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ИЕШАЯ ФАЙГЪАМБАРНЫ КИТАБЫ
Иешая файгъамбар кесини къуллугъун бизни санаугъа дери 740-чы жылда башлагъанды. Аллахны Сёзюн Исраилни тёрт патчахыны заманында билдирип тургъанды.
Аны заманында Исраилде Амос, Хошея эм Михей файгъамбарла да къул лукъ этгендиле. Иешая файгъамбарлыгъыны асламысын Иерусалимде бардыргъанды.
Китапны биринчи кесегинде (1–39 башлары) Ассирияны Исраилге бла Яхудагъа
къажау туруууну юсюнден файгъамбарлыкъ этиледи. Ол файгъамбарлыкъ сёзле Иешая
жашагъан заманда окъуна толгъандыла. Бизни санаугъа дери сегизинчи ёмюрню
ортасында Ассирия бек кючленеди. Яхуда патчахлыкъны шимал жанында болгъан
Сирия бла Исраил, бизни санаугъа дери 733-чы жылда, Ассириягъа къажау келишим
этедиле. Ол келишимге Яхуданы патчахы Ахазны да кюч бла къошаргъа излейдиле.
Иешая файгъамбар Ахазны Аллахха ышаныргъа чакъыра эди (7:1–9). Алай болгъанлыкъгъа, Ахаз болушлукъну Аллахдан тюйюл, Ассириядан излегенди. Алай бла
Яхуданы патчахлыгъы Ассириягъа бойсуннганды.
Яхуданы патчахы Хизкияны заманында, Ассирия Сирияны бла Исраилни пат чахлыкъларын къолгъа алып, аскерин Яхуданы патчахлыгъына къажау бурады эмда бизни санаугъа дери 701-чи жылда Иерусалимни къуршалайды (36–37). Бу болумда Иешая
уллу хорламны юсюнден файгъамбарлыкъ этеди (37:33–35). Ол хорламны Аллах тюзлюк лю патчах Хизкияны тилегине кёре болдурады (37:14–20, 36–38). Алай бол гъан лыкъгъа, Яхуданы гюняхлыгъы Аллахны аллында мардасыз кёп болгъаны себепли, Иешая
файгъамбарлыкъ этип, Яхуда Бабилде (Вавилонда) жесир боллугъун айтады (39).
Китапны экинчи кесегинде (40–66) яхудалы жесирлени Бабилде болумларыны
юсюнден, Аллахны мархаматы чексиз болгъаныны юсюнден, жюреклени жапсаргъан
эм боллукъ къутхарыуну юсюнден файгъамбарлыкъ сёзле бардыла.
Китапны баш магъанасы – Аллахны сыйлылыгъыды. Аны сыйлылыгъы гюняхха
сюд этеди эм гюнях ючюн азап чекдиреди. Алай Аллахны мархаматы, айтхан сёзюне
кёре, халкъны къутхаргъан да этеди (6:1–7, 8:12–15, 29–23). Иешая файгъамбарны китабында келлик Къутхарыучуну, Аллах ийген Исса Масихни юсюнден файгъамбарлыкъ
сёзле бардыла. Аны себепли, бу китап кёп кере Инжилде сагъынылады. Исса Масих,
Иешаягъа кёре, Раббийни Бутагъыды (4:2) эм Даут файгъамбарны атасы Ишайны
тёммегинден чыкъгъан жетекди (11). Ол битеу дунияны гюняхларын боюнуна алып,
ала ючюн азап чегерик Къулду (52:13 – 53:12).
Аллах сизге Кесини ыразылыгъын берсин деп, тилек этебиз!

ИЕРЕМИЯ ФАЙГЪАМБАРНЫ КИТАБЫ
Дин къуллукъчуланы юйюрлеринде туугъан Иеремия файгъамбар кесини къуллугъун бизни санаугъа дери 626-чы жылда башлагъанды. Ол файгъамбарлыкъ ишин 40
жылдан артыкъ, Яхуданы патчахлары Иошия, Иоахаз, Иоякъым, Сидкияны заманларында бардыргъанды эм Аллахны Сёзюн бегирекда Иерусалимде билдиргенди. Ол
заманда Езекиил, Аввакум, Софония, Наум файгъамбарла да Аллахдан илхам алып,
Аны Сёзюн халкъгъа билдиргендиле.
Файгъамбарлыкъ сёзю ючюн Иеремия кёп азап чекгенди эм ёлюм къокъуулагъа
тюшгенди (20:1–2, 26:7–24, 32:2, 37:11–38:13). Жоюулуугъа баргъан халкъыны къадары
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(9:1–2, 14:17–22) файгъамбарны жюрегин бек къыйнагъанды. Халкъ Аллахдан тайып,
гюняхха берилгени ючюн, Иеремия Аллахны чамланыууну юсюнден айта эди (20:4–6).
Бизни санаугъа дери 612-чи жылда Бабил (Вавилон) империя Ассирияны хорлагъан
эди. Аны хорланнганы Яхуданы патчахлыгъына солуу алдыргъан эди эм Яхудалы
патчахла Иоякъым, аны ызындан а Сидкия Бабилге къажау турургъа кюрешген эдиле.
Алай болгъанлыкъгъа, Иеремия файгъамбарлыкъ этип айтханыча, Бабилни аскери
586-чы жылда Иерусалимни эм Табыныучу Юйню толусунлай чачып, халкъны жесир
этип, Бабилге сюрген эди (52).
Иеремияны файгъамбарлыгъыны баш магъанасы: гюнях ючюн сюд этилмей къалмазлыгъы (16:17–18), Аллахны чамланыуун тохтатыр ючюн, тоба этип, къайты шыугъа
чакъырыу (25:1–7), хар болумда да Аллахдан башха болушлукъ излемезге (2:13–19, 31–37).
Иеремия Исса Масихни келлигини юсюнден да файгъамбарлыкъ этгенди. Иссагъа
ол: «Дауутну тюзлюклю Бутагъы», – дейди (23:5–8).
Сыйлы Аллах бизни акъылыбызны Аны Сёзюн ангыларгъа ачсын.

ИЕРЕМИЯНЫ ЖИЛЯУ КИТАБЫ
Китапны баш магъанасы – Иерусалим, халкъыны гюняхлыгъы ючюн, Аллахны чамланыуун сынагъаны. Муса файгъамбарны «Таурат» китабында Аллахха бойсунмагъан
халкъны къаллай азап чегеригини юсюнден жазылады. Ол жазыу Иерусалимни юсюнде
толгъаны китапда толусунлай кёргюзтюледи.
Алай болгъанлыкъгъа да, китапны ортасында Аллахны мархаматлыгъы, ахшы лыгъы
эмда тюзлюклюлюгю ачыкъ боладыла. Аны тёзюм бла сакълагъанланы (3:22–27) эм таза
жюрекден тоба этип, Анга къайтышханланы уллу Аллах кечерге хазырды (3:40–42).
«Жюреклерибизни да, къолларыбызны да кёкледеги Аллахха кётюрейик».

ЖЮНЮС ФАЙГЪАМБАРНЫ КИТАБЫ
Жюнюс файгъамбарлыгъын Исраилни патчахы Иеровоамны заманында, бизни
санаугъа дери 793–753-чю жыллада, башлагъанды. Ол заманда, Ассирия къарыусуз
болгъаны себепли, Исраил кесини эски чеклерин бегите болгъанды. Жюнюс Аллахны
буйругъун толтурургъа эм Ассирияны ара шахары Нинебагъа барыргъа сюймегенди. Ол
мажюсю халкъ, Исраилни душманы тобагъа къайтып кючленир деп, къоркъгъанды.
Китап эки кесекге юлешинеди – 1–2 башы эм 3–4 башлары. Эки кесегида Аллахны
буйругъундан башланадыла. Биринчисинде Жюнюс Аллахны буйругъун толтурмай,
къачаргъа кюрешеди (1–3). Алай Аллах Кесини чексиз кючю бла Жюнюсню оюмун
тюрлендиреди.
Экинчисинде Жюнюс Аллахха бойсуннганлыкъгъа (3–3), мажюсю халкъ тобагъа
къайтып, Аллахны чамланыууундан къутулгъанына жарсыйды (3:6–10).
Китапда Аллахны ахшылыгъы жаланда Исраилге тюйюл, алай а тобагъа къайтсала,
мажюсю халкълагъа окъуна, битеу миллетлеге болгъаны ачыкъланады.
Ахырында Аллахны сюймеклиги бла Жюнюсню къаты жюреклилиги тенглеш дирледи.
Жюнюс файгъамбарны китабы келлик къутхарылыу Исса Масихни юсю бла битеу
миллетлеге эркин боллугъун билдиреди.
Аллах сизни бла болсун!
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ИЕШАЯ 1,20

ИЕШАЯ
ФАЙГЪАМБАРНЫ КИТАБЫ

Раббий халкъына билдиреди
Яхуданы патчахлары Узияны, Йотамны,
Ахазны, Хизкияны заманларында Амоз
улу Иешаяны Яхуданы бла Иерусалимни
юсюнден кёрген кёрюнюую:
2 Кёкле, тынгылагъыз, жер да, къулакъ сал,
нек десегиз Раббий айтады: «Мен уланларымы ёсдюрюп кётюргенме, ала уа Манга
къажау къозгъалгъандыла.
3 Тууар кесини иесин, эшек да иесини мал
орунун таныйды; Исраил а Мени танымайды, халкъым ангыламайды».
4 Ой, гюняхлы миллет, законсузлукълары
боюнларына жюк болгъан халкъ, аманлыкъчы тукъум, бузулгъан сабийле! Раббийни
атып къойгъансыз, Исраилни Сыйлы Аллахын сансыз этгенсиз, Андан тайгъансыз.
5 «Сизге таякъ энтта нек тиеди? Тохтаусуз
Манга къажау нек турасыз? Саулай башыгъызны жарала басхандыла, саулай жюрегигиз да ырахын болгъанды.
6 Аягъыгъызны тюбюнден башыгъызны
тёппесине деричи чархыгъызны сау жери
къалмады, хар жеринде тазаланмагъан, зейтун жау бла жумушатылмагъан, байланмагъан хыппилле, тамгъала, ирин этген жарала бардыла.
7 Сизни жеригиз чачылгъанды; шахарларыгъыз от бла кюйдюрюлгендиле; сабанларыгъызны тирлигин сизни кёз аллыгъызда
тыш адамла ашап бошайдыла. Тыш къыраллыла келип тонагъанча хар зат да чачылгъанды.
8 Сора Сионну къызыa, жюзюм бахчада
чатыр кибик, тахта кёгет бахчада чырпы
къош кибик, къуршаланнган шахар кибик
болуп къалгъанды».
9 Къудуретли Раббий бир къауумубузну
сау къоймаса эди, сора биз Содомча болуп
къалыр эдик, Гоморагъа ушашлы болур эдик.
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a Сионну къызы: Иерусалимни халкъы.

10 Раббийни сёзюне тынгылагъыз, Содомну бийлери; Аллахыбызны законуна къулакъ сал, Гомораны халкъы!
11 «Сизни кёп къурманларыгъыз Манга
неге керекдиле? – дейди Раббий. – Мен саулай кюйдюрюлген къочхар къурманладан
эм асыралгъан малланы ич жауларындан
безгенме эмда бугъа таналаны, къозуланы,
текелени къанларын излемейме.
12 Сиз Мени аллымда кёрюнюрге келген
заманыгъызда, Мени арбазларымы малтагъыз деп, сизден ким даулайды?
13 Энди керексиз саугъаланы келтирмегиз;
ладан ийис чыгъарыуугъуздан жийиргенеме;
жангы ай эм шабат байрам жыйылыуларыгъызны кёрюп болмайма; законсузлукъ этип
байрам этгенигизге тёзаллык тюйюлме!
14 Жангы ай байрамларыгъызны эм башха
байрамларыгъызны кёрюп болмайма, ала
Манга жюкдюле, бу жюкню кётюргенден
безгенме.
15 Къолларыгъызны Манга узатхан заманыгъызда, Мен сизни кёрмез ючюн кёзлерими жабама эмда тилегигизни кёп этген
заманыгъызда, Мен эшитмейме: къолларыгъыз къандан толупдула.
16 Жууунугъуз, тазаланыгъыз; этген аманлыкъларыгъызны Мени кёз аллымдан кетеригиз; аманлыкъ этиуню къоюгъуз;
17 Ахшылыкъ этерге юйренигиз; тюзлюкню
излегиз; унукъдурулгъанны къутхарыгъыз;
ёксюзню жакълагъыз; башсыз къатын жанлы болугъуз.
18 Сора келигиз, чегип оноу этербиз, –
дейди Раббий. – Гюняхларыгъыз къып-къызыл эселе да, къар кибик акъ болурсуз; къолларыгъыз къаралдым къызыл болсала да,
жюн кибик акъ болурла.
19 Сюйюп тынгыласагъыз, жерни берекетинден татарыкъсыз.
20 Менден тайып, Манга къажау турсагъыз
а, сизни къылыч ашап бошар». Муну Раббий Кеси айтады.

ИЕШАЯ 1,21
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Гюняхлы шахар
21 «Тюз хукмудан толгъан, ышаннгылы ара
шахар саякъ къатын болуп къалай къалды!
Анда тюзлюк жашаучу эди, энди уа – мурдарла.
22 Кюмюшюнг магъаданны кюлю болуп
къалгъанды, чагъырынга суу къошулуп бузулгъанды.
23 Сени бийлеринг законну бузуучуладыла
эм гудучуланы нёгерлеридиле; ала барысы
да саугъаланы сюедиле эмда улутха излейдиле, ёксюзню жакъламайдыла, башсыз
къатынны тарыгъыууна да эс бурмайдыла.
24 Ол себепден Бийибиз, Къудуретли Раббий, Исраилни Кючлюсю, былай айтады:
«Эх, Мен душманларыма кёл кенгдирирме,
жауларыма да дерт жетдирирме!
25 Сора къолуму санга айландырырма эмда
силти суу бла тазалагъанча санга къатышдырылгъан затдан сени тазаларма эмда
сенден битеу жараусуз затны айырып кетерирме.
26 Сора алгъынча энтта санга сюдюле,
бурундача оноучула салып турлукъма; ол
заманда санга: “Тюзлюклю шахар, ышаннгылы къала”», – деп айтырыкъдыла.
27 Сион адиллик бла, аны къайтышханлары да тюзлюк бла къутхарыллыкъдыла.
28 Битеу законсузлукъ этиучюле бла гюняхлыла уа жоюллукъдула, Раббийни къойгъанла да къырыллыкъдыла.
29 Сиз аллай бир кюсеген, тюплеринде
табыннган эмен терекле ючюн уятлы боллукъсуз, сиз мажюсю адетлеригизни бардырыргъа сайлагъан терек бахчала ючюн да
бедишлик боллукъсуз.
30 Нек десегиз чапырагъы мууал болгъан
эмен терекча эмда суусуз бахчача болуп
къаллыкъсыз.
31 Кючлю да къуу, аны иши да жилтин болуп къаллыкъдыла, сора биргелей кюерикдиле, бир киши да ёчюлталлыкъ тюйюлдю.

Раббийни тауу
Амоз улу Иешаягъа Яхуданы бла Иерусалимни юсюнден кёрюнюу кёрюннгенди.
2 Раббийни юйю къуралгъан тау ахыр кюнледе битеу тауладан да бийик боллукъду,
битеу дуппурладан да ёрге кётюрюллюкдю
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эмда ол таугъа битеу миллетле басынырыкъдыла.
3 Сора кёп халкъла ары барып: «Келигиз
Раббийни таууна, Якъупну Аллахыны юйюне ёрлейик, сора Аллах бизни Ёз жолларына юйретир эмда биз Аны жол ызлары бла
барырбыз», – деп айтырла. Нек десегиз закон Сиондан, Раббийни сёзю да Иерусалимден чыгъарыкъды.
4 Сора Аллах битеу миллетлеге сюд этерикди эмда кёп халкълагъа оноу этерикди.
Ала гюрбежиде къылычларын сабан агъачла, мужураларын да оракъла этерикдиле.
Миллет миллетге къылыч кётюрлюк тюйюлдю, энди уруш этерге да юйренирик тюйюлдюле.
5 Эй, Якъупну юйюрю! Келигиз, Раббийни жарыгъында жюрюйюк.

Раббийни кюню
6 Раббий,

Сен халкъынгы, Якъупну юйюрюн атып къойгъанса. Нек десенг ала кюн
чыгъышдан кёп адетлеге юйреннгендиле.
Филистлилеча таш саладыла, тыш адамла
бла келишедиле.
7 Аланы жерлери алтындан бла кюмюшден толгъанды, хазналарыны саны да жокъду; жерлеринде атла кёпдюле, тачанкаларыны саны да жокъду;
8 Жерлери идолладан толгъанды; ала кеслерини къоллары ишлеген затлагъа, кеслерини бармакълары этген затлагъа табынадыла.
9 Адамла чёкдюрюледиле, бары да бедишлик боладыла. Аллах, алагъа кечме!
10 Раббийни къоркъутууундан эм уллу аламатлыгъындан къачар ючюн къаяла арасына барып, жерни тюбюнде бугъунугъуз!
11 Ёхтем адамланы бетлери жерге къарарыкъдыла, уллу кёллюлюклери уялтыллыкъды; сора ол кюн жангыз Раббий бийик боллукъду.
12 Нек десегиз Къудуретли Раббийни кюню жетип келеди, ол кюнде Ол битеу ёхтемлеге бла кеслерин уллудан кёргенлеге эм
битеу эсириклеге азап берликди, ала чёкдюрюллюкдюле.
13 Ол Ливанны битеу уллу, бийик кедр тереклерин, Башанны битеу эмен тереклерин,
14 Битеу уллу тауланы эм бийик дуппурланы,
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15 Битеу бийик къалаланы эм бек къабыргъаланы,
16 Битеу саудугерлени кемелерин эм ариу
къайыкъланы жоярыкъды.
17 Адамны ёхтемлиги чёкдюрюллюкдю,
инсанны уллу кёллюлюгю энишге тюшюрюллюкдю; сора ол кюн жангыз Раббий
бийик боллукъду.
18 Идолла уа битеулей жокъ боллукъдула.
19 Раббий жерни титиретирге тургъан заманда, адамла Раббийден эмда Аны уллу
аламатлыгъындан къоркъгъанларындан
къая жарылгъанлада бла жерни дорбунларында бугъарыкъдыла.
20 Ол кюн адамла кеслери табыныргъа этген алтын эм кюмюш идолларын лобанлагъа бла биттирлеге атарыкъдыла.
21 Раббий жерни титиретирге тургъан заманда, Раббийден эмда Аны уллу аламатлыгъындан къоркъгъанларындан тау ауузлада бла къая жарылгъанлада бугъарыкъдыла.
22 Сиз, къутхарыр деп, адамгъа ышаныуну
къоюгъуз, ол да ёллюк адамды. Ол не магъананы тутады?

Иерусалимде бузукълукъ
Ма, Бийибиз, Къудуретли Раббий, Иудеяны бла Иерусалимни жашаулары анга
къарагъан затланы сыйырлыкъды. Ол битеу
ашны бла битеу сууну сыйырлыкъды.
2 Ол битеу тулпар бачамаланы бла жигит
аскерчилени, сюдюлени бла файгъамбарланы, боллукъну билиучюлени бла таматаланы сыйырлыкъды.
3 Битеу аскер башчыланы бла асыл адамланы, ёзюрлени, сынамлы хыйнычыланы
бла акъылман обурланы сыйырлыкъды.
4 Раббий былай айтады: «Мен жашланы
алагъа оноучугъа саллыкъма, сабийле алагъа бийлик этерикдиле.
5 Инсан инсанны, жууукъ да жууукъну
унукъдурлукъду; бош адамла да асылланы
ыспассыз этерикдиле».
6 Ол заманда адам кесини ата юйюнде
къарындашын сермеп тутуп, анга: «Сени
кийиминг барды, бизни башчыбыз бол, бу
оюлгъан (журтлагъа) ие бол», – деп айтырыкъды.
7 Ол а ант этип: «Мен жарагъызны сау
эталлыкъ тюйюлме; юйюмде не ётмек, не
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кийим жокъду; мени халкъгъа башчы этмегиз» – деп айтыр.
8 Иерусалим абыннганды, Яхуда да жыгъылгъанды, нек десегиз аланы айтханлары
да, этгенлери да Раббийге къажаудула; уллу,
аламат Аллахны сансыз этедиле.
9 Аланы терсликлери аланы бетлеринден
кёрюнюп турады эмда ала Содомлулача
гюняхларыны юсюнден ачыкъ айтадыла,
жашырмайдыла. Алагъа палах! Нек десенг
бу халекликни башларына кеслери келтирдиле.
10 Тюзлюклюге ахшылыкъ кёрлюгюн айтыгъыз.
11 Огъурсузгъа уа палах, нек десенг ол этген аманлыкълары ючюн тийишлисин аллыкъды.
12 «Мени халкъымы сабийлеa унукъдурадыла, тиширыулаa да анга башчылыкъ этедиле. Эй халкъым! Санга жол кёргюзтюучюле сени ажашдырадыла, тюз жолдан тайдырадыла».
13 Раббий сюд ишине къарар ючюн тургъанды, халкълагъа сюд этер ючюн сюелип
турады.
14 Раббий Кесини халкъыны таматаларына бла башчыларына сюд этерге келеди.
«Сиз жюзюм бахчаланы чачхансыз; сиз
жарлыладан сыйырып алгъан мюлк юйлеригиздеди.
15 Мени халкъыма зулму нек этесиз, жарлыланы нек унукъдурасыз?» – дейди Бийибиз, Къудуретли Раббий.

Иерусалимли тиширыула
айгъакъланадыла
16 Раббий былай айтады: «Сионну тиширыулары ёхтемленнгендиле, ала боюнларын
ёрге тутуп, кёз къарамлары бла терилтип,
кеслерин уллудан кёрюп эмда инчиклеринде сынжырчыкъланы зынгырдатып жюрюгенлери ючюн,
17 Мен Раббий Сионну къызларыны башларын чыгыр этерикме, Мен Раббий аланы
уятлыкъларын ачарыкъма».
18 Раббий аланы инчиклериндеги ариу
сынжырчыкъланы, мангылайларындагъы
байлауланы, айчыкъланы,

a сабийле ... тиширыула: неда «приставла ... ахчаны
къозлаугъа бериучюле».
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19 Сыргъаланы, бууунлукъланы, баш ауланы,
20 Окъа бёрклени, инчик тогъайланы, белибауланы, дух шешаланы, тагъылгъан дууаланы,
21 Мухур жюзюклени эмда бурун тогъайланы,
22 Байрам кийимлени, тыш кийимлени,
жаулукъланы, бохчаланы,
23 Кюзгюлени, ич кийимлени, сархланы,
гюлмендилени сыйырлыкъды.
24 Ариу ийис орунуна аман ийис боллукъду, белибауну орунуна жыжым боллукъду,
бурма чачланы орунуна чыгыр башлы боллукъдула, кенг жыйрыкъны орунуна зыбыр
кийим, ариулукъну орунуна бедиш тамгъа
боллукъду.
25 Эр кишилеринг къылыч бла, батырларынг да къазауатда ёлтюрюллюкдюле.
26 Иерусалимни къабакъ алларында жиляу
эм сыйыт боллукъду; ол, къымыжа этилип,
жерде олтургъан тиширыугъа ушарыкъды.

Иерусалимни боллукъ жашауу
Ол заманда жети тиширыу бир эркишини тутуп: «Биз кесибизни къыйыныбыз
бла ётмек ашарыкъбыз эм кийим киерикбиз, хар нени да этерикбиз, бизни къатыннга ал эмда бедишни юсюбюзден кетер», –
деп айтырыкъдыла.
2 Ол кюнде Раббийни Бутагъыa ариу эм
аламат боллукъду. Исраилни сау къалгъанлары да жерни кёгетлери бла махтанып зауукъланырыкъдыла.
3 Ол заманда Сионда къалгъанла, Иерусалимде сау къалгъанла, Иерусалимде жашайды деп китапха жазылгъанланы барысына да сыйлыла дерикдиле.
4 Раббий Сионну тиширыуларыны харамлыкъларын жууарыкъды; Иерусалимни
Кесини от кибик жаннган тюзлюклю нюрю
бла анда тёгюлген къандан тазаларыкъды.
5 Сора Раббий Сион тауну хар жеринде
эм анда жыйылгъанланы юслеринде кюндюзгю кюнде булут бла тютюн, кечегиде уа
жарыкъ жаннган от болдурлукъду; нек десегиз барын да Раббийни аламатлыгъы жабып къорууларыкъды.
6 Ол – чатыр – кюндюз иссиликден сакъ-
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a Раббийни Бутагъы: Масихни (Иссаны) титулу.
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лагъан ауана, жауун жаууп суу къопханда да
къачып къутулур жер боллукъду.

Жюзюм бахчаны юсюнден жыр
Сюйюлюннгеними жюзюм бахчасыны
юсюнден айтхан зикирин башлайым:
Сюйюлюннгеними тауну башында битимли топуракъда жюзюм бахчасы бар эди.
2 Ол аны топурагъын къазгъанды, жерни
ташларын арытханды эмда анда сайлама
жюзюм терекле орнатханды, аны ортасында къала ишлегенди, аны ичинде жюзюм
эзиучю орун къазгъанды, сора ол иги жюзюм берир деп сакълагъанды, ол а кийик
кёгет бергенди.
3 Сюйюлюннгеним былай айтады: «Энди
Иерусалимде жашагъанла да, Яхуданы кишилери да Мени эм жюзюм бахчамы
юсюнден ойлашып къарагъыз.
4 Мен жюзюм бахчама этилирге керек
болгъан затладан этмей не затны къойгъанма? Мен, жюзюм бахчам иги жюзюм берир
деп сакълагъанымда, ол кийик кёгетле нек
берди?
5 Энди уа жюзюм бахчама не этеригими
айтайым Мен сизге: аны бурууун кетерликме, сора ол халек этилликди; аны къабыргъаларын бузарыкъма, сора ол аякъ тюп
боллукъду.
6 Сора аны бош къалдырлыкъма; аны не
кесип тазаларыкъ тюйюлдюле, не чагаларыкъ тюйюлдюле; сора аны шинжиле бла
тели хансла басарыкъдыла, булутлагъа да
анга жауун жаудурмазгъа буюрлукъма».
7 Къудуретли Раббийни жюзюм бахчасы –
Исраилни юйюрюдю, Яхуданы кишилери
да – Аны сюйюп орнатхан ёсюмлюгюдюле.
Раббий аладан тюз хукмуну сакълагъанды,
алай болгъанлыкъгъа къан тёгюу болгъанды; тюзлюкню сакълагъанды, алай болгъанлыкъгъа ачы къычырыкъ эшитиледи.
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Огъурсузлагъа палах
8 Сизге

палах, юй юсюне юй къошханла,
сабан юсюне сабан къошханла, алай бла
башхалагъа жер къалмайды, къыралда жаланда сиз жашайсыз!
9 Къудуретли Раббий былай ант этгенин
эшитдим: «Бу кёп, уллу эмда ариу юйле
бош къаллыкъдыла эмда алада адам жашарыкъ тюйюлдю;
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10 Эки гектарлыкъa жюзюм бахча жаланда
бир чыккырb чагъыр берир, сабаннга себилген кёп машокc урлукъ жаланда бир тегенеd мирзеу берир».
11 Танг аласындан башлап ичги излеучюлеге эмда кече ортасына деричи кеслерин
чагъыр бла къыздырып туруучулагъа палах!
12 Ала лирала бла, арфала бла, дауурбасла
бла, сырыйнала бла той-оюн этедиле; Раббийни этгенлерине уа къарамайдыла, Аны
къолларыны этген ишлерини юсюнден да
ойлашмайдыла.
13 Ол себепден, мени халкъым билимсизлиги ючюн жесир боллукъду; аны асыл
адамлары ачлыкъ сынарыкъдыла, хурметли
адамлары да суусапдан онгсуз боллукъдула.
14 Аны ючюн ахырат тамагъын кенгертип,
ауузун уллу ачханды; Иерусалимни асыллары бла хурметли адамлары эмда анда
той-оюн этиучюле ахыратха тюшерикдиле.
15 Адамла чёкдюрюллюкдюле, бары да бедишлик боллукъдула; ёхтем адамланы бетлери жерге къарарыкъдыла.
16 Къудуретли Раббий адиллиги бла кётюрюллюкдю, Сыйлы Аллах Кесини сыйлылыгъын тюзлюгю бла кёргюзтюрюкдю.
17 Сора къозула кеслерини отлауларындача отларыкъдыла, улакълаe да байланы оюлгъан жерлеринде кырдык ашарыкъдыла.
18 Терсликлерин ётюрюк бла эшилген жипле бла, гюняхларын да арбаланы жыжымлары бла тартханча тартыучулагъа палах!
19 Ала: «Аллах ашыгъып, ишин терк этсин
да кёрейик, Исраилни Сыйлы Аллахыны
мураты толсун, толгъанын да билейик», –
дейдиле.
20 Аманлыкъгъа ахшылыкъ, ахшылыкъгъа
уа аманлыкъ деучюлеге, къарангылыкъны
жарыкъгъа, жарыкъны уа къарангылыкъгъа
санаучулагъа, ачыгъа татлы, татлыгъа уа ачы
деучюлеге палах!
21 Кеслерин акъылманлача кёргенлеге эмда кеслери-кеслерин акъыллылагъа санагъанлагъа палах!
22 Чагъыр ичерге батыр болгъанлагъа эмда

a Эки гектарлыкъ: чюйютча «он семед».
b Бир чыккыр: чюйютча «бир бат» (22 литр).
c Кёп машок: чюйютча «бир хомер» (220 литр).
d Бир тегене: чюйютча «бир эфа» (22 литр).
e Септуагинта: «улакъла». Масорет текст: «тыш къыралчыла».
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кючлю ичги этерге уста болгъанлагъа палах!
23 Ала улутха ючюн терс адамны ариулайдыла, тюз адамланы уа закон бла болгъан
эркинликлеринден къуру къалдырадыла!
24 Аны ючюн, жаннган от саламны къалай
кюйдюрюп бошай эсе, ёртен да биченни
къалай жокъ эте эсе, аланы тамырлары алай
пура боллукъдула, аланы гюллери да букъу
кибик чачыллыкъды; нек десегиз ала Къудуретли Раббийни законун къабыл этмей
къойгъандыла эмда Исраилни Сыйлы Аллахыны сёзюн сансыз этгендиле.
25 Аны ючюн Кесини халкъына Раббийни
ачыуу чыгъарыкъды эмда Ол къолун узатып
аны урлукъду, алай бла таула окъуна титирерикдиле, аланы ёлюклери да орамлада
мешхут кибик боллукъдула. Алай болуп тургъанлай да Раббийни чамланыуу тохтарыкъ
тюйюлдю, Аны къолу да узатылгъанлай турлукъду.
26 Сора Раббий узакъдагъы халкълагъа
байракъ кётюрлюкдю эмда жерни этегинде
жашагъанлагъа белги берликди, душман
мычымай терк келликди.
27 Душман не арырыкъ, не онгсуз боллукъ
тюйюлдю; аладан бири да не къалкъырыкъ,
не жукъларыкъ тюйюлдю, аланы беллеринден белибаулары да тешиллик тюйюлдю,
чарыкъ баулары да юзюлюрюк тюйюлдю.
28 Душманны садакъ окълары жютюдюле,
садакъ жаялары да тартылыпдыла; атларыны туякълары да отлукъ таш кибик къатыдыла, аны тачанкалары да бургъан жел кибик чабадыла.
29 Душманны къычырыгъы аслан кибикди; ол жаш асланлача къычырады; хырылдап, къачаргъа кюрешгенлени сермеп тутарыкъды, аланы бир киши да къутхарлыкъ
тюйюлдю.
30 Ол кюн «аслан» къутургъан тенгизча Исраилге гюрюлдерикди. Жерге къарагъанла
къарангы эмда къайгъы кёрлюкдюле, жарыкъ да къара булутла бла жабыллыкъды.

Раббий Иешая файгъамбарны чакъырады
Узия патчах ёлген жыл, мен Раббийни
бийик, кётюрюлген тахтада олтуруп тургъанын кёрген эдим, Аны аба кийимини
этеклери да табыныучу юйню саулай толтуруп тура эдиле.
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2 Аны тёгерегинде серафлаa сюелип тура
эдиле; аланы хар бирини алтышар къанаты
бар эди; хар бириси эки къанаты бла бетин
жаба эди, эки къанаты бла да аякъларын
жаба эди, эки къанаты бла да уча эди.
3 Ала уллу ауаз бла бир-бирлерине: «Къудуретли Раббий сыйлыды, сыйлыды, сыйлыды! Битеу жер Аны аламатлыгъындан толуду!» – дей эдиле.
4 Аланы уллу ауазларындан табыныучу
юйню къабакъларыны башлары титирей
эдиле, андан сора уа табыныучу юй тютюнден толгъан эди.
5 Сора мен (къоркъуп): «Манга палах! Жоюлдум! Нек десенг мен аман ауузлу адамма,
мен арасында жашагъан халкъ да аман ауузлу халкъды. Алай болгъанлыкъгъа, Патчахны – Къудуретли Раббийни – кеси кёзлерим бла кёрдюм!» – дедим.
6 Къурман этилиучю жерде от бар эди,
уллу мёлекледен бирлери отдан къысхач
бла жана тургъан кесеу алды да, учуп мени
къатыма келди.
7 Эмда жана тургъан кесеу бла мени ауузума тийип: «Ма, бу сени ауузунга тийди,
терслигинг кетерилди, гюняхынг кечилди», – деди.
8 Сора мен Раббийни: «Кимни иейим?
Бизни ючюн ким барыр?» – деп айтхан ауазын эшитдим. «Ма мен, мени ий!» – дедим.
9 Раббий манга: «Бар да, бу халкъгъа: “Эшитип эшитирсиз, ангылагъан а этмесиз; къарап къарарсыз, кёрген а этмесиз”, – деп айт.
10 Бу халкъны жюрегин сезимсиз эт, къулакълары кючден эшитсинле; кёзлерин жап,
кёзлери кёрмесинле, къулакълары эшитмесинле, жюреклери ангыламасынла, Манга
къайтышып, сау болмасынла», – деп айтды.
11 Сора мен: «Раббий, не заманнга дери?» – дедим. Раббий а манга: «Шахарла
бузулуп, бош къалгъынчыгъа дери, юйле
адамсыз къалгъынчыгъа дери, бу жер саулай битимсиз болгъунчугъа дери», – деп
айтды.
12 Раббий адамланы узакъгъа кетерликди
эмда бу жер боппа-бош къаллыкъды.
13 Жерде адамланы ондан бири къалсала
да, жер дагъыда чачыллыкъды; алай болгъанлыкъгъа теребинт терек бла эмен терек

a Серафла: уллу мёлекле.
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кесилгенде, аланы тюкгючлери къалгъаны
кибик, сыйлы урлукъ да алай жерни тюкгючю боллукъду.

Ахаз патчахха илишан: Иммануел
Узия улу Йотамны жашы Ахаз Яхуданы
патчахы болгъан кезиуде, Сирияны патчахы Ресин бла Ремалия улу Исраилни патчахы Пеках къазауат этип Иерусалимни
алыргъа баргъан эдиле, алай болгъанлыкъгъа, аны хорлаялмагъан эдиле.
2 Дауутну юйюрюне: «Сирияны аскери бла
Эфрайимни (Исраилни) аскери бирлешип,
бир ыстауат болгъандыла», – деп билдирилгенди. Муну эшитгенлеринде Ахаз да, аны
халкъы да бек къоркъуп, желден агъачда терекле ары бла бери чайкъалгъанча, армау
болуп къалгъандыла.
3 Ол заманда Раббий Иешаягъа: «Сен да,
жашынг Шеар-Яшуб да Ахаз бла сёлеширге
керексиз. Суу баргъан къырыкъ огъаргъы
кёлге акъгъан жерде, быстыр жууучуланы
жерлерине баргъан жолгъа барып,
4 Ахазгъа: “Сакъ тур, алай а ырахат бол, ол
кюйген эки къарт кесеуден, Ресинден бла
Сириялыладан эм Ремалия улудан къоркъма эмда жюрегинг къайгъы этмесин, ала
бир заманлада жарыкъ жана эдиле, энди уа
жаланда тютюн этедиле.
5 Сирия, Эфрайим эмда Ремалияны жашы бла бирге, санга къажау туруп аманлыкъ этерге мурат этеди:
6 ‘Яхудагъа чабыуул этейик, халкъны къоркъутуп жерни алайыкъ, Яхудагъа патчахха
уа Табеал улуну салайыкъ’, дегендиле”», –
деп айтханды.
7 Бийибиз Раббий а былай айтады: «Ол
боллукъ зат тюйюлдю эмда толлукъ тюйюлдю.
8 Нек десегиз Сирияны ара шахары – Дамаскды, Дамаскны башчысы да – Ресинди;
алтмыш беш жылдан сора уа Эфрайимни
миллетлиги жокъ боллукъду.
9 Эфрайимни ара шахары – Самарияды,
Самарияны башчысы уа Ремалия улуду.
Сен мынга ийнанмай эсенг а, душманнга
къажау тураллыкъ тюйюлсюз», – дегенди.
10 Сора Раббий Ахазгъа сёзюн бардырып
былай айтханды:
11 «Бу хакъ керти болгъанына Раббий Аллахынгдан илишан тиле; ол не жерни тю-
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бюча терен неда кёкча бийик болсун», – дегенди.
12 Ахаз а: «Тилерик тюйюлме, Раббийни
сынарыкъ тюйюлме», – дегенди.
13 Ол заманда Иешая былай айтханды:
«Дауутну юйюрю, тынгылагъыз! Адамланы
къыйнагъаныгъыз сизге азмыды да, сиз
мени Аллахымы да къыйнаргъа сюесиз?
14 Алай бла, Раббий Кеси сизге илишан
берликди: ма, къыз бууаз болуп, Улан табарыкъды, Анга Иммануел атны атарыкъдыла.
15 Ол аманны къабыл этмей, ахшыны уа
сайларгъа юйреннгинчи сары жау ичип эм
бал ашап ёсерикди.
16 Нек десегиз ол улан сабий, аманны къабыл этмей, ахшыны уа сайларгъа юйренирден алгъа, сени къоркъутхан ол эки патчахны жерлери бош къаллыкъдыла.

Яхуданы сынарыкъ къыйынлыкълары
17 Раббий

санга да, сени халкъынга да,
сени атангы юйюрюне да, Эфрайим Яхудадан тайгъан замандан беричи да болмагъан
аллай кюнле келтирликди, Раббий сизге
къажау этип Ассирияны патчахын келтирликди.
18 Сора ол кюн Раббий, Мисирни суууну
аягъындагъы чибинлеге бла Ассирияны жериндеги бал чибинлеге белги берликди.
19 Ала учуп келликдиле, барысы да терен
ёзенлеге, къая жарылгъанлагъа, битеу чырпылагъа эм отлаулагъа къонарыкъдыла.
20 Ол кюн Раббий Евфрат суууну ары жанындан жалгъа аллыкъ жюлгюч бла – Ассирияны патчахы бла – Яхуданы чачын,
чархындагъы тюклерин эм сакъалын окъуна жюлюрюкдю.
21 Ол заманлада бир ийнек бла эки къой
тутхан адам,
22 Ала берген сютню кёплюгюнден сары
жау ашап турлукъду; бу жерде къалгъан адамла барысы да бал бла сары жау ашап турлукъдула.
23 Ол кюн былай боллукъду: минг жюзюм
тереги болгъан, багъасы минг кюмюш болгъан хар жюзюм бахчаны кёкен бла чыгъана басып къаллыкъды.
24 Ары садакъла-жаяла бла уугъа жюрюрюкдюле; нек десегиз битеу жерни кёкен
бла чыгъана басарыкъды.

ИЕШАЯ 8,10
25 Алгъын чага этилип тирлик ёсген дуппурла, къоркъуудан бир адам да кирмеген,
кёкен бла чыгъана басхан жерле боллукъдула. Ол жерледе жаланда тууарла бла къойла отлап айланырыкъдыла».

Дамаск бла Самария хорланадыла
СораРаббий манга: «Уллу гыйы таш ал
да, аны юсюне ким да билген харфла
бла: Махер-Шалал-Хаш-Базa деп жаз», –
деди.
2 Мен Кесиме ышангылы шагъатланы –
дин къуллукъчу Урияны бла Еберекия улу
Зекерияны – чакъырама, – деп айтды.
3 Сора мен файгъамбар болгъан къатыныма бардым, ол бууаз болуп улан тапды.
Раббий манга: «Жашынга Махер-ШалалХаш-Баз деп ата.
4 Нек десенг жашчыкъ атам-анам деп айтыргъа юйреннгинчи, Дамаскны байлыгъын да, Самарияны хазналарын да, Ассирияны патчахына элтирикдиле», – деди.
5 Раббий манга сёзюн бардырып дагъыда
былай айтды:
6 «Бу халкъ, Шилоханы сабыр акъгъан сууларын сансыз этип, Ресин бла эм Ремалия
улу бла зауукъланнганлары ючюн,
7 Раббий Ассирияны патчахын аны битеу уллу кючю бла бу халкъны юсюне,
уллу Евфрат сууну къутуруп, орунундан
ёрге чыгъып жагъаларын басханыча келтирликди.
8 Ол къутургъан суула Яхуданы юсю бла
барып, бийикге кётюрюллюкдюле эм аны
басып тамагъына, боюнуна дери жетерикдиле. Эмда ол ырхы битеу къыралынгы басхынчы тохтарыкъ тюйюлдю, Иммануел!»
9 Эй, миллетле, урушха хазырланыгъыз,
алай а чачыу-къучуу этилликсиз. Битеу
узакъ къыралла, тынгылагъыз! Сауутланыгъыз, алай а чачыу-къучуу этилликсиз. Хау,
сауутлансагъыз да, чачыу-къучуу этилликсиз.
10 Уруш этерге план салыгъыз, алай болгъанлыкъгъа планыгъыз бузуллукъду. Аскерлеге буйрукъ беригиз, алай а буйрукъларыгъызны кючю боллукъ тюйюлдю, нек
десегиз Аллах бизни блады!

8

a Махер-Шалал-Хаш-Баз: «Мычымай чач, терк тона!» – деген магъананы тутады.

ИЕШАЯ 8,11
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Раббий Кесини халкъын юйретеди
11 Раббий

манга сёлешгенди эмда юсюме
кючлю къолун салып, бу халкъны жолу бла
жюрюмезге мени юйретип, былай айтханды:
12 «Бу халкъ харам ниетге санагъан хар затны харам ниетге санамагъыз эмда ала
къоркъгъан затладан къоркъмагъыз, титиремегиз.
13 Къудуретли Раббийни сыйлы кёрюгюз,
Андан къоркъугъуз эм Аны аллында титирегиз!
14 Сора Ол Кеси, сыйлы жер кибик эсе да,
Исраилни эки юйюрюне абындырыучу таш
да, чырмаучу къая да, Иерусалимде жашагъанлагъа асмакъ да, тузакъ да боллукъду.
15 Аладан кёбюсю абынырыкъдыла эм жыгъылып ууатыллыкъдыла, тузакъгъа тюшюп
тутуллукъдула.
16 (Раббий,) сохталарымы арасында манга
билдиргенинги сакъла, юйретгенинги мухурла!» – дегенди.
17 Якъупну юйюрюнден бетин жашыргъан
эсе да, Раббийден умут этип турама, Анга
ышанама.
18 Ма, мен да, Раббий манга берген сабийлерим да, Исраилге белги эмда илишанбыз.
Бизни Сион тауда жашагъан Къудуретли
Раббий ийгенди.
19 Сора сизге: «Ёлгенлени чакъырыучулагъа, хыйнычылагъа, дууа жазыучулагъа,
билгичлеге барыгъыз деселе, халкъ кесини
Аллахындан болушлукъ излерге керек тюйюлмюдю? Сауланы юсюнден ёлгенлегеми
сорадыла?» – деп жууап этигиз.
20 (Аллахны) юйретген эм билдиргенa затларыны ызындан барыгъыз. Билгичле анда
айтылгъанча айтмай эселе, алада жарыкъ
жокъду.
21 Ала жер башында къыдырып айланырыкъдыла, бек унукъдурулуп ачлыкъ сынарыкъдыла; ач кирген заманда чамланып,
патчахларына да, Аллахларына да аман айтырыкъдыла.
22 Кёкге да, жерге да къарасала, жаланда
палахланы бла къарангылыкъны, къоркъунчлу къарангылыкъны кёрлюкдюле. Къысталыр жерлери терен къарангылыкъдады.
a (Аллахны) юйретген эм билдирген: неда «Тауратны
эм (Аллахны) билдирген».

Ырахатлыкъны Бийи
Алай болгъанлыкъгъа, къыйналгъан къырал къарангылыкъда къаллыкъ тюйюлдю. Озгъан заманлада Аллах Забулонну жерин бла Нафталийни жерин ыспассыз этди;
келлик заманда уа Иорданны ары жанында, тенгиз жолунда, мажюсюле жашагъан
Галилеяны махтаулу этерикди.
2 Къарангыда жюрюген халкъ уллу жарыкъ кёрлюкдю; ёлюм ауанасыны къыралында жашагъанланы жарыкъ жарытырыкъды.
3 Раббий, Сен аланы бек сюйюндюрюпb,
къууанчларын уллу этериксе. Ала Сени аллынгда, тирлик жыйгъанла къууаннгъанларыча къууанырыкъдыла, душмандан къалгъан хазнаны юлешгенлени сюйюннгенлерича сюйюнюрюкдюле.
4 Нек десенг Сен аланы унукъдургъан боюнсаны, имбашларын ургъан таякъны эмда
алагъа зулму этгенни чыбыгъын, Мидиянны хорланнган кюнюндеча ууатырыкъса.
5 Нек десегиз уруш заманда аскерчиле
кийген чурукъланы эмда къаннга боялгъан
кийимлени бары да кюйдюрюлюп, отха аш
болургъа берилликдиле.
6 Нек десегиз бала тууарыкъды бизге,
улан берилликди бизге; башчылыкъ этиу
Аны боюнунда боллукду, Анга: Аламат
Оноучу, Кючлю Аллах, Ёмюрлюкню Атасы,
ырахатлыкъны Бийи деп атарыкъдыла.
7 Дауутну тахтасында бла патчахлыгъында Аны башчылыкъ этиуюню бла берген
ырахатлыгъыны ахыры боллукъ тюйюлдю.
Ол патчахлыгъын ол замандан башлап
ёмюрге дери да адиллик бла эм тюзлюк бла
къурарыкъды. Къудуретли Раббий муну этерге мурат этгенди.
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Раббий Исраилге чамланады
8 Раббий

Якъупну юйюрюне къажау айтханды, ол буйрукъ Исраилни юсюне тюшерикди.
9 Битеу халкъ – Эфрайим да, Самарияда
жашагъанла да – Аллах алагъа азап бергенин билликдиле. Ала эсириклик бла эм ёхтем жюреклилик бла:
10 «Кирпич юйле оюлгъандыла, аланы орунуна биз жонулгъан ташдан юйле ишлерb аланы бек сюйюндюрюп: неда «миллетни кёп этип».

19

биз; кийик инжир терекле кесилгендиле,
аланы орунуна кедр терекле орнатырбыз», –
дейдиле.
11 Раббий Ресинни душманларын исраиллилеге къажау кючлендирликди, аланы жауларын –
12 Кюн чыгъышдан Сириялыланы, кюн
батышдан а филистлилени – къозгъарыкъды. Ала ауузларын ачып Исраилни жутарыкъдыла, алай болуп тургъанлай да Исраилге Раббийни чамланыуу тохтарыкъ тюйюлдю эмда Аны къолу Исраилге къажау
узатылгъанлай турлукъду.
13 Алай болгъанлыкъгъа, халкъ аны ургъан
Аллахха къайтышып, Къудуретли Раббийден болушлукъ излерик тюйюлдю.
14 Сора Раббий Исраилни башын да, къуйругъун да, пальма терекни да, къамишни да
бир кюн кесерикди.
15 Башы – таматала бла оноучуладыла; къуйругъу уа – жалгъан юйретиучю файгъамбарладыла.
16 Бу халкъны башчылары аны ажашдырадыла, ала жюрютгенле да жолдан таядыла.
17 Ол себепли, аны жаш адамларына Раббий къууанырыкъ тюйюлдю, аны ёксюзлерине бла башсыз къатынларына да
жазыкъсынырыкъ тюйюлдю, нек десегиз
ала барысы да аллахсызладыла эм аманлыкъчыладыла, барысыны да ауузлары
акъылсыз сёлешедиле. Алай болуп тургъанлай да Раббийни чамланыуу тохтарыкъ тюйюлдю эмда Аны къолу узатылгъанлай турлукъду.
18 Нек десегиз законсузлукъ отча жанады,
кёкенни да, шинжи хансланы да кюйдюрюп ашап бошайды, агъачны къалынында
гюрюлдеп жанады, уллу тютюн этип тёгерекни басады.
19 Къудуретли Раббийни чамланыуу жерни кюйдюрлюкдю, халкъ отха аш боллукъду; адам къарындашына жазыкъсынырыкъ
тюйюлдю.
20 Ала онг жанындан сермерикдиле, алай
а ач къаллыкъдыла; сол жанындан ашарыкъдыла, алай а тоярыкъ тюйюлдюле; хар ким
кесини баласыны этин ашарыкъды.
21 Манаше Эфрайимни, Эфрайим да Манашени ашарыкъды, сора бирлешип, Яхудагъа кажау чабыуул этерикдиле. Алай болуп
тургъанлай да Раббийни чамланыуу тохта-

ИЕШАЯ 10,12

рыкъ тюйюлдю эмда Аны къолу узатылгъанлай турлукъду.

Аллахны Ассириягъа къажау хукмусу
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«Терс законла чыгъарыучу эмда къаты бегимле жазыучу оноучула, сизге

палах!
2 Сиз жарлылагъа тюз сюд этмейсиз, Мени
халкъымда къарыусузланы эркинликлерин
сыйырасыз, башсыз къатынланы мюлклерин
зор бла аласыз, ёксюзлени тонайсыз.
3 Хукму кюнюнде, узакъдан башыгъызгьа
палах келген заманда не этериксиз? Къачып, болушлукъ излеп, кимге барлыкъсыз?
Байлыгъыгъызны да къайда къоярыкъсыз?
4 Tутмакъланы араларында гуппур болмай неда урушда къырылмай амалыгъыз
жокъду». Алай болуп тургъанлай да Раббийни чамланыуу тохтарыкъ тюйюлдю эмда
Аны къолу узатылгъанлай турлукъду.
5 «Ой, Ассирия Мени ачыуланыууму аса
таягъыды! Аны къолундагъы къамичи да –
Мени чамланыуумду!
6 Мен Ассирияны аллахсыз миллетге (Исраилге) къажау иерикме, мени чамландыргъан халкъ бла уруш этерге буюрлукъма.
Ассирия аланы тонап, байлыкъларын сыйырлыкъды, аланы орамны балчыгъынча
малтарыкъды.
7 Алай а Ассирияны патчахы андан да
аманын ойлайды, аны ниети кёп миллетлени чачып жокъ этергеди:
8 “Аскер башчыларымы хар бири да патчах тюйюлмюдю?
9 Калнени Каркемиш кибик алмадыммы?
Хаматны ахыры Арпадныкъыча, Самарияны ахыры Дамаскныкъыча болмадымы?
10 Мен идоллагъа табыннган ол патчахлыкъланы хорлагъанма. Аланы таш суратлары уа Иерусалимни бла Самарияны суратларындан кёпдюле.
11 Сора Самариягъа бла аны идолларына
этгеними, Иерусалимге бла аны мажюсю
тейрилерине этмей къоярмамы да?”» – деп
айтады.
12 Алай бла Раббий, Сион тауда бла Иерусалимде этерге мурат этген ишин этип бошагъанындан сора: «Ассирияны патчахын,
аны ёхтемленнген жюреги эмда махтанып
ёрге кётюрюлген кёзлери ючюн айыбына
тюбетерикме», – дерикди.
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13 Ассирияны патчахы былай айтады: «Мен
муну къолуму кючю бла эм акъылманлыгъым бла этгенме, нек десегиз мен акъыллы
адамма; миллетлени чеклерин бир жерден
бир жерге салама, аланы хазналарын тонап
чачама, пелиуанча патчахланы тахталарындан тайдырама.
14 Мени къолум, къанатлыны уясын алгъанча, халкъланы байлыкъларын ууучлагъанды; уяда къалгъан жумуртхаланы къалай алып кете эселе да, мен битеу жерни
алай алгъанма, бир киши да къанатын
къымылдатмагъанды, ауузун ачмагъанды,
къынкъ да этмегенди», – дейди.
15 Балта аны бла кесген адамны аллында
кесин уллудан кёрюрмю? Бычхы аны тартхан адамны аллында ёхтемленирми? Къазыкъ аны кётюрген адамны силдерми? Таякъ
агъачдан ишленмеген иесин кётюрюрмю?
16 Алай бла Раббий, Къудуретли Раббий
Ассирияны жигит аскерчилерини къарыуун алыучу ауруула иерикди, аны махтаннган затларын къызгъан от кюйдюрюп бошарыкъды.
17 Исраилни жарыгъы от боллукъду, аны
Сыйлы Аллахы да – жаннган от боллукъду,
бир кюнню ичинде аны кёкен эм шинжи
тереклерин кюйдюрлюкдю.
18 Аны аламат агъачы да, битимли бахчасы
да ёлюр ауруудан мараз болгъан адамча, саулай жокъ болуп къаллыкъды.
19 Агъачында терекле асыры аз къалгъандан,
аланы сабий окъуна санап чыгъаллыкъды.

Исраилни сау къалгъаны
20 Ол кюнде Исраилни сау къалгъаны эмда
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бий былай айтады: «Сионда жашагъан халкъым! Ассириялыладан къоркъма. Ала сени
аса таякъ бла урлукъдула эмда Мисирлиле
этгенча санга таякъларын кётюрлюкдюле.
25 Энтта бираз, бек аз замандан Мени (санга) ачыуланыуум тохтарыкъды эмда чамланыуум аланы къырыргъа айланырыкъды».
26 Сора Къудуретли Раббий ассириялыланы, Ореб къаяда Мидиянны ууатханындача
къамичи бла тюерикди эмда тенгизге аса
таягъын узатып, мисирлилени ургъанындача, кётюрлюкдю.
27 Сора ол кюнде Ассирияны жюгю сени
аркъангдан, аны боюнсасы да сени боюнунгдан тюшюрюллюкдю; имбашларынгдагъыa боюнса ууалырыкъды.
28 Аят шахаргъа чапдыла; Мигронну юсю
бла ётдюле, Микмасда кеслерини запасларын салдыла.
29 Ауушдан ётюп, Гебада къондула. Рама шахар (къоркъгъандан) къалтырады; Шауулну
шахары Гибада жашагъан халкъ къачып чачылады.
30 Галлимни халкъы, сарнап жиля! Лаиш
шахар, тынгыла! Жууап бер, Анатотb!
31 Мадменаны адамлары къачып чачыладыла, Гебимде жашагъанла бугъаргъа ашыгъып кетедиле.
32 Бюгюн душман Нобда тохтарыкъды эмда Сион къуралгъан таугъа, Иерусалим дуппургъа къажау жумдурукъ этерикди.
33 Ма, Бийибиз, Къудуретли Раббий душманны бутакъча кесип, уллу кючю бла жерге тюшюрлюкдю. Узун бойлула аудуруллукъдула, ёхтем адамла сансыз этилип чёкдюрюллюкдюле.
34 Раббий агъачны къалынын темир балта
бла кесгенча, аланы кесип аудурлукъду. Ливан Къудуретлини къолу бла жыкъдырыллыкъды.

Якъупну юйюрюню къутхарылгъанлары, аланы ургъан (Ассириягъа) ышаныуну къоярыкъдыла, ала жаланда Исраилни Сыйлы
Аллахы Раббийге ышанып турлукъдула.
21 Къалгъаны къайтышырыкъды, Якъупну
Ишайны бутагъы
юйюрюню сау къалгъанлары кючлю АллахСора Ишайныc тёммегинден жетек
ха къайтышырыкъды.
22 Нек десегиз Исраил, сени халкъынг течыгъарыкъды, аны тамырындан бунгизни юзмези чакълы окъуна болса да, жа- такъ кёгет берликди.
ланда аны бек азы къайтышырыкъды; къырыллыгъынг толу тюзлюк бла белгиленнгенди.
a Септуагинта «имбашларынгдагъы»: Масорет текст «се23 Нек десегиз Бийибиз, Къудуретли Рабмизликден».
бий битеу жер башында халкъны белгиле- bc Жууап бер, Анатот: неда «Жарлы Анатот».
Ишай Исраилни уллу патчахы Даутну атасы эди. Бу
генича къырлыкъды.
аятлада патчах тукъум кесилип аудурулгъан эм энди
24 Ол себепден Бийибиз, Къудуретли Раб- жангыз тёммеги къалгъан терекге ушатылады.
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2 Аны юсюне Раббийни Нюрю, акъылманлыкъны бла ангылауну нюрю, оноучулукъну бла Къудуретни нюрю, билимни бла
Раббийден къоркъмакълыкъны нюрю тюшерикди.
3 Ол Раббийден къоркъмакълыкъдан зауукъланырыкъды. Сюдню Кесини кёзюне
кёрюннгеннге кёре этерик тюйюлдю эмда
бегимин Кесини къулакълары эшитгеннге
кёре этерик тюйюлдю.
4 Ол жарлылагъа тюзлюк бла хукму этерикди, жерни къыйынлыкъ кёрген адамларыны ишлерине да хакъ кертилик бла оноу
этерикди, къачан буюрса да Кесини аса таягъы бла жерни урлукъду, Кесини тылпыуу
бла аман адамланы ёлтюрлюкдю.
5 Аны белиндеги белибауу тюзлюк, жан
сюеклерине къысханы да хакъ кертилик
боллукъду.
6 Ол заманда бёрю къозу бла бирге жашарыкъды, барс да улакъ бла бирге жатарыкъды, бузоу да, жаш аслан да бирге асыраллыкъдылаa, гитче сабий да аланы жюрютюрюкдю.
7 Ийнек да тиши айыу бла бирге отларыкъды, балалары да бирге жатып турлукъдула; аслан да тууар кибик салам ашарыкъды.
8 Эмчек ичген сабий уу жиляны тешигини къатында ойнарыкъды, эмчекден айырылгъан сабий да къолун жилянны уясына
узатырыкъды.
9 «Мени сыйлы таууму бир жеринде да
адамла аманлыкъ неда заран этерик тюйюлдюле». Нек десегиз жер, суула тенгизни
толтургъанча, Раббийни билмекликден толлукъду.
10 Ол заманда Ишайны Тамырыb келип,
халкълагъа байракъча боллукъду. Миллетле
анга къайтышырыкъдыла, аны жашагъан
жери да аламат боллукъду.
11 Сора ол заманда Раббий жангыдан къолун узатып, халкъыны сау къалгъанын, Ассирияда, Мисирде, Патросда, Кушда, Эламда, Шинарда, Хаматда эмда тенгизлени айрыкамларында сау къалгъанларын Кесине
къайтарлыкъды.

a Бирге ашарыкъдыла: неда «асыралгъан хайыуан да
бирге».
b Ишайны Тамыры: Исраилни келлик уллу патчахы
Масихни титулу.
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12 Миллетлеге байракъ кётюрлюкдю, Исраилни къысталгъанларын жыярыкъды
эмда чачылып айланнган яхудалыланы
жерни тёрт къыйырындан чакъырып жыярыкъды.
13 Эфрайимни зарланыуу тохтарыкъды,
Яхудагъа зулму этгенле жокъ боллукъдула.
Эфрайим Яхудагъа зарланырыкъ тюйюлдю, Яхуда да Эфрайимге зулму этерик тюйюлдю.
14 Эфрайим бла Яхуда учуп барып, кюнбатыш жанында филистлилени имбашларына къонарыкъдыла, битеу кюнчыгъыш къыралланы адамларыны байлыкъларын бирге
тонарыкъдыла. Эдомну бла Моабны юслерине къолларын саллыкъдыла, Аммонну
халкъы да аланы оноуларында боллукъду.
15 Раббий Мисирни Суэц заливин саулай
къурутурукъду. Ол Евфрат сууну юсюне къолун силдеп, къууургъан желин урдурлукъду
эмда сууну уруп, жети гитче суучукъ этип
къоярыкъды, алай бла ол суучукъладан, чарыкъларын тешмей ёталлыкъдыла.
16 Ол заманда Раббийни халкъына, Ассирияда сау къалгъанларына, Исраил Мисирни жеринден чыкъгъан заманда анга болгъаныча, уллу жол боллукъду.

Раббийге шукур
Сора ол кюн былай айтырыкъса: «Раббий, Санга шукур этеме; Сен манга
чамланнган эдинг, алай болгъанлыкъгъа
чамланыуунгу тохтатдынг эмда мени жапсардынг».
2 Ма, мени къутхарыучум – Аллахды, Анга
ышанама, бир затдан да къоркъмайма; нек
десегиз мени кючюм да, зикирим да – Раббий Аллахдыc; Ол мени къутхаргъанды.”
3 Къутхарылыу шауданладан къууанч бла
суу аллыкъсыз.
4 Сора ол кюн былай айтырыкъсыз: «Раббийге шукур этигиз, Аны атын айтып тилек
этигиз, Аны ишлерин халкълагъа билдиригиз, Аны атыны уллулугъун эсгертип айтыгъыз».
5 Раббийге зикир айтыгъыз, нек десегиз
Ол аламат ишле этгенди. Муну битеу жер
башындагъыла билсинле.
6 Сионну халкъы, ауазынгы кётюр эмда
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къууанч бла къычыр, нек десенг Исраилни ачыуум чыкъгъан кюнде кёкню титиретиСыйлы Аллахы уллуду, арагъызда жашайды. рикме, жер да кесини жеринден теберикди».
14 Ол заманда хар ким да уучудан къачхан
Аллах Бабилни айыбына тюбетирикди
кийикча, сюрюучюсюз къалгъан къойлача
Раббий Бабилге боллукъ затланы ма- ёз миллетине къайтырыкъды, хар ким да ёз
нга – Амоз улу Иешаягъа – кёргюзтюп: жерине къачарыкъды.
2 «Ачыкъ тауну башында байракъ кётю15 Ким табылса да аны чархы тешилликди,
рюгюз, къазауатчылагъа къычырып чакъы- ким тутулса да къылыч бла ёлтюрюллюкдю.
16 Аланы сабийлери аланы кёз алларында
рыгъыз, алагъа къол булгъагъыз, ала асыллагъа айырылгъан къабакъладан кирсинле. кесек–кесек этилликдиле, юйлери тона3 Мен сайлагъанларыма буйрукъ берген- лып чачыллыкъдыла, аланы къатынлары да
ме эмда уллулугъум бла махтаннган кючлю бедишлик этилликдиле.
17 «Мен Бабилге къажау мидиялыланы къоаскерчилерими чамланыууму дертин жетбарлыкъма. Ала кюмюшге багъа бермейдирирге чакъыргъанма», – деди.
4 Таулада кёп халкъны даууруча уллу дауур, диле, алтынны сюймейдиле.
18 Аланы садакъ жаялары жашланы къыркъыралланы, миллетлени къозгъалып бирге жыйылгъан тауушлары эшитиледи. Къу- лыкъдыла, къарын балалагъа да жан аурудуретли Раббий аскерин къазауатха хазыр- макълыкъ этерик тюйюлдюле; аланы кёзлайды.
лери сабийлеге да жазыкъсынырыкъ тюй5 Раббий эмда Аны чамланыууну сауутла- юлдюле.
19 Халдеялыла махтаннган, патчахлыкълары узакъ къыралдан, кёкню къыйырындан
ны барындан да сейирлик, аламат болгъан
битеу жерни жокъ этерге келедиле.
6 Сарнап жилягъыз; нек десегиз Раббий- Бабилни Аллах, Содомну бла Гомораны этни кюню жууукъду, хар неге да кючю жет- генича, башын тюбюне этерикди.
20 Анда халкъ бир заманда да жерлеширик
ген Аллахдан, халек этиучю кючча келеди.
7 Ол себепден, барысыны да къоллары тюйюлдю, тукъумдан тукъумгъа да анда адам
тюшерикдиле, хар адамны да жюреги эрип жашарыкъ тюйюлдю. Анда араплыла чатыркъаллыкъды.
ларын жаярыкъ тюйюлдюле, сюрюучюле да
8 Уллу къоркъуугъа тюшерикдиле, аланы къойларын анда солутурукъ тюйюлдюле.
21 Анда къуу жерни жаныуарлары жашаазап бла ауруу тутарыкъды, къозлаудан ауругъан къатынча термилликдиле, сейирсинип рыкъдыла, юйле чакъанладан толлукъдула,
бир-бирлерине къарарыкъдыла, аланы бет- анда укула уя саллыкъдыла, кийик эчкиле
лери отча къызарлыкъдыла.
секирип айланырыкъдыла.
9 Ма, Раббийни кюню келеди, кюйсюз
22 Андагъы къалалада гиенала, андагъы
кюн, Аны жерни къуу этип къоярыкъ, анда- ариу юйледе да чакъанла улурукъдула. Багъы гюняхлыланы къырып бошарыкъ кю- билни ахыры жууукъду, кюнлери къысха
ню келеди.
боллукъдула».
10 Кёкдеги жулдузла да, жулдуз къауумлаРаббийни Исраилге мархаматы
ры да кеслерини жарыкъларын берлик тюйюлдюле; кюн чыкъгъан заманында мутхуз
Нек десегиз Раббий Якъупну юйюболуп къаллыкъды, ай да жарытырыкъ тюйрюне мархамат этерикди, Исраилни
юлдю.
жангыдан сайлап, ёз жерлеринде жерлеш11 (Раббий былай айтады): «Мен дуниягъа дирликди, сора алагъа тыш къыралчыла къоаманлыкълары ючюн, аман адамлагъа да шуллукъдула, Якъупну юйюрюне байланызаконсузлукълары ючюн азап берликме, рыкъдыла.
2 Миллетле Исраилни халкъын Исраилёхтем адамланы уллу кёллюлюклерин къоратырыкъма эмда зулмучуланы эсириклик- ни жерине къайтарлыкъдыла, Исраилни
юйюрю аланы Раббийни жеринде кесине
лерин жокъ этерикме.
12 Мен адамланы таза алтындан, Офирни къулла бла къарауашла этерикди. Аны жеалтынындан да багъалы этерикме.
сир этгенлени жесирге аллыкъды эмда аны
13 Мен, Къудуретли Раббий, чамланнган унукъдургъанлагъа бийлик этерикди.
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3 (Эй Исраил!) Раббий сени азапдан, къыйынлыкъдан эм этген ауур ишлерингден къутхаргъан кюнде,
4 Сен Бабилни патчахын хыликке этип,
былай айтырыкъса: «Зулмучу жокъ болгъанда, тонаучулукъ тохтады!
5 Раббий кюйсюз адамланы таякъларын,
патчахланы аса таякъларын ууатды.
6 Ол аса таякъ къутуруп, тохтамай халкъланы къыргъанды, чамланып, миллетлеге
тыйгъысыз зулму этип, бийлик этгенди.
7 Битеу жер солуйду, тынчаяды, къууанчдан жырлайды.
8 Бабилни патчахы! Кипарис терекле да,
Ливан кедр терекле да: “Сен ёлгенли бизни
кесерге бир киши да келмейди”, – деп, сени
жоюлгъанынга къууанадыла.
9 Жерни тюбюндеги ахырат санга тюбер
ючюн сабырсыз болады; санга тюберге ёлгенлени – битеу жерни башчыларыны – ауаналарын къозгъайды; битеу миллетлени
патчахларын тахталарындан къобарады.
10 Ала сёз алып, санга: “Энди сен да бизнича къарыусуз болдунг! Бизге ушаш болуп
къалдынг!” – дерикдиле.
11 Ёхтемлигинг арфа тауушларынг бла бирге
ахыратха тюшюрюлгенди; жатхан жеринг
къуртла, юсюнге жапхан жууургъанынг да
къуртчукъла боллукъдула.
12 Сен жылтырауукъ танг жулдузу эдинг,
кёкден къалай жыгъылдынг! Миллетлени
басып ётген эдинг, энди уа жыгъылып кетип жерге тюшдюнг.
13 Сен а жюрегингден: “Кёкге чыгъарма,
Аллахны жулдузларындан да бийикде тахтамы салырма эмда тейриле жыйылгъан
сыйлы Сафон тауну башында олтурурма.
14 Мен булутланы юсюне чыгъарма, Аллаху-Таалагъа ушаш болурма”, – дей эдинг.
15 Алай болгъанлыкъгъа, сен ахыратха,
ёлюм жерини тюбюне тюшюрюллюксе.
16 Санга къарагъанла сени мыллыгынгы
кёрюп, сени юсюнгден: “Жерни тепдирген,
патчахлыкъланы титиретген,
17 Дунияны къуу жер этип къойгъан, аны
шахарларын бузгъан, жесирлерин юйлерине жибермей тутхан ол адам бу тюйюлмюдю?” – деп ойлашарыкъдыла.
18 Миллетлени патчахларыны хар бири
кесини аламат къабырында жатады.
19 Сен а кесилип атылгъан бутакъ кибик,
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ёз къабырынгдан тышына атылгъанса. Чархлары къылыч бла тешилип, ёлюм жерини
тюбюне тюшген ёлюкле сени юсюнгю басхандыла; сен аякъ тюпде малтаннган мыллык кибиксе.
20 Сен башха патчахла кибик асыраллыкъ
тюйюлсе, нек десенг сен къыралынгы чачханса эмда халкъынгы ёлтюргенсе. Аманлыкъчыланы тёлюлерини ёмюрледе да атлары айтыллыкъ тюйюлдю.
21 Аталарыны законсузлукълары ючюн, Бабилни патчахыны уланларын ёлтюрюрге
жер хазырлагъыз, ала энди къозгъалып жерни къолгъа алмасынла эмда дунияны шахарладан толтурмасынла».
22 Къудуретли Раббий былай айтады: «Мен
алагъа къажау туруп, Бабил шахарны атын
да, сау къалгъанларын да, сабийлерин да,
сабийлеринден туугъанланы да жокъ этерикме.
23 Мен Бабилни укуну уясы, батхакъ этип
къоярыкъма. Бабилни къырып бошаучу сибиртги бла сибирип жокъ этерикме», – дейди Къудуретли Раббий.

Раббий ассириялыланы айыпларына
тюбетирикди
24 Къудуретли Раббий ант этип, былай айтады: «Мен къалай мурат этген эсем, алай
боллукъду; Мен къалай буюргъан эсем, алай
этилликди.
25 Ассириялыланы кеси жеримде жокъ этерикме, тауларымда малтарыкъма. Мени халкъымдан Ассирияны боюнсасы эмда имбашларына салгъан жюгю кетерилликди».
26 Битеу жерни юсюнден Мен этерге буюргъан муратым алайды, Мени къолум битеу миллетлеге азап берирге узатылгъанлай
турады.
27 Нек десегиз Къудуретли Раббий бегим
этгенди, сора Аны буйругъун ким бузаллыкъды? Аны къолу узатылгъанлай турады,
сора аны ким тыяллыкды?

Раббий филистлилени айыпларына
тюбетирикди
28 Бу билдириу Ахаз патчах ёлген жылда
болгъанды:
29 Филистни жери, сени уруучу аса таякъны сыннганына къууанма; нек десенг жилянны тамырындан уу жилян чыгъарыкъ-
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ды, аны туудугъу уа учуучу аждагъан боллукъду.
30 Ол заманда жарлыла тойгъунчу ашарыкъдыла, факъырла да къоркъуусузлукъда
тынчайырыкъдыла; сени тамырынгы уа ачдан ёлтюрлюкме, сени сау къалгъанларынг
да къырыллыкъдыла.
31 Шахарны къабакъ аллында сарнагъыз!
Шахардагъыла, къычырыкъ этип жилягъыз!
Филистлиле, барыгъыз да чачыллыкъсыз;
нек десенг шимал жанындан тютюн чыгъады, душманны аскерлеринде артха къалгъан жокъду.
32 Башха миллетни келечилерине не жууап берилликди? «Раббий Сионну мурдорун
салгъанды; Аны халкъыны унукъдурулгъанлары аны ичинде кирир жер табарыкъдыла», – деп айтырыкъдыла.

Моаб жоюллукъду
Моабны юсюнден билдириу. Моабны Ар шахары кечегиде чачылып,
жокъ этилди! Моабны Кыр шахары кечегиде чачылып, жокъ этилди!
2 Дибонну халкъы жиляргъа табыныучу
жерлерине чыкъды. Моаблыла Небогъа бла
Медебагъа сарнап жиляйдыла; аланы барысыны да бушуудан чачлары къыркъылгъандыла, барысыны да сакъаллары жюлюннгендиле.
3 Моабны орамларында бушуудан зыбыр
кийим киедиле; юй башларында бла майданларында барысы да сарнайдыла, жилямукъла тёгедиле.
4 Хешбон бла Элеале къычырыкъ этип
жиляйдыла; аланы ауазлары Яхасгъа дери
эшитиледи. Аланы ызларындан Моабны
аскерчилери да жиляйдыла; Моабны жаны
къоркъгъандан къалтырайды.
5 Мени жюрегим Моабха жарсып жиляйды. Моабдан къачханла Соаргъа, Эгли–Шелишиягъа жетдиле; жиляу бла Лухитге ёрлеп
чыгъадыла, Хоронайимге баргъан жолда палахдан ачы къычырыкъ этип жиляйдыла.
6 Нек десегиз Нимримни суулары таркъайгъандыла, жайлыкъла къуругъандыла,
кырдык кюйгенди, ханс къалмагъанды.
7 Ол себепден, ала жыйгъан байлыкъларын да, букъдургъан хапчукларын да Арабим суууну ары жанына ётдюредиле.
8 Моабны хар жеринде ачы къычырыкъ
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эшитиледи, жиляуну ауазы Эглайимге,
Беер-Элимге жетди.
9 Нек десегиз Димонну суулары къандан
толгъандыла. «Мен Димоннга энтта жангы
палах келтирликме, Моабны къачып къутулгъан адамларыны эмда къыралда сау къалгъанланы юслерине аслан жиберликме».

Моабны къадары
Селадан къум тюзню юсю бла Сион
шахар къуралгъан таугъа, къыралны
оноучусуна саугъагъа къозула ийигиз.
2 Моабны тиширыулары, уясындан энишге атылып, ажашып айланнган къанатлыча,
ары бла бери чабып Арнон суудан ётерге
кюреширикдиле.
3 Бизге болуш, оноу эт, кюн ортада кечегидеча ауананг бла бизни жап, къысталып
айланнганланы букъдур, къачып айланнганланы тутуп берме.
4 Бизге, Моабдан къысталып айланнганлагъа, сени жерингде жашаргъа эркинлик
бер; бизни букъдур, бизни жояргъа сюйгенни къолуна берме. Нек десегиз тонау тохтарыкъды, чачылуу бошалырыкъды, зулмучула жер жюзюнден думп боллукъдула.
5 Сора тахта сюймеклик бла бегирикди,
Дауутну юйюрюнден патчах тахтада олтуруп, тюз ниет бла патчахлыкъ этерикди,
адилликни излеп, мычымай тюз хукму этерикди.
6 Биз Моабны ёхтемлигин, чексиз ёхтемлигин, эсириклигин эм кесин уллудан кёрмеклигин эмда къутурууун эшитгенбиз. Алай
а аны махтаннганы бош сёзледиле.
7 Ол себепден, Моаблыла Моабха жилярыкъдыла, барысы да сарнап жилярыкъдыла. Саулай оюлуп къалгъан Кирхересетни
жюзюм мырзайына жиляу этерикдиле.
8 Хешбонну сабанлары да, Сибманы жюзюмлери да къуругъандыла; миллетлени
бийлери Сибманы жюзюм тереклерини сайлама талларын сындыргъандыла. Ол талла
уа ёсюп, Язерге дери жете эдиле, къум тюзге узатыла эдиле; аланы жангы ёсген бутакълары жайылып, тенгизни ары жанына
ёте эдиле.
9 Ол себепден мен Язерге, Сибманы жюзюмлерине ачы жилярыкъма. Хешбон бла
Элеале, сизге жилямукъларымы тёгерикме;
нек десегиз жай кёгетлеригиз жыйылгъан
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эм сабанларыгъыз орулгъан заманда энди
къууанч этиу жокъду.
10 Битимли жерден къууанчлыкъ бла жарыкълыкъ кетгендиле, жюзюм бахчалада да
жырламайдыла, къычырыкъ этмейдиле; жюзюм сыгъыучуда биреу да жюзюмню сууун
сыкъмайды, Мен къууанч этиуню тохтатханма.
11 Ол себепден, Мени ичим Моабха, жюрегим да Кирхересетге къыл къобузча таралады.
12 Моабны халкъы табыныучу жерлерине
барып, арыгъынчы къуллукъ этерге кюрешсе да, кесини сыйлы жерине тилек этерге
барса да, бир зат да болушурукъ тюйюлдю.
13 Раббий Моабны юсюнден бу сёзню бурундан айтханды.
14 Энди да Раббий былай айтады: «Жалчыны жыллары бла санап, юч жылдан сора,
Моабны уллулугъу кёп болгъан халкъы бла
бирге чёкдюрюллюкдю, бир къаууму сау
къаллыкъды, ала да бек аз эм къарыусуз
боллукъдула».

Раббий Сирияны бла Исраилни айыпларына
тюбетирикди
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гет неда иги битимли бутакълада тёрт-беш
кёгет къалгъаны кибик алай боллукъдула», –
дейди Раббий, Исраилни Аллахы.
7 Ол кюнде адам аны жаратхан Аллахха
къарарыкъды эмда аны кёзлери Исраилни
Сыйлысын кёрлюкдюле.
8 Адам кесини къоллары бла ишлеген
къурман этилиучю жерлеге эс бёллюк тюйюлдю эмда кесини бармакълары бла этген
Ашераны идолларына бла ладан ийис чыгъарылыучу жерлеге къарарыкъ тюйюлдю.
9 Ол кюнде Исраилни бегиген шахарлары
исраиллиледен къачхан хиулилени бла аморлуланыa къойгъан шахарларыча бош къаллыкъдыла.
10 Нек десенг сени къутхарыучу Аллахны
унутханса эмда Аллах сени ышыкъ тапхан
къаянг болгъанын эсинге тюшюрмегенсе; ол
себепден, ариу ёсюмлюкле эмда киши жерли
жюзюм терекден чыбыкълаb орнатханса.
11 Аланы орнатхан кюнюнгде ёсдюрюп,
экинчи кюнде чакъдырсанг да, тирлик боллукъ тюйюлдю, ол кюнде ауруу бла тохтаусуз азап боллукъду.
12 Ой! Кёп халкъланы къутуруулары! Ала
тенгиз къутургъанча къутурадыла. Миллетлени гюрюлдеулери! Ала къутургъан суулача гюрюлдейдиле.
13 Миллетле гюрюлдейдиле, къутургъан
суулача гюрюлдейдиле. Алай болгъанлыкъгъа, Аллах аланы тыйгъанда, ала, таулада
жел алып кетген къууукъча, бургъан жел
алып кетген тёнгереуюк хансча, узакъгъа
къачып кетерикдиле.
14 Ингирде ма, уллу къоркъуу болады; танг
атардан алгъа уа, ала жокъ боладыла. Бизни
тонаучуланы къадарлары, бизни чачыучуланы да жазыулары алай боллукъду.

Дамаскны юсюнден билдириу: «Ма,
Дамаск шахарланы санындан кетерилликди, ол оюлгъан тёбе болуп къаллыкъды.
2 Ароерни шахарлары адамсыз болуп къаллыкъдыла, алада мал сюрюуле айланырыкъдыла, аланы бир киши да юркютюрюк
тюйюлдю.
3 Эфрайимде къала къаллыкъ тюйюлдю,
Дамаскны патчахлыгъы да жокъ этилликди; Сирияны сау къалгъанлары Исраил улуларыча сансыз этилликдиле, – дейди Къудуретли Раббий.
Раббий Кушну айыбына тюбетирикди
4 – Сора ол кюнде Якъупну юйюрюню
Кушну сууларыны ары жанындагъы,
сыйы тюшюрюллюкдю, аны семиз чархы
(мача) къанатлары бла дууулдаучу жерарыкъ боллукъду.
5 Ол заманда, биреу къолу бла тирликни ге палах!
2 Ол жер келечилерин къамиш къайыкъоруп, будай башланы жыйгъанда неда Рефаим ёзенинде оракъланы заманындан ла бла Нилни сууларындан иеди. Барыгъыз,
сора къалгъан будай башла жыйылгъанда, терк барыучу хапарчыла, кючлю эм зулмучу
сабан къалай бола эсе да, Исраил алай болa Септуагинта: «хиулилени бла аморлуланы». Масорет
лукъду.
6 Бек аз адам къутуллукъду. Сау къалгъан- текст: «агъачны бла тау башыны».
b ариу ёсюмлюкле эмда киши жерли жюзюм терекден
ла зейтун терекни къагъып битимлерин чыбыкъла:
башха миллетлени идоллары неда башха
жыйгъанда терекни тёппесинде эки-юч кё- миллетле бла антлашуула.
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миллетге, хар жанындагъыланы къоркъутуучу халкъгъа, аны жерин суула бёлген,
узун бойлу, сыйдам терили миллетге!
3 Дунияда жашагъанла, жер башында тургъанла, сиз барыгъыз да! Таулада байракъ
кётюрюлген заманда къарагъыз, сур быргъы согъулгъан заманда тынгылагъыз!
4 Нек десегиз Раббий манга былай айтханды: «Мен кюнню жарыгъында жанаёчюле тургъан иссиликча, оракъла заманны
иссилигинде чыкъ тюшгенча, мекямымдан
ашыкъмай къарап турама».
5 Нек десегиз жюзюм жыярдан алгъа, терекле чагъып бошагъандан сора жюзюм чопалла бишип башлагъан заманда, Раббий
бичакъ бла бутакъларын кесип тюшюрлюкдю, жетеклерин да кесип атарыкъды.
6 Сора аланы бары да таулада жыртхыч
къанатлылагъа бла аулакъдагъы жаныуарлагъа къоюллукъдула; жайда жыртхыч къанатлылагъа, къышда аулакъдагъы жаныуарлагъа аш боллукъдула.
7 Ол заманда Къудуретли Раббийге, кючлю эм зулмучу миллетден, хар жанындагъыланы къоркъутуучу халкъдан, аны жерин суула бёлген, узун бойлу, сыйдам терили миллетден – Сион таугъа, Къудуретли
Раббийни аты айтылгъан жерге саугъа келтирилликди.

Раббий Мисирни айыбына тюбетирикди
Мисирни юсюнден билдириу: ма,
Раббий терк барыучу булут бла Мисирге келип жетеди. Сора Мисирни идоллары Раббийден къоркъгъанларындан титирерикдиле эмда Мисирни жюреги эрип
къаллыкъды.
2 «Мен мисирлилени мисирлилеге къажау къозгъатырыкъма; сора къарындаш къарындашха къажау, шуёх да шуёхуна къажау,
шахар шахар бла, патчахлыкъ патчахлыкъ
бла къазауат этерикдиле.
3 Сора Мисирни кёлю онгсуз болуп къаллыкъды, аны оноуун бузарыкъма. Ала идолладан, ёлгенлени ауаналарындан, ёлгенледен соруучуладан, таш салыучуладан болушлукъ излерикдиле.
4 Сора Мисирлилени кюйсюз оноучуну
къолуна берликме, огъурсуз патчах алагъа
бийлик этерикди», – дейди Бийибиз, Къудуретли Раббий.
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5 Нилни суулары таркъайырыкъдыла; тюбю да къуруп, жарылып къаллыкъды.
6 Суу каналла аман ийис этерикдиле,
Мисирни илипинлери таркъайып, къуруп
къаллыкъдыла; къамиш бла тростник да
мууал боллукъдула.
7 Нил сууну боюнунда бла ауузундагъы
ёсюмлюкле эмда сууну жагъасында себилген битеу сабанла къурурукъдула, жел алып
кетип, жокъ боллукъдула.
8 Чабакъчыла да жилярыкъдыла, Нил суугъа ыргъакъ атыучула барысы да сарнарыкъдыла, сууда чабакъ ауларын салыучула ауара боллукъдула.
9 Таралгъан лён ишлеучюле эмда акъ гетен къумач согъуучула ишсиз къалып жунчурукъдула.
10 Къумач согъуучула унугъурукъдула, битеу жалчыла да мудах болуп къаллыкъдыла.
11 Соанны бийлери акъылдан шашхандыла; фыргъауунну акъылман ёзюрлерини
кенгешлери магъанасыз болуп къалгъанды.
Сиз фыргъаууннга: «Мен акъылманланы
туудукъларынданма, буруннгулу патчахланы туудукъларынданма», – деп, къалай айтырсыз?
12 Сора къайдадыла сени акъылманларынг? Ала энди санга айтсынла: Къудуретли Раббий Мисирни юсюнден не бегим этгенин билип айтсынла.
13 Соанны бийлери акъылсыз болуп чыкъдыла; Мемфисни бийлери алдандыла; Мисирни тукъумларыны башчылары Мисирни
терс жолгъа бургъандыла.
14 Раббийни буйругъуна кёре ала жунчуп
къалгъандыла, эсирген адам къусханыны
ичинде айланып тургъанча, ала да Мисирни хар жаны бла тюз жолдан тайдыргъандыла.
15 Мисирде башмы, къуйрукъму, пальма
бутакъмы, къамишми болсун, бир адамны
да этерик заты къалмады.

Мисир Раббийге къайтышырыкъды
16 Ол

кюн мисирлиле тиширыулача къоркъакъ боллукъдула. Къудуретли Раббий азап
берирге къолун кётюргенде, Аны къолуну
къымылдауундан къоркъуп титирерикдиле.
17 Яхуданы жери Мисирге уллу къоркъуу
боллукъду, “Яхуда” деген сёзню эшитген
хар адам, Къудуретли Раббий Мисирге къа-
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жау бегим этген затны ойлап, къоркъгъандан къалтырарыкъды.
18 Ол кюн Мисирде беш шахар Кенан тилинде сёлеширикдиле эмда Къудуретли
Раббийге тюз къалырбыз деп ант этерикдиле; аладан бирлерине Кюн шахар деп аталлыкъды.
19 Ол кюн Мисирни ортасында Раббийге
къурман этилиучю жер боллукъду, аны чегинде да Раббийни сыйына эсгертме боллукъду.
20 Ол эсгертме Мисирде Къудуретли Раббий болгъанын кёргюзтген илишан эмда
шагъат боллукъду; нек десегиз мисирлиле
зулмучуланы себебинден Раббийден тилек этерикдиле, Ол да алагъа къутхарыучу
эмда жакълаучу адам ийип, аланы азат
этерикди.
21 Алай бла Мисирде Раббий Кесин ачыкъ
этерикди; мисирлиле да ол кюн Раббийни
танырыкъдыла эмда Раббийге къурманла
бла саугъала келтирип табынырыкъдыла,
Анга ант сёз берликдиле эмда берген сёзлерин толтурлукъдула.
22 Раббий Мисирни урлукъду; урса да сау
этерикди. Ала Раббийге къайтышырыкъдыла, Ол аланы тилеклерин къабыл этерикди эмда аланы сау этерикди.
23 Ол заманда Мисирден Ассириягъа уллу
жол боллукъду, ассириялыла Мисирге келе
турлукъдула, мисирлиле да Ассириягъа
бара турлукъдула; мисирлиле ассириялыла
бла бирге Раббийге табынырыкъдыла.
24 Ол кюнде Мисир бла эм Ассирия бла
бирге Исраил ючюнчю боллукъду; алгъыш
жерни ортасында боллукъду.
25 Къудуретли Раббий алагъа алгъыш этерикди эмда: «Мисир, сен Мени халкъымса,
Ассирия, сени къолум бла жаратханма, Исраил, сен Мени ие болгъан жеримсе, сиз
барыгъыз да алгъышлысыз», – дерикди.

Мисирге бла Кушха боллукъ затла
Ассирияны аскерини командири, Ассирияны патчахы Саргонну буйругъу
бла келип, Азотха къажау къазауат этип, шахарны къолгъа алгъан жылда,
2 Раббий Амоз улу Иешаягъа былай айтханды: «Бар, юсюнгден зыбыр чепкен кийиминги теш, аякъларынгдан чарыкъларынгы
да теш», – дегенди. Иешая алай этгенди
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эмда къымыжа эм жалан аякъ болуп айланнганды.
3 Ол заманда Раббий: «Мени къулум Иешая Мисирге бла Кушха илишан эмда белги болур ючюн юч жылны къалай кийимсиз
эм жалан аякъ болуп жюрюген эсе,
4 Ассирияны патчахы да Мисирден жесирлени, Кушдан да кёчюрюлгенлени, жаш
адамланы да, къартланы да къымыжалай,
жалан аякъ этип, уятлыкъларын ачыкъ
этип сюрлюкдю эмда Мисирни бедишлик
этерикди.
5 Ол заманда Кушха ышаннганла да, Мисир бла махтаннганла да жунчуп, уяллыкъдыла.
6 Сора тенгиз боюнунда жашагъанла ол
кюн: “Биз Ассирияны патчахындан къутулур ючюн ол къыраллагъа ышана эдик эмда
аладан болушлукъ излей эдик. Къарагъыз
алагъа не болгъанына! Сора биз къалай къутулалырбыз?”» – деп айтырыкъдыла.

Бабилни ахыры
Тенгиз боюнундагъы къуу жерни
юсюнден билдириу: Негевден боранла бир бири ызындан келгенча, къум тюзден, къоркъунчлу жерден душман келеди.
2 Къоркъутхан кёрюнюу кёрюннгенди манга: сатхан сатады, чачыучу чачады. Элам,
чабыуул эт, Медия, шахарланы къуршала!
Бабил себеп болгьан ынчхауланы мен тохтатырыкъма.
3 Ол уллу къоркъуудан мени санларым
къалтырайдыла; къозлаудан ауругъан къатынны къыйналгъаныча, мени ауруу тутханды. Эшитген затларымдан абызырагъанма,
кёрген затларымдан жунчуп къалгъанма.
4 Жюрегим къалтырайды, мени титиреу
алгъанды; мен келиуюн бек сюйген ингир
да манга уллу къоркъуу болуп къалгъанды.
5 Стол къурайдыла, кюйюз жаядыла; ашайдыла, ичедиле. Къобугъуз, аскер таматала!
Къалкъанланы майлагъыз!
6 Нек десегиз Раббий манга: «Бар, къалауур сал, ол не кёрсе да билдирип турсун», –
дегенди.
7 Ол, тачанкаланы эмда экеу-экеу болуп,
атлагъа, эшеклеге, тюелеге минип келгенлени кёрген заманында, эс бёлсюн, уллу эс
бёлсюн.
8 Сора къалауур асланча къычырып: «Жюй-
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юсханым! Мен сау кюнню башняда сюелип
тургъанма, сау кечелени да жеримден таймай тургъанма.
9 Ма, тачанкаланы да, атлы аскерни да
экеу-экеу болуп келе тургъанларын кёреме», – дегенди. Андан сора ол дагъыда: «Жоюлду, Бабил жоюлду! Аны тейрилерини
идоллары да ууатылгъандыла, дылгам болуп жерге тюшгендиле», – дегенди.
10 Эй халкъым, ындырда будай башлача
тюйюлген халкъым! Мен Исраилни Аллахы
Къудуретли Раббийден эшитгеними сизге
билдиргенме.

Эдомну бла Арабияны юсюнден билдириуле
11 Думаны юсюнден билдириу: Сеирден
манга: «Эй, къалауур! Кечеден не къалды?
Эй, къалауур! Кечеден не къалды?» – деп
къычырадыла.
12 Къалауур да: «Танг атар заман жууукълашады, алай а энтта кече боллукъду. Жангыдан сорургъа сюйсегиз, къайтышып соругъуз», – деп жууап береди.
13 Арабияны юсюнден билдириу: деданлы
кериуанла, Арабияны къырларында кече
къалыгъыз!
14 Тейманы жеринде жашагъанла! Суусап
болгъанлагъа суу элтип барыгъыз; къачхынчыланы алларына ётмек бла чыгъыгъыз.
15 Нек десегиз ала къылычладан къачып
келедиле, къынындан чыгъарылгъан къылычдан, тартылгъан садакъдан, ачы урушдан къачып келедиле.
16 Раббий манга былай айтханды: «Жалчыны жыл санауу бла энтта бир жылдан
Кедарны битеу махтаннганы жокъ боллукъду.
17 Кедар улуланы батыр садакъчыларындан жаланда бир азы сау къаллыкъды».
Алай айтханды Исраилни Раббий Аллахы.

Иерусалимни юсюнден билдириу
Кёрюнюу Кёрюнюучю ёзенни юсюнден билдириу: сизге не болгъанды,
барыгъыз да юйлени башларына чыгъарча?
2 Дауурлу шахар, къозгъалыучу, къууанч
этиучю шахар! Сени къырылгъанларынг
къылыч бла ёлтюрюлмегендиле неда урушда ёлмегендиле.
3 Сени башчыларынг барысы да бирге
къачхандыла, садакъларын жюрюталмай
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жесир болгъандыла; сенде табылгъанла барысы да, не узакъгъа къачхан эселе да, жесир болгъандыла.
4 Ол себепден айтама: къоюгъуз мени,
мен ачы жилярыкъма; мени жапсарыргъа
кюрешмегиз, мени халкъым чачылгъанды.
5 Бийибиз, Кьудуретли Раббийден, Кёрюнюу Кёрюнюучю ёзеннге къалабалыкъ, хорланыу эмда къатышлыкъ кюн келеди, шахарны къабыргъалары оюллукъдула, къычырыкъ тауушла таулагъа жетерикдиле.
6 Эламлыла садакъ орунларын юслерине
тагъып, тачанкалары бла атлылары бла келдиле, Кырны адамлары да кьалкьанларын
тутуп, хазыр турдула.
7 Сора ма, сени эм иги ёзенлеринг тачанкаладан толдула, атлы аскер да шахарны къабакъларыны алларында тизилип тохтады.
8 Раббий Яхуданы къорууламай къойду.
Ол кюнде Агъач тоханада къалгъан запас
сауутлагъа ышандыгъыз.
9 Дауутну шахарыны къабыргъаларында
оюлгъан жерле кёп болгъанын кёрдюгюз
эмда тёбеннги кёлде суу жыйдыгъыз.
10 Сора Иерусалимде юйлени санап, шахарны къабыргъасын бек этер ючюн ол юйлени буздугъуз
11 Эмда эки къабыргъаны арасында эски
кёлню сууун сакълар жер ишледигиз. Муну
этген Аллахха уа ышанмадыгъыз, муну эрттеден Буюргъаннга эс бёлмедигиз.
12 Бийибиз, Къудуретли Раббий ол кюнде
сизни жиляп сарнаргъа, чачларыгъызны
къыркъып, зыбыр кийим киерге чакъырды.
13 Алай болгъанлыкъгъа, жарыкъсыз эмда
къууанасыз! Тууарла соясыз, къойла кесесиз; эт ашайсыз, чагъыр ичесиз эмда:
«Ашайыкъ, ичейик, нек десегиз тамбла ёллюкбюз», – дейсиз.
14 Къудуретли Раббий манга айтханды,
мен да аны къулакъларым бла эшитгенме:
«Бу терслигигиз сиз ёлгюнчю да кечиллик
тюйюлдю», – деп айтханды Бийибиз, Къудуретли Раббий.
15 Бийибиз, Къудуретли Раббий манга былай айтханды: «Патчахны ёзюрю, тохананы
таматасы Себнагъа бар да анга былай айт:
16 “Сени мында ненг барды эмда мында
киминг асыралгъанды, сен мында къаяны
тешип, кесинге къабыр орун нек этесе? Сен
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бийик жерде кесинге къабыр орун этесе,
къаяны тешип кесинге мекям ишлейсе”.
17 Эй, кючлю адам! Ма, Раббий сени сермеп, мындан бар кючю бла атарыкъды.
18 Сени чулгъап тюйюмчек этерикди эмда
сени кенг жерге атарыкъды; сен анда ёллюксе, сени аламат файтонларынг да анда
къаллыкъдыла. Сен жюйюсханынгы юйюне бедишлик келтиргенсе.
19 Тюртюп, сени къуллугъундан тайдырлыкъма, сени даражангы тюшюрлюкме.
20 Сора ол кюнде Мен къулуму, Хелкия
улу Элякимни чакъырып,
21 Сени кийимлеринги анга кийдирликме,
сени бел бауунгу анга къысарыкъма, сени
эркинлигинги да аны къолуна берликме;
сора ол, Иерусалимде жашагъанлагъа да,
Яхуданы юйюрюне да аталыкъ этерикди.
22 Дауутну юйюню ачхычларын да аны боюнуна тагъарыкъма; ол ачса, бир киши да
жабалмаз, ол жапса, бир киши да ачалмаз.
23 Мен аны къаты къангагъа урулгъан чюй
кибик бек этерикме; эмда ол кесини атасыны юйюрюне уллу даражалы боллукъду.
24 Аны атасыны юйюрюню битеу ауурлугъу – сабийлерини, туудукъларыны ауурлукълары да – тазладан аякълагъа дери,
битеу гитче юй сауутла да анга тагъылырыкъдыла.
25 Ол кюнде, – дейди Къудуретли Раббий –
Къаты къангагъа урулгъан чюй къымылдарыкъды, сынып тюшерикди, битеу анга тагъылгъан жюк да жоюллукъду». Раббий
къалай айтхан эсе, алай боллукъду.

Тир шахарны ахыры
Тирни юсюнден билдириу: Таршишни кемечилери жилягъыз, нек десегиз сизни гаваныгъыз бузулгъанды, юйле
жокъдула. Киттимни жеринден сизге алай
айтылып билдирилгенди.
2 Тенгиз жагъада жашагъанла, тенгизден
ётгенле байыкъдыргъан Сидонну саудюгерлери, тынгылап туругъуз!
3 Шихорну мирзеую, Нил сууну ёзенинде
битген тирлик кемеле бла тенгизледен ётюп,
Тирге ахча тапдыра эди эмда Тир миллетлени базары эди.
4 Уял, Сидон! Нек десенг эй, тенгиз боюнундагъы къала, тенгиз былай айтады: «Мен
къозлаудан аурумагъанма, сабий тапма-
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гъанма, уланла асырамагъанма, къызла ёсдюрмегенме».
5 Тирни юсюнден хапар Мисирге жетген
заманда мисирлиле жунчурукъдула.
6 Таршишге кёчюгюз, тенгиз жагъада жашагъанла, сарнагъыз!
7 Бурун заманладан бери тургъан, уллу
къууанч этиучю шахарыгъыз бумуду? Аны
аякълары аны узакъ къыраллада жерлеширге элтип барадыла.
8 Тир тажла кийдиргенди, аны саудюгерлери бийле, аны алышчы-беришчилери да
жерни белгили адамлары эдиле. Да сора
Тирге къажау бу затны ким хазырлагъанды?
9 Муну Къудуретли Раббий хазырлагъанды, Тирни ариулугъу бла махтаныуун саулай ыйлыкъдырыр ючюн эмда жерни битеу
белгили адамларын чёкдюрюр ючюн.
10 Таршишни халкъы, жерингден Нил суу
кибик ёт, сизни бир киши да тыярыкъ тюйюлдю.
11 Раббий Кесини къолун тенгизни юсюне
узатып, патчахлыкъланы титиретгенди, Кенанны къалалары бузулсун деп, буйрукъ
бергенди.
12 «Сидонну халкъы, бедишлик болгъан
къыз, сен энди къууанч этерик тюйюлсе!
Тур, Киттимге бар, алай болгъанлыкъгъа
санга анда да тынчлыкъ боллукъ тюйюлдю», – дегенди.
13 Халдеяны жерине къарагъыз! Ол халкъ
энди жокъду. Ассириялыла ол къыралны
кийик жаныуарлагъа бергендиле. Шахарны
алыр ючюн башняла къурагъандыла, аны
тоханаларын тонагъандыла, шахарны оюп
къойгъандыла.
14 Таршишни кемелериндегиле, сарнагъыз!
Сизни бек къалагъыз Тир чачылгъанды.
15 Мындан сора Тир жетмиш жылгъа – бир
патчахны ёмюрюне – унутуллукъду. Жетмиш жыл озгъандан сора уа, Тирге, саякъ
къатыннга жырда айтылгъанча боллукъду:
16 «Унутулгъан саякъ къатын! Къыл къобузунгу ал, шахарны тёгерегине айлан, ариу
сокъ, кёп жыр айт, сени эслерине тюшюрсюнле».
17 Жетмиш жыл озгъандан сора, Раббий
Тирге эс бёллюкдю; сора ол, саякъ тиширыуча жангыдан ахча табып башларыкъды
эмда дунияны битеу патчахлыкълары бла
саякълыкъ этерикди.
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18 Алай болгъанлыкъгъа, Тирни сатыуалыу этип саякълыкъдан алгъан хайыры,
Раббийни сыйына берилип турлукъду.
Аны гёзенлеге жыйып, аллындан кирит
салып турлукъ тюйюлдюле; нек десегиз
аны сатыу-алыу этип алгъан хайыры Раббийни аллында къуллукъ этгенлеге берилип турлукъду, ала тойгъунчу ашарыкъдыла эмда аланы ариу кийимлери боллукъду.

Раббий дунияны айыбына тюбетирикди
Ма, Раббий жерни халек этеди эмда
аны битимсиз этеди, аны сыфатын
тюрлендиреди эмда анда жашагъанланы
жер-жерлеге чачады.
2 Халкъгъа не болса, дин къуллукъчугъа
да ол боллукъду; къулгъа не болса, аны бийине да ол боллукъду; къарауашха не болса,
аны бийчесине да ол боллукъду; алыучугъа
не болса, сатыучугъа да ол боллукъду;
ёнгкюч алыучугъа не болса, ёнгкюч бериучюге да ол боллукъду; процентге алыучугъа
не болса, процентге бериучюге да ол боллукъду.
3 Жер саулай халек этилликди, саулай тоналып чачыллыкъды; нек десегиз Раббий
алай буюргъанды.
4 Жер къуруп, къуу болады, дуния жарсып, бушман болады, дунияны халкъындан
ёрге кётюрюлгенле къарыусуз боладыла.
5 Адамла жерни харам этгендиле; нек
десегиз ала Аллахны законларындан чыкъгъандыла, жорукъларын малтагъандыла,
ёмюрлюк кесаматын бузгъандыла.
6 Аны ючюн жер налат болуп жоюлгъанды эмда анда жашагъанла азап чегедиле;
аны ючюн жерде жашагъанла кюйдюрюледиле эмда аз адам къалады.
7 Жангы чагъыр тауусулады; жюзюм терек мууал болады; жюреклеринден къууаныучула барысы да ахтынадыла.
8 Дауурбасланы жарыкъ тауушлары тохтагъанды; тойчу-оюнчуланы дауурлары тыннганды, лираланы жарыкъ тауушлары шош
болгъанды.
9 Энди чагъыр ичип жырламайдыла; ичгичилеге ичги ачы болуп къалгъанды.
10 Оюлгъан шахар бош къалады, битеу
юйлени эшиклери жабылыпдыла, кирирге
амал жокъду.
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11 Адамла базарлада чагъыр излеп къычырадыла, къууанчны белгиси къалмагъанды;
жерни хар тюрлю жарыкълыгъы узакъгъа
кетгенди.
12 Шахар хужу къалгъанды, къабакълары
да бузулгъандыла.
13 Зейтун терекни къагъып, битимлерин
тюшюрген заманда тирликни жыйып бошагъандан сора, аны бутакъларында бир аз
кёгет къалгъаны кибик, жерни ортасында,
халкъланы арасында да алай боллукъду.
14 Сау къалгъанла ауазларын кётюрюп,
къууанып къычырлыкъдыла, кюн батхан
жанында жашагъанла Раббийни уллулугъуна хайран болуп, къычырыкъ этерикдиле.
15 Аны ючюн кюн чыкъгъан жанында жашагъанла, Раббийге махтау салыгъыз, тенгиз жагъада жашагъанла, Исраилни Раббий
Аллахыны атына махтау салыгъыз.
16 Биз жерни этеклеринден: «Хакъ Болгъаннга махтау болсун!» деген зикирле
эшитебиз. Мен а: «Ой мен жарлы, ой мен
жарлы! Башым палахха къалды! Сатлыкъ
адамла (халкъыбызны) сатадыла, тохтамай
сатадыла.
17 Жерде жашагъанла, сизни къоркъуу алады, сизге уру къазылгъанды эмда тузакъ салыннганды!
18 Ол заманда палахны хапарындан къоркъуп къачханла уругъа жыгъыллыкъдыла,
урудан чыкъгъанла да тузакъгъа тюшерикдиле; нек десегиз кёкде суу ырхы къабакъла
ачыллыкъдыла, жерни мурдорлары да титирерикдиле», – деп айтама.
19 Жер жарылып чачылады, жер къаты
тебеди!
20 Жер эсирген адамча тентирейди, чырпы къошча къымылдайды, аны законсузлугъу боюнуна ауур жюк болуп турады; ол
жыгъыллыкъды, энди къобарыкъ да тюйюлдю.
21 Ол кюнде Раббий кёкледеги кючлеге
кёкде, жерни патчахларына да жерде азап
берликди.
22 Сора барысы да жыйылып, уругъа атылгъан тутмакълача тюрмеге салынырыкъдыла, кёп кюнледен сора уа барысы да азап
чегерикдиле.
23 Сора ай къызарып къаллыкъды, кюн да
уяллыкъды; нек десегиз Къудуретли Раббий,
Сион тауда бла Иерусалимде патчахлыкъ
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этерикди, Аны аламатлыгъы халкъыны таматаларыны алларында кёрюнюрюкдю.

Раббийни жазыкъсыныууна махтау
Я Раббий! Мени Аллахым – Сенсе;
Сени кётюрлюкме, атынга уллу махтау саллыкъма; нек десенг Сен сейирлик
иш этгенсе, бурундан буюргъанларынгы
саулай тюз ниет бла толтургъанса.
2 Сен шахарны таш тёбе этгенсе, бек къаланы да оюп къойгъанса. Шахарда тоханала
ёмюрге да жоюлгъандылаa; жангыдан къураллыкъ тюйюлдюле.
3 Ол себепден, къарыулу халкъла Санга
махтау саллыкъдыла; кюйсюз миллетлени
шахарлары Сенден къоркъурукъдула.
4 Нек десенг жарлыны кирир жери, факъырны такъырлыкъда заманында къысылыр жери – Сенсе, борандан къоруулаучу,
иссиликде салкъынлыкъ бериучю – Сенсе;
нек десенг зулмучуланы чамланыулары
къышхыb боран кибикди,
5 Суусуз къуу жерде иссилик кибикди.
Сен душманланы къутурууларын тохтатырыкъса; булут салкъынлыгъы бла иссиликден къутхаргъанча, Сен да ол кюйсюз адамланы жырлауларын алай тохтатханса.
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Раббийни хазырлагъан тою
6 Сора

Къудуретли Раббий бу (Сион) тауда битеу миллетлеге эски, сайлама чагъырладан эм татымлы ашарыкъладан уллу сыйлау этерикди.
7 Битеу халкъланы жабып тургъан жабыуну, битеу миллетлени юслерине жабылгъан
кисейни бу тауда жокъ этерикди.
8 Ёлюм ёмюрге да жокъ этилликди. Раббий Аллах хар бетден жилямукъланы сюртюрюкдю эмда битеу жерни башында Кесини халкъындан бедишни кетерликди, нек
десегиз Раббий алай айтады.
9 Сора ол кюн былай айтырыкъдыла: «Ма,
Ол бизни Аллахыбызды! Биз Анга ышаннганбыз, Ол бизни къутхарды! Ол – Раббийди, биз Анга ышаннганбыз; Аны къутхарыууна къууанып сюйюнейик!»
a Шахарда тоханала ёмюрге да жоюлгъандыла: неда
«Тыш къыраллыланы тоханалары шахарда ёмюрге да
(боллукъ тюйюлдюле)».
b къышхы: неда «къабыргъа(гъа ургъан)».
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Раббий Моабны айыбына тюбетирикди
10 Нек

десегиз Раббийни къолу бу тауну
юсюнде къаллыкъды, Моаб а кесини жеринде, салам тууар бокъда малтаннганыча,
малтанырыкъды.
11 Моаб къолларын жюзюучю жюзерге
жайгъанча бокъ уруда жайса да, Раббий
аны ёхтемлигин аны къолларыны хыйлачылыгъы бла чёкдюрлюкдю.
12 Раббий шахарынгы бийик бегиген къабыргъаларын оюп, жер бла тенг этерикди, аланы жерге атып, топуракъгъа чачарыкъды.

Къууанчлы зикир
Ол кюн Яхуданы жеринде бу зикирни айтырыкъдыла: «Бизни шахарыбыз кючлюдю, нек десегиз Раббий бизни
къабыргъача, къалача къоруулайды.
2 Къабакъланы ачыгъыз, хакъ кертини
тутуучу тюзлюклю халкъ кирсин.
3 Раббий! Сен, таукел этип, Санга ышанып тургъан адамгъа толу ырахатлыкъ бересе.
4 Ёмюрде да Раббийге ышаннганлай туругъуз; нек десегиз Раббий Аллах бизни
ёмюрге да къоруулаучу къаяды.
5 Раббий бийикде жашагъанланы чёкдюрюп, кючлю шахарларын жокъ этерикди;
аны жерге атып, топуракъгъа чачарыкъды.
6 Аны оюлгъанларын аякъла – жарлыланы
бла факъырланы аякълары – малтарыкъдыла.
7 Тюзлюклюню жолу сыйдамды; эй, Хакъ
болгъан! Сен тюзлюклюню жол ызын тюзетесе.
8 Раббий, биз Сени хукмуларынгы жолунда барып, Санга ышанып тургъанбыз!
Жаныбыз Сени атынга эмда Сени эсибизде
тутаргъа итиннгенлей турады.
9 Мени жаным хар кече сайын Сени бла
болургъа сюеди, мени рухум да хар эрттен
сайын Санга итинеди. Сени хукмуларынг
жерде толтурулгъан заманда, дунияда жашагъанла тюзлюкге юйренедиле.
10 Огъурсуз адамгъа мархамат этилсе, ол
тюзлюк этерге юйренирик тюйюлдю, тюзлюклюлени жерлеринде аманлыкъ этип
турлукъду эмда Раббийни уллулугъун ангыларыкъ тюйюлдю.
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чыучу левиатан жилянны, бюгюлюп къынгыр жюрюучю левиатан жилянны урлукъду, тенгиздеги аждагъанны да ёлтюрлюкдю.
2 Ол кюнде Раббий: «Мени сюйген жюзюм бахчамы юсюнден зикир айтыгъыз.
3 Ол жюзюм бахчаны сакълаучу Раббий –
Менме, аны тохтамай сугъарыучу – Менме;
анга бир киши да заран этмез ючюн, Мен
аны кече да, кюн да къоруулап турама.
4 Мени чамланыуум озгъанды. Алай болгъанлыкъгъа, жюзюм бахчам кёкенле бла
шинжиле чыгъарса, Мен анга къажау уруш
бла барып, аны саулай кюйдюрюп къоярыкъма.
5 Огъесе Менден жакъчылыкъ излесин,
Мени бла жарашыулукъ этсин, хау, Мени
бла жарашыулукъ этсин.
6 Келир заманда Якъупну юйюрю тамырланырыкъды, Исраил чагъып жетек иерикди; дунияны кесини битимлеринден толтурлукъду».
7 Раббий Исраилни уруучуланы ургъанычамы ургъанды аны? Аны ёлтюрюучюлени
ёлтюрюлгенлеричамы ёлтюргенди аны?
8 Анга хукму этгенди, жеринден къуууп
кёчюргенди; кюн чыгъыш жел ургъан кюндеча аны кючлю жели бла къыстагъанды.
9 Аны ючюн Якъупну юйюрюню законсузлугъу кечилликди. Аны гюняхыны кетерилиуюню толу хайыры бу боллукъду: ол
(мажюсю тейрилеге) къурман этилиучю
жерлени ташларын ууатылгъан тытыр кибик этерикди; не Ашераны идоллары, не
(Баалгъа) ладан ийис чыгъарылыучу жерле
къаллыкъ тюйюлдюле.
10 Бегиген шахар адамсыз къалгъанды,
къуу жерча бош, иесиз журт болгъанды.
Анда бузоу отларыкъды, анда жатып, тереклени жетеклерин ашарыкъды.
11 Бутакъла къуругъанда сындырыллыкъдыла, тиширыула келип, ала бла от этерикдиле. Бу, оюмсуз халкъ болгъаны себепли,
аны Жаратхан (Аллах) анга мархамат этерик тюйюлдю, аны Болдургъан (Аллах) анга
шафауат кёргюзтюрюк тюйюлдю.
12 Эй, Исраил улулары! Ол кюн Раббий
баргъан Евфрат суудан Мисирни суууна дери, ындыр басып будайны жыйгъанча, сизИсраилни къутхарылыуу
ни бир-бир жыярыкъды.
13 Сора ол кюн уллу сур быргъы согъулОл кюнде Раббий кесини къатдырылгъан уллу, кючлю къылычы бла къа- лукъду, Ассирияны жеринде жоюлгъанла

11 Раббий! Сени къолунг азап берирге
кётюрюлген эсе да, огъурсузла аны кёрмейдиле. Сени халкъынг ючюн къалай тырмашханынгы кёрюп айыплы болсунла; Сени
душманларынгы от кюйдюрюп бошасын.
12 Раббий! Сен бизге ырахатлыкъ берликсе; нек десенг битеу ишлерибизни бизге
къурагъан – Сенсе.
13 Раббий Аллахыбыз! Бизге Сенден башха бийле бийлик этип тургъандыла; алай
болгъанлыкъгъа биз жаланда Сени атынгы
таныйбыз.
14 Ол бийле ёлгендиле, энди жашамайдыла; ауангыла къобарыкъ тюйюлдюле. Сен
аланы айыпларына тюбетип, жокъ этгенсе,
эсгертилиулерин саулай тохтатханса.
15 Раббий, Сен миллетибизни кёбейтгенсе, миллетибизни кёбейтип махтаулу болгъанса, хар жанында жерибизни чеклерин
кенгертгенсе.
16 Раббий! Къыйынлыгъында миллетибиз
Сени излегенди; Сени азабынг анга жетген
заманда, ол кесин жууашдырып, Сенден
тилек этип тургъанды.
17 Бууаз къатын къозлаудан ауругъан заманында, къыйналып къалай къычырыкъ эте
эсе, биз да Сени аллынгда алай болуп къалгъан эдик, Раббий.
18 Бууаз эдик, къыйнала эдик, сабий орунуна жел таба эдик, биз жерге къутхарыу
келтиралмай эдик, дунияда жашарыкъ биреуню да туудурмадыкъ.
19 Раббий, Сени ёлгенлеринг тирилликдиле, аланы мыллыклары ёлюмден къобарыкъдыла. Топуракъны тюбюнде жатханла! Уяныгъыз эмда къууанчдан жырлагъыз. Сени
чыгъынг эрттеннги чыкъгъа ушайды, жер да
ёлгенлени туудурлукъду».
20 Эй халкъым, бар, мекямларынга кир,
эшиклеринги къылычын сал, Раббийни чамланыуу озгъунчу бир аз кезиучюкге бугъун.
21 Нек десегиз ма, Раббий жерде жашагъанлагъа законсузлукълары ючюн азап берирге Кесини мекямындан чыгъып келеди,
жер да жутхан къанын ачарыкъды эмда
анда ёлтюрюлгенлени энди жашырып къоярыкъ тюйюлдю.
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да, Мисирни жерине къысталгъанла да Ие- рукъ, бир аз андан, бир аз мынданa», – дейрусалимге къайтып, сыйлы тауда Раббийге диле.
11 Алай болсун. Раббий бу халкъгъа ангысеждагъа барлыкъдыла.
лашынмагъан сёзле бла башха миллетлени
Эфрайимге азап берилликди
тиллери бла сёлеширикди.
12 «Ма ырахат жер, арыгъанла ырахатланЭфрайимли эсиргенлени махтаннган
венокларына (Самария шахаргъа) па- сынла!» эмда «Ма, солуу жер!» – деп айтлах! Аны аламат ариулугъу мууал болуп тур- ханды. Алай болгъанлыкъгъа, ала тынгыгъан гюлге ушайды. Чагъыргъа хорлатхан- ларгъа сюймегендиле.
13 Ол себепден, Аллахны алагъа айтхан
ланы битимли ёзенни башында орнатылсёзю буду: «Буйрукъ юсюне буйрукъ, буйгъан шахарларына палах!
2 Ма, Раббийни кючлю эм батыр адамы рукъ юсюне буйрукъ, жорукъ юсюне жобарды. Сакъ жауун жаууп буз ургъанча, бо- рукъ, жорукъ юсюне жорукъ, бир аз андан,
ран халек этгенча неда жерни басаргъа уллу бир аз мындана». Алай бла ала барып, сыртырхы келгенча ол Самарияны къолу бла ларына жыгъылып, жаралы боллукъдула,
тузакъгъа тюшюп, жесир болуп къаллыкъжерге атарыкъды.
3 Эфрайимли эсиргенлени махтаннган дыла.
14 Аны ючюн, хыликке этиучюле, Иерусавеноклары аякъ тюп болуп малтанылимде болгъан бу халкъны оноучулары,
рыкъды.
4 Битимли ёзенни башында орнатылгъан Раббийни сёзюне тынгылагъыз!
15 Сиз: «Биз ажал бла келишиу этгенбиз,
шахарны аламат ариулугъу мууал болуп
тургъан хансха ушайды. Заманындан алгъа ахырат бла да кесамат этгенбиз. Ол себепбишген инжир кёгетни кёрген адам аны ли, уллу палах къыралдан ётгенде бизге жеюзюп алып ашагъанча ол шахаргъа да алай терик тюйюлдю, нек дегенде алдауубуз бла
ышыкъ тапханбыз, ётюрюгюбюз бла кесиболлукъду.
5 Ол кюн Къудуретли Раббий Кесини хал- бизни букъдургъанбыз», – дейсиз.
16 Ол себепден, Раббий Аллах былай айтакъыны сау къалгъанларына ариу венок
эмда аламат таж боллукъду.
ды: «Ма, Мен Сионда къаты бегиген мур6 Раббий хукму этерге орунунда олтур- доргъа ташны, сыналгъан ташны, багъалы
гъан сюдюге тюзлюк сезим берликди, душ- мюйюш ташны салама. Анга ийнаннган
маннга къажау шахарны къабакъ аллында адам айыплы боллукъ тюйюлдю.
17 Сора тюз хукмуну мурдоргъа ёлчелеучю
уруш этгенлеге да батырлыкъ берликди.
жип, тюзлюкню да отвес этерикме. Келлик
Яхудагъа келлик палах
палах буз ургъанча ышыгъыгъызны жоя7 Алай болгъанлыкъгъа, ала да чагъырдан рыкъды, къутургъан суу басханча бугъунууэсирип, ичгиден ары-бери тентиредиле. чу жеригизни да жокъ этерикди».
18 Сизни ажал бла келишиуюгюз бузулДин къуллукъчу да, файгъамбар да ичгиден
эсиредиле, чагъырдан сылхыр болуп, ич- лукъду, ахырат бла кесаматыгъыз да чыдагиден ары-бери тентиредиле. Кёрюнюу кё- яллыкъ тюйюлдю. Уллу палах къыралдан
рюулеринде жангыладыла, хукму этиуле- ётгенде, сиз аякъ тюпде малтанырыкъсыз.
19 Ол ётген заманларында, сизни тутарыкъринде абынадыла.
8 Аланы битеу столлары къусулгъан жий- ды, кюндюз да кече да келликди. Бу билиргенчли затладан толудула, таза жерлери дириуню ангылагъанны уллу къоркъуу алжокъду.
лыкъды.
9 «Раббий кимни юйретирге сюеди, бил20 Аякъларыгъызны узатыргъа жатхан жедириуюн кимге ангылатады? Аналарыны ригиз асыры къысха боллукъду, чулгъаныргъа
сютлерин ичерге жангы къойгъан, эмчек- да жууургъаныгъыз асыры тар боллукъду.
21 Нек десегиз Раббий Перасим тауда къаден айырылгъан сабийлегеми?
10 Нек десегиз Аны битеу айтханы буйрукъ
a Бу аятладагъы хыликке сёзле чюйютча «Сав-ласав,
юсюне буйрукъ, буйрукъ юсюне буйрукъ, сав-ласав,
кав-лакав, кав-лакав, зеер-шам, зеер-шам»
жорукъ юсюне жорукъ, жорукъ юсюне жо- болуп, гитче сабийни жабы-жубуна ушайдыла.
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жау тургъаныча къажау турлукъду, Гибеон
ёзенинде чамланнганыча чамланырыкъды;
Аны иши сейир болса да, ол ишни этерикди, Аны мураты таша болса да, ол муратны
жашаугъа саллыкъды.
22 Энди хыликке этмегиз, алайсыз бугъоуларыгъыз андан да къаты къысарла; нек десегиз мен Бийибиз Къудуретли Раббийден,
битеу жер башын къырып бошаргъа бегим
этилгенди деп эшитгенме.
23 Къулагъыгъызны ийилтигиз да, мени
ауазыма тынгылагыз; эсигизни бёлюгюз да,
мени сёзюмю эшитигиз.
24 Жер ишлеучю адам урлукъ себер ючюн
жерин хар заманда да сюрюпмю, бараза
этипми, тырнаууч этипми турады?
25 Угъай. Ол жерни сыйдамлайды, андан
сора гинни урлугъун чачады, тминни урлугъун себеди, будайны тизгин-тизгин себеди, арпаны анга жараулу жерде, полбаны уа
сабанны къыйырында себеди.
26 Аллай жорукъгъа аны Аллахы юйретеди; Ол анга акъыл береди.
27 Гинни каток бла тюймейдиле, тминни
да ындыр басыучу чарх бла малтамайдыла,
алай а гинни таякъ бла къагъадыла, тминни
да чыбыкъ бла.
28 Мирзеуню ындыр этип сууурадыла,
алай а тохтамай къазыкъ бла къакъмайдыла; аны атла бла, ындыр басыучу чархла бла
малтайдыла, аны уугъан а этмейдиле.
29 Бу акъылны да Къудуретли Раббий береди. Аны оноулары аламатдыла, Аны акъылманлыгъы уллуду.

Иерусалимге келлик палах
Аллах: «Ариелге, Дауут анда жашагъан Ариелa шахаргъа палах! Жылына жыл къошугъуз; байрамларыгъызны
этигиз!
2 Алай болгъанлыкъгъа, Мен Ариелге
азап берликме, анда жиляу бла тарыгъыу
боллукъду; ол Манга къурман этилиучю
жерни ожагъыча боллукъду.
3 Мен аскерле бла сени тёгерегингден аллыкъма, топуракъ жолла ишлеп, сени тёгерегинден къысарыкъма, санга къажау башняла саллыкъма.

29

a Ариел: Иерусалим. Ариел сёзню магъанасы – «Аллахха къурман этилиучю жерни ожагъы».
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4 Сен ыйлыкъдырыллыкъса, жер тюбюнден сёлешип, топуракъ тюбюнден тунакы
таууш этериксе, ауазынг да ауангыны ауазыча жерден чыгъарыкъды, сен топуракъ
тюбюнден шыбырдап сёлешириксе.
5 Сени кёп душманларынг ууакъ букъуча,
аланы кюйсюз аскерлери да жел учуруп
чачхан къууукъча боллукъдула. Билмей тургъанлай, бек къысха заманчыкъгъа».
6 Къудуретли Раббий санга кёкню кюкюретип эмда жерни тепдирип, кючлю ауазы
бла, бораны бла, бургъан жели бла эмда барын да кюйдюрюп бошаучу жаннган оту
бла азап берликди.
7 Сора Ариелге къажау уруш этген кёп
миллетле, анга эмда къаласына уруш этип
къыйынлыкъ бергенлени барысы да тюшча,
кече кёрюннген кёрюнюуча боллукъдула.
8 Ач адамны тюшюнде аш ашагъанча
кёрюнюп, уяннганында уа ачлай къалгъаны
кибик, суусап адамны да тюшюнде суу ичгенча кёрюнюп, уяннганында уа суусапдан
термилгенлей тургъаны кибик, Сион таугъа
къажау къазауат этген ол кёп миллетлеге да
тамам алай боллукъду.
9 Жунчуп, сылхыр болугъуз; кёзюгюзню
сокъур этигиз, кёрмесин; чагъыр ичмей эсиригиз, ичги ичмей тентирегиз.
10 Нек десегиз файгъамбарла, Раббий сизге жукълатыучу рух ийгенди, боллукъну
билиучюле, сизни да башларыгъызны жапханды.
11 Битеу бу кёрюнюу сизге мухур салыннган китапны сёзлери кибик боллукъду. Китапны окъуй билген адамгъа берип: «Муну окъурмуса?» – деселе, ол: «Окъуяллыкъ
тюйюлме, нек десегиз анга мухур салыныпды», – дер.
12 Сора китапны окъуй билмеген адамгъа
берип: «Муну окъурмуса?» – деселе, ол:
«Окъуй билмейме», – деп, жууап берир.
13 Раббий былай айтады: «Бу халкъ Манга
ауузу бла жууукълашады эмда Мени тили бла
сыйлы кёреди, аны жюреги уа Менден узакъды, аланы Манга хурмет этиулери да адамладан юйреннген фарызларындан келеди.
14 Ол себепден, Мен энтта бу халкъгъа,
болмагъанча сейир-тамаша иш этерикме,
алай бла аны акъылманларыны акъылманлыкълары жоюллукъду, аны ангылаулу адамларыны да ангылаулары тас боллукъду».
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15 Ниетлерин Раббийден жашырыргъа кюрешгенлеге, ишлерин къарангыда этгенлеге
эмда: «Бизни ким кёрлюкдю? Бизни ким
танырыкъды?» – деп айтханлагъа палах!
16 Къалай оюмсузлукъду! Къошунчу топуракъ бла тенгнге саналырмы? Ишленнген зат
аны ишлегеннге: «Мени ол ишлемегенди», –
деп айтырмы? Сурат да аны ишлеген устагъа:
«Ол бир зат ангыламайды», – деп айтырмы?
17 Энтта бир аз, бек аз замандан сора Ливанны агъачы битимли жер боллукъду, битимли жер да энтта агъачха айланырыкъды.
18 Сора ол кюнде сангыраула китапны сёзлерин эшитирикдиле, сокъурланы кёзлери
да мутхузлукъну бла къарангылыкъны ичинден кёрюп башларыкъдыла.
19 Термилгенле да Раббийге бекден бек
сюйюнюрюкдюле, жарлы адамла да Исраилни Сыйлысына къууанч этерикдиле.
20 Нек десегиз зулмучу адам жоюллукъду,
хыликке этиучю да тас боллукъду, аманлыкъны жакълаучула барысы да къурутуллукъдула.
21 Ала бир сёз айтып, адамны кесини
ишинде терс кёргюзтедиле, шахарны сюдюнде сюдюге тузакъ къурайдыла, ётюрюк
айтып, терслиги болмагъан адамны эркинлигинден къуру этедиле.
22 Ол себепден, Ибрахимни жулгъан Раббий, Якъупну юйюрюню юсюнден былай айтады: «Энди Якъуп айыплы боллукъ тюйюлдю, энди аны бети да уялырыкъ тюйюлдю.
23 Кесини сабийлерин, Мен къолум бла
жаратханланы кёргенде, Мени атымы сыйлы кёрлюкдюле, хау, Якъупну Сыйлысын
сыйлы кёрлюкдюле эмда Исраилни Аллахына хурмет этерикдиле.
24 Ол заманда рухлары бла ажашып айланнганла хакъ кертини билликдиле, тарыгъып
тургъанла да юйретиуюме бойсунурукъдула».

Мисирден болушлукъ излемегиз
Раббий былай айтады: «Бойсунмаучу
уланла! Сизге палах! Мени ниетлерими тюйюл, кеси ниетлеригизни къурайсыз,
Рухум ыразы болмагъан келишиуле этип,
гюняхларыгъызны юсюне гюнях къошасыз.
2 Манга сормай Мисирге барасыз, фыргъаунну къоруулауун излеп, Мисирни ауанасыны тюбюнде ышыкъ жер табаргъа умут
этесиз.
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3 Алай болгъанлыкъгъа, фыргъаунну къоруулауу сизге бедиш келтирликди, Мисирни ауанасыны тюбюнде къысылыр жеригиз
да ыспассызлыкъ келтирликди.
4 Нек десегиз оноучуларыгъыз Соанда
болуп, келечилеригиз да Ханесге баргъан
эселе да,
5 Ала барысы да айыплы боллукъдула,
нек десегиз алагъа болушалмазлыкъ халкъгъа жалынчакъдыла. Мисирден не болушлукъ, не хайыр боллукъ тюйюлдю, жаланда
айып бла бедиш боллукъду.
6 Негевдеги улоу хайыуанланы юсюнден
билдириу: Яхуданы келечилери Негевден –
асланла, уу жилянла эмда учуучу жилянла
жашагъан къыйын, азаплы жерден – ётедиле. Байлыкъларын эшеклени сыртларына,
хазналарын тюелени гуппурларына жюклейдиле эмда алагъа болушалмазлыкъ халкъгъа
элтедиле.
7 Нек десегиз Мисирни болушлугъу бош
эмда файдасыз боллукъду; ол себепден Мен
Мисирге “Эринчек Рахабa” – деп атагъан
эдим.
8 Энди бар, муну аланы алларында къангагъа сызлыкъ этип, китапха жаз, ол келлик заманда ёмюрлюк шагъат болсун.
9 Нек десегиз бу халкъ – бойсунмаучу
халкъды, ала ётюрюкчю сабийледиле, Раббийни законуна тынгыларгъа сюймеучю
сабийледиле.
10 Ала кёрюнюу кёрюучюлеге: “Кёрюнюу
кёрюуню къоюгъуз”, – дейдиле, файгъамбарлагъа да: “Бизге файгъамбарлыкъ этип
кертини айтмагъыз, бизге кёзбау сёзле айтыгъыз, ётюрюк айтыгъыз;
11 Жолдан кетигиз, жол ыздан тайыгъыз,
Исраилни Сыйлы Аллахын кёз аллыбыздан
кетеригиз”», – дейдиле.
12 Ол себепден, Исраилни Сыйлы Аллахы
былай айтады: «Сиз бу сёзню къабыл этмей, зорлукъгъа бла ётюрюкге ышанып таянасыз.
13 Бу терслигигиз сизге бийик къабыргъаны жарылгъаны кибик боллукъду. Аллай
къабыргъа, билмей тургъанлай, кёзню жумуп ачхынчы оюллукъду,
14 Сындырылып ууакъ сыныкъла болуп

a Рахаб: Мисирге символ ат. Магъанасы: «Боран» неда
«Махтанчакъ».
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къалгъан топуракъ сауут кибик боллукъду,
аны ууалгъанларында не от жагъадан от
алыргъа, неда суу орундан суу алыргъа
жараулу къошун сыныкъ табыллыкъ тюйюлдю».
15 Нек десегиз Исраилни Сыйлы Аллахы
Бийибиз Раббий былай айтады: «Сиз Манга
къайтышып, ырахат болуп турсагъыз эди,
къутхарыллыкъ эдигиз. Сизни кючюгюз,
тынч туруп, Манга ышаныуугъуздады; алай
болгъанлыкъгъа сиз унамай къойдугъуз.
16 Сиз: “Угъай, биз атлагъа минип къачарбыз”, – дегенсиз, алай бла сиз къачарсыз! “Биз атланы чапдырып, къачып кетербиз”, – дегенсиз, алай бла ызыгъыздан къуугъанла сизден да терк болурла!
17 Биреуленни къоркъутууундан мингигиз
къачар, бешеуленни къоркъутуундан барыгъыз да къачарсыз. Сау къалгъанларыгъыз,
тау башында белги къазыкъ кибик эмда дуппур башында байракъ кибик аз болурла».
18 Алай болгъанлыкъгъа, Раббий сизге шафауат этер ючюн мычып турады эмда ол
себепден сизге жазыкъсыныр ючюн тёзюп
турады; нек десегиз Раббий тюзлюклю Аллахды; Анга ышаннганла барысы да насыплыдыла!
19 Эй, Иерусалимде жашагъан Сионну халкъы! Энди жилярыкъ тюйюлсюз. Раббий
сизни жилягъан ауазыгъызны эшитгенинлей сизге мархамат этерикди эмда сизге болушурукъду.
20 Раббий сизге ётмек берирча къыйынлыкъ берликди, суу берирча жарлылыкъ
берликди. Алай болгъанлыкъгъа Ол, сизни
Устазыгъыз, энди сизден бугъунурукъ тюйюлдю, сиз Аны кёзлеригиз бла кёрюп турлукъсуз.
21 Сен онг жанына неда сол жанына тайсанг, сени ызынгдан: «Тюз жол буду, бу жол
бла бар», – деген ауазны эшитириксе.
22 Ол заманда сиз кюмюш бла тышланнган идолларыгъызны эмда алтын бла къапланнган статуяларыгъызны харамгъа санарыкъсыз; сиз аланы кирли затны атханча
атып: «Къорап кет мындан!» – дериксиз.
23 Раббий сени сабанынга сепген урлугъунга жауун берир эмда Ол жерден санга
чыгъаргъан мирзеу кёп эмда элпек болур;
ол кюнде сени сюрюулеринг эркин жайлыкълада отларыкъдыла.
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24 Сабан сюрюучю ёгюзле бла эшекле ындыр кюрек бла сууурулуп, тазаланнган тузлу аш ашарыкъдыла.
25 Къалала оюлуп кёпле да къырылгъан
кюнде, хар бийик таудан эм хар кётюрюлген дуппурдан баргъан суула агъарыкъдыла.
26 Айны жарыгъы кюнню жарыгъыча боллукъду, кюнню жарыгъы уа жарытханындан
жети кере жарыкъ боллукъду. Бир кюнню
жарыгъы жети кюнню жарыгъына тенг
боллукъду. Раббий Кесини халкъыны сыннган жерлерин байлагъан эмда Кеси анга
салгъан жараладан аны сау этген кюнюнде
алай боллукъду.
27 Ма, Раббий Кеси узакъдан келеди, Аны
чамланыууну оту жанады, тютюню къалынды, Аны ауузу ачыуланыудан толуду, Аны
тили да кюйдюрюп бошаучу от кибикди.
28 Раббийни тылпыуу тамакъгъа дери окъуна жетген, къутургъан суу кибикди; миллетлени элекден ётдюрюп, хайырсызланы
айырлыкъды, халкъланы ауузларына аланы
ажашдырыучу жюген тагъарыкъды.
29 Сиз а сыйлы байрам кечедеча зикир
айтырыкъсыз. Исраилни къоруулаучу къаяны – Раббийни – таууна сыбызгъы согъуп баргъанча, жюрегигизде къууанч боллукъду.
30 Раббий уллу ауазын эшитдирликди эмда
ачы чамланыуу бла, барын да кюйдюрюп
бошаучу отну жаннганы бла, сакъ жауун
бла, боран бла эм буз жаугъан бла къолуну
Къудуретин кёргюзтюрюкдю.
31 Ассирия Раббийни ауазын эшитип, къоркъуудан титирерикди. Раббий Ассирияны
таягъы бла урлукъду.
32 Раббий Ассирияны Кесини таягъы бла
къачан уруп азап берсе, Аны халкъы дауурбасланы бла лираланы согъарыкъды. Раббий сауутларын кётюрюп, ассириялылагъа
къажау уруш этерикди.
33 Тофетa кёпден бери хазырды, патчахха
хазырланып турады. Ол кенгди эм теренди; аны жанарыкъ жеринде отунла да, от
да кёпдюле. Раббийни юфгюрюую аны
жаннган кукурт ырхыча кюйдюрюп бошарыкъды.

a Тофет: мажюсю тейри Молекге адам къурман этилип
тургъан жер.
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Мисирге тюйюл, Раббийге ышаныгъыз

Тюзлюклю патчах

Болушлукъ излеп Мисирге баргъанлагъа палах! Ала Мисирни атларына
ышанадыла, тачанкаларыны кёплюгюне бла
атлы аскерлерини кючюне умут этедиле.
Исраилни Сыйлы Аллахына ышанмайдыла
эмда Раббийден болушлукъ тилемейдиле.
2 Раббий а терен акъыллыды. Ол аланы
башларына палах келтирликди, берген сёзюнден таярыкъ тюйюлдю; огъурсуз адамлагъа бла терслик этиучюлени болушлукъчуларына къажау турлукъду.
3 Мисирлиле Аллах тюйюлдюле, адамладыла; аланы атлары да рух тюйюлдюле, эт
бла сюекдиле. Раббий Кесини къолун узатырыкъды, болушуучу да абынырыкъды,
болушлукъ алгъанла да жыгъыллыкъдыла.
Ала барысы да бирге жоюллукъдула.
4 Раббий манга былай айтханды: «Аслан,
жаш аслан тутхан кийигини юсюнде туруп,
хырылдап тургъанда, бир къауум сюрюучю
да бирге чакъырылса, къычырыкълары аны
къоркъутурукъ тюйюлдю, аланы хахайларындан ол къачарыкъ тюйюлдю. Къудуретли Раббий Сион таугъа алай келликди
эмда ол дуппурну къоруулар ючюн, алай
къазауат этерикди.
5 Къанатлы балаларын къанатлары бла
жапханча, Къудуретли Раббий Иерусалимни юсюн алай жабарыкъды, аны къоруулап къутултурукъду, жазыкъсынып къутхарлыкъды».
6 Сиз, Исраил улулары, Аллахдан аллай
бир тайып тургъансыз, Анга къайтышыгъыз!
7 Ол кюн барыгъыз да алтын эмда кюмюш идолларыгъызны ташларыкъсыз, ол
идолланы къолларыгъыз бла этип гюнях
этгенсиз.
8 «Ассирияны хорларыкъ адамны къылычы тюйюлдю, аны жокъ этерик да адамны къылычы тюйюлдю. Ол къылычдан къачаргъа кюрешсе да, аны жаш адамлары жесирликге тюшюп къул боллукъдула.
9 Аланы къачып къутулур жерлери жокъ
этилликди, ала асыры къоркъгъанларындан кеслерини башчыларыны байрагъын
артларында къоюп къачарыкъдыла», – дейди оту Сионда, мыдыхы да Иерусалимде
болгъан Раббий.

Ма, патчах тюзлюк бла патчахлыкъ
этерикди, бийле да адиллик бла башчылыкъ этерикдиле.
2 Аланы хар бириси желден сакъланыргъа
ышыкъ кибик, борандан сакъланыргъа жер
кибик, къуу жерде баргъан суула кибик,
исси эм суусуз жерде бийик къаяны салкъыны кибик боллукъду.
3 Кёрюучюлени кёзлери жабылырыкъ тюйюлдюле, эшитиучюлени къулакълары да
эшитирикдиле.
4 Оюмсузланы акъыллары иги ойлашыргъа билликдиле, тилкъауланы тиллери да
ачыкъ-кесгин сёлеширикдиле.
5 Акъылсызгъа энди асыл адам дерик
тюйюлдюле, харам ниетлиге да, ол хурметли адамды деп айтырыкъ тюйюлдюле.
6 Нек десегиз акъылсыз адам магъанасыз
затны сёлешеди, аны жюреги да аманлыкъны ойлайды, ол законсузлукъ этип, Раббийни юсюнден жангылыч айтыргъа, ач
адамны ётмексиз къалдырыргъа, суусап
адамны да суусунун сыйырыргъа ойлашады.
7 Харам ниетли адамны амаллары амандыла, жарлы адамны сюд иши тюз болса да,
ол ётюрюк айтып аны жокъ этер ючюн
аман акъыл этеди.
8 Тюз оноучу уа тюзлюк этерге кюрешеди
эм этген тюзлюклю ишлери бла къаты турады.
9 Къайгъысыз тиширыула! Туругъуз, мени
ауазыма тынгылагъыз. Сагъышсыз къызла!
Мени сёзлериме къулакъ салыгъыз.
10 Артыгъы бла бир жылдан сора жунчурукъсуз, эй къайгъысыз къызла; нек десегиз
жюзюмню жыйыу тохтады, жыяргъа кёгет
боллукъ тюйюлдю.
11 Титирегиз,
къайгъысыз тиширыула!
Къоркъугъуз, сагъышсызла! Кийимлеригизни тешип, кесигизни кымыжа этигиз, беллеригизге зыбыр кийим къысыгъыз.
12 Ариу сабанла бла битимли жюзюм терекле къаран къалгъанларына,
13 Халкъымы жеринде кёкенле бла шинжиле ёсгенлерине, къууанчлы шахарны битеу жарыкъланыучу юйлери да оюлгъанларына кёкюреклеригизни тюйюп жилягъыз.
14 Нек десегиз тохана бош къаллыкъды;
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дауурлу шахарда адам къаллыкъ тюйюлдю;
Офел район бла къалауур къала да ёмюрге
дери дорбунла болуп къаллыкъдыла. Алада
кийик эшекле сюйюп айланырыкъдыла,
мал сюрюуле да отларыкъдыла.
15 Раббий бизге огъартындан Рухун къуйгъунчу алай болуп турлукъду. Сора къуу жер
терек бахча болуп къаллыкъды, терек бахчаны уа къалын агъачха санарыкъдыла.
16 Ол заманда бу къуу жерде тюзлюк бегирикди, битимли аулакъда да тюз хукму бардырылып турлукъду.
17 Тюзлюк мамырлыкъ келтирликди, тюз
хукмуну ахыры да ёмюрлеге да ырахатлыкъ
эмда къоркъуусузлукъ боллукъду.
18 Ол заманда Мени халкъым ырахат мекямлада, къоркъуусуз элледе, мамыр юйледе жашарыкъды.
19 Агъачны буз уруп аудурса да, шахар да
жер бла тенг болса да,
20 Насыплысыз сиз, сууу болгъан жерледе
урлукъ себиучюле эмда жайлыкъгъа ёгюзюгюзню бла эшегигизни эркин ийиучюле.

Аллахдан болушлукъ изленеди
Кесинг чачылып халек этилмеген
чачыучу санга палах, кесинг сатылмагъан сатхыч санга палах! Чачып халек
этиуюнгю бошагъан заманынгда, кесинг да
чачылып халек этилликсе; сатхычлыгъынгы тохтатхан заманынгда, сен да сатыллыкъса.
2 Я Раббий! Бизге жазыкъсын, Санга ышанып турабыз биз; танг аласындан башлап
бизге кюч берип тур, палах заманда да бизни къутхарып тур.
3 Сени кючлю ауазынгдан халкъла къачып тебиредиле; къажау тургъан заманынгда миллетле чачылып кетедиле.
4 Эй, миллетле! Урушда сыйырып алгъан
хазнагъыз тели кючюк ашап кетгенча жокъ
болады, хазнагъызны юсюне мача юйюрча
атыладыла.
5 Бийикледе жашаучу Раббий уллуду; Ол
Сионну адилликден бла тюзлюкден толтурлукъду.
6 Эй, Сион! Раббий ёмюрюнге къоркъуусузлукъ, хар жаны бла къутхарылыу, акъылманлыкъ эмда билим келтирликди; Раббийден къоркъмакълыкъ сени хазнанг боллукъду.
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7 Тынгыла! Миллетлени жигит адамлары
орамлада къалай къычырадыла, жарашыулукъну келечилери къалай ачы жиляйдыла!
8 Жолла боппа-бошдула, алада жолоучу
къалмады. Душман кесаматын бузгъанды,
шагъатланы сансыз этгенди, адамлагъа
хурмет этмейди.
9 Жер тарыгъады, къуруйду; Ливан айыплы болгъанды, мууалланнганды; Шарон
ёзен къуу жерге ушаш болуп къалгъанды;
Башан тийреде бла Кармел тауда да тереклени чапыракълары акъгъандыла.

Раббийни миллетлеге билдириую
10 «Энди

Мен турлукъма, энди къобарыкъма, энди кётюрюллюкме, – дейди Раббий.
11 – Сиз биченден къарынлы болгъансыз,
салам табарыкъсыз; тылпыуугъуз отча сизни кюйдюрюп бошарыкъды.
12 Сора халкъла кюйген тытырча, кесилип
отха атылгъан кёкен терекча кюйдюрюллюкдюле.
13 Узакъ къыралладагъыла, Мени не этеригиме тынгылагъыз; жууукъдагъыла, сиз
да Мени Къудуретими билигиз».
14 Сионда гюняхлылагъа къоркъуу киргенди; аллахсызланы къалтырау алгъанды,
ала: «Кюйдюрюп бошаучу отда бизден кимибиз жашаяллыкъды? Ёмюрлюкге жанып
турлукъ отда бизден кимибиз жашаяллыкъды», – дейдиле.
15 Тюз жолда жюрюучю, хакъ кертини айтыучу, зулмулукъ этип кесине хайыр алыргъа унамаучу, къолун улутхадан тыйыучу,
къан тёкгенлени сёзлерине къулакъ салмаучу, аманлыкъ этилгенин кёргенинде чыдаялмаучу адам а
16 Бийик жерледе жашарыкъды; аны сакъланыр жери, киши къатына баралмазлыкъ
чынгыл къаяда боллукъду; анга ётмек берилип турлукъду; аны ичер сууу тауусуллукъ
тюйюлдю.

Патчах Сионда
17 Патчахны

битеу ариулугъу бла кёрлюксе, аны хар жанына да жайылгъан къыралына къарарыкъса.
18 Озгъан къоркъууланы эсинге тюшюрюп:
«Халкъны санап, жасакъ жыйыучу къайдады? Къалаланы санаучу къайдады?» – деп
ойлашырыкъса.
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19 Мындан арысында кюйсюз халкъны,
иги эшитдирмей тунакы сёлешиучю, ангылашынмагъан къужур тилли халкъны кёрлюк тюйюлсе.
20 Сионнга къара, ол бизни байрам этерге
жыйылыучу шахарыбызды. Сени кёзлеринг,
Иерусалимни – ырахатлыкъны мекямын,
тепмезлик чатырны кёрлюкдюле; аны чюйлери бир заманда да чыгъарыкъ тюйюлдюле, аны бир жиби да юзюллюк тюйюлдю.
21 Уллу Раббий анда бизни бла боллукъду.
Ол жерде уллу суула, кенг каналла боллукъдула; ары къалакълы къайыкъ да кирлик
тюйюлдю, уллу кеме да ётерик тюйюлдю.
22 Нек десегиз хукмучубуз – Раббийди,
бизге закон бериучю – Раббийди, патчахыбыз – Раббийди. Ол бизни къутхарлыкъды.
23 Кемелеринги жыжымлары бош болгъандыла, мачталарыны тюплерин къаты
туталмайдыла эмда парусланы тартдыралмайдыла. Ол заманда душмандан къалгъан
уллу хазнаны юлешиу боллукъду, алай бла
ахсакъла окъуна жаудан къалгъан хазнадан
юлюш аллыкъдыла.
24 Анда жашагъанладан бир адам да: «Мен
ауруйма», – деп айтырыкъ тюйюлдю. Анда
жашагъан халкъны гюняхлары кечилликдиле.

Раббий миллетлени азапларыкъды
Эй миллетле, тынгыларгъа жууукъ келигиз, эй халкъла, къулакъ салыгъыз!
Жер да эм жерни башындагъыланы барысы
да, дуния да эм дунияда туугъанланы барысы да эшитсинле!
2 Нек десегиз Раббийни битеу миллетлеге
ачыуу чыгъады эмда аланы битеу аскерлерине чамланады. Ол аланы барысын да
жокъ этерикди, Ол аланы къырылыргъа буюргъанды.
3 Аланы ёлюклери жер-жерледе атылып
къаллыкъдыла, мыллыкларындан аман ийис
чыгъарыкъды, къанларындан таула жибирикдиле.
4 Кёкдеги затланы барысы да бузуллукъдула, кёк китап чулгъамча чулгъанырыкъды, битеу жулдузла да жюзюм терекни неда
инжир терекни чапыракъларыча къуруп
агъарыкъдыла.
5 «Мени къылычым кёкледе къандан къаннганды. Ма, ол къылыч Эдомгъа, Мен аны
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жоюлургъа буюргъан халкъгъа сюд этерге
энишге тюшерикди».
6 Раббийни къылычы къандан тойгъанды, къозуланы бла текелени жауларындан
бла къанларындан эмда къочхарланы бюйрек жауларындан семиргенди. Нек десегиз
Раббийни Босрада къурманы барды, Эдомну жеринде кёп адам къырыллыкъды.
7 Гаммешле да, бугъала бла ёгюзле да ала
бла бирге союллукъдула, жер да аланы къанларын ичип тоярыкъды, топуракъ да аланы
жаулары бла семирликди.
8 Нек десегиз Раббий Сион ючюн дерт
жетдирлик кюнюн эмда душманнга азап
берлик жылын белгилегенди.
9 Эдомну суулары чайыр болуп, топурагъы
да кукурт болуп къаллыкъдыла, сора аны
жери жаннган чайыр болуп къаллыкъды.
10 Чайыр не кюндюз, не кече ёчюллюк
тюйюлдю; аны тютюню ёмюрде да чыкъгъанлай турлукъду; тукъумдан тукъумгъа да
бош къалгъанлай турлукъду; ёмюрледен
ёмюрлеге да ол жерни юсю бла бир адам да
ётерик тюйюлдю.
11 Пеликан бла кирпи ол жерге ие боллукъдула; анда уку бла къузгъун жашарыкъдыла. Раббий Эдомну юсюне къалабалыкъ
жипни эмда бошлукъ отвесни саллыкъды.
12 Анда ала патчах деп атаяллыкъ бир асыл
адам да къаллыкъ тюйюлдю, оноучуларыны барысы да думп боллукъдула.
13 Эдомну тоханаларын чыгъана басарыкъды, аны бек къалаларын да мурса бла мант
хансла басарыкъдыла; сора ол чакъанланы
мекямлары, страусланы къысылыр жерлери болуп къаллыкъды.
14 Гиенала чакъанла бла тюбеше турлукъдула, кийик текеле да бир-бирлерине макъырышырыкъдыла. Анда кече жаныуар
солуп турлукъду эмда кесине тынчайыр жер
табарыкъды.
15 Анда учуучу жилян кесине уя этип, жумуртхала табарыкъды, гурт жатып, балала
чыгъарлыкъды эмда аланы кесини тюбюне
жыярыкъды. Анда къыртчыгъала да бирбирине жыйылыша турлукъдула.
16 Раббийни китабын тинтип окъугъуз. Ол
жаныуарладан бири да кем боллукъ тюйюлдю, барысы да хар бири тукъумуна кёре бирбирлерине кошулурукъдула. Раббий алай буюргъанды, Аны Руху да аланы жыярыкъды.
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17 Раббий алагъа не этеригин белгилер турлукъду. Ала къууанчлыкъ эмда жарыкъючюн чёп атханды, сызлыкъ тартып, къы- лыкъ табарыкъдыла, бушуула бла жарсыула
ралны аланы араларында юлешгенди, ала уа аладан узакъ боллукъдула.
ол жерлеге ёмюрлеге да ие болуп, анда туСанхериб Яхудагъа къажау уруш этеди
кумдан тукъумгъа жашарыкъдыла.
Яхуданы патчахы Хизкияны патчахРаббийни патчахлыгъы
лыкъ этиуюню онтёртюнчю жылынКъум тюз эмда къуругъан жер къуу- да, Ассирияны патчахы Санхериб, Яхуданы
анч этерикди, аулакъ сюйюнюп нар- бек къалаларына къажау уруш бла барып,
цисча чагъарыкъды.
ол къалаланы алгъанды.
2 Хар жаны да гюлледен толлукъду эмда
2 Сора баш командирин уллу аскер бла
къууаннганындан байрам этип къычыр- бирге Лакишден Иерусалимге, Хизкия патлыкъды. Аулакъ Ливанны агъачыча ариу, чахха ийгенди. Баш командир суу баргъан
Кармел таууча эмда Шарон ёзенича аламат къырыкъ огъаргъы кёлге акъгъан жерде,
боллукъду. Адамла Раббийни аламатлыгъын, быстыр жуууучуланы жерлерине баргъан
Аллахыбызны уллулугъун кёрлюкдюле.
жолда тохтагъанды.
3 Къарыусуз болуп къалгъан къолланы
3 Аны бла сёлеширге тохананы таматасы
кючлендиригиз, къалтырагъан тобукъланы Хилкия улу Элияким, патчахны къагъытда къарыулу этигиз.
чысы Шебна, архив къуллукъчусу Асаф улу
4 Жунчуп къалгъанлагъа: «Кючлю болу- Йоах чыкъгъандыла.
4 Сора баш командир алагъа былай айтгъуз, къоркъмагъыз! Ма, Аллахыгъыз келеди. Ол душманнга дерт жетдирип, азап бе- ханды: «Хизкиягъа былай айтыгъыз: уллу
рирге келеди, сизни уа къутхарлыкъды», – патчах, Ассирияны патчахы былай айтады:
“Сен, болушур деп, кимге ышанып тураса?
деп айтыгъыз.
5 Ол заманда сокъурланы кёзлери ачыл5 Уруш планларынг эмда кючюнг бош
лыкъдыла, сангырауланы къулакълары да сёзледен башха зат тюйюлдю деп ойлайма.
эшитип башларыкъдыла.
Алай бла, сен манга кажау къозгъалырча,
6 Ол заманда ахсакъ адамла буулача ча- кимге ышанаса?”
6 Сен Мисирге, ол сыннган къамиш табышырыкъдыла, тилсизле да къууанып
жырларыкъдыла; нек десегиз къуу жерде якъгъа таяныргъа умут этесе, анга уа ким
шаудан суула, аулакъда да баргъан суула таянса да аны къолуна кирир эмда къолун
жаралы этер. Мисирни патчахы фыргъачыгъарыкъдыла.
7 Къызгъан къум – кёл, суусуз жер да – ууннга, анга ышаннганланы барысына да
суу чыкъгъан жер, чакъанла жашаучу жер – алайды.
7 Манга: “Раббий Аллахыбызгъа ышанамырды, ханс да къамиш бла тростник болуп
быз биз” дей эсенг а, сора Хизкия буздуркъаллыкъды.
8 Ол заманда аны юсю бла жол, уллу жол гъан къурман этилиучю жерле бла табыныубарлыкъды, анга сыйлы жол деп аталлыкъ- чу дуппурла Аныкъыла тюйюлмю эдиле
ды. Харам адамла ол жол бла жюрюрюк да? Яхудагъа бла Иерусалимге: “Жаланда
тюйюлдюле. Ол жол бла (жаланда тюзлюк- Иерусалимдеги къурман этилиучю жерде
лю адамла) жюрюрюкдюле. Ала сынамсыз табыныгъыз деп айтмагъанмы эди да?”
8 Алай эсе, мени жюйюсханым бла, Ассиболсала да, ажашырыкъ тюйюлдюле.
9 Ол жолда аслан боллукъ тюйюлдю, рияны патчахы бла келишиу эт. Мен санга
жыртхыч жаныуар да ары ёрлерик тюйюл- эки минг ат берирме, сен алагъа минерге
дю, ол анда табылгъан да этерик тюйюлдю. анча атлы табармыса?
9 Сен мени аскер башчыларымдан бирин
Ол жол бла, жаланда башлары жулуннган
да хорлаяллыкъ тюйюл эсенг, сора Мисирадамла жюрюрюкдюле.
10 Сора Раббий къутхаргъанла къайты- ни ат аскерине бла тачанкаларына ышанып
рыкъдыла, къууанып къычыргъан ауазла турургъа къалай болаллыкъса?
10 Мен бу жерни чачаргъа Раббийни буйбла Сионнга келликдиле, ёмюрлюк зауукълукъ да аланы башларына таж болгъанлай ругъу болмаймы келгенме да? Раббий ма-
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нга: ”Ол жерге чабыуул этип, аны чач деп
айтханды”», – деп сёлешди.
11 Сора Элияким да, Шебна да, Йоах да
баш командирге: «Биз къулларынга арамей
тилде сёлеш, нек десенг биз ангылайбыз,
бизге чюйют тилде сёлешме, алайсыз шахарны къабыргъаларында тургъан халкъ
сени айтханларынгы ангылап къоярыкъды», – дегендиле.
12 Баш командир а: «Мени жюйюсханым бу
сёзлени жаланда сизни жюйюсханыгъызгъа
бла сизге айтыргъамы ийгенди да? Угъай,
шахарны къабыргъаларында олтургъан адамлагъа да айтыргъа ийгенди, ала да сизни бла
бирге кеслерини тезгеклерин ашарыкъдыла
эмда сийдиклерин ичерикдиле», – дегенди.
13 Сора баш командир туруп, чюйют тилде уллу ауаз бла былай айтханды: «Уллу
патчахны, Ассирияны патчахыны сёзюне
тынгылагъыз!
14 Патчах былай айтады: “Хизкия сизни
алдамасын, нек десегиз ол сизни къутхараллыкъ тюйюлдю.
15 Хизкияны: ‘Раббийге ышанып туругъуз,
Раббий бизни къутхарлыкъды, бу шахар Ассирияны патчахыны къолуна бериллик тюйюлдю’”, – деп айтханына ийнанмагъыз.
16 Хизкиягъа тынгыламагъыз; нек десегиз,
Ассирияны патчахы былай айтады: “Мени
бла жарашыгъыз, шахардан мени аллыма
чыгъыгъыз, сора бир заманнга хар биригиз
да кесигизни жюзюм бахчаларыгъызны
жюзюмлерин, инжир тереклеригизни инжирлерин ашап турурсуз эмда кесигизни
суу орунугъуздан ичип турурсуз.
17 Ахырында мен келип, сизни, сизни жеригизча жерге, мирзеулю эмда жангы чагъырлы жерге, мирзеулю эмда жюзюм бахчалы жерге кёчюрюрме”.
18 “Раббий бизни къутхарлыкъды”, – деп,
Хизкия сизни алдамасын. Башха миллетлени тейрилерини бири кесини жерин Ассирияны патчахыны къолундан къутхаргъанмыды?
19 Хаматны бла Арпадны тейрилери къайдадыла? Сефарвайимни тейрилери къайдадыла? (Хорланнгандыла!) Самарияны тейрилери аны мени къолумдан къутхаргъанмыдыла?
20 Ол халкъланы тейрилеринден, кеси жерин мени къолумдан къайсы тейри къут-
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харгъанды? Да сора Раббий Иерусалимни
мени къолумдан къалай къутхарыр?» – деп
сёлешгенди.
21 Иерусалимни адамлары уа тынгылап,
бир сёз да айтмай тургъандыла, нек десегиз
Хизкия: «Анга жууап бермегиз», – деп алагъа буйрукъ этген эди.
22 Сора тохананы таматасы, Хилкия улу
Элияким, патчахны къагъытчысы Шебна,
архив къуллукъчусу Асаф улу Йоах бушуудан кийимлерин жыртып Хизкиягъа баргъандыла эмда баш командирни айтхан сёзлерин анга айтып бергендиле.

Хизкия Иешая файгъамбарны болушлугъун
излейди
Хизкия патчах, муну эшитгенинде,
бушуудан кесини кийимлерин жыртханды, сора юсюне зыбыр кийим кийип,
Раббийни юйюне баргъанды.
2 Сора тохананы таматасы Элиякимни
да, патчахны къагъытчысы Шебнаны да,
тамата дин къуллукъчуланы да, барысыны
да юслеринде зыбыр кийимлери бла, Амоз
улу Иешая файгъамбаргъа ийгенди.
3 Ала келип Иешаягъа: «Хизкия былай
айтады: “Бу кюн бизге бушуу, азап эмда бедишлик кюндю; нек десенг тууарыкъ сабийле аналарыны къарынларындан чыгъар
жерлерине жетгендиле, къозлаудан къутулургъа уа аналаны кючлери жокъду.
4 Раббий Аллахынг баш командирни айтхан сёзлерин эшитир эсе уа. Аны иеси,
Ассирияны патчахы аны жашау бериучю
Аллахны хыликке этерге ийгенди. Раббий
Аллахынг ол эшитген сёзле ючюн чамланыр эсе уа. Энди сау къалгъанларыбыз
ючюн тилек эт”», – деп айтхандыла.
5 Алай бла Хизкия патчахны жумушчулары Иешаягъа келгендиле.
6 Иешая да алагъа: «Жюйюсханыгъызгъа
былай айтыгъыз: – Раббий былай айтады:
“Ол сен эшитген сёзледен, Ассирияны патчахыны къуллукъчуларыны Манга айтхан
аман сёзлеринден къоркъма.
7 Ма, Мен Ассирияны патчахына жарсытыучу рух иерикме, ол (къоркъуу) хапар
эшитирикди эмда кесини къыралына къайтырыкъды. Сора Мен аны ёз къыралында къылыч бла ёлтюртюрюкме”, – деп айтады», –
дегенди.
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8 Сора баш командир къайтып, Ассирияны патчахын Либнагъа къажау уруш эте
тургъанлай тапханды; нек десегиз аны Лахишден кетгенин эшитген эди.
9 Ассирияны патчахы, Кушну патчахы
Тирхакъа анга къажау уруш башлагъанды
деп хапар эшитген эди. Андан сора ол Хизкиягъа былай айтдырыргъа келечиле ийген
эди:
10 «Яхуданы патчахы Хизкиягъа былай айтыгъыз: “Сен Анга ышанып тургъан Аллахынг сени алдамасын. ‘Иерусалим Ассирияны патчахыны къолуна берилмез’, – деп
ойлама.
11 Ассирияны патчахлары битеу къыраллагъа не этгенлерин, аланы къалай чачханларын сен эшитгенсе. Сен къутулурма депми ойлайса?
12 Мени аталарым чачхан халкъланы тейрилери аланы къутхаргъанмыдыла? Гозан,
Харан, Ресеф шахарланы, Телассарда жашагъан Эден улуланы къутхаргъанмыдыла?
13 Хаматны бла Арпадны патчахлары къайдадыла? Сефарвайим шахарны патчахы
къайдады? Хенаны бла Иууаны патчахлары
къайдадыла?”»

Хизкия патчахны тилеги
14 Сора Хизкия келечилени къолларындан

къагъытны алып, аны окъугъанды, андан
сора Раббийни юйюне баргъанды эмда ол
къагъыт чулгъамны ачып, Раббийни аллына салгъанды.
15 Сора Хизкия Раббийден тилек этип,
былай айтханды:
16 «Исраилни Аллахы, Къудуретли Раббий, Сен керубланыa юсюнде олтураса! Сен
бирсе, жерни битеу патчахлыкъларыны Аллахы – Сенсе. Кёкню да, жерни да Сен жаратханса.
17 Я Раббий, къулакъ сал, тилегими къабыл эт; Раббий, кёзлеринги ачып къара эмда
Санхерибни сёзлерин эшит. Ол Санга – жашау бериучю Аллахха – аман айтдырыргъа
адамла ийгенди.
18 Я Раббий! Кертиси бла да Ассирияны
патчахлары битеу ол къыралланы эмда аланы жерлерин чачхандыла.
19 Аланы тейрилерин отда кюйдюргендиa Керубла: уллу мёлекле.
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ле; алай а ала Аллах тюйюл эдиле, адамны
къоллары ишлеген таш бла агъач затла эдиле, ол себепден аланы жокъ этгендиле.
20 Я Раббий Аллахыбыз, энди бизни Ассирияны патчахыны къолундан къутхар;
сора жерни битеу патчахлыкълары, Раббий,
Сен – бир Аллах болгъанынгы билирле», –
деп, тилек этгенди.

Раббий Иешая файгъамбарны ауузу
бла жууап этеди
21 Сора Амоз улу Иешая Хизкиягъа хапар
ийип, былай айтханды: «Сен Исраилни
Раббий Аллахындан Санхерибден келген
хапар ючюн тилек этгенсе.
22 “Ма, аны юсюнден Раббий айтхан сёз: –
эй, Ассирияны патчахы! Сионну таза къызыb сени сансыз этерикди, сени хыликке
этерикди, Иерусалимни къызыb сени ызынгдан башын булгъап кюллюкдю.
23 Сен кимни ыспассыз этип, кимге аман
айтханса? Кимге ауазынгы кётюргенсе, ёхтемленип кёзлеринги алай бийикге кимге
кётюргенсе? Исраилни Сыйлы Аллахына
алай этгенсе!
24 Сен къулларынгы ауузлары бла Раббийге къажау сёлешип: ‘Мен кёп тачанкаларым
бла тауланы башына, Ливанны къабыргъаларына чыкъгъанма, аны уллу кедр тереклерин, аны сайлама кипарис тереклерин
кесгенме, аны эм бийик таууну башына
чыкъгъанма, аны эм къалын агъачына киргенме.
25 Къуюла къазып, суу ичгенме; Мисирни
битеу сууларына киргенме, ала мени аякъ
ызларымдан къуруп къалгъандыла деп айтаса’.
26 Сен эшитмегенмисе Мен муну эрттеден
этгеними? Бурун заманладан жоралагъан
затымы энди толтурама: кючлю шахарланы
бузуп, таш тёбеле этип къойгъаным бла толтурама.
27 Ол шахарланы адамлары къарыусуз болуп къалгъандыла, титирейдиле эмда ыйлыгъып къалгъандыла. Ала аулакъда ёсген
жаш кырдыкча, чорбатлада ёсген, баш къусхунчу кюйюп къалгъан хансча болуп къалгъандыла.

b Сионну таза къызы, Иерусалимни къызы: Иерусалимни халкъы.
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28 Мен сени къайда олтуруп тургъанынгы,
къайры кирип чыкъгъанынгы, Манга къажау болуп къутургъанынгы да билеме.
29 Манга къажау болуп къутургъанынг эмда кесинге асыры бек базгъанынг Мени
къулагъыма жетгенди. Аны ючюн Мен сени
бурунунга ыргъагъымы саллыкъма, сени
ауузунга да жюгеними саллыкъма эмда
сени бери келген жолунг бла артха къайтарлыкъма.
30 Хизкия, ма санга илишан: быйыл, былтырдан къалгъан мирзеуню ашарыкъсыз,
экинчи жыл а кеси аллына битген мирзеуню ашарыкъсыз; ючюнчю жылда уа урлукъ
себериксиз эмда тирлик жыярыкъсыз, жюзюм бахчала орнатырыкъсыз эмда аланы
кёгетлерин ашарыкъсыз.
31 Ол заманда Яхуданы юйюрюнден сау
къалгъанлары энтта тюбюне тамыр иерикдиле эмда башында битим келтирликдиле.
32 Нек десегиз сау къалгъанла Иерусалимден, къутхарылгъанла да Сион таудан чыгъарыкъдыла”. Къудуретли Раббий муну
этерге къаты бегим этгенди.
33 Ол себепден, Раббий Ассирияны патчахыны юсюнден былай айтады: “Ол бу шахаргъа кирлик тюйюлдю, ары садакъ окъ
атарыкъ тюйюлдю, уруш сауутла бла анга
жууукълашырыкъ тюйюлдю, шахарны къабыргъаларыны тёгерегинде къалау ишлерик тюйюлдю.
34 Бери келген жолу бла ызына къайтырыкъды, бу шахаргъа уа кирлик тюйюлдю –
дейди Раббий.
35 – Мен Кесим ючюн эмда къулум Дауут
ючюн бу шахарны къорууларыкъма эмда
къутхарлыкъма”».
36 Сора Раббийни мёлеги тюшюп, Ассирияны ыстауатында жюз сексен беш минг
адамны къыргъанды. Эрттенликде къопханла ёлгенлени мыллыкларын кёргендиле.
37 Алай бла Ассирияны патчахы Санхериб
кетип Нинебагъа къайтханды эмда анда
къалгъанды.
38 Бир жолда Санхериб кесини тейриси
Нисрохну юйюнде табыннган заманда, аны
эки жашы Адраммелех бла Шаресер аны
къылыч бла ёлтюргендиле, кеслери уа Арарат жерине къачып кетгендиле. Сора аны
ючюнчю жашы Эсархаддон аны орунуна
патчах болгъанды.

ИЕШАЯ 38,13

Хизкияны аурууу
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Ол кюнледе Хизкия ёлюр ауруудан
ауругъан эди. Амоз улу Иешая файгъамбар аны кёре келгенди эмда: «Раббий
былай айтады: “Юйюрюнге осуят эт, нек
десенг сен сау боллукъ тюйюлсе, ёллюксе”», – дегенди.
2 Ол заманда Хизкия (жатхан жеринде)
къабыргъагъа бурулуп, Раббийден:
3 «Я Раббий! Тилейме, мен Сени бетинги
аллында тюз эмда таза жюрегим бла жюрюгеними, Сени ыразы этген затланы этип тургъанымы, энди эсинге тюшюр», – деп, тилек
этгенди. Сора ачы жиляп башлагъанды.
4 Ол заманда Иешаягъа Раббийни сёзю
берилип, былай айтылгъанды:
5 «Бар, Хизкиягъа айт: сени атанг Дауутну Раббий Аллахы былай айтады: “Мен
сени тилегинги эшитгенме, сени жилямукъларынгы кёргенме, ма, Мен сени жашауунга онбеш жыл къошарыкъма.
6 Сени да, бу шахарны да Ассирияны патчахыны къолундан къутхарлыкъма эмда бу
шахарны къорууларыкъма.
7 Раббий айтхан сёзюн толтурлугъуна ма,
санга Раббийден илишан.
8 Ма, мен кюнню озгъан ауанасын, Ахазны атлауучларындан он атлаууч артха къайтарама”». Сора кюнню ауанасы озгъан атлауучларындан он атлаууч артха къайтханды.
9 Яхуданы патчахы Хизкия ауруп сау болгъандан сора быланы жазгъанды:
10 «Мен кесиме: мен жашаууму жарымында ахыратны къабакъларындан ётерге керекме; мени жашау жылларымы къалгъаны сыйырылады деген эдим.
11 Мен Раббийни, сау жашагъанланы жеринде Раббийни кёрлюк тюйюлме; дунияда
жашагъанланы арасында энди адам да кёрлюк тюйюлме.
12 Мени мекямым сюрюучюню къошуча
жеринден кетерилип, менден алынды. Мен
жашаууму чепкен согъуучу кибик чулгъадым, Раббий мени чепкенден кесип алгъанча этди. Сен мени дуниядан кетересе деп,
мен кече да, кюн да сакълай эдим.
13 Мен сау кечени танга дери сакълай эдим;
Раббий мени битеу сюеклерими аслан кибик сындыра эди. Сен мени дуниядан кетересе деп, мен кече да, кюн да сакълай эдим.

ИЕШАЯ 38,14
14 Мен зурнук кибик, къарылгъач кибик
жюуюлдей эдим, кёгюрчюн кибик ынчхай
эдим. Мени кёзлерим мудах болуп кёкге къарай эдиле. “Я Раббий! Мен такъырлыкъдама; мени къутхар”.
15 Мен не айтайым? Раббий манга айтханды, Ол айтханыча да этгенди. Жаным сынагъан къыйынлыкъны эсимде тутуп, ёмюрюмю битеу къалгъан жылларын бойсунуп
ашырлыкъма.
16 Раббий! Адамла бу затла бла жашайдыла,
мени рухум да былада жашау табады. Сен
мени сау этгенсе, манга жашау бергенсе.
17 Ма, уллу къыйынлыкъ кёргеним манга
игиликге болду. Сен мени жанымы жоюлуу
урудан къутхардынг, мени битеу гюняхларымы узакъгъа атханса.
18 Нек десенг Санга шукъур этиучю ахырат тюйюлдю, Санга махтау салыучу да
ёлюм тюйюлдю, Сени хакъ кертинге ышанып туруучула къабыргъа тюшгенле тюйюлдюле.
19 Бюгюн мен этгенимча саула, жаланда саула шукур этедиле Санга. Сени хакъ кертинги ата сабийлерине билдирип турлукъду.
20 Раббий мени къутхарлыкъды; сора биз
битеу жашау кюнлерибизде Раббийни юйюнде къыл къобуз таууш бла махтау зикирле айтып турлукъбуз».
21 Иешая Хизкиягъа: «Инжирлени сыгъып, мырзайын жарангы юсюне салсынла.
Сора сау боллукъса», – деген эди.
22 Хизкия уа: «Мен (сау болуп,) Раббийни
юйюне жюрюрюгюме не илишан берилликди?» – деген эди.

Хизкияны акъылсызлыгъы
Ол заманда Бабилни патчахы, Баладан улу Меродак-Баладан Хизкиягъа
салам къагъыт да, саугъала да ийгенди; нек
десегиз Хизкияны ауруп сау болгъанын
эшитген эди.
2 Хизкия ол саугъалагъа къууаннганды
эмда Меродах ийген адамлагъа кесини патчахлыгъыны хазналарын кёргюзтгенди: кюмюшюн, алтынын, ариу ийисли затларын,
ариу ийисли багъалы майларын, кесини
битеу сауут-саба сакъланнган юйюн эмда
аны битеу хазналары жыйылыучу жерледе
болгъан затларын кёргюзтгенди. Хизкия
кесини юйюнде да, кесини битеу патчах-
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лыгъында да алагъа кёргюзтмеген бир заты
да къалмагъанды.
3 Сора Иешая файгъамбар Хизкия патчахха келгенди эмда анга: «Ол адамла санга
не айта эдиле? Ала къайдан келген эдиле?» –
деп соргъанды. Хизкия уа: «Ала манга узакъ
жерден, Бабилден келген эдиле», – дегенди.
4 Сора Иешая : «Ала сени тоханангда не
зат кёрген эдиле?» – деп соргъанды. Хизкия да: «Мени битеу тоханамда болгъан
затланы кёргендиле; мени битеу хазналарым жыйылыучу жерледе, мен алагъа кёргюзтмеген бир зат да къалмагъанды», – дегенди.
5 Иешая Хизкиягъа: «Къудуретли Раббийни сёзюне тынгыла:
6 “Ма, аллай кюнле келликдиле, ол кюнледе сени тоханангда битеу ненг бар эсе да,
сени ата-бабаларынг бюгюннге деричи не
жыйгъан эселе да, барысын да Бабилге алып
кетерикдиле, бир зат да къаллыкъ тюйюлдю – дейди Раббий.
7 – Сенден туугъан, сен туудургъан уланларынгы бир къауумларын да алып кетерикдиле, ала Бабилни патчахыны тоханасында
евнухла боллукъдула”», – дегенди.
8 Сора Хизкия Иешаягъа: «Сен Раббийден алгъан бу сёз манга хайырды», – дегенди; нек десегиз ол: «Мени патчахлыкъ этген
кезиуюмде ырахатлыкъ бла къоркъуусузлукъ боллукъду», – деп ойлагъанды.

Жапсарыучу сёзле
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«Жапсарыгъыз, Мени халкъымы
жапсарыгъыз, – дейди бизни Аллахыбыз.
2 – Иерусалимни жюрегине жараулу айтыгъыз эмда анга кюреш заманы бошалгъанды деп, ол терсликлерини азабын чекгенди, кесини битеу гюняхлары ючюн Раббийни къолундан эки кере артыкъ азап
алгъанды деп билдиригиз».
3 Къычыргъанны ауазы: «Къум тюзде Раббийге жол хазырлагъыз, бизни Аллахыбызгъа къырлада тюз ызла этигиз;
4 Хар алаша жер толсун эм хар тау бла
дуппур алаша болсунла, къынгырлыкъла
тюзелсинле, чунгурлу жолла сыйдам болсунла.
5 Сора Раббийни аламатлыгъы кёрюнюрюкдю эмда хар адам Аллахны къутхарыуун
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кёрлюкдю; нек десегиз Раббий Кеси алай
айтханды», – дейди.
6 Ауаз: «Билдир!» – дейди. «Мен нени билдирейим?» – деп сорама. Ауаз да: «Адамла
барысы да ханс кибикдиле, аланы битеу
ариулукълары да аулакъда ёсген гюл кибикдиле.
7 Анга Раббийни тылпыуу ургъан заманда
ханс къуруйду, гюлю да мууал болады. Халкъ
да алай – хансды.
8 Ханс къуруйду, гюл мууал болады, бизни Аллахыбызны сёзю уа ёмюрде да турлукъду», – дейди.
9 Хайыр хапар билдириучю Сион, бийик
тауну башына чыкъ! Уллу къычырып айт,
хайыр хапар билдириучю Иерусалим! Ауазынгы кётюрт, къоркъма; Яхуданы шахарларына: «Ма, сизни Аллахыгъыз!» – деп айт.
10 Ма, Бийибиз Раббий кючю бла келеди,
Къудурети бла башчылыкъ этеди. Ма, Аны
саугъасы Аны биргесинеди, Аны берлиги
да Аны аллында келеди.
11 Раббий сюрюучюча Кесини сюрюуюн
кютерикди; къозуланы къолуна аллыкъды
эмда къоюнунда жюрютюрюкдю, ана къойлагъа да аяп, жол кёргюзтюрюкдю.
12 Тенгизни сууларын ууучу бла ким къотарып бошагъанды? Кёклени къарысы бла
ким ёлчелегенди? Жерни топурагъын ёлчеуге ким сыйындыргъанды? Тауланы базманда ким чекгенди, дуппурланы да базман
табакъгъа ким салгъанды?
13 Раббийни Рухуна Аны не этеригин ким
ангылатханды, Анга ким ой берип юйретгенди?
14 Раббий ким бла кенгешгенди эмда Анга
ким акъыл юйретгенди, тюзлюкню жолуна
Аны ким тюзетгенди, Аны билимге ким
юйретгенди эмда Анга акъылманлыкъны
жолун ким кёргюзтгенди?
15 Ма, миллетле челекден тамгъан тамычы
кибикдиле эмда базманда букъучукъгъа саналадыла. Ма, Раббий айрыкамланы къумну бюртюкчюгюнча кётюреди.
16 Къурман от этерге Ливанны кедр агъачы да жетерик тюйюлдю, битеу хайыуанлары да саулай кюйдюрюлюучю къурман
этерге жетерик тюйюлдюле.
17 Раббийни аллында битеу миллетле бир
зат да болмагъанча, Аны аллында бир къыйматлары да жокъду.

ИЕШАЯ 40,30
18 Алай бла Аллахны кимге ушатырыкъсыз сиз? Аны не зат бла тенглешдирликсиз?
19 Санагъатчы эритип къуюп идол этеди,
алтынчы да анга алтын суу ичиреди эмда
аны юсюне кюмюш сынжырчыкъла этип
тагъады.
20 Алай этерге къолундан келмеген адам а,
чиримеучю агъач сайлайды, бек туруучу
идол этдирир ючюн кесине уста санагъатчы
излейди.
21 Билмеймисиз да? Эшитмегенмисиз да?
Ауалдан сизге айтылмагъанмыды да? Жерни мурдорлары салыннгандан бери ангыламагъанмысыз да?
22 Бийикледе, жерни тёгерегинде олтуруп
тургъан – Раббийди, жерде жашагъанла уа
Анга мача кибикдиле. Ол кёклени жабыунуча жайгъанды, мекям этерге чатыр кергенча кергенди.
23 Олду – бийлени жукъгъа саналмагъан
адамла этип къойгъан, жерни сюдюлерин
да бош магъанасызла этип къойгъан.
24 Ала ёсюмлюклеча жерге орнатылгъанлай, себилгенлей, тёммеклери жерде тамырланнганлай, Аллах алагъа уф деп юфгюреди; сора ала къуруп къаладыла, жел да
аланы саламны элтгенча алып кетгенди.
25 «Сиз Мени кимге ушаталлыкъсыз, ким
бла тенглешдираллыкъсыз?» – дейди Сыйлы (Аллах).
26 Кёзлеригизни кёклени бийиклигине
кётюрюгюз да къарагъыз, аланы ким жаратханды? Жулдузланы санлары-санаулары
бла чыгъаргъан (Аллах) аланы хар бирине
да ат береди. Аны уллу Къудуретине эмда
кючлю къарыууна кёре аланы бири да тас
болмайды.
27 Эй, Якуп! Эй, Исраил! Сен: «Мени жолум Раббийден жашырылыпды, мени ишиме да эс бёлмейди», – деп нек айтаса?
28 Билмеймисе да? Эшитмегенмисе да?
Жерни этеклерин жаратхан ёмюрлюк Раббий Аллах арымайды эмда онгсуз болмайды. Аны акъылын тинтип къараргъа амал
жокъду.
29 Ол арыгъаннга кюч береди, онгсуз болгъанга да къарыу береди.
30 Жашла да арыйдыла эм къарыусуз болуп къаладыла, жигитле да абынып жыгъыладыла,

ИЕШАЯ 40,31
31 Раббийге ышаннганланы уа кючлери
жангырып турлукъду; къушлача къанатларын кётюрюп учарыкъдыла. Чабарыкъдыла – къарыусуз боллукъ тюйюлдюле, жюрюрюкдюле – арырыкъ тюйюлдюле.

Раббий Исраилге болушур
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ма. Мен сени кючлендирликме, ишексиз
санга болушурукъма эмда онг къолум бла
сени жакълап, хорлаучу этерикме.
11 Ма, санга ачыуланнганла барысы да
айыплы эм бедишлик болуп къаллыкъдыла, сени бла даулашханла жоюлуп, жокъ
болгъанча болуп къаллыкъдыла.
12 Санга къажау болгъан душманларынгы
излеп да табарыкъ тюйюлсе; сени бла кюрешгенле жокъ болуп, саулай жокъ болуп
къаллыкъдыла.
13 Нек десенг Сени Раббий Аллахынг –
Менме; сени онг къолунгдан тутуп турама,
санга: къоркъма, Мен санга болушама,
дейме.
14 Къурт Якъуп, Исраилни халкъы, къоркъма, Мен санга болушама, – дейди Раббий,
сени Жулуучу, Исраилни Сыйлысы.
15 – Ма, Мен сени жангы, жютю, тишли,
ындыр басыучу сауут этгенме; сен тауланы
ындыр басханча басып ууарыкъса, дуппурланы да къууукъ кибик этип къоярыкъса.
16 Сен аланы сууурлукъса, жел да аланы
алып кетерикди, бургъан жел аланы чачарыкъды; сен а Раббийни хакъындан къууанырыкъса, Исраилни Сыйлы Аллахы бла
махтанырыкъса.
17 Унукъгъанла бла жарлыла суу излейдиле, алай а табалмайдыла; аланы тиллери
суусапдан къуруйдула. Мен Раббий, аланы
тилеклерин къабыл этерикме, Мен Исраилни Аллахы, аланы атып къоярыкъ тюйюлме.
18 Жалан таулада баргъан суула, ёзенлени
арасында да шаудан суула чыгъарлыкъма;
къум тюзню кёл, къургъакъ жерни да шаудан суула чыкъгъан жер этип къоярыкъма.
19 Къум тюзде кедр, акация, мирт, зейтун
терекле орнатырыкъма; аулакъда нарат, чинар бла кипарис терекле ёсдюрлюкме.
20 Адамла муну кёрюп, муну Раббийни
кючю этгенин эслерикдиле эмда ойлап муну Исраилни Сыйлы Аллахы болдургъанын
ангыларыкъдыла.

(Раббий былай айтады:) «Мени аллымда, тенгиз жагъада жашагъанла,
тынып къалыгъыз, халкъла да кеслерини
кючлерин жангыртсынла; ала жууукълашсынла эмда: “Барыбыз да бирге сюдню аллына турайыкъ”, – деп айтсынла.
2 Кюнчыгъышдан тюзлюклю кишиниa
ким аякъландырып къуллукъгъа чакъыргъанды? Миллетлени аны эркинлигине ким
бергенди, патчахланы анга ким бойсундургъанды? Ол аланы къылычы бла букъу этип
къояды, садагъы бла жел алып айланнган
салам этип къояды.
3 Ол аланы ызларындан къууады, бир заманда да аягъы басмагъан жоллада ырахат
барады.
4 Муну алай ким этип толтургъанды?
Ауалдан башлап тукъумланы ким чакъыргъанды? Быланы барысын да этген Раббий –
Менме. Ауалда биринчи да – Менме, ахыргъы да – Менме».
5 Тенгиз жагъада жашагъанла кёрюп
къоркъдула, жерни этеклери титиредиле.
Ала жууукълашып, келдиле.
6 Хар ким кесини нёгерине болушады
эмда къарындашына: «Хайт де!» – дейди.
7 Темирчи магъадан эритиучюге кёл этдиреди, магъаданны чёгюч бла сыйдамлаучу да: «Тутурукъ иги этилгенди», – деп, тёшге уруучугъа кёл этдиреди эмда идолну бек
турурча чюйле бла бегитеди.
8 (Раббий былай айтады:) «Исраил, сен а
Мени къулумса, Якъуп, сени Мен сайлагъанма, сен Мени шуёхум Ибрахимни урлугъуса.
9 Мен сени жерни этеклеринден келтиргенме, аны къыйырларындан чакъыргъанма эмда санга: сен Мени къулумса, Мен
Раббий идоллагъа къажауду
сени сайлагъанма, сени атып къоярыкъ тюйюлме дегенме.
21 Сизни ишигизни кёргюзтюгюз, – дейди
10 Къоркъма, нек десенг Мен сени блама;
Раббий, – сизни шагъатлыкъларыгъызны
жунчума, нек десенг Мен сени Аллахынг- келтиригиз, – дейди Якъупну Патчахы.
22 Идолларыгъыз келсинле да не боллуa Тюзлюклю киши: Персияны патшахы Кореш (45:1-ге
гъун бизге айтсынла. Ауалда болгъан затлакъарагъыз).
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ны билдирсинле, биз эс берип тынгылайыкъ эмда ахырлары не боллугъун билейик,
неда келлик затланы бизге хапарласынла.
23 Идолла! Келлик заманда не боллугъун
айтыгъыз, сора биз сизни тейри болгъаныгъызны билирбиз. Барыбыз да жунчуп
къоркъурча, не бир игилик, неда бир аманлыкъ этигиз.
24 Алай болгъанлыкъгъа, сиз бир зат да
тюйюлсюз, бир зат да эталмайсыз. Сизге
табыныргъа сюйген адам жийиргенчлиди.
25 Мен шималдан бир адам къозгъагъанма, ол келеди; кюн чыкъгъан жанындан
Мени атымы айтып тилек этеди. Оноучуланы балчыкъны малтагъанча малтарыкъды
эмда къошунчу топуракъны ийлегенча ийлерикди.
26 Биз билирча, ауалдан башлап аны къайсыгъыз билдиргенди эмда ол болурдан
алгъа биз: ол кертиди дерча бизге ким айтханды? Алай а бир киши да айтмагъанды,
бир киши да билдирмегенди, бир киши да
сизни сёзлеригизни эшитмегенди.
27 Мен биринчи болуп Сионнга: “Ма, келдиле!” – дегенме эмда Иерусалимге хайыр
хапарчы бергенме.
28 Мен сизни жалгъан тейрилеригизге къарагъанма; араларында акъыл берип, Мени сорууларыма жууап бераллыкъ бири да
жокъду.
29 Ма, ала барысы да магъанасыздыла, бир
зат да эталмайдыла; аланы истуканлары
желдиле эм бош затладыла.

Раббийни къулу
Ма, Мени Къулум! Мен Аны жакълап
турама, Мен Аны сайлагъанма, Мени
жаным Анга ыразыды. Аны юсюне Мен
Рухуму саллыкъма, Ол миллетлеге тюз хукмуну келтирликди.
2 Къычырыкъ этерик тюйюлдю, ауазын
кётюрлюк тюйюлдю эмда ауазын орамлада
эшитдирлик тюйюлдю.
3 Эзилген къамишни сындырлыкъ тюйюлдю, тютюн этген кендирни ёчюлтюрюк
тюйюлдю; тюзлюк бла хукму этерикди.
4 Жер башында тюз хукмуну бегитгинчиге дери, Ол таукелсиз эмда онгсуз боллукъ
тюйюлдю. Тенгиз жагъада жашагъанла да
Аны юйретиуюне ышанырыкъдыла.
5 – Кёклени жаратып керген, жерни эм
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ИЕШАЯ 42,15

битеу андан чыкъгъан затланы жайгъан,
жерни башындагъы адамлагъа жашау берген эмда аны юсюнде жюрюгенлеге жан
тылпыу берген Раббий Аллах былай айтады:
6 – Мен, Раббий, Сени тюзлюк бла чакъыргъанма, Сени къолунгдан тутуп турлукъма эмда Сени сакъларыкъма, Сени
халкъгъа кесаматха, миллетлеге жарыкълыкъгъа салгъанма.
7 Сокъурланы кёзлерин ачарыкъса, тутмакъланы тутмакъдан чыгъарлыкъса, къарангыда олтургъанланы да тюрмеден чыгъарлыкъса.
8 Раббий Менме, Яхве – Мени атымды,
Мени аламатлыгъымы башхагъа, Мени махтаууму да идоллагъа берлик тюйюлме.
9 Ма, ауалдан не айтхан эсем да алай болгъанды, Мен энди жангы затланы да билдирликме; ала болурдан алгъа, Мен сизге
билдирликме».

Махтау зикир
10 Сиз,

тенгизде жюзюучюле да, тенгизледеги хар зат да, тенгиз жагъала эмда алада
жашагъанла да Раббийге жангы зикир айтыгъыз. Жерни тёрт къыйырындан Анга
жырла бла махтау салыгъыз.
11 Къум тюз да, андагъы шахарла да, Кедарны эллеринде жашагъанла да ауазларын
кётюрсюнле; Села шахарда жашагъанла да
къууанчдан жырласынла эмда тауланы башларындан къууанып къычырсынла.
12 Раббийге шукур этсинле эмда тенгиз
жагъада жашагъанла Аны махтауун билдирсинле.
13 Раббий пелиуанча чыгъарыкъды, къазауатчы кишича эришип къычырлыкъды,
уруш къычырыгъын этип Кесини душманларын хорларыкъды.

Раббийни болушургъа сёз бергени
14 «Мен

кёп заманны тынгылап, тёзюп,
Кесими тыйып тургъанма; энди уа къозлагъан къатынча къычырыкъ этерикме, солууум къыйналып, тыйылыргъа жетерикди.
15 Тауланы да, дуппурланы да халек этерикме, битеу алада ёсген затланы да къурутурукъма; баргъан сууланы да айрыкамлагъа тюрлендирликме, кёллени да къурутуп
къоярыкъма.

ИЕШАЯ 42,16
16 Сора сокъурланы ала танымагъан жол
бла элтирикме, аланы белгисиз жолла бла
жюрютюрюкме; къарангыны аланы алларында жарыкъ этерикме, чунгурлу жерлени сыйдам этерикме. Мен ма былай
этерикме, бу затланы этмей къоярыкъ тюйюлме.
17 Идоллагъа ышаннганла, истуканлагъа:
“Сиз – бизни тейрилерибизсиз”, – деп айтыучула ол заманда артларына айланырыкъдыла эмда уллу бедишлик болуп къаллыкъдыла.

Сокъур, сангырау Исраил
18 Сангыраула, тынгылагъыз! Сокъурла, къа-

рагъыз, кёрюрсюз!
19 Мени къулумча аллай сокъур ким барды? Мен ийген хапарчымча аллай сангырау
да ким барды? Манга берилген халкъча аллай сокъур, Раббийни къулуча аллай сокъур
ким барды?
20 Сен кёпню кёрген эсенг да, эслемейсе;
къулакъларынг ачылгъан эселе да, бир зат
да эшитмейсе».
21 Кесини тюзлюгю ючюн Раббий Тауратны сыйын кётюрюрге эмда махтаулу этерге
иги кёргенди.
22 Алай болгъанлыкъгъа бу халкъ, чачылгъан эмда тоналгъан халкъды; ала барысы
да жер тюплеринде байланыпдыла эмда
зинданлада букъдурлупдула. Душманнга аш
болуп къалгъандыла, къутхарыучулары жокъду. Тоналгъандыла, бир киши да: «Артха
къайтарыгъыз», – деп айтмайды.
23 Kъайсыгъыз бу затха къулакъ саллыкъды? Келлик заманда ким тынгылап эслерикди?
24 Якъупну чачаргъа ким эркинлик бергенди? Исраилни тонаучулагъа ким бергенди? Эркинлик берген Раббий тюйюлмюдю? Биз Анга къажау гюнях этгенбиз.
Исраилни халкъы Аны жолунда жюрюрге сюймегенди эмда Ол берген Тауратха
тынгыламагъанды.
25 Ол себепден, Раббий аланы юслерине
къызгъан чамланыуун, урушну зорлугъун
жаудургъанды. От аланы тёгереклеринден
алгъанды, алай болгъанлыкъгъа ангыламагъандыла; от аланы кюйдюре эди, ала уа эс
бёлмегендиле.
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Исраилни Къутхарыучусу – Раббий
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Якъуп, сени жаратхан, Исраил, сени
къурагъан Раббий энди былай айтады: «Къоркъма, нек десенг Мен сени жулгъанма, сени атынгы айтып чакъыргъанма;
сен – Меникисе.
2 Сууладан ётген заманынгда да Мен сени
блама, черекледен ётсенг да ала сени батдырлыкъ тюйюлдюле. Отну ичи бла жюрюсенг да, кюерик тюйюлсе, жаннган от да
сени кюйдюрлюк тюйюлдю.
3 Нек десенг сени Раббий Аллахынг –
Менме, Исраилни Сыйлысы, сени Къутхарыучунг – Менме. Сени ючюн тёлеуге Мисирни бергенме, Кушну бла Себаны да сени
ючюн бергенме.
4 Сен Манга багъалы эмда къыйматлыса,
Мен сени сюйгенме, ол себепден башха
адамланы сени ючюн, башха халкъланы да
сени жанынг ючюн берликме.
5 Къоркъма, нек десенг Мен сени блама;
сени тукъумунгу кюнчыгъышдан келтирликме, сени кюнбатышдан да жыярыкъма.
6 Шималгъа: “Халкъымы къайтар”, къыбылагъа да: “Тыйма” дерикме; Мени уланларымы узакъдан келтир, къызларымы да
жерни этеклеринден келтир.
7 Мени атымы жюрютгенлени хар бирин
да Мен Кесими махтауума жаратханма, болдургъанма эмда къурагъанма дерикме.

Раббийни шагъаты – Исраил
8 Кёзлери

болгъанлай да сокъур халкъны,
къулакълары болгъанлай да сангырау халкъны чыгъар.
9 Битеу миллетле бирге жыйылсынла,
битеу халкъла бирге къошулсунла. Аладан
биреу муну алгъадан билип айталырмы,
ауалда не болгъанын айтып билдиралырмы? Ала шагъатларын чакъырып, тюзлюклю болгъанларын кёргюзтсюнле. Къалгъанла да эшитип: “Ол кертиди”, – деп
айтсынла.
10 Раббий былай айтады: – Мени шагъатларым а сизсиз эмда Мен сайлап алгъан
къулларымсыз. Сиз Мени билигиз эмда
Манга ийнаныгъыз, (хакъ керти Аллах)
Мен болгъанымы ангылагъыз деп сайлагъанма сизни. Менден алгъа Аллах болмагъанды, Менден сора да боллукъ тюйюлдю.
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11 Менме, Раббий – Менме, Менден башха Къутхарыучу жокъду.
12 Сизге алгъадан айтхан, сизни къутхарып тургъан, сизге барын да билдирген –
Менме, арагъыздагъы башха тейриле тюйюл. Анга сиз Мени шагъатларымсыз”, –
дейди Раббий.
13 Хар заманда да Аллах – Менме, Мени
къолумдан адамны бир киши да къутхараллыкъ тюйюлдю, Мен этген затны тюрлендирирге ким болаллыкъды?»

Бабилден къутхарылыу
14 Сизни

Жулуучу, Исраилни Сыйлы Аллахы Раббий былай айтады: «Мен сизни
ючюн Бабилге (аскерле) иерикме эмда шахарны битеу эшик къылычларын сындырып тюшюрлюкме, сора битеу халдейлилени къычырыкълары жиляугъа айланырыкъды.
15 Сизни Сыйлы Аллахыгъыз, Раббий –
Менме, Исраилни Мен жаратханма, сизни
Патчахыгъыз – Менме».
16 Тенгизни юсю бла жол ачхан, къутургъан сууланы юслери бла жол ыз этген,
17 Атланы бла тачанкаланы, аскерлени бла
жигит къазауатчыланы чыгъаргъан Раббий
былай айтады: «Ала барысы ёлгендиле, къобарыкъ да тюйюлдюле, кендир ёчюлгенча
ёчюлюп къалгъандыла.
18 Aлгъын болгъанны эсигизге тюшюрмегиз, бурун заманда болгъанны юсюнден да
ойлашмагъыз.
19 Ма, Мен жангысын этеме; ол энди окъуна болуп башлагъанды; сиз аны билмеймисиз? Мен аулакъда жол саллыкъма, къум
тюзде черек суула бардырлыкъма.
20 Аулакъдагъы жаныуарла, чакъанла бла
страусла Манга махтау саллыкъдыла, нек
десегиз Мен сайлагъан халкъыма ичирир
ючюн къуу жерледе суу, къум тюзде черек
суула берликме.
21 Бу халкъны Мен Кесим ючюн болдургъанма; ол Мени аламатлыгъымы билдирип турлукъду.
22 Якъуп, сен а Менден тилек этмегенсе;
Исраил, сен менден безгенсе.
23 Сен Манга саулай кюйдюрюу къурманнга къозуларынгы келтирмегенсе, къурманларынг бла да Мени сыйымы кётюрмегенсе. Мен сени Манга мирзеу келтириуюнг

ИЕШАЯ 44,7

бла къуллукъ эт деп къысмагъанма, сени
фимиам келтир деп да къыйнамагъанма.
24 Сен Манга ариу ийисли къамиш сатып
алмагъанса, къурманларынгы жауу бла
Мени тойдурмагъанса; гюняхларынг бла
Мени къыйнагъанса, законсузлукъларынг
бла Манга ауурлукъ салгъанса.
25 Мен, Мен Кесим сени гюняхларынгы
къурутама, Мен аны Ёз-Ёзюм ючюн этеме,
сени гюняхларынгы эсиме келтирлик тюйюлме.
26 Мени эсиме тюшюр; сюдге кирейик;
сен кесинги ариуларгъа сёлеш.
27 Сени тукъум атанг гюнях этгенди, сени
ёкюллеринг да Менден тайгъандыла.
28 Аны ючюн Мен сыйлы жерде къуллукъ
этиучюлени харам болургъа къойгъанма,
Якъупну да саулай жоюлургъа, Исраилни
да бедишлик этерге берип къойгъанма.

Раббийден башха аллах жокъду
Энди уа Мени къулум Якъуп, Мен
сайлагъан Исраил, тынгыла.
2 – Сени жаратхан эмда сени къурагъан,
анангы къарынында заманынгдан берисинде санга болушуп тургъан Раббий былай
айтады: Мени къулум Якъуп, Мен сайлагъан Ешурунa, къоркъма!
3 Нек десегиз Мен суусап болуп термилгеннге суула, къургъакъ жерге да черекле
иерикме; Мен сени тукъумунга Рухуму, сени туудукъларынга да алгъышымы баргъан
сууча иерикме.
4 Ала баргъан сууну къатында хансла арасында ёсген тал тереклеча ёсерикдиле.
5 Бири: “Мен Раббийникиме”, – дерикди, бири да Якъупну атын жюрютюрюкдю,
бири уа кесини къолу бла: “Раббийники”, –
деп жазарыкъды эмда Исраилни атын жюрютюрюкдю».
6 Исраилни Патчахы эмда аны Къутхарыучусу Раббий, Къудуретли Раббий былай
айтады: «Биринчи да, ахыргъы да – Менме,
Менден башха аллах жокъду.
7 Нек десегиз Мени кибик ким барды?
Бар эсе уа ол Мен буруннгу халкъымы къурагъан замандан берисинде битеу болгъан
затланы бир-бири ызындан айтып билдир-
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син эмда Манга кёргюзтсюн, неда келе
тургъан заманда бла боллукъ заманда не
боллугъун билдирсин.
8 Къоркъмагъыз эмда жунчумагъыз; Мен
сизге бурундан боллукъ затланы билдирип,
ачыкълап тургъанма. Сиз Мени шагъатларымсыз. Менден башха аллах бармыды?
Угъай, Менден башха къая жокъду; Мен
бир башхасын билмейме».

Идоллагъа табыныучула уяллырыкъдыла
9 Идолла этиучюле керексизге урунуп
кюрешедиле, ала багъалы кёрген идолла
бир тюрлю хайыр келтирмейдиле. Идолланы жакълаучула бир зат да кёрмейдиле, бир
зат да ангыламайдыла, ахырында уятлы болуп къаллыкъдыла.
10 Бир тюрлю хайыр келтирмеучю жалгъан
тейрилени, ол идолланы ким этгенди?
11 Къарагъыз, бу идоллагъа къатышханла
барысы да айыплы боллукъдула; нек десегиз аланы этген устала да адамладыла;
ала барысы да жыйылып сюдге келсинле;
анда къоркъуудан титирерикдиле, барысы
да айыплы болуп къаллыкъдыла.
12 Темирчи темирден балта этеди, аны кёмюр мыдыхда къыздырып салтала бла ишлейди, ол ишге къарыуун берип алай бек
уруннганындан ач болуп онгсуз болады, суу
ичмейди, арып къалады.
13 Агъач уста агъачны алып аны юсю бла
сызлыкъ тартады, жютю сауут бла анга белги салады, андан сора кесгич бла жонуп
анга циркуль бла белги салады, сора аны
юйюнде салыр ючюн андан ариу кёрюмдюлю адам сыфат ишлеп чыгъарады.
14 Ол кесине кедр терекле кеседи, неда кипарис, неда эмен терек сайлап агъачдагъы
терекле арасында ёсдюреди, неда кюйрюч
терек орнатады, жауун а аны ёсдюреди.
15 Агъач адамгъа отун болады, сора агъачны бир кесегин, кесине жылы болур ючюн
жюрютеди эмда от этип, ётмек биширеди.
Ол бир агъачны кесегинден тейри ишлейди
эмда анга табынады, ишлеген идолуну аллында беттёбен къапланады.
16 Агъачны жартысындан от этеди, эт биширип, жаркой этеди эмда тойгъунчу ашайды, жылыннган да этип: «Игиди, мен жылындым; отну жарыгъын кёрдюм», – дейди.
17 Ол агъачны къалгъанындан а кесине
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идол этип анга аллах атайды, аны аллында
беттёбен къапланып анга табынады, андан
тилек этип: «Сен мени аллахымса, мени
къутхар!» – дейди.
18 Ала не этгенлерин билмейдиле, ангыламайдыла, нек десегиз аланы кёзлери кёрмезча, жюреклери да ангыламазча жабылыпдыла.
19 Ала муну жюреклерине алмайдыла эмда:
«Агъачны жартысын отда кюйдюрюп, аны
мыдыхында ётмек биширгенме, шишлик
этип ашагъанма; ол агъачны къалгъанындан а мен жийиргенчли затны къалай этерме? Агъач кесекге уа къалай табынырма?» –
деп айтыргъа аланы билимлери эм акъыллары жетмейди.
20 Аллай адамны этген заты кюл ашагъанча акъылсызлыкъды. Аны алданнган жюреги аны ажашдыргъанды, ол кесин азат этерге эмда: «Бу онг къолумдагъы идол жалгъан
тейри тюйюлмюдю?» – деп айтыргъа болалмайды.

Раббий Исраилни кечип жуллукъду
21 (Раббий

былай айтады:) «Муну эсингде
тут, Якъуп! Эсингде тут, Исраил, нек десенг
сен Мени къулумса. Мен сени къурагъанма, сен Мени къулумса. Исраил, Мен сени
унутурукъ тюйюлме.
22 Сени законсузлукъларынгы булутнуча,
гюняхларынгы да туманныча къурутханма;
Манга къайтыш, нек десенг Мен сени жулгъанма».
23 Кёкле, къууанч этигиз, нек десегиз муну
Раббий этгенди. Жерни теренликлери, къууанып къычырыгъыз; таула да, агъач да,
агъачдагъы битеу терекле да къууаннгандан
шууулдагъыз; нек десегиз Раббий Якъупну
жулгъанды, Исраилде аламатлыгъын кёргюзтюрюкдю.
24 Сени жулгъан эмда анангы къарынында
сени болдургъан Раббий былай айтады:
«Барын да жаратхан Раббий – Менме, кёклени мен Кесим салгъанма, жерни да Кесими Къудуретим бла жайгъанма.
25 Жалгъан файгъамбарланы илишанларын сансыз этип къоюучу, билгичлени шашхынлыкъларын ачыкъ этиучю, акъылманланы артха къыстап ийиучю, аланы билимлерин да акъылсызлыкъ этип къоюучу
Раббий – Менме.
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26 Кесини къулуну сёзюн бегитиучю эмда
Кесини келечилерини айтханларын толтуруучу, Иерусалимге: “Сенде халкъ жангыдан жашарыкъды”, Яхуданы шахарларына
да: “Сиз жангыдан ишленириксиз”, аны
оюлгъанларына да:”Мен сизни жангыдан
къурарыкъма”, – деген Раббий – Менме.
27 Тюпсюз тенгизге: “Къуруп къал! Сени
сууларынгы Мен къурутуп къоярыкъма”, –
деген Раббий – Менме.
28 Кореш патчахны юсюнден: “Ол Мени
сюрюучюмдю, ол мени буйругъуму толтурлукъду, Иерусалимни юсюнден: ‘Ол жангыдан ишленирикди’, табыныучу юйню
юсюнден да: ‘Аны мурдору салынырыкъды’, – деп алгъындан билдирген Раббий –
Менме ‘ ”».

Раббий Персияны патчахы Корешни
сайлайды
Раббий Кеси майлагъан Кореш патчахха былай айтады: «Санга миллетлени бойсундурур ючюн Мен сени онг
къолунгдан тутуп турама, патчахланы сауутсузландырлыкъма. Шахарланы къабакъ
эшиклери санга ачыллыкъдыла, жабыллыкъ тюйюлдюле.
2 Мен сени аллынгда барлыкъма эмда
тауланы тюз жер этип къоярыкъма, шахарланы багъыр къабакъ эшиклерин ууатырыкъма, темир къылычларын да сындырлыкъма.
3 Мен сени атынгы айтып чакъыргъан
Исраилни Раббий Аллахы болгъанымы сен
билир ючюн, санга къарангыда къалгъан
хазналаны, жашыртын жерледе сакъланнган байлыкъланы берликме.
4 Мени къулум Якъуп ючюн, Мен сайлагъан Исраил ючюн, сен Мени танымагъанынга да къарамай, Мен сени атынгы айтып чакъыргъанма, санга сый бергенме.
5 Раббий – Менме, жангыз Менме; Менден башха аллах жокъду. Сен Мени танымагъанынга да къарамай, Мен сени кючлендирликме.
6 Менден башха аллах болмагъанын, Раббий Мен, бир Мен болгъанымы кюнчыгъышдан кюнбатышха деричи да адамла
билир ючюн алай этерикме.
7 Жарыкъны жаратхан да, къарангыны
болдургъан да – Менме, ырахатлыкъ бе-
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риучю да, палахла келтириучю да – Менме; быланы барысын да этиучю Раббий –
Менме.
8 Кёкле, бийикден тамдырыгъыз, булутла
да тюзлюк жаудурсунла; жер ачылсын эмда
къутхарыу келтирсин! Ала бла бирге тюзлюк
да ёссюн. Муну этген Раббий – Менме».
9 Аны Жаратхан (Аллах) бла даулашхан
адамгъа палах! Ол топуракъ къошунну сыныгъы кибикди. Топуракъ къошун ишлеучюге: «Сен не этесе?» – деп айтырмы?
Сени этген затынг да сени юсюнгден: «Аны
къоллары жокъду деп айтырмы?
10 Атасына: «Сен мени нек туудургъан
эдинг?», анасына да: «Сен мени нек тапхан
эдинг?» – деп айтхан адамгъа палах!
11 Исраилни Сыйлы Аллахы болуп, аны
жаратхан Раббий былай айтады: «Сиз келлик заманда Мени уланларыма не боллугъунму сорасыз, неда Мен жаратхан затланы юсюнден Манга буйрукъму бересиз?
12 Жерни болдургъан эмда жер башында
адамны жаратхан – Менме. Менме кёклени къолларым бла жайгъан, битеу кёклени
затларына буйрукъ берген да – Менме.
13 Мен Корешни тюзлюк бла оноучу этгенме эмда аны битеу жолларын тюзетирикме. Ол Мени шахарымы жангыдан ишлерикди эмда Мени жесирдегилерими тёлеусюз, улутхасыз азат этерикди», – дейди
Къудуретли Раббий.
14 Раббий былай айтады: «Мисирлилени
байлыкълары да, кушлуланы сатыу бла
алгъан хайырлары да, узун бойлу себалы
адамла да санга кёчерикдиле эмда сеникиле
боллукъдула. Ала сени ызынгдан барлыкъдыла, сынжырла бла келип, сени аллынгда
баш уруп: Аллах сени блады, жаланда Ол
барды, Андан башха аллах жокъду деп санга жалбарлыкъдыла».
15 Сен хакъ керти, кёрюнмеген Аллахса,
Исраилни Аллахыса, Къутхарыучу – Сенсе.
16 Идолла этиучюле барысы да айыплы эм
бедишлик боллукъдула; ала айыплы болуп
бирге кетерикдиле.
17 Исраилни уа Раббий ёмюрлюк къутхарыуу
бла къутхарлыкъды; сиз ёмюрледен ёмюрлеге
да айып, бедиш сынарыкъ тюйюлсюз.
18 Нек десегиз кёклени жаратхан Раббий –
Аллахды. Ол жерни болдуруп къурагъанды,
аны бегитгенди эмда аны керексизге жа-
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ратмагъанды, аны юсюнде жашагъанла болсунла деп болдургъанды. Ол былай айтады:
«Раббий – Менме, башха Аллах жокъду.
19 Мен жашыртын, дунияны къарангы жеринде айтмагъанма. Мен Якъупну туудукъларына: “Мени бошуна излейсиз” – деп
айтмагъанма. Тюзюн айтыучу, хакъ кертини
ачыучу Раббий – Менме.

Хакъ керти Аллах эмда Бабилни идоллары
20 Миллетледен къачып къутулгъанла,
жыйылып келигиз, бирге жууукълашыгъыз.
Кеслерини агъач идолларын жюрютюучюле эмда къутхармаучу жалгъан тейриден
тилек этиучюле – жахилледиле.
21 Бир-биригиз бла кенгешип, айтып билдиригиз: бурун заманладан бу затланы билдирген, бек алгъындан айтхан кимди? Мен
Раббий тюйюлмеми? Менден башха аллах
жокъду, тюзлюклю эмда къутхарыучу Аллах – Менме, жаланда Менме.
22 Жерни битеу этеклери, Манга къайтышыгъыз, къутхарыллыкъсыз, нек десегиз
Аллах – Менме, башха жокъду.
23 Кесим бла ант этеме: Мени ауузумдан
чыкъгъан сёз кертиди, антымы бузарыкъ
тюйюлме, Мени аллымда хар тобукъ сеждагъа ийилликди, хар тил Манга тюз болургъа ант этерикди.
24 Сора ала Мени юсюмден: “Тюзлюк бла
Къудурет жаланда Раббийдеди”», – деп айтырыкъдыла. Адамла Манга келликдиле эмда Манга ачыуланып тургъанла барысы да
айыплы болуп къаллыкъдыла.
25 Битеу Исраилни тукъумун Мен Раббий
ариуларыкъма эмда махтаулу этерикме.

Хакъ керти Аллах
«Бел тейри аугъанды, Небо тейри
дылгам болгъанды. Аланы истуканлары малланы, жюк ташыучу хайыуанланы
сыртларындадыла; сизни кётюртгенигиз
арыгъан хайыуанлагъа ауур жюк болуп
къалгъандыла.
2 Дылгам болгъандыла, бирге аугъандыла, кётюрюп элтген истуканларын къутхаралмагъандыла, кеслери да жесир болуп
кетгендиле.
3 Тынгылагъыз Манга, Якъупну юйюрю
эмда Исраилни юйюрюню битеу сау къалгъанлары, къарында заманыгъыздан бери
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Мен кётюргенле, анагъыздан туугъан заманыгъыздан бери Мен жюрютгенле:
4 Къартайгъаныгъызда да Мен алай этерикме, чал болгъаныгъызда да Мен сизни
жюрютюп турлукъма, Мен жаратханма сизни эмда кётюрюп турлукъма, жюрютюрюкме эмда къутхарлыкъма сизни.
5 Сиз Мени кимге ушатып, ким бла тенг
кёрлюксюз? Бир-бирибизге ушайбыз деп,
Мени ким бла тенглешдирликсиз?
6 Адамла бохчаларындан тёкген алтынларындан эмда базманда тартхан кюмюшлеринден, алагъа тейри ишлер ючюн кюмюшчюню жалгъа аладыла; сора ол идолну аллында жерге къапланып, анга табынадыла.
7 Аны инбашларына кётюредиле эмда
аны элтип барып, ёз жеринде сюеп саладыла. Ол сюелип турады, жеринден тепмейди;
анга къычырсала да, ол жууап бермейди,
палахдан къутхармайды.
8 Гюняхлыла, муну эсигизге тюшюрюгюз
эмда адам болугъуз, муну жюреклеригизге
алыгъыз.
9 Алгъын болгъан затланы, ёмюрден бола
келген затланы эсигизге тюшюрюгюз, нек
десегиз Аллах – Менме, башха жокъду, Аллах – Менме, Манга ушагъан да жокъду.
10 Мен ахырында не боллугъун ауалдан
билдиреме, алыкъа болмагъанны бурун заманладан билдирип турама эмда: Мени этген муратым толлукъду, Мен битеу этерге
сюйген затларымы этерикме деп айтама.
11 Мен кюнчыгъышдан къушну, узакъ
къыралдан Мени буйругъуму толтурлукъ
адамны чакъыргъанма. Мен айтханма – айтханымы толтурлукъма; жоралагъанма – жоралагъанымча да этерикме.
12 Терсакъылла, тюзлюкденa узакъ болгъанла! Манга тынгылагъыз:
13 Мен тюзлюгюмюa жууукълашдыргъанма, ол узакъ тюйюлдю. Мени къутхарыуум
мычымай келликди; сора Сионнга къутхарыууму, Исраилге махтаууму берликме.

Бабилни жоюлууу
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Эр сынамагъан къыз, Бабил! Тюш да
топуракъгъа олтур. Халдей къызыb,

a «Тюзлюк» деп кёчюрюлген сёз «хорлау» деген магъананы да тутады.
b Халдей къызы: Бабил халкъы.
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жерде олтур, санга олтурургъа тахта жокъду,
мындан арысында санга ариу, аламат къыз
деп айтырыкъ тюйюлдюле.
2 Тирмен ташла ал да ун тарт; юсюнге жапхан жаулугъунгу теш, этеклеринги ёрге
кётюрюп бутларынгы ач, сууладан ёт.
3 Сени къымыжалыгъынг ачыллыкъды,
сени уятлыгъынг окъуна кёрюнюрюкдю.
Дерт жетдирликме, бир кишини да аяп
къоярыкъ тюйюлме».
4 Бизни жулуучу – Аллахды, Аны аты
Къудуретли Раббийди, Исраилни Сыйлы
Аллахыды.
5 «Халдей къызы, сёлешмей олтур, къарангыгъа кет, нек десенг мындан арысында
санга патчахлыкъланы бийчеси деп айтырыкъ тюйюлдюле.
6 Мен халкъыма чамланып, энчи жерими
харам болургъа къойгъан эдим, аланы сени
къолунга берген эдим; сен алагъа жан аурумакълыкъ этмей эдинг, къартлагъа окъуна
ауур жюгюнгю сала эдинг.
7 Сен а: “Ёмюрде да бийче болгъанлай
турлукъма”, – дей эдинг, бу затланы уа акъылынга келтирмей эдинг эмда артда не болур
деп сагъыш этмей эдинг.
8 Энди уа къайгъысыз жашагъан хауле
къатын, тынгыла! Сен жюрегингде: “Мен
жангызма, мени кибик жокъду; бир заманда да башсыз къатын болуп къаллыкъ тюйюлме, сабийлерими ёлюмлерин да сынарыкъ тюйюлме”, – дейсе.
9 Билмей тургъанлай, бир кюнню ичинде
санга экиси да келликдиле: сабийлерингден да бошарыкъса, башсыз да къаллыкъса.
Сени кёп хыйнычылыгъынга да, сени билгичлигинги уллу кючюне да къарамай бу
палахла толусунлай сени башынга келликдиле.
10 Сен аманлыкъ этиулеринге ышанып: мени бир киши да кёрмейди дей эдинг. Акъылманлыгъынг бла билиминг сени жолдан
ажашдыргъандыла. Сен жюрегингде: “Мен
жангызма, мени кибик жокъду”, – дей эдинг.
11 Алай болгъанлыкъгъа, сени башынга
къыйынлыкъ келликди, аны тохтатырыкъ
хыйны жокъду, санга палах тюшерикди,
аны тыяргъа сени къолунгдан келлик тюйюлдю, сени башынга билмей тургъанлай,
сен аны акъылынга да келтирмеген жоюлуу
келликди.
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12 Сен жаш заманынгдан бери билгичлик
этип эм хыйнычылыкъ этип кюрешгенсе.
Энтта да алай эт, ол затладан хайыр алыр
эсенг а, бир къауумланы къоркутуп титиретир эсенг а.
13 Санга акъыл юйретиучюлени кёплюгюнден сен эрикгенсе. Кёклеге сынап къараучула, жулдуз билгичле, жангы айгъа къарап жоралаучула туруп, санга келлик палахладан сени къутхарсынла.
14 Ма, ала – салам кибикдиле; аланы от
кюйдюрлюкдю, жаннган отдан кеслерини
жанларын къутхараллыкъ тюйюлдюле; жылыныргъа мыдых да къаллыкъ тюйюлдю,
от жагъада олтурурча от да къаллыкъ тюйюлдю.
15 Сен ала бла бирге уруннган адамла, жаш
заманынгдан бери сени бла сатыу-алыу этгенле, санга аллайла болуп къалгъандыла.
Хар бири кесини журтуна кетгенди, бир
киши да сени къутхарлыкъ тюйюлдю».

Исраилни терсакъыллылыгъы
Мынга тынгылагъыз, Якъупну юйюрю, Исраилни атын жюрютгенле
эмда Яхуданы туудукълары, Раббийни аты
бла ант этесиз эмда Исраилни Аллахына
табынабыз деп айтасыз, алай болгъанлыкъгъа сиз муну хакъ кертилик бла эм тюзлюк
бла этмейсиз.
2 Нек десегиз сиз кесигизни сыйлы шахарны адамларына санайсыз эмда Манга –
Исраилни Аллахына, аты Къудуретли Раббий болгъаннга – таянасыз.
3 «Не боллугъун Мен сизге эрттеден билдирип тургъанма. Мен сизге алгъындан айтып,
ачыкълап тургъанма. Сора билмей тургъанлай этгенме, бары да Мен айтханча болуп
къалгъанды.
4 Мен сени терсакъыллылыгъынгы биле
эдим, сени боюн сингирлеринг темирден,
мангылайынг да жезден болгъанын биле
эдим.
5 Ол себепден, бу затланы алгъындан сизге билдиргенме, ала келирден алгъа санга
эрттеден хапар берип тургъанма. Алайсыз
сен: “Муну мени идолум этгенди, мени
истуканым, мени статуям мынга болургъа
буюргъанды”, – деп айтыр эдинг.
6 Быланы эшитгенсе, барысын да тинтип
къара. Тюзюн айтханымы къабыл этерик
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тюйюлмюсе? Энди уа санга жангы затла,
сен алыкъа билмеген жашыртын затла айтайым.
7 Бу затла бурун заманда тюйюл, бусагъатда боладыла, бюгюннге дери аланы
эшитмегенсе. Алайсыз сен: “Ма, мен быланы биле эдим”, – деп, айтыр эдинг.
8 Сен эшитген да, билген да этмей эдинг,
бурун замандан да къулагъынг ачылып
тюйюл эди, нек десенг Мени сатарыгъынгы биле эдим, сен анангы къарынында
заманынгдан бери бойсунмаучу деп аталгъанса.
9 Кесими атым ючюн чамланыууму артха
созуп тургъанма эмда Кесими махтауум
ючюн сени жокъ этип къоймай тёзюп тургъанма.
10 Ма, Мен кюмюшню тазалагъанча болмаса да, сени тазалагъанма. Сени азап чекдириучю отда сынагъанма.
11 Кесим ючюн, Ёз-Ёзюм ючюн этеме
Мен муну, нек десегиз Мени атым къалай
сансыз этилир эди! Мен махтаууму башхагъа берлик тюйюлме.

Исраил къутхарыллыкъды
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хы Раббий былай айтады: «Сени хайырлы
затлагъа юйретиучю, сен барыргъа керек
жол бла сени жюрютюучю Раббий Аллахынг – Менме.
18 Ой, сен Мени фарызларыма тынгыласанг эди уа! Сора санга ырахатлыкъ – баргъан сууча, тюзлюкb да санга тенгиз толкъунлача келир эдиле.
19 Сени урлугъунг да юзмез кибик, сени
белингден жаратылгъанла да юзмез бюртюкле кибик эсепсиз кёп болур эдиле;
Мени аллымдан, атлары кетерилмез эди эмда
жокъ этилмез эди».
20 Бабилден чыгъыгъыз, халдейлиледен
къачыгъыз, муну къууанч ауаз бла билдиригиз эмда хапар жайыгъыз, бу хапарны жерни этеклерине дери ийигиз. «Раббий Ёз
къулу Якъупну жулгъанды», – деп айтыгъыз.
21 Раббий аланы къуу жерлени юслери бла
элтген заманда, ала суусаплыкъ сынамагъандыла, нек десегиз Ол алагъа ташдан суу
чыгъаргъанды, къаяны жарып, суула саркъдыргъанды.
22 «Аман адамлагъа уа ырахатлыкъ жокъду», – дейди Раббий.

12 Манга

тынгыла, Якъуп! Мен чакъыргъан Исраил, Манга тынгыла! Мен тюрленмейме, биринчи да Менме, ахыргъы да
Менме.
13 Жерни Мени къолум къурагъанды, кёклени да Мени онг къолум жайгъанды; аланы чакъырсам, ала келип, Мени аллымда
бирге турлукъдула».
14 Барыгъыз да жыйылып тынгылагъыз:
аладан бири да муну алгъындан билип айтханмыды? Раббий сюйген адамa Бабилге
Раббий буюргъанны толтурлукъду эмда
халдейлилеге Раббийни кючюн кёргюзтюрюкдю.
15 «Мен Ёзюм айтханма, аны Мен чакъыргъанма, аны келтиргенме, аны жолу жетишимли боллукъду.
16 Келигиз да Манга тынгылагъыз. Мен
алгъын да жашыртын айтмагъанма; Бабил
къуралып башлагъан заманда да, Мен анда
эдим». Энди уа мени, Бийибиз Раббий эмда
Аны Руху ийгенди.
17 Сени Жулуучу, Исраилни Сыйлы Алла-

«Тенгиз жагъада жашагъанла, Манга
тынгылагъыз, узакъ жерледеги халкъла да эшитигиз: Раббий мени къарында заманымдан чакъыргъанды, анамы къарынында заманымдан Манга ат атагъанды.
2 Раббий Мени тилими жютю къылыч кибик этгенди; Кесини къолуну ауанасы бла
Мени жашырып тургъанды эмда Мени жютю садакъ окъ этгенди; Мени Кесини садакъ орунунда асырап тургъанды.
3 Сора Манга: “Исраил, Сен Мени къулумса, Мен сени юсюнг бла махтаулу боллукъма”, – дегенди.
4 Мен а: “Мен керексизге урунуп кюрешгенме, къарыууму бошуна тауусханма; алай
болгъанлыкъгъа, мени эркинлигими Раббий къорууларыкъды, мени саугъам да Аллахымы къолундады”, – дегенме.
5 Раббий Мени анамы къарынында Мен
Аны къулу болур ючюн жаратханды эмда
Якъупну Анга къайтарыр ючюн, Исраилни

a Раббий сюйген адам: Персияны патчахы Кореш.

b Тюзлюк: неда «хорлау».

Раббийни къулуну чакъырылыуу
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Анга жыяр ючюн жаратханды. Бу сыйны
манга Раббий бергенди, Мени кючюм да –
Аллахымды.
6 Ол: “Сен жаланда Якъупну тукъумларын жангыдан къурарыкъ эмда Исраилни
сау къалгъанларын къайтарлыкъ къулум болуп къаллыкъ тюйюлсе, алай а Мени къутхарыуум жерни этеклерине дери жайылыр
ючюн, Мен Сени миллетлеге жарыкъ этерикме”», – дегенди.
7 Исраилни Жулуучу, аны Сыйлы Аллахы
Раббий, адамла сан этмей къойгъан, миллет кёрюп болмагъан, патчахланы къулуна
былай айтады: «Патчахла сени кёрюп ёрге
турлукъдула; сени сайлагъан, Исраилни
Сыйлы Аллахы ышаннгылы Раббий ючюн
бийле жерге къапланырыкъдыла».

Исраилни Раббийге къайтышыуу
8 Раббий

былай айтады: «Жараулу заманда Мен санга жууап этгенме эм къутхарылыу кюнде санга болушханма. Сени къорууларыкъма, сени халкъгъа кесамат этип
берликме. Алай бла чачылгъан къыралны
сен жангыдан къурарыкъса эмда сыйырылгъан жерни иелерине къайтарып берликсе.
9 Сен тутмакълагъа: “Тутмакъдан чыгъыгъыз”, – дериксе, къарангыда тургъанлагъа
да: “Жарыкъгъа чыгъыгъыз” – деп айтырыкъса. Ала жол жанларында кютерикдиле, битеу жалан дуппурлада аланы отлаулары боллукъду.
10 Ала не ачлыкъ, не суусаплыкъ сынарыкъ тюйюлдюле, не иссилик, не кюн алагъа заран этерик тюйюлдю; нек десегиз
алагъа мархамат этиучю Аллах аланы жюрютюрюкдю эмда аланы шаудан суулагъа
келтирликди.
11 Мен битеу тауларымы тюз этип, жолла
этерикме эмда Мени уллу жолларым кётюрюллюкдюле.
12 Ма, халкъым узакъдан келликди; ма,
бир къауумлары шималдан бла кюнбатхандан, бир къауумлары уа Синимни жеринден келликдиле».
13 Кёкле, къууанып къычырыгъыз! Жер да
къууанч этсин! Таула, сюйюнюп къычырыкъ этигиз; нек десегиз Раббий Кесини
халкъын жапсарлыкъды эмда Кесини термилгенлерине мархамат этерикди.
14 Сион а: «Раббий мени атып къойгъан-
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ды, Аллахым мени унутуп къойгъанды!» –
дей эди.
15 Раббий былай айтады: «Тиширыу кесини эмчек ичген сабийин унутуп къоярмы,
кесини къарын баласына жазыкъсынмай
къоярмы? Ол окъуна унутса да, Мен а сени
унутурукъ тюйюлме.
16 (Иерусалим!) Ма, Мен сени къол аязларыма жазгъанма; сени къабыргъаларынг
хар заманда да Мени аллымдадыла.
17 Сени къураучулаa санга къайтып келликдиле, сени тонап чачханла уа сени жерингден кетерикдиле.
18 Кёзлеринги кётюр да тёгерегинге къара,
барысы да бирге жыйылып санга келедиле.
Мен жашауум бла ант этеме, сен сабийлеринг бла, багъалы ташла бла айбатланнганча айбатланырыкъса эмда ала бла жангы
келинча омакъланырыкъса.
19 Нек десенг сени оюлгъан, бош къалгъан,
чачылгъан жеринг энди къайтып келген
халкъынга асыры тар боллукъду, сени ашагъанла уа сенден къорап кетерикдиле.
20 Сени бушуулу замандаb туугъан сабийлеринг: “Бу жер манга тарды, мен жашаргъа болалырча манга энтта жер бер”, – деп
айтханларын эшитириксе.
21 Сен да жюрегингде: “Бу сабийлени
манга ким туудургъанды? Мен сабийсиз
болуп, къаратон эдим, мени жесир этип
узакъгъа алып кетген эдиле. Быланы ким
ёсдюргенди? Ма, мен жангыз къалып тура
эдим. Была манга къайдан келдиле?”» –
деп айтырыкъса.
22 Раббий Аллах былай айтады: «Ма, Мен
миллетлеге къол булгъарыкъма эмда халкълагъа байрагъымы кётюрлюкме, сора сени
уланларынгы къолларына кётюрюп, къызларынгы да имбашларына кётюрюп келтирликдиле.
23 Патчахла сени асырап ёсдюрлюкдюле,
патчахланы къызлары да дигизаларынг боллукъдула, жерге къапланып санга баш урлукъдула эмда аякъларынгы букъусун жаларыкъдыла. Раббий Мен болгъанны сен
ол заманда билирсе. Манга ышаннганла
айыплы боллукъ тюйюлдюле».
24 Кючлюню сыйырып алгъан хазнасы
a къураучула: неда «уланларынг».
b бушуулу заман: чюйютлюле Бабилде жесир болуп жашагъан заман.

ИЕШАЯ 49,25

сыйырылыргъа боллукъмуду? Зулмучунуa
жесирлери андан къутхарылыргъа боллукъмудула?
25 Раббий былай айтады: «Боллукъдула.
Кючлюню жесирлери да сыйырыллыкъдыла, зулмучуну алгъан хазнасы да андан къутхарыллыкъды, нек десенг Мен сени душманларынг бла кюреширикме, сени уланларынгы Мен къутхарлыкъма.
26 Санга зулму этиучюлеге кеслерини этлерин ашатырыкъма эмда ала жангы чагъырдан эсиргенча, кеслерини къанларын ичип
эсирликдиле; сора сени къутхаруучунг эмда
жулуучунг Якъупну Кючлю Аллахы Раббий
Мен болгъанымы хар адам да билир».

Исраилни гюняхы
Раббий былай айтады: «Мен сизни
анагъызны къойгъанмы сунасыз сиз,
алай эсе къайдады аны айырылгъан къагъыты? Неда Мен биреуге борчлу болуп,
борчуму тёлер ючюн сизни сатыпмы къойгъанма? Угъай, сиз гюняхларыгъыз ючюнсатылгъансыз эмда аманлыкъларыгъыз
ючюн анагъыз къоюлгъанды.
2 Мен келген заманымда адам нек тапмагъанма эмда Мен чакъыргъан заманда бир
киши жууап нек этмегенди? Сизни жулургъа
Мени кючюм жетмейми къалгъанды, неда
сизни къутхарыргъа Мени къарыуум жокъмуду? Ма, Мен буйругъум бла тенгизни къурутуп къояма, баргъан сууланы къуу жер этип
къояма; алада сууну къытлыгъындан чабакъла суусапдан къырыладыла эмда чирийдиле.
3 Мен кёклени къара булутла бла жабама, зыбыр кийим кийдиргенча къап-къара
этеме».

50

Раббийни къулуну бойсунууу
4 «Мен

онгсуз болгъанланы сёз бла кючлендиралыр ючюн, Раббий Аллах Манга
уста тил бергенди. Ол мени хар эрттен сайын уятады, мен сохтача тынгылар ючюн,
мени къулагъымы сагъайтады.
5 Бийибиз Раббий Мени къулагъымы ачханды, Мен къажау болмагъанма, артха турмагъанма.
6 Мен аркъамы Мени тюйгенлеге, жаa Къумран, Пешитта, Вулгата: Зулмучуну (49:25-ге къарагъыз). Масорет текст: «Тюзлюклюню».
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якъларымы да сакъалымы жулкъгъанлагъа
берип къойгъанма; Мени ыспассыз этип,
бетиме тюкюргенледен Мен бетими жапмагъанма.
7 Бийибиз Раббий Манга болушады, ол
себепли Мен уялмайма, ол себепли Мен
бетими отлукъ ташча тутама, айыплы болмазлыгъымы да билеме.
8 Мени ариулаучу Раббий жууукъду. Мени
бла даулашыргъа сюйген адам бармыды? Бирге сюелейик. Мени бла сюдге кирирге сюйген адам бармыды? Мени къатыма келсин.
9 Ма, Бийибиз Раббий Манга болушады.
Мени ким терслеяллыкъды? Ма, ала барысы да кюе ашагъан эски кийимча болуп
къаллыкъдыла.
10 Раббийден къоркъгъан, Аны Къулуну
айтханына тынгылагъан сизден кимди? Жарыкъсыз, къарангыда жюрюген адам Раббийни атына ышансын эмда кесини Аллахына таянсын.
11 Ма, от жандыргъанла, жаннган окъла
бла сауутланнганла, сиз барыгъыз да кесигиз жандыргъан отну эмда кесигиз къыздыргъан окъланы жарыгъында жюрюгюз!
Мен муну сизге этерикме: азаплыкъда ёллюксюз.

Раббий Сионну жапсарады
Тюзлюкге итиниучюле, Раббийни
излеучюле, Манга тынгылагъыз! Сиз
андан жарылып тюшген къаягъа, сиз андан
чыгъарылгъан терен уругъа къарагъыз.
2 Атагъыз Ибрахимге, сизни тапхан Сарагъа къарагъыз. Нек десегиз Мен аны чакъыргъанда жангыз бир адам эди, Мен а
анга алгъыш бергенме эмда аны туудукъларын кёп этгенме».
3 Раббий Сионну да алай жапсарлыкъды,
аны битеу оюлгъанларына жазыкъсынырыкъды эмда аны къум тюзлерин Эденча,
къуу жерин да Раббийни бахчасыча этерикди. Анда къууанчлыкъ эм жарыкълыкъ,
шукур эмда зикир айтыу боллукъдула.
4 (Раббий былай айтады:) «Мени халкъым, Манга тынгылагъыз! Мени миллетим, Мени айтханыма къулакъ салыгъыз!
Нек десегиз Менден закон чыгъарыкъды
эмда Мен тюз хукмуну халкълагъа жарыкъ
берирге саллыкъма.
5 Мени тюзлюгюм жууукъду, Мени къут-
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харыуум жетип келеди, халкълагъа кючюм
бла хукму этерикме. Тенгиз жагъада жашагъанла Менден умут этип турлукъдула эмда
Мени кючюме ышанырыкъдыла.
6 Кёзлеригизни кёклеге кётюрюгюз эмда
энишге, жер башына къарагъыз; нек десегиз кёкле тютюнча думп боллукъдула,
жер да кийимча эски боллукъду, анда жашагъанла да чибинлеча къырыллыкъдыла.
Мени къутхарыуум а ёмюрде да турлукъду,
Мени тюзлюгюм да тауусуллукъ тюйюлдю.
7 Тюзлюкню билгенле, Мени законум аны
жюрегинде болгъан халкъ, Манга тынгылагъыз! Адамланы бедиш этиулеринден
къоркъмагъыз эмда аланы аман сёзлеринден жунчуп турмагъыз.
8 Нек десегиз ала кюе ашагъан кийимча,
къурт ашагъан жюнча жоюллукъдула; Мени
тюзлюгюм а ёмюрледен ёмюрлеге, Мени
къутхарыуум да тукъумладан тукъумлагъа
турлукъду».
9 Уян, Раббийни къолу, уян, кючюнгю
кий! Буруннгу кюнледеча, эрттегили тукъумланы заманларындача уян! Рахабныa
туурап къойгъан, аждагъанны чанчып ётдюрген сен тюйюлмю эдинг?
10 Тенгизни, уллу тюпсюз теренликни сууларын къурутуп къойгъан, жулуннганла
ётер ючюн тенгизни теренлигин жол этип
къойгъан сен тюйюлмю эдинг?
11 Сора Раббий къутхаргъанла къайтырыкъдыла эм Сионнга зикир айтып келликдиле. Ёмюрлюк къууанч – аланы башларыны тажлары боллукъду. Ала къууанчлыкъ
эм жарыкълыкъ табарыкъдыла, мудахлыкъ
бла ахтыныула кетерикдиле.
12 (Раббий былай айтады:) «Сизни Жапсарыучу – Менме, Мен Кесимме. Ёллюк
адамдан, ханс кибик къурурукъ адам улундан къоркъурча сен кимсе?
13 Кёклени жайгъан, жерни мурдорларын
салгъан, сени жаратхан Раббийни нек унутаса? Сени къырып бошаргъа хазырланнган
зулмучуну чамланыуундан тохтаусуз, хар
кюн сайын къоркъуп нек тураса? Къайдады
зулмучуну чамланыуу?
14 Къысха заманда жесир азатланырыкъды, зинданда ёллюк тюйюлдю эмда ётмек
керекли боллукъ тюйюлдю.
a Рахаб: Мисир.

ИЕШАЯ 52,1
15 Сени Раббий Аллахынг – Менме. Тенгизни толкъунландырама, алай бла аны толкъунлары гюрюлдейдиле. Мени атым – Къудуретли Раббийди.
16 (Жангы) кёклени къурар ючюн, (жангы)
жерни салыр ючюн эмда Сионнга: “Сен
Мени халкъымса”, – деп айтыр ючюн, Мен
сени ауузунга сёзлерими салгъанма эмда
Мени къолуму ауанасы бла сени къоруулагъанма».

Раббийни чамланыу аягъы
17 Уян,

Иерусалим, уян, тур! Сен Раббийни къолундан Аны чамланыу аягъын ичгенсе, эсиртген гоппанны бошагъынчы
ичип тауусханса.
18 Битеу сенден туугъан уланладан санга
жол кёргюзтюрюк бир киши да жокъду, битеу сен ёсдюрген уланладан сени къолтугъунгдан тутаргъа бир адам да табылмагъанды.
19 Башынга эки палах келгенди, санга ким
жазыкъсыныр? Тонау бла къырыу, ачлыкъ
бла къылыч келгенди. Сени къалай жапсарайым мен?
20 Сени уланларынг къарыусуз болгъандыла, тузакъгъа тюшген кийикча битеу
орамланы мюйюшлеринде, Раббийни чамланыуундан, сени Аллахынгы ачыуланыуундан онгсуз болуп жатадыла.
21 Ол себепли, эй къыйынлы (Иерусалим),
мынга тынгыла! Сен эсирипсе, алай а эсиргенинг чагъырдан тюйюлдю, (Раббийни
чамланыу аягъынданды).
22 Кесини халкъы ючюн дерт жетдириучю,
сени Бийинг, Раббий Аллахынг былай айтады: «Ма, Мен сени эсиртген аякъны,
Мени чамланыу гоппанымы сени къолунгдан алама, сен энди аны ичерик тюйюлсе.
23 Мен аны санга азап чекдиргенлени,
санга: “Жерге къаплан, биз сени юсюнг бла
ётейик”, – деп, юсюнгден озуп баргъанлагъа аркъангы жер кибик, орам кибик этгенлени къолларына берликме».

Аллахны патчахлыгъы
Тур, Сион, тур! Кючюнгю юсюнге
кий! Сыйлы шахар Иерусалим, аламат кийимлеринги кий! Нек десенг сюннетсиз эмда харам адам мындан арысында
сени ичинге кирлик тюйюлдю.
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ИЕШАЯ 52,2
2 Юсюнгден букъуну къагъып тюшюр!
Тур, жесир Иерусалим! Сионну жесир къызы, боюнунгдан сынжырланы тешип ат!
3 Нек десенг Раббий былай айтады: «Сиз
хакъсыз сатылгъан эдигиз, ахча берилмей
да жулунурукъсуз».
4 Нек десегиз Бийибиз Раббий былай айтады: «Алгъын Мени халкъым Мисирде
жашаргъа баргъан эди. Артда уа Ассирия
аны бошуна унукъдургъан эди.
5 Энди уа мында не ишим барды? – дейди Раббий. – Нек десегиз Мени халкъымы
бошуна жесир этип алгъандыла, – дейди
Раббий, – Алагъа бийлик этгенле азапдан
ынчхайдыла эмда дайым, хар кюн сайын
Мени атым ыспассыз этиледи.
6 Ол себепли, Мени халкъым Мени атымы билликди, ол себепли Ол, Ма Менме!
деп айтхан Мен болгъанымы ол кюн билликди».
7 Мамырлыкъ
келгенин билдириучю,
къууанч хапар келтириучю, къутхарылыуну
хапарын жайыучу, Сионнга: «Сени Аллахынг патчахлыкъ этеди!» – деп айтыучу
хайыр хапарчыны таулада аякълары къалай
аламатдыла.
8 Тынгыла! Сени къалауурларынг ауазларын кётюредиле, ала барысы да бирге къууанып къычырадыла, нек десегиз Раббийни
Сионнга къайтып келе тургъанын ёз кёзлери бла кёредиле.
9 Иерусалимни оюлгъанлары, къууанч этигиз, барыгъыз да бирге зикир айтыгъыз,
нек десегиз Раббий Ёз халкъын жапсаргъанды, Иерусалимни жулгъанды.
10 Раббий Кесини сыйлы кючюн битеу
миллетлеге ачыкъ этгенди, алай бла жерни
битеу этеклери бизни Аллахыбызны къутхарыуун кёрлюкдюле.
11 Кетигиз, кетигиз, андан чыгъыгъыз! Харам затха тиймегиз! Аны ичинден чыгъыгъыз, Раббийни сауутларын жюрютюучюле, кесигизни тазалагъыз!
12 Сиз ашыкъмай чыгъарыкъсыз, къачмай
барлыкъсыз, нек десегиз Раббий сизни аллыгъызда барлыкъды, Исраилни Аллахы
сизни ызыгъыздан къоруулап барлыкъды.
13 «Ма, Мени Къулум жетишимли боллукъду, кётюрюлюп махтаулу боллукъду, уллу
сый аллыкъды.
14 Аны кёргенлеринде къалай кёпле сей-
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ирсине эдиле, Аны сыфаты адамгъа ушамазча, Аны бети да адам улулагъа ушамазча
алай бузулгъан эди.
15 Кёп миллетлени Ол алай сейирсиндирликди, патчахла Аны аллында бир сёз да
айталмай къаллыкъдыла, нек десегиз ала,
аны хапары алагъа айтылмагъанны кёрлюкдюле эмда эшитмеген затларын ангылап
къоярыкъдыла».

Раббийни Къулуну азап чегиую эмда
махтаулу болуу
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Биз берген хапаргъа ким ийнанды?
Раббийни кючю кимге ачыкъ болду?
2 Нек десегиз Ол Раббийни аллында жетекча, кургъакъ жердеги тамырча ёсгенди.
Биз Анга эс бёлюрча Аны не ариулугъу, не
уллулугъу жокъ эди. Бизни Кесине тартырча Аны сюйдюмлю сыфаты жокъ эди.
3 Адамла Аны ыспассыз эте эдиле, Аны
атып къойгъан эдиле, Ол жарсыула сынагъан эмда ауруу не болгъанын билген киши
эди. Адамла андан бетлерин бир жанына
буруп, Аны ыспассыз эте эдиле, биз да Аны
сыйсыз эте эдик.
4 Алай болгъанлыкъгъа, Ол бизни аурууларыбызны Кесини боюнуна алгъанды эмда
бизни жарсыуларыбызны кётюргенди. Биз
а Аллах Аны уруп, азапландыргъан эмда
унукъдургъан суна эдик.
5 Алай болгъанлыкъгъа, Ол бизни гюняхларыбыз ючюн жаралы болгъанды, бизни
законсузлукъларыбыз ючюн азап чекгенди.
Бизге ырахатлыкъ келтирген азапны Ол
кётюргенди эмда биз Аны жаралары бла сау
этилгенбиз.
6 Биз барыбыз да къойла кибик ажашып
айлана эдик, хар бирибиз да тюз жолдан
кесини жолуна тайгъан эди. Раббий а бизни барыбызны да терсликлерибизни Аны
боюнуна салгъанды.
7 Ол унукъдурулуп, азап чекген эсе да,
ауузун ачмагъанды. Союлургъа элтилген
къозуча эм къыркъыучуланы алларында
тауушсуз болгъан къойча, Ол да алай ауузун
ачмагъанды.
8 Анга зулму бла ёлюмге сюд этилгенди.
Мени азапланыргъа тийишли болгъан халкъымы аманлыкълары ючюн Ол жашагъанланы жеринден къысталгъанды. Аны тукъумундан муну ким акъылына келтиргенди?
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9 Ол гюнях этмеген эм Аны ауузундан
жалгъан сёз чыкъмагъан эсе да, Анга аманлыкъчыны жанында къабыр берилген эди,
алай а Ол ёлгенинде бай адамны жанында
эди.
10 Алай болгъанлыкъгъа, Раббий Аны азапланып унукъдурулууна ыразы эди. Ол Кесин гюняхланы кечдирген къурман этгенден сора уа, Ол туудукъларын кёрюп турлукъду, жашаууну ахыры боллукъ тюйюлдю.
Раббийни мураты Аны къолу бла жетишимли толтурулуп турлукъду.
11 Ол, Кеси сынагъан къыйынлыкъланы
хайырларын кёрюп, ыразы боллукъду. «Мени Тюзлюклю Къулум Кесини билиую бла
кёплени ариуларыкъды, нек десегиз аланы
гюняхларын Кесини боюнуна аллыкъды.
12 Ол себепли, Мен Анга уллу адамланы
арасында юлюш берликме. Ол хорлагъанындан тапхан хазнаны кючлюле бла юлеширикди. Нек десегиз Ол Кесин къурманнга бергенди эмда аманлыкъчыла бла бирге
саналгъанды. Алай болгъанлыкъгъа, Ол
кёплени гюняхларын Кесини боюнуна алгъанды эмда аманлыкъчыла ючюн ёкюл
болуп турады».

Исраилни къутхарылыуу
«Къууанч эт, сабий тапмагъан къаратон къатын! Къууанып зикир айт,
къычыр, къозлаудан къыйналмагъан! Нек
десенг эри болгъандан эсе, къоюлгъанны
кёпдю сабийи», – дейди Раббий.
2 Чатырынгы жерин кенг эт, мекямларынгы жабыуларын ач, ыйлыкъма, жыжымларынгы узунуракъ жибер эмда къазыкъларынгы бегит.
3 Нек десенг сен онг жанына да, сол жанына да жайыллыкъса, сени туудукъларынг
да миллетлеге ие боллукъдула эмда бош
къалгъан шахарлада орналырыкъдыла.
4 Къоркъма, нек десенг айыплы боллукъ
тюйюлсе; жунчума, нек десенг бедишлик
боллукъ тюйюлсе. Сен жашлыгъынгда ыйлыкъдырылгъанынгы унутурукъса эмда эрсиз къалып, айыплы болгъан заманынгы
эсинге тюшюрлюк тюйюлсе.
5 Нек десенг сени Жаратхан – сени эрингди, Аны аты Къудуретли Раббийди, сени
Жулуучунг да – Исраилни Сыйлы Аллахыды, Анга битеу жерни Аллахы деп аталады.
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6 Нек десенг сен эри къойгъан мугур кёллю къатын кибик, жашлай эрге чыгъып
къоюлгъан къатын кибик эдинг, алай болгъанлыкъгъа Раббий сени чакъырады, –
дейди Аллахынг.
7 «Мен сени бир аз заманнга атып къойгъан эдим, алай а уллу мархаматлыкъ бла
сени артха къайтарлыкъма.
8 Ачыуум чыкъгъанда бир аз кезиуге Мен
сенден бетими жашыргъан эдим, алай болгъанлыкъгъа ёмюрлюк сюймеклик бла санга мархамат этерикме, – дейди сени жулуучу Раббий.
9 – Бу Манга Нухну заманындагъы суу
къыяма кибикди. Жер башына суу къыяма
энтта келлик тюйюлдю деп Нухха ант этгеним кибик, санга чамланмазгъа эм гурушха
этмезге алай ант этгенме.
10 Таула жерлеринден тайсала да, дуппурла титиреселе да, Мени сюймеклигим сенден таярыкъ тюйюлдю, Мени сени бла жарашыулукъ этген кесаматым да тюрленирик
тюйюлдю, – дейди санга мархамат этиучю
Раббий.
11 – Ой, боран басхан жарлы шахар! Сени
жапсарыргъа киши жокъду. Ма, Мен сени
фейруз ташла бла жангыдан къурарыкъма,
мурдорларынгы да сапфир ташладан этерикме.
12 Къалаларынгы къызыл накъут ташладан, къабакъ эшиклеринги да гранат ташладан этерикме.
13 Мен Раббий битеу уланларынгы юйретирикме эмда уланларынгда уллу ырахатлыкъ боллукъду.
14 Сен тюзлюк бла кючлю боллукъса, зулму сенден узакъ къаллыкъды, къоркъурукъ
тюйюлсе. Палах сенден узакъ боллукъду,
санга жууукълашырыкъ тюйюлдю.
15 Санга чабыуул этиучю болса, ол Менден болмагъанын бил. Санга чабыуул этиучю ким болса да аны хорларыкъса.
16 Ма, темирчини Мен жаратханма; ол кёмюрлени юфгюрюп жандырады, андан сора
ишине тийишли сауутну ишлеп чыгъарады.
Мен да алай, къырып бошатыргъа жоюучуну болдурама.
17 Санга къажау этилген бир сауут да сени
хорлаяллыкъ тюйюлдю. Сюдде сени бла даулашхан ким болса да, аны сен терслериксе.
Бу Раббийни къулларыны мюлк юлюш-
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лериди, аланы ариуланыулары Менден- ды. Ол Манга файдасыз къайтмайды, алай
а муратымы толтурады эмда Мен аны не
ди», – дейди Раббий.
иш этерге деп ийген эсем, ол ишде жетиРаббийни чакъырыуу
шимли болады.
12 Сиз къууанч бла чыгъарыкъсыз эмда
«Суусап болуп термилгенле! Барыгъыз да суулагъа келигиз! Сиз, ахча- ырахатлыкъ бла ашырыллыкъыз. Таула бла
лары болмагъанла окъуна, келигиз, алыгъыз дуппурла сизни аллыгъызда къууанып зида ашагъыз! Келигиз, чагъырны бла сютню кир айтырыкъдыла, аулакъдагъы тереклени
ахчасыз эмда хакъсыз алыгъыз.
барысы да сизге къарс урлукъдула.
2 Сиз ахчагъызны ётмек болмагъан затха,
13 Кёкен терекни орунуна кипарис терек
къыйыныгъызны да тойдурмагъан затха ёсерикди, мурса хансны орунуна мирт ёсенек жоясыз? Эсигизни берип Манга тынгы- рикди. Была Раббийге махтау келтирген,
лагъыз, сора ахшы зат ашарыкъсыз, жа- бузулмазлыкъ, ёмюрлюк илишан боллукъныгъыз да татымлы ашдан токъ боллукъду. дула».
3 Къулакъ салыгъыз да Манга келигиз!
Раббий битеу миллетлени къабыл
Тынгылагъыз, сора сау жашарсыз. Мен ёмюрэтерикди
люк кесаматны – Дауут бла этилген, ышанРаббий былай айтады: «Тюз хукмуну
нгылы сюймеклигиме таяннган кесаматытутугъуз эмда тюзлюк этигиз, нек
мы – сизни бла этеме.
4 Ма, Мен Дауутну миллетлеге шагъат- десегиз къысха заманда Мени къутхарыуум
лыкъгъа бергенме. Аны миллетлеге башчы келликди эмда Мени тюзлюгюм ачылэмда оноучу этгенме.
лыкъды».
5 Ма, сен танымагъан миллетлени ча2 Алай этиучю киши насыплыды, тюзкъырлыкъса, сени танымагъан миллетле да люкню къаты тутуучу, шабат кюнню харам
сени Раббий Аллахынгы, Исраилни Сыйлы этмей сакълаучу, хар тюрлю аманлыкъ
Аллахыны хатеринден санга ашыгъып кел- этиуден къолун тыйыучю адам улу насыпликдиле, нек десенг Ол сени махтаулу эт- лыды.
3 Раббийге къошулгъан башха миллетли:
генди».
6 Раббийни табаргъа амал бар заманда «Раббий мени Кесини халкъындан айырып
Раббийни излегиз. Ол жууукъда болгъан къоярыкъды», – демесин, евнухa да: «Ма,
мен къуругъан терекме», – демесин.
заманда Андан тилек этигиз.
7 Огъурсуз адам кесини жолун къойсун,
4 Нек десегиз Раббий былай айтады:
аманлыкъ этиучю да фикирлерин къойсун «Мени шабат кюнлерими тутхан, Мен ыраэмда Раббийге къайтышсын, сора Ол анга зы болгъан затланы сайлагъан эмда Мени
мархамат этер, бизни Аллахыбызгъа къай- кесаматымы къаты тутхан евнухлагъа
5 Мен юйюмде, Ёз юйюмю къабыргъалатышсын, нек десегиз Ол аны дайым кечер.
8 «Мени фикирлерим – сизни фикирле- рыны арасында эсгертме берликме эмда
ригиз тюйюлдю, сизни жолларыгъыз да уланларыма бла къызларыма берген атлаМени жолларым тюйюлдюле, – дейди Раб- рымдан эсе алагъа иги ат берликме; алагъа
бий. –
жокъ этилмезлик ёмюрлюк ат берликме.
9 Кёк жерден къалай бийик эсе да, Мени
6 Раббийге къуллукъ этер ючюн эмда Рабжолларым да сизни жолларыгъыздан алай бийни атын сюер ючюн, Аны къуллары
бийикдиле, Мени фикирлерим да сизни болур ючюн Раббийге къошулгъан башха
фикирлеригизден алай бийикдиле.
миллетлилени, шабат кюнню харам этмей
10 Кёкден жауун эм къар жаууп эмда ары тутуучу эмда Мени кесаматымы къаты тукъайтмай, алай а жерни мылы этип эмда туучу ким болса да,
7 Мен аланы сыйлы тауума келтирип тилек
аны тирлик бералырча эм ёсюмлюкле ёсдюрюрча этип, сора жер урлукъ сепген адамгъа юйюмде къууандырлыкъма. Манга къурман
тирлик берип эмда ашаргъа мирзеу берип этилиучю жерде аланы саулай кюйдюрютургъаны кибик,
11 Мени ауузумдан чыкъгъан сёз да алай- a Евнух: бичилген жумушчу.
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люучю къурманлары да, башха къурманлары
да къабыл этилликдиле, нек десегиз Мени
юйюме битеу миллетлеге да тилек юй деп
аталлыкъды».
8 Исраилни чачылып айланнган халкъын
жыйыучу Бийибиз Раббий былай айтады:
«Мен жыйгъанларымы юслерине энтта къалгъанларын да жыярыкъма».

Раббий аман башчылагъа азап берликди
9 Битеу аулакъдагъы жаныуарла, битеу
агъачдагъы жаныуарла, келигиз ашагъыз!
10 (Исраилни) сакълауурлары барысы да
сокъурладыла эм бир зат да билмейдиле;
ала барысы да юре билмеген тилсиз итледиле, жатханлай сандыракъ этип туруучуладыла, жукъларгъа сюйюучюледиле.
11 Ала тоя билмеген жут итледиле. Ала
жукъ ангыламагъан сюрюучюледиле, барысы да ёз жолларына тайгъандыла, бири
къалмай, барысы да тюзлюксюз хайыр табаргъа излейдиле.
12 Ала: «Келигиз, чагъыр табайыкъ, кёп
ичги ичейик. Бюгюн болгъан тамбла да болур, андан да кёп болур», – дейдиле.

Мажюсюлюкню айгъакълау
Тюзлюклю адам ёледи, анга бир киши да эс бёлмейди. Аллахны жолунда
жюрюучю кишиле жерден алынадыла; тюзлюклю адам аманлыкъдан кери алынады
деб’а бир киши да ойламайды.
2 Тюзлюклю адам ырахатлыкъгъа жетеди.
Тюз жолда жюрюучюле кеслерини жатхан
жерлеринде тынчаядыла.
3 (Раббий былай айтады:) «Алай а сиз,
хыйнычы тиширыуну уланлары, зийначыны бла саякъ къатынны урлугъу, бери жууукълашыгъыз!
4 Сиз кимни хыликке этесиз? Кимге къажау болуп ауузугъузну ачасыз, тилигизни
чыгъарасыз? Сиз бойсунмаучуну сабийлери, жалгъанчыны урлугъу тюйюлмюсюз?
5 Сиз эмен тереклени арасында, хар бутакълы терекни тюбюнде тыйгъысызлыкъ
этип идоллагъа табынасыз, ёзенледе, къая
жарылгъанлада сабийлеригизни къурман
этип кесесиз.
6 (Исраил!) Юлюшюнг баргъан суучукъланы сыйдам ташларыны арасындагъы
(идоллады), ала пайынгдыла; сен аланы
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юслерине чагъыр къуяса эмда алагъа мирзеу саугъа келтиресе. Бу затла ючюн Мен
ыразы болгъанмы сунаса сен?
7 Уллу бийик тауну башында сен жатхан
жеринги саласа эмда къурман этерге ары
ёрлеп чыгъаса.
8 Эшик артында эмда эшик жанларында
мажюсю белгилеринги саласа; нек десенг
сен Менден тайып, къымыжа боласа; ёрге
чыгъып, жатхан жеринги кенг этгенсе эмда
тосларынг бла келишип бирге жатаргъа
сюесе, аланы уят жерлерине къарагъанса.
9 Сора кёп ариу ийисли балхам жагъып
Молек тейриге жау элте эдинг; келечилеринги узакъгъа ие эдинг, ахыратха да тюшюре эдинг.
10 Жолунгу узакълыгъындан арый эдинг,
алай болгъанлыкъгъа: “Умутум юзюлгенди!” – демей эдинг, кючюнгю жангыртып
тургъанса. Ол себепден онгсуз болмай
эдинг.
11 Сен Манга тюз къалмазча, Мени эсингде тутуп жюрегингде Манга жер бермезча,
кимден къоркуп элгеннгенсе? Мен кёпден
бери окъуна зат айтмай тургъаным ючюнмю сен Менден къоркъмай тохтагъанса?
12 Мен сени “тюзлюк'”деген затынгы эмда
этген ишлеринги ачыкъ этерикме, аладан
санга хайыр боллукъ тюйюлдю.
13 Сен болушлукъ излеп къычырыкъ этген
заманынгда, сени жыйымдыкъ идолларынг
сени къутхарырламы? Аланы барысын да
жел алып кетерикди, бир юфгюрюу жоярыкъды. Манга ышаннган адам а жерден
юлюшлю боллукъду эмда Мени сыйлы тауума ие боллукъду».

Раббий жууашланы жапсарады
14 Сора

Раббий былай айтханды: «Топуракъ жыйыгъыз, жыйыгъыз, жол тюзетигиз, Мени халкъымы жолундан чырмауланы кетеригиз».
15 Бийик эмда кётюрюлген, ёмюрде да жашаучу, аты сыйлы болгъан Аллах былай айтады: «Мен бийик эмда сыйлы жерде жашайма эмда унукъгъан эм жууаш кёллю
адамла бла жашайма, алай бла жууашланы
кёллерин тирилтеме эмда унукъгъанланы
жюреклерин тирилтеме.
16 Нек десегиз Мен сюдлюк иш бла ёмюрге кюрешип турлукъ тюйюлме эмда дайым
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чамланып турлукъ тюйюлме, алайсыз Мен
жаратхан жанла эмда солуу алгъанла Мени
аллымда онгсуз болуп къалырла.
17 Халкъ тюзлюксюз хайыр излеп гюнях
этгени ючюн Мен чамланып аны ургъанма,
андан бетими жашырып, анга ачыуланнганма; алай болгъанлыкъгъа ол Мени къоюп, кесини жюреги тартхан жол бла кетгенди.
18 Мен аны баргъан жолларын кёрюп тургъанма, алай а аны сау этерикме; аны жюрютюп турлукъма, аны да, аны жарсыгъан
адамларын да жапсарлыкъма.
19 Адамланы ауузларындан махтау чыгъарлыкъма. “Ырахатлыкъ, узакъдагъылагъа да,
жууукъдагъылагъа да ырахатлыкъ болсун,
Мен да аланы сау этерикме”, – дейди Раббий.
20 Аман адамла уа шошаялмагъан эмда
аны суулары балчыкъ бла кир атыучу, толкъунланнган тенгиз кибикдиле.
21 Аман адамлагъа ырахатлыкъ жокъду», –
дейди мени Аллахым.

Керти ораза
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«Уллу къычыр, кесинги тыйып турма! Сур быргъыча ауазынгы кётюр
эмда Мени халкъыма законсузлукъларын,
Якъупну юйюрюне гюняхларын кёргюзт.
2 Ала тюзлюк этиучю эмда Аллахларыны
буйругъун къоймаучу халкъча, хар кюн сайын Мени излейдиле эмда Мени жолларымы билирге сюедиле. Менден тюз хукму
тилейдиле, Аллахха жууукълашыргъа сюедиле эмда:
3 “Биз сени ючюн ораза тутабыз, Сен а
бизни нек кёрмейсе? Кесибизни къысып
жашайбыз, Сен а бизни нек эслемейсе?” –
дейдиле. Ма, сиз ораза тутхан кюнюгюзде
кесигиз сюйгенни этесиз эмда битеу ишчилеригизни къыйынларын ашайсыз.
4 Ма, ораза тутууугъуз урушуу, даулашыу
эмда жумдурукъ тюйюш бла бошалады; сиз
бюгюн этгенча, ораза тутууугъуз бла ауазыгъызны бийикде эшитдирирге болалмайсыз.
5 Мен сюйген ораза – адам кесин къысып
жашаргъа тийишли кюн – быллаймы сунасыз? Адам кесини башын къамишча ийилтип, кесини юсюне зыбыр кийим кийип,
кюлге олтурургъа тийишли кюнмюдю?

Мынгамы айтырыкъса ораза деп эмда Раббийни ыразы этген кюн деп?
6 Ма, Мен сюйген ораза: терсликсиз бугъоуланнганланы азат эт, боюнсаларыны
тюйюмчеклерин теш, унукъдурулгъанланы
эркинликге бошла эмда хар тюрлю боюнсаны сындыр;
7 Ётмегингден ач адамгъа бёлюп бер, мекямлары болмагъан жарлыланы да юйюнге
кийир; жаланнгач адамны кёрген заманынгда аны кийиндир, сени бла бир тукъумлудан букъма».
8 Алай этсенг, сени жарыгъынг тангча
агъарыр, жараларынг къысха заманда сау
этилирле, сени тюзлюгюнгa аллынгда барыр, Раббийни аламатлыгъы да артынгда
турур.
9 Ол заманда сен Раббийни чакъырып тилек этерсе, Ол да сени тилегинги къабыл
этер, къычырып чакъырырса, Ол да: «Мен
мындама!» – деп, жууап берир. Сен башхаланы унукъдуруунгу, аланы терслеп аман
сёзле айтыуунгу къойсанг,
10 Ач адамгъа кесинги берсенг эмда термилгенни къарынын тойдурсанг, ол заманда сени жарыгъынг къарангыда жарытыр,
къарангылыгъынг кетип, кюнортадача болуп къалыр.
11 Сора Раббий хар заманда да санга жол
кёргюзтюп турлукъду, къургъакъ жерледе
сени къарынынгы тойдуруп, сюеклеринги
кючлендирип турлукъду. Сен суудан къаннган терек бахчача эмда аны сууу бир
заманда да таркъаймаучу шауданча боллукъса.
12 Сени туудукъларынг бурундан бери оюлуп тургъан жерлени жангыдан къурарыкъдыла. Сен кёп тукъумладан къалгъан мурдорланы жангыдан саллыкъса. Санга оюлгъан къабыргъаланы къалаучу, халкъны
жашарыкъ орамларын жангыдан ишлеучю
деп атарыкъдыла.

Шабат кюнню тутханлагъа саугъа
13 «Сен

шабат кюнню хатеринден, Мени
сыйлы кюнюмде аягъынгы кесинг кюсеген
затны этерге барыудан тыйсанг, шабат
кюнню къууанч кюннге, багъалы кёрюлген,
Раббийни сыйлы кюнюне санасанг эмда ол
a сени тюзлюгюнг: неда «сени Ариулаучу».
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кюнде кесинги хар кюн сайын этиучю
ишлеринги этмей, кесинг кюсегенни этмей
эмда бош жаншамай, ол кюнню сыйлы тутсанг,
14 Сора Раббийде къууанч табарыкъса,
Мен сени жерни бийикликлерине кётюрлюкме эмда атанг Якъупну мюлк юлюшю
бла сени тойдурлукъма». Муну Раббий Кеси айтханды.

Зулму этгенле терсленедиле
Ма, Раббийни къолу сизни къутхаралмазча къысха тюйюлдю, Аны къулагъы да тилеклеригизни эшиталмазча сангырау тюйюлдю.
2 Алай болгъанлыкъгъа, законсузлукъларыгъыз сизни Аллахыгъыздан айыргъандыла, гюняхларыгъыз да Аны бетин сизден
бир жанына бурадыла, Ол тилеклеригизни
эшитмейди.
3 Нек десегиз къолларыгъыз къан тёгюуден, бармакъларыгъыз да законсузлукъ
этиуден харам болгъандыла; ауузларыгъыз
жалгъан айтадыла, тиллеригиз аман айтып
мурулдайдыла.
4 Бир киши да сюд ишин тюзлюк бла этмейди, бир киши да ишин дурус жакъламайды; бош сёзлеге ышанадыла эмда жалгъан айтадыла, аманлыкъдан балаланадыла
эмда законсузлукъну туудурадыла.
5 Ала жилян жумуртхаланы юслеринде
гурт жатадыла эмда губу ау согъадыла; аланы жумуртхаларын ашагъан адам ёлюр,
сындырылгъан жумуртханы ичинден жилян бала чыгъар.
6 Аланы губу аулары кийим этерге жарамайдыла, кеслерини согъуп этгенлери бла
юслерин жабаллыкъ тюйюлдюле; аланы
ишлери – тюзлюксюз ишледиле, зулму этиу
да аланы къолларындады.
7 Аланы аякълары аманлыкъ этерге чабып барадыла, ала терслиги болмагъан
адамланы къанларын тёгерге ашыгъадыла.
Аланы фикирлери – тюзлюксюз фикирледиле; бузуу бла палах этиу аланы жолларындады.
8 Ала жарашыулукъну жолун билмейдиле, аланы жол ызларында адиллик жокъду;
кеслерине къынгыр жолла этгендиле, ол
жолла бла жюрюучю адамладан бири да жарашыулукъну билмейди.
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9 Ол себепден, адиллик бизден узакъды,
тюзлюк да бизге жетмейди. Жарыкъны
сакълайбыз, алай а ма, къарангылыкъ басып турады, жарытыуну сакълайбыз, алай а
къаппа-къарангыда жюрюйбюз.
10 Сокъурлача къабыргъаны къармап сезебиз эмда кёзлери болмагъанлача тюртюлетюртюле айланабыз; кюн ортада ашхам
къарангыдача абынабыз, тирилени арасында ёлгенле кибикбиз.
11 Биз барыбыз да айыулача улуйбуз,
кёгюрчюнлеча ынчхайбыз. Тюз хукмуну
сакълайбыз, ол а жокъду; къутхарылыуну
сакълайбыз, ол а бизден узакъды.
12 Нек десенг Сени аллынгда бизни аманлыкъларыбыз кёпдюле, гюняхларыбыз да
бизге къажау шагъатлыкъ этедиле; нек десенг аманлыкъларыбыз эсибиздедиле, законсузлукъларыбызны да билебиз.
13 Биз Раббийге къажау туруп, Аны къабыл этмей къойгъанбыз, Аллахыбыздан тайгъанбыз; зулму этиучю эмда бойсунмаучу
сёзле айтханбыз, балаланып жюреклерибизден жалгъан сёзле туудургъанбыз.
14 Адиллик артха тургъанды, тюзлюк да
узакъда тохтагъанды, нек десегиз хакъ керти майданда абынып къалгъанды, халаллыкъ да киралмайды.
15 Хакъ керти тас болгъанды, аманлыкъдан тайгъан адам да тоналады. Раббий муну
кёргенди эмда тюз хукму болмагъаны Аны
жарсытханды.

Раббий халкъын къутхарады
16 Ол

(унукъдурулгъанлагъа болушхан)
адам болмагъанын кёргенди, аланы жакълаучу адам болмагъанына сейирсиннгенди.
Сора аланы Кесини Къудурети бла къутхаргъанды, Кесини тюзлюгю бла алагъа болушханды.
17 Сора Ол Кесини юсюне, кюбе кийгенча, тюзлюкню кийгенди, башына да, темир
бёркюн кийгенча, къутхарыуну кийгенди;
юсюне, кийим кийгенча, дерт жетдириуню
аба кийимин кийгенди эмда Кесин, жамычы бла жапханча, эришиую бла жапханды.
18 Ол барысына да аланы этген ишлерине
кёре тийишлисин берир; Кесини жауларына
чамланыуу бла, Кесини душманларына дерти бла къайтарып жетдирир, тенгиз жагъада
жашагъанлагъа да тийишлисин берир.

ИЕШАЯ 59,19
19 Алай бла кюнбатыш жанында Раббийни
атындан, кюнчыгъыш жанында да Аны аламатлыгъындан къоркъурукъдула. Душман
къутургъан сууча келсе да, Раббийни юфгюрюуюa аны къуууп къыстар.
20 «Сора Жулуучу Сионнга, аманлыкъларындан къайтышхан Якъупну уланларына
келликди, – дейди Раббий.
21 – Сора ма, Мен ала бла бу кесаматны
этерикме, – дейди Раббий. – Сени юсюнгде болгъан Рухум да, Мен сени ауузунга
салгъан сёзлерим да, сени ауузунгдан да,
туудукъларынгы ауузларындан да, туудукъларынгы туудукъларыны ауузларындан да
кетерик тюйюлдю, эндиден ёмюрлюкге деричи да, – дейди Раббий.

Иерусалимни келлик аламатлыгъы
Тур, Иерусалим, жарып тур, нек десенг сени жарыгъынг келгенди, Раббийни аламатлыгъы да сени юсюнгде тангча агъаргъанды.
2 Нек десенг ма, жерни къарангылыкъ,
миллетлени да къаппа- къарангылыкъ басарыкъды; сени юсюнгде уа Раббийни жарыгъы тангча жарытырыкъды, Аны аламатлыгъы да сени башынгда кёрюнюрюкдю.
3 Сора миллетле сени жарыгъынга, патчахла да сени юсюнгде агъаргъан тангнга
келликдиле.
4 Кёзлеринги кётюр да тёгерегинге къара:
ала барысы да жыйылып санга келедиле,
уланларынг узакъдан келедиле, къызларынгы да къолларында келтиредиле.
5 Ол заманда кёрюп, къууанырыкъса, жюрегинг къалтырап, кенгерилликди, нек десенг тенгизни байлыгъы санга айланырыкъды, халкъланы хазналары санга келликди.
6 Кёп тюеле, Мидияндан бла Эфадан тизилип келген тюе сюрюуле сени жеринги толтурлукъдула; шебалыла барысы да келликдиле, алтын бла ладан келтирликдиле эмда Раббийни аламатлыгъын билдирликдиле.
7 Кедарны битеу сюрюулерин санга жыярыкъдыла, Небайотну къочхарлары санга
жарарыкъдыла: Манга къурман этилиучю
жерге къабыл къурман болуп салынырыкъдыла, сора Мен аламат юйюмю махтаулу
этерикме.
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8 Кимледиле была? Ала булутлача, кеслерини уяларына учуп келген кёгюрчюнлеча
учуп келедиле.
9 Тенгиз жагъада жашагъанла Манга ышанадыла; саудюгерлени кемелери биринчи
болуп, сени уланларынгы узакъдан келтиредиле, аланы биргелерине Раббий Аллахынгы аты ючюн, Исраилни Сыйлы Аллахы ючюн аланы кюмюшлерин бла алтынларын келтиредиле, нек десенг Ол сени
махтаулу этгенди.
10 Ол заманда башха миллетлиле сени къабыргъаларынгы жангыдан ишлерикдиле,
аланы патчахлары да санга къуллукъ этерикдиле. Нек десенг Мен чамланыуумда
сени ургъан эсем да, ыразылыгъым бла
санга мархамат этерикме.
11 Сени къабакъ эшиклеринг хар заманда
да ачылгъанлай турлукъдула, кече да, кюндюз да жабыллыкъ тюйюлдюле, алай бла
халкъланы хазналарын санга алып келликдиле эмда хорланнган патчахларын кеслерини ызларындан келтирликдиле.
12 Нек десенг санга къуллукъ этерге сюймеген миллетле бла патчахлыкъла жоюллукъдула, аллай миллетле саулай къырылып бошаллыкъдыла.
13 Ливанны аламат тереклери – нарат, чинар, кипарис терекле – Мени сыйлы жерими жасар ючюн санга келтирилликдиле,
сора Мен аякъ басхан жерими махтаулу
этерикме.
14 Сени унукъдургъанланы уланлары санга келип баш ийилтирикдиле, сени кёрюп
болмаучула барысы да сени аякъ тюбюнге
ауарыкъдыла, сора санга Раббийни шахары, Исраилни Сыйлы Аллахыны Сиону дерикдиле.
15 Алгъын сен атылып къалгъан эдинг
эмда сени кёрюп болмай эдиле, алай бла
сен адам ичи бла ётмеген шахар болуп
къалгъан эдинг, энди уа Мен сени ёмюрлеге да махтаулу, тукъумдан тукъумгъа да къууанчлы этерикме.
16 Сен миллетлени сютлеринден токъ
болуп турлукъса, патчахланы эмчеклерин
да эмип турлукъса, сора Якъупну кючлю Аллахы болгъан Къутхарыучунг эмда
Жулуучунг Раббий Мен болгъанымы билирсе.
17 Жезни орунуна санга алтын, темирни
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орунуна кюмюш, агъачны орунуна жез,
ташланы орунуна да темир келтиртип турлукъма. Санга башчылыкъ этиучю этип
ырахатлыкъны, санга къалауур этип да тюзлюкню саллыкъма.
18 Мындан арысында сени жерингде зорлукъ этиуню хапары, сени чеклеринги
ичинде чачылыуну эмда тоналыуну хапары
эшитиллик тюйюлдю; сен шахар къабыргъаларынга къутхарылыуум деп, къабакъ
эшиклеринге да махтауум деп атарыкъса.
19 Энди санга кюндюзгю кюнде жарыкъ
бериучю – кюн боллукъ тюйюлдю, кечегиде жарытыучу да ай боллукъ тюйюлдю; нек
десенг Раббий сени ёмюрлюк жарыгъынг
боллукъду, Аллахынг да сени аламатлыгъынг боллукъду.
20 Энди сени кюнюнг батарыкъ тюйюлдю,
айынг да ызына айланырыкъ тюйюлдю,
нек десенг Раббий сени ёмюрлюк жарыгъынг боллукъду, сора сени бушуу кюнлеринг бошаллыкъдыла.
21 Сени халкъынгы барысы да тюзлюклю
боллукъду, ол ёмюрлеге да жерге ие боллукъду; ол – Мен орнатхан ёсюмлюкдю,
Мен махтаулу болур ючюн къолларым болдургъан халкъды.
22 Эм гитче юйюрюнгден мингле тууарла,
эм къарыусуздан да кючлю миллет чыгъар.
Раббий Менме, кезиуюнде муну терк этип
бошарыкъма.

Раббийни адамлагъа ыразылыкъ
берлик жылы
Раббий Аллахны Нюрю Мени юсюмдеди, нек десегиз Раббий Мени жарлылагъа хайыр хапар берирге майлагъанды
эмда Мени жюреклери сыннганланы сау
этерге, жесирлеге азатлыкъны, тутмакълагъа эркин этилликлерин билдирирге ийгенди.
2 Раббийни адамлагъа ыразылыкъ берлик жылы келгенин айтыргъа эмда Аллахыбызны дерт жетдирлик кюнюн билдирирге, битеу жарсыгъанланы жапсарыргъа
ийгенди.
3 Раббий Мени Сионда жарсып тургъан
адамлагъа болушургъа ийгенди, кюлню
орунуна венок, бушууну орунуна къууанчлыкъ жау, мугур кёллюлюкню орунуна махтауну кийимин берирге ийгенди. Сора Раб-
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бий махтаулу болур ючюн алагъа Раббийни
орнатхан тюзлюк тереклери деп атарыкъдыла».
4 Сора бурундан бери оюлгъанланы жангыдан къурарыкъдыла, кёпден бери чачылып къалгъан жерлени тюзетирикдиле эмда
эрттегили тукъумланы заманындан бери
бош къалып тургъан шахарланы жангыртырыкъдыла.
5 Тыш адамла келип сюрюулеригизни кютерикдиле; башха къыраллыла жер ишлеучюлеригиз бла жюзюм ёсдюрюучюлеригиз
боллукъдула.
6 Сиз а Раббийни дин къуллукъчулары
деген атны жюрютюрюксюз, Аллахыбызгъа
къуллукъ этиучюле деп атарыкъдыла сизге;
миллетлени байлыкъларындан хайырланырыкъсыз эмда аланы хазналары бла махтанырыкъсыз.
7 Ыйлыкъдырылыууну орунуна халкъыма эки кере кёп къайтарыллыкъды, ыспассыз этилиуюню орунуна ала кеслерини юлюшлерине къууанырыкъдыла, алай
бла кеслерини жерлеринде эки кере кёп
аллыкъдыла; алада ёмюрлюк къууанч боллукъду.
8 «Нек десегиз Мен, – дейди Раббий, –
тюз хукмуну сюеме, тонаучулукъну бла зорлукъ этиуню кёрюп болмайма, сёзюме тюз
къалып, алагъа тийишли саугъаларын берликме эмда ала бла ёмюрлюк кесамат саллыкъма.
9 Сора аланы урлукълары миллетлени арасында, туудукълары да халкъланы арасында
белгили боллукъдула; битеу аланы кёрген
адамла ала Раббий алгъыш берген урлукъ
болгъанларын билликдиле».
10 Раббийни хакъындан уллу къууанч этерикме, Аллахымы хакъындан мени жаным
къууанырыкъды; нек десегиз киеу башына
венок кийгенча эмда келин асыл ташлары
бла кесин айбатлагъанча, Ол манга къутхарылыуну кийимлерин кийдиргенди, мени юсюме тюзлюкню къапталын кийдиргенди.
11 Нек десегиз жер кесини ёсюмлюклерин
къалай ёсдюре эсе эмда бахча атылгъан урлукъну къалай битдире эсе, Раббий Аллах
да битеу миллетлени алларында кесине тюзлюк бла махтау алай чыгъарлыкъды.

ИЕШАЯ 62,1

Сионну жангы аты
Сион ючюн тынгылап къаллыкъ тюйюлме, Иерусалимни ариулануу жарыкъча, къутхарылыуу да жаннган чыракъча чыкъгъынчы аны юсюнден айтыууму
тохтатырыкъ тюйюлме.
2 (Иерусалим!) Миллетле сени ариулануунгу, битеу патчахла да аламатлыгъынгы
кёрлюкдюле. Санга жангы ат аталлыкъды,
ол атны уа Раббий кеси берликди.
3 Сора сен Раббийни къолунда аламат
таж, Аллахынгы къол аязында патчах сарыхы боллукъса.
4 Энди санга «къоюлгъан» дерик тюйюлдюле, мындан арысында сени жеринге да
«бош къалгъан жер» деп айтырыкъ тюйюлдюле, алай а санга: «Аллахны зауукъландыргъанa» деген атны, сени жеринге да
«Эри болгъанb» деген атны берликдиле, нек
десенг Раббий сенде зауукълукъ табады,
сени жеринг да эри болгъанча боллукъду.
5 Жаш, юйленнген къызы бла къалай
байламлы бола эсе да, сени Къураучуc да
сени бла алай байламлы боллукъду; киеу
келинге къалай къууана эсе да, Аллахынг да
санга алай къууанарыкъды.
6 (Раббий былай айтады:) «Иерусалим,
сени къабыргъаларынгда Мен къалауурла
салгъанма, ала кече да, кюндюз да тынгылап турлукъ тюйюлдюле». Эй сиз, Раббийни эсгертип туруучула, тохтап къалмагъыз!
7 Раббий Иерусалимни жангыдан къурагъынчы эмда аны жер башында махтаулу
этгинчи, Раббийден тилек этиуню тохтатмагъыз.
8 Раббий Кесини онг къолун, кючлю билегин кётюрюп, ант этип: «Мындан арысында сени мирзеуюнгю душманларынга
ашха берлик тюйюлме, сен урунуп этген
чагъырны да тыш адамла ичерик тюйюлдюле.
9 Мирзеуню жыйгъанла аны кеслери ашарыкъдыла эмда Раббийге шукур этерикдиле, жюзюм жыйыучула да аны чагъырын
Мени сыйлы жерими арбазларында ичерикдиле».
10 Ётюгюз, къабакъладан ётюгюз, халкъгъа
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a Аллахны зауукъландыргъан: чюйютча “Хефцибах”.
b Эри болгъан: чюйютча “Беула”.
c Къураучу: неда «уланларынг».
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жол хазырлагъыз! Тюзетигиз, уллу жолну
тюзетигиз, ташланы кетеригиз, халкълагъа
байракъ кётюрюгюз!
11 Тынгылагъыз, Раббий жерни этеклерине дери билдиреди: «Сионну къызынаd:
“Сени Къутхарыучунг келе турады; Аны саугъасы Аны биргесинеди, Аны берлиги да
Аны аллындады”, – деп айтыгъыз», – дейди.
12 Сора алагъа «Раббий жулгъан сыйлы
халкъ» деп атарыкъдыла. (Иерусалим!)
Санга уа «Кюселген, къоюлмагъан шахар»
деп атарыкъдыла.

Раббийни миллетлеге берлик азабы
Къызгъылдым кийимлери бла Эдомдан, Босраданe келе тургъан, юсюндеги къапталы бла аллай аламат болгъан,
Кесини деменгили кючю бла жюрюйf тургъан ол кимди? «Менме, тюзлюкню айтыучу,
къутхарыргъа кючю болгъан – Менме», –
(дейди Раббий).
2 Къапталынг къызыл некди, кийимлеринг да жюзюм сыгъыучуда жюзюмлени
малтагъан адамны кийимлерича некдиле?
3 «Жюзюм сыгъыучуда жюзюмлени Мен
жангыз Кесим малтагъанма, Мени биргеме
халкъладан бир киши да болмагъанды. Мен
аланы ачыуланыуум бла малтагъанма эмда
чамланыуум бла теплегенме; аланы къанлары Мени кийимлериме чачылгъандыла, Мен
битеу къапталымы къан жугъу этгенме.
4 Нек десегиз дерт жетдирлик кюнюм
Мени жюрегимде эди, халкъымы жулурукъ
жылым да жетген эди.
5 Мен къарагъанма, болушлукъчу жокъ
эди, бир киши да Мени жакъламагъанына
сейирсиннгенме; алай бла Мени кючюм
Манга къутхарыу тапдыргъанды, Мени чамланыуум да Мени жакълагъанды.
6 Сора Мен халкъланы ачыуланыуум бла
малтагъанма эмда аланы чамланыуум бла
эсиртгенме, аланы къанларын да жерге тёкгенме», – (дейди Раббий).
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Раббийни ахшылыгъы
7 Мен

Раббийни ахшылыкъларын эмда
Аны махтау тийишли ишлерин эсгертирикd Сионну къызы: Иерусалимни халкъы.
e Эдом чюйютча «къызгъылдым», Босра да «жюзюмню
жыйыу» деген сёзлеге ушайдыла.
f Вулгата: «жюрюй». Масорет текст: «ийиле».
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ме, Раббийни битеу бизге берген затлары
ючюн, Исраилни юйюрюне кёргюзтген
уллу игилиги ючюн, анга Кесини мархаматлыгъы бла эмда уллу сюймеклиги бла
этген ахшылыкълары ючюн Анга махтау
саллыкъма.
8 Раббий: «Кертиси бла да ала Мени халкъымдыла, ала жалгъан айтмазлыкъ сабийледиле», – дегенди, сора аланы Къутхарыучулары болуп тургъанды.
9 Аланы хар тюрлю къыйынлыкълары бла
Раббий да къыйналгъанды эмда Аны аллындан чыкъгъан мёлек аланы къутхарып
тургъанды, Кесини сюймеклиги бла эм жумушакъ жюреклилиги бла Ол аланы жулгъанды, битеу буруннгу кюнледе аланы
алып, жюрютюп тургъанды.
10 Ала уа къозгъалгъан эдиле эмда Аны
Сыйлы Рухун жарсытхан эдиле, ол себепден Ол алагъа жау болуп, алагъа къажау
къазауат эте эди.
11 Ол заманда Аны халкъы буруннгу кюнлени, Мусаны заманын эсине тюшюргенди. Кесини сюрюуюню сюрюучюсю бла
аланы тенгизден чыгъаргъан, Кесини Сыйлы Рухун араларына салгъан,
12 Кесини аламат кючю бла Мусаны онг
къолундан тутуп жюрютген, Кесини аты
ёмюрледе да айтылып турурча аланы алларында тенгизни сууларын экиге бёлген,
13 Ат абынмай аулакъдан озгъанча аланы
тюпсюз теренликлени ичи бла жюрютген
Раббий энди къайдады?
14 Ёзеннге мал сюрюуню элтгенча, Раббийни Руху аланы ырахатлыкъгъа элтгенди.
(Раббий!) Сен халкъынгы алай жюрютюп
атынгы махтаулу этгенсе.

Раббий – мархаматлы Ата
15 Я

Раббий, кёкледен, сыйлы эмда аламат
мекямынгдан ийилип энишге къара. Сени
эришиуюнг бла Къудуретли ишлеринг
къайдадыла? Жюрегинги тырмашыууун эмда жумушакъ жюреклилигинги манга кёргюзтюуню тохтатханса.
16 Атабыз – Сенсе. Ибрахим бизни танымаса да, Исраил да бизни къабыл этмесе да,
Раббий, Сенсе Атабыз, ёмюрден бери да
Атынг – «Жулуучубузса».
17 Раббий, Сен бизни Сени жолларынгдан
таяргъа, Сенден къоркъмай, терсакъыл бо-
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лургъа бошлап нек къойдунг? Къулларынг
ючюн, сеникиле болгъан тукъумла ючюн
ызынга къайт.
18 Сени сыйлы халкъынг сыйлы жеринге
аз заманнга ие болуп тургъанды, бизни
душманларыбыз ол жерни малтагъандыла.
19 Сен бир заманда да алагъа иелик этмегенлеча эмда Сени атынгы жюрютмегенлеча болуп къалгъанбыз биз.

Мархамат эм болушуу ючюн тилек
Ой Сен кёклени жыртып айырып
жерге тюшсенг эди уа! Сени аллынгда таула эрип къалсала эди уа!
2 Келиуюнг от чырпыланы кюйдюргенине, суу къайнатханына ушаса эди уа! Сора
Сени атынг Сени душманларынга белгили
болур эди, Сени аллынгда миллетле къалтырар эдиле.
3 Биз билмей тургъанлай Сен сейирлик
ишле этип, энишге тюшген заманда, Сени
аллынгда таула титирей эдиле.
4 Нек десенг ёмюрден бери да, Санга
ушагъан аллах барды деп бир киши да
эшитмегенди, бир кишини къулагъына да
жетмегенди, Сенден башха аллахны бир кёз
да кёрмегенди. Санга ышаннганлагъа аллай
бир ишле этген – бир Сенсе.
5 Сен, тюзлюк этип къууаннганлагъа,
Сени жолларынгда барып Сени эслеринде
тутуучулагъа болушаса. Ма, Сен чамланнганса, нек десенг биз бурундан бери гюнях этип тургъанбыз. Сора биз къалай къутхарылырбыз?
6 Биз барыбыз да харам болгъанча болуп
къалгъанбыз, бизни битеу тюзлюклю ишлерибиз да кир болгъан кийим кибикдиле.
Биз барыбыз да чапыракъча саргъалып
къалгъанбыз, бизни законсузлукъларыбыз
да бизни, жел элтгенча, элтип барадыла.
7 Сени атынгы айтып тилек этген, Санга
къаты байланыргъа кюрешген адам да
жокъду; нек десенг Сен бизден бир жанына
бурулгъанса эмда бизни ёз законсузлукъларыбыздан жоюлургъа бошлап къойгъанса.
8 Алай болгъанлыкъгъа, энди Раббий, бизни Атабыз – Сенсе; биз сары топуракъбыз,
бизни этген къошун Этиучю уа – Сенсе,
биз барыбыз да Сени къолунгу ишибиз.
9 Раббий, мардасыз ачыуланып турма, законсузлукъларыбызны ёмюрге да эсингде
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тутуп турма. Бизге къара, тилейбиз, биз барыбыз да Сени халкъынгбыз.
10 Сени сыйлы шахарларынг бош къалгъандыла; Сион адамсыз жер болуп къалгъанды, Иерусалим оюлгъанды.
11 Анда аталарыбыз Санга махтау салып
туруучу юйюбюз отда кюйгенди, бизни битеу багъалы затларыбыз бузулгъандыла.
12 Былай болгъандан сора да, Раббий, энтта Кесинги тыйыпмы турлукъса? Тынгылап,
бизге мардасыз азап берипми турлукъса?

Терслеу эмда къутхарыу
«Мени юсюмден сормагъанлагъа, Мен
ачыкъ болгъанма, Мени излемегенле, Мени тапхандыла. Мени атымы айтып,
тилек этмеген миллетге: “Ма, Мен! Ма,
Мен!” – деп тургъанма.
2 Бойсунмаучу, кеслерини фикирлери бла
огъурсуз жолда жюрюучю халкъгъа Мен хар
кюн сайын къолуму узатып тургъанма.
3 Бу халкъ Мени кёз аллымда тохтаусуз
Мени чамландырады, бахчаларында къурман этеди, кирпичлени юсюнде фимиам
кюйдюреди,
4 Къабырлада олтурады, таша жерледе
кече къалады; тонгуз эт ашайды, юй сауутларында да харам аш турады.
5 Ол башхалагъа: “Узакъда тур, мени къатыма келме, нек десенг мен сенден сыйлыма”, – дейди. Ала Мени бурунума тютюн
кибикдиле, хар кюн сайын жанып тургъан
от кибикдиле.
6 Мени аллымда ма былай жазылыпды:
айтмай къоярыкъ тюйюлме, алай а дерт
жетдирликме, алагъа тийишлисин жетишдирмей къоярыкъ тюйюлме.
7 (Халкъым!) Сизни законсузлукъларыгъыз ючюн да, аталарыгъызны законсузлукълары ючюн да (дерт жетдирликме).
Нек десегиз ала таулада фимиам ийис чыгъаргъандыла, дуппурлада Мени сансыз
этгендиле. Алай бла алгъыннгы этген ишлерин эсеплеп, тийишлисин берликме», –
дейди Раббий.
8 Раббий былай айтады: «Жюзюм чопалны сууу болгъан заманда: “Анга заран этме,
нек десенг анда берекет барды”, – дейдиле.
Мени къуулларымы хатеринден Мен да
алай этерикме, аланы барысын жоярыкъ
тюйюлме.
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9 Сора Мен Якъупдан урлукъ, Яхудадан
да тауларыма ие боллукъну чыгъарлыкъма;
Мен сайлагъанла ол жерни иелери боллукъдула, Мени къулларым да анда жашап
турлукъдула.
10 Сора Мени излеп тапхан халкъыма,
Шарон – сюрюулери кютюллюк жайлыкъ
боллукъду, Ахор ёзени да тууарлары тынчайырыкъ жер боллукъду.
11 Алай а сизни – Мени къойгъанланы,
Мени сыйлы таууму унутханланы, насыпны тейрисине стол къураучуланы, къадарны тейрисине чагъыр къатышдырып, аякъланы толтуруп бериучюлени уа,
12 Мен, Раббий, сизни къылычха буюргъанма, сиз барыгъыз да кесилирге башларыгъызны энишге тутарыкъсыз; нек десегиз Мен сизни чакъыра эдим, сиз а жууап
бермей эдигиз; сизге айта эдим, сиз а
тынгыламай эдигиз, алай а Мени кёз
аллымда аманлыкъ эте эдигиз эмда Мен
ыразы болмагъан затланы сайлай эдигиз».
13 Ол себепден, Раббий Аллах былай айтады: «Ма, Мени къулларым ашарыкъдыла,
сиз а ачлыкъ сынарыкъсыз. Мени къулларым ичерикдиле, сиз а суусапдан термилликсиз. Мени къулларым къууанч этерикдиле, сиз а айыплы боллукъсуз.
14 Мени къулларым жюрек къууанчдан зикир айтырыкъдыла, сиз а жюрек бушуудан
къычырыкъ этериксиз эмда сыннган кёлден сарнап жилярыкъсыз.
15 Мени сайлагъан адамларыма сизни атларыгъыз налатча болуп къаллыкъдыла.
Раббий Аллах сени ёлтюрлюкдю, Кесини
къулларына уа жангы атла атарыкъды.
16 Жерде ким берекет тилесе, хакъ керти
Аллахдан тилерикди; жерде ким ант этсе,
хакъ керти Аллах бла ант этерикди. Нек десегиз алгъыннгы къыйынлыкъла унутулуп
Мени кёз аллымдан тас боллукъдула.

Жангы жер бла жангы кёк
17 Нек

десегиз ма, Мен жангы кёк бла
жангы жер жаратама. Алгъыннгы затла энди адамланы эслерине да тюшерик тюйюлдюле, акъылларына да келлик тюйюлдюле.
18 Сиз а Мен жаратхан затха ёмюрледе да
сюйюнюп эмда къууанч этип турлукъсуз.
Нек десегиз ма, Мен Иерусалимни къууанчха, аны халкъын да сюйюнюрге жаратама.
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19 Сора Мен Иерусалим ючюн къууанырыкъма, Мени халкъым ючюн сюйюнюрюкме; энди аны ичинде жилягъан ауаз бла
къычырыкъ этген таууш эшитиллик тюйюлдю.
20 Энди ол шахарда гитчелей ёлген сабий
неда ёмюрюню толулугъуна жетмей ёлген
къарт боллукъ тюйюлдю, нек десегиз жюз
жылында ёлген адам жашлай ёлгенге, жюз
жылына жетмеген адам да налатха саналлыкъды.
21 Мекямла ишлерикдиле эмда алада жашап турлукъдула, жюзюм бахчала орнатырыкъдыла эмда аланы битимлерин ашарыкъдыла.
22 Юйлерин башхала жашар ючюн ишлерик тюйюлдюле, жюзюм бахчаларын да башхала ашар ючюн орнатырыкъ тюйюлдюле;
нек десегиз Мени халкъымы ёмюрю терекни ёмюрюча узакъ боллукъду, сайлагъан
адамларым кеслерини къол къыйынларындан кёп заманнга хайырланып турлукъдула.
23 Керексизге урунуп кюреширик тюйюлдюле, туудургъан сабийлери да палахха тюшерик тюйюлдюле; нек десегиз кеслери да,
туудукълары да Раббий алгъыш берген урлукъ боллукъдула.
24 Ала Менден тилек этерден алгъа, Мен
алагъа жууап берликме; ала айтып бошагъынчы окъуна Мен аланы тилеклерин къабыл этерикме.
25 Бёрю бла къозу бирге отлап турлукъдула, аслан да тууар кибик салам ашарыкъды,
жиляннга уа жерни топурагъы аш боллукъду. Мени сыйлы таууму бир жеринде да
ала аманлыкъ эмда заран этерик тюйюлдюле», – дейди Раббий.
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ди; къурманнга къозу келтириучю – итни
боюнун буугъан кибикди; мирзеу келтириучю – тонгузну къанын келтирген кибикди;
саугъагъа фимиам ийис чыгъарыучу да –
идолгъа табыныучу кибикди. Ала ёз жолларын сайлагъандыла, аланы жанлары жийиргенчли затларында зауукълукъ табадыла.
4 Ол себепден, Мен алагъа азапны сайларыкъма, аланы къоркъгъанларына тюбетирикме. Нек дегенде Мен чакъыра эдим,
жууап берген а жокъ эди; айта эдим, ала уа
тынгыламай эдиле. Мени кёз аллымда
аманлыкъ эте эдиле эмда Мени кёлюмю
чыгъаргъан затланы сайлай эдиле».

Раббий Сионну ариулайды

сёзюне титиреп тынгылаучула, Раббийни сёзюне тынгылагъыз: «Мени
атым ючюн сизни кёрюп болмаучу эмда
сизни атып къоюучу къарындашларыгъыз
сизге: “Раббий Кесини аламатлыгъын кёргюзтсюн, сора биз сизни къууанчыгъызны
кёрюрбюз”– дейдиле. Алай а ала айыплы
боллукъдула».
6 Ма, шахардан дауур, табыныучу юйден
таууш, Раббийни ауазы эшитиледи, Раббий
Кесини душманларына дерт жетдиргени
эшитиледи.
7 (Сион) алыкъа къозлаудан ауругъунчу,
къозлап къалды; аны кюченнгиси келгинчи, улан табып къутулду.
8 Быллай затны ким эшитгенди? Мынга
ушагъан затны ким кёргенди? Бир кюнню
ичинде къырал жаратылгъанмыды? Бир сагъатны ичинде миллет тууармы? Сион къозлаудан ауруп башлагъанынлай, уланларын
туудуруп бошагъанды.
9 «Къозлар заманына жетдирип, къозлатРаббий излеген табыныу
май къоярмамы? – дейди Раббий. – Неда
Раббий былай айтады: «Кёк – Мени сабий табаргъа кюч берип, къаратон этертахтамды, жер а – Мени аякъларымы меми?» – дейди Аллахынг.
тюбюдю. Сиз Манга юй къайда ишлеялИерусалимни келлик къууанчы
лыкъсыз эмда Манга тынчайыр жер къайда
10
Битеу Иерусалимни сюйгенле, аны бла
табаллыкъсыз?
2 Нек десегиз быланы барысын да Мени бирге къууанч этигиз эмда аны ючюн сюйкъолум жаратханды, была барысы да Мен юнюгюз! Битеу анга жарсыгъанла, аны бла
болдургъаным себепли бар болуп турады- бирге уллу къууанч этигиз!
11 Алай бла сиз аны жапсарыучу эмчеклела, – дейди Раббий. Мен къайгъысын этерик адам а, жууаш эм сыннган кёллю эмда рин ичип тоярыкъсыз, эмип аны аламат
ёшюнюнде зауукълукъ табарыкъсыз.
Мени сёзюмден титиреучю адамды.
3 Тууар кесиучю – адам ёлтюрген кибик12 Нек десегиз Раббий былай айтады: «Ма,
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5 Раббийни

ИЕШАЯ 66,13

Мен анга ырахатлыкъны баргъан сууча,
халкъланы байлыкъларын да ырхы келгенча жибереме, сиз аны эмчеклеринден асыраллыкъсыз. Ол сизни къолларында жюрютюрюкдю эмда тобукъларында эркелетирикди.
13 Ана сабийин къалай жапсара эсе да, Мен
сизни алай жапсарлыкъма, сиз Иерусалимде жапсарылып турлукъсуз.
14 Муну кёрлюксюз, жюреклеригиз да къууанырыкъдыла, сюеклеригиз да жаш ёсюмлюклеча чагъарыкъдыла». Раббийни къолу
Кесини къулларына ачыллыкъды, Кесини
душманларына уа Ол чамланырыкъды.
15 Нек десегиз ма, Раббий от бла келликди, Аны тачанкалары да боран кибикдиле.
Ол душманлагъа Кесини чамланыуун тёгерикди эмда жаннган отда азап берликди.
16 Нек десегиз Раббий от бла эм Кесини
къылычы бла хар адамгъа да сюд этерикди,
Раббий къырлыкъ адамла да кёп боллукъдула.
17 «Жууунуп, кеслерин тазалап терек бахчалагъа барыучула, тонгузланы, чычханланы эм башха жийиргенчли затланы этлерин
ашаучуланы ортасында тургъанны ызындан барыучула барысы да жоюллукъдула, –
дейди Раббий.
18 – Нек десегиз Мен аланы этген ишлерин да, фикирлерин да билеме. Битеу миллетлени да, битеу тиллени да бирге жыярыкъ заманым келеди. Ала келип Мени аламатлыгъымы кёрлюкдюле.
19 Мен аланы араларына илишан саллыкъма эмда аланы къутхарылгъан адамларындан бир къауумларын миллетлеге: Таршиш-
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ге, Пулгъа, садакъчыланы жерлери Лудха,
Тубалгъа, Яуаннга эмда Мени юсюмден эшитмеген эм аламатлыгъымы кёрмеген узакъ
тенгиз жагъа халкъларына иерикме. Ала аламатлыгъымы миллетлеге билдирликдиле.
20 Сора битеу миллетледен къарындашларыгъызны барысын да Раббийге саугъагъа
келтирликдиле. Аланы атла бла, файтонла
бла, носилкала бла, къадырла бла, тюеле
бла Мени сыйлы тауума, Иерусалимге келтирликдиле, – дейди Раббий. Исраил улулары Раббийни юйюне таза сауут бла саугъа
къалай келтириучю эселе да, ала къарындашларыгъызны да алай келтирликдиле.
21 Мен аладан да дин къуллукъчулукъ этерге эмда табыныучу юйде болушлукъчуa болургъа бир къауумларын сайларыкъма, –
дейди Раббий.
22 Нек десегиз Мен жаратырыкъ жангы
кёк бла жангы жер хар заманда да Мени аллымда болуп турлукълары кибик, сизни урлугъугъуз да, сизни атыгъыз да хар заманда
да алай болуп турлукъду.
23 Ол заманда битеу адамла хар жангы ай
сайын, хар шабат кюн сайын Мени аллыма
сежда этерге келип турлукъдула, – дейди
Раббий.
24 Ала шахардан чыгъып келе туруб’а, Манга къажау болгъан адамланы мыллыкларын кёрлюкдюле, нек десегиз ол адамланы
ашаучу къуртла ёллюк тюйюлдюле, аланы
кюйдюрюучю от да ёчюллюк тюйюлдю; ала
хар адамгъа да жийиргенчли затла болуп
къаллыкъдыла».
a табыныучу юйде болушлукъчу: чюйютча «леуийли».
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ИЕРЕМИЯ 1,19

ИЕРЕМИЯ
ФАЙГЪАМБАРНЫ КИТАБЫ

Раббий Иеремия файгъамбарны чакъырады
Была Хилкия улу Иеремияны сёзлеридиле. Иеремия Беняминни жеринде, Анатот шахарда жашагъан дин къуллукъчуланы
юйюрлеринден эди.
2 Яхуданы патчахы Амон улу Иошияны
заманында, патчахлыгъыны онючюнчю жылында, Раббий сёзюн Иеремиягъа билдиргенди.
3 Бу, Иошия улу Иоякъым Яхуданы патчахы болгъан замандан Яхуданы патчахы
Иошия улу Сидкияны патчахлыгъыны онбиринчи жылыны бешинчи айына дери болуп тургъанды. Ол айда Иерусалимни халкъы [Бабилге] кёчюрюлген эди.
4 Раббий сёзюн манга билдирди:
5 «Мен сени анангы къарынында жаратырымдан алгъа сайлагъанма, сен анангдан
туугъунчу сени сыйлы этип, миллетлеге
файгъамбаргьа салгъанма».
6 Мен а: «Я Раббий Ием! Мен сёлеше билмейме, мен алыкъын жашма», – дедим.
7 Раббий а манга былай айтды: «”Мен
жашма,”– деме, нек десенг Мен сени кимлеге ийсем да, барырса эмда Мен санга битеу айтыргъа буюргъан затланы айтырса.
8 Аладан къоркъма; нек десенг Мен сени
блама, сени аладан къутхарып турлукъма», –
дегенди Раббий.
9 Сора Раббий къолун узатып мени ауузума тийди эмда манга былай айтды: «Ма,
Мен сёзлерими ауузунга салама.
10 Къара, бюгюн Мен сени миллетле эм
патчахлыкъла ючюн жууаплы этип салама.
Сен къурутурукъса эм чачарыкъса, бузарыкъса эм оярыкъса, къурарыкъса эм орнатырыкъса».
11 Сора Раббий манга сёзюн билдирди:
«Иеремия, сен не зат кёресе?» Мен да: «Миндал терекден кесилген бутакъны кёреме», –
дедим.
12 Раббий манга: «Сен тюз кёресе, нек де-
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сенг Мен сёзюмю толтурур ючюн сакъ болуп къараймаa», – деди.
13 Сора экинчи кере да Раббий сёзюн манга билдирди: «Сен не зат кёресе?» – деди.
Мен да: «Къайнай тургъан къазанны кёреме, ол шималдан бизни таба ийилипди», –
дедим.
14 Раббий манга: «Бу жерде жашагъанланы
барысына да шималдан палах келликдиb.
15 Нек десенг ма, Мен шимал патчахлыкъланы битеу тайпаларын чакъырып келтирликме,– дейди Раббий. – Aла келликдиле
эмда Иерусалимни къабакъларыны аллында эм аны битеу къабыргъаларыны тёгерегинде эмда Яхуданы битеу шахарларында
хар бири да кесини тахтасын саллыкъды.
16 Ала аманлыкъ этип Мени къойгъанлары ючюн эмда кеслерини къоллары этген
идоллагъа къурман этип, алагъа табыннганлары ючюн Мен алагъа къажау хукмуларымы билдирликме.
17 Сен а белинги къаты къыс да туруп, битеу Мен санга буюрлукъ затланы алагъа айт;
аладан къоркъма, алайсыз Мен сени аланы
алларында андан да кёп къоркъуугъа салырма.
18 Сора ма, Мен битеу бу жерге къажау,
Яхуданы патчахларына къажау, аны бийлерине къажау, аны дин къуллукъчуларына къажау эмда бу жерни халкъына
къажау бюгюн сени бегиген шахар этип,
темир чигинжи эмда жез къабыргъа этип
салгъанма.
19 Ала санга къажау турлукъдула, алай болгъанлыкъгъа сени хорлаяллыкъ тюйюлдюле; нек десенг Мен сени блама, – дейди Раббий – сени къутхарлыкъма».

a Чюйютча “миндал” эмда “сакъ болуп къарау” деген
сёзле бир-бирлерине ушайдыла.
b Чюйютча “Къайнай тургъан” эмда “палах келликди”
деген сёзле бир-бирлерине ушайдыла.

ИЕРЕМИЯ 2,1

Аллах Исраилге хукму этеди
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Сора Раббий манга сёзюн билдирди:
2 «Бар да Иерусалимни халкъына былай
айт: Раббий былай айтады: “Сиз жаш миллет болгъан заманыгъыз Мени эсимдеди.
Ол заманда сиз Манга тюз эдигиз, жаш келинча Мени сюе эдигиз, Мени ызымдан къум
тюзге, битимсиз жерге атланнган эдигиз.
3 Исраил Раббийни сыйлы халкъы, Аны
тирлигини биринчи битими болгъан эди;
аны ашаучуланы барысы да терсге санала
эдиле, башларына палах келе эди”», – дейди Раббий.
4 Якъупну юйюрю, Исраилни юйюрюню
битеу туудукълары, Раббийни сёзюн эшитигиз!
5 Раббий былай айтады: «Сизни аталарыгъыз Менде не терслик тапхан эдиле, ала
Менден узайып, фана затлагъа табынырча
эм кеслери да фана болуп къалырча?
6 Эмда ала: “Бизни Мисирни жеринден
чыгъаргъан, къум тюзде, адам жашамагъан
бош жерде жюрютген, терен къарангылыкъда къалгъан къуу жерде, андан бир киши да
ётмеген, анда инсан жашамагъан жерде жюрютген Раббий къайдады?” – демегендиле.
7 Сиз аны битимлеринден эм аны берекетинден ашап турур ючюн Мен сизни битимли жерге келтирген эдим. Сиз а келип,
Мени жерими харам этген эдигиз, мюлкюмю жийиргенчли этген эдигиз.
8 Дин къуллукъчула: “Раббий къайдады?”, –
деп сормай эдиле. Таурат устазла Мени танымай эдиле, Исраилни таматалары Манга
къажау тургъан эдиле, файгъамбарла Баалны аты бла файгъамбарлыкъ эте эдиле эмда
фана идоллагъа табына эдиле.
9 Ол себепден, Мен энтта да сизни бла
сюдге кирликме, – дейди Раббий, – сизни
уланларыгъызны уланлары бла да сюдге
кирликме.
10 Нек десегиз Киттимниa жагъаларына
барып къарагъыз, Кедаргъаb да адам ийип,
къадалып излегиз: сизде болгъанча анда аллай зат болгъанмыды?
11 Бир тюрлю миллет кесини тейрилерин
a Киттим: Кипрни эм Исраилни кюн батхан жанында
болгъан башха къыралла.
b Кедар: Исраилни кюн чыкъгъан жанында болгъан
къум тюзле.
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атханмыды, ала аллах тюйюл эселе да?
Мени халкъым а кесини махтаулу Аллахын
инкяр этип, фана идоллагъа табынып башлагъанды.
12 Кёкле, мынга сейирсинип къарагъыз эмда къоркъуп титирегиз, – дейди Раббий.
13 – Мени халкъым эки уллу аманлыкъ этгенди: Мени, жашау бериучу шауданны къойгъандыла эмда кеслерине суу туталмазлыкъ, бузулгъан суу орунла ишлегендиле.
14 Исраил къулмуду да? Ол къул болупму
туугъанды? Алай эсе аны байлыгъын нек
чачадыла?
15 Анга жаш асланла мёнгюрдейдиле эмда
хырылдайдыла, аны жерин къуу жер этип
къойгъандыла; аны шахарлары кюйдюрюлгендиле, адамсыз къалгъандыла.
16 Нофну бла Тахпанхесни халкъы сени
тёппенги уутхандыла.
17 Сизни тюз жолда жюрютген Раббий Аллахыгъызны къоюп, бу палахны башыгъызгъа кесигиз келтирмегенмисиз?
18 Энди санга Мисирге барып Нилни сууундан ичерге неге керекди? Санга Ассириягъа барып Евфратны сууудан ичерге да
неге керекди?
19 Аманлыгъынг санга азап берликди,
Менден тайгъанынг да сени айгъакъларыкъды; алай бла ангыла эмда ойлаш, сен Раббий Аллахынгы къойгъанынг къалай аман
эм ачы болгъанын бил, сенде Менден къоркъуу да жокъду, – дейди толу Къудуретли
Иенг Раббий.
20 – Нек десенг сен эртте замандан бери
боюнсангы сындыргъан эдинг, бугъоуларынгы да ууатхан эдинг, “Санга къуллукъ
этерик тюйюлме!” – деген эдинг. Сен хар
бийик дуппурда эм хар бутакълы терекни
тюбюнде саякълыкъ этип тургъанса.
21 Мен сени асыл жюзюм терекнича эм
таза урлукъча орнатхан эдим; сен а кийик
жюзюм берген, башха жюзюм терек болуп
къалай къалдынг?
22 Ол себепден, сен силти суу бла жууунсанг да, эм тазаланыр ючюн сапын бла кёп
хайырлансанг да, сени терслигинги тамгъасы Мени аллымдады, – дейди Иенг Раббий.
23 – Сен: “Мен кесими харам этмегенме,
мен Баалны идолларына табынмагъанма”,–
деп, къалай айталлыкъса? Сен ёзенде кесинги къалай жюрютгенинге къара, не эт-
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генинги эсинге тюшюр. Сен бир жерден
бир жерге чабып айланыучу тиши тюе кибиксе.
24 Къум тюзде жашаргъа юйреннген кийик
тиши эшексе. Ол бурун тешиклери бла хауаны ичип, кюсеген заманында аны ким тыяллыкъды? Аны излегенле арымазла, къошулур заманында аны тынч табарла.
25 Аякъларынга сакъ бол – чарыкъсыз къалмазча, тамагъынга да – къургъакъсымазча.
Сен а: “Умут тутма, угъай! Нек десенг башха тейрилени сюеме эмда аланы ызларындан барлыкъма”, – дейсе.
26 Гудучуну тутсала ол къалай айыплы бола
эсе да, Исраилни халкъы да кесин алай
айыплы этгенди. Ала да, аланы патчахлары
да, аланы бийлери да, аланы дин къуллукъчулары да, аланы файгъамбарлары да алай
этгендиле.
27 – Ала агъач сыныкъгъа: “Сен мени атамса”, ташха да: “Мени сен туудургъанса”, –
дейдиле. Нек десегиз ала манга бетлерин
угъай, сыртларын бургъандыла, къыйынлыкъгъа тюшген заманларында уа: “Тур да
бизни къутхар!” – деп айтадыла.
28 Сен кесинге этген тейрилеринг къайдадыла да? Сени къыйынлыкъ заманынгда ала
сени къутхараллыкъ эселе турсунла да къутхарсынла; нек десенг Яхуда, сени ненча шахарынг бар эсе да, анча тейринг барды.
29 Сиз Мени бла нек даулашасыз? Сиз барыгъыз да Манга къажау къозгъалгъансыз, –
дейди Раббий.
30 – Мен халкъыгъызгъа азап салгъаным
алагъа болушмады: ала къайтышмадыла.
Файгъамбарларыгъызны, огъурсуз аслан ёлтюргенча сиз къылычларыгъыз бла ёлтюргенсиз.
31 Бу сагъатда жашагъан тёлю, Раббийни
сёзюн эшитигиз. Мен Исраилге къум тюз
болгъанмамы да? Мен алагъа къаппа-къарангы жер болгъанмамы да? Мени халкъым: “Биз кесибиз-кесибизге бийлебиз;
биз энди Санга къайтырыкъ тюйюлбюз”, –
деп нек айтадыла?
32 Къыз кесин айбатландыргъан затларын
унутамыды? Жаш келин да кесини омакъ
кийимин унутамыды? Мени халкъым Мени
унутхан кюнлени уа саны да жокъду.
33 Сен тосларынга (идоллагъа) кесинги къалай сюйдюрюрге бек уста билесе, саякъ
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къатынла да сенден юйренирге болаллыкъдыла.
34 Сени кийимлеринги этеклеринде окъуна жарлы адамланы, терсликлери болмагъан адамланы къанлары жагъылып турадыла, сен аланы, ала юйюнгю тонай тургъанлай тутмагъан эдинг.
35 Алай болгъанлыкъгъа, сен: “Мени терслигим жокъду, Аллах манга чамланмаз”, –
дейсе. Ма сен: “Мен гюняхсызма”, – дегенинг ючюн сени бла сюдге кирликме.
36 Сен жолларынгы тюрлендирип, алай кёп
къыдырып нек айланаса? Сен Ассирия бла
къалай ыйлыкъдырылгъан эсенг да, Мисир
бла да алай ыйлыкъдырыллыкъса.
37 Сен андан да къолларынгы башынга салып чыгъарса: нек десенг Мен Раббий сени
ышанып умут этген адамларынгы къабыл
этмей къойгъанма, ала санга болушурукъ
тюйюлдюле.

Тюз болмагъан Исраил
“Эр къатынын къойса, ол къатын да
башха эрге барса, сора ол къатынны биринчи эри аны жангыдан алырмы? Алай
этсе, аны жери саулай харам болмазмы?”
Сен а кёп тосла бла саякълыкъ этгенсе. Энди уа Манга къайтыргъамы излейсе? – дейди Раббий.
2 –Кёзлеринги бийикликлеге кётюрюп къара, сен саякълыкъ этмеген жер къайда барды? Сен, араплы къум тюзде жолоучуланы
тонаргъа сакълагъанча, тосларынгы сакълап жол жанында олтургъанса эмда сен саякълыгъынг бла эм аманлыгъынгъ бла жерни харам этгенсе.
3 Сени алай гюнях этиуюнгден жауунла
да жаумадыла, жаз башында жаууучу жауунла окъуна жаумадыла. Алай болгъанлыкъгъа, сен ол заманда да уялмай эдинг; сени
бетинг, уяла билмеген саякъ къатынны
бетича эди.
4 Энди уа сен Манга: “Атам!” – деп къычыраса. Сен манга: “Сен мени жаш заманымдан бери шуёхум болуп тургъанса!
5 Аллах манга ёмюрге да чамланыпмы турур? Ачыуланыуун бир заманда да къоймазмы?” – деп, сен ма былай айтаса, аманлыкъ
этиуден а таймай, амандан аман болуп бараса».
6 Иошия патчахны заманында Раббий ма-
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нга былай айтханды: «Исраил берген сёзюн
бузуп, не этгенин сен кёргенмисе? Ол, хар
бийик таугъа эм хар жашил терек тюбюне
барып, анда [идолла бла] саякълыкъ этип
тургъанды.
7 Исраил ол затланы барын да этип тургъандан сора да Манга къайтышыр деп, ойлагъан эдим. Алай болгъанлыкъгъа, ол къайтышмады; бу затланы Исраилни эгечи, антын
бузгъан Яхуда да кёрген эди.
8 Исраил берген сёзюн бузуп, саякълыкъ
этгени ючюн Мен аны къоюп, анга айырылгъан къагъыт бергенимде, антын бузгъан
эгечи Яхуда да къоркъмагъанлай, барып,
кеси да саякълыкъ этгенин кёргенме.
9 Ол уялмай саякълыкъ этиую бла жерни
харам этгенди, таш эм агъач идолла бла саякълыкъ этгенди.
10 Алай болуп тургъанлай да Исраилни эгечи, антын бузгъан Яхуданы Манга къайтышханы таза жюрекден тюйюл, жаланда
кёзбаугъа эди», – дейди Раббий.
11 Сора Раббий манга былай айтды: «Берген сёзюн бузгъан Исраил, антын бузгъан
Яхудадан эсе тюзюрек болуп чыкъгъанды.
12 Бар да Шимал халкъгъа бу сёзлени айт:
“Сёзюн бузгъан Исраил, Манга къайтыш”, –
дейди Раббий. – Мен чамланыууму сизни
башыгъызгъа къуймам; нек десегиз Мен
мархаматлыма – дейди Раббий – сизге ёмюрге да ачыуум чыгъып турмаз.
13 Жаланда терслигинге мюкюл бол, нек
десенг сен Раббий Аллахынгдан артха тургъанса эмда хар жашил терек тюбюнде
башха миллетлени идоллары бла хауле айланып тургъанса, Мени сёзюме уа тынгыламагъансыз, – дейди Раббий.
14 – Менден артха тургъан сабийле, къайтышыгъыз, – дейди Раббий. Нек десегиз
сизни Бийигиз Менме, хар шахардан биришер адам, хар тайпадан да экишер адам
алып, сизни Сионнга келтирликме.
15 Эмда сизге Мени жюрегим жаратхан таматала берликме, ала уа сизни билим бла
эм оюмлулукъ бла кютюп жюрютюрюкдюле.
16 Сора сиз жер башында жайылып кёп туудукълу болгъан заманда – дейди Раббий, –
мындан арысында “Раббийни кесамат кюбюрчеги” деп айтырыкъ тюйюлдюле. Ол
акъылларына да келлик тюйюлдю, эслери-
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не да тюшюрлюк тюйюлдюле, анга термиллик тюйюлдюле, башхасы да этиллик тюйюлдю.
17 Ол заманда Иерусалимге Раббийни Тахтасы деп атарыкъдыла. Раббийни атын сыйлар ючюн битеу миллетле Иерусалимге
жыйыллыкъдыла эмда мындан арысында
кеслерини къажыкъмагъан, огъурсуз жюреклери сюйгенни этерик тюйюлдюле.
18 Ол кюнледе Яхуданы халкъы Исраилни
халкъына къошуллукъду, сора ала экиси да
бирге шимал жерден, Мен аланы аталарына юлюшге берген жерге барлыкъдыла.
19 Сора Мен: “Сени къууанып сабийлерими санына алырма, кёп миллетле кюсеген
аламат жер юлюшлерин санга берирме”, –
деп ойлагъан эдим. “Сен Манга Атам дерсе
эмда Менден артха турмазса”, – деп, ойлагъан эдим.
20 Алай болгъанлыкъгъа, кертиси да, антын бузуп эрине тюз болмагъан къатын
къалай эте эсе да, Исраилни халкъы, сиз да
антыгъызны бузуп Манга алай этгенсиз –
дейди Раббий.
21 – Дуппурладан ауаз эшитиледи, Исраил
улуланы таралып жиляулары эшитиледи.
Ала кеслерини Раббий Аллахларын унутуп,
терс жолгъа тайгъанлары ючюн жиляйдыла.
22 Эй, Манга къажау къозгъалгъан сабийле, къайтышыгъыз: Мен сизни бойсунмаулугъугъузну кетерирме». – Жаланда: «Ма,
биз Санга барабыз, нек десенг Раббий Аллахыбыз – Сенсе, – деп айтыгъыз анса.
23 – Кертиси да, дуппурлада эмда таулада идоллагъа табыннганыбызны дауурлары магъанасыз эди; кертиси бла да, Исраилни къутхарылыуу Раббий Аллахыбыздан
келеди.
24 Бизни жаш заманыбыздан бери ол жийиргенчли идолла аталарыбызны къыйынларын, аланы къойларын бла тууарларын,
аланы жашларын бла къызларын ашап тургъандыла.
25 Биз айыбыбызда жатып турабыз, бизни
бедишлигибиз да юсюбюзню жабып турады, нек дегенде биз Раббий Аллахыбызны
аллында гюнях этип тургъанбыз, биз да,
аталарыбыз да, жаш заманыбыздан бюгюннге деричи да гюнях этип тургъанбыз эмда
Раббий Аллахыбызны айтханына тынгыламагъанбыз».
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Шималдан палах келеди

4

Раббий былай айтады: «Исраил, сен
Манга къайтышыргъа сюе эсенг, къайтыш. Жийиргенчли идолларынгы Мени аллымдан кетерсенг, дагъыда жолдан таймасанг,
2 Хакъ керти бла, тюзлюк бла эм дуруслукъ бла, “Раббий манга шагъат болсун”, –
деп ант этсенг», – ол заманда миллетле Раббийни алгъышын аллыкъдыла эмда Раббий
бла махтанырыкъдыла.
3 Нек десегиз Раббий Яхуданы адамларына бла Иерусалимде жашагъанлагъа былай
айтады: «Кесигизге жангы сабанла сюрюгюз эмда чыгъана ичине урлукъ сепмегиз.
4 Яхуданы адамлары бла Иерусалимде жашагъанла, кесигизни Раббийге беригиз, жюреклеригизни тюрлендиригиз. Хакъ керти
сюннет буду. Алайсыз Мени чамланыуум
отча жанарыкъды эмда сизни кюйдюрлюкдю. Сизни аманлыкъгъа тартыныуугъузну
себебинден ол отну бир киши да ёчюлталлыкъ тюйюлдю.
5 Яхудада хапар беригиз эмда Иерусалимде билдиригиз, битеу къыралда сур быргъы
согъуп билдиригиз! Уллу къычырып: “Жыйылыгъыз, бегиген шахарлагъа къачып бугъайыкъ”, – деп айтыгъыз.
6 Сионнга байракъ салып белги беригиз!
Къачыгъыз, тохтамагъыз! Нек десегиз шималдан Мен сизге палах эм уллу халеклик
келтирликме».
7 Аслан кесини куркасындан чыгъып келе тургъанча, халкъланы къырып бошаучу
да жортууулгъа чыкъгъанды. Ол сени жеринги къуу жер этип къояр ючюн, кесини
жеринден чыгъып келе турады. Сени шахарларынг чачыллыкъдыла, алада адам къаллыкъ тюйюлдю.
8 Ол себепден къара кийигиз, жилягъыз
эмда сарнагъыз, нек десегиз бизге Раббийни уллу чамланыуу тыйыллыкъ тюйюлдю.
9 Раббий былай айтады: «Ол кюнде патчахны да, бийлени да къоркъгъандан жюреклери къалтырарыкъдыла; дин къуллукъчула да уллу къоркъуугъа тюшерикдиле,
файгъамбарла да сейирсинирикдиле».
10 Сора мен: «Я Раббий Аллахым! Сен Яхуданы бла Иерусалимни халкъын алдап: “Сизде мамырлыкъ боллукъду”, – деп нек айт-
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ханса? Кесинг а аланы боюнларына къылычны жетдиргенсе», – дедим.
11 Ол заманда Яхуданы бла Иерусалимни
халкъына: «Мени халкъыма къуу жерни
дуппурларындан кюйдюрюучю жел урады,
ол а ындырда мирзеу суууртуучу шош аяз
тюйюлдю.
12 Ол кюйдюрюучю жел андан кючлюдю,
Менден келеди, – Мен энди Яхуданы халкъына хукмуму билдирликме», – [дейди Раббий.]
13 Ма, душман булутлача кётюрюлюп келеди, аны тачанкалары – шайтан жел кибикдиле, аны атлары къушладан женгилдиле. Бизге палах! Биз чачылдыкъ!
14 Эй Иерусалим, сен къутхарылыр ючюн
жюрегингден аманлыкъны жуууп кетер.
Сенде харам ниетле къачаннга дери къайнап турлукъдула?
15 Нек десенг Данны жеринден ауаз эшитиледи, Эфрайимни тауундан да аман хапар
келеди.
16 «Халкълагъа билдиригиз, Иерусалимге
хапар беригиз: душманла узакъ къыралдан
Яхуданы шахарларын къуршалап алыргъа
аскер къычырыу бла келедиле».
17 «Къоруучу сабанны тёгерегине айланып
сакълагъанча, ала Иерусалимни тёгерегинден
алгъандыла, нек десегиз ол Манга къажау болуп къозгъалгъанды, – дейди Раббий.
18 – Бу палахланы сени башынга келтиргенле – сени терс жолларынг эм этген ишлерингдиле. Бу – сен чегерик ачы азапды; ол
сени жюрегинги теренине жетеди».
19 Ой, мен харип! Ой, мен харип! Жюрегими теренинден бушуу этеме, жюрегим ичимде къалтырайды, тынгылап туралмайма;
нек десегиз урушха чакъыргъан сур быргъыны къуугъун тауушун эшитеме.
20 Палах ызындан палах келеди, битеу жер
халек этиледи. Билмей тургъанлай чатырларым чачылгъандыла, кёзню жумуп ачхынчы да жабыуларым пара-чара болгъандыла.
21 [Раббий,] мен къачаннга дери уруш байракъланы кёрюп, аскер сур быргъыланы
тауушларын эшитип турлукъма?
22 [Раббий а былай айтады:] «Мени халкъым акъылсызды, ол Мени билмейди; ала
тели сабийледиле, алада акъыл жокъду. Ала
аманлыкъ этерге устадыла, ахшылыкъ эте
уа билмейдиле».
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23 Жерге къарайма – ол бош къалгъанды
эм анда сау жан къалмагъанды, кёклеге къарайма – алада да жарыкъ жокъду.
24 Таулагъа къарайма – ала къалтырайдыла, битеу дуппурла да титирейдиле.
25 Тёгерекге къарайма – бир жерде да адам
жокъду, битеу къанатлыла да кёкге учуп кетгендиле.
26 Къарайма, битимли жер – къуу жер болуп къалгъанды, аны битеу шахарлары да
Раббийни аллында, Ол алагъа къаты чамланнганы ючюн, чачылгъандыла.
27 Нек десегиз Раббий былай айтханды:
«Битеу жер чачыллыкъды, алай болгъанлыкъгъа, толусунлай къурутуб’а къоярыкъ
тюйюлме.
28 Битеу жер анга жиляу этерикди, кёк да
къарангы болуп къаллыкъды, нек десегиз
Мен айтханма, Мен буюргъанма, анга сокъуранырыкъ тюйюлме эмда андан артха
турлукъ тюйюлме.
29 Ат аскерни бла садакъчыланы дауурларындан хар шахарны халкъы къачарыкъды.
Ала къалын агъачлагъа кетерикдиле эмда
къаялагъа ёрлерикдиле. Битеу шахарла бош
къаллыкъдыла, алада бир адам да къаллыкъ
тюйюлдю.
30 Эй чачылгъан [Яхуда], энди сен не этесе? Сен къызыл кийим кие эсенг да, кесинги алтын затла бла омакъ эте эсенг да, кёзлеринги тёгерегин бояула бла бояй эсенг
да, кесинги керексизге омакъ этесе; тосларынг сени кёрюп болмай къалгъандыла,
сени жанынгы алыргъа излейдиле.
31 Нек десегиз Мен къозлай тургъан къатынны ауазыча, биринчи кере къозлагъан къатынны къычырыгъыча къычырыкъ эшитеме,
ол къычырыкъ этип жилягъан – Сионну къызыдыa; ол жиляйды, къолларын ёрге кётюрюп:
“Ой, манга палах! Мурдарланы аллында жаным термиледи”, – деп тилек этеди».
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Раббий былай айтханды: «Иерусалимни
орамларында жюрюп къарагъыз эмда
аны майданларында къадалып излегиз, тюзлюкню тутхан, хакъ кертини излеген адам
табармысыз? Тапсагъыз, Мен Иерусалимни кечер эдим.

2 Ала: “Бар Болуп Тургъан Раббий”, – дей
эселе да, жалгъан айтып ант этедиле».
3 Я Раббий! Адамла Санга тюз болурларын сюесе. Сен аланы ураса, ала уа ачыгъанларын сезмейдиле; Сен алагъа азап саласа, ала уа ангыларгъа сюймейдиле. Ала
кеслерин ташдан да къаты этгендиле, тобагъа къайтышыргъа сюймейдиле.
4 Мен кесим-кесиме: «Баям ала жарлы
адамла болурла; ала Раббийни жолун, Аллахларыны законун билмегенлери себепли
ангылаусуздула.
5 Оноучулагъа барайым да ала бла сёлешейим. Ишексиз ала Раббийни жолун, Аллахларыны законун биледиле», – деген эдим.
Алай болгъанлыкъгъа, ала барысы да боюнсаларын сындыргъан эдиле эм бугъоуларын да ууатхан эдилеb.
6 Аслан агъачдан чыгъып аланы юслерине атыллыкъды, аулакъдагъы бёрю аланы
таларыкъды. Барс шахарланы къатларында
аланы марап турлукъду; андан чыкъгъан
хар адамны пара-чара этерикди. Аланы аманлыкъ этиулери кёпден-кёп болуп барып,
Раббийден узакъ кетгенлери ючюн алай боллукъду.
7 «Аны ючюн Мен сени къалай кечейим?
Сени уланларынг Мени къоюп кетгендиле
эмда аллах болмагъан тейриле бла ант этедиле. Аланы Мен тойдуруп тургъанма, ала
уа зийна этип тургъандыла эмда саякъ къатынланы юйлерине жыйын болуп жюрюгендиле.
8 Ала – багъылгъан тыйгъысыз ажирледиле, аланы хар бири да башханы къатынына
кишнейди.
9 Аны ючюн Мен азап бермей къалай къоярма? Алай этген халкъгъа дерт жетдирмей
къоярмамы? – дейди Раббий.
10 – Аны жюзюм бахчаларына ёрлеп чыгъыгъыз эмда жюзюм тереклерин чачыгъыз,
ахырына дери уа чачмагъыз; аланы бутакъларын кесип атыгъыз, нек десегиз ала
Раббийникиле тюйюлдюле.
11 Нек десегиз Исраилни халкъы да, Яхуданы халкъы да антларын бузуп, бир жаны
бла да Манга тюз болмагъандыла, – дейди
Раббий.
12 – Ала Раббийни юсюнден ётюрюк ай-

a Сионну къызы: (поэзияда) Иерусалимни халкъы.

b 2:20-гъа къарагъыз.

Иерусалимни гюняхы
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тып: “Раббий бизге бир зат да этерик тюйюлдю, бизге палах да келлик тюйюлдю, биз
не душман къылыч, не ачлыкъ кёрлюк тюйюлбюз.
13 Файгъамбарла да магъанасыз сёлешедиле, алада Раббийни сёзю жокъду; ол затла
аланы кеслерини башларына келсинле!”» –
дегендиле.
14 Ол себепден, толу Къудуретли Раббий
Аллах былай айтады: «Аллай сёзле айтханлары ючюн, ма, Иеремия, Мен санга берген сёзлени сени ауузунгда отча этерикме,
бу халкъны уа отунча этерикме, ол от да
аланы кюйдюрюп бошарыкъды.
15 Исраилни халкъы, ма, Мен сизни башыгъызгъа узакъдан миллет келтирликме, –
дейди Раббий, – ол миллет кючлю миллетди, буруннгулу миллетди, сен ол миллетни
тилин да билмейсе, аны не айтханын да
ангыларыкъ тюйюлсе.
16 Аланы садакъ орунлары – ачыкъ къабырла кибикдиле; ала барысы да батыр кишиледиле.
17 Ала сени тирлигинги да, мирзеуюнгю
да ашап бошарыкъдыла; сени жашларынгы
да, къызларынгы да жокъ этерикдиле, къойларынгы да, тууарларынгы да ашап бошарыкъдыла; жюзюмюнгю да, инжиринги да
ашап бошарыкъдыла; сен ышанып тургъан,
бегиген шахарларынгы да къылыч бла оюп
чачарыкъдыла.
18 Алай болгъанлыкъгъа, ол кюнледе да
сизни ахырына дери жокъ этип къоярыкъ
тюйюлме, – дейди Раббий.
19 “Раббий Аллахыбыз бизге бу затланы
барын да не ючюн этгенди?”– деселе уа,
Иеремия, сен былай жууап эт: “Сиз Мени
къоюп, кеси жеригизде башха тейрилеге къуллукъ этгенигиз ючюн, киши жеринде тыш
къыраллылагъа къуллукъ этериксиз”.
20 Якъупну юйюрюнде муну билдиригиз,
Яхудада да хапар берип былай айтыгъыз:
21 “Эй кёзлери болуп, кёрген а этмеген, къулакълары болуп эшитген а этмеген, акъылсыз эм оюмсуз халкъ, мынга тынгыла”.
22 Сиз Мендендамы къоркъмайсыз, Мени
аллымдадамы титиремейсиз? – дейди Раббий, – Мен ёмюрлюк буйрукъ бла тенгизге
юзмезни чек этип салгъанма, ол андан ётерик тюйюлдю; аны толкъунлары жагъагъа
атыла эселе да, онглу болаллыкъ тюйюлдю-
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ле; ала къутура эселе да, андан ёталлыкъ
тюйюлдюле.
23 Бу халкъны уа жюреги къажыкъмагъан
эм бойсунмагъан жюрекди; ала Менден артха туруп кетгендиле.
24 Эмда жюреклеринде: “Раббий Аллахыбыздан къоркъайыкъ, Ол бизге керекли заманда – кюз артында да, жаз башында да
жауун береди эмда кезиуюнде тирлигибизни жыяргъа онг береди”, – деп айтмайдыла.
25 Сизни этген аманлыкъларыгъыз бу ахшылыкъланы сизден тыйгъандыла эмда гюняхларыгъыз аланы сизден кетергендиле.
26 Нек десегиз Мени халкъымы арасында
аман адамла бардыла; ала, къанатлы тутуучулача, жерге къапланып, сакълайдыла, тузакъ салып, адамланы тутадыла.
27 Къанатлыладан толгъан уя кибик аланы
юйлери ётюрюкден толудула; ётюрюк алагъа кюч эм байлыкъ келтиргенди.
28 Ала ауур эм семиз болгъандыла, аланы
этген аманлыкъларыны чеги жокъду; ала
сюдде тюзлюк этмейдиле, ёксюзлеге болушмайдыла; кеслери зауукъ этип жашайдыла,
жарлылагъа сюдде тюз хукму этмейдиле.
29 Бу затла ючюн Мен азап салмай къалай
къоярма? – дейди Раббий. – Быллай халкъгъа Мени жаным дерт жетдирмей къоярмы?
30 Бу жерде бек сейирлик, къоркъунчлу иш
этиледи:
31 Файгъамбарла жалгъан файгъамбарлыкъ этедиле, аланы хайырындан дин къуллукъчула бийлик этедиле, Мени халкъым
да бу затланы сюеди. Эй, адамла, бу затла
ючюн ахырында [сизге азап келгенде] сиз
не этерсиз?

Иерусалимни къуршаланыуу
Эй Беняминни сабийлери, Иерусалимден къачып къутулугъуз, Текоада къазауат сур быргъыны тауушун эшитдиригиз,
Бетхаккеремде от бла белги берип билдиригиз, нек десегиз шималдан палах эм уллу
халеклик келеди.
2 Сионну къызын, ол ариу эм назик къызны Мен жоярыкъма».
3 Сюрюучюле кеслерини сюрюулери бла
Иерусалимни юсюне келликдиле, аны тёгерегинде кеслерини чатырларын керликдиле; хар бири кесини сюрюуюн кютерикди, – [дейди Раббий].
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4 Иерусалимге къажау уруш этерге хазырланыгъыз; туругъуз, кюнортада барайыкъ.
Бизге палах! Ингир болуп башлагъанды,
ашхам къарангылыкъ басады.
5 Туругъуз, кечегиде да барайыкъ эмда
аны тоханаларын чачайыкъ!
6 Нек десегиз толу Къудуретли Раббий
былай айтады: «Тереклени кесигиз, Иерусалимни къуршаларгъа тёгерегинде тёбеле
ишлегиз, бу шахаргъа азап берилирге керекди, анда унукъдуруудан башха зат жокъду.
7 Шаудандан суу къалай чыгъып тура эсе
да, Иерусалимни ичинден да аманлыкъ
алай чыгъады. Аны ичинде зулмулукъ бла
тонаучулукъ эшитиледи. Мен хар заманда
да анда ауруу бла жарала кёреме.
8 Эй Иерусалим, бу затла санга дерс болсунла, алайсыз Мен сенден артха турурма
эмда сени къуу жер этип, адам жашамагъан
жер этип къоярма».
9 Толу Къудуретли Раббий былай айтады:
«Исраилни сау къалгъанларын, жюзюмню
къалгъанын жыйгъанча жыярыкъдыла; жюзюм жыйыучу кибик къолунгу энтда жюзюм тереклени бутакъларына узат».
10 Ала тынгылар ючюн мен кимге айтайым,
кимге хапар берейим? Ма, аланы къулакъларына буштукъ этилгенди, ала тынгылаялмайдыла; ма, ала Раббийни сёзюн хыликке
этедиле, ала аны эшитирге да сюймейдиле.
11 Ол себепден, Мен Раббийни чамланыуундан толума, аны ичимде тыйып туралмайма. Чамланыууму орамда ойнагъан сабийлеге да, жыйылгъан жашлагъа да къуй;
эр да къатыны бла бирге, ёмюрю ахырына
келген къарт да жесирге алынырыкъдыла.
12 Ол заманда аланы юйлери да, сабанлары да, къатынлары да башхалагъа берилликдиле, нек десегиз къолуму кётюрюп Мен бу
жерни халкъына азап саллыкъма, – дейди
Раббий.
13 – Нек десенг аланы хар бири гитчесинден уллусуна дери да кеслерине энчи файда
тюшюрюрге кюрешедиле, файгъамбарла да,
дин къуллукъчула да, барысы да халкъны
алдайдыла.
14 Мени халкъымы жараларына ала терен
ойлашмай багъадыла: “Ырахатлыкъ! Ырахатлыкъ!” – дейдиле, ырахатлыгъ’а жокъду.
15 Жийиргенчли затла этгенлери ючюн
ала уялдыламы? Угъай, не аз да уялмайдыла
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эм къызармайдыла. Аны ючюн ала къырылгъанла бла къырыллыкъдыла, алагъа азап
берирге келген заманымда Мен аланы жоярыкъма», – дейди Раббий.
16 Раббий былай айтады: «Жолла айырылгъан жерледе тохташыгъыз, эслеп къарагъыз эмда буруннгу жолланы соруп билигиз, ахшы жол къайда эсе да, ол жол бла
барыгъыз, сора жанларыгъызгъа ырахатлыкъ табарсыз. Ала уа: “Барлыкъ тюйюлбюз!” – дегендиле.
17 Мен сизге: “Сур быргъы тауушха тынгылагъыз”, – деп, сакълаулла салгъан эдим.
Сиз а: “Тынгыларыкъ тюйюлбюз”, – деген
эдигиз.
18 Алай бла эй миллетле, тынгылагъыз! Эй
жамауат, алагъа не боллугъун билип къал!
19 Жерде жашагъанла, тынгылагъыз: ма,
Мен бу халкъгъа палах келтирликме. Бу –
аланы аман ниетлерини ахырыды; нек десегиз ала Мени сёзлериме тынгыламагъандыла, Мени законум Тауратны да къабыл
этмей къойгъандыла.
20 Сабадан келтирилген ладан Манга неге
керекди? Узакъ къыралдан келтирилген ариу
ийисли къамиш да неге керекди? Сизни
саулай кюйдюрюлген къурманларыгъызгъа
ыразы тюйюлме, башха къурманларыгъызны да къабыл кёрмейме».
21 Ол себепден, Раббий былай айтады:
«Ма, Мен бу халкъны аллында абындырыучу затла салама, атала да сабийлери да,
къоншула да шуёхла да алагъа абынып
жыгъыллыкъдыла эмда жоюллукъдула».
22 Раббий былай айтады: «Ма, шимал къыралдан аскер келеди, жерни этегинден да
уллу миллет къобуп келеди.
23 Ала къолларында садакъ жаяла бла къылычла алып келедиле; ала кюйсюзледиле
эм мархаматсызладыла, аланы ауазлары тенгизча гюрюлдейди, атлагъа минип атылып
келедиле, Сионну къызы! Ала барысы да
сени бла къазауат этерге келедиле».
24 Биз аланы юсюнден хапар эшитгенбиз,
къолларыбыз тюшюп къалгъандыла, бизни, къозлагъан къатынны къыйналгъаныча, къыйынлыкъ тёгерегибизден алгъанды.
25 Аулакъгъа бармагъыз, жолгъа чыкъмагъыз, нек десегиз сауутланнган душман тёгерекни алып турады, уллу къоркъуу келтиреди.
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26 Мени зауаллы халкъым! Белинге зыбыр
чепкен чулгъа эмда башынга кюл къуй; бушуу эт, жангыз жашынг ёлгенча ачы жиля;
нек десегиз билмей тургъаныбызлай юсюбюзге жоюучу келликди.
27 «[Иеремия,] Мен сени магъадан тазалаучуча, ёз халкъымы сынаргъа эм не этгенлерине къараргъа салгъанма.
28 Ала барысы да къажыкъмай Менден артха тургъандыла, бир-бирлеринден тил этедиле; ала багъыр бла темир кибик къатыдыла, барысы да бузулгъандыла».
29 Гюрбежиде кёрюк кюйгенди, къоргъашин
отдан кюйюп бошагъанды, магъадан эритиучю керексизге эритип кюрешгенди; аман
адамла айырылып кетмегендиле.
30 Алагъа кюмюшню атылып къалгъаны
дерикдиле, нек десегиз Раббий аланы атып
къойгъанды.

Жалгъан динни жараусузлугъу
Была Раббийден Иеремиягъа келген сёзледиле:
2 «Тур, Раббийни юйюню къабакъларыны
аллында сюелип, анда бу сёзню халкъгъа
билдир: Раббийге табыныргъа бу къабакъладан кириучю битеу Яхудалыла, Раббийни
сёзюне тынгылагъыз.
3 Исраилни Аллахы, толу Къудуретли Раббий былай айтады: “Жолларыгъызны эм
этген ишлеригизни тюзетигиз, алай этсегиз
Мен сизни бу жерде жашаргъа къоярма.
4 Ма, Раббийни табыныучу юйю, Раббийни табыныучу юйю, Раббийни табыныучу
юйю!” – деген алдауукъчу сёзлеге ышанмагъыз.
5 Жолларыгъызны эмда этген ишлеригизни кертиден тюзетсегиз, адам даучусу бла
сюдге киргенде алагъа тюз хукму этсегиз,
6 Башха миллетлиге, ёксюзге эмда башсыз къатыннга зулму этмесегиз, бу жерде
терслиги болмагъан адамны къанын тёкмесегиз эмда кесигизге палахха башха тейрилеге къуллукъ этмесегиз,
7 Сора Мен сизни ата-бабаларыгъызгъа
ёмюрге да берген, бу жерде сизни жашатып
турурма.
8 Ма, сиз файда келтирмезлик алдауукъчу
сёзлеге ышанып турасыз.
9 Сиз урлайсыз, адам ёлтюресиз эмда зийна этесиз, ётюрюкге ант этесиз, Баалгъа ла-
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дан ийис чыгъарасыз эмда сиз билмеген
башха тейрилеге табынасыз.
10 Андан сора уа, Мени атым аталгъан бу
юйге келесиз да Мени аллымда сюелип:
‘Биз къутхарылгъанбыз’, – деп, жангыдан
къайтарып бу жийиргенчли затланы барын
да этер ючюнмю айтасыз?
11 Мени атым аталгъан бу юйню тонаучуланы уясынамы санайсыз? Ма, Мен муну
кёргенме, – дейди Раббий.
12 – Шилода Мен алгъын Мени атым турургъа белгилеген жерге барыгъыз, Кеси
халкъым Исраилни аманлыгъы ючюн Мен
анга не этгениме къарагъыз.
13 Энди да сиз битеу ол аманлыкъланы
этесиз, – дейди Раббий. – Мен сизге кёп
кере айтып тургъанма, сиз а тынгыламагъансыз, сизни чакъырып тургъанма, сиз а
жууап бермегенсиз.
14 Ол себепден, сиз анга ышанып тургъан,
анга Мени атым аталгъан бу табыныучу
юйге да, Мен сизге эм сизни ата-бабаларыгъызгъа берген бу жерге да Шилогъа этгенимча этерикме.
15 Сизни да, битеу къарындашларыгъызны,
Эфрайимни битеу урлугъун атып къойгъанымча кёз аллымдан атып къоярыкъма”.
16 Иеремия, сен а бу халкъ ючюн тилек
этме, ала ючюн жалынып-жалбарып турма,
жакъчы болма эмда Мени аллымда ёкюллюк этме, нек десенг сени тилегинги къабыл этмем.
17 Яхуданы шахарларында бла Иерусалимни орамларында аланы не этгенлерин кёрмеймисе?
18 Сабийле отунла жыядыла, аталары уа от
этедиле, тиширыула да тылы басып, Кёкню
Бийчеси деген тейриге бёрекле этедиле.
Ала мени чамландырыр ючюн башха тейрилеге къурманга чагъыр къуядыла.
19 Алай болгъанлыкъгъа, ала Мангамы заран этедиле? – дейди Раббий. – Ала кеслери-кеслерине заран эмда бедиш келтиредиле.
20 Ол себепден, Иебиз Раббий былай айтады: “Ма, бу жерге Мени ачыуум эм чамланыуум келеди, Мен адамлагъа да, маллагъа
да, аулакъдагъы тереклеге да, жерни битимлерине да жаннган от бла азап берликме, аны
уа бир киши да ёчюлталлыкъ тюйюлдю”.
21 Исраилни Аллахы, толу Къудуретли Раб-
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бий былай айтады: “Саулай кюйдюрюлген
къурманларыгъызны башха къурманларыгъызгъа къошугъуз да этлерин ашагъыз.
22 Нек десегиз Мен сизни ата-бабаларыгъызны Мисирни жеринден чыгъаргъан кюнюмде алагъа саулай кюйдюрюлген къурманланы эм башха къурманланы юсюнден
айтмагъан эдим эмда фарыз этмеген эдим.
23 Алай а алагъа быллай фарыз берген
эдим: Мени айтханыма тынгылагъыз. Мен
сизни Аллахыгъыз болурма, сиз а Мени
халкъым болурсуз. Битеу Мен сизге фарыз
этген жоллада жюрюгюз, сора сизге игилик
болур, – деген эдим.
24 Ала уа тынгыламагъан эдиле, айтханларыма эс бурмагъан эдиле, кеслерини къажыкъмагъан, огъурсуз жюреклерине келгенни этип жашай эдиле эмда Манга бетлерин бурмай, сыртларын бургъан эдиле.
25 Сизни ата-бабаларыгъыз Мисирни жеринден чыкъгъан кюнден башлап бюгюннге деричи да Мен хар кюн сайын кёп кере
сизге къулларымы – файгъамбарланы ийип
тургъанма.
26 Алай болгъанлыкъгъа, [Иеремия,] ала
Манга тынгыламай эдиле, боюнларын къаты этип, ата-бабалары этгенден да аман эте
эдиле”.
27 Сен алагъа битеу бу сёзлени айтсанг да,
ала санга тынгыларыкъ тюйюлдюле; аланы
чакъырсанг да ала санга жууап берлик тюйюлдюле.
28 Ол себепден алагъа былай айт: “Бу халкъ
кесини Раббий Аллахыны айтханына тынгыламайды эмда Аны юйретиуюн къабыл
этмейди! Алада хакъ керти къалмагъанды,
ол аланы ауузларындан кетгенди”.
29 Чачынгы къыркъып аны атып къой,
дуппурлада къычырыкъ этип жиля, нек десенг Раббий бу тёлюге чамланып, аны атып
къойгъанды.

Адамла Къырылгъан Ёзен
30 Нек десенг Яхудалыла Мени кёз аллым-

да аманлыкъ этедиле, – дейди Раббий. –
Мени атым аталгъан табыныучу юйде жийиргенчли идолларын салып, Мени юйюмю
харам этгендиле!
31 Эмда уланларын бла къызларын къурман этип, отда кюйдюрюр ючюн, Бен-Хинном ёзениндеги Тофетде идоллагъа табын-
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нган жерлерин этгендиле. Мен алай этерге
буюрмагъанма, аллай зат Мени акъылымда
да болмагъанды.
32 Ол себепден, Мен санга билдирип къояма: аллай кюнле келедиле, ол заманда бу
жерге энди Тофет неда Бен-Хинном ёзени
дерик тюйюлдюле; бу жерге Адамла Къырылгъан Ёзен деп атарыкъдыла, нек десегиз
Тофетде асырар жер къалмагъынчыгъа дери
ёлгенлерин асырарыкъдыла.
33 Бу халкъны мыллыклары кёкде учхан
къанатлылагъа бла жерни жаныуарларына
аш боллукъдула, аланы къыстаргъа адам да
табыллыкъ тюйюлдю.
34 Яхуданы шахарларында эмда Иерусалимни орамларында байрам этген тауушну
эм къууанч тауушну, киеу ауазны эм келин
ауазны тохтатырыкъма; бу жер къуу жер болуп къаллыкъды.

Гюнях ючюн азап
Ол заманда – дейди Раббий – Яхуданы
патчахларыны сюеклерин да, бийлерини сюеклерин да, дин къуллукъчуларыны
сюеклерин да, файгъамбарларыны сюеклерин да, Иерусалимде жашагъан адамланы
сюеклерин да къабырларындан чыгъарып
атарыкъдыла,
2 Эмда ол сюеклени кюнню тюбюнде, айны тюбюнде, жулдузланы тюбюнде жер башында чачарыкъдыла. Ала уа кюнню, айны,
жулдузланы сюйгендиле, алагъа къуллукъ
этгендиле, ызларындан баргъандыла, аладан
акъыл соргъандыла эм алагъа табыннгандыла. Ол сюеклени бир киши да жыйып жангыдан асырарыкъ тюйюлдю, ол сюекле
жерге мешхут болуп къаллыкъдыла.
3 Мен аланы кеси жерлеринден башха къыраллагъа къыстатырыкъма, бу огъурсуз миллетден ёлмей сау къалгъанлары да жашаудан эсе ёлюмню мажалгъа санарыкъдыла, –
дейди толу Къудуретли Раббий.
4 – Алагъа Раббий былай айтады де: “Адам
жыгъылса къопмаймыды, терс жол бла барса, бурулуп артха къайтмаймыды?
5 Иерусалимни халкъы уа терс жолдан таяргъа унамай нек турады? Ала ётюрюкню
къаты тутуп турадыла эмда тюз жолгъа къайтыргъа сюймейдиле.
6 Мен алагъа къарап не айтханларын эшитгенме, ала керти айтмайдыла, бир киши да
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гюняхларындан тобагъа къайтышмайды:
‘Мен алай нек этдим?’ – демейди. Урушха
кесин атхан ат кибик, хар ким кесини терс
жолуна айланады.
7 Чиллеаякъ да кёкню тюбюнде кесине
белгиленнген заманланы биледи, къумру
да, къарылгъач да, зурнук да учуп келир заманларына къарайдыла, Мени халкъым а
Раббийни бегимлерин билмейди.
8 Сиз: ‘Раббийни закону Таурат биздеди,
биз акъылманлабыз’, – деп къалай айтасыз?
Дин алимлени жалгъанчы къаламлары уа
аны да ётюрюкге бурадыла.
9 Акъылманла бедишлик болгъандыла,
жунчугъандыла эмда тузакъгъа тюшгендиле; ма, ала Раббийни сёзюн къабыл этмей
къойгъандыла. Сора аланы акъылманлыкълары къайдады да?
10 Ол себепден, аланы къатынларын башхалагъа берликме, сабанларын да башха иелеге
берликме. Нек дегенде ала барысы да гитчесинден уллусуна деричи да малкёзлюкге берилгендиле. Файгъамбардан дин къуллукъчугъа дери да барысы да ётюрюк айтадыла.
11 Мени халкъымы жараларына ала терен
ойлашмай багъадыла: ‘Ырахатлыкъ! Ырахатлыкъ!’ – дейдиле, ырахатлыгъ’а жокъду.
12 Жийиргенчли затла этгенлери ючюн
ала уялдыламы? Угъай, не аз да уялмайдыла
эм къызармайдыла. Аны ючюн ала къырылгъанла бла къырыллыкъдыла, адамлагъа азап берирге келген заманымда аланы
жоярыкъма.
13 Мен аланы битеу тирликлерин артха
аллыкъма, жюзюм терекледе бир жюзюм
бюртюк да, инжир терекледе бир инжир да
къалдырлыкъ тюйюлме, чапыракълары да
агъарыкъдыла, Мен битеу алагъа берген затларымы артха аллыкъма”», – дейди Раббий.
14 Биз олтуруп нек турабыз? Туругъуз, бегиген шахарлагъа къачайыкъ, анда ёлюрбюз, нек десегиз бизни Раббий Аллахыбыз
бизни ёлтюрюрге жоралагъанды эмда Раббийге къажау гюнях этгенибиз ючюн бизге
ичерге ёлюр от береди.
15 Ырахатлыкъ келир деп сакълайбыз, алай
а бир игилик да жокъду, Раббий бизни кечер деп сакълайбыз, алай а палах келеди.
16 Данны жеринден аланы атларыны пырхылдагъан тауушлары эшитиледи, аланы
ажирлерини уллу кишнеулеринден битеу
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жер титирейди; ала келип бизни жерибизде
не бар эсе да, шахарланы да, алада жашагъанланы да жокъ этерикдиле.
17 «Ма, Мен сизни юсюгюзге жилянланы,
уу жилянланы жиберликме, алагъа къажау
хыйны дууа да жокъду, ала сизни урлукъдула», – дейди Раббий.
18 Мен бушуумдан къачан жапсарыллыкъма? Мени жюрегим ичимде къыйналып турады.
19 «Ма, узакъ къыралдан мени зауаллы халкъымы ачы къычырыкъларын эшитеме,
ала: “Раббий Сионда тюйюлмюдю? Аны Патчахы [Аллах] анда тюйюлмюдю?” – дейдиле. Ала кеслерини тыш къыраллы бош идолларына табынып, Мени ачыууму нек чыгъаргъандыла?»
20 Оракъла заманы озду, жай бошалды, биз
а къутхарылмадыкъ.
21 Мени халкъым эзилгени ючюн мен да
эзилгеними сеземе, мудах болуп жюрюйме,
мени къоркъуу алгъанды.
22 Гилеадда дарман жокъмуду? Анда дохтур жокъмуду? Зауаллы халкъым нек сау
этилмейди?

Бойсунмагъан халкъ
Ой, мени башыма суу, кёзлериме да жилямукъ акъгъан шаудан ким берир! Халкъымы жоюлгъанларына мен кече да, кюн
да жиляп турур эдим.
2 Ой, манга къум тюзде жолоучуланы кече къалыучу жерлерин ким берир! Халкъымы къояр эдим да аладан узакъ кетер эдим,
нек десегиз ала барысы да зийначыладыла
эмда Аллахдан тайгъанланы жыйымдыгъыдыла.
3 «Ала ётюрюк айтыргъа тиллерин садакъ
тартханча тартадыла, жер башында хакъ
керти бла тюйюл, ётюрюк бла хорлайдыла;
бир гюняхдан бир гюняхха ётедиле, Мени
билмейдиле, – дейди Раббий.
4 – Хар ким кесини шуёхундан кесин сакъласын, къарындашларыгъыздан бирине да
ышанмагъыз; нек десегиз хар къарындаш
Якъуп кибик къарындашына чырмау салады, хар шуёх да шуёхундан тил этеди,
5 Хар ким кесини шуёхун алдайды, керти
айтмайдыла, тиллерин ётюрюк айтыргъа юйретгендиле, арыгъынчыгъа дери гюнях этип
турадыла.
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6 Сен, [Иеремия,] харам ниетлилени арасында жашайса, ала харам ниетлери бла
Мени билирге сюймейдиле», – дейди Раббий.
7 Ол себепден, толу Къудуретли Раббий
былай айтады: «Ма, Мен аланы эритип сынарыкъма; нек десегиз башха амал жокъду,
Мени халкъым гюняхлыды.
8 Аланы тиллери – ёлтюрюучю окъладыла, хыйла сёлешедиле; жууукъларына ауузлары бла ариу айтадыла, жюреклеринде уа
алагъа уру къазадыла.
9 Аны ючюн Мен алагъа азап бермей къалай къоярма? Алай этген халкъгъа дерт
жетдирмей къоярмамы?» – дейди Раббий.
10 Таулагъа къычырыкъ этип жилярыкъма,
аулакъдагъы жайлыкълагъа да сарнарыкъма, нек дегенде ала кюйгендиле, андан бир
адам да ётмейди, мал ёкюрген ауаз эшитилмейди, битеу къанатлыла, жаныуарла да
къачып кетгендиле.
11 «Иерусалимни оюлгъан таш къалау этип
къоярыкъма, анда чаканла жашарыкъдыла,
Яхуданы шахарларын да бузуп, адам жашамагъан жер этерикме».
12 Муну ангыларыкъ аллай акъылман адам
бармыды? Раббий юйретген адам бармыды? Раббий бу жерни андан бир адам да ётмеген, битимсиз къуу жер этип не ючюн къойгъанын ангылаталлыкъ адам бармыды?
13 Раббий былай жууап бергенди: «Ала,
Мен алагъа бегим этген законуму, Тауратны
толтурмагъандыла, Мени сёзюме тынгыламагъандыла эм Мен айтханны этмегендиле,
аны ючюн алагъа былай болгъанды.
14 Ала ата-бабалары юйретгенча къажыкъмагъан жюреклери бла Баалны идолларыны ызларындан жюрюгендиле.
15 Ол себепден Исраилни Аллахы, толу
Къудуретли Раббий былай айтады: “Ма,
Мен бу халкъгъа лыбыта ханс ашатырыкъма эмда алагъа ёлюр от ичирликме.
16 Аланы не ала, не аланы ата-бабалары
танымагъан миллетлени араларына чачарыкъма эмда аланы ызларындан къылыч
ийип, аланы къырдырлыкъма”».
17 Толу Къудуретли Раббий былай айтады:
«Ойлашыгъыз, сарнаучу къатынланы чакъырыгъыз, ала келсинле, адамла ийип,
сарнаргъа уста къатынланы чакъыртыгъыз,
ала келсинле».
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18 Ала ашыгъып келсинле эмда бизге сарнап жилясынла, кёзлерибизден жилямукъла тёгюлсюнле, кирпиклерибизден да кёз
жашла акъсынла.
19 Нек десегиз Сиондан жиляу-сыйыт ауаз
эшитиледи: «Ой, биз къалай къуруп къалдыкъ! Биз къалай бедишлик болуп къалдыкъ! Жерибизни къоюп кетебиз, мекямларыбызны бузгъандыла».
20 Эй къатынла, Раббийни сёзюне тынгылагъыз, Аны айтханына къулакъ салыгъыз!
Къызларыгъызны бушуу этерге юйретигиз,
бир-биригизни да сарнап жиляргъа юйретигиз.
21 Ёлюм терезелерибизден кирип келеди,
тоханаларыбызгъа уруп киреди, орамлада
сабийлени, майданлада жетген жашланы
къырып бошайды.
22 [Иеремия,] былай айт: «Раббий былай
айтады: “Адамланы ёлюклери сабанда мешхут кибик эмда оракъчыны артында гыстыла кибик атылып къаллыкъдыла, аланы
жыяргъа адам да табыллыкъ тюйюлдю”.
23 – Раббий былай айтады: “Акъылман адам
акъылманлыгъы бла махтанмасын, кючлю
адам кючю бла махтанмасын, бай адам байлыгъы бла махтанмасын.
24 Махтаннган адам а, Раббий – Мен болгъанымы билгени бла, эм Мени таныгъаны
бла, эмда жер башында игилик этиучю, тюзлюк эм тюз хукму этиучю Мен болгъанымы
билгени бла махтансын; нек десегиз быладан зауукъланама”, – дейди Раббий.
25 – Раббий былай айтады: “Ма, аллай кюнле келликдиле, Мен ол заманда жюреклери
тюйюл, жаланда чархлары сюннетли болгъанланы барысына да азап берликме.
26 Мисирге да, Яхудагъа да, Эдомгъа да,
Аммон улулагъа да, Моабха да, къулакъ
жанларында чачларын къыркъыучу, къум
тюзде жашагъанланы барысына да азап
берликме; нек десегиз битеу ол миллетлеге
кертиси бла сюннет этилмегенди; битеу Исраилни юйюрюне уа жюреклерине сюннет
этилмегенди”».

Аллах идолла бла тенглешдириледи
Эй Исраилни халкъы, Раббийни сизге айтхан сёзюне тынгылагъыз.
2 Раббий былай айтады: «Мажюсюлени
жолларына юйренмегиз эмда мажюсюле
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къоркъсала да, кёкдеги сейир илишанладан
къоркъмагъыз.
3 Нек десегиз мажюсюлени адетлери –
бош магъанасызды. Агъач ичинде терекни
кеседиле, агъач уста аны тёгерегин ютюргю
бла ишлейди.
4 Идолну алтын бла эм кюмюш бла тышлайдыла, ол къымылдамаз ючюн чёгюч бла
чюйле уруп бегитедиле.
5 Идолла бахчада бодуркъу кибикдиле, сёлешмейдиле; аланы кётюрюп жюрютедиле,
кеслери жюрюялмайдыла. Аладан къоркъмагъыз, ала аманлыкъ эталлыкъ тюйюлдюле, ахшылыкъ этерге да болаллыкъ тюйюлдюле».
6 Я Раббий! Санга ушагъан жокъду! Сен
уллуса, Сени атынг да Къудуретинг бла уллуду.
7 Миллетлени Патчахы – Сенсе, Сенден
къоркъмазлыкъ ким барды? Сый тийишли
бир Сенсе; битеу къыраллада мажюсюлени
акъылманларыны арасында Санга ушагъан
жокъду.
8 Мажюсюлени барысы да акъылсыз эм
ангылаусуздула. Магъанасыз идолладан неге юйренирикдиле? Идол жаланда агъач кесекди!
9 Кюмюшню Таршишден, алтынны да
Уфаздан келтиредиле, статуяланы жасайдыла. Ол идолланы агъач уста бла магъадан
эритиучю ишлегендиле. Алагъа кёк эм порфира кийимле кийдиредиле. Ала барысы да
къолдан уста адамланы ишлеридиле.
10 Раббий Аллах а хакъ керти бир Аллахды.
Бар Болуп Тургъан Аллах – Олду, ёмюрлюк
Патчах – Олду. Аны ачыуу чыкъса – жер титирейди, миллетле да Аны чамланыууна чыдаялмайдыла.
11 Алагъа былай айтыгъыз: «Кёкню бла
жерни болдургъан ол идолла тюйюлдюле,
ала барысы да жокъ этилликдиле эмда жер
жюзюнден тас-думп боллукъдула».
12 Раббий жерни Кесини Къудурети бла
жаратханды, дунияны да Кесини акъылманлыгъы бла салгъанды, Кесини акъылы
бла жерни башында кёклени жайгъанды.
13 Раббий кёкню кюкюретеди эмда жауун
береди, жерни этегинден булутланы кётюртюп келтиреди, жауун заманда шыбыла этеди, Кесини асыраучу жерлеринден жел чыгъарады.

ИЕРЕМИЯ 10,24
14 Хар адам кесини билими бла акъылсызлыкъ этеди. Магъадан эритиучю ишлеген
статуясы бла кесин бедишлик этеди, нек
дегенде ол эритип этген зат – жалгъан затды, аны солууу жокъду.
15 Ала жараусуз затладыла, ажашмакълыкъны ишлеридиле, сюдден сора ала жокъ боллукъдула.
16 Якъупну юлюшю уа аллай тюйюлдю.
Хар затны да жаратхан – Олду, Исраил да
Ол сайлагъан юйюрдю. Аны аты – толу Къудуретли Раббийди.

Халеклик келеди
17 Битеу болгъан затынгы жый [да, кетерге

хазырлан, эй Яхуда], сен душман къуршалагъан шахарда тутулгъанса.
18 Нек десегиз Раббий былай айтады: «Ма,
Мен бу къыралны адамларын бу жерден
къыстарыкъма эмда аланы ырбыннга тыярыкъма, аланы тутарыкъдыла».
19 Манга палах! Жаным къыйналады, бу
жарадан мен сау болмам. Мен кесим-кесиме: «Бу – мени ачыуумду, мен муну сынаргъа керекме.
20 Мени чатырым жоюлгъанды, битеу жыжымларым юзюлгендиле. Сабийлерим менден кетгендиле, ала энди жокъдула. Чатырымы къурургъа эмда чатырымы жабыуларын тагъаргъа адамым жокъду.
21 Сюрюучюлеa жукъ ангыламагъанла болуп къалгъандыла, Раббийни излемегендиле, ол себепден а ала оюмсузлукъ этгендиле, аланы битеу сюрюулериа чачылып кетгендиле» – дегенме.
22 Эшитигиз! Шимал къыралдан уллу дауур таууш жууукълашып келеди, ол Яхуданы
шахарларын къурутуп, адам жашамагъан жер,
чакъанла туруучу жер этип къоярыкъды.

Иеремия файгъамбарны тилеги
23 Билеме,

Раббий, адамны жашауу аны
кесини эркинлигинде тюйюлдю, адамла
барлыкъ жолларына кеслери оноу эталмайдыла.
24 Я Раббий, манга чамланыуунг бла угъай,
тюзлюгюнг бла азап сал, мен чёкдюрюлюп
къалмайым.
a Сюрюучюле: Яхуданы таматалары. Битеу сюрюулери:
Яхуданы халкъы.

ИЕРЕМИЯ 10,25
25 Сен ачыуунгу Сени билмеген миллетлеге чыгъар эмда Сени атынгы чакъырып тилек этмеген халкълагъа тёк; нек десегиз ала
Якъупну ашап бошагъандыла, аны жутуп
къойгъандыла, журтун да чачхандыла.

Кесамат бузулады
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гъанланы жашыртын аман ниетлери барды.
10 Ала Мени сёзлериме тынгыларгъа унамай къойгъан ата-бабаларыны этген гюняхларына къайтдыла. Башха тейрилени
ызларындан барып алагъа табындыла. Исраилни халкъы бла Яхуданы халкъы Мен
аланы ата-бабалары бла этген кесаматымы
бузгъандыла».
11 Ол себепден, Раббий былай айтады: «Ма,
Мен алагъа палах келтирликме, андан а ала
къутулаллыкъ тюйюлдюле, ала къычырыкъ
этип Менден тилек этерикдиле, Мен а аланы тилеклерин къабыл этерик тюйюлме.
12 Ол заманда Яхуданы шахарларыны адамлары бла Иерусалимде жашагъанла барып,
ладан ийис чыгъаргъан идолларындан болушлукъ излеп, тилек этерикдиле. Алай болгъанлыкъгъа, палах келген заманда идолла
алагъа не аз да болушаллыкъ тюйюлдюле.
13 Яхуда, сени ненча шахарынг бар эсе да
анча тейринг барды! Иерусалимни ненча
орамы бар эсе да, сиз ол жийиргенчли тейриге, Баалгъа ладан ийис чыгъарыргъа анча
къурман этилиучю жер салгъансыз.
14 Сен а бу халкъ ючюн тилек этме, жалбарма эмда аны ючюн ёкюллюк этме. Нек
десегиз ала къыйынлыкъларында къычырыкъ этип Менден тилек этген заманларында, Мен аланы тилеклерин къабыл этерик тюйюлме.
15 Мени сюйюлюннгеним аман ниетле къурады. Алай бла Мени юйюмде турургъа аны
не эркинлиги барды? Къурман этле сени
палахдан къутхарырла депми ойлайса, сен
аманлыкъ эте тургъанынглай да къууанаса?
16 Раббий санга ариу кёгетлери бла айбатланнган жашил зейтун терек атагъанды. Энди уа уллу боранны тауушу бла Раббий аны
жандырып къоярыкъды, аны бутакълары
да сынарыкъдыла.
17 Сени орнатхан толу Къудуретли Раббий
Исраилни халкъы бла Яхуданы халкъы аманлыкъ этгенлери ючюн сени башынга палах
келтирликди. Ала Баалгъа ладан ийис чыгъарып, Мени чамландыргъандыла».

Раббийден Иеремиягъа бу сёз келгенди:
2 «Бу кесаматны сёзлерине тынгылагъыз
эмда аны Яхуданы адамларына бла Иерусалимде жашагъанлагъа айтыгъыз.
3 Исраилни Аллахы Раббий былай айтады: “Бу кесаматны сёзлерине тынгыламагъан адам налатды.
4 Ол кесаматны уа Мен сизни ата-бабаларыгъызгъа аланы Мисирни жеринден, къызгъан темир печни ичинден чыгъаргъан заманымда фарыз этген эдим. Алагъа: ‘Мени
айтханыма тынгылагъыз эмда битеу Мен
сизге фарыз этгенлерими толтуругъуз, сора
сиз Мени халкъым болурсуз, Мен да сизни
Аллахыгъыз болурма, – деген эдим.
5 Алай бла сизни ата-бабаларыгъызгъа
этген антымы толтурурма. Мен алагъа сют
бла бал чыкъгъан битимли жерни берирге
айтхан эдим. Энди уа сиз ол жерде жашап
турасыз’”». Мен [Иеремия]: «Амин, Раббий!» – деп жууап бердим.
6 Сора Раббий манга былай айтды: «Бу
сёзлени барын да Яхуданы шахарларында
бла Иерусалимни орамларында халкъгъа
билдир: “Бу кесамат сёзлеге тынгылагъыз
эмда аланы толтуругъуз.
7 Нек десегиз Мен сизни ата-бабаларыгъызны Мисирни жеринден чыгъаргъан
кюнюмден башлап бюгюннге деричи да алагъа айтып, юйретип тургъанма, алагъа кёп
кере: ‘Манга бойсунугъуз’, – деп юйретип
тургъанма.
8 Алай болгъанлыкъгъа, ала тынгыламагъан эдиле, айтханларыма къулакъ салмагъан эдиле. Хар бири да къажыкъмай кесини огъурсуз жюреги сюйгенни этип тура
эди. Ол себепден Мен алагъа фарыз этген
кесаматда айтылгъанланы барысын да алаИеремиягъа къажау аман ниет
ны башларына келтиргенме. Мен алагъа
18 Раббий аланы аман ниетлерин манга
кесаматны толтурургъа фарыз этген эдим,
ачханды, мен биле эдим. [Я Раббий,] Сен
ала уа толтурмай эдиле”».
9 Сора Раббий манга былай айтды: «Яху- аланы этген ишлерин манга кёргюзтгенсе.
19 Мен а союлургъа элтилген жууаш къозу
даны адамларыны бла Иерусалимде жаша-
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кибик эдим. Ала манга къажау аман ниет
этгенлерин билмей эдим, ала: «Келигиз,
терекни кёгетлери бла бирге жокъ этейик,
аны ёлтюрейик, энди аны аты да айтылмазча этип къояйыкъ», – дей эдиле.
20 Алай болгъанлыкъгъа, я толу Къудуретли Раббий, Сен тюзлюклю Сюдюсе! Сен
адамланы жюреклерин эм ичлериндегин
сынап билесе! Сен алагъа дерт жетдиргенинги кёргюзт манга, нек десенг мен ишими Санга ышанып аманат этеме.
21 Ол себепден, Анатотну адамларыны
юсюнден Раббий былай айтады: «Ала сени
ёлтюрюрге излейдиле эмда: Раббийни аты
бла файгъамбарлыкъ этме, алай болмаса
сени ёлтюрюрбюз, – дейдиле».
22 Ол себепден, толу Къудуретли Раббий
былай айтады: «Ма, Мен алагъа азап чекдирликме. Жаш адамлары къазауатда ёллюкдюле, аланы жашлары бла къызлары да
ачдан ёллюкдюле.
23 Аладан бир киши да сау къаллыкъ тюйюлдю; нек десегиз алагъа азап чекдирлик
жылымда Анатотну адамларыны башларына Мен палах келтирликме».

Иеремия файгъамбарны тарыгъыуу
Я Раббий, мен Сени бла сюдге кирсем да Сен тюз болуп чыгъарыкъса;
алай болса да тюзлюкню юсюнден Санга
сорургъа сюеме. Огъурсуз адамланы ишлери алай жетишимли некдиле? Антларын бузуучуланы да жашаулары зауукълу
некди?
2 Аланы Сен орнатханса, ала тамырланнгандыла, ёсгендиле эмда битим келтиредиле. Аланы айтханларына кёре Сен алагъа
жууукъса, аланы жюреклери уа Сенден
узакъдыла.
3 Мени уа, Раббий, Сен таныйса, мени кёресе эмда мени жюрегими сынап Санга тюз
болгъанын билесе. Огъурсузланы къойланы сояргъа айыргъанча айыр эмда аланы
ёлтюрюллюк кюнлерине хазырла.
4 Жер къачаннга дери тарыгъып турлукъду? Битеу аулакълада кырдык да къачаннга
дери къуруп турлукъду? Жерде жашагъанланы огъурсузлукълары ючюн жаныуарла
да, къанатлыла да къырыладыла. Огъурсузла уа: «Бизге не боллугъун Раббий кёрлюк
тюйюлдю», – дейдиле.
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ИЕРЕМИЯ 12,14

Аллахны жууабы
5 [Раббий

былай айтды: «Иеремия,] сен
адамла бла эришип чабышханынгда арыгъан эсенг, атла бла эришиб’а къалай чабаллыкъса? Сен къоркъуусуз жерде абынып
жыгъылсанг, Иордан суууну жанындагъы
къалын агъачда не этериксе?
6 Нек десенг сени къарындашларынг,
сени атангы юйюрю окъуна сени сатхандыла, ала да ызынгдан къычырып сени айыплайдыла. Санга ариу айтсала да алагъа
ышанма.
7 Мен юйюмю къойгъанма, юлюшюмю
къоюп кетгенме; Мен эм бек сюйгеними
аны душманларыны къолларына берип къойгъанма.
8 Мени халкъым Манга агъач ичинде аслан кибик болуп къалгъанды, Манга ауазын
кётюргенди, аны ючюн Мен аны кёрюп
болмай къалгъанма.
9 Мени халкъым анга хар жанындан башха жыртхыч къанатлыла чапхан къолан къанатлыча болуп къалгъанды. Барыгъыз, битеу аулакъдагъы жаныуарланы жыйыгъыз,
аны ашаргъа келтиригиз.
10 Кёп сюрюучюле Мени жюзюм бахчамы
бузгъандыла, жер юлюшюмю аякълары бла
малтагъандыла; Мен сюйюучю жер юлюшюмю адам жашамагъан жер этип къойгъандыла.
11 Аны къуу жер этип къойгъандыла, ол
халек болуп, Мени аллымда жиляйды. Битеу жер бош къалгъанды, бир адам да аны
къайгъысын этмейди».
12 Къуу жерде битеу таулагъа халеклеучю
аскерле келгендиле. Раббийни къылычы
жерни бир къыйырындан бирси къыйырына деричи къырады. Бир адамгъа да ырахатлыкъ жокъду.
13 Ала будай сепген эдиле, оргъанлары уа
шинжиле эдиле; ырмах болгъан эдиле, бир
файда да алмагъандыла. Аллай тирлигигизге уялыгъыз, Раббийни ачыуу чыкъгъаны
себепли алай болгъанды.
14 Раббий былай айтады: «Исраилни битеу
къоншуларына не этеригими санга билдирейим. Ала бек огъурсузладыла, Мен Кеси
халкъым Исраилге берген жер юлюшге чабыуул этедиле. Ма, Мен аланы кеси жерлеринден чыгъарып атарыкъма, Яхуданы хал-
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къын да аланы араларындан чыгъарып атарыкъма.
15 Ол халкъланы чыгъарып атханымдан сора уа, алагъа дагъыда мархамат этерикме эм
хар бирин да кесини жер юлюшюне, кеси
жерине къайтарлыкъма.
16 Ала Мени халкъымы Баалны аты бла ант
этерге юйретгендиле. Аны кибик халкъымы
жолунда жюрюрге эмда “Раббийни барлыгъыны хакъы ючюн”, – деп, Мени атым бла
ант этерге юйретселе, сора Мени халкъымы
арасында орналып жашарыкъдыла.
17 Мени сёзлериме тынгыламасала уа, аланы тамырлары бла чыгъарып атып, жокъ
этерикме», – дейди Раббий.

Гетен белибау
Раббий манга: «Бар, кесинге бир гетен белибау сатып алып аны белинге
къыс, аны суугъа уа сукъма», – деди.
2 Мен Раббий манга буюргъанча гетен белибау сатып алып, аны белиме къысдым.
3 Сора Раббий экинчи кере манга сёзюн
билдирди:
4 «Сен сатып алгъан белингдеги белибауну ал да, бусагъатда Ператa элге бар. Белибауну анда бир къая жарылгъанда букъдуруп къой», – деди.
5 Раббий манга буюргъанча барып, Ператха жууукъ бир жерде белибауну букъдурдум.
6 Кёп кюнле озгъандан сора Раббий манга: «Тур, Ператха бар, Мен санга анда букъдур деп буюргъан белибауну ал», – деди.
7 Сора мен Ператха бардым, букъдургъан
жерими къазып, белибауну алдым. Алай болгъанлыкъгъа, белибау чирип, бир затха да
жарамазча болуп тура эди.
8 Дагъыда манга Раббийден сёз келди .
9 Раббий былай айтады: «Яхуданы ёхтемлигин да, Иерусалимни уллу ёхтемлигин да
ма былай чиритирикме.
10 Мени сёзлериме тынгыларгъа сюймеген, къажыкъмагъан жюреклери сюйгенни
этип жашагъан, башха тейрилени излеп,
алагъа къуллукъ этген бу огъурсуз халкъ да,
бир затха да жарамай къалгъан бу белибауча
болуп къаллыкъды.
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a Перат Иерусалимге жууукъ бир эл болуп, Эфрат сууну
символуду.
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11 Белибау адамны белине къалай къаты
къысылып эсе да, Мен да Исраилни халкъын бла Яхуданы халкъын Кесими тёгерегиме алай къаты къысханма, – дейди Раббий. – Ала Мени халкъым болсунла, Мени уллулугъуму, махтаууму, аламатлыгъымы
кёргюзтсюнле деп алай этген эдим. Ала уа
тынгыламадыла.
12 Алагъа былай айт: Исраилни Раббий Аллахы: “Хар чагъыр гыбыт чагъырдан толургъа керекди”, – дейди. Ала санга: “Хар чагъыр гыбыт чагъырдан толургъа керек болгъанын билмеген кимди да?” – дегенде,
13 Cен алагъа: “Бу жерде жашагъанланы
барысын да – Дауутну тахтасында олтургъан патчахланы да, дин къуллукъчуланы
да, файгъамбарланы да, битеу Иерусалимде
жашагъанланы да эсиртгинчиге дери чагъырдан толтурлукъма, – дейди Раббий, –
деп айт.
14 – Аланы аталарын бла уланларын бирбирлерине уруп ёлтюрлюкме; алагъа жазыкъсынырыкъ тюйюлме эм мархамат этерик
тюйюлме, барысын да жокъ этерикме”», –
дейди Раббий.

Яхуданы халкъы жесир болуп кетерикди
15 Тынгылагъыз,

къулакъ салыгъыз; ёхтем
болмагъыз, нек десегиз Раббий айтады.
16 Сизни къарангылыкъ басхынчы, къарангы таулада аякъларыгъыз абыннгынчы
Раббий Аллахыгъызгъа махтау салыгъыз.
Сиз жарыкъны сакълайсыз, Раббий а аны
ёлюм ауанасы эмда къарангылыкъ этип
къоярыкъды.
17 Сиз Раббийге тынгыламасагъыз а мен
жашыртын жерледе бугъуп, сизни ёхтемлигигизге жиляу этерикме, ачы жилярыкъма,
кёзлеримден кёз жашла тёгюллюкдюле, нек
десегиз Раббийни сюрюую жесир болуп
кетерикди.
18 «Патчахха бла патчахны анасына: “Тахталарыгъыздан тюшюгюз, нек десегиз махтаулу тажларыгъыз башыгъыздан тюшгенди”, – деп айт.
19 Негебдеги шахарла жабылгъандыла, аланы бир киши да ачалмайды; битеу Яхуданы
халкъы жесир болуп кетеди, толусунлай
жесир болуп кетеди.
20 Кёзлеригизни кётюрюп къарагъыз, шималдан келе тургъанланы кёрюгюз. Къай-
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дады санга аманатха берилген сюрюу, сени
ёхтемленнген халкъынг?
21 Раббий сен ышаннган миллетлени санга башчы этип къойса, не айтырыкъса?
Къозлагъан къатынны къыйналгъаны кибик сени ауруу тутмазмы?
22 Сен кесинг-кесинге: “Бу затла мени башыма не ючюн келдиле?” – десенг, гюняхларынгы кёплюгюнден сени этеклеринг кётюрюлгендиле эм санга зорлукъ этилгенди.
23 Эфиопиялы терисини бетин, барс да
тамгъаларын тюрлендиралырмы? Сиз да
алай, аманлыкъ этерге юйреннгенигизлей
ахшылыкъ этерге болалмазсыз.
24 Ол себепден, къуу жерден келген жел,
букъуну суууруп чачханы кибик, сени [эй
Иерусалим,] алай чачарыкъма.
25 Бу сени къадарынгды, Мен санга ёлчелеп берген юлюшню бир кесегиди, нек
десенг сен Мени унутханса эмда башха тейрилеге ышаннганса, – дейди Раббий.
26 Сени уятлыгъынг кёрюнсюн деп, этеклеринги бетинге дери кётюртюрюкме.
27 Аулакъдагъы дуппурлада сени этген кемсиз тыйгъысызлыкъларынгы – зийналарынгы, бетсизлигинги, жийиргенчли ишлеринги Мен кёргенме. Башынга палах келликди, эй Иерусалим! Тазаланмай не заманга
дери былай къалып турлукъса?»

Уллу къургъакълыкъ
Къургъакълыкъ къысхан заманда Раббий Иеремиягъа бу сёзню билдирди:
2 «Яхуданы халкъы ёлгенлерине жиляу этеди, шахарлада адамла къарыусузлукъдан жерде жатадыла, Иерусалимде адамла къычырыкъ этип, Аллахдан болушлукъ тилейдиле.
3 Оноучула къулларын суу алыргъа иедиле; ала къуюлагъа келип суу тапмайдыла;
бош челеклени алып къайтадыла, абызырап, уялгъандан башларын жабадыла.
4 Кёкден жауун болмай, жер чартлагъанды-жарылгъанды, сабанчыла да жунчуп
башларын жабадыла.
5 Аулакъдагъы марал да жангы туугъан
баласын атып кетеди, нек дегенде кырдык
жокъду.
6 Кийик эшекле да дуппурлада турадыла,
чакъан кибик солуйдула; аланы кёзлери
мутхуз болуп къалгъандыла, нек дегенде
отлау жокъду».
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ИЕРЕМИЯ 14,16
7 Бизни аманлыкъларыбыз бизге къажау
шагъатлыкъ эте эселе да, Сен Кесинги
атынгы хатеринден бизге болуш, Я Раббий!
Сенден кёп кере артха тургъанбыз, Санга
къажау гюнях этгенбиз.
8 Эй Исраилни Умуту, къыйынлыкъ заманда аны Къутхарыучусу! Сен – тыш адам
кибик, бу жерде кече къалыргъа тохтагъан
жолоучу кибик нек тураса?
9 Сен – шашхан адам кибик, къутхарыргъа кючю жетмеген аскерчи кибик нек тураса? Алай болса да Сен арабыздаса, я Раббий, Сеникилебиз; бизни атып къойма.
10 Яхуданы халкъыны юсюнден Раббий
былай айтады: «Ала тюз жолдан тайып айланыргъа сюедиле, терс жолдан аякъларын
тыймайдыла. Аны ючюн Раббий алагъа
ыразы тюйюлдю, аланы аманлыкъларын
унутмаз, аланы гюняхлары ючюн энди алагъа азап берир».
11 Сора Раббий манга: «Сен бу халкъгъа
игилик болсун деп тилек этме.
12 Ала ораза тутуп тилек этселе да, Мен
тилеклерин къабыл этерик тюйюлме. Саулай кюйдюрюлген къурман этселе да, къабыл этерик тюйюлме. Аланы къылыч бла,
ачлыкъ бла, ёлет бла жокъ этерикме», – дегенди.
13 Ол заманда мен: «Я Раббий Ием! Ма,
файгъамбарла бу халкъгъа: “Душманны
къылычын кёрлюк тюйюлсюз, ачлыкъ
сынарыкъ тюйюлсюз, Раббий сизге бу
жерде ырахатлыкъ берликди, – дейдиле”», – дедим.
14 Сора Раббий манга былай айтды: «Файгъамбарла Мени атым бла жалгъан айтадыла; аланы Мен иймегенме, не алагъа буйрукъ бермегенме, не сёз айтмагъанма; ала
сизге жалгъан кёрюнюуле кёргенлеринден,
таш салыуларындан, бош сёзледен, акъылларына келген затладан айтадыла».
15 Ол себепден Мен Раббий, Мени атым
бла файгъамбарлыкъ этгенлени юслеринден айтама, аланы Мен иймегенме. Ала:
“Бу жерде не къылыч, не ачлыкъ боллукъ
тюйюлдю”, – дейдиле. Ала кеслери къылычдан бла ачлыкъдан ёллюкдюле.
16 Ала файгъамбарлыкъ этген халкъ да,
ачлыкъдан бла къылычдан къырылып Иерусалимни орамларына атылып къаллыкъдыла. Аланы да, аланы къатынларын да,
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жашларын да, къызларын да асыраргъа
адам табыллыкъ тюйюлдю. Аланы этген
аманлыкъларын аланы башларына келтирликме.
17 Алагъа бу сёзню айт». Кёзлерим кече да,
кюндюз да тохтамай жилямукъла тёгюп
турсунла; нек десенг зауаллы халкъым ауур
жаралы болгъанды, уллу къыйынлыкъгъа
тюшгенди.
18 Аулакъгъа чыкъсам – къылычдан ёлтюрюлгенлени кёреме, шахаргъа кирсем –
ачдан къырылгъанланы кёреме; файгъамбарла бла дин къуллукъчула окъуна жерде
хайран болуп айланадыла.
19 [Я Раббий!] Яхуданы Сен чыртда къабыл этмейми къойдунг? Кертиси бла да Сионну кёрюп болмаймы къалдынг? Бизге сау
болмазлыкъ жарала нек салдынг? Ырахатлыкъ сакълайбыз, бир игилик да келмеди.
Жараларыбыздан сау болур заманыбызны
сакълайбыз, алай болгъанлыкъгъа, жаланда
къоркъуу барды.
20 Этген аманлыкъларыбызны, ата-бабаларыбызны этген терсликлерин ангылайбыз, я Раббий; кертиси бла да Санга къажау
гюнях этгенбиз.
21 Кесинги атынгы хатеринден бизни бир
жанына тюртюп къойма; Сени аламат тахтангы сыйын тюшюрме; бизни бла этген
кесаматынгы эсинге ал, аны бузма.
22 Мажюсюлени идолларындан бирлери
да жауун жаудуралырмы? Кёк да [Сенсиз]
кеси-кесинден сакъ жауун жаудуралырмы?
Муну жангыз Сен эталлыкъса, я Раббий
Аллахыбыз. Ышаннганыбыз Сенсе. Нек десенг битеу быланы этген Сенсе.

Яхудагъа азап бериу
Раббий манга былай айтды: «Муса
бла Шамайыл окъуна аллымда туруп
жалбарсала да, бу халкъгъа жаным аурурукъ
тюйюлдю; Мени аллымдан къыстап жибер
аланы, кетип къалсынла!
2 Санга: “Къайры кетейик?” – деп сорсала, алагъа: Раббий былай айтады де: “Ёлюмге буюрулгъанла – ёлюмге, къылычха буюрулгъанла – къылычха, ачдан ёлюрге буюрулгъанла – ачдан ёлюрге, жесирге кетерге
буюрулгъанла – жесирге кетсинле”.
3 Аланы башларына тёрт тюрлю азап келтирликме, – дейди Раббий – аланы ёлтюрюр
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ючюн – къылычны, аланы талар ючюн –
итлени, аланы мыллыкларын ашап бошар
ючюн да кёкде учхан къанатлыланы бла
аулакъдагъы жаныуарланы келтирликме.
4 Яхуданы патчахы Хизкия улу Манашени Иерусалимде этгенлери ючюн, аланы
жер башындагъы битеу патчахлыкъланы
къоркъутургъа юлгюге берликме.
5 Ким жазыкъсынырыкъды санга, эй Иерусалим? Кимни жаны аурурукъду санга?
Къалайса деп сени халынгы сорургъа ким
келликди?
6 Сен мени къойгъанса, – дейди Раббий, –
узакъдан узакъ кетип бараса; ол себепден,
Мен къолуму санга къажау кётюрюп, сени
жокъ этерикме. Мен мархамат эте-эте безгенме.
7 Жерни шахар къабакъларында халкъымы ындыр суууруучу кюрек бла сууурурма,
аланы сабийсиз къалдырырма, жокъ этерме. Нек десенг ала кеслерини жолларындан
къайтышмайдыла.
8 Башсыз къатынланы санын тенгизни
юзмезинден кёп этерикме. Кюн ортада аланы башларына аналарын да, жашларын да
жокъ этиучюню иерикме; билмей тургъанлай аланы башларына абызырау эм къоркъуу саллыкъма.
9 Жети сабий тапхан къатын онгсуз болуп
жатарыкъды; жан тылпыуун берликди. Кюндюз окъуна аны кюню къарангы болуп
къаллыкъды; ол айыплы болуп, бедишлик
болуп къаллыкъды. Сау къалгъанларын душманларыны аллында къылыч бла ёлтюртюрюкме», – дейди Раббий.
10 Палах башыма! Хар ким бла даулашайым эм урушайым деп туудургъанса сен
мени, эй анам! Биреуден ёнгкюч алмагъанма, не биреуге ёнгкюч бермегенме, алай а
хар ким манга къаргъыш этеди.
11 Раббий былай айтды: «Ишексиз санга
ахшылыкъ болур ючюн сени къутхарлыкъма, палах эм къыйынлыкъ заманда душманынгы санга жалбартырыкъма.
12 Темирни, шималдан келтирилген, жез
бла къатышдырылгъан темирни ким сындыраллыкъды?
13 Сени жеринги хар жанында этген гюняхларынг ючюн байлыгъынгы эм хазналарынгы хакъсыз, башхалагъа чачдырып берликме.
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14 Сен танымагъан жерге душманларынга
къул этип иерикме сени, нек десегиз сизге
къажау чамланыуум от кибик жанарыкъды
эмда сизни кюйдюрлюкдю».
15 Я Раббий! Сен билесе. Мени эсинге ал
эмда мени къоруула, манга зулму этгенлеге
мени ючюн дерт жетдир, Сени кёп тёзюмлюлюгюнгю хатеринден мени жоюп къойма.
Сени ючюн ыйлыкъдырылгъанымы унутма.
16 Сени сёзлеринги тапханда жутуп къойгъанма; Сени сёзлеринг манга сюйюнч эмда жюрегиме къууанч келтирдиле. Нек десенг Сеникиме мен, я Раббий, толу Къудуретли Аллах!
17 Мен кюлкючюлени араларында олтурмагъанма эмда ала бла безиремегенме; Сени къолунг мени юсюмде болгъаны ючюн
жангызлай олтуруп тургъанма, нек десенг
Сен мени, [тёгерегимде этилген аманлыкъланы кёргенимде,] чамланыудан толтургъанса.
18 Мени аурууум нек кетмейди? Жарам да
сау этерге дарман табылмазча алай ауур некди? Сен манга алдаучу ёзен суу кибикми,
къуруй тургъан шаудан кибикми болуп къалгъанса?
19 Мынга Раббий былай айтды: «Сен къайтышып Манга келсенг, сени жангыдан орунунга салырма эмда Манга къуллукъ этип
турурса. Жараусуз сёзле тюйюл, хайырлы
сёзле айтсанг, Мени сёзчюм болурса. Ала
санга кеслери келликдиле, сен барлыкъ
тюйюлсе алагъа.
20 Бу халкъгъа къажау сени кючлю жез
къабыргъа этерикме; ала санга къажау турлукъдула, алай а сени хорлаяллыкъ тюйюлдюле, нек десенг санга болушур ючюн эм
сени къутхарыр ючюн Мен сени блама, –
дейди Раббий.
21 – Сени аман адамланы къолларындан
къутхарлыкъма эмда сени зулмучуланы
къолларындан къутултурукъма».

Яхудагъа палах келген кюн
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Сора Раббий манга бу сёзню билдирди:
2 «Кесинге къатын алма, бу жерде уланларынг, къызларынг болмасынла».
3 Нек десенг бу жерде туугъан уланланы
бла къызланы эм аланы аналарыны бла аталарыны юслеринден Раббий былай айтады:
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4 «Ала къыйын аурууладан ёллюкдюле.
Алагъа жиляу этиллик тюйюлдю, асыраллыкъ тюйюлдюле; жерни юсюнде мешхут
болуп къаллыкъдыла; къылычдан бла
ачлыкъдан къырыллыкъдыла, аланы мыллыклары кёкде учхан къанатлылагъа бла
жерни жаныуарларына аш болуп къаллыкъдыла».
5 Ол себепден, Раббий былай айтады: «Жиляу этгенлени юйлерине кирме, ала бла
жиляргъа эм къайгъы сёз берирге барма;
нек десенг Мен бу халкъдан ырахатлыгъымы, мархаматымы, жазыкъсыныууму сыйыргъанма, – дейди Раббий.
6 – Бу жерде уллула да, гитчеле да ёллюкдюле; асыраллыкъ тюйюлдюле, алагъа жиляу этерик тюйюлдюле, ала ючюн кеслерин
кесерик тюйюлдюле, башларын жюлюрюк
тюйюлдюле.
7 Ёлген адам ючюн алагъа бир киши да
къайгъы аш келтирлик тюйюлдю, ёлген
аталары неда аналары ючюн алагъа жапсарыу аякъ берлик тюйюлдюле.
8 Той-оюн этген юйге да барма, ала бла
олтуруп, ашама-ичме».
9 Нек десенг Исраилни Аллахы, толу Къудуретли Раббий былай айтады: «Ма, Мен
бу жерде сюйюнч эм къууанч ауазны; келин-киеу ауазны сени кюнлерингде, сени
кёз аллынгда тохтатып къоярыкъма.
10 Сен битеу бу сёзлени халкъгъа айтып
билдирсенг, ала санга: “Раббий бизни башыбызгъа бу уллу палахны келтирирге нек
айтады? Терслигибиз неди? Раббий Аллахыбызны аллында не гюнях этдик?” – деп
сорурла.
11 Ол заманда алагъа: “Аталарыгъыз Мени
къойгъандыла, – дейди Раббий. – Ала башха тейрилени ызларындан кетгендиле, алагъа къуллукъ этип, табыннгандыла, Мени
уа къойгъандыла, Мен буюргъан Тауратны
толтурмагъандыла.
12 Сиз а аталарыгъыздан да кёп аманлыкъ
этесиз, Манга тынгыламайсыз, хар биригиз
кесини огъурсуз, къажыкъмагъан жюреги
сюйгенни этип жашайсыз.
13 Аны ючюн сизни бу жерден, сиз да, аталарыгъыз да танымагъан бир жерге къыстарыкъма. Анда кече да, кюн да башха тейрилеге къуллукъ этериксиз, нек десегиз Мен
сизге мархамат этерик тюйюлме”.

ИЕРЕМИЯ 16,14
14 Энди адамла: “Исраил улуланы Мисирден чыгъаргъан Раббийни барлыгъыны хакъы ючюн”, – демезлик кюнле келедиле, –
дейди Раббий.
15 Аны орунуна: “Исраил улуланы шимал
къыралдан эмда къысталгъан битеу башха
жерлеринден къайтарып келтирген Раббийни барлыгъыны хакъы ючюн”, – дерикдиле. Нек десегиз Мен аталарына берген
жериме аланы къайтарып келтирликме.
16 Ма, Мен кёп чабакъчыла иерикме, –
дейди Раббий. – Аланы тутарыкъдыла. Андан сора кёп уучула иерикме. Хар таудан,
хар дуппурдан эмда къая жарылгъанладан
аланы къуууп къыстарыкъдыла.
17 Аланы битеу этгенлерин кёреме, бири
да Менден жашырын тюйюлдю. Гюняхларын да Менден букъдуралмазла.
18 Аланы этген аманлыкълары эм гюняхлары ючюн алагъа эки кере къайтарып жетишдирликме. Нек десенг ала кеслерини
жийиргенчли жансыз тейрилери бла Мени
жерими харам этгендиле эмда мюлкюмю
жийиргенчли идолладан толтургъандыла».
19 Я Раббий! Сен мени кючюмсе, къаламса, къыйынлыкъ кюнюмде ышыгъымса!
Дунияны тёрт жанындан миллетле Санга
келип: «Аталарыбыз жаланда жалгъан затланы, аладан кеслерине бир тюрлю файда
болмагъан идолланы жюрютгендиле», – дерикдиле.
20 Адам кесине тейриле эталырмы? Угъай,
ала этген затла тейриле тюйюлдюле.
21 «Ол себепден, энди алагъа кючюмю,
Къудуретими кёргюзтюрюкме. Ол заманда
Мени атым Раббий болгъанын ангыларыкъдыла.

Яхуданы гюняхы
Яхуданы халкъыны гюняхы темир
къалам бла жазылыпды; жюреклерини гыйыларына, къурман этилиучю жерлерини мюйюзлерине жютю алмаз бла кесилип жазылгъандыла.
2 Жашил чапыракълы хар терекни къатында, хар бийик дуппурну башында, аулакъдагъы таулада Ашера идоллагъа къурман этилиучю жерлени, аланы сабийлери
окъуна эслеринде тутадыла.
3 Сени мюлкюнгю, эм битеу хазналарынгы, эмда сен табыныучу бийик жерлери-
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нги, сен жерни хар жанында этген гюняхларынг ючюн тонатып чачдырлыкъма.
4 Кесинги терслигингден Мен санга берген мюлк юлюшден къуру къаллыкъса. Душманларынга сени къул этерге берип къоярыкъма. Танымагъан жеринге сени алып
кетерикдиле, нек десегиз сиз Мени чамланыууму отун жандыргъансыз, ол ёмюрге да
жанып турлукъду».
5 Раббий былай айтады: «Инсаннга ышаннган, инсанны кючюне таяннган, жюреги
Раббийден узакълашхан адам налатды.
6 Ол къуу жерде ёсген кёкен кибикди,
игилик келген заманны кёрлюк тюйюлдю,
къум тюзде исси жерледе, адам жашамагъан
битимсиз жерде жерлеширикди.
7 Раббийге умут тутуп тургъан эмда аны
ышаннганы Раббий болгъан адам къалай
алгъышлыды!
8 Аллай адам сууну къатында орнатылгъан,
тамырларын баргъан суугъа жиберген, иссилик келгенде къоркъмагъан, чапыракълары
жап-жашиллей тургъан, къургъакъ жылда да
къайгъы этмеген, кёгет бергенин да тохтатмагъан терекге ушарыкъды.
9 Адамны жюреги хар затдан да бек хыйлачыды эмда бек бузукъду, аны ким ангылаялыр?
10 Мен, Раббий, жюрекни теренине къарайма, адамны ичиндегин сынап билеме,
хар кимни жолларына кёре эм этген ишлерине кёре тийишлисин береме.
11 Кеси тапмагъан жумуртхалагъа гурт жатхан жаз тауукъ къалай эсе, тюзсюзлюк бла
байлыкъ жыйгъан адам да алайды; жашаууну ортасында байлыгъы аны ташлар, жашаууну ахырында да акъылсызлыгъы кёрюнюр».
12 Табыныучу юйюбюз алгъындан башлап
сыйлы жерди, Аллахны аламат тахтасыды.
13 Я Раббий, Сен Исраилни умутуса. Сени
къойгъанла барысы да бедишлик боллукъдула, Сенден тайгъанла топуракъгъа жазыллыкъдыла; нек дегенде Раббийни – тири
суу шауданны къойгъандыла».
14 Сау эт мени, я Раббий, сора сау боллукъма; къутхар мени, сора къутхарыллыкъма! Нек десенг, мен махтау салгъан Сенсе!
15 Ала манга: «Раббийи сёзю къайдады?
Аны толгъанын кёргюзт бизге!» – деп турадыла.
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16 Сюрюучю болуп Санга къуллукъ этиуден къачмагъанма, палах кюн келирин да
сюймегенме, ауузумдан чыкъгъан хар сёзню Сен билесе, [я Раббий,] битеу бола тургъан затланы Сен кёресе.
17 Абызыратма мени, я Раббий. Палах кюнде ышаннганым – Сенсе.
18 Манга зулму этгенле айыплы болсунла,
мени уа айыплы этме. Аланы къоркъуугъа
тюшюр, мени уа къоркъуугъа тюшюрме.
Алагъа палах кюн келтир эмда аланы саулай ууатып къой.

Шабат кюнню сыйлы тутугъуз
19 Раббий

манга былай айтды: «Яхуданы
патчахлары кириучю-чыгъыучу Халкъ къабагъына эм Иерусалимни башха къабакъларына бар да, ол къабакъланы алларында
сюел.
20 Сора халкъгъа былай айт: “Эй Яхуданы
патчахлары, Яхуданы халкъы, Иерусалимде
жашап бу къабакъладан киргенле, Раббийни сёзюне тынгылагъыз!”
21 Раббий былай айтады: ‘Шабат кюнде
жюк ташымазгъа, Иерусалимни къабакъларындан ичине бир зат кийирмезге сакъ болугъуз.
22 Шабат кюнде юйлеригизден жюк чыгъармагъыз, бир тюрлю иш этмегиз. Аталарыгъызгъа фарыз этгеним кибик Шабат
кюнню сыйлы тутугъуз.
23 Ала уа сёзюме тынгыламадыла, къулакъ
салмадыла, къаты боюнлукъ этип, Манга
тынгыламадыла, Мени юйретиуюмю къабыл этмедиле.
24 Манга иги тынгыласагъыз,– дейди Раббий,– шабат кюнде бу шахарны къабакълары бла жюк ташымай, бир тюрлю иш этмей, шабат кюнню сыйлы тутсагъыз,
25 Дауутну тахтасында олтургъан патчахла
бла оноучула файтонлагъа бла атлагъа минип, Яхуданы халкъы бла Иерусалимде жашагъанла бла бирге бу шахарны къабакъларындан кирликдиле. Бу шахарда ёмюрде да
адамла жашап турлукъдула.
26 Яхуданы шахарларындан, Иерусалимни
тийресинден, Беняминни жерлеринден,
Шефеладан, таулу жерледен, Негебден келип, саулай кюйдюрюлген къурманла, башха къурманла, мирзеу саугъала, ариу ийис
чыгъаргъан затла эмда шукур къурманла

ИЕРЕМИЯ 18,12

келтирип Раббийни юйюне жюрюп турлукъдула.
27 Алай а Манга тынгыламай шабат кюнде
Иерусалимни къабакълары бла жюк ташыргъа кирип, ол кюнню сыйлы тутмай турсагъыз а, шахарны къабакъларын отха берликме, Иерусалимни тоханаларын кюйдюрюп
бошарыкъды, от ёчюллюк да тюйюлдю ‘”».

Къошунчуну юйюнде
Раббийден Иеремиягъа бу сёз келди:
2 «Тур, къошунчуну юйюне бар, анда
Мен санга сёзлерими билдирирме».
3 Андан сора мен къошунчуну юйюне
бардым. Ол, къошун этиучю саууту бла ишлей тура эди.
4 Эте тургъан топуракъдан къошун аны
къолунда бузулгъанда, къошунчу ол топуракъдан кеси сюйгенча башха къошун ишледи.
5 Сора Раббийден манга сёз келди:
6 «Бу къошунчу этгенча Мен да сизге
эталмаммы, эй Исраилни халкъы? – дейди
Раббий. – Къошунчуну къолунда топуракъ
къалай эсе, сиз да Мени къолумда алайсыз,
эй Исраилни халкъы.
7 Бир миллетни неда бир къыралны юсюнден бир-бирде Мен аны тамыры бла къурутурма, ууатырма, жоярма десем;
8 Алай болгъанлыкъгъа, Мен анга алай
айтхан ол миллет кесини аман ишлеринден
тобагъа къайтышса, Мен анга этерге айтхан
палахны этмей къоярма.
9 Бир-бирде уа бир миллетни неда къыралны юсюнден аны къурарма, бегимли
этерме десем;
10 Алай болгъанлыкъгъа, ол миллет Мени
сёзюме тынгыламай аманлыкъ эте эсе уа,
Мен анга ахшылыкъ этерме деген сёзюмю
бузарма.
11 Ол себепден, Яхуданы адамларына бла
Иерусалимде жашагъанлагъа былай айт:
Раббий былай айтады: “Ма, Мен сизге бир
палах хазырлайма, сизге къажау аман ниет
этеме. Ол себепден, хар биригиз да аман
жолугъуздан къайтышыгъыз, жолларыгъызны, этген ишлеригизни тюзетигиз”.
12 Ала уа: “Къой, биз кесибиз ойлагъанча
жашарыкъбыз, хар бирибиз да кесини огъурсуз, къажыкъмагъан жюреги сюйгенча этерикбиз”», – дерикдиле.
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13 Ол себепден Раббий былай айтады:
«Миллетлени арасында соругъуз: быллай
затны ким эшитгенди? Исраилни халкъы
бек жийиргенчли ишле этгенди.
14 Ливанны къаялы тауларындан къар кетемиди? Узакъдан келген сууукъ суулары
къуруймуду?
15 Мени халкъым а Мени унутханды; ала
фана идоллагъа ладан ийис чыгъарадыла.
Бу идолла аланы барлыкъ жолларындан,
буруннгу жолладан тайдыргъандыла, чунгурлу, къынгыр жоллада жюрютгендиле.
16 Къыраллары къуу жер болуп къаллыкъды, хар заманда хыликкелик боллукъду. Ол
жер бла ётюп баргъан хар адам асыры
сейирсиннгенден башын булгъарыкъды.
17 Аланы душманларыны алларында кюнчыгъыш жели алып кетгенча чачарыкъма,
алагъа палах келген кюнде алагъа бетими
тюйюл, сыртымы бурлукъма».
18 Ала уа: «Келигиз, Иеремиягъа къажау
аман ниет этейик, нек десегиз Тауратны
юйретиучю дин къуллукъчула, оноу бериучю акъылманла эмда Аллахны сёзюн билдириучю файгъамбарла тас болмазла. Келигиз, аны сёз бла хорлайыкъ, аны айтханларына да тынгыламайыкъ», – дегендиле.
19 Я Раббий, мени тилегими къабыл эт,
мени терслегенлени айтханларын эшит!
20 Игиликге къажау аманлыкъмы этерге
керекди? Ала уа манга уру къазадыла. Алагъа игилик тилер ючюн, Сени чамланыуунгу аладан тыяр ючюн, Сени аллынгда тургъанымы эсинге ал.
21 Ол себепли аланы сабийлерин ачлыкъгъа бер, къылычны ауузуна ат, къатынлары
сабийсиз, башсыз къалсынла, аланы эрлерин ажал алып кетсин, жашлары урушда
къылычдан ёлсюнле.
22 Сен, ала билмей тургъанлай аланы тонаргъа юслерине душманланы келтиргенде, юйлеринден къычырыкъ-сыйыт эшитилсин; нек десенг ала мени тутар ючюн
уру къазадыла, аякъларыма жашыртын тузакъ салгъандыла.
23 Мени ёлтюрюр ючюн аланы этген аман
ниетлерин барын да Сен билесе, я Раббий.
Аланы терсликлерин кечме, гюняхларын
да аллынгдан кетерме. Ала жыгъылып къалсынла Сени аллынгда. Чамланыуунгу заманында алагъа жетишдир.
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Сынган къошун
Раббий манга былай айтды: «Бар,
къошунчудан бир къошун сатып ал.
Халкъны таматаларын бла дин къуллукъчуланы таматаларын да биргенге алып,
2 Харситa къабагъына жууукъ Бен-Хинном ёзенине бар. Санга айтырыкъ сёзлерими анда билдир.
3 Эмда былай ат: “Раббийни сёзюне тынгылагъыз, эй Яхуданы патчахлары эмда
Иерусалимде жашагъанла! Исраилни Аллахы, толу Къудуретли Раббий былай айтады:
‘Тынгылагъыз! Бу жерге, хар эшитген адамны абызырагъандан къулакълары дууулдарча, аллай палах келтирликме.
4 Нек десегиз ала Менден тайгъандыла,
бу жерни киши жерича этип къойгъандыла.
Кеслери да, ата-бабалары да, Яхуданы патчахлары да танымагъан башха тейрилеге
ладан ийис чыгъаргъандыла, бу жерни терсликлери болмагъан сабийлени къанларындан толтургъандыла.
5 Сабийлерин Баалгъа къурман этип, отда
кюйдюрюр ючюн табыныучу жерле къурагъандыла. Быллай затны Мен не буюрмагъанма, не айтмагъанма, не акъылыма да
келмегенди.
6 Мындан арысында бу жерге энди Тофет
неда Бен-Хинном ёзени тюйюл, ёлтюрюу
ёзени деп атар кюнле келедиле, – дейди
Раббий.
7 Яхуданы бла Иерусалимни оноуларын
бу жерде бузарыкъмаb. Аланы жанларын
излегенлени къолларына аланы берликме,
душманларыны алларында къылыч бла
къырдыртырыкъма. Мыллыкларын жыртхыч къанатлылагъа бла жерни жаныуарларына ашха берликме.
8 Бу шахарны саулай бузуп хыликкелик
этерикме, алайдан ётген хар адам, аны башына келген палахны кёргенинде сейирсинип,
алайдан сызгъыра-сызгъыра озарыкъды.
9 Алагъа жашларыны, къызларыны этлерин ашатырыкъма, аланы жанларын излеген
душманла аланы къуршалагъанда такъырлыкъдан бир-бирлерин ашарыкъдыла’ “.
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a “Харсит” чюйютча “сыннган къошун кесекле” деген
магъананы тутады.
b “Бузарыкъма” деп кёчюрюлген сёз чюйютча “къошун” деген сёзге ушайды.
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10 Ол заманда сени бла келген кишилени
кёз алларында къошунну ууатып къой.
11 Эмда алагъа былай айт: толу Къудуретли
Раббий былай айтады: “Къошунчуну къошуну жангыдан жабышдырылмазча къалай
ууатылгъан эсе, Мен да бу халкъны бла бу
шахарны алай ууатырыкъма. Ёлюклени, жер
къалмагъынчыгъа дери, Тофетде кёмерикдиле.
12 Бу шахаргъа да, аны ичинде жашагъанлагъа да алай этерикме, – дейди Раббий. –
Бу шахарны Тофет кибик этерикме.
13 Иерусалимни юйлери да, Яхуданы патчахларыны тоханалары да Тофет кибик харамгъа саналлыкъдыла. Нек дегенде бу юйлени башларында кёкдеги жулдузлагъа ладан ийис чыгъаргъандыла, башха тейрилеге
къурманнга чагъыр къуйгъандыла”».
14 Файгъамбарлыкъ этер ючюн Раббий
аны Тофетге ийген Иеремия андан къайтып
келди эмда Раббийни табыныучу юйюню
арбазында сюелип битеу халкъгъа:
15 «Исраилни Аллахы, толу Къудуретли
Раббий былай айтады: “Ма, Мен бу шахаргъа бла аны тёгерегиндеги эллеге, Мен алагъа келтирирге айтхан битеу палахланы
келтирликме. Нек дегенде ала къажыкъмагъандыла, Мени сёзлериме тынгыламайдыла”», – деп сёлешди.

Иеремия бла Пашхур
Раббийни табыныучу юйюню къалауурларыны башчысы Иммер улу дин
къуллукъчу Пашхур, Иеремияны былай
файгъамбарлыкъ этгенин эшитгенинде,
2 Иеремия файгъамбарны тюйдюрюп,
Раббийни табыныучу юйюню Беняминни
огъаргъы къабагъында аны аякъларын да
къолларын да агъач кепге урдурду.
3 Экинчи кюн Пашхур Иеремияны кепден бошлатханда, Иеремия анга: «Раббий
санга “Пашхур” тюйюл, “Магор-Миссабиб”a
атны бергенди», – деди.
4 Нек десенг Раббий былай айтады: “Сени да, шуёхларынгы да уллу къоркъуугъа
саллыкъма, шуёхларынг душманны къылычындан къырылгъанларын кёзлеринг бла
кёрлюксе. Битеу Яхуданы Бабилни патча-
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хыны къолуна берликме; аланы Бабилге
сюрюп элтдирликди неда къылыч бла къырдырлыкъды.
5 Бу шахарны битеу байлыгъын, битеу
жыйгъанын эм битеу багъалы затларын,
Яхуданы патчахларыны битеу хазналарын
душманларыны къолларына берликме, аланы тонап чачарыкъдыла эмда Бабилге алып
кетерикдиле.
6 Эй Пашхур, сен да, юйюнгде жашагъанланы барысы да жесирликге кетериксиз;
сен да, сен алагъа жалгъан файгъамбарлыкъ
этген битеу шуёхларынг да анда ёлюп, анда
кёмюллюксюз”».

Иеремия Раббийге тарыгъады
7 Сен

мени алдадынг, я Раббий, мен да
алдандым. Сен менден кючлюсе эмда хорладынг. Хар кюнден мени хыликке этедиле,
хар ким мени инжитеди.
8 Сёлеше башлагъанымлай мен къычырама, зулмулукъну эм чачылыуну юсюнден
хахай этеме. Раббийни сёзюн билдиргеним
хар кюн сайын манга бедишге эм мени хыликке этиуге айланнганды.
9 Сора мен: «Раббийни эсгертмейим, энди Аны аты бла сёлешмейим», – деп ойладым. Алай болгъанлыкъгъа, Аны сёзю мени
сюеклерими ичинде бегитилген отча жанып, жюрегими кюйдюреди. Аны ичимде
тутханымдан онгсуз болдум, сора тыялмадым.
10 Кёплени шыбырдашып: «Хар жанында
къоркъуу барды. Тил этип Иеремияны тутдурайыкъ», – деп айтханларын эшитгенме.
Битеу ышаннган адамларым мени абынырымы марап турадыла: «Ол алданыргъа болур. Ол заманда биз аны хорлап, дерт жетдирирбиз», – дейдиле.
11 Алай болгъанлыкъгъа, Раббий кючлю
къазауатчы кибик мени жанымдады; ол себепден манга зулму этгенле абынырыкъдыла,
мени хорлаяллыкъ тюйюлдюле. Аланы муратлары толлукъ тюйюлдю, кеслери унутулмазлыкъ ёмюрлюк айыпха тюшерикдиле.
12 Эй, толу Къудуретли Раббий! Сен тюзлюклюню сынайса, ичиндегин, жюрегиндегин кёресе. Сени алагъа дерт жетдиргенинги кёрейим! Мен ишими Санга ышанып, Санга аманат этгенме.
13 Раббийге зикир айтыгъыз, Раббийни
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махтагъыз, нек десегиз Ол жарлыны жанын аманлыкъчыланы къолларындан къутхарады.
14 Налат болсун мени туугъан кюнюме! Алгъышлы болмасын анам мени тапхан кюн!
15 «Санга улан туугъанды!» – деп атама
сюйюнчюлюк айтып, аны къууандыргъан
адамгъа налат болсун.
16 Раббий чамланыуунда жазыкъсынмай
жер бла тенг этген шахарлача болсун ол
адам! Эрттенликде жиляу къычырыгъын,
кюнортада уруш къычырыгъын эшитсин!
17 Нек десенг ол мени анамы къарынында
ёлтюрмегенди. Алай этсе, анам мени къабырым болур эди, мен бир заманда да туумай къалыр эдим.
18 Не ючюн анамы къарынындан чыкъдым?
Къайгъыланы, палахланы кёрюр ючюнмю, ёмюрюмю бедишлик болуп ётдюрюр
ючюнмю?

Аллах Сидкияны тилегин къабыл этмейди
Сидкия патчах, Малкия улу Пашхур
бла Маасея улу дин къуллукъчу Сефанияны Иеремиягъа ийгенде, Раббийден
Иеремиягъа сёз келди. Пашхур бла Сефания Иеремия бла сёлешип:
2 «Бизни ючюн Раббийден тилек эт, нек
десенг Бабилни патчахы Набуходоносор
бизге къажау уруш этеди. Раббий бизге сейирлик ишлеринден бирин этип, Набуходоносор артха кетер эсе уа», – деген эдиле.
3 Сора Иеремия алагъа былай жууап берди: «Сидкиягъа былай айтыгъыз:
4 Исраилни Раббий Аллахы былай айтады: “Шахарны къабыргъасыны тышында
сизни къуршалап тургъан Бабилни патчахы
бла эм Халдеялыла бла урушургъа хазырлагъан сауутларыгъызны сизге къажау юсюгюзге айландырлыкъма; ол аскерлени Иерусалимни ортасына келтирликме.
5 Мен Кесим да къолуму сизге къажау
кётюрлюкме; Къудуретим бла, ачыуум бла,
чамланыуум бла эмда уллу тебиуюм бла
сизге къажау къазауат этерикме.
6 Бу шахарда жашагъанланы жокъ этерикме; адамла да, хайыуанла да уллу къыргъан ауруудан ёллюкдюле.
7 Андан сора уа – дейди Раббий, – Яхуданы патчахы Сидкияны бла аны къуллукъчуларын эмда бу шахарда къыргъан ауруудан,
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къылычдан, ачлыкъдан ёлмей сау къалгъан
халкъны, Бабилни патчахы Набуходоносорну эмда аланы жанларын алыргъа излеген
душманларыны къолларына берликме. Ол
аланы къылыч бла къырдырлыкъды, аярыкъ
тюйюлдю, жазыкъсынырыкъ тюйюлдю, мархамат этерик тюйюлдю”.
Андан сора да халкъгъа былай айт: Раббий
былай айтады: “Ма, жашатырыкъ жолну
да, ёлюмге элтирик жолну да аллыгъызгъа
салама.
8 Бу шахарда къалгъан адам къылычдан,
ачлыкъдан, къыргъан ауруудан ёллюкдю;
тышына чыгъып шахарны къуршалагъан
Халдеялылагъа кесин берген адам а сау
къаллыкъды, алай этсе жанын къутхарлыкъды.
9 Бу шахаргъа игилик тюйюл, аманлыкъ
этерге буюргъанма, – дейди Раббий. – Бу
шахарны Бабилни патчахыны къолуна берликме, ол а аны от салып кюйдюрлюкдю”.
10 Яхуданы патчахыны юйюрюне да былай
айт: “Раббийни сёзюне тынгылагъыз:
11 Эй Дауутну юйюрю! Раббий былай айтады: ‘Танг аласындан башлап тюз хукму
этигиз, тоналгъан адамны зулмучуну къолундан къутхарыгъыз. Алайсыз этген аманлыкъларыгъыз ючюн Мени чамланыуум от
кибик жанар, аны бир киши да ёчюлталмаз.
12 Эй ёзеннге къарап, дуппурну юсюнде,
къаялы жерде олтургъан Иерусалим, санга
къажаума, – дейди Раббий, сиз: ‘Бизни юсюбюзге ким келалыр, бизни бегиген шахарыбызгъа ким киралыр?’ – дейсиз.
13 Этген ишлеригизге кёре сизге азап чекдирликме, – дейди Раббий. – Сизни тоханагъызда битеу тёгерекни кюйдюрюп, жокъ
этерик от жандырлыкъма’ ”».

Огъурсуз патчахлагъа хукму
Раббий манга былай айтды: «Яхуданы патчахыны тоханасына барып, бу
сёзню билдир:
2 “Раббийни сёзюне тынгылагъыз, эй Дауутну тахтасында олтургъан Яхуданы патчахы бла къуллукъчулары эмда бу къабакъладан кириучю халкъ!
3 Раббий былай айтады: ‘Тюз хукму эм
тюзлюк этигиз, тоналгъан адамны зулмучуну къолундан къутхарыгъыз, киргинчиге,
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ёксюзге, башсыз къатыннга зорлукъ эм зулму этмегиз, бу жерде терслиги болмагъан
адамны къанын тёкмегиз.
4 Бу буйрукъланы толтурсагъыз, Дауутну
тахтасында олтургъан патчахларыгъыз файтонлары бла, атлары бла бу тохананы къабакъларындан кирип-чыгъып турлукъдула;
къуллукъчулары бла халкълары да ала бла
жюрюп турлукъдула.
5 Бу буйрукълагъа тынгыламасагъыз а, –
дейди Раббий, – Кесим бла ант этеме, бу
тохана оюлуп, бош къаллыкъды’.
6 Нек десегиз Яхуданы патчахыны тоханасыны юсюнден Раббий былай айтады:
‘Сен манга Гилад кибиксе, Ливан таулары
кибик бийиксе; алай болгъанлыкъгъа, Мен
сени адам жашамагъан шахарча къуу жер
этип къоярыкъма.
7 Санга къажау жокъ этип къоюучу аскерле иерикме. Аланы барысыны къолунда сауут боллукъду. Сени эм иги кедр тереклеринги кесерикдиле, отха атарыкъдыла.
8 Бу шахарны ичи бла кёп миллетле ётерикдиле эмда бир-бирлерине: ‘Раббий бу
уллу шахаргъа былай этип нек къойду?’ –
деп сорлукъдула.
9 Алагъа жууапха: ‘Ала кеслерини Раббий
Аллахларыны кесаматын къойгъанлары эмда башха тейрилеге табынып, алагъа къуллукъ этгенлери ючюн, – дерикдиле’ ”».
10 Ёлген [Иошия патчах] ючюн жилямагъыз эмда анга жарсымагъыз; алай а жесирге кетген [Иошия улу Иоякъым] ючюн ачы
жилягъыз, нек десегиз ол энди къайтырыкъ
тюйюлдю эмда кесини ата журтун кёрлюк
тюйюлдю.
11 Атасы Иошияны орунуна Яхуданы патчахы болгъан эм бу жерден чыгъып кетген
Иошия улу Саллумну юсюнден Раббий былай айтады: «Ол энди бери къайтып келлик
тюйюлдю.
12 Жесирге кетген жеринде ёллюкдю, энди
бу жерни кёрлюк тюйюлдю».
13 Кесини тоханасын тюзсюзлюк бла,
огъаргъы отоуларын да законсузлукъ бла
ишлеген, кесини жууугъун хакъсыз ишлетген эмда аны хакъын бермеген адамны башына палах!
14 «Кесиме уллу тохана, эркин огъаргъы
отоула ишлетейим», – дегенни башына палах! Ол тоханасына уллу терезеле этдиреди,
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тёгерегине кедр къангала урдурады, къызыл бояу бла боятады.
15 Кедр агъач бла тышланнган тоханада
жашагъанынг ючюн, уллу патчах боллукъма депми ойлайса? Сени атанг ашы бла
сууу болгъанда ыразы болуп тургъанды.
Тюз хукму эм тюзлюк этгени ючюн анга
игилик болгъанды.
16 Ол жарлылагъа бла факъырлагъа болушханды, ол себепден анга ахшылыкъ болгъанды. «Мени танымакълыкъ бу тюйюлмюдю?» – дейди Раббий.
17 Сени уа кёзлеринг да, жюрегинг да жалан кесинге хайырны излерге, терслиги
болмагъан адамланы къанларын тёгерге,
зулмулукъ эм артыкълыкъ этерге къарайдыла.
18 Ол себепден Раббий, Яхуданы патчахы
Иошия улу Иоякъымны юсюнден былай
айтады: «Анга бир киши да: “Ах къарындашым!”, “Ой эгечим!” – деп сарнарыкъ
тюй-юлдю. Анга бир киши да: “Ах
бийибиз!”, “Ой аны уллулугъу!” – деп
жилярыкъ тюй-юлдю.
19 Аны сюйреп Иерусалимни къабакъларындан да тышына атарыкъдыла, эшекни
кёмген кибик кёмерикдиле.
20 «[Эй Яхуда,] Ливан тауну башына чыкъ
да андан къычыр, ауазынг Башан таулада
эшитилсин, Абарим тауладан хахай эт, нек
десенг битеу ышанып тургъан миллетлеринг ууатылгъандыла.
21 Зауукъ этип жашагъан заманынгда Мен
санга айтхан эдим, сен а: “Тынгыларыкъ
тюйюлме”, – деген эдинг. Жаш заманынгдан
бери окъуна сени къылыгъынг алай эди,
сен Мени айтханыма тынгыламай эдинг.
22 Сени битеу таматаларынгы жел алып
кетерикди, ышаннган миллетлеринг да жесирге кетерикдиле. Сора ол заманда сен битеу этген аманлыкъларынг ючюн уяллыкъса эм бедишлик боллукъса.
23 Эй Ливан тоханада жашагъан, уянгы
кедр терекледе салгъан адам! Къозлагъан
къатынны къыйналгъаныча сени ауруу тутса къалай жазыкъ боллукъса!
24 Бар Болуп тургъанымы хакъы ючюн айтама, – дейди Раббий, – эй, Яхуданы патчахы Иоякъым улу Иекония, онг къолумдагъы мухур жюзюгюм окъуна болсанг эди,
андан да чыгъарып атар эдим сени.
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25 Сени жанынгы алыргъа излеген душманларынгы къолларына, сен аладан
къоркъгъан Бабилни патчахы Набуходоносор бла Халдеялыланы къолларына берликме сени.
26 Сени да, сени тапхан анангы да сиз туумагъан жерге къыстарыкъма; анда ёллюксюз.
27 Къайтыргъа жаныгъыз термилген жерге
уа къайтырыкъ тюйюлсюз».
28 Иекония бир кишиге да керек болмагъан, сынып атылгъан къошун кибикмиди?
Аны да, туудукъларын да ала танымагъан
жерге не ючюн къыстагъандыла?
29 Жер, эй жер, Раббийни сёзюне тынгыла, эй жер!
30 Раббий былай айтады: «Бу адамны
юсюнден сабийсиз, ёмюрюнде онгмай кетген адам деп жазыгъыз, нек десегиз аны
туудукъларындан бир киши да Яхудагъа
патчахлыкъ этерге Дауутну тахтасында олтурлукъ тюйюлдю.

Тюзлюклю Бутакъ (Масих)
Мени сюрюуюмю къойларын жойгъан эм сюрюп чачхан сюрюучюлени
башларына палах!» – дейди Раббий.
2 Мени халкъымы кютген сюрюучюлеге
[таматалагъа] Исраилни Раббий Аллахы былай айтады: «Сиз Мени къойларымы сюрюп
чачхансыз, алагъа къарамагъансыз; энди
Мен сизге къарап, этген аманлыкъларыгъыз
ючюн азап берликме, – дейди Раббий.
3 – Мен аланы къуууп къыстагъан битеу
къыралладан сюрюуюмю сау къалгъанларын жыйып, отлауларына къайтарып келтирликме, анда ала жайылып кёп боллукъдула.
4 Аланы кютюп жюрютюрюк сюрюучюле
саллыкъма алагъа. Ала энди къоркъурукъ,
апчырыкъ, тас боллукъ тюйюлдюле, – дейди Раббий.
5 – Ма, Дауутха тюзлюклю Бутакъ чыгъарлыкъ кюнлерим келедиле, – дейди Раббий. – Ол патчах болуп, терен акъыллылыкъ бла оноу этерикди, къыралда тюз хукму эм тюзлюк этерикди.
6 Аны заманында Яхуда къутхарыллыкъды, Исраил да къоркъуусузлукъда жашарыкъды. Анга “Тюзлюклюлюгюбюз – Раббийди” деген атны атарыкъдыла.
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7 Мындан арысында адамла: “Ишексиз,
Исраилни халкъын Мисирден чыгъаргъан
Раббийни Бар Болуп тургъаныны хакъы
ючюн”, – деп, ант этмезлик кюнле келедиле”, – дейди Раббий.
8 Аны орунуна: “Исраилни туудукъларын
шимал къыралдан эм Ол аланы къыстагъан
битеу башха къыралладан чыгъарып, къайтарып келтирген Раббийни Бар Болуп тургъаныны хакъы ючюн”, – деп ант этерикдиле. Алай бла кеслерини жерлеринде жашарыкъдыла».

Жалгъан файгъамбарла
9 Файгъамбарланы

юсюнден ойлагъанда
жюрегим ичимде жарылады, битеу сюеклерим титирейдиле; Раббий ючюн, Аны сыйлы сёзлери ючюн, мен эсирген адамча, чагъыр хорлагъан адамча болуп къалгъанма.
10 Нек дегенде жер зийначыладан толгъанды, жер налат болгъанындан жиляйды.
Отлау жерле къуругъандыла. Аланы итиннгенлери – аманлыкъгъады, кючлерин терсликге бередиле.
11 Нек дегенде файгъамбар да, дин къуллукъчу да Манга сыйсызлыкъ этедиле; «Мени табыныучу юйюмде окъуна аланы аманлыкъларын кёргенме, – дейди Раббий.
12 – Аны ючюн аланы излеген жоллары, къарангыда учхалауукъ жер кибик боллукъду.
Аланы тюртюрюкдюле, ала анда жыгъылып
къаллыкъдыла; нек десегиз алагъа азап берлик жылымда, аланы башларына палах келтирликме, – дейди Раббий.
13 – Самарияны файгъамбарларында да
Мен жийиргенчли зат кёргенме: ала Баалны аты бла файгъамбарлыкъ этип, Исраил
халкъымы ажашдыра эдиле.
14 Иерусалимни файгъамбарларында уа
андан да къоркъунчлу затла кёреме: зийна
этедиле, ётюрюкню ызындан жюрюйдюле,
аманлыкъчыланы къолларына кюч бередиле. Алай бла бир киши да кесини этген
аманлыкъларындан къайтышмайды. Ала
барысы да Мени аллымда Содом кибикдиле, Иерусалимни халкъы да Гомора кибик
болду».
15 Ол себепден толу Къудуретли Раббий ол
файгъамбарланы юслеринден былай айтады: «Ма, Мен алагъа лыбыта ашатырыкъма, ёлюр от ичирликме, нек десегиз Иеру-
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салимни файгъамбарларындан Аллахха
сыйсызлыкъ этиу къыралны хар жанына
жайылгъанды».
16 Толу Къудуретли Раббий былай айтады:
«Сизге файгъамбарлыкъ этген файгъамбарланы айтханларына тынгыламагъыз, ала сизни алдайдыла. Раббийни ауузундан чыкъгъан
сёзлени тюйюл, кеслерини акъылларына
келтиргенлерин айтадыла.
17 Мени сансыз этиучю адамлагъа ала:
“Сизге ырахатлыкъ боллукъду, – дегенди
Раббий”, – деп турадыла. Кеслерини къажыкъмагъан жюреклери сюйгенни этиучю
адамлагъа да: “Башыгъызгъа палах келлик
тюйюлдю”, – дейдиле.
18 Аланы къайсысы Раббийни кенгешинде
болгъанды? Къайсысы Раббийни сёзюне
тынгылап, аны ангылагъанды? Къайсысы
Аны сёзюне къулакъ салып тынгылагъанды?».
19 Ма, Раббийни азабы алагъа боранча келеди, бургъан желча келип огъурсузланы
башларын ууатырыкъды.
20 Акъылына келген затланы барысын да
этип толтургъунчугъа дери Раббийни чамланыуу тохтарыкъ тюйюлдю. Келлик кюнледе сиз муну ачыкъ ангыларсыз.
21 «Ол файгъамбарланы Мен иймегенме,
ала кеслери чабып келгендиле; алагъа Мен
айтмагъанма, ала уа файгъамбарлыкъ этгендиле.
22 Ала Мени кенгешимде болгъан болсала
эди, Мени халкъыма сёзлерими билдирир
эдиле эмда аланы огъурсуз жолларындан
эм аман ишлеринден тыяр эдиле.
23 Мен жаланда жууукъдагъы Аллахмамы?
Узакъдагъы Аллах да тюйюлмеми? – дейди
Раббий.
24 Мен кёрмезча адам таша жерде бугъаргъа болаллыкъмыды?, – дейди Раббий. –
Кёкню да, жерни да толтуруп тургъан Мен
тюйюлмеми? – дейди Раббий.
25 – Мени атым бла жалгъан файгъамбарлыкъ этген адамланы не айтханларын эшитгенме. Ала: “Бир тюш кёрдюм! Бир тюш
кёрдюм!” – дейдиле.
26 Ол жалгъан файгъамбарла акъылларына
келген ётюрюклени айтып, не заманнга
дери турлукъдула?
27 Аланы аталары Мени атымы унутуп Баалгъа табыннгъанлары кибик, ала да бир-
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бирлерине тюшлерин айтып, халкъыма Мени атымы унутдурургъа кюрешедиле.
28 Тюш кёрген файгъамбар тюшюн ангылатсын, Мени сёзюмю алгъан а аны тюз
билдирсин. Салам будай тюйюлдю, аны кибик ол тюшле да Мени сёзлерим тюйюлдюле, – дейди Раббий.
29 – Мени сёзюм от кибик тюйюлмюдю?
Эмда ташланы ууатыучу салта кибик тюйюлмюдю? – дейди Раббий.
30 Ол себепден ма, Мени сёзлерими бирбирлеринден урлагъан жалгъан файгъамбарлагъа Мен къажаума, – дейди Раббий.
31 Кеслерини сёзлерин айтып: “Раббий
айтханды”, – деген жалгъан файгъамбарлагъа Мен къажаума», – дейди Раббий.
32 Ажашдырыучу тюшле кёрген жалгъан
файгъамбарлагъа Мен къажаума, – дейди
Раббий. – Ала тюшлерин айтып, ётюрюкле
бла эм махтанчакълыкъ бла Мени халкъымы терилтедиле. Мен аланы не иймегенме,
не алагъа буюрмагъанма. Бу халкъгъа ала
бир тюрлю бир файда келтирмейдиле», –
дейди Раббий.
33 «Халкъдан биреулен, неда бир файгъамбар, неда дин къуллукъчу сенден: “Раббийден не хапар?” – деп сорса, алагъа: “Хапарым ма буду: сиз Манга жюк болгъансыз.
Мен сизни атып къоярыкъма, – дейди Раббий”, – деп айт.
34 Бир файгъамбар, дин къуллукъчу неда
халкъдан биреу [ётюрюк айтып]: “Раббийден хапар ма буду”, – десе, Мен ол адамгъа
да, аны юйюрюне да азап берликме.
35 Биригиз биригизге эм къарындаш къарындашха: “Раббий не жууап бергенди?”
неда: “Раббий не айтханды?” – деп алай
айтыгъыз.
36 Мындан арысында: “Раббийден хапар
буду”, – деген сёзню ауузугъузгъа келтирмегиз. Хар ким кеси айтхан сёзюн Аллахны
хапарына санайды. Алай бла сиз Бар Болуп
Тургъан Аллахны, толу Къудуретли Раббий
Аллахыбызны сёзлерин терсине бурасыз.
37 Файгъамбаргъа: “Раббий санга не жууап
берди?” неда “Раббий не айтды?” – деп сор.
38 Алай а сиз энтта да: “Раббийден хапар ма
буду”, – деп айтсагъыз да, Ол былай айтады:
“Раббийден хапар буду”, – дейсиз. Алай а:
“Раббийден хапар буду”, – деп айтмагъыз, –
деп сизге билдирип къойгъан эдим.
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39 – Аны ючюн Мен сизни унутуп къоя- къылыч, ачлыкъ эмда къыргъан ауруу иерыкъма, Мен сизни да, сизге эм атала- рикме».
рыгъызгъа берген бу шахарны да Кеси алЖетмиш жыллыкъ жесирлик
лымдан атып къоярыкъма.
40 Сизни чыртда унутулмазлыкъ айыпха
Яхуданы патчахы Иошия улу Иояэм бедишге тюшюрлюкме”».
къымны патчахлыкъ этиуюню тёртюнчю жылында, Яхуданы халкъыны юсюнЭки четен инжир
ден Иеремиягъа Раббийден сёз келгенди.
Бабилни патчахы Набуходоносор Яху- Бу Набуходоносорну Бабилге патчахлыкъ
даны патчахы Иоякъым улу Иекони- этиуюню биринчи жылы эди.
2 Иеремия файгъамбар битеу Яхуданы
яны бла Яхуданы бийлерин, агъач усталаны, темирчилени жесир этип Иерусалим- халкъына бла битеу Иерусалимде жашаден Бабилге сюргенден сора, Раббий манга гъанлагъа Раббийни сёзюн эшитдирип бытабыныучу юйню аллында салынып тур- лай айтханды:
3 «Амон улу Иошияны патчахлыкъ этигъан эки четен инжир кёргюзтдю.
2 Четенлени биринде алгъа бишиучю ин- уюню онючюнчю жылындан бюгюннге
жирлеге ушагъан бек иги инжирле бар эди- дери, жыйырма бла юч жылны ичинде мале, экинчи четенде уа – ашаргъа жарама- нга Раббийни сёзю келгенди. Мен кёп кере
гъан, чириген, бек аман инжирле бар эдиле. сизге Раббийни сёзюн билдирип тургъан3 Сора Раббий манга: «Иеремия, не кёре- ма, сиз а тынгыламагъансыз.
4 Раббий Кесини файгъамбар къулларын
се?» – деп сорду. Мен а: «Инжир – иги инжирлени бла аман инжирлени кёреме. Иги сизге кёп кере ийип тургъанды, сиз а тыинжирле бек игиледиле, аманлары уа асы- нгыламагъансыз, къулакъ салмагъансыз.
5 Ала сизге: “Хар биригиз да аман жолры амандан ашаргъа жарарыкъ тюйюлдюларыгъыздан, аман ишлеригизден тобагъа
ле», – дедим.
4 Ол заманда манга Раббийден сёз келди:
къайтышыгъыз, ол заманда Раббий сизге
5 Исраилни Раббий Аллахы былай айта- эм аталарыгъызгъа ёмюрден-ёмюрге берген
ды: «Мен бу жерден Халдея къыралгъа кё- жерде жашарсыз, – дегендиле.
6 Башха тейрилени ызларындан бармачюртген яхудалы кёчгюнчюлени бу иги ингъыз, алагъа къуллукъ этип табынмагъыз;
жирле кибик игиге санайма.
6 Алагъа къарарыкъма, алагъа игилик эте- къолларыгъыз бла этген идолларыгъыз бла
рикме эмда аланы бу жерге къайтарлыкъма. Мени чамландырмагъыз, сора сизге аманАланы къурарыкъма, чачарыкъ тюйюлме; ор- лыкъ этмем.
7 Алай а Манга тынгыламадыгъыз, – дейнатырыкъма, къурутуп къоярыкъ тюйюлме.
7 Мени Раббий болгъанымы ангыларча ди Раббий. – Къолларыгъыз бла этген идолалагъа аллай жюрек берликме. Ала Мени ларыгъыз бла Мени чамландырып, кесихалкъым боллукъдула, Мен да аланы Аллах- гизге заран этгенсиз”.
8 Ол себепден, толу Къудуретли Раббий
лары боллукъма; нек десегиз ала битеу жюреклери бла Манга къайтышырыкъдыла.
былай айтады: “Сиз Мени сёзлериме ты8 Яхуданы патчахы Сидкияны бла аны нгыламагъаныгъыз ючюн,
9 Мен да битеу шималдагъы миллетлени
бийлерин эмда Иерусалимден сау чыгъып
бу жерде неда Мисирде жашагъанланы уа, бла къулуму, Бабилни патчахы Набуходоноашаргъа жарамагъан, чириген инжирле ки- сорну чакъыртырыкъма”, – дейди Раббий.
Аланы бу жерге къажау этип келтирликме. Бу
бик этерикме, – дейди Раббий.
9 – Аланы дунияны битеу къыралларын- жерде жашагъанланы эм битеу тёгерекдеги
да жийиргенчли, къоркъунчлу халгъа тю- миллетлени толусунлай жокъ этерикме, ол
шюрлюкме. Мен аланы сюрюп къыстарыкъ жерлени къоркъунчлу эм хыликкялыкъ этип,
хар жерде айыплы, хыликкелик, бедишлик, ёмюрге да оюлуп къалгъан жер этерикме.
10 Къууанч эм сюйюнч ауазны, келин-киеу
къаргъышлыкъ боллукъдула.
10 Мен алагъа эм аланы аталарына берген ауазны, тирмен ташланы тауушларын эм
жеримден аланы жокъ этер ючюн алагъа чыракъ жарыкъны аладан кетерликме.
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11 Битеу бу жер къоркъунчлу къуу жер болуп къаллыкъды. Бу миллетле Бабилни патчахына жетмиш жылгъа къул боллукъдула.
12 Жетмиш жыл толгъандан сора уа, – дейди Раббий, – этген гюняхлары ючюн Бабилни патчахына бла аны миллетине, Халдеяны жерине азап берликме, аны ёмюрлюк къуу жер этип къоярыкъма.
13 Ол жерге айтханларымы барысын да,
Иеремияны миллетлени юсюнден файгъамбарлыкъ этип жазгъан китабында айтылгъаныча, аланы башларына келтирликме.
14 Бек кёп халкъла, уллу патчахла Бабилни
халкъын къул этерикдиле; аланы этгенлерине эм къолларындан чыкъгъан ишлерине
кёре алагъа тийишлисин берликме”».

Аллахны чамланыу аягъы
15 Исраилни

Раббий Аллахы манга былай
айтханды: «Мени къолумдагъы чагъырдан
толу аякъны ал. Ол чагъыр – Мени чамланыууму кёргюзтеди. Мен сени иерик битеу
миллетлеге ол аякъдан ичир.
16 Чагъырны ичгенлей тентирерикдиле,
Мен алагъа иерик къылычны кёргенлей,
тели болуп къаллыкъдыла».
17 Сора мен аякъны Раббийни къолундан
алып, Раббий мени ийген битеу миллетлеге
ичирдим:
18 Энди болгъаны кибик аланы жерлери
бош къалсын, ала къоркъунчлу, хыликкелик, къаргъышлыкъ болсунла деп Иерусалимге, Яхуданы шахарларына, аны патчахларына, бийлерине ол аякъдан ичирдим.
19 Мисирни патчахы фыргъаууннга, аны
къуллукъчуларына, бийлерине, аны битеу
халкъына ичирдим.
20 Битеу къатыш миллетлеге, битеу Уц
къыралны патчахларына, битеу Филистни
патчахларына – Ашкалоннга, Газагъа, Экроннга, Ашдоддан сау къалгъанларына
ичирдим.
21 Эдомгъа, Моабха, Аммон улулагъа,
22 Битеу Тирни бла Сидонну патчахларына, тенгизни ары жанындагъы къыралланы
патчахларына ичирдим.
23 Деданнга,Темагъа, Буузгъа, къулакъ жанларын къыркъыучу битеу халкълагъа ичирдим.
24 Битеу Арабистанны патчахларына, би-
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теу къум тюзде жашагъан къатыш миллетлени патчахларына,
25 Зимрини, Эламны, Мидияны битеу патчахларына ичирдим.
26 Бирем-бирем жууукъ болгъан эм узакъ
болгъан шималны битеу патчахларына, жер
жюзюндеги битеу къыралланы патчахларына ичирдим. Шешакны [Бабилни] патчахы
уа аладан сора ахырында ичерикди.
27 Сора алагъа: «Исраилни Аллахы, толу
Къудуретли Раббий былай айтады: “Ичип
эсиригиз, къусуп жыгъылыгъыз, къопмагъыз; нек десегиз Мен сизни башыгъызгъа
къылычны иерикме”, – деп айт.
28 Ала сени къолунгдан аякъны алып
ичерге унамасала уа, алагъа: Толу Къудуретли Раббий: “Сиз ичмей къаллыкъ тюйюлсюз, – дейди”, – деп айт.
29 “Ма, Мени атым аталгъан бу шахаргъа
палах келтирип башлагъанма. Сиз а азап
чекмейми къалыргъа умут этесиз? Угъай,
азап чекмей къаллыкъ тюйюлсюз; нек десегиз Мен дунияда жашагъанланы барысыны да башларына къылычны чакъырама”, – дейди толу Къудуретли Раббий.
30 – Ол себепден, битеу бу файгъамбарлыкъ сёзлени алагъа айт: “Бийикледен кюкюретирикди Раббий, Кесини сыйлы мекямындан ауазын эшитдирликди; Кесини
жерине бек кюкюретирикди. Дунияда жашагъанланы барысына да жюзюм эзиучюлеча къычыртырыкъды.
31 Ол гюрюлдеген таууш жерни этеклерине дери жетерикди. Нек десегиз Раббий
халкълагъа дау этерикди; хар кимге да сюд
этерикди, аман адамланы къылычха берликди”, – дейди Раббий.
32 Толу Къудуретли Раббий былай айтады:
“Ма, палахла миллетден миллетге жайыллыкъдыла! Жерни тёрт этегинден уллу боран кётюрюлюп келликди”».
33 Ол кюн Раббий жерни бир къыйырындан бирси къыйырына дери ёлтюрюлгенледен толтурлукъду. Алагъа жиляу этиллик
тюйюлдю, аланы жыярыкъ тюйюлдюле, кёмерик тюйюлдюле; жерни юсюнде мешхут
болуп къаллыкъдыла.
34 Сарнап жилягъыз, эй сюрюучюле, ачы
къычырыкъ этигиз! Топуракъда аунагъыз,
эй сюрюуню башчылары! Нек десегиз сизни союлур эм чачылыр заманыгъыз жет-
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генди. Бир сыйлы юй сауут кибик тюшюп
ууатыллыкъсыз.
35 Сюрюучюлеге бугъар жер боллукъ тюйюлдю, сюрюуню башчыларыны да къутхарылыргъа амаллары боллукъ тюйюлдю.
36 Сюрюучюлени ачы къычырыкъларын,
сюрюуню башчыларыны жиляу этгенлерин
эшитигиз! Нек десегиз Раббий аланы отлау
жерлерин жокъ этеди.
37 Ырахатлыкъда тургъан отлаула Раббийни
къызгъан чамланыуундан жокъ боладыла.
38 Дорбундан чыгъып келе тургъан асланча Раббий къоркъунчлуду. Зулмучуну къылычындан эм Раббийни чамланыуундан аланы жерлери къуу жер болуп къаллыкъды.

Халкъ Иеремияны ёлтюрюрге излейди
Яхуданы патчахы Иошия улу Иоякъымны патчахлыкъ этиуюню биринчи жылында Раббийден бу сёз келген
эди:
2 «Раббий былай айтады: “Раббийни табыныучу юйюню арбазында сюелип, табыныргъа Яхуданы шахарларындан ары келгенлени барысына да сёлеш. Алагъа айтыргъа санга буюргъан сёзлерими, бир сёзюн
да къоратмай, барысын да билдир.
3 Ала тынгылап, хар ким аман жолундан
къайтышыр эсе уа. Ол заманда Мен да аланы этген аманлыкълары ючюн, алагъа этерик палахымы этмей къояр эдим.
4 Алагъа: Раббий былай айтады: ‘Манга
тынгыламасагъыз эм Мен сизге берген
Тауратны толтурмасагъыз,
5 Мен сизге кёп кере ийген файгъамбар
къулларыма къулакъ салмасагъыз. Сиз алагъа къулакъ салмай турсагъыз,
6 Сора бу табыныучу юйге да Шилодагъына этгенимча этерикме, бу шахарны да
битеу дунияны миллетлерине къаргъышлыкъгъа берип къоярыкъма’, – дейди”», –
деп айт.
7 Дин къуллукъчула да, файгъамбарла да,
битеу халкъ да Иеремияны Раббийни юйюнде айтхан бу сёзлерин эшитген эдиле.
8 Иеремия Раббийни халкъгъа айтыргъа
буюргъанларын барын да айтып бошагъан
заманда, дин къуллукъчула да, файгъамбарла да, битеу халкъ да аны сермеп тутуп:
«Сен ёлюрге керексе!
9 Сен: “Бу табыныучу юй Шилодагъыча
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боллукъду, бу шахар да ичинде бир киши да
жашамазча бош къаллыкъды деп, Раббийни аты бла файгъамбарлыкъ нек этесе?”» –
дей эдиле. Сора битеу халкъ Раббийни юйюнде Иеремияны тёгерегинден алды.
10 Яхуданы бийлери бу болгъан затланы
эшитгенлеринде, патчахны тоханасындан
Раббийни юйюне барып, Раббийни юйюню Жангы къабагъыны аллында кеслерини
жерлерине олтурдула.
11 Ол заманда дин къуллукъчула бла файгъамбарла бийлеге эмда битеу халкъгъа: «Бу
адам – ёлтюрюлюрге керекди, нек десегиз
аны бу шахаргъа къажау файгъамбарлыкъ
этгенин кеси къулакъларыгъыз бла эшитдигиз!» – дедиле.
12 Сора Иеремия битеу бийлеге бла халкъгъа былай айтды: «Бу табыныучу юйге бла
бу шахаргъа къажау, бу сиз эшитген файгъамбарлыкъ сёзлени билдирирге мени
Раббий ийгенди.
13 Энди жолларыгъызны эм этген ишлеригизни тюзетигиз эмда Раббий Аллахыгъызны айтханына бойсунугъуз. Алай этсегиз Раббий сизни башыгъызгъа келтирирге
айтхан палахын келтирмей къояр.
14 Мен а сизни къолугъуздама. Кёзюгюзге
иги эм тюз кёрюннгенни этигиз манга.
15 Алай а муну билип къалыгъыз: сиз мени
ёлтюрсегиз, сиз да, бу шахар да, бу шахарда
жашагъанла да терсликсиз адамны къанын
тёгюп, жууаплы болурсуз; нек десегиз битеу бу сёзлени сизге билдирирге кертиси
бла мени сизге Раббий ийгенди», – деп сёлешди.
16 Андан сора бийле бла битеу халкъ, дин
къуллукъчулагъа бла файгъамбарлагъа: «Бу
адам ёлтюрюлюрге тийишли тюйюлдю, нек
десегиз ол бизге Раббий Аллахыбызны аты
бла айтханды», – дедиле.
17 Сора къыралны таматаларындан бир
къауумла туруп, битеу жыйылгъан халкъгъа
былай сёлешдиле:
18 «Морошетли Мика, Яхуданы патчахы
Хизкияны заманында файгъамбарлыкъ
этип, битеу Яхуданы халкъына: “Толу Къудуретли Раббий былай айтады: ‘Сион, сабан кибик сюрюллюкдю, Иерусалим – таш
тёбе болуп къаллыкъды, юсюнде табыныучу юй ишленнген тау – чырпылы дуппур
болуп къаллыкъды, – деп айтханды’ ”.
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19 Алай айтханы ючюн Яхуданы патчахы
Хизкия неда Яхуданы халкъындан биреулен
Миканы ёлтюргенмиди? Аны орунуна Хизкия Раббийден къоркъуп, андан жалбарып
тилек этмегенмиди да? Сора Раббий аланы
башларына келтирирге айтхан палахын келтирмей къойгъанды. Биз а кеси башыбызгъа
уллу аманлыкъ келтирирге кюрешебиз».
20 (Кирият-Иеаримли Шемая улу Урия
атлы биреу да Раббийни аты бла файгъамбарлыкъ этген эди. Ол да тюз Иеремия айтханча бу шахаргъа эм бу къыралгъа къажау
файгъамбарлыкъ этген эди.
21 Иоякъым патчах бла аны аскерлери эм
Яхуданы бийлери Урияны сёзлерин эшитгенлеринде, патчах аны ёлтюрюрге излеген
эди. Муну эшитгенинде Урия къоркъуугъа
тюшюп, къачып Мисирге кетген эди.
22 Алай болгъанлыкъгъа, Иоякъым патчах
адамланы – Акбор улу Элнатанны бла аны
биргесине башхаланы Мисирге ийген эди.
23 Сора Урияны Мисирден чыгъарып, Иоякъым патчахха келтирген эдиле, патчах а
аны къылыч бла ёлтюртюп, аны ёлюгюн
жарлы адамланы къабырларына атдыргъан
эди», – деп сёлешдиле.)
24 Сафан улу Ахикам а Иеремияны къоруулады. Алай бла Иеремия ёлтюрюлюрге
халкъны къолуна тюшмей къалды.

Яхуда Набуходоносоргъа бериледи
Яхуданы патчахы Иошия улу Сидкияны патчахлыкъ этиуюню башланнганында Раббийден Иеремиягъа бу сёз
келген эди:
2 Раббий манга была айтды: «Кесинге къайишле бла байланнган агъач боюнса этип,
боюнунга такъ.
3 Сора Иерусалимге, Яхуданы патчахы
Сидкиягъа келген келечилени къоллары
бла Эдомну, Моабны, Аммон улуланы, Тирни эм Сидону патчахларына хапар жибер.
4 Келечилеге кеслерини иелерине муну
билдирирге буюр: Исраилни Аллахы, толу
Къудуретли Раббий былай айтады: иелеригизге былай айтыгъыз:
5 “Жер жюзюн да, аны юсюнде жашагъан
адамланы бла хайыуанланы да уллу кючюм
бла, Къудуретли къолум бла Мен жаратханма. Жерни кимге берирге сюйсем анга береме.
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6 Энди уа битеу бу къыралланы Бабилни
патчахы къулум Набуходоносорну къолуна
береме. Аулакъдагъы жаныуарланы окъуна
анга къуллукъ этерге береме.
7 Битеу миллетле анга, аны уланына эмда
уланындан туугъаннга къуллукъ этерикдиле. Андан сора Бабилни хорланыр заманы
келликди. Сора кёп миллетле эмда уллу патчахла Бабилни кеслерине къул этерикдиле.
8 Бир миллет неда къырал Бабилни патчахы Набуходоносоргъа къуллукъ этмесе,
аны боюнсасыны тюбюне боюнун салмаса,
ол миллетни аны къолуна берир ючюн,
алагъа къылыч бла, ачлыкъ бла, къыргъан
ауруула бла азап саллыкъма, – дейди Раббий.
9 Сизге: ‘Бабилни патчахына къуллукъ этерик тюйюлсюз’, – деген файгъамбарларыгъызгъа, таш салыучуларыгъызгъа, тюш
кёрюучюлеригизге, билгичлеригизге, жулдузчуларыгъызгъа тынгыламагъыз!
10 Ала сизге жалгъан файгъамбарлыкъ этедиле, аланы хаталарындан сиз къыралыгъыздан узакъгъа кетериксиз, сизни жеригизден къууп къыстарыкъма, сиз жокъ боллукъсуз.
11 Бабилни патчахыны боюнсасыны тюбюне боюнун салып къуллукъ этген миллетни уа кеси жеринде къалдырлыкъма. Ол
миллет жерин ишлеп, анда жашарыкъды ”», – дейди Раббий.
12 Яхуданы патчахы Сидкиягъа да мен битеу бу сёзлени айтып: «Боюнларыгъызны
Бабилни патчахыны боюнсасыны тюбюне
салыгъыз, анга эм аны халкъына къуллукъ
этигиз. Сора сау къаллыкъсыз.
13 Бабилни патчахына къуллукъ этмеген
миллетни юсюнден Раббийни айтханы кибик, санга эм сени халкъынга къылычдан,
ачлыкъдан, къыргъан ауруудан ёлюрге неге
керекди?
14 Сизге: “Бабилни патчахына къуллукъ
этерик тюйюлсюз”, – деген файгъамбарланы сёзлерине тынгыламагъыз. Ала сизге
жалгъан файгъамбарлыкъ этедиле».
15 «Аланы Мен иймегенме, – дейди Раббий – ала Мени атым бла жалгъан файгъамбарлыкъ этедиле. Алагъа тынгыласагъыз
сизни да, сизге жалгъан файгъамбарлыкъ
этген файгъамбарланы да къыстарыкъма,
барыгъыз да жокъ боллукъсуз».

ИЕРЕМИЯ 27,16
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16 Ол заманда дин къуллукъчулагъа да, битеу халкъгъа да былай айтхан эдим: «Раббий былай айтады: “Раббийни юйюню
сауутлары къысха заманда Бабилден бери
къайтарыллыкъдыла, – ‘деген файгъамбарларыгъызгъа тынгыламагъыз’. Ала сизге
жалгъан файгъамбарлыкъ этедиле.
17 Алагъа тынгыламагъыз. Бабилни патчахына къуллукъ этигиз, сора сау къаллыкъсыз. Сизни хатагъыздан бу шахар нек чачылсын?
18 Ала файгъамбарла эселе уа эм Раббийни сёзю алада эсе, Раббийни юйюнде, Яхуданы патчахыны тоханасында эмда Иерусалимде къалгъан сауутланы Бабилге алып
кетмесинле деп, толу Къудуретли Раббийни аллында жалбарып тилек этсинле”.
19 Нек десегиз толу Къудуретли Раббий табыныучу юйдеги чигинжилени, жезден ишленнген уллу суу орунну, суу ташыучу арбачыкъланы эмда бу шахарда къалдырылгъан
башха затланы юсюнден былай айтады.
20 Бабилни патчахы Набуходоносор, Яхуданы патчахы Иоякъым улу Иеконияны,
башха белгили яхудалыланы эм иерусалимлилени, Иерусалимден Бабилге кёчюрген
заманында ол затланы алып кетмеген эди.
21 Раббийни юйюнде, Яхуданы патчахыны
тоханасында эмда Иерусалимде къалгъан
сауутланы юсюнден Исраилни Аллахы,
толу Къудуретли Раббий былай айтады:
22 “Ала Бабилге элтирилликдиле, Мен Бабилге азап берлик кюннге дери анда къаллыкъдыла, – дейди Раббий. – Ол заманда
аланы андан чыгъартып бу жерге къайтарлыкъма”».

Жалгъан файгъамбар Ханания
Ол жыл, Яхуданы патчахы Сидкияны патчахлыкъ этиуюню башланнганыны тёртюнчю жылыны бешинчи айында, Гибонлу Аззур улу Ханания файгъамбар,
Раббийни юйюню арбазында дин къуллукъчуланы бла битеу халкъны аллында
мени бла сёлешип былай айтхан эди:
2 «Исраилни Аллахы, толу Къудуретли
Раббий былай айтады: “Бабилни патчахыны боюнсасын сындырлыкъма.
3 Бабилни патчахы Набуходоносор бу
жерден алып Бабилге элтдирген, Раббийни
табыныучу юйюню битеу сауутларын эки
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жылны ичинде Мен бу жерге къайтарып
келтиртирикме.
4 Яхуданы патчахы Иоякъым улу Иеконияны да, Бабилге жесир болуп кетген битеу яхудалыланы да Мен къайтарып бери
келтирликме, – дейди Раббий, – нек десегиз Бабилни патчахыны боюнсасын сындырлыкъма”».
5 Ол заманда Иеремия файгъамбар дин
къуллукъчуланы бла Раббийни юйюню арбазында тургъан битеу халкъны аллында
Ханания файгъамбаргъа жууап берди.
6 Иеремия файгъамбар былай айтды:
«Амин! Раббий алай этсин, файгъамбарлыкъ сёзлеринги толтурсун! Раббий табыныучу юйню сауутларын эм битеу жесир
болуп кетгенлени Бабилден бери къайтарып келтирсин!
7 Жаланда энди санга эмда битеу халкъгъа эшитдирип айтырыкъ сёзлериме тынгыла:
8 Сенден да, менден да алгъа жашагъан
буруннгу файгъамбарла кёп къыраллагъа
эмда уллу патчахлыкълагъа аланы башларына къазауат, палах, къыргъан ауруу келликди деп файгъамбарлыкъ этгендиле.
9 Алай а ырахатлыкъ боллукъду деп айтхан файгъамбарны сёзю толса, аны кертиси
бла Раббий ийген файгъамбар болгъаны
белгили болады», – деди.
10 Ол заманда Ханания файгъамбар Иеремия файгъамбарны боюнундагъы боюнсаны алып, аны сындырды.
11 Сора Ханания битеу халкъны аллында:
«Раббий былай айтады: “Бабилни патчахы
Набуходоносорну битеу миллетлени боюнларына салгъан боюнсасын эки жылны
ичинде ма былай сындырлыкъма”», – деди.
Ол сёзлени эшитгенден сора Иеремия табыныучу юйден кетди.
12 Ханания файгъамбар Иеремия файгъамбарны боюнундагъы боюнсаны сындыргъандан сора, кёп турмай, Раббийден
Иеремиягъа сёз келди:
13 «Бар, Хананиягъа былай айт: “Сен агъачдан этилген боюнсаны сындыргъанса, аны
орунуна темир боюнса боллукъду”.
14 Нек десенг Исраилни Аллахы, толу Къудуретли Раббий былай айтады: “Бабилни
патчахы Набуходоносоргъа къуллукъ этдирир ючюн, битеу бу миллетлени боюнла-
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рына темир боюнса саллыкъма, анга къуллукъ этерикдиле, кийик жаныуарланы окъуна Мен анга берликме”».
15 Иеремия файгъамбар Ханания файгъамбаргъа: «Тынгыла, эй Ханания! Сени
Раббий иймегенди, сен бу халкъны жалгъан
айтып ышандыраса.
16 Ол себепден Раббий былай айтады:
“Ма, Мен сени жер башындан къоратырыкъма. Сен быйыл окъуна ёллюксе, нек десенг сен халкъны Раббийден тайдырыргъа
кюрешгенсе”», – деди.
17 Сора Ханания файгъамбар ол жылны
жетинчи айында ёлген эди.

Иеремияны Бабилде жесирлеге
жазып ийгени
Иеремия файгъамбарны кёчгюнчюлюкде сау къалгъан халкъны таматаларына, дин къуллукъчулагъа, файгъамбарлагъа эмда Набуходоносор Иерусалимден
Бабилге кёчюрген битеу халкъгъа Иерусалимден жазып ийгени ма буду.
2 Бу жазып ийгени, Иекония патчах, патчахны анасы, тохананы къуллукъчулары,
Яхуданы бла Иерусалимни таматалары,
агъач устала эм темирчиле Иерусалимден
кёчюрюлгенден сора,
3 Яхуданы патчахы Сидкия Бабилни патчахы Набуходоносоргъа Шафат улу Эласаны бла Хилкия улу Гемарияны ийген заманда, Иеремия аланы къоллары бла жазып
ийгениди:
4 «Исраилни Аллахы, толу Къудуретли
Раббий Иерусалимден Бабилге кёчюртген
битеу жесирлеге былай айтады:
5 “Юйле ишлеп, алада жашагъыз, терек
бахчала орнатып, кёгетлерин ашагъыз.
6 Къатынла алыгъыз, уланла, къызла туудуругъуз. Уланларыгъызгъа къатынла алыгъыз, къызларыгъызны эрге беригиз, ала да
уланла, къызла туудурсунла. Анда кёп болугъуз, аз а болмагъыз.
7 Мен сизни кёчюртген шахарны жашау
болумун иги этерге кюрешигиз. Ол шахар
ючюн Раббийден тилек этигиз, нек десегиз
ол шахарда ырахатлыкъ болса, сизде да
ырахатлыкъ болур”.
8 Нек десегиз Исраилни Аллахы, толу
Къудуретли Раббий былай айтады: “Арагъыздагъы файгъамбарларыгъызгъа, бил-
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гичлеригизге алданмагъыз; тюш кёргенлени тюшлерине да тынгыламагъыз.
9 Ала Мени атым бла жалгъан файгъамбарлыкъ этедиле. Аланы мен иймегенме”, –
дейди Раббий.
10 Рабий былай айтады: “Бабилде жетмиш
жылыгъыз толса, ол заманда Мен сизге келип, сизге айтхан ахшы сёзюмю толтуруп,
сизни бу жерге къайтарып келтирликме.
11 Нек десегиз Мен сизге этген муратларымы билеме, – дейди Раббий. – Мен сизге этген муратла сизге аманлыкъ тюйюл,
игилик келтирирле, сизге келлик заманда
умут берирле.
12 Ол заманда Мени чакъырлыкъсыз эмда
келип Менден тилек этериксиз, Мен да
сизни тилегигизни къабыл этерикме.
13 Мени излеп табарыкъсыз. Битеу жюрегигиз бла излесегиз,
14 Кесими сизге тапдырлыкъма, – дейди
Раббий. – Сизни жесирликден къайтарлыкъма, Мен сизни къыстагъан битеу миллетледен эм битеу къыралладан къайтарып жыярыкъма, – дейди Раббий. Мен сизни не
жерден кёчюрген эсем, сизни ол жерге
къайтарып келтирликме”.
15 Сиз: “Раббий бизге Бабилде файгъамбарла чыгъаргъанды”, – дейсиз.
16 Алай болгъанлыкъгъа, Дауутну тахтасында олтургъан патчахны эм Иерусалимде
къалгъан битеу халкъны юсюнден эмда
сизни бла жесирликге кетмеген къарындашларыгъызны юсюнден Раббий былай
айтады:
17 Толу Къудуретли Раббий былай айтады:
“Ма, Мен алагъа къылыч, ачлыкъ, къыргъан ауруу жиберликме. Аланы, ашаргъа
жарамазча, чирип бузулгъан инжирле кибик этерикме.
18 Къылыч бла, ачлыкъ бла, къыргъан ауруу бла аланы ызларындан сюрлюкме. Мен
жер башындагъы битеу къыраллагъа аланы
жийиргенчли этерикме, аланы къыстагъан
битеу миллетлени араларында къаргъышлыкъгъа, къоркъуугъа, хыликкеликге, бедишликге берликме.
19 Нек десегиз ала Мени сёзлериме тынгыламадыла, – дейди Раббий. Мен файгъамбар къулларымы юсю бла алагъа сёзлерими
бир-бири ызындан ийип тургъанма, ала уа
тынгыламагъандыла, – дейди Раббий.
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20 – Энди уа, Мен сизни Иерусалимден
Бабилге кёчюртген битеу кёчгюнчюле, Раббийни сёзюне тынгылагъыз:
21 Мени атым бла сизге жалгъан файгъамбарлыкъ этген Колая улу Ахаб бла
Маасея улу Сидкияны юсюнден Исраилни
Аллахы, толу Къудуретли Раббий былай
айтады: Ма, Мен аланы Бабилни патчахы
Набуходоносорну къолуна берликме, ол
аланы экисин да сизни кёз аллыгъызда
ёлтюртюрюкдю.
22 Аланы юсюнден Бабилдеги битеу яхудалы кёчгюнчюледе: “Раббий санга Бабилни патчахы саулай кюйдюртген Сидкиягъа
бла Ахабха этгенича этсин”, – деген къаргъыш жюрюрюкдю.
23 Нек десегиз ала Исраилде жийиргенчли
ишле эте эдиле: кеслерини жуукъларыны
къатынлары бла зийна эте эдиле; Мен алагъа буюрмагъанлай, Мени атым бла жалгъан айта эдиле. Мен муну билеме эм мынга шагъатма, – дейди Раббий.

Жалгъан файгъамбар Шемая
24 Нехаламлы

Шемаягъа да былай айт:
Аллахы, толу Къудуретли
Раббий былай айтады: ‘Сен битеу Иерусалимни халкъына, Маасея улу дин къуллукъчу Сефаниягъа бла башха дин къуллукъчулагъа кесинги атынг бла къагъытла ийип бу
сёзлени жазгъанса:
26 ‘Сефания, Раббий сени Иояданы орунуна дин къуллукъчу этгенди. Сен Раббийни юйюнде низамгъа жууаплыса, кесин файгъамбар кибик кёргюзтген хар телини боюнуна темир бугъоу салып, аякъларын кепге
урдуртургъа керексе.
27 Алай эсе, арагъызда кесин файгъамбар
кибик кёргюзтген Анатотлу Иеремияны нек
тыймайса?
28 Иеремия бизге, Бабилдегилеге: ‘Жесирлигигиз кёп заманнга боллукъду; ол себепден юйле ишлегиз, алада жашагъыз, терек
бахчала орнатыгъыз, аланы кёгетлерин ашагъыз’ “», – деп хапар ийгенди.
29 Дин къуллукъчу Сефания бу къагъытны
Иеремия файгъамбаргъа эшитдирип окъугъанында,
30 Раббийден Иеремиягъа сёз келди:
31 «Битеу кёчгюнчюлеге бу хапарны жибер: Нехеламлы Шемаяны юсюнден Раб25 Исраилни

бий былай айтады: “Мен жибермегенлей
Шемая жалгъан файгъамбарлыкъ этип, сизни ётюрюкге ышандырады.
32 Аны ючюн Мен да Нехаламлы Шемаягъа эмда аны битеу туудукъларына азап
берликме. Бу халкъны арасында аны туудукъларындан бир киши да сау къаллыкъ
тюйюлдю, Мен халкъыма этерик игилигими ол кёрлюк тюйюлдю, нек десегиз Шемая халкъны Раббийге къажау юйретгенди”», – дейди Раббий.

Аллах халкъына умут береди
Раббийден Иеремиягъа бу сёз келди:
2 Исраилни Раббий Аллахы былай айтады: «Мен санга айтхан битеу сёзлени китапха жаз.
3 Ма, Мен халкъым Исраилни бла Яхуданы жесирликден къайтарып келтирлик
кюнле жууукълашып келедиле, – дейди Раббий. Мен аталарына берген жериме аланы
къайтарып келтирликме, ала ол жерге ие
боллукъдула, – дейди Раббий».
4 Исраилни бла Яхуданы юсюнден Раббий билдирген сёзле быладыла:
5 Раббий былай айтады: «Къоркъуу ауаз
эшитебиз биз, ырахатлыкъ тюйюл, абызырау ауаз.
6 Соругъуз эмда сагъыш этип къарагъыз:
эркиши къозлаймыды? Сора къозлай тургъан къатын кибик хар эркишини къолларын беллеринде нек кёреме Мен, барысы
да саз бетлиле некдиле?
7 Ах, ол кюн не къоркъунчлу кюндю! Аллай кюн энтта боллукъ тюйюлдю; ол –
Якъупха къыйынлыкъ заманды, алай болгъанлыкъгъа ол андан къутхарыллыкъды.
8 Ол кюн, – дейди толу Къудуретли Раббий, – боюнунгдагъы боюнсаны сындырлыкъма, бугъоуларынгы ууатырыкъма. Мындан арысында башха къыраллылагъа къуллукъ этерик тюйюлдюле.
9 Аны орунуна кеслерини Раббий Аллахларына эмда кеслерини патчахлары Дауутха къуллукъ этерикдиле. Мен алагъа аллай
патчах саллыкъма.
10 Эй къулум Якъуп, къоркъма! Эй Исраил,
абызырама!, – дейди Раббий. Нек десенг
Мен сени узакъ къыралдан, сени туудукъларынгы да жесирге кетген жерлеринден къутхарлыкъма. Якъуп къайтып келликди эмда
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тынч-ырахат жашарыкъды, энди аны бир
киши да къоркъутурукъ тюйюлдю.
11 Нек десенг Мен сени блама, сени къутхарлыкъма, – дейди Раббий. Мен сени араларына чачхан битеу миллетлерими саулай
жокъ этсем да, сени уа саулай жокъ этип
къоймам. Санга тюзлюк бла азап берликме,
азап бермей а къоймам».
12 Раббий былай айтады: «Сени жаранг сау
болмазчады, сени аурууунг къыйынды.
13 Сени жарангы сау этейим деп, сени
ишинги къайгъысын бир киши да этмейди.
Сени сау этерик дарман да жокъду.
14 Сени битеу тосларынг сени унутхандыла, сени излемейдиле. Сени кёп терсликлеринг ючюн Мен сени душман ургъанча
ургъанма, санга къаты азап салгъанма, нек
десенг гюняхларынг сансыз кёпдюле.
15 Жараларынгдан, къыйын аурууунгдан
нек къычырыкъ этесе сен? Сени терсликлеринги кёплюгюнден этгенме Мен санга
муну, нек десенг гюняхларынг сансыз кёпдюле.
16 Алай а сени ашагъанла барысы да ашаллыкъдыла, сени битеу душманларынг кеслери жесирликге кетерикдиле, сени чачханла кеслери да чачыллыкъдыла, битеу сени
тонагъанланы да тонатырыкъма.
17 Мен сени теринги жангы этип, жараларынгдан сау этерикме, – дейди Раббий.
“Нек десенг Сион атылып къалгъанды, аны
соргъан киши жокъду”», – дейдиле.
18 Раббий а былай айтады: «Ма, Мен Якъупну жесирге кетген чатырларын къайтарып
келтирликме, аны мекямларына жазыкъсынырыкъма, Иерусалим да кесини оюлгъан жерлерини юсюнде жангыдан ишленирикди, патчах тохана да кесини алгъыннгы жеринде орнатыллыкъды.
19 Ол жерледен шукур зикирле, къууанч
ауазла эшитилликдиле. Мен аланы кёп этерикме, ала аз боллукъ тюйюлдюле; аланы
махтаулу этерикме, чёкдюрюллюк тюйюлдюле.
20 Аланы уланлары алгъынча боллукъдула,
ала Мени аллымда къуллукъ этип турлукъдула, алагъа зулму этгенлени барысына да
азап чекдирликме.
21 Аланы башчылары аланы кеслеринден
боллукъду, оноучулары да кеси араларындан чыгъарыкъдыла. Аны Кесиме жууукъ-
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лашдырлыкъма, ол Манга жууукълашырыкъды. Кеси аллына Манга жууукълашыргъа ким болаллыкъды?, – дейди Раббий.
22 – Алай бла сиз Мени халкъым боллукъсуз, Мен да сизни Аллахыгъыз боллукъма».
23 Ма, Раббийни чамланыуу кючлю жел
кибик келеди, ол бек къоркъунчлу желди,
аман адамланы башларына тюшерикди.
24 Ол кесини жюрегини муратларын этип
толтургъунчу, Раббийни къызгъан чамланыуу тохтарыкъ тюйюлдю. Ахыр кюнледе
муну ангыларсыз.

Жангы Исраил
«Ол заманда, – дейди Раббий, – Мен
Исраилни битеу тукумларыны Аллахлары боллукъма, ала да Мени халкъым
боллукъдула».
2 Раббий былай айтады: «Къылычдан къачып къутулгъан халкъ, къум тюзде игилик
тапханды. Мен Исраилни кёлюн ырахат
этерге барама».
3 Раббий манга узакъдан кёрюнюп, былай айтды: «Мен сени ёмюрлюк сюймеклик
бла сюйгенме, ол себепли санга ыразылыгъымы берип тургъанма.
4 Мен сени жангыдан къурарыкъма, жангыдан къураллыкъса, эй Исраилни халкъы! Жангыдан даурбасларынгы алып,
къууанч этген тепсеучюлени жыйынында
согъарыкъса.
5 Самарияны тауларында жангыдан жюзюм бахчала саллыкъса. Бахча салгъанла
жюзюмлеринден кеслери хайырланырыкъдыла.
6 Эфрайимни тауларында къалауурла:
“Туругъуз, Сионнга, Раббий Аллахыбызгъа
ёрлеп чыгъайыкъ”», – деп, къычырып билдирлик кюн келликди.
7 Нек десегиз Раббий былай айтады:
«Якъупну юсюнден къууанып зикир айтыгъыз! Миллетлени башчысыны аллында
къууанып къычырыгъыз. Къычырып билдиригиз, махтау салыгъыз эмда: “Я Раббий,
халкъынгы, Исраилни сау къалгъанларын
къутхар!” – дегиз.
8 Ма, Мен аланы шимал къыралдан къайтарып келтирликме, дунияны тёрт этегинден жыйып келтирликме. Аланы араларында сокъурла да, асхакъла да, бууаз къатынла
да, къозлай тургъан къатынла да боллукъ-
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дула, бек кёп жыйын халкъ бери къайтып
келликди.
9 Ала жиляй-жиляй келликдиле, Мен а
аланы жапсарып келтирликме, аланы баргъан сууланы къатлары бла, ала абынмазлыкъ тюз жол бла келтирликме; нек десегиз
Исраилни атасы – Менме, Эфрайим да –
тюнгюч уланымды».
10 Раббийни сёзюне тынгылагъыз, эй миллетле! Узакъдагъы айрыкамлагъа билдиригиз эмда: «Исраилни Ким чачхан эсе, аны
Ол Кеси жыярыкъды, сюрюучю сюрюуюн
къалай сакълай эсе да, аланы алай сакъларыкъды», – деп айтыгъыз.
11 Нек десегиз Раббий Якъупну жууарыкъды, аны кесинден кючлюню къолундан
къутхарлыкъды.
12 Ала Сионну бийик дуппурларына келип
къууанч этерикдиле. Раббий берген ахшылыкълагъа – мирзеуге, жангы чагъыргъа,
зейтун жаугъа, къойлагъа, тууарлагъа къууанырыкъдыла. Аланы жашаулары суудан
къаннган терек бахча кибик боллукъду, ала
энди мындан арысында термиллик тюйюлдюле.
13 Ол заманда къызла да, жашла да къартла бла бирге къууанып тепсерикдиле; аланы
жарсыуларын къууанчха айландырлыкъма,
аланы жапсарлыкъма, аланы къайгъыларын унутдуруп къууандырлыкъма.
14 Дин къуллукъчуланы мол ашдан тойдурлукъма, Мени халкъым Мени ахшылыкъларымдан токъ боллукъду», – дейди
Раббий.
15 Раббий былай айтады: «Рама шахардан
бир ауаз эшитиледи; ачы къычырыкъ бла
сарнап жиляу эшитиледи. Рахел сабийлерине жиляйды, жапсарылыргъа унамайды,
нек десенг энди ала жокъдула».
16 Раббий а былай айтады: «Ауазынгы сарнаудан, кёзлеринги жилямукъла тёгюуден
тый, нек десенг сени урунууунг ючюн саугъа барды, – дейди Раббий. – Халкъым
душманны жеринден къайтып келликди.
17 Сени келлик заманынга умут барды, –
дейди Раббий. – Сени уланларынг кеси
журтларына къайтып келликдиле.
18 Эфрайимни жилягъанын ишексиз эшитеме. Ол: “Мени, эмилик ууаныкны жегерге юйретген кибик азап берип юйретгенсе,
мен азап чекгенме. Мени къайтышдыр,

сора къайтышырма, нек десенг мени Раббий Аллахым – Сенсе.
19 Жангылыч жолдан къайтышхандан сора
бушман болдум, акъылым башыма келгенде кёкюрегими тюйдюм. Жашлыгъымда
этген айыплы ишлеримден уялдым, жунчудум”, – дейди.
20 Эфрайим Мени багъалы уланым тюйюлмюдю? Бек сюйген сабийим тюйюлмюдю? Анга къажау айтып башласам, хар заманда аны сюймеклик бла эсимде тутама.
Ол себепден анга жюрегим къыйналады,
анга чексиз жазыкъсынырыкъма, – дейди
Раббий.
21 – Кесинге жол белгиле сал, жол кёргюзтген багъанала сал, баргъан жолунгу иги
ангыла, къайтып кел, эй Исраилни халкъы,
бу шахарларынга къайтып кел.
22 Къачаннга дери къыдырып айланырыкъса, эй тайгъан халкъ? Нек десенг Раббий дунияда бир жангы зат болдурлукъду:
къатын эрин къорууларыкъды».
23 Исраилни Аллахы, толу Къудуретли
Раббий былай айтады: «Яхуданы бла аны
шахарларыны халкъларын жесирликден
къайтарлыкъ заманымда бу сёзлени жангыдан айтырыкъдыла: “Раббий санга алгъыш
этсин, эй тюзлюкню мекямы, эй сыйлы
тау!”
24 Халкъ Яхудада бла аны шахарларында
бирге жашарыкъды. Сабанчыла да, сюрюулери бла кёчюп айланнганла да анда боллукъдула.
25 Мен термилгенлени къандырлыкъма эмда жарсыгъанланы барын да тойдурлукъма».
26 Муну эшитгенимлей мен [Иеремия] уянып къарадым, тюшюм манга татлы кёрюндю.
27 «Исраилни халкъына бла Яхуданы халкъына Мен адам урлугъу да, хайыуан урлугъу да себер кюнле жууукълашып келедиле, – дейди Раббий.
28 – Къурутургъа, ууатыргъа, бузаргъа, жояргъа, заран салыргъа Мен алагъа къалай
къарагъан эсем да, къураргъа да, орнатыргъа да алагъа алай къарарыкъма, – дейди
Раббий.
29 – Ол кюнледе адамла: “Атала мысты
жюзюм ашагъандыла, сабийлерини уа тишлери къамайдыла”, – деп энди айтырыкъ
тюйюлдюле.
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30 Хар ким кесини ёз гюняхы ючюн ёллюкдю, мысты жюзюм ким ашаса, аны тишлери къамарыкъдыла.
31 Исраилни халкъы бла, Яхуданы халкъы
бла Мен жангы кесамат этер кюнле келедиле, – дейди Раббий.
32 Аланы аталарын къолларындан тутуп,
Мисирден чыгъаргъан кюнюмде этген кесаматымча аллай кесамат этерик тюйюлме,
Мен аланы Иелери болуп тургъанымлай,
ала ол кесаматымы бузгъандыла, – дейди
Раббий.
33 – Алай а ол кюнледен сора Мен Исраилни халкъы бла этерик кесаматым буду, –
дейди Раббий: – Мен законуму [Тауратны]
аланы акъылларына саллыкъма эмда аны
жюреклерине жазарыкъма, Мен аланы Аллахлары боллукъма, ала да Мени халкъым
боллукъдула.
34 Мындан арысында бир киши да къоншусуна неда къарындашына: “Раббийни
таныгъыз”, – деп юйретирик тюйюлдю, нек
десегиз кеслери барысы да, гитчеси-уллусу
да Мени танырыкъдыла, – дейди Раббий. –
Нек десегиз Мен аланы аманлыкъларын
кечерикме эмда гюняхларын мындан арысында эсиме келтирлик тюйюлме».
35 Кюндюз жарыкъ болсун деп, кюнню
Къурагъан, кече жарыкъ болсун деп, айгъа
бла жулдузлагъа буйрукъ Берген, толкъунлары гюрюлдесинле деп, тенгизни толкъунландыргъан Раббий – Аны аты толу Къудуретли Раббий болгъан – былай айтады:
36 «Бу къуралгъан жорукъла Мени аллымда ишлемей тохтасала, Исраилни тууудукълары да Мени аллымда халкъ болуудан
ёмюрге да чыгъарла», – дейди Раббий.
37 Раббий былай айтады: «Огъары кёкле
ёлчеленселе, тюбюнде жерни мурдорлары
тинтилип ангылашынсала, Мен да Исраилни туудукъларыны битеу этген затлары
ючюн атып къоярма», – дейди Раббий.
38 «Иерусалим шахарны Хананел къаласындан Мюйюш къабакъгъа дери Мени
ючюн жангыдан къураллыкъ кюнлери келедиле», – дейди Раббий.
39 Жер ёлчелеучю жип алайдан Гареб дуппуруна озуп, Гоаны тёгереги бла ётерикди.
40 Ёлюкле бла керексиз затла атылгъан
битеу ёзен, Кедрон суууна дери жетген битеу сабанла, кюн чыгъышда Ат къабакъны
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мюйюшюне дери Раббийни сыйлы жери
боллукъду. Иерусалим шахар ёмюрге да бузуллукъ, оюллукъ тюйюлдю».

Иеремия бир сабан сатып алады
Яхуданы патчахы Сидкияны патчахлыкъ этиуюню онунчу жылында, Набуходоносорну патчахлыгъыны да онсегизинчи жылында, Раббийден Иеремиягъа бу
сёз келгенди.
2 Ол заманда Бабилни патчахыны аскери
Иерусалимни къуршалап тура эди, Иеремия файгъамбар да Яхуданы патчахыны
тоханасыны арбазында тутмакъ юйде тутулуп эди.
3 Яхуданы патчахы Сидкия аны анда тутмакъ этип: «Сен былай файгъамбарлыкъ
нек этесе? – дей эди. Сен: “Раббий былай
айтады”: ‘Бу шахарны Бабилни патчахыны
къолуна береме, ол аны аллыкъды.
4 Яхуданы патчахы Сидкия да Халдеялыланы къолларындан къачып къутулаллыкъ
тюйюлдю, алай а сёзсюз Бабилни патчахыны къолуна тюшерикди. Аны бла бетденбетге сёлеширикди эмда аны кесини кёзлери бла кёрлюкдю.
5 Ол Сидкияны Бабилге элтирикди эмда
Мен анга азап салгъынчыгъа дери анда турлукъду. Халдеялыла бла уруш этиб’а бир зат
да эталлыкъ тюйюлсюз, – дейди Раббий, –
деп нек айтаса?’ “» – дей эди.
6 Иеремия тутмакъда тургъанында: «Раббийден манга быллай сёз келген эди, – деп
сёлешди:
7 “Ма, атангы къарындашы Шаллумну
жашы Ханамел санга келип: ‘Мени Анатотдагъы сабанымы сатып ал, нек десенг мени
эм къаршы жууугъум сенсе, аны сатып
алыргъа эркинлик сениди, – деп айтырыкъды’ “, – деген эди.
8 Сора Раббий айтханча, атамы къарындашындан туугъан Ханамел къалауурланы
арбазына келип, манга: “Беняминни жеринде Анатотдагъы сабанымы сатып ал,
нек десенг жер юлюшню эркинлиги сениди, сатып алыргъа эркинлик да сениди,
аны кесинге сатып ал”, – деди. Ол заманда
мен ол сёз Раббийден болгъанын ангыладым.
9 Алай бла мен Анатотдагъы сабанны атамы къарындашыны жашы Ханамелден са-
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тып алдым. Сабанны багъасына анга онжети шекел кюмюш тартып бердим.
10 Сатыу къагъытны тюбюне къол салып
мухур салдым, анга шагъатла чакъырып,
кюмюшню базманда тартдым.
11 Сора мен ичинде келишиу эм шартла
жазылгъан, мухур салыннган сатыу къагъытны эм мухур салынмагъан сатыу къагъытны алып,
12 Атамы къарындашыны жашы Ханамелни
кёз аллында, ол сатыу къагъытха къол салгъан
шагъатланы алларында эмда къалауурланы
арбазында олтургъан битеу яхудалыланы алларында сатыу къагъытны Махсея улу Нерияны жашы Барукга бердим.
13 Барысы да тургъанлай Барукга бу буйрукъну бердим:
14 “Исраилни Аллахы, толу Къудуретли
Раббий былай айтады: ‘Бу сатыу къагъытланы – мухурланнганны да, мухурланмагъанны да – ал, ала анда кёп заманны
сакъланып турур ючюн, аланы топуракъ
къошунну ичине сал’ “.
15 Нек десегиз Исраилни Аллахы, толу
Къудуретли Раббий былай айтады: “Бу
жерде энди жангыдан юйле да, сабанла да,
жюзюм бахчала да сатылып алынырыкъдыла”, – дейди.
16 Сатыу къагъытны Нерия улу Барукга
бергенимден сора, мен Раббийден былай
айтып, тилек этдим:
17 “Я Раббий Аллах! Сен уллу кючюнг бла
эм Къудуретинг бла кёкню да, жерни да
жаратханса; Сен эталмазлыкъ бир зат да
жокъду.
18 Сен мингле бла адамлагъа сюймеклигинги кёргюзтесе, алай а аталарыны этген
гюняхлары ючюн сабийлерине азап бересе.
Эй, уллу эм Къудуретли Аллах! Сени атынг –
толу Къудуретли Раббийди.
19 Сени муратларынг къалай уллудула, ишлеринг къалай кючлюдюле! Сени кёзлеринг
адамланы битеу этген затларын кёредиле.
Хар кимни тутхан жолуна кёре эм этген
ишлерине кёре тийишлисин бересе.
20 Сен Мисирни жеринде илишанла эм
сейир ишле этгенсе, аланы Исраилде да,
битеу адамланы араларында да бюгюннге
деричи да этип тураса, бюгюн болгъаны
кибик атынгы махтаулу этгенсе.
21 Халкъынг Исраилни илишанла бла,

сейир ишле бла, кючлю къолунг эм Къудуретинг бла уллу къоркъуу салып Мисирден
чыгъаргъанса.
22 Сен аланы аталарына берирге ант сёз
берген, сют бла бал акъгъан бу жерни алагъа бергенсе.
23 Ала келип бу жерге ие болдула, алай
болгъанлыкъгъа, Сени сёзюнге тынгыламай къалдыла, Сен буюргъан Тауратны тутмадыла, Сен алагъа фарыз этген затланы
бирин да этмей къойдула. Аны ючюн Сен
аланы башларына бу палахланы келтирдинг.
24 Ма, шахарны къуршалап къолгъа алыр
ючюн тёгерегинде тёбеле ишлегендиле,
къылычдан, ачлыкъдан, къыргъан ауруудан
шахар, анга къажау уруш этген халдеялыланы къолларына бериледи. Сени айтханларынг толадыла, Сен муну кёресе.
25 Энди уа, я Раббий Аллахым, шахар халдеялыланы къолларына бериле тургъанлай
да Сен манга: ‘Сабанны, шагъатла чакъырып, кюмюшге сатып ал’, – деп айтханса”».
26 Андан сора Раббийден Иеремиягъа сёз
келди:
27 «Ма, битеу адамланы Раббий Аллахлары – Менме. Мен эталмазлыкъ бир зат бармыды?»
28 Ол себепден, Раббий былай айтады: «Ма,
бу шахарны халдеялыланы къолларына, Бабилни патчахы Набуходоносорну къолуна
береме, ол аны къолуна аллыкъды.
29 Бу шахаргъа къажау уруш этген халдеялыла келип аны отха берликдиле, юйлерини
башларында Баалгъа чагъыр къуюп, башха
тейрилеге къурман этип, Мени чамландыргъанланы юйлерин кюйдюрлюкдюле.
30 Нек десегиз Исраилни бла Яхуданы
халкълары жаш заманларындан бери Мени
кёз аллымда жаланда аманлыкъ этип тургъандыла. Исраилни халкъы къоллары этген идолла бла жаланда Мени чамландырып тургъанды, – дейди Раббий.
31 – Бу шахар къуралгъан кюнюнден башлап бюгюннге дери Мени алай чамландырып ачыууму чыгъаргъанды. Алай бла Мен
аны кёз аллымдан кетерликме.
32 Нек десегиз Исраилни бла Яхуданы
халкъларыны – кеслерини, аланы патчахларыны, бийлерини, дин къуллукъчуларыны, файгъамбарларыны, Яхудада бла Иеру-
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салимде жашагъанланы – Мени чамландырыр ючюн этген аманлыкъларыны чеги-саны
жокъду.
33 Ала Манга бетлерин тюйюл, сыртларын
айландыргъандыла. Мен аланы тохтаусуз
юйретип тургъанымлай да, ала тынгылап,
насийхатларымы къабыл этерге унамай
къойдула.
34 Мени атым аталгъан бу табыныучу юйде
да кеслерини жийиргенчли идолларын салып, аны харам этгендиле.
35 Бен-Хинном ёзенинде Молекге уланларын, къызларын къурман этип, отда кюйдюрюр ючюн Баалгъа табыныучу жерле
къурагъандыла. Быллай жийиргенчли затланы этип, Яхуданы гюняхха тюшюрсюнле
деп, алагъа не буюрмагъанма, не акъылыма
келмегенди».
36 Сиз бу шахарны юсюнден: «Ол къылыч
бла, ачлыкъ бла, къыргъан ауруу бла Бабилни патчахыны къолуна бериледи», – дейсиз. Энди уа Исраилни Раббий Аллахы былай айтады:
37 «Мен ачыуланыуум бла, къызгъаным
бла, уллу чамланыуум бла аланы сюрюп
къыстагъан битеу къыралларымдан барысын да жыярыкъма. Аланы бу жерге къайтарлыкъма эмда алагъа къоркъуусуз жашау
берликме.
38 Ала Мени халкъым боллукъдула, Мен
да аланы Аллахлары боллукъма.
39 Алагъа бир жюрек эм бир ниет берликме; кеслерине эмда кеслерини ызларындан
сабийлерине игилик болур ючюн, битеу
жашау кюнлеринде Манга хурмет этерикдиле.
40 Ала бла ёмюрлюк кесамат этерикме,
алагъа игилик этиуден артха турлукъ тюйюлме, ала Менден айырылмасынла деп,
аланы жюреклерине Манга хурмет этюуню
саллыкъма.
41 Къууанып алагъа игилик этерикме, ишексиз битеу жюрегим бла, битеу жаным бла
аланы бу жерде орнатырыкъма».
42 Нек десегиз Раббий былай айтады:
«Мен бу халкъны башына битеу бу уллу палахланы къалай келтирген эсем, Мен алагъа берирге сёз берген битеу игиликлени да
алай келтирликме.
43 Сиз: “Бу жер – адамсыз, хайыуансыз
болуп, къуу жер болуп къалды; халдеялыла-
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ны къолларына берилип къалды”, – деген
бу жерде, адамла жангыдан сабанла сатып
аллыкъдыла.
44 Беняминни жеринде, Иерусалимни тёгерегиндеги элледе, Яхуданы шахарларында,
тау жерлени бла алаша жерлени эмда Негебни шахарларында кюмюшге сабанла сатып
аллыкъдыла, сатыу къагъытлагъа шагъатланы алларында къол салып, мухурларыкъдыла. Нек десегиз Мен аланы кеси журтларына къайтарлыкъма», – дейди Раббий.

Аллах халкъын журтуна къайтарады
Иеремия тутмакъ болуп зинданда тургъан заманда, Раббийден анга экинчи
кере сёз келди.
2 Дунияны жаратхан, жерни къурагъан эм
бегимли этген, аты Раббий болгъан былай
айтады:
3 «Менден тилек эт – Мен санга жууап
берликме, сен билмеген уллу, акъылгъа
сыйынмаз затланы санга билдирликме.
4 Бу шахарны къабыргъаларына къажау
ишленнген тёбеледен эм къылычдан къорууланыр ючюн бузулгъан, бу шахарны юйлерини эм Яхуданы патчахларыны тоханаларыны юсюнден Исраилни Раббий Аллахы былай айтады:
5 Халдеялыла уруш этип, Мен аланы ачыуланыуум бла эм чамланыуум бла урлукъ
адамланы ёлюклеринден юйлени толтурургъа келликдиле. Ол адамланы этген аманлыкълары ючюн, Мен бу шахардан бетими
бир жанына буруп къойгъанма.
6 Энди уа бу шахаргъа багъып сау этерикме. Халкъыма эсенлик келтирип, хар жаны
бла тынчлыкъ-ырахатлыкъ берликме.
7 Яхуданы бла Исраилни жесирликден
къайтарып келтирликме эмда аланы алгъынча эски жерлеринде къурарыкъма.
8 Аланы Манга къажау этген битеу гюняхларындан аланы тазаларыкъма, аланы
Менден тайып, Манга къажау этген битеу
терсликлерин кечерикме.
9 Дуниядагъы битеу миллетлени алларында Иерусалимни аты Манга къууанчха,
махтаугъа, сыйгъа боллукъду. Бу миллетле
Мен Иерусалимни халкъына этерик игиликлени эм алагъа берлик зауукъ жашауну
юсюнден эшитгенлеринде сейирсинип, хайран болуп къаллыкъдыла».
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10 Раббий былай айтады: «Сиз: “Бу жер
адамсыз, хайыуансыз бош къалгъанды”, –
дейсиз. Адамсыз, хайыуансыз бош къалгъан
Яхуданы шахарларында бла Иерусалимни
орамларында уа
11 Алгъынча жангыдан къууанч таууш, сюйюнч таууш, киеу ауаз, келин ауаз эшитилликди. Толу Къудуретли Раббийге махтау
салыгъыз, Раббий ахшылыкълыды, Аны мархаматы ёмюргеди, – деген зикир айтханланы, Раббийни юйюнде шукур къурманла
келтиргенлени ауазлары эшитилликди. Нек
десегиз Мен бу къыралны жесир болуп кетген адамларын къайтарып келтирип, алгъынча къурарыкъма», – дейди Раббий.
12 Толу Къудуретли Раббий былай айтады:
«Адамсыз, хайыуансыз бош къалгъан бу
къыралны битеу шахарларында адамла жангыдан жерлеширикдиле. Жайлыкълада малчы къошла къуралып, сюрюучюле сюрюулерин тынчайтырыкъдыла.
13 Тау жерледе, Шефелада, Негебде, Беняминни жериндеги шахарлада, Иерусалимни тёгерегиндеги элледе, Яхуданы шахарларында, сюрюуле алгъынча, къой санаучу
сюрюучюню аллы бла ётерикдиле, – дейди
Раббий.

21 Сора аны тахтасында олтургъан уланлары патчахлыкъ этсинле деп, къулум Дауут
бла эмда Манга къуллукъ этген леуийли
дин къуллукъчула бла этген кесаматым да
ол заманда бузулургъа болур.
22 Къулум Дауутну туудукълары бла Манга
къуллукъ этген леуийлилени кёкдеги санаусуз жулдузла кибик, ёлчеусюз тенгиз юзмези кибик алай кёп этерикме».
23 Сора Раббийден Иеремиягъа сёз келди:
24 «Бу халкъны: “Раббий алгъын сайлагъан
бу эки тукъумун [Исраилни бла Яхуданы]
къабыл этмей къойду”, – деп айтханларын
кёрмеймисе? Алай бла ала халкъымы сансыз этип, аланы энди миллетге да санамайдыла», – дейдиле.
25 Раббий былай айтады: «Кече бла, кюн
бла этген кесаматымы эмда кёкге бла жерге
этген жорукъларымы бегитмеген эсем,
26 Сора Якъупну туудукъларын бла къулум
Дауутну да къабыл этмей къояр эдим. Дауутну уланларындан да Ибрахимни, Исхакъны, Якъупну туудукъларына патчахлыкъ
этерик адам сайламай къояр эдим. Нек десегиз Мен аланы жесирликден эски журтларына къайтарлыкъма эмда алагъа жазыкъсынырыкъма».

Тюзлюклю Бутакъ (Масих)

Сидкия патчахха хапар

Мен Исраилни бла Яхуданы халкъларына берген ахшы сёзюмю толтурлукъ кюнле жетип келедиле, – дейди Раббий.
15 Ол кюнледе, ол заманда Дауутха тюзлюклю Бутакъ ёсдюрлюкме. Ол жер башында
тюз хукму эмда тюзлюк этерикди.
16 Ол кюнледе Яхуда къутхарыллыкъды,
Иерусалим къоркъуусузлукъда жашарыкъды, Анга: “Бизни тюзлюклюлюгюбюз – Раббийди!”, – деген атны атарыкъдыла».
17 Нек десегиз Раббий былай айтады: «Исраилни юйюрюню тахтасында хар заманда
да Дауутну туудукъларындан болгъан адам
олтурлукъду.
18 Левийли дин къуллукъчула да Мени аллымда хар заманда саулай кюйдюрюлген
къурманла этип, мирзеу къурманла келтирип, мал къурманла да кесип турлукъдула».
19 Сора Раббийден Иеремиягъа сёз келди:
20 Раббий былай айтады: «Белгиленнген заманда кече бла кюн болур ючюн, Мени ала
бла этген кесаматымы сиз бузаллыкъ эсегиз,

Бабилни патчахы Набуходоносор бла
битеу аны аскери эм битеу анга бойсуннган къыралла бла миллетле Иерусалимге бла аны тёгерегиндеги шахарлагъа
къажау уруш этген заманда, Раббийден Иеремиягъа бу сёз келген эди:
2 Исраилни Раббий Аллахы былай айтады: «Бар, Яхуданы патчахы Сидкиягъа Раббий былай айтады де: “Ма, Мен бу шахарны Бабилни патчахыны къолуна береме, ол
аны от салып кюйдюрлюкдю.
3 Сидкия, сен да аны къолундан къачып
къутулаллыкъ тюйюлсе; тутулуп аны къолуна берилмей къаллыкъ тюйюлсе, Бабилни патчахын кёзюнг бла кёрлюксе, ол сени
бла бетден-бетге сёлеширикди. Сора Бабилге кетериксе”.
4 Алай болгъанлыкъгъа, эй Яхуданы патчахы Сидкия, Раббийни сёзюне тынгыла!
Раббий сени юсюнгден былай айтады: “Сен
къылычдан ёллюк тюйюлсе.
5 Сен ырахатлыкъ бла ёллюксе. Сени ата-
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ларынг болгъан, сенден алгъыннгы патчахлагъа аланы асырагъанда от жандыргъанлары кибик, сени асырагъанда да алай от
жандырып: ‘Ой патчахыбыз!’ – деп жиляу
этерикдиле. Нек десегиз муну Мен айтханма”», – дейди Раббий.
6 Иеремия файгъамбар битеу бу сёзлени
Иерусалимде Яхуданы патчахы Сидкиягъа
айтхан эди.
7 Ол заманда Бабилни патчахыны аскери
Иерусалимге эмда Яхуданы алыкъа ууучланмагъан шахарларына – Лахишге, Азекагъа къажау къазауат эте эди. Нек десегиз
Яхуданы бегиген шахарларындан ууучланмай жангыз ала къалып тура эдиле.

Къуллагъа азатлыкъ
8 Сидкия
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атым бла аталгъан бу табыныучу юйде кесамат этген эдигиз.
16 Андан сора уа сокъуранып, Мени атыма
сыйсызлыкъ келтирдигиз. Хар биригиз да
ала сюйген жерлерине кетсинле деп, азат
этген къулларыгъызны бла къарауашларыгъызны артха алдыгъыз. Аланы жангыдан
къайтарып зор бла кесигизге къул, къарауаш этдигиз.
17 Ол себепден Раббий былай айтады: «Сиз
чюйютлю къарындашларыгъызны, жууукъларыгъызны къулдан азат этмей, Манга
тынгыламадыгъыз. Энди Мен да сизге “азатлыкъ” – къылычдан, ачлыкъдан, къыргъан
аурууладан къырылыргъа “азатлыкъ” береме, – дейди Раббий. – Сизге болгъанны
эшитген заманларында дуниядагъы битеу
къыралланы халкълары къоркъурукъдула.
18 Мени кесаматымы бузгъан эмда Мени
аллымда берген сёзлерин толтурмагъан
адамланы къурман таналарыча этерикме.
Ол адамла тананы эки жарып, жарылгъан
кесеклени аралары бла ётгендиле.
19 Ала Яхуданы бла Иерусалимни бийлери, тохананы къуллукъчулары, дин къуллукъчула эмда тана кесеклени аралары бла
ётген битеу къыралны халкъы эдиле.
20 Аланы, жанларын алыргъа излеген душманларыны къолларына берликме. Аланы
ёлюклери кёкде учхан къанатлылагъа бла
жерни жаныуарларына аш боллукъдула.
21 Яхуданы патчахы Сидкияны бла Яхуданы бийлерин да, аланы жанларын алыргъа
излеген душманларыны къолларына, энди
сизден артха тургъан Бабилни патчахыны
аскерини къолуна берликме.
22 Ма, Мен буйрукъ берликме, – дейди
Раббий. – Бабиллилени бу шахаргъа къайтарып келтирликме. Ала анга чабыуул этип
аны аллыкъдыла, аны от салып кюйдюрлюкдюле. Яхуданы шахарларын да адам
жашамагъан къуу жер этип къоярыкъма».

патчах Иерусалимдеги халкъ
бла, къулланы азат этерге кесамат этгенден
сора, Раббийден Иеремиягъа бу сёз келген
эди.
9 Бу кесаматха кёре хар ким кесини чюйютлю къулун, къарауашын азат этерге керек эди, бир киши да кесини чюйютлю
къарындашын къул этмезге керек эди.
10 Алай бла кеслерини къулларын азат
этерге, бу кесаматха кирген битеу бийле
эмда битеу халкъ къулларын, къарауашларын къул этип тутмай, азат этерге деп, этген кесаматларына боюн салып, къулларын
азат этдиле.
11 Андан сора уа сокъуранып, азат этген
къулларын бла къарауашларын артха алып,
жангыдан аланы зор бла къул, къарауаш этдиле.
12 Муну ызындан Раббийден Иеремиягъа
сёз келди:
13 Исраилни Раббий Аллахы былай айтады: «Мен аталарыгъызны Мисирден, ала
къул болуп тургъан жерден чыгъаргъан заманымда ала бла кесамат этип, алагъа:
14 “Сизге сатылып алты жыл къуллукъ этген чюйютлю къарындашларыгъызны жеИеремия бла рехаблыла
тинчи жыл азат этигиз. Аланы эркин этерге
керексиз”, – деген эдим. Алай болгъанлыкъЯхуданы патчахы Иошия улу Иоягъа, сизни аталарыгъыз Манга тынгыламакъымны заманында, Раббийден Иегъандыла, къулакъ салмагъандыла.
ремиягъа бу сёз келген эди:
15 Сиз энди тобагъа къайтышып, Мени
2 «Рехаблыланы юйлерине барып ала бла
аллымда тюзлюк этген эдигиз: хар биригиз сёлеш. Аланы Раббийни юйюню отоулачюйютлю къулларыгъызны азат болгъанла- рындан бирине келтирип чагъыр ичир».
3 Андан сора мен барып Хабассиния улу
рын айтхан эдигиз. Мени аллымда, Мени
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Иеремияны жашы Яазанияны бла аны къарындашларын, битеу уланларын эм рехаблыланы битеу юйюрлерин биргеме алып,
4 Раббийни юйюне, Аллахны адамы Годолия улу Хананны уланларыны отоуларына келтирдим. Бу отоу, бийлени отоуларыны къатында, къабакъны къалаууру Шаллум улу Маасеяны отоууну башында эди.
5 Сора мен Рехабны юйюрюню уланларыны алларына чагъырдан толу къошунла
да аякъла да салып: «Чагъыр ичигиз», – дедим.
6 Ала уа: «Биз чагъыр ичмейбиз, нек десенг бизни атабыз Рехаб улу Ионадаб бизге
былай айтып осуят этгенди: “Сиз да, туудукъларыгъыз да ёмюрде да чагъыр ичмегиз.
7 Юйле да ишлемегиз, урлукъ да сепмегиз, жюзюм бахчала да салмагъыз. Бу затлагъа ие да болмагъыз, битеу ёмюрюгюзде да
чатырлада жашагъыз. Алай этсегиз, сиз кёчюп айланнган жеригизде кёп заман жашарсыз”.
8 Бизни атабыз, Рехаб улу Ионадабны бизге этген осуятын толтурабыз. Кесибиз да,
къатынларыбыз да, уланларыбыз да, къызларыбыз да чыртда чагъыр ичмейбиз.
9 Ичинде жашаргъа юйле да ишлемейбиз.
Бизни не жюзюм бахчаларыбыз, не сабанларыбыз жокъду, бир зат да ёсдюрмейбиз.
10 Чатырлада жашайбыз; атабыз Ионадаб
осуят этген затланы барысын да толтурабыз.
11 Бабилни патчахы Набуходоносор бу
къыралгъа келгенде, биз: “Келигиз, халдеялыланы бла арамлыланы аскерлеринден
къачып Иерусалимге барайыкъ”, – деген
эдик. Ол себепли энди Иерусалимде турабыз», – дедиле.
12 Андан сора Раббийден Иеремиягъа сёз
келди:
13 Исраилни Аллахы, толу Къудуретли Раббий былай айтады: «Бар да, Яхуданы халкъына бла Иерусалимде жашагъанлагъа
былай айт: “Мени сёзлериме тынгылар
ючюн, сиз бу затдан дерс къалай алмазсыз?” – дейди Раббий.
14 – Рехаб улу Ионадаб кесини туудукъларына чагъыр ичмезге осуят этгенди; аны
осуяты толтурулады. Бюгюнге дери да ала
чагъыр ичмейдиле. Нек десегиз аталарыны

осуятларын толтурадыла. Мен а сизге тохтаусуз айтып тургъанымлай, сиз Манга тынгыламагъансыз.
15 Мен сизге файгъамбар къулларымы тохтаусуз ийип тургъанма эмда сизге: “Хар биригиз да аман жолларыгъыздан къайтышыгъыз, къылыгъыгъызны тюзетигиз, башха
тейрилени ызларындан бармагъыз, алагъа
табынмагъыз. Алай этсегиз Мен сизге эм
сизни аталарыгъызгъа берген, бу жерде жашап турлукъсуз”, – деген эдим. Сиз а къулакъ салмагъан эдигиз эмда Манга тынгыламагъан эдигиз.
16 Рехаб улу Ионадабны туудукълары аталарыны этген осуятларын толтурадыла, бу
халкъ а Манга тынгыламайды.
17 Ол себепден Исраилни Аллахы, толу
Къудуретли Раббий былай айтады: “Ма,
Мен Яхуданы бла битеу Иерусалимде жашагъанланы башларына келтирирге айтхан
палахланы келтирликме. Нек десегиз Мен
алагъа айта эдим, ала уа тынгыламай эдиле,
аланы чакъыра эдим, ала уа жууап бермей
эдиле”».
18 Рехабны юйюрюне уа Иеремия былай
айтды: «Исраилни Аллахы, толу Къудуретли Раббий былай айтады: “Сиз атагъыз Ионадабны осуятларын толтуруп, аны битеу
буйрукъларын тутасыз эм ол сизге осуят этген затланы барысын да этесиз.
19 Аны ючюн – Исраилни Аллахы, толу
Къудуретли Раббий былай айтады – Рехаб
улу Ионадабны туудукълары хар заманда
да, Мени аллымда къуллукъ этип турлукъдула, – дейди”».

Иоякъым Иеремияны китабын кюйдюреди
Яхуданы патчахы Иошия улу Иоякъымны патчахлыкъ этиуюню тёртюнчю жылында Раббийден Иеремиягъа бу
сёз келген эди:
2 «Бир китап чулгъам ал, Иошияны заманындан бюгюнге дери Исраилни юсюнден, Яхуданы юсюнден, битеу миллетлени
юсюнден битеу Мен санга айтхан сёзлени
ары жаз.
3 Яхуданы халкъы, Мен аланы башларына
келтирирге ойлагъан битеу палахланы юсюнден эшитип, мен аланы терсликлерин бла
гюняхларын кечер ючюн, хар ким кесини
аман жолундан тобагъа къайтышыр эсе уа».
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4 Иеремия, Нерия улу Барукну чакъырып, Раббийни анга айтхан битеу сёзлерин
китап чулгъамгъа жаздырды.
5 Сора Барукга бу буйрукъну берди: «Мен
тутмакъма, Раббийни юйюне барыргъа эркинлигим жокъду.
6 Алай бла сен ораза кюнде Раббийни
юйюне бар. Мен санга жаздыргъан, Раббийни сёзлерин китап чулгъамдан, андагъы
халкъгъа окъу. Яхуданы шахарларындан
келген халкъгъа да окъу.
7 Ала Раббийден тилек этип, аман жолларындан къайтышыр эселе уа. Нек десенг
Раббийни бу халкъгъа къажау айтып билдирген ачыуу эмда чамланыуу уллуду».
8 Нерия улу Барук Иеремия файгъамбар
буюргъан хар затны этди. Раббийни китап
чулгъамда жазылгъан сёзлерин, Раббийни
юйюнде окъуду.
9 Яхуданы патчахы Иошия улу Иоякъымны патчахлыкъ этиуюню бешинчи жылыны
тогъузунчу айында,, Иерусалимде жашагъан битеу халкъгъа эмда Яхуданы шахарларындан Иерусалимге келген битеу халкъгъа Раббийни аллында ораза тутаргъа деп
билдирилген эди.
10 Шафан улу къагъытчы Гемарияны огъаргъы арбазда Раббийни юйюню Жангы кабагъындан кирген жериндеги отоуунда, Барук
Иеремияны сёзлерин китап чулгъамдан
Раббийни юйюнде болгъан битеу халкъгъа
окъуду.
11 Шафан улу Гемарияны жашы Микая да,
китап чулгъамдан окъулгъан Раббийни битеу сёзлерин эшитгенде,
12 Энишге тюшюп, патчахны тоханасындагъы къагъытчыны отоууна барды. Битеу
бийле анда олтуруп тура эдиле: патчахны
къагъытчысы Элишама, Шемая улу Делая,
Акбор улу Элнатан, Шафан улу Гемария,
Ханания улу Сидкия эм битеу бийле.
13 Барук китап чулгъамдан халкъгъа окъугъан заманда Микая эшитген затларын барысын да бийлеге айтып берди.
14 Ол заманда битеу бийле Куши улу Шелемия улу Нетанияны жашы Иехудийни
Барукга ийдиле. Иехудий Барукга: «Сен
халкъгъа окъугъан китап чулгъамны къолунга алып, бери кел», – деди. Нерия улу
Барук китап чулгъамны къолуна алып, бийлеге келди.
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15 Бийле анга: «Олтур да китапны бизге
окъу», – дедиле. Барук да китапны алагъа
окъуду.
16 Ала битеу бу сёзлени эшитгенлеринлей
къоркъуп, бир-бирлерине къарап, Барукга:
«Ишексиз бу сёзлени барын да патчахха айтып, билдирирге керекбиз», – дедиле.
17 Сора Барукга: «Айт бизге, битеу бу затланы къалай жаздынг? Иеремиямы жаздырды санга?» – деп сордула.
18 Барук алагъа: «Хау, битеу бу сёзлени ол
айтды. Мен барысын да шакъы бла китап
чулгъамгъа жаздым», – деди.
19 Андан сора бийле Барукга: «Бар, сен да,
Иеремия да бугъугъуз, сизни къайда болгъаныгъызны бир киши да билмесин», –
дедиле.
20 Сора ала китап чулгъамны къагъытчы
Элишамны отоуунда къоюп, тоханада патчахха барып, анга эшитген сёзлерин барын
да айтып бердиле.
21 Патчах китап чулгъамны алып келирге
Иехудийни ийди. Иехудий китап чулгъамны къагъытчы Элишаманы отоуундан келтирди. Иехудий аны патчахха бла аны къатында тургъан битеу бийлеге окъуду.
22 Тогъузунчу айa эди, патчах къышхы тоханасында эди. Аны аллында отжагъада от
жана тура эди.
23 Иехудий китап чулгъамдан юч-тёрт тизгин окъугъанлай, патчах гитче жюлгючю
бла аланы кесип, отжагъадагъы отха ата
эди. Алай бла саулай китап чулгъамны отжагъадагъы отда кюйдюрюп бошагъан эди.
24 Китап чулгъамдан битеу бу сёзлени
эшитгенле не патчах, не анга къуллукъ этгенле не къоркъмадыла, не [жарсып] кийимлерин жыртмадыла.
25 Элтанан, Делая эмда Гемария китап чулгъамны кюйдюрме деп патчахдан тилеген
эдиле, алай болгъаныкъгъа, ол алагъа тынгыламагъан эди.
26 Къагъытчы Барукну бла Иеремия файгъамбарны тутдурургъа, патчах кесини уланы Иерахмеелге, Азриел улу Сераягъа, Абдеел улу Шелемиягъа буйрукъ берген эди.
Алай болгъанлыкъгъа, Раббий аланы букъдургъан эди.

a Тогъузунчу ай: Абустолну ал айы –Абустолну арт айы
(Ноябрь – Декабрь).

ИЕРЕМИЯ 36,27

114

27 Патчах, Иеремияны Барукга жаздыргъан
сёзлери жазылгъан китап чулгъамны кюйдюргенден сора, Раббийден Иеремиягъа бу
сёз келген эди:
28 «Башха китап чулгъам ал, Яхуданы патчахы Иоякъым кюйдюрген алгъыннгы китап чулгъамда жазылгъан битеу сёзлени
ары жаздыр.
29 Яхуданы патчахы Иоякъымгъа уа былай
айт: Раббий былай айтады: “Бабилни патчахы келмей къаллыкъ тюйюлдю, бу жерни
чачарыкъды, мындагъы адамланы да, хайыуанланы да жокъ этерикди, – деп китап
чулгъамгъа нек жазгъанса? – ‘деп сен китап
чулгъамны кюйдюрдюнг’.
30 Аны ючюн – Раббий Яхуданы патчахы
Иоякъымны юсюнден былай айтады: – Иоякъымны туудукъларындан бир киши да Дауутну тахтасында олтурлукъ тюйюлдю, аны
ёлюгю да кюндюзгю иссиликге бла кечеги
суукълукъгъа атылып къаллыкды.
31 Этген терсликлери ючюн кесине да, туудукъларына да, анга къуллукъ этгенлеге да
азап берликме. Манга тынгыламагъанлары
ючюн алагъа да, Иерусалимде жашагъанлагъа да, Яхуданы халкъына да Мен алагъа
келтирирге айтхан битеу палахланы келтирликме”».
32 Андан сора Иеремия башха китап чулгъам алып, Нерия улу къагъытчы Барукга
берди. Яхуданы патчахы Иоякъым отха
атып кюйдюрген китап чулгъамда жазылгъан битеу сёзлени Барук Иеремияны ауузундан китап чулгъамгъа жазды. Ол сёзлеге
ала кибик дагъыда башха кёп сёзле къошулуп жазылгъан эдиле.

Иеремия тутмакъда
Бабилни патчахы Набуходоносор Иоякъым улу Иеконияны орунуна Яхудагъа патчах этип Иошия улу Сидкияны
салгъан эди.
2 Алай болгъанлыкъгъа Сидкия да, анга
къуллукъ этгенле да, къыралны халкъы да
Раббийни Иеремия файгъамбарны юсю бла
айтхан сёзлерине эс бурмадыла.
3 Сидкия патчах Шелемия улу Иехукалны бла Маассея улу дин къуллукъчу Сефанияны Иеремия файгъамбаргъа: «Раббий
Аллахыбыздан бизни ючюн тилек эт, тилейме», – деп айтдырыргъа ийген эди.
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4 Ол заманда Иеремия алыкъа тутмакъгъа
салынмагъан эди, халкъны арасында жюрюй эди.
5 Ол кезиуде фыргъауунну аскери Мисирден чыкъгъан эди. Иерусалимни къуршалап
тургъан халдеялыла бу хапарны эшитгенлеринде Иерусалимден артха тургъан эдиле.
6 Сора Раббийден Иеремия файгъамбаргъа сёз келген эди:
7 Исраилни Раббий Аллахы былай айтады: «Менден сорургъа сизни Манга ийген
Яхуданы патчахына былай айтыгъыз: “Сизге болушургъа Мисирден чыгъып келе тургъан фыргъауунну аскери кесини жерине
къайтып кетерикди.
8 Халдеялыла уа къайтып келликдиле, бу
шахаргъа чабыуул этип, аны къолларына
аллыкъдыла эмда аны от салып кюйдюрлюкдюле”».
9 Рабий былай айтады: «Халдеялыла бизни къоюп кетерикдиле деп, кеси-кесигизни алдамагъыз, нек десегиз ала къоюп кетерик тюйюлдюле.
10 Сизни бла уруш этген битеу Бабилни
аскерин ууатсагъыз да, чатырларында жаланда жаралылары къалсала да, ала окъуна
чатырларындан чыгъып бу шахарны от салып кюйдюрюр эдиле».
11 Фыргъауунну аскери жууукълашханы
ючюн Бабилни аскери Иерусалимден артха
тургъан заманда,
12 Иеремия файгъамбар Беняминни жериндеги халкъны арасында кесини жер
юлюшюн алыр ючюн, Иерусалимден ары
кетерге тебиреген эди.
13 Ол Беняминни къабакъларына келген
заманда уа, Ханания улу Шелемияны жашы
къалауурланы таматасы Ирия: «Сен халдеялыла жанлы болуп алагъа къачаса», – деп,
Иеремияны тутду.
14 Иеремия уа: «Ол ётюрюкдю! Мен халдеялыла жанына ётмейме», – деди. Алай
болгъанлыкъгъа, Ирия анга тынгыламады.
Иеремияны тутмакъ этип, бийлеге келтирген эди.
15 Бийле Иеремиягъа ачыуланып аны тюйдюрген эдиле эмда къагъытчы Ионатанны
юйюнде тутмакъгъа салгъан эдиле, нек десегиз ол юйню тутмакъ этген эдиле.
16 Ала Иеремияны зинданнга салгъан эдиле. Иеремия анда кёп заман тургъан эди.
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17 Сора Сидкия патчах Иеремияны кесини тоханасына келтиртген эди. Сидкия Иеремиягъа жашыртын: «Раббийден сёз бармыды?» – деп сорду. Иеремия: «Барды, сен
Бабилни патчахыны къолуна берилликсе», –
деп жууап этди.
18 Андан сора Иеремия Сидкия патчахха:
«Сиз мени тутмакъгъа салырча мен санга,
эм санга къуллукъ этгенлеге, эмда бу халкъгъа къажау не гюнях этгенме?
19 Бабилни патчахы санга эм бу къыралгъа
чабыуул этерик тюйюлдю, – деп айтхан
файгъамбарларынг энди къайдадыла?
20 Энди уа бийим, манга тынгыла, тилейме! Манга мархамат этип, мен тилегенни
толтур. Мени къагъытчы Ионатанны юйюне къайтарма. Анда ёлюрге сюймейме», –
деди.
21 Андан сора Сидкия патчах Иеремияны
къалауурланы арбазында тутмакъда тутаргъа эмда ётмекчиле орамындан анга хар
кюнге бир ётмек кесек берип турургъа буюрду. Шахарда ётмек тауусулгъунчугъа дери
алай этип тургъан эдиле. Алай бла Иеремия
къалауурланы арбазында тутмакъ болуп
тургъан эди.

Иеремия уругъа атылады
Маттан улу Сефатия, Пашхур улу Гедалия, Шеламия улу Юкал эм Малкия улу Пашхур Иеремияны халкъгъа айтхан бу сёзлерин эшитген эдиле:
2 «Раббий былай айтады: “Бу шахарда
къалгъанла къылычдан, ачлыкъдан, къыргъан ауруудан ёллюкдюле, халдеялылагъа
чыгъып бойсуннганла уа сау къаллыкъдыла, кеслерини жанларын къутхарып жашарыкъдыла”.
3 Раббий былай айтады: “Бу шахар Бабилни патчахыны аскерини къолуна берилмей къаллыкъ тюйюлдю, Бабилни патчахы
аны къолуна аллыкъды”».
4 Ол заманда бийле патчахха: «Иеремияны ёлтюртюрге керекди, нек десенг бу айтхан сёзлери бла шахарда къалгъан аскерлени да, битеу халкъны да кёлсюз этеди. Бу
адам халкъгъа игилик келирин тюйюл, палах келирин сюеди», – дедиле.
5 Сидкия патчах: «Ма, ол сизни къолугъуздады. Патчах сиз айтханнга къарамагъанлай бир зат да эталлыкъ тюйюлдю», – деди.
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6 Алай бла Иеремияны тутуп, къалауурланы арбазында патчахны жашы Малкияны суу сакълагъан урусуна, жипле бла байлап тюшюрдюле. Ол уруда суу жокъ эди,
жаланда балчыкъ бар эди. Сора Иеремия
балчыкъгъа батып къалды.
7 Патчахны тоханасында къуллукъ этген
евнухладан бирлери, эфиопиялы Эбед-Мелек, Иеремияны уругъа атханларын эшитген эди. Патчах а ол заманда Беняминни
къабагъыны аллында олтуруп тура эди.
8 Эбед-Мелек тоханадан чыгъып, патчахны къатына барып, анга:
9 «Эй, бийим патчах! Бу адамла Иеремия
файгъамбарны уругъа атып аманлыкъ этдиле. Ол анда ачдан ёллюкдю, нек десенг
шахарда ётмек къалмагъанды», – деди.
10 Андан сора патчах эфиопиялы ЭбедМелекге: «Былайдан биргенге юч адам алып,
ёлюп къалгъынчы Иеремия файгъамбарны
урудан чыгъар», – деди.
11 Эбед-Мелек биргесине адамланы алып,
тохананы хазнасы сакъланнган жерни тюп
отоууна барды, андан жараусуз эски жыртыкъ кийизле, жараусуз эски быстырла
алып, аланы жипле бла уругъа, Иеремиягъа
тюшюрдю.
12 Сора эфиопиялы Эбед-Мелек Иеремиягъа: «Бу эски быстырланы, кийиз жыртыкъланы жипле бла байлап, къолтукъларынгы тюбюне сал», – деди. Иеремия айтылгъаныча этди.
13 Иеремияны жипле бла тартып, урудан
чыгъардыла. Сора Иеремия къалауурланы
арбазында тутмакъ болуп турду.
14 Сидкия патчах Иеремия файгъамбарны
Раббийни юйюню ючюнчю эшигини къатына, кесине чакъыртып келтиртди. Патчах
Иеремиягъа: «Мен сенден бир зат сорлукъма, менден бир зат жашырма», – деди.
15 Сора Иеремия Сидкиягъа: «Санга бир
зат билдирсем мени ёлтюртмей къоярмыса? Мен санга оноу юйретсем да, сен манга
тынгыларыкъ тюйюлсе», – деди.
16 Сидкия патчах а Иеремиягъа жашыртын ант этип: «Бизге жашау берген Раббийни барлыгъыны хакъы ючюн ант этеме
сени ёлтюртмезлигиме эмда сени ёлтюрюрге излеген адамланы къолларына бермезлигиме», – деп ант этди.
17 Ол заманда Иеремия Сидкиягъа: «Ис-
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раилни Аллахы, толу Къудуретли Раббий
Аллах былай айтады: “Бабилни патчахыны
бийлерине кесинги берсенг, жанынг сау
къаллыкъды, бу шахар да отха берилмей
къаллыкъды, сен да, юйюрюнг да сау къаллыкъсыз.
18 Бабилни патчахыны бийлерине кесинги
бермесенг а, бу шахар халдеялыланы къолларына берилликди, ала аны от салып кюйдюрлюкдюле, сен да аладан къачып къутулаллыкъ тюйюлсе”», – деди.
19 Сидкия патчах Иеремиягъа: «Мен халдеялыланы жанына ётген яхудалыладан
къоркъама, халдеялыла мени аланы къолларына берирле, ала да манга аманлыкъ
этерле деп къоркъама», – деди.
20 Иеремия уа былай жууап этди: «Берлик
тюйюлдюле, Сидкия патчах, Раббийге бойсун, мен санга айтханны эт, сора сау къалып, игилик кёрюрсе.
21 Кесинги берирге сюймесенг а, Раббий
манга муну ачыкъ этгенди:
22 “Яхуданы патчахыны тоханасында къалгъан битеу къатынла Бабилни патчахыны
бийлерине чыгъарыллыкъдыла. Ол къатынла санга: ‘сени шуёхларынг сени алдап жангылтдыла; балчыкъгъа батдыла аякъларынг; сен ышаннган шуёхларынг сени атып
кетдиле’, – деп, [хыликке этип] жырларыкъдыла.
23 Сени битеу къатынларынгы, сабийлеринги халдеялылагъа алып кетерикдиле.
Сен да аладан къачып къутулаллыкъ тюйюлсе, Бабилни патчахыны къолуна берилликсе. Бу шахарны да кюйдюрюп къоярыкъдыла”», – деди.
24 Сидкия Иеремиягъа: «Ёлюрге сюймей
эсенг, айтханларыбызны бир киши да билмесин.
25 Мен сени бла сёлешгеними бийле билип санга келселе эмда санга: “Сен патчахха не айтдынг, патчах да санга не деди? Айт
бизге, бизден жашырма, алайсыз сени ёлтюрюрбюз”», – деселе,
26 Алагъа: “Мени Ионатанны тутмакъ юйюне къайтарма, алайсыз мен анда ёллюкме
деп, патчахха жалбарып тилеген эдим”, –
дерсе», – деди.
27 Сора битеу бийле келип Иеремиядан
соргъан эдиле. Иеремия патчах анга айтыргъа буюргъан затланы алагъа айтхан эди,

ала зат да айтмай кетген эдиле. Нек дегенде
аны патчах бла не сёлешгенин билмеген
эдиле.
28 Иеремия Иерусалимни алыннган кюнюне дери къалауурланы арбазында тутулуп тургъан эди.

Иерусалимни хорланнганы
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Яхуданы патчахы Сидкияны тогъузунчу жылыны онунчу айында, Бабилни патчахы Набуходоносор битеу аскери бла Иерусалимни къатына келип, шахарны къуршалагъан эди.
2 Сидкияны патчахлыкъ этиуюню онбиринчи жылында, тёртюнчю айны тогъузунчу кюнюнде уа, шахарны къабыргъасы тешилген эди.
3 [Иерусалим къолгъа алыннганда] Бабилни патчахыны битеу бийлери ары кирип Oрта къабакъны къатында тохтагъан
эдиле. Аланы араларында Самгарлы Нергал-Шаресер, евнухланы таматалары НебоСарсеким, баш астролог Нергал-Шаресер
эмда башха белгили оноучула бар эдиле.
4 Яхуданы патчахы Сидкия бла аскерчиле
аланы кёргенлеринде къачхан эдиле. Кечегиде патчахны терек бахчасыны жолундан
эки бурууну арасындагъы къабакъ бла къачып, Арабагъа баргъан жол бла кетген эдиле.
5 Халдеялы аскерле уа аланы ызларындан
къуугъан эдиле, Иерихон ёзенинде Сидкияны ызындан жетген эдиле; аны тутуп Хаманы жериндеги Риблада болгъан Бабил
патчахы Набуходоносорну аллына элтген
эдиле. Набуходоносор анда анга сюд этген
эди.
6 Бабил патчахы Риблада, Сидкияны кёз
аллында, Сидкияны уланларын да, Яхуданы битеу оноучуларын да ёлтюртген эди.
7 Сидкияны уа кёзлерин чыгъартып, бугъоула салдырып, Бабилге элтдирген эди.
8 Халдеялыла патчахны тоханасын да,
халкъны юйлерин да от салып кюйдюрген
эдиле, Иерусалимни къабыргъасын да ойгъан эдиле.
9 Бегеуюллени таматалары Небузарадан
шахарда сау къалгъанланы, къачып бабиллилеге ётгенлени эмда башха къалгъан халкъны Бабилге кёчюртген эди.
10 Бир затлары болмагъан жарлы халкъдан
бир къауумларын а Небузарадан Яхуданы
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жеринде къоюп, алагъа жюзюм бахчала, са- ни Раббий Аллахынг бу жерге бу палахланы
банла берген эди.
келтирирге айтхан эди.
3 Энди айтханыча этди, этерге айтхан
Иеремия азат этиледи
затларын барын да этди. Нек десенг сиз
11 Бабилни патчахы Набуходоносор бегеу- Раббийге къажау гюнях этгенсиз, Аны сёюллени таматалары Небузараданнга Иере- зюне тынгыламагъансыз. Битеу бу палахла
мияны юсюнден а быллай буйрукъ берген аны ючюн сизни башыгъызгъа келдиле.
4 Энди уа мен сени бууунларынга тагъылэди:
12 «Иеремияны табып, анга иги къара, гъан сынжырладан азат этеме. Мени бла
анга заран этме, ол не тилесе да бер», — де- Бабилге барыргъа ыразы эсенг кел, санга
ген эди.
иги къарарыкъма; мени бла Бабилге барыр13 Андан сора бегеуюллени таматалары гъа ыразы тюйюл эсенг – къал. Ма, битеу
Небузарадан, евнухланы таматалары Небу- къырал санга ачыкъды, къайры барыргъа
шазбан, баш астролог Нергал-Шаресер эм- сюе эсенг ары бар.
5 Мында къаллыкъ эсенг а, Бабилни
да Бабилни патчахыны битеу бийлери Иепатчахы Яхуданы шахарларына оноучу
ремияны келтиртирге адам ийген эдиле.
14 Сора Иеремияны къалауурланы арба- этген Шафан улу Ахикамны жашы Гедазында тутмакъдан чыгъартып келтиртдиле. лиягъа барып, аны бла бирге халкъны араШафан улу Ахикамны жашы Гедалиягъа, сында жаша неда сюйген жеринге бар», –
Иеремияны юйюне элтирге буюрдула. Алай деди. Сора Небузарадан Иеремиягъа жол
бла Иеремия халкъны ичинде къалгъан эди.
азыкъ да, саугъала да берип, аны жолуна
ашырды.
Эбед-Мелекге саугъа
6 Иеремия Миспа шахаргъа, Ахикам улу
15 Иеремия алыкъа къалауурланы арба- Гедалиягъа кетди. Аны бла эм кёчюрюлмей
зында тутмакъда тургъан заманда, анга Раб- къыралда къалгъан халкъ бла бирге жашап
бийден сёз келген эди:
башлады.
16 «Бар, эфиопиялы Эбед-Мелекге былай
Гедалия ёлтюрюледи
айт: Исраилни Аллахы, толу Къудуретли
7 Яхуданы аулакъда къалгъан аскер башРаббий былай айтады: “Бу шахаргъа игилик тюйюл, аманлыкъ келтирирге айтхан чылары бла аскерчилери, Ахикам улу Гедасёзлерими толтурлукъма. Ол кюн аланы лияны, Бабилни патчахы къыралгъа тамата
этип салгъанын эмда Бабилге кёчюрюлмей
толгъанларын сен да кёрлюксе.
17 Ол кюн сени уа къутхарлыкъма, – дейди къалгъан жарлы халкъны адамларын: эрРаббий. – Сен аладан къоркъгъан адамла- кишилени, тиширыуланы, сабийлени анга
ны къолларына тюшерик тюйюлсе.
аманат этгенин эштген эдиле.
18 Мен ишексиз сени къутхарлыкъма, къы8 Ол аскерчиле Миспагъа, Гедалияны къалыч бла ёлтюрюллюк тюйюлсе, жанынг сау тына келдиле. Келгенле: Нетания улу Искъаллыкъды, нек десенг сен Манга ыша- майыл, Къареахны уланлары Иоханан бла
нып тургъанса”», – дейди Раббий.
Ионатан, Танхимет улу Серая, нетофалы
Эфайны уланлары, Маакалия улу Яазания
Иеремия оноучу Гедалияны жанында
эмда аланы адамлары эдиле.
9 Шафан улу Ахикамны жашы Гедалия
Бегеуюллени; халкъ-ны таматалары
Небузарадан Иеремияны Рама шахар- алагъа бла аланы адамларына ант этип:
да тутмакъдан эркин этгенден сора, Раббий- «Халдеялылагъа къуллукъ этерге къоркъмаден Иеремиягъа бу сёз келген эди. Небу- гъыз, къыралда жерлешип Бабилни патчазарадан Иеремияны Бабилге кёчюрюлген хына къуллукъ этигиз, алай этсегиз сизге
иерусалимли бла яхудалы жесирлени ара- иги болур.
10 Мен а Миспада къаллыкъма, бери бизге
ларында, Рама шахарда бугъоуланып тургъанынлай тапхан эди.
келлик халдеялыланы алларында сизни
2 Бегеуюллени таматалары Иеремияны ючюн жууаплы боллукъма, сиз а кёгетле
къатына чакъырып, анга былай айтды: «Се- жыйыгъыз, чагъыр, зейтун жау этигиз, сауут-
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ларыгъызгъа жыйыгъыз, сиз алгъан шахарлада жашагъыз», – деген эди.
11 Моабда, Аммонда, Эдомда эмда башха
къыраллада жашагъан яхудалыланы барысы да, Бабилни патчахы Яхудада бир къауум халкъны сау къалдыргъанын эмда Шафан улу Ахикамны жашы Гедалияны алагъа
оноучугъа салгъанын эшитген эдиле.
12 Сора чачылып айланнган къыралларындан къайтып, Яхудада Миспа шахарда болгъан Гедалиягъа келген эдиле. Сора кёгетле
жыйып, кёп чагъыр этген эдиле.
13 Къареах улу Иоханан бла аулакъда къалгъан аскер башчыла да Миспа шахаргъа Гедалиягъа келген эдиле.
14 Ала анга: «Аммонну патчахы Баалис
сени ёлтюртюрге Нетания улу Исмайылны
ийгенин билмеймисе?» – дедиле. Алай болгъанлыкъгъа, Ахикам улу Гедалия алагъа
ийнанмады.
15 Къареах улу Иоханан Миспада Гедалиягъа жашыртын: «Эркинлик бер, мен барып Нетания улу Исмайылны ёлтюрейим,
бир киши да биллик тюйюлдю! Ол сени ёлтюрмесин, сени къатынга жыйылгъан битеу яхудалыла да чачылып кетмесинле, яхудалыладан сау къалгъанлары жоюлуп къалмасынла», – деген эди.
16 Алай болгъанлыкъгъа, Ахикам улу Гедалия Къареах улу Иохананнга: «Алай этме,
нек десенг Исмайылны юсюнден айтханларынг ётюрюкдюле», – деген эди.

Исмайыл Гедалияны ёлтюреди
Ол жылны жетинчи айында, патчахны туудукъларындан болгъан, кеси
да патчахны аскер башчыларындан бири
болгъан Элишама улу Нетанияны жашы
Исмайыл, он адамы бла бирге Миспагъа,
Ахикам улу Гедалиягъа келген эди. Ала
анда, Миспада, бирге олтуруп аш ашай тургъан заманларында,
2 Нетания улу Исмайыл бла аны биргесине болгъан он адам, ёрге туруп, Бабилни
патчахы Яхудагъа оноучу этип салгъан Шафан улу Ахикамны жашы Гедалияны къылыч бла ёлтюрген эдиле.
3 Исмайыл Миспада Гедалия бла бирге
болгъан битеу яхудалыланы да, андагъы
халдеячы аскерчилени да ёлтюрген эди.
4 Гедалияны ёлтюрюлгенини экинчи кю-
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нюнде, аны бир киши да билмей тургъан
заманда
5 Шекемден, Шилодан, Самариядан сакъалларын жюлютген, кийимлерин жыртхан, кеслерине жарала салгъан сексен адам
келген эди. Ала Раббийни юйюне саугъала,
ариу ийисли затла келтирип келген эдиле.
6 Нетания улу Исмайыл Миспадан жиляй-жиляй аланы алларына чыкъгъан эди.
Аланы кёргенинде алагъа: «Келигиз, Ахикам улу Гедалиягъа барайыкъ», – деген эди.
7 Ала шахаргъа киргенлей, Нетания улу
Исмайыл эмда аны биргесине болгъанла,
ол сексен адамдан жетмишисин ёлтюрюп,
аланы ёлюклерин терен уругъа атхан эдиле.
8 Сау къалгъан он адам а Исмайылгъа: «Бизни ёлтюрме, бизни аулакъда букъдурулгъан
будайыбыз, арпабыз, зейтун жауубуз, балыбыз барды», – деген эдиле. Алай бла Исмайыл аланы ёлтюрмей къойгъан эди.
9 Исмайыл ёлтюрген адамланы ёлюклерин атхан уру уллу эди. Аса патчах бу уруну
Исраилни патчахы Баашадан къорууланыр
ючюн къаздыргъан эди. Нетания улу Исмайыл а ол уруну ёлюкледен толтургъан
эди.
10 Исмайыл бегеуюллени таматалары Небузарадан Ахикам улу Гедалиягъа аманат
этген, Миспада къалгъан битеу халкъны,
араларында патчахны къызларын да тутуп
къолгъа алгъан эди. Нетания улу Исмайыл
аланы тутмакъ этип, аммонлуланы жерлерине сюрюп кетген эди.
11 Къареах улу Иоханан бла аны биргесине болгъан аскер таматала Нетания улу Исмайылны этген зулмулукъларын эшитген
заманларында,
12 Битеу адамларын алып, Нетания улу
Исмайыл бла уруш этерге кетген эдиле. Гибондагъы уллу сууну къатында аны ызындан жетген эдиле.
13 Исмайыл сюрюп баргъан жесирле Къареах улу Иохананны бла аны биргесине
болгъан аскер таматаланы кёргенлеринде
къууаннган эдиле.
14 Исмайыл Миспадан жесирге алып баргъан битеу халкъ артха айланып, Къареах
улу Иохананнга къачып ётген эдиле.
15 Нетания улу Исмайыл бла аны сегиз
адамы уа Иоханандан къачып аммонлулагъа кетген эдиле.
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Мисирге къачыу
16 Къареах улу Иоханан бла аны биргесине болгъан аскер таматала жесирлени къутхаргъан эдиле. Нетания улу Исмайыл Ахикам улу Гедалияны ёлтюргенден сора, аланы Миспадан жесир этип элтген эди. Сау
къалгъанланы арасында аскерчиле, тиширыула, сабийле, евнухла бар эдиле. Иоханан аланы Гибондан артха къайтаргъан эди.
17 Иоханан бла аны биргесине болгъан таматала халдеялыладан къоркъа эдиле, нек
десегиз Бабилни патчахы Ахикам улу Гедалияны Яхудагъа оноучугъа салгъан эди,
18 Исмайыл а Гедалияны ёлтюрген эди. Ол
себепден, ала Мисирге кетерге тебиреген
эдиле. Ала жолда бара Бейтлехемге жууукъ
Герут-Кимхам элде тохтагъан эдиле.

Халкъ Иеремиядан тилейди
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Сора битеу аскер таматала, Къареax
улу Иоханан эмда Хошая улу Азария,
гитчеден уллугъа дери битеу халкъ Иеремия
файгъамбаргъа баргъан эдиле.
2 Эмда анга: «Бизни жалбарыуубузгъа тынгыла, бизни ючюн эм сау къалгъан битеу
бу халкъ ючюн Раббий Аллахынгдан тилек
эт. Сен кёргенингча биз кёп эдик, энди уа
азыбыз къалгъанды.
3 Сени Раббий Аллахынг бизни къайры
барлыгъыбызны эм не этеригибизни бизге
билдирсин», – деген эдиле.
4 Сора Иеремия файгъамбар алагъа: «Ангылайма, сиз менден тилегенигиз кибик, сизни Раббий Аллахыгъыздан тилек этерме,
Раббий сизге не жууап берсе да, бир затын
да жашырмай сизге билдирирме», – деген
эди.
5 Ала Иеремиягъа: «Раббий Аллахынг сени юсюнг бла бизге билдирлик хар сёзню
толтурмасакъ, Раббий бизге къажау тюз,
хакъ керти шагъат болсун.
6 Биз сени Анга ийген, Раббий Аллахыбызны сёзюне иги болса да, аман болса да
тынгыларбыз. Сора Раббий Аллахыбызны
сёзюне тынгыласакъ, бизге игилик келир», –
деген эдиле.
7 Он кюнден сора Раббийден Иеремиягъа
сёз келген эди.
8 Иеремия Къареах улу Иохананны бла
аны биргесине болгъан аскер таматаланы
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эмда гитчесинден уллусуна дери битеу халкъны кесине чакъырды.
9 Эмда алагъа былай айтды: «Тилегигизни
Аны аллында айтыргъа сиз мени Анга ийген, Исраилни Раббий Аллахы былай айтады:
10 “Сиз бу къыралда къалсагъыз, сизни къурарыкъма, чачарыкъ тюйюлме, орнатырыкъма, къурутурукъ тюйюлме. Нек десегиз мен сизни башыгъызгъа палах келтиргениме жарсыйма.
11 Сиз Бабилни патчахындан къоркъасыз,
алай а энди къоркъмагъыз, – дейди Раббий. – Нек десегиз Мен сизни блама, сизни къутхарлыкъма эмда аны къолундан
къутултурукъма.
12 Сизге ахшылыгъымы кёргюзтюрюкме.
Бабилни патчахы сизге жазыкъсынырыкъды эмда сизни кеси жеригизге къайтарлыкъды”.
13 Алай а сиз: “Бу къыралда къаллыкъ тюйюлбюз”, – деп, Раббий Аллахыгъызны сёзюне тынгыламасагъыз,
14 Эмда: “Угъай, биз Мисирге барып анда
жашарыкъбыз, анда урушну да кёрлюк тюйюлбюз, сур быргъыны тауушун да эшитирик тюйюлбюз, ачлыкъ да сынарыкъ тюйюлбюз”, – десегиз а,
15 Раббийни сёзюне тынглагъыз, эй Яхуданы сау къалгъан адамлары! Исраилни
Аллахы, толу Къудуретли Раббий былай
айтады: “Сиз Мисирге кетип, анда жерлеширге бегим этсегиз эмда анда жашаргъа
барсагъыз,
16 Сиз къоркъгъан къылыч анда сизни
ызыгъыздан жетер; сиз аны юсюнден къайгъы этген ачлыкъ да Мисирде сизге жабышып къалыр, анда ёлюрсюз.
17 Мисирге кетип анда жашаргъа бегим
этген хар адам къылычдан, ачлыкъдан,
къыргъан аурууладан ёллюкдю. Мен аланы
башларына келтирлик палахладан бир киши да къутулуп сау къаллыкъ тюйюлдю”.
18 Исраилни Аллахы, толу Къудуретли Раббий былай айтады: “Мени ачыуум эм чамланыуум Иерусалимни адамларыны юслерине
къалай тёгюлген эсе, сиз Мисирге кетсегиз,
сизни юсюгюзге да алай тёгюллюкдю. Сиз
къаргъышлыкъ, бедишлик, сыйсыз боллукъсуз, адамла сизден ыйлыкъсынырыкъдыла.
Энди бу жерни кёрлюк тюйюлсюз”.
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19 Эй, Яхуданы сау къалгъан адамлары,
Раббий сизге: “Мисирге кетмегиз”– деп
буюрады. Муну къаты билигиз. Мен бюгюн
сизге билдирип къояма.
20 Сиз мени Раббий Аллахыбызгъа ийип:
“Бизни ючюн Раббий Аллахыбыздан тилек
эт, Аны бизге битеу айтхан затларын билдир, биз этерикбиз”, – деп айтып, кесигизкесигизни алдайсыз.
21 Мен бюгюн сизге билдирдим, алай болгъанлыкъгъа, Раббий Аллахыбызны мени
юсюм бла сизге айтхан сёзлерини бирине
да тынгыламадыгъыз.
22 Ол себепден, билип къалыгъыз: сиз [Мисирге] кетип анда жашаргъа сюесиз, алай а
анда къылычдан, ачлыкъдан, къыргъан аурууладан ёллюксюз».

Иеремияны Мисирге элтедиле
Алай бла Иеремия аланы Раббий Аллахларыны битеу бу сёзлерин халкъгъа билдирип бошады. Раббий Аллахлары
аны алагъа айтыргъа ийген хар затны айтды.
2 Сора Хошая улу Азария, Къареах улу
Иоханан эмда битеу хыны адамла Иеремиягъа: «Ётюрюк айтаса! Раббий Аллахыбыз сени бизге: “Кетип Мисирде жашамагъыз”, –
деп айтыргъа иймегенди.
3 Бизни ёлтюрсюнле неда Бабилге жесир
этип сюрсюнле деп, бизни халдеялыланы
къолларына берир ючюн Нерия улу Барук сени бизге къажау къозгъайды», – деген эдиле.
4 Алай бла Къареах улу Иоханан, битеу
аскер таматала эмда битеу халкъ, Раббийни
Яхуда жеринде къалсынла деп, алагъа этген
буйругъуна тынгыламадыла.
5 Къареах улу Иоханан бла битеу аскер таматала, ала кёчюрюлген къыралладан къайтып Яхуданы жеринде жашаргъа келген, Яхуданы сау къалгъан халкъын алып кетдиле.
6 Бегеуюллени таматалары Небузарадан,
Шафан улу Ахикамны жашы Гедалиягъа
аманат этген битеу эркишилени да, къатынланы да, сабийлени да, патчахны къызларын да, Иеремия файгъамбарны бла Нерия
улу Барукну да алып кетдиле.
7 Ала Раббийни сёзюне тынгыламай Мисирге кетдиле. Сора Тахпанхес шахаргъа келип тохтадыла.
8 Тахпанхесде Раббийден Иеремиягъа бу
сёз келди:
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9 «Яхудалыла кёре тургъанлай къолунга
уллу ташла ал, аланы Тахпанхесде фыргъауунну тоханасына кирген жеринде, кирпич
жолну тюбюндеги топуракъгъа кёмюп къой.
10 Сора алагъа былай айт: Исраилни Аллахы, толу Къудуретли Раббий былай айтады:
“Ма, Мен къулуму, Бабилни патчахы Набуходоносорну былайгъа келтирип, аны тахтасын, бу топуракъгъа кёмюлген ташланы
юсюнде саллыкъма. Набуходоносор кесини аламат чатырын бу ташланы юслеринде
къурлукъду.
11 Ол келип Мисирни жерин халек этерикди. Ёлюмге буюрулгъанла – ёллюкдюле,
жесирге буюрулгъанла – жесирге кетерикдиле, къылычха буюрулгъанла – къылыч бла
ёлтюрюллюкдюле.
12 Мисирни тейрилерини юйлерин от салып кюйдюрлюкдю, идолларын алып кетерикди. Сюрюучю кийимлерине жабышхан
битлени къалай къагъып тюшюре эсе да,
Набуходоносор да Мисирни алай тазаларыкъды. Андан сора андан сау-саламат кетерикди.
13 Мисирде кюнню тейрисине табыныучу
жерни сын ташларын ууатырыкъды, Мисирни тейрилерини юйлерин от салып кюйдюрлюкдю”».

Идоллагъа табыныучулагъа палах
Мисирни Мигдол, Тахпанхес, Ноф шахарларында бла Патросну жеринде
жашагъан битеу яхудалыланы юслеринден
Раббийден Иеремиягъа бу сёз келген эди:
2 Исраилни Аллахы, толу Къудуретли Раббий былай айтады: «Мен Иерусалимге бла
Яхуданы битеу шахарларына келтирген битеу палахланы сиз кёргенсиз. Ма энди ала
бош къалгъандыла, алада бир киши да жашамайды.
3 Нек десегиз ала не кеслери, не сиз, не
аталарыгъыз танымагъан башха тейрилеге
табынып, алагъа ариу ийисли затла келтирип, этген аманлыкълары бла Мени чамландыргъандыла.
4 Мен сизге файгъамбар къулларымы кёп
кере жиберип: “Мен кёрюп болмагъан, ол
жийиргенчли ишни этмегиз”, – деп, айтдырып тургъан эдим.
5 Алай болгъанлыкъгъа, тынгыламай эдиле, къулакъ салмай эдиле, аманлыкъларын-

44

121

дан къайтышмай эдиле. Ала башха тейрилеге къурман келтириулеринден таймай эдиле.
6 Аны себепли, Мен къызгъан чамланыууму тёкдюм; Яхуданы шахарларына, Иерусалимни орамларына ачыуум чыкъды. Ала
бюгюн кёргенигиз кибик оюлгъан, бош
къалгъан жерле болуп къалдыла».
7 Исраилни Аллахы, толу Къудуретли Раббий Аллах былай айтады: «Бу уллу палахны
башыгъызгъа нек келтиресиз? Эрлени, къатынланы, сабийлени, балачыкъланы Яхуданы халкъындан къоратасыз, сизден сау
къалгъан адам боллукъ тюйюлдю.
8 Сиз Мисирде жерлеширге келип, къолларыгъыз этген башха тейрилеге ариу ийисли затла келтирип, Мени чамландырасыз.
Башыгъызгъа палах келтиресиз. Битеу дунияны миллетлерине къаргъышлыкъ, бедишлик болуп къаллыкъсыз.
9 Яхуданы жеринде, Иерусалимни орамларында аталарыгъыз, Яхуданы патчахлары, аланы къатынлары, сиз кесигиз эмда
къатынларыгъыз этген аманлыкъланы унутупму къойгъансыз?
10 Ала бюгюннге дери да бойсунмадыла,
Менден къоркъмадыла. Мен сизге эм аталарыгъызгъа берген законум [Таурат] эм жорукъларым юйретгенча жашамадыла».
11 Ол себепден Исраилни Аллахы, толу Къудуретли Раббий былай айтады: «Сизни башыгъызгъа палах келтирирге, битеу Яхуданы халкъын жокъ этерге бегим этгенме.
12 Мисирде жашаргъа келирге бегим этген, Яхуданы сау къалгъан адамларын къолума аллыкъма. Барысы да Мисирде жокъ
боллукъдула; къылычдан неда ачлыкъдан
ёллюкдюле. Гитчесинден уллусуна дери барысы да къылычдан, ачлыкъдан ёллюкдюле. Къаргъышлы, къоркъунчлу, бедишлик,
ыспассыз боллукъдула.
13 Иерусалимге азап бергеним кибик, Мисирде жашагъанлагъа да къылыч бла, ачлыкъ бла, къыргъан ауруула бла азап берликме.
14 Мисирде жашаргъа келген Яхуданы сау
къалгъан адамларындан бир киши да къутуллукъ тюйюлдю, биреу да сау къалып
Яхудагъа къайтырыкъ тюйюлдю. Яхудагъа
къайтып анда жашаргъа сюе эселе да, къачып къутулгъан бир къауум адамдан башха,
бир киши да къайтырыкъ тюйюлдю».
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15 Аланы къатынлары башха тейрилеге ладан ийис чыгъаргъанларын билген эрле да,
алайда тургъан тиширыула да, Мисирни
Патрос тийресинде жашагъан битеу халкъ
уллу жыйын болуп, Иеремиягъа былай жууап этдиле:
16 «Раббийни аты бла сен бизге айтхан
сёзлеге тынгыларыкъ тюйюлбюз.
17 Этерге айтхан хар затыбызны этмей къоярыкъ тюйюлбюз. Кёкню Бийчесине ладан
кюйдюрлюкбюз; кесибиз, аталарыбыз, патчахларыбыз эмда бийлерибиз Яхуданы шахарларында, Иерусалимни орамларында этгенибиз кибик Кёкню Бийчесини сыйына
чагъыр тёгерикбиз. Ол заманлада биз токъ
эдик, зауукълу эдик, палах кёрмей эдик.
18 Кёкню Бийчесине ладан кюйдюрюуню,
аны сыйына чагъыр тёгюуню къойгъан кюнюбюзден бери къыйынлыкъ сынайбыз,
къылычдан, ачлыкъдан къырылабыз.
19 [Андан сора тиширыула:] Хау, биз Кёкню Бийчесине ладан кюйдюрюп, аны сыйына чагъыр тёгюп турлукъбуз! Анга ушагъан гюттюле биширип, аны сыйына чагъыр тёкгенибизни эрлерибиз билмейми
эдиле?» – деп айтдыла.
20 Ол заманда Иеремия анга алай жууап
берген кишилеге да, тиширыулагъа да, битеу халкъгъа былай айтды:
21 «Сиз, аталарыгъыз, патчахларыгъыз, бийлеригиз, къыралны халкъы Яхуданы шахарларында, Иерусалимни орамларында
ладан кюйдюргенигизни Раббий унутупму
къойгъанды? Хапары жокъмуду?
22 Раббий сизни этген аманлыкъларыгъызгъа, жийиргенчли ишлеригизге андан
кёп тёзалмагъаны ючюн, бюгюн болгъаны
кибик, сизни къыралыгъыз къуу жер, къаргъышлыкъ, адам жашамагъан жер болуп
къалгъанды.
23 Сиз башха тейрилеге ладан кюйдюргенсиз, Раббийге къажау гюнях этгенсиз; Аны
сёзюне тынгылымагъансыз, Аны законун
[Тауратны], жорукъларын, буйрукъларын
тутмагъансыз. Аны себепли бюгюн болгъаны кибик сизни башыгъызгъа бу палах келгенди», – деп сёлешди.
24 Андан сора Иеремия битеу халкъгъа эм
тиширыулагъа: «Раббийни сёзюне тынгылагъыз, эй Мисирде жашагъан яхудалыла,» –
деди.
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25 – Исраилни Аллахы, толу Къудуретли
Раббий былай айтады: “Сиз Кёкню Бийчесине ладан кюйдюрлюкбюз, аны сыйына
чагъыр тёгерикбиз, ант бла берген сёзюбюзню ишексиз толтурлукъбуз, – деп, сиз
да, къатынларыгъыз да айтханыгъызча этгенсиз. Алай бла берген сёзюгюзню тутугъуз!
Антларыгъызны толусунлай толтуругъуз!”
26 Алай болгъанлыкъгъа, Мисирде жашагъан битеу яхудалыла, Раббийни сёзюне
тынгылагъыз: “Ма, Мен Кесими уллу атым
бла ант этеме, – дейди Раббий, – Мисирде
жашагъан яхудалыладан бирлери да мындан арысында Мени атымы ауузуна алып,
‘Раббий Аллахны барлыгъыны хакъы ючюн’,
деп ант этерик тюйюлдю.
27 Мен алагъа ахшылыкъ этер ючюн тюйюл, аланы жояр ючюн къарарыкъма; Мисирде жашагъан яхудалыла барысы да жокъ
болгъунчугъа дери къылычдан, ачлыкъдан
ёллюкдюле.
28 Къылычдан къутулуп Мисирден Яхудагъа къайтханланы саны да бек аз боллукъду.
Мисирде жашаргъа келген Яхуданы халкъындан сау къалгъанла, кимни сёзю толгъанын ол заманда ангыларла: Мени сёзюммю, огъесе аланы сёзлерими.
29 Мен сизге мында, [Мисирде] азап берлигиме илишан кёргюзтюрюкме, – дейди
Раббий, – сора сиз Мени сёзлерими ишексиз толлукъларын билирсиз.
30 Раббий былай айтады: – Яхуданы патчахы Сидкияны жан душманыны – Бабилни патчахы Набуходоносорну къолуна къалай берген эсем да, Мисирни фыргъаууну
Хофраны да жан душманларыны къолларына алай берликме”».

Барукга жапсарыу сёз
Яхуданы патчахы Иошия улу Иоякъымны патчахлыкъ этиуюню тёртюнчю жылында, Нерия улу Барук Иеремия файгъамбар анга айтхан сёзлени китап
чулгъамгъа жазгъандан сора, Иеремия анга
былай айтхан эди:
2 «Эй Барук, Исраилни Раббий Аллахы
санга былый айтады:
3 Сен: “Ой, мен харип! Раббий мени ауруууму юсюне жарсыу къошханды; мен инжилиулеримден онгсуз болгъанма, ырахатлыкъ тапмайма”, – дейсе.
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4 Раббий манга: Барукга былай айт, – дегенди: Раббий былай айтады: “Битеу Яхуданы къыралын бузарыкъма; къурагъанымы
бузарыкъма, орнатханымы тамыры бла къоратырыкъма.
5 [Барук,] сен кесинге уллу зат тилейсе,
тилеме; нек десенг Мен битеу адамлагъа
палах келтирликме, – дейди Раббий, – сени
уа къайры барсанг да жанынгы сау къалдырлыкъма”».

Миллетлеге боллукъ палахла
1. Мисир
Миллетлени юсюнден Раббийден
Иеремия файгъамбаргъа бу сёз келген эди:
2 Мисирни юсюнден: Яхуданы патчахы
Иошия улу Иоякъымны патчахлыкъ этиуюню тёртюнчю жылында, Бабилни патчахы Набуходоносор Эфрат сууну къатында,
Каркемишде, Мисирни патчахы Неко фыргъауунну аскерин хорлагъаныны юсюнден
[муну айт]:
3 «Гитче, уллу да къоруулаучу сауутланы
хазырлап, урушха тебирегиз.
4 Атлы аскер, атланы иерлегиз, атлагъа
минигиз, темир бёрклеригизни кийип тизилигиз, мужураларыгъызны жютю этигиз,
кюбелеригизни кийигиз!
5 Мен не кёреме? Аскер къоркъуп артха
къачады, аланы бек батырлары да хорланнгандыла, артларына къарамай къачып барадыла; хар жанындан къоркъуудадыла, –
дейди Раббий.
6 – Женгил аякълыла да къачаллыкъ тюйюлдюле, кючлюле да къачып къутулаллыкъ
тюйюлдюле. Ала шималда, Эфрат сууну къатында абынып жыгъыллыкъдыла.
7 Нил сууу кибик келген, терк барыучу
сууча къобуп келген бу кимди?
8 Мисирди Нил сууча келген, терк барыучу сууча къобуп келген. Ол: “Kъобуп жер
башын басарыкъма, шахарланы да, алада
жашагъанланы да жокъ этерикме”, – дегенди.
9 Эй атлыла, урушха чабыгъыз, тачанкачыла да, тачанкаларыгъызны уруш этерге
чапдырыгъыз! Эй эфиопиялы, ливиялы батырла, къоруулаучу сауут бла сауутланыгъыз,
лидиялы садакъчыла да садакъ жаяларыгъызны къаты тартыгъыз.
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10 Нек десегиз ол кюн, толу Къудуретли
Иебиз Раббийни кюнюдю. Кесини душманларына жетишдирир ючюн дерт жетдирлик кюнюдю. Къылыч аланы этлерин
ашап тоярыкъды, къанларын – къаннгынчы ичерикди. Нек десегиз толу Къудуретли
Иебиз Раббий шималда, Эфрат сууну къатында къурман хазырлагъанды.
11 Эй Мисирни халкъы, Гиладха бар да
балхам ал! Алай а кёп дарманла бла бошуна
кюрешесе; сен сау боллукъ тюйюлсе.
12 Миллетле сени бедишлик болгъанынгы
эшитгендиле, жер башы сени къычырыгъынгдан толгъанды. Батыр батыргъа тюбегенди, экиси да бирге жыгъылгъандыла».
13 Бабилни патчахы Набуходоносор келип, Мисирге чабыуул этеригини юсюнден
Раббий Иеремия файгъамбаргъа бу сёзню
билдиргенди:
14 «Мисирде билдиригиз, Мигдолда эшитдиригиз, Нофда, Тахпанхесде да эшитдиригиз: “Жеригизде туруп урушха хазырланыгъыз, нек десенг сени тёгерегингдегилени къылыч ашап бошарыкъды,” – деп
айтыгъыз».
15 [Мисир,] сени тейринг Апис нек къачды? Бугъангa нек чыдаялмады? Нек десенг
Раббий аны жерге жыкъды.
16 Ала кёп кере абынып, бир-бирлерини
юслерине жыгъыллыкъдыла эмда: «Туругъуз, зулмучуну къылычындан къачайыкъ,
халкъыбызгъа, журтубузгъа къайтайыкъ», –
дерикдиле.
17 Мисирни патчахы фыргъауун дауурчуду,
ол тап кёзюуню оздуруп ийгенди, – дерикдиле.
18 «Мени Бар Болуп тургъанымы хакъы
ючюн, – дейди Патчах, Аны аты толу Къудуретли Раббийди: – Тауланы араларында
Табор тауу къалай эсе, Кармел тауу тенгиз
жагъасында къалай эсе, сизге келлик киши
да алайды.
19 Эй сиз, Мисирде жашагъанла, хапчукларыгъызны жыйыгъыз, жесирге кетериксиз! Ноф чачыллыкъды, тоналлыкъды, адам
жашамагъан жер болуп къаллыкъды.
20 Мисир бир аламат танады, алай а анга
шималдан сокъур чибин келеди.
21 Аны жалгъа тутулгъан аскерлери асы-

a Апис – Мисирлилени бугъа сыфатлы кюч тейриси.
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ралгъан семиз танала кибикдиле. Ала да
артха айланып къачарыкъдыла, жерлеринде чыдаяллыкъ тюйюлдюле; нек десегиз
аланы жоюлуу кюнлери, азап чегерик заманлары келликди.
22 Душман аскер жууукълашханда Мисир
жилян кибик, сызгъырып къачарыкъды.
Отун жарыучу адамла кибик, анга къажау
балтала бла келликдиле.
23 Аны агъачы бек къалын эсе да, тереклени балтала бла кесип бошарыкъдыла, – дейди Раббий. – Душман аскер мачадан да кёпдю, аны саны жокъду.
24 Мисир бедишлик боллукъду, шимал
халкъны къолуна берилликди».
25 Исраилни Аллахы, толу Къудуретли Раббий былай айтады: «Ма, Мен Но шахарны
тейриси Амонну, фыргъауунну, Мисирни,
аны тейрилерин, патчахларын эмда фыргъаууннга ышаннганланы азапха тюшюрлюкме.
26 Аланы барысын да, аланы ёлтюрюрге
излеген Бабилни патчахы Набуходоносорну къолуна эмда аны къулларыны къолларына берликме. Алай а андан сора, буруннгу замандача, адамла жангыдан Мисирде жашарыкъдыла», – дейди Раббий.
27 «Къоркъма, эй къулум Якъуп, жунчума,
эй Исраил. Нек десенг ма, Мен сени узакъ
жерледен, сени туудукъларынгы да аланы
жесир этген къыралдан къутхарлыкъма.
Якъуп жерине къайтырыкъды эмда тынч,
ырахат жашарыкъды, энди аны бир киши
да къоркъутурукъ тюйюлдю.
28 Къоркъма, эй къулум Якъуп, нек десенг
Мен сени блама, – дейди Раббий. – Мен
сени аланы араларына сюрген битеу миллетлени жокъ этсем да, сени уа жокъ этип къоярыкъ тюйюлме. Санга тюзлюк бла азап берликме; азап бермей а къоярыкъ тюйюлме».

2. Филист
Фыргъауун Газзаны хорлардан алгъа,
Раббий Иеремия файгъамбаргъа филистлилени юсюнден бу сёзню билдирген
эди.
2 Раббий былай айтады: «Ма, шималдан
суула къобуп келедиле. Ала ырхы болуп
къыралны да, аны ичиндеги хар затны да,
шахарланы да, алада жашагъанланы да басарыкъдыла. Ол заманда адамла болушлукъ
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тилеп къычырыкъ этерикдиле, къыралда
жашагъанла хар бири да сарнап жилярыкъдыла.
3 Тёртгюллеп баргъан атланы туякъ тауушларындан, тачанкаланы чапхан тауушларындан, арба чархланы гюрюлдеген тауушларындан атала бурулуп сабийлерине къарарыкъ тюйюлдюле; къолларында къарыу
къаллыкъ тюйюлдю.
4 Нек десегиз филистлилени жокъ этиллик кюнлери келеди. Тирге бла Сидоннга
болушлукъ эталлыкъ сау къалгъанла барысы да жокъ этилликдиле». Раббий Кафтор
[Крит] айрыкамдан келген филистлилени
сау къалгъанларын жокъ этерикди.
5 Газза бушуудан чачын жюлюрюкдю,
Ашкалонну тили тутулуп къаллыкъды. Эй,
тюзде сау къалгъанла, не заманнга дери кесигизге жарала салып турлукъсуз?
6 Ах, Раббийни къылычы! Не заманнга
дери тохтамай кесип турлукъса? Къынынга
къайт! Тын, тохта!
7 Алай болгъанлыкъгъа, Раббий анга Ашкалонну бла тенгиз жагъасын аямай кесерге
буйрукъ бергенди, сора ол къалай тохтасын?

3. Моаб
Моабны юсюнден Исраилни Аллахы, толу Къудуретли Раббий былай
айтады: «Небону башына палах! Ол бош
къаллыкъды. Кириятайим айыплы болуп
къолгъа тюшерикди. Мизгаб айыплы болуп
ууатыллыкъды.
2 Моабны энди махтауу къалмагъанды;
Хешбондаa анга къажау аман ниет этгендиле: “Келигиз, бу Моабны миллетлени арасындан жокъ этейик”, – дедиле. Эй Мадменa, сен да тынарыкъса: къылыч сени
ызынгдан сюрлюкдю.
3 Хоронайимден къычырыкъ-сыйыт эшитилликди: “Шахар чачылып, саулай оюлду!” – дерикдиле.
4 Моаб ууатыллыкъды, аны сабийлерини
жилягъанлары эшитилликди.
5 Жиляй-жиляй Лухитге ёрлеп барадыла;
Хоронайимден энишге тюшген жолда да,
чачылыуларына къычырыкъ этип жилягъанлары эшитиледи.
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a Чюйютча Хешбон “аман ниет”, Мадмен а “тыныу”
деген магъананы тутады.

6 Къачыгъыз, жанларыгъызны къутхарыгъыз! Къум тюздеги кийик эшекча къачыгъыз.
7 Сен этген ишлеринге бла байлыгъынга
ышаннганынг ючюн, жесирге тюшериксе.
[Сени тейринг] Кемош да дин къуллукъчулары бла эмда бийлери бла бирге жесир болуп кетерикди.
8 Раббий айтханча жокъ этиучю хар шахаргъа келликди, бир шахар да къутуллукъ
тюйюлдю, ёзен жоюллукъду, тюз жер да
бош къаллыкъды.
9 Моабны сабанларына туз къуюгъуз, ала
къаран къалсынла. Аны шахарлары бош
къаллыкъдыла, алада бир киши жашарыкъ
тюйюлдю.
10 Налат болсун Раббийни ишин хылымылы этген адамгъа! Аны къылычын къан
тёгюуден тыйгъан адамгъа налат болсун!»
11 Моаб жашлыгъындан бери къоркъуусуз
жашагъанды, ол тюбюне чёкген чагъыр
кибик тынч тургъанды, бир сауутдан бир
сауутха къуюлмагъанды, кёчюрюлген да
этмегенди. Ол себепли аны татыуу тюрленмегенди, ийиси бузулмагъанды.
12 «Ол себепден, Мен Моабха аны бир сауутдан бир сауутха къуюучу адамла иерик
кюнле келедиле, – дейди Раббий. – Аны
къуюп бошалтырыкъдыла, сауутларын бошалтып, къошунларын муру-чуру этерикдиле.
13 Исраилни халкъы Бейтелге ышаннганлары ючюн къалай айыплы болгъан эселе
да, Моаб да Кемош тейриге ышаннганы
ючюн алай айыплы боллукъду.
14 Сиз: “Биз жигит адамлабыз, урушха хазыр аскерлебиз”, – деп къалай айтасыз?
15 Моабны да, аны шахарларын да жер бла
тенг этерик душман келеди, аны сайлама
жашлары союлургъа кетерикдиле, – дейди
Патчах, Аны аты толу Къудуретли Раббийди.
16 – Моабны жоюлуу къысха заманда келликди, анга палах жуукълашып келеди.
17 Аны битеу къоншулары анга жарсыгъыз,
аны атын билгенле да: “Къудурет асасы, махтау таягъы къалай сынып къалды!” – дегиз.
18 Эй, Дибон шахарда жашагъанла, уллулугъугъузну бийигинден энишге тюшюгюз,
къуру топуракъгъа олтуругъуз! Нек десенг
Моабны жер бла тенг этген санга да къажау
келликди, къалаларынгы бузарыкъды.
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19 Эй, Ароерде жашагъанла, жол жанында
туруп сакълагъыз, къачып баргъан кишилеге да, къачып къутулгъан къатынлагъа да:
“Не болгъанды?” – деп соругъуз.
20 Моаб айыплы болгъанды, ууатылгъанды, жиляп сыйыт этигиз! Моабны бош къалгъанын Арнон сууунда билдиригиз.
21 Тюз жердеги шахарлагъа сюд келгенди:
Холаннга, Яхсагъа, Мефаатха,
22 Дибоннга, Небогъа, Бейт-Диблатайимге,
23 Кирятайимге, Бейт-Гамулгъа, Бейт-Меоннга,
24 Керийотха, Босрагъа, Моабны битеу
узакъ-жуукъ шахарларына – сюд келгенди.
25 Моабны мюйюзю кесилгенди, къолу сыннганды», – дейди Раббий.
26 Моабны эсиртигиз, нек десегиз ол кесин Раббийден уллу кёргенди. Моаб кесини къусханында аунарыкъды, кеси да хыликкелик боллукъду.
27 Моаб, сен Исраилни хыликке этмейми
эдинг? Исраил тонаучуланы араларындамы
тутулгъанды да, сен аны юсюнден сёз айтып башлагъанынглай башынгы нек силкиндиресе?
28 Эй, Моабда жашагъанла, шахарларыгъызны къоюп, къаялада жашагъыз, дорбун
аллында кеслерине уя этиучю кёгюрчюнле
кибик болугъуз.
29 Моабны чексиз ёхтемлигин, уллу кёллюлюгюн, кётенлилигин, махтанчакълыгъын, жюрегини эсириклигин биз эшитген
эдик.
30 «Моабны уятсызлыгъын Мен билеме, –
дейди Раббий, – аны махтаннганы да, этген
ишлери да бошунадыла».
31 Ол себепден, Моабха жилярыкъма, битеу Моабха сыйыт этерикме; Кирхаресни
халкъына жиляу этерикме.
32 Эй, Сибманы жюзюм тереги, Мен Язерге жилягъанымдан кёп санга жиляйма.
Сени бутакъларынг Ёлю тенгизни озуп,
Язер шахаргъа дери жете эдиле; алай болгъанлыкъгъа, жокъ этиучю сени жайгъы
кёгетлеринги да, бишген жюзюмюнгю да
жокъ этди.
33 «Моабны терек бахчаларындан, сабанларындан къууанчлыкъ, сюйюнчлюк жокъ
болгъанды. Жюзюм сыгъыучу орунларындан чагъыр агъыуну Мен тохтатханма; бир
киши да къууанч жырла жырлап жюзюм эз-
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мейди. Къычырыкъ барды, алай а къууанч
къычырыкъ тюйюлдю.
34 Хешбон бла Элале шахарланы адамлары жиляйдыла; аланы жилягъанлары Яхсагъа дери эшитиледи, Соардан Хоронайимге
бла Эглат-Шелишиягъа дери эшитиледи.
Нимримни суулары окъуна къуругъандыла.
35 Моабда идоллагъа табыныучу дуппурлада къурман этиучюлени, тейрилерине ладан кюйдюрюучюлени жокъ этерикме», –
дейди Раббий.
36 Аны ючюн Мени жюрегим Моабха сыбызгъы кибик таралады; Кир-Хересетни
халкъына Мени жюрегим сыбызгъы кибик
таралады, нек десенг къолгъа жыйгъан байлыкълары учуп кетди.
37 Хар бирини башы жюлюнюпдю, сакъалы къыркъылыпды, барысыны да къоллары
сыдырылыпдыла, беллерине зыбыр чепкен
къысылыпды.
38 «Моабны битеу юй башларындан бла
майданларындан жаланда жиляу келеди.
Нек десегиз Мен Моабны жараусуз къошун
сауутну ууатханча ууатханма», – дейди Раббий.
39 «Моаб къалай ууатылып къалды! Хорланып, къалай айыплы болуп къалды!» – деп
жиляйдыла. Моаб битеу аны тёгерегиндегилеге хыликкелик, уллу къоркъуу болуп
къалгъанды.
40 Раббий былай айтады: «Къарагъыз! Душман къуш кибик учуп келип, къанатларын
Моабны юсюне жаярыкъды.
41 Моабны шахарлары ууучланырыкъдыла, къалалары къолгъа тюшерикдиле. Ол
кюн Моабны аскерчилерини жюреклери
къозлау азап чекген къатынны жюрегича
болуп къаллыкъдыла».
42 Моаб халкъланы санындан жокъ этилликди, нек десегиз ол ёхтемлик бла Раббийге къажау тургъанды.
43 «Эй Моабны халкъы, сен уллу къоркъуугъа, уругъа, тузакъгъа тюшериксе!» – дейди
Раббий.
44 Къоркъуудан къачхан – уругъа жыгъыллыкъды, урудан чыгъып къачхан – тузакъгъа тюшерикди, нек десегиз Мен Моабны
башына азап берлик жылымы келтирликме, – дейди Раббий.
45 – Хешбону ауанасында къачхынчыла онгсуз болуп тохтагъандыла. Алай а Хешбон-
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дан от, Сигонну ортасындан ёртен чыкъды;
моаблыланы мангылайларын, къозгъалгъан
ёхтем адамларыны башларын кюйдюрюп
жокъ этди.
46 Палах санга, эй Моаб! Кемошну халкъы
жокъ болду, уланларынг кёчюрюлдюле,
къызларынг да жесир болуп кетдиле.
47 Алай болгъанлыкъгъа, келлик заманда
Моабны жесирликден къайтарып, эски жерине келтирликме», – дейди Раббий. Моабха этилген хукму былайда ахырына келеди.

4. Аммон
Раббий Аммонлуланы юсюнден былай айтады: «Исраилни сабийлери
жокъмуду? Аны туудукълары жокъмуду?
Алай эсе сиз, Милкомгъа табыныучула, Гадны мюлкюн къолуна нек жыйгъансыз? Милкомну халкъы Гадны шахарларында нек
жашайды?
2 Ол себепден, – дейди Раббий, – аммонлуланы Рабба шахарларына къажау уруш
къычырыкъ эшитдирлик кюнлерим келедиле. Рабба таш тёбе болуп къаллыкъды, аны
эллери отха берилликдиле. Алай бла Исраил, аны мюлкюн къолларына жыйгъанланы мюлклерин къолуна жыярыкъды, – дейди Раббий.
3 – Къычырыкъ этип жиля, эй Хешбон!
Ай, шахар бош къалгъанды! Эй Раббаны
къызлары, сарнап жилягъыз! Зыбыр чепкен
кийигиз. Къабыргъаланы арасында арыбери къачыгъыз, нек десегиз Милком дин
къуллукъчулары бла эм бийлери бла бирге
жесир болуп кетерикди.
4 Ёзенлеринг бла нек махтанаса, эй антын бузгъан халкъ? Хазналарынга ышанып:
“Манга ким чабыуул этерикди?” – дейсе.
5 Ма, Мен битеу тёгерегингдегиледен
санга къоркъуу келтирликме – дейди, толу
Къудуретли Иебиз Раббий. – Хар биригиз
ары-бери къысталлыкъсыз, къачханланы
бир киши да жыярыкъ тюйюлдю.
6 Алай а андан сора аммонлуланы жесирликден къайтарып, эски жерлерине келтирликме», – дейди Раббий.
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5. Эдом
7 Толу Къудуретли Раббий Эдомну юсюн-

ден былай айтады: «Теман шахарда энди
билим жокъмуду? Акъыллы кишиледе оноу

къалмагъанмыды? Аланы акъылманлыкълары таркъайыпмы къалгъанды?
8 Эй, Дедан шахарда жашагъанла, артха
къачыгъыз, дорбунлада бугъугъуз, нек десегиз Мен Эсаугъа азап салгъан заманымда
аны башына палах келтирликме.
9 Жюзюм жыйыучула бахчанга кирселе
эди, бутакълада бираз жыйылмагъан жюзюм чопал къалдырмазмы эдиле? Кече гудучула келселе эди, алагъа кереклиси чакълы бир урламазмы эдиле?
10 Мен а Эсауну битеу болгъан затын аллыкъма. Мен аны битеу букъдургъан жерлерин ачарыкъма, ол кесин жашыраллыкъ
тюйюлдю. Аны туудукълары да, къарындашлары да, къоншулары да ёлтюрюллюкдюле. Кеси да жокъ боллукъду.
11 Ёксюз сабийлеринги къой, Мен аланы
жашатырыкъма, сени башсыз къатынларынг да Манга ышансынла».
12 Раббий былай айтады: «Азап аякъны
ичерге тийишли болмагъанла да ичмей
къаллыкъ тюйюлдюле, сен а азап чекмейми
къаллыкъса? Угъай, азап чекмей къаллыкъ
тюйюлсе, азап аякъны ичериксе.
13 Атым бла ант этеме, – дейди Раббий, –
[Ара шахарынг] Босра къоркъунчлу, хыликкелик, къуу жер эмда къаргъышлыкъ болуп
къаллыкъды, аны тёгерегиндеги битеу элле
да ёмюрге да оюлуп къаллыкъдыла».
14 Мен Раббийден бир хапар эшитдим:
миллетлеге жиберилген хапарчы: «Эдомгъа
къажау барыргъа жыйылыгъыз, урушха хазырланыгъыз!» – дейди.
15 «Ма, Мен сени миллетле арасында гитче этерикме, адамла сени сансыз этерикдиле.
16 Сени къоркъутуучу халынг эмда сени
жюрегинги ёхтемлиги сени терилтгендиле.
Сен къая жарылгъанлада жашайса, дуппурланы башларын къолунгда тутаса. Алай
болгъанлыкъгъа, уянгы къуш кибик бийикде салсанг да, андан окъуна энишге атарыкъма сени, – дейди Раббий.
17 – Эдом къоркъунчлу боллукъду; аны
къаты бла озгъан хар адам, анга келген палахланы кёргенинде сейирсинип сызгъырлыкъды.
18 Содом бла Гомора эм аланы тёгереклериндеги элле къалай жер бла тенг этилген
эселе, – дейди Раббий, – аны кибик анда
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да бир киши жашарыкъ тюйюлдю, анда инсан жерлеширик тюйюлдю.
19 Иордан сууну жагъасындагъы къалын
агъачындан, ахшы сугъарылгъан жайлыкълагъа чыкъгъан аслан кибик, Мен да Эдомну халкъын мычымай журтундан алай
къыстарыкъма. Анга башчыгъа сайлагъан
адамымы саллыкъма. Манга ушагъан бармыды? Менден жууап даулаяллыкъ бармыды? Манга къажау тураллыкъ сюрюучю
бармыды?»
20 Алай бла Раббий Эдомгъа къажау не
белгилегенин, Теманда жашагъанлагъа къажау не мураты болгъанын эшитигиз: «Душман Эдомну сюрюулеринден эм гитчелерин
алып кетерикди. Эдомну халкъыны этгенлери ючюн жайлыкълары къуу жер болуп
къаллыкъдыла.
21 Аланы жыгъылгъанларыны гюрюлдегенинден жер башы титирерикди, жыгъылгъан тауушлары Къамиш тенгизге дери
эшитилликди.
22 Душман, къуш кибик учуп келип, къанатларын Босрагъа къажау жаярыкъды. Ол
кюн Эдомлу аскерлени жюреклери, къозлау азабы чекген къатынны жюреги кибик
болуп къаллыкъды».

6. Дамаск
юсюнден: «Хама бла Арпад
айыплы боллукъдула, нек десегиз аман хапар эшитип ала мудах болгъандыла; шош
туралмагъан тенгиз кибик тынчайыргъа
болалмайдыла.
24 Дамаск къарыусуз болду эмда къачып
тебиреди; аны къоркъуу алды; къозлагъан
къатынны къыйналгъаны кибик, аны ачыу
эм ауруу тутду.
25 Мени къууандыргъан махтаулу шахар
къоюлуп къалмадымы?
26 Алай бла аны жаш тёлюсю орамлада ёлтюрюллюкдю, битеу аскерчилери да ол кюн
жоюллукъдула, – дейди толу Къудуретли
Раббий.
27 – Дамаскны къабыргъаларын отха берликме, Бен-Хададны тоханаларын кюйдюрюп жокъ этерикме».
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ны юсюнден Раббий былай айтады: «Туругъуз, Кедаргъа къажау уруш этигиз, кюн
чыгъышны халкъын жокъ этигиз!
29 Аланы чатырларын бла къой сюрюулерин аллыкъдыла, чатыр жабыуларын, битеу
хапчукларын, тюелерин алып кетерикдиле.
Адамла: “Хар жер уллу къоркъуудады”, –
деп къычырлыкъдыла алагъа.
30 Къачып кетигиз, терен жерледе бугъугъуз, эй Хасорда жашагъанла! – дейди Раббий. – Нек десегиз Бабилни патчахы Набуходоносор сизге къажау ниет этгенди эмда
сизни хорларгъа хыйла план салгъанды.
31 Туругъуз, къайгъысыз ырахат жашагъан
миллетге къажау барыгъыз, – дейди Раббий. – Аны шахар къабакълары, къабыргъалары жокъду, ала къазакъ кетип жашайдыла.
32 Аланы тюелерин алып кетерикдиле, сансыз кёп сюрюулерин да сюрюп чачарыкъдыла; къулакъ жанларын къыркъыучуланы
тёрт жанына чачарыкъма, хар жанындан
палах келтирликме аланы башларына, –
дейди Раббий.
33 – Хасор – чакъанла жашагъан жер, ёмюрлюк къум тюз болуп къаллыкъды; анда бир
киши жашарыкъ тюйюлдю, инсан анда жерлеширик тюйюлдю».

8. Элам

23 Дамаскны

34 Яхуданы

патчахы Сидкияны патчахлыкъ этиуюню башланнганында, Раббийни
Иеремия файгъамбаргъа Эламны юсюнден
билдирген сёзю:
35 Толу Къудуретли Раббий былай айтады:
«Къарагъыз, Мен Эламны садакъ жаясын,
аны баш кючюн ууатырыкъма.
36 Мен Эламгъа кёкню тёрт къыйырындан
тёрт жел жиберликме, аны халкъын тёрт
жанына чачарыкъма, Эламлы жесирле бармагъан бир миллет да къаллыкъ тюйюлдю.
37 Душманларыны аллында, аны жан душманларыны аллында Эламны ууатырыкъма.
Башларына палах келтирликме, къызгъан
чамланыууму кёргюзтюрюкме, – дейди Раббий. – Аланы саулай жокъ этгинчиге дери
ызларындан къылычымы жиберликме.
38 Эламда тахтамы саллыкъма, Эламны
7. Кедар бла Хасор
патчахын бла бийлерин жокъ этерикме, –
28 Бабилни патчахы Набуходоносор хор- дейди Раббий.
39 – Алай болгъанлыкъгъа, келлик заманлагъан Кедарны бла Хасор патчахлыкъла-
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10 Халдеяны байлыгъы душманны къолуда Эламны жангыдан журтуна къайтарлыкъма», – дейди Раббий.
на тюшерикди; аны чачханла ырысхыдан
тоярыкъдыла, – дейди Раббий.
9. Бабил
11 – Эй, Мени жерими чачханла! Сиз къууРаббий Бабилни бла Халдеяны же- ана эдигиз, сюйюне эдигиз; ындыргъа ычрини юсюнден Иеремия файгъам- хыннган тана кибик, къууаннгандан кирбарны юсю бла билдирген сёз:
пилдей эдигиз, ажир кибик кишней эдигиз.
2 «Миллетле арасында эшитдирип, хапар
12 Сизни анагъыз уллу айыпха тюшерикбилдиригиз! Байракъ кётюрюп эшитдири- ди, сизни тапхан къатынны бети къызаргиз, бир затны да жашырмагъыз! “Бабил лыкъды. Бабил миллетлени эм сыйсызы,
къолгъа алынырыкъды, аны тейриси Бел къум тюз, къуу жер, аулакъ болуп къалбедишлик боллукъду, тейриси Мардук ууа- лыкъды».
13 Раббийни чамланыуундан Бабил киши
тыллыкъды, таш суратлары бедишлик боллукъдула”, – идоллары муру-чуру боллукъ- жашамагъан, бош къалгъан жер болуп къаллыкъды. Бабилни жаны бла озгъанланы
дула, – дегиз.
3 Нек десегиз Бабилге къажау шималдан бары да, аны алгъан жараларын кёргенде
бир миллет келликди, аны къыралын къуу сейирсинип сызгъырлыкъдыла.
14 Эй садакъчыла, Бабилни тёгерегинде
жер этерикди. Анда бир киши да жашарыкъ
тюйюлдю, адамла да, хайыуанла да къачып уруш этерге тизилип хазырланыгъыз! Анга
кетерикдиле.
окъларыгъызны атыгъыз, окъларыгъызны
4 Ол кюнледе, ол заманда, – дейди Раб- аямагъыз! Нек десегиз ол Раббийге къажау
бий, – Исраилни халкъы бла Яхуданы хал- гюнях этгенди.
15 Хар жанындан анга уруш къычырыкъ
къы бирге келликдиле; жиляй-жиляй келип
кеслерини Раббий Аллахларын излерик- этигиз! Бабил хорланды, къалалары бузулдула, къабыргъалары оюлдула. Нек десегиз
диле.
5 Бетлерин Сионнга бурлукъдула, ары бар- бу Раббийни дерт жетдириуюдю. Бабилге
гъан жолну сорлукъдула, ёмюрлюк, унутул- дерт жетдиригиз. Ол къалай этген эсе, анга
мазлыкъ кесамат бла Раббий бла байламлы алай этигиз.
16 Урлукъ сепгенни да, оракъ оргъанны да
болургъа келликдиле.
6 Мени халкъым жоюлгъан къойла кибик- Бабилден кетеригиз. Зулмучуну къылычынди; аланы сюрюучюлери аланы тюз жолдан дан къоркъуп хар ким кесини халкъына
тайдыргъандыла, аланы таулагъа къууп къыс- къайтсын, кесини къыралына къачсын.
17 Исраил асланла къууалагъан чачылгъан
тагъандыла; таулада, дуппурлада ауара болуп айланнгандыла, кеслерини ыстауатла- сюрюудю. Алгъын аны Ассирияны патчахы
рын унутхандыла.
ашагъанды, андан сора Бабилни патчахы
7 Аланы ким тапса ашайды. Аланы душ- Набуходоносор аны сюеклерин ууатханды.
18 Ол себепден, Исраилни Аллахы, толу
манлары: “Биз терс тюйюлбюз, нек десегиз
ала кеслерини отлаулары болгъан Раббий- Къудуретли Раббий былай айтады: «Ма,
ге, аталары ышаннган Раббийге къажау гю- Мен Ассирияны патчахына къалай азап берген эсем, Бабилни патчахына бла аны къынях этгендиле”, – дей эдиле.
8 Бабилден къачып къутулугъуз! Халдея- ралына да алай азап берликме.
19 Исраилни жангыдан отлаууна къайтарны къыралындан кетигиз, сюрюуню аллыкъма, ол Кармелде, Башанда отларыкълында баргъан эркеч кибик болугъуз.
9 Нек десегиз Мен бир-бирлери бла ке- ды; Эфрайимни бла Гиладны тау жерлеринлишген уллу миллетлени шимал жерледен де сюйгени къадар ашап тоярыкъды.
20 Ол кюнледе, ол заманда, – дейди Рабкъозгъап, Бабилни юсюне келтирликме.
Ала Бабилге къажау уруш этерге тизиллик- бий, – Исраилни терслигин излерикдиле,
диле, аны шималдан къолгъа аллыкъдыла. алай а табарыкъ тюйюлдюле; Яхуданы гюАланы окълары уста урушчуну окълары няхларын да излерикдиле, алай а табарыкъ
кибикдиле, жангыз бири да бош къайт- тюйюлдюле. Нек десегиз сау къалдырлыкъларымы гюняхларын кечерикме.
майды.
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21 Меретайимa къыралгъа, Пекоддаа жашагъанлагъа чабыуул этигиз. Аланы къуууп
ёлтюрюгюз, тамырлары бла жокъ этигиз, –
дейди Раббий. – Мен сизге этерге буюргъанланы барысын да этигиз.
22 Къыралда уруш, уллу бузулуу таууш эшитиледи.
23 Дунияны салтасы къалай ууатылып, муру-чуру болуп къалды! Бабил миллетлени
арасында къалай палахха тюшюп къалды!
24 Санга тузакъ салгъанма, эй Бабил, сен
билмегенлей тузагъыма тюшгенсе. Раббийге къажау тургъанынг ючюн тутулуп, жесир
болгъанса».
25 Раббий Кесини сауут асырагъан жерин
ачып, Кесини чамланыууну сауутларын чыгъаргъанды. Толу Къудуретли Иебиз Раббийни Халдея къыралда этерик иши барды.
26 Бабилге хар жерден чабыуул этигиз,
аны кюфлерин ачыгъыз, аны хапчюклерин
мирзеу жыйгъанча жыйыгъыз, андан бир
зат да къалдырмай толусунлай жокъ этигиз.
27 Аны битеу аскерчилерин ёлтюрюгюз,
ала бугъала кибик союлургъа кетсинле! Алагъа палах! Нек десегиз аланы кюнлери, азап
чегерик заманлары келгенди.
28 Тынгылагъыз! Раббий Аллахыбызны дерт
жетдиргенин, Кесини табыныучу юйю ючюн
дерт жетдиргенин Бабилден къачып къутулгъанла Сионда билдиредиле.
29 Садакъчыланы, садакъ жая тартханланы Бабилге къажау турургъа чакъырыгъыз,
тёгерегинден къуршалагъыз, андан бир киши да къачып къутулмасын. Аны этген
ишлерине кёре, анга тийишлисин беригиз.
Ол къалай этген эсе, анга алай этигиз, нек
десегиз ол Раббийге, Исраилни Сыйлысына къажау туруп, кесин уллудан кёргенди.
30 Аны ючюн аны жаш адамлары аны орамларында жыгъылып къаллыкъдыла, битеу
аскерчилери ол кюн къырыллыкъдыла, –
дейди Раббий.
31 – Ма, Мен санга къажаума, эй ёхтем! –
дейди, толу Къудуретли Иебиз Раббий. –
Нек десенг сени кюнюнг, санга азап берлик
заманым келгенди.
32 Ёхтем [Бабил] абынып жыгъыллыкъды,
аны бир киши да къобарлыкъ тюйюлдю;

a Меретайим: «эки къат къозгъалыу», Пекод а: «азап»
деген магъананы тутады.
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аны шахарларын отха берликме, аны битеу
тёгерегин кюйдюрюп жокъ этерикди».
33 Толу Къудуретли Раббий былай айтады:
«Исраилни халкъы да, Яхуданы халкъы да
унукъдурулуп турадыла. Аланы жесир этгенле аланы къаты тутуп турадыла, аланы
эркин этерге сюймейдиле.
34 Алай болгъанлыкъгъа, аланы Жулуучу
кючлюдю, Аны аты толу Къудуретли Раббийди. Ол аланы ишлерине къарарыкъды;
аланы жерлерин тынчайтырыкъды, Бабилде
жашагъанланы уа тынчлыкъсыз этерикди.
35 «Халдеялылагъа къажау къылыч келсин! – дейди Раббий, – Бабилде жашагъанлагъа, Бабилни бийлерине, аны акъылманларына къажау къылыч келсин!
36 Аланы таш салыучуларына къажау къылыч келсин! Ала акъылдан шашып къаллыкъдыла. Аны аскерчилерине къажау къылыч келсин! Ала да къоркъгъанларындан
шашып къаллыкъдыла.
37 Аны атларына, тачанкаларына, аланы
араларындагъы башха миллетли аскерчилеге къажау къылыч келсин! Ала барысы да,
къатын кибик къоркъакъ болуп къаллыкъдыла. Аны хазналарына къажау къылыч
келсин! Ала тоналып чачыллыкъдыла.
38 Аны сууларына къургъакълыкъ келсин!
Суулары къурурукъдула. Нек десегиз Бабил
идолланы къыралыды, къоркъунч идолланы хатасындан аны халкъы тели болуп
къалгъанды.
39 Анда аулакъдагъы жаныуарла, чакъанла,
байкъушла жашарыкъдыла, энди анда ёмюрге да инсан жашарыкъ тюйюлдю, тукъумдантукъумгъа анда киши жерлеширик тюйюлдю.
40 Мен Аллах, Содомну бла Гомораны эмда аны тёгерегиндеги эллени жер бла тенг
къалай этген эсем, – дейди Раббий, – анда
да алай, бир киши жашарыкъ тюйюлдю,
анда инсан жерлеширик тюйюлдю.
41 Ма, шималдан бир халкъ келеди, дунияны къыйырларындан бир уллу миллет бла
бир кёп патчахла къобуп келедиле.
42 Къолларында садакъ бла сюнгю тутуп
келедиле. Ала къаты жюрекли, жазыкъсынмаучу адамладыла. Атлагъа минип келедиле, аланы тауушлары гюрюлдеген тенгиз
кибикди. Урушха хазырланнган аскерчиле
санга къажау тизилликдиле, эй Бабилни
халкъы.
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43 Бабилни патчахы аланы хапарларын
алгъа эшитгенди, аны къолларында къарыу
къалмагъанды. Къозлагъан къатын кибик,
аны ачыу бла ауруу алгъанды.
44 Иорданны жагъасындагъы къалын агъачларындан чыгъып, ахшы сугъарылгъан жайлыкълагъа келген аслан кибик, Мен да Бабилни халкъын мычымай журтундан къууарыкъма, сайлагъан адамымы анга оноучу
этерикме. Манга ушагъан бармыды? Менден жууап даулаяллыкъ бармыды? Манга
къажау тураллыкъ сюрюучю бармыды?»
45 Алай бла Раббий Бабилге къажау не белгилегенин, Халдея къыралгъа къажау не мураты болгъанын эшитигиз: «Душман аны
сюрюулеринден эм гитчелерин да алып
кетерикди; Бабилни халкъыны хатасындан
жайлыкълары къуу жер болуп къаллыкъдыла.
46 Бабил жоюлду, – деген ауаздан жер титирерикди, аны жыгъылгъаныны тауушу
миллетлени араларында эшитилликди».

Бабилни чачылыуу
Раббий былай айтады: «Ма, Мен Бабилге бла Леб-Къамайдаa жашагъанлагъа къажау жокъ этиучю жел урдурлукъма.
2 Бабилге ындыр суууруучула иерикме;
аны суууруп чачарыкъдыла, аны къыралын
халек этерикдиле. Палах кюнде анга хар
жанындан чабыуул этерикдиле.
3 [Бабилни] садакъчылары садакъ жаяларын тартмасынла, кюбелерин киймесинле.
Аны жаш адамларын аямагъыз, аны битеу
аскерин жокъ этигиз.
4 Халдея къыралда ёллюкле, Бабилни орамларында жаралыла жерге тюшерикдиле».
5 Исраилни бла Яхуданы къыралларында
бары да Исраилни Сыйлысыны аллында
терс эселе да, аланы Аллахлары, толу Къудуретли Раббий, аланы атып къоймагъанды.
6 Бабилден къачыгъыз! Хар ким кеси жанын къутхарсын! Бабилни терслигини хатасындан жокъ болуп къалмагъыз! Нек десегиз бу Раббийни дерт жетдириу заманыды, Ол анга тийишлисин жетишдирликди.
7 Бабил Раббийни къолунда бир алтын
аякъ эди, ол аякъдан битеу дуния ичип эсирген эди. Миллетле аны чагъырын ичгенлеринден тели болуп къалгъан эдиле.
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8 Билмей тургъанлай Бабил хорланып ууатыллыкъды, анга сарнап жилягъыз! Аны жарасына балхам сюртюгюз, сау болур эсе уа.
9 Биз Бабилни сау этерге кюрешдик, алай
а сау болалмады. Къоюгъуз аны, барыбыз
да кеси къыралларыбызгъа къайтайыкъ; нек
десегиз анга этилген хукму кёклеге дери
жетгенди, булутлагъа дери кётюрюлгенди.
10 Раббий бизни тюзлюгюбюзню кёргюзтдю; келигиз, Раббий Аллахыбызны этген
ишлерин Сионда билдирейик.
11 Садакъ окъларыгъызны жютю этигиз,
окъ орунларыгъызны толтуругъуз! Раббий
Мидияны патчахларын къозгъагъанды, нек
десегиз аны мураты Бабилни жокъ этиудю.
Раббий дерт жетдирликди, Кесини табыныучу юйю ючюн дерт жетдирликди.
12 Бабилни къабыргъаларына къажау байракъ кётюрюгюз! Бегеуюллени кёп этигиз,
къалауурланы орунларына салыгъыз, бугъунуп душманны аллын сакълагъыз! Нек десегиз Раббий Бабилни халкъына не этерге
мурат этген эсе, айтханыча алай этерикди.
13 [Эй Бабил,] сен уллу сууланы къатларында жашайса, сени хазналарынг эсепсиз
кёпдюле! Сени ахырынг келди, ёллюк заманынг толду!
14 Толу Къудуретли Раббий Кесини аты
бла ант этгенди: «Бабил, сени мача сюрюуюнден толтургъан кибик, аскерледен толтурлукъма. Ала сени хорлап, къууанч къычырыкъ этерикдиле», – дегенди.
15 Раббий Кесини кючю бла жерни жаратханды, Кесини билими бла дунияны къурагъанды, акъылы бла кёклени жайгъанды.
16 Ол кёкню кюкюретип андагъы сууланы
шоркъулдатады, жерни этегинден булутланы кётюртюп келтиреди, жауун заманда шыбыла этеди, Кесини асыраучу жерлеринден
жел чыгъарады.
17 Хар адам акъылсыз, билимсиз болду, магъадан эритиучю да ишлеген идолу бла кесин
айыплы этеди, нек дегенде ол эритип этген
идол – жалгъан затды, аны жаны жокъду.
18 Ол идол жараусуз, хыликкелик затды,
сюд этилир заман келгенде ала жокъ боллукъдула.
19 Якъупну Аллахы уа аллай тюйюлдю, хар
затны да жаратхан – Олду, Исраил да Ол
сайлагъан юйюрдю. Аны аты – толу Къудуретли Раббийди.
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20 «Сен Мени уруш салтамса, уруш сауутумса. Мен сени бла миллетлени ургъанма,
патчахлыкъланы бузгъанма.
21 Сени бла атланы да, атха миннгенлени
да къыргъанма, сени бла тачанкаланы да,
аланы жюрютгенлени да къыргъанма.
22 Сени бла эр кишилени да, тиширыуланы да, къартланы да, жашланы да, уланланы да, къызланы да къыргъанма.
23 Сени бла сюрюучюлени да, аланы сюрюулерин да, сабанчыланы да, аланы ёгюзлерин да, оноучуланы да, аланы болушлукъчуларын да къыргъанма.
24 Бабилге бла Халдеяда жашагъанлагъа,
аланы Сионнга этген битеу аманлыкълары
ючюн, сизни кёз аллыгъызда дерт жетдирликме, – дейди Раббий.
25 – [Эй Бабил,] сен жоюлуу келтириучю
тауса, сен битеу дунияны бузгъанса, – дейди Раббий. – Мен къолуму санга къажау
кётюрюп, сени къаядан энишге атарыкъма
эмда сени кюйген тау этип къоярыкъма.
26 Сенден мюйюш таш, мурдор таш аллыкъ тюйюлдюле, ёмюрге да бош къалгъанлай турлукъса», – дейди Раббий.
27 Къыралда уруш байракъ кётюрюгюз! Миллетлени арасында сур быргъы согъугъуз!
Миллетлени Бабил бла уруш этерге сауутландырыгъыз. Арарат, Минни, Аскeназ патчахлыкъланы анга къажау чакъырып жыйыгъыз. Анга къажау аскер башчы салыгъыз,
аны юсюне мача сюрюу чакълы атла келтиригиз.
28 Миллетлени – Мидияны патчахларын,
оноучуларын, битеу бийлерин эм аланы
оноуларында болгъан битеу къыралланы
Бабил бла уруш этерге сауутландырыгъыз.
29 Жер къалтырап титирейди; нек десегиз
Раббий Бабилни жерин, адам жашамагъан
бош къалгъан жерге айландырыргъа этген
ниетин толтурады.
30 Бабилни батырлары уруш этиуню къойгъандыла, къалаларында олтуруп турадыла.
Къарыулары тауусулгъанды, къоркъакъ къатынлача болуп къалгъандыла, мекямлары
кюйгендиле, эшик къылычлары сыннгандыла.
31 Бабилни патчахына къуугъунчуну юсюне къуугъунчу, хапарчыны юсюне хапарчы
келеди, аны шахарыны хар жанын ууучлагъандыла деп билдиредиле.
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32 Суулада битеу кёчюуле къолгъа тюшгендиле, къалала кюйдюрюлгендиле, аскерчиле къоркъуп шашхандыла.
33 Исраилни Аллахы, толу Къудуретли Раббий былай айтады: «Бабил халкъы, мирзеуню саламдан айырыучу ындыр кибикди; бир
аздан сора аны орулур заманы келликди».
34 «Бабилни патчахы Набуходоносор бизни чайнап ашагъан эди; бош юй сауут этип
къойгъан эди. Аждагъан кибик бизни жутуп къойгъан эди, иги ашларыбыздан къарынын тойдургъан эди, сора бизни къусуп
ийген эди.
35 Бизге бла жерлешлерибизге этилген зулмулукъ Бабилни башына келсин! – дерикди Сионну халкъы. – Бизни тёгюлген къаныбыз ючюн халдеялылагъа дерт жетдирилсин!» – дерикди Иерусалим.
36 Ол себепден, Раббий былай айтады: «Ма,
Мен сени ишинги жакъларыкъма эм сени
ючюн дерт жетдирликме, Бабилни суу чыкъгъан жерин къурутурукъма, илипинлерин
кесерикме.
37 Бабил таш тёбе, чакъанла жашагъан къоркунчлу эм хыликкелик жер болуп къаллыкъды, анда бир киши да жашарыкъ тюйюлдю.
38 Бабилни адамлары жаш асланлача мёнгюрдерикдиле, аслан балалача хырылдарыкъдыла.
39 Аланы къызышхан заманларында алагъа той этип, барысын да эсиртирикме;
зауукълансынла, сора ёмюрге да уянмазча
жукълап къалсынла, – дейди Раббий.
40 – Аланы къозуланы, къочхарланы, текелени сояргъа элтген кибик сояргъа элтдирликме.
41 Шешакa хорланып къаллыкъды, битеу
дунияны махталгъан шахары жесирге тюшерикди. Башха миллетле Бабилге болгъанны кёргенде къоркъурукъдула.
42 [Душман] Бабилни тенгиз [кибик] басарыкъды, уллу толкъунлача аны жабарыкъды.
43 Аны тёгериндеги шахарла бош къаллыкъдыла, аны жери киши жашамагъан, ичи
бла адам ётмеген къургъакъ аулакъ болуп
къаллыкъды.
44 Бабилни тейриси Белге анда азап берликме, аны жутханларын къусдурлукъма. Эн-

a Шешак: Бабил.
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ди анга миллетле жыйылып келлик тюйюлдюле, Бабилни къабыргъалары оюллукъдула.
45 Эй халкъым, Бабилден чыкъ, Раббийни
жаннган чамланыуундан хар ким къачып
жанын къутхарсын.
46 Сиз къыралда эшитирик хапарладан
къоркъмагъыз, къайгъы этмегиз. Бир жыл
бир хапар эшитилир, экинчи жыл башха
хапар эшитилир; жер башында зулмулукъ
боллукъду, оноучу оноучугъа къажау турлукъду.
47 Ишексиз Мен Бабилни идолларына азап
берлик кюнле келедиле. Битеу къырал айыплы боллукъду, ёлтюрюлгенле къыралны ортасында жерге атылып къаллыкъдыла.
48 Ол заманда кёк да, жер да, аладагъы хар
зат да Бабилни башына келген палахлагъа
къууанырыкъдыла; нек десегиз анга шималдан жокъ этиучюле келликдиле, – дейди Раббий.
49 – Бабил Исраилни адамларын къалай ёлтюрюп атхан эсе, битеу къыралыны адамларын Бабилде алай ёлтюрюп атарыкъдыла».
50 Эй сиз, къылычдан къутулгъанла, къачыгъыз, тохтап турмагъыз! Анда, узакъ жерде, Раббийни эсигизге келтиригиз, Иерусалим да жюреклеригизде болсун!
51 Биз аман сёзле эшитгенибизде уяла эдик,
Раббийни юйюню сыйлы орунларына тыш
къыраллыла кирген заманда, биз сыйсызлыкъгъа тюшген эдик.
52 «Ол себепден, – дейди Раббий, – Мен Бабилни идолларына азап берлик кюнле келедиле, аны битеу къыралында жаралыла
ынычхарыкъдыла.
53 Бабил кёклеге дери окъуна кётюрюлсе
да, кесини къаласын бийикде окъуна бегитсе да, мен анга жокъ этиучю аскер иймей
къоймаз эдим», – дейди Раббий.
54 Бабилден къычырыкъ таууш, Халдеяны
къыралындан уллу чачылыу-оюлуу таууш
эшитиледи.
55 Нек десегиз Раббий Бабилни чачарыкъды, анда уллу ёхтем ауазланы тохтатырыкъды. Душманла тенгиз толкъунлача гюрюлдеп юслерине келликдиле, аланы гюрюлдеген ауазлары эшитилликди.
56 Нек десегиз Бабилге къажау жокъ этиучю аскер келликди; аны жигит аскерчилери жесир боллукъдула, садакъ жаялары

ууатыллыкъдыла; нек десегиз тийишлисин
бериучю Раббий Аллах толусунлай тийишлисин берликди.
57 «Бабилни бийлерин, билгичлерин, оноучуларын, болушлукъчуларын, аны аскерчилерин алай эсиртирикме, ала ёмюрге да
жукълап къаллыкъдыла, уянырыкъ тюйюлдюле», – дейди Патчах, Аны аты толу Къудуретли Раббийди.
58 Толу Къудуретли Раббий былай айтады:
«Бабилни къалын къабыргъалары оюллукъдула, аны бийик къабакълары да кюйдюрюллюкдюле. Халкъланы урунуп кюрешгенлери бошуна, миллетлени къыйынлары
да отха аш болуп къаллыкъды».
59 Яхуданы патчахы Сидкияны патчахлыкъ этиуюню тёртюнчю жылында, аскерини кереклерин таптырыучу баш къуллукъчу Махсея улу Нерияны жашы Сераяa
Сидкия бла бирге Бабилге кетген заманда,
Иеремия файгъамбар Сераягъа бу буйрукъну берген эди.
60 Иеремия Бабилни башына келлик битеу палахланы, Бабилни юсюнден битеу
бу сёзлени бир китап чулгъамгъа жазгъан
эди.
61 Сора Иеремия Сераягъа былай айтхан
эди: «Бабилге келгенинглей битеу бу сёзлени халкъгъа окъургъа унутуп къойма.
62 Сора: “Я Раббий, Сен Бабилни жокъ этеригинги, аны ичинде не адам, не хайыуан
жашамазлыгъын, къыралны ёмюрлюк къуу
жер болуп къаллыгъын айтханса”, – деп айт.
63 Окъуп бошагъанынглай ол китапны бир
ташха байлап, аны Эфрат сууну теренине
атып жибер.
64 Сора былай айт: “Бабил Мен аны башына келтирлик палахладан алай батып
къаллыкъды, энди къобаллыкъ тюйюлдю,
халкъы онгсуз болуп къаллыкъды”». Иеремияны сёзлери муну бла бошаладыла.

Иерусалимни хорланыуу
Сидкия жыйырма бла бир жыллыгъында патчах болгъан эди эмда Иерусалимде онбир жыл патчахлыкъ этген
эди. Аны анасы либналы Иеремияны къызы Хамутал эди.
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a Алай бла Серая, Иеремия файгъамбарны болушлукъчусу Барукну къарындашы эди.

133
2 Иоякъым кибик Сидкия да Раббийни
кёзюне аман кёрюннген затланы эте эди.
3 Ол себепден, Раббий Иерусалимге бла
Яхудагъа чамланып, аланы Кеси бетинден
атып къойгъан эди. Сидкия Бабилни патчахына къажау тургъан эди.
4 Сидкияны патчахлыкъ этиуюню тогъузунчу жылында, онунчу айны онунчу кюнюнде, Бабилни патчахы Набуходоносор
битеу аскери бла Иерусалимни къатына
келип, аны къуршалагъан эдиле. Шахарны
тёгерегинде тёбеле ишлеген эдиле.
5 Сидкия патчахны патчахлыкъ этиуюню
онбиринчи жылына дери Иерусалим къуршаланып тургъан эди.
6 Тёртюнчю айны тогъузунчу кюнюнде
шахарда азыкъ тауусулуп, ач кирген эди,
халкъгъа ашаргъа ётмек табылмай къалгъан
эди.
7 Ол заманда Бабилни аскери Иерусалимни къабыргъасын оюп, тешик этген эди.
Халдеялыла шахарны тёгерегинден къуршалап тургъанлай, Иерусалимни аскерлери, кечегиде патчахны терек бахчасыны
къатындагъы эки хунаны арасындагъы къабакъ бла къачып, Арабагъа баргъан жолгъа
чыкъгъан эдиле.
8 Халдеяны аскери уа Сидкия патчахны
ызындан къууп, аны Иерихон ёзенинде
жетген эдиле. Сидкияны битеу аскери къачып чачылгъан эди.
9 Сидкия патчахны тутуп, Хаматны жеринде болгъан Рибла шахаргъа, Бабилни
патчахына келтирген эдиле. Бабилни патчахы анда анга сюд этген эди.
10 Набуходоносор Риблада Сидкияны кёз
аллында уланларын да, Яхуданы битеу бийлерин да ёлтюртген эди.
11 Сидкияны уа кёзлерин чыгъартып, багъыр сынжырла бла байлатып, Бабилге элтдирген эди. Сидкия ёллюк кюнюне дери
тутмакъде тутулуп тургъан эди.
12 Бабилни патчахы Набуходоносорну патчахлыкъ этиуюню онтогъузунчу жылында, бешинчи айны онунчу кюнюнде, къалауурланы
таматасы, Бабилни патчахыны аскер башчысы Небузарадан Иерусалимге кирген эди.
13 Раббийни юйюн да, патчахны тоханасын да, Иерусалимдеги битеу юйлени кюйдюртген эди, битеу уллу юйлени кюйдюртюп, кюл этдирген эди.
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14 Къалауурланы таматасы башчылыкъ этген халдеялы аскер Иерусалимни тёгерегиндеги битеу къабыргъаланы бузгъан эди.
15 Къалауурланы таматасы Небузарадан
жарлы халкъдан бир къауумларын, шахарда
сау къалгъанланы, Бабилни патчахыны жанына ётген къачхынчыланы бла къолдан
уста адамланы жесир этип, Бабилге кёчюрген эди.
16 Алай а Небузарадан бахчалада, сабанлада ишлерге жарлыладан бир къауумун анда
къалдыргъан эди.
17 Халдеялыла Раббийни юйюндеги жез
чигинжилени, суу ташыучу арбачыкъланы,
жезден ишленнген уллу суу орунну ууатып,
битеу жезни Бабилге элтген эдиле.
18 Табыныучу юйде къуллукъ этерге жюрютюлген челеклени, кюреклени, питил
къысхачланы, тазланы, табакъланы эм битеу башха жез сауутланы алгъан эдиле.
19 Къалауурланы таматасы къуллукъ этерге жюрютюлген гитче тазланы, ладан
кюйдюрюлюучю сауутланы, уллу табакъланы, къазанланы, чырахтанланы, къашыкъланы, чагъыр къуйгъан аякъланы –
алтын эм кюмюш затланы барын да алып
кетген эди.
20 Раббийни юйюне Сюлемен патчах ишлетген эки чигинжи, жезден ишленнген
уллу суу орун, суу орунну тюбюндеги онеки
жез бугъа, суу ташыучу арбачыкъла – ол
жез затланы асыры ауурдан базманда тартыргъа амал жокъ эди.
21 Хар чигинжини бийиклиги онсегиз къары, кенглиги онеки къары, хар бирини къалынлыгъы тёрт бармакъ эди, ичлери бош
эди.
22 Биринчи чигинжини юсюнде бир жез
таж бар эди. Тажны бийиклиги беш къары
эди, тёгерегиндеги ау эм гранат алма накъкъышла да жезден эдиле. Экинчи чигинжи
да гранат алмалары бла биринчи чигинжи
кибик эди.
23 Чигинжилени жанларында токъсан алты гранат алма бар эди. Аланы тажларын
къуршалагъан ау накъкъышны юсюнде жюз
гранат алма бар эди.
24 Къалауурланы таматасы Небузарадан
баш дин къуллукъчу Сераяны, баш дин къуллукъчуну болушлукъчусу Сефанияны эмда
юч эшик къалауурну жесирге алгъан эди.
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25 Шахарда къалгъан аскерчилени таматаларын, патчахны жети ёзюрюн, къыралны
халкъын аскерге жазыучу аскер таматасыны баш къагъытчысын эмда къыралны халкъындан шахарда табылгъан алтмыш адамны тутмакъ этген эди.
26 Небузарадан аланы барысын да тутуп
Рибла шахаргъа, Бабилни патчахына келтирген эди.
27 Хама къыралда болгъан Рибла шахарда
Бабилни патчахы аланы ёлтюртген эди.
Алай бла Яхуданы халкъы кесини жеринден кёчюрюлюп кетген эди.
28 Ма, Набуходоносор кёчюрген халкъны
саны: жетинчи жылда юч минг жыйырма
юч яхудалыны кёчюрген эди.
29 Набуходоносорну патчахлыкъ этиуюню
онсегизинчи жылында Иерусалимден сегиз
жюз отуз эки адам кёчюрюлген эди.
30 Набуходоносорну патчахлыкъ этиуюню
жыйырма ючюнчю жылында къалауурланы
таматасы Небузарадан жети жюз къыркъ

беш яхудалыны кёчюрген эди. Кёчюрюлгенле барысы да тёрт минг алты жюз адам
эдиле.

Иекония патчах эркин этиледи
31 Яхуданы патчахы Иеконияны кёчюрюл-

генини отуз жетинчи жылында Эуил-Меродак Бабилни патчахы болгъан эди. ЭуилМеродак ол жылны онекинчи айыны жыйырма бешинчи кюнюнде, Яхуданы патчахы
Иекониягъа мархамат этип, аны тутмакъдан чыгъаргъан эди.
32 Эмда аны бла ариу сёлеше эди, Бабилге
кёчюрюлген башха патчахланы тахталарындан эсе, анга уллу тахта салдыргъан эди.
33 Иекония тутмакъ кийимлерин алышындыргъан эди. Жашаууну ахырына дери Бабилни патчахы бла бир столда олтуруп ашаучу эди.
34 Иекония ёлгюнчюге дери Бабилни патчахы анга хар кюнден кереклисин бердирип тургъан эди.

ИЕРЕМИЯНЫ
ЖИЛЯУУ КИТАБЫ
Ой! Иерусалим къалай атылып къалды!
Бир заманлада кёп адамлы шахар эди!
Миллетлени арасында уллу эди, энди уа
башсыз къатын кибик болуп къалды! Къыралланы бийи эди, энди уа къул болуп
къалды.
2 Ол кече сайын ачы жиляйды, аны жилямукълары жаякъларына тёгюледиле. Анча
тосларыны арасында аны жапсарыр адамы
жокъду. Аны битеу шуёхлары аны сатхандыла, аны душманлары болуп къалгъандыла.
3 Яхуда кёп азап чекгенди эмда жесир болуп кетгенди, мажюсюлени араларына кёчюрюлгенди, тынчлыкъ тапмагъанды; аны
ызындан къуугъанла аны тар жерледе жетип тутхандыла.
4 Сионнга баргъан жолла бушуулудула,
нек десегиз ары байрамгъа бир киши бармайды; аны битеу къабакълары бош къалгъандыла; аны дин къуллукъчулары ахты-
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надыла, къызлары мудахдыла, кеси да ачылыкъ сынайды.
5 Аны жаулары анга башчы болгъандыла,
душманлары зауукъ этип жашайдыла, аны
кёп гюняхлары ючюн Раббий анга кёп къыйынлыкъ сынатханды. Аны сабийлерин душман жесир этип, сюрюп кетгенди.
6 Ариу Сионну аламатлыгъы кетгенди;
аны бийлери – отлау тапмагъан мараллача
болуп къалгъандыла, аланы къууалагъанладан къачалмазча къарыусуз болгъандыла.
7 Иерусалим кесини къыйынлыкъ кёрген, азап чекген кюнлеринде, аны алгъын
болгъан багъалы затларын эсине тюшюре
эди. Аны халкъы душманны къолуна тюшгенде, анга бир киши да болушмагъанды;
душманла Иерусалимге къарап, аны бузулгъанына кюле эдиле.
8 Иерусалим уллу гюнях этгенди, аны
ючюн харам болгъанды; алгъын битеу аны
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махтагъанла энди аны кёрюп болмайдыла,
нек десегиз аны къымыжалыгъын кёргендиле; ол кеси да ахтынып артха бурулады.
9 Аны этеклери кир болгъан эдиле, анга
не боллугъун ойламай эди; ол себепден бек
сыйсыз болгъанды, аны жапсарыучу жокъду. «Я Раббий, мени къыйынлыгъыма къара, нек десенг мени душманым кёл кенгдиреди!
10 Аны эм багъалы затына душман къолун
узатханды. Мажюсюле аны табыныучу юйюне киргенлерин ол кёргенди. [Раббий,] Сен
а, мажюсюле Сени жыйылыуунга кирмесинле деп буюргъан эдинг.
11 Иерусалимни халкъы ахтынып ётмек
излейди, ачдан ёлмез ючюн багъалы затларын ашха алышады. Къарап кёр, я Раббий,
мен къалай сыйсыз болуп къалгъанма!»
12 Эй, жолдан ётюп баргъанла, сизге былай болмасын! Къарап кёрюгюз, мени башыма келген къыйынлыкъча къыйынлыкъ
бармыды? Бу къыйынлыкъны Раббий кесини жаннган ачыуу чыкъгъан кюн башыма жаудургъанды.
13 Раббий огъартындан от жибергенди, от
сюйеклерими ичине киргенди; аякъларыма
ау салгъанды, мени жыкъгъанды, халек этгенди, хар кюнден термилип турурча этгенди.
14 Гюняхларым боюнсагъа салыннгандыла, Раббийни къолу бла бир-бирине байланып боюнума кийирилгендиле; кючюм
кетгенди, Раббий мен алагъа къажау туралмазлыкъ адамланы къолларына бергенди мени.
15 Раббий мени шахарда батырларымы къоратханды, жашларымы къырып бошар ючюн
манга къажау аскер жыйып келтиргенди;
Яхуда къол тиймеген къыз кибик эди, Раббий а аны жюзюм сыгъыучуда жюзюмню
малтатханча малтатханды.
16 Анга жиляйма мен, кёзлеримден жилямукъла тёгюледиле, нек десегиз мени
жанымы тирилтирик жюрек жапсарыучу
менден узакъды. Сабийлерими бир затлары
къалмагъанды, нек десегиз душман хорлагъанды.
17 Сион къолларын узатады, алай а аны
жапсаргъан жокъду. Раббий Якъупну халкъын къуршаларгъа душманлагъа буйрукъ
бергенди; Иерусалим аланы араларында
харам болуп къалгъанды.
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18 Раббий тюзлюклюдю, нек десегиз мен
аны сёзюне бойсунмай эдим. Энди битеу
халкъла, тынгылагъыз, мен сынагъан ачыуну кёрюгюз; къызларым бла жашларым
жесир болуп кетгендиле.
19 Шуёхларымы чакъырдым, алай а ала
мени алдап къойдула. Мени дин къуллукъчуларым бла таматаларым жангыдан кючленир ючюн, аш излеп тапмай, шахарда
ачдан ёлгендиле.
20 «Я Раббий, къара, мен къалай азап чегеме, ичим къайнайды, жюрегим къыйналады, нек десенг мен къажыкъмай Санга къажау тургъанма. Тышында къылыч мени сабийсиз этеди, юйде уа – ёлюм.
21 Мени ынычхагъанымы эшитгендиле,
мени жапсаргъан а болмады. Битеу душманларым мени башыма келген палахны
юсюнден эшитгендиле, Сени манга этгенлеринге къууаннгандыла, Сен алагъа буюргъан кюнюнгю келтир, ала да мени кибик
болуп къалсынла.
22 Аланы битеу этген аманлыкъларына
къара! Мени битеу гюняхларым ючюн манга къалай этген эсенг, алагъа да алай эт;
нек десенг къыйналып ынычхайма, жюрегим къарыусуз болгъанды».

Раббий чамланнганындан ариу Сионну
булут бла къалай жабып къойду! Исраилни аламатлыгъын кёкден жерге атды,
Кесини чамланнган кюнюнде Кесини аякъ
тюбю болгъан Исраилни эсине келтирмеди.
2 Раббий Якъупну юйюрю жашагъан хар
жерни жазыкъсынмай бузгъанды, чамланнганындан Яхуданы халкъыны бегиген шахарларын бузуп, жер бла тенг этгенди, патчахлыгъын да, бийлерин да сыйсыз этгенди.
3 Раббий къызгъан ачыуу бла Исраилни
битеу кючюн сындыргъанды. Душман келгенде Ол Кесини онг къолун Исраилден
бир жанына бургъанды, тёгерекни ашап бошагъан от кибик, Якъупну халкъын кюйдюргенди.
4 Душман кибик Кесини садакъ жаясын
тартханды, жау кибик онг къолун кётюргенди, [Яхуданы] битеу сюйдюмлю адамларын ёлтюргенди, Кесини ачыуун ариу Сионну чатырыны юсюне от кибик тёкгенди.
5 Иебиз [Аллах] душман кибик болду, Исраилни жутду, аны битеу тоханаларын чач-
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ды, къалаларын бузду, ариу Яхуданы жарсыуун, жиляуун кёп этди.
6 Бахчаны бурууун аудургъанча Кесини
юйюню къабыргъаларын аудурду, Кесини
халкъы бла тюбешген жерни чачды. Раббий
Сионда байрамланы бла шабат кюнлени
унутдурду, ачыуу чыгъып чамланнганындан
патчахны да, дин къуллукъчуну да атып
къойду.
7 Раббий Кесине къурман этилиучю жерни къабыл этмей къойду, Кесини сыйлы
юйюн сансыз этип къойду, Сионну тоханаларын къуршалагъан къабыргъаланы душманны къолуна берди; байрам кюнде кибик, душман Раббийни юйюнде къууанып
къычыра эди.
8 Раббий ариу Сионну тёгерегиндеги къабыргъаны бузаргъа бегим этгенди, жип тартханды, чачыудан къолун артха тыймагъанды, ич эм тыш къабыргъалагъа жиляу этдиргенди, экиси да бирге оюлгъандыла.
9 Сионну къабакълары жерге батхандыла,
Раббий къабакъланы къылычларын сындырып ууатханды, аны патчахы бла бийлери мажюсюлени араларына тюшгендиле;
энди Таурат толтурулмайды, Сионну файгъамбарларына энди Раббийден кёрюнюу
келмейди.
10 Ариу Сионну таматалары сёлешмей жерге олтуруп турадыла, башларына кюл къуюп, беллерине зыбыр чепкен къысхандыла;
Иерусалимни къызлары башларын жерге
ийилтгендиле.
11 Кёзлерим жилягъандан къуругъандыла,
ичим къайнайды, халкъымы жоюлгъанындан бауурум жерге тёгюледи, нек десегиз
шахарны орамларында сабийле, эмчек ичген балала ачдан ёледиле.
12 Шахарны орамларында жаралыла кибик онгсуз болуп, аналарыны къоюнларында жан бере туруп, аналарына: «Аш, суу
къайда?» – деп сорадыла.
13 Санга не айтайым? Эй, ариу шахар Иерусалим, сени неге ушатайым? Эй Сион,
къол тиймеген къыз кибиксе, сени не бла
тенглешдирип жапсарайым? Нек десенг
сени жаранг тенгиз кибик теренди. Сени
ким сау эталлыкъды?
14 Сени файгъамбарларынг жалгъан, жараусуз кёрюнюуле кёре эдиле. Ала сени гюняхларынгы ачыкъ этселе эди, сен жесир-

ликден къутулур эдинг. Ала сени ажашдыргъан жалгъан кёрюнюуле кёре эдиле.
15 Жолдан ётген хар адам санга къолларын
къагъады, ариу Иерусалимге башларын силкип сызгъырадыла: «Битеу дунияны къууанчы, ариулукъну барып тохтагъаны деген
шахар буму эди?» – дейдиле.
16 Сени битеу душманларынг сени хыликке этедиле, сызгъырып тишлерин къыжылдатадыла эмда: «Аны жутдукъ, ахырында
биз сакълагъан кюнню кёрдюк!» – дейдиле.
17 Раббий этерге ойлагъанын этди, бурун
заманда айтхан сёзюн толтурду, сени аямай
чачды, санга душманны кёлюн кенгдиртди,
жауларынгы кючлендирди.
18 Халкъ жюрекден Раббийге къычырып
тилек этеди. Эй ариу Сион шахарны къабыргъасы, кече да, кюн да жилямукъла тёк,
тынчайма, кёзюнге жукъу кирмесин!
19 Тур, кечени хар бёлюмюнде къычырып
тилек эт, Раббийни аллында жюрегинги суу
кибик тёк! Хар орамны мюйюшюнде ачдан
ёле тургъан сабийлеринги жанлары ючюн,
къолларынгы ёрге тутуп тилек эт.
20 «Къара, я Раббий, кёр! Сен кимге былай
этгенсе? Къатынла кеслерини эмчек сабийлеринми ашасынла? Дин къуллукъчу бла
файгъамбар Раббийни сыйлы юйюндеми
ёлтюрюлсюнле?
21 Сабийле, къартла орамлада топуракъда
жатадыла; къызларым бла жашларым къылыч бла ёлтюрюлгендиле; Сен чамланнган
кюнюнгде аланы ёлтюртгенсе, жазыкъсынмай къырдыргъанса.
22 Сен байрамгъа чакъыргъанча хар жанындан къоркъгъанларымы чакъырып манга келтиргенсе. Раббийни чамланнган кюнюнде биреу да къутулмагъанды, сау къалмагъанды. Сюйюп ёсдюрген сабийлерими
душманым жокъ этди».
Мен Раббийни чамланыу таягъындан
азап сынагъан адамма.
2 Ол мени сюрюп, жарыкъда тюйюл, къарангылыкъда жюрютгенди.
3 Раббий манга къажау къолун кётюрюп,
сау кюнню тохтамай мени уруп турады.
4 Этими, терими халек этгенди, сюеклерими сындыргъанды.
5 Мени къуршалагъанды, палахла бла,
къыйынлыкъ бла тёгерегимден алгъанды.
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6 Эртте ёлгенлени кибик, мени къарангылыкъда жашатханды.
7 Мен чыгъалмазча мени беклегенди, манга ауур бугъоула такъгъанды.
8 Къычырыкъ этип болушлукъ тилегенимде да, тилегими эшитмегенди.
9 Ташла бла жолларымы кесгенди, жол
ызларымы терсине бургъанды.
10 Ол, манга чабаргъа хазырланнган айыуча, бугъуп сакълагъан асланча болуп къалгъанды.
11 Жолларымы терсине бургъанды, мени
паралап жокъ этгенди.
12 Садакъ жаясын тартханды; окъларын
атаргъа мени илишаннга салгъанды.
13 Садакъ окъларын бюйреклериме атханды.
14 Кесими халкъыма кюлкюлюк болгъанма, кюнню узунуна жырларында мени хыликке этип жырлайдыла.
15 Ол мени ачыудан тойдургъанды, ол манга ёлюр от ичиргенди.
16 Тишлерими ташла бла сындыргъанды,
мени кюлде тобукъландыргъанды.
17 Жанымдан ырахатлыкъ кетгенди, зауукълукъну унутханма.
18 Ол себепден: «Кючюм тауусулгъанды,
энди Раббий манга болушур деп умутум
жокъду.
19 Ачыууму, азап чекгеними, манга лыбыта, ёлюр от бергенинги эсинге ал», – дегенме.
20 Къыйынлыкъларымы эсимде тутама, жаным къыйналады.
21 Алай а муну эсиме тюшюргенде, умутланама:
22 «Раббийни ахшылыгъы бир заманда да
тохтамаз, Аны мархаматы тауусулмаз.
23 Была хар эрттенликден жангырадыла;
[Раббий,] Сени тюзлюгюнг уллуду!
24 Кеси кесиме: Мени юлюшюм Раббийди,
ол себепден Анга ышанып турлукъма», –
дейме.
25 Раббий Анга ышаннган адамгъа, Аны
излеген жаннга ахшылыкълыды.
26 Раббийни къутхарыуун тёзюм бла сакълагъан адам насыплыды.
27 Жаш заманындан [Раббийни] боюнсасын жюрютген адам насыплыды.
28 Раббий адамгъа боюнса салгъан эсе, адам
кеси жангыз олтуруп, тынгылап турсун.
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29 Ол, жерге къапланып, [Раббийге] сежда
этсин; умутун юзмесин.
30 Аны ургъаннга жаягъын бурсун, адамлагъа кесин хыликке этерге къойсун.
31 Нек десегиз Раббий ол адамны ёмюрге
атып къоймаз.
32 Къыйынлыкъ берген эсе да, Кесини
уллу ахшылыгъы бла мархамат этер.
33 Нек десегиз Раббий адамлагъа азап берирге, аланы къыйнаргъа сюймейди.
34 Жерни тутмакъларындан бирини да малталырын сюймейди.
35 Уллу Аллахны аллында адамгъа терс хукму этилирин сюймейди.
36 Адамны тарыгъыу ишинде анга зулму
этилирин унамайды Раббий.
37 Раббий буюрмаса кимни айтханы толур?
38 Игиликле да, палахла да Уллу Аллахны
буйругъу бла боладыла.
39 Раббий адамны гюняхлары ючюн анга
азап чекдире эсе, аны ючюн бир киши да
тарыкъмасын.
40 Жюрюген жолларыбызны сынап билейик, Раббийге къайтышайыкъ.
41 Жюреклерибизни да, къолларыбызны
да кёкледеги Аллахха кётюрейик.
42 Биз санга къажау туруп, Сенден тайгъан
эдик; Сен кечмеген эдинг.
43 Сен юсюнге чамланыуунгу жапханса,
бизни къуугъанса, аямай ёлтюргенсе.
44 Тилеклерибиз Санга жетмез ючюн Кесинги булут бла жапханса.
45 Миллетлени арасында Сен бизни багуш, жийиргенчли зат этгенсе.
46 Битеу душманларыбыз бизге ауузларын
ачхандыла.
47 Уругъа жыгъылып къоркъууда эдик, чачылып халек болгъан эдик.
48 Къырылгъан халкъыма жилягъанымдан
кёзлеримден суу ырхыла тёгюледиле.
49 Кёзлеримден жилямукъла тёгюлгени тохтамайды, тынчайыу жокъду,
50 Раббий кёкледен къарап кёргюнчюге
дери.
51 Шахарымдагъы къызланы халларын кёрюп, жаным къыйналады.
52 Сылтаусуз манга душман болгъанла, къанатлыны тутханча мени тутаргъа кюрешген
эдиле.
53 Мени уругъа атып ёлтюрюрге кюрешген
эдиле, юсюме ташла атхан эдиле.
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54 Суула башым бла ётген эдиле, сора мен:
«Жоюлдум!» – деген эдим.
55 «Уруну тюбюнден, Сени атынгы чакъырып тилек этген эдим, Раббий.
56 Ахтыныуумдан, къычырыгъымдан къулагъынгы жапма! – деген ауазымы эшитгенсе.
57 Сени чакъыргъанымда манга жууукълашып: “Къоркъма!” – дегенсе.
58 Мени, Раббий, Сен ариулагъанса,
жанымы къутхаргъанса.
59 Манга этилген зулмуну Сен кёргенсе; я
Раббий, мени къоруула!
60 [Душманла] манга къалай аманлыкъ этгенлерин, манга къажау къалай дерт тутханларын Сен кёргенсе.
61 Ала мени хыликке этгенлерин, манга
къажау битеу ниетлерин Сен эшитгенсе, я
Раббий.
62 Жауларым сау кюнню манга къажау сёлешип, манга харам ниет этедиле.
63 Олтурсала да, турсала да, къара, ала жырларында мени къалай хыликке этедиле!
64 Аланы этген ишлерине кёре, алагъа тийишлисин жетишдир, я Раббий!
65 Аланы жюреклерин мудах эт, алагъа налат бер.
66 Кёклеринги тюбюнден чамланыуунг бла
аланы ызларындан бол, аланы жокъ эт, я
Раббий!»

Алтын къалай мутхуз болуп къалды! Сары алтын къалай тюрленип къалды!
Асыл ташла орамланы мюйюшлерине къалай атылып чачылдыла!
2 Багъалары сары алтыннга тенг болгъан,
Сионну уланлары, къошунчу ишлеп чыгъаргъан топуракъ сауутха тенг саналып
къалай къалдыла!
3 Чакъанла да эмчеклерин берип балаларына эмизедиле, мени харип халкъым а
къум тюзде [жумуртхаларын къоюп кетиучю] страусла кибик къаты жюрекли болуп
къалай къалды!
4 Эмчек ичген сабийни тили суусапдан
тамагъына жабышып къалгъанды. Сабийле
ётмек тилейдиле, бир киши да бермейди.
5 Алгъын эм иги аш ашагъанла, орамлада
ачдан ёледиле. Омакъ кийимле кийип ёсгенле, багуш тёбелеге къысыладыла.
6 Харип халкъымы терслиги, адам къолу
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тиймей къарап къарагъынчы жоюлуп къалгъан Содомну гюняхындан да уллуду.
7 [Иерусалимни] бийлери къардан таза,
сютден акъ эдиле, чархлары маржан ташдан къызыл эдиле, сыфатлары сапфир кибик жылтырай эди.
8 Энди уа бетлери кёмюрден къарады,
аланы орамлада бир адам да танымай къалады, аланы терилери сюеклерине жабышып къалгъанды, отун кибик къуруп къалгъандыла.
9 Къылыч бла ёлтюрюлгенле ачдан ёлгенледен насыплыдыла, нек десегиз ачдан
ёлгенле сабан тирликлени жокълугъундан
азап чегип ёлюп кетедиле.
10 Жумушакъ жюрекли къатынла сабийлерин кеслерини къоллары бла биширгендиле, харип халкъым къырылгъан заманда бу
аналарына аш болгъан эди.
11 Раббий ачыуун чыгъарды, къызгъан чамланыуун тёкдю, Сионда от жандырып аны
мурдоруна дери кюйдюрдю.
12 Дуниядагъы патчахланы бла адамланы
жангыз бири да, Иерусалимни къабакъларындан душманлары, жаулары кирирле деп
ийнанмай эдиле.
13 Была бары да, аны жалгъан файгъамбарларыны гюняхдары ючюн, дин къуллукъчуларыны терсликлери ючюн болгъан
эдиле, нек десегиз ала Иерусалимни ортасында тюзлюклюлени къанларын тёге
эдиле.
14 [Ол файгъамбарла бла дин къуллукъчула] орамлада сокъурла кибик къыдыра эдиле, къан тёкгенлеринден мурдар болгъанлары ючюн, аланы кийимлерине бир киши
да тиерге болалмай эди.
15 «Кетигиз! Мурдарла! Кетигиз, кетигиз,
бизге тиймегиз!» – деп къычыра эдиле алагъа. Ала кирир жер тапмай айланнган заманда уа башха миллетлиле: «Энди ала
мында къалмасынла», – дей эдиле.
16 Раббий Кеси чачханды аланы, энди бетлерине къарарыкъ тюйюлдю. Ала дин къуллукъчулагъа хурмет этмегендиле, къартлагъа жазыкъсынмагъандыла.
17 Бошуна болушлукъ сакълагъандан кёзлерибиз арыгъандыла; къалауур къалаладан
къарап, бизни къутхаралмазлыкъ миллетни
келирин сакълап тургъан эдик.
18 [Душманла] уа ызыбыздан къууа эдиле,
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орамларыбыздан ёталмай къалгъан эдик.
Ахырыбыз жууукълашхан эди, кюнлерибиз
тауусулгъан эдиле, ахырыбыз келген эди.
19 Бизни ызыбыздан къуугъанла кёкдеги
къушладан да женгил эдиле, таулада ызыбыздан къууа эдиле, къум тюзде бугъуп аллыбызны сакълай эдиле.
20 Жан тылпыуубуз, Раббий сайлагъан патчахыбыз, аланы уруларына тутулгъанды.
Биз а: «Аны ауанасында жашарбыз, ол бизни башха миллетледен къоруулар», – деп
тура эдик.
21 Уц къыралда жашагъан Эдомну халкъы
къууан, сюйюн! Алай болгъанлыкъгъа, азап
аякъ санга да жетерикди. Эсиргинчи ичериксе, къымыжа боллукъса.
22 Эй Сионну халкъы! Сени гюняхларынг
ючюн азап чекгенинг бошалгъанды; [Раббий] энди сени жесирлигинги бардырлыкъ тюйюлдю. Эй Эдомну халкъы, сени
терсликлеринг ючюн а, Раббий санга азап
чекдирликди, гюняхларынгы ачыкъ этерикди.
«Я Раббий, бизни башыбызгъа келгенни эсинге тюшюр, къара да бедишлик
болгъаныбызны кёр.
2 Бизни мюлкюбюз [жерибиз] башха къыраллылагъа берилгенди, юйлерибиз да тыш
адамлагъа къалгъандыла.
3 Атадан ёксюз къалдыкъ, аналарыбыз да
башсыз къатынла кибик болдула.
4 Ичер суубузну сатып алабыз, отунларыбыз ючюн да ахча тёлейбиз.
5 Боюнубузгъа боюнса салып ишлетедиле; бек арыгъанбыз, солургъа къоймайдыла.
6 Ётмекден тояр ючюн Мисирге бла Ассириягъа къолубузну узатабыз.
7 Аталарыбыз гюнях этгендиле, энди ала
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жокъдула; биз а аланы гюняхлары ючюн
азап чегебиз.
8 Къулла бизге бийлик этедиле, аланы къолларындан бизни къутхарыр адам жокъду.
9 Къум тюзде къылычлы адамла бардыла;
ол себепден, ёлюрге къоркъуу бла кесибизге аш излейбиз.
10 Кюйдюрген ачлыкъдан терибиз къара
кесеу кибик къаралып къалгъанды.
11 Сионда тиширыулагъа, Яхуданы шахарларында къызлагъа артыкълыкъ этедиле.
12 [Душманла] бийлерибизни асмакъгъа
асхандыла, къартларыбызгъа хурмет этмейдиле.
13 Жашларыбызгъа къоллары бла тирмен
тартдырадыла, сабийлерибиз отун жюкню
тюбюнде жыгъыладыла.
14 Къартла энди къабакъ аллында жыйылыу жерде олтурмайдыла; жаш тёлю жырламайды.
15 Жюрегибизни къууанчы кетгенди, тепсеуюбюз жиляугъа бурулгъанды.
16 Тажыбыз башыбыздан тюшгенди. Гюнях
этгенибиз ючюн, палах келди башыбызгъа!
17 Ол себепден, жюрегибиз къыйналады,
ол себепден кёзлерибиз къарангы болгъандыла.
18 Бош къалгъан Сион тауну башында чакъанла чабып айланадыла.
19 Сен а, я Раббий, ёмюрде да тахтангда олтураса, тукъумдан тукъумгъа да бийлик этип
тураса.
20 Бизни унутуп нек тураса, кёп заманнга
бизни атып нек къояса?
21 Бизни Кесинге къайтышдыр, я Раббий,
сора къайтышырбыз, жашауубузну алгъын
замандача эт.
22 Сен бизни толусунлай атыпмы къойгъанса, бизге чамланыуунгу чеги жокъмуду?»
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ЖЮНЮС
ФАЙГЪАМБАРНЫ КИТАБЫ
Амиттай улу Жюнюсге Раббий былай
буюргъанды:
2 «Тур, уллу Нинеба шахаргъа бар да, анда
жашагъанланы айгъакъла, нек десенг аланы этген аманлыкъларын Мен кёреме».
3 Жюнюс а Раббийден къачып, Таршишге барыргъа атланнганды. Ол Яффагъа келип, Таршишге тебиреген кеме тапханды.
Хакъын берип, кемеге миннгенди эмда Раббийден къачып къутулур ючюн, ала бла
бирге Таршишге атланнганды.
4 Ол заманда Раббий тенгизге уллу жел
урдургъанды, сора къутургъан жел келип,
кеме ууалыргъа къоркъуу болгъанды.
5 Кемечиле асыры къоркъгъанларындан
хар бири кесини тейрисине къычырыкъ этип
тилек эте эдиле, сора кемени жюгюнден женгил этер ючюн, жюклерин тенгизге атып
башлагъандыла; Жюнюс а кемени тюп жанына тюшюп, жатып жукълап къалгъанды.
6 Сора кемени таматасы аны къатына келип, анга былай айтханды: «Нек жукълайса? Тур! Аллахынгдан тилек эт! Ол сени тилегинги къабыл этип, бизни жоймай къояр
эсе уа!»
7 Сора бир-бирлерине: «Бу палах бизге
ким амалтын келгенин билир ючюн, келигиз чёп атайыкъ», – дегендиле. Эмда чёп
атхандыла, сора чёп Жюнюсге тюшгенди.
8 Ол заманда анга былай айтхандыла: «Бу
палах бизге ким амалтын тюшгенди? Сен
кимсе? Къайдан келесе? Сени къыралынг
къайдады? Къайсы миллетденсе сен?»
9 Ол алагъа: « Мен чюйютлюме. Тенгизни
да, жерни да Жаратхан Аллахха къуллукъ
этеме», – дегенди.
10 Жюнюс алагъа Раббийден къачып баргъанын айтханды; ол адамла уа бек къоркъуп,
Жюнюсге: «Бу этгенинг неди?» – дегендиле.
11 Тенгиз а бекден-бек толкъунлана эди.
Сора ала анга: «Тенгиз шошайыр ючюн биз
санга не этейик?» – дегендиле.
12 Ол алагъа: «Мени тенгизге атыгъыз, со-
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ра тенгиз шошайыр, сизге бу палах мени
ючюн тюшгенин мен билеме», – дегенди.
13 Алай болгъанлыкъгъа, ол адамла кемени жагъагъа элтирге кюрешгендиле, алай а
болалмагъандыла, нек дегенде тенгизни
толкъунланыуу тохтамай эди.
14 Сора ала Раббийден тилек этип: «Я Раббий! Сенден тилек этебиз, бу адамны жаны
ючюн жоюлмайыкъ, муну биз ёлтюргеннге
санама. Нек десенг Раббий Аллах – Сенсе
эмда Кесинг сюйгенча этесе», – дегендиле.
15 Ала Жюнюсню тутуп тенгизге атхандыла, сора тенгизни къутургъаны тохтагъанды.
16 Муну кёргенлеринде ол адамла Раббийден къоркъгъандыла эм Анга къурман кесгендиле эмда нюзюр этгендиле.
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Сора Раббий бир деменгили чабакъгъа
Жюнюсню жутуп къояргъа буюргъанды. Жюнюс ол чабакъны къарынында юч
кюн бла юч кече тургъанды.
2 Сора Жюнюс чабакъны къарынында Раббий Аллахындан тилек этип, былай айтханды:
3 «Амалсызлыгъымда Раббийден тилек этгенме, Ол мени тилегими къабыл этгенди;
ахыратны теренинден къычырыкъ этгенме,
Сен а мени жиляууму эшитгенсе.
4 Сен мени теренликге, тенгизни ортасына атханса, баргъан суула мени басхандыла,
Сени битеу сууларынг эм толкъунларынг
мени башым бла озгъандыла.
5 Мен Сенден тайгъан суннган эдим, алай
а Сени Сыйлы Юйюнге айланып тилек этерикме.
6 Суула мени тамагъыма дери басхандыла, теренлик мени беклегенди, башыма тенгиз хансла чулгъаннгандыла.
7 Тауланы мурдорларына дери тюшгенме,
жер, къылычын салып, мени ёмюрге беклегенди. Я Раббий Аллахым, Сен а мени жанымы ахыратдан чыгъарырса.
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8 Ичимде жаным онгсуз болгъанда, Раббийни атын эсиме тюшюрдюм, Сен да
Сыйлы Юйюнгде мени тилегими къабыл
этдинг.
9 Фана, жалгъан тейрилеге табыныучула,
алагъа мархамат этген (Аллахны) къойгъандыла.
10 Мен а зикир айтып Санга къурман келтирликме, берген сёзюмю толтурлукъма.
Къутхарыучу Раббийди!»
11 Сора Раббий чабакъгъа буюргъанды, чабакъ Жюнюсню жерге къусуп ийгенди.

Раббий жангыдан Жюнюсге былай буюргъанды:
2 «Уллу Нинеба шахаргъа бар да, анда Мен
санга айтханны билдир».
3 Сора Жюнюс Раббий айтханны этип, Нинебагъа кетгенди; Нинеба уа бек уллу шахар – ичинде юч кюн жюрюрге керек эди.
4 Жюнюс сау кюнню шахарны ортасы бла
жюрюп: «Къыркъ кюнден сора Нинеба шахар башы тюбюне боллукъду», – деп, билдирип башлады.
5 Сора нинебалыла Аллахны сёзюне ийнандыла. Ала барысы да – гитчеден уллугъа
дери ораза тутаргъа ниет этгендиле эмда
зыбыр чепкенле кийгендиле.
6 Ол хапар Нинебаны патчахына жетгенде уа, ол тахтасындан туруп, юсюнден патчах абаларын тешип, юсюне зыбыр чепкен
кийгенди эмда кюлге олтургъанды.
7 Андан сора ол, патчахны эм аны ёзюрлерини аты бла Нинебаны халкъына былай
айтып билдирирге буюргъанды: «Адамла
да, малла да бир зат да ашамасынла; тууарла да, ууакъ малла да отларгъа бармасынла;
адамла да, малла да суу ичмесинле.
8 Битеу адамланы да, малланы да юслерине зыбыр чепкен жабылсын, къычырыкъ
этип Аллахдан тилек этсинле, хар ким кесини аман жолун эм зулму этиуюн къоюп,
тобагъа къайтышсын.
9 Ким биледи, Аллах чамланнганын къоюп, бизге жазыкъсыныр эсе уа, эмда биз
жоюлмай къалыр эсег’а».
10 Сора Аллах аланы этген ишлерин, ала
аман жолларындан тобагъа къайтышханла-
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рын кёргенди эмда алагъа жазыкъсынып,
этерге айтхан палахын этмей къойгъанды.
Аны ючюн Жюнюс бек ачыу этип, къаны бузулгъанды.
2 Эмда Раббийден тилек этип, былай айтханды: «Мен муну кеси жеримде болгъанымда айтмагъанмы эдим? Мен Сени ахшылыкълы эм мархаматлы, эмда кёп тёзюмлю болгъанынгы, эмда жазыкъсынып
палах салмай къоярыгъынгы биле эдим, ол
себепден къачхан эдим Таршишге да.
3 Энди уа Раббий, мен жашаргъа сюймейме, нек десенг манга жашагъандан эсе,
ёлсем игиди».
4 Раббий а анга: «Алай ачыу этерге сени
не эркинлигинг барды?» – дегенди.
5 Сора Жюнюс шахардан чыгъып, шахарны кюнчыгъыш жанында олтургъанды. Ол
кесине чырпыладан къош ишлеп, аны салкъынында олтургъанды эмда шахаргъа не
боллугъуна къарап тургъанды.
6 Жюнюсню жюрегин ырахат этер ючюн
эмда анга сериуюнлюк болур ючюн Раббий
Аллахны буйругъу бла бир ёсюмлюк ёсгенди.
Ол ёсюмлюкге Жюнюс бек къууаннганды.
7 Экинчи кюн танг жарыгъанда уа ол
ёсюмлюкню къурт ашап, ол къуруп къалырча Аллах алай этгенди.
8 Кюн тийгенде уа, Раббий Аллах кюнчыгъышлы исси желни келтиргенди, эмда
кюн Жюнюсню башын асыры къыздыргъандан ол онгсуз болгъанды, эмда кесине
ёлюм тилеп: «Манга жашагъандан эсе, ёлсем игиди», – дегенди.
9 Аллах а Жюнюсге: «Ол ёсюмлюк ючюн
алай ачыу этерге сени не эркинлигинг барды?» – дегенди. Жюнюс а: «Ёлюрге жетип
ачыу этгенме», – дегенди.
10 Сора Раббий Жюнюсге: «Сен анга урунмагъан эм аны сен ёсдюрмеген ёсюмлюкге
сен алай жарсыйса. Ол бир кечеге ёсюп,
экинчи кечеге къуруп къалгъанды.
11 Нинебада уа онг къолун сол къолундан
айырып таныялмагъан жюз жыйырма мингден да кёп адам эмда бек кёп хайыуан барды. Ол уллу шахаргъа жазыкъсынмай Мен
къалай къояр эдим!» – дегенди.
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