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سامۇئىل 
ئ ىككىنچى قىسىم

داۋۇد شائۇل بىلەن يوناتاننىڭ ئۆلگىنىدىن خەۋەر ئالىدۇ

1 شائۇل ئۆلگەندىن كېيىن داۋۇد ئامالەكىيلەرنى ئۇرۇپ يېنىپ كەلگەنىدى. ئەمما داۋۇد 1 

ئېگىنى  لەشكەرگاھىدىن  شائۇلنىڭ  كۈندە  2 ئۈچىنچى  تۇرۇپ،   كۈن  ئىككى  زىقالغتا 
يىرتىق بېشىدا توپا سېلىقلىق بىر ئادەم كەلدى. ئۇ داۋۇدنىڭ قېشىغا كەلگەندە يەرگە چۈشۈپ 
تەزىم قىلدى.  3 داۋۇد ئۇنىڭدىن سورىدىكى: »نە يەردىن كەلدىڭ؟« ئۇ ئۇنىڭغا جاۋاب بەردىكى: 
»ئىش  سورىدىكى:  ئۇنىڭدىن  4 داۋۇد  كەلدىم«.   قېچىپ  لەشكەرگاھىدىن  »ئىسرائىلنىڭ 
خەلقتىنمۇ  قاچتى.  ئېيتتى: »خەلق جەڭدىن  ئۇ  دېدى.  بەرگىن«  دەپ  ماڭا  بولدى؟  قانداق 
توال كىشى چۈشۈپ سوقۇشتا ئۆلدى. شائۇل بىلەن ئوغلى يوناتان ھەم ئۆلدى« دېدى.  5 داۋۇد 
يوناتاننىڭ  ئوغلى  بىلەن  »شائۇل  سورىدىكى:  يىگىتتىن  بەرگەن  ئېيتىپ  شۇنى  ئۇنىڭغا 
ئۆلگىنىنى قانداق بىلىسەن؟«  6 ئۇنىڭغا خەۋەر بەرگەن يىگىت ئېيتتى: »توپ توغرا گىلبوئا 
تېغىغا چىقسام، مانا شائۇل نەيزىگە يۆلىنىپ تۇرىدۇ ۋە مانا جەڭ ھارۋىلىرى بىلەن ئاتلىقالر 
ئۇنىڭغا ھۇجۇم قىلىپ تۇرىدۇ.  7 كەينىگە قاراپ مېنى كۆرۈپ قىچقىردى. › مانا مەن‹ دەپ 
ئېيتتىم.  8 › كىمسەن‹ دەپ مەندىن سورىسا، مەن: › ئامالەكىي ئادەم بولىمەن‹ دەپ جاۋاب 
بەردىم.  9 ئۇ يەنە ماڭا: › قېشىمغا كېلىپ، مېنى ئۆلتۈرگىن. بىتاقەت بولدۇم، لېكىن جېنىم 
تېخى بار‹ دېدى.  10 مەن ئۇنىڭ قېشىغا بېرىپ ئۇنى ئۆلتۈردۈم، چۈنكى چۈشكەندىن كېيىن 
تىرىك قالمايدۇ دەپ بىلدىم. ئاندىن بېشىدىكى تاجنى ۋە قولىدىكى بىلەزۈكنى ئېلىپ، مۇندا 

خوجامغا ئېلىپ كەلدىم« دېدى.  
11 ئۇ ۋاقىت داۋۇد ئۆز ئېگىنلىرىنى تۇتۇپ يىرتىۋەتتى ۋە ئۇنىڭ بىلەن بولغان ئادەملەر ھەم 

شۇنداق قىلدى.  12 ئۇالر شائۇل بىلەن ئوغلى يوناتان ئۈچۈن ۋە خۇداۋەندىنىڭ قوۋمى ئۈچۈن 
يىغالپ،  تۇتۇپ  ماتەم  دەپ  ئۆلدى«  »قىلىچتىن  ئۈچۈن:  خانىدانى  ئىسرائىلنىڭ  پۈتۈن  ۋە 

ئاخشامغىچە روزا تۇتتى.  
13 داۋۇد ئۇنىڭ ئۆزىگە خەۋەر بەرگەن يىگىتتىن: »نە يەردىنسەن؟« دەپ سورىدى. ئۇ ئېيتتى: 

»ئۆز  ئۇنىڭغا:  ئىكەنمەن.«  14 داۋۇد  ئامالەكىي  بىر  بولۇپ،  ئوغلى  بىگانىنىڭ  بىر  »مەن 
قولۇڭنى ئۇزىتىپ، خۇداۋەندىنىڭ مەسىھلەنگەن ئادىمىنى ھاالك قىلىشتىن قورقمىدىڭمۇ؟« 
»چىقىپ  ئۇنىڭغا:  قىچقىرىپ،  بىرىنى  غۇالملىرىدىن  ئۆز  داۋۇد  ئېيتتى.  15 ئاندىن  دەپ 
ئۇنىڭغا ھۇجۇم قىلغىن« دەپ بۇيرۇدى. بۇيرۇسا، ئۇ ئۇنى ئۇنداق ئۇردىكى، ئۇ ئۆلۈپ كەتتى.  
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16 لېكىن داۋۇد ئۇنىڭغا ئېيتتى: »قېنىڭ ئۆز بېشىڭنىڭ ئۈستىگە كەلسۇن. › خۇداۋەندىنىڭ 

مەسىھلەنگەن ئادىمىنى ئۆلتۈردۈم‹ دېگىنىڭدە ئۆز ئاغزىڭ ئۈستۈڭدە گۇۋاھلىق بەردى«.  

داۋۇدنىڭ شائۇل بىلەن يوناتان ئۈچۈن 
ماتەم تۇتۇپ ئوقۇغان قوشىقى

ئوقۇپ:  18 »يانىڭ  قوشاقنى  بۇ  تۇتۇپ،  ماتەم  ئۈچۈن  يوناتان  ئوغلى  بىلەن  شائۇل  17 داۋۇد 

مۇستەھكەمنىڭ  مانا  بۇيرۇدى.  دەپ  ئۆگىتىڭالر«  بەنى-يەھۇداغا  شېئىرنى  دېگەن  شېئىرى 
كىتابىدا مۇنداق پۈتۈلگەنكى:  

19 »ئەي ئىسرائىل، ئۆز پەخرىڭ ئېگىز يەرلىرىڭدە ئۇرۇلغاندۇر. پالۋانالر قانداق چۈشكەندۇر؟  

قىلماڭالر.  بايان  بۇنى  كوچىلىرىدا  ئاشقېلوننىڭ  بەرمەڭالر،  خەۋەر  بۇنى  20 گاتتا 

فىلىستىنىيلەرنىڭ قىزلىرى خۇش بولمىسۇن، خەتنىسىزلەرنىڭ قىزلىرى شادلىق قىلمىسۇن.  
يامغۇر چۈشمىسۇن، ھەدىيە ئۈچۈن ھوسۇل  ياكى  تاغالر ئۈستۈڭالرغا شەبنەم  21 ئەي گىلبوئا، 

كەلتۈرىدىغان ئېتىزالر يەنە تېپىلمىسۇن. چۈنكى ئاندا پالۋانالرنىڭ سىپىرى ھاقارەتلىك بولدى، 
شائۇلنىڭ سىپىرىنىڭ ئۆزى ياغ بىلەن ياغالنمىغاندەك تاشالندى.  

يانمىدى.  يېغىدىن  پالۋانالرنىڭ  ياكى  قېنىدىن  ئۆلتۈرۈلگەنلەرنىڭ  ياسى  22 يوناتاننىڭ 

شائۇلنىڭ قىلىچى بولسا قۇرۇق يىغىلمىدى.  
23 شائۇل بىلەن يوناتان ھاياتتا ئامراق تۇرۇشۇپ ئەزىز بولۇشۇپ، ۋاپاتتا ھەم ئايرىلىشمىدى. 

ئۇالر قارىقۇشالردىن ئىتتىك بولۇپ، شىرالردىن كۈچلۈك ئىدى.  
24 ئەي ئىسرائىلنىڭ قىزلىرى، شائۇل ئۈچۈن يىغالڭالر. ئۇ سىلەرگە سۆسۈن ۋە نەپىس كىيىم 

كىيدۈرۈپ، ئېگىنلىرىڭالرنى ئالتۇن زىننەتلىرى بىلەن زىننەتلەندۈرگەنىدى.  
25 پالۋانالر جەڭدە قانداق يىقىلغاندۇر! ۋاي، يوناتان ئېگىز يەرلىرىڭدە ئۆلتۈرۈلگەندۇر.  

26 ئەي بۇرادىرىم يوناتان، سەن ئۈچۈن غەم يەيمەن. ماڭا توال ئەزىز ئىدىڭ. مۇھەببىتىڭ ماڭا 

ئەۋزەل ئىدى، خوتۇنالرنىڭ مۇھەببىتىدىن ئەۋزەل ئىدى.  
27 ۋاي، پالۋانالر قانداق يىقىلغاندۇر، جەڭنىڭ ئەسۋابلىرى قانداق يوقالغاندۇر«.  

داۋۇد مەسىھلىنىپ پادىشاھ بولىدۇ

1 ئاندىن كېيىن داۋۇد خۇداۋەندىدىن سورىدىكى: »يەھۇدا شەھەرلىرىنىڭ بىرىگە چىقايمۇ؟« 2 

خۇداۋەندە ئۇنىڭغا: »چىققىن« دېدى. داۋۇد سورىدىكى: »نە يەرگە چىقاي؟« ئۇ ئېيتتى: 
ۋە  ئاخىنوئام  يىزرەئەللىك  خوتۇنىنى  ئىككى  ئۆز  داۋۇد  ۋاقىت  2 ئۇ  چىققىن.«   »خېبرونغا 
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كارمەللىك نابالنىڭ خوتۇنى بولغان ئابىگايىل بىلەن ئۇ يەرگە چىقتى.  3 داۋۇد ئۇنىڭ بىلەن 
ئۇالر  چىقتى.  ئېلىپ  يەرگە  ئۇ  بىلەن  خەلقى  ئۆي  ئۆز  ھەم  ھەربىرىنى  ئادەملەرنىڭ  بولغان 
كېلىپ،  يەرگە  ئۇ  ئادەملىرى  4 يەھۇدانىڭ  بولدى.   ئولتۇرىدىغان  شەھەرلىرىدە  خېبروننىڭ 
ئادەملەر  »گىلىيادتىكى  يابەش:  مەسىھلىدى.  بولغىلى  پادىشاھ  خانىدانىغا  يەھۇدا  داۋۇدنى 

شائۇلنى دەپنە قىلدى« دەپ داۋۇدقا خەۋەر بېرىلگەندە،  
»خوجاڭالر  ئېيتقۇزدىكى:  ئەۋەتىپ،  ئەلچىلەر  ئادەملەرگە  گىلىيادتىكى  يابەش  5 داۋۇد 

تەرىپىدىن  خۇداۋەندىنىڭ  ئۈچۈن  قىلغىنىڭالر  دەپنە  ئۇنى  قىلىپ،  ياخشىلىق  شائۇلغا 
قىلغاي.  ھەقلىق  بىلەن  ياخشىلىق  سىلەرگە  خۇداۋەندە  بولغايسىلەر.  6 ئەمدى  مۇبارەك 
قوللىرىڭالرنى  قىالي.  7 ئەمدى  ياخشىلىق  سىلەرگە  ھەم  مەن  ئۈچۈن  قىلغىنىڭالر  شۇنى 
قۇۋۋەتلەندۈرۈپ جۈرئەتلىك بولۇڭالر. خوجاڭالر شائۇل ئۆلدى، لېكىن يەھۇدا خانىدانى ئۆزىگە 

پادىشاھ بولغىلى مېنى مەسىھلىدى.  

داۋۇد ۋە شائۇلنىڭ ئوغلى ئىسبوسەت

8 ئەمما شائۇلنىڭ قوشۇنىنىڭ سەردارى ئابنەر بەن-نەر شائۇلنىڭ ئوغلى ئىسبوسەتنى ئېلىپ، 

ئەفرائىمغا،  يىزرەئەلگە،  ئاسسۇرىيالرغا،  گىلىيادقا،  بېرىپ،  9 ئۇنى  باشالپ  ماخانائىمغا 
پادىشاھ  ئىسبوسەت  ئوغلى  قىلدى.  10 شائۇلنىڭ  پادىشاھ  ئىسرائىلغا  پۈتۈن  ۋە  بەنيامىنغا 
بولغاندا قىرىق ياشقا كىرىپ، ئىسرائىلنىڭ ئۈستىدە ئىككى يىل سەلتەنەت قىلدى. لېكىن 
يەھۇدا خانىدانى داۋۇدقا ئەگەشتى.  11 داۋۇد خېبروندا يەھۇدا خانىدانىنىڭ ئۈستىدە سەلتەنەت 

قىلغان ۋاقتى يەتتە يىل ئالتە ئاي ئىدى.  
12 ئەمما نەرنىڭ ئوغلى ئابنەر شائۇلنىڭ ئوغلى ئىسبوسەتنىڭ ئادەملىرى بىلەن ماخانائىمدىن 

چىقىپ،گىبىيونغا باردى.  13 زېرۇيانىڭ ئوغلى يوئاب بىلەن داۋۇدنىڭ ئادەملىرى ھەم چىقىپ، 
ۋە  تەرىپىدە  بىر  كۆلنىڭ  بولسا  ئۇالر  ئۇچراشتى.  بىلەن  ئۇالر  يېنىدا  كۆلنىڭ  گىبىيوندىكى 
قوپۇپ،  »يىگىتلەر  ئېيتتى:  يوئابقا  ئولتۇردى.  14 ئابنەر  تەرىپىدە  بىر  يەنە  باشقىالر كۆلنىڭ 
بولۇپ  سان  تەڭ-تەڭ  قوپۇپ،  دېدى.  15 ئۇالر  »قوپسۇن«  يوئاب:  ئوينىسۇن.«  ئالدىمىزدا 
بەنيامىن بىلەن شائۇلنىڭ ئوغلى ئىسبوسەتنىڭ تەرىپىدىن ئون ئىككى كىشى ۋە داۋۇدنىڭ 
ئادەملىرىنىڭ تەرىپىدىن ئون ئىككى كىشى چىقىپ ئوتتۇرىدا تۇردى.  16 ئاندىن ئۇالر بىر-
بىرىنىڭ بېشىنى تۇتۇشۇپ، قىلىچنى بىر-بىرىنىڭ بىگىنىگە سانجىشىپ ھەممىسى يىقىلىپ 
ئۆلدى. ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ يەر گىبىيوندىكى خەلقات-ھاززۇرىم دەپ ئاتالدى.  17 ئۇ كۈندە قاتتىق 
ئادەملىرىدىن  داۋۇدنىڭ  ئادەملىرى  ئىسرائىلنىڭ  بىلەن  ئابنەر  لېكىن  بولدى،  سوقۇش  بىر 

مەغلۇپ قىلىندى.  
18 ئەمدى ئاندا زېرۇيانىڭ يوئاب، ئابىساي، ۋە ئاسائەل دېگەن ئۈچ ئوغلى بار ئىدى. ئاسائەل 

بولسا سەھرادىكى بىر كىيىكتەك چاپسان ئىدى.  19 ئاسائەل ئابنەرنى قوغالپ، خاھى ئوڭغا، 
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خاھى چەپكە ئابنەردىن قايرىلمىدى.  20 ئابنەر كەينىگە قاراپ: »سەن ئاسائەلمۇ؟« دەپ سورىدى. 
»شۇنداق، مەن« دەپ جاۋاب بەردى.  21 ئابنەر ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ئوڭغا ياكى چەپكە بۇرىلىپ، 
يارىغىنى ئالغىن« دېدى. لېكىن ئاسائەل ئۇنى  يىگىتلەرنىڭ بىرىگە ھۇجۇم قىلىپ، ئۇنىڭ 
قويغىلى ئۇنىمىدى.  22 ئابنەر ئاسائەلگە يەنە ئېيتتى: »مېنى قويغىن. نېمىشقا سېنى يەرگە 
يۈزىگە قانداق قارىيااليمەن« دېدى.  23 لېكىن  يوئابنىڭ  بۇرادىرىڭ  ئۇراي؟ ئۇنداق قىلسام، 
ئۇ ئۇنى قويغىلى ئۇنىمىغاندا ئابنەر ئۆز نەيزىسىنىڭ كەينى ئۇچى بىلەن ئۇنىڭ قورسىقىغا 
ھەركىم  ئۆلدى.  يىقىلىپ  يەردە  شۇ  ئۇ  چىقىپ،  ئۆتۈپ  كەينىدىن  نەيزە  سالدىكى،  ئۇنداق 
ئاسائەل يىقىلىپ ئۆلگەن يەرگە كەلسە، ئاندا بىر توختاپ قالدى.  24 ئەمما يوئاب بىلەن ئابىساي 
ئابنەرنى قوغالپ تۇردى. كۈن پاتقاندا ئۇالر گىبىيون چۆلىدىكى گىياھنىڭ ئۇتتۇرىدا بولغان 
ئاممانىڭ ئېگىزلىكىگە يەتتى.  25 ئۇ ۋاقىت بەنيامىننىڭ ئادەملىرى ئابنەرنىڭ كەينىدىن جەم 
بولۇشۇپ، بىر قوشۇن بولۇپ بىر ئېگىزلىكنىڭ تۆپىسىدە توختاپ تۇردى.  26 ئابنەر يوئابقا 
يامان  ئاخىرى  بۇنىڭ  بىلمەمسەنكى،  قىلغايمۇ؟  »قىلىچ ھەمىشە ھاالك  ئېيتتى:  قىچقىرىپ 
دېدى.   بۇيرۇيسەن؟«  قاچان  دەپ  قوغلىماڭالر‹  بۇرادەرلىرىڭنى   ‹ ئادەملىرىڭگە:  ئۆز  بولىدۇ. 
27 يوئاب ئېيتتى: »تىرىك خۇدا بىلەن قەسەم قىلىمەنكى، ئەگەر سەن سۆز قىلمىغان بولساڭ، 

ئادەملەرنىڭ ھېچبىرى بۇرادەرلىرىنى قوغلىماقتىن ئەتىگەنگىچە يانمايتتى« دېدى.  28 ئاندىن 
يوئاب كاناي چالدۇردى. ئۇ ۋاقىت ھەممە خەلق توختاپ، خاھى ئىسرائىلنى قوغلىماي، خاھى 

جەڭ يەنە قىلمىدى.  
كېچىپ،  ئىئورداننى  كېزىپ  ساينى  مېڭىپ،  كېچە  پۈتۈن  ئادەملىرى  بىلەن  ئابنەر  29 ئەمما 

پۈتۈن بىتروندىن ئۆتۈپ، ماخانائىمغا يېتىپ كەلدى.  30 يوئاب ئابنەرنى قوغلىماقتىن يېنىپ، 
ھەممە خەلقنى يىغقاندا داۋۇدنىڭ ئادەملىرىدىن ئون توققۇز كىشى بىلەن ئاسائەل كەم چىقتى.  
ئاتمىش  يۈز  ئۈچ  ئادەملىرىدىن  ئابنەرنىڭ  بىلەن  بەنيامىن  ئادەملىرى  داۋۇدنىڭ  31 لېكىن 

ئاتىسىنىڭ  ئۆز  بەيتلەھەمدە  ئېلىپ،  ئاسائەلنى  ئۆلتۈرگەنىدى.  32 ئۇالر  ئۇرۇپ  كىشىنى 
قەبرىسىدە دەپنە قىلدى. ئاندىن يوئاب بىلەن ئادەملىرى پۈتۈن كېچىدە مېڭىپ، تاڭ ئاتقاندا 

خېبرونغا يېتىپ كەلدى.  

شائۇلنىڭ خانىدانى بىلەن داۋۇدنىڭ خاندانىنىڭ 
ئوتتۇرىسىدىكى جەڭ

1 شائۇلنىڭ خانىدانى بىلەن داۋۇدنىڭ خانىدانىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى جەڭ ئۇزۇن ۋاقىتقىچە 3 

داۋامالشتى. داۋۇد بارغانسېرى كۈچلۈكرەك بولدى، لېكىن شائۇلنىڭ خانىدانى بارغانسېرى 
ئاجىزراق بولغىلى تۇردى.  
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يىزرەئەللىك  بولۇپ،  ئامنون  تۇنجىسى  ئۇنىڭ  تۇغۇلدى.  ئوغۇلالر  داۋۇدقا  2 خېبروندا 

خوتۇنى  نابالنىڭ  كارمەللىك  بولۇپ،  كىالب  تۇغۇلدى.  3 ئىككىنچىسى  ئاخىنوئامدىن 
پادىشاھى  ئابشالوم ئىدى. ئۇ ئۆزى گەشۇرنىڭ  ئابىگايىلدىن تۇغۇلدى. ئۈچىنچىسى  بولغان 
ئوغلى  خاگىتنىڭ  بولۇپ،  ئادونىيا  ئىدى.  4 تۆتىنچىسى  ئوغلى  مائاكانىڭ  قىزى  تالماينىڭ 
ئىدى. بەشىنچىسى شېفاتيا بولۇپ، ئابىتالنىڭ ئوغلى ئىدى.  5 ئالتىنچىسى يىترېئام بولۇپ، 

داۋۇدنىڭ خوتۇنى ئەگالدىن تۇغۇلدى. بۇالر خېبروندا داۋۇدقا تۇغۇلدى.  

تۇرغان  قىلىنىپ  ئوتتۇرىسىدىكى جەڭ  خانىدانىنىڭ  داۋۇدنىڭ  بىلەن  خانىدانى  6 شائۇلنىڭ 

ۋاقىتتا ئابنەر شائۇلنىڭ خانىدانىدا ئۆزىنى قۇۋۋەتلەندۈرەتتى.  7 ئەمدى شائۇلنىڭ رىزپا دەپ 
ئاتىلىپ، ئاييانىڭ قىزى بولغان بىر كېنىزىكى بار ئىدى. ئىسبوسەت ئابنەرگە ئېيتتى: »نېمىشقا 
ئاتامنىڭ كېنىزىكىنىڭكىگە كىردىڭ؟«  8 ئابنەر ئىسبوسەتنىڭ سۆزى ئۈچۈن ئاچچىقلىنىپ 
ئېيتتى: »يەھۇدادىكى بىر ئىت كاللىسىمەنمۇ؟ بۇ كۈنگىچە مەن ئاتاڭ شائۇلنىڭ خانىدانىغا 
ئۇنىڭ بۇرادەرلىرى بىلەن دوستلىرىغا ياخشىلىق قىلىپ، سېنى داۋۇدنىڭ قولىغا چۈشكىلى 
ئەيىب  دەپ  قىلدىڭ‹  بۇزۇقلۇق  بىلەن  بۇ خوتۇن   ‹ ماڭا:  بۈگۈن  بولساممۇ، سەن  قويمىغان 
ۋەدىسىگە  قىلغان  بىلەن  قەسەم  داۋۇدقا  خۇداۋەندىنىڭ  ئۆزۈم  مەن  قويامسەن؟  9 ئەگەر 
مۇۋاپىق ئىش قىلمىسام، خۇدا ئابنەرگە ئۇنداق قىلسۇن، مۇنداق قىلسۇن، بەلكى ئۇنىڭدىن 
زىيادە قىلسۇن.  10 ئۇنداق قىلىمەنكى، پادىشاھلىق شائۇلنىڭ ئۆيىدىن ئېلىنىپ، داۋۇدنىڭ 
تەختى داندىن بەرشېباغىچە پۈتۈن ئىسرائىل بىلەن يەھۇدانىڭ ئۈستىگە سېلىنغاي« دېدى.  
11 ئاندىن كېيىن ئىسبوسەت ئابنەردىن قورقۇپ، ئۇنىڭغا بىر سۆز ئېيتقىلى جۈرئەت قىلمىدى.  

ئىكەن؟«  كىمنىڭكى  »يۇرت  ئەۋەتىپ:  ئەلچىلەر  قېشىغا  داۋۇدنىڭ  دەرھال  ئابنەر  12 لېكىن 

بىلەن ئەھدە قىلغىن. مانا ھەممە ئىسرائىلنى ساڭا مايىل قىلغىلى  ئېيتقۇزدى. »مەن  دەپ 
قولۇم سەن بىلەن بولىدۇ« دەپ ھەم ئېيتقۇزدى.  13 ئۇ جاۋاب بەردىكى: »ياخشى بولىدۇ. مەن 
سەن بىلەن ئەھدە قىالي. لېكىن بىر ئىش سورايمەن. ئۇ شۇكى مېنىڭ قېشىمغا كەلگەندە 

شائۇلنىڭ قىزى مىكالنى كەلتۈرمىسەڭ، يۈزۈمنى كۆرمەيسەن« دېدى.  
فىلىستىنىيلەرنىڭ  يۈز  »مەن  ئەۋەتىپ:  ئەلچىلەر  قېشىغا  ئىسبوسەتنىڭ  داۋۇد  14 ئاندىن 

ئېيتقۇزدى.   دەپ  بەرگىن«  تاپشۇرۇپ  ماڭا  مىكالنى  خوتۇنۇم  ئالغان  ئەتلىرىگە  خەتنىلىك 
15 ئىسبوسەت كىشى ئەۋەتىپ، ئۇنى ئۆز ئېرى پالتىيەل بەن-اليىشتىن تارتىۋالدى.  16 لېكىن 

ئۇنىڭ ئېرى باخۇرىمغىچە ئۇنىڭ بىلەن بېرىپ، كەينىدىن ئەگىشىپ يىغالپ يۈردى. ئۇ ۋاقىت 
ئابنەر ئۇنىڭغا: »يېنىپ كەلگىن« دېسە، ئۇ يېنىپ كەتتى.  

17 ئابنەر ئىسرائىلنىڭ ئاقساقاللىرىغا خەۋەر ئەۋەتىپ: »داۋۇد ئۈستىمىزگە پادىشاھ بولسۇن 

خۇداۋەندە  چۈنكى  قىلىڭالر،  ھەرىكەت  بىر  خالىدىڭالر.  18 ئەمدى  كۈنلەردە  ئۆتكەن  دەپ، 
قوۋمىنى  ئىسرائىلنىڭ  بىلەن  قولى  داۋۇدنىڭ  بەندەڭ   ‹ ئېيتقانكى:  توغرىسىدىن  داۋۇد 
فىلىستىنىيلەرنىڭ قولىدىن ئازاد قىلىپ، ھەممە دۈشمەنلەرنىڭ قولىدىن قۇتقۇزىمەن‹« دەپ 
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بىلەن  ئىسرائىل  ئابنەر  ئاندىن  سۆزلەشتى.  بىلەن  بەنيامىنىيالر  ھەم  ئېيتقۇزدى.  19 ئابنەر 
بەنيامىننىڭ پۈتۈن خانىدانى مەقبۇل كۆرگەن مەسلىھەتى توغرىسىدا داۋۇد بىلەن خېبروندا 

سۆزلەشكىلى باردى.  
20 ئابنەر يىگىرمە كىشى بىلەن خېبرونغا داۋۇدنىڭ قېشىغا كەلگەندە داۋۇد ئابنەر بىلەن ئادەملىرىگە 

بىر زىياپەت قىلدى.  21 ئابنەر داۋۇدقا: »مەن قوپۇپ بېرىپ، پۈتۈن ئىسرائىلنى خوجام پادىشاھنىڭ 
ئالدىغا جەم قىالي. ئۇالر سەن بىلەن ئەھدە قىلىشقاي ۋە سەن ئۆز كۆڭلۈڭ خالىغاندەك سەلتەنەت 

قىلغايسەن« دېدى. ئاندىن داۋۇد ئابنەرنى يولغا سالسا، ئۇ تىنچ-ئامان كەتتى.  

يوئاب ئابنەرنى ئۆلتۈرىدۇ

ئېلىپ  ئولجا  توال  يېنىپ،  تالىماقتىن  يوئاب  بىلەن  ئادەملىرى  داۋۇدنىڭ  ئەسنادا  22 مانا شۇ 

كەلدى. لېكىن ئابنەر خېبروندا داۋۇدنىڭ قېشىدا يوق ئىدى. داۋۇد ئۇنىڭغا رۇخسەت بەرگەندىن 
كېيىن ئۇ تىنچ-ئامان كەتكەنىدى.  23 يوئاب ھەممە قوشۇنى بىلەن يېنىپ كەلگەندە خەلق 
ئۇنىڭغا: »نەرنىڭ ئوغلى ئابنەر پادىشاھنىڭ قېشىغا كەلدى. پادىشاھ ئۇنى يولغا سالغاندىن 
پادىشاھنىڭ قېشىغا بېرىپ ئېيتتى: »سەن  كېيىن ئۇ تىنچ-ئامان كەتتى« دېدى.  24 يوئاب 
نېمە قىلدىڭ؟ مانا ئابنەر سېنىڭ قېشىڭغا كەلدى. نېمىشقا ئۇنى كەتكۈزدۈڭ؟ ئەمدى كېتىپ 
چىقىش-كىرىشىڭنى  ئالداپ،  سېنى  ئۇ  تونۇمايسەن؟  ئابنەرنى  ئوغلى  بولدى.  25 نەرنىڭ 
قېشىدىن  داۋۇدنىڭ  دېدى.  26 يوئاب  قىلغىلى كەلدى«  مەلۇم  قىلىدىغىنىڭنى  نېمە  كۆرۈپ، 
چىققاندىن كېيىن ئابنەرنىڭ كەينىدىن كىشىلەر ئەۋەتتى. ئۇالر ئۇنى سىرا بۇلىقىنىڭ يېنىدىن 
ياندۇرۇپ، ئېلىپ كەلدى. لېكىن داۋۇد شۇنى بىلمىدى.  27 ئابنەر خېبروندىن يېنىپ كەلگەندە 
بۇرادىرىم  ئۆز  ئېلىپ،  ئىچىگە  دەرۋازىنىڭ  ئۆزئارا  ئۇنى  دەپ  گەپلىشەي«  بىلەن  »سەن  يوئاب: 
بىر  قورسىقىغا  ئۇنىڭ  تۇرۇپ،  ئاندا  دەپ،  ئاالي  ئىنتىقام  ئۇنىڭدىن  ئۈچۈن  قېنى  ئاسائەلنىڭ 
سېلىپ ئۇنى ئۆلتۈردى.  28 داۋۇد بۇنى ئاڭالپ، ئېيتتى: »مەن بىلەن پادىشاھلىقىم نەرنىڭ ئوغلى 
ئابنەرنىڭ قېنىدىن خۇداۋەندىنىڭ ئالدىدا ئەبەدكىچە بىگۇناھتۇرمىز.  29 ئۇنىڭ قېنى يوئابنىڭ 
بېشى ئۈستىگە ۋە ئاتىسىنىڭ خانىدانىنىڭ ئۈستىگە كەلسۇن. يوئابنىڭ ئۆيىدىن ئاقما، پېسە، 

ھاسا تايانغۇچى، قىلىچتىن ئۆلگۈچى ۋە نانغا موھتاج كىشى كەم بولمىسۇن« دېدى.  
30 ئابنەر ئۇالرنىڭ بۇرادىرى ئاسائەلنى گىبىيوندىكى جەڭدە ئۆلتۈرگىنى ئۈچۈن يوئاب بىلەن 

بۇرادىرى ئابىساي ئۇنىڭ ئۆزىنى ئۆلتۈردى.  31 داۋۇد يوئابقا ۋە ئۇنىڭ بىلەن بولغان ھەممە 
خەلققە: »كىيىملىرىڭالرنى يىرتىپ پاالس كىيىپ، ئابنەر ئۈچۈن ماتەم تۇتۇڭالر« دەپ ئېيتىپ 
قىلدى.  دەپنە  خېبروندا  ئابنەرنى  يۈردى.  32 ئۇالر  كەينىدىن  تاۋۇتنىڭ  ئۆزى  پادىشاھ  داۋۇد 
پادىشاھ ئاۋازىنى كۆتۈرۈپ، ئابنەرنىڭ قەبرىسىنىڭ يېنىدا يىغالپ تۇرسا، خەلقنىڭ ھەممىسى 

يىغلىشىپ بەردى.  33 پادىشاھ ئابنەر ئۈچۈن قوشاق ئوقۇپ ئېيتتى:
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 »ئابنەر بىر ئەخمەقتەك ئۆلىدىغانمۇ ئىدى؟  
34 قوللىرىڭ باغالقلىق ئەمەس ئىدى. پۇتلىرىڭ ئىشكەلگە سېلىقلىق ئەمەس ئىدى.

 پاسىقنىڭ قولى بىلەن چۈشكەندەك چۈشتۈڭ«

دېگەندە خەلقنىڭ ھەممىسى ئۇنىڭ ئۈچۈن يىغالشتى.  35 خەلقنىڭ ھەممىسى داۋۇدنى تائام 
يېگىلى زورالپ تۇردى. ئەمما داۋۇد قەسەم قىلىپ: »ئەگەر مەن كۈن پاتماستا نان ياكى باشقا 
زىيادە  ئۇنىڭدىن  بەلكى  قىلسۇن،  مۇنداق  قىلسۇن،  ئۇنداق  ماڭا  خۇدا  يېسەم،  نەرسىنى  بىر 
شۇنىڭدەك  بولدى،  رازى  شۇنىڭدىن  قىلغاندا  مەلۇم  بۇنى  خەلق  دېدى.  36 ھەممە  قىلسۇن« 
بىلەن  ئىدى.  37 خەلقنىڭ ھەممىسى  رازى  ئىشتىن  قىلغان ھەر  پادىشاھ  خەلقنىڭ ھەممىسى 
پۈتۈن ئىسرائىل ئۇ كۈن ئۇقتىكى، پادىشاھ نەرنىڭ ئوغلى ئابنەرنىڭ ئۆلتۈرۈلۈشى توغرىسىدىن 
بىگۇناھ ئىدى.  38 پادىشاھ ئۆز ئادەملىرىگە سۆزلەپ: »بىلمەيسىلەرمۇكى، بۇ كۈن ئىسرائىلدا بىر 
سەردار، بەلكى بىر ئۇلۇغ ئادەم ئۆلتۈرۈلدى.  39 مەن پادىشاھ بولۇشقا مەسىھلەنگەن بولساممۇ، 
خۇداۋەندە  كۈچلۈكتۇر.  مەندىن  ئوغۇللىرى  زېرۇيانىڭ  يەنى  ئادەملەر،  بۇ  ئاجىزدۇرمەن.  تېخى 

يامانلىق قىلغۇچىالرغا ئۇالرنىڭ يامانلىقىغا قاراپ جازا بېرىدۇ« دېدى.  

 ئىسبوسەت ئۆلتۈرۈلىدۇ

1 شائۇلنىڭ ئوغلى ئۆزى ئابنەرنىڭ خېبروندا ئۆلگىنىنى ئاڭلىغاندا قولى بوشاپ كېتىپ، 4 

ئىسرائىلنىڭ ھەممىسى پەرىشان بولدى.  2 لېكىن شائۇلنىڭ ئوغلىنىڭ ئىككى قوشۇن 
سەردارى بولۇپ، بىرىنىڭ ئىسمى بائانا ۋە يەنە بىرىنىڭ ئىسمى رېكاب ئىدى. ئۇالر بەنيامىن 
بەنيامىنغا  بەئەروت  چۈنكى  ئىدى.  ئوغۇللىرى  رىمموننىڭ  بەئەروتلۇق  بولغان  قەبىلىسىدىن 
تەۋە زېمىنىدەك سانالدى.  3 بەئەروتلۇقالر گىتتايىمغا قېچىپ، ئاندا بۇ كۈنگىچە مۇساپىردەك 

ئولتۇرماقتا.  

بىلەن  ئىدى. »شائۇل  بار  ئوغلى  بىر  ئاقساق  پۇتلىرى  يوناتاننىڭ  ئوغلى  شائۇلنىڭ  4 ئەمما 

خەۋەر  كىرگەنىدى.  ياشقا  بەش  ئۆزى  ئۇ  يەتكەندە  خەۋەر  يىزرەئەلگە  دەپ  ئۆلدى«  يوناتان 
ئاقساق  كېتىپ،  چۈشۈپ  باال  بۇ  قاچقاندا  ئالدىراپ  قاچتى.  ئېلىپ  ئۇنى  خوتۇن  ئالىدىغان 

بولۇپ قالغانىدى. ئۇنىڭ ئىسمى مېفىبوشەت ئىدى.  

5 بەئەروتلۇق رىمموننىڭ ئوغۇللىرى رېكاب بىلەن بائانا كۈننىڭ ئىسسىق ۋاقتىدا ئىسبوسەت 

چۈش راھىتىدە ياتقاندا ئۇنىڭ ئۆيىگە كىردى.  6 ئۇالر بۇغداي ئېلىپ چىقايلى دەپ، ئۆينىڭ 
ئىچكىرىگە كىرىپ، ئۇنىڭ قورسىقىغا بىر سايدى. ئاندىن رېكاب بىلەن بائانا قېچىپ كەتتى.  
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7 ئۇ ياتماق ئۆيىدە ئۆز ئورنىدا ياتقاندا ئۇالر ئۆيگە كىرىپ، ئۇنى ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈپ، بېشىنى 

كەستى. ئاندىن بېشىنى ئېلىپ، ساينى كېزىپ، پۈتۈن كېچىدە ماڭدى.  8 ئۇالر ئىسبوسەتنىڭ 
جېنىڭنىڭ  »مانا،  ئېيتتى:  پادىشاھقا  بېرىپ،  ئېلىپ  قېشىغا  داۋۇدنىڭ  خېبرونغا  بېشىنى 
دۈشمىنى شائۇلنىڭ ئوغلى ئىسبوسەتنىڭ بېشى بۇدۇر! خۇداۋەندە بۇ كۈن خوجام پادىشاھقا 
شائۇل بىلەن ئەۋالدىدىن ئىنتىقام ئالدى« دېدى.  9 داۋۇد بەئەروتلۇق رىمموننىڭ ئوغۇللىرى 
قۇتقۇزغان  تەڭلىكىمدىن  ئېيتتى: »مېنى ھەممە  قىلىپ  بائاناغا سۆز  بۇرادىرى  بىلەن  رېكاب 
تىرىك خۇداۋەندە بىلەن قەسەم قىلىمەنكى،  10 › شائۇل ئۆلدى‹ دەپ ماڭا ئېيتىپ بېرىپ، خۇش 
خەۋەر كەلتۈردۈم دەپ خىيال قىلغان كىشىنى زىقالغتا تۇتۇپ ئۆلتۈردۈم. ئۇنداققا خەۋەرچىنىڭ 
ئورنىدا  ئۆيىدە  ئۆز  كىشىنى  ئادىل  بىر  ئادەملەر  يامان  ئەمەسمۇ؟  11 ئەمدى  بەردىم  ھەققىنى 
ئۆلتۈرگەن بولسا، قانچە ئوشۇقراق ئۇنىڭ قېنىنى قوللىرىڭالردىن تەلەپ قىلىپ، سىلەرنى يەر 
يۈزىدىن يوقاتمايمەنمۇ؟« دېدى.  12 داۋۇدنىڭ بۇيرۇقى بىلەن غۇالملىرى ئۇالرنى ئۆلتۈرۈپ، قول 
پۇتلىرىنى كېسىپ، خېبروندىكى كۆلنىڭ يېنىدا ئېسىپ قويدى. لېكىن ئىسبوسەتنىڭ بېشىنى 

ئېلىپ، خېبروندا ئابنەرنىڭ قەبرىسىدە دەپنە قىلدى.  

داۋۇد خېبروندا پۈتۈن ئىسرائىلنىڭ پادىشاھى بولۇشقا 
مەسىھلىنىدۇ

كېلىپ، 5  قېشىغا  داۋۇدنىڭ  خېبرونغا  قەبىلىلىرى  ھەممە  ئىسرائىلنىڭ  كېيىن  1 ئاندىن 

ئېيتتىكى: »مانا بىز سېنىڭ سۆڭەك بىلەن ئېتىڭدۇرمىز.  2 ئۆتكەن ۋاقىتتا شائۇل بىزنىڭ 
ئۈستىمىزدە سەلتەنەت قىلغاندا ئىسرائىلنىڭ چىقىش-كىرىشىدە باشلىغۇچىسى سەن ئىدىڭ 
ۋە خۇداۋەندە ساڭا: › مەن مېنىڭ قوۋمىم ئىسرائىلنىڭ پادىچىسى ۋە ئىسرائىلنىڭ ئەمىرى 
پادىشاھنىڭ  خېبرونغا  ئاقساقاللىرى  ھەممە  3 ئىسرائىلنىڭ  دېدى.   دېگەنىدى«  بولىسەن‹ 
ئەھدە  بىر  بىلەن  ئۇالر  ئالدىدا  خۇداۋەندىنىڭ  خېبروندا  پادىشاھ  داۋۇد  كەلگەندە  قېشىغا 

قىلىشتى. ئاندىن كېيىن ئۇالر داۋۇدنى ئىسرائىلغا پادىشاھ بولۇشقا مەسىھلىدى.  
قىلدى.  5 خېبروندا  سەلتەنەت  يىل  قىرىق  كىرىپ،  ياشقا  ئوتتۇز  بولغاندا  پادىشاھ  4 داۋۇد 

ئىسرائىل  پۈتۈن  يېرۇسالېمدا  قىلىپ،  سەلتەنەت  ئاي  ئالتە  يىل  يەتتە  ئۈستىدە  يەھۇدانىڭ 
بىلەن يەھۇدانىڭ ئۈستىدە ئوتتۇز ئۈچ يىل سەلتەنەت قىلغانىدى.  

داۋۇد يېرۇسالېمنى مەغلۇپ قىلىپ ماكان تۇتىدۇ

6 پادىشاھ ئۆز ئادەملىرى بىلەن يېرۇسالېمغا چىقىپ، ئۇ يۇرتتا ئولتۇرغان يەبۇسىيالر بىلەن جەڭ 

قىلدى. داۋۇد بۇ يەرگە خېچ كىرەلمەيدۇ دەپ، ئۇنىنڭغا: »سەن بۇ يەرگە كېلەلمەيسەن. كورالر 
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بىلەن ئاقساقالرمۇ سېنى توسااليدۇ« دېدى.  7 لېكىن داۋۇد سى'ون قورغىنىنى ئالدى. بۇ ئۆزى 
داۋۇدنىڭ شەھىرى دەپ ئاتالدى.  8 داۋۇد ئۇ كۈن ئېيتتى: »ھەركىم سۈڭگۈچ بىلەن چىقىپ، 
ئاقساقالرنى  بىلەن  كورالر  بۇ  كۆرگەن  يامان  جېنى  داۋۇدنىڭ  ئۆزى  ئۇ  ئۇرسا،  يەبۇسىيالرنى 
ئۆلتۈرىدۇ« دېدى. ئۇنىڭ ئۈچۈن: »كور ياكى ئاقساق ئۆيگە كىرمىسۇن« دەيدىغان سۆز باردۇر.  
9 ئاندىن داۋۇد قورغاندا ئولتۇرۇپ، ئۇنى داۋۇدنىڭ شەھىرى دەپ ئاتاپ، چۆرىسىدە مىللودىن 

ئۇلۇغ  قۇۋۋەتلىنىپ،  بارغانسېرى  تۇردى.  10 داۋۇد  سالغىلى  ئىمارەت  تەرىپىگە  ئىچ  تارتىپ 
بوالتتى ۋە ساماۋى قوشۇنالرنىڭ سەردارى بولغان رەب-خۇدا ئۇنىڭ بىلەن ئىدى.  

11 تىرنىڭ پادىشاھى خىرام ئۆزى داۋۇدقا ئەلچىلەرنى يولالپ، كېدىر ياغىچى ئېلىپ بېرىپ، 

بولسا:  ياسىدى.  12 داۋۇد  ئوردا  بىر  داۋۇدقا  بۇالر  ئەۋەتتى.  تامچىالرنىمۇ  بىلەن  ياغاچچى 
مېنىڭ  ئۈچۈن  ئىسرائىل  قوۋمى  ئۆز  كۈچەيتىپ،  تىكلەپ  پادىشاھ  مېنى  »خۇداۋەندە 

پادىشاھلىقىمنى ئۇلۇغالندۇرغاندۇر« دەپ ئۇقتى.  

ئالدى  خوتۇنالر  ۋە  كېنىزەكلەر  يەنە  يېرۇسالېمدىن  كېيىن  كەلگەندىن  خېبروندىن  13 داۋۇد 

ۋە داۋۇدقا يەنە ئوغۇل-قىزالر تۇغۇلدى.  14 يېرۇسالېمدا ئۇنىڭغا تۇغۇلغانالرنىڭ ئىسىملىرى 
شۇ، يەنى شامۇئا، شوباب، ناتان، سۇاليمان،  15 يىبخار، ئېلىشۇئا، نېفەگ، يافىيا،  16 ئەلىشاما، 

ئەليادا ۋە ئەلىفېلەت ئىدى.  

داۋۇد فىلىستىنىيلەرنى ئۇرىدۇ

17 فىلىستىنىيلەر بولسا داۋۇدنىڭ ئىسرائىلغا پادىشاھ بولۇشقا مەسىھلەنگىنىنى ئاڭلىغاندا 

فىلىستىنىيلەرنىڭ ھەممىسى داۋۇدنى تۇتقىلى چىقتى. داۋۇد بۇنى ئاڭلىغاندا قورغانغا چۈشتى.  
سورىدىكى:  خۇداۋەندىدىن  يېيىلدى.  19 داۋۇد  ۋادىسىدا  رېفائىم  كېلىپ،  18 فىلىستىنىيلەر 

داۋۇدقا:  خۇداۋەندە  تاپشۇرىسەنمۇ؟«  قولۇمغا  ئۇالرنى  چىقايمۇ؟  قارشى  »فىلىستىنىيلەرگە 
»چىققىن! شەكسىز فىلىستىنىيلەرنى سېنىڭ قولۇڭغا تاپشۇرىمەن« دەپ ئېيتتى.  20 ئۇ ۋاقىت 
خۇداۋەندە  باسقاندەك  سەل  بىر  »مانا  ئۇرۇپ:  ئۇالرنى  داۋۇد  ئاندا  باردى.  بائال-پەرازىمغا  داۋۇد 
ئاتىدى.   دەپ  بائال-پەرازىم  يەرنى  ئۇ  ئۈچۈن  ئۇنىڭ  دېدى.  باستى«  دۈشمەنلىرىمنى  ئالدىمدا 
21 ئۇالر ئاندا ئۆز بۇتسۈرەتلىرىنى قويۇپ كەتتى ۋە داۋۇد بىلەن ئادەملىرى ئۇالرنى ئېلىۋەتتى.  

خۇداۋەندىدىن  يېيىلدى.  23 داۋۇد  ۋادىسىدا  رېفائىم  چىقىپ،  يەنە  فىلىستىنىيلەر  22 لېكىن 

سورىغاندا ئۇ ئېيتتىكى: »سەن ئۇ يەرگە چىقماي، بەلكى ئۇالرنىڭ كەينىدىن ئايلىنىپ ئۆتۈپ، 
دەرەخلىرىنىڭ  قىلغايسەن.  24 ئۈجمە  ھۇجۇم  يەردىن  ئۇتتۇرىدىكى  دەرەخلىرىنىڭ  ئۈجمە 
تۆپىسىدىن ماڭىدىغان قەدەمنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىغىنىڭدا ئۇتتۇر ماڭغىن، چۈنكى ئۇ ۋاقىت 
خۇداۋەندە فىلىستىنىيلەرنىڭ قوشۇنىنى ئۇرغىلى ئالدىڭدا ماڭىدۇ« دېدى.  25 داۋۇد خۇداۋەندە 
ئۇنىڭغا بۇيرۇغاندەك قىلىپ، فىلىستىنىيلەرنى ئۇرۇپ گېبادىن گېزەرگىچە قوغلىدى. 21201 
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داۋۇد ئەھدە ساندۇقىنى يېرۇسالېمغا ئېلىپ كېلىدۇ

ئوتتۇز 6  بۇالر  يىغسا،  يەنە  ئادەملەرنى  ئىلغانغان  ھەممە  ئارىسىدىن  ئىسرائىلنىڭ  1 داۋۇد 

بائاال-يەھۇدادىن  خەلق  ھەممە  بولغان  بىلەن  ئۇنىڭ  ۋە  داۋۇد  2 ئاندىن  چىقتى.   مىڭ 
چىقتى، چۈنكى ئۇ يەردىن خۇدانىڭ ساندۇقىنى ئېلىپ چىقماقچى ئىدى. ئۇ ئەھدە ساندۇقى 
خۇداۋەندىنىڭ  بولغان  سەردارى  قوشۇنالرنىڭ  ساماۋى  ئولتۇرغۇچى  ئۈستىدە  كېرۇبالرنىڭ 
نامى بىلەن ئاتالغاندۇر.  3 ئۇالر خۇدانىڭ ئەھدە ساندۇقىنى يېڭى بىر ھارۋىغا سېلىپ، گېبادا 
ئوغۇللىرى  ئابىنادابنىڭ  ئېلىپ چىقسا،  ئېلىپ چىقتى.  ئۆيىدىن  ئابىنادابنىڭ  ئولتۇراقلىق 
ئەھدە ساندۇقىنى گېبادا  4 ئۇالر خۇدانىڭ  يېڭى ھارۋىنى ھەيدىدى.   ئۇ  ئاخىيو  بىلەن  ئۇززا 
ئولتۇراقلىق ئابىنادابنىڭ ئۆيىدىن ئېلىپ چىقىپ، بىللە بارغىنىدا ئاخىيو ئەھدە ساندۇقىنىڭ 
ئالدىدا ماڭدى.  5 داۋۇد بىلەن پۈتۈن ئىسرائىلنىڭ ئۆيى خۇداۋەندىنىڭ ئالدىدا خۇش بولۇپ، 
جاڭجاڭ  ۋە  جىڭگىرلىما  داپ،  ساتار،  چاڭ،  يەنى  نەغمىلەر،  ئېتىلگەن  ياغىچىدىن  قارىغاي 

چالدى.  
قولىنى  ئۆز  ئۈچۈن  پۇتالشقىنى  ئۇيالر  ئۆزى  ئۇززا  ناكون خامىنىغا كەلگەندە  ئۇالر  6 لېكىن 

خۇدانىڭ ئەھدە ساندۇقىغا ئۇزىتىپ ئۇنى تۇتتى.  7 ئۇ ۋاقىت خۇداۋەندىنىڭ غەزىپى ئۇززاغا 
ئەھدە  خۇدانىڭ  ئۇ  شۇنداقكى،  ئۇردى.  ئۇنى  ئۈچۈن  قىلغىنى  خاتا  ئۇنىڭ  خۇدا  تۇتاشقاچ 
ساندۇقىنىڭ يېنىدا چۈشۈپ ئۆلدى.  8 داۋۇد بولسا خۇداۋەندە ئۇززانى ئۇرغىنى ئۈچۈن ئەلەم 
بولۇپ، ئۇ يەرنى پەرەز-ئۇززا دەپ ئاتىدى ۋە بۇ كۈنگىچە شۇنداق ئاتىلىدۇ.  9 ئۇ كۈندە داۋۇد 
ئېلىپ  قانداق  ئۆزۈمنىڭكىگە  ساندۇقىنى  ئەھدە  »خۇداۋەندىنىڭ  قورقۇپ:  خۇداۋەندىدىن 
كېلەلەيمەن؟« دەپ ئېيتتى.  10 ئۇنىڭ ئۈچۈن داۋۇد خۇداۋەندىنىڭ ئەھدە ساندۇقىنى داۋۇد 
ئوبەد- گاتلىق  ئۇنى  ئۆزى  داۋۇد  بەلكى  خالىمىدى،  يۆتكىگىلى  ئۆزىنىڭكىگە  شەھىرىگە 

ئېدومنىڭ ئۆيىگە كەلتۈردى.  
ئەمما  قالدى.  ئاي  ئۈچ  ئۆيىدە  ئوبەد-ئېدومنىڭ  گاتلىق  ساندۇقى  ئەھدە  11 خۇداۋەندىنىڭ 

ئوبەد-ئېدومنىڭ  بەرىكەتلىدى.  12 »خۇداۋەندە  ئۆيىنى  پۈتۈن  بىلەن  ئوبەد-ئېدوم  خۇداۋەندە 
ئۆيى بىلەن ھەممە بارىنى خۇدانىڭ ئەھدە ساندۇقى جەھىتىدىن بەرىكەتلىگەندۇر« دەپ داۋۇد 
ئۆيىدىن  ئوبەد-ئېدومنىڭ  ساندۇقىنى  ئەھدە  خۇدانىڭ  داۋۇد  بېرىلگەندە  خەۋەر  پادىشاھقا 
ساندۇقىنى  كەلدى.  13 خۇداۋەندىنىڭ  ئېلىپ  شەھىرىگە  داۋۇدنىڭ  بىلەن  خۇشلۇق  ئېلىپ، 
قۇربانلىق  موزاينى  بورداق  بىر  بىلەن  بۇقا  بىر  ئۇ  ماڭغاندا  قەدەم  ئالتە  ئادەملەر  كۆتۈرگەن 
قىلدى.  14 داۋۇد بولسا خۇداۋەندىنىڭ ئالدىدا كۈچىنىڭ بارىچە ئۇسسۇل ئوينىدى ۋە داۋۇد بىر 

كاناپلىق ئېفودنى كىيگەنىدى.  
چېلىشىپ،  كاناي  قىچقىرىشىپ،  خۇشلۇقتىن  ئۆيى  ئىسرائىلنىڭ  پۈتۈن  بىلەن  15 داۋۇد 

خۇداۋەندىنىڭ ئەھدە ساندۇقىنى ئېلىپ چىقتى.  16 خۇداۋەندىنىڭ ئەھدە ساندۇقى داۋۇدنىڭ 
پادىشاھنىڭ  داۋۇد  قاراپ،  پەنجىرىدىن  بىر  مىكال  قىزى  شائۇلنىڭ  كەلگەندە  شەھىرىگە 
سەكرەپ خۇداۋەندىنىڭ ئالدىدا ئۇسسۇل ئوينىگىنىنى كۆرۈپ، ئۇنى ئۆز كۆڭلىدە خار كۆردى.  
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تىكتۈرگەن  ئۈچۈن  ئۇنىڭ  داۋۇد  كىرىپ،  ئېلىپ  ساندۇقىنى  ئەھدە  خۇداۋەندىنىڭ  17 ئۇالر 

چېدىرنىڭ ئوتتۇرىسىدا قويدى. ئاندىن داۋۇد خۇداۋەندىنىڭ ئالدىدا كۆيدۈرىدىغان قۇربانلىق 
شۈكۈر  بىلەن  قۇربانلىق  كۆيدۈرىدىغان  كەلتۈردى.  18 داۋۇد  قۇربانلىقىنى  شۈكۈر  بىلەن 
خۇداۋەندىنىڭ  بولغان  سەردارى  قوشۇنالرنىڭ  ساماۋى  خەلقنى  كەلتۈرگەندە  قۇربانلىقىنى 
نامىدا مۇبارەكلىدى.  19 ئاندىن كېيىن ھەممە خەلققە ئىسرائىلىيالرنىڭ پۈتۈن جامائىتىدىكى 
پوشكىلى  كىشمىش  بىر  ۋە  گۆش  پارچە  بىر  نان،  بىر  ھەربىرىگە  خوتۇنالرنىڭ  بىلەن  ئەر 

ئۈلەشتۈرۈپ بەردى. ئاندىن خەلقنىڭ ھەربىرى ئۆز ئۆيىگە يېنىپ كەتتى.  
قىزى  شائۇلنىڭ  كەلگەندە  يېنىپ  ئۈچۈن  مۇبارەكلىمەك  خەلقىنى  ئۆي  ئۆز  داۋۇد  20 لېكىن 

مىكال ئۇنىڭ ئالدىغا چىقىپ ئېيتتى: »بۈگۈن ئىسرائىلنىڭ پادىشاھى ئۆزىنى پەس خەلق 
يالىڭاچلىغاندەك ئۆزىنى خىزمەتكارلىرىنىڭ ۋە دېدەكلىرىنىڭ كۆزلىرى ئالدىدا يالىڭاچلىغىنى 
بىلەن بۈگۈن ئۆزىنى قانچە شەرەپلىك كۆرسەتتىمۇ؟«  21 داۋۇد مىكالغا ئېيتتى: »خۇداۋەندىنىڭ 
ئالدىدا، مېنى ئاتاڭ بىلەن ئۇنىڭ پۈتۈن خانىدانىنىڭ ئورنىدا ئىلغاپ خۇداۋەندىنىڭ قوۋمى 
مەن  قىلدىم.  22 لېكىن  شادلىق  ئالدىدا  خۇداۋەندىنىڭ  قىلغان  ئەمىر  ئىسرائىلغا  بولغان 
ئۆزۈمنى شۇنىڭغا نااليىق كۆرۈپ، ئۆز كۆزلىرىمدە كىچىكتۇرمەن. ئەمما سەن ئۇالر توغرىسىدا 
سۆزلىگەن دېدەكلەر بولسا ئۇالردىن داڭلىنىمەن« دېدى.  23 شائۇلنىڭ قىزى مىكال بولسا ئۆز 

ۋاپاتىنىڭ كۈنىگىچە ھېچ باال تۇغمىدى.  

داۋۇدنىڭ ئوغلىنىڭ خۇداۋەندىنىڭ بەيتىنى 
ياسىشى توغرىسىدىكى ۋەدە

1 خۇداۋەندە پادىشاھقا چۆرىسىدىكى دۈشمەنلىرىدىن ئارام بەرگەندىن كېيىن پادىشاھ ئۆز 7 

ياسالغان  ياغىچىدىن  كېدىر  »مانا  ئېيتتى:  پەيغەمبەرگە  2 ناتان  ئولتۇرۇپ،   ئوردىسىدا 
3 ناتان  ئۆيدە ئولتۇرىمەن، لېكىن خۇدانىڭ ئەھدە ساندۇقى بىر چېدىرنىڭ ئىچىدە تۇرىدۇ.  
پادىشاھقا جاۋاب بېرىپ: »كۆڭلۈڭدە ھەرنېمە بولسا قىلغىن، چۈنكى خۇداۋەندە سەن  ئۆزى 

بىلەندۇر« دېدى.  
داۋۇدقا  بەندەم  ئېيتتى:  5 »بېرىپ،  كېلىپ  ناتانغا  سۆزى  خۇداۋەندىنىڭ  كېچىدە  4 لېكىن 

ياسامسەن؟   ئۆينى  ئولتۇرىدىغان  بىر  ماڭا  سەن  ئېيتىدۇ:  مۇنداق  خۇداۋەندە   ‹ ئېيتقىنكى: 
ئولتۇرماي،  ئۆيدە  بىر  بۇ كۈنگىچە  تارتىپ  بەنى-ئىسرائىلنى مىسىردىن چىقارغاندىن  6 مەن 

بەلكى بىر چېدىر ياكى بىر ماكاندا ئولتۇرۇپ كۆچۈپ يۈردۈم.  7 مەن ئۆزۈم بەنى-ئىسرائىلنىڭ 
بولۇشقا  پادىچى  ئىسرائىلغا  قوۋمىم  مەن  بىرىدە  يەرلەرنىڭ  بارچە  يۈرگەن  بىلەن  ھەممىسى 
ئۆي  بىر  ماڭا  ياغىچىدىن  كېدىر  »نېمىشقا  بىرىگە:  قەبىلىلەرنىڭ  ئىسرائىلىي  توختاتقان 
ساماۋى   ‹ ئېيتقىنكى:  داۋۇدقا  بەندەم  ئىدىممۇ؟‹  8 ئەمدى  ئېيتقان  دەپ  ياسىمىدىڭالر؟« 
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قوشۇنالرنىڭ سەردارى بولغان خۇداۋەندە مۇنداق ئېيتىدۇ: قويالرنىڭ كەينىدىن يۈرگىنىڭدە 
يوللىرىڭدا  قىلدىم.  9 ھەممە  ئەمىر  سېنى  ئىسرائىلغا  قوۋمىم  ئېلىپ،  سېنى  يايالقتىن 
ئۇلۇغالرنىڭ  يۈزىدىكى  يەر  يوقاتتىم.  ئالدىڭدا  دۈشمەنلىرىڭنى  بارچە  بولۇپ،  بىلەن  سەن 
جاي  بىر  ئىسرائىلغا  قوۋمىم  قىلىمەن.  10 مەن  ئۇلۇغ  ئىسمىڭنى  سېنىڭ  ئىسىملىرىدەك 
راستالپ، ئاندا ئۇالرنى كۆچەتتەك ساالي. ئۇالر ئۆز ماكانىدا ئولتۇرۇپ يەنە قوزغالماي تۇرۇپ، 
يامانالر بالدۇرقىدەك ئۇالرغا زۇلۇم قىلىپ،  11 مەن قوۋمىم ئىسرائىلنىڭ ئۈستىگە ھاكىمالر 
قويغاندىن تارتىپ قىلىپ كەلگەندەك يەنە قىلمىسۇن. مانا ھەممە دۈشمەنلىرىڭدىن ساڭا ئارام 
بېرىمەن. ئەمدى خۇداۋەندە ساڭا خەۋەر بېرىدۇكى، خۇداۋەندە ئۆزى ساڭا بىر ئۆي قىلماقچىدۇر.  
پۇشتۇڭدىن  ئۆز  قىلغىنىڭدا  راھەت  بىلەن  ئاتا-بوۋىلىرىڭ  بولۇپ،  تامام  كۈنلىرىڭ  12 ئەمما 

قىلىمەن.  13 ئۇ  مۇقىم  پادىشاھلىقىنى  تۇرغۇزۇپ،  ئورنۇڭدا  سېنىڭ  نەسلىڭنى  كەلگەن 
ئەبەدكىچە  تەختىنى  پادىشاھلىق  ئۇنىڭ  بولسام  مەن  ياسايدۇ.  ئۆي  بىر  ئىسمىمغا  مېنىڭ 
مەزمۇت قىلىمەن.  14 مەن ئۇنىڭغا ئاتا بولۇپ، ئۇ ماڭا ئوغۇل بولىدۇ. ئەگەر ئۇ خاتا قىلسا، 
ئىنساننىڭ تايىقى بىلەن ئۇنى ئۇرۇپ، بەنى-ئادەمنىڭ زەربىسى بىلەن تەنبىھ بېرىمەن.  15 مەن 
ئۇنىڭدىن  قىلغىنىمدەك  جۇدا  رەھىمدىللىكىمنى  شائۇلدىن  چۈشۈرگەن  ئالدىڭدا  سېنىڭ 
رەھىمدىللىكىمنى جۇدا قىلمايمەن.  16 سېنىڭ ئۆيۈڭ بىلەن پادىشاھلىقىڭ ئالدىڭدا ھەمىشە 
مۇستەھكەم تۇرۇپ، تەختىڭ ئەبەدكىچە مەزمۇت تۇرىدۇ‹«.  17 ناتان ئۆزى داۋۇدقا شۇ ھەممە 

سۆزلەرنى روھىي كۆرۈنۈشكە مۇۋاپىق سۆز قىلدى.  

رەب  »ئەي  ئېيتتىكى:  ئولتۇرۇپ  ئالدىدا  خۇداۋەندىنىڭ  كىرىپ،  پادىشاھ  داۋۇد  ۋاقىت  18 ئۇ 

خۇدا، مەن كىمدۇرمەن، مېنىڭ ئۆيۈم نېمىدۇركى، مېنى شۇنىڭغا يەتكۈزگەنسەن؟  19 لېكىن 
ۋاقىتنىڭ  ئۇزۇن  كېلىدىغان  سەن  كۆرۈندى.  نەرسە  بىر  ئاز  ساڭا  تېخى  بۇ  خۇدا  رەب  ئەي 
ۋەقەلىرىدىن ھەم خەۋەر بېرىپ، ئۆز بەندەڭنىڭ ئۆيى توغرىسىدا سۆز قىلدىڭ ۋە شۇنى، ئەي 

رەب خۇداۋەندە، ئادەمنىڭ رەسمىيچە سۆز قىلىپ ئېيتتىڭ.  
20 ئەمدى داۋۇد ساڭا يەنە نېمە ئېيتقاي! ئەي رەب خۇداۋەندە، سەن ئۆز بەندەڭنى تونۇيسەن.  

بەندەڭگە  ئۆز  قىلىپ،  ئىشالرنى  بۇ  ھەممە  مۇۋاپىق  خاھىشىڭغا  قاراپ  سۆزۈڭگە  21 ئۆز 

بىلدۈرگەنسەن.  22 ئۇنىڭ ئۈچۈن، ئەي رەب خۇدا، ئۇلۇغدۇرسەن. قۇالقلىرىمىز ئاڭلىغىنىنىڭ 
ھەممىسىگە مۇۋاپىق ساڭا ھېچكىم ئوخشىمايدۇ ۋە سەندىن باشقا خۇدا يوقتۇر.  23 بىر تەڭرى: 
قىلىپ، سىلەرگە چوڭ  نام  بىر  ئۆزۈمگە  قۇتقۇزۇپ،  قىلىپ  قوۋم  بىر  ئۈچۈن  ئۆزۈم  › سېنى 
بىر  ئىسرائىلدەك  قوۋمىڭ  يۈزىدە  يەر  چىققانمۇ؟  ئۈچۈن  تائىپە  بىر  دەپ  قىالي‹  ئىش  بىر 
تائىپە بارمۇ؟ سەن مىسىردىن تائىپىلەر بىلەن ئۇالرنىڭ بۇتلىرىدىن ئۆزۈڭ ئۈچۈن قۇتقۇزغان 
قوۋمىڭنىڭ ئالدىدا ھەيۋەتلىك ئەمەللەر قىلدىڭ.  24 سەن ئۆزۈڭ ئۈچۈن قوۋمىڭ ئىسرائىلنى 
ئەبەدكىچە سېنىڭ قوۋمىڭ بولۇشقا تەييارلىدىڭ. بۇ تەرىقىدە سەن، ئەي خۇداۋەندە، ئۇالرنىڭ 

خۇدايى بولدۇڭ.  
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ئەبەدكىچە  ئېيتقان سۆزۈڭدە  توغرىسىدا  ئۆيى  بىلەن  بەندەڭ  ئۆز  رەب خۇدا،  ئەي  25 ئەمدى، 

ساماۋى   ‹ بولغاي.  ئۇلۇغ  ئەبەدكىچە  ئىسمىڭ  قىلغىن.  26 سېنىڭ  ئېيتقىنىڭدەك  تۇرۇپ، 
ئۆز  ۋە  ئېيتقايالر  دەپ  خۇدايىدۇر‹  ئىسرائىلنىڭ  خۇداۋەندە  بولغان  سەردارى  قوشۇنالرنىڭ 
بەندەڭنىڭ ئۆيى سېنىڭ ئالدىڭدا مەزمۇت تۇرغاي.  27 چۈنكى سەن، ئەي ساماۋى قوشۇنالرنىڭ 
سەردارى بولغان خۇداۋەندە، ئىسرائىلنىڭ تەڭرىسى، ئۆز بەندەڭگە: › مەن ساڭا بىر ئۆي ياساي‹ 
دەپ ئىزھار قىلىپ ئېيتتىڭ. ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۆز بەندەڭ بۇ دۇئانى ساڭا قىلغىلى جۈرئەت قىلدى.  
28 ئەمدى، ئەي رەب خۇداۋەندە، سەن خۇدا بولۇپ سېنىڭ سۆزۈڭ ھەقتۇر. سەن بۇ ياخشىلىقنى 

ئۆز بەندەڭگە ۋەدە قىلدىڭ.  29 ئەمدى ئىلتىپات قىلىپ بەندەڭنىڭ ئۆيىنى بەرىكەتلەپ، سېنىڭ 
ئالدىڭدا تۇرغىلى نېسىپ قىلغايسەن. سەن، ئەي رەب خۇداۋەندە، بۇنى ئېيتقانسەن. ئۆز بەرىكىتىڭ 

بىلەن ئۆز بەندەڭنىڭ ئۆيىنى ئەبەدكىچە بەرىكەتلىگەيسەن« دېدى.  

داۋۇدنىڭ نۇسرەتلىرى

پايتەخت 8  داۋۇد  قىلىپ  شۇنداق  باستى.  ئۇرۇپ  فىلىستىنىيلەرنى  داۋۇد  كېيىن  1 ئاندىن 

ئۇالرنى  ئۇرۇپ،  موئابىيالرنى  ھەم  2 ئۇ  ئالدى.   قولىدىن  فىلىستىنىيلەرنىڭ  شەھىرىنى 
مىقدارى  شوينىنىڭ  ئىككى  ئۆلتۈرىدىغانالرنى  چاغالپ  بىلەن  شوينا  ياتقۇزۇپ،  يانداپ  يەرگە 
چاغلىدى.  بىلەن  مىقدارى  شوينىنىڭ  پۈتۈن  بىر  قويۇلىدىغانالرنى  تىرىك  چاغالپ،  بىلەن 

موئابىيالر بولسا داۋۇدقا تەۋە يەرلىرى بولۇپ، ئۇنىڭغا تارتۇق كەلتۈرىدىغان بولدى.  
فىرات  يەرلىرىنى  تەۋە  ئۆز  بۇ  بەن-رەخوبنى  ھادادەزەر  پادىشاھى  زوبانىڭ  داۋۇد  3 ئاندىن 

يۈز  يەتتە  مىڭ  بىر  قوشۇنىدىن  ئۇنىڭ  ئۇردى.  4 داۋۇد  چىققاندا  كەڭرىتكىلى  دەرياسىغىچە 
ئاتلىق كىشى ۋە يىگىرمە مىڭ پىيادە ئەسكەرنى ئەسىر قىلىپ ئالدى. مۇندىن باشقا داۋۇد 
ئۆزى ئايىغان يۈز ئاتتىن بۆلەك ھەممە ھارۋا ئاتلىرىنىڭ پەيلىرىنى كەستۈردى.  5 ئاررامىيالر 
زوبانىڭ پادىشاھى ھادادەزەرگە مەدەت بەرمەك ئۈچۈن دەمەشقتىن چىققاندا داۋۇد ئاررامىيالردىن 
يىگىرمە ئىككى مىڭ ئادەمنى ئۆلتۈردى.  6 ئاندىن داۋۇد دەمەشقتە ئاررامىيالرنىڭ ئۈستىگە 
خەۋەر ئالىدىغان سىپاھالر قويدى. بۇ تەرىقىدە ئاررامىيالر داۋۇدقا تەۋە بولۇپ، ئۇنىڭغا تارتۇق 
بەرەتتى.  7 داۋۇد  نۇسرەت  ئۇنىڭغا  خۇداۋەندە  بارسا،  يەرگە  نە  داۋۇد  بولدى.  كەلتۈرىدىغان 
ھادادەزەرنىڭ غۇالملىرى كۆتۈرگەن ئالتۇن سىپارالرنى ئېلىپ، يېرۇسالېمغا كەلتۈردى.  8 داۋۇد 
پادىشاھ ھادادەزەرنىڭ شەھەرلىرى بولغان بەتاھ بىلەن بېروتادىنمۇ ناھايىتى توال مىس ئالدى.  
9 خاماتنىڭ پادىشاھى توئى: »داۋۇد ھادادەزەرنىڭ ھەممە قوشۇنىنى ئۇردى« دەپ ئاڭلىغاندا،  

10 توئى ئۆز ئوغلى يورامنى داۋۇدقا ساالم قىلىپ: »ھادادەزەر بىلەن سوقۇشۇپ ئۇنى مەغلۇپ 

قىلغىنى ئۈچۈن مۇبارەك بولسۇن« دېگىلى ئەۋەتتى. چۈنكى ھادادەزەر ھەمىشە توئى بىلەن جەڭ 
قىلغانىدى. يورام بولسا كۈمۈش، ئالتۇن، مىس قاچىلىرىنى ئالغاچ كەلتۈرۈپ بەردى.  11 شۇ 
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تائىپىلەردىن  قاچىالرنى داۋۇد خۇداۋەندىگە مۇقەددەس قىلىپ، ئۆزى مەغلۇپ قىلغان ھەممە 
ئېلىپ مۇقەددەس قىلىنغان كۈمۈش بىلەن ئالتۇنغا قوشۇپ قويدى،  12 يەنى ئاررامىيالردىن، 
پادىشاھى  زوبانىڭ  ۋە  ئامالەكىيلەردىن  فىلىستىنىيلەردىن،  بەنى-ئاموندىن،  موئابىيالردىن، 

ھادادەزەر بەن-رەخوبتىن ئالغان ئولجىغا قوشۇپ قويدى.  
13 داۋۇد ئاررامىيالرنى مەغلۇپ قىلىپ يانغاندا تۇز ۋادىسىدا ئون سەككىز مىڭ ئادەمنى ئۇرۇپ، 

ئۆزىگە بىر نام قىلدى.  14 ئاندىن ئېدومنىڭ ئۈستىگە خەۋەر ئالىدىغان سىپاھالر قويدى، دەرۋەقە 
ئېدومىيالرنىڭ  تەرىقىدە  بۇ  تىكلىدى.  سىپاھالر  ئالىدىغان  خەۋەر  يۇرتىدا  پۈتۈن  ئېدومنىڭ 

ھەممىسى داۋۇدقا تەۋە بولدى. داۋۇد نە يەرگە بارسا، خۇداۋەندە ئۇنىڭغا نۇسرەت بېرەتتى.  

داۋۇدنىڭ ئەمەلدارلىرى

15 داۋۇد پۈتۈن ئىسرائىلنىڭ ئۈستىدە سەلتەنەت قىلىپ تۇرسا، داۋۇد ھۆكۈم سۈرۈپ ھەممە 

خەلقىگە ئادالەت قىالتتى.  
يەھوشافاتنىڭ  ئوغلى  ئاخىلۇدنىڭ  بولۇپ،  سەردارى  قوشۇننىڭ  يوئاب  ئوغلى  16 زېرۇيانىڭ 

ئۆزى ۋەزىر ئىدى.  17 ئاخىتۇبنىڭ ئوغلى سادوق بىلەن ئابياتارنىڭ ئوغلى ئاخىمالىك كاھىن 
بولۇپ، سەرايانىڭ ئۆزى كاتىپ ئىدى.  18 يەھوياداھنىڭ ئوغلى بەنايا مۇھاپىزەتچىلەر بىلەن 

خەۋەرچىلەرنىڭ سەردارى ئىدى. داۋۇدنىڭ ئوغۇللىرىمۇ كاھىن ئىدى.  

داۋۇد ۋە مېفىبوشەت

ھۆرمىتىدە 9  يوناتاننىڭ  مەن  قالدىمۇكى،  بىركىم  ئۆيىدىن  »شائۇلنىڭ  ئېيتتى:  1 داۋۇد 

ئۇنىڭغا مەرھەمەت قىالي« دېدى.  2 ئەمدى شائۇلنىڭ ئۆيىدىن زىبا دېگەن بىر خىزمەتكارى 
بار ئىدى. ئۇالر ئۇنى داۋۇدنىڭ قېشىغا ئېلىپ كەلگەندە پادىشاھ ئۇنىڭدىن: »سەن زىبامۇ؟« 
سوراپ:  3 پادىشاھ  دېدى.   مەندۇرمەن«  قۇلۇڭ  ئۇ  »شۇنداق،  ئېيتتىكى:  ئۇ  سورىدى.  دەپ 
قىلغايمەن«  مەرھەمىتىنى  خۇدانىڭ  ئۇنىڭغا  قالدىمۇكى،  بىركىم  ئۆيىدىن  »شائۇلنىڭ 
دېدى. زىبا پادىشاھقا ئېيتتىكى: »يوناتاننىڭ بىر ئوغلى قالدى. ئۇ ئىككى پۇتىدا ئاقسايدۇ.«  
لودىباردا  »ئۇ  پادىشاھقا:  زىبا  سورىدى.  دەپ  ئىكەن؟«  يەردە  نە  »ئۇ  ئۇنىڭدىن:  4 پادىشاھقا 

ئامىيەلنىڭ ئوغلى ماكىرنىڭ ئۆيىدە تۇرىدۇ« دەپ ئېيتتى.  
ماكىرنىڭ  ئوغلى  ئامىيەلنىڭ  لودىباردىن  ئۇنى  ئەۋەتىپ،  كىشى  پادىشاھ  داۋۇد  ۋاقىت  5 ئۇ 

ئۆيىدىن ئالدۇرۇپ كەلدى.  6 مېفىبوشەت بەن-يوناتان بەن-شائۇل داۋۇدنىڭ قېشىغا كەلگەندە 
يۈز تۆۋەن يىقىلىپ، تەزىم بەجا قىلدى. داۋۇد ئېيتتى: »ئەي مېفىبوشەت!« ئۇ ئېيتتى: »مانا 
قۇلۇڭ.«  7 داۋۇد ئۇنىڭغا: »قورقمىغىن. سېنىڭ ئاتاڭ يوناتاننىڭ ھۆرمىتىدە ساڭا مەرھەمەت 



سامۇئىل 2-قىسىم  17 

قىلىپ، ئاتاڭ شائۇلنىڭ ھەممە يەر زېمىنلىرىنى ساڭا ياندۇرۇپ بېرەي. ئەمدى سەن ھەمىشە 
مەن  »سېنىڭ  قىلىپ:  تەزىم  دېدى.  8 مېفىبوشەت  يەيسەن«  تائام  داستىخىنىمدىن  مېنىڭ 
قۇلۇڭ نېمىدۇرمەنكى، مەندەك بىر ئۆلۈك ئىتقا قارىغايسەن« دەپ ئېيتتى.  9 ئاندىن پادىشاھ 
شائۇلنىڭ خىزمەتكارى زىبانى قىچقىرىپ ئۇنىڭغا ئېيتتى: »مەن شائۇل ۋە پۈتۈن ئۆيىنىڭ 
ھەممە تەئەللۇقىنى خوجاڭنىڭ قولىغا بەردىم.  10 سەن بىلەن ئوغۇللىرىڭ ۋە خىزمەتكارلىرىڭ 
يەرنى ئۇنىڭغا ھەيدەپ تېرىپ، خوجاڭنىڭ ئوغلىغا يېگىلى تائام تاپتۇرماق ئۈچۈن ھوسۇلنى 
دېدى.  يېسۇن«  داستىخىنىمدىن  مېنىڭ  مېفىبوشەت  ئوغلى  خوجاڭنىڭ  لېكىن  يىغىسىلەر. 

زىبانىڭ ئون بەش ئوغلى ۋە يىگىرمە بەش خىزمەتكارى بار ئىدى.  
مۇۋاپىق  ھەممىسىگە  بۇيرۇغىنىنىڭ  قۇلىغا  پادىشاھ،  »خوجام  ئېيتتى:  پادىشاھقا  11 زىبا 

ئوغلىدەك  بىر  پادىشاھنىڭ  بولسا  »مېفىبوشەت  ئېيتتى:  پادىشاھ  قىلىدۇ.«  قۇلۇڭ  ئۆز 
ئوغلى  كىچىك  بىر  دېگەن  مىكا  دېدى.  12 مېفىبوشەتنىڭ  يېسۇن«  تائام  داستىخىنىمدىن 
خىزمەتكارلىرى  مېفىبوشەتنىڭ  ھەممىسى  ئولتۇرغانالرنىڭ  ئۆيىدە  زىبانىڭ  ئىدى.  بار 
بولدى.  13 مېفىبوشەت ھەمىشە پادىشاھنىڭ داستىخىنىدىن تائام يەپ تۇرغىنى ئۈچۈن ئۆزى 

يېرۇسالېمدا ئولتۇرىدىغان بولدى. ئۇنىڭ ئىككى پۇتى ئاقساق ئىدى.  

داۋۇدنىڭ ئاممونىيالر ۋە ئاررامىيالر بىلەن جەڭ قىلىشى

ئوغلى 10  دېگەن  خانۇن  ئۇنىڭ  ئۆلگەندە  پادىشاھى  بەنى-ئامموننىڭ  كېيىن  1 ئاندىن 

ئورنىدا پادىشاھ بولدى.  2 ئۇ ۋاقىت داۋۇد: »ئۇنىڭ ئاتىسى ماڭا ياخشىلىق قىلىپ 
كۆرسەتكەندەك مەن ناخاشنىڭ ئوغلى خانۇنغا ياخشىلىق كۆرسىتەي« دەپ ئېيتتى. ئاندىن 
داۋۇد ئۇنىڭغا ئاتىسى ئۈچۈن تەسەللى بەرگىلى ئۆز خىزمەتكارلىرىدىن بىرنەچچىنى ئەۋەتتى. 
داۋۇدنىڭ خىزمەتكارلىرى بەنى-ئامموننىڭ يۇرتىغا كەلگەندە،  3 بەنى-ئامموننىڭ سەردارلىرى 
ئۆز خوجىسى خانۇنغا ئېيتتى: »خىيال قىالمسەنكى داۋۇد ئاتاڭغا ئىززەت قىلماق ئۈچۈن ساڭا 
تەسەللى بەرگۈچىلەر ئەۋەتتى. ئۇنداق ئەمەس، بەلكى شەھەرنى كۆرۈپ جاسۇسلۇق قىلىپ، 

يوقىتاي دەپ، داۋۇد ئۆز خىزمەتكارلىرىنى ئەۋەتتى« دېدى.  
4 ئۇنىڭ ئۈچۈن خانۇن داۋۇدنىڭ خىزمەتكارلىرىنى تۇتۇپ، ساقاللىرىنىڭ يېرىمىنى چۈشۈرۈپ، 

قوڭىنىڭ جايىدىن ئېگىنلىرىنى ئوتتۇرىدىن توغرا كەستۈرۈپ، كەتكىلى قويدى.  5 بۇ خەۋەر 
داۋۇدقا يەتكەندە ئۇالرنىڭ ئالدىغا كىشى ئەۋەتتى، چۈنكى بۇ ئادەملەر توال خىجالەت بولغاچ 
پادىشاھ ئۇالرغا: »ساقاللىرىڭالر ئۆسكۈچىلىك يېرىخودا تۇرۇپ، ئاندىن يېنىپ كېلىڭالر« دەپ 

ئېيتقۇزدى.  
ئەۋەتىپ  كىشى  كۆرگەندە،  بولغىنىنى  يىرگىنچلىك  ئالدىدا  داۋۇدنىڭ  ئۆزىنىڭ  6 بەنى-ئاممون 

ئەسكەر،  پىيادە  مىڭ  يىگىرمە  ئاررامىيالردىن  زوبادىكى  بىلەن  ئاررامىيالر  بەيت-رەخوبتىكى 
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مائاكانىڭ پادىشاھىدىن بىر مىڭ ئادەم ۋە توبنىڭ ئادەملىرىدىن ئون ئىككى مىڭ ئادەمنى ئىجارىگە 
ئالدى.  7 داۋۇد شۇنى ئاڭلىغاندا يوئاب بىلەن باتۇر ئادەملەرنىڭ ھەممە قوشۇنىنى ئەۋەتتى.  8 بەنى-
ئاممون چىقىپ، شەھەرنىڭ دەرۋازىسىنىڭ ئالدىدا سوقۇشقا تىزىلدى، لېكىن زوبا بىلەن رەخوبنىڭ 
ئاررامىيلىرى ۋە توب بىلەن مائاكانىڭ ئادەملىرى بۆلەك تۇرۇپ، سەھرادا سەپ باغالندى.  9 يوئاب 
ئادەملەرنى  خىل  ھەممە  ئىسرائىلدىن  كۆرگەندە،  دەپ  بولىدۇ  ھۇجۇم  كەينىمدىن  ۋە  ئالدىمدىن 
ئىلغاپ، ئاررامىيالرغا قارشى سەپ تىزىپ.  10 قالغان ئادەملەر بەنى-ئاممونغا ھۇجۇم قىلسۇن دەپ، 
ئۆز بۇرادىرى ئابىساينىڭ قولىغا تاپشۇرۇپ،  11 ئېيتتى: »ئەگەر ئاررامىيالر ماڭا كۈچلۈك كەلسە، 
سەن ماڭا ياردەم بەرگەيسەن. ئەمما بەنى-ئاممون ساڭا كۈچلۈك كەلسە، مەن بېرىپ ساڭا ياردەم 
بېرەي.  12 جۈرئەتلىك بولغىن. ئۆز قوۋمىمىز ئۈچۈن ۋە خۇدايىمىزنىڭ شەھەرلىرى ئۈچۈن باتۇرلۇق 
كۆرسىتەيلى. ئاندىن خۇداۋەندە ئۇنىڭغا نېمە ياخشى كۆرۈنسە، قىلسۇن« دېدى.  13 يوئاب ۋە ئۇنىڭ 
قاچتى.  14 بەنى- ئۇنىڭدىن  ئۇالر  قىلغاندا  ئاررامىيالرغا ھۇجۇم  ئادەملەر چىقىپ،  بولغان  بىلەن 
ئاممون ئاررامىيالرنىڭ قاچقىنىنى كۆرگەندە ئۇالر ھەم ئابىسايدىن قېچىپ شەھەرگە كىردى. ئۇ 

ۋاقىت يوئاب بەنى-ئامموننى قويۇپ، يېرۇسالېمغا يېنىپ كەتتى.  
15 ئاررامىيالر ئۆزىنىڭ بەنى-ئىسرائىلنىڭ ئالدىدا مەغلۇپ بولغىنىنى كۆرگەندە جەم بولۇپ 

جۇغالشتى.  16 ھادادەزەر دەريانىڭ يەنە بىر تەرىپىدىكى ئاررامىيالرغا خەۋەرچى ئەۋەتىپ، ئۇالرنى 
قىچقاردى. ئۇالر ھادادەزەرنىڭ قوشۇنىنىڭ سەردارى شوباكنىڭ قول ئاستىدا يۈرۈپ خېالمغا 
ئىئورداندىن  يىغدۇرۇپ،  ئىسرائىلنى  پۈتۈن  ئۇ  يەتكەندە  داۋۇدقا  كەلدى.  17 شۇنىڭ خەۋىرى 
ھۇجۇم  ئۇنىڭغا  تىزىپ،  سەپ  قارشى  داۋۇدقا  ئۆزى  ئاررامىيالرنىڭ  باردى.  خېالمغا  ئۆتۈپ، 
مىنگەن  ھارۋىغا  يۈز  يەتتە  بولسا  داۋۇد  قاچتى.  ئىسرائىلدىن  ئاررامىيالر  قىلدى.  18 لېكىن 
ئادەملەر بىلەن قىرىق مىڭ ئاتلىق كىشىنى ئۆلتۈرۈپ، قوشۇنىنىڭ سەردارى شوباكنى ھەم 
ئاندا ئۇرۇپ ئۆلتۈردى.  19 ھادادەزەرگە تەۋە بولغان ھەممە پادىشاھالر ئۆزىنىڭ ئىسرائىلدىن 
ئۇرۇلغىنىنى كۆرگەندە ئىسرائىل بىلەن سۈلھى تۈزۈشۈپ، ئۇالرغا تەۋە بولدى. ئاندىن كېيىن 

ئاررامىيالر بەنى-ئاممونغا مەدەت بېرىشتىن قورقاتتى.  

داۋۇد ۋە باتشېبا

1 ئۇ يىل تامام بولغاندىن كېيىن پادىشاھالر جەڭگە چىقىدىغان ۋاقىتتا داۋۇد يوئابقا ئۆز 11 

ئادەملىرى بىلەن ھەممە ئىسرائىلنى قوشۇپ ئەۋەتسە، ئۇالر بەنى-ئامموننى ۋەيران قىلىپ، 
راببانى قورشىدى. لېكىن داۋۇد يېرۇسالېمدا قالدى.  

قىلىپ  تاماشا  ئۆگزىسىدە  ئوردىسىنىڭ  پادىشاھلىق  قوپۇپ،  ئورنىدىن  داۋۇد  ئاخشام  2 بىر 

يۈرگىنىدە ئۆگزىسىدىن يۇيۇنۇپ تۇرغان بىر خوتۇننى كۆردى. بۇ خوتۇننىڭ كۆرۈنۈشى توال 
ئۆزى  ئۇ  سورىدى.  ئىكەنلىكىنى  كىم  خوتۇننىڭ  ئەۋەتىپ  كىشى  ئىدى.  3 داۋۇد  چىرايلىق 
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ئېلىيامنىڭ قىزى، خىتتىيلىق ئۇرىيانىڭ خوتۇنى باتشېبا ئەمەسمۇ؟« دەپ ئېيتتى.  4 داۋۇد 
پاكلىغاندىن كېيىن  ئۆزىنى  قېشىغا كېلىپ،  ئۇنىڭ  ئۇ  كەلتۈردى.  ئۇنى  ئەۋەتىپ،  كىشىلەر 
ئۇ ئۇنىڭ بىلەن ياتتى. ئاندىن ئۆز ئۆيىگە يېنىپ كەتتى.  5 ئەمما خوتۇن ھامىلىدار بولۇپ، 

داۋۇدقا: »مەن ھامىلىدار بولدۇم« دەپ خەۋەر ئەۋەتتى.  
ئەۋەتتى.  خەۋەر  دەپ  ئەۋەتكىن«  قېشىمغا  ئۇرىيانى  »خىتتىيلىق  يوئابقا:  داۋۇد  ۋاقىت  6 ئۇ 

داۋۇدنىڭ قېشىغا كەلگەندە شۇ  ئەۋەتتى.  7 ئۇرىيا  داۋۇدنىڭ قېشىغا  ئۇرىيانى  بولسا  يوئاب 
ئۆزى يوئاب بىلەن خەلقنىڭ تىنچلىقىنى سوراپ، جەڭ توغرىسىدىن سوئال قىلدى.  8 ئاندىن 
كېيىن داۋۇد ئۇرىياغا: »ئۆز ئۆيۈڭگە بېرىپ، پۇتلىرىڭنى يۇغىن« دېدى. ئۇرىيا پادىشاھنىڭ 
ئوردىسىدىن چىققاندا ئۇنىڭ كەينىدىن پادىشاھ تەرىپىدىن بىر سوۋغا ئەۋەتىلدى.  9 لېكىن 
پادىشاھنىڭ ئوردىسىنىڭ دەرۋازىسىدا خوجىسىنىڭ ھەممە باشقا  بارماي،  ئۇرىيا ئۆز ئۆيىگە 
خىزمەتكارلىرىنىڭ ئارىسىدا ياتتى.  10 ئۇالر داۋۇدقا: »ئۇرىيا ئۆز ئۆيىگە بارمىدى« دەپ خەۋەر 
بەرگەندە داۋۇد ئۇرىيادىن: »سەن سەپەردىن كەلدىڭ ئەمەسمۇ نېمىشقا ئۆز ئۆيۈڭگە بارمىدىڭ؟« 
دەپ سورىدى.  11 ئۇرىيا داۋۇدقا ئېيتتى: »مانا ئەھدە ساندۇقىنىڭ ئۆزى بىلەن ئىسرائىل ۋە 
يەھۇدا بولسا چېدىرالردا ئولتۇرۇپ، خوجام يوئاب بىلەن خوجامنىڭ خىزمەتكارلىرى ئوچۇق 
سەھرادا ياتسا، مەن يەپ-ئىچىپ، خوتۇنۇم بىلەن ياتقىلى بارايمۇ؟ سېنىڭ تىرىكلىكىڭنىڭ 
ئۈستىدە ئانت ئىچىپ، سېنىڭ جېنىڭنىڭ ئۈستىدە قەسەم قىلىمەنكى، ئۇنداق ئىش ھېچ 
رۇخسەت  ساڭا  ئەتە  قالغىن.  يەردە  بۇ  ھەم  »بۈگۈن  ئۇرىياغا:  دېدى.  12 داۋۇد  قىلمايمەن« 

بېرىمەن« دېسە، ئۇرىيا ئۇ كۈن بىلەن ئەتىسى يېرۇسالېمدا قالدى.  
13 داۋۇد ئۇنى قىچقىرىپ، ئۆز قېشىدا تائام يېگۈزۈپ، ئىچكۈلۈك بېرىپ مەست قىلدى. لېكىن 

ئۆز  ئارىسىدا  بارماي چىقىپ، خوجىسىنىڭ خىزمەتكارلىرىنىڭ  ئۆيىگە  ئۆز  ئۇرىيا  ئاخشامدا 
ئورنىدا يېتىپ ئۇخلىدى.  14 ئەتىسى داۋۇد يوئابقا بىر خەت پۈتۈپ، ئۇرىيانىڭ قولىدىن ئەۋەتتى.  
15 خەتتە: »سوقۇش ھەممىدىن قاتتىق يېرىدە ئۇرىيانى ئالدىدا تۇرغۇزغىن. ئۇ ئۆلتۈرۈلسۇن 

دەپ، ئۇنى قويۇپ، ئۆزۈڭالرنى كەينىگە تارتىڭالر« دەپ پۈتتى.  
16 شەھەرنى قورشىغىنىدا يوئاب پاالن يەردە ھەممىدىن پالۋان ئادەملەر بار دەپ بىلىپ، ئۇ يەرگە 

ئۇرىيانى ئەۋەتتى.  17 شەھەرنىڭ ئادەملىرى چىقىپ، يوئاب بىلەن سوقۇشقاندا خەلقتىن يەنى 
داۋۇدنىڭ ئادەملىرىدىن بىرنەچچىسى يەرگە ئۇرۇلۇپ، خىتتىيلىق ئۇرىيا ھەم ئۆلدى.  18 يوئاب 
كىشى ئەۋەتىپ، جەڭنىڭ ھەممە ۋەقەلىرىدىن خەۋەر بەردى.  19 ئۇ خەۋەرچىگە بۇيرۇپ ئېيتتى: 
»پادىشاھقا جەڭنىڭ ھەممە ۋەقەلىرىنى دەپ بەرگىنىڭدە،  20 ئېھتىمالكى پادىشاھ غەزەپلىنىپ 
ئېيتىدۇكى: › نېمىشقا سوقۇشتا شەھەرگە شۇنداق يېقىن باردىڭالر؟ ئۇالرنىڭ سېپىلىدىن يا 
ئاتىدىغىنىنى بىلمىدىڭالرمۇ؟  21 يەرۇببەشەتنىڭ ئوغلى ئابىمالىكنى كىم ئۆلتۈردى؟ تەبەزدە 
بىر خوتۇن سېپىلدىن ئۇنىڭغا يارغۇنچاق تېشىنىڭ بىر پارچىسىنى ئېتىپ، ئۇنى ئۆلتۈردى 
خىتتىيلىق  خىزمەتكارىڭ   ‹ دېسە:  باردىڭالر؟‹  يېقىن  ئۇنداق  سېپىلگە  نېمىشقا  ئەمەسمۇ؟ 

ئۇرىيا ھەم ئۆلدى‹ دەپ ئېيتقىن« دېدى.  
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دەپ  داۋۇدقا  ھەممىسىنى  بۇيرۇغىنىنىڭ  ئۆزىگە  ئۇنىڭ  يوئابنىڭ  بېرىپ،  22 خەۋەرچى 

بىزنىڭ  سەھرادا  كېلىپ،  كۈچلۈك  بىزگە  »ئادەملەر  ئېيتتى:  داۋۇدقا  بەردى.  23 خەۋەرچى 
دەرۋازىسىغىچە  شەھەرنىڭ  ياندۇرۇپ،  ئۇرۇپ  ئۇالرنى  بىز  لېكىن  چۈشتى.  ئۈستىمىزگە 
قوغلىدۇق.  24 ئۇ ۋاقىت يا ئاتقۇچىالر سېپىلدىن خىزمەتكارلىرىڭغا يا ئېتىپ، پادىشاھنىڭ 
ئۆلدى«  ھەم  ئۇرىيا  خىتتىيلىق  خىزمەتكارىڭ  ئۆلتۈردى.  بىرنەچچىنى  خىزمەتكارلىرىدىن 
دېدى.  25 داۋۇد خەۋەرچىگە: »› بۇ ئىشنى يامان ئالمىغايسەن، چۈنكى قىلىچ ھەم ئۇنى، ھەم 
بۇنى يەيدۇ. شەھەرگە قاتتىق سوقۇش قىلىپ، ئۇنى خاراب قىلغىن‹ دەپ يوئابقا ئېيتىپ ئۇنى 
جۈرئەتلەندۈرگىن« دېدى.  26 ئۇرىيانىڭ خوتۇنى ئېرى ئۇرىيانىڭ ئۆلگىنىنى ئاڭالپ، ئۆز ئېرى 
ئۈچۈن ماتەم تۇتتى.  27 ماتەمنىڭ ۋاقتى تامام بولغاندا داۋۇد كىشى ئەۋەتىپ، ئۇنى ئۆز ئۆيىگە 
داۋۇد  لېكىن  تۇغدى.  ئوغۇل  بىر  ئۇنىڭغا  بولۇپ،  خوتۇنى  ئۇنىڭ  ئۇ  كەلتۈرۈپ،  كەلتۈردى. 

قىلغان ئىش خۇداۋەندىنىڭ نەزىرىدە يامان ئىدى.  

ناتان پەيغەمبەر داۋۇدقا تەنبىھ بېرىدۇ

ئۇنىڭغا 12  كېلىپ،  قېشىغا  ئۇنىڭ  ئۇ  ئەۋەتتى.  قېشىغا  داۋۇدنىڭ  ناتاننى  1 خۇداۋەندە 

ئېيتتى:

ئىدى.  2 باينىڭ  كەمبەغەل  بىرى  يەنە  باي،  بىرى  ئىدى.  بار  ئادەم  ئىككى  شەھەردە  »بىر   
ناھايىتى توال قوي بىلەن كالىسى بار ئىدى.  3 لېكىن كەمبەغەلنىڭ ئۆزى سېتىۋېلىپ باققان 
يېنىدا  بالىلىرىنىڭ  بىلەن  ئۇنىڭ  ئۇ  ئىدى.  يوق  نېمىسى  بىر  باشقا  قوزىدىن  بىر  كىچىك 
ئۇخالپ،  قۇچىقىدا  ئۇنىڭ  ئىچىپ  پىيالىسىدىن  يەپ  نېنىدىن  ئۇنىڭ  بولۇپ،  چوڭ  ئۆسۈپ 
ئۇنىڭغا  ئەمما  كەلدى.  باينىڭكىگە  سەپەرچى  بىر  كۈن  ئىدى.  4 بىر  قىزدەك  بىر  ئۇنىڭغا 
چىدىماي،  سويغىلى  بىرىنى  مېلىدىن  قوي  ئۆز  قىلغىنىدا  تەييار  تائام  سەپەرچىگە  كەلگەن 
ئۇنىڭغا كەلگەن كىشى ئۈچۈن كەمبەغەلنىڭ قويىنى ئېلىپ، سويۇپ تەييار قىلدى« دېدى.  

»تىرىك خۇداۋەندە  ناتانغا:  ئۇ  تۇتاشتى.  ناھايىتى  ئۇ كىشىگە  غەزىپى  داۋۇدنىڭ  ۋاقىت  5 ئۇ 

بىلەن قەسەم قىلىمەنكى، شۇنى قىلغان ئادەم ئۆلۈمگە اليىقتۇر.  6 ئۇ رەھىم كۆرسەتمەي، بۇ 
ئىشنى قىلغىنى ئۈچۈن قوزىنىڭ باھاسىنى تۆت مەرتىۋە تۆلىسۇن« دېدى.  

خۇداۋەندە  تەڭرىسى  ئىسرائىلنىڭ  كىشىدۇرسەن.  ئۇ  »سەن  ئېيتتى:  داۋۇدقا  ناتان  7 لېكىن 

مەسىھلەپ،  بولغىلى  پادىشاھ  ئۈستىدە  ئىسرائىلنىڭ  سېنى  مەن   ‹ ئېيتىدۇكى:  مۇنداق 
شائۇلنىڭ قولىدىن قۇتقۇزۇپ،  8 خوجاڭنىڭ ئۆيىنى ساڭا بېرىپ، خوجاڭنىڭ خوتۇنلىرىنى 
ئاز  بۇ  ئەگەر  بەردىم.  ساڭا  ئۆيىنى  يەھۇدانىڭ  بىلەن  ئىسرائىل  قويۇپ،  سېلىپ  قۇچىقىڭغا 
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قىلىپ،  خار  بۇيرۇقىنى  خۇداۋەندىنىڭ  بېرەتتىم.  9 نېمىشقا  ساڭا  ھەم  ئۇنى-بۇنى  بولسا 
ئۆلتۈرگۈزۈپ،  بىلەن  قىلىچ  ئۇرىيانى  خىتتىيلىق  قىلدىڭ؟  بولغاننى  يامان  نەزىرىدە  ئۇنىڭ 
بىلەن  قىلىچى  بەنى-ئامموننىڭ  ئۆزىنى  ئۇنىڭ  قىلىپ،  خوتۇن  ئۆزۈڭگە  خوتۇنىنى  ئۇنىڭ 
خوتۇن  ئۆزۈڭگە  خوتۇنىنى  ئۇرىيانىڭ  خىتتىيلىق  قىلىپ،  خار  مېنى  ئۆلتۈردۈڭ.  10 سەن 
 ‹ ئېيتىدۇكى:  مۇنداق  يانمايدۇ‹.  11 خۇداۋەندە  ئۆيۈڭدىن  قىلىچ سېنىڭ  ئۈچۈن  قىلغىنىڭ 
مانا ئۆز ئۆيۈڭدىن ساڭا يامانلىق كەلتۈرۈپ، كۆزلىرىڭنىڭ ئالدىدا خوتۇنلىرىڭ ئېلىپ، ساڭا 
ئۇ  ياتىدۇ.  12 سەن  بىلەن  خوتۇنلىرىڭ  يورۇقىدا  كۈننىڭ  بولسا  ئۇ  بېرىمەن.  بىرىگە  يېقىن 
ئىشنى پىنھاندا قىلدىڭ، لېكىن مەن بۇنى پۈتۈن ئىسرائىلنىڭ ئالدىدا كۈندۈزنىڭ يورۇقىدا 
داۋۇدقا  ناتان  قىلدىم«.  گۇناھ  خۇداۋەندىگە  »مەن  ئېيتتى:  ناتانغا  قىلىمەن‹«.  13 داۋۇد 
ئېيتتى: »خۇداۋەندە ھەم گۇناھىڭدىن ئۆتتى. سەن ئۆلمىگەيسەن.  14 لېكىن بۇ ئىش بىلەن 
خۇداۋەندىنىڭ دۈشمەنلىرىگە كۇپۇرلۇق قىلغىلى جاي بەرگىنىڭ ئۈچۈن ساڭا تۇغۇلىدىغان 
خۇداۋەندە  ئەمما  ياندى.  ئۆيىگە  ئۆز  ناتان  دېدى.  15 ئاندىن  ئۆلىدۇ«  شەكسىز  باال  ئوغۇل 
ئۇرىيانىڭ خوتۇنىدىن داۋۇدقا تۇغۇلغان بالىنى شۇنداق ئۇردىكى، ئۇ ناھايىتى كېسەل بولدى.  

داۋۇد ئوغلى ئۈچۈن دۇئا قىلىدۇ

16 ئۇ ۋاقىت داۋۇد بالىنىڭ ھەققىدە خۇداغا دۇئا قىلدى ۋە داۋۇد روزا تۇتۇپ كېچىدە ئىچكىرى 

ئۇنى  بېرىپ،  ئۇنىڭ قېشىغا  ئاقساقاللىرى قوپۇپ،  ئۆيىنىڭ  ياتتى.  17 ئۇنىڭ  يەردە  كىرىپ 
يەردىن قوپۇرغىلى خالىدى. لېكىن ئۇ ئۇنىمىدى. ئۇالر بىلەن نان يېگىلى ھەم خالىمىدى.  

18 يەتتىنچى كۈنى باال ئۆلدى. لېكىن داۋۇدنىڭ خىزمەتكارلىرى »باال ئۆلدى« دەپ ئۇنىڭغا 

قۇالق  سۆزلىرىمىزگە  بىزنىڭ  ئۇ  ۋاقىتتا  تىرىك  تېخى  باال  »مانا  قورقۇپ:  بېرىشتىن  خەۋەر 
سالمىدى. ئەمدى ئۇنىڭغا: › باال ئۆلدى‹ دەپ قانداق دېيەلەيمىز؟ بىر يامەن ئىش قىالرمىكىن« 
بالىنىڭ  كۆرۈپ،  پىچىرالشقىنىنى  خىزمەتكارلىرىنىڭ  داۋۇد  دېيىشەتتى.  19 لېكىن  دەپ 
ئۆلگىنىنى ئۇقتى. ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ ئۆز خىزمەتكارلىرىدىن: »باال ئۆلدىمۇ؟« دەپ سورىدى. 
ئۇالر: »ئۆلدى« دەپ جاۋاب بەردى.  20 ئۇ ۋاقىت داۋۇد يەردىن قوپۇپ، يۈزىنى يۇيۇپ ياغ بىلەن 
ياغالپ، ئېگىنلىرىنى يەڭگۈشلەپ، خۇداۋەندىنىڭ ئۆيىگە كىرىپ ئىبادەت قىلدى. ئاندىن ئۆز 
»سەن  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  يېدى.  21 خىزمەتكارلىرى  كەلتۈرتۈپ  تائام  ئۆزىگە  يېنىپ،  ئۆيىگە 
يىغلىدىڭ.  تۇتۇپ  روزا  ئۈچۈن  ئۇنىڭ  سەن  چاغدا  تىرىك  باال  ئىكەن؟  نېمە  ئىشىڭ  قىلغان 
ماڭا  »خۇداۋەندە  ئېيتتىكى:  دېدى.  22 ئۇ  يېدىڭ«  قوپۇپ  كېيىن  ئۆلگەندىن  باال  لېكىن 
روزا  ۋاقتىدا  تىرىك  باال  قىلىپ،  خىيال  دەپ  قويارمىكىن  تىرىك  بالىنى  قىلىپ،  مەرھەمەت 
تۇتۇپ يىغلىدىم« دېدى.  23 لېكىن ئەمدى ئۇ ئۆلگەندىن كېيىن نېمىشقا روزا تۇتاي؟ مەن ئۇنى 

ياندۇرۇۋاالاليمەنمۇ؟ مەن ئۇنىڭغا بارىمەن، لېكىن ئۇ ماڭا يېنىپ كەلمەيدۇ« دېدى.  
24 داۋۇد ئۆز خوتۇنى باتشېباغا تەسەللى بېرىپ، ئۇنىڭ قېشىغا كىرىپ، ئۇنىڭ بىلەن ياتتى. ئۇ 
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بىر ئوغۇل تۇغسا، داۋۇد ئۇنى سۇاليمان دەپ ئاتىدى ۋە خۇداۋەندە ئۇنى دوست تۇتۇپ،  25 ناتان 
پەيغەمبەرنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن خەۋەر بېرىپ، ئۇنى خۇداۋەندە ئۈچۈن يەدىديا دەپ ئاتىدى.  

 ئاممونىيالرنى راببادا مەغلۇب قىلىنىدۇ

ئالدى.   شەھىرىنى  پايتەخت  قىلىپ،  سوقۇش  رابباغا  يۇرتىدىكى  بەنى-ئامموننىڭ  26 يوئاب 

شەھەرنىڭ  قىلىپ،  ھۇجۇم  رابباغا  »مەن  ئەۋەتىپ:  خەۋەرچىلەر  قېشىغا  داۋۇدنىڭ  27 يوئاب 

سۇيى بار ھەسسىسىنى ئالدىم.  28 ئۇنىڭ ئۈچۈن قالغان خەلقنى يىغىپ شەھەرنى قورشاپ 
ئالغايسەنكى، شەھەر مېنىڭ قولۇم بىلەن ئېلىنىپ، مېنىڭ ئىسمىم بىلەن ئاتالماسۇن« دېدى.  
29 داۋۇد ھەممە خەلقنى جەم قىلىپ، رابباغا بېرىپ، ھۇجۇم قىلىپ ئۇنى ئېلىپ،  30 ئۇالرنىڭ 

پادىشاھىنىڭ تاجىنى ئۇنىڭ بېشىدىن ئالدى. بۇنىڭ ۋەزنى بىر تاالنت ئالتۇن بولۇپ، قىممەت 
ئولجا  توال  ناھايىتى  بولسا  ئۇ  قويۇلدى.  بېشىغا  داۋۇدنىڭ  بۇ  زىننەتلەنگەنىدى.  بىلەن  تاش 
بېسىپ،  تېگىگە  ھەرىنىڭ  چىقىرىپ،  خەلقنى  ئانداكى  چىقىرىۋالدى.  31 ئەمما  شەھەردىن 
پالتىلىرىنىڭ ئاستىغا قويۇپ، خۇمداندىن  تۆمۈردىن ئەتكەن خامان ھارۋىلىرى بىلەن تۆمۈر 
ئۆتكۈزۈپ، بەنى-ئامموننىڭ ھەممە شەھەرلىرىدە شۇنداق قىلدى. ئاندىن داۋۇد ھەممە خەلق 

بىلەن يېرۇسالېمغا يېنىپ باردى.  

 ئامنون ۋە تامار

1 ئاندىن كېيىن شۇنداق ۋەقە بولدىكى، داۋۇدنىڭ ئوغلى ئابشالومنىڭ تامار دېگەن 13 

ئاشىق  ئۇنىڭغا  ئامنون  ئوغلى  داۋۇدنىڭ  ۋە  ئىدى  بار  ھەمشىرىسى  بىر  چىرايلىق 
ئەمما  بولدى.  كېسەل  تارتتىكى،  دەرد  ئۇنداق  ئۈچۈن  تامار  ھەمشىرىسى  2 ئامنون  بولدى.  
كۆرۈندى.   تەس  قىلماق  نېمە  بىر  بىلەن  ئۇنىڭ  ئامنونغا  ئۈچۈن  بولغىنى  قىز  پاك  تامار 
بۇرادىرى شىمىينىڭ  داۋۇدنىڭ  ئۇ  بار ئىدى.  بىر دوستى  يوناداب دېگەن  ئامنوننىڭ  3 لېكىن 

ئوغلى ئىدى. بۇ يونادابنىڭ ئۆزى توال ھوشيار بىر كىشى ئىدى.  4 ئۇ ئۇنىڭغا ئېيتتى: »سەن 
پادىشاھنىڭ ئوغلى بولۇپ تۇرۇپ، نېمىشقا كۈندىن-كۈن مۇنداق ئورۇقالپ كېتىسەن؟ ماڭا 
دەپ بەرمەمسەن؟« دېدى. ئامنون ئۇنىڭغا ئېيتتى: »مەن بۇرادىرىم ئابشالومنىڭ ھەمشىرىسى 

تامارغا ئاشىق بولدۇم« دېدى.  
سېنى  ئاتاڭ  كۆرسىتىپ،  كېسەل  ئۆزۈڭنى  يېتىپ،  »ئورنۇڭدا  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  5 يوناداب 

كۆرگىلى كەلگەندە ئۇنىڭغا: › ھەمشىرەم تامارغا مېنىڭ قېشىمغا كېلىپ، ماڭا تائام بېرىپ، 
ئۇنىڭ  مەن  بەرگىنكى،  ئىجازەت  قىلغىلى  تەييار  ئالدىدا  كۆزۈمنىڭ  كۆرگۈدەك  مەن  ئاشنى 
قولىدىن يېگەيمەن‹ دەپ ئېيتقىن« دېدى.  6 ئامنون بولسا يېتىپ، ئۆزىنى كېسەل كۆرسەتتى. 
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كېلىپ،  يەرگە  بۇ  تامارغا  پادىشاھقا: »ھەمشىرەم  ئامنون  كەلگەندە  كۆرگىلى  ئۇنى  پادىشاھ 
ماڭا ئىككى نان تەييار قىلغىلى ئىجازەت بەرگىنكى، مەن ئۇنىڭ قولىدىن ئېلىپ يېگەيمەن« 
ئۆيىگە  ئامنوننىڭ  »بۇرادەرنىڭ  تامارغا:  ئەۋەتىپ،  خەۋەر  ئۆيىگە  داۋۇد  ۋاقىت  دېدى.  7 ئۇ 
بېرىپ، ئۇنىڭغا بىر نېمە يېگۈلۈك تەييار قىلغىن« دەپ ئېيتقۇزدى.  8 تامار بۇرادىرى ئامنون 
ياتقان ئۆيگە بېرىپ، خېمىر ئېلىپ يۇغۇرۇپ، كۆزلىرىنىڭ ئالدىدا نان ئېتىپ ياپتى.  9 ئاندىن 
ئامنوننىڭ ئۆزى:  ئالدىغا قويدى. لېكىن ئۇ يېگىلى ئۇنىمىدى.  ناننى ئۇنىڭ  تاۋانى ئېلىپ، 
كىشىلەر  ھەممە  ۋاقىت  ئۇ  ئېيتتى.  دەپ  كەتسۇن«  چىقىپ  قېشىمدىن  مېنىڭ  »ھەممىسى 

ئۇنىڭ قېشىدىن چىقىپ كەتتى.  
تامارغا: »تائامنى ئىچكىركى ئۆيگە ئېلىپ كىرگىنكى، قولۇڭدىن ئېلىپ  10 ئاندىن ئامنون 

قېشىغا  ئامنوننىڭ  بۇرادىرى  ئۆيگە  ئىچكىركى  ناننى  ئەتكەن  ئۆزى  تامار  دېدى.  يېگەيمەن« 
ئۇنىڭغا:  تۇتۇپ،  ئۇنى  ئۇ  كىرگەندە  ئېلىپ  تائامنى  يېگىلى  كىردى.  11 ئۇنىڭغا  ئېلىپ 
بېرىپ  جاۋاب  ئۇنىڭغا  ئۇ  دېدى.  12 لېكىن  ياتقىن«  بىلەن  مەن  كېلىپ،  ھەمشىرەم،  »ئەي 
ئېيتتى: »ياق ئەي بۇرادىرىم، مېنى زورلىمىغىن. ئىسرائىلنىڭ ئارىسىدا شۇنداق ئىش ھېچ 
بولمىسۇن! سەن بۇ ئەخمەقلىقنى قىلمىغىن.  13 ئۆز خىجالىتىم بىلەن نە يەرگە كېتەي؟ سەن 
بولساڭ ئىسرائىلنىڭ ئارىسىدا بىر ئەخمەقتەك بولىسەن. ئەمدى پادىشاھتىن سورىغىن. ئۇ 
مېنى سەندىن مەنئى قىلمايدۇ« دېدى.  14 لېكىن ئۇ ئۇنىڭ سۆزىگە قۇالق سالغىلى ئۇنىماي، 

ئۇنىڭدىن كۈچلۈك كېلىپ، ئۇنى زورالپ ئۇنىڭ بىلەن ياتتى.  
15 لېكىن ئاندىن كېيىن ئامنون ئۇنى توال يامان كۆرۈپ قالدى. شۇنداقكى، ئۇنىڭ ئۇنى يامان 

كۆرۈشى بالدۇر ئۇنىڭغا قىلغان مۇھەببىتىدىن زىيادە بولدى. ئۇنىڭ ئۈچۈن ئامنون ئۇنىڭغا: 
»قوپۇپ كەتكىن« دېدى.  16 ئۇ ئۇنىڭغا: »بۇ بولمايدۇ. مېنى ھەيدىۋەتكىنىڭ سەن ماڭا باشقا 
قىلغان ئىشتىن چوڭراق گۇناھ بولىدۇ« دېدى. لېكىن ئۇ ئۇنىڭغا قۇالق سالغىلى ئۇنىماي،  
ھەيدەپ  مۇندىن  خوتۇننى  »بۇ  قىچقىرىپ:  يىگىتنى  قىلىدىغان  خىزمەت  ئۆزىگە  17 بەلكى 

چىقىرىۋېتىپ، ئىشىكنى ئۇنىڭ كەينىدىن ئېتىپ قويغىن« دەپ ئېيتتى.  
18 تامار بولسا رەڭمۇرەڭ بىر كۆڭلەك كىيگەنىدى. چۈنكى پادىشاھنىڭ قىزلىرى پاك قىزلىقىدا 

شۇنداق كىيىم كىيەتتى. ئەمما خىزمەتكار تامارنى چىقىرىۋېتىپ كەينىدىن ئىشىكنى ئەتكەندە،  
19 تامار بېشىغا كۈل چېچىپ، كىيگەن رەڭمۇرەڭ كۆڭلەكنى يىرتىپ، قولىنى بېشىغا سېلىپ 

يىغالپ كەتتى.  
ياتتىمۇ؟  بىلەن  سەن  ئامنون  »بۇرادىرىڭ  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  ئابشالوم  بۇرادىرى  20 ئۇنىڭ 

ئەمدى شۈك تۇرغىن، ئەي ھەمشىرەم، ئۇ سېنىڭ بۇرادىرىڭ ئەمەسمۇ؟ بۇ ئىش ئۈچۈن خاپا 
قالدى.   ئولتۇرۇپ  ئۆيىدە  ئابشالومنىڭ  بۇرادىرى  يەپ،  غەم  تامار  ئەمما  دېدى.  بولمىغىن« 
21 داۋۇد پادىشاھ ھەم شۇ ھەممە ئىشنى ئاڭالپ، توال خاپا بولدى.  22 ئابشالوم بولسا ئامنونغا، 

ھەمشىرىسى  ئۇنىڭ  ئامنوننى  ئابشالوم  چۈنكى  قىلمىدى.  سۆز  ياخشى  خاھى  يامان،  خاھى 
تامارنى زورلىغىنى ئۈچۈن يامان كۆرەتتى.  
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 ئابشالوم ئامنوننى ئۆلتۈرىدۇ
قىرقىتىۋاتاتتى  قويلىرىنى  بائال-خازوردا  ئەفرائىمدىكى  ئابشالوم  كېيىن  يىلدىن  23 ئىككى 

پادىشاھنىڭ  قىچقاردى.  24 ئابشالوم  ئوغۇللىرىنى  ھەممە  پادىشاھنىڭ  ئابشالوم  ئىدى. 
قېشىغا كېلىپ ئېيتتى: »مانا قۇلۇڭ قويالرنى قىرقىتىۋاتىدۇ. ئىلتىماس قىلىمەنكى، پادىشاھ 
دېدى.   بارغاي«  بىلەن  قۇلۇڭ  قىلىپ،  ھەمراھ  خىزمەتكارلىرىنى  ئۆز  قىلىپ،  ئىلتىپات 
25 پادىشاھ ئابشالومغا: »ياق ئەي ئوغلۇم، ساڭا جەبىر بولمىسۇن دەپ، بىز ھەممىمىز سەن 

دۇئايىخەير  بەلكى  ئۇنىماي،  بارغىلى  ھەم  يالۋۇرسا،  توال  ئۇ  ئېيتىپ  دەپ  بارمايلى«  بىلەن 
قىلدى.  26 لېكىن ئابشالوم ئېيتتى: »ئۇنداق بولسا، بۇرادىرىم ئامنوننى بىز بىلەن بارغىلى 
سورىدى.  27 ئەمما  دەپ  بارغاي؟«  بىلەن  سەن  ئۇ  »نېمىشقا  ئۇنىڭدىن:  پادىشاھ  قويغىن.« 
پادىشاھنىڭ ھەممە  بارغىلى قويۇپ،  ئامنوننى  ئۇ  يالۋۇرغىنى ئۈچۈن  توال  ئۇنىڭغا  ئابشالوم 

ئوغۇللىرىنىمۇ ئۇنىڭ بىلەن بارغىلى قويدى.  
28 ئابشالوم ئۆز غۇالملىرىغا بۇيرۇپ: »سەپسېلىپ بېقىڭالر. ئامنوننىڭ كۆڭلى شارابتىن خۇش 

بولۇپ، مەن سىلەرگە: › ئامنوننى ئۇرۇڭالر‹ دېگەندە قورقماي ئۇنى ئۆلتۈرۈڭالر. مەن سىلەرگە 
دېدى.  29 ئابشالومنىڭ  كۆرسىتىڭالر«  باتۇرلۇق  بولۇپ،  جۈرئەتلىك  ئەمەسمۇ؟  بۇيرۇدۇم 
ھەممە  پادىشاھنىڭ  ھامان  ئۇ  قىلدى.  بۇيرۇغاندەك  ئۆزى  ئابشالوم  ئامنونغا  غۇالملىرى 

ئوغۇللىرى قوپۇپ، ھەربىرى ئۆز قېچىرىغا مىنىپ قاچتى.  
30 ئۇالر تېخى يولدا قېچىپ يۈرگەندە: »ئابشالوم پادىشاھنىڭ ھەممە ئوغۇللىرىنى ئۆلتۈردى. 

ئۇالرنىڭ ھېچبىرى قالمىدى« دەپ داۋۇدقا خەۋەر بېرىلدى.  31 پادىشاھ قوپۇپ، كىيىملىرىنى 
يىرتىپ يەردە ياتتى. ھەممە خىزمەتكارلىرى بولسا كىيىملىرى يىرتىقلىق ئۇنىڭ يېنىدا تۇردى.  
32 ئەمما داۋۇدنىڭ بۇرادىرى شىمىينىڭ ئوغلى يوناداب سۆز قىلىپ ئېيتتىكى: »خوجام خىيال 

يالغۇز  ئۆلتۈردى.  يىگىتلەرنى  ھەممە  بولغان  ئوغۇللىرى  پادىشاھنىڭ  ئۇالر  قىلمىسۇنكى، 
نىيەت  شۇنى  كۆڭلىدە  ئۆز  ئابشالوم  تارتىپ  كۈندىن  زورلىغان  تامارنى  ئۇ  ئۆلدى.  ئامنون 
دېگەن  ئۆلدى‹  ئوغۇللىرى  ھەممە  پادىشاھنىڭ   ‹« پادىشاھ:  خوجام  قىلغاندۇر.  33 ئەمدى 

خەۋەرنى ئۆز كۆڭلىدىن چىقارسۇن. يالغۇز ئامنون ئۆلدى« دېدى.  
كەينى  ئۇنىڭ  مانا  قارىسا،  غۇالم  قىلغان  پاسىبانلىق  كەتتى.  قېچىپ  ئابشالوم  34 لېكىن 

تەرىپىدىن تاغنىڭ يېنىدىكى يول بىلەن توال خەلق كېلىۋاتاتتى.  35 يوناداب پادىشاھقا: »مانا 
پادىشاھنىڭ ئوغۇللىرى كەلدى. قۇلۇڭ دېگەندەك بولدى« دېدى.  36 سۆزىنى تامام قىلغىنىدا، 
مانا پادىشاھنىڭ ئوغۇللىرى كېلىپ، ئۆز ئاۋازلىرىنى كۆتۈرۈپ يىغلىدى. پادىشاھ ئۆزىمۇ بىلەن 

ھەممە خىزمەتكارلىرى توال قاتتىق يىغلىدى.  
37 لېكىن ئابشالوم گەشۇرنىڭ پادىشاھى تالماي بەن-ئاممىھۇدنىڭ قېشىغا باردى. ئەمما داۋۇد 

ئۆز ئوغلى ئۈچۈن ھەر كۈن غەم يەيتتى.  38 ئابشالوم قېچىپ، گەشۇرغا بېرىپ، ئاندا ئۈچ يىل 
قالدى.  39 ئەمما داۋۇد پادىشاھ ئابشالومنىڭ يېنىغا بېرىشقا ئىنتىزار بولدى، چۈنكى ئۆلگەن 

ئامنون توغرىسىدا تەسەللى تاپقانىدى.  
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 ئابشالوم يېرۇسالېمغا يېنىپ كېلىدۇ

1 زېرۇيانىڭ ئوغلى يوئاب، پادىشاھنىڭ كۆڭلى ئابشالومغا مايىل ئىكەن دەپ بىلدى.  14 

ئېلىپ  خوتۇننى  بىر  دانا  ئاندىن  ئەۋەتىپ،  كىشى  تەقوئاغا  يوئاب  ئۈچۈن  2 ئۇنىڭ 

كەلتۈرتۈپ، ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ئۆزۈڭنى ماتەم تۇتقان كىشىدەك كۆرسىتىپ، قارىلىق قىيىمى 
كىيىپ، ئۆزۈڭنى ياغ بىلەن ياغلىماي، بەلكى ئۇزۇن ۋاقىت ئۆلگەن كىشى ئۈچۈن ماتەم تۇتقان 
خوتۇندەك بولۇپ،  3 پادىشاھنىڭ قېشىغا بېرىپ، ئۇنىڭغا ئۇنداق-مۇنداق دېگىن« دەپ يوئاب 

ئۇنىڭ ئاغزىغا سۆزنى سالدى.  
يىقىلىپ  تۆۋەن  يۈز  يەرگە  قىلىپ،  سۆز  پادىشاھقا  ئۆزى  خوتۇننىڭ  بۇ  بولغان  4 تەقوئالىق 

تەزىم قىلىپ: »ياردەم قىلغىن، ئەي پادىشاھ« دەپ ئېيتتى.  5 پادىشاھ ئۇنىڭغا ئېيتتى: »نېمە 
كەتتى.  6 دېدىكىڭنىڭ  ئۆلۈپ  ئېرىم  خوتۇنمەن!  تۇل  بىر  »ۋاي،  ئېيتتى:  ئۇ  بار؟«  دەردىڭ 
ئىككى ئوغلى بار ئىدى. ئىككىلىسى ئېتىزلىقتا بولۇپ ئۇرۇشۇپ قېلىپ، ئارىغا چۈشكۈچى 
بولمىغاچ بىرى يەنە بىرىنى ئۇرۇپ ئۆلتۈردى.  7 مانا پۈتۈن خانىدان دېدىكىڭگە قارشى قوپۇپ: 
بۇرادىرىنى ئۆلتۈرگەن كىشىنى بىزگە تۇتۇپ بەرگىن. بۇرادىرىنىڭ جېنىنى ئېلىپ قاتىللىق 
قىلىپ،  ئۇنداق  دەيدۇ.  يوقىتىمىز  ئالغۇچىنى  ئۆلتۈرۈپ، مىراس  ئۇنى  بىز  ئۈچۈن  قىلغىنى 

چىرىغىمنى ئۆچۈرۈپ، ئېرىمگە، خاھى نام، خاھى ئەۋالد يەر يۈزىدە قويمايدۇ« دېدى.  
8 پادىشاھ خوتۇنغا: »ئۆيۈڭگە بارغىن. مەن سەن توغرۇلۇق ھۆكۈم چىقىراي« دېدى.  9 تەقوئالىق 

خوتۇن پادىشاھقا ئېيتتى: »ئەي خوجام پادىشاھ، ھەممە گۇناھ مەن بىلەن ئاتامنىڭ خانىدانى 
ئۈستىدە بولسۇن. لېكىن پادىشاھ ۋە ئۇنىڭ تەختى گۇناھسىز بولسۇن« دېدى.  10 پادىشاھ 
ئېيتتى: »بىركىم ساڭا بىر نېمە دېسە، ئۇنى مېنىڭ قېشىمغا ئېلىپ كەلگىن. ئۇ ساڭا يەنە 
خاپىلىق قىلمىسۇن« دېدى.  11 ئۇ ئېيتتى: »ئەي پادىشاھ، رەب خۇدايىڭنى ياد قىلغىن. قان 
ئىنتىقام ئالغۇچىسى مېنىڭ ئوغلۇمنى يوقاتماق بىلەن يامانلىقنى تېخى چوڭراق قىلمىسۇن«. 
تال  بىر  ئوغلۇڭنىڭ  قىلىمەنكى، سېنىڭ  قەسەم  بىلەن  خۇداۋەندە  »تىرىك  ئېيتتى:  پادىشاھ 
چېچى يەرگە چۈشمىسۇن« دېدى.  12 لېكىن خوتۇن: »دېدىكىڭنى خوجام پادىشاھقا يەنە بىر 
سۆز دېگىلى قويغايسەن« دېسە، ئۇ: »ئېيتقىن« دېدى.  13 خوتۇن ئېيتتى: »ئۇنداق بولسا، 
نېمىشقا خۇدانىڭ قوۋمىنىڭ خىالپىدا شۇنداق تەدبىر قىلدىڭ. پادىشاھ شۇنداق سۆز قىلسا، 
يېنىپ كەلگىلى  تاشلىغان كىشىنى  پادىشاھ ئۆزى  ئەيىبكار كىشىدەك سۆز قىلىدۇ. چۈنكى 
قويمايدۇ.  14 ھەممىمىز ئۆلۈپ، يەرگە تۆكۈلۈپ يەنە يىغالمايدىغان سۇدەك بولىمىز. لېكىن 
خۇدا جاننى يوقاتماي، بەلكى تاشالنغان كىشى مەندىن ئايرىلمىسۇن دەپ، ئىالج ئىزدەپ تاپىدۇ.  
قىلغىلى  سۆز  توغرىسىدىن  ئىش  شۇ  پادىشاھقا  خوجام  ئۈچۈن  قورقۇتقىنى  مېنى  15 خەلق 

ئارزۇسىنى  دېدىكىنىڭ  ئۆز  ئۇ  قىالي.  سۆز  پادىشاھقا  ئەمدى   ‹ ئويالپ:  دېدىكىڭ  كەلدىم. 
بەجا كەلتۈرەرمىكىن؟  16 دەرۋەقە پادىشاھ ئاڭالپ ئۆز دېدىكىنى قۇتقۇزۇپ، ھەم مېنى ھەم 
ئوغلۇمنى يوقىتىپ، بىزنى خۇدانىڭ مىراسىدىن كەسكىلى قوپقان ئادەمنىڭ قولىدىن خاالس 
قىالرمىكىن‹ دېدىم.  17 دېدىكىڭ ئويالپ: › خوجام پادىشاھنىڭ سۆزى ماڭا ئارام بېرەرمىكىن؟ 
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خوجام پادىشاھ بولسا ياخشى ياماننى پەرق ئېتىپ خۇدانىڭ بىر پەرىشتىسىدەكتۇر‹ دېدىم. 
رەب خۇدايىڭ سەن بىلەن بولغاي« دېدى.  

ھېچنېمىنى  ئىشتىن  سورايدىغان  سەندىن  »مەن  ئېيتتى:  خوتۇنغا  قىلىپ  سۆز  18 پادىشاھ 

مەندىن يوشۇرمىغىن« دېدى. خوتۇن: »خوجام پادىشاھ سۆز قىلغاي« دەپ ئېيتتى.  19 پادىشاھ 
ئېيتتى: »بۇنىڭ ھەممىسىدە يوئاب سېنى باشلىمىدىمۇ؟« خوتۇن جاۋاب بېرىپ ئېيتتى: »ئەي 
خوجام پادىشاھ، سېنىڭ جېنىڭنىڭ تىرىكلىكى ئۈستىدە قەسەم قىلىمەنكى، خوجام پادىشاھ 
ئېيتقان سۆزدىن ھېچكىم، خاھى ئوڭغا، خاھى چەپكە قايرىپ قاچالمايدۇ. خىزمەتكارىڭ يوئاب 
ماڭا شۇنى بۇيرۇپ، مەن ئېيتقان ھەممە سۆزنى دېدىكىڭنىڭ ئاغزىغا سالدى.  20 سۆزنى باشقا 
سۈرەت بەرمەك ئۈچۈن خىزمەتكارىڭ يوئاب بۇنى قىلدى. خوجام خۇدانىڭ بىر پەرىشتىسى دانا 

ئىكەندەك دانا بولۇپ، يەر يۈزىدىكى ھەممىسىنى بىلىدۇ« دېدى.  
21 پادىشاھ يوئابقا: »مانا مەن شۇ ئىشقا ماقۇل بولدۇم. بېرىپ، ئۇ يىگىت ئابشالومنى ئېلىپ 

كەلگىن« دەپ ئېيتتى.  22 يوئاب يۈز تۆۋەن يەرگە يىقىلىپ، تەزىم قىلىپ پادىشاھقا دۇئايىخەير 
ئوقۇدى. ئاندىن يوئاب ئېيتتى: »ئەي خوجام پادىشاھ سېنىڭ ئالدىڭدا ئىلتىپات تاپتىم دەپ، 
ئۆز قۇلۇڭ بۇ كۈن بىلىپ قالدى، چۈنكى پادىشاھ ئۆز قۇلىنىڭ خاھىشىغا رازى بولدى« دېدى.  
23 ئاندىن يوئاب قوپۇپ، گەشۇرغا بېرىپ، ئابشالومنى يېرۇسالېمغا ئېلىپ كەلدى.  24 ئەمما 

پادىشاھنىڭ  ئابشالوم  دېدى.  بارسۇن«  ئۆيىگە  ئۆز  كەلمەي،  قېشىمغا  مېنىڭ  »ئۇ  پادىشاھ: 
قېشىغا بارماي، ئۆز ئۆيىگە كەتتى.  

25 لېكىن پۈتۈن ئىسرائىلنىڭ ئارىسىدا ئابشالومدەك كېلىشكەن بولۇپ داڭالنغان ئادەم يوق 

ئىدى. پۇت ئالىقىنىدىن تارتىپ باش چوققىسىغىچە ئۇنىڭدا ھېچ ئەيىب يوق ئىدى.  26 ھەر 
يىلنىڭ ئاخىرىدا ئۆز چېچىنى چۈشۈرەتتى. چۈنكى چېچى ئۇنىڭغا ئېغىر كەلگەچ چۈشۈردى. 
بېشىنى چۈشۈرگەندە بېشىنىڭ چېچىنى تارتسا، ئۇنىڭ ۋەزنى پادىشاھلىق ۋەزنىگە مۇۋاپىق 
ئىككى يۈز شېقەل چىقتى.  27 ئابشالومغا ئۈچ ئوغۇل ۋە تامار دېگەن بىر قىز تۇغۇلدى. ئۇ 

كۆرۈنۈشى چىرايلىق بىر خوتۇن ئىدى.  
كېيىن،   تۇرغاندىن  يىل  ئىككى  يېرۇسالېمدا  كۆرمەي،  يۈزىنى  پادىشاھنىڭ  28 ئابشالوم 

يەنە  ئۇنىمىدى.  كەلگىلى  ئۇ  ئەمما  قىچقاردى.  يوئابنى  ئەۋەتكىلى  قېشىغا  29 پادىشاھنىڭ 

ئۆز  ئۇ  سەۋەبتىن  خالىمىدى.  30 بۇ  كەلگىلى  لېكىن  قىچقاردى،  ئۇنى  مەرتىۋە  ئىككىنچى 
خىزمەتكارلىرىغا: »مانا يوئابنىڭ مېنىڭكىگە ياندىلىپ ئارپا تېرىقلىق بىر زېمىنى بار. بېرىپ، 
ئۇنىڭغا ئوت قويۇڭالر« دەپ بۇيرۇدى. ئابشالومنىڭ خىزمەتكارلىرى ئارپىلىققا ئوت قويدى.  

31 ئۇ ۋاقىت يوئاب قوپۇپ، ئابشالومنىڭ ئۆيىگە كىرىپ: »ئۇنىڭدىن نېمىشقا خىزمەتكارلىرىڭ 

ئارپىلىقىمغا ئوت قويدى؟« دەپ سورىدى.  32 ئابشالوم يوئابقا جاۋاب بېرىپ ئېيتتى: »مەن ساڭا 
كىشى ئەۋەتىپ: › بۇ يەرگە كەلگىن‹ دەپ ئېيتقۇزدۇم. سېنى پادىشاھنىڭ قېشىغا ئەۋەتىپ، 
مېنىڭ تەرىپىمدىن: › مەن نېمىشقا گەشۇردىن كەلدىم. ئۇ يەردە تېخى قالسام، ماڭا ياخشى 
بوالتتى‹ دەپ ئېيتقۇزماقچى ئىدىم. ئەمدى پادىشاھنىڭ يۈزىنى كۆرەي. مەندە بىر گۇناھ بولسا، 
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مېنى ئۆلتۈرسۇن« دېدى.  33 يوئاب پادىشاھنىڭ قېشىغا بېرىپ، ئۇنىڭغا بۇ خەۋەرنى بەردى. 
شۇ ئۆزى ئابشالومنى قىچقاردى. ئۇ بولسا پادىشاھنىڭ قېشىغا كېلىپ، پادىشاھنىڭ ئالدىدا 

يۈزى يەرگە تەگكۈدەك تەزىم قىلدى ۋە پادىشاھ ئابشالومنى سۆيدى.  

 ئابشالومنىڭ سۇيىقەستى

1 ئاندىن كېيىن ئابشالوم ئۆزىگە ھارۋا بىلەن ئاتالر تاپتۇرۇپ ئۆز ئالدىدا يۈگۈرىدىغان 15 

ئەللىك كىشى تەييار قىلدى.  2 ئابشالوم سەھەر قوپۇپ، دەرۋازىغا بارىدىغان يولنىڭ 
كەلسە،  تۇتقىلى  ئەرز  پادىشاھقا  دەپ،  كەسسۇن  دەۋايىمنى  بىركىم  قاچان  تۇراتتى.  يېنىدا 
ئابشالوم ئۇنىڭ ئۆزىنى قىچقىرىپ: »سەن قايسى شەھەردىن كەلدىڭ؟« دەپ سورايتتى. ئۇ 
كىشى: »قۇلۇڭ ئىسرائىلنىڭ پاالن قەبىلىسىدىن كەلدى« دېسە،  3 ئابشالوم ئۇنىڭغا: »مانا 
كىشى  ئاڭلىغىلى  سېنى  تەرىپىدىن  پادىشاھنىڭ  لېكىن  ئىكەن،  راست  ۋە  ياخشى  دەۋايىڭ 
ھەركىمنىڭ  ئىدى،  قىلسا  ھاكىم  يۇرتتا  مېنى  »كاشكى  يەنە:  4 ئابشالوم  دەيتتى.   يوقتۇر« 
ئەرزى ياكى داۋايى بولۇپ مېنىڭ قېشىمغا كەلسە، ئۇنىڭغا ئادالەت قىالتتىم« دەپ ئېيتاتتى.  
5 بىركىم ئۇنىڭغا تەزىم قىلغىلى ئالدىغا بارسا، ئابشالوم قولىنى ئۇزىتىپ، ئۇنى تۇتۇپ سۆيدى.  

6 ئابشالوم پادىشاھقا ئەرز تۇتقىلى كەلگەن ھەممە ئىسرائىلغا ئۇنداق قىلىپ، ئىسرائىلنىڭ 

ئادەملىرىنىڭ كۆڭۈللىرىنى ئوغرىاليتتى.  

7 تۆت يىل ئۆتۈپ بولغاندا ئابشالوم پادىشاھقا ئېيتتى: »مەن خۇداۋەندىگە باغلىغان ۋەدىنى 

گەشۇردا  بەرگىن.  8 ئاررامدىكى  ئىجازەت  ماڭا  بارغىلى  خېبرونغا  ئۈچۈن  كەلتۈرمەك  بەجا 
يېرۇسالېمغا  مېنى  خۇداۋەندە  ئەگەر   ‹ ئېيتتى:  قىلىپ  ۋەدە  بىر  قۇلۇڭ  سېنىڭ  تۇرغىنىمدا 
ياندۇرسا، خۇداۋەندىگە ئىبادەت قىالي.‹«  9 پادىشاھ ئۇنىڭغا: »ئامان-ئېسەن بارغىن« دېسە، 

ئۇ قوپۇپ خېبرونغا كەتتى.  
ئېيتقۇزدىكى:  ئەۋەتىپ  جاسۇسالر  قەبىلىلىرىگە  ھەممە  ئىسرائىلنىڭ  ئابشالوم  10 لېكىن 

ئېيتىڭالر.«   دەپ  بولدى‹  پادىشاھ  خېبروندا  ئابشالوم   ‹ ئاڭلىغىنىڭالردا:  ئاۋازىنى  »كاناي 
ئۇالر  باردى.  بىللە  بىلەن  ئابشالوم  يېرۇسالېمدىن  ئادەم  يۈز  ئىككى  قىچقىرىلغان  11 خاس 

قۇربانلىقالرنى  ئىدى.  12 ئابشالوم  بىخەۋەر  ئىشتىن  ھەممە  بېرىپ،  بىلەن  ساددىلىق  دىل 
ئۆتكۈزگىنىدە داۋۇدنىڭ مەسلىھەت بەرگۈچىسى بولغان گىلولۇق ئاخىتوفەلنى ئۆز شەھىرى 
بارغانسېرى  خەلق  يېيىلىپ،  بولۇپ  قاتتىق  سۇيىقەست  ئەمما  كەلتۈردى.  ئېلىپ  گىلودىن 

غولداپ، ئابشالومغا قوشۇالتتى.  



28 سامۇئىل 2-قىسىم 

داۋۇد يېرۇسالېمدىن قاچىدۇ
13 بىر خەۋەرچى داۋۇدقا كېلىپ ئېيتتى: »ئىسرائىلنىڭ ئادەملىرىنىڭ كۆڭۈللىرى ئابشالومغا 

بولغان ھەممە خىزمەتكارلىرىغا  بىلەن  ئۇنىڭ  يېرۇسالېمدا  داۋۇد  ۋاقىت  بولدى.  14 ئۇ  مايىل 
ئۇ  قاچايلى.  بولۇپ  ئىتتىك  قۇتۇاللمايمىز.  ئابشالومدىن  بولمىسا  قاچايلى.  »قوپۇپ  ئېيتتى: 
بىلەن  بىسى  قىلىچ  خەلقىنى  شەھەر  كەلتۈرۈپ،  باال  بىزگە  كېلىپ،  ئۈستىمىزگە  تۇيۇقسىز 
پادىشاھ نېمە بۇيرۇسا  پادىشاھقا: »خوجام  ئۇرمىسۇن« دېدى.  15 پادىشاھنىڭ خىزمەتكارلىرى 
قىلىمىز« دەپ ئېيتتى.  16 پادىشاھ چىقىپ كەتسە، ھەممە ئۆي خەلقى ئۇنىڭغا ئەگەشتى. ئەمما 
كەتكەندە  چىقىپ  قويدى.  17 پادىشاھ  باققىلى  ئۆينى  خوتۇننى  ئون  كېنىزەكلىرىدىن  پادىشاھ 
ھەممە خەلق ئۇنىڭغا ئەگەشتى. لېكىن ئۇالر بەيت-مەرچاقتا توختاپ قالدى.  18 ئۇنىڭ ھەممە 
خىزمەتكارلىرى ئۇنىڭ يېنىدىن ئۆتۈپ كېتىپ، ھەممە مۇھاپىزەتچى بىلەن خەۋەرچىلەر ۋە گاتتىن 
ئۇنىڭغا ئەگەشكەن ئالتە يۈز گاتلىق كىشى ھەم ئۆتۈپ كېتىپ، پادىشاھنىڭ ئالدىدا ماڭاتتى.  
19 پادىشاھ گاتلىق ئىتتايغا ئېيتتى: »نېمىشقا بىز بىلەن بارىسەن؟ يېنىپ بېرىپ، پادىشاھنىڭ 

قېشىدا تۇرغىن، چۈنكى بىگانە بولۇپ، ۋەتىنىڭدىن پاالنغان بىر ئادەمسەن.  20 تۈنۈگۈن كەلدىڭ. 
مەن ئۆزۈم بارىدىغان يېرىمنى بىلمەي، نېمىشقا سېنى بۇ كۈن بىز بىلەن ئۇ يەرگە-بۇ يەرگە 
ماڭدۇراي؟ يېنىپ ئۆز بۇرادەرلىرىڭنى ئۆزۈڭ بىلەن ئېلىپ كەتكىن. رەھىمدىللىك ۋە ھەقلىق 
سەن بىلەن بولغاي« دېدى.  21 لېكىن ئىتتاي پادىشاھقا جاۋاب بەردىكى: »تىرىك خۇداۋەندە 
بىلەن ئانت ئىچىپ، خوجام پادىشاھنىڭ تىرىكلىكىنىڭ ئۈستىدە قەسەم قىلىمەنكى، نە يەردە 
بولغاي«  يەردە  قۇلۇڭ شۇ  ئۇچرىسا،  تىرىكلىك  ئۆلۈم، خاھى  بولسا، خاھى  پادىشاھ  خوجام 
دېدى.  22 داۋۇد ئىتتايغا: »ئۆتۈپ كەتكىن« دېدى. ئۇ ۋاقىت گاتلىق ئىتتاي ھەممە ئادەملىرى 
ۋە ئۇنىڭ بىلەن بولغان ھەممە بالىالر ئۆتۈپ كېتىپ، ئالدىدا ماڭدى.  23 ھەممە خەلق ئۆتۈپ 
كەتكەندە پۈتۈن يۇرت ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن يىغلىدى. پادىشاھ ئۆزى قىدرون جىلغىسىدىن ئۆتۈپ 

كەتكەندە ھەممە خەلق ئۆتۈپ كېتىپ، چۆل يولىنىڭ تەرىپىگە ماڭدى.  
كېلىپ،  كۆتۈرۈپ  ساندۇقىنى  ئەھدە  خۇدانىڭ  بەنى-الۋىي  ھەممە  بىلەن  سادوق  24 مانا 

تۇرايلى دەپ، خۇدانىڭ ئەھدە  بولغۇچىلىك توختاپ  خەلقنىڭ ھەممىسى شەھەردىن چىقىپ 
ئابياتارمۇ چىقىپ كەلدى.  25 پادىشاھ سادوققا ئېيتتى: »خۇدانىڭ  يەردە قويسا،  ساندۇقىنى 
ئىلتىپات  كۆزلىرىدە  خۇداۋەندىنىڭ  كىرگىن.  ئېلىپ  ياندۇرۇپ  شەھەرگە  ساندۇقىنى  ئەھدە 
تاپسام، مېنى ياندۇرۇپ، ھەم ئۇنى، ھەم ماكانىنى ماڭا كۆرسىتىدۇ.  26 لېكىن ئۇ: › سەندىن 

خۇشۇم يوق‹ دېسە، مەن رازىمەن. ھەرنېمە خالىسا ماڭا قىلسۇن« دەپ،  
سەن  ئەمەسمۇ؟  كۆرگۈچى  كۆرۈنۈش  روھىي  »سەن  ئېيتتى:  كاھىنغا  سادوق  27 پادىشاھ 

ئامان-ئېسەن شەھەرگە يېتىپ كىرگىن. ئوغلۇڭ ئاخىمائاز بىلەن ئابياتارنىڭ ئوغلى يوناتان 
سىلەرگە ھەمراھ بولۇپ يانسۇن.  28 مانا سىلەردىن تايىن خەۋەر كەلگۈچىلىك مەن چۆلنىڭ 
تۈزلەڭلىكلىرىدە تۇرۇپ تۇراي« دېدى.  29 ئۇنىڭ ئۈچۈن سادوق بىلەن ئابياتار خۇدانىڭ ئەھدە 

ساندۇقىنى يېرۇسالېمغا ئېلىپ كىرىپ، ئاندا قالدى.  
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ئۇنىڭ  چىقسا،  تېغىغا  زەيتۇن  بولۇپ  ئاياغ  ياالڭ  يېپىپ،  بېشىنى  يىغالپ،  داۋۇد  30 لېكىن 

بىللە يىغالپ چىقىۋاتاتتى.  31 داۋۇدقا: »مانا  يېپىپ  باشلىرىنى  بىلەن بولغان ھەممە خەلق 
ئاخىتوفەل سۇيىقەست قىلغانالرنىڭ ئارىسىدا بولۇپ ئابشالومنىڭ قېشىدا ئىكەن« دەپ خەۋەر 
بېرىلگەندە داۋۇد: »ئەي خۇداۋەندە، ئاخىتوفەلنىڭ مەسلىھەتىنى ئەخمەقلىققا ئايالندۇرغىن« 

دەپ دۇئا قىلدى.  
32 داۋۇد تاغنىڭ تۆپىسىگە چىقىپ، خۇداغا دۇئا قىلىدىغان يەرگە يەتكەندە ئاركلىك خۇشاي 

ئېگىنى يىرتىقلىق بېشىغا توپا چېچىقلىق ئۇنىڭ ئالدىغا كەلدى.  33 داۋۇد ئۇنىڭغا ئېيتتى: 
»مەن بىلەن بارساڭ، ماڭا يۈكتەك بولىسەن.  34 لېكىن شەھەرگە بېرىپ، ئابشالومغا: › ئەي 
پادىشاھ، مەن بۇ ۋاقىتقىچە ئاتاڭنىڭ خىزمەتكارى بولغاندەك ئەمدى سېنىڭ خىزمەتكارىڭ 
بوالي‹ دەپ ئېيتساڭ، ئاخىتوفەلنىڭ مەسلىھەتىنى ئىناۋەتسىز قىالالرسەنمىكىن.  35 ئۇ يەردە 
سادوق ۋە ئابياتار دېگەن كاھىنالر سەن بىلەن بولىدۇ ئەمەسمۇ؟ پادىشاھنىڭ ئۆيىدىن نېمە 
ئاڭلىساڭ، سادوق بىلەن ئابياتار دېگەن كاھىنالرغا دەپ بەرگەيسەن.  36 مانا ئۇالرنىڭ ئىككى 
ئوغلى، يەنى سادوقنىڭ ئوغلى ئاخىمائاز بىلەن ئابياتارنىڭ ئوغلى يوناتان ئۇالرنىڭ يېنىدىدۇر. 

ھەرنېمە ئاڭلىساڭالر ئۇالردىن ماڭا خەۋەر بەرگەيسىلەر« دېدى.  
كېلىپ  ئۆزى  ئابشالوم  ۋە  باردى  شەھەرگە  خۇشاي  دوستى  داۋۇدنىڭ  ئاڭالپ،  37 شۇنى 

يېرۇسالېمغا كىردى.  

زىبا داۋۇدقا ئۇچرايدۇ

1 داۋۇد تاغنىڭ چوققىسىدىن ئازغىنا يول ماڭغاندا مېفىبوشەتنىڭ غۇالمى زىبا ئىككى 16 

يۈز نان، يۈز ساپاق ئۈزۈم، يۈز توقاچ ئەنجۈر ۋە بىر تۇلۇم شارابنى ئىككى ئېشەككە 
ئارتىپ ئۇنىڭغا ئۇچرىدى.  2 پادىشاھ زىباغا ئېيتتى: »بۇنىڭ بىلەن نېمە خىيالىڭ بار؟« زىبا 
بىلەن مېۋە غۇالمالرغا  نان  پادىشاھنىڭ ئۆي خەلقىگە مىنمەك ئۈچۈن،  ئېيتتى: »ئېشەكلەر 
دېدى.   ئۈچۈندۇر«  ئىچمەك  ئادەملەرگە  سۇسالشقان  چۆلدە  شاراب  بولۇپ،  ئۈچۈن  يېمەك 
پادىشاھقا جاۋاب بېرىپ: »ئۇ  زىبا  يەردە ئىكەن؟  نە  3 پادىشاھ سورىدىكى خوجاڭنىڭ ئوغلى 

يېرۇسالېمدا قېلىپ: › ئەمدى ئىسرائىلنىڭ خانىدانى ئاتامنىڭ پادىشاھلىقىنى ماڭا ياندۇرۇپ 
بېرىدۇ‹ دەپ ئولتۇرىدۇ« دېدى.  4 ئۇ ۋاقىت پادىشاھ زىباغا: »مانا مېفىبوشەتنىڭ ھەممىسى 
كۆزلىرىڭدە  سېنىڭ  كەلتۈرەي،  بەجا  تەزىم  »ساڭا  ئېيتتى:  زىبا  دېسە،  بولسۇن«  سېنىڭكى 

ئىلتىپات تاپقايمەن، ئەي خوجام پادىشاھ« دېدى.  
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شىمىي داۋۇدنى قارغايدۇ
5 داۋۇد پادىشاھ باخۇرىمغا كەلگەندە ئۇ يەردىن شائۇلنىڭ خانىدانىدىن بولۇپ شىمىي بەن-

گېرا دېگەن بىر ئادەم چىقىپ، قارغاپ كېلىپ تۇرۇپ،  6 داۋۇدنىڭ ئۆزىگە ۋە داۋۇد پادىشاھنىڭ 
يېنىدا  چەپ  بىلەن  ئوڭ  پادىشاھنىڭ  بىراق  يۈردى.  ئېتىپ  تاشالر  خىزمەتكارلىرىغا  ھەممە 
»كەت  ئېيتتىكى:  قارغاپ  يۈرەتتى.  7 شىمىي  ھەممىسى  پالۋانالرنىڭ  بىلەن  خەلق  ھەممە 
قېنىنى  ھەممە  خانىدانىنىڭ  شائۇلنىڭ  ئەمدى  بەدرەك!  8 خۇداۋەندە  خۇنخور،  ئەي  سەن، 
سېنىڭ ئۈستۈڭگە ياندۇردى. سەن ئۇنىڭ ئورنىدا پادىشاھ بولدۇڭ، لېكىن ئەمدى خۇداۋەندە 
پادىشاھلىقنى ئوغلۇڭ ئابشالومنىڭ قولىغا بەردى. ئەمدى گۇناھىڭ ئۆزۈڭگە تەگدى، چۈنكى 
خۇنخور ئادەم ئىكەنسەن« دېدى.  9 ئۇ ۋاقىت زېرۇيانىڭ ئوغلى ئابىساي پادىشاھقا ئېيتتى: 
بېشىنى  ئۇنىڭ  بېرىپ،  يەرگە  ئۇ  قارغىسۇن؟  پادىشاھنى  خوجام  ئىت  ئۆلۈك  بۇ  »نېمىشقا 
كەسكىلى ماڭا ئىجازەت بەرگىن.  10 لېكىن پادىشاھ ئېيتتى: »ئەي زېرۇيانىڭ ئوغۇللىرى، مەن 
بىلەن نېمە كارىڭالر بار. ئۇ قارغىسا، قارغىسۇن. خۇداۋەندە ئۇنىڭغا: › داۋۇدنى قارغىغىن‹ دەپ 
ئېيتقاندىن كېيىن كىم ئۇنىڭغا: › نېمىشقا مۇنداق قىلدىڭ؟‹ دېيەلەيدۇ؟  11 داۋۇد ئابىسايغا 
ۋە ئۆز خىزمەتكارلىرىغا ئېيتتىكى: »مانا ئۆز پۇشتۇمدىن كەلگەن ئوغلۇم مېنىڭ جېنىمنى 
ئىستىگەن بولسا، بۇ بەنيامىنىي قانچە ئوشۇقراق ئىستىمەمدۇ؟ ئۇنى قويغىن، قارغىسۇن، 
بۇ كۈن  قاراپ،  ياشلىرىمغا  بۇيرۇپتۇ.  12 خۇداۋەندە كۆز  چۈنكى خۇداۋەندە ئۇنىڭغا شۇنداق 
ئۇنىڭ ئېيتقان لەنىتىنىڭ ئورنىدا خۇداۋەندە ماڭا ياخشىلىق ياندۇرارمىكىن« دېدى.  13 داۋۇد 
ئۆز كىشىلىرى بىلەن يولدا كېتىپ بارسا، شىمىي ئۇتتۇرىدىكى تاغنى ياقىالپ قارغاپ، ئۇنىڭغا 
خەلقنىڭ  بولغان  بىلەن  ئۇنىڭ  ۋە  پادىشاھ  يۈرەتتى.  14 لېكىن  چېچىپ  قۇم  ئېتىپ،  تاش 

ھەممىسى ئايەفىمگە يەتكەندە ئاندا راھەت ئالدى.  

 ئاخىتوفەل ۋە خۇشاي ئابشالومنىڭ قېشىدا

15 ئەمما ئابشالوم ئىسرائىلنىڭ ئادەملىرى بولغان ھەممە خەلق بىلەن يېرۇسالېمغا كەلدى ۋە 

ئاخىتوفەل ئۇنىڭ بىلەن ئىدى.  16 داۋۇدنىڭ ئاركلىك دوستى خۇشاي ئابشالومنىڭ قېشىغا 
قىچقاردى.   دەپ  ياشىسۇن«  پادىشاھ  ياشىسۇن،  »پادىشاھ  ئابشالومغا:  ئۆزى  ئۇ  كەلگەندە 
نېمىشقا  شۇمۇ؟  دوستلۇقۇڭ  كۆرسىتىدىغان  »دوستۇڭغا  ئېيتتى:  خۇشايغا  17 ئابشالوم 

بەلكى  ئەمەس،  ئۇنداق  »ياق  ئېيتتى:  ئابشالومغا  بارمىدىڭ؟«  18 خۇشاي  بىلەن  دوستۇڭ 
خۇداۋەندە ۋە بۇ قوۋم ئىسرائىلنىڭ ھەممە ئادەملىرى كىمنى ئىلغىسا، ئۇنىڭكى بولۇپ ئۇنىڭ 
يېنىدا تۇراي.  19 شۇنىڭدىن باشقا كىمگە خىزمەت قىالي؟ ئۇنىڭ ئوغلىنىڭ قېشىدا خىزمەت 
قىلمايمەنمۇ؟ سېنىڭ ئاتاڭنىڭ قېشىدا خىزمەت قىلغاندەك، ئەمدى سېنىڭ قېشىڭدا خىزمەت 
ئاخىتوفەلگە: »قىلىدىغىنىمىزنىڭ مەسلىھەتىنى  ئابشالوم  دېدى.  20 ئاندىن كېيىن  قىالي« 
كۆرسىتىڭالر« دەپ ئېيتتى.  21 ئاخىتوفەل ئابشالومغا ئېيتتى: »ئاتاڭنىڭ ئۆينى ساقلىغىلى 
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قويغان كېنىزەكلىرىنىڭكىگە كىرگىن. بۇنىڭ بىلەن پۈتۈن ئىسرائىل سېنىڭ ئۆز ئاتاڭنىڭ 
ئالدىدا يىرگىنچلىك بولغىنىڭنى ئاڭالپ، سەن بىلەن بولغانالرنىڭ قوللىرى قۇۋۋەتلىنىدۇ« 
دېدى.  22 ئاندىن ئابشالوم ئۈچۈن ئوردىنىڭ ئۆگزىسىدە بىر چېدىر تىكتى ۋە ئابشالوم ھەممە 
ئىسرائىلنىڭ كۆزلىرى ئالدىدا ئۆز ئاتىسىنىڭ كېنىزەكلىرىنىڭكىگە كىردى.  23 ئۇ كۈنلەردە 
ئاخىتوفەلنىڭ بەرگەن مەسلىھەتى بولسا كىشى خۇدادىن سوراپ تاپقان مەسلىھەتىدەك ئىدى. 

ئاخىتوفەلنىڭ ھەممە مەسلىھەتى، ھەم داۋۇدقا، ھەم ئابشالومغا شۇنداق ئىدى.  

 ئاخىتوفەل ۋە خۇشاينىڭ مەسلىھەتى

مىڭ 17  ئىككى  ئون  مەن  بېرىلسە،  ئىجازەت  »ماڭا  ئېيتتى:  ئابشالومغا  1 ئاخىتوفەل 

ئادەمنى ئىلغاپ، بۇ كېچە قوپۇپ داۋۇدنى قوغالپ،  2 ئۆزى ھېرىپ كېتىپ قوللىرى 
خەلق  ھەممە  بولغان  بىلەن  ئۇنىڭ  قورقۇتسام،  ئۇنى  چۈشۈپ  ئۈستىگە  بولغاندا  ئاجىز 
قاچقاندىن كېيىن يالغۇز بولغان پادىشاھنى ئۆلتۈرەي.  3 ئاندىن كېيىن ھەممە خەلقنى ساڭا 
بىلەن  بۇنىڭ  بولىدۇ.  كەلگەندەك  يېنىپ  ھەممە  يوقالسا،  ئادەم  ئىزدىگەن  سەن  ياندۇراي. 
ئىسرائىلنىڭ ھەممە  ۋە  ئابشالومغا  4 بۇ مەسلىھەت  دېدى.   تاپىدۇ«  ئامانلىق  ھەممە خەلق 

ئاقساقاللىرىغا ياخشى كۆرۈندى.  
ئاڭاليلى«  ھەم  سۆزىنى  ئۇنىڭ  قىچقىرىڭالر.  خۇشاينى  ئاركلىك  »ئەمدى  ئابشالوم:  5 ئەمما 

»ئاخىتوفەل  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  ئابشالوم  كەلگەندە  قېشىغا  ئابشالومنىڭ  دېدى.  6 خۇشاي 
ئۇنداق-مۇنداق سۆز ئېيتتى. ئۇ دېگەندەك قىاليلىمۇ؟ بولمىسا سەن بىر مەسلىھەت سالغىن« 
دېدى.  7 خۇشاي ئابشالومغا: »ئاخىتوفەل بۇ ۋاقىت سالغان مەسلىھەت ياخشى ئەمەس« دەپ 
ئېيتتى.  8 خۇشاي يەنە ئېيتتى: »سەن ئاتاڭ بىلەن ئادەملىرىنى بىلىسەن ئەمەسمۇ؟ ئۇالرنىڭ 
ئۆزى پالۋان بولۇپ، جاڭگالدىكى بالىسى ئېلىنغان چىشى ئېيىقتەك ئاچچىقى ياماندۇر. ئاتاڭ 
بولسا جەڭ كىشىسى بولۇپ، ئۆز خەلقى بىلەن كېچىسى راھەت ئالمايدۇ.  9 ئەمدى ئۇ ئۆزىنى 
بىر غاردا ياكى باشقا بىر يەردە يوشۇرۇۋالغان بولسا كېرەك. ئەگەر خەلقىڭدىن بىرنەچچىسى 
مەغلۇپ  خەلق  ئەگەشكەن  ئابشالومغا   ‹ ھەركىم:  ئاڭلىغان  شۇنى  ئۆلتۈرۈلسە،  دەسلەپتە 
بولدى‹ دەپ ئېيتىدۇ.  10 ئۇ ۋاقىت ھەممىدىن باتۇر، ھەتتا شىر يۈرەك ئادەم ھەم ناھايىتى 
قورقىدىغان بوالتتى، چۈنكى ھەممە ئىسرائىل ئاتاڭنىڭ پالۋان بولۇپ، ئۇنىڭغا ئەگەشكەنلەر 
ئىسرائىل  ھەممە  شۇكى،  مەسلىھەتىم  ئۈچۈن  بىلىدۇ.  11 ئۇنىڭ  ئىكەنلىكىنى  جۈرئەتلىك 
قېشىڭغا  سېنىڭ  بولۇپ،  قۇمدەك  بويىدىكى  دېڭىزنىڭ  بەرشېباغىچە  تارتىپ  داندىن  بولسا 
يىغىلسۇن. سەن ئۆزۈڭ ھەم جەڭگە بارغايسەن.  12 بىز ئۇنى نە يەردە تاپساق، شەبنەم يەرگە 
بولغان كىشىلەردىن  بىلەن  ئۇنىڭ  ۋە  ئۆزى  ئۇنىڭ  ئۈستىگە چۈشەيلى.  ئۇنىڭ  چۈشكەندەك 
ھېچكىم قالمىغاي.  13 ئۇ بىر شەھەرگە كىرىۋالسىمۇ، ھەممە ئىسرائىل شەھەرنىڭ چۆرىسىگە 
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ئارغامچا سېلىپ تارتىپ، بىر كىچىك تاش قالمىغۇچە جىلغىغا چۈشۈرەيلى« دېدى.  
بولسا  مەسلىھەتى  خۇشاينىڭ  »ئاركلىك  كىشىلەر:  ئىسرائىلنىڭ  ھەممە  بىلەن  14 ئابشالوم 

ئابشالومغا  خۇداۋەندە  چۈنكى  ئېيتىشتى.  دەپ  ئوبداندۇر«  مەسلىھەتىدىن  ئاخىتوفەلنىڭ 
مەسلىھەتىنى  ياخشى  ئاخىتوفەلنىڭ  خۇداۋەندە  ئۈچۈن  ئۇنىڭ  خالىدى.  كەلتۈرگىلى  باال 

ئىناۋەتسىز قىلغىلى توختاتقانىدى.  

داۋۇد ئىوئرداندىن ئۆتۈپ ماخانائىمغا يېتىپ كېلىدۇ

15 خۇشاي ئۆزى سادوق بىلەن ئابياتار دېگەن كاھىنالرغا ئېيتتى: »ئاخىتوفەل ئابشالوم بىلەن 

ئىسرائىلنىڭ ئاقساقاللىرىغا ئۇنداق-مۇنداق مەسلىھەت سالدى. ئەمما مەن ئۆزۈم مۇنداق-
بۇ   ‹ ئەۋەتىپ:  خەۋەر  داۋۇدقا  بولۇپ،  ئىلدام  ئۈچۈن  سالدىم.  16 ئۇنىڭ  مەسلىھەت  مۇنداق 
ۋە  ئۆزى  پادىشاھ  بولسا  كېتىڭالر.  ئۆتۈپ  بەلكى  قونماي،  تۈزلەڭلىكلىرىدە  چۆلنىڭ  كېچە 
دېدى.  17 ئەمما  ئېيتقۇزىڭالر«  دەپ  بوالرمىكىن‹  بولغان ھەممە خەلق ھاالك  بىلەن  ئۇنىڭ 
يېنىدا  بۇلىقىنىڭ  روگېل  دەپ،  كۆرۈنمىگەيمىز  كىرىپ  شەھەرگە  ئاخىمائاز  بىلەن  يوناتان 
پادىشاھقا  داۋۇد  بېرىپ  ئۇالر  بەرسە،  خەۋەر  ئۇالرغا  چىقىپ،  دېدەك  بىر  تۇرۇپ،  توختاپ 
خەۋەرنى يەتكۈزەتتى.  18 لېكىن بىر يىگىت ئۇالرنى كۆرۈپ قېلىپ، ئابشالومغا دەپ بەردى. 
ئەمما بۇ ئىككىيلەن ئىتتىك بېرىپ، باخۇرىمدىكى بىر ئادەمنىڭ ئۆيىگە كىردى. بۇ ئادەمنىڭ 
خوتۇنى،  يوشۇرۇندى.  19 ئۇنىڭ  چۈشۈپ  شۇنىڭغا  ئۇالر  ئىدى.  بار  قۇدۇق  بىر  ھويلىسىدا 
ھېچنېمە مەلۇم بولمىسۇن دەپ، قۇدۇقنىڭ ئاغزىغا بىر پاالسنى سېلىپ، ئۈستىگە دان تۆكۈپ 
قويدى.  20 ئابشالومنىڭ خىزمەتكارلىرى ئۆيگە كىرىپ، خوتۇننىڭ قېشىغا بېرىپ: »ئاخىمائاز 
بىلەن يوناتان نە يەردە؟« دەپ سورىغاندا خوتۇن: »ئۇالر جىلغىدىن ئۆتۈپ كەتتى« دەپ ئېيتتى. 

ئۇالرنى ئىزدەپ تاپمىغاندا يېرۇسالېمغا يېنىپ كەتتى.  
بەردى.  پادىشاھقا خەۋەر  21 ئۇالر كەتكەندىن كېيىن بۇ ئىككىيلەن قۇدۇقتىن چىقىپ، داۋۇد 

ئۇنداق  قارشى  ئاخىتوفەل ساڭا  ئۆتكىن، چۈنكى  »قوپۇپ، سۇدىن  ئېيتتىكى:  داۋۇدقا  ئۇالر 
مەسلىھەت سېلىپتۇ« دېدى.  

كەچتى.  ئىئورداننى  قوپۇپ،  خەلق  ھەممە  بولغان  بىلەن  ئۇنىڭ  ۋە  داۋۇد  ۋاقىت  22 ئۇ 

بەلكى ھەممىسى ئىئورداندىن كەچكەنىدى.   بولغاندا ھېچبىرى كەم قالماي،  يورۇق  ئەتىسى 
23 ئاخىتوفەل، مەسلىھەتىمنى ئاڭلىمىدى دەپ كۆرگەندە، ئېشىكىنى توقۇپ، ئۆز شەھىرىدىكى 

بوغۇپ  ئېسىپ  ئۆزىنى  كېيىن  قىلغاندىن  ۋەسىيەت  توغرىسىدىن  ئۆيى  ئۆز  بېرىپ،  ئۆيىگە 
بولغان  بىلەن  ئۇنىڭ  ۋە  قىلىندى.  24 ئابشالوم  دەپنە  گۆرىدە  ئاتىسىنىڭ  ئۆز  ئۆلۈپ، 
يەتكەنىدى.   ماخانائىمغا  داۋۇد  كەچكىنىدە  ئىئورداننى  ئادەملىرى  ھەممە  ئىسرائىلنىڭ 
25 لېكىن ئابشالوم يوئابنىڭ ئورنىدا ئاماسانى قوشۇننىڭ ئۈستىگە قويدى. ئاماسا ئۆزى يىترا 

دېگەن بىر ئىسرائىلىي كىشىنىڭ ئوغلى ئىدى. ئۇ كىشى ناخاشنىڭ قىزى ئابىگايىلنىڭكىگە، 
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يەنى يوئابنىڭ ئانىسى زېرۇيانىڭ ھەمشىرىنىڭكىگە كىرگەنىدى.  26 ئەمما ئىسرائىل بىلەن 
ئابشالوم گىلىيادنىڭ يۇرتىدا چېدىر تىكتى.  

ناخاشنىڭ  بولغان  راببا شەھىرىدىن  بەنى-ئامموننىڭ  داۋۇد ماخانائىمغا كەلگەندە  27 لېكىن 

ئولتۇراقلىق  روگېلىمدا  ۋە  ماكىر  ئوغلى  ئامىيەلنىڭ  لودىبارلىق  بىلەن  شوبى  ئوغلى 
قاچىالر،  ساپال  بىلەن  پىيالە  ئورۇنالر،  بولسا،  28 ياتىدىغان  دېگەنلەر  بارزىلالي  گىلىيادلىق 
بۇغداي بىلەن ئارپا، ئۇن بىلەن قوماچ، پۇرچاق، قىزىل ماش ۋە قورۇغان پۇرچاق، 29 ۋە ھەم 
ھەسەل، سېرىقماي ۋە قوي كەلتۈرۈپ كاال سۈتىدىن ئېتىلگەن قۇرۇتمۇ داۋۇد بىلەن خەلقىگە 
يېمەك ئۈچۈن ئېلىپ كەلدى، چۈنكى ئۇالر بولسا: »مانا خەلق چۆلدە ئاچ قېلىپ ئۇسساپ 

كەتكەن ئىكەن« دەپ خىيال قىلغانىدى.  

 ئابشالومنىڭ مەغلۇپ بولۇشى ۋە ئۆلۈشى

1 داۋۇد ئۆزى بىلەن بولغان خەلقنى كۆرەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ئۇالرنىڭ ئۈستىگە مىڭبېشى 18 

بىلەن يۈزبېشىالر قويدى.  2 ئاندىن داۋۇد خەلقنى ئەۋەتتى. ئۈچتىن بىرىنى يوئابنىڭ 
قولىغا، ئۈچتىن بىرىنى يوئابنىڭ بۇرادىرى ئابىساي بەن-زېرۇيانىڭ قولىغا ۋە ئۈچتىن بىرىنى 
گاتلىق ئىتتاينىڭ قولىغا قويۇپ ئەۋەتتى. پادىشاھ خەلققە ئېيتتى: »مەن ھەم سىلەر بىلەن 
چىقاي«.  3 لېكىن خەلق ئېيتتى: »چىقمىغايسەن. ئەگەر بىز قاچساق، ھېچكىم بىزدىن پەرۋا 
مىڭىمىزغا  ئون  لېكىن سەن  قىلمايدۇ.  پەرۋا  بىزدىن  ئۆلتۈرۈلسىمۇ،  يېرىمىمىز  ۋە  قىلمايدۇ 
تەييار تۇرغايسەن« دېدى.   بەرگىلى  باراۋەر بولىسەن. ئۇنىڭ ئۈچۈن شەھەردىن بىزگە مەدەت 
4 پادىشاھ ئۇالرغا: »سىلەرگە نېمە ياخشى كۆرۈنسە، قىالي« دېدى. خەلق يۈز-يۈز، مىڭ-مىڭ 

بولۇپ چىققىنىدا پادىشاھ دەرۋازىنىڭ يېنىدا تۇردى.  5 لېكىن پادىشاھ ئۆزى يوئاب، ئابىساي ۋە 
ئىتتايغا: »مېنى يۈز-خاتىرە قىلىپ، يىگىت ئابشالومنى ئاياڭالر« دەپ بۇيرۇدى. ھەممە خەلق 

پادىشاھنىڭ ھەممە سەردارالرغا ئابشالوم توغرىسىدىن شۇنداق بۇيرۇغىنى ئاڭلىدى.  
ئەفرائىمنىڭ  سوقۇش  ۋە  چىقتى  سەھراغا  سوقۇشقىلى  بىلەن  ئىسرائىل  خەلق  6 ئاندىن 

جاڭگىلىدا بولدى.  7 ئاندا ئىسرائىل داۋۇدنىڭ خىزمەتكارلىرىدىن مەغلۇپ بولۇپ، ئۇ كۈن 
توال كىشى ئۆلتۈرۈلۈپ، يىگىرمە مىڭ ئادەم ھاالك بولدى.  8 جەڭ پۈتۈن يۇرتىغا يېيىلدى، 

ئەمما جاڭگال ئۆزى ئۇ كۈندە قىلىچتىن زىيادە خەلقنى ئۆلتۈردى.  
9 ئەمما ئابشالوم داۋۇدنىڭ خىزمەتكارلىرىغا ئۇچرىشىپ قالدى. ئابشالوم بىر قېچىرغا مىنىپ 

كېلىپ، قېچىر شاخلىرى قېلىن بىر چوڭ دۇب دەرىخىنىڭ تېگىدىن ئۆتكەندە ئابشالومنىڭ 
ئېسىلىپ  ئوتتۇرىسىدا  يەرنىڭ  بىلەن  ئاسمان  ئۆزى  چىرمىشىپ،  دەرىخىدە  دۇب  بېشى 
ساڭگىالپ قالدى، چۈنكى مىنگەن قېچىرى قېچىپ كەتتى.  10 بىر ئادەم شۇنى كۆرۈپ، يوئابقا 
كۆردۈم«  تۇرغىنىنى  ساڭگىالپ  دەرىخىدە  دۇب  بىر  ئابشالومنىڭ  مەن  »مانا  بېرىپ:  خەۋەر 
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يەرگە  ئۇنى  نېمىشقا  تۇرۇپ،  كۆرۈپ  ئۇنى  »سەن  ئادەمگە:  بەرگەن  خەۋەر  دېدى.  11 يوئاب 
ئۇرمىدىڭ؟ مەن ساڭا ئون شېقەل كۈمۈش ۋە بىر كەمەر بېرەتتىم« دېدى.  12 ئۇ ئادەم يوئابقا 
پادىشاھنىڭ  قولۇمنى  بېرىلسىمۇ،  قۇلۇمغا  تارتىلىپ  كۈمۈش  مىڭ شېقەل  »ئەگەر  ئېيتتى: 
› ھەربىرىڭالر خەۋەردار  ئىتتايغا:  ۋە  ئابىسايغا  پادىشاھ ساڭا،  ئۇزاتمايتتىم، چۈنكى  ئوغلىغا 
خىيانەت  مەن  ئاڭلىدۇق.  13 ئەگەر  بۇيرۇغىنىنى  دەپ  ئاياڭالر‹  ئابشالومنى  يىگىت  بولۇپ، 
ئاالتتىڭ«  ياقىغا  ئۆزۈڭنى  قويۇپ،  مېنى  سەن  بولسام،  قىلغان  زور  جېنىغا  ئۇنىڭ  قىلىپ، 
دېدى.  14 يوئاب: »سەن بىلەن مۇنداق ئېيتىشقىلى پۇرسىتىم يوق« دەپ قولىغا ئۈچ نەيزىنى 
سالدى.   يۈرىكىگە  ئابشالومنىڭ  تۇرغان  تىرىك  تېخى  ساڭگىالپ  دەرىخىدە  دۇب  ئېلىپ، 
15 ئاندىن يوئابنىڭ ياراغ كۆتۈرگۈچىلىرى بولغان ئون غۇالم چۆرىسىگە يىغىلىپ، ئابشالومنى 

ئۇرۇپ ئۆلتۈردى.  16 ئۇ ۋاقىت يوئاب كاناي چالدۇرسا، خەلق ئىسرائىلنى قوغلىشىدىن ياندى. 
بىر  جاڭگالدىكى  ئېلىپ،  ئابشالومنى  خالىدى.  17 ئاندىن  ئايىغىلى  خەلقنى  يوئاب  چۈنكى 
ھەربىرى  ئىسرائىلنىڭ  لېكىن  قويدى.  دۆۋىلەپ  تاش  توال  ئۈستىگە  تاشالپ،  ئازگالغا  چوڭ 
قېچىپ، ئۆز ئۆيىگە ياندى.  18 ئابشالوم ئۆز تىرىك ۋاقتىدا پادىشاھ ۋادىسىدا ئۆزىگە بىر يادىكار 
تۈۋرۈكىنى تۇرغۇزۇپ: »نېنىمنى ساقاليدىغان ئوغلۇم يوقتۇر« دەپ ئېيتىپ ئۇ تۈۋرۈكنى ئۆز 

ئىسمىدا ئاتىغانىدى ۋە بۇ كۈنگىچە ئۇنى ئابشالومنىڭ يادىكارى دەپ ئاتىلىدۇ.  
ئىنتىقام  دۈشمەنلىرىڭدىن  ئۈچۈن  »خۇداۋەندە سەن  ئېيتتى:  ئاخىمائاز  ئوغلى  19 سادوقنىڭ 

ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  يوئاب  دېدى.  20 لېكىن  بارايمۇ؟«  خەۋەر  پادىشاھقا  ئالدىراپ  دەپ،  ئالدى 
ئوغلى  پادىشاھنىڭ  بېرىسەن.  خەۋەر  كۈن  باشقا  بەلكى  بولماي،  خەۋەرچى  كۈن  بۇ  »سەن 
ئۆلگىنى ئۈچۈن بۇ كۈن خەۋەر بەرمەيسەن« دېدى.  21 ئاندىن كېيىن يوئاب بىر ھەبەشلىك 
ئۆزى  ھەبەشلىك  ۋاقىت  ئۇ  دېدى،  بەرگىن  دەپ  كۆرگىنىڭنى  پادىشاھقا  »بېرىپ،  ئادەمگە: 
يەنە  يوئابقا  ئاخىمائاز  ئوغلى  سادوقنىڭ  كەتتى.  22 لېكىن  يۈگۈرۈپ  قىلىپ  تەزىم  يوئابقا 
ئېيتتى: »ھەرقانداق بولسا، ئۇ ھەبەشلىكنىڭ كەينىدىن يۈگۈرگىلى ماڭا ئىجازەت بەرگىن«. 
يوئاب ئېيتتى: »ئەي ئوغلۇم، نېمىشقا يۈگۈرۈپ بارغىلى خااليسەن؟ بۇ ساڭا ئىنئام بېرىدىغان 
خۇش خەۋەر بولمايدۇ« دېدى.  23 ئەمما ئۇ ئېيتتى: »ھەرقانداق بولسا ھەم، مېنى يۈگۈرۈپ 
بىلەن  يولى  تۈزلەڭلىكنىڭ  ئاخىمائاز  دېسە،  »يۈگۈرگىن«  ئۇنىڭغا:  ئۇ  قويغىن«.  بارغىلى 

يۈگۈرۈپ، ھەبەشلىكتىن ئۆتۈۋالدى.  
24 داۋۇد ئىككى دەرۋازىنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئولتۇراۋاتاتتى. پاسىبان دەرۋازىنىڭ ئۆگزىسى بىلەن 

سېپىلگە چىقىپ، كۆزلىرىنى كۆتۈرۈپ قارىغاندا مانا بىر ئادەم يۈگۈرۈپ كېلىدۇ.  25 پاسىبان 
قىچقىرىپ، پادىشاھقا خەۋەر بەردى. پادىشاھ: »ئەگەر ئۇ يالغۇز بولسا، ئاغزىدا خۇش خەۋەر 
بىر  باشقا  پاسىبان  كەلدى.  26 ئاندىن  يېقىنلىشىپ  بولسا  خەۋەرچى  ئېيتتى.  دەپ  بار« 
ئادەمنىڭ يۈگۈرۈپ كەلگىنىنى كۆردى. ئۇ ۋاقىت پاسىبان دەرۋازىۋەنگە: »مانا يەنە بىر ئادەم 
يالغۇز يۈگۈرۈپ كېلىدۇ« دەپ ئېيتتى. پادىشاھ: »بۇ ھەم خەۋەرچى ئىكەن« دېدى.  27 پاسىبان 
يۈگۈرۈشىدەك  ئاخىمائازنىڭ  ئوغلى  سادوقنىڭ  ماڭا  يۈگۈرۈشى  »ئاۋۋالقىسىنىڭ  ئېيتتى: 
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كۆرۈنىدۇ.« پادىشاھ ئېيتتى: »ئۇ ياخشى ئادەم بولۇپ، خۇش خەۋەر يەتكۈزىدۇ.«  28 ئاخىمائاز 
يىقىلىپ  يەرگە  تۆۋەن  يۈز  پادىشاھقا  دەپ  تىنچلىق«  ئىش  »ھەر  قىچقىرىپ:  پادىشاھقا 
ئېيتتىكى: »خوجام پادىشاھقا قارشى قوللىرىنى ئۇزاتقان ئادەملەرنى يوقاتقان رەب خۇدايىڭ 
مۇبارەكتۇر«.  29 پادىشاھ سورىدىكى: »يىگىت ئابشالوم ساالمەتمۇ؟« ئاخىمائاز جاۋاب بېرىپ 
ئەۋەتكەندە  قۇلۇڭنى  مەن  بىلەن  ئۆزى  قۇلىنىڭ  ئۇ  پادىشاھنىڭ  ئۆزى  »يوئاب  ئېيتتىكى: 
تەرەپ  »بىر  بىلمىدىم.«  30 پادىشاھ:  ئىكەنلىكىنى  نېمە  لېكىن  كۆردۈم،  غۇلغۇال  بىر  چوڭ 
بېرىپ، ئاندا تۇرغىن« دېدى. ئۇ ئۆزى بىر تەرەپ بېرىپ، ئاندا تۇردى.  31 ئۇ ۋاقىت ھەبەشلىك 
كەلدى. ئۇ ھەبەشلىك ئېيتتىكى: »خۇداۋەندە ساڭا قارشى قوپقانالرنىڭ ھەممىسىدىن بۇ كۈن 
دېدى.  32 پادىشاھ  بار«  خەۋەر  خۇش  پادىشاھقا  خوجام  دەپ،  ئالدى  ئىنتىقام  ئۈچۈن  سەن 
ھەبەشلىكتىن: »مانا ئۇ يىگىت ئابشالوم ساالمەتمۇ؟« دەپ سورىدى. ھەبەشلىك ئۆزى: »خوجام 
پادىشاھنىڭ دۈشمەنلىرىگە ۋە ساڭا زەرەر يەتكۈزگىلى ساڭا قارشى قوپقانالرنىڭ ھەممىسىگە 

ئۇ يىگىتكە بولغاندەك بولسۇن« دېدى.  

داۋۇد ئابشالوم ئۈچۈن ماتەم تۇتىدۇ

1 ئۇ ۋاقىت پادىشاھ توال ھودۇقۇپ يىغالپ، دەرۋازىنىڭ ئۈستىگە، بالىخانىغا چىقىپ 19 

كېتىپ بېرىپ: »ئەي ئوغلۇم ئابشالوم، ئەي ئوغلۇم، ئەي ئوغلۇم ئابشالوم، كاشكى 
مەن سېنىڭ ئورنۇڭدا ئۆلسەم ئىدى! ئەي ئوغلۇم ئابشالوم، ئەي ئوغلۇم« دېدى.  2 »پادىشاھ 
3 ئۇ كۈننىڭ نۇسرىتى  ئابشالوم ئۈچۈن يىغالپ ماتەم تۇتىدۇ« دەپ يوئابقا خەۋەر بېرىلدى.  
ئۈچۈن  ئوغلى  ئۆز  »پادىشاھ  خەلققە:  كۈندە  ئۇ  چۈنكى  ئايالندى.  ماتەمگە  خەلققە  ھەممە 
غەمكىن بولدى« دەپ خەۋەر بېرىلدى.  4 خەلق بولسا سوقۇشتىن قېچىپ، خىجالەت بولۇپ 

كەتكەن ئادەملەردەك ئۇ كۈندە ئوغرىلىقچە شەھەرگە كىردى.  
5 ئەمما پادىشاھ يۈزىنى يېپىپ: »ئەي ئوغلۇم ئابشالوم، ئەي ئوغلۇم ئابشالوم، ئەي ئوغلۇم« دەپ 

ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن پەرياد قىلىپ تۇردى.  6 ئۇ ۋاقىت يوئاب ئۆيگە پادىشاھنىڭ قېشىغا كىرىپ 
قىزارتقانسەن.  خىجالەتتىن  يۈزلىرىنى  خىزمەتكارلىرىڭنىڭ  ھەممە  كۈن  بۇ  »سەن  ئېيتتى: 
خوتۇنلىرىڭنىڭ  جېنىنى،  قىزلىرىڭنىڭ  بىلەن  ئوغۇللىرىڭ  جېنىڭنى،  ئۆز  كۈن  بۇ  ئۇالر 
دوست  ئەمەسمۇ؟  7 دۈشمەنلىرىڭنى  قۇتقۇزدى  جېنىنى  كېنىزەكلىرىڭنىڭ  بىلەن  جېنى 
تۇتۇپ، دوستلىرىڭنى يامان كۆرىسەن، چۈنكى بۇ كۈن سېنىڭ، خاھى سەردارلىرىڭنى، خاھى 
خىزمەتكارلىرىڭنى ئېتىبار سانىمىغىنىڭنى بىلدۈردۈڭ. بۇ كۈن بىلدىمكى، ئابشالوم تىرىك 
رازى بوالتتىڭ.  8 لېكىن ئەمدى قوپۇپ  قالسا، ئەمما بىز ھەممىمىز ئۆلگەن بولساق، سەن 
چىقىپ، خىزمەتكارلىرىڭنىڭ كۆڭۈللىرىنى تىندۇرغىن. خۇداۋەندە بىلەن قەسەم قىلىمەنكى، 
ياشلىقىڭدىن  ئىش  بۇ  قالمايدۇ.  بىلەن  سەن  كىشى  ھېچ  كېچە  كۈن  بۇ  چىقمىساڭ،  ئەگەر 
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تارتىپ بۇ كۈنگىچە سېنىڭ ئۈستۈڭگە كەلگەن ھەممە يامانلىقتىن يامان بولىدۇ« دېدى.  9 ئۇ 
ۋاقىت پادىشاھ قوپۇپ، دەرۋازىدا ئولتۇرسا، ئۇالر ھەممە خەلققە خەۋەر بېرىپ: »مانا پادىشاھ 
دەرۋازىدا ئولتۇرىدۇ« دەپ ئېيتتى. ئۇ ۋاقىت خەلقنىڭ ھەممىسى پادىشاھنىڭ قېشىغا كەلدى. 

ئەمما ئىسرائىل بولسا ئۇالرنىڭ ھەربىرى ئۆز ئۆيىگە قاچقانىدى.  

داۋۇد يېرۇسالېمغا يېنىپ كېلىدۇ

10 لېكىن ئىسرائىل قەبىلىلىرىدىكى ھەممە خەلق ئۆز ئارىسىدا دېيىشىپ ئېيتتىكى: »پادىشاھ 

بىزنى دۈشمەنلىرىمىزنىڭ قولىدىن ئازاد قىلىپ، فىلىستىنىيلەرنىڭ قولىدىن قۇتقۇزدى. ئەمما 
ئەمدى ئۇ ئۆزى ئابشالومنىڭ جەھىتىدىن يۇرتتىن قاچتى.  11 لېكىن بىز ئۈستىمىزگە پادىشاھ 
ئېلىپ  ياندۇرۇپ  پادىشاھنى  ئەمدى  ئۆلدى.  جەڭدە  بولسا  ئابشالوم  مەسىھلىگەن  بولۇشقا 
كېلىمىز دەپ، نېمىشقا مەسلىھەت قىلمايسىلەر« دەپ ئېيتىشتى.  12 داۋۇد پادىشاھ سادوق بىلەن 
مۇنداق  ئاقساقاللىرىغا  »يەھۇدانىڭ  ئېيتقۇزدىكى:  بېرىپ  خەۋەر  كاھىنالرغا  دېگەن  ئابياتار 
بولغايسىلەر؟  كېيىن  ھەممىسىدىن  كەلگىلى  ئېلىپ  پادىشاھنى  سىلەر  نېمىشقا   ‹ سۆزلەپ: 
ئەمەسمۇ؟  13 ئۇ  ئىشىتىلدى  ئۆيىدە  ئولتۇرغان  پادىشاھقا  مەسلىھەتى  ئىسرائىلنىڭ  پۈتۈن 
ئۆزى: »سىلەر مېنىڭ بۇرادەرلىرىم بولۇپ، ئۆزۈڭالر مېنىڭ سۆڭەك بىلەن ئېتىم بولغاندىن 
دەيدۇ‹.   بولغايسىلەر؟«  كېيىن  ھەممىسىدىن  كەلگىلى  ئېلىپ  پادىشاھنى  نېمىشقا  كېيىن 
ئەگەر  ئەمەسمۇ؟  سۆڭىكىم  بىلەن  ئەت  مېنىڭ  »سەن   ‹ سۆزلەپ:  مەندىن  ئاماساغا  14 دەپ، 

سەن ھەمىشە يوئابنىڭ ئورنىدا مېنىڭ قېشىمدا قوشۇننىڭ سەردارى بولمىساڭ، خۇدا ماڭا 
ئۇنداق قىلسۇن، مۇنداق قىلسۇن ۋە ئۇنىڭدىن زىيادە قىلسۇن« دەيدۇ‹ دەڭالر«.  15 بۇنىڭ 
بىلەن ئۇ يەھۇدا ئادەملىرىنىڭ كۆڭۈللىرىنى بىر ئادەمنىڭ كۆڭلىدەك ئۆزىگە مايىل قىلدى. 
يېنىپ كەلگىن«  بىلەن ھەممە خىزمەتكارلىرىڭ  ئۆزۈڭ  پادىشاھقا: »سەن  ئۇالر  شۇنداقكى، 

دەپ خەۋەر ئەۋەتتى.  
ئىئورداندىن  پادىشاھنى  ئادەملىرى  يەھۇدا  كەلدى.  ئىئوردانغا  يېنىپ،  پادىشاھ  ۋاقىت  16 ئۇ 

ئۆتكۈزىمىز دەپ، پادىشاھنىڭ ئالدىغا گىلگالغىچە بارغانىدى.  17 باخۇرىملىق بەنيامىنىيلىق 
پادىشاھنىڭ  چۈشۈپ،  بىلەن  ئادەملىرى  يەھۇدا  كېلىپ،  ئالدىراپ  شىمىي  ئوغلى  گېرانىڭ 
شائۇلنىڭ  ئەگىشىپ،  ئادەم  مىڭ  قەبىلىسىدىن  بەنيامىن  چىقتى.  18 ئۇنىڭغا  ئالدىغا 
ئۇنىڭغا  يىگىرمە خىزمەتكارىمۇ  ۋە  ئوغلى  بەش  ئون  بۇنىڭ  بىلەن  زىبا  بولغان  خىزمەتكارى 
قوشۇلۇپ كېلىپ، ئىئورداندىن ئۆتۈپ، پادىشاھنىڭ ئالدىغا چىقتى.  19 بىر كېمە پادىشاھنىڭ 
ئۆي كىشىلىرىنى ئۆتكۈزمەك ئۈچۈن ئۇنىڭ ئىختىيارىغا قويۇلۇپ ئۆتكۈزۈلدى. ئەمما پادىشاھ 
ئىئورداندىن ئۆتكىنىدە گېرانىڭ ئوغلى شىمىي كېلىپ، ئۇنىڭ ئالدىدا چۈشۈپ،  20 پادىشاھقا 
ئېيتتى: »مېنىڭ خوجام ماڭا گۇناھ سانىمىسۇن. خوجام پادىشاھ يېرۇسالېمدىن چىققان كۈندە 
قىلغان خاتامنى ياد قىلماي، شۇنى كۆڭلىدە ساقلىمىسۇن.  21 چۈنكى گۇناھ قىلغىنىمنى، مەن 
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قۇلۇڭ، بىلدىم. ئۇنىڭ ئۈچۈن بۇ كۈن خوجام پادىشاھقا ئۇچرىغىلى يۈسۈپنىڭ خانىدانىدىن 
ھەممىسىدىن ئاۋۋال چۈشۈپ كەلدىم« دېدى.  

ئۆلتۈرۈلمەمدۇ؟  ئۈچۈن  ئىش  بۇ  »شىمىي  قىلىپ:  سۆز  ئابىساي  ئوغلى  زېرۇيانىڭ  22 ئەمما 

خۇداۋەندىنىڭ مەسىھلەنگەن ئادىمىنى قارغىدى ئەمەسمۇ؟« دېدى.  23 لېكىن داۋۇد ئېيتتى: 
كۈن  بۇ  مېنى  باركى،  كارىڭالر  نېمە  بىلەن  مەن  سىلەرنىڭ  ئوغۇللىرى،  زېرۇيانىڭ  »ئەي 
توسقايسىلەر. بۇ كۈن ئىسرائىلدا بىر كىشى ئۆلتۈرۈلسۇنمۇ؟ بۇ كۈن ئىسرائىلنىڭ ئۈستىدە 
دېدى.  ئۆلمەيسەن«  »سەن  شىمىيغا:  پادىشاھ  كېيىن  بىلمەيمەنمۇ؟  24 ئاندىن  بولغىنىمنى 

شۇنى دەپ، پادىشاھ ئۇنىڭغا قەسەم قىلدى.  
پادىشاھ  كەلدى.  چۈشۈپ  ئۇچرىغىلى  پادىشاھقا  ھەم  مېفىبوشەت  ئوغلى  25 شائۇلنىڭ 

پۇتلىرىنى  خاھى  مېفىبوشەت،  كەلگۈچىلىك  يېنىپ  ئامان-ئېسەن  تارتىپ  كۈندىن  چىققان 
راستلىماي، خاھى ساقىلىنى تارىماي، خاھى ئېگىنلىرىنى يۇدۇرمىغانىدى.  26 پادىشاھ بىلەن 
مېفىبوشەت،  »ئەي  سورىدىكى:  ئۇنىڭدىن  پادىشاھ  كەلگەندە  يېرۇسالېمغا  كۆرۈشكىلى 
مېنى  پادىشاھ، خىزمەتكارىم  »ئەي خوجام  ئېيتتى:  بارمىدىڭ؟«  27 ئۇ  بىلەن  مەن  نېمىشقا 
گوللىدى. ئېشىكىمنى توقۇپ مىنىپ، پادىشاھنىڭ قېشىغا باراي دەپ، خىيال قىلدىم. قۇلۇڭ 
غەيۋىتىنى  قۇلۇڭنىڭ  ئالدىدا  پادىشاھنىڭ  خوجام  ئۆزى  ئۇ  ئەمەسمۇ؟  28 لېكىن  ئاقساق 
نېمە  ساڭا  ئۈچۈن  ئۇنىڭ  پەرىشتىسىدەكتۇر.  بىر  خۇدانىڭ  پادىشاھ  خوجام  لېكىن  قىلدى. 
ياخشى كۆرۈنسە، قىلغىن.  29 چۈنكى ئاتامنىڭ خانىدانىنىڭ ھەممىسى خوجام پادىشاھنىڭ 
ئالدىدا ئۆلۈمگە اليىق بولسىمۇ، سەن ئۆز قۇلۇڭنى داستىخىنىڭدىن يېگەنلەرنىڭ ئارىسىدا 
قويدۇڭ. يەنە بىر نەرسە سوراپ، پادىشاھنىڭ ئالدىدا پەرياد قىلغىلى نېمە ھەققىم بار« دېدى.  
30 پادىشاھ ئۇنىڭغا ئېيتتى: »نېمىشقا ئىشىڭ توغرىسىدىن يەنە سۆزلەيسەن؟ سەن بىلەن زىبا 

زېمىننى بۆلۈشۈۋالىسىلەر«.  31 مېفىبوشەت پادىشاھقا: »خوجام پادىشاھ ئۆيىگە ئامان-ئېسەن 
كەلگەندىن كېيىن زىبا ھەممىسىنى ئالسىمۇ، رازىمەن« دېدى.  

ئۇنى  دەپ،  ئۆتەي  بىللە  بىلەن  پادىشاھ  چۈشۈپ،  روگېلىمدىن  بارزىلالي  32 گىلىيادلىق 

ئىئورداندىن ئۆتكۈزگىلى ئىئوردانغا بارغانىدى.  33 بارزىلالي توال ياشانغان بىر كىشى بولۇپ، 
سەكسەن ياشقا كىرگەنىدى. ئۇ ئۆزى پادىشاھ ماخانائىمدا تۇرغان ۋاقىتتا پادىشاھقا يېگۈلۈكنى 
يەتكۈزگەنىدى، چۈنكى توال باي بىر كىشى ئىدى.  34 پادىشاھ بارزىلاليغا: »مەن بىلەن بارغىن. 
مەن يېرۇسالېمدا ئۆزۈمنىڭكىدە ساڭا پەرۋىش قىالي« دېدى.  35 لېكىن بارزىلالي پادىشاھقا 
ئېيتتى: »ئۆمرۈمدىن نەچچە يىل قالدىكى، پادىشاھ بىلەن يېرۇسالېمغا بارغايمەن؟  36 مەن 
يەپ- قۇلۇڭ  ئۆز  ئېتەلەي؟  پەرق  قانداق  ياخشى-ياماننى  كىردىم.  ياشقا  سەكسەن  ئەمدى 
ئىچكىنىمنىڭ تېتىقىنى قانداق پەرق ئەتەلىگەي؟ ئەر كىشى بىلەن خوتۇن كىشىلەر شېئىر 
بولغاي؟   يۈك  يەنە  پادىشاھقا  خوجام  قۇلۇڭ  نېمىشقا  سۆيۈنەي؟  قانداق  ئاۋازىدىن  ئوقۇسا، 
37 قۇلۇڭ ئۆزى ئىئورداندىن ئۆتۈپ، ئازغىنا يول پادىشاھ بىلەن بارغاي. نېمىشقا پادىشاھ ماڭا 

شۇنچە ئىنئام بەرگەي؟  38 ئۆز شەھىرىمدە ئۆلۈپ، ئاتام بىلەن ئانامنىڭ گۆرىدە دەپنە قىلىناي 
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ئىلتىماس قىلىمەن. لېكىن مانا  بەرگىن دەپ، ساڭا  بارغىلى قۇلۇڭغا ئىجازەت  يېنىپ  دەپ، 
ئۆز قۇلۇڭ كىمھام مۇندادۇر. ئۇ خوجام پادىشاھ بىلەن بارسۇن. ساڭا نېمە ياخشى كۆرۈنسە، 
نېمە  سەن  بارسۇن.  بىلەن  مەن  »كىمھام  ئېيتتى:  دېدى.  39 پادىشاھ  قىلغايسەن«  ئۇنىڭغا 

خالىساڭ ئۇنىڭغا قىالي. سەن مەندىن ھەرنېمە سورىساڭ ساڭا قىلىمەن« دېدى.  
پادىشاھ ئۆزى ھەم ئۆتۈپ  40 ئاندىن كېيىن خەلقنىڭ ھەممىسى ئىئورداندىن ئۆتۈپ كەتتى. 

كەتتى. ئاندىن پادىشاھ بارزىلالينى سۆيۈپ، ئۇنىڭغا دۇئايىخەير ئوقۇدى. ئۇ ئۆز جايىغا يېنىپ 
كەتتى.  

بىلەن  يەھۇدا  ھەممە  بېرىپ،  بىلەن  ئۇنىڭ  كىمھام  چىقسا،  گىلگالغا  پادىشاھ  41 ئاندىن 

ئىسرائىلنىڭ خەلقىنىڭ يېرىمىمۇ پادىشاھنى ئۆتكۈزۈپ باشلىدى.  42 ئۇ ۋاقىت ئىسرائىلنىڭ 
ئادەملىرى  يەھۇدا  بۇرادەرلىرىمىز  »نېمىشقا  كېلىپ:  قېشىغا  پادىشاھنىڭ  ئادەملىرى  ھەممە 
ئوغرىلىقچە سېنى ئېلىپ، پادىشاھنى ئۇنىڭ ئۆي خەلقى بىلەن داۋۇدنىڭ ھەممە ئادەملىرىنى 
ئىئورداندىن ئۆتكۈزدى؟« دېدى.  43 يەھۇدانىڭ ھەممە ئادەملىرى ئىسرائىلنىڭ كىشىلىرىگە 
بىزدىن  ئۈچۈن  بۇ ئىش  نېمىشقا  بار.  تۇغقانچىلىقى  يېقىنراق  بىزگە  ئېيتتى: »پادىشاھنىڭ 
بەردىمۇ؟«   ئىنئام  بىر  بىزگە  ئۇ  ياكى  يېدۇقمۇ  نېمە  بىر  پادىشاھنىڭكىدىن  خاپىدۇرسىلەر؟ 
44 ئىسرائىلنىڭ ئادەملىرى يەھۇدانىڭ ئادەملىرىگە جاۋاب بەردىكى: »پادىشاھتا ئون ھەسسىمىز 

بار، دەرۋەقە داۋۇدتا سىلەرنىڭكىدىن چوڭراق ھەققىمىز بار. نېمىشقا بىزگە سەل قارىدىڭالر. 
ئەمەسمۇ؟«  قىلدۇق  ئاۋۋال  بىز  مەسلىھەتىنى  كېلىشنىڭ  ئېلىپ  ياندۇرۇپ  پادىشاھىمىزنى 
سۆزلىرىدىن  ئادەملىرىنىڭ  ئىسرائىلنىڭ  سۆزلىرى  ئادەملىرىنىڭ  يەھۇدانىڭ  ئەمما  دېدى. 

قاتتىقراق ئىدى.  
شېبانىڭ ئىسيانى

1 ئەمدى ئاندا بەنيامىنىي بىكرىنىڭ ئوغلى شېبا دېگەن بىر يامان ئادەم بار ئىدى. ئۇ 20 

كاناي چالدۇرۇپ: »داۋۇدتا ھەسسىمىز بولماي، يىشاينىڭ ئوغلىدا نېسىپىمىز يوقتۇر. 
ئەي ئىسرائىل، ھەر كىشى ئۆز ئۆيىگە يېنىپ كەتسۇن« دېدى.  2 ئۇ ۋاقىت ئىسرائىلنىڭ ھەممە 
ئادەملىرى داۋۇدتىن يېنىپ، بىكرىنىڭ ئوغلى شېباغا ئەگەشتى. لېكىن يەھۇدا ئادەملىرى ئۆز 

پادىشاھىغا چاپلىشىپ، ئىئورداندىن تارتىپ يېرۇسالېمغىچە ئۇنىڭغا ئەگەشتى.  
قويۇپ  ئالغىلى  خەۋەر  ئۆيىدىن  ئۆزى  پادىشاھ  كەلدى.  ئوردىسىغا  يېرۇسالېمدىكى  3 داۋۇد 

كەتكەن ئون كېنىزەكنى ئېلىپ، خاس بىر ئۆيىدە ئولتۇرغۇزۇپ ساقالپ ئۇالرنىڭكىگە كىرمەي، 
ئىدى.   سوالقلىق  بولۇپ  تۇلدەك  كۈنىگىچە  ۋاپات  ئۆز  ئاندا  ئۇالر  قىالتتى.  پەرۋىش  ئۇالرنى 
بۇ  ئۆزۈڭ  ئاندىن  قىچقىرىپ،  كىشىلىرىنى  يەھۇدا  ئىچىدە  كۈن  »ئۈچ  ئاماساغا:  4 پادىشاھ 

يەرگە يېنىپ كەلگىن« دېدى.  5 ئاماسانىڭ ئۆزى يەھۇدا ئادەملىرىنى يىغقىلى باردى، لېكىن 
بىكرىنىڭ  »ئەمدى  ئابىسايغا:  داۋۇد  ۋاقىت  بولدى.  6 ئۇ  ھايال  ۋاقىتتىن  قىلىنغان  تايىن 
ئەمدى خوجاڭنىڭ  بار.  قىلغۇسى  يامانلىق  بىزگە چوڭراق  ئابشالومنىڭكىدىن  ئوغلى شېبا 
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دەپ،  قۇتۇلمىسۇن  بىزدىن  تۇتۇپ،  شەھەرلەرنى  مەھكەم  ئۆزى  ئېلىپ،  خىزمەتكارلىرىنى 
ئۇنى قوغالپ بارغىن« دېدى.  7 ئۇ ۋاقىت يوئابنىڭ ئادەملىرىنىڭ ئۆزى مۇھاپىزەتچى بىلەن 
خەۋەرچىلەر ۋە ھەممە پالۋانالرغا قوشۇلۇپ، ئۇنىڭ كەينىدىن بېرىپ، بىكرىنىڭ ئوغلى شېبانى 

قوغلىغىلى يېرۇسالېمدىن چىقتى.  
ئۆزى  يوئاب  ئۇچراشتى.  ئۇالرغا  ئاماسا  كەلگەندە  تاشقا  چوڭ  گىبىيوندىكى  ئۇالر  8 لېكىن 

بەلىگە  بار بىر كەمەر ئۆز  جەڭ لىباسىنى كىيىپ، ئۈستىگە غىالپقا سېلىقلىق بىر قىلىچى 
ئاماساغا: »تىنچلىقمۇ،  غىلىپىدىن چىقتى.  9 يوئاب  قىلىچ  ئالدىغا ماڭسا،  ئۇ  باغلىغانىدى. 
قولى  ئوڭ  ئۈچۈن  سۆيمەك  ئاماسانى  يوئاب  ئېيتىپ،  شۇنى  ئېيتتى.  دەپ  بۇرادىرىم؟«  ئەي 
بىلەن ئۇنىڭ ساقىلىنى تۇتتى.  10 ئاماسا يوئابنىڭ يەنە بىر قولىدا بار قىلىچىدىن ئېھتىيات 
قىلماي تۇرسا، يوئاب ئۇنىڭ قورسىقىنى ئۇنداق سايدىكى، ئۈچەيلىرى چىقىپ يەرگە چۈشتى. 
بىكرىنىڭ  ئابىساي  بۇرادىرى  بىلەن  يوئاب  ئاندىن  ئۆلدى.  ئۇ  چۈنكى  سايمىدى،  ئىككىنچى 
ئوغلى شېبانى قوغلىغىلى كەتتى.  11 يوئابنىڭ غۇالملىرىدىن بىر كىشى ئاندا توختاپ تۇرۇپ: 
»بىركىم يوئابتىن رازى بولۇپ، داۋۇدنىڭ تەرىپىدە بولسا، يوئابقا ئەگەشسۇن« دەپ قىچقاردى.  
12 ئەمما ئاماسا ئۆز قېنىدا يۇمىلىنىپ يولنىڭ ئوتتۇرىسىدا ياتتى. ئۇ كىشى ھەممە خەلقنىڭ 

توختىغىنىنى كۆرۈپ، ئاماسانى يولدىن ئېتىزلىققا يۆتكەپ ئۆتۈپ كەتكەنلەرنىڭ ھەربىرىنىڭ 
توختىغىنىنى كۆرگەندە ئۇنىڭ ئۈستىگە بىر رومال يېپىپ قويدى.  13 ئۇ يولدىن يۆتكەلگەندىن 
كېيىن، خەلقنىڭ ھەممىسى ئۆتۈپ، بىكرىنىڭ ئوغلى شېبانى قوغلىغىلى يوئابقا ئەگەشتى.  
يېتىپ،  ئابەل-بەيت-مائاكاغا  ئۆتۈپ،  قەبىلىلىرىدىن  ھەممە  ئىسرائىلنىڭ  شېبا  14 لېكىن 

ھەممە بېرىيلىكلەرنىڭ يۇرتىنى كېزىپ بارسا، بۇالر ھەم جەم بولۇپ ئۇنىڭغا ئەگىشىپ باردى.  
15 لېكىن قوغلىغۇچىالر كېلىپ بەيت-مائاكادىكى ئابەلدە ئۇنى قورشاپ، شەھەرنىڭ چۆرىسىدە 

سېپىلنىڭ باراۋېرىدە دالدا سالدى. يوئاب بىلەن بولغان ھەممە خەلق بولسا سېپىلنى يىقىتىپ، 
خاراب قىلغىلى تىرىشىپ تۇردى.  

16 ئۇ ۋاقىت بىر دانا خوتۇن شەھەردىن قىچقىرىپ: »ئاڭالڭالر، ئاڭالڭالر! › بۇ يەرگە كەلگىنكى، 

يوئابمۇ؟«  »سەن  كەلگەندە:  يېقىن  دېدى.  17 ئۇ  ئېيتىڭالر«  يوئابقا  دەپ  قىالي‹  سۆز  ساڭا 
»دېدىكىڭنىڭ  ئۇنىڭغا:  خوتۇن  دېدى.  مەندۇرمەن«  »شۇنداق  ئېيتتى:  ئۇ  سورىدى.  دەپ 
ئابەلدە   ‹« ئېيتتى:  قىلىپ  دېدى.  18 خوتۇن سۆز  »ئاڭالي«  ئۇ:  دېدى.  ئاڭلىغىن«  سۆزىنى 
مەسلىھەت قىلىنسا، خاپىلىق تۈگەيدۇ‹ دەپ قەدىمكى زاماندا دەيدىغان گەپ بار ئىدى.  19 بىز 
ئانىدەك  بىر  ئىسرائىلدا  ساداقەتلىكتۇرمىز.  بولۇپ  تىنچ  ھەممىدىن  ئارىسىدا  ئىسرائىلنىڭ 
بولغان بىر شەھەرنى خاراب قىلغىلى تىرىشىسەن. نېمىشقا خۇداۋەندىنىڭ مىراسىنى يوقاتقىلى 
قىلغىلى  ھاالك  يوقىتىپ  »ھەرگىز  ئېيتتى:  بېرىپ  جاۋاب  دېدى.  20 يوئاب  خااليسەن؟« 
شېبا  ئوغلى  بىكرىنىڭ  تاغلىرىدىن  ئەفرائىم  لېكىن  ئەمەس،  ئۇنداق  خالىمايمەن.  21 ئىش 
دېگەن بىر ئادەم داۋۇد پادىشاھقا قارشى قولىنى كۆتۈردى. ئۇنى تاپشۇرساڭالر، شەھەرنى قويۇپ 
كېتەي« دېدى. خوتۇن يوئابقا: »مانا، ئۇنىڭ بېشى سېپىلدىن ساڭا تاشلىنىدۇ« دەپ ئېيتتى.  
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بىكرىنىڭ  ئۇالر  سالدى.  مەسلىھەت  خەلققە  ھەممە  بىلەن  دانالىقى  ئۆز  خوتۇن  22 ئاندىن 

ئوغلى شېبانىڭ بېشىنى كېسىپ، يوئابقا تاشالپ قويدى. ئۇ ۋاقىت يوئاب كاناي چالدۇردى. 
شۇنى ئاڭالپ، ئۇالر شەھەردىن كېتىپ، ھەربىرى ئۆز ئۆيىگە باردى. ئەمما يوئاب يېرۇسالېمغا 

پادىشاھنىڭ قېشىغا باردى.  

داۋۇدنىڭ ئەمەلدارلىرى

23 يوئاب ئىسرائىلنىڭ ھەممە قوشۇنىنىڭ سەردارى بولۇپ، يەھوياداھنىڭ ئوغلى بەنايا بولسا 

مۇھاپىزەتچى بىلەن خەۋەرچىلەرنىڭ سەردارى ئىدى.  24 ئادورام باج-ئالۋاننىڭ ئۈستىدە بولۇپ، 
ئاخىلۇدنىڭ ئوغلى يەھوشافات بولسا ۋەزىر ئىدى.  25 شېۋانىڭ ئۆزى كاتىپ بولۇپ، سادوق 

بىلەن ئابياتار كاھىن ئىدى.  26 يائىرىي ئىرا ھەم داۋۇدنىڭ قېشىدا كاھىن ئىدى.  

گىبىيونىيالر ۋە شائۇلنىڭ خانىدانى

بولدى. 21  ئاچارچىلىق  يىلغىچە  ئۈچ  توختىماي  ۋاقتىدا  داۋۇدنىڭ  بولدىكى  1 شۇنداق 

ئۇنىڭ  بىلەن  »شائۇل  ئېيتتى:  خۇداۋەندە  سورىدى.  خۇداۋەندىدىن  داۋۇد  ۋاقىت  ئۇ 
ئۆلتۈرگىنىنىڭ سەۋەبىدىن شۇ  گىبىيونىيالرنى  ئۇنىڭ  يەنى  ئۈچۈن،  ئۆيىنىڭ خۇنخورلۇقى 
بەنى-ئىسرائىلدىن  گىبىيونىيالر  لېكىن  قىچقاردى.  گىبىيونىيالرنى  2 پادىشاھ  بولدى.   ئىش 
قىلغان  قەسەم  ئۇالرغا  بەنى-ئىسرائىل  ئىدى.  قالدۇق  بىر  بولغان  ئامورىيالردىن  بولماي، 
بولسىمۇ، شائۇل بەنى-ئىسرائىل بىلەن يەھۇدا ئۈچۈن غەيرەت قىلىپ، ئۇالرنى ئۆلتۈرگىلى 
خۇداۋەندىنىڭ  قىالي؟  نېمە  »سىلەرگە  ئېيتتى:  گىبىيونىيالرغا  3 داۋۇد  قىلغانىدى.   قەست 
مىراسىغا دۇئايىخەير ئوقۇشۇڭالر ئۈچۈن نېمە بىلەن كاپارەت قىالي؟ « دېدى.  4 گىبىيونىيالر 
ئۇنىڭغا ئېيتتى: »شائۇل بىلەن ئۆيىدىن كۈمۈش ياكى ئالتۇن سورىمايمىز. ئىسرائىلدا بىر 
كىشىنى ئۆلتۈرگىلى ھەققىمىز يوق«. ئۇ ئۆزى: »نېمە دېسەڭالر قىالي« دېسە،  5 ئۇالر پادىشاھقا 
ئېيتتىكى: »بىزنى: › ئۇالر ئىسرائىلنىڭ يۇرتىدىكى ھېچ يەردە قالماي، بەلكى يوقىتىلسۇن‹ 
دەپ بىزگە قارشى مەسلىھەت قىلىپ، بىزنى ھاالك قىلغىلى قەستلىگەن ئادەمنىڭ ئوغۇلالردىن 
خۇداۋەندىنىڭ  گىبىياسىدا  شائۇلنىڭ  ئىلغانغان  6 خۇداۋەندىدىن  بېرىلسۇن.   بىزگە  يەتتىسى 
ئالدىدا ئۇالرنى ئېسىپ قويايلى« دېدى. پادىشاھ: »مەن ئۇالرنى تۇتۇپ بېرەي« دېدى.  7 لېكىن 
قەسەمنىڭ  قىلىنغان  بىلەن  خۇداۋەندە  ئوتتۇرىسىدا  يوناتاننىڭ  ئوغلى  شائۇلنىڭ  بىلەن  داۋۇد 

سەۋەبىدىن پادىشاھ مېفىبوشەت بەن-يوناتان بەن-شائۇلنى ئايىدى.  
بىلەن  ئارمونى  ئوغلى  ئىككى  بەرگەن  تۇغۇپ  شائۇلغا  رىزپا  قىزى  ئاييانىڭ  داۋۇد  8 لېكىن 

مېفىبوشەتنى ۋە شائۇلنىڭ قىزى مىكال ئۆزى بارزىلالينىڭ ئوغلى مەخوالتىي ئادرىيەلگە تۇغۇپ 
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بەرگەن بەش ئوغۇلنى تۇتۇپ،  9 گىبىيونىيالرغا تاپشۇردى. بۇالر ئۇالرنى تاغدا خۇداۋەندىنىڭ 
ئالدىدا ئېسىپ قويدى. بۇ تەرىقىدە ھەممە يەتتەيلەن بىرگە ئورما ۋاقتىدا ئارپا ئورمىسىنىڭ 

ئاۋۋالقى كۈنلىرىدە ئۆلتۈرۈلدى.  
باشلىغاندىن  ئورما  سېلىپ،  تاشقا  قورام  ئېلىپ،  پاالس  رىزپا  قىزى  ئاييانىڭ  ۋاقىت  10 ئۇ 

تارتىپ يامغۇر ئاسماندىن چۈشكەن ۋاقىتقىچە ئاندا ئولتۇرۇپ، كۈندۈزى ھاۋانىڭ قۇشلىرىنى 
ھەيدىۋېتىپ، كېچىسى سەھرانىڭ يىرتقۇچىلىرىنى ئۆلۈكلەرگە چۈشكىلى قويمىدى.  

11 ئاييانىڭ قىزى، يەنى شائۇلنىڭ كېنىزىكى رىزپانىڭ نېمە قىلغىنى داۋۇدقا خەۋەر بېرىلگەندە،  

12 داۋۇد بېرىپ، شائۇلنىڭ ۋە ئۇنىڭ ئوغلى يوناتاننىڭ سۆڭەكلىرىنى گىلىيادتىكى يابەشنىڭ 

بەيت- ئۆلتۈرگەندە  گىلىيادتا  شائۇلنى  فىلىستىنىيلەر  بۇالر  چۈنكى  ئالدى.  ئادەملىرىدىن 
ئوغرىلىقچە  يېرىدىن  قويغان  ئېسىپ  ئۇالرنى  فىلىستىنىيلەر  يەنى  كوچىسىدىن،  شېئاننىڭ 
ئېلىپ كەتكەنىدى.  13 شائۇل بىلەن ئوغلى يوناتاننىڭ سۆڭەكلىرىنى ئېلىپ كېتىپ، ئېسىپ 
ئوغلى  بىلەن  شائۇل  ئۇالر  قويدى.  14 ئاندىن  يىغىپ  ھەم  سۆڭەكلىرىنى  قويۇلغانالرنىڭ 
يوناتاننىڭ سۆڭەكلىرىنى بەنيامىن يۇرتىدىكى زېالدا ئاتىسى قىسنىڭ قەبرىسىدە دەپنە قىلىپ، 

پادىشاھنىڭ ھەممە بۇيرۇغىنىنى قىلدى. ئاندىن كېيىن خۇدا يۇرتنىڭ دۇئاسىنى ئاڭلىدى.  

فىلىستىنىيلەر بىلەن يەنە جەڭ بولىدۇ 

خەلقى  ئۆز  داۋۇد  بولدى.  جەڭ  يەنە  ئوتتۇرىسىدا  ئىسرائىلنىڭ  بىلەن  15 فىلىستىنىيلەر 

بىلەن چىقىپ، فىلىستىنىيلەر بىلەن سوقۇشتى. ئەمما داۋۇد توال ھېرىپ كەتتى.  16 رافانىڭ 
ئۇنىڭ  قەستلىدى.  ئۆلتۈرگىلى  داۋۇدنى  ئۆزى  ئىشبى-بىنوبنىڭ  بولغان  ئەۋالدلىرىدىن 
ئىدى.   بار  يارىغىمۇ  يېڭى  ئۇنىڭ  كېلىپ،  باراۋەر  مىسقا  يۈز شېقەل  ئۈچ  ۋەزنى  نەيزىسىنىڭ 
17 لېكىن زېرۇيانىڭ ئوغلى ئابىساي ئۇنىڭ ياردىمىگە كېلىپ، فىلىستىنىينى ئۇرۇپ ئۆلتۈردى. 

ئۇ ۋاقىت داۋۇدنىڭ ئادەملىرى ئۇنىڭغا قەسەم قىلىپ: »يەنە بىز بىلەن جەڭگە چىقمايسەن، 
بولمىسا ئىسرائىلنىڭ چىرىغىنى ئۆچۈرىسەن« دەپ ئېيتتى.  

18 ئاندىن كېيىن شۇنداق بولدىكى، فىلىستىنىيلەر بىلەن يەنە بىر سوقۇش بولدى. ئۇ ۋاقىت 

خۇشاتلىق سىببىكاي رېفائىيالرنىڭ ئەۋالدىدىن بولغان سافنى ئۇرۇپ ئۆلتۈردى.  
يائارى- بەيتلەھەملىك  ۋاقىت  ئۇ  بولدى.  سوقۇش  بىر  يەنە  بىلەن  فىلىستىنىيلەر  19 ئەمما 

ئورىگىمنىڭ ئوغلى ئەلخانان گاتلىق گولىياتنى ئۇرۇپ ئۆلتۈردى. شۇنىڭ نەيزىسىنىڭ سېپى 
باپكارنىڭ خادىسىدەك ئىدى.  

20 يەنە بىر سوقۇش گاتتا بولدى. ئاندا ئۇزۇن بويلۇق بىر ئادەم بار ئىدى. قوللىرىدا ئالتىدىن 

بارماقلىرى بولۇپ، پۇتلىرىدا ھەم ئالتىدىن بارماقلىرى بولۇپ، جەمئىي يىگىرمە تۆت بارمىقى 
بار ئىدى. ئۇ ھەم رېفائىيالرنىڭ ئەۋالدىدىن ئىدى.  21 ئۇ ئۆزى ئىسرائىلغا ھاقارەت قىلغاندا 

داۋۇدنىڭ بۇرادىرى شىمانىڭ ئوغلى يوناتان ئۇنى ئۇرۇپ ئۆلتۈردى.  
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22 بۇ تۆت كىشى گاتلىق رېفائىيالرنىڭ ئەۋالدىدىن بولۇپ، داۋۇد بىلەن ئۇنىڭ خىزمەتكارلىرىنىڭ 

قولىدىن ئۆلتۈرۈلدى.  

داۋۇدنىڭ مەدھىيە شېئىرى

شائۇلنىڭ 22  قىلىپ،  خاالس  قولىدىن  دۈشمەنلىرىنىڭ  ھەممە  داۋۇدقا  1 خۇداۋەندە 

قولىدىن قۇتقۇزغاندىن كېيىن، ئۇ ئۆزى خۇداۋەندىگە بۇ شېئىرنىڭ سۆزىنى ئېيتىپ،  
2 دېدىكى:

 »خۇداۋەندە مېنىڭ قورام تېشىم بىلەن قورغىنىم بولۇپ، ئۆزى قۇتقۇزغۇچىمدۇر.  
3 خۇدا قورام تېشىمدۇر. ئۇنىڭغا تايىنىمەن.

 سەن مېنىڭ سىپىرىم بولۇپ،
 نىجاتىمنىڭ مۈڭگۈزىدۇرسەن.

 سەن ئېگىز مۇنارىم بولۇپ،
 پاناھىمدۇرسەن.

 ئۆزۈڭ قۇتقۇزغۇچىم بولۇپ،
 مېنى زۇلۇمدىن خاالس قىلىسەن.  

4 ھەمدكە اليىق بولغان خۇداۋەندىنى قىچقىرىپ،

 دۈشمەنلىرىمدىن خاالس بولىمەن.  
5 ئۆلۈمنىڭ دولقۇنلىرى مېنى ياپتى.

 خارابلىقنىڭ سەللىرى مېنى قورقۇتتى.  
6 ئالەم دوزاخنىڭ تانىلىرى ماڭا يۆگەلدى.

 ئۆلۈمنىڭ قىلتاقلىرى مېنىڭ ئۈستۈمگە چۈشتى.  
7 تەڭلىكىمدە خۇداۋەندىگە پەرياد قىلىپ، خۇدايىمنى قىچقاردىم.

 ئۇ ئۆز بەيتىدىن ئاۋازىمنى ئاڭلىدى، قىچقىرىشىم ئۇنىڭ قۇالقلىرىغا يەتتى.  
8 ئۇ ۋاقىت يەر تەۋرىنىپ تىترىدى.

 ئۇنىڭ غەزەپلەنگىنى ئۈچۈن ئاسمانالرنىڭ ئۇللىرى سىلكىنىپ تەۋرەندى.  
9 ئۇنىڭ بۇرنىدىن تۇتۇن چىقىپ، ئاغزىدىن كۆيدۈرىدىغان ئوت يالقۇنلىنىپ،

 چوغ ئۇنىڭ تەرىپىدىن چاقتى.  
10 ئاسمانالرنى ئېگىپ تۆۋەن چۈشتى،

 ئۇنىڭ پۇتلىرىنىڭ تېگىدە قاپ-قاراڭغۇلۇق بار ئىدى.  
11 ئۇ بىر كېرۇبقا مىنىپ ئۇچۇپ،
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 شامالنىڭ قاناتلىرى ئۈستىدە كۆرۈندى.  
12 قاراڭغۇلۇقنى ئۆز چۆرىسىنى ياپىدىغان بىر سايىۋەن قىلىپ،

 سۇالرنىڭ قاراڭغۇلۇقىنى يۆگىنىپ،
 ئاسماننىڭ قويۇق بۇلۇتلىرى بىلەن ئۆزىنى ياپتى.  

13 ئۇنىڭ ئالدىدىكى شولىالردىن ئوت چوغلىرى تۇتىشىپ چاقتى.  

14 خۇداۋەندە ئاسمانالردىن گۈلدۈرلەپ،

 ھەقتائاال ئۆز ئاۋازىنى ئاڭلىتىپ،  
15 ئوقيالىرىنى چىقىرىپ ئۇالرنى پاراكەندە قىلىپ،

 چېقىنالر ئەۋەتىپ ئۇالرنى پەرىشان قىلدى.  
16 خۇداۋەندىنىڭ تەنبىھىدىن

 ۋە ئۇنىڭ دىمىغىنىڭ نەپىسىنىڭ زەربىدىن دېڭىزنىڭ 
چوڭقۇرلىرى كۆرۈنۈپ قالدى،

 جاھاننىڭ ئۇللىرى ئېچىلدى.  
17 يۇقىرىدىن قولىنى سۇنۇپ مېنى تۇتۇپ،

 ئۇلۇغ سۇالردىن مېنى تارتىۋېلىپ،  
18 كۈچلۈك دۈشمەنلىرىمدىن مېنى قۇتقۇزۇپ،

 ماڭا كۈچلۈك كەلگەن ئاداۋەت قىلغۇچىالردىن خاالس قىلدى.  
19 ئۇالر باال كۈنۈمدە ماڭا ھۇجۇم قىلدى.

 ئەمما خۇداۋەندە مېنىڭ يۆلەنچۈكۈم ئىدى.  
20 ئۇ مېنى كەڭرى يەرگە چىقىرىۋېلىپ،

 مەندىن سۆيۈنگىنى ئۈچۈن مېنى قۇتقۇزدى.  
21 خۇداۋەندە ئادالىتىمگە مۇۋاپىق ماڭا ياندۇرۇپ بېرىپ،

 قوللىرىمنىڭ پاكىزلىقىغا مۇۋاپىق ئىنئام بەردى.  
22 چۈنكى مەن خۇداۋەندىنىڭ يوللىرىنى ساقالپ،

 يامانلىق قىلماي تۇرۇپ، خۇدايىمدىن ئايرىلىپ كەتمىدىم.  
23 ئۇنىڭ ھەممە ئەھكاملىرى ئالدىمدا بولغاچ

 ئۇنىڭ قانۇنلىرىدىن ئېزىقمىدىم.  
24 ئۇنىڭ ھۇزۇرىدا كامىل تۇرۇپ،

 ئۆزۈمنى يامانلىقىمدىن ساقلىدىم.  
25 خۇداۋەندە مېنىڭ ئادالىتىمگە مۇۋاپىق ياندۇرۇپ،

 نەزىرىدە پاكىز بولغىنىمغا مۇۋاپىق ئىنئام بەردى.  
26 مەرھەمەتلىك بىرىگە ئۆزۈڭ مەرھەمەتلىك بولىسەن،

 كامىل ئادەمگە كامىل بولىسەن،  
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27 پاكىز بىرىگە پاكىز بولىسەن،

 تەتۈر ئادەمگە تەتۈر بولىسەن.  
28 زۇلۇم تارتىدىغان خەلقنى قۇتقۇزىسەن.

 لېكىن كۆزلىرىڭ مۇتەكەببۇرالرغا تىكىلىپ قارايدۇ،
 ئۇالرنى پەس قىلغايسەن.  

29 سەن، ئەي خۇداۋەندە، مېنىڭ چىرىغىمدۇرسەن.

 خۇداۋەندە قاراڭغۇلۇقۇمنى يورۇتىدۇ.  
30 چۈنكى سەن بىلەن بىر قوشۇنغا يۈگۈرۈپ ھۇجۇم قىلىمەن.

 خۇدايىم بىلەن سېپىلدىن ئاتاليمەن.  

31 خۇدانىڭ يولى كامىلدۇر. خۇداۋەندىنىڭ سۆزى سىناپ بېقىلغاندۇر.

 ئۇنىڭغا تايانغۇچىالرنىڭ ھەممىسىگە ئۇ سىپاردۇر.  
32 خۇداۋەندىدىن بۆلەك كىم خۇدادۇر؟

 خۇدايىمىزدىن باشقا كىم قورام تاشتۇر؟  
33 خۇدا مېنىڭ مۇستەھكەم قورغىنىمدۇر.

 كامىل كىشىنى ماڭىدىغان يولىدا يېتەكلەيدۇ.  
34 پۇتلىرىمنى مارالنىڭكىدەك قىلىدۇ.

 ئۇ مېنى ئېگىزلىكلىرىمدە تۇرغۇزىدۇ.  
35 ئۇ قوللىرىمنى جەڭ قىلغىلى ئۆگىتىدۇ،

 بىلەكلىرىمنى مىس ياسىنى تارتقىلى تەلىم بېرىدۇ.  
36 سەن نىجاتىڭنىڭ سىپىرىنى ماڭا بەردىڭ.

 مېھرىڭ مېنى چوڭ قىلدى.  
37 ئاستىنىمدا قەدەملىرىمگە كەڭرىچىلىك بەردىڭ،

 پۇتلىرىم تېيىلمىدى.  
38 دۈشمەنلىرىمنى قوغالپ ھاالك قىلدىم.

 ئۇالرنى يوقاتمىغۇچە يانمىدىم.  
39 قوپمىغۇدەك ئۇالرنى يوقىتىپ سۇندۇردۇم،

 پۇتلىرىمنىڭ تېگىدە يىقىلدى.  
40 چۈنكى سەن بېلىمنى سوقۇشقا قۇۋۋەت بىلەن باغلىدىڭ،

 ماڭا قارشى قوپقۇچىالرنى مېنىڭ ئاستىنىمغا ئەگدۇردۇڭ.  
41 سەن دۈشمەنلىرىمنى مەن ئۈچۈن قاچۇردۇڭ.

 شۇنىڭ بىلەن مېنى يامان كۆرگۈچىلەرنى خاراب قىلىپ يوقىتاي.  
42 ئۇالر تەلمۈردى، ئەمما قۇتقۇزغىلى ھېچكىم يوق ئىدى.
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 خۇداۋەندىگە ھەم تەلمۈردى،
 لېكىن ئۇ ئۇالرغا جاۋاب بەرمىدى.  

43 ئۇالرنى سوقۇپ، يەرنىڭ توپىسىدەك قىلدىم.

 ئۇالرنى كوچىالرنىڭ پاتقىقىدەك ئېزىپ،
 دەپسەندە قىلىپ قويدۇم.  

44 سەن مېنى خەلقىمنىڭ سوقۇشلىرىدىن قۇتقۇزدۇڭ.

 تائىپىلەرگە باش بولۇشقا مېنى ساقلىدىڭ.
 مەن تونۇمىغان خەلق ماڭا خىزمەت قىلدى.  

45 ياتالر ماڭا بويۇن سۇندى،

 ئۇالر مەندىن ئاڭلىغان ھالدا ماڭا ئىتائەت قىلدى.  
46 ياتالر سولىشىپ كېتىپ،

 ئۆز قورغانلىرىنى قويغىلى بەل باغلىدى.  
47 خۇداۋەندە تىرىكتۇر. مېنىڭ قورام تېشىم مۇبارەك بولغاي،

 مېنىڭ قورام تېشىم بولغان نىجاتىمنىڭ خۇدايى ئۇلۇغالنغاي.  
48 خۇدا مەن ئۈچۈن ئىنتىقام ئالدى.

 خەلقلەرنى مېنىڭ ئاستىنىمدا مەغلۇپ قىلدى.  
49 ئۇ مېنى دۈشمەنلىرىمدىن ئازاد قىلدى.

 دەرۋەقە ماڭا قارشى قوپقۇچىالردىن يۇقىرى مېنى كۆتۈردۈڭ،
 زورلۇق كىشىدىن مېنى قۇتقۇزدۇڭ.  

50 ئۇنىڭ ئۈچۈن تائىپىلەرنىڭ ئارىسىدا،

 ئەي خۇداۋەندە، ساڭا شۈكۈر ئېيتىپ،
 ئىسمىڭغا مەدھىيە ناخشىلىرىنى ئوقۇي.  

51 ئۆزى ئىلغىغان پادىشاھقا چوڭ نىجات بېرىپ،

 ئۆزىنىڭ مەسىھلەنگەن ئادىمى بولغان داۋۇدقا
 ۋە ئۇنىڭ ئۇرۇق-ئەۋالدىغا ئەبەدكىچە شەپقەت قىلىدۇ«.  
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داۋۇدنىڭ ئاخىرقى سۆزلىرى

1 داۋۇدنىڭ ئاخىرقى سۆزلىرى شۇ ئىدى.23 

 ئۆزى توال ئېگىزلەندۈرۈلۈپ، ياقۇبنىڭ خۇدايىنىڭ مەسىھلەنگەن ئادىمى بولۇپ، ئىسرائىلنىڭ 
شېرىن شائىرى ئاتىلىپ، يىشاينىڭ ئوغلى بولغان داۋۇد سۆز قىلىپ، مۇنداق ئېيتتىكى:  

2 »خۇداۋەندىنىڭ روھى مېنىڭ ۋاسىتەم بىللە سۆز قىلغاچ، 

ۇنىڭ كاالمى تىلىمدا بار.  
3 ئىسرائىلنىڭ خۇدايى شۇنداق ئېيتتى، ئىسرائىلنىڭ قورام تېشى 

ماڭا شۇنداق سۆز قىلدى:

 › كىمكى ئادەملەرنىڭ ئۈستىدە ئادالەت بىلەن سەلتەنەت قىلسا،
 كىمكى خۇدانىڭ قورقۇنچىسى بىلەن سەلتەنەت قىلسا،  

4 كۈن چىققىنىدا سەھەر يورۇغاندەك بولۇپ،

 يامغۇردىن كېيىن يەر ئاپتاپتا كۆكلەپ،
 بۇلۇتسىز بولغان سەھەردەك بولىدۇ« دېدى.  

مەزمۇت  توختىتىلىپ،  نەرسىدە  ئەمەسمۇ؟ ھەممە  ئالدىدا شۇنداق  ئۆيۈم خۇدانىڭ  5 مېنىڭ 

تۇرىدىغان بىر ئەبەدىي ئەھدە مەن بىلەن باغلىدى.
 ھەممە نىجات ۋە ھەممە خۇشلۇق ماڭا ئاشۇرىدۇ ئەمەسمۇ؟  

6 لېكىن يامانالرنىڭ ھەممىسى بولسا ھېچكىم قولىدا تۇتقىلى خالىماي،

 تاشلىۋەتكەن تىكەندەك بولىدۇ.  

7 ئەمما ئۇالرغا قول تەگكۈزۈشى كېرەك بولغان كىشى ئۆزىنى 

ساقلىماق ئۈچۈن تۆمۈر ياكى نەيزە سېپىنى ئىشلىتىپ،
 بار يېرىدە ئۇنى كۆيدۈرىدۇ«.  

داۋۇدنىڭ پالۋانلىرى

8 داۋۇدنىڭ پالۋانلىرىنىڭ ئىسىملىرى شۇ ئىدى: تاخكىمونلۇق يۇشۇب-باششەبەت باتۇرلىرىڭ 

بېشى ئىدى. ئۇ ئۆز نەيزىسىنى سەككىز يۈز كىشىنىڭ ئۈستىگە شىلتاپ، ئۇالرنى بىر زەربىدە 
ئۆلتۈرگەنىدى.  9 ئۇنىڭدىن كېيىن بىر ئاخوخلۇقنىڭ ئوغلى بولغان دودونىڭ ئوغلى ئېلىئازار 
نامدار ئىدى. فىلىستىنىيلەر ئاندا جەڭگە جەم بولۇپ ئۇالرغا ھاقارەت قىلغىنىدا، داۋۇد بىلەن 
بولغان ئۈچ پالۋاننىڭ بىرى ئۇ ئىدى. ئىسرائىلنىڭ ئادەملىرى كەينىگە يانسا،  10 ئۇ توختاپ 
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تۇرۇپ، قولى تېلىپ قىلىچقا چاپالشقاندەك بولغۇچىلىك سوقۇشقانىدى. خۇداۋەندە ئۇ كۈندە 
ئىش  باشقا  تالىماقتىن  كەلگەندە  يېنىپ  كەينىگە  ئۇنىڭ  خەلق  بەردى.  نۇسرەت  بىر  چوڭ 
ۋاقىت  بىر  ئىدى.  نامدار  شامما  ئوغلى  ئاگەنىڭ  ھارارلىق  كېيىن  قالمىدى.  11 ئۇنىڭدىن 
فىلىستىنىيلەر يىغىلىپ بىر قوشۇن بولۇپ يىغىلغانىدى. ئۇ يەردە بىر پۇرچاقلىق ئېتىز بار 
ئۇنى  تۇرۇپ،  ئۈستىدە  پۇرچاقلىقنىڭ  ئۆزى  قاچسا،  12 ئۇ  فىلىستىنىيلەردىن  خەلق  ئىدى. 

ساقالپ، فىلىستىنىيلەرنى ئۇردى ۋە خۇداۋەندە چوڭ بىر نۇسرەت بەردى.  
13 بىر ۋاقىت ئوتتۇز سەردارنىڭ ئۈچى ئورما ۋاقتىدا چۈشۈپ، داۋۇد ئادۇلالم غېرىدا تۇرغاندا 

ئۇنىڭ قېشىغا كەلدى ۋە فىلىستىنىيلەرنىڭ بىر قوشۇنى رېفائىم ۋادىسىغا چۈشكەنىدى.  14 ئۇ 
ۋاقىت داۋۇد قورغاندا ئىدى، لېكىن بەيتلەھەمدە فىلىستىنىيلەرنىڭ بىر قاراۋۇلى بار ئىدى.  
ماڭا  بىركىم  قۇدۇقتىن  يېنىدىكى  دەرۋازىسىنىڭ  بەيتلەھەمنىڭ  »كاشكى  چاڭقاپ:  15 داۋۇد 

فىلىستىنىيلەرنىڭ  پالۋان  ئۈچ  بۇ  ۋاقىت  ئېيتتى.  16 ئۇ  دەپ  ئىدى«  بەرسە  سۇ  ئىچكىلى 
قۇدۇقتىن  يېنىدىكى  دەرۋازىسىنىڭ  بەيتلەھەمنىڭ  ئۆتۈپ،  بىلەن  زور  لەشكەرگاھىدىن 
»خۇداۋەندىگە  خالىماي:  ئىچكىلى  ئۇنىڭدىن  ئۇ  لېكىن  كەلدى.  ئېلىپ  داۋۇدقا  تارتىپ  سۇ 
ھەدىيە« دەپ تۆكۈپ قويدى.  17 ئۇ ئېيتتى: »ئەي خۇداۋەندە ھەرگىز مۇنداق قىلمىغايمەن. ئۆز 
جانلىرىنى خەتەرگە سېلىپ بارغان كىشىلەرنىڭ قېنى ئەمەسمۇ؟« دەپ ئىچكىلى ئۇنىمىدى. 

ئۇ ئۈچ پالۋان شۇ ئىشالرنى قىلغانىدى.  
18 زېرۇيانىڭ ئوغلى يوئابنىڭ بۇرادىرى ئابىساي ئۆزى باشقا ئۈچىنىڭ بىرىنچىسى ئىدى. ئۇ 

بۇ  ئارىسىدا  ئۈچنىڭ  بۇ  ئۆلتۈردى.  ئۇالرنى  شىلتاپ،  ئۈستىگە  يۈزنىڭ  ئۈچ  نەيزىسىنى  ئۆز 
نامدار ئىدى.  19 ئۇ ئۆزى بۇ ئۈچەيلەننىڭ ئىززەتلىكرەكى بولۇپ، ئۇالرنىڭ بېشى بولسىمۇ، 

ئاۋۋالقى ئۈچەيلەن بىلەن باراۋەر ئەمەس ئىدى.  
موئابنىڭ  ئۆزى  بەنايا  ئوغلى  يەھوياداھنىڭ  بولغان  ئوغلى  قابسەئەللىكنىڭ  باتۇر  20 بىر 

ئىككى شىرى دېگەن پالۋانالرنى ئۆلتۈردى. قار ياغقان بىر كۈندە قۇدۇققا چۈشۈپ، بىر شىرنى 
بىر مىسىرلىقنى ئۆلتۈردى.  ئۆلتۈرگەن كىشى شۇ ئىدى.  21 ئۇ ھەم كۆرۈنۈشى كېلىشكەن 
چۈشۈپ،  قېشىغا  تۇتۇپ  ھاسا  بىر  ئۇ  لېكىن  ئىدى.  بار  نەيزە  بىر  قولىدا  مىسىرلىقنىڭ 
مىسىرلىقنىڭ قولىدىن نەيزىنى تارتىۋېلىپ، ئۇنىڭ ئۆز نەيزىسى بىلەن ئۇنى ئۆلتۈردى.  22 بۇ 
ئىشالرنى يەھوياداھنىڭ ئوغلى بەنايا قىلىپ، ئۈچ پالۋاننىڭ ئارىسىدا نام تاپتى.  23 ئۇ ئوتتۇز 
سەردارنىڭ ئىززەتلىكرەكى ئىدى. لېكىن ئاۋۋالقى ئۈچەيلەن بىلەن باراۋەر ئەمەس ئىدى. داۋۇد 

ئۇنى ئۆز مەھرەملىرىنىڭ بىرى قىلدى.  

ئوغلى  دودونىڭ  بەيتلەھەملىك  ۋە  ئاسائەل  بۇرادىرى  يوئابنىڭ  ئارىسىدا  24 ئوتتۇزالرنىڭ 

ئەلخانان بار ئىدى،  
25 بۇنىڭدىن باشقا: خارودلۇق شامما، خارودلۇق ئېلىقا،  

26 پالتىلىق خېلەز، تەقوئالىق ئىققەشنىڭ ئوغلى ئىرا،  
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27 ئاناتوتلۇق ئابىئېزەر، خۇشاتلىق مەبۇنناي  

28 ئاخوخلۇق زالمون، نەتوفاتلىق ماھاراي.  

بولغان  گىبىيادىن  يۇرتىدىكى  بەنى-بەنيامىننىڭ  خېلەب،  ئوغلى  بائانانىڭ  29 نەتوفاتلىق 

رىباينىڭ ئوغلى ئىتتاي،  
30 پىراتونلۇق بەنايا، گائاشنىڭ ۋادىلىرىدىن بولغان ھىدداي،  

31 ئارباتلىق ئابىيالبون، بارخۇملۇق ئازماۋەت  

32 شائالبونلۇق ئەلياخبا، بەنى-ياشەندىن بولغان يوناتان،  

33 ھارارلىق شامما، ھارارلىق شارارنىڭ ئوغلى بولغان ئاخىيام،  

34 بىر مائاكالىقنىڭ ئوغلى بولغان ئاخاسباينىڭ ئوغلى ئەلىفېلەت، گىلونلۇق ئاخىتوفەلنىڭ 

ئوغلى ئېلىيام  
35 كارمەللىك خەزرو، ئارابلىك پائاراي،  

36 زوبادىن بولغان ناتاننىڭ ئوغلى يىگال، گاتلىق بانى،  

بەئەروتلۇق  بولغان  كۆتۈرگۈچىسى  ياراغ  يوئابنىڭ  ئوغلى  زېرۇيانىڭ  زەلەك،  37 ئاممونلۇق 

ناخاراي،  
38 يەتەرلىك ئىرا، يەتەرلىك گارەب  

ئوتتۇز  ئۇالرنىڭ ھەممىسى  ئىدى.  ئارىسىدا  مەزكۇرالرنىڭ  دېگەنلەر  ئۇرىيا  خىتتىيلىق  39 ۋە 

يەتتە كىشى ئىدى.  

داۋۇدنىڭ خەلقنى ساناقتىن ئۆتكۈزۈش گۇناھى

1 لېكىن خۇداۋەندىنىڭ غەزىپى ئىسرائىلغا يەنە تۇتاشتى. شۇنداقكى، داۋۇدنى ئۇالرغا 24 

قارشى قوزغىتىپ: »سەن بېرىپ، ئىسرائىل بىلەن يەھۇدانى سانىغىن« دەپ ئېيتتى.  
تارتىپ  »داندىن  ئېيتتى:  ئۆزىگە  يوئابنىڭ  سەردارى  قوشۇن  بولغان  بىلەن  ئۆزى  2 پادىشاھ 

قويغىن.  ساناپ  خەلقنى  كېزىپ  يۇرتلىرىنى  قەبىلىلىرىنىڭ  ئىسرائىل  ھەممە  بەرشېباغىچە 
مەن خەلقنىڭ سانىنى بىلەي« دېدى.  3 يوئاب پادىشاھقا: »بۇ خەلق قانچە نۇرغۇن بولسىمۇ، 
بىلەن  كۆزى  ئۆز  پادىشاھ  خوجام  شۇنى  ئاشۇرغاي.  مەرتىۋە  يۈز  ئۇالرنى  خۇداۋەندە  تەڭرىڭ 
كۆرگەي. لېكىن نېمىشقا خوجام پادىشاھ شۇ ئىشنى خۇش كۆرۈپ خااليتتى؟« دەپ ئېيتتى.  
4 ئەمما يوئاب بىلەن قوشۇننىڭ باشقا سەردارلىرى شۇنى خالىمىسىمۇ، پادىشاھنىڭ بۇيرۇقى 

ئىسرائىلنىڭ  باشقا سەردارالر  قوشۇننىڭ  بىلەن  يوئاب  ئۈچۈن  ئۇنىڭ  يانمىدى.  تۇرۇپ  چىڭ 
خەلقىنى سانىغىلى پادىشاھنىڭ قېشىدىن چىقتى.  5 ئۇالر ئىئورداندىن ئۆتۈپ، يازەرگە يېقىن 
بېرىپ، گات جىلغىسىدىكى شەھەرنىڭ ئوڭ تەرىپىدىكى ئاروئەرگە چۈشتى.  6 ئاندىن گىلىيادقا 
باردى.   سىدونغا  ئايلىنىپ  كېلىپ،  دان-يائانغا  ئاندىن  كەلدى.  يۇرتىغا  تاختىم-خودشى  ۋە 
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قانائانىيالرنىڭ ھەممە شەھەرلىرىگە  بىلەن  بېرىپ، خىۋۋىيالر  تىرنىڭ قورغانلىرىغا  7 ئاندىن 

كېلىپ، يەھۇدا يۇرتىنىڭ جەنۇب تەرىپىدىكى بەرشېباغىچە باردى.  8 ئۇالر ھەممە يۇرتنى ئارىالپ 
9 يوئاب  يېنىپ كەلدى.   يېرۇسالېمغا  ئۆتكەندىن كېيىن  يىگىرمە كۈن  ئاي  توققۇز  چىقىپ، 
كۆتۈرەلەيدىغان  قىلىچ  ياراپ  جەڭگە  ئىسرائىلدا  بەردى.  دەپ  سانىنى  خەلقنىڭ  پادىشاھقا 

سەككىز يۈز مىڭ ئادەم بولۇپ، يەھۇدادا بەش يۈز مىڭ ئىدى.  
10 ئەمما داۋۇد خەلقنى سانىغاندىن كېيىن ۋىجدانى ئۇنى ئۇردى. داۋۇد خۇداۋەندىگە ئېيتتى: 

بەندەڭنىڭ  ئۆز  خۇداۋەندە  ئەي  ئەمدى  لېكىن  قىلدىم،  خاتا  چوڭ  بىلەن  ئىشىم  »قىلغان 
قوپقاندا  ئەتىگەندە  دېدى.  11 داۋۇد  قىلدىم«  ئەخمەقلىق  توال  مەن  كۆتۈرگىن.  گۇناھىنى 
خۇداۋەندىنىڭ سۆزى داۋۇدنىڭ روھىي كۆرۈنۈش كۆرگۈچىسى بولغان گاد پەيغەمبەرگە كېلىپ،  
12 ئۇنىڭغا ئېيتقان ئىدىكى: »بېرىپ، داۋۇدقا سۆز قىلىپ ئېيتقىنكى: › »ئۈچ باالنى ئالدىڭغا 

قىلغىن«  ئىختىيار  قىلىدىغىنىمنى  نېمە  ئىلغاپ، ساڭا  ئۆزۈڭگە  بىرىنى  ئۇالرنىڭ  قويىمەن. 
دەپ خۇداۋەندە شۇنداق ئېيتىدۇ‹«.  13 گاد داۋۇدنىڭ قېشىغا كىرىپ، شۇنى ئۇنىڭغا خەۋەر 
بېرىپ ئېيتتى: »يەتتە يىلغىچە ئاچارچىلىق ئۈستۈڭگە كېلىپ، سېنىڭ يۇرتۇڭدا بولسۇنمۇ؟ 
ياكى دۈشمەنلىرىڭدىن قوغلىنىپ، ئۈچ ئايغىچە ئۇالردىن قېچىشنى ئىختىيار قىالمسەن؟ ياكى 
ئۈچ كۈنگىچە يۇرتۇڭدا ۋابا بولسۇنمۇ؟ ئەمدى ئويالپ مېنى ئەۋەتكەنگە نېمە جاۋاب بېرىشىمنى 

خىيال قىلىپ توختاتقىن« دېدى.  
14 داۋۇد گادقا: »مېنىڭ چوڭ تەڭلىكىم بار. لېكىن خۇداۋەندىنىڭ قولىغا چۈشەيلى، چۈنكى 

ئۇنىڭ مەرھەمىتى چوڭدۇر. ئىنساننىڭ قولىغا چۈشمىگەيمەن« دېدى.  15 ئۇ ۋاقىت خۇداۋەندە 
ئەتىدىن تارتىپ توختىتىلغان ۋاقىتقىچە ۋابا ئەۋەتتى. داندىن بەرشېباغىچە يەتمىش مىڭ ئادەم 
ئۆلدى.  16 لېكىن پەرىشتە يېرۇسالېمنى خاراب قىلغىلى شەھەر ئۈستىگە قولىنى ئۇزاتقاندا 
خۇداۋەندە باالنى ئەۋەتكىنىگە پۇشايمان قىلىپ، خەلقنى خاراب قىلغان پەرىشتىگە: »ئەمدى 
يەبۇسىي  پەرىشتىسى  ۋاقىت خۇداۋەندىنىڭ  ئۇ  ئېيتتى.  دەپ  يىغقىن«  قولۇڭنى  بولدى. 
ئاراۋنانىڭ خامىنىنىڭ يېنىدا تۇردى.  17 لېكىن داۋۇد خەلقنى ئۇرغان پەرىشتىنى كۆرگەندە 
پادام  خۇداۋەندىگە: »مانا مەن ئۆزۈم خاتا قىلدىم. مەن ئۆزۈم گۇناھ قىلدىم، لېكىن مېنىڭ 
بولغان شۇ خەلق نېمە قىلدى؟ سېنىڭ قولۇڭ مېنىڭ ئۈستۈمگە ۋە ئاتامنىڭ ئۆيى ئۈستىگە 

كۆتۈرۈلسۇن« دېدى.  

 ئاراۋنانىڭ خامىنىدىكى قۇربانگاھ

ئاراۋنانىڭ خامىنىدا  يەبۇسىي  ئۇنىڭغا: »بېرىپ،  داۋۇدنىڭ قېشىغا كېلىپ  18 ئۇ كۈندە گاد 

مۇۋاپىق  سۆزىگە  گادنىڭ  ئېيتتى.  19 داۋۇد  دەپ  ياسىغىن«  قۇربانگاھنى  بىر  خۇداۋەندىگە 
چىقىپ، خۇداۋەندە بۇيرۇغاندەك قىلدى.  20 ئاراۋنا قارىسا، پادىشاھ بىلەن خىزمەتكارلىرىنىڭ 
چۈشۈپ  يەرگە  تۆۋەن  يۈز  ئالدىدا  پادىشاھنىڭ  چىقىپ،  كۆرۈپ  كەلگىنىنى  تەرىپىگە  ئۆز 
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تەزىم قىلدى.  21 ئاراۋنا ئېيتتى: »نېمىشقا پادىشاھ ئۆز قۇلىغا كەلدى.« داۋۇد ئېيتتى: »ۋابا 
بىر  خۇداۋەندىگە  ئاندا  سېتىۋېلىپ،  سەندىن  خاماننى  دەپ،  توختىسۇن  ئارىسىدا  خەلقنىڭ 
ھەرنېمە  پادىشاھ  »خوجام  ئېيتتى:  داۋۇدقا  دېدى.  22 ئاراۋنا  كەلدىم«  ياسىغىلى  قۇربانگاھ 
خالىسا ئېلىپ، قۇربانلىق قىلسۇن. مانا مۇندا كۆيدۈرىدىغان قۇربانلىق ئۈچۈن ئۇيالر بولۇپ، 
ئوتۇن ئۈچۈن خاماننىڭ ئەسۋابلىرى بىلەن ئۇيالرنىڭ بويۇنتۇرۇقلىرى بار.  23 ئەي پادىشاھ، 
ئېيتتى:  يەنە  پادىشاھقا  ئاراۋنا  دەپ  بېرىدۇ«  پادىشاھقا  ئۆزى  ئاراۋنا  ھەممىسىنى  بۇنىڭ 
ئېيتتى:  ئاراۋناغا  پادىشاھ  دېدى.  24 لېكىن  بولسۇن«  رازى  سەندىن  خۇداۋەندە  »تەڭرىڭ 
»سەندىن بۇنى توختىتىلغان نەرختە ئالمىسام، بولمايدۇ. تەڭرىم خۇداۋەندىگە خالىس ئالغان 
نەرسىنى قۇربانلىق قىلمىغايمەن« دېدى. ئاندىن داۋۇد خامان بىلەن ئۇيالرنى ئەللىك شېقەل 
كۆيدۈرىدىغان  ياساپ،  قۇربانگاھنى  بىر  خۇداۋەندىگە  ئاندا  سېتىۋالدى.  25 داۋۇد  كۈمۈشكە 
قۇربانلىق بىلەن شۈكۈر قۇربانلىقىنى كەلتۈردى ۋە خۇداۋەندە يۇرتنىڭ دۇئاسىنى ئاڭالپ، ۋابا 

ئىسرائىلنىڭ ئارىسىدا توختاپ قالدى.  


