сакин4 олан сизләр-
дән риҹа едирәм: ҹаныныз-
ла савашанS ҹисмани истәк-
ләрдән узаг дурун.m 12 Баш-
га халгларын арасында бундан
сонра да нүмунәви давранын U

ки, сизә гара јаханлар јахшы
ишләринизи мүша�идә едибV

јохлама ҝүнүндә Алла�ы мәд�
етсинләр.

13 Ағанын хатиринә инсан
�акимијјәтләринә табе олун.Ä

Ән јүксәк вәзифә тутдуғуна
ҝөрә падша�аW, 14 јахуд пис
иш ҝөрәнләри ҹәзаландырмаг,
јахшы иш ҝөрәнләриY исә мү-
кафатландырмаг үчүн падша�
тәрәфиндән ҝөндәрилмиш �а-
кимләрә табе олун. 15 Чүн-
ки Алла� истәјир ки, сиз јах-
шы ишләринизлә наданлыгла
данышан ағылсызлары сусду-
расыныз.Z 16 Азад адамлар
кими јашајын,\ Алла�ын гул-
лары¾ олдуғунуз үчүн азадлы-
ғыныздан пис әмәлләр үчүн
пәрдә кими истифадә етмә-

јин.* 17 Һәр ҹүр инсана �өр-
мәт един,+ бүтүн гардашлығы
севин,, Алла�дан горхун,- пад-
ша�а �өрмәт бәсләјин.¸

18 Гој нөкәрләр ағаларына
табе олсунлар, өзү дә тәкҹә
хејирха� вә мүлајим оланлара
јох, разы салмаг чәтин олан-
лара да лајигинҹә �өрмәт бәс-
ләсинләр./ 19 Чүнки кимсә
Алла� гаршысында виҹданы-
ны тәмиз сахламагдан өтрү
әзаблара гатлашыр вә �агсыз-
лыға мәруз галырса, бу, тәгди-
рәлајигдир.1 20 Әҝәр сиз ҝү-
на� иш ҝөрдүјүнүз үчүн дөјү-
лүр вә буна гатлашырсыныз-
са, бу сизә нә газандырыр?À

Анҹаг јахшы иш ҝөрдүјүнүз
үчүн әзаб чәкирсинизсә вә
буна дөзүрсүнүзсә, бу, Алла�а
мәгбулдур.3

21 Сиз мә�з бунун үчүн
чағырылмысыныз. Ахы Мә-
си� дә сизин уғрунузда әзаб
чәкди4 вә сизә нүмунә гојду
ки, онун изи илә ҝедәсиниз.S

22 О, �еч бир ҝүна� ишлә-
мәмишди,m ағзындан јалан сөз
чыхмамышды. U 23 О, тә�ги-
рә тә�гирлә ҹаваб вермир-
ди.V Әзаб чәкәндәÄ кимсәјә
�әдә-горху ҝәлмирди, лакин
өзүнү адил ҺакимәW тапшы-
рырды. 24 О, ҝүна�ларымы-
зы өз бәдәниндә дашыјыбY ди-
рәјин үзәринә апардыZ ки, биз
ҝүна� үчүн өлүб сале�лик
үчүн јашајаг. «Сиз онун ја-
ралары илә шәфа тапдыныз».\

25 Сиз јолуну азмыш гојунлар
кими идиниз,¾ анҹаг инди ҹа-
нынызы горујан чобанын] вә
нәзарәтчинин јанына гајытды-
ныз.

3 Сиз дә, еј гадынлар, әрлә-
ринизә табе олун` ки, Ал-

ла�ын сөзүнә итаәт етмәјән
әрләриниз 2 сизин исмәтли
јашајышынызы вә дәрин �өр-
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мәтинизи ҝөрүб,* давранышы-
нызла сөзсүз фәт� едилсин-
ләр.+ 3 Гој бәзәјиниз за�ири
шејләр — сач дүзүмү, гы-
зыл зинәтләр,, дәбдәбәли ли-
баслар јох, 4 Алла�ын ҝөзүн-
дә чох гијмәтли олан сакит вә
�әлим ру�ун- чүрүмәјән либа-
сыны ҝејмиш дахили варлығы-
ныз олсун. 5 Гәдимдә Алла-
�а үмид едән мүгәддәс гадын-
лар да әрләринә табе олараг
өзләрини мә�з бу ҹүр бәзә-
мишләр. 6 Мәсәлән, Сара Иб-
ра�имә «ағам» дејәрәк она
итаәт едирди.¸ Әҝәр сиз дә
јахшылыг едир вә горхуја
дүшмүрсүнүзсә,/ онун өвлад-
ларысыныз.

7 Еј әрләр, �әр бириниз �ә-
јат јолдашынызла анлајышла
давранын. Гадын да�а зәиф
варлыг� олдуғу үчүн она �өр-
мәт гојун1 ки, дуаларынызын
гаршысыны �еч нә кәсмәсин.
Ахы сиз дә онларла бирликдә
Алла�ын лүтфү илә верилән
�әјат әнамынын варисисиниз.À

8 Нә�ајәт, �амыныз �әмфи-
кир3, бир-биринизин дәрдинә
шәрик, гардашсевән, шәфгәт-
ли4 вә тәвазөкарS олун.
9 Пислијә писликлә,m тә�гирә
тә�гирлә ҹаваб вермәјин,U әк-
синә, хејир-дуа илә ҹаваб ве-
рин,V ахы сиз бунун үчүн ча-
ғырылмысыныз, беләҹә, немәт
са�иби олаҹагсыныз.

10 «Һәјаты севән вә хош
ҝүн ҝөрмәк истәјән гој дилини
шәрдән сахласынÄ вә дилинә
јалан сөз ҝәтирмәсин. 11 Гој
о, шәрдән чәкинибW јахшылыг
етсинY вә сүл�ә ҹан атсын.Z

12 Чүнки Је�ованын ҝөзү са-
ле�ләрин үстүндәдир вә гула-
ғы онларын јалварышларыны
ешидир.\ Анҹаг Је�ова үзүнү
шәр иш ҝөрәнләрдән дөндә-
рир».¾

7B; � ÁÀ`eÀZB -*+D

13 Доғрудан да, әҝәр јах-
шылыға ҹан атырсынызса,
ким сизә пислик едә биләр?*

14 Сале�лик уғрунда әзаб
чәксәниз дә, сиз хошбәхтси-
низ.+ Онлары горхуја салан
шејләрә ҝөрә горхмајын� вә
нара�ат олмајын., 15 Мәси�и
бир Аға кими үрәјиниздә мү-
гәддәс тутун, сиздән иза�ат
тәләб едән �әр кәсин гаршы-
сында үмидинизи мүдафиә ет-
мәјә �азыр олун, анҹаг буну
�әлимликлә- вә дәрин �өрмәт-
лә един.¸

16 Виҹданынызы тәмиз сах-
лајын/ ки, сизи писләјәнләр
Мәси�ин давамчысы кими нү-
мунәви давранышынызы1 ҝө-
рәндә утансынлар.À 17 Чүн-
ки Алла�ын изни илә јах-
шылыг едәрәк әзаб чәкмәк3

пислик едиб әзаб чәкмәк-
дән јахшыдыр.4 18 Ахы сале�
инсан олан Мәси� дә гејри-
сале�ләрин уғрундаS ҝүна�-
лардан өтрү бир дәфә өлдүm

ки, сизи Алла�а јахынлашдыр-
сын.U О, ҹисмән өлдүрүлдү,V

ру� олараг дирилди.Ä 19 Сон-
ра ҝедиб зинданда олан ру�а-
ни варлыглараW тәблиғ етди�.
20 Бунлар гәдимдә, Ну�ун дөв-
рүндә ҝәми тикилиб гуртара-
наҹан,Y Алла�ын сәбирлә ҝөз-
ләдији вахт итаәтсизлик ет-
миш ру�ани варлыглардыр.Z

Һәмин ҝәмидә бир нечә адам,
јәни сәккиз нәфәр судан сағ-са-
ламат чыхмышды.\

21 Инди дә буна охшар бир
шеј, вәфтиз� мөвҹуддур. Вәф-
тиз (бәдәнин кирдән тәмиз-
ләнмәси јох, тәмиз виҹдан-
дан өтрү Алла�а диләк)¾ сизи
Иса Мәси�ин дирилмәси васи-
тәсилә хилас едир. 22 О, ҝөјә
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галхандан сонра Алла�ын са-
ғында әјләшди;* мәләкләр, �а-
кимијјәтләр вә гүввәләр она
табе едилди.+

4 Беләликлә, Мәси� ҹисмән
әзаб чәкдији, үчүн сиз дә

ејни дүшүнҹә илә� сила�ла-
нын. Чүнки ҹисмән әзаб чә-
кән инсан да�а ҝүна� ет-
мир.- 2 Белә инсан галан өм-
рүнү инсани истәкләр үчүн
јох,¸ Алла�ын ирадәси үчүн ја-
шајыр./ 3 Јетәр ки, сиз кеч-
мишдә халгларын истәји илә
отуруб-дурур,1 азғын �әрәкәт-
ләрә�, әјјашлыға, кеф мәҹлис-
ләринә, сәрхошлуға вә мән-
фур бүтпәрәстлијә гуршаныр-
дыныз.À 4 Онлар мәәттәл га-
лырлар, ахы сиз артыг
онларла бирликдә �әмин поз-
ғунлуг ҝирдабына гачмырсы-
ныз. Буна ҝөрә дә барәниздә
пис данышырлар.3 5 Онлар
дириләри вә өлүләри мү�аки-
мә етмәјә �азыр оланын гар-
шысында ҹаваб верәҹәкләр.4

6 Мә�з елә буна ҝөрә дә мүж-
дә өлүләрә бәјан едилмишдиS

ки, онлар инсанларын ҝөзүн-
дә ҹисмән мү�акимә едилсин-
ләр, анҹаг Алла�ын ҝөзүндә
ру�ән јашаја билсинләр.

7 Һәр шејин сону јахындыр.
Буна ҝөрә дә сағламдү-
шүнҹәли олунm вә дуаја �әми-
шә өнәм верин. U 8 Анҹаг �әр
шејдән зијадә бир-биринизи
�әрарәтлә севин,V чүнки мә-
�әббәт чохлу ҝүна�ын үстүнү
өртүр.Ä 9 Бир-биринизә де-
јинмәдән гонагпәрвәрлик ҝөс-
тәрин.W 10 Һәр кәс алдығы
әнама әсасән, Алла�ын мүх-
тәлиф јолларла ифадә олунан
лүтфүнүн нүмунәви нөкәрба-
шысы кими бир-биринә хид-

8B5 � �*fd/ -ÀbSUUÀbWÀE À4YWÀD 8B7 � �*O
fd/ *+m`am4 ÑÀ`ÀVÀbWÀ`ÀD �dZD *a1WÄ1O
U* LÆÀY Ñ*W/*MD �º¸Àb/À w*4¸mZWm-x a¾O
4ºZÀ +*fD

мәт етсин.* 11 Данышан гој
Алла�ын мүгәддәс сөзләрини
данышантәк данышсын; хид-
мәт едән гој Алла�ын вердији
ҝүҹә архаланараг хидмәт ет-
син.+ Беләҹә, Алла� �әр шејдә
Иса Мәси� васитәсилә уҹала-
ҹаг., Ҹалал вә гүдрәт әбәдиј-
јән Она мәхсусдур. Амин.

12 Әзизләрим, гәрибә бир
шеј баш верирмиш кими, ба-
шыныза ҝәлән одлу-аловлу
сынаглара тәәҹҹүбләнмәјин.-

13 Әксинә, Мәси�ин әзабла-
рына бир белә шәрик олдуғу-
нуз үчүн севинин.¸ Онда Мә-
си�ин ҹалалы зү�ур едәндә
севиниб-шадланаҹагсыныз./

14 Әҝәр сизи Мәси�ин адына
ҝөрә тә�гир едирләрсә, хош-
бәхтсиниз,1 чүнки шәрәф ру-
�у, јәни Алла�ын ру�у үзәри-
низдәдир.

15 Тәки сизләрдән �еч ким
гатил, оғру, ҹани вә ја баш-
галарынын ишинә гарышан
адам кими әзаб чәкмәсин.À

16 Әҝәр инсан мәси�и ола-
раг әзаб чәкирсә, гој утанма-
сын,3 әксинә, бу ады дашыды-
ғы үчүн Алла�а шүкүр етсин.
17 Һөкм Алла�ын евиндән
башлајаҹаг вә бунун вахты ар-
тыг јетишди.4 Әҝәр �өкм биз-
дән башлајаҹагса,S ҝөр Алла-
�ын мүждәсинә итаәт етмә-
јәнләрин ахыры неҹә олаҹаг?m

18 «Әҝәр сале� ҝүҹ-бәла илә
хилас олурса, ҝөр кафирлә-
ри вә ҝүна�карлары нә ҝөзлә-
јир?!» U 19 Буна ҝөрә дә гој
Алла�ын изни илә әзаб чәкән-
ләр јахшы ишләр ҝөрәрәк өз-
ләрини сәдагәтли Јарадана
тапшырсынлар.V

5 Мән бир ағсаггал, Мәси�ин
әзабларынын ша�иди вә

бәлли олаҹаг шө�рәтә шәрик
олан адам кимиÄ араныздакы
ағсаггаллардан риҹа едирәм:
2 Алла�ын сизә әманәт етди-
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1 Иса Мәси�ин гулу вә �әва-
рисиШимон Бутрусдан Ал-

ла�ымызын вә Хиласкарымыз
Иса Мәси�ин сале�лији сајә-
синдә бизимлә ејни дәјәрли
иманы газанмышлара:

2 Гој сизә бағышланмыш
лүтф вә сүл� Алла�ымызы
вә Ағамыз Исаны таныдыг-
ҹа да�а да артсын.* 3 Чүн-
ки бизи Өз әзәмәт вә кәрамә-
ти илә чағыранын ила�и гүд-
рәти Ону танымағымыз васи-
тәси илә мөмин �әјат сүрмәк
үчүн лазым олан �әр шеји
бизә бәхш етди.+ 4 О, бунлар
васитәсилә бизә дәјәрли вә
мө�тәшәм вәдләр вериб, ки,
сиз онларын сајәсиндә шә�вә-
тин баш алыб ҝетдији позғун
дүнјадан гуртулуб ила�и тә-
биәтә говушасыныз.-

5 Буна ҝөрә сиз дә вар ҝүҹү-
нүзлә чалышараг,¸ иманынызы
алиҹәнаблыгла,/ алиҹәнаблы-
ғы елмлә,1 6 елми тәмкинлә,
тәмкиниÀ дөзүмлә, дөзүмү мө-
минликлә,3 7 мөминлији гар-
дашлыг севҝиси илә, гардаш-
лыг севҝисини мә�әббәтлә та-
мамлајын.4 8 Әҝәр бүтүн бун-
лар сиздә варса вә да�а да
артырса, сиз Ағамыз Иса Мәси-
�и танымагда фәалијјәтсиз вә
бә�рәсиз галмајаҹагсыныз.S

9 Әҝәр кимдәсә бунлар јох-
дурса, о, кордур, ҝөзүнү
нура бағлајыб�m вә кечмиш ҝү-
на�ларындан тәмизләндијини
унудуб. U 10 Гардашлар, буна
ҝөрә дә алдығыныз дәвәтиV вә
Алла� тәрәфиндән сечилдији-
низи доғрултмаг үчүн вар гүв-
вәнизлә чалышын. Буну етсә-
низ, �еч вахт јыхылмајаҹаг-
сыныз.Ä 11 Онда Ағамыз вә
Хиласкарымыз Иса Мәси�инW

әбәди Падша�лығынын гапы-
сы үзүнүзә ҝениш ачылаҹаг.Y

5B= � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB V\`/d`E Ä¾4WÀ`S
4ÀSe/S`D

12 Бу сәбәбдән мән бунла-
ры сизә даима хатырлатмаг
нијјәтиндәјәм. Һәрчәнд сиз
бунлары јахшы билирсиниз вә
сиздә олан �әгигәтдә мө�кәм
дурмусунуз. 13 Јенә дә, нә
гәдәр ки бу ҹисимдәјәм�,* белә
�есаб едирәм ки, бунлары сизә
дөнә-дөнә хатырлатмаг+ доғру
оларды. 14 Ахы Ағамыз Иса
Мәси�ин мәнә билдирдији ки-
ми, артыг бу бәдәндә јашама-
ғыма чох аз галыб., 15 Буна
ҝөрә дә инди әлимдән ҝәләни
едирәм ки, мән ҝедәндән сон-
ра сиз бунлары �әмишә өзүнү-
зә хатырладасыныз.

16 Биз сизә Ағамыз Иса Мә-
си�ин гүдрәти вә �үзуру�
�аггында данышаркән мә�а-
рәтлә ујдурулмуш рәвајәтлә-
рә әсасланмырдыг. Биз онун
е�тишамынын шәхсән ша�иди
олмушуг.- 17 Мө�тәшәм ҹа-
лал она: «Бу, Мәним севимли
Оғлумдур. Мән ондан чох ра-
зыјам»,¸ — сөзләрини чатды-
рандан сонра о, Атасы Алла�-
дан шәрәф вә шө�рәт алды.
18 Бәли, биз онунла бирликдә
мүгәддәс дағда оларкән ҝөјдән
назил олан бу сөзләри ешит-
мишдик.

19 Беләликлә, биз пејғәм-
бәрлик сөзүнүн доғрулуғу-
на да�а да әмин олмушуг
вә сиз дүз едирсиниз ки, сә-
�әр ачылыб дан улдузу/ чыха-
надәк гаранлыгда, јәни үрәји-
низдә чыраг1 кими ишыг сачан
бу сөзә диггәт јетирирсиниз.
20 Ахы сиз јахшы билирси-
низ ки, Мүгәддәс Јазылардакы
�еч бир пејғәмбәрлик киминсә
шәхси фикирләриндән доғма-
јыб. 21 Чүнки пејғәмбәрлик
�еч вахт инсан истәји илә меј-
дана ҝәлмәјиб,À инсанлар мү-
гәддәс ру� тәрәфиндән јөнәл-
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диләрәк Алла�дан ҝәлән сөз-
ләри данышыблар.*

2 Исраил халгынын арасын-
да јаланчы пејғәмбәрләр

олдуғу кими, сизин араныз-
да да јаланчы мүәллимләр
пејда олаҹаг.+ Онлар хәлвәтҹә
иман јыхан тәригәтләр јарада-
ҹаг, онлары сатын алмыш, са-
�ибдән үз дөндәрәҹәк вә белә-
ҹә, мә�вләрини сүрәтләндирә-
ҹәкләр. 2 Бундан башга, бир
чохлары онларын азғынлығы-
ны�- тәглид едәҹәк вә беләлә-
ринә ҝөрә �әгигәт јолу пис-
ләнәҹәк.¸ 3 Онлар сизи сахта
сөзләрлә алдадыб тама�кар-
лыгла өз мәгсәдләри үчүн ис-
тифадә едәҹәкләр. Онлар үчүн
чохдан кәсилмиш �өкм/ лән-
ҝимәдән ҝәлир, �әлаклары јат-
мыр.1

4 Алла� ҝүна�а батмыш мә-
ләкләрә рә�м етмәјибÀ онлары
Тартара�3 атараг �өкмә гәдәр
зүлмәт гаранлығын зәнҹир-
ләриндә� сахлајыр;4 5 гәдим-
дә алла�сызлар дүнјасыны ҹә-
засыз гојмајыбS ону дашгында
мә�в едәркән сале�лик ҹарчы-
сы олан Ну�уm вә онунла бәра-
бәр једди нәфәри хилас етди; U

6 Сәдум вә Әмурә шә�әрләри-
нә �өкм кәсибV онлары күлә
чевирәрәк алла�сызлара баш-
ларына ҝәләҹәк шејләри әјани
шәкилдә ҝөстәрди,Ä 7 ганун
танымајан адамларын азғын-
лығына ҝөрә әзаб чәкән сале�
Луту исә гуртарды,W 8 ахы бу
сале� адам онларын арасын-
да ҝүнбәҝүн јашајаркән тө-
рәтдикләри ганунсуз әмәллә-
ри ҝөрүб-ешидирди, онун са-
ле� үрәји ағрыјырды. 9 Бәли,
Је�ова мөмин бәндәләри сы-
наглардан неҹә гуртармағы,Y

6B6 � �*fd/ *+m`am4Wm¸mZmD �dZD *a1WO
Ä1U*D �º¸Àb/À w*4¸mZWm-x a¾4ºZÀ +*fD
6B8 � �º¸ÀbÀ +*fD � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB -dO
UdW*`mZ/*D

насале�ләри исә, әләлхүсус
башгаларынын бәдәнини ләкә-
ләмәк истәјәнләри* вә башчы-
лары сајмајанлары+ 10 мә�в
олаҹаглары �өкм ҝүнүнә гә-
дәр неҹә сахламағы јахшы би-
лир.,

Онлар дикбашдыр, өзбашы-
надырлар. Горхуб-чәкинмәдән
шәрәф са�ибләрини писләјир-
ләр, 11 �албуки гүввәтдә вә
гүдрәтдә гат-гат үстүн олан
мәләкләр Је�ованын өнүндә�
онлары писләјиб мү�акимә ет-
мирләр.- 12 Бу адамлар туту-
луб мә�в олмаг үчүн доғул-
муш, шүурсуз, сөвги-тәбии
�әрәкәт едән �ејванлара бән-
зәјирләр. Онлар баша дүш-
мәдикләри шејләр барәсиндә
пис данышырлар.¸ Тутдуглары
мә�ведиҹи јол онлары мә�в
едәҹәк, 13 етдикләри пислик-
ләрин �аггыны алаҹаглар.
Онлар �әтта ҝүнүн ҝүнор-

та чағы өз нәфсләрини �әзз
ала-ала дојуздурурлар./ Он-
лар аранызда ләкә вә ејиб-
ләрдир, сизин зијафәтләрдә
јејиб-ичәркән өз јалан тәлим-
ләриндән ләззәт алырлар.1

14 Онларын ҝөзү даима зинаÀ

ахтарыр вә ҝүна�дан дојмур.
Онлар сәбатсызлары јолдан
чыхарырлар. Онларын үрә-
ји тама�карлыгда пүхтәләшиб.
Онлар мәлун өвладлардыр.
15 Бу адамлар дүз јолдан сап-
дылар; �агсызлыг муздуну се-
вән3 Баур оғлу Бәләмин4 јо-
луну тутдулар. 16 О, ҹинајә-
тинә ҝөрә тәнбе� едилди.S

Дилсиз-ағызсыз јүк �ејваны
инсан сәси илә данышыб онун
ағылсыз нијјәтинә мане олду.m

17 Бунлар гурумуш чешмә,
шиддәтли күләклә говулан ду-
мандыр. Онлары зүлмәт га-
ранлыг ҝөзләјир.U 18 Онлар
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ловға-ловға бош сөзләр даны-
шыр, азғын әмәлләри илә га-
ранлыг ичиндә јашајанларын
әлиндән тәзәликҹә гуртулан-
ларын нәфсини* ширникдирә-
рәк онлары тәләјә салырлар.+

19 Өзләри чүрүклүјүн гулу
ола-ола онлара азадлыг вәд
едирләр., Ахы мәғлуб олан
галибин гулу олур.- 20 Әҝәр
Ағамыз вә Хиласкарымыз Иса
Мәси�и танымагла бу дүнјанын
чиркиндән азад оландан¸ сон-
ра онлар јенидән чиркаба га-
јыдыб мәғлуб олурларса, онда
ахырлары әввәлләриндән да�а
бетәр олур./ 21 Сале�лик јо-
луну таныјандан сонра он-
лара әманәт едилмиш мүгәд-
дәс әмрдән үз дөндәрмәкдән-
сә, ону �еч өјрәнмәсәјдиләр он-
лар үчүн да�а јахшы оларды.1

22 Беләләри �аггында «көпәк
гусдуғунун үстүнә, чимизди-
рилмиш донуз палчыгда ағна-
маға гајыдыр» мәсәли јериндә
дејилиб.À

3 Әзиз гардашларым, бу,
сизә јаздығым икинҹи мәк-

тубдур. Биринҹи мәктубда ол-
дуғу кими, сизә мүәјјән шеј-
ләри хатырлатмаг3 мәгсәдилә
зе�нинизи ојатмаға чалышы-
рам. 2 Мүгәддәс пејғәмбәр-
ләрин габагҹадан сөјләдиклә-
рини, �әмчинин Ағамызын вә
Хиласкарымызын �әвариләри-
низ васитәсилә вердији әмрлә-
ри �еч вахт унутмајын. 3 Сиз
јахшы билирсиниз ки, ахыр-
заманда кинајә илә данышан
ришхәндчиләр пејда олаҹаг.
Онлар истәкләринин једәјин-
дә ҝедиб4 4 дејәҹәкләр: «Бәс
�аны онун вәд едилмиш �үзу-
ру�?S Ахы дәдә-бабаларымыз
өлүм јухусуна ҝедәндән бәри
�әр шеј јарадылышдан та ин-
дијәдәк олдуғу кими дурур».m

7B8 � Áº4d` — YºÀUUÀZ U1`/À \WY*D �º¸ÀO
bÀ +*fD

5 Онлар бу �әгигәтә билә-
билә ҝөз бағлајырлар ки, гә-
дим заманларда ҝөј вә сујун
ортасында олуб Алла�ын сөзү
илә судан чыхмыш јер вар
иди.* 6 Бунларын васитәсилә
о вахт мөвҹуд олан бәшәр
дашгын сулары алтында га-
лыб мә�в олмушду.+ 7 Инди-
ки ҝөјләр вә јер дә �әмин
сөз васитәсилә алла�сызла-
рын мә�в едиләҹәји �өкм ҝү-
нүнүн алову үчүн сахланы-
лыр.,

8 Әзизләрим, сиз исә бир
шеји нәзәрдән гачырмајын ки,
Је�ованын ҝөзүндә бир ҝүн
мин ил кими, мин ил исә бир
ҝүн кимидир.- 9 Је�ова бәзи-
ләринин дүшүндүјү кими, Өз
вәдини јеринә јетирмәјә ҝе-
ҹикмир.¸ Хејр! О, сизә сә-
бир едир, чүнки �еч кәсин
мә�в олмасыны истәмир, әкси-
нә, истәјир ки, �амы төвбәјә
ҝәлсин./ 10 Је�ованын ҝүнү1

оғру кими ҝәләҹәк.À О ҝүн ҝөј-
ләр сүрәтлә, ҝурулту илә ке-
чиб ҝедәҹәк,3 ҝөјүн вә јерин
көзәрмиш үнсүрләри әријиб
төкүләҹәк, јер вә онун үзәрин-
дә ҝөрүлән ишләр ифша олуна-
ҹаг.4

11 Бүтүн бунлар белә мә�в
олаҹагса, ҝөрүн сиз мүгәддәс
јашајыш вә мөминлик бахы-
мындан неҹә инсан олмалысы-
ныз, 12 Је�ованын ҝүнүнү�
бәрк-бәрк јадда сахлајыб ҝөз-
ләмәлисиниз.S О ҝүн ҝөјләр
аловланыб мә�в олаҹагm вә үн-
сүрләр шиддәтли истидән әри-
јәҹәк! 13 Биз исә Онун вәди-
нә ҝөрә јени бир ҝөј вә јени
јер ҝөзләјирик, U орада сале�-
лик мәскунлашаҹаг.V

14 Буна ҝөрә дә әзизлә-
рим, бүтүн бунлары ҝөзләјәр-
кән вар ҝүҹүнүзлә чалышын
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бизимлә вә�дәтдә� оласыныз.
Бу вә�дәтимиз �әм дә Ата вә
Онун Оғлу Иса Мәси�ләдир.*

4 Бүтүн бунлары севинҹимиз
там олсун дејә, јазырыг.

5 Ондан ешидиб сизә бил-
дирдијимиз хәбәр будур: Ал-
ла� нурдур+ вә Онда зәр-
рә гәдәр дә гаранлыг јохдур.
6 Әҝәр биз: «Онунла вә�дәтдә-
јик», — дејиб гаранлыгда јерији-
риксә, онда јалан данышыр
вә �әгигәт јолунда јеримирик.,

7 О, нурда олдуғу кими, биз
дә нурда јеријириксә, демәли,
бир-биримизлә вә�дәтдәјик вә
Онун Оғлу Исанын ганы бизи
бүтүн ҝүна�лардан тәмизлә-
јир.-

8 Әҝәр: «Биздә ҝүна� јох-
дур», — дејириксә, онда өзү-
мүзү алдадырыг¸ вә гәлби-
миздә �әгигәт јохдур. 9 Әҝәр
ҝүна�ларымызы етираф еди-
риксә, О, сәдагәтли вә адил ол-
дуғундан ҝүна�ларымызы ба-
ғышлајаҹаг вә бизи �әр
ҹүр әјриликдән тәмизләјәҹәк./

10 Әҝәр: «Ҝүна� ишләмәми-
шик», — дејириксә, Ону јалан-
чы едирик вә Онун сөзү гәлби-
миздә јохдур.

2 Әзиз балаларым! Бунлары
сизә јазырам ки, �еч бир

ҝүна� иш тутмајасыныз. Әҝәр
кимсә бир ҝүна� иш тут-
са, Атанын јанында сале� олан
Иса Мәси�1 кими јардымчы-
мыз� вар. 2 О, тәкҹә бизим
ҝүна�ларымызыÀ дејил, бү-
түн дүнјанын ҝүна�ларыны
өртән3 кәффарә гурбаныдыр.4

3 Әҝәр онун әмрләринә риајәт
едириксә, демәли, ону таныјы-
рыг. 4 «Мән ону таныјырам»
дејиб онун әмрләринә риајәт
етмәјән адам јаланчыдыр вә
белә адамда �әгигәт јохдур.

5B7 � �*fd/ YºjbÀ`ÀVD 6B5 � �*fd/ ,ÀO
VSWSYS4D

5 Амма онун сөзүнә әмәл едән
адамда Алла� мә�әббәти, доғ-
рудан да, камиллијә чатмыш-
дыр.* Бунун сајәсиндә онун-
ла вә�дәтдә олдуғумузу били-
рик.+ 6 Онунла вә�дәтдә ол-
дуғуну дејән онун ҝетдији
јолла јеримәлидир.,

7 Әзиз гардашларым, мән
сизә јени јох, лап әввәлдән ал-
дығыныз кө�нә әмри јазырам.-

Бу кө�нә әмр ешитдијиниз
сөздүр. 8 Бунунла белә, сизә
јени әмр — �әм онун риајәт ет-
дији, �әм дә сизин риајәт ет-
дијиниз әмри јазырам, чүнки
гаранлыг кечиб ҝедир, �әгиги
нур исә артыг шәфәг сачыр.¸

9 Нурда олдуғуну сөјлә-
јиб гардашына нифрәт едән/

адам �әлә дә гаранлыгдадыр.1

10 Гардашыны севән нурда га-
лырÀ вә ону бүдрәдәҹәк �еч
нә јохдур. 11 Амма гардашы-
на нифрәт едән гаранлыгдадыр
вә гаранлыгда јеријир.3 Гаран-
лыг ҝөзләриникор етдији үчүн
о, �ара ҝетдијини билмир4.

12 Сизә јазырам, әзиз бала-
лар, чүнки онун ады наминә
ҝүна�ларыныз бағышланыб.S

13 Сизә јазырам, аталар, чүн-
ки әзәлдән вар оланы таны-
мысыныз. Сизә јазырам, ҹа-
ванлар, чүнки сиз Шәрирә га-
либ ҝәлмисиниз.m Сизә јазы-
рам, ушаглар, чүнки сиз Атаны
танымысыныз. U 14 Сизә јазы-
рам, аталар, чүнки сиз әзәл-
дән вар оланы танымысыныз.
Сизә јазырам, ҹаванлар, чүн-
ки сиз ҝүҹлүсүнүз,V Алла�ын
сөзү ичиниздәдирÄ вә сиз Шә-
рирә галиб ҝәлмисиниз.W

15 Дүнјаны вә дүнјадакы
шејләри севмәјин.YДүнјаны се-
вән адамын гәлбиндә Ата-
ја мә�әббәт јохдур,Z 16 чүн-
ки дүнјадакы �әр шеј — ҹис-
мин истәји,\ ҝөзләрин истәји¾

вә варын нүмајишә гојулма-
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сы� Атадан дејил, дүнјадан-
дыр. 17 Дүнја өз истәкләри
илә бәрабәр кечиб ҝедир,* Ал-
ла�ын истәјини јеринә јетирән
исә әбәди јашајыр.+

18 Балалар, бу сон саат-
дыр. Ешитдијиниз кими, Мә-
си� әлеј�дары ҝәлир, вә артыг
чохлу Мәси� әлеј�дары пеј-
да олуб.- Бундан билирик ки,
сон саатдыр. 19 Онлар ара-
мыздан чыхыблар, лакин би-
зим кими дејилдиләр;¸ әҝәр би-
зим кими олсајдылар, бизим-
лә галардылар. Онлар арамыз-
дан она ҝөрә чыхдылар ки,
�амынын бизим кими олмады-
ғы мәлум олсун./ 20 Сиз Мү-
гәддәс Алла� тәрәфиндән мәс�
олунмусунуз;1 �амыныз �әги-
гәти билирсиниз. 21 Сизә �ә-
гигәтиÀ билмәдијиниз үчүн јох,
әксинә, билдијиниз үчүн јазы-
рам. Һәм дә она ҝөрә ки, �әги-
гәтдән јалан доғмур.3

22 Исанын Мәси� олдуғу-
ну инкар едән јаланчы дејил-
сә, бәс нәдир?4 Атаны вә Оғу-
лу инкар едән Мәси� әлеј�да-
рыдыр.S 23 Оғулу инкар едән
Ата илә вә�дәтдә дејил.m Оғу-
ла инандығыны ачыг-ашкар
ҝөстәрән U исә Ата илә вә�дәт-
дәдир.V 24 Сизә ҝәлинҹә, гој
лап әввәлдән ешитдикләриниз
сиздә јашасын.Ä Лап әввәлдән
ешитдикләриниз сиздә јаша-
јарса, сиз �әм Оғул, �әм дә Ата
илә вә�дәтдә галаҹагсыныз.
25 Үстәлик,Онун бизә вәди бу-
дур: әбәди �әјат.W

26 Бүтүн бу јаздыгларым
сизи аздырмағаҹә�д ҝөстәрән-
ләр барәсиндәдир. 27 Сизә
ҝәлдикдә исә, Ондан алдығы-
ныз мәс�Y сиздәдир вә кимсә-
нин сизи өјрәтмәсинә е�тијаҹ
јохдур. Ондан алдығыныз мәс�
�әгигәтдир, јалан дејил, о сизә

6B5: � �*fd/ SZa*ZmZ ¾4 ,*`m SWÀ W\,O
¸*W*ZY*amD

�әр шеји өјрәдир.* О, сизи өј-
рәтдији кими, сиз дә сизи
мәс� едәнлә вә�дәтдә галын.+

28 Беләликлә, әзиз балалар,
онунла вә�дәтдә галын ки, о
зү�ур едәндә алныачыглыгла
данышабиләк, вә онун �үзуру�
заманы өнүндә хәҹаләт чәкмә-
јәк. 29 Онун сале� олдуғуну
билирсинизсә, сале� ишләр ҝө-
рәнин дә, Алла�ын өвлады ол-
дуғуну билирсиниз.-

3 Ҝөрүн Атамыз бизә неҹә дә
бөјүк мә�әббәт бәхш едиб¸

ки, биз Онун өвладлары адла-
нырыг!/ Биз, доғрудан да,
Онун өвладларыјыг. Буна ҝөрә
дә дүнја бизи танымыр,1 чүн-
ки Алла�ы танымамышдыр.À

2 Әзизләрим, инди биз Алла-
�ын өвладларыјыг,3 амма ҝә-
ләҹәкдә неҹә олаҹағымыз �әлә
бәлли дејил.4 Бирҹә ону били-
рик ки, О зү�ур едәндә биз
Онун кими олаҹағыг, чүнки
Ону олдуғу кими ҝөрәҹәјик.
3 Буна үмиди олан �әр кәс
пакланыбS Онун кими пак
олур.

4 Ҝүна� ишләјән адам га-
нунсузлуг едир, она ҝөрә ки,
ҝүна� ганунсузлугдур. 5 Сиз
�әм дә билирсиниз ки, о, ҝү-
на�ларымызы јумагm үчүн ҝәл-
мишди; онда ҝүна� дејилән
шеј јохдур. 6 Онунла вә�дәт-
дә олан адам ҝүна� ишләмир. U

Ҝүна� ишләјән адам ону нә
ҝөрмүш, нә дә танымышдыр.
7 Әзиз балалар, гој �еч ким
сизи аздырмасын; Мәси� сале�
олдуғу кими, сале� иш ҝөрән
дә сале� адамдыр. 8 Ҝүна�
ишләјән адам исә Иблисдән-
дир, чүнки Иблис башланғыҹ-
дан ҝүна� ишләјир.V Алла�ын
Оғлу мә�з Иблисин ишләрини
дағытмаг үчүн ҝәлмишди.Ä
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9 Алла�ын өвлады олан

адам ҝүна� ишләмир,* чүнки
онда Алла�ын тохуму вардыр.
Алла�ын өвлады олдуғу үчүн
белә адам ҝүна� ишләр ҝөрә
билмәз.+ 10 Алла�ын өвлад-
ларыны вә Иблисин өвладла-
рыны белә танымаг олар: са-
ле� иш ҝөрмәјән вә гардашы-
ны севмәјән Алла�дан дејил.,

11 Әввәлдән ешитдијиниз сөз
будур: биз бир-биримизи сев-
мәлијик.- 12 Шәрирдән олан
вә гардашыны өлдүрән Габил
кими олмамалыјыг.¸ О, гарда-
шыны нә үчүн өлдүрдү? Чүн-
ки өз әмәлләри пис,/ гардашы-
нынкы исә сале� иди.1

13 Гардашлар, дүнјанын си-
зә нифрәт етдијинә тәәҹ-
ҹүбләнмәјин.À 14 Биз өлүм-
дән �әјата кечдијимизи били-
рик,3 чүнки гардашларымызы
севирик.4 Гардашыны севмәјән
өлү вәзијјәтдә галыр.S 15 Гар-
дашына нифрәт едән гатил-
дирm вә сиз билирсиниз ки, �еч
бир гатилин әбәди �әјаты јох-
дур. U 16 Биз мә�әббәтин нә
олдуғуну онун өз ҹаныны уғру-
музда фәда етмәсиндән өјрән-
дик;V биз дә гардашларымыз
уғрунда ҹанымызы фәда етмә-
јә борҹлујуг.Ä 17 Амма фира-
ван јашајан адам гардашынын
корлуг чәкдијини ҝөрүб ондан
шәфгәтини әсирҝәјирсә, белә
адамда Алла� мә�әббәти неҹә
јашаја биләр?W 18 Әзиз бала-
лар, ҝәлин бир-биримизи сөз-
дә, дилдә јох,Y әмәлдәZ, �әгигә-
тән севәк.\

19 Бундан �әгигәт әсилли
олдуғумузу биләҹәјик. Үрәји-
миз бизи бир шеј үстә гына-
са, ону Алла�ын мә�әббәтинә
инандыраҹағыг, 20 чүнки Ал-
ла� үрәјимиздән бөјүкдүр вә
�әр шеји билир.¾ 21 Әзизлә-
рим, әҝәр үрәјимиз бизи гына-
мырса, онда Алла�а ҹәсарәтлә

мүраҹиәт едә биләрик* 22 вә
нә диләсәк, алырыг,+ чүнки
Онун әмрләринә риајәт едиб
ҝөзүндә хош олан ишләр ҝөрү-
рүк. 23 Онун әмри будур ки,
Оғлу Иса Мәси�ин адына ина-
наг, вә бизә вердији әмрә
әмәл едиб бир-биримизи се-
вәк.- 24 Үстәлик, Онун әмрлә-
ринә әмәл едәнОнунла вә�дәт-
дәдир вә О Өзү дә белә адам-
ла вә�дәтдәдир;¸ Онун бизим-
лә вә�дәтдә олдуғуну исә бизә
вердији ру�ун сајәсиндә били-
рик./

4 Әзизләрим, ешитдијиниз
�әр вә�јә� инанмајын.1

Вә�јләрин Алла�дан олуб-ол-
мадығыны јохлајын,À чүнки
дүнјада чохлу јаланчы пејғәм-
бәр пејда олуб.3

2 Алла�дан ҝәлән вә�ји
белә танымаг олар: Иса Мәси-
�ин инсан ҹисминдә ҝәлдији-
ни тәсдиг едән вә�ј Алла�дан-
дыр.4 3 Исаны гәбул етмәјән
вә�ј исә Алла�дан дејил.S Бу,
Мәси� әлеј�дарынын ил�ам-
ландырдығы вә�јдир. Сиз бу
вә�јин дүнјаја ҝәләҹәјини
ешитмисинизm вә о, артыг дүн-
јададыр. U

4 Әзиз балалар, сиз Алла�-
дансыныз вә белә адамлара
галиб ҝәлмисиниз,V чүнки си-
зинлә вә�дәтдә ОланÄ бу дүн-
ја илә вә�дәтдә оландан бөјүк-
дүр.W 5 Онлар дүнјадандыр-
лар;Y буна ҝөрә дә дүнјанын
дилиндә данышырлар вә дүн-
ја онлара гулаг асыр.Z 6 Биз
исә Алла�даныг. Алла�ы таны-
мыш инсан бизә гулаг асыр,\

Алла�дан олмајан исә бизә гу-
лаг асмыр.¾ Һәгигәтдән до-
ған вә�јләри вә јаландан доған
вә�јләри беләҹә ајырд едирик.]

7 Әзизләрим, ҝәлин бир-би-
римизи севәк,` чүнки мә�әб-
бәт Алла�дандыр, севән инсан
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13 Алла�ын Оғлунун адына

инанан* сизләрә јазырам ки,
әбәди �әјата+ са�иб олду-
ғунузу биләсиниз. 14 Алла-
�ын өнүндә әминлијимиз бу-
дур:, Онун ирадәсинә мүва-
фиг нә диләјириксә, О ешидир.-

15 Онун �әр бир диләјимизи
ешитдијини билириксә, дилә-
дијимиз шејләри алаҹағымызы
да билирик, чүнки Ондан истә-
мишик.¸

16 Әҝәр кимсә гардашынын
өлүмә апармајан бир ҝүна�
иш тутдуғуну ҝөрүрсә, ондан
өтрү Алла�а дуа етсин вә Ал-
ла� өлүмә апармајан ҝүна� иш
тутмуш о адама �әјат верә-
ҹәк./ Өлүмә апаран ҝүна� да
вар.1 Белә ҝүна� �аггында дуа
етмәји демирәм. 17 Сале�ли-

јә зидд �әр ҹүр �әрәкәт ҝү-
на�дыр,* бунунла белә, өлүмә
апармајан ҝүна� вар.

18 Биз билирик ки, Алла-
�ын өвлады олан адам ҝүна�
ишләмир, Алла�ын Оғлунун
ҝөзү онун үстүндәдир вә Шә-
рир� ону әлә кечирә билмәз.+

19 Биз билирик ки, биз Алла�-
даныг, бүтүн дүнја исә Шәри-
рин әлиндәдир., 20 Буну да
билирик ки, Алла�ын Оғлу ҝә-
либ- вә �агг Олан барәдә елмә
јетишмәк үчүн бизә дәрракә
вериб. Биз �агг Оланла Оғлу
ИсаМәси�ин сајәсиндә вә�дәт-
дәјик.¸ О, ҝерчәк Алла� вә әбә-
ди �әјатдыр./ 21 Әзиз бала-
лар, өзүнүзү бүтләрдән гору-
јун.1

9B5< � �ÀZS "1Ub*ZD

�¿�D 9
* �Ñ 6>B75
+ 5�Ñ 5B6
, + 8B5:
5�Ñ 7B65

- �a 59B6=
¸ �V 55B57
�Ñ 58B57

/ �- 9B59
5�Ñ 5B=

1 �b 56B75
�` 7B6=
�V 56B5>
+ :B8O:
+ 5>B6:

��������������������

�*¸ aºbdZ
* 5�Ñ 7B8
+ �Ñ 5;B59

, �b 57B5=
�V 8B:
�Ñ 56B75

- 5
Y 7B5:
¸ �Ñ 5;B6>E 65

/ �Ñ 5;B7

1 5�` 5>B58

1 Мән ағсаггалдан, үрәкдән
севдијим вә тәкҹә мәним јох,
�әгигәти биләнләрин �амысы-
нын севдији сечилмиш ханы-
ма вә онун ушагларына мәк-
туб. 2 Бу мә�әббәт �амымыз-
да јашајан вә әбәдијјән бизим-
лә галаҹаг �әгигәтдән доғур.
3 Һәгигәт вә мә�әббәтлә јана-
шы, Атамыз Алла�дан вә Онун
Оғлу Иса Мәси�дән ҝәлән

лүтф, мәр�әмәт вә сүл� дә би-
зимлә олаҹаг.

4 Сәнин ушагларындан бә-
зиләринин Атамыздан алды-
ғымыз әмрә ујғун олараг, �ә-
гигәт јолунда јеридикләрини
билмәк мәни чох севиндирир.*

5 Инди исә, ханым, сәндән ха-
�иш едирәм ки, бир-бири-
мизи севәк. (Сәнә јаздығым
әмр јени дејил, әввәлдән ал-
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дығымыз әмрдир.)* 6 Мә�әб-
бәт исә Онун әмрләринә ујғун
јашамаг демәкдир.+ Бу, сизин
әввәлдән ешитдијиниз �әмин
о әмрдир. Мә�әббәтлә јашама-
ға давам един. 7 Чүнки дүн-
јада Иса Мәси�ин ҹисимдә
ҝәлдијини гәбул етмәјән, чох-
лу јаланчы пејда олуб.- Бу ҹүр
фикирләшән јаланчыдыр, Мә-
си� әлеј�дарыдыр.¸

8 Диггәтли олун ки, чәк-
дијимиз зә�мәтин бә�рәси-
ни итирмәјиб мүкафатынызы
бүтөв аласыныз./ 9 Мәси�ин
тәлимләриндән кәнара чыхыб
онлара риајәт етмәјән адамын
Алла�ла мүнасибәти јохдур.1

Бу тәлимләрә риајәт едәнин
исә �әм Ата, �әм дә Оғулла мү-
насибәти вар.* 10 Әҝәр ким-
сә сизә бу тәлимлә ҝәлмир-
сә, ону евинизә бурахмајын+

вә саламламајын. 11 Чүнки
ону саламлајан онун пис әмәл-
ләринә шәрик олур.

12 Сизә дејиләси �әлә чох
сөзүм вар, лакин бунлары сизә
кағыз вә мүрәккәблә чатдыр-
маг истәмирәм. Севинҹиниз
долғун олсун дејә, јаныныза
ҝәлиб сизинлә үз-үзә даныша-
ҹағыма үмид едирәм.

13 Сечилмиш баҹынын
ушаглары сәнә салам ҝөндә-
рир.

* �Ñ 57B78
�Ñ 59B56
5�b 8B<
5�Ñ 6B;

+ �Ñ 58B65
5�Ñ 6B9

, 5�Ñ 8B6
- �b ;B59
Á, 6>B6=E 7>
6	V 6B7E ;
6�b 6B5
�Ñ 6B6

¸ 5�Ñ 6B5<E 66
5�Ñ 8B7
�/ 8

/ + 5>B79
1 �Ñ 58B:
�Ñ 59B:
7�Ñ =

��������������������

�*¸ aºbdZ
* + 7B58
5�Ñ 6B67

+ �Z 5;B6O9
�Y 5:B5;
5�` 9B55

1 Мән ағсаггалдан үрәкдән
севдијим әзиз гардашым Гаја
мәктуб.

2 Әзиз гардашым, сәнә Ал-
ла�дан ҹан сағлығы диләји-
рәм, �әм дә дуа едирәм ки, иш-
ләрин �әмишәки кими �әр ҹә-
�әтдән аванд олсун. 3 Бура
ҝәлән гардашлар сәнин �әги-
гәтә садиг галдығыны даны-
шанда мән чох севиндим. Ша-
дам ки, сән даима �әгигәт
јолунда јеријирсән.* 4 Мәним
үчүн ушагларымын �әгигәт јо-
лунда јеридикләрини билмәк-

дән бөјүк хошбәхтлик� ола
билмәз.*

5 Әзиз гардашым, �әтта та-
нымадығын гардашлар үчүн
�әр бир иши сәдагәтлә ҝөрүр-
сән.+ 6 Онлар јығынҹаг гар-
шысында сәнин мә�әббәтин-
дән данышдылар. Ха�иш еди-
рәм онлары Алла�ымыза лајиг
тәрздә јола саласан., 7 Чүн-
ки онлар Онун ады наминә
јола чыхыб башга халгларын
адамларындан �еч бир шеј

8 � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB +SWYÀV/ÀZ /*Ñ* h\f
jºV`*ZWm- ºhºZ aÀ+À+ \W* +SWYÀ4D
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ҝөтүрмәдиләр.* 8 Белә гар-
дашлары гонагпәрвәрликлә
гәбул етмәк бизим борҹумуз-
дур+ ки, �әгигәт јолунда әмәк-
даш олаг.,

9 Јығынҹаға бәзи шејләр
јазмышдым, амма араларында
башчылыг етмәји севән- Диот-
реф биздән �еч нәји �өрмәтлә
гәбул етмир.¸ 10 Буна ҝөрә
дә, әҝәр ҝәлсәм, онун ишләри-
нин, бизи писләдијинин үстү-
нү ачаҹағам./ Бу азмыш кими,
о, �әм өзү гардашлары �өр-
мәтлә гәбул етмир,1 �әм дә он-
лары гәбул етмәк истәјәнләрә
әнҝәл төрәдиб онлары јығын-
ҹагдан говмаға чалышыр.

11 Әзиз гардашым, писдән
јох, јахшыдан нүмунә ҝөтүр.À

Јахшылыг едән Алла�дан-
дыр.* Пислик едән исә Алла-
�ы ҝөрмәмишдир.+ 12 Демет-
ри �аггында исә �амы јахшы
данышыр вә онун �әгигәт јо-
лунда јеримәси буну тәсдиг
едир. Биз дә бу дејиләнләри
тәсдигләјирик вә сән сөзүмү-
зүн доғру олдуғуну билирсән.

13 Сәнә дејиләси �әлә чох
сөзүм вар, лакин бунлары мү-
рәккәб вә гәләмлә јазмаг ис-
тәмирәм. 14 Үмид едирәм ки,
тезликлә сәни ҝөрәҹәјәм, онда
үз-үзә данышарыг.
Саламат гал!
Бурадакы достлар сәнә са-

лам ҝөндәрирләр. Мәним сала-
мымы бир-бир орадакы дост-
лара чатдыр.

* 5�` =B55E 56

+ �b 5>B85
�Y 66
5�b 8B=

, �Y 56B57

- Á, 6>B6=E 7>

¸ �Y 56B5>
�] 6B7
+ 57B5;

/ ˛+ 5>5B9
�a :B5:E 5=

1 Á, 59B69E 6;
˚e :B65
�] 6B5=
�W 8B;

b 5B9

À �Y 56B=
5�b 7B55
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�*¸ aºbdZ
* 5�Ñ 7B=

+ 5�Ñ 7B:E 5>

1 Иса Мәси�ин гулу, Јагу-
бун* гардашы Јә�удадан Ата-
мыз Алла� тәрәфиндән се-
вилән вә Иса Мәси� үчүн го-
рунуб сахланылан+ чағырыл-
мышлара, мәктуб.

2 Гој сизә бағышланмыш
мәр�әмәт, сүл� вә мә�әббәт
да�а да артсын.

3 Әзизләрим, чох истәјир-
дим ки, сизә үмуми хиласы-
мыз барәсиндә јазым,- амма
бу мәктубумда сизи мүгәд-

дәсләрә �әмишәлик верилмиш
иман уғрунда ҹидди мүбари-
зә апармаға* тәшвиг етмәји ла-
зым билдим. 4 Чүнки араны-
за Мүгәддәс Јазылар тәрәфин-
дән �өкмү чохдан кәсилмиш
бәзи адамлар ҝирибләр. Бун-
лар азғынлыг�+ етмәк үчүн
Алла�ымызын лүтфүнү бә�а-
нәјә чевирән, �әмчинин јеҝанә
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са�ибимиз вә Ағамыз Иса Мә-
си�ә гаршы хәјанәт едән ал-
ла�сыз адамлардыр.*

5 Бүтүн бунлары јахшы
билдијинизә бахмајараг, сизә
хатырлатмаг истәјирәм ки,
Је�ова халгыны Мисирдән+

гуртарса да, сонрадан иман-
сызлыг едәнләри мә�в етди.,

6 Һәмчинин әзәл мөвгеләри-
ни горумајыб, онлара мүна-
сиб мәканы тәрк едән мә-
ләкләри- бөјүк ҝүнүн мә�кә-
мәси үчүн гаты зүлмәт ичиндә
әбәди буховларда сахлајыр.¸

7 Сәдум, Әмурә вә әтраф шә-
�әрләр дә аҹҝөзлүклә әхлаг-
сызлыг едиб гејри-тәбии шә�-
вәтләринин далынҹа дүшүрдү-
ләр./ Онлар сөнмәз атәш ҹә-
засы чәкмәклә бизә бир ибрәт
нүмунәси олмушлар.1

8 Бүтүн бунлардан сонра бу
адамлар да хүлјалара ујараг
ҹисми мурдарлајыр, �акимијјә-
ти сајмыр, шәрәф са�ибләрин-
дән тә�гирлә данышырлар.À

9 Һәтта баш мәләк3 Микајыл4

Мусанын ҹәсәдиS барәсиндә
Иблислә мүба�исә едәндә ону
тә�гирамиз сөзләрлә итти�ам
етмәјә ҹүрәт етмәди,m садәҹә
деди: «Гој Је�ова сәни мә�кум
етсин». U 10 Амма бу адамлар
баша дүшмәдикләри шејләр
�аггында тә�гирлә данышырV

вә шүурсуз �ејванлар кими
сөвги-тәбии анладыглары шеј-
ләрләÄ өзләрини позғунлаш-
дырырлар.

11 Вај онларын �алына! Он-
лар ГабилинW јолу илә ҝетди-
ләр, газанҹ уғрунда БәләминY

јанлыш јолуну тутдулар, Га-
рунZ кими, үсјанкар нитглә-
риндә мә�в олдулар.\ 12 Он-
лар достлуг мәҹлисләриниздә
сизинлә јејиб-ичәркән суалты
гајалар кимидирләр.¾ Онлар
горху билмәдән гарын отаран
чобанлар,] күләјин ора-бура

апардығы бош булудлар,* бар-
сыз, гуп-гуру гурумуш, көкүн-
дән гопарылмыш пајыз ағаҹ-
ларыдырлар. 13 Өз абырсыз-
лыглары илә көпүкләнән
ҹошгун дәниз далғаларына,+

сәрҝәрдан улдузлара бәнзәјир-
ләр. Онлар үчүн гаты зүлмәт
әбәди олараг �азыр дурур.,

14 Адәмдән сонра једдинҹи
нәсилдә доғулмуш Һәнуг- он-
лар �аггында пејғәмбәрлик ет-
мишди: «Будур, Је�ова он мин-
ләрлә мүгәддәс мәләји илә
ҝәлди¸ ки, 15 �амы үзәриндә
�өкмүнү иҹра етсин/ вә бүтүн
алла�сызлары горхуб-чәкин-
мәдән ҝөрдүкләри пис ишлә-
ринә ҝөрә, Алла� горхусу ол-
мајан ҝүна� са�ибләрини Она
гаршы дедикләри бүтүн биа-
бырчы сөзләрә ҝөрә итти�ам
етсин».1

16 Бунлар дејинҝән,À даи-
ма талеләриндән наразы,
өз нәфсләри далынҹа дүшән
адамлардыр.3 Онларын дилин-
дән ловғалыг төкүлүр, мән-
фәәт хатиринә башгаларына
јалтагланырлар.4

17 Сиз исә, әзизләрим,
Ағамыз Иса Мәси�ин �ә-
вариләринин әввәлҹәдән де-
дикләри сөзләри јадыныза са-
лын. 18 Онлар сизә дејир-
диләр: «Заманын сонунда өз
бәд нәфсләринин далынҹа дү-
шән ришхәндчиләр пејда ола-
ҹаг».S 19 Бунлар араја нифаг
салан,m нәфсани, ру�анилик-
дән� мә�рум адамлардыр.
20 Сиз исә, әзиз гардашлар,
өзүнүзү сон дәрәҹә мүгәд-
дәс иманынызын тәмәли үзә-
риндә мө�кәмләндирмәклә вә
мүгәддәс ру�ла дуа етмәклә, U

21 Ағамыз Иса Мәси�ин әбә-
ди �әјата апаран мәр�әмә-
тини ҝөзләјәркәнV Алла�ын
мә�әббәтиндән ајрылмајын.Ä
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22 Бундан әлавә, шүб�әлә-
ри оланлара* гаршы мәр�әмәт
ҝөстәрин;+ 23 онлары алов-
дан гапыб чыхарараг хилас
един., Диҝәрләринә мәр�әмәт
ҝөстәрин, ејни заманда бә-
дәнин мурдарладығы палтара
икра� един вә өзүнүздән муға-
јат олун.-

24 Сизи јыхылмагдан гору-
ја билән вә Өз шәрәфли �үзу-
руна бөјүк севинҹлә, ләкәсиз*

ҝәтирә билән Хиласкарымыза,
тәк Алла�а ешг олсун! 25 Ҹа-
лал, әзәмәт, гүдрәт вә �аки-
мијјәт Ағамыз Иса Мәси� васи-
тәсилә әзәлдән әбәдијјәтә гә-
дәр Онун олсун. Амин.
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1 Иса Мәси�дән ҝәлән вә�ј.
Алла� тезликлә баш ве-

рәҹәк �адисәләри гулларына*

ҝөстәрмәк+ үчүн бу вә�ји Иса-
ја верди. О, мәләјини ҝөндә-
риб онун васитәсилә бу вә�ји
рәмзләрлә гулу Јә�јаја, верди.
2 Јә�ја да бүтүн ҝөрдүкләри-
нә — Алла�ын сөзүнә вә Иса
Мәси�ин шә�адәтинә шә�адәт
етди. 3 Бу пејғәмбәрлик сөз-

ләрини уҹадан охујан, онлары
ешидән вә орада јазыланлара
әмәл едән адам хошбәхтдир,*

чүнки вахт јахындыр.
4 Јә�јадан Асија әјаләтин-

дәки� једди јығынҹаға:+

5B8 � ZÆSW/À �aSU* ÀU*WÀbS Se*/ÀaS
*WbmZ/* �aSU* -SbÀaS U\fE �\Y* SY]1O
`SU*amZmZ +S` ÀU*WÀbS ZÀ4À`/À bdbdO
Wd`D ÁÀYSZ À`*4S Ñ*WOÑ*4m`/* 
º`VSUÀO
/À U1`WÀjS`D

56 �*/mZE \¸W*Z dj*¸m ,À À3/*Ñ* L5—:M
�SV*UmW À3/*Ñ* SWÀ ,d`djd` L;—56M
¿3/*Ñ* U1`À *bmWm` L=M
+WSa ,*fbmZmZ *4 \W/d¸dZd
+SWS` L56M

¿3/*Ñ* -*/mZm bÀ-S+ 1/S` L57—5;M

57 ˙ÀZS4/ÀZ hmf*Z U1//S+*jWm ,ÀÑjS
Ñ1U,*Z L5—5>M
�1`SZ bÀ`VSZ/ÀZ hmf*Z SVS+dUZd4Wd
Ñ1U,*Z L55—57M
�1//S+*jWm Ñ1U,*ZmZ ad`ÀbS L58E 59M
�ÀÑjS Ñ1U,*ZmZ ZSj*Zm ,À
`À-ÀYS L5:—5<M

58 �d4d ,À 588 >>> L5—9M
¹h YÀWÀUSZ ÄÀbS`/SUS fÀ+À`WÀ` L:—56M
Ã¾UºZ º4º SWÀ dhd+ Yº3/À ÄÀbS`ÀZ
YÀWÀV L:E ;M

�ÀaSÑSZ U\WdZ/* ¾WÀZWÀ`
+ÀfbSU*`/m`W*` L57M
�1`/ÀVS SVS +ShSZ L58—6>M

59 �1//S +ÀW* ÄÀbS`ÀZ U1//S YÀWÀV L5—<M
�da*ZmZ ,À �d4dZdZ Y*ÑZmam L7E 8M

5: �WW*ÑmZ -À4À+S SWÀ /\Wd U1//S
Æ*Y L5—65M
�À4À+WÀ /\Wd Æ*YW*` U1`À L6ME
/ÀZS4À L7ME h*UW*`* ,À
+dW*-W*`* L8—;ME ÄºZÀjSZ
º4À`SZÀ L<E =ME ,ÀÑjS Ñ1U,*ZmZ
b*fbmZ* L5>E 55ME
�À`*b h*UmZ* L56—5:ME
Ñ*,*U* +\j*W/mWm` L5;—65M
�WW*ÑmZ �`Y*Ä1/\Z/*Vm
YºÑ*`S+ÀaS L58E 5:M

5; w�¾UºV �*+SWÀx hmf*`mW*Æ*-
Ñ¾VY L5—5<M

�WO-m`Ym4m Ñ1U,*ZmZ +1WSZ/À
\bd`Ydj +¾UºV e*ÑSjÀ L5—7M
�ÀÑjS Ñ1U,*Z wÀ,,ÀWWÀ` \WYdj/dE
SZ/S U\f/d`E *YY* /S+aS4 -dUd/*Z
hmfY*- º4`À/S`x L<M
�Z +dUZd4 �d4d SWÀ
,d`dj*Æ*- L56—58M
�*ÑSjÀUÀ ZSe`Àb 1/ÀÆÀV L5:E 5;M

5< w�¾UºV �*+SW UmfmW/mx L5—<M
w˚U f*W-mYE \Z/*Z hmfmZx L8M

�*+SWÀ Ä¾`À U*a bdb*ZW*` L=—5=M
�*+SWSZ UmfmWY*amZ* Ä¾`À Ä¾U/ÀVS
a1,SZÆ L6>M
�*+SW /*j VSYS /ÀZS4À
*bmW*Æ*- L65—68M

5= Á¾VYWÀ`SZÀ Ä¾`À �*Ñ* *W-mj
1/SZ L5—5>M
�d4dZdZ b\U ÄºZº L;—=M

�¸ *bmZ +1WSZ/ÀVS *bWm L55—5:M
�WW*ÑmZ +¾UºV 4SU*eÀbS L5;E 5<M
�ÀÑjS Ñ1U,*Z YÀ¸Wd+ 1/SWS` L5=—65M

6> "1Ub*Z 5>>> SWWSUÀ +df\,W*Zm` L5—7M
�SZ SW À`4SZ/À �ÀaSÑWÀ
Ñ¾VY`*ZWm- 1/ÀZWÀ` L8—:M
"1Ub*Z +d`*fmWm`E a\Z`* YÀÑ,
1/SWS` L;—5>M
½WºWÀ` *¸ b*fbmZ -*`jmamZ/*
YºÑ*VSYÀ \WdZd`W*` L55—59M

65 �1ZS Ä¾U ,À U1ZS U1` L5—<M
�`bm- ¾WºY \WY*U*Æ*- L8M
ÁÀ` j1US bÀ4À 1/S`ÀY L9M

�1ZS �1`daÀWSYSZ bÀa,S`S L=—6;M

66 ÁÀU*b adUd *f*Z h*U L5—9M
�1VdZ L:—65M
ÃÀWI ÁÀU*b adUdZd Ñ*,*Um Ä¾bº` L5;M
ÃÀWE �¸*Ym4 a* L6>M

�¿�D 5
* �Y 7B;
�Ñ ;B7E 8

+ ˙Z 6B6<
, �b 5>B6
�` 5B5=
�Ñ 65B6>

��������������������

�*¸ aºbdZ
* ˛+ 5B6
�V 55B6<
�Ñ 57B5;
�- 5B66

+ �Ñ 5B55

1643 �¿Á� �À4YdZ—5B8



Вар Олан, Вар Олмуш вә Зү-
�ур Едәҹәкдән,* Онун тахты
гаршысындакы једди ру�дан+

вә 5 Садиг ша�ид,, Илкин ди-
рилән,- дүнја ша�ларынын
Ша�ы¸ олан Иса Мәси�дән ҝә-
лән лүтф вә сүл� сизинлә ол-
сун.
Бизи севәнә,/ өз ганы ба�а-

сына ҝүна�ларымыздан азад
едәнә,1 6 бизи өз Алла�ы вә
Атасына мәхсус падша�À вә ка-
�ин3 едәнә әбәдијјәт боју шө�-
рәт вә гүдрәт нәсиб олсун!
Амин.

7 О, булудларла ҝәләҹәк.4

Ону �амы, о ҹүмләдән онун бә-
дәнини дешәнләр өз ҝөзү илә
ҝөрәҹәк. Дүнјанын бүтүн тај-
фалары кәдәрләнәҹәк вә ондан
өтрү башларына дөјәҹәкләр.S

Бәли, бу, белә дә олаҹаг. Амин.
8 Је�ова Алла� белә дејир:

«Мән Алфа вә Омегајам�,m Вар
Олан, Вар Олмуш вә Зү�ур
Едәҹәк, Гүдрәт Са�иби U Мә-
нәм».

9 Исанын јолундаV сизинлә
падша�лыға шәрик оланÄ вә
�әр ҹүр әзијјәтәW дөзмәјә �а-
зыр оланY мән, гардашыныз
Јә�ја, Алла� �аггында даныш-
дығыма вә Иса �аггында ша-
�идлик етдијимә ҝөрә Пат-
мос дејилән бир адада идим.
10 Мән мүгәддәс ру�ун тәси-
ри илә Ағанын ҝүнүнә апа-
рылдым вә архамда кәрәнај сә-
синә бәнзәр ҝүҹлү бир сәс
ешитдим. 11 О сәс дејирди:
«Ҝөрдүкләрини тумара јаз вә
ЕфесZ, Смирна\, Пергам¾, Тиа-
тира], Сард`, Филаделфијаa вә
Лаодикијадакыb једди јығын-
ҹаға ҝөндәр».

12 Мәнимлә кимин даныш-
дығыны ҝөрмәк үчүн арха-

5B< � �dZ*Z ÀWSe+*amZ/* +S`SZÆS ,À
*fm`mZÆm ÑÀ`eWÀ`SZ */mD

ја дөнәндә једди гызыл чыраг-
дан ҝөрдүм.* 13 Чырагданла-
рын ортасында инсан Оғлу
бәнзәриндә бир нәфәр дур-
мушду.+ Онун әјниндә топугла-
рына дүшән узун либас вә
синәсиндә гызыл гуршаг вар
иди. 14 Сачы, саггалы ағ јуна
бәнзәјирди, гар кими ағаппаг
иди, ҝөзләри алов сачырды.,

15 Ајаглары дәмирчи күрә-
синдә көзәрмиш халис мисә
бәнзәјирди.- Сәси ҝур суларын
сәси кими иди. 16 Онун сағ
әлиндә једди улдуз вар иди¸ вә
ағзындан узун, икиағызлы ити
бир гылынҹ чыхырды,/ сифәти
ҝүнәш кими пар-пар јанырды.1

17 Ону ҝөрәндә өлү кими ајаг-
ларына сәрилдим.
О, сағ әлини үзәримә гојуб

деди: «Горхма! Мән БиринҹиÀ

вә Ахырынҹыјам3, 18 јашаја-
нам4. ӨлмүшдүмS, амма бах!
Әбәдијјән јашајырам,m өлүм
илә Мәзарын�U ачарлары мән-
дәдир. 19 Буна ҝөрә дә ҝөр-
дүкләрини, инди баш верән вә
бундан сонра олаҹаг �адисә-
ләри гәләмә ал. 20 Једди гы-
зыл чырагданын вә сағ әлимдә
ҝөрдүјүн једди улдузун мүгәд-
дәс сирринин ачмасы исә бу-
дур: једди чырагдан једди јы-
ғынҹағы, једди улдуз исә једди
јығынҹағын мәләкләрини тәм-
сил едир.V

2 ЕфесдәкиÄ јығынҹағын мә-
ләјинәW јаз: “Сағ әлиндә јед-

ди улдуз тутан, једди гызыл
чырагданын арасында ҝәзәнY

белә дејир: 2 “Сәнин ишлә-
риндән, зә�мәтиндән, дөзү-
мүндән хәбәрдарам. Билирәм
ки, сән пис адамлара дөзмүр-
сән вә �әвари� олмадыглары
�алда, өзләрини �әвари адлан-
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дыранлары сынагдан кечириб
онларын јаланчы олдуглары-
ны үзә чыхармысан.* 3 Сән
дөзүмлүсән, адым уғрунда+

чох ҹәфа чәксән дә, тагәтдән
дүшмәмисән., 4 Анҹаг сәнә
ирадым вар: әввәлки мә�әббә-
тин сојујуб.

5 Буна ҝөрә дә бу �ала дүш-
мәздән әввәлки вәзијјәтини ја-
дына салыб төвбә ет- вә әввәл-
ки ишләрини ҝөр. Әҝәр төвбә
етмәсән, онда ҝәлиб чырагда-
ныны¸ јериндән ҝөтүрәҹәјәм.
6 Анҹаг бир ишин јахшыдыр
ки, сән дә мәним кими, Ни-
кола/ тәригәтинин әмәлләри-
нә нифрәт едирсән. 7 Гула-
ғы олан гој ру�ун јығынҹагла-
ра нә дедијини ешитсин:1 мән
галиб ҝәләнәÀ Алла�ын ҹәннә-
тиндәки �әјат ағаҹынын мејвә-
ләриндән јемәјә изин верәҹә-
јәм”.3

8 Смирнадакы јығынҹағын
мәләјинә јаз: “Өлмүш вә сон-
ра �әјата гајытмыш4 Биринҹи
вә АхырынҹыS белә дејир:
9 “Сәнин әзаб-әзијјәтиндән вә
јохсуллуғундан аҝа�ам (�әр-
чәнд сән варлысан),m �әмчи-
нин өзләрини јә�уди ад-
ландырыб, әслиндә Шејтанын
синагогу оланларын күфрүн-
дән дә хәбәрдарам. U 10 Гар-
шыдан ҝәлән бәлалардан горх-
ма.V Иблис сизләрдән бәзилә-
рини зиндана атаҹаг ки, сиз
там сынанасыныз. Он ҝүн әр-
зиндә бәлалара дүчар олаҹаг-
сыныз. Өлүм ба�асына олса
да, садиг гал вә мән сәнә �ә-
јат таҹыны верәҹәјәм.Ä 11 Гу-
лағы олан гој ру�ун јығын-
ҹаглара нә дедијини ешитсин:W

галиб ҝәләнәY икинҹи өлүм
хәләл јетирмәјәҹәк”.Z

12 Пергамдакы јығынҹағын
мәләјинә јаз: “Узун, икиағызлы
ити гылынҹын\ са�иби белә

дејир: 13 “Билирәм ки, сән
Шејтанын тахты олан јердә ја-
шајырсан. Буна бахмајараг,
сән мәним адыма* садигсән.+

Һәтта шә�әриниздә, Шејтанын
јашадығы јердә өлдүрүлмүш,

садиг ша�идим- Антипанын
вахтында белә, мәнә инанды-
ғыны данмадын.

14 Бунунла белә, сәнә ира-
дым вар: сәндә Бәләмин тә-
лимләри далынҹа ҝедәнләр
вар. Бәләм¸ Исраил оғуллары-
ны ҝүна�а сүрүкләмәк үчүн
Балагы/ өјрәдиб, онлары бүт-
ләрә ҝәтирилмиш гурбанлары
јемәјә вә әхлагсызлыға сөвг
етдирмишди.1 15 Сәндә �әм-
чинин Никола тәригәтининÀ

тәлимләри далынҹа ҝедәнләр
дә вар. 16 Буна ҝөрә дә төвбә
ет. Әкс тәгдирдә, мән тезликлә
јанына ҝәлиб онларла ағзым-
дан чыхан узун гылынҹла ву-
рушаҹағам.3

17 Гулағы олан гој ру�ун јы-
ғынҹаглара нә дедијини ешит-
син:4 галиб ҝәләнәS ҝизлиндә
олан маннаm вә ағ даш верә-
ҹәјәм. Бу дашын үзәриндә јени
бир ад олаҹаг. Бу ады ону
аландан башга �еч кәс бил-
мир”.

18 Тиатирадакы U јығынҹа-
ғын мәләјинә јаз: “Ҝөзләри
аловтәк јананV вә ајаглары ха-
лис мисә бәнзәјән Алла�ын
ОғлуÄ белә дејир: 19 “Мән сә-
нин ишләриндән, мә�әббәтин-
дән, иманындан, хидмәтиндән
вә дөзүмүндән хәбәрдарам.
Билирәм ки, сәнин ахырынҹы
ишләрин әввәлкиләрдән да�а
чохдур.

20 Бунунла белә, сәнә ира-
дым вар: сән өзүнү пејғәмбәр
адландыран о гадынын, Изәби-
линW ишләринә ҝөз јумур-
сан. О, мәним гулларымы өј-
рәдиб јолдан чыхарыр, онлары
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әхлагсызлыға* вә бүтләрә ҝә-
тирилмиш гурбанлары јемәјә
тә�рик едир. 21 Төвбә етмәси
үчүн она вахт вердим, амма о
төвбә едиб әхлагсызлығындан
әл чәкмәк истәмир. 22 Ону
азар јатағына салаҹағам. Онун-
ла зина едәнләр онун әмәллә-
риндән әл чәкиб төвбә етмәсә-
ләр, онларын да башына мүси-
бәт ачаҹағам. 23 Онун өвлад-
ларына азар вериб гыраҹағам.
Беләҹә, бүтүн јығынҹаглар би-
ләҹәкләр ки, мән инсанын ән
ҝизли фикирләрини� вә үрәји-
ни тәдгиг едирәм. Һәр бирини-
зә әмәлләринизә ҝөрә верәҹә-
јәм.+

24 Тиатирада бу тәлимә
баш гошмајан диҝәрләрини-
зә, “Шејтанын дәрјасына”, баш
вурмајанлара исә дејирәм: бој-
нунуза әлавә јүк гојмурам.
25 Мән ҝәләнәҹән нәјиниз вар-
са, бәрк сахлајын.- 26 Атам
мәнә �акимијјәт вердији кими,
мән дә галиб ҝәләнә вә јолу-
му ахыра гәдәр давам етдирә-
нә халглар үзәриндә �акимиј-
јәт верәҹәјәм.¸ 27 О, халглара
дәмир чомагла/ чобанлыг едә-
ҹәк, онлар сахсы габ кими
сыныб чилик-чилик олаҹаглар.
28 Һәм дә она дан улдузуну ве-
рәҹәјәм.1 29 Гулағы олан гој
ру�ун јығынҹаглара нә дедији-
ни ешитсин”.

3 Сарддакы јығынҹағын мә-
ләјинә јаз: “Алла�ын јед-

ди ру�унаÀ вә једди улдуза ма-
лик олан3 белә дејир: “Сә-
нин ишләриндән хәбәрдарам.
Адын вар ки, сағсан, әслин-
дә өлүсән.4 2 Ојаг олS вә өл-
мәк үзрә олан сағ галмыш нә-
јин варса, гүввәтләндир. Чүн-
ки сәнин ишләрин Алла�ымын

6B67 � �*fd/ ÀZ /À`SZ /dU¸dW*`mZmD
ÁÀ`eÀZB +¾U`ÀVWÀ`SZSD

гаршысында �әлә тамамлан-
мајыб. 3 Буна ҝөрә дә алдыг-
ларыны вә ешитдикләрини ја-
дында сахла, онлары гору вә
төвбә ет.* Әҝәр ојанмасан, мән
оғру кими ҝәләҹәјәм+ вә нә
вахт башынын үстүнү алаҹа-
ғымы билмәјәҹәксән.,

4 Бунунла белә, Сардда пал-
тарыны ләкәләмәмиш бир
нечә адам вар.- Онлар мәним-
лә бирликдә ағ либасда ҝәзә-
ҹәкләр,¸ чүнки буна лајигдир-
ләр. 5 Бәли, галиб ҝәләнә/ ағ
либас ҝејиндириләҹәк1 вә мән
онун адыны �әјат китабындан
әсла силмәјәҹәјәм,À әксинә,
ону Атамын вә мәләкләринин
гаршысында анаҹағам.3 6 Гу-
лағы олан гој ру�ун јығынҹаг-
лара нә дедијини ешитсин”.

7 Филаделфијадакы јығын-
ҹағын мәләјинә јаз: “Мүгәд-
дәс олан,4 �әгиги олан,S Даву-
дун ачарына малик олан,m

ачдығы бағланмајан вә бағ-
ладығы ачылмајан белә дејир:
8 “Сәнин ишләриндән хәбәр-
дарам (сәнин үчүн гапы ачмы-
шам, U бу гапыны �еч ким бағла-
ја билмәз), билирәм ки, ҝүҹүн
аз олса да, сән мәним сөзүмә
әмәл етдин вә адымы данма-
дын. 9 Шејтанын синагогун-
дан олуб өзләрини јаландан
јә�уди адландыранларыV ҝәти-
рәҹәјәм вә ајагларына јыхыб
сәнә тәзим етдирәҹәјәм. Онда
онлар сәни севдијими билә-
ҹәкләр. 10 ДөзүмүмÄ �аггын-
дакы сөзә әмәл етдијин үчүн�
јер үзүндә јашајанлары сына-
магдан өтрү дүнјанын үзәринә
ҝәләҹәк имта�ан саатындан
сәни горујаҹағам.W 11 Мән
тезликлә ҝәләҹәјәм.Y Нәјин
варса, бәрк сахла ки, �еч кәс
таҹыны әлиндән алмасын.Z
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12 Галиб ҝәләни Алла�ы-
мын мәбәдиндә сүтун едәҹә-
јәм вә о, �еч вахт орадан
чыхмајаҹаг. Мән онун үзәри-
нә Алла�ымын адыны* вә Ал-
ла�ымын шә�әринин — ҝөј-
ләрдән, Алла�ымын јанындан
енән Јени Јерусәлимин+ ады-
ны вә өзүмүн тәзә адымы ја-
заҹағам., 13 Гулағы олан гој
ру�ун јығынҹаглара нә дедији-
ни ешитсин”.

14 Лаодикијадакы- јығын-
ҹағын мәләјинә јаз: “Алла�ын
хилгәтинин илки,¸ садиг вә �ә-
гиги/ ша�ид1 АминÀ белә де-
јир: 15 “Сәнин ишләриндән
хәбәрдарам. Сән нә сојугсан,
нә дә исти. Каш ки ја со-
југ, ја да исти олајдын. 16 Ма-
дам ки нә истисән,3 нә дә
сојуг,4 елә-белә илыгсан, сәни
јерә түпүрәҹәјәм. 17 Чүнки
сән: “Мән варлыјам,S варлан-
мышам, �еч нәјә е�тијаҹым
јохдур”, — дејирсән, амма бил-
мирсән ки, бәдбәхтсән, аҹына-
ҹаглы ҝүндәсән, јохсул, кор вә
чылпагсан. 18 Сәнә мәслә�әт
ҝөрүрәм ки, варланмаг үчүн
мәндән одда сафланмыш гы-
зыл аласан, �әмчинин ағ ли-
бас алыб ҝејәсән ки, биабыр-
чы чылпаглығын өртүлсүнm вә
мәл�әм алыб ҝөзләринә сүртә-
сән U ки, ҝөзләрин ачылсын.V

19 Мәнә әзиз олан адамла-
ры мән мәзәммәт вә тәрбијә
едирәм.Ä Она ҝөрә дә гејрәтли
ол вә төвбә ет.W 20 Кандар-
да дуруб гапыны дөјүрәм. Ким
сәсими ешидиб гапыны үзүмә
ачса, мән о евә ҝириб онунла
бирҝә шам едәҹәјәм. 21 Га-
либ ҝәләниY өзүмлә бир тахт-
да әјләшдирәҹәјәм,Z неҹә ки
мән дә галиб ҝәлиб Атам-
ла бирликдә Онун тахтында әј-
ләшдим.\ 22 Гулағы олан гој
ру�ун јығынҹаглара нә дедији-
ни ешитсин”».

4 Бундан сонра мән ҝөјдә
бир ачыг гапы ҝөрдүм.

Ешитдијим сәс, мәнимлә даны-
шан биринҹи сәс кәрәнај сәси-
нә бәнзәјирди. О, мәнә деди:
«Бура галх, мән сәнә баш верә-
ҹәк �адисәләри ҝөстәрәҹә-
јәм». 2 Бундан дәр�ал сонра
мүгәддәс ру�ун ҝүҹү мәни бү-
рүдү вә будур: ҝөјдә бир тахт
дуруб. Тахтда бир нәфәр әј-
ләшмишди.* 3 Онун ҝөркәми
јәшәм дашына+ вә сард дашы-
на� бәнзәјирди. Тахт зүмрүдә
бәнзәр ҝөј гуршағы илә дөврә-
ләнмишди.,

4 Һәмин тахтын әтрафында
ијирми дөрд тахт дурурду. Бу
тахтларда ијирми дөрд ағсаг-
гал- әјләшмишди. Онларын әј-
ниндә ағ либас, башларында
гызыл таҹ вар иди. 5 Тахт-
дан илдырымлар¸ вә шимшәк-
ләр чахыр,/ сәсләр ҝәлирди.
Онун гаршысында једди мә-
шәл јанырды. Бу мәшәлләр Ал-
ла�ын једди ру�уну тәмсил
едир.1 6 Тахтын өнүндә, сан-
ки, бүллура бәнзәр шүшә дә-
низÀ вар иди.
Ортада, тахт дуран јердә,

тахтын дөрд тәрәфиндә дөрд
мәхлуг дурмушду.3 Онлар га-
багдан вә архадан ҝөзләрлә өр-
түлмүшдү. 7 Биринҹи мәхлуг
ширә4, икинҹи мәхлуг буғајаS,
үчүнҹү мәхлуг сифәтдән инса-
наm, дөрдүнҹү мәхлугU учан гар-
талаV бәнзәјирди. 8 Бу дөрд
мәхлугун �әр биринин алты га-
нады варды. Ганадларын ичи
дә, чөлү дә ҝөзләрлә өртүл-
мүшдү.Ä Мәхлуглар ҝеҹә-ҝүн-
дүз јорулмадан: «Вар Олан,
Вар Олмуш вә Зү�ур Едәҹәк,W

Гадир Алла� Је�ова мүгәддәс-
дир, мүгәддәсдир, мүгәддәс-
дир!»Y — дејирдиләр.
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9 Бу мәхлуглар �әр дәфә
тахтда отураны, әбәди јаша-
јаны* шан, шәрәф вә шүк-
ранла алгышлајанда 10 ијир-
ми дөрд ағсаггал тахтда оту-
ранын гаршысында диз чөкүб+

әбәди јашајана сәҹдә гылыр,
башларындакы таҹлары тах-
тын гаршысына атыб дејирди-
ләр: 11 «Алла�ымыз Је�ова,
Сән шана,, шәрәфә-, гүдрәтә¸

лајигсән! Чүнки �әр шејин ја-
раданы Сәнсән/ вә �әр шеј Сә-
нин ирадәнлә мөвҹуд олду вә
јарадылды».

5 Мән тахтда отуранын1 сағ
әлиндә бир тумар ҝөрдүм.

Тумар о үз-бу үз јазылы иди
вә једди мө�үрлә бәрк-бәрк
мө�үрләнмишди. 2 Сонра
мән ҝүҹлү бир мәләк ҝөрдүм.
О, ҝур сәслә сорушду: «Тума-
ры ачмаға, мө�үрләрини гопар-
маға ким лајигдир?» 3 Лакин
нә ҝөјдә, нә јердә, нә дә јерин
алтында тумары ачыб она бах-
маға гадир олан бир кимсә та-
пылмады. 4 Мән чох ағладым,
чүнки тумары ачыб она бахма-
ға лајиг бир кимсә јох иди.
5 Онда ағсаггаллардан бири
мәнә деди: «Бәсдир, да�а ағла-
ма. Јә�уда гәбиләсиндәнÀ олан
Шир, Давудун3 көкү4 галиб
ҝәлди.S О, тумары вә једди мө-
�үрү ачмаға лајигдир».

6 Мән тахтын, дөрд мәхлу-
гун вә ағсаггалларын арасын-
даm дурмуш бир гузуU ҝөр-
дүм. Гузу, санки, өлдүрүлмүш-
дү.V Онун једди бујнузу вә
једди ҝөзү вар иди. Бу ҝөз-
ләр Алла�ын дүнјаја ҝөндә-
рилмиш једди ру�уну тәмсил
едир.Ä 7 О, ҹәлд ҝедиб тахт-
да отуранынW сағ әлиндән ту-
мары алды. 8 Тумары ҝөтү-
рәндә дөрд мәхлуг вә ијирми
дөрд ағсаггалY Гузунун гаршы-
сында диз чөкдүләр. Онларын

�әр бири әлиндә чәнҝ вә бу-
хурла долу гызыл ҹам тутмуш-
ду. Бухур мүгәддәсләрин дуа-
ларыны тәмсил едир.* 9 Он-
лар јени ма�ны охујурдулар:+

«Сән тумары ҝөтүрүб онун
мө�үрләрини ачмаға лајигсән,
чүнки сән өлдүрүлдүн вә �әр
тајфаја, �әр дилә, халга вә үм-
мәтә мәнсуб олан инсанлары,

өз ганынла Алла� үчүн са-
тын алдын,- 10 онлары Алла-
�ымыза мәхсус¸ падша�/ вә ка-
�ин етдин. Онлар јер үзәриндә
падша�лыг едәҹәкләр».1

11 Мән тахтын, мәхлугла-
рын вә ағсаггалларын әтра-
фында дурмуш чохлу мәлә-
ји ҝөрдүм вә онларын сә-
сини ешитдим. Онларын сајы
минләрлә минләр, он минләр-
лә он минләр иди.À 12 Онлар
ҝур сәслә дејирдиләр: «Өлдү-
рүлмүш Гузу3 гүдрәт, сәрвәт,
�икмәт, ҝүҹ, шәрәф, шө�рәт вә
алгыш алмаға лајигдир!»4

13 Мән ешитдим ки, бүтүн
ҝөјдә, јердә, јерин алтындаS вә
дәниздә оланлар, �әр бир мәх-
луг дејир: «Тахтда отуранаm вә
Гузуја U әбәдијјәт боју алгыш,
шан,V шәрәф, гүдрәт мәхсус ол-
сун!»Ä 14 Дөрд мәхлуг «амин»
деди вә ағсаггаллар диз чөкүб
Алла�а сәҹдә етдиләр.

6 Мән ГузунунW једди мө�үр-
дән бирини ачдығыны ҝөр-

дүмY вә дөрд мәхлугданZ би-
ринин илдырым сәсинә бән-
зәр ҝур сәслә: «Ҝәл!» — дедији-
ни ешитдим. 2 Сонра бахдым
вә будур: бир ағ ат.\ Атын бе-
линдә отуранын әлиндә бир јај
варды. Она таҹ верилди¾ вә
о, зәфәр чала-чала гәләбәсини
баша вурмаг үчүн ирәлиләди.]

3 Гузу икинҹи мө�үрү ачан-
да мән икинҹи мәхлугун:`

«Ҝәл!» — дедијини ешитдим.
4 Мејдана күрән ат чыхды.
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Онун белиндә отурана инсан-
ларын бир-бирини гырмасы
үчүн јер үзүндән сүл�ү ҝөтүр-
мәк изни верилмишди. Атлыја
бөјүк бир гылынҹ верилди.*

5 Гузу үчүнҹү мө�үрү ачан-
да+ мән үчүнҹү мәхлугун:,

«Ҝәл!» — дедијини ешитдим.
Мән бахдым вә будур: мејда-
на гара ат чыхды. Онун бе-
линдә отуранын әлиндә тәрә-
зи варды. 6 Бу вахт, санки,
дөрд мәхлугун арасындан бир
сәс ҝәлди: «Бир кило� буғда
бир динара�,- үч кило арпа бир
динара; зејтун јағыны вә шәра-
бы зај етмә».¸

7 Гузу дөрдүнҹү мө�үрү
ачанда мән дөрдүнҹү мәхлу-
гун:/ «Ҝәл!» — дедијини ешит-
дим. 8 Мән бахдым вә будур:
мејдана солғун рәнҝли ат чых-
ды. Онун белиндә отуранын
ады Өлүм иди вә Мәзар� ад-
дымбааддым онун далынҹа ҝә-
лирди. Онлара јер үзүнүн
дөрддә бир �иссәси үзәриндә
ихтијар верилди. Онлар ә�а-
лини узун гылынҹ, әрзаг гыт-
лығы,1 өлүмҹүл хәстәликләр
вә јерин вә�ши �ејванлары ва-
ситәсилә гырмалы идиләр.À

9 Гузу бешинҹи мө�үрү
ачанда мән гурбанҝа�ын3 ал-
тында Алла�ын сөзүнә вә шә-
�адәт ишинә ҝөрә4 өлдүрүл-
мүшләрин ганыны ҝөрдүм.S

10 Онлар уҹадан гышгырды-
лар: «Еј Күлли-Ихтијар, еј мү-
гәддәс вә �агг олан,m нә вах-
та гәдәр јер үзүндә јашајан-
лары мү�акимә едиб ганымы-
зын гисасыны алмајаҹагсан?»U

11 Онларын �әр биринә ағ ли-
бас верилдиV вә дејилди ки, өз-
ләри кими гәтлә јетириләҹәк

:B: � �dZD fSZSVaD �58 ÀW*,ÀaSZÀ +*fD
� �S` ÄºZWºV ÀYÀVÑ*--mZ* +À`*+À`
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гул јолдашларынын вә гардаш-
ларынын сајы тамамланана гә-
дәр бир мүддәт истира�әт ет-
синләр.*

12 Мән Гузунун алтынҹы
мө�үрү ачдығыны ҝөрдүм вә
бу вахт ҝүҹлү зәлзәлә олду.
Ҝүнәш чул кими гапгара га-
ралды, ај да, санки, ал гана бо-
јанды.+ 13 Ҝүҹлү күләк кал
әнҹири јерә төкдүјү кими, ул-
дузлар да ҝөјдән јерә төкүлдү-
ләр. 14 Сәма тумар кими бүр-
мәләниб јоха чыхды,, бүтүн
дағлар вә адалар јериндән
галдырылды.- 15 Јер үзүнүн
падша�лары, мәмурлары, сәр-
кәрдәләри, варлылары вә гүд-
рәтлиләри, �әр бир гул вә
азад инсан мағараларда, дағ-
ларын гајаларында ҝизләнди.¸

16 Онлар дағлара вә гајалара
јалварырдылар: «Үстүмүзә јы-
хылыб/ бизи тахтда отуран-
дан1 вә ГузунунÀ гәзәбиндән
ҝизләдин, 17 чүнки онларын
бөјүк гәзәб ҝүнү ҝәлди.3 Он-
ларын гаршысында ким дура
биләр?»4

7 Бундан сонра јерин дөрд
күнҹүндә дурмуш дөрд мә-

ләк ҝөрдүм. Онлар јерин дөрд
күләјини тутуб сахламышды-
лар ки, јерин, дәнизин вә ағаҹ-
ларын үзәринә �еч бир кү-
ләк әсмәсин. 2 Сонра ҝүндо-
ғандан галхан башга бир мә-
ләк ҝөрдүм. Бу мәләкдә вар
олан Алла�ын мө�үрү варды.
О, јерә вә дәнизә зәрәр вурмаг
тапшырығы алмыш дөрд мәлә-
јә уҹадан деди: 3 «Биз Алла-
�ымызын гулларынын алнына
мө�үр басмајынҹаS јерә, дәнизә
вә ағаҹлара зәрәр вурмајын».m

4 Исраил оғулларынын �әр
гәбиләсиндәнU мө�үрләнмиш-
ләрин сајыны ешитдим. Онла-
рын үмуми сајы 144 000 нәфәрV

иди.
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5 Јә�уда гәбиләсиндән
12 000 нәфәр;
Рубән гәбиләсиндән

12 000 нәфәр;
Ҹад гәбиләсиндән

12 000 нәфәр;
6 Ашир гәбиләсиндән

12 000 нәфәр;
Нифталы гәбиләсиндән

12 000 нәфәр;
Мәнәссә* гәбиләсиндән
12 000 нәфәр;

7 Шәмун гәбиләсиндән
12 000 нәфәр;

Лави гәбиләсиндән
12 000 нәфәр;

Јәсакир гәбиләсиндән
12 000 нәфәр;

8 Зәбулун гәбиләсиндән
12 000 нәфәр;
Јусиф гәбиләсиндән

12 000 нәфәр;
Бинјамин гәбиләсиндән

12 000 нәфәр мө�үрлән-
мишди.

9 Сонра бахдым вә будур:
�әр халга, �әр тајфаја, �әр үм-
мәтә вә �әр дилә мәнсуб адам-
лардан ибарәт,+ �еч кәсин сај-
маға гадир олмадығы бөјүк
бир изди�ам. Онлар әјинлә-
риндә ағ либас,, әлләриндә
хурма будаглары тахтын вә
Гузунун гаршысында дурмуш-
дулар.- 10 Бу адамлар уҹа-
дан дејирдиләр: «Хиласымыза
ҝөрә тахтда отуран¸ Алла�ы-
мыза вә Гузуја борҹлујуг»./

11 Бүтүн мәләкләр тахты,
ағсаггаллары1 вә дөрд мәхлу-
гу дөврәјә алмышдылар. Он-
лар тахтын гаршысында үзүс-
тә гапаныб Алла�а сәҹдә ет-
диләр вә 12 дедиләр: «Амин!
Алгыш, ҹалал, �икмәт, шүк-

ран, шәрәф, гүдрәт вә ҝүҹ әбә-
дијјәт боју Алла�ымызын ол-
сун!* Амин!»

13 О заман ағсаггаллардан
бири мәндән сорушду: «Бу
ағ либаслы адамлар кимдир,+

�арадан ҝәлибләр?» 14 Мән
дәр�ал дедим: «Аға, сән би-
ләрсән». О деди: «Бунлар бө-
јүк мүсибәтдән, чыханлар-
дыр. Онлар либасларыны Гу-
зунун ганында јујуб ағардыб-
лар.- 15 Буна ҝөрә дә онлар
Алла�ын тахты гаршысында-
дырлар вә ҝеҹә-ҝүндүз Онун
мәбәдиндә Она гуллуг едир-
ләр. Тахтда отуран¸ чадыры-
ны онларын үзәринә чәкәҹәк./

16 Онлар да�а аҹмајаҹаг, �еч
вахт сусамајаҹаглар. Онлары
ҝүн вурмајаҹаг вә гызмар
исти јандырмајаҹаг.1 17 Чүн-
ки тахтын јанында дуран ГузуÀ

онлары отараҹаг3 вә �әјат сују
булагларына апараҹаг.4 Алла�
онларын ҝөзләриндән бүтүн
јашлары силәҹәк».S

8 Гузуm једдинҹи мө�үрү
ачанда U ҝөјә тәхминән ја-

рым саатлыг сүкут чөкдү.
2 Мән Алла�ын гаршысында
дуран једди мәләјиV ҝөрдүм.
Онлара једди кәрәнај верилди.

3 Сонра башга бир мәләк
ҝәлиб гурбанҝа�ынÄ јанында
дурду. Онун әлиндә гызыл бу-
хурданW варды. Она чохлу бу-
хур верилди вә о, бу бухуру
бүтүн мүгәддәсләрин дуала-
ры илә бирликдә тахтын гар-
шысындакы гызыл гурбанҝа�-
даY тәгдим етмәли иди. 4 Мә-
ләјин әлиндәки бухурун түстү-
сү мүгәддәсләрин дуалары
илә бирликдәZ Алла�ын �үзу-
руна јүксәлди. 5 Бундан дәр-
�ал сонра мәләк бухурданы
гурбанҝа�дакы одла долдуруб
јер үзүнә атды. Бирдән ҝөј ҝу-
рулдады, шимшәкләр чахды,\

сәсләр ҝәлди вә зәлзәлә олду.
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6 Једди мәләк кәрәнајлары*

чалмаға �азырлашды.
7 Биринҹи мәләк кәрәнајы-

ны чалды. Бу заман ган гары-
шыг долу вә алов әмәлә ҝәлиб
јер үзүнә јағды.+ Јерин үчдә
бири, ағаҹларын үчдә бири вә
бүтүн јашыл биткиләр јанды.,

8 Сонра икинҹи мәләк кәрә-
најыны чалды. Бирдән нә�әнҝ
даға охшар бир шеј алов
ичиндә дәнизә- атылды. Дә-
низин үчдә бири гана дөн-
дү,¸ 9 дәниздә јашајан ҹанлы-
ларын үчдә бири өлдү,/ ҝәми-
ләрин үчдә бири парчаланды.

10 Сонра үчүнҹү мәләк кә-
рәнајыны чалды. Ҝөјдән чы-
рагтәк јанан бөјүк бир улдуз
чајларын вә булагларын үчдә
биринә дүшдү.1 11 О улдузун
ады Јовшандыр. Суларын үчдә
бири јовшан кими аҹылашдыÀ

вә буна ҝөрә хејли адам өлдү.
12 Сонра дөрдүнҹү мәләк

кәрәнајыны чалды. Ҝүнәшин,
ајын вә улдузларын үчдә бири-
нә зәрбә вурулду3 ки, онларын
үчдә бири гаралсын,4 ҝүндү-
зүн дә, ҝеҹәнин дә үчдә бири
гаранлыгда галсын.

13 Сонра мән ҝөј үзүндә
учан бир гартал ҝөрдүм вә
онун уҹадан дедији бу сөзлә-
ри ешитдим: «Галан үч мәләјин
чалаҹағы кәрәнајларын сәсинә
ҝөрә јердә јашајанларын вај �а-
лына, вај �алына, вај �алы-
на!S Чүнки онлар кәрәнајлары-
ны чалмаға �азырлашырлар».m

9 Сонра бешинҹи мәләк кә-
рәнајыны чалды. U Мән ҝөј-

дән јерә дүшмүш бир улдуз
ҝөрдүм. Она дибсиз гујунун�V

ачары верилди. 2 Улдуз диб-
сиз гујуну ачды. Гујудан бөјүк
күрәдән чыхан түстүјә бәнзәр
түстү чыхды. Һәмин түстү-
дән ҝүнәш вә �ава гаралды.Ä

=B5 � �º¸ÀbÀ +*fD

3 Түстүнүн ичиндән јер үзүнә
чәјирткәләр чыхды.* Онлара
јерин әгрәбләринин ихтијары
кими ихтијар верилди. 4 Чә-
јирткәләрә дејилмишди ки, јер
үзүндәки �еч бир биткијә, ја-
шыллыға вә ағаҹа дәјмәсин-
ләр, јалныз алынларында Ал-
ла�ын мө�үрү олмајан адамла-
ра зәрәр вурсунлар.+

5 Чәјирткәләрә тапшырыл-
мышды ки, инсанлара беш ај
әрзиндә әзаб версинләр, ла-
кин өлдүрмәсинләр. Онларын
чәкдији әзаб әгрәб, санҹар-
кән дујулан ағрыја бәнзәјир.
6 О вахт инсанлар өлүм ах-
тараҹаг, лакин тапмајаҹаглар.
Онлар өлүм арзулајаҹаглар,
лакин өлүм онлардан гачаҹаг.

7 Чәјирткәләр ҝөркәмҹә дө-
јүшә �азыр атлара бәнзәјирди-
ләр.- Онларын башында, сан-
ки, гызыл таҹ варды, үзлә-
ри инсан үзүнә охшајырды.
8 Сачлары гадын сачы ки-
ми, дишләри шир диши кими
иди.¸ 9 Синәләриндә, санки,
дәмир зире� варды. Ганадла-
рындан чыхан сәс атлара го-
шулмуш, дөјүшә атылан ҹәнҝ
арабаларынын сәсинә бәнзә-
јирди./ 10 Бундан әлавә, он-
ларын гујруглары илә нештәр-
ләри дә әгрәб гујруғуна вә
нештәринә охшајырды. Гујруг-
ларында инсанлары беш ај әр-
зиндә инҹитмәк ихтијары вар-
ды.1 11 Дибсиз гујунунÀ мә-
ләји онлара падша�лыг едир.
Ибраниҹә онун ады Абаддон�,
јунанҹа исә Аполлиондур�.

12 Бир бәла кечди. Ирәли-
дән ики бәла да ҝәлир.3

13 Алтынҹы мәләк4 кәрәна-
јыны чалды.S Мән Алла�ын
гаршысындакы гызыл гурбан-
ҝа�ынm бујнузларындан чыхан
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бир сәс ешитдим. 14 О сәс
кәрәнај чалан алтынҹы мәлә-
јә деди: «Бөјүк Фәрат чајын-
да* әли-голу бағланмыш дөрд
мәләји ач бурах». 15 Инсан-
ларын үчдә бирини өлдүрмәк
мәгсәдилә �әмин саат, ҝүн, ај
вә ил үчүн �азырланмыш дөрд
мәләк бурахылды.

16 Мән сүвари ордунун са-
јыны ешитдим. Сүвариләрин
сајы ики јүз милјон� иди.
17 Вә�јдә ҝөрдүјүм атларын
вә атлыларын ҝөркәми белә
иди: онларын әјниндә ал-гыр-
мызы, ҝөј вә сары рәнҝли зи-
ре� варды. Атларын башы шир
башына охшајырды,+ ағызла-
рындан алов, түстү вә кү-
күрд пүскүрүрдү. 18 Бу үч
бәладан, јәни онларын ағзын-
дан пүскүрән алов, түстү вә
күкүрддән инсанларын үчдә
бири гырылды. 19 Атларын
ҝүҹү ағызларында вә гујругла-
рындадыр. Онларын гујругла-
ры илана бәнзәјир вә башлары
да вар. Атлар инсанлара бун-
ларла зәрәр вурурлар.

20 Бу бәлаларда сағ галан
инсанлар өз әмәлләринә ҝөрә
төвбә етмәдиләр, ҹинләрә вә
гызылдан, ҝүмүшдән, мисдән,
дашдан вә ағаҹдан дүзәлдил-
миш, �еч нә ҝөрмәјән, ешит-
мәјән вә ајаг тутуб јеримә-
јән бүтләрә ситајиш етмәкдән
әл чәкмәдиләр., 21 Онлар тө-
рәтдикләри гәтлләрдән, ҹин-
дарлыгдан, әхлагсызлыгдан вә
оғурлугдан әл чәкиб төвбә ет-
мәдиләр.

10 Мән ҝөјдән енән диҝәр
бир ҝүҹлү мәләк ҝөр-

дүм. О, булуда бүрүнмүшдү,
башы үзәриндә ҝөј гуршағы
варды. Үзү ҝүнәш кими,- ајаг-
лары алов сүтуну кими иди.
2 Әлиндә балаҹа, ачыг бир ту-
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мар вар иди. О, сағ ајағыны дә-
низә, сол ајағыны гуруја гој-
ду вә 3 шир нәрәсинә бәнзәр
ҝур сәслә бағырды.* О, бағы-
ранда једди ҝөј ҝурултусунун
сәси ешидилди.+

4 Једди ҝөј ҝурултусу да-
нышаркән мән јазмаға �азыр-
лашдым, лакин ҝөјдән бир
сәс мәнә деди:, «Једди ҝөј
ҝурултусунун сөзләринә мө-
�үр вур, онлары гәләмә алма».
5 Дәнизлә гуруда дурмуш мә-
ләк сағ әлини ҝөјә галдырды,
6 әбәди јашајана,- ҝөјү вә ора-
дакылары, јери вә онун үзә-
риндәкиләри, дәнизи вә онун
ичиндәки мәхлуглары јарада-
на анд ичди:¸ «Артыг мө�ләт
верилмәјәҹәк! 7 Әксинә, јед-
динҹи мәләк/ кәрәнајыны чал-
маға1 �азырлашдығы ҝүнләр-
дә Алла�ын гуллары пејғәм-
бәрләрәÀ мүждәләдији мүгәд-
дәс сирр3 баша чатаҹаг».

8 Ҝөјдән ешитдијим сәс4 је-
нидән мәнә деди: «Ҝет, дә-
низлә гуруда дурмуш мәлә-
јин әлиндәки ачыг тумары ҝө-
түр».S 9 Мән мәләјин јанына
ҝетдим вә ондан балаҹа тума-
ры истәдим. О, мәнә деди: «Ҝө-
түр, је.m Ону јејәндә мәдәндә
аҹылыг �исс едәҹәксән, ағзын
исә бал кими ширин олаҹаг».
10 Мән мәләјин әлиндәки ба-
лаҹа тумары алыб једим. U Ағ-
зым бал кими ширин олду,V

амма јејиб гуртарандан сон-
ра мәдәмдә аҹылыг �исс ет-
дим. 11 Онда мәнә дедиләр:
«Сән јенидән үммәтләр, халг-
лар, дилләр вә чохлу падша�-
лар �аггында пејғәмбәрлик ет-
мәлисән».

11 Мәнә чомаға бәнзәр бир
гамыш чубугÄ верилди

вә дејилди: «Дур, Алла�ын мә-
бәдини, гурбанҝа�ы вә орада
ибадәт едәнләри өлч. 2 Ла-
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кин мәбәдин �әјәтини өлчмә,
гој галсын, чүнки о, диҝәр
халглара верилиб. Мүгәддәс
шә�әр* 42 ај әрзиндә+ онла-
рын тапдағы алтында галаҹаг.
3 Мән ики ша�идими ҝөндәрә-
ҹәјәм вә онлар әјинләринә чул
ҝејиб 1260 ҝүн пејғәмбәрлик
едәҹәкләр». 4 Онлар ики зеј-
тун ағаҹы, вә ики чырагдан-
ла- тәмсил олунур вә дүнјанын
Рәбби өнүндә дурурлар.¸

5 Бу ики ша�идә зәрәр вур-
маг истәјән дүшмәни онла-
рын ағзындан чыхан алов тә-
ләф едәҹәк. Онлара зәрәр
вурмаг истәјән беләҹә өлдүрү-
ләҹәк. 6 Пејғәмбәрлик етдик-
ләри мүддәтдә јағыш јағмасын
дејә,/ онларын ҝөјү гапамаг1

ихтијары вар. Бундан әлавә,
онлар сују гана чевирмәк,À јер
үзүнү истәдикләри вахт �әр
ҹүр бәлаја дүчар етмәк сәла-
�ијјәтинә дә маликдирләр.

7 Онлар шә�адәт едиб гур-
тарандан сонра дибсиз гујудан
чыхан вә�ши �ејван онларла
вурушаҹаг вә онлары мәғлуб
едиб өлдүрәҹәк.3 8 Онларын
ҹәсәди рәмзи мәнада Сәдум
вә Мисир адланан бөјүк шә-
�әрин баш күчәсиндә галаҹаг.
Онларын Ағасы да орада ди-
рәк үзәриндә едам едилмиш-
ди. 9 Бүтүн үммәтләрә, тај-
фалара, дилләрә вә халглара
мәнсуб адамлар үч ҝүн јарым4

онларын ҹәсәдинә бахаҹаг вә
дәфн етмәјә изин вермәјәҹәк-
ләр. 10 Јер үзүнүн сакинлә-
ри онларын өлүмүнә севиниб-
шадланаҹаг вә бир-биринә �ә-
дијјәләр ҝөндәрәҹәкләр, чүн-
ки бу ики пејғәмбәр јер үзүндә
јашајанлара әзаб верирди.

11 Үч ҝүн јарым кечән-
дән сонра Алла�дан ҝәлән
�әјат ру�у онларын ичинә ҝир-
диS вә онлар ајаға дурдулар.
Буну ҝөрәнләри дә�шәт бүрү-

дү. 12 Бу ики пејғәмбәр ҝөј-
дән ҝур сәс ешитди. Сәс онла-
ра деди: «Бура галхын». Онлар
дүшмәнләрин ҝөзү габағында
булудун ичиндә ҝөјә галхды-
лар. 13 Бу дәм ҝүҹлү бир
зәлзәлә олду вә шә�әрин онда
бир �иссәси дағылды. Зәлзә-
ләдә 7000 адам �әлак олду, га-
ланлары исә горхуб ҝөјләрин
Алла�ыны мәд� етди.

14 Икинҹи бәла* кечди.
Үчүнҹү бәла сүрәтлә јахынла-
шыр.

15 Једдинҹи мәләк кәрәна-
јыны чалды.+ Бу заман ҝөјдә
ҝур сәсләр ешидилди: «Дүн-
ја үзәриндә падша�лыг инди
Рәббимизә, вә Онун Мәси�инә
мәхсусдур.- Рәббимиз әбәдиј-
јәт боју падша�лыг едәҹәк!»¸

16 Алла�ын �үзурунда
тахтларда отуран ијирми дөрд
ағсаггал үзүстә гапаныб Ал-
ла�а сәҹдә етди/ вә 17 деди:
«Еј Вар Олан,1 Вар Олмуш, еј
Је�ова Алла�, Гүдрәт Са�и-
би, Сәнә шүкүрләр олсун! Чүн-
ки Сән бөјүк ҝүҹүнә гурша-
ныб падша�лыг етмәјә баш-
ладын.À 18 Лакин халглар гә-
зәбләнди, Сәнин дә гәзәбин
ҹошду вә өлүләри мү�акимә
етмәк, гулун пејғәмбәрләри,3

мүгәддәсләри, адындан гор-
ханлары, кичикләри вә бөјүк-
ләри мүкафатландырмаг4, јери
тәләф едәнләри тәләф етмәјин
вахты ҝәлди».S

19 Ҝөјдә Алла�ын мәбәди
ачылды вә орада Онун Ә�д
сандығы ҝөрүндү.m Бу дәм
шимшәкләр чахды, ҝөј ҝурул-
дады, сәсләр ешидилди, зәлзә-
лә олду вә ҝүҹлү долу јағды.

12 Ҝөјдә бөјүк бир әламәт
ҝөрүндү: ҝүнәшә бүрүн-

мүш бир гадынU. Ај онун ајаг-
ларынын алтында иди, башын-
да он ики улдуздан ибарәт таҹ
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3 Мән ҝөрдүм ки, онун баш-
ларындан бири, санки, өлүм-
ҹүл јараланыб. Лакин сонра бу
ағыр јара сағалды* вә бүтүн
бәшәр �ејрәтлә вә�ши �ејва-
нын ардынҹа ҝетди. 4 Ин-
санлар әжда�аја сәҹдә етди-
ләр, чүнки о, вә�ши �ејвана
сәла�ијјәт вермишди. Онлар
вә�ши �ејвана да сәҹдә гы-
лыб дејирдиләр: «Бу вә�ши
�ејванын тајы-бәрабәри вар-
мы? Ким онунла вуруша би-
ләр?» 5 Она ловға-ловға да-
нышан, күфр сөјләјән ағыз вә
гырх ики ај әрзиндә+ �аки-
мијјәт сүрмәк ихтијары верил-
ди. 6 О, ағзыны ачыб Алла�а,
Онун адына, мәскәнинә вә ҝөј-
ләрин сакинләринә, күфр сөј-
ләди.- 7 Она �әмчинин изин
верилди ки, мүгәддәсләрлә ву-
рушсун вә онлары мәғлуб ет-
син.¸ Үстәлик, она �әр бир тај-
фа, үммәт, дил вә халг үзәрин-
дә �акимијјәт верилди. 8 Јер
үзүндә јашајанларын �амысы
она сәҹдә едәҹәкләр. Бәшәрин
тәмәли гојуландан бәри онла-
рын ады гәтлә јетирилмиш/

Гузунун �әјат китабына1 ја-
зылмыр.

9 Гулағы олан ешитсин.À

10 Ким әсир дүшмәлидирсә,
әсир дүшәҹәк, ким гылынҹ-
ла өлдүрәрсә�, гылынҹла өл-
дүрүлмәлидир.3 Бурада мүгәд-
дәсләрә4 дөзүмS вә иманm ҝә-
рәкдир.

11 Сонра мән јерин тәркин-
дән галхан башга бир вә�ши
�ејван ҝөрдүм. Онун гузу буј-
нузуна бәнзәр ики бујнузу вар
иди, лакин о, әжда�аU кими да-
нышмаға башлады. 12 О, би-
ринҹи вә�ши �ејванынV өнүн-
дә онун бүтүн сәла�ијјәтиндән
истифадә едир, јери вә сакин-
ләрини өлүмҹүл јарасы сағал-

57B5> � ˙SÄÀ` ,*`S*ZbB ¾W/º`ºWÀ`aÀD

мыш биринҹи вә�ши �ејвана
сәҹдә гылмаға мәҹбур едир.*

13 О, бөјүк әламәтләр ҝөстә-
рир, бәшәрин ҝөзү гаршысын-
да �әтта ҝөјдән алов јағды-
рырды.

14 Она вә�ши �ејванын гар-
шысында ҝөстәрмәк үчүн әла-
мәтләр верилмишди. О, бу әла-
мәтләрлә јер үзүнүн сакинлә-
рини алдадыр вә онлара де-
јирди ки, гылынҹ јарасы алыб
сонрадан сағалмыш+ вә�ши
�ејванын сурәтини, дүзәлт-
синләр. 15 Она бу вә�ши �еј-
ванын сурәтинә нәфәс вермәк
изни верилди ки, вә�ши �еј-
ванын сурәти �әм данышсын,
�әм дә она сәҹдә етмәк истә-
мәјәнләри өлдүртдүрсүн.

16 О, бүтүн инсанлары —
кичикләри вә бөјүкләри, вар-
лылары вә касыблары, азадла-
ры вә гуллары сағ әлләринә вә
ја алынларына нишан гојдур-
маға мәҹбур едир.- 17 Белә
ки, үзәриндә бу вә�ши �ејва-
нын нишаны, јәни вә�ши �ејва-
нын ады¸ вә ја адынын рәгәми
олмајан адам алгы-сатгы едә
билмәсин./ 18 Бурада �икмәт
ҝәрәкдир. Гој дәрракәли адам
вә�ши �ејванын рәгәмини �е-
сабласын, чүнки бу рәгәм ин-
сан рәгәмидир. Онун рәгәми
алты јүз алтмыш алтыдыр.1

14 Сонра бахдым вә будур:
ГузуÀ вә онун јанында

144 000 нәфәр3 Сион4 дағын-
да дурублар. Онларын алынла-
рында Гузунун вә онун Атасы-
нын адыS јазылмышды. 2 Ҝөј-
дән бир сәс ешитдим. Бу сәс
ҝур суларын вә ҝүҹлү ҝөј
ҝурултусунун сәсинә охша-
јырды. Ешитдијим сәс �әм
дә чәнҝдә чалыб-охујанларын
сәсини хатырладырды. 3 Он-
лар тахтын, дөрд мәхлугунm вә
ағсаггалларын U гаршысында,
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санки, јени бир ма�ны* оху-
јурлар. Бу ма�ныны јердән
сатын алынмыш 144 000 нә-
фәрдән+ башга �еч кәс өјрә-
нә билмирди. 4 Бунлар бакир
галмыш, өзләрини гадынлар-
ла ләкәләмәмиш шәхсләрдир.,

Гузу �ара ҝетсә, онлар да онун
ардынҹа ҝедирләр.- Онлар Ал-
ла� вә Гузу үчүн инсанларын
арасындан¸ нүбар/ кими алын-
мышлар. 5 Онларын ағзында
�еч бир �ијлә тапылмамыш-
дыр. Онлар гүсурсуздурлар.1

6 Сонра ҝөјүн үзү илә учан
башга бир мәләк ҝөрдүм. Бу
мәләкдә јер үзүнүн сакин-
ләринә — �әр халга, тајфа-
ја, дилә вә үммәтә ҹар чәк-
мәк үчүн әбәди мүждә варды.À

7 О, уҹадан дејирди: «Алла�-
дан горхун, Ону уҹалдын, чүн-
ки Онун �өкм вахты јетишди.3

Ҝөјү, јери, дәнизи4 вә булагла-
ры јарадана тәзим един».

8 Онун ардынҹа икинҹи мә-
ләк ҝәләрәк дејирди: «Јыхыл-
ды! Бүтүн халглара өз әхлаг-
сызлыг шә�вәтинин шәрабы-
ны ичирдәнS Бөјүк Бабилm јы-
хылды!» U

9 Онларын ардынҹа үчүн-
ҹү мәләк ҝәләрәк уҹадан де-
јирди: «Әҝәр кимсә вә�ши �еј-
ванаV вә онун сурәтинә сәҹдә
едир, алнына вә ја әлинә ни-
шан гојдурурса,Ä 10 о, Алла-
�ын гәзәб касасына сүзүл-
мүш шәрабы, Онун �иддәти-
нин халис шәрабыныW ичәҹәк,
мүгәддәс мәләкләрин вә Гузу-
нун ҝөзү гаршысында алов вә
күкүрд ичиндә әзаб чәкәҹәк.Y

11 Онларын чәкдији әзабын
түстүсү әбәдијјәт бојуZ галха-
ҹаг. Вә�ши �ејвана вә онун су-
рәтинә сәҹдә едиб онун ады-
нын нишаныны гәбул едәнләр
нә ҝеҹә, нә дә ҝүндүз ра�ат-
лыг билмирләр.\ 12 Бурада

Алла�ын әмрләринә әмәл едән
вә Исанын иманындан* бәрк
јапышан мүгәддәсләрә+ дөзүм
ҝәрәкдир».

13 Ҝөјдән бир сәс ешитдим.
О дејирди: «Јаз! Индән белә
Ағанын јолунда өләнләр, нә
бәхтијардыр! Ру� онлара де-
јир ки, ишләрини сахлајыб
динҹәлсинләр, чүнки әмәллә-
ри онларла бирликдә ҝедир».

14 Сонра бахдым вә будур:
бир ағ булуд. Булудун үстүндә,
санки, инсан оғлу- отурмушду.
Онун башында гызыл таҹ вә
әлиндә ити ораг вар иди.

15 Мәбәддән да�а бир мә-
ләк чыхды. О, булудун үзәрин-
дә отурана уҹадан деди: «Ора-
ғыны ишә сал вә бич. Артыг
бичин вахтыдыр вә јерин мә�-
сулу там јетишиб».¸ 16 Булу-
дун үзәриндә отуран орағыны
јерә тушлады вә јер үзү би-
чилди.

17 Сонра ҝөјдәки мәбәддән
ајры бир мәләк чыхды. Онун
да әлиндә ити ораг варды.

18 Да�а сонра гурбанҝа�-
дан башга бир мәләк чых-
ды. Онун од үзәриндә �өк-
мү вар иди. О, ити орағы
олана уҹадан деди: «Әлиндәки
ити орағы ишә сал вә јер
үзүндә битән мејнәнин сал-
хымларыны јығ, чүнки үзүм
дәјиб»./ 19 Онда мәләк ора-
ғыны јерә тушлады вә јердә
битән мејнәни кәсиб Алла�ын
гәзәбинин бөјүк үзүмсыханы-
на атды.1 20 Үзүм шә�әрдән
кәнарда тапдаланды. Үзүмсы-
хандан ахан ган тәхминән 1600
стади� мәсафәјә јајылыб атла-
рын јүјәнинә гәдәр галхды.

15 Мән ҝөјдә мө�тәшәм вә
�ејрәт доғуран башга

бир әламәт ҝөрдүм: једди бәла
ҝәтирән једди мәләк.À Бунлар
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ахырынҹы бәлалар иди, чүнки
Алла�ын гәзәби бунларла та-
мамланырды.*

2 Сонра мән, санки, аловла
шүшәнин гарышығындан бир
дәниз+ ҝөрдүм. Дәнизин гыра-
ғында вә�ши �ејванын, онун
сурәтинин, вә адынын- рәгә-
ми үзәриндә гәләбә чаланлар¸

дурмушдулар. Онларын әлин-
дә Алла�ын чәнҝләри варды.
3 Онлар Алла�ын гулу Муса-
нын/ вә Гузунун1 ма�нысыны
охујурдулар:
«Еј Је�ова Алла�, еј Гүд-

рәт Са�иби!À Ишләрин мө�-
тәшәм3 вә �ејрәтамиздир. Еј
Әбәдијјәт Падша�ы,4 јолла-
рын �аггS вә доғрудур. 4 Ким
Сәндән горхмаз, ким адыны
уҹалтмаз, еј Је�ова, ахы тәк-
ҹә Сән сәдагәтлисән?!m Бүтүн
халглар ҝәлиб гаршында баш
әјәҹәк, U чүнки �агг �өкмләрин
ашкар олду».

5 Бундан сонра мән ҝөјләр-
дә Шә�адәт чадырынынV мү-
гәддәс мәканынын ачылдығы-
ныÄ ҝөрдүм. 6 Мүгәддәс мә-
кандан једди бәла ҝәтирәнW

једди мәләк чыхды. Онлар
әјинләринә тәмиз, парлаг кә-
тандан либас ҝејмиш, синәлә-
рини гызыл кәмәрлә гурша-
мышдылар. 7 Дөрд мәхлуг-
дан бири једди мәләјә әбә-
ди вар олан Алла�ын гәзәбиY

илә долу једди гызыл ҹам вер-
ди. 8 Мүгәддәс мәкан Алла-
�ын ҹалалынданZ вә гүдрәтин-
дән түстү илә долду. Једди
мәләјин ҝәтирдији једди бәла\

баша чатмајынҹа �еч кәс мү-
гәддәс мәкана ҝирә билмәди.

16 Мүгәддәс мәкандан ҝур
бир сәс¾ једди мәләјә

деди: «Ҝедин, Алла�ын гәзәби
илә долу једди ҹамы јерин үзә-
ринә бошалдын».]

2 Биринҹи мәләк ҝедиб ҹа-
мыны јерин үзәринә бошалт-

ды.* Үзәрләриндә вә�ши �еј-
ванын нишаны оланларын+ вә
онун сурәтинә ситајиш едән-
ләрин, бәдәнләриндә бәдхас-
сәли, ағрыјан јаралар әмәлә
ҝәлди.-

3 Икинҹи мәләк ҹамыны дә-
низә бошалтды.¸ Дәниз гана
чеврилди./ Су өлү ганы кими
олду вә дәниздә1 јашајан бү-
түн ҹанлылар тәләф олду.

4 Үчүнҹү мәләк ҹамыны
чајлара вә булаглараÀ бошалт-
ды. Бу сулар да гана чеврил-
ди.3 5 Мән суларын үзәриндә
�өкмү олан мәләјин бу сөзлә-
рини ешитдим: «Еј Вар Олан,
Вар Олмуш, 4 Вәфа Са�иби!S

Сән �агсан, чүнки бу �өкмлә-
ри чыхартдын.m 6 Онлар мү-
гәддәсләрин вә пејғәмбәрлә-
рин ганыны ахытмышдылар, U

Сән дә онлара ган уддур-
дун.V Чүнки онлар буна лајиг-
дирләр!»Ä 7 Сонра мән гур-
банҝа�дан бир сәс ешитдим:
«Бәли, Је�ова Алла�, еј Гүд-
рәт Са�иби!W Сәнин �өкмләрин
�агг вә доғрудур».Y

8 Дөрдүнҹү мәләк ҹамыны
ҝүнәшин үзәринә бошалтдыZ

вә ҝүнәшә изин верилди ки,
инсанлары аловла гарсаласын.
9 Инсанлар гызмар истидән
говрулсалар да, бу бәлаларын
үзәриндә �өкмү олан Алла�ын
адына күфр етдиләр, өз әмәл-
ләриндән дөнүб төвбә етмәди-
ләр вә Ону мәд� етмәдиләр.

10 Бешинҹи мәләк өз ҹа-
мыны вә�ши �ејванын тахты-
на бошалтды. Онун падша�лы-
ғы зүлмәтә гәрг олду.\ Инсан-
лар ағрыдан ағызларында дил-
ләрини чејнәмәјә башладылар,
11 лакин чәкдикләри ағрыла-
ра, дүчар олдуглары јаралара
ҝөрә ҝөјләрин Алла�ына күфр
етдиләр вә әмәлләриндән төв-
бә етмәдиләр.
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12 Алтынҹы мәләк өз ҹамы-

ны бөјүк Фәрат чајына* бо-
шалтды.+ Ҝүндоғандан ҝәлән
падша�ларын јолу �азырлан-
сын дејә,, чајын сулары гуруду.

13 Мән әжда�анын-, вә�ши
�ејванын вә јаланчы пејғәмбә-
рин ағзындан чыхан, гурбаға-
ја охшар үч мурдар вә�ј� ҝөр-
дүм. 14 Бу вә�јләр ҹин вә�ј-
ләридир вә әламәтләр ҝөстә-
рирләр.¸ Онлар јер үзүнүн
падша�ларынын јанына ҝедиб
онлары Гадир Алла�ын бө-
јүк ҝүнүндә/ олаҹаг мү�арибә-
јә топлајырлар.1

15 «Будур, мән оғру кими
ҝәлирәм.À Ојаг галыб3 пал-
тарыны горујан хошбәхтдир.
Чүнки о, чылпаг ҝәзмәјәҹәк вә
инсанларын гаршысында биа-
быр олмајаҹаг».4

16 Онлар падша�лары иб-
раниҹә Армаҝеддон�S адланан
јерә топладылар.

17 Једдинҹи мәләк өз ҹа-
мыны �аваја бошалтды. Бу
вахт мүгәддәс мәкандакы
тахтдан ҝур бир сәс ҝәл-
ди:m «Тамам олду!» 18 Ҝөј ҝу-
рулдады, шимшәк чахды, сәс-
ләр ҝәлди вә бөјүк бир зәлзә-
лә олду. U Елә бир зәлзәлә ки
беләси инсан дүнјаја ҝәләндән
бәри олмајыб. 19 Бөјүк шә-
�әрV үч јерә парчаланды. Халг-
ларын шә�әрләри дә јыхылды.
Бөјүк БабилÄ Алла�ын өнүндә
хатырланды ки, она Алла-
�ын шиддәтли гәзәбинин шә-
рабы илә долу ҹам верилсин.W

20 Бүтүн адалар гачды, дағ-
лар гејб олду.Y 21 Инсанла-
рын үзәринә ҝөјдән �әр дәнә-
си бир талант� ағырлығында
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олан ири долу јағды.* Инсан-
лар бу бәлаја, бу долуја+ ҝөрә
Алла�а күфр етдиләр, чүнки
бу, мисли ҝөрүнмәмиш бөјүк
бәла иди.

17 Једди ҹамы, олан јед-
ди мәләкдән бири мәнә

јахынлашыб деди: «Ҝәл, сәнә
чохлу сулар үстүндә отуран
бөјүк фа�ишәјә чыхарылаҹаг
�өкмү ҝөстәрим.- 2 Дүнја-
нын падша�лары онунла зина
етмиш,¸ јердә јашајанлар онун
әхлагсызлығынын шәрабын-
дан сәрхош олмушлар»./

3 Мәләк ру�ун гүввәси илә
мәни чөллүјә апарды. Мән јед-
дибашлы, онбујнузлу, ал-гыр-
мызы рәнҝли, күфрлү адларла
долу вә�ши �ејванын белин-
дә отуран бир гадын ҝөрдүм.
4 Гадын бәнөвшәји1 вә ал-гыр-
мызы либаса бүрүнмүш, гы-
зыл, даш-гаш вә мирвари илә
бәзәнмишди.À Онун әлиндә иј-
рәнҹ шејләрлә вә әхлагсызлы-
ғынын чиркабы илә допдолу
гызыл ҹам вар иди. 5 Гады-
нын алнына сирли бир ад ја-
зылмышды: «Фа�ишәләрин3

вә дүнјадакы мурдарлығын
анасы Бөјүк Бабил».4 6 Га-
дын мүгәддәсләрин вә Исанын
ша�идләрининS ганындан сәр-
хош иди.
Гадыны ҝөрәндә бәрк тәәҹ-

ҹүбләндим. 7 Онда мәләк
деди: «Нијә тәәҹҹүбләнирсән?
Мән сәнә гадынынm вә ону бе-
линдә ҝәздирән једдибашлы,
онбујнузлу вә�ши �ејванын U

сиррини ачаҹағам. 8 Ҝөрдү-
јүн вә�ши �ејван әввәлләр ол-
мушду, инди јохдур, амма диб-
сиз гујуданV чыхмаг үзрәдир
вә мә�в едиләҹәк. Јерин са-
кинләри (ады бәшәр нәсли
дүнјаја ҝәләндән бәри �әјат
китабынаÄ јазылмајанлар) ҝө-
рәндә ки, вә�ши �ејван әввәл-
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ләр олуб, инди јохдур, амма
јенә олаҹаг, �ејрәтә ҝәләҹәк-
ләр.

9 Бурада ағыл вә �икмәт ҝә-
рәкдир. Једди баш* једди дағы
билдирир. Гадын бу дағла-
рын үстүндә отурур. 10 Он-
лар �әмчинин једди падша�ы
тәмсил едир: онлардан беши
јыхылды, бири инди вар, о би-
риси �әлә ҝәлмәјиб, амма ҝә-
ләндә чох галмајаҹаг. 11 Әв-
вәлләр олуб, амма инди олма-
јан вә�ши �ејван+ сәккизинҹи
падша�дыр. О, једди падша�-
дан төрәјәҹәк вә мә�в едилә-
ҹәк.

12 Ҝөрдүјүн он бујнуз �әлә
падша�лыг алмамыш он пад-
ша�ы тәмсил едир. Онлар вә�-
ши �ејванла бирликдә падша�-
лыг �акимијјәти алаҹаглар, ла-
кин бу �акимијјәт ҹәми бир
саат сүрәҹәк. 13 Онларын
нијјәти бирдир, буна ҝөрә дә
ҝүҹ вә сәла�ијјәтләрини вә�-
ши �ејвана верирләр. 14 Он-
лар Гузу, илә вурушаҹаглар,
лакин Гузу ағалар Ағасы вә
падша�лар Падша�ы- олду-
ғу үчүн онлары мәғлуб едә-
ҹәк.¸ Чағырылмышлар, сечил-
мишләр вә садигләр дә Гузу
илә бирликдә гәләбә чалаҹаг-
лар»./

15 О, мәнә деди: «Сән фа�и-
шәнин сулар үзәриндә отурду-
ғуну ҝөрмүшдүн. Һәмин сулар
үммәтләри, күтләләри, халгла-
ры вә дилләри тәмсил едир.1

16 Ҝөрдүјүн он бујнузÀ вә вә�-
ши �ејван3 фа�ишәјә4 нифрәт
едәҹәк, ону тар-мар едиб чыл-
паг гојаҹаг, әтини јејәҹәк вә
сонра ону јандырыб күлә чеви-
рәҹәк.S 17 Бу фикри онларын
үрәјинә Алла� гојуб.m Алла-
�ын сөзләри јеринә јетәнәдәк
онлар өз падша�лыг �акимиј-
јәтини вә�ши �ејвана U вермәк-

лә Алла�ын фикрини, ејни за-
манда өз үрәкләриндән ке-
чән фикри иҹра едәҹәкләр.
18 Ҝөрдүјүн гадын* исә јерин
падша�лары үзәриндә �өкм-
ранлыг едән бөјүк шә�әрин
тимсалыдыр».

18 Бундан сонра мән әлин-
дә бөјүк сәла�ијјәт олан

башга бир мәләјин ҝөјдән ен-
дијини ҝөрдүм. Онун ҹалалын-
дан бүтүн јер үзү ишыглан-
ды. 2 О, ҝур сәслә бәјан етди:
«Јыхылды! Бөјүк Бабил јыхыл-
ды!+ О, ҹинләрин мәскәнинә,
�әр ҹүр мурдар ру�ун�, �әр
ҹүр напак вә мәнфур гушун
јувасына чеврилди!, 3 Чүнки
бүтүн халглар онун әхлагсыз-
лыг шә�вәтинин шәрабынын
гурбаны олду.- Дүнјанын пад-
ша�лары онунла зина етди-
ләр,¸ дүнјанын таҹирләри онун
абырсызлыгла сүрдүјү дәбдә-
бәли јашајышы сајәсиндә вар-
ландылар».

4 Мән ҝөјдән ҝәлән башга
бир сәс ешитдим: «Еј халгым,/

ондан чыхын ки, онун ҝүна�-
ларына шәрик олмајасыныз вә
онун башына ҝәләҹәк бәла-
лар сизин башыныза ҝәлмә-
син.1 5 Чүнки онун ҝүна�ла-
ры галагланыб ҝөјә чатыб.À

Алла� онун �агсызлыглары-
ны јадына салды.3 6 Гој баш-
галарына нә едибсә,4 әвәзини
икигат алсын, бәли, әмәлләри
икигат башына гајытсын.S Гој
шәрабы гарышдырдығы ҹам-
даm онун үчүн икигат артыг
гарышдырылсын. U 7 Она өзү-
нү уҹалтдығы гәдәр, абыр-
сыз, дәбдәбәли јашајышы бој-
да әзаб, дәрд верин. Чүнки
о, үрәјиндә дејир: “Мән тахт-
да отурмуш бир мәликәјәм,
дул галмамышам, �еч вахт да
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дәрд билмәјәҹәјәм”.* 8 Буна
ҝөрә дә бүтүн бәлалар, өлүм,
дәрд вә гытлыг бир ҝүн ичин-
дә онун башына ҝәләҹәк вә о,
одда јаныб күл олаҹаг,+ чүнки
она �өкм кәсмиш Је�ова Ал-
ла� гүдрәтлидир.,

9 Онунла зина етмиш вә
абырсыз дәбдәбә ичиндә јаша-
мыш дүнја падша�лары, о ја-
наркән чыхан түстүјә бахыб
онун үчүн ағлајаҹаг вә кә-
дәрдән башларына дөјәҹәкләр.
10 Онлар онун чәкдији әзаб-
дан горхараг гырагда дајаныб
дејәҹәкләр: “Һејиф, �ејиф сән-
дән, еј бөјүк шә�әр,- еј гүдрәт-
ли Бабил! Чүнки �өкмүн бир
ан ичиндә ҝәлди”.

11 Һәмчинин дүнјанын та-
ҹирләри дә ағлашыр, онун
үчүн јас тутурлар, чүнки ар-
тыг малларыны алан јохдур.
12 Онларда олан гызылы, ҝү-
мүшү, даш-гашы, мирварилә-
ри, зәриф кәтаны, ипәји, бә-
нөвшәји вә ал-гырмызы гума-
шы, әтирли ағаҹдан, ширмајы-
дан, �әр ҹүр гијмәтли ағаҹдан,
мисдән, дәмирдән, мәрмәр-
дән дүзәлдилмиш малла-
ры, 13 дарчыны, �или, буху-
ру, әтирли јағы, күндүрү, шә-
рабы, зејтун јағыны, әла уну,
буғданы, мал-гараны, гојун-гу-
зуну, атлары, арабалары, гул-
лары вә инсанлары алан јох-
дур. 14 Бәли, үрәјинин арзу-
ладығы дадлы мејвәләр әлин-
дән чыхды, ләзиз тәамлар вә
дәбдәбәли шејләр јоха чыхды
вә да�а �еч вахт тапылмајаҹаг.

15 Бу маллары алыб-сатан
вә Бөјүк Бабилин сајәсиндә
варланан таҹирләр онун чәк-
дији әзабдан горхараг гырагда
дураҹаг. Онлар јас тутуб ағла-
шаҹаг 16 вә белә дејәҹәкләр:
“Һејиф, �ејиф сәндән, зәриф кә-
тана, бәнөвшәји вә ал-гырмы-

зы гумаша бүрүнмүш, тәмтә-
раг ичиндә гызыл, даш-гаш вә
мирвариләрлә бәзәнмиш* бө-
јүк шә�әр! 17 Чүнки бу бој-
да сәрвәт бир ан ичиндә мә�в
едилди!”
Бүтүн ҝәми капитанлары,

дәниз сәја�әтчиләри, дәниз-
чиләр, доланышығы дәниздән
чыхан бүтүн адамлар гырагда
дуруб, 18 о јанаркән галхан
түстүјә бахыб гышгырырды-
лар: “Бу бөјүк шә�әрин тајы-
бәрабәри вармы?” 19 Онлар
башларына тоз-торпаг төкүр,
ағлашыб шивән гопарараг де-
јирдиләр: “Һејиф, �ејиф сән-
дән, еј бөјүк шә�әр! Бир ан
ичиндә мә�в олдун!+ Ахы сә-
нин тәмтәраглы јашајышын са-
јәсиндә дәниздә ҝәмиси олан
�әр кәс варланмышды”.

20 Еј ҝөјләр,, мүгәддәсләр-,
�әвариләр вә пејғәмбәрләр,
шадланын! Чүнки Алла� сиз-
дән өтрү она �өкм кәсди».¸

21 Онда бир ҝүҹлү мәләк
бөјүк дәјирман дашына ох-
шар бир дашы галдырыб дә-
низә атды вә деди: «Бөјүк
шә�әр Бабил дә бу ҹүр сүрәт-
лә јыхылаҹаг вә да�а �еч вахт
тапылмајаҹаг./ 22 Сәндә да�а
чәнҝ чалыб-охујанларын, неј,
кәрәнај чаланларын вә диҝәр
мусигичиләрин сәси ешидил-
мәјәҹәк. Артыг сәндә сәнәт-
кар тапылмајаҹаг вә дәјирман
дашынын сәси ешидилмәјә-
ҹәк. 23 Сәндә бир да�а чыраг
јанмајаҹаг, бәј-ҝәлин сәси еши-
дилмәјәҹәк. Ахы сәнин таҹир-
ләрин дүнјанын нүфузлу адам-
лары иди вә сән өз ҹиндарлы-
ғынла1 бүтүн халглары јолдан
чыхартмышдын. 24 Бәли, бу
шә�әрдә пејғәмбәрләрин, мү-
гәддәсләринÀ вә јер үзүндә
гәтлә јетирилмишләрин �амы-
сынын ганы тапылыб».3
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19 Бундан сонра мән ҝөјдә
бөјүк бир изди�амын сә-

синә охшар бир ҝур сәс ешит-
дим. Сәс белә дејирди: «Ја�а�
алгыш един!* Гуртулуш, шан
вә гүдрәт Алла�ымыза мәхсус-
дур! 2 Чүнки Онун �өкмләри
доғру вә әдаләтлидир.+ Ахы О,
бүтүн дүнјаны өз әхлагсызлы-
ғы илә позмуш бөјүк фа�ишәјә
�өкм кәсди, әлләри Онун гул-
ларынын ганына булашмыш
бу фа�ишәдән гисас алды».,

3 Сәс тәкрар етди: «Ја�а ал-
гыш един!- Шә�әрин түстүсү
әбәдијјәт боју ҝөјә галхаҹаг!»¸

4 Ијирми дөрд ағсаггал/ вә
дөрд мәхлуг1 тахтда отурмуш
Алла�ын гаршысында диз чө-
күб сәҹдә етдиләр вә дедиләр:
«Амин! Ја�а алгыш един!»À

5 Тахтдан бир сәс ҝәлди:
«Еј Алла�ымызын гуллары,3

Ондан горхан кичикләр вә бө-
јүкләр,4 Она алгыш един!»

6 Сонра бөјүк бир изди�а-
мын, ҝур суларын, ҝүҹлү ҝөј
ҝурултусунун сәсинә охшар
бир сәс ешитдим. Сәс дејир-
ди: «Ја�а алгыш един!S Чүнки
Гүдрәт Са�иби,m Алла�ымыз
Је�ова падша�лыг етмәјә баш-
лады! U 7 Бир јердә севинәк,
шадланаг вә Ону уҹалдаг, чүн-
ки Гузунун тој ҝүнүдүр, ҝә-
лин дә �азырлашыб. 8 Ҝәли-
нә зәриф кәтандан бичилмиш
тәмиз, парлаг либас ҝејинмә-
јә изин верилди. Зәриф кәтан
мүгәддәсләрин сале� әмәллә-
рини билдирир».V

9 Мәләк мәнә деди: «Јаз!
Гузунун тој зијафәтинәÄ дә-
вәт аланлар хошбәхтдирләр».
Сонра о әлавә етди: «Бун-
лар Алла�ын доғру сөзләри-
дир». 10 Онда мән она сәҹдә
етмәк үчүн ајагларына јыхыл-
дым. Лакин о, мәнә деди: «Да-

5=B5 � �1Ñ\,* */mZmZ -ma* e\`Y*amD

јан! Буну етмә!* Мән садә-
ҹә сәнин кими вә Иса �аггын-
да шә�адәт верән гардашла-
рын кими бир гулам.+ Алла�а
сәҹдә гыл,, чүнки Иса �аг-
гында шә�адәт пејғәмбәрлик-
ләрин мәғзидир».-

11 Сонра мән ачылмыш
ҝөјү ҝөрдүм вә будур: бир ағ
ат.¸ Атын белиндә отуран Са-
диг/ вә Һәгиги1 адланыр. О,
әдаләтлә �өкм едир вә дөјү-
шүр.À 12 Онун ҝөзләри алов
сачыр,3 башында чохлу таҹ
вар. Онун үзәриндә өзүндән
башга �еч кимә мәлум олмајан
бир ад јазылыб. 13 О, үстү
ганлы� либас ҝејиниб, она
«Алла�ын сөзү4» ады верилиб.
14 Сәмави гошунлар ағ ат-
ларын белиндә онун архасын-
ҹа ҝәлирләр. Онларын әјнин-
дә ағ, зәриф кәтандан тәмиз
либас вар. 15 Онун ағзындан
халглары вурмаг үчүн узун,
ити гылынҹS чыхыр. О, халг-
лара дәмир чомагла чобан-
лыг едәҹәк.m Үстәлик, о, Гадир
Алла�ын шиддәтли гәзәбинин
үзүмсыханында үзүм тапдала-
јыр. U 16 Онун либасынын үс-
түндә, буду өртән јердә «пад-
ша�лар Падша�ы вә ағалар
Ағасы» ады јазылмышдыр.V

17 Сонра мән ҝүнәшин ор-
тасында дурмуш бир мә-
ләк ҝөрдүм. О, ҝөј үзү илә
учан бүтүн гушлара ҝур сәс-
лә деди: «Бураја учун, Алла-
�ын бөјүк зијафәтинә топла-
шын!Ä 18 Падша�ларын, сәр-
кәрдәләрин, гүдрәтлиләринW,
атларын вә атлыларын әти-
ни — истәр азад, истәр гул, ис-
тәр кичик, истәр бөјүк олсун —
�амысынын әтини јејин».Y

19 Мән ҝөрдүм ки, вә�ши
�ејван вә дүнја падша�лары
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илә гошунлары атын белиндә
отуранла вә онун гошунлары
илә вурушмаг үчүн бир јерә
топлашыб.* 20 Вә�ши �ејван
јахаланды. Онун габағында
әламәтләр ҝөстәриб үзәрин-
дә вә�ши �ејванын+ ниша-
ны оланлары вә онун сурәти-
нә ситајиш едәнләри, јолдан
чыхаран јаланчы пејғәмбәр-

дә онунла бирликдә тутулду.
Онларын икиси дә күкүрд-
лә јанан аловлу ҝөлә дири-
дири атылды.¸ 21 Галанлары-
ны исә атын белиндә отуран
ағзындан чыхан узун гылынҹ-
ла өлдүрдү./ Бүтүн гушлар он-
ларын әтини јејиб дојдулар.1

20 Сонра мән ҝөјдән енән
бир мәләк ҝөрдүм. Онун

әлиндә дибсиз гујунун ачарыÀ

вә бөјүк бир зәнҹир варды.
2 О, гәдим иланы,3 Иблис4 вә
ШејтанS адланан әжда�аныm

тутуб мин иллијә буховлады
вә 3 дибсиз гујуја атды. О,
дибсиз гујунун U ағзыны гапа-
јыб мө�үрләди ки, әжда�а, мин
ил баша чатана кими, халгла-
ры аздырмасын. Сонра о, гыса
мүддәтә азадлыға бурахылма-
лыдыр.V

4 Мән тахтлар ҝөрдүм, он-
ларда отуранлара �акимлик
сәла�ијјәти верилмишди. Мән
�әмчинин Иса �аггында ша-
�идлик етдикләринә вә Ал-
ла�дан данышдыгларына ҝөрә
бојунлары вурулмушлары ҝөр-
дүм. Онлар вә�ши �ејвана вә
онун сурәтинә ситајиш етмә-
миш, алынларына вә әлләри-
нә онун нишаныны вурдурма-
мышлар.Ä Онлар дирилдиләр
вә Мәси�лә бирликдә мин ил
падша�лыг етдиләр.W 5 (Га-
лан өлүләр мин ил баша чат-
мајынҹа дирилмәдиләр.)Y Бу,
биринҹи дирилмәдир.Z 6 Би-
ринҹи дирилмәдә\ пајы олан

мүгәддәс вә хошбәхтдир. Он-
ларын үзәриндә икинҹи өлү-
мүн* �өкмү+ јохдур. Онлар Ал-
ла�ын вә Мәси�ин ка�инлә-
ри, олаҹаг вә мин ил әрзиндә
Мәси�лә бирликдә падша�лыг
едәҹәкләр.-

7 Мин ил тамам олдугда
Шејтан зиндандан бурахыла-
ҹаг. 8 О ҝедиб јерин дөрд
уҹундан халглары, Јәҹүҹ вә
Мәҹүҹү јолдан чыхараҹаг, он-
лары саваша топлајаҹаг. Онла-
рын сајы дәниз гуму гәдәрдир.
9 Онлар дүнјанын �әр јери-
нә јајылдылар, мүгәддәсләрин
дүшәрҝәсини вә севимли шә-
�әри мү�асирәјә алдылар. Ла-
кин ҝөјдән алов јағыб онлары
удду.¸ 10 Онлары јолдан чы-
харан Иблис вә�ши �ејва-
нын/ вә јаланчы пејғәмбәрин1

атылдығы одлу-күкүрдлү ҝөлә
атылды. Онлар әбәдијјәт боју,
ҝеҹә-ҝүндүз әзаб чәкәҹәкләр.

11 Сонра мән бөјүк бир ағ
тахт вә бу тахтда отураны ҝөр-
дүм.À Јер вә ҝөј Онун габа-
ғындан гачды3 вә артыг онлар
үчүн јер тапылмады. 12 Мән
�әмчинин тахтын өнүндә дур-
муш өлүләри — бөјүкләри вә
кичикләри ҝөрдүм. Тумарлар
ачылмышды. Башга бир ту-
мар да ачылды, бу тумар �ә-
јат китабыдыр.4 Өлүләр ту-
марларда јазылмыш әмәлләри-
нә мүвафиг мү�акимә едилди.S

13 Дәниз онда олан өлүләри
гајтарды, өлүм вә Мәзар� да
онларда олан өлүләри гајтар-
дылар вә �әр бири өз әмәллә-
ринә ҝөрә мү�акимә едилди.m

14 Өлүм вә Мәзар исә одлу
ҝөлә атылды. U Одлу ҝөлV икин-
ҹи өлүмүÄ билдирир. 15 Ады
�әјат китабындаW тапылмајан
�әр кәс одлу ҝөлә атылды.Y
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21 Сонра мән јени ҝөј вә
јени јер ҝөрдүм.* Чүнки

кө�нә ҝөјлә кө�нә јер јох ол-
мушду,+ дәниз, дә артыг јох
иди. 2 Мән �әмчинин мүгәд-
дәс шә�әри, Јени Јерусәлими
ҝөрдүм. О, ҝөјдән, Алла�ын ја-
нындан- енирди вә санки, ни-
шанлысы үчүн бәзәниб-дүзән-
мишди.¸ 3 Бу вахт тахтдан
ҝәлән ҝур сәс ешитдим: «Бу-
дур, Алла�ын чадыры инсан-
ларладыр. О, онларла мәскән
салаҹаг, онлар да Онун халгы
олаҹаглар. Алла� Өзү онлар-
ла олаҹаг./ 4 О, онларын ҝөз-
ләриндән бүтүн јашлары си-
ләҹәк.1 Артыг өлүм олмаја-
ҹаг.À Нә дәрд, нә фәрјад, нә дә
ағры олмајаҹаг,3 чүнки әввәл-
ки шејләр кечиб ҝетди».

5 Тахтда4 отуран деди: «Бу-
дур, Мән �әр шеји тәзә еди-
рәм».S Сонра әлавә етди: «Јаз,
чүнки бу сөзләр доғру вә ети-
барлыдыр». 6 Сонра О, мәнә
деди: «Онлар јеринә јетди!
Мән Алфа вә Омегајам�, әв-
вәл вә ахырам.m Сусајана �әјат
чешмәсиндән сују �авајы верә-
ҹәјәм. U 7 Галиб ҝәлән бунла-
ры мирас алаҹаг. Мән онун Ал-
ла�ы олаҹағам, о да Мәним оғ-
лум олаҹаг. 8 Анҹаг горхаг-
ларын, имансызларынV, ијрәнҹ
әмәл са�ибләринин,Ä гатиллә-
рин, әхлагсызларын�,W ҹиндар-
лыгла мәшғул оланларын, бүт-
пәрәстләрин вә бүтүн јалан-
чыларынY агибәти од вә кү-
күрдлә јанан ҝөл олаҹаг.Z Бу,
икинҹи өлүмү билдирир».\

9 Ахырынҹы једди бәла¾ илә
долу једди ҹамы олан једди
мәләкдән бири мәнә јахынла-
шыб деди: «Ҝедәк сәнә ҝәлини,
Гузунун арвадыны] ҝөстәрим».
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10 О, ру�ун гүввәси илә мәни
бөјүк вә уҹа бир дағын башы-
на апарды вә мәнә ҝөјдән, Ал-
ла�ын јанындан енән мүгәддәс
Јерусәлим шә�әрини ҝөстәр-
ди.* 11 Шә�әр Алла�ын ҹала-
лы илә пар-пар парылдајыр,+

чох гијмәтли даш кими, бүл-
луртәк бәрг вуран јәшәм дашы
кими ишылдајырды., 12 Шә-
�әрин бөјүк вә �үндүр дивары
вә он ики дарвазасы вар иди.
Дарвазаларда он ики мәләк
дурмушду вә Исраил оғуллары-
нын он ики гәбиләсинин ады
дарвазаларын үстүндә јазыл-
мышды. 13 Шә�әрин үч дар-
вазасы шәргә, үчү шимала, үчү
ҹәнуба, үчү дә гәрбә ачылыр-
ды.- 14 Шә�әр диварынын бү-
нөврәсиндә он ики даш вар
иди. Дашларын үстүндә Гузу-
нун он ики �әварисинин¸ ады
јазылмышды.

15 Мәнимлә данышанын
әлиндә шә�әри, дарвазалары
вә диварлары өлчмәк үчүн бир
гызыл гамыш чубуг варды./

16 Шә�әр дөрдбуҹаг шәклиндә
иди, узунлуғу вә ени бир иди.
О, шә�әри гамыш чубугла өлч-
дү, 12 000 стади� чыхды. Шә�ә-
рин узунлуғу, ени вә �үндүр-
лүјү бирдир. 17 О, шә�әр ди-
варларыны да өлчдү. Һәм бәшә-
ри өлчү, �әм мәләк өлчүсү илә
диварларын �үндүрлүјү 144 гу-
лаҹ� иди. 18 Дивар јәшәм да-
шындан,1 шә�әрин өзү исә ха-
лис гызылдан иди, шәффаф
шүшәјә бәнзәјирди. 19 Шә�әр
диварларынын бүнөврәси мүх-
тәлиф гијмәтли дашлардан иди:
биринҹи бүнөврә дашы јәшәм
дашындан, икинҹиси ҝөј јагут-
дан, үчүнҹүсү халседон дашын-
дан, дөрдүнҹүсү зүмрүддән,
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20 бешинҹиси сардониксдән,
алтынҹысы сард дашындан,
једдинҹиси хризолитдән, сәк-
кизинҹиси берил дашындан,
доггузунҹусу топаздан, онунҹу-
су хризопраздан, он биринҹи-
си ҝиасинтдән вә он икинҹи-
си аметистдән иди. 21 Он ики
дарваза исә он ики мирва-
ри иди. Һәр дарваза бир мир-
варидән иди. Шә�әрин баш кү-
чәси халис гызыл иди, шәффаф
шүшәјә бәнзәјирди.

22 Мән орада мәбәд ҝөрмә-
дим, чүнки бу шә�әрин мәбәди
Гадир Алла� Је�ова* вә Гузу-
дур. 23 Шә�әрин ҝүнәш вә ај
ишығына е�тијаҹы јохдур, чүн-
ки ону Алла�ын ҹалалы ишыг-
ландырыр+ вә Гузу шә�әрин
чырағыдыр., 24 Халглар онун
нурунда јеријәҹәкләр,- дүнја-
нын падша�лары өз ҹалалыны
ораја ҝәтирәҹәкләр. 25 Шә�ә-
рин дарвазалары ҝүн әрзиндә
бағланмајаҹаг. Орада ҝеҹә дә
олмајаҹаг.¸ 26 Халгларын ҹа-
лалыны вә шәрәфини ораја
ҝәтирәҹәкләр./ 27 Анҹаг мур-
дар шејләр, ијрәнҹ әмәл са�иб-
ләри вә јаланчылар о шә�әрә
әсла ҝирмәјәҹәк.1 Ораја јалныз
адлары Гузунун �әјат китабы-
на јазыланлар ҝирәҹәк.À

22 О, мәнә �әјат сују3

ахан, бүллур кими шәф-
фаф бир чај ҝөстәрди. Чај Ал-
ла�ын вә Гузунун4 тахтындан
чыхыб 2 шә�әрин баш күчә-
си илә ахырды. Чајын �әр ики
са�илиндә �әјат ағаҹлары би-
тирди. Бу ағаҹлар илдә он ики
дәфә бар ҝәтирир, �әр ај меј-
вә верирдиләр. Онларын јар-
паглары халгларын шәфа тап-
масы үчүндүр.S

3 Артыг �еч бир ләнәт ол-
мајаҹаг. Алла�ын вә Гузунунm

тахты шә�әрдә олаҹаг вә Ал-
ла�ын гуллары Она гуллуг

едәҹәкләр. 4 Онлар Алла�ын
үзүнү ҝөрәҹәкләр,* алынла-
рында Онун ады јазылаҹаг.+

5 Артыг ҝеҹә олмајаҹаг., Он-
ларын нә чыраг ишығына, нә
ҝүн ишығына е�тијаҹы олма-
јаҹаг, чүнки онларын Алла�ы
Је�ова үзәрләринә ишыг са-
чаҹаг- вә онлар әбәдијјәт боју
падша�лыг едәҹәкләр.¸

6 Мәләк мәнә деди: «Бу сөз-
ләр доғру/ вә етибарлыдыр.
Бәли, пејғәмбәрләри ил�ам-
ландыран Је�ова Алла�1 ја-
хын ҝәләҹәкдә баш верәҹәк
�адисәләри гулларына ҝөстәр-
мәк үчүн мәләјини ҝөндәрди.
7 Мән тезликлә ҝәләҹәјәм.À Бу
тумардакы пејғәмбәрлик сөз-
ләринә әмәл едән нә бәхтијар-
дыр!»3

8 Мән Јә�ја бунлары ҝөрүр-
дүм вә ешидирдим. Бунлары
ҝөрүб ешидәндә бунлары мәнә
ҝөстәрән мәләјин ајагларына
јыхылыб она сәҹдә етмәк ис-
тәдим. 9 Лакин о, мәнә деди:
«Дајан! Буну етмә! Мән садә-
ҹә сәнин кими, пејғәмбәр гар-
дашларын кими вә бу тумарда-
кы сөзләрә әмәл едәнләр кими
бир гулам. Алла�а сәҹдә гыл».4

10 Сонра деди: «Бу тумар-
дакы пејғәмбәрлик сөзләри-
ни мө�үрләмә, чүнки вахт ја-
хындыр. 11 Насале� адам на-
сале�лијиндә галырса, галсын;
мурдар адам ијрәнҹ әмәллә-
риндән әл чәкмирсә, чәкмә-
син. Анҹаг гој сале� сале�ли-
јиндән дөнмәсин вә мүгәддәс
адам мүгәддәслијини горусун.

12 “Бах, мән тезликлә ҝәлә-
ҹәјәм. Мүкафат да Өзүмләдир.
Һәр кәсә әмәлинә ҝөрә мүка-
фат верәҹәјәм.S 13 Мән Алфа
вә Омегајам�,m биринҹи вә
ахырынҹы, әввәл вә ахыр Мә-
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6<B85C + =B68C �Ñ 9B5>MD
�¿�˙��C �¿�˙����¿� ˙ÀÆWÀ ,À �ÀO
`*b h*UW*`mZmZ /1Wb*amZ/* Lh*UmZ /ÀO
ZS4À b¾VºW/ºUº U1`/À ÀYÀWÀ ÄÀbS`/SUS
-\WW*`mZ ÀÑ*bÀ 1b/SUS a*ÑÀM U1`WÀjÀZ
-À/SY À`*4SE +d À`*4SZSZ a*VSZWÀ`SD
	\Z`*W*` +d */ �*+SWSab*Z* ,À \ZdZ
f*W-mZ* *S/ 1/SWS`/SD ��O/* YºfbÀO
WSe 1WYWÀ`SE /SWWÀ`SE b*`Sf ,À *ab`\O
Z\YSU*Zm ¾U`ÀZÀZE 1UZS 4*Y*Z/* a1Ñ`O
+*4Wm- ,À *ab`\W\ÄSU* SWÀ YÀj¸dW \W*Z
a*,*/Wm 4ºY`ÀUÀ /À wVÀW/*ZSWÀ`x /1O
USWS` L¹4 9B56C ˙Z 8B;C Á, ;B8MD
�¿�
" �d*+SWÀ`SZ +*j *WW*Ñm L5�/
55B77MD
�¿��� �dÑ ]1U¸ÀY+À`SZ \¸Wd Á*YmZ
/¾`/ºZÆº \¸WdD �ÀZ*Z/*Z b¾`ÀZYSj
55 -À+SWÀ �`*Wm- /ÀZS4SZSZjÀ`- a*ÑSO
WS +\UdZÆ*E �SaS`WÀ 	d`SU* *`*amZ/*O
Vm +¾WÄÀ/À YÀaVdZW*jYmj/mD ÁÀYSZ
À`*4S �ÀZ*Z b\`]*¸m */W*Zm`/m L�,
5<B7C �` =B5<C Á, 57B5=MD �8 ÀW*,ÀaSZÀ
+*fD

�¿��
���� �ºVaÀV Y¾,-1 bdb*Z ,À fºO
adaS ,À4SeÀWÀ`S SÆ`* 1/ÀZ YÀWÀVWÀ`D
	1`*eW*`/*Z eÀ`-WÀZS`WÀ` L�` 7B68C
�f 69B6>C ¿j 7;B5:C + =B9MD
�¿����¿ 
¾,`*b/* +d *ZW*Umj SZa*O
ZmZ �WW*Ñ* U*fmZW*jY*amZ* ,À S+*/Àb
1bYÀaSZÀ U\W *h*Z -d`+*ZW*`W* ÀW*-ÀO
/*` SjWÀZS`D �da* ]1U¸ÀY+À`SZ �*ZdO
ZdZ* Àa*aÀZE ÄºZ*ÑV*` SZa*ZW*`mZ ,À
f*W-mZ �WW*ÑW* +*`mjm¸* Z*SW \WY*O
am ºhºZ -d`+*ZW*` ÄÀbS`SWYÀaS W*+º/
S/SD ¿a*a 1bS+*`SWÀ �Àee*`À ÄºZºZO
/À -d`+*Z ÄÀbS`SWS`/SD �d -d`+*ZW*`
a* �ÀaSÑSZ -d`+*ZWm¸mZm aSY,\WSO
4À 1/S`/SD �ÀaSÑSZ -d`+*ZWm¸m +ÀjÀO
`SUUÀbSZ ÄºZ*ÑW*`mZm +S`/ÀeÀWSV Ud/dE
+1WÀÆÀE SZa*ZW*`W* �1Ñ\,* *`*amZ/*
+*`mjm¸* U\W *h/m L�, 9B5>C 67B6<C �W
5B6>C + =B56MD
�¿����¿ ����·% ¿Ñ/ a*Z/m¸mZmZ
-*]*¸mD �*j V*ÑSZ �Àee*`À ÄºZºZO
/À ÄºZ*Ñ -d`+*ZmZmZ -*ZmZm \ZdZ -*`O
jmamZ/* /*YÆmW*/m`/mD +`*ZS a¾4º
wLÄºZ*ÑmZM ºabºZº ¾`bYÀVx ,À U* wLÄºO
Z*ÑmM aSWYÀVx YÀZ*amZm /*jmU*Z a¾4O
/ÀZ ÀYÀWÀ ÄÀWS`D �*]*- f*WSa -m4mW/*Z
/º4ÀWYSj/SD ¹abºZ/À ÑÀ` bÀ`ÀeSZ/À
+S`S \WY*-W* SVS VÀ``d+ ,*`/mD �ÀO
4ÀZ a*/ÀÆÀ -*]*- /1USWS` L�f 69B5;—66C
5	Y 6<B55C + =B9MD �9 ÀW*,ÀaSZÀ +*fD
�¿����¿ Ã¹�¹ a`*SWWSWÀ`SZ ÀZ
Yº-À//Àa ÄºZºD �\YO�º]º` VSYS /À b*O
ZmZm` LS+`D U\Y Ñ*VVS]]d`SY P w¾`bO
YÀWÀ` ÄºZºxMD ˚b*ZSY *UmZmZ 5>O/*
V1hS`SWS`/SD �*WZm4 \ ÄºZE SW/À +S`
/ÀeÀE +*j V*ÑSZ h*/m`/* ¿Z YºO
-À//Àa U1`À ÄS`S`/SD �`*/* \E ¾4ºO
ZºZE W*,SWSWÀ`SZ ,À f*W-mZ ÄºZ*ÑW*`m
ºhºZ -d`+*ZW*`mZ -*ZmZm bÀ-/SY 1/S`O
/SD �º-À//Àa b\]W*Zbm V1hS`SWS`E \`dÆ
bdbdWd`/dD ÃºZ jÀZ+À a*UmWm`/mE Sj
Ä¾`ºWYº`/º L�, 67B6;E 6<MD
����˚� �*+SW aº`ÄºZºZ/ÀZ a\Z`* UÀO
Ñd/S /SZS bÀ-,SYSZ/À /\--d4dZÆd *UmZE
/ºZUÀ,S bÀ-,SY/À ºhºZÆº *UmZ */mD �\O
U*+`mZ \`b*amZ/*Z /1V*+`mZ \`b*amZ*
-À/À` /*,*Y 1/S`/S L�À 5B5C ˛V ;B5MD
�59 ÀW*,ÀaSZÀ +*fD
�	� �*U1E /ÀZE /ÀZÀ,À` YÀÑadWW*`mO
Zm ¾WhYÀV ºhºZ SjWÀ/SWÀZ ¾Whº ,*ÑSO
/SD �S` V\` Y*U1 66> WSb`À +À`*+À`O
/S`D �S` V\` /ÀZ ,À U* /ÀZÀ,À` YÀÑadWd
66> WSb`WSV -*+mZ bdbdYdZ* +À`*+À`O
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/S`D 	*b ¾Whºaº Àa*amZ/* Ñ1a*+W*ZO
Ymj/m` L5�/ 9B55MD 	58 ÀW*,ÀaSZÀ
+*fD
�¹
˙¿ ˙dab*-W*`mZ ÑÀ`ÀVÀbSZS YÀÑO
/d/W*j/m`*Z ÆÀ4* *WÀbSD 	À4S Z¾,WÀ`S
U*WZm4 *U*-W*`* ,d`dWd`/dD ˙SÄÀ`WÀ`S
/dab*¸mZ ÀWWÀ`SZÀE *U*-W*`mZ* ,À +\UO
ZdZ* b*fmW*`*- +À/ÀZS -*bW*ZYmj Ñ*WO
/* a*fW*Um`/m L¿` 6>B6C Á, 5:B68MD
�¹
˙¹� Boswellia ÆSZaSZ/ÀZ \W*Z +À4S
Z¾, *¸*Æ ,À V\WW*`mZ -d`d/dWYdj jSO
`ÀaS L-*b`*ZMD �*Z*Z/* jS`SZ ÀbS` a*O
hm`D Áº4d` h*/m`mZ/* ,À YÀ+À//À U*ZO
/m`mW*Z +dfd`dZ bÀ`VS+SZÀ /*fSW S/SD
ÁÀYhSZSZ b*fmW bÀ-/SYÀaSZSZ U*ZmZ/*
ÄÀbS`SWS` ,À �º-À//Àa U1`/ÀVS SVS ÑºO
4d` h¾`ÀUS -*W*¸mZmZ ºabºZÀ -\UdWd`/d
L�f 7>B78—7:C �, 6B5C 68B;C �b 6B55MD

Ã
Ã˚�� >E9; -O* +À`*+À` hÀVS ,*ÑS/SD"1O
V1WSZ 5N6> ÑSaaÀaSZÀ +À`*+À`/S` L�,
6;B69MD 	58 ÀW*,ÀaSZÀ +*fD
Ã˚�� ���%
���
 �*fmZ -\ÑdYd a*bmZ
*Wm+ V¾WÀWSV/ÀZ *4*/ 1bYÀVE U*fd/ U*O
fmZ -\ÑdYdZ YºWVºZº ,À U* S`aSZS a*O
bmZ *WY*- Ñº-d-dZ* Y*WSV \W*ZE 1UZS 4*O
Y*Z/* +d ¾Ñ/ÀhSWSUS /*jmU*Z */*Y L�,
69B69—6;E 8;—98MD 	d a¾4 ÑÀYhSZSZ -\O
ÑdYdZ /dW -*W*Z *`,*/mZm *Wm+ YÀ`O
ÑdYdZ ZÀaWSZS /*,*Y 1b/S`YÀV */ÀbS
SWÀ ÀW*-À/*` SjWÀZS` L�b 8B;—5>MD
Ã���˙ �WV Z¾,+À/À �\`/*Z h*UmZmZ
jÀ`-SZ/ÀE �À++d- ,*/SaSZ/ÀZ jSY*W*
,À ÆÀZd+* d4*Z*Z YºZ+Sb À`*4SZSZ */mD
	À4S V\Zb1VabWÀ`/À �a`*SWSZ �\`/*O
ZmZjÀ`-SZ/ÀVS +ºbºZ À`*4SaSZÀP�dO
+ÀZE Å*/ ,À �ÀZÀaaÀ -À+SWÀaSZSZ U*O
`mamZmZ U*j*/m¸m À`*4SUÀ /1USWS` L�U
76B5C �j 56B6C 6�/ 5>B77MD 	8 ÀW*,ÀaSZÀ
+*fD
Ã������daS-S b1`YSZSD �+`*ZS /SWSZO
/ÀVS -*b a¾4ºZ/ÀZ Ä¾bº`ºW/ºUº ÄºY*Z
1/SWS`D �ÀZ*am YÀWdY /1USWD �*b º4ºY
amf*Z -d`¸dU* /1USWS`D 	d aÀ+À+/ÀZ +ÀO
4SWÀ`S /ºjºZº` VSE +dE jÀ`*+hmWm¸*
ÑÀa` \WdZYdj YdaS-S/S` L˛+ <5E YºO
-À//SYÀ/ÀMD
Ã½�¹Å¹ �W*ÑS S`*/ÀZS *ZW*Y*- ºhºZ
�WW*Ñ/*Z ,1`ÄS *WYmjE U*fd/ */S SZO
a*ZmZ /À`V 1bYÀ/SUS j1UWÀ`S Ä¾`YÀVE
-*,`*Y*- ºhºZ +ÀaS`Àb Ä¾4º *hmWYmj
*/*YD �+`*ZS a¾4ºZºZ V¾Vº Ä¾`YÀV

LÑÀ-S-SE U* /* YÀÆ*4S YÀZ*/*M YÀZ*amO
Zm /*jmUm`D Ã¾`ºÆºWÀ`À ]`\+W1YWÀO
`SZ ÑÀWWSZ/ÀZ ¾b`º Yº/`SV YÀaWÀÑÀb
*WY*- ºhºZ Yº`*ÆSÀb 1/S`/SWÀ` L5�j
=B=MD
Ã�"¿ ˙�"% �SVSWÀ`VÀZ +SZ*ZmZ bSO
ZSZÀ -\UdW*Z /*jD ˙S,*`W*`m +S`WÀjO
/S`S+ Y¾ÑVÀY a*fW*Um`/mD ¿a*a ÄdjÀ
/*jm +ºZ¾,`ÀUÀ -\UdW*Z /*j a*UmWm`O
/mC fºadaSWÀ SÆbSY*S +SZ*W*` ,À jÀO
ÑÀ` /S,*`W*`mZmZ SZj*am ºhºZ Y¾ÑO
VÀY ÄdjÀ /*jW*`mZ/*Z SabSe*/À
\WdZd`/dD ��O/* +d Se*/À ÑÀY /À YÀO
Æ*4S YÀZ*/* SjWÀZS`E YÀaÀWÀZE �1`SZ
ÄdjÀ /*jmD ÁÀYhSZSZE �a* �ÀaSÑ Ñ*-O
-mZ/* `dÑ*ZS bSVSWS \W*Z YÀaSÑS UmO
¸mZÆ*¸mZmZ bÀYÀWSZSZ ÄdjÀ /*jm
VSYS /*ZmjmWm` L˚e 6B6>C ¿U 7<B:MD
Ã¹
�Á �����
% �Za*ZmZ -1U`SOV*YSW
bÀ+SÀbS dÆ+*bmZ/*Z +SWYÀUÀ`ÀV/ÀZ 1bO
/SUS ÄºZ*Ñ* Ä¾`À ÄÀbS`/SUS -d`+*ZD ÃºO
Z*Ñ a*ÑS+SZSZ Y¾,-1 ,À SYV*ZmZ/*Z
*amWm \W*`*-E YºfbÀWSe Ñ1U,*ZW*` L+dO
¸*/*Z bdbYdj Ä¾UÀ`hSZÀ VSYSM -d`+*Z
ÄÀbS`SWS`/S L�, 8B6;E 6=C �+ 5>B<MD

�
����C ������ �*-d+ ]1U¸ÀY+À`SZ *`O
,*/m �ÀU*/*Z /\¸dW*Z ºhºZÆº \¸WdD
�a`*SW -À+SWÀWÀ`SZ/ÀZ +S`S +d */m
/*jmUm`/mD �*,SZSZ ºh \¸Wd W*,SWSO
WÀ`SZ ºh Àa*a +¾WºUºZºZ +*ZSaS S/SD
�*,SWSWÀ` /1USWÀ`VÀZ +À4ÀZ +ºb¾, -ÀO
+SWÀ ZÀ4À`/À bdbdWa* /*E */ÀbÀZ V*ÑSZO
WSV ,À4SeÀaSZS /*jmU*Z Á*`dZdZ ZÀaO
WS SabSaZ* \WdZd`/dD �*,S -À+SWÀaS
,À/ 1/SWYSj /SU*`/* b\`]*- ]*Um *WO
Y*Ymj/mD ˙SÄÀ` -À+SWÀWÀ`SZ À`*4SO
aSZ/À \ZW*`* -m`f aÀVVS4 jÀÑÀ` *U`mWO
Ymj/m L
Z 5>B<C 5�Y :B5C �+ ;B55MD
�˚��� �SVVÀD �ZÆSW U*4mW*Z /¾,`/À UÀO
Ñd/SWÀ`/À ÀZ VShSV ]dW ,*ÑS/SD �SaE U*
/* bdZÆ/*Z \Wd`/d L�` 56B86C �V 65B6E
Ñ*jSUÀWÀ`/ÀMD 	58 ÀW*,ÀaSZÀ +*fD
����
 ˙�· ������¿�� �S,*ZmZ /*¸
aSab1YSZS bÀjVSW 1/ÀZ SVS /*¸ aSWaSO
WÀaSZ/ÀZ +S`SD �S,*Z aSWaSWÀaS -À`+O
/ÀE �ZbSWS,*Z aSWaSWÀaS SaÀ jÀ`-/ÀO
/S`D 	d SVS aSWaSWÀZSZ *`*amZ/* d4dZE
YºZ+Sb h¾VÀVWSV U1`WÀjS`D �S,*Z aSWO
aSWÀaS /1YÀV \W*` VSE /º4 �`*Wm-
/ÀZS4SZSZ a*ÑSWSZ/ÀZ dÆ*Wm`E 4S`,ÀO
WÀ`SZSZ ÑºZ/º`WºUd 5<>>—65>> Y
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*`*amZ/* /ÀUSjS`D �À/SY/À �S,*Z ÀbO
`*e f*W-W*`mZ +¾UºV /ÀUÀ` ,1`/SUS eºO
adZV*` aS/` *¸*ÆW*`m SWÀ ¾`bºWº S/S
L�Z 5B;C ˛+ 6=B:C =6B56MD �; ÀW*,ÀaSZÀ
+*fD
������� �/m ad SWÀ ÀW*-À/*` hÀVSWO
/SUSZ/ÀZ +1WÀ -ÀZ*ÀbÀ ÄÀWYÀV \W*` VSE
+dE ad Ñ1U,*Zm/m`D Ã¾`ºZº`E ¿UUd+ 7B<
,À 85B5O/À bSYa*Ñ ,À U* +*j-* S`S ,À
ÄºÆWº ad Ñ1U,*Zm ZÀ4À`/À bdbdWd`D ˛ÀO
+d` 5>8B6:O/* WS,U*b*Z a¾4ºE ÄºY*Z VSE
+*WSZ*ZmZ Ñ*Zama* Z¾,ºZÀ *S//S`D
˙SÄÀ` *UÀWÀ`/À +d a¾4 `ÀY4S YÀZ* /*O
jmUm` ,À Ñ1h +S` Ñ1U,*Zm bÀYaSW 1bO
YS` L˛+ ;8B58C ¿j 6;B5MD
�	� ��O/* */m hÀVSWÀZ ÀZ VShSV Y*U1
¾WhºaºD �ÀÑd/S 
*WYd/dZ/* W\- ÑSZSZ
5N56 ÑSaaÀaS VSYS S4*Ñ \WdZd`D �1WÀÆÀE
+d -ÀZ*ÀbÀ ÄÀWYÀV \W*` VSE W\- >E75 WOÀ
+À`*+À`/S` L�, 58B5>MD �58 ÀW*,ÀaSZÀ
+*fD

�
��˙��%���C ��˙� �*eÀaSZ \¸Wd �*O
/*U/*Z b¾`ÀUÀZ f*W-D `*Z /*¸Wm- U*UO
W*amZ/* YÀaVdZW*jYmj/mD �`* �*/*
¾WVÀaS */W*ZY*¸* +*jW*/mD �*/*WmO
W*` +*+SWWSWÀ`WÀ +S`WÀjS+ �jjd`d
YÀ¸Wd+ 1b/SWÀ`D � ,*fb �*`a /SU*`m
�*/* ¾WVÀaSZSZ +S` ÀU*WÀbS S/SE W*VSZ
a\Z`*/*Z �d`dj L�S`M �*/*U* -*`jm
ºaU*Z -*W/m`m+ �*/* ,À �*`a ¾WVÀWÀO
`SZS +S`WÀj/S`/SD �1WÀÆÀE �*/*O
�*`a SY]1`SU*am U*`*Z/mD ÁÀYSZ SYO
]1`SU* +D1DÀD 97=OÆd SW/À �1\O�*+SW
SY]1`SU*amZm aº-db* U1bS`/SD ˚`*YmO
4mZ 77OÆº SWSZ/À �1`daÀWSY/À V1hS`SO
WÀZ ¿WWSZÆS ÄºZ +*U`*YmZ/* Y*/*WmO
W*` /* SjbS`*V 1bYSj/SWÀ` L˙Z 9B6<E
75C Á, 6B=MD �= ÀW*,ÀaSZÀ +*fD
���� �ÀYS`SZ ,À U* Y*U1ZSZ -mÆ-m`Y*O
am ºhºZ \Z* -*bmW*Z Y*//ÀD ÁÀYhSZSZ
Y*U*Wm- fÀYS`À /À Y*U* /1USWS`D ��O/*
aSY,\WSV \W*`*- ÄºZ*ÑE V\`W*ZY* ,À
ÄS4WS U\WW* U*UmWY* YÀZ*W*`mZ/* /*
SjWÀZS` L�f 56B6>C �b 57B77C �b 9B=MD
�����%˛ �½�¿� ������% a`*SWO
WSWÀ`SZ -1U/ 1b/SUS Àa*a ºh +*U`*Y/*Z
+S`SD �*af*ZmZ aÀÑÀ`SaS ÄºZºE ZSa*O
ZmZ 59O/À +*jW*Um+ U1//S ÄºZ /*,*Y
1/S`/SD �SaS`/ÀZ hmfY*W*`mZmZ f*O
bS`ÀaSZS U*/ 1bYÀV ºhºZ +d +*U`*Y ÄºZO
WÀ`SZ/À U1USWÀZ h¾`ÀV Y*U*am4 \WY*Wm
S/S L�f 67B59C �` 58B5MD

���˚˙	���� �dZ*Zmab*Z/*Z jSY*WO
/* U1`WÀjÀZ +¾WÄÀD �*V1/\ZSU*Wm aO
ÄÀZ/À`SZ Ñ*VSYSUUÀbS SWÀ YÀjÑd`W*jO
/m ,À `\Y*WmW*` bÀ`ÀeSZ/ÀZ 4À+b
1/SWÀZÀ -À/À` YºabÀ-SW -*W/mD ÁÀ,*O
`S �dWdadZ �,`\]*U* SWV aÀeÀ`S 4*Y*O
Zm �*V1/\ZSU* �\Y*ZmZ ÀU*WÀbS S/SD
ÁÀ,*`S \`*U* ºh /ÀeÀ aÀU*ÑÀb 1bYSj/S
LÁ, 5:B=MD �57 ÀW*,ÀaSZÀ +*fD
����� a`*SWWSWÀ` -m`f SW aÀÑ`*/*
-*W/m-W*`m ,*fb \ZW*`mZ Àa*a -S/*O
amD �1Ñ\,* bÀ`ÀeSZ/ÀZ Y¾Æº4À,S U\WO
W* ,1`SWS`/SD "ÀZ+À ÄºZºZ/ÀZ +*j-*
ÑÀ` aÀÑÀ` U1`SZ aÀbÑSZ/À ]1U/* \Wd`E
ºabºZ/Àj1Ñ \Wd`/dD a`*SWWSWÀ`Y*ZO
Z*Zm +S`SZÆS /ÀeÀ Ä¾`ÀZ/À w+d ZÀ/S`
+1WÀHx LS+`D Y*Z ÑdHM /1YSj/SWÀ` L�f
5:B57—59E 79MD �*ZZ*U* /SÄÀ` V\Zb1VabO
WÀ`/À wÄ¾UWÀ`SZ b*fmWmx L˛+ ;<B68ME
waÀY*,S h¾`ÀVx L˛+ 5>9B8>ME w-º/`ÀbWSO
WÀ`SZ h¾`ÀUSx L˛+ ;<B69M /1USWS`D a*
�ÀaSÑ Y*ZZ* a¾4ºZº YÀÆ*4S YÀZ*/*
SjWÀbYSj/S L�Ñ :B8=E 9>MD
������ �Z ºh YÀ4Yd`dZ Yº-À//SYÀO
aSZ/À `*ab ÄÀWÀZ b1`YSZD �ÀZ*am /À-S-
YÀWdY /1USWD �W* +SWaSZE w/ºjºZ/º`ºO
Æº j1S`x YÀZ*amZ/* SjWÀZS`D �À4SWÀO
`SZSZ eSV`SZÆÀE e\`Y*Æ* \fj*` \W*Z
,À wSjS eÀ`*aÀbWÀ Ä¾`YÀVx VSYS bÀ`O
ÆºYÀ \WdZ*Z a¾4 YÀZ* ÆÀÑÀb/ÀZ Y*aVSW
a¾4ºZÀ U*fmZ \W* +SWÀ` L6	Y 7>B66C ˛+
76E Yº-À//SYÀ/ÀMD
��Á��� ˚ÑbSY*W VSE YdaS-S b1`YSO
ZS/S`D 97 ,À <<OÆS YÀ4Yd`W*`mZ YºO
-À//SYÀaSZ/À SjWÀZS`D �d a¾4ºZ S+`*O
ZSÆÀ/ÀZ w4ÀSeWÀYÀVxE wfÀabÀWÀZYÀVx
V¾VºZ/ÀZ ÀYÀWÀ ÄÀWYÀaS 1ÑbSY*Wm
,*` VSE +d /* -ÀYWSE Ñº4ZWº b\Z* Sj*O
`À 1/À +SWÀ`D �dE ÑÀYSZ YÀ4Yd`W*`mZ
-ÀYWS YÀ4YdZdZ* Yº,*eS-/S`D
�¿�¿˙ Áº4d` h*/m`mZm À,À4 1bYSj
+SZ*D �1`daÀWSY/À U1`WÀjS`/SD aO
`*SWWSWÀ`SZ S+*/Àb YÀ`VÀ4S S/SD 	ºO
W1UY*ZmZ SZj* 1b/SUS +S`SZÆS YÀ+À/
+*+SWWSWÀ` bÀ`ÀeSZ/ÀZ dhd`dWYdj/dD
VSZÆS /ÀeÀ YÀ+À/S �*+SW aº`ÄºZºZO
/ÀZ a\Z`* ˛À`d+*+SW bSVYSj/SE a\Z`*O
W*` SaÀ �¾UºV ÁS`\/ bÀ`ÀeSZ/ÀZ +À`]*
1/SWYSj/SD ��O/* YÀ+À/ h\f ,*fb w�1O
Ñ\,*ZmZ 1,Sx */W*Zm` L¹4 5B7C :B58E 59C
5	Y 6=B5C 6	Y 6B8C �b 68B5MD �< ,À �55
ÀW*,ÀWÀ`SZÀ +*fD
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�¿˛�� ¹YdY+ÀjÀ` YÀ4*`mD +`Dj1\WC
UdZD Ñ*/1aD ��O/* +d YÀeÑdY eÀ*WSUUÀb
,À jºd`dZ \WY*/m¸m aSY,\WSV YÀV*Z*
,À U* Ñ*W* *S/ 1/SWS` L�` 8;B7>C �4 =B5>C
Á, 6B75MD
�¿˛�
� �WW*Ñm YÀ/Ñ 1/ÀZ ZÀ¸YÀD �À4O
Yd`W*`* YdaS-S -\jdWd` ,À S+*/ÀbO
hSWÀ` bÀ`ÀeSZ/ÀZ Se* \WdZd`/dD �1`dO
aÀWSY/À YÀ+À//À VºbWÀ,S S+*/ÀbWÀ`
4*Y*Zm /* �1Ñ\,* �WW*Ñ* YÀ4Yd` \fdO
Zd`/d L�V 6>B86C Á, 57B77C �- 9B57MD
�¿�¿��¿� +`D Y*W*fE UdZD *--1W\aD
ÁÀ` SVS a¾4 wfÀ+À` /*jmU*ZxE w-*O
aS/x /1YÀV/S`D ��O/* -1U+ *WÀYSZO
/ÀZ \W*Z -*aS/WÀ`À YÀWÀV /1USWS` L�`
5:B;C 76B7C �- 6B69C �Ñ 66B<MD �ÀWÀVWÀ`
�WW*ÑO
**W* bÀ`ÀeSZ/ÀZ U*`*/mWYmj
ÄºÆWº `dÑ*ZS ,*`Wm-W*`/m`D Za*Z/*Z
h\fOh\f À,,ÀW U*`*/mWm+W*`D ��O/* \ZO
W*`* ÑÀYhSZSZ wYº-À//Àa \`/dxE w�WO
W*Ñ \¸dWW*`mx ,À w/*Z dW/d4W*`mx /1O
USWS` L�Z 77B6C ¿U 5B:C 7<B;MD �ZW*`*
b¾`ÀYÀV -*+SWSUUÀbS ,1`SWYÀUS+E ÑÀ`
+S`S eÀ`/S U*`*/mWYmj/m`D 	*Um Uº4
YSWU\Z/*Z h\f/d` L˙Z ;B5>MD ÁÀ` +S`SO
ZSZ */m ,À ¾4ºZÀYÀfada fºadaSUUÀbWÀ`S
,*`D �dZdZW* +1WÀE \ZW*` aSb*USj -ÀO
+dW 1bYS`E ÀVaÀ`SUUÀbS ¾4 */mZm +1WÀ
+SW/S`YS` L�` 76B6=C �V 5B6:C �Ñ 66B<E
=MD �ZW*` YºfbÀWSe /À`ÀÆÀWÀ`À YÀZO
ad+ \Wd+E YºfbÀWSe ,À4SeÀWÀ`S SÆ`*
1/S`WÀ`E YÀaD �1Ñ\,* �WW*ÑmZ Ñº4dO
`dZ/* fS/YÀb 1/S`E �ZdZ a¾4ºZº h*b/mO
`m`E U1`/ÀVS -dWW*`mZm Yº/*eSÀ 1/S`E
Ñ¾VYWÀ`SZS U1`SZÀ U1bS`S`E Yº3/ÀhSO
WSV SjSZS /ÀabÀVWÀUS`WÀ` L6�/ 5=B79C
˛+ 78B;C �V 5B7>E 75C �Ñ 9B55C 58B:MD
ÃÀWÀÆÀV/À YÀWÀVWÀ` �`Y*Ä1//\Z /¾UºO
jºZ/À a* �ÀaSÑSZ bÀ`ÀeSZ/À ,d`dO
j*Æ*-W*` L�Ñ 5=B58E 59MD
�¿��
� Ã¾`ºZº`E ÀYdZSWÀ`SZ +*j *WO
W*Ñm �\W1VSZ /SÄÀ` */m L	e 5B9MD �*fB
���˚�D
�¿�˙
� �*+SW jÀÑÀ`SZSZ +*j *WW*O
ÑmD �*+SWSab*Z ]*/j*Ñm ,À -*ZdZ ,1O
`ÀZS Á*YYd`*]S �*+SW jÀÑÀ`SZS �*O
+SWSab*ZmZ ]*Ub*fbm 1/ÀZ/À �À`/dVdZ
Zºed4d *`b/mD �E +S` am`* À,,ÀWVS *WO
W*ÑW*`m amfmj/m`*`*- U1`WÀ`SZS bdbO
/d ,À �*+SW ]*Zb1\ZdZdZ +*j *WW*ÑmZ*
h1,`SW/SD 	\Z`*Vm /¾,`WÀ`/À �À`/dV
*/m w�1Wdx La*ÑS+M bSbdWd SWÀ À,À4
\WdZ/dD �*W- *`*amZ/* \Z* �1W /1USO
WS`/S L¿` 9>B6MD

�¿�Å�� �ShSV /ÀZS4 Æ*ZWmW*`mZmZ
aV1W1bSZ/ÀZ ÀYÀWÀ ÄÀWÀZ +À`VE /*jO
W*jYmj Y*//ÀD ˙ÀZS4/À b*]mWm`E
-m`Ym4mE *¸E -*`* ,À aD `ÀZÄWÀ`/À
\Wd`D �À`Æ*ZW*` fºadaSWÀ �m`Ym4m
/ÀZS4/À h\f \Wd`/dD �� U*4mW*Z /¾,`O
WÀ`/À -m`Ym4m YÀ`Æ*ZW*`* +¾UºV -SUO
YÀb ,1`SWS`/SD �ZW*`/*Z YdZÆd- ,À
+*j-* +À4ÀV ÀjU*W*`m /º4ÀW/SWS`/S
L�a <B55MD
�¿�¿� �ÀaSÑÀb*YS4 Yº/`SV /1USYE
-ma* Ñ1V*UÀD ˙À`SZ ÑÀ-S-ÀbWÀ`S Um¸Æ*Y
/SWWÀ Se*/À 1/S`D ��O/*Vm YÀaÀWWÀ`
YºÀYY*E U* /* b*]Y*Æ* f*`*Vb1`WS/S`
,À ÑÀ-S-Àb SZÆSWÀ`SZS bÀj+1ÑWÀ`WÀE
Se*/ÀWS /SWWÀ h*b/m`m`D �À4S /1USYO
WÀ` `SjfÀZ/ ,À YÀafÀ`À VSYS /SW/À
a*+SbWÀjYSj/S` L�4 56B=C 6�b 6B66MD
�¿��Á a* ]1U¸ÀY+À`À *S/ SjWÀZÀZ
*/D �ÀZ*am wYÀaÑ 1/SWYSjx /1YÀVO
/S`D �dZ*Z 1V,S,*W1ZbS w�`Sab\ax L˙Z
=B69C �b 5B5:C �Ñ 5B85MD
�¿��Á¿�˚�Á˙��% �d Se*/À ÑÀY �ÀO
aSÑSZ ÀW1UÑ/*`mE ÑÀY /À U*W*Zhm �ÀO
aSÑ YÀZ*amZ/* SjWÀZÀ +SWÀ`D �ÀaSÑ
\W/d¸dZd ,À U* \Zd bÀYaSW 1b/SUSZS S/O
/S* 1/ÀZE �ÀaSÑSZ ,À \ZdZ j*ÄS`/WÀO
`SZSZ ÀW1UÑSZÀ hmfmj 1/ÀZ +ºbºZ SZO
a*ZW*` ,À -d`dYW*` �ÀaSÑ ÀW1UÑ/*`m
*/W*Z/m`mW* +SWÀ` L5�Ñ 6B66MD
�¿��Á� a* �ÀaSÑSZ /*,*YhmW*`mO
Z* �WW*Ñ bÀ`ÀeSZ/ÀZ ,1`SWYSj */ LÁ,
55B6:C 6:B6<MD
�¿�Á L˚�¿�M +`*ZS /SWSZ/À +d a¾O
4ºZ Àa*a YÀZ*am wY*U1 aº`bYÀVx/S`D
Za*ZmZ ,À U* ÀjU*ZmZ fºadaS fS/YÀO
bÀ bÀUSZ 1/SWYÀaSZSZ `ÀY4S VSYS \ZdZ
º4À`SZÀ U*¸ hÀVSWS`/SD ZÆSW/À +d a¾4
Ä¾UWÀ`/À U*j*Y*- ºhºZ a1hSWYSj SZO
a*ZW*`mZ º4À`SZÀ Yº-À//Àa `dÑdZ b¾O
VºWYÀaS SWÀ ÀW*-À/*` SjWÀZS` L�f
6<B85C 5j 5:B57C 6�` 5B65MD
��� �4dZWd- ,*ÑS/SD ZÆSWSZ \`SO
3SZ*W YÀbZSZ/À +S` /ÀeÀE �Àbb* 9B85
*UÀaSZ/À SjWÀZS`D �\f 1ÑbSY*W VSE
58;=E9 YOÀ +À`*+À` \W*Z �\Y* YSWS
ZÀ4À`/À bdbdWd`D �58 ÀW*,ÀaSZÀ +*fD
������ ¿YdZSWÀ`SZ aSb*USj 1b/SVWÀO
`S *WW*ÑD �\f ÄºY*Z VSE �\W1V *WW*O
ÑmZ 1UZS/S` L5�/ 55B9E ;MD Á*VSYSUUÀbSO
ZSZ a\ZdZ* U*fmZ 	ºW1UY*Z ]*/j*Ñ +d
U*W*Zhm *WW*Ñ* aÀÆ/ÀÄ*ÑW*` bSVYSjO
/SD �*fB ���˚�D
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���� ÁS4-SU*W VSb*+mZ/* wY*Z1Ñx
VSYS ,1`SWS`D �ÀVS ,À ]dW ,*ÑS/SO
/S`D �`f1\W\3S /ÀWSWWÀ` Ä¾abÀ`S` VSE
YSZ* 9> j1V1WÀE j1V1W SaÀ 55E8 -O*
+À`*+À`/S`D �dZ* Àa*aÀZE /1YÀV \W*`
VSE 
¾,`*b/*Vm YSZ* 9;> -O/m`D �dO
W*Æ VSYSE YSZ*ZmZ /* +*j-* Z¾,º
La*`*U YSZ*amM \W* +SWÀ`/SD ZÆSW/À
YSZ* 5>> /S`ÑÀYÀ +À`*+À`/S`D �ÀVSaS
78> -O/m`D :> YSZ* +S` b*W*Zb 1/S`/S
L¹4 6B:=C �V 5=B57MD �58 ÀW*,ÀaSZÀ +*fD
���˛¿ 
¾,`*bmZ V¾hº`ºÆºaºD �S`4ÀO
WÀ` *`bm- a* �ÀaSÑSZ /¾,`ºZ/À �*O
ZdZ +SWSÆSWÀ`S VSYS b*ZmZ*Z 4ºY`ÀZS
bÀjVSW 1/S`/SWÀ`D a* �ÀaSÑÀ Yºf*O
WSe S/SWÀ` L¹4 ;B:E Ñ*jSUÀ/ÀC �` 56B7<E
7=C 58B5MD
����� �Wbm YÀ4Yd`dZ Yº-À//SYÀO
aSZ/À SjWÀZÀZ a¾4 L˛+ 5: ,À 9:—:>MD
�ÀZ*am /À-S- +SWSZYÀUÀZ b1fZSVS b1`O
YSZD w�*4mx a¾4ºZÀ -\ÑdY \W/d¸d 1ÑbSO
Y*Wm ,*`D
�	�˚� ¿YdZSWÀ`SZ *WW*ÑmD ˚ÑbSO
Y*W VSE �ÀWVdYE �SW-*Y ,À �\W\fdZ
1UZSD �À-SZ VSE �\W1V Ñ*Zama* +S` *WO
W*ÑmZ */m /1USWE +S` bSbdW S/SD 
¾,`*O
b* Àa*aÀZE ¾,W*/mZm�\W1VÀ -d`+*Z ÄÀO
bS`ÀZ ¾WºY ÆÀ4*amZ* YÀÑVdY 1/SWS`/S
L�, 6>B6C ¿` 76B79C Á, ;B87MD
�	�	� �*fB ���˚�D
�½������ �1Ñ\,* �WW*Ñ* 1ÑbS`*Y
+ÀaWÀYÀVE �Z* S+*/Àb ,À -dWWd- 1bYÀVE
�ZdZ *WS Ñ*VSYSUUÀbSZÀ a*/S- \WY*-
L5
Y 8B<C 6
Y 7B56MD
�½Á¹� ¹˛¹�¹ �*`Y*¸* b*fmW*Z ,À U*
S]À V1hS`SWÀZ L1ÑbSY*W VSE +\UdZ* b*O
fmW*ZM Y¾Ñº`D Á¾VY/*`mZE YÀYd`dZ
Ñ*VSYSUUÀb `ÀY4S a*UmWm`/m L�` 85B86MD
�
����˚� ˙\--d4dZÆd YÀ4Yd`dZ YºO
-À//SYÀaSZ/À SjWÀZÀZ b1`YSZD ¿ZÀO
ZÀ,S \W*`*-E w\¸dWdZ ¾WºYº +*`À/Àx
YÀZ*amZm /*jm/m¸m /1USWS`D �À4SWÀO
`SZSZ eSV`SZÆÀE +d a¾4WÀ` ÑÀYSZ YÀ4O
Yd` \fdZ*`VÀZ h*WmZ*Z YdaS-SZSZ */m
,À U* \ZdZ À,,ÀWSZ/À /1USWÀZ a¾4WÀ`O
/S`D
�¹�¿˙˙¿� �˚� Áº4d` h*/m`mZ/* ,À
a\Z`*/*Z YÀ+À//À Sh \b*- \W*Z ¿Z YºO
-À//Àa U1`/ÀZ a*ÑÀÆÀ +¾UºV ¾Z \b*-D ÁºO
4d` h*/m`mZ/*Vm �º-À//Àa U1`/À -mO
4mW hm`*-/*ZE -m4mW +dfd` -d`+*ZÄ*ÑmE
Ñº4d` h¾`ÀUS ºhºZ Y*a* ,À -m4mW WÀ,*O

4SY*bW*` -\UdWd`/dD �À+À//ÀVS �º-À/O
/Àa U1`/À SaÀ -m4mW -d`+*ZÄ*ÑE \Z -mO
4mW hm`*-/*Z ,À Ñº4d` h¾`ÀUS ºhºZ \Z
Y*a* /d`d`/d L�f 6:B77C + =B6MD �9 ,À
�< ÀW*,ÀWÀ`SZÀ +*fD
�¹�¿˙˙¿� �¿��� +*/Àb ºhºZ *U`mWO
Ymj Yº-À//Àa U1`D ¿VaÀ` Ñ*WW*`/* U*
Yº-À//Àa h*/m`*E U* /* �1`daÀWSY/ÀVS
YÀ+À/À *S/ SjWÀZS`D �d Se*/À ÑÀY /À
�WW*ÑmZ Ä¾U/ÀVS YÀaVÀZS SWÀ ÀW*-À/*`
/* SjWÀZS` L5	Y 6<B5>MD
�¹�¿˙˙¿� �
Á abÀUSZS ÑÀU*b* V1hS`O
YÀV ºhºZ �WW*ÑO
**W*ZmZ SabSe*/À 1bO
/SUS -º,,ÀD �d -º,,À YºbWÀ- ]*VWm-
,À /\¸`dWd- 	*ÑS+SZ/ÀZ -*UZ*-W*Z/m¸m
,À Yº-À//Àa SjWÀ`S À`aÀUÀ ÄÀbS`/SUS
ºhºZ Yº-À//Àa `dÑ */W*Zm` L�V 5B79C
Á, 5B<MD
�¹�¿˙˙¿� ���� �WW*ÑmZ ZSUUÀbSZÀ
/*fSW \W*Z YÀ-*YD �ºÀUUÀZ ,*fb* -À/À`
ÄS4WS a*fW*ZmWm` ,À �WW*ÑmZ a1h/SUS
*/*YW*`* *hmWm` L�` 8B55C �W 5B6:MD
�¹�¿˙˙¿� ��˙%� Áº4d` h*/m`m /*
*/W*Zm`D a`*SWWSWÀ`SZ �SaS`/ÀZ
hmf/m-/*Z a\Z`* S+*/Àb/À SabSe*/À
1b/SVWÀ`S h*/m`D hSZ/À ¿Ñ/ a*Z/mO
¸m U1`WÀjS`/S VSE +d /* �1Ñ\,* �WW*O
ÑmZ \ZW*`W* \WY*amZmZ ZSj*Zm S/SD
�*/m` ,À \ZdZ ÑÀUÀbSZ/À S+*/Àb 1/SO
WS`E -d`+*ZW*` ÄÀbS`SWS`/SD �º-À//Àa
h*/m`mZ b*fb* hÀ`hS,ÀWÀ`SZSZ ¾`bºO
Uº º4À`SZ/À VÀ``d+ bÀa,S`WÀ`S SjWÀZO
YSj VÀb*Z ]*`h*/*Z S/SD �*/m` �ºO
-À//Àa U1` ,À ¿Z Yº-À//Àa U1` */W*Z*Z
SVS \b*-/*Z S+*`Àb S/S L�j 5<B5C �f
69B=MD �9 ÀW*,ÀaSZÀ +*fD
�¹�¿˙˙¿�C �¹�¿˙˙¿���� �1Ñ\,*
�WW*ÑmZ 4*bS aSeÀbS LUÀZS bÀ+SÀbSO
ZÀ f*a V1UeSUUÀbSMD �ºbWÀ- YÀZÀ,S ]*VO
Wm- ,À a*eWm- Ñ*Wm L�f 6<B7:C 5j
6B6C �a =B5>C ¿j :B7MD +`*ZS a¾4º SZO
a*Z L�f 5=B:C 6�/ 8B=ME Ñ1U,*Z L	U 5<B5;ME
ÀjU* L�f 6<B7<C 7>B69C �, 6;B58ME YÀV*Z
L�f 7B9C ¿j 6;B57ME 4*Y*Z L�f 5:B67C �,
69B56M ,À SjWÀ`WÀ L�f 7:B8M +*¸Wm SjO
WÀZÀZ/À +dZW*`mZ *U`mWYmjE fºadaS
\W/d¸dZdE Yº-À//Àa �WW*Ñ �1Ñ\,*U* ,À
�ZdZ fS/YÀbS SWÀ +*¸Wm SjWÀ`À ÑÀa`
1/SW/SUSZS Ä¾abÀ`S`D ZÆSW/À /À wYºO
-À//ÀaxE wYº-À//ÀaWSVx VSYS bÀ`ÆºO
YÀ \WdZ*Z \`S3SZ*W YÀbZ/ÀVS a¾4WÀ`
�WW*Ñ ºhºZ *U`mWYmj eSV`SZS /*jmO
Um`D �d a¾4WÀ` ÑÀYhSZSZ ]*V /*,`*Zmj
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ºhºZ /À SjWÀZS` L�` :B6>C 6�` ;B5C 5�b
5B59E 5:MD
�¹˝˙¿ZÆSW/À �WW*ÑmZ�*/j*ÑWm¸m
+*`À/À ,À a* �ÀaSÑÀ SY*Z ,*aSbÀaSO
WÀ ZSÆ*b* U1bSjYÀV +*`À/À j*/ fÀ+À`
L�V 8B5<E 87C Á, 9B86C �Ñ 58B:MD
�¹�� Commiphora ÆSZaSZÀ *S/ YºfO
bÀWSe bSV*ZWm V\WW*`/*Z ,À U* VShSV
*¸*ÆW*`/*Z ÀW/À 1/SWÀZ ÀbS`WS -*b`*ZD
�º`` Yº-À//Àa YÀaÑ U*¸mZmZ bÀ`VS+SO
ZÀ /*fSW S/SD �º`/ÀZ ]*Wb*`mE U\`¸*ZO
/¾jÀUS ÀbS`WÀYÀV ºhºZ SabSe*/À 1/S`E
am¸*W U*¸W*`mZ* ,À +À/ÀZ W\aU\ZW*`mO
Z* ÀW*,À 1/S`/SWÀ`D ÁÀYhSZSZ ÆÀZ*O
4ÀZS /ÀeZÀ Ñ*4m`W*U*Z/* /* SabSe*/À
\WdZd`/d L�f 7>B67C �a ;B5;C �Ñ 5=B7=MD

�
���˙ �hm- -m`Ym4mYbmW `ÀZÄWS +*Ñ*O
Wm ÀbS`WS U*¸D ÁSZ/ aºZ+ºWº LNardo-
stachys jatamansiM +SbVSaSZ/ÀZ ÀW/À
1/SWS`D �*Ñ*Wm \W/d¸dZ/*Z h\f ,*fb
/SÄÀ` U*¸W*`W* -*`mj/m`mWm`E +À4S
Ñ*WW*`/* a*fb*W*j/m`mWm`/mD ˙S--ÀO
bÀW*US-/S` VSE ÑÀY �*`VE ÑÀY /À �ÀÑU*
�ÀaSÑSZ +*jmZ* ,À *U*-W*`mZ* wf*WSa
Z*`/x hÀVSW/SUSZS -1U/ 1/S`WÀ` L�`
58B7C �Ñ 56B7MD
�˚����� ˙*j-mZ/*Z À,,ÀW ÆSaSYO
WÀjYSj YÀWÀVWÀ`WÀ -*/mZW*`/*Z /\O
¸dW*Z \¸dWW*`D ˛\`*VmWm-W*`m SWÀ a1O
hSWS`/SWÀ` L�` :B8E Ñ*jSUÀ/ÀMD
�˚Á��	 �1jSZÆS YÀ4Yd`dZ Yº-À//SO
YÀaSZ/À SjWÀZÀZ b1`YSZD �ÀZ*am /ÀO
-S- YÀWdY /1USWD �À4SWÀ`S +d a¾4º
f*WSW LbºbÀVM a¾4ºZºZ V¾Vº SWÀ ÀW*-ÀO
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�¿�¿����¿ 6>> SW À`4SZ/À \Z-À+SO
WÀWS a`*SW ]*/j*ÑWm¸mZmZ ]*Ub*fO
bm \Wd+D ÁÀYhSZSZ ]*/j*ÑWm¸mZ +ºO
bºZ À`*4SaS 	ÀYÀ`SUUÀ */W*Zm`/mD
"ÀÑÀ` 1UZS*/Wm /*¸mZ ºabºZ/À bSVSWO
YSj/SD a* �ÀaSÑSZ 4*Y*ZmZ/* ÅÀWSO
WÀ LjSY*W/*M SWÀ �ÀÑd/SUUÀ LÆÀZd+/*M
*`*amZ/* U1`WÀjÀZ �\Y* +¾WÄÀaS 	ÀO
YÀ`SUUÀ */W*Zm`/mD a* �ÀaSÑ aÀeÀ`O
WÀ`S 4*Y*Zm */ÀbÀZ +d +¾WÄÀ/À bÀ+O
WS¸ 1bYS`/SE *YY* +À4ÀZ \`*/*Z V1hS+
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a*VSZWÀ`SWÀ a¾Ñ+Àb 1/S`/SD ÁÀ,*`S
�db`da �WW*ÑmZ �*/j*ÑWm¸mZmZ `ÀYO
4S *h*`W*`mZ/*Z SVSZÆSaSZS SjWÀ/ÀZO
/À aÀYÀ`SUUÀWSWÀ` Yº-À//Àa `dÑd *WO
/mW*` L5�/ 5:B68C �Ñ 8B;C Á, <B58MD �5>
ÀW*,ÀaSZÀ +*fD
�¿�¿����¿���¿� WV À,,ÀW +d */
\Z-À+SWÀWS jSY*W ]*/j*ÑWm¸mZ/* U*O
j*U*Z Sa`*SWWSWÀ`À *S/ 1/SWS`/SD
�D1DÀD ;8>OÆm SW/À 	ÀYÀ`SUUÀZSZ *jO
jd`WdW*` bÀ`ÀeSZ/ÀZ 4À+b 1/SWYÀO
aSZ/ÀZ a\Z`* *jjd`WdW*`mZ \`*U*
V¾hº`b/ºUº U*/1WWSWÀ` /À aÀYÀ`SUUÀO
WS */W*ZY*¸* +*jW*/mW*`D a* �ÀaSO
ÑSZ 4*Y*ZmZ/* +d */ *`bm- aSU*aS U*O
fd/ YSWWS YÀZad+SUUÀbS +SW/S`YS`/SE
-À/SY 	SÑ*Y ,À 	ÀYÀ`SUUÀ Àb`*emZ/*
U*UmWYmj /SZS YÀ4ÑÀ+À *S/ \W*ZW*`mZ
*/m S/SD �ZW*`mZ YºÀUUÀZ 1bS-*/W*O
`md/*S4Y/ÀZ VÀaVSZ ad`Àb/À eÀ`-WÀO
ZS`/S L�Ñ <B8<MD
�¿Å˙¿Ã�Á �/ÀbÀZ bÀ]ÀZSZE /*¸mZ +*O
jmZ/* U1`WÀjÀZE U*fd/ ÀWWÀ /ºO
4ÀW/SWÀZ ]W*be\`Y*ZmZ ºabºZ/À \W*Z
S+*/Àb U1`SD 	ÀÆ/ÀÄ*ÑW*`/* +À4S Ñ*WO
W*`/* �WW*Ñ* S+*/Àb 1/S`/SWÀ`D ¿a*a
1bS+*`m SWÀ aÀÆ/ÀÄ*ÑW*`mZ */m +ºb]ÀO
`ÀabWSVWÀ ÀW*-À/*` hÀVSWS` L	U 77B96C
5�/ 7B6C ¿` 5=B9MD
����� �*+SW aº`ÄºZºZ/ÀZ a\Z`* UÀÑdO
/S /SZS bÀ-,SYSZ/À ºhºZÆº *UmZE /ºZUÀO
,S bÀ-,SY/À /\--d4dZÆd *UmZ */mD �*O
UmZ \`b*amZ/*Z SUdZdZ \`b*amZ* -À/À`
/*,*Y 1/S`/S L¿a <B=MD �59 ÀW*,ÀaSZÀ
+*fD
�����	� 	¾4ºZ ÑÀ`eS YÀZ*amB wb\]O
W*jY*xE wYÀÆWSaxD ��O/* aSZ*-\- ÀVO
aÀ` Ñ*WW*`/* UÀÑd/SWÀ`SZ �º-À//Àa
�*4mW*`mZ -S`*ÀbSE bÀWSYE ,À4E /d*
ºhºZ b\]W*j/m¸m U1`SE +SZ*Zm +SWO
/S`S`D a* �ÀaSÑSZ U*j*/m¸m /¾,`O
/À a`*SW/À ÑÀ` jÀÑÀ`/À aSZ*-\- ,*`
S/SD �¾UºV jÀÑÀ`WÀ`/À +S` Z1hÀ aSZ*O
-\- \Wd`/d L�V 8B5:C Á, 57B58E 59MD
���˚˙��	� �ÀÑd/SWÀ`SZ *WS YÀÑO
VÀYÀaSD �1`daÀWSY/À U1`WÀjS`/SD
a* �ÀaSÑSZ 4*Y*ZmZ/* 	SZ1/`S\Z
;5 º4,/ÀZ S+*`Àb S/SD �`* +*j V*ÑSZE
a*+S- +*j V*ÑSZWÀ`E \ZW*`mZ *SWÀ º4,O
WÀ`SZ/ÀZ +À4SWÀ`SE *¸a*--*WW*`E -À+SO
WÀ ,À ZÀaSW +*jhmW*`mE YS`4ÀWÀ` /*O
fSW S/S L�` 59B5C Á, 9B78C 67B5E :MD

���¿�¿�˙ a`*SW/À +*j V*ÑSZSZ �ºO
-À//Àa U1`À ÄS`ÀZ 4*Y*Z b*f/m¸m VSaÀD
¹4À`SZÀ -SUYÀbWS /*jW*` /º4ºWYºj/ºD
�1Ñ\,*ZmZ Ñ¾VYWÀ`SZS *hm-W*Y*-
ºhºZ SabSe*/À 1/SWÀZ �`SY ,À 
dYO
YSY \ZdZ ShSZÀ -\UdWd`/dD �dZ* Ä¾O
`ÀE ÑÀYhSZSZ wÑ¾VY aSZÀ+ÀZ/Sx /À */O
W*Zm`/m L�f 6<B59—7>MD �9 ÀW*,ÀaSZÀ
+*fD
��	�C ��	� ˙�·% �1`daÀWSYSZ
ÆÀZd+OjÀ`-SZ/À bÀ]ÀD ÁÀYhSZSZ UÀ+dO
aSWÀ`SZ -*W* jÀÑÀ`S \W*Z �À+dadZ /SO
ÄÀ` */mD ˙*,d/ ]*/j*Ñ +d jÀÑÀ`S bdO
b*Z/*Z a\Z`* \`*/* ¾4 S-*YÀbÄ*ÑmZm
bSV/SE +1WÀÆÀ \`* w˙*,d/ jÀÑÀ`Sx */O
W*ZY*¸* +*jW*/m L6j 9B;E =MD ˙*,d/
¿Ñ/ a*Z/m¸mZm 	S\Z /*¸mZ* ÄÀbS`ÀZO
/ÀZ a\Z`* ÑÀYSZ U1` �1Ñ\,* �WW*Ñ ºhºZ
fºadaSE Yº-À//Àa U1` \W/dD ˙*Ñ* a\ZO
`* 	S\Z /1USWÀZ/À�d`SUUÀ /*¸mZ/* U1`O
WÀjÀZ YÀ+À/SZ +ºb¾, À`*4SaS ZÀ4À`/À
bdbdWd`/dD �À4ÀZ +d */ +ºbºZ �1`daÀO
WSY jÀÑÀ`SZÀ *S/ 1/SWS`/SD ZÆSW/À
	S\Z */m h\f ,*fb YÀÆ*4S YÀZ*/* SjO
WÀZS` L˛+ 6B:C 5�b 6B:C �Ñ 58B5MD
��� �½��¿˛� "SY*WS �e`SV*O
/*E �S,SU* a*ÑSWSZ/À SVS +¾UºV V¾`O
eÀ4D ˙*U*4 adW*`mZ -*+*`Y*OhÀVSWYÀO
aS ZÀbSÆÀaSZ/À b14Ob14 U1`SZS /ÀUSjÀZ
/*U*4Wm-W*`* Ä¾`À -À/SY/À /ÀZS4hSWÀ`
ºhºZ +d U1` h\f -\`fdWd S/S LÁ, 6;B5;MD
�57 ÀW*,ÀaSZÀ +*fD
�%·%��Å�� "¿Á¿��¿� �SWYÀ/ÀZ
*/*Y ¾W/º`ÀZSZ SZbS-*Yhm/*Z -*O
hm+ ÄS4WÀZ/SUS jÀÑÀ`WÀ`D �*,SWSWÀ`À
YÀfada +d jÀÑÀ`WÀ`S �1Ñ\,* �WW*ÑmZ
Ä¾abÀ`SjS SWÀ �da* ]1U¸ÀY+À` ,À fÀO
WÀeS �djÀ am¸mZ*Æ*- jÀÑÀ` VSYS bÀO
USZ 1bYSj/SD 	*Um *Wbm \W*Z am¸mZ*Æ*-
jÀÑÀ`WÀ` ,À/ 1/SWYSj /SU*`mZ YºfO
bÀWSe +¾WÄÀWÀ`SZ/À U1`WÀjS`/SD �*h*-
/ºjYºj */*Y jÀÑÀ`À h*b*Z VSYS YÀO
aÀWÀZS jÀÑÀ`SZ *W*-*]mamZ/* \bd`*Z
*¸a*--*WW*`* /*Zmjm`/SE a\Z`* \Z*
am¸mZ*Æ*- ,1`SWS`/SD �Àa/ÀZ -ÀbW b¾O
`À/ÀZWÀ`SZ +d SYV*Z/*Z adSOSabSe*/À
1bYÀWÀ`SZSZ -*+*¸mZm *WY*- ºhºZ amO
¸mZ*Æ*- SabÀUÀZ VÀa -ÀbWSZ b¾`À/SW/SUS
jÀÑÀ`/À YÀÑVÀYÀ -*`jmamZ* hmfY*O
WmE ¾4ºZºZ ÄºZ*Ñam4 \W/d¸dZd aº+db 1bO
YÀWS S/SD ÃºZ*Ñam4 +SWSZ/SUS bÀ-/S`O
/À \E am¸mZ*Æ*- jÀÑÀ`À -*Ub*`mWm` ,À
-*W*Z ¾Y`ºZº ÑÀYSZjÀÑÀ`SZ Ñº/d/W*O
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`m /*fSWSZ/À V1hS`S`/SD �*WZm4 +*j
V*ÑSZ ¾WÀ`/SaÀE ÑÀYSZ */*Y jÀÑÀ`/ÀZ
hmf* +SWÀ`/S L�U 79B:E 55—59E 66—6=C
�j 6>B6—<MD
����� 	�����	��� �dZ*Z eÀWaÀO
eS YÀVbÀ+SD �`/mÆmWW*`m SZ*Zm`/mO
W*` VSE f\j+ÀfbWSV jºd` ,À bÀ+SÀbWÀ
Ñ*`Y\ZSU*/* U*j*Y*-/*/m`D �ZW*`mZ
eSV`SZÆÀE ÀaW ÑSVYÀb *¸`m ,À 4¾,-À +SO
Ä*ZÀ -*WY*-/*/m` LÁ, 5;B5<MD
������C �������% 	*fB ����C
�����D
�¹�˚��
 �¹��
���% �a* �ÀaSÑ
U1`/À \W*Z 4*Y*Z YÀ+À/SZ +*Um` ÑÀUÀO
bSZSZ jÀ`-SZ/À ºabº¾`bºWº V1hS/D ˙1O
USWÀZWÀ`À Ä¾`ÀE +d V1hS/ �ºW1UY*Z YÀO
+À/SZSZ -*Wm-W*`m \Wd+D �a* �ÀaSÑSZ
-mj ,*fbm \`*/* ÄÀ4Sj/SUS /1USWS`D
�WV YÀaSÑSWÀ` /À \`*/* S+*/Àb ºhºZ
b\]W*jm`/mW*` L�Ñ 5>B66E 67C Á, 9B56MD
	55 ÀW*,ÀaSZÀ +*fD
�¹

¿��+`*ÑSY ]1U¸ÀY+À` ,À \ZdZ ¾,O
W*/W*`m ºhºZ �WW*Ñ bÀ`ÀeSZ/ÀZ ,*ÆS+
+dU`dWYdj/dD �ÀaSÑSWÀ` ºhºZ bÀWÀ+
/1USWD ��O/* YÀÆ*4S YÀZ*/* /* SjWÀO
/SWS` L�` 5;B5>C 5�` ;B5=C �] 7B7MD
�¹�Ã¹
 ½4 1WSZ/ÀZE Ud`/dZ/*Z +*j-*
U1`À V¾hº`ºWYÀD ¿VaÀ` Ñ*WW*`/* SaO
bSW*hmW*`mZ eÀ`Y*Zm SWÀD �a`*SWWSO
WÀ` SVS +¾UºV aº`ÄºZÀ YÀ`d4 -*WYmjO
/mW*`D �Z-À+SWÀWS jSY*W /¾,WÀbSZSZ
ÀÑ*WSaS *jjd`WdW*` bÀ`ÀeSZ/ÀZE SVSO
-À+SWÀWS ÆÀZd+ /¾,WÀbSZSZ ÀÑ*WSaS
SaÀ a\Z`*W*` +*+SWWSWÀ` bÀ`ÀeSZ/ÀZ
aº`ÄºZÀ *]*`mWYmj/mD ÁÀ` SVS /¾,O
WÀb/ÀZ aº`ÄºZÀ Ä1/ÀZWÀ`/ÀZ -*W*ZW*`
�*`a j*Ñm �d`djdZ L�S`M Ñ*VSYSUUÀbS
,*fbm Ä1`S -*Ub*`mWYmj/m L6�/ 5;B:C
68B5:C ¹4 :B65MD

�
����
� �+`*ZSWÀ`/À ÀZ +¾UºV hÀVS
,À ]dW ,*ÑS/SD 78E6 V-O* +À`*+À`O
/S`D �dZ*Z b*W*Zbm +dZ/*Z VShSV \Wd+
6>E8 V-O* +À`*+À`/S` L5�Y 66B58C �b
5<B68MD 	58 ÀW*,ÀaSZÀ +*fD
���˛ 5M ˙SZ/ÀZ /¾ZYºj �1`dO
aÀWSY -*/mZW*`mZmZ *¸W*/m¸m *WW*O
ÑmZ */mD 	S` eÀ`4SUUÀUÀ Ä¾`À �*YYd4
]*/j*Ñ \WYdjE ¾WÀZ/ÀZ a\Z`* SW*ÑSO
WÀj/S`SWYSj/SD "dY1` U*4mW*`mZ/*
˙dYd4S */W*Zm` ,À YÀÑadW/*`Wm- SW*O
ÑÀaS �Z*ZZ*ZmZ L	*+SW/À �jb*`M À`S

,À U* a1,ÄSWSaS VSYS bÀ-/SY 1/SWS` LÁ4
<B58MD 6M 	*+SW aº`ÄºZºZ/ÀZ a\Z`* UÀO
Ñd/S /SZS bÀ-,SYSZ/À /¾`/ºZÆº *UmZE
/ºZUÀ,S bÀ-,SY/À \ZdZÆd *UmZ */mD �UdO
ZdZ \`b*amZ/*Z SUdWdZ \`b*amZ* -À/À`
/*,*Y 1/S`D 	59 ÀW*,ÀaSZÀ +*fD
������ �ZÆSW/À *Wh*W/mWYmjE /daO
b*- Ñ*WmZ/* \WY* YÀZ*amZ/* SjWÀO
ZS`D �dÑ ]1U¸ÀY+À`SZ /¾,`ºZ/À �WW*Ñ*
*aS hmfYmj YÀWÀVWÀ` +d ,À4SUUÀbÀ a*O
WmZm+W*`D 6 	db`da 6B8 *UÀaSZ/À b*`O
b*`\\ L�*`b*`* *bY*-M e1WS SjWÀZS`D
	dE \ /1YÀV /1USW VSE ÄºZ*Ñ* +*bYmj
YÀWÀVWÀ` +ºb]À`Àab YSe\W\ÄSU*amZ/*
\W*Z �*`b*`* LVShSV *WW*ÑW*`mZ *bmWO
/m¸m U1`*Wbm 4SZ/*Z ,À 4ºWYÀb /SO
U*`mM *bmWm+W*`D �WW*Ñ ÑÀYSZ YÀWÀVO
WÀ`S aÀY*,S U1`WÀ`SZ/ÀZ ,À jÀ`ÀeWS
,À4SeÀWÀ`SZ/ÀZ 1Z/S`S+ *Wh*WbYmjE
½4ºZºZ Sjm-Wm YÀ-aÀ/WÀ`SZÀ -*`jm
\ZW*`mZ Ä¾4ºZº V\` 1bYSj/S`D ˛ºWYÀb
ÑÀYhSZSZ \ZW*`mZ *-S+ÀbSZS f*`*VO
b1`S4À 1/S` —��O* Ä¾`À \ZW*` +*jhmO
W*`m "1Ub*ZW* +S`ÄÀ À+À/SWSV YÀÑ,
\W*Æ*-W*`D 	1WÀWSVWÀE �*`b*` ÑÀYSZ
-SU*Yhm YÀWÀVWÀ`SZ *Wh*W/mWYmj Ñ*O
WmZ* Sj*`À 1/ÀZ *ZW*Umj/m`D ÀÑU
6>B5—7 *UÀWÀ`SZ/À */m hÀVSWÀZ w/S+O
aS4 -dUdx SWÀ 1UZS YÀeÑdY /1USWD
���"�" Ã¿��¿�� �WV ¾ZÆÀ +d
a¾4 -À/SY �*`jSjÀ LYº*aS` �a]*ZSO
U*M aÀU*ÑÀb 1/ÀZ ÄÀYSWÀ` ºhºZ SjWÀO
ZS`/SD �*VSZ Ä1bOÄ1/À d4dZ YÀa*eÀUÀ
aÀU*ÑÀb 1/ÀZ +¾UºV ÄÀYSWÀ` +1WÀ */O
W*ZY*¸* +*jW*/mD �ºW1UY*Z ]*/j*Ñ
,À �ÀÑdj*e*b ]*/j*Ñ bSÆ*`Àb YÀ-aÀO
/SWÀ +1WÀ ÄÀYSWÀ`/ÀZ SabSe*/À 1/S`O
/S L5�/ =B6:C 5>B66C 66B8<MD
�˚�˚� 	*+SW aº`ÄºZºZ/ÀZ a\Z`* UÀÑdO
/S /SZS bÀ-,SYSZ/À \ZdZÆd *UmZE /ºZO
UÀ,S bÀ-,SY/À /¾`/ºZÆº *UmZ */mD ˙1O
V*+`mZ \`b*amZ/*Z U*Z,*`mZ \`b*amZ*
-À/À` /*,*Y 1/S`/SD �/ÀbÀZE a*/ÀÆÀ
w\ZdZÆd *Ux */W*Zm` L¿a 6B5:MD 	59 ÀW*O
,ÀaSZÀ +*fD
�¿�˙� �½�¿��¿�� 	*fB Á¹˛�� �½O
�¿��D
�¿���� �����
% "ÀfaS ÄºZ*ÑW*`
ºhºZ ÄÀbS`SWÀZ -d`+*ZD 	d -d`+*Z ÄºO
Z*ÑW*`W* ÀW*-À/*` ÄÀbS`SWÀZ /SÄÀ`
Z¾, -d`+*ZW*`/*Z +S` -À/À` eÀ`-WÀO
ZS`D 	1WÀ VSE bÀ-aS` -d`+*Zm b¾,O
+ÀV*` ºhºZ ÄºZ*ÑmZ* Ä¾`À SbS`/SUS
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Ñº-d-W*`mZ +À`]*amZm bÀYSZ 1/S`E \Zd
ÆÀ4*/*Z *4*/ 1/S`/S L�, ;B7;C 5=B66C
¿j 97B5>MD
�¿˛¿ �� ¿����� �ÀÑd/SWÀ` ¾4 bÀ-O
,SYWÀ`SZÀ Àa*aÀZ ÑÀ` *UmZ +S`SZÆS
ÄºZºZº -1U/ 1/S`/SD Å*Y**b Um¸mjm`E
U1US+OShS`E fºadaS -d`+*ZW*` ÄÀbS`S`O
/SD �\Z`*W*` +d ÄºZ ¾ZÀYWS ºYdYf*W-
+*U`*YmZ* h1,`SW/S ,À SabS`*ÑÀb ÄºZº
\W/d L�U 5>B5>C 6�Y <B57C �W 6B5:MD
�¿���¿� �ºÀUUÀZ bÀWSYSZE U*fd/ WS/1O
`SZ *`/mZÆ* Ä1/ÀZ SÆY*D �ÆY* º4,O
WÀ`S ¾4 À-S/ÀWÀ`SZÀ dU¸dZ U*j*Um`W*`D
�d/*S4YSZ ÀZ Zºed4Wd -\WW*`mZ/*Z
\W*Z eÀ`SaSWÀ`À ,À a*//dVSWÀ`À bÀO
`S-Àb /1USWS`D ˚ÑbSY*W VSE YÀaSÑSWSO
US Sd/*S4Y/ÀZ *U`mWYmj +S` ÆÀ`ÀU*Z
Ñ1a*+ 1/À`ÀVE wbÀ`S-Àbx ,À U* wZÀa`*O
ZS bÀ`S-ÀbSx */W*Z/m`m`/mW*`D �ÀaSO
ÑSWSV/À /À bÀ/`SÆÀZ bÀ`S-ÀbWÀ` ÀYÀWÀ
ÄÀW/SD �ÀaÀWÀZE ÀÑU VSb*+mZ/* w�SV\O
W* bÀ`S-ÀbSxZSZ */m hÀVSWS` LÁ, 9B5;C
59B9C 68B9C 6<B66C Ñ 6B:C 6	b 6B5MD
��"�� 	*fB ˚�����C 	59 ÀW*,ÀaSD
�½��¿ ��O/* a¾4ºÄ1/ÀZ b¾,+À eSV`S
/ÀUSjYÀVE À,,ÀWVS ÑÀU*b U\WdZ* ,À U*ZO
Wmj ÑÀ`ÀVÀbWÀ`À Ä¾`ÀE 1WÀÆÀ /À /\¸`d
SjS Ä¾`YÀYÀUÀ Ä¾`À º`ÀV/ÀZ ]1jY*Z
\WY*- /1YÀV/S`D ¿aW b¾,+ÀZSZ +ÀÑ`ÀO
aS \Wd` P b¾,+ÀV*` */*Y *//mYW*`mO
Zm Ñ*-- U\W* U¾ZÀW/S` L�b 7B<C Á, 7B5=C
6	b 7B=MD
�½���� ��OmZ SWV +1j +¾WYÀaSE U*fd/
VSb*+m L�*`*/mWmj/*Z 
*ZdZdZ bÀV`*O
`mZ* VSYSM �¾,`*b */W*Zm` L�j 5B<C
<B75C 6�Y 69B8MD �ZÆSW/À +À4ÀZ �¾,`*b
a¾4º /1USWÀZ/À +ºb¾, �+`*ZS �º-À//Àa
�*4mW*`m ZÀ4À`/À bdbdWd` L�Ñ 56B78C
59B69MD

�
��� �¿ ��� ˙¾,WÀb ÀÑÀYSUUÀbO
WS YÀaÀWÀWÀ`/À �1Ñ\,* �WW*Ñ/*Z `ÀÑO
+À`WSV *WY*- ºhºZ +*j V*ÑSZSZ ]ºjV
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56OÆS eÀaSW/À bÀa,S` \WdZ*Z Ñ*/SaÀO
WÀ`À VSYS aº`ÀZ /¾,`º ÀÑ*bÀ 1bYSj/S
L�` :B58—5;C �V 7B5E 5=E 6>C 57B75E 76C
67B:—59C Á, 8B6;C 57B5MD 	dZ/*Z a\Z`*
	¾UºV ÁS`\/dZ ZÀ,ÀaS I ÁS`\/ �-`S]O
]* -ma* Yº//Àb Ñ*VSYSUUÀb/À -*W/m-/*Z
a\Z`* �WW*ÑmZ YÀWÀUS bÀ`ÀeSZ/ÀZ ¾WO
/º`ºWYºj/º LÁ, 56B5—:E 5<—67MD �ZdZ
U1`SZÀ \¸Wd II ÁS`\/ �-`S]]* ÄÀWYSj
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,À UÀÑd/SWÀ`SZ �\Y*U* -*`jm ºaU*ZmZ*
-À/À` Ñ*VSYSUUÀb aº`Yºj/º LÁ, 67B79C
69B57E 66—6;C 6:B5E 6E 5=—76MD
Á���˙�
 ��˙%Å%����% ÁS`\/hdO
W*` VSYS /À b*ZmZm`/mW*`D �\Y*ZmZ
Æ*ZSjSZWÀ`S \W*Z ÁS`\/W*`mZ U1`SbO
/SUS aSU*aÀbS /ÀabÀVWÀUÀZ /¾,WÀbhS ]*`O
bSU*D �\f 1ÑbSY*W VSE a*//dVSWÀ`/ÀZ
+À4SWÀ`S +d ]*`bSU*U* YÀZad+ S/SD ÁSO
`\/hdW*` eÀ`SaSWÀ`WÀ ÀW+S` \Wd+ �ÀO
aSÑÀ Yºf*WSe \WYdj/dW*` L�` 7B:MD
Á�˚� ½Whº ,*ÑS/SD �\` ¾Whºaº SWÀ
1UZS \Wd+ 66> WSb`WSV -*+mZ bdbdYdZ*
+À`*+À`/S`D 	*b ¾Whºaº Àa*amZ/* Ñ1O
a*+W*ZYmj/m` L�, 6;B5:MD 	58 ÀW*,ÀO
aSZÀ +*fD
Á½� Ã¹
¹ �WW*ÑmZ f*W-W*`mE -d`dYO
W*`mE ºYdYSUUÀbWÀ +ÀjÀ`SUUÀbS Ñ1a*O
+* hÀV/SUS ÄºZE U*fd/ /¾,`D Á¾VY ÄºZº
VSYWÀ` ºhºZaÀ W*US- \W/d¸d ¾WºY ÄºZºE
VSYWÀ` ºhºZaÀ fSW*a \Wd+ À+À/S ÑÀO
U*b* -\,djY*- SYV*Zm/m`D �a* �ÀaSÑ
,À ÑÀ,*`SWÀ`S +SW/S`YSjWÀ` VSE ÄÀO
WÀÆÀV/À ÑÀY ¾WºWÀ`SZE ÑÀY /À /S`SWÀO
`SZ YºÑ*VSYÀ 1/SWÀÆÀUS wÁ¾VY ÄºZºx
\W*Æ*- L�b 56B7:MD
Á½�˙�� ¿���% �*/j*ÑmZ Ñ*VSYSUO
UÀb `ÀY4S \W*`*- ÀWSZ/À bdb/d¸d hd+d-
L�` 8=B5>C �+ 5B<MD
Á����C Á����˙�·%�SZ* /*¸mZmZ ÀbO
`*emZ/* \W*Z /*¸Wm- +¾WÄÀD �SZ* /*O
¸mZmZ /SÄÀ` */m L�f 7B5C 
Z 9B6MD 	7
ÀW*,ÀaSZÀ +*fD
Á¹˛�� �ZÆSW/À +À4S U1`WÀ`/À �a* �ÀO
aSÑSZ ]*/j*Ñ -SaYSZ/À Ä¾4ÀÄ¾`ºZYÀ4
Ñº4d`dZd +SW/S`S`D 	d Ñº4d` �a* �ÀO
aSÑSZ aÀY*,S �*/j*ÑWm-/* b*fb* hmfO
/m¸m ,*fb/*Z +*jW*Um+ *fm`4*Y*Z/*E
UÀZS a\Z ÄºZWÀ`SZS U*j*U*Z +d /¾,`/À
/À /*,*Y 1/S`D �ÀaSÑSZ Ñº4d`d -ma*O
Yº//ÀbWS /1USWE YºÀUUÀZ +S` /¾,`º ÀÑ*O
bÀ 1/S` L�b 68B7MD
Á¹˛�� ��˙%�% 	d Se*/À ÑÀY �da*O
ZmZ h*/m`mZ*E ÑÀY /À �º-À//Àa h*/mO
`* *S/ SjWÀZS` L�f 77B;C 7=B76MD
Á¹˛�� �½�¿�� Áº4d` h*/m`mZmZ ,À
YÀ+À/SZ w�º-À//Àa U1`x */W*Z*Z \b*O
¸mZ/*E Y*a*ZmZ ºabºZ/À SVS -*W*-/*
/º4ºWÀZE �WW*Ñ* bÀ-/SY \WdZ*Z \Z SVS
h¾`ÀVD ÁÀYhSZSZ wºabOºabÀ -\UdW*Z h¾O
`ÀVWÀ`x ,À wbÀ-/SY h¾`ÀVWÀ`Sx */W*O
Zm`D 	d h¾`ÀVWÀ` ÑÀ` jÀZ+À ÄºZº bÀ4ÀO

WÀZS`/SD �¾ÑZÀ h¾`ÀVWÀ`S U*WZm4
V*ÑSZWÀ` U1UÀ +SWÀ`/S L6�Y 6B8C �b
56B8C �f 69B7>C �, 68B9—=C �+ =B6MD 	9
ÀW*,ÀaSZÀ +*fD

�
���˙����� �����% ˙SÄÀ` */mB
�ÀÑadW Um¸mYm +*U`*YmD �ÀÑadW Y¾,O
aºYºZºZ a\ZdZ/*E 1b*ZSY *UmZmZ
59O/ÀZ 65O/ÀV V1hS`SWS`/SD �a`*SW
f*W-m ºhºZ �1Ñ\,* �WW*ÑmZ ,1`/SUS
`d4SO+À`ÀVÀbÀ Ä¾`À jÀZWSV ,À jºV`*Z
,*fbm S/SD 	*U`*Y ÄºZWÀ`SZ/À Æ*Y**b
h*`/*-W*`/* U*j*Um`/m VSE +d /* \ZW*O
`* �SaS`/ÀZ hmf/m-W*`m ,*fbm f*bm`O
W*/m`/mD ˙SÄÀ` SVS +*U`*Y/* \W/d¸d
VSYSE +d +*U`*Ym /* -1U/ 1bYÀV ºhºZ
+ºbºZ VSjSWÀ`/ÀZ �1`daÀWSYÀ Ä1bYÀV
bÀWÀ+ \WdZd`/d L�, 67B78C ¹4 7B8MD
����
 
\UdZOV1hS aº`ºaºZº \b*`*ZE ÄºO
/ÀZ */*YD �º-À//Àa �*4mW*`/* h\+*Z
a¾4º ÑÀY /À YÀÆ*4S YÀZ*/* SjWÀZS`D
�1Ñ\,* �WW*ÑmZ ¾4 +ÀZ/ÀWÀ`SZÀ Ä¾aO
bÀ`/SUS -*U¸mZm Se*/À 1bYÀV ºhºZ h\O
+*Z bÀj+1ÑSZ/ÀZ SabSe*/À \WdZd`D �a*
�ÀaSÑ hÀV/SUS +S` YÀaÀW/À ¾4ºZº wU*fO
jm h\+*Zx */W*Z/m`Ymj/mD �\+*Z
a¾4º ÑÀYhSZSZ Sa`*SWWSWÀ`SZ Ñ*VSYO
WÀ`SZÀ ,À `ÀÑ+À`WÀ`SZÀ *S/ /À SjWÀO
/SWS`D �ZW*`mZ am`*amZ/* U*fjmW*`m
,À ]SaWÀ`S \Wd`/d L˛+ 67B5E 6C ¿` 6B<E
7B59C �Ñ 5>B55MD
��� 
*+* ]*`h*D �/ÀbÀZ -*`* `ÀZÄWS V1O
hSZSZ -mWmZ/*Z b\fdZd`/dD �Z/*Z b*O
fmW /*jmY*- ºhºZ VSaÀ ,À U* h*Zb*
Ñ*4m`W*Zm`/mD �*a bdb*Z */*Y hdW* +ºO
`ºZº`/º L�` 7;B78C �V 5>B57MD

Å
Å¿

¿� �ºadZV*` +*¸D ÅÀZZÀb +*¸m
\W*Z ¿/ÀZS SWV SZa*Z ÆºbWºUº ºhºZ
�1Ñ\,* �WW*Ñ ½4º U*`*bYmj/mD �a*
�ÀaSÑSZ U*ZmZ/* SjÄÀZÆÀ /S`ÀUSZ/ÀZ
*amWYmj ÆSZ*UÀbV*`* /1/SUS a¾4WÀ`O
/ÀZ *U/mZ \Wd` VSE U1` º4º ÆÀZZÀb \W*O
Æ*-D Ã¾`ºZº`E 6 �\`SZeWSWÀ`À 56B8 *UÀO
aSZ/À */m hÀVSWÀZ ÆÀZZÀb a¾4º ÄÀWÀÆÀV
ÅÀZZÀbÀ Sj*`À 1/S`D ÀÑU 6B; *UÀaSZ/À
SaÀ a¾Ñ+Àb Ä¾U/ÀVS ÆÀZZÀb/ÀZ Ä1/S` L�¸
8B57C �V 67B87MD
Å�
˙���%� 	d SZ*ZÆ* Ä¾`ÀE SZa*Z
¾WÀZ/ÀZ a\Z`* `dÑd U*j*Um` ,À /SO
`SWÀ`WÀ `*+SbÀ U*`*/m`E fºadaSWÀ /À
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\ZW*`mZ bÀaS`SZÀ ÑÀaa*a \W*Z */*Y
,*aSbÀaSWÀD ÅSZ/*`Wm- VSYS bÀ`ÆºO
YÀ \WdZ*Z UdZ*Z a¾4º e*`Y*VS* Z*`O
V\bSV -À+dW 1bYÀV YÀZ*amZm /*jmUm`D
�1WÀ VSE -À/SY/À e*W* +*fY*- ºhºZ
`dÑW*`* Yº`*ÆSÀb 1/ÀZ/À Z*`V\bSV/ÀZ
SabSe*/À 1/S`/SWÀ` L�b 9B6>C �Ñ 65B<MD
Å���¿� ��O* Ä¾`ÀE e¾,-ÀW+ÀjÀ` ÄºÆÀ
Y*WSVE Ä¾4ÀÄ¾`ºZYÀ4 jÀ` `dÑ*ZS ,*`O
Wm-W*`D �ZW*`* �*`*/mWmj :B6 *UÀaSZO
/À w�WW*Ñ \¸dWW*`mxE �ÀÑd/* : *UÀaSZO
/À wYÀWÀVx /1USWYÀaSZ/ÀZ Ä¾`ºZº` VSE
U*`*Z*Z/* jÀ` bÀ+SÀbWS \WY*Um+W*`D
�d YÀWÀVWÀ` �dÑ ]1U¸ÀY+À`SZ /¾,`ºZO
/À �1Ñ\,* �WW*ÑmZ Sb*ÀbSZ/ÀZ hmfm+
"1Ub*Z* -\jdW/dW*` ,À +1WÀÆÀE �WW*O
ÑmZ /ºjYÀZSZÀ h1,`SW/SWÀ` L�Z 76B5;C
�V <B7>C Á, 5:B5:C �- 6B5=MD
Å¹˛�� �¸m` /À`S fÀabÀWSUSD ��O/* SjO
WÀZÀZ +d a¾4 Yº*aS` /¾,`/À YÀWdY
\W*Z Æº4*YW* YÀÑ/d/W*jYm`C \E 1,À
,À ]*Wb*`* /* /ºjÀ +SWÀ`/S L�, 58B98C
�V 9B56MD

"
"�� �*+SW aº`ÄºZºZ/ÀZ a\Z`* UÀÑd/S
/SZS bÀ-,SYSZ/À \Z +S`SZÆS *UmZE /ºZO
UÀ,S bÀ-,SY/À +1jSZÆS *UmZ */mD �*ZO
,*`mZ \`b*amZ/*Z e1,`*WmZ \`b*amZ*
-À/À` /*,*Y 1/S`/S L˛V 5B;MD �59 ÀW*O
,ÀaSZÀ +*fD
"˚��� +`*ZS a¾4ºZºZ YÀZ*am
wÀW1UÑ/*`x /1YÀV/S`D ��OmZ U*4mW/mO
¸m \`S3SZ*W /SWWÀ`/À YºÀUUÀZWSV *`O
bSVWS SWÀ SjWÀZÀZ/À �WW*ÑmZ +*j
/ºjYÀZS \W*Z +WSaÀ *S/ 1/SWS` L¿U
5B:C �b 8B5>C �Ñ 56B=MD
"˚�˚� +`*ZSWÀ`/À Àa*a hÀVS ,À ]dW
,*ÑS/SD �ÀVSaS 55E8 -O* +À`*+À`/S`D
w�º-À//ÀaYÀV*Z j1V1WSx Se*/ÀaSE UÀO
-SZ VSE hÀVSZSZ /À-S-WSUSZSE U*fd/ YºO
-À//Àa YÀV*Z/* a*fW*ZmW*Z ab*Z/*`O
b* dU¸dZWd¸dZd ,d`¸dW*Um`/mD ˚ÑbSY*W
,*` VSE */S j1V1W/ÀZ ÀW*,À a*`*U j1O
V1WSE U*fd/ a*`*U/* a*fW*ZmW*Z ab*ZO
/*`b hÀVS /À \Wd+ L�f 7>B57MD
"˚���� ÁÀ`eÀZ waÀVVS4SZÆSx YÀZ*O
amZm ,1`ÀZ YdaS-S b1`YSZSD �W* +SWO
aSZE *Wh*- `1ÄSab`S ,À U* b\Zd +SWO
/S`S`D �WÀbWÀ`À *S/ SjWÀZÀZ/À +*a
b\ZWd *WÀbWÀ`E Se*W*`* *S/ SjWÀZÀZ/À
SaÀ YdaS-SZSZ +ÀY/À h*WmZY*am ,À +d
b\Z* Yº,*eS- \fdZY*am ZÀ4À`/À bdbdO

Wd` L5	Y 59B65C ˛+ :C 56E Yº-À//SYÀO
WÀ`/ÀMD
"˚	� �d S+`*ZS a¾4ºZºZ UdZ*Z -*`O
jmWm¸m Ñ*/1a a¾4º/º`D �ÀbZ/À +¾UºV
ÑÀ`eWÀ w�À4*`x a¾4º SWÀ ,1`SWS+ VSE
*/S -À+S` /1USWE ºYdY+ÀjÀ` YÀ4*` YÀO
Z*amZ/* SjWÀZ/SUS +SWSZaSZ L�` 7;B79C
˛+ 5:B5>C Á, 6B75E Ñ*jSUÀWÀ`/ÀMD �*fB
�¿˛��D
"¿��¿ �d a¾4ºZ S+`*ZS -*`jmWmO
¸m w/SZÆÀWYÀVxE w/*U*ZY*-x YÀZ*amO
Zm ,1`S`D �ÀÑd/S ÑÀebÀaSZSZ U1//SZÆS
ÄºZº LÆºYÀ ÄºZº ÄºZÀj +*b*Z/*ZE jÀZO
+À ÄºZº ÄºZÀj +*b*Z* VSYS /*,*Y
1/S`MD ��O/* +*U`*Y ÄºZWÀ`SZ/ÀZ +ÀO
4SWÀ`SE ÑÀYhSZSZ ;OÆS ,À 9>OÆS SWO
WÀ`jÀZ+À */W*Z/m`mWm+D"ÀZ+À ÄºZº
Yº-À//Àa YÀV*Z/*Vm V*ÑSZWSV fS/YÀO
bSZ/ÀZ a*,*Um Ñ1h +S` Sj Ä¾`YÀV \WO
Y*4/mD "ÀZ+À SWSZ/À b\`]*- +1ÆÀO
`SWYÀYÀWSE S+`*ZSWÀ` a\U/*jW*`mZm
+\`Æ ¾/ÀYÀUÀ YÀÆ+d` 1bYÀYÀWS S/SD

¾,`*b �*ZdZdZ/* jÀZ+À SWÀ +*¸Wm -*O
/*¸*W*` Y¾bÀ/SW S/SE W*VSZ /SZ `ÀÑO
+À`WÀ`S bÀ/`SÆÀZ \ZW*`* f1UWS ÀW*,ÀO
WÀ` 1bYSj/SWÀ`E +1WÀ VSE a* �ÀaSÑSZ
4*Y*ZmZ/* *`bm- +d bÀWÀ+WÀ` f*W-mZ
hSUZSZ/À *¸m` UºVÀ h1,`SWYSj/S L�f
6>B<C �, 69B8C �V 57B58—5:C �W 6B5:MD
"¿��� ¿�˙��¿�� ˙SÄÀ` bÀ-/SYÀO
WÀ`SZ U*ZmZ/* ÄÀbS`SWS`E -d`+*ZÄ*ÑmZ
º4À`SZÀ b¾VºWYÀVWÀ bÀ-/SY 1/SWS`/SD
ÁÀ,*`S �dWda +d bÀ-/SYÀ/ÀZ bÀj+1Ñ
VSYS SabSe*/À 1/À`ÀV SY*Z -*`/*jW*O
`m U\WdZ/* ÄºÆºZº ÀaS`ÄÀYÀ/SUSZS Ä¾aO
bÀ`S`/S L	U 59B9E ;C �] 6B5;MD
"¿Á¿�¿ �������¿� 56>—578 YÀ4O
Yd`W*`mZ Yº-À//SYÀaSZ/À `*ab ÄÀO
WSZÀZ Se*/ÀD �d Se*/ÀZSZ YÀZ*amZ*
/*S` YºfbÀWSe eSVS`WÀ` Y¾,Æd//d`D
�\fW*`mZmZeSV`SZÆÀE Sa`*SWWSWÀ` +d
59 YÀ4Yd`d SWSZ Àa*a ºh +*U`*YmZm
-1U/ 1bYÀV ºhºZ �ÀÑd/SUUÀ /*¸W*`mZmZ
+*jmZ/* U1`WÀjÀZ �1`daÀWSYÀ -*Wf*`O
VÀZ jd` SWÀ \fdUd`/dW*`D
"¹���� �
����% �1US`f*ÑWm¸m ,À
,1`/SUS `d4SO+À`ÀVÀbÀ Ä¾`À �WW*Ñ*
ÑÀY/ Se*/ÀaS \W*`*- ÄÀbS`SWÀZ bÀ-/SO
YÀD �À`*aSY 4*Y*Zm -d`+*Z ÄÀbS`SWO
YSj Ñ1U,*ZmZ ÀbSE 1WÀÆÀ /ÀE ÑÀY Y*O
U*WmE ÑÀY /À Y*U*am4 h¾`ÀV U1USWS`/SD
¿b -d`+*Z ÄÀbS`SWÀZ ÄºZ U1USWYÀWS S/S
L6	Y 6=B75MD
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�º-À//Àa �Sb*+mZ bÀ`ÆºYÀ ]`SZaS]WÀ`S �5
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�d ZÀj`SZ fºadaSUUÀbWÀ`S �6
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�º-À//Àa �Sb*+mZ aÀÑSÑWSUS +*`À/À �7
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¾,`*b/* �WW*ÑmZ */m �8
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ZÆSW/À �WW*ÑmZ */m �9
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	f1YB �ÀÑd/* ,À a`*SW ]*/j*ÑW*`m ,À ]1U¸ÀY+À`WÀ` �:
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a* ]1U¸ÀY+À`SZ ÑÀU*bmD ¿a*a Ñ*/SaÀWÀ` �;
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�À4SWÀ`SZSZ 4ÀZZSZÆÀE \`S3SZ*W YÀbZSZ YÀZ*amZmZ /*Ñ*
/À-S- +*j* /ºjºWYÀaS ºhºZ YÀbZ a¾4+Àa¾4E aÀbS`+ÀaÀbS`
bÀ`ÆºYÀ \WdZY*Wm/m`D �*VSZ *j*¸m/*Vm *YSWWÀ`S
ZÀ4À`/ÀZ V1hS`aÀVE Ä¾`ÀÆÀUSV VSE +dE Ñ1h /À +1WÀ /1USWD
˙ VS 1WÀ /SW U\f/d` VSE -`*YY*bSV*amE Wº¸ÀbSE ÆºYWÀWÀ`SZ
-d`dWY* bÀ`4S b*Y ºabOºabÀ /ºjaºZD +`*ZS /SWS ]`\O
e1aa\`d 	D �D ˙`*U,1` U*4Ymj/m` VSE /SWWÀ` bÀVÆÀ wV¾O
VºZÀ ,À -`*YY*bSV*amZ* Ä¾`À U\fE ÑÀY /ÀDDD eSVS`WÀ`SZ
Se*/À ºaWd+dZ* Ä¾`À eÀ`-WÀZS`xD �À`-WS /SWWÀ` eÀ`-WS
bÀeÀVVº`WÀ` /1YÀV/S`D w�/d` VSE YºfbÀWSe /SWWÀ`SZ eSVO
`S Se*/À 1bYÀ e\`Y*am YºfbÀWSe/S`xE P /1UÀ ]`\e1aa\`
-1U/ 1/S`D

˙ �º*aS` /SWWÀ`SZ Ñ1h +S`S -À/SY S+`*ZSE *`*YS ,À UdZ*Z
/SWWÀ`SZSZ Wº¸Àb ,À -`*YY*bSV*amZm ÀVa 1b/S`YÀ/SUSZ/ÀZ
a¾4+Àa¾4 bÀ`ÆºYÀ *ZW*jmWY*4 \WY*-W* U*Z*jmE +À4ÀZ
U*ZWmj YÀZ* /* ,1`À +SWÀ`D

˙ 	¾4ºZ ,À U* Se*/ÀZSZ YÀZ*am V\Zb1Vab/ÀZ *amWm \W*`*-
/ÀUSjÀ +SWÀ`D

�À4S U1`WÀ`/À \`S3SZ*W YÀbZSZ ÑÀ`eS bÀ`ÆºYÀaS YºYVºZ
\Wd`E W*VSZ +1WÀ Ñ*WW*`/* h\f /S--ÀbWS \WY*- W*4mY/m`D

�5 �º-À//Àa �Sb*+mZ
bÀ`ÆºYÀ ]`SZaS]WÀ`S
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�º-À//Àa �Sb*+mZ \`S3SZ*W YÀbZS -À/SY S+`*ZSE
*`*YS ,À UdZ*Z /SWWÀ`SZ/À -ÀWÀYÀ *WmZm+D
�d ÄºZ +d VSb*+ +ºb¾,WºVWÀ ,À U* -SaYÀZ bÀfYSZÀZ
6:>> /SWÀ bÀ`ÆºYÀ \WdZd+D �WW*Ñ �ÀW*YmZmZ
\fdÆdW*`mZmZ +¾UºV ÀVaÀ`SUUÀbS \`S3SZ*W /SWWÀ`S
+SWYÀ/SUSZ/ÀZ bÀ`ÆºYÀ/ÀZ *amWm/m`W*`D �1WÀ
\W*Z Ñ*W/*E �º-À//Àa �Sb*+m bÀ`ÆºYÀ 1/À`VÀZ
YºÀUUÀZ ]`SZaS]WÀ`À `S*UÀb 1/SWYÀWS/S`D
�j*¸m/* a*/*W*Z*Z ]`SZaS]WÀ` ÀWSZS4/À
bdb/d¸dZd4 bÀ`ÆºYÀZSZ Àa*amZm bÀjVSW 1bYSj/S`D
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�j*¸m/*Vm YSa*WW*`/*Z Ä¾`ºZº` VSE a¾4+Àa¾4 bÀ`ÆºYÀ
YÀZ*Zm Z1ÆÀ bÀÑ`Se 1/À +SWÀ`B
˙ �º-À//Àa �*4mW*`/* wUdfdxE wUdfdU* Ä1bYÀVx Se*/ÀWÀ`S
ÑÀY U*bY*¸*E ÑÀY /À ¾WºYÀ *S/ SjWÀZS` L�Àbb* 6<B57C
ÁÀ,*`SWÀ`SZ SjWÀ`S ;B:>MD 	1WÀ Ñ*W/*E +d a¾4WÀ`S ¾WºYWÀ
+*¸Wm V\Zb1VabWÀ`/À bÀ`ÆºYÀ 1/ÀZ/À w¾WºY UdfdadZ*
Ä1bYÀVx VSYS Se*/ÀWÀ` SjWÀZaÀE Yº*aS` \fdÆdZdZ eSV`S
U*ZWmj SabS-*YÀbÀ U¾ZÀWYÀUÀÆÀV L5 �\`SZeWSWÀ`À ;B7=C
5 �*W\ZSVSWSWÀ`À 8B57C 6 	db`da 7B8MD

˙ ÁÀ,*`S 	dWda ˚e1aWSWÀ`À 8B58 *UÀaSZ/ÀE ÑÀ`eÀZ bÀ`ÆºYÀ
1/SWaÀE wSZa*ZW*`mZ 4À` \UZ*Y*amx Se*/ÀaSZS SjWÀ/S`D
	d -À/SY S/S\Y 4À`WÀ */*Y *W/*bY*¸* Sj*`À 1/S`D ¿VaÀ`
/SWWÀ`/À +d Se*/ÀZSZ ÑÀ`eS bÀ`ÆºYÀaS Ñ1h +S` YÀZ*
,1`YÀUÀÆÀVD �*VSZ wSZa*ZW*`mZ em`mW/*¸mx VSYS Se*/À
SWÀ ÑÀYSZ eSV`S /*Ñ* *U/mZ h*b/m`Y*- \W*`D

˙ �\Y*WmW*`* 56B55 *UÀaSZ/À ÑÀ`eS YÀZ*am w`dÑdZ
-*UZ*Y*amx \W*Z Se*/À SjWÀZS`D �4À`+*UÆ*ZÆ* +d
-d`dWdj a*fW*ZmWa*E Se*/ÀZSZ ShSZ/ÀVS YÀZ* \fdÆd ºhºZ
YºÀYY*Wm -*W*Æ*-D 	dZ* Ä¾`À +d ZÀj`/À ÑÀYSZ U1` w`dÑW*
Æ\jY*-x VSYS bÀ`ÆºYÀ \WdZd+D

˙ �a* ]1U¸ÀY+À` w˙*¸dabº ,À4x */m
SWÀ b*ZmZ*Z YÀjÑd` ZSb-SZ/À */ÀbÀZ
w�dÑÀZ U\fadWW*` ZÀ +ÀfbSU*`/m`W*`Ix
VSYS bÀ`ÆºYÀ 1/SWÀZ Se*/À SjO
WÀbYSj/S` L�Àbb* 9B7E �ZÆSWE 	S+WSU*
bÀ`ÆºYÀ SZabSbdbdZdZ ZÀj`SE 5==:MD
�*VSZ +d Æº` ÑÀ`eS bÀ`ÆºYÀ ZÀbSO
ÆÀaSZ/À eSVS` -*`*ZWm- -*Wm`D 	ÀO
4S /SWWÀ`/À +d ÑÀbb* `dÑS fÀabÀWSVE
º`ÀV/À bÀ]À` \WY*Y*E -ÀbSUUÀbaS4WSV
eSV`SZS ,1`À +SWÀ`D Á*W+dVS +d`*/*
�ÀaSÑ SZa*ZW*`* ¾U`À/S`/S VSE ÀaW
f\j+ÀfbWSV Y*//SUU*b/* /1USWE SZa*ZmZ
�WW*Ñ* 1ÑbSU*Æm \W/d¸dZd +*j*
/ºjYÀaSZ/À/S` L�dV* :B6>MD 	d`*/*
w�WW*Ñ* 1ÑbSU*Æm \W/d¸dZd /À`V
1/ÀZWÀ`x ,*`S*Zbm \`S3SZ*W /SW/ÀVS
Se*/ÀZSZ YÀZ*amZm /*Ñ* /À-S- ,1`S` L�Àbb* 9B7MD

˙ 
ma-*ZÆWm-E ]*fmWWm- VSYS bÀ`ÆºYÀ \WdZ*Z S+`*ZS a¾4ºZºZ
YÀZ*am �4À`+*UÆ*Z /SWSZ/ÀVS a¾4WÀ`SZ YÀZ*amZ* dU¸dZ/d`E
UÀZSE U*fmZ */*YmZ ,Àe*am4Wm¸mZ* -À4À+WÀZYÀE U*fd/
+*j-*amZ* ÑÀaÀ/ *]*`Y* eSV`SZS ,1`S` L�ÀaÀWWÀ` :B78C
¿jSU* 55B57MD 	dZdZW* U*Z*jmE ÑÀYSZ S+`*ZS a¾4ºZºZ
Yºa+Àb h*W*`W*`m /* ,*`D �ÀaÀWÀZE �1Ñ\,* �WW*ÑmZ ½4

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�¿��� 9B7

�4À`+*UÆ*ZÆ* ÑÀ`eÀZB
w`dÑÀZ U\fadWW*`x

˙*jm/m¸m eSVS`B
w�WW*Ñ* 1ÑbSU*Æm
\W/d¸dZd /À`V
1/ÀZWÀ`x
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
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f*W-mZmZ -1U`ÀbSZS hÀV/SUSE \ZW*`/*Z b*Y aÀ/*-Àb bÀWÀ+
1b/SUS U*4mW*Z U1`WÀ`/À \`S3SZ*W YÀbZ/À +d S+`*ZS a¾4º
SjWÀZS` L�mfmj 78B58C 6 �*/j*ÑW*` 5=B75C ÁS4-SU*W 9B57C
˛ÀVÀ`SUUÀ <B6MD ÁÀYhSZSZ +d a¾4 a*/S- +ÀZ/ÀWÀ`SZ �WW*ÑO
�**W*ZmZ ,À �ZdZ /SZSZSZ -1U`ÀbSZS hÀVYÀWÀ`SZÀE �Z*
jÀ`SV -\jdWY*amZm Ä¾bº`YÀYÀWÀ`SZÀ *S/ /À SjWÀZS`
L˛À+d` :=B=C 55=B57=C �*UW*` 69B55MD

˙ �+`*ZSÆÀ wÀWx a¾4º Æº`+ÀÆº` YÀZ*W*`/* SjWÀZS` ,À
V\Zb1Vab/ÀZ *amWm \W*`*-E wÑ*VSYSUUÀbxE waÀf*,Àbx ,À aD
VSYS bÀ`ÆºYÀ \WdZ* +SWÀ` L6 �jYdSW <B7C 5 �*/j*ÑW*`
5>B57MD

�df*`m/*Vm *YSWWÀ`S ZÀ4À`À *W*`*-E
/1UÀ +SWÀ`SV VSE �º-À//Àa �Sb*+m
bÀ`ÆºYÀ 1/À`VÀZ \`S3SZ*W a¾4º ÑÀ`
U1`/À 1UZS a¾4WÀ ,1`YÀV VSe*UÀb /1O
USWD �À`ÆºYÀhS \`S3SZ*W YÀbZ/ÀVS
eSVS`WÀ`S /º4ÄºZ Se*/À 1/ÀZ a¾4WÀ`
b*]Y*¸* h*WmjY*Wm/m`D �ÀbZSZ *UO
/mZ ,À \fdZ*-Wm \WY*am ºhºZ ÆºYWÀ
-d`dWdjd /* /SWSZ -`*YY*bSV -*U/*W*O
`mZ* dU¸dZ \WY*Wm/m`D

˙SÄÀ` bÀ`Àe/ÀZE aÀ`+ÀabWSUÀ ,*`Y*-/*Z
/* -*hY*- W*4mY/m`D �À`ÆºYÀhS �ºO
-À//Àa �Sb*+/*Vm eSVS`WÀ`À aÀ`+Àab
U*Z*jm+ \ZW*`m ¾4 SZb1`]`1b*aSU*amZ*
Ä¾`À U*4*`a*E YÀZ*Zm bÀÑ`Se 1/À +SWÀ`D
	1WÀ VSE \E YÀbZS U* +SW/SUS VSYS U\4*E

U* /* YºÑºY bÀeÀ``º*bW*`m +d`*f* +SWÀ`D ˙º4/º`E aÀ`+Àab
bÀ`ÆºYÀWÀ`S \fdY*- /*Ñ* `*Ñ*b/m`E W*VSZ +1WÀ Ñ*W/*
\`S3SZ*W YÀbZSZ ÀaSW YÀ¸4S \fdÆd ºhºZ ÄS4WS -*Wm`D

�À`ÆºYÀhSZSZ /SZS +*fmjW*`m bÀ`ÆºYÀUÀ *a*ZWm-W* ÀW*,À
`ÀZÄ -*b* +SWÀ`D �ÀaÀWÀZE �Àbb* ;B57 *UÀaSZ/À /1USWS`B
w�ÀÑ,À *]*`*Z -*]m 1ZWSx/S`D 	À4S bÀ`ÆºYÀhSWÀ`E \W*
+SWaSZE /SZS +*fmjW*`mZ bÀaS`S *WbmZ/* UdZ*Z a¾4ºZºZ
ÀaW -*`jmWm¸m \W*Z wYÀÑ,x U\fE wÆÀÑÀZZÀYx a¾4ºZº SjWÀO
/S+WÀ`D

	dZ/*Z ÀW*,ÀE bÀ`ÆºYÀhS U*//* a*fW*Y*Wm/m` VSE �º-À//Àa
�Sb*+ a*/À SZa*ZW*`mZ P VÀZ/WSWÀ`SZE h\+*ZW*`mZE
+*Wm-hmW*`mZ ÄºZ/ÀWSV ÑÀU*b/* SjWÀb/SUS /SW/À U*4mWm+
L�ÀÑÀYU* <B<E 56C ÁÀ,*`SWÀ`SZ SjWÀ`S 8B57MD �*fjm bÀ`ÆºYÀ
\ bÀ`ÆºYÀ/S` VSE VSYWSUSZ/ÀZ *amWm \WY*U*`*-E ÑÀ` +S`
a*e-ÀW+WS SZa*Z \Zd +*j* /ºjaºZD �À`ÆºYÀhS a*/À
SZa*ZW*`mZ *4O*4 SjWÀb/SUS a¾4WÀ`À U\fE *U/mZE a*/ÀE /À`Ñ*W
+*j* /ºjºWÀZ a¾4WÀ`À ºabºZWºV ,1`YÀWS/S`D

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�+`*ZS U*/ a¾4ºE
*/ÀbÀZE wÀWx VSYS
bÀ`ÆºYÀ \WdZa* /*E
V\Zb1Vab/ÀZ *amWm
\W*`*-E wÑ*VSYSUUÀbxE
waÀf*,ÀbxE w-º,,Àx
,À +S` am`* /SÄÀ`
a¾4WÀ`WÀ ,1`SWÀ
+SWÀ`
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
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�º-À//Àa �*4mW*`mZ -À/SY ÀWU*4Y*W*`mZ/* �WW*ÑmZ
�1Ñ\,* */m /¾ZÀO/¾ZÀ SjWÀZS`E W*VSZ +S` am`* bÀ`ÆºO
YÀhSWÀ` ¾4WÀ`SZÀ `À,* +SWS+ +d */m ¾4 bÀ`ÆºYÀWÀ`SZ/À
+d`*fYmjW*` L�8 ÀW*,ÀaSZÀ +*fMD �S` h\f bÀ`ÆºYÀWÀ`/À
�WW*ÑmZ */m w�À++x VSYS a¾4WÀ`WÀ À,À4 1/SWYSjE
+À4SWÀ`SZ/À SaÀ ºYdYSUUÀbWÀ �WW*ÑmZ */m \WY*am eSV`S
¾`bO+*a/m` 1/SWYSj/S`D �ÀaÀWÀZE +À4S bÀ`ÆºYÀWÀ`/À �ÀÑU*
5;OÆS eÀaSW/À a* �ÀaSÑSZ /d* a¾4WÀ`S +1WÀ ,1`SWS+B w�ÀZ
	ÀZS \ZW*`* b*Zmb/mYx L*UÀ 6:ME w�ÀZÀ ,1`/SUSZ */*YW*`*
	ÀZS *h/mYx L*UÀ :MD �*VSZ +d ]*`h*W*`mZ /À-S- bÀ`ÆºYÀaS
+1WÀ \WY*Wm/m`B w�ÀZ 	ÀZSZ */mZm \ZW*`* *h/mYx ,À
w�ÀZÀ ,1`/SUSZ */*YW*`* 	ÀZSZ */mZm *h/mYxD

�d bÀ`ÆºYÀZSZ Àa*amZm bÀjVSW 1/ÀZ wNew World Transla-
tionx L+dZ/*Z a\Z`* w�1ZS ˙ºZU* 
À`ÆºYÀaSxM */Wm SZÄSWSa
/SWSZ/ÀVS bÀ`ÆºYÀZSZ SWV ZÀj`SZSZ Yº-À//SYÀaSZ/À
/1USWS`B w
À-/SY 1b/SUSYS4 ZÀj` �º-À//Àa �*4mW*`mZ
aÀ`+Àab bÀ`ÆºYÀaS /1USWD �S4 h*WmjYmjm- VSE YÀbZS
Yº*aS` SZÄSWSa /SWSZSZ SYV*Z ,1`/SUS -À/À` ÑÀ`eS
bÀ`ÆºYÀ 1/ÀVD �SVS` /dY*ZWm -*W*Z Ñ*WW*`/* ÑÀ`eSWSV/ÀZ
-*hYmjm-xD �1WÀÆÀE bÀ`ÆºYÀ V\YSbÀaS +d SjÀ b*`*4Wm
Y¾,-1/ÀZ U*Z*jYmjE \`S3SZ*W YÀbZSZ e\`Y*W*`mZm
-\`dY*-W* U*Z*jmE -À`S+ÀWSV/ÀZ ,À eSV`S -*`*ZWm- 1/ÀZ
Se*/ÀWÀ`/ÀZ -*hYmj/m`D �ÀbSÆÀ/À �º-À//Àa �Sb*+mZ
\fdZ*-WmE 1UZS 4*Y*Z/* aÀÑSÑ bÀ`ÆºYÀaS À`aÀUÀ ÄÀWYSj/S`D
�1WÀ VSE \fdÆd SW*ÑS ,ÀÑUSZ \Z* /À-S- h*b/m`mW/m¸mZ/*Z
b*Y *`f*UmZ \W* +SWÀ` L5 	*W\ZSVSWSWÀ`À 6B57MD
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˚bS+*`Wm bÀ`ÆºYÀ/ÀB

˙ �WW*ÑmZ Yº-À//Àa */mZ* 1ÑbS`*YW* U*Z*jmWm`E +d */
�º-À//Àa �*4mW*`/* ¾4 -*ZdZS U1`SZ/À SjWÀZS` L�Àbb*
:B=MD

˙ �WW*ÑmZ Z*4SW 1b/SUS fÀ+À` \W/d¸d VSYSE /À-S- h*b/mO
`mWm` L6 
SYdbSUÀ 7B5:MD

˙ �`S3SZ*W YÀbZ bÀ`ÆºYÀ /SWSZSZ -d`dWdjdZdZ SYV*Z
,1`/SUS -À/À` ÑÀ`eS bÀ`ÆºYÀ \WdZd`D

˙ ÁÀ`eS bÀ`ÆºYÀ eSV`S bÀÑ`Se 1b/SV/À ,À U* *U/mZWm¸*
fÀWÀW ÄÀbS`/SV/À a¾4ºZ ,À U* Se*/ÀZSZ /*jm/m¸m YÀZ*
bÀ`ÆºYÀ 1/SWS`D

˙ �fdÆdZd ÆÀW+ 1/ÀZ bÀ+SSE *a*Z +*j* /ºjºWÀZ /SW/ÀZ
SabSe*/À 1/SWS` L�ÀÑÀYU* <B<E 56MD
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¿WSZS4/À bdb/d¸dZd4 +d ZÀj` SZÄSWSa /SWSZ/À wNew World
Translationx */W*Z*Z bÀ`ÆºYÀUÀ Àa*aW*Zm+D WV ¾ZÆÀ aS4À
\ bÀ`ÆºYÀZSZ b*`SfS +*`À/À +S` Z1hÀ VÀWYÀ /1YÀV
SabÀUÀ`/SVD ¿,,ÀWÆÀE 5=9>OÆS SW/À ZÆSWSZ bÀ`ÆºYÀaS
Sjm- º4º Ä¾`Yºj/º`D 5=:5OÆS SW/À SaÀ +ºb¾,WºVWÀ
�º-À//Àa �Sb*+mZ bÀ`ÆºYÀaS h*]* +d`*fmW/mD � ,*fb/*Z
1bS+*`ÀZE \`S3SZ*W /SWWÀ`/ÀZ /À-S- ,À aÀWSa bÀ`ÆºYÀ
\WdZYdj ÑÀYSZ ZÀj`SZ Àa*amZ/* �WW*ÑmZ �ÀW*Ym
/*Ñ* 56> /SWÀ h1,`SWYSj ,À \Z YSWU\ZW*`W* \fdÆdZdZ
SfbSU*`mZ* ,1`SWYSj/S`D

�d ZÀj`SZ fºadaSUUÀbWÀ`SB

�d ZÀj`/À +S` Z1hÀ Z¾, Ñ*jSUÀ/ÀZ SabSe*/À 1/SWYSj/S`B

w�*fd/x +`*ZSE *`*YS ,À UdZ*Z YÀbZSZSZ ºYdYÀZ
1UZS YÀZ* ,1`ÀZ *Wb1`Z*bS, bÀ`ÆºYÀ
,*`S*Zbm L�*`*/mWmj 5B6E w`dÑx a¾4ºZÀ
,1`SWÀZ Ñ*jSUÀC �djÀ 5B<E w\fdxMD

w˙SÄÀ` ,*`S*Zbx �ÀbZSZ eÀ`-WS YÀZ* ,1`ÀZ /SÄÀ` bÀ`ÆºYÀ
,*`S*Zbm L�*`*/mWmj 65B:E wYÀZSYWÀ
+S`ÄÀ ÄºWÀÆÀVxC ˛ÀVÀ`SUUÀ 58B65E
wVÀZ*ZSxMD

wÁÀ`eÀZx +`*ZSE *`*YS ,À UdZ*Z /SWSZ/ÀZ
Se*/ÀZSZ ÑÀ`eS bÀ`ÆºYÀaSE ,À U* Àa*a
YÀZ*am L�*`*/mWmj 7B59E w¾,W*/xE
�*`*/mWmj :B=E wU1`SUS`/SxMD

�4*Ñ*b �/W*`mZ YÀZ*am L�*`*/mWmj 7B5;E
w�/ÀYxC �mfmj 59B67E w�*`*ÑxMC ¾Whº
,*ÑS/WÀ`SZSZ S4*Ñ*bm L�*`*/mWmj :B59E
w-dW*ÆxMC jÀfa À,À4WSUSZSZ VSYÀ ,À U* ZÀUÀ
*S/ \W/d¸dZ* S4*Ñ*b L�*`*/mWmj 8=B69E
w\xMC ÀW*,ÀWÀ`À ,À U* Wº¸ÀbÀ U¾ZÀWbYÀ
L�*`*/mWmj 7;B79E w�À4*`xC �Àbb* 9B66E
wÁSZZ\Y ,*/SaSxMD

�º-À//Àa �*4mW*`mZ YÀbZSZSZ *`/mZÆ* w�Sb*+W*`
Ñ*--mZ/* YÀWdY*b ÆÀ/,ÀWSxE w	¾4WÀ` Ä¾abÀ`SÆSaSx ,À
w�º¸Àbx ÄÀWS`D �º¸Àb \fdÆdU* �º-À//Àa �Sb*+/*Vm YºÀUUÀZ
a¾4 ,À Se*/ÀWÀ`SZ Ñ*Zam YÀZ*/* SjWÀZ/SUSZS S4*Ñ
1/S`D w� ÀW*,ÀaSxZ/À Z¾,+ÀbS Y¾,4dW*` U1` *Wm`B
w�º-À//Àa �Sb*+mZ bÀ`ÆºYÀ ]`SZaS]WÀ`SxE w�d ZÀj`SZ
fºadaSUUÀbWÀ`SxE w�º-À//Àa �Sb*+mZ aÀÑSÑWSUS +*`À/ÀxE

�6 �d ZÀj`SZ fºadaSUUÀbWÀ`S



�d a¾4WÀ` /\¸`d/d`E +*fY*U*`*- VSE ZÀ S+`*ZS ,À *`*YS�
/SWWÀ`SZ/À U*4mWYmj 
¾,`*bmZE ZÀ /À UdZ*Z /SWSZ/À
U*4mWYmj ZÆSWSZ \`S3SZ*W YÀbZWÀ`S ÄºZºYº4À -À/À`
ÄÀWS+ h*bY*Um+D �1WÀ \W/d-/*E Z1ÆÀ ÀYSZ \W* +SWÀ`SV VSE
+d ÄºZ Y¾,Æd/ \W*Z �º-À//Àa �Sb*+ �WW*ÑmZ Z*4SW 1b/SUS
,ÀÑUWÀ`SZ \`S3SZ*WmZm ÀVa 1b/S`S`H

�½�¹�¹Å¹�¿��� �	�



¾,`*b* ÄÀW/SV/ÀE �1Ñ\,* �WW*ÑmZ bÀaSa 1b/SUS -À/SY
ÀZÀZÀ Udf*`m/*Vm ad*W* -SaYÀZ Æ*,*+ ,1`S`D �WW*ÑO
**W*
�º-À//Àa �*4mW*`mZ º4ºZº V¾hº`YÀUS ½4º +dUd`Ydj/d�D

� �dZ/*Z a\Z`* a*/ÀÆÀ wS+`*ZSx VSYS SabSZ*/ 1/SWÀÆÀVD
� ¿WU*4Y*W*`mZ V¾hº`ºWYÀaSZÀ aÀ+À+WÀ`/ÀZ +S`S \ S/S VSE U*4m ºhºZ SabSe*/À
\WdZ*Z Y*b1`S*W b14 f*`*+ \Wd`/dD

�7 �º-À//Àa �Sb*+mZ
aÀÑSÑWSUS +*`À/À

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�º-À//Àa �Sb*+mZ �*4SW ˚/ÀZS ,À �ºÀWWSeS
1UZS 4*Y*Z/* \ZdZ �\`dU*Zm/m`D �E ]1U¸ÀY+À`SZÀ
+d a¾4º ,ÀÑU 1bYSj/S`B

w�WW*ÑmYm4mZ a¾4º À+À/S -*W*`x L¿jSU* 8>B<MD
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

w
¾,`*b/* �WW*ÑmZ */mxE wZÆSW/À �WW*ÑmZ */mxE w	f1YB
�ÀÑd/* ,À a`*SW ]*/j*ÑW*`m ,À ]1U¸ÀY+À`WÀ`xE wa*
]1U¸ÀY+À`SZ ÑÀU*bmD ¿a*a Ñ*/SaÀWÀ`xD w� ÀW*,ÀaSxZ/À �ºO
-À//Àa �Sb*+ *`*j/m`Y*hmW*`m ºhºZ fÀ`SbÀWÀ`E af1YWÀ`
,À /SÄÀ` e*U/*Wm YÀWdY*b U1`WÀjS`D

ÁÀ` VSb*+mZ À,,ÀWSZ/À eÀaSWWÀ`SZ YÀ4YdZd *UÀWÀ`WÀ
+S`WSV/À ,1`SWS+D ÁÀ` aÀÑSeÀZSZ \`b*amZ/*Vm aºbdZ/*
h*`]*4 SabSZ*/W*` ÄÀbS`SWS`D �d SabSZ*/W*` \fj*`
eSVS`WÀ`SZ \W/d¸d *UÀWÀ`S Ä¾abÀ`S`D
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�ÀaÀWÀZE a`*SW ]*/j*ÑW*`m 
¾,`*b �*ZdZdZdZ º4ºZº
V¾hº`º+ ¾4WÀ`S ºhºZ jÀfaS ZºafÀ Ñ*4m`W*Y*Wm S/SWÀ`
L�*ZdZdZ bÀV`*`m 5;B5<MD �dZ/*Z ÀW*,ÀE �WW*Ñ 
¾,`*bm
-\`dY*- ,À f*W-* ¾U`ÀbYÀV SjSZS W*,SWSWÀ`À L�WW*ÑmZ
fS/YÀb ºhºZ *Um`/m¸m ZÀaSWM b*]jm`Ymj/m L�*ZdZdZ
bÀV`*`m 75B6:C �ÀÑÀYU* <B;MD �ÀÑd/SWÀ` �*+SWÀ aº`ÄºZ
1/SWÀZ/ÀZ a\Z`* V¾hº`ºÆºWÀ`E U*fd/ YS`4ÀWÀ` aSZeS
La\e1`SYWÀ`M Y1U/*Z* hmf/m L¹41US` ;B:E Ñ*jSUÀ/ÀMD ˛*Y*Z
V1h/SVÆÀ +d YS`4ÀWÀ` S+`*ZSÆÀ U*4mWYmj 7= VSb*+mZ
h\fa*UWm ZºafÀWÀ`SZS bÀ`bS+ 1bYSj/SWÀ`D

�º4SWWSVWÀ` +\Ud YS`4ÀWÀ` +d VSb*+W*`m a\Z /À`ÀÆÀ
/À-S-WSVWÀ V¾hº`YºjWÀ`D �`b* Àa`WÀ`/À ÑÀYSZ ÀZÀZÀZS
Y*a\`1bWÀ` */W*Z*Z UÀÑd/S YS`4ÀWÀ`S /*,*Y 1b/S`/SWÀ`D
�ºbºZ VSb*+W*`m /*fSW 1/ÀZ ÀZ ÀaVS Y*a\`1b ÀWU*4Y*am
1`*Ym4mZ 5>><N5>>=OÆd SWWÀ`SZÀ *S/ \W*Z �1ZSZ-`*/
V\/1VaS/S`D XX Àa`SZ \`b*W*`mZ/* w½Wº /ÀZS4 ÀWO
U*4Y*W*`mx *`*amZ/* bÀfYSZÀZ 66> ÀWU*4Y* ,À e`*-Y1Zb
*jV*` \WdZYdj/d`D �d U*4mW*` �1ZSZ-`*/ V\/1VaSZ/ÀZ ÀZ
*4m YSZ SW -À/SY/S`D ½Wº /ÀZS4 ÀWU*4Y*W*`mZm �1ZSZ-`*/
V\/1VaS SWÀ bdbdj/d`/d-/* h\f YºÑºY +S` e*VbmZ j*ÑS/S
\Wd`d-B ½Wº /ÀZS4 ÀWU*4Y*W*`mZ/* +À4S a¾4 eÀ`-WÀ`S
b*]mWa* /*E +dZW*`mZ YÀbZSZ YÀ¸4SZÀ bÀaS`S U\f/d`D

�Àa 6; ÑSaaÀ/ÀZ S+*`Àb \W*Z ZÆSW +*`À/À ZÀ /1YÀV
\W*`H �d U*4mW*`m a* �ÀaSÑSZ ÑÀ,*`SWÀ`S ,À +S` Z1hÀ
/SÄÀ` *`/mÆmWm -ÀWÀYÀ *WYmjW*`D �ÀÑd/S YS`4ÀWÀ`SZSZ
ÀZÀZÀaSZS /*,*Y 1b/S`À`ÀV SWV YÀaSÑSWÀ` +d U*4mW*`mZ
º4ºZº V¾hº`º+ h\f*W/m`/mW*` L�\W\aWdW*`* 8B5:MD �\Y*
SY]1`*b\`d ˙S\VW1bS*Z ,À /SÄÀ` jÀfaWÀ` +ºbºZ YÀaSÑS
U*4mW*`mZm YÀÑ, 1bYÀUÀ ÆÀÑ/ 1baÀWÀ` /ÀE YSZWÀ`WÀ ÀWU*4Y*
,À e`*-Y1Zb a*W*Y*b -*W*`*- +d ÄºZÀ ÄÀWS+ h*bYmj/m`D

�ÀaSÑS U*4mW*`m ÑÀY /À +*j-* /SWWÀ`À bÀ`ÆºYÀ 1/SWS`/SD
�º-À//Àa �*4mW*`mZ 1`VÀZ bÀ`ÆºYÀWÀ`SZSZ am`*amZ*
*`*YSE Äº`ÆºE ÑÀ+ÀjE V\]b ,À W*bmZ /SWSZÀ 1/SWYSj
bÀ`ÆºYÀWÀ` /*fSW/S`D

¿�Å¹�¿ ¹�¹� ¿��� Ã½¹�¹��¹"
������ �¿ �
��� �¿��¿��

�À/SY ÀWU*4Y*W*`mZ *`*amZ/* YºÀUUÀZ a¾4 eÀ`-WÀ`S Y¾,O
Æd//d`D �1WÀ SaÀ �º-À//Àa �*4mW*`mZ \`S3SZ*W YÀbZSZ/À
ZÀ U*4mW/m¸mZm Z1ÆÀ YºÀUUÀZ 1bYÀV \W*`H

�dZd +S` ÀU*ZS YSa*W º4À`SZ/À Ä¾abÀ`YÀV \W*`D 
db*-
VSE YºÀWWSY Uº4 j*ÄS`/À VSb*+/*Z +S` eÀaWS V¾hº`YÀUS
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b*]jm`m`D 	\Z`*/*Z ÑÀYSZ eÀaWSZ YÀbZS SbaÀ /ÀE Uº4
ad`ÀbS bdbdj/d`*`*- \`S3SZ*W YÀbZS YºÀUUÀZ 1bYÀV \W*`D
"*ÄS`/WÀ` YÀbZS V¾hº`À`VÀZ aÀÑ,WÀ` 1bYSj \Wa*W*` /*E
Ñ*YmamZmZ 1UZS aÀÑ,S +d`*fY*am 1ÑbSY*WmE /1YÀV \W*`
VSE amem`* +À`*+À`/S`D ˚UZSWÀE +d ÄºZ YºbÀfÀaaSaWÀ`
�º-À//Àa �Sb*+mZ YºfbÀWSe ÑSaaÀWÀ`SZSZ YSZWÀ`WÀ -À/SY
ÀWU*4Y*amZm bdbdj/d`Y*-W* V¾hº`ºÆºWÀ`SZ +d`*f/m¸m
aÀÑ,WÀ`S b*]m+ \`S3SZ*W YÀbZS YºÀUUÀZ 1/À +SWS`WÀ`D

�º-À//Àa �Sb*+mZ \`S3SZ*W YÀbZSZ/ÀVS eSVS`WÀ`SZ
+S4SY /¾,`À aÀÑSÑ ÄÀWS+ h*bY*amZ* ZÀ /À`ÀÆÀ/À ÀYSZ
\W* +SWÀ`SVH �WSY �SWU*Y �`SZ 
¾,`*bmZ YÀbZS SWÀ
+*¸Wm +1WÀ jÀ`Ñ ,1`YSj/S`B w�ÀbSUUÀbWÀ /1UÀ +SWÀ`SV
VSE Ñ1h +S` +*j-* -À/SY ÀaÀ` +d /À`ÀÆÀ/À /À-S-WSVWÀ
+S4À ÄÀWS+ h*bY*Ymj/m`xD ZÆSW L¿Ñ/SOÅÀ/S/ VSYS
/À b*ZmZm`M +*`À/À �º-À//Àa
�Sb*+ º4`À YºbÀfÀaaSa �D �D �`Uda
U*4Ymj/m`B w¿Ñ/SOÅÀ/S/YÀbZWÀ`SZSZ
aÀÑSÑWSUSZS bÀa/S- 1/ÀZ /ÀWSWWÀ` +S`
h\f VW*aaSV U*4*`W*`mZ ÀaÀ`WÀ`SZS
bÀa/S-WÀUÀZ /ÀWSWWÀ`/ÀZ -*bO-*b
ÄºÆWº/º`E ÑÀ`hÀZ/ ÑÀYSZ ÀaÀ`WÀ`SZ
aÀÑSÑWSUSZS jº+ÑÀUÀ *WY*- Ñ1h VSYSZ
*¸WmZ* /* ÄÀWYÀ4xD � ÑÀYhSZSZ -1U/
1bYSj/S`B w¿ÄÀ` ¿Ñ/SOÅÀ/S/ /ºZUÀ,S
aÀZÀ/WÀ` b\]Wdad \Wa*U/mE \ZW*`
+ºbºZ YºbÀfÀaaSaWÀ` bÀ`ÀeSZ/ÀZ
+S`YÀZ*Wm \W*`*- aÀÑSÑ VSYS
-SUYÀbWÀZ/S`SWÀ`/SxD

�+`*ZS YÀbZSB 
¾,`*bmZ SZÄSWSa /SWSZ/ÀVS w�1ZS ˙ºZU*

À`ÆºYÀaSx L5=97—5=:>M �d/\We �Sbb1W bÀ`ÀeSZ/ÀZ bÀ`bS+
1/SWYSj wBiblia HebraicaxU* Àa*aW*Zm`D � ,*fb/*Z S+`*ZS
YÀbZSZSZ wBiblia Hebraica Stuttgartensiax ,À wBiblia Heb-
raica Quintax */W*Z*Z U1ZS/ÀZ +*fmWYmj ,*`S*ZbW*`m
hmfYmj/m`D �d U1ZS ZÀj`WÀ`/À ½Wº /ÀZS4 ÀWU*4Y*W*`m
,À /SÄÀ` -À/SY ÀWU*4Y*W*`mZ bÀ/-S-*b ZÀbSÆÀWÀ`S /À U1`
*WYmj/m`D ÁÀYSZ 1WYS SjWÀ`SZ Àa*a YÀbZSZS �1ZSZ-`*/
V\/1VaS bÀjVSW 1/S`D Á*jSUÀWÀ`/À SaÀ /SÄÀ` YÀZ+ÀWÀ`À
Àa*aW*Z*Z Yº-*USaÀWÀ` ,1`SWYSj/S`D �d YÀZ+ÀWÀ`À
*j*¸m/*VmW*` /*fSW/S`B wSamaritan Pentateuchx L	ÀYÀ`SUUÀ

¾,`*bmME wDead Sea Scrollsx L½Wº /ÀZS4 ÀWU*4Y*W*`mME
wGreek Septuagintx L�dZ*Z 	1]bd*ÄSZb*amME wAramaic Tar-
gumsx L�`*YS b*`-dYW*`mME wLatin Vulgatex L�*bmZ

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

w�ÀbSUUÀbWÀ /1UÀ
+SWÀ`SV VSE Ñ1h +S`
+*j-* -À/SY ÀaÀ`
+S4À +d /À`ÀÆÀ/À
/À-S-WSVWÀ ÄÀWS+
h*bY*Ymj/m`x
�����������������������������������������������������������������������������������������������������



½Wº /ÀZS4 ÀWU*4Y*W*`m
*`*amZ/* b*]mW*Z ¿jSU*
]1U¸ÀY+À`SZ VSb*+mE
8>OÆm eÀaSW
L+D1DÀD 569—5>>OÆº
SWWÀ`À *S/ 1/SWS`M


ÀfYSZÀZ YSZ SW
a\Z`*Vm /¾,`À *S/ \W*Z
S+`*ZS ÀWU*4Y*W*`mUW*
bdbdj/d`/d-/* Àa*aÀZ
a¾4WÀ`SZ U*4mWmjmZ/*
ÀÑÀYSUUÀbaS4 eÀ`-WÀ`
º4À hmfYmj/m`

�\f YºÑºY S+`*ZS
Y*a\`1b ÀWU*4Y*am \W*Z
ÁÀWÀ+ V\/1VaS
LbÀfD =7>OÆd SWME ¿jSU*
]1U¸ÀY+À`SZ VSb*+mE
8>OÆm eÀaSW
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�dW-*b*amME wSyriac Peshittax L	d`SU* �1jSbb*amMD w�1ZS
˙ºZU* 
À`ÆºYÀaSxZSZ *fm`mZÆm ZÀj`S Ñ*4m`W*Z*`VÀZ ÑÀY
wBiblia Hebraica StuttgartensiaxE ÑÀY /À wBiblia Hebraica Quin-
taxU* Yº`*ÆSÀb \WdZd+D
�dZ*Z YÀbZSB XIX Àa`SZ a\ZW*`mZ/* *WSYWÀ` �D �D �1abV\b
,À �D ÅD �D Á\`b \ ,*fb ÀW/À \W*Z ÀWU*4Y*W*` ,À e`*-O
Y1ZbWÀ`S bdbdj/d`*`*-E \ZW*`mZ eSV`SZÆÀE UdZ*Z YÀbO
ZSZSZ \`S3SZ*WmZm ÀZ U*fjm jÀVSW/À ÀVa 1b/S`ÀZ
ZºYdZÀ Ñ*4m`W*YmjW*`D XX Àa`SZ \`b*W*`mZ/* �1ZS ˙ºZU*

À`ÆºYÀaS �\YSbÀaS ÑÀYSZ YÀbZS Àa*a VSYS Ä¾bº`Yºj/ºD
�\YSbÀ ÑÀYhSZSZ 1`*Ym4mZ SVSZÆS ,À ºhºZÆº Àa`WÀ`SZÀ
*S/ /SÄÀ` 1`VÀZ ]*]S`da aÀZÀ/WÀ`À /À Yº`*ÆSÀb 1bYSj/SD
ÁÀYSZ ,*fb/*Z +d U*Z* U1ZS ]*]S`da aÀZÀ/WÀ` \`b*U*
hmfYmj/m`D �dZ/*Z ÀW*,ÀE *WSYWÀ` �1abW1 ,À �W*Z/
bÀ`ÀeSZ/ÀZ Ñ*4m`W*Z*ZE ÑÀYhSZSZ �S`WÀjYSj �S+WSU*
ÅÀYSUUÀbWÀ`S bÀ`ÀeSZ/ÀZ bÀ`bS+ \WdZ*Z ZÆSW YÀbZSZSZ
ZºYdZÀWÀ`SZ/À U1ZS 1WYS bÀ/-S-*bW*` Sjm- º4º Ä¾`Yºj/º`D
�d bÀ/-S-*bW*`mZ ZÀbSÆÀWÀ`SZSZ +À4SWÀ`S w�1ZS ˙ºZU*

À`ÆºYÀaSxZSZ a\Z ZÀj`SZ/À L6>57M ¾4 ÀVaSZS b*]m`D

ÁÀYSZ ZºYdZÀ YÀbZWÀ`SZ/ÀZ *U/mZ \Wd` VSE V¾ÑZÀ bÀ`O
ÆºYÀWÀ`/À LYÀaD wKing James VersionxM U1` *W*Z +À4S ZÆSW
*UÀWÀ`S ÀaWSZ/À �WW*ÑmZ Z*4SW 1b/SUS \`S3SZ*W YÀbZ/À
\WY*Ymj/m`E a\Z`*/*Z +À4S V¾hº`ºÆºWÀ` bÀ`ÀeSZ/ÀZ
ÀW*,À 1/SWYSj/S`D �*VSZ XVI Àa`/ÀZ +*jW*U*`*-E ÀVaÀ`
bÀ`ÆºYÀWÀ`/À YÀbZS *UÀWÀ`À +¾WYÀ aSab1YS -À+dW
1/SW/SUSZ/ÀZ ÑÀYSZ *UÀWÀ` YÀbZÀ /*fSW 1/SWYÀUÀZ/À
`À-ÀY U*4mWm`E *UÀZSZ U1`S SaÀ +\j -*Wm`D �dZW*` Z¾,+ÀbS
*UÀWÀ`/S`B �Àbb* 5;B65C 5<B55C 67B58C �*`V ;B5:C =B88E 8:C
55B6:C 59B6<C �dV* 5;B7:C 67B5;C �ÀÑU* 9B8C ÁÀ,*`SWÀ`SZ
SjWÀ`S <B7;C 59B78C 68B;C 6<B6=C �\Y*WmW*`* 5:B68D �d
ZÀj`/À ÑÀYSZ +d`*fmWYmj *UÀWÀ` Ñ*jSUÀ SWÀ Ä¾abÀ`SWS`D

�*`VmZ U*4/m¸m Yº3/ÀZSZ 5:OÆm eÀaWSZSZ d4dZ L=—6>
*UÀWÀ`SM ,À -ma* U1VdZdZ*E Ñ*+1WÀ �ÀÑU* ;B97—<B55
*UÀWÀ`SZ/ÀVS YÀbZÀ ÄÀWSZÆÀE +ÀWWS \Wd` VSE +d *UÀWÀ`
\`S3SZ*W YÀbZÀ /*fSW \WY*Ymj/mD �d aÀ+À+/ÀZ ÑÀYSZ
-\Z/*`Y* YÀbZ +d bÀ`ÆºYÀ/À ÀVa \WdZY*Um+D

�dZ/*Z ÀW*,ÀE SZÄSWSa /SWSZ/À hmf*Z w�1ZS ˙ºZU*

À`ÆºYÀaSxZSZ a\Z ZÀj`SZ/À YºbÀfÀaaSaWÀ`SZ eSV`SZÆÀE
\`S3SZ*W YÀbZS /*Ñ* /º4ÄºZ ÀVa 1b/S`ÀZ ,*`S*Zb* dU¸dZ
\W*`*-E +À4S *UÀWÀ`/À /º4ÀWSjWÀ` 1/SWS+D �ÀaÀWÀZE +À4S
ÀWU*4Y*W*`* Àa*aÀZE �Àbb* ;B57 *UÀaS +d Æº` \fdZd`B w˙*`
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-*]m/*Z ÄS`SZE hºZVS YÀÑ,À *]*`*Z -*]m 1ZWSE U\W SaÀ
Ä1ZSj/S`xD ¿,,ÀWVS ZÀj`WÀ`/À ÑÀYSZ *UÀ/À w-*]mx a¾4º
U*4mWY*Ymj/mD �*VSZ ÀWU*4Y*W*`mZ º4À`SZ/À *]*`mW*Z
a\Z bÀ/-S-*bW*` w-*]mx a¾4ºZºZ \`S3SZ*W YÀbZ/À U1`
*W/m¸m -ÀZ*ÀbSZÀ ÄÀWYÀUÀ Àa*a ,1`S+D �1WÀ VSE ÑÀYSZ a¾4
a\Z ZÀj`À /*fSW 1/SWYSj/S`D �d -À+SW/ÀZ \W*Z VShSV
/ÀUSjSVWSVWÀ` +S` am`* /SÄÀ` *UÀWÀ`/À /À U1` *WYmj/m`D
�YY* \ZW*`mZ �º-À//Àa �Sb*+mZ ºYdYS YÀ¸4SZÀ Ñ1h +S`
bÀaS`S \WY*Ymj/m`D

6 �\`SZeWSWÀ`À
8B57—9B8 *UÀWÀ`SZSZ
YÀbZS U*4mWYmj
]*]S`da ÀWU*4Y*
LbÀfD 6>>OÆº SWM
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˙¾`/ S+`*ZS ÑÀ`eSZ/ÀZ L����M S+*`Àb \W*Z �WW*ÑmZ */m

¾,`*b/* bÀfYSZÀZ ;>>> /ÀeÀ U*4mWm+D 
1b`*-`*YY*b\Z
*/W*Z*Z +d /¾`/ ÑÀ`e +d bÀ`ÆºYÀ/À w�1Ñ\,*x VSYS ,1`SWS+D
�WW*ÑmZ */m �º-À//Àa �Sb*+/*Vm /SÄÀ` */W*` am`*amZ/* ÀZ
h\f SjWÀZÀZ *//m`D �ÀW*Ym -ÀWÀYÀ *W*Z
SZa*ZW*` �WW*Ñ* w�º/`Àb 	*ÑS+SxE wÁ*--O

**W*xE w�À++x VSYS h\fa*UWm bÀa,S`S
*/ ,À aSeÀbWÀ` *S/ 1bYSjWÀ`D �*VSZ
b1b`*-`*YY*b\Z �WW*Ñm b*ZmbY*- ºhºZ
\ZW*`mZ SabSe*/À 1b/SUS U1Ä*ZÀ jÀfaS
*//m`D

�1Ñ\,* �WW*ÑmZ */m �º-À//Àa �Sb*+/*
�ZdZ ½4 Ñ¾VYº SWÀ U*4mWYmj/m`D
�ÀaÀWÀZE �dSW ]1U¸ÀY+À` ,ÀÑU *WYmj/mB
w�1Ñ\,*ZmZ */mZm h*¸m`*Z ÑÀ` VÀa
-d`bdW*Æ*-x L�dSW 6B76MD �WW*Ñ +*j-* +S`
+ÀZ/ÀaSZÀ U*4/m`Ymj/mB w�\U SZa*ZW*`
+SWaSZ VSE */m �1Ñ\,* \W*Z 	ÀZE
/ºZU*/* bÀV 	ÀZ dÆ*a*Zx L˛À+d` <7B5<MD
�1U/ 1/ÀV VSE bÀVÆÀ ˛À+d` VSb*+mZ/*
�WW*ÑmZ */m bÀfYSZÀZ ;>> /ÀeÀ SjWÀZS`D
L˛À+d` ]\1bSV VSb*+/m`D �WW*ÑmZ f*W-m
\`*/*Vm YÀ4Yd`W*`m ZÀ¸YÀ ,À j1S`
VSYS a¾UWÀUS`/SDM �Àa ZÀ ºhºZ +S`
am`* bÀ`ÆºYÀWÀ`/À �WW*ÑmZ */mZ* `*ab
ÄÀWSZYS`H �WW*ÑmZ */m Ñ*Zam YÀZ*Zm
/*jmUm`H
�À ºhºZ �º-À//Àa �Sb*+mZ +S` h\f bÀ`ÆºYÀWÀ`SZ/À
�WW*ÑmZ */m U*4mWY*Ymj/m`H 	À+À+WÀ` YºfbÀWSe/S`D
�À4S bÀ`ÆºYÀhSWÀ`SZ Y¾,-1US +1WÀ/S` VSE �Æ* �WW*ÑmZ
*/* 1ÑbSU*Æm U\f/d`D ˙SÄÀ`WÀ`SZÀE Ä¾`ºZº`E UÀÑd/S ÀZÀZÀaS
bÀaS` 1bYSj/S`D �1WÀ VSE UÀÑd/SWÀ` �WW*ÑmZ */mZ* fÀWÀW
ÄÀbS`YÀV/ÀZ -\`f*`*- \Zd SjWÀbYÀV/ÀZ hÀVSZS`WÀ`D �S`
+*j-*W*`m SaÀ /ºjºZº` VSE SW*ÑS */mZ /À-S- bÀWÀeeº4º
YÀWdY \WY*/m¸mZ/*ZE \ZdZ U1`SZÀ w�WW*Ñx ,À w�À++x
VSYS YÀeÑdYW*`m SjWÀbYÀV /*Ñ* /º4ÄºZ/º`D �*VSZ +d Æº`
YºW*ÑS4ÀWÀ`S Àa*aam4 Ñ1a*+ 1bYÀV \W*`D �SUÀH

�8 
¾,`*b/*
�WW*ÑmZ */m

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�À/SY S+`*ZS
ÑÀ`eWÀ`SWÀ U*4mWYmj
�WW*ÑmZ */mD
�*+SW aº`ÄºZºZ/ÀZ
À,,ÀWVS /¾,`

+`*ZS ÑÀ`eWÀ`SWÀ
U*4mWYmj
�WW*ÑmZ */mD
�*+SW aº`ÄºZºZ/ÀZ
a\Z`*Vm /¾,`
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
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˛À+d` VSb*+mZ/*Z ]*`h*C ½Wº /ÀZS4 ÀWU*4Y*W*`mD ˚`*Ym4mZ
I Àa`SZSZ +S`SZÆS U*`mamD �*`h*/*Vm YÀbZ �*+SW aº`ÄºZºZ/ÀZ
a\Z`*Vm ÑÀ`e ºaWd+dZ/*/m`D 
1b`*-`*YY*b\Z SaÀ -À/SY S+`*ZS
ÑÀ`eWÀ`SWÀ U*4mWm+
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˙ �Æ* �WW*ÑmZ */* 1ÑbSU*Æm \WY*/m¸mZm aÀ+À+ ÄÀbS`ÀZWÀ`
ZÀ4À`/ÀZ -*hm`m`W*` VSE �ZdZ */m �º-À//Àa �*4mW*`mZ
-À/SY ÀWU*4Y*W*`mZ/* L�ÀaSÑ/ÀZ À,,ÀWVS /¾,`À *S/
\W*ZW*` /* /*fSW \WY*-W*M SjWÀZS`D �df*`m/* -1U/
1b/SUSYS4 VSYSE �WW*ÑO
**W* ½4 �ÀW*YmZ/* +d */m
bÀfYSZÀZ ;>>> /ÀeÀ U*4/m`Ymj/m`D �dZ/*Z +1WÀ -ÀZ*ÀbÀ
ÄÀWS`SV VSE �E +S4SY +d */m ÑÀY +SWYÀUSYS4SE ÑÀY /À
SjWÀbYÀUSYS4S SabÀUS`D

˙ �ÀÑd/S ÀZÀZÀaSZÀ Ñ¾`YÀb/ÀZ S`ÀWS ÄÀWÀ`ÀVE �WW*ÑmZ
*/mZm U*4Y*U*Z bÀ`ÆºYÀhSWÀ` YºÑºY +S` YÀ-*Ym ZÀ4À`À
*WYm`W*`D �1WÀ VSE +À4S UÀÑd/S YS`4ÀWÀ`S +d */m bÀWÀeeº4
1bYÀV/ÀZ SYbSZ* 1baÀWÀ` /ÀE V¾hº`/ºVWÀ`S ZºafÀWÀ`/ÀZ
\Zd hmf*`Y*YmjW*`D ½Wº /ÀZS4 U*fmZWm¸mZ/*E �dY`*Z/*
b*]mW*Z -À/SY ÀWU*4Y*W*`/* SW*ÑS */* +S` h\f U1`WÀ`/À
`*ab ÄÀWSZS`D �À4S bÀ`ÆºYÀhSWÀ` w�¿��x a¾4ºZº +¾UºV
ÑÀ`eWÀ`WÀ U*4*`*- SW*ÑS */mZ \`S3SZ*W YÀbZ/À \W/d¸dZ*
Sj*`À 1/S`WÀ`D �*VSZ ad*W *hm- \W*`*- -*Wm`B ZÀ
ºhºZ \`S3SZ*W YÀbZ/À */mZ YSZ /ÀeÀWÀ`WÀ U*4mW/m¸mZm
1bS`*e 1/ÀZ +d bÀ`ÆºYÀhSWÀ` �º-À//Àa
�Sb*+/*Z +d */m hmf*`Y*¸* ÆÀa*`Àb
1/S+WÀ`H Ã¾`ÀaÀZE \ZW*`* +d SfbSU*`m
VSY ,1`S+H �d ad*WmZ Æ*,*+mZm U*WZm4
\ZW*`mZ ¾4WÀ`S +SWS`D

˙ �WW*ÑmZ */mZmZ bÀWÀeeº4ºZºZ /À-S-
YÀWdY \WY*/m¸mZ* Ä¾`À \Zd SabSe*/À
1bYÀUSZ ÀW1UÑ/*`W*`m /SÄÀ` bÀ`Àe/ÀZ
a* */mZm bÀ`À//º/aº4 SjWÀ/S`WÀ`D
Á*W+dVS +d ÄºZ +d */m ÀVaÀ` YÀaSÑSWÀ`
+S`SZÆS Àa`/ÀVS j*ÄS`/WÀ`/ÀZ eÀ`-WS
bÀWÀeeº4 1/S`WÀ`D a* ]1U¸ÀY+À`SZ
UÀÑd/SWÀ`/ÀZ \W*Z /*,*YhmW*`m \ZdZ
*/mZmE h\f ÄºY*Z VSE �1jd* VSYSE
�ÀaSÑ WÀ-À+SZS SaÀ �*jSU*f VSYS
bÀWÀeeº4 1/S`/SWÀ`D �dZ*Z/SWWS *`O
/mÆmWW*` �1ada �`Sab\aE W*bmZ/SWO
WSWÀ` SaÀ �1ada �`Sabda /1US`/SWÀ`D �d
Ä¾abÀ`S` VSE +S`SZÆS Àa`/À YÀaSÑSWÀ` ºhºZ +d */mZ
/\¸Y* /SWWÀ`SZ/À -À+dW \WdZYdj e\`Y*amZm SjWÀbYÀV
b*Y*YSWÀ YÀ-+dW a*UmWm`/mD �ZdbY*U*- VSE a* �ÀaSÑSZ
*/mZmZ UdZ*ZÆ* bÀ`ÆºYÀaS �º-À//Àa �Sb*+* YÀÑ4 �WW*ÑmZ
SWÑ*Ym SWÀ U*4mWYmj/m`D �d YºW*ÑS4ÀZS Àa*a Ä¾bº`À`ÀVE
+d bÀ`ÆºYÀZSZ YºÀWWSeWÀ`S �WW*ÑmZ */mZmZ w�1Ñ\,*x
e\`Y*amZm SjWÀbYÀUS YÀ-+dW +SWYSjWÀ`E +*fY*U*`*- VSE
+d e\`Y* -À/SY S+`*ZS bÀWÀeeº4ºZº b*Y ÀVa 1b/S`YÀUÀ
+SWÀ`D

�����������������������������������������������������������������������������������������������������


1b`*-`*YY*b\ZE
�Á�ÁP w\WY*amZ*
aÀ+À+ \Wd`x

Á�Á e1WS P
w\WY*-x

�����������������������������������������������������������������������������������������������������




À ºhºZ �WW*ÑmZ */mZmZ /À-S- bÀWÀeeº4º YÀWdY /1USWH
˙¾`/ ÑÀ`e/ÀZ S+*`Àb \W*Z b1b`*-`*YY*b\Z ���� �4À`+*UÆ*Z
/SWSZ/À �ÁÁ a*YSbWÀ`S SWÀ ,1`SWS`D 
À/SY S+`*ZS /SWSZ/À
a*SbWÀ` U*4mWY*/m¸mZ/*Z b1b`*-`*YY*b\Z /* a*SbaS4
U*4mWm`/mD 
À/SY/À S+`*ZS /SWSZSZ /*jmUmÆmW*`m YÀbZS
\fdU*Z/* Ñ*Zam a*SbWÀ`S bÀWÀeeº4 1bYÀUS U*fjm +SWS`/SWÀ`D

�¾,`*bmZ U*4mWY*amZ/*Z bÀfYSZÀZ YSZ SW a\Z`* UÀÑd/S
*WSYWÀ`S YÀbZ/À Ñ*Zam a*SbWÀ`S bÀWÀeeº4 1bYÀUS Ä¾abÀ`YÀV
ºhºZ Sj*`ÀWÀ` aSab1YS SÆ*/ 1/S`WÀ`D �`bm- \ /¾,`/À
UÀÑd/SWÀ` *`*amZ/* SW*ÑS */m /SWÀ ÄÀbS`YÀUSZ Ñ*`*Y
\WY*am Y¾,ÑdY*bm Ä1ZSj U*UmWYmj/mE +1WÀ VSE
\ZW*` �WW*ÑmZ */m À,À4SZÀ +*j-* a¾4WÀ`S SjWÀ/S`/SWÀ`D
Ã¾`ºZº` VSE \ZW*` b1b`*-`*YY*b\Zd U*4*Z/* /¾`/ a*YSb
ÑÀ`e ºhºZ SjWÀb/SVWÀ`S *Wb1`Z*bS, a¾4WÀ`SZ a*Sb
Sj*`ÀWÀ`SZS ÀW*,À 1/S+ U*4m`/mW*`D 	d Æº` ÀWU*4Y*W*`/*Z
*/mZ S+`*ZS /SWSZ/ÀVS ÀaW bÀWÀeeº4ºZº YºÀUUÀZ 1bYÀV h\f
hÀbSZ/S`D 	À4SWÀ`SZSZ eSV`SZÆÀE +d */ �*Ñ,1 VSYS bÀWÀeeº4
\WdZY*Wm/m`D ˙SÄÀ`WÀ`S +*j-* ,*`S*ZbW*` S`ÀWS aº`º`WÀ`D
½Wº /ÀZS4 ÀWU*4Y*W*`m *`*amZ/* �*,SWSWÀ` VSb*+mZmZ
UdZ*ZÆ* bÀ`ÆºYÀaS U*4mWYmj +S` ]*`h*/* �WW*ÑmZ */m �*\
VSYS b`*ZaWSb1`*aSU* \WdZd+D 	dZ/*Z +*j-*E -À/SY UdZ*Z
U*4mhmW*`m */mZ �*1E �*+1 ,À �*\d1 bÀWÀeeº4 e\`Y*W*`mZm
/* bÀVWSe 1bYSjWÀ`D �*VSZ +d YÀaÀWÀ/À /\-Y*bSVWSV/ÀZ
hÀVSZYÀUSYS4 /º4ÄºZ \W*`/mD �*Vb \/d` VSE -À/SY ,*fbW*`/*
S+*/ÀbhSWÀ`SZ SW*ÑS */m Z1ÆÀ bÀWÀeeº4 1b/SVWÀ`S +S4À
YÀWdY /1USW L�*`*/mWmj 57B8C �mfmj 7B59MD �ÀWdY \W*Z \/d`
VSE �WW*ÑO�**W* S+*/ÀbhSWÀ`SZÀ fSb*+ 1/À`VÀZ ½4 */mZm
hÀVS`E \ZW*` /* �Zd +d */W* h*¸m`m` ,À ÄºZ/ÀWSV ÑÀU*b/* +d
*/m aÀ`+Àab SjWÀ/S`/SWÀ` L�mfmj :B6C 5 �*/j*ÑW*` <B67C
˛À+d` ==B=MD

�*`*/mWmj 59B6
*UÀaSZ/À �WW*ÑmZ */mD
�¾,`*bE �SWU*Y
�SZ/*WmZ bÀ`ÆºYÀaSE
597>OÆd SW
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�º-À//Àa �Sb*+ º4`À *WSYWÀ` 1bS`*e 1/S`WÀ` VSE �WW*ÑmZ
*/mZm Se*/À 1/ÀZ b1b`*-`*YY*b\Z L����M 
¾,`*bmZ \`S3SZ*W
YÀbZSZ/À bÀfYSZÀZ ;>>> /ÀeÀ SjWÀZS`D �*VSZ h\fW*`m
+1WÀ /ºjºZº` VSE ZÆSWSZ \`S3SZ*W YÀbZSZ/À +d */
SjWÀZYÀYSj/SD �d aÀ+À+/ÀZ ZÆSWSZ Lw¿Ñ/SOÅÀ/S/xM
Yº*aS` bÀ`ÆºYÀWÀ`SZSZ ÀVaÀ`SUUÀbSZ/À �1Ñ\,* */m
SjWÀZYS`D ÁÀbb* b1b`*-`*YY*b\ZdZ U*4mW/m¸m 
¾,`*b
aSb*bW*`mZm bÀ`ÆºYÀ 1/ÀZ/À /À ÀVaÀ` ZÆSW bÀ`ÆºYÀhSWÀ`S
�WW*ÑmZ */mZmZ À,À4SZÀ w�À++x a¾4ºZº SjWÀ/S`WÀ`D

�d bÀ`ÆºYÀ ÑÀYSZ ÀZÀZÀZS S4WÀYS`E ZÆSW/À �1Ñ\,* */mZm
67; /ÀeÀ SjWÀ/S`D �d */m SjWÀbYÀUS -À`*`* *W*Z bÀ`O
ÆºYÀhSWÀ` SVS YºÑºY *YSWS Àa*a Ä¾bº`YºjWÀ`B 5M �d ÄºZ

�9 ZÆSW/À
�WW*ÑmZ */m
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�1Ñ\,* */mZmZ YÀZ*am ZÀ/S`H +`*ZS /SWSZ/À +d */
w\WY*-x e1WSZ/ÀZ ÀYÀWÀ ÄÀWS+ ,À +S` am`* *WSYWÀ`SZ
-ÀZ*ÀbSZÀ Ä¾`ÀE ÑÀYSZ e1WSZ SÆ+*` Z¾,ºZº ÀVa 1b/S`S`D �1ZS
˙ºZU* 
À`ÆºYÀaS �\YSbÀaSZSZ ZÀ4À`SZÆÀE b1b`*-`*YY*b\Z
w\WY*amZ* aÀ+À+ \Wd`x YÀZ*amZ* ÄÀWS`E W*VSZ +d +*`À/À
*WSYWÀ`SZ eSV`S YºfbÀWSe \W/d¸dZ/*Z V\YSbÀ +d Y¾,-1US
-ÀbS \W*`*- S`ÀWS aº`Yº`D �dZdZW* +1WÀE �1Ñ\,* �WW*ÑmZ �Wd
�*`*/*Z ,À ½4 YÀ-aÀ/SZSZ SÆ`*hmam \W/d¸d ZÀ4À`À *WmZa*E
*/mZ +d Æº` *hm-W*ZY*am b*Y *¸W*+*b*Z ,À YºZ*aS+/S`D
�ºZVS Æ*ZWmOÆ*Zam4E jºd`WdOjºd`ad4 ZÀ ,*`a*E ÑÀ` j1US ,*`
1/ÀZ /ÀE ½4 Ñ¾VY ,À SabÀUSZS ÑÀU*b* V1hS`ÀZ /À YÀÑ4 �/d`D

�1Ñ\,* */mZmZ YÀZ*am �mfmj 7B58 *UÀaSZ/À w�SY aO
bÀaÀYE �W*Æ*¸*Yx Se*/ÀaSZ/À SjWÀZÀZ 1UZSV¾VWº e1WWÀ
YÀÑ/d/W*jYm`D �d Se*/À ¾4O¾4WºUºZ/À */mZ YÀZ*amZm b*Y
*hYm`E a*/ÀÆÀ �WW*ÑmZ +S` fºadaSUUÀbSZS +S4À h*b/m`m`D
�ÀZS �WW*ÑO
**W* ½4 YÀ-aÀ/SZS ÑÀU*b* V1hS`YÀV ºhºZ ÑÀ`
/ÀeÀ Yº,*eS- aSeÀbWÀ`/À hmfmj 1/S`D ˙º4/º`E �WW*ÑmZ
*/mZmZ YÀZ*am ¾4ºZÀ +d eSV`S /À /*fSW 1/À +SWÀ`E W*VSZ
bÀVÆÀ +dZdZW* YÀÑ/d/W*jYm`D �ÀZ*U* ÑÀYhSZSZ +d eSVS` /À
/*fSW/S` VSE �WW*ÑO
**W* ½4 fSW-ÀbS SWÀ ,À YÀ-aÀ/SZSZ ÑÀU*b*
V1hYÀaS SWÀ ÀW*-À/*` W*4mYSj1UWÀ`SZ \WY*amZ* aÀ+À+ \Wd`D
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Y¾,Æd/ \W*Z ZÆSW ÀWU*4Y*W*`m \`S3SZ*WmZ ¾4º /1USWD
¿WSYS4/À \W*Z YSZWÀ`WÀ ÀWU*4Y*W*`mZ ÀVaÀ`SUUÀbS
\`S3SZ*W ÀWU*4Y*W*`mZ U*4mW/m¸m ,*fb/*Z ÀZ *4m SVS Àa`
a\Z`* U*4mWYmj/m`D 6M �`bm- \ ,*fb ÀWU*4Y*W*`mZ º4ºZº
V¾hº`ÀZWÀ` U* b1b`*-`*YY*b\Zd UdZ*ZÆ*/*Z w�À++x YÀZ*amZm
,1`ÀZ �S`S\a a¾4º SWÀ À,À4 1bYSjE U* /* +1WÀ /ÀUSjSVWSUÀ
YÀ`d4 -*WYmj ÀWU*4Y*W*`mZ º4ºZº V¾hº`YºjWÀ`D

�1ZS ˙ºZU* 
À`ÆºYÀaS �\YSbÀaS +1WÀ -ÀZ*ÀbÀ ÄÀWYSj/S`
VSE b1b`*-`*YY*b\ZdZ ZÆSWSZ \`S3SZ*W ÀWU*4Y*W*`mZ/*
\WY*amZ* a*Z+*WWm aº+dbW*` ,*`D �1WÀ -À`*` *j*¸m/*Vm
/ÀWSWWÀ`/ÀZ /\¸d`B
˙ �a* �ÀaSÑSZ ,À ÑÀ,*`SWÀ`SZSZ U*j*/m¸m /¾,`/À
Y¾,Æd/ \W*Z ¾,`*bmZ ZºafÀWÀ`SZ/À +ºbºZ YÀbZ +\Ud
b1b`*-`*YY*b\Z SjWÀZS`/SD¿,,ÀWWÀ` /À /1YÀV \W*` VSE
+d e*Vb Yº+*ÑSaÀ /\¸d`Yd`/dD �*VSZ �dY`*Z/* 
¾,`*bmZ
+S`SZÆS Àa`À *S/ \W*Z ÀWU*4Y*W*`m b*]mW*Z/*Z a\Z`* +dZ*
Ñ1h +S` jº+ÑÀ U1`S -*WY*/mD

˙ �a* �ÀaSÑSZ ,À ÑÀ,*`SWÀ`SZSZ U*j*/m¸m /¾,`/À
¾,`*bmZ UdZ*Z /SWSZ/ÀVS bÀ`ÆºYÀWÀ`SZ/À b1b`*O
-`*YY*b\Z U*4mWm`/mD ¿a`WÀ` +\Ud *WSYWÀ` /ºjºO
Zº`/ºWÀ` VSE 
¾,`*bmZ UdZ*Z bÀ`ÆºYÀaS \W*Z 	1]bd*ÄSZb*
ÀWU*4Y*W*`mZ/* b1b`*-`*YY*b\Z \WY*Ymj/m`D XX Àa`SZ
\`b*W*`mZ/* 	1]bd*ÄSZb*ZmZ a* �ÀaSÑSZ 4*Y*ZmZ/*
Y¾,Æd/ \WYdj -À/SY e`*-Y1ZbWÀ`S *WSYWÀ`SZ ¾ZºZÀ
hmf*`mW/mD �d e`*-Y1ZbWÀ`/À S+`*ZS ÑÀ`eWÀ`WÀ
U*4mWYmj SW*ÑS */* `*ab ÄÀWSZS`D �d Ä¾abÀ`S` VSE a*
�ÀaSÑSZ /¾,`ºZ/À �º-À//Àa �*4mW*`mZ UdZ*Z /SWSZ/À
\W*Z ÀWU*4Y*W*`mZ/* �WW*ÑmZ */m \WYdj/d`D �*VSZ
1`*Ym4mZ IV Àa`SZ/À 	1]bd*ÄSZb*ZmZ �*bSV*Z V\/1VaSE
	SZ*U V\/1VaS VSYS Àa*a ÀWU*4Y*W*`mZ/* L�*`*/mWmj/*Z
�ÀW*VSUÀ -À/À`ME À,,ÀWVS ÀWU*4Y*W*`/*Z eÀ`-WS \W*`*-E
+d */ U\f S/SD �dZ* Ä¾`À /À bÀÀÆÆº+Wº /1USW VSE ÑÀYSZ
/¾,`/ÀZ -*WYmj ÀWU*4Y*W*`/* �º-À//Àa �Sb*+mZ ZÆSW
ÑSaaÀaSZ/À �WW*ÑmZ */mZ* `*ab ÄÀWSZYS`D

˙ �ZÆSW/À -1U/ 1/SWS` VSE �a* �ÀaSÑ b14Ob14 �WW*ÑmZ
*/m \W/d¸dZd ,d`¸dW*Um` ,À +d */m SZa*ZW*`* *hm`/m
L�ÀÑU* 5;B:E 55E 56E 6:MD a* �ÀaSÑ /1YSj/SB w�ÀZ
�b*YmZ */mZ/*Z ÄÀWYSjÀYxD � ÑÀYhSZSZ +ºbºZ SjWÀ`SZS
�b*amZmZ w*/m SWÀx Ä¾`/ºUºZº ,d`¸dW*Ymj/m L�ÀÑU* 9B87C
5>B69MD

˙ �ZÆSW �WW*Ñ bÀ`ÀeSZ/ÀZ ¾,`*bmZ /*,*Ym \W*`*-
,1`SW/SUS ºhºZ �1Ñ\,* */mZmZ �ZÆSWSZ YÀbZSZ/ÀZ
+S`/ÀZO+S`À U\f \WY*am *ÑÀZÄ/*`Wm¸m ]\4Ydj
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\W*`/mD 
ÀfYSZÀZ I Àa`SZ \`b*W*`mZ/* a* �ÀaSÑSZ
/*,*Yhmam \W*Z �*-d+ �1`daÀWSY/ÀVS YÀaSÑS SÆY*amZmZ
*¸a*--*WW*`mZ* /1YSj/SB w�WW*ÑmZ /SÄÀ` f*W-W*`/*Z ½4
*/mZm /*jmU*Z +S` f*W- bÀjVSW 1bYÀV ºhºZ \ZW*`* SWV
/ÀeÀ Z1ÆÀ ZÀ4À` a*W/m¸mZm "ÀYdZ Àb`*eWm ZÀ-W 1b/Sx
LÁÀ,*`SWÀ`SZ SjWÀ`SZ 59B58MD ¿ÄÀ` I Àa`/À Ñ1h VSY
�WW*ÑmZ */mZm +SWYÀaÀU/SE +d */m /SWÀ ÄÀbS`YÀaÀU/SE
�*-d+dZ +d a¾4WÀ`S YÀZbS-aS4 Ä¾`ºZÀ`/SD

˙ �ZÆSW/À �WW*ÑmZ */mZmZ -ma* e\`Y*amZ* `*ab
ÄÀWSZS`D �dZ*Z YÀbZSZ/ÀE �ÀÑU 5=B5E 7E 8E : *UÀWÀ`SZ/À
�WW*ÑmZ */m Ñ*WW1WdU*Ñ VÀWYÀaSZSZ bÀ`VS+SZ/À SjWÀZS`D
�d VÀWYÀ w�*Ñ* *W-mj 1/SZx YÀZ*amZm ,1`ÀZ S+`*ZS
Se*/ÀaSZ/ÀZ ÀYÀWÀ ÄÀWS`D w�*Ñx �1Ñ\,* */mZmZ -ma*
e\`Y*am/m`D ZÆSW/À U1` *W*Z +S`
am`* */W*` YÀÑ4 �WW*ÑmZ */mZ/*Z
e\`Y*W*jm+D �1`S ÄÀWYSjVÀZE a\`¸d
YÀZ+ÀWÀ`SZ/À a* */mZmZ YÀZ*amZmZ
w�1Ñ\,* fSW*a/m`x \W/d¸d Ä¾abÀ`SWS`D

˙ ˚`VÀZ UÀÑd/S YÀZ+ÀWÀ`S UÀÑd/SO
WÀ`/ÀZ \W*Z YÀaSÑSWÀ`SZ ¾4 U*4mW*O
`mZ/* �WW*ÑmZ */mZm SabSe*/À
1b/SVWÀ`SZS Ä¾abÀ`S`D ˚`*Ym4mZ
bÀfYSZÀZ 7>>OÆº SWSZ/À bÀ`bS+*bm
b*Y*YW*ZYmj 
\a1eb*/* LjSe*ÑS
-*ZdZW*`mZ U*4mWm b\]WdadM jÀZ+À
ÄºZºZ/À U*Z/m`mW*Z YÀaSÑS U*4mW*`m
+*`À/À /1USWS`B w�º3/ÀhSWÀ`SZ VSO
b*+W*`mZm ,À YSZSY �UÀÑd/S YÀaSÑSO
WÀ` \W/d-W*`m ÄºY*Z 1/SWS`�
VSb*+W*`mZm \/dZ *¸4mZ/*Z *W*Z U\f/d`D �ZW*`mZ
SW*ÑS */mZ U*4mW/m¸m U1`WÀ`WÀ +S`WSV/À U1`SZ/ÀÆÀ
U*Z/m`mWY*amZ* U\W ,1`SWS`xD ˚UZS YÀZ+À/À 1`*Ym4mZ
II Àa`SZSZ À,,ÀWSZ/À U*j*Ymj ÅÀWSWÀWS �\a1 */mZ/*
`*,,SZSZ a¾4WÀ`S aSb*b ÄÀbS`SWÀ`ÀV /1USWS` VSE
ÑÀebÀZSZ +*j-* ÄºZWÀ`SZ/À wU*4mW*`/*Z �YÀaSÑS U*4mW*`m
ZÀ4À`/À bdbdWd`� SW*ÑS */m VÀaS+ Ä¾bº`º` ,À a*fW*Um`W*`E
-*W*ZW*`m SaÀ U*Z/m`m`W*`xD

˙ �À4S *WSYWÀ` �ZÆSW/À ¾,`*b/*Z ÄÀbS`SWÀZ aSb*bO
W*`/* �WW*ÑmZ */mZmZ U*4mW/m¸m 1ÑbSY*WmZm -À+dW
1/S`WÀ`D �º-À//Àa �Sb*+ º4`À +S` jÀ`Ñ VSb*+mZ/*
w¿Ñ/SOÅÀ/S//À 
1b`*-`*YY*b\Zx +*jWm¸m *WbmZ/*
U*4mWm+B w¿Ñ/SOÅÀ/S/ U*4mW*`m -ÀWÀYÀ *WmZ*Z/* ¿Ñ/SO
¿bS-/ÀZ ÄÀbS`SWÀZ aSb*bW*`mZ YºÀUUÀZ -SaYSZ/ÀE U*fd/

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

a* �ÀaSÑ
/1YSj/SB w�ÀZ
�b*ZmZ */mZ/*Z
ÄÀWYSjÀYxD
� ÑÀYhSZSZ +ºbºZ
SjWÀ`SZS �b*amZmZ
w*/m SWÀx Ä¾`/ºUºZº
,d`¸dW*Ymj/m
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
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�*ZdZdZ bÀV`*`m :B8
�*j ]*]S`dad
�D1DÀD II ,À U* I Àa`

�À/SY S+`*ZS YÀbZSE �1Ñ\,*
*/m SVS /ÀeÀ `*ab ÄÀWS`

�*ZdZdZ bÀV`*`m 5<B59E 5: *UÀWÀ`S
U*4mWYmj ]*`h*
�D �d*/ Inv. 6::
�D1DÀ I Àa`

�WW*ÑmZ */mZmZ S+`*ZS
ÑÀ`eWÀ`SWÀ U*4mW/m¸m UdZ*ZÆ*
�1]bd*ÄSZb* bÀ`ÆºYÀaS

7>> 6>> 5>> +D1DÀD +D1D 5>>

Ñ*YmamZ/* SW*ÑS */ \W*Z �*Ñ,1ZSZE UÀZS b1b`*O
-`*YY*b\ZdZ U*4mWY*amZ* YºÀUUÀZ /ÀWSWWÀ` Y¾,Æd//d`x
LwThe Anchor Bible DictionaryxMD Å\`Æ Á*d*`/ */mZ/*
*WSY /1YSj/S`B w˚`VÀZ VSWaÀZSZ SjWÀb/SUS UdZ*ZÆ*
	S+WSU*ZmZ 
�1]bd*ÄSZb*� ZºafÀWÀ`SZ/À ÑÀWÀ /À
b1b`*-`*YmZ U*4mW/m¸mZm ZÀ4À`À *Wa*-E ¿Ñ/SOÅÀ/S/
U*4mhmW*`mZmZ �º-À//Àa �*4mW*`/*Z ÄÀbS`/SVWÀ`S
aSb*bW*`/* b1b`*-`*Ym -\`dUd+ a*fW*/m-W*`m -ÀZ*ÀbS
*¸W*+*b*Z Ä¾`ºZº`xD

˙ �*ZmZYmj �S+WSU* bÀ`ÆºYÀhSWÀ`S �ZÆSW/À �WW*ÑmZ
*/mZm SjWÀbYSjWÀ`D 	d bÀ`ÆºYÀWÀ`/ÀZ +À4SWÀ`S w�1ZS

1739

7>> 8>> 9>> 5=>> 5=9> 6>>>

�*ZdZdZ bÀV`*`m 5<B59E 5:
�aÄÀZ/À`SUUÀ V\/1VaS
�D1D V Àa`S

�WW*ÑmZ */m YÀbZ/ÀZ
hmf*`mW*`*- UdZ*ZÆ* �S`S\a
L�À++M a¾4ºZºZ KC ,À KY
SfbSa*`W*`m SWÀ À,À4
1/SWYSj/S`

ÁÀ,*`SWÀ`SZ SjWÀ`S 7B66 *UÀaSZ/À
�*ZdZdZ bÀV`*`m 5<B59 *UÀaSZ/ÀZ aSb*b
w�1ZS ˙ºZU* �À`ÆºYÀaSx LSZÄSWSa /SWSM
�D1D XX Àa`S

w�1ZS ˙ºZU* �À`ÆºYÀaSx
�WW*ÑmZ */mZm YÀbZÀ -*Ub*`m`

˙ºZU* �À`ÆºYÀaSxZ/ÀZ f1UWS À,,ÀW Sjm- º4º Ä¾`Yºj/º`D
�ºYdZÀ ºhºZ *j*¸m/*VmW*`m Ä¾abÀ`YÀV \W*`B wA Li-
teral Translation of the New Testament . . . From the Text of
the Vatican ManuscriptxE Á1`Y*Z Á1UZe1bb1` L5<:7OÆº
SWMC wThe Emphatic DiaglottxE 	1ZÆ*YSZ 
SWa\Z L5<:8OÆº
SWMC wThe Epistles of Paul in Modern EnglishxE Å\`Æ 	*`V1`
�bS,1Za L5<=<OÆS SWMC wSt. Paul’s Epistle to the RomansxE

D �D �db1`e\`/ L5=>>OÆº SWMC wThe New Testament Let-
tersxE ÅD
D�D 
\Z/E \Z/\Z U1]SaV\]d L5=8:OÆm SWMD 	dZ/*Z
ÀW*,ÀE XX Àa`SZ À,,ÀWWÀ`SZ/À Sjm- º4º Ä¾`Yºj Sa]*Z
/SWSZ/ÀVS bÀ`ÆºYÀ/À bÀ`ÆºYÀhS �*+W\ 	1aa\Z dV* 6B59
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,À �ÀÑd/* 58 *UÀaSZ/À Jehová */mZm SjWÀ/S`E ºabÀWSV
Uº4À U*fmZ Ñ*jSUÀ/À \Zd YºYVºZ bÀ`ÆºYÀ ,*`S*Zbm VSYS
ÄÀbS`S`D �df*`m/* */m hÀVSWÀZ bÀ`ÆºYÀWÀ`/ÀZ h\fOh\f
À,,ÀWE XVI Àa`/ÀZ +*jW*U*`*-E �ZÆSWSZ S+`*ZS
/SWSZÀ bÀ`ÆºYÀWÀ`SZ/À +S` h\f U1`WÀ`/À b1b`*-`*YY*b\Z
SjWÀZYSj/S`D �WY*Z /SWSZ/À ÀZ *4mZ/*Z \Z +S`YºfbÀWSe
bÀ`ÆºYÀ/À �ZÆSW/À �1Ñ\,* LU*fd/ S+`*ZS e\`Y*amZmZ
b`*ZaWSb1`*aSU*am \W*Z �*Ñ,1M */m SjWÀZS` L/¾`/ºZ/À
bÀ`ÆºYÀhSWÀ` +d */m �À++ a¾4ºZ/ÀZ a\Z`* Y¾bÀ`S4À/À

U*4m+W*`MD �1bYSj/ÀZ h\f *WY*Z bÀ`ÆºYÀaSZ/À SaÀ SW*ÑS
*/* Ñ*jSUÀ ,À U* jÀ`ÑWÀ`/À `*ab ÄÀWSZS`D

˙ �ZÆSWSZ Uº4/ÀZ *`bm- /SW/ÀVS bÀ`ÆºYÀWÀ`SZ/À
�WW*ÑmZ */m SjWÀZS`D �S` am`* �e`SV*E �Y1`SV*
LÑSZ/SME �aSU*E �,`\]* ,À �*VSb \V1*Z */*W*`m /SWWÀO
`SZ/ÀVS bÀ`ÆºYÀWÀ` SW*ÑS */m U1bÀ`SZÆÀ SjWÀ/S`WÀ`
L5;86E 5;87QÆº aÀÑSeÀWÀ`/ÀVS aSU*ÑmU* +*fMD �d ZÀj`WÀ`SZ
º4À`SZ/À SjWÀYSj bÀ`ÆºYÀhSWÀ` Udf*`m/* a*/*W*Z*Z
aÀ+À+WÀ`/ÀZ S`ÀWS ÄÀWÀ`ÀV �WW*ÑmZ */mZm SjWÀ/S+WÀ`D
�À`ÆºYÀWÀ`SZ +S` Z1hÀaS +d U*fmZW*`/* Sjm- º4º

�WW*ÑmZ */m ÁÀ,*`SWÀ`SZ SjWÀ`S 6B78 *UÀaSZ/ÀE
wThe Emphatic DiaglottxE �1ZÆ*YSZ 	SWa\Z L5<:8OÆº SWM
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Ä¾`Yºj/º`D �ÀaÀWÀZE 5===OÆd SW/À hmfYmj wRotuman Bib-
lex L8< *UÀ/À 95 /ÀeÀ JihovaMC 5=<=OÆd SW/À �Z/\Z14SU*/*
�*b*V �\+* /SWSZ/À /À`Æ 1/SWYSj bÀ`ÆºYÀ L55> /ÀeÀ Ja-
howaMD

"º+ÑÀaS4E �WW*ÑmZ */mZm �ZÆSWÀ -*Ub*`Y*- ºhºZ VSe*UÀb
-À/À` /*ZmWY*4 Àa*aW*` ,*`/m`D �d bÀ`ÆºYÀZSZ º4À`SZ/À
SjWÀUÀZ bÀ`ÆºYÀhSWÀ` �WW*ÑmZ */mZ* /À`SZ Ñ¾`YÀb/ÀZ ,À
SW*ÑS -\`fd/*Z S`ÀWS ÄÀWÀ`ÀV \`S3SZ*W YÀbZS bÀÑ`Se
1bYÀUS ¾4WÀ`SZÀ `À,* +SWYÀYSjE Yº-À//Àa */m YÀbZ/À
SjWÀbYSjWÀ` L�ÀÑU 66B5<E 5=MD

�WW*ÑmZ */m �*`V 56B6=E 7> *UÀWÀ`SZ/ÀE
Á*,*U /SWS L5<5:OÆm SWM
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�,*+*V*WB Yehóa
�WY*ZB Jehovah; Jehova
�Z1UbUdYB Ihova
�`*,*VB Jehovah
�*ZÄSB Yawe
�*b*V L�\+*MB Jahowa
�1Z-*B Jěhova
�\WS*B Yawe
�d+1B Yehovah
�dWW\YOa\B Jehovah

*Y]*Z\*-B Jehovah
�*B Iehowa
�S+*`S\ LV1`1,\ /S*W1VbSMB Iehova
�`1+\B Jehova
˙*V\b*B Jehowa
˙\+dB Ieoba
˙d*W*B Yehowa
˚,1B Yehowa
˚e*b1 LjSY*WSMB Yehova
˚eSVB Jehovah
˛*Z/1B Yekova
˛dWdB Jehova; YAHWE
�+`S LS+`*ZSMB ����
�W*B Yaave
�WSVd LWda1Z-\ /S*W1VbSMB Yawe
�Z/\Z14S*B YAHWEH
�ZÄSWSaB Jehovah
�a]*ZB Jehová; Yahvé; YHWH; Yahweh
�*W*OW*-*,OU*B Iehovan
�*W*Z-*B Yehova; Yahwe
�*W1ZÆSZB Jehovah
�1`1,\B Iehova
�SWd+*B Yehova
�S]aS-SaB Jehoba

�S`S+*bSB Iehova
�Sa\Z-1B Yehowa
�\`1U*B ~B—

�\a*B Yehova
�d*Zd*B Ieova
�da*SU1B Jeova
*\aB Yehowa
1,\B Yehova
1W1B Jehova
SZ-*W*B Yawe
\-\B Yehova
\Y\ZÄ\B Yawe; Yova
\Z,\W,\WB Jehovah
d,*W1B Yehova
d-+*`*B Yehova
dSY+SB Yehova
dZ*B Yeoba
dZ/*B Yehova
d\B Yawe
�*W*-*aSB Jehovah; Iehôvah
�*W\B Iova
�*`VS4B Iehova
�*`j*WB Jeova
�*aV1WSZ1aB Iova
�1Zb*,*UB Jehoba
�1`S*YB Iehoua
�SaSY*O]*Z1*bSB Iehova
�S4\B Jehovan; Jihova’n
�U1Z1B Yeôva
�\`bW\VB Jioua
�\bdB Iehova
�\Ñ*,VB Yehovah
�]\Z-,1 LYU1Z1 /S*W1VbSMB Jehova
�daV\-B Cehofv

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�ZÆSWSZ Z¾,+ÀbS /SW ,À /S*W1VbWÀ`/ÀVS
bÀ`ÆºYÀWÀ`SZ/À �WW*ÑmZ */mZ*
`*ab ÄÀWSZS`B
˙SW ,À U* /S*W1VbB �WW*ÑmZ */m
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�*,*f\B Jı̂ho’vah
�*-*E *ZÄ*YSB Jihova
�*-*E V\ZU*VB Jihova
�*-*E W\bÑ*B Jihova
�*-*E Y*\B Jihova
�*-*E a*Z-b*YB Jihova
�*-*E jSY*WS `1Z-Y*B Jihova
�*Z/SB Jehova
�*``SZU1`SB Jehovah
�*d`dB Jehova
�-*Z/\B Yawe
�/*dB Jehova
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�*`\b\Z-*B Jehova; Iehova
�1`1]B Iova
�\bdY*B Jihova
�*V*\B Ihova; Iehova
�*Y\*B Ieova
�1Z-1W1B Yawe
�1Z1V*B Ya’wĕn
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