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Бу, Манассә үчүн 
қайғулуқ күн еди.  Униң 
атиси Һизикийә әндила 
қайтиш болған.  Манассә 
пәқәт он икки яшқа 
кәлгәндә, Йәһудийәдики 
Худаниң хәлқигә йеңи 
падиша болди.  Шу чағда 
Манассә билмиди, амма у 
55 жил падиша болиду.  
Яхши падиша болуш 
үчүн, у Худаниң ярдимигә 
муһтаҗ еди. 



Бирақ Манассә Худаниң сөзигә қулақ 
салмай, зулумлуқ қилди.  Манассә бутларға 
чоқунидиған орунларни қайта турғузди.  
Һәтта оюп ясиған бутларни Худаниң 
муқәддәс ибадәтханисиға орунлаштурди.  

Худа Муса арқилиқ мундақ дегән: 
“Һечқандақ оюлған бут 
ясиғучи болма.  Сән
уларға йә чоқунуш,

йә хизмәт 
қилмишиң 
керәк”.



Манассә җодигәрлик вә сехирлиқ билән бәнт 
болди.  У адәмләрни Худадин бурап әкәтти.  
Падиша һәтта өзиниң оғуллирини бутларға 
қурванлиққа әкелип 
көйдүривәтти.  
Манассәниң 
бойсунмаслиғи 
Худани қаттиқ 
ғәзәпландүрди. 



Өз хәлқи беқинмиғанда, Худа уларниң 
җазалинишиға йол бериду.  Бу, Манассә вә у 
башқурған хәлиққә болди.  Пәрвәрдигар уларға 
Ассурийә әскәрлирини елип кәлди.  Манассәни 
зәнҗир билән бағлап Бабилға елип кәтти. 



Бабилда азап чәккән Манассә 
Пәрвәрдигар, өзиниң Худайимиға 
ялвурди.  У өзиниң атилириниң 
Худайиниң алдида өзини кичик 
пеил қилип, Униңға дуа қилди.  

Өлүк бутларға әнди қайтип
дуа қилмиди!  Бирақ тирик
Худа Манассәниң һәммә 
зулум ишлиридин кейин
униңға әнди җавап
берәмду?



Һә!  Худа падишаниң авазини аңлап, 
уни Йерусалимға тәхткә қайтидин 
олтуруш үчүн, хәлиқ үстидин 
қайтидин падиша болуш үчүн, 
қайтуруп кәлди.  Шундақ қилип, 
Манассә Пәрвәрдигарниң Худа 
екәнлигини билди. 



Манассә падиша йеңи адәм болди.  
У Худаниң муқәддәс ибадәтханисидин 
бутларни елип чиқип, һәммә ят йәрлик бутларни 
Йерусалимда жиғди.  У уларниң һәммисини 
ташлавәтти.  У Пәрвәрдигарниң қурванлиқ 
суписини қайта турғузуп, миннәтдарлиқ 

қурванлиқларни тәғдим 
қилди.



Шуниңдин кейин у өзиниң хәлқигә Исраилниң 
Худаси Пәрвәрдигарға хизмәт қилишни буйруди.  
Манассәдә болған өзгириш қандақ әҗайип!



Манассә қайтиш болғанда, униң оғли Амон 
бутларға чоқунушқа қайтип барди.  Бирақ у, өзиниң 
атиси Манассә охшаш, Пәрвәрдигарниң алдида 
өзини кичик пеил қилмиди.  Амон техиму нурғун 
гуна қилғашқа, ахири униң хизмәтчилири уни өз 
өйидә өлтүрүп ташлиди.  У пәқәт икки жилла 
һөкүмранлиқ қилди. 



Кейинки падиша Йошийәгә 
пәқәт сәккиз яш болған.   У 
31 жил һөкүмранлиқ қилип, 
Худаниң алдида тоғра 
ишларни қилди.  У ялған 
динларни вә бутларни 
вәйран қилди.  Әмәлиятта, 
Йошийә һәммә бутларни 
кукум-талқанға айландурди. 



Яхши падиша Йошийә, шундақла, Худаниң 
ибадәтханисини тазилап, җөндиди.   Әхләтниң 
ичидин, роһаний Муса бәргән Пәрвәрдигарниң 
Қанун китавини тепивалди. 



Қанунниң сөзлирини 
аңлиған падиша, өз 
киймини қайғудин 
житип ташлиди.  
Йошийә өзиниң 
атилириниң Худаниң 
қанунини бузуп, 
қанчилик зулум 
болғанлиғини билди.



Олдана исимлиқ пәйғәмбәр аял Йошийәгә Худаниң 
хәвирини йәткүзди.  “Пәрвәрдигар мундақ дәйду: 
‘Мана, улар Мени ташлап кәткәнликтин Мән уларға 
бу китапта йезилған һәммә ләнәтләрни 
яғдуримән’”.   Лекин Йошийә кичик 
пеил вә итаәт болғашқа, бу пәқәт 
у өлгәндин кейин болди. 



Худа Йошийәгә өзиниң хәлқини Пәрвәрдигарға 
қайтуруп әкелишкә ярдәм қилди.  Лекин өз 
әскәрлирини урушқа елип чиққан Йошийәни 
дүшмән оқячиси еғир ярилиди.  
Униң хизмәтчилири уни 
һарвуда Йерусалимға елип 
кәтти, шу йәрдә у қайтиш 
болди.  Униң пүткүл хәлқи 
қайғуруп, яхши падиша 
Йошийә тоғрисида 
нахша язди. 



Шуниңдин кейин бираз 
вақит өткәндә, 
падишалиқниң ахири 
кәлди.  Лекин бир күни 
падиша Исраилниң 
үстидин қайтидин 
һөкүмранлиқ қилиду.  
Униң исми -
ПАДИШАЛАРНИҢ 
ПАДИШАСИ ВӘ 
ПӘРВӘРДИГАРЛАРНИҢ 
ПӘРВӘРДИГАРИ.



Әйса Мәсиһ дәсләпки 
кәлгинидә, адәмләр 
Униңдин рәт қилип, вә 
У чапрасқа миқланған 
еди. Әйса Мәсиһ 
қайтидин кәлгәндә, У 
Исраилниңла әмәс, 
пүткүл йәр йүзиниң 
Падишаси болиду. 



Яхши падишалар, яман падишалар

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

2 Тарихнамә 33-36

"Сөзүңниң мәнаси йешилгәндә, нур чачар 
йолумизға."  Зәбур 119:130
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Ахири



Бу Муққәдәс китап һекайиси бизни яратқан вә Уни тонушимизни 
халайдиған бизниң әҗайип Худайимиз тоғрилиқ ейтиду. 

Худа бизниң У гуна дәп атайдиған зулум ишларни 
қилидиғанлиғимизни билиду. Гунаниң җазаси - өлүм, бирақ Худа 
сизни шу қәдәр сөйдики, Өзиниң бирдин-бир ялғуз Оғли Әйсани 
чапраста өлүп, сизниң гуналириңиз үчүн җазалинишиқа әвәтти. 

Униңдин кейин Әйса қайта тирилип, өйигә Асманға кәтти! Әгәр сиз 
Әйсаға ишәнсиңиз вә гуналириңиз үчүн кәчүрүм сорисиңиз, У шундақ 

қилиду! У һазир келип, сизниң ичиңиздә  маканлайдиған болиду, 
сизму Униң билән мәңгүлүк һаят кечидиған болисиз. 

Бу һәқиқәт дәп ишәнсиңиз, Худаға мундақ дәп ейтиңиз:
Қәдирдан Әйса, Сән - Худа вә мениң гуналирим үчүн өлүш үчүн адәм 

болуп кәлгиниңгә, вә әнди Сән қайта тирилгиниңгә ишинимән. 
Мениң һаятимға келип, мениң гуналиримни кәчүргәйсән, шуңа мән 

һазир йеңи һаят башлап, бир күни Сениң билән мәңгүлүк биллә 
болуш үчүн кетимән. Маңа Саңа бойсунушқа вә Сениң балаң болуп 

Сениң үчүн өмүр сүрүшкә ярдәм бәргәйсән. Амин. 

Муқәддәс китапни оқуп, һәр күни Худа билән 
сөзлишиңиз! Юһанна 3:16
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