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1

ئادەمائتىدىن ئىبراھىمغىچە بولغان نەسەبنامە
 1ئادەم  ،شېت ،ئېنوش  2قېنان ،ماھاالالئەل ،يارەد 3 ،خانوق ،مەتۇشەالھ ،المەك  4نۇھ،
شېم ،خام ،ياپەت.

 5ياپەتنىڭ ئوغۇللىرى :گومەر ،ماگوگ ،ماداي ،ياۋان ،تۇبال ،مەشەك ۋە تىراس ئىدى.
 6گومەرنىڭ ئوغۇللىرى :ئاشكىناز ،رىفات ۋە توگارما ئىدى.
 7ياۋاننىڭ ئوغۇلالر :ئېلىشا ،تارشىش ،كىتتىيالر ۋە دودانىيالر ئىدى.
 8خامنىڭ ئوغۇللىرى :كۇش بىلەن مىسىر ،پۇت بىلەن قانائان ئىدى.
 9كۇشنىڭ ئوغۇللىرى :سېبا ،خاۋىال ،سابتا ،رائاما ۋە سابتىكا ئىدى.
رائامانىڭ ئوغۇللىرى شېبا بىلەن دېدان ئىدى.
 10كۇشتىن نىمرود تۆرەلدى .يەر يۈزىدە جاھانگىرلىك قىلىشنى باشلىغان كىشى
شۇ ئۆزى ئىدى.
 11مىسىردىن لۇدىي بىلەن ئانامىيالر ،لېھابىي بىلەن نافتۇھىيالر،
 12فىلىستىنىيلەرنىڭ ئاتا-بوۋىلىرى بولغان پاتروسىي بىلەن كاسلۇھىيالر
ۋە ھەم كافتورىيالر تۆرەلدى.
 13قانائاندىن تۇنجى ئوغۇل سىدون ۋە خىت 14 ،يەبۇسىي بىلەن ئامورىيالر ،گىرگاشىي بىلەن
خىۋۋىيالر 15 ،ئارقىي بىلەن سىنىيالر 16 ،ئارۋادىيالر ،زېمارىيالر
ۋە خاماتىيالر تۆرەلدى.
 17شېمنىڭ ئوغۇللىرى :ئېالم ،ئاسسۇر ،ئارپاخشاد ،لۇد ،ئاررام ،ئۇز ،ھۇل ،گەتەر ۋە مەشەك
ئىدى.
 18ئارپاخشادتىن شاالھ تۆرەلدى ۋە شاالھتىن ئەبەر تۆرەلدى.
 19لېكىن ئەبەرگە ئىككى ئوغۇل تۇغۇلدى .بىرىنىڭ ئىسمى پەلەگ ئىدى ،چۈنكى ئۇنىڭ
كۈنلىرىدە يەر ئۆزى تەقسىم قىلىندى .ئۇنىڭ بۇرادىرى يوقتان دەپ ئاتالدى.
22
ئېبال،
 20يوقتاندىن :ئالموداد ،شەلەف ،خازارماۋەت ،يېراھ 21 ،ھادورام ،ئۇزال ،دىقال،
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ئابىمائەل ،شېبا 23 ،ئوفىر ،خاۋىال ۋە يوباب تۆرەلدى .شۇ ھەممىسى يوقتاننىڭ ئوغۇللىرى
ئىدى.
 24شېم ،ئارپاخشاد ،شاالھ 25 ،ئەبەر ،پەلەگ ،رائۇ 26 ،سېرۇخ ،ناھور ،تەراھ 27 ،ئابرام ،يەنى
ئىبراھىم.
 28ئىبراھىمنىڭ ئوغۇللىرى ئىسھاق بىلەن ئىسمائىل ئىدى.

ئىسمائىلنىڭ ئەۋالدلىرى
 29بۇالرنىڭ نەسەبنامىسى شۇدۇر :ئىسمائىلنىڭ ئوغۇللىرى بولسا تۇنجى ئوغلى نەبايوت بىلەن قېدار،
ئادبەئەل بىلەن مىبسام ،مىشما بىلەن دۇما 30 ،ماسسا بىلەن خاداد ،تېما بىلەن يېتۇر 31 ،نافىش بىلەن
قېدەما ئىدى .بۇالرنىڭ ئۆزى ئىسمائىلنىڭ ئوغۇللىرى ئىدى.

ئىبراھىمنىڭ كېنىزىكى قېتۇرانىڭ ئەۋالدلىرى
 32ئەمما ئىبراھىمنىڭ كېنىزىكى قېتۇرا تۇغقان ئوغۇللىرى بولسا زىمران بىلەن يوقشان،
مېدان بىلەن مىدىيان ،ئىشباق بىلەن شۇئاھ ئىدى.
يوقشاننىڭ ئوغۇللىرى شېبا بىلەن دېدان ئىدى.
 33مىدىياننىڭ ئوغۇللىرى :ئېفا ،ئېفەر ،خانوق ،ئابىدا ۋە ئەلدائاھ ئىدى .شۇ ھەممىسى
قېتۇرانىڭ ئوغۇللىرى ئىدى.

ئىسھاقنىڭ ئەۋالدلىرى
 34ئىبراھىمدىن ئىسھاق تۆرەلدى
ۋە ئىسھاقنىڭ ئوغۇللىرى ئەساۋ بىلەن ئىسرائىل ئىدى.

ئەساۋنىڭ ئەۋالدلىرى
 35ئەساۋنىڭ ئوغۇللىرى ئېلىفاز بىلەن رېھۇئەل ،يەئۇش ،ياالم ۋە قوراھ ئىدى.
 36ئېلىفازنىڭ ئوغۇللىرى تېمان بىلەن ئومار ،زېفى بىلەن گاتام ،قېناز ،تىمنا ۋە ئامالەك ئىدى.
 37رېھۇئەلنىڭ ئوغۇللىرى ناھات بىلەن زېراھ ،شامما بىلەن مىززا ئىدى.
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سېئىرنىڭ ئەۋالدلىرى

 38سېئىرنىڭ ئوغۇللىرى لوتان ،شوبال ،زىبون ،ئاناھ ،دىشون ،ئەزەر ۋە دىشان ئىدى.
 39لوتاننىڭ ئوغۇللىرى خورى بىلەن ھومام ئىدى .لوتاننىڭ ھەمشىرىسى تىمنا ئىدى.
 40شوبالنىڭ ئوغۇللىرى ئاليان ،ماناھات ،ئېبال ،شېفى ۋە ئونام ئىدى .زىبوننىڭ ئوغۇللىرى
ئاياھ بىلەن ئاناھ ئىدى.
 41ئاناھنىڭ ئوغلى دىشون ئىدى .دىشوننىڭ ئوغۇللىرى خەمران بىلەن ئەشبان ،يىتران بىلەن
كەران ئىدى.
 42ئەزەرنىڭ ئوغۇللىرى بىلھان ،زائاۋان ۋە يائاقان ئىدى .دىشاننىڭ ئوغۇللىرى ئۇز بىلەن ئاران
ئىدى.

ئېدومنىڭ پادىشاھلىرى ۋە ئەمىرلىرى
 43بەنى-ئىسرائىلنىڭ ئۈستىدە ھېچبىر پادىشاھ تېخى سەلتەنەت قىلماستىن ئىلگىرى،
ئېدومنىڭ يۇرتىدا سەلتەنەت قىلغان پادىشاھالر بولسا:
بېئورنىڭ ئوغلى بېال پادىشاھ بولۇپ ،ئۇنىڭ شەھىرى دىنھابا دەپ ئاتالغانىدى.
 44بېال ئۆلگەندە زېراھنىڭ ئوغلى بوزرالىق يوباب ئۇنىڭ ئورنىدا پادىشاھ بولدى.
 45يوباب ئۆلگەندە تېمانىيالرنىڭ يۇرتىدىن بولغان خۇشام ئۇنىڭ ئورنىدا پادىشاھ بولدى.
 46خۇشام ئۆلگەندە موئاب يۇرتىدا مىدىيانىيالرنى ئۇرغان ھاداد بەن-بېداد ئۇنىڭ ئورنىدا
پادىشاھ بولدى .ئۇنىڭ شەھىرى ئاۋىت دەپ ئاتالدى.
 47ھاداد ئۆلگەندە ماسرېقالىق سامال ئۇنىڭ ئورنىدا پادىشاھ بولدى.
 48سامال ئۆلگەندە دەريانىڭ يېنىدىكى رەخوبوتتىن بولغان شائۇل ئۇنىڭ ئورنىدا پادىشاھ
بولدى.
 49شائۇل ئۆلگەندە ئاكبورنىڭ ئوغلى بائال-خانان ئۇنىڭ ئورنىدا پادىشاھ بولدى.
 50بائال-خانان ئۆلگەندە ھاداد ئۇنىڭ ئورنىدا پادىشاھ بولدى .ئۇنىڭ شەھىرىنىڭ ئىسمى پائى
بولۇپ ،خوتۇنى مەھېتابەل دەپ ئاتىلىپ ،مېزاھابنىڭ قىزى بولغان ماترەدنىڭ قىزى ئىدى.
 51لېكىن ھاداد ئۆلگەندىن كېيىن ئېدومنىڭ ئەمىرلىرى بۇالر ،يەنى ئەمىر تىمنا ،ئەمىر ئاليا،
ئەمىر يەتەت 52 ،ئەمىر ئوھولىباما ،ئەمىر ئېال ،ئەمىر پىنون 53 .ئەمىر قېناز ،ئەمىر تېمان،
ئەمىر مىبسار 54 ،ئەمىر ماگدىيەل ۋە ئەمىر ئىرام ئىدى .بۇالر ئېدومنىڭ ئەمىرلىرى ئىدى.
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ئىسرائىلنىڭ ئون ئىككى ئوغۇللىرى

 1ئىسرائىلنىڭ ئوغۇللىرى بۇالر ،يەنى رۇبەن ،شىمون ،الۋىي يەھۇدا ،ئىسساكار ،زەبۇلۇن،
 2دان ،يۈسۈپ ،بەنيامىن نافتالى ،گاد ۋە ئاشەر ئىدى.

يەھۇدانىڭ ئەۋالدلىرى
 3يەھۇدانىڭ ئوغۇللىرى ئېر ،ئونان ۋە شېال ئىدى .بۇ ئۈچ ئوغۇل شۇئانىڭ قىزى بولغان
قانائانلىق خوتۇندىن ئۇنىڭغا تۇغۇلدى .لېكىن يەھۇدانىڭ تۇنجىسى ئېر خۇداۋەندىنىڭ
نەزىرىدە يامان بولغاچ ئۇ ئۇنى ئۆلتۈردى.
 4ئۇنىڭ كېلىنى تامار ئۇنىڭغا پەرەز بىلەن زېراھنى تۇغقاندىن كېيىن يەھۇدانىڭ ھەممە
ئوغۇللىرى بەش بولدى.
 5پەرەزنىڭ ئوغۇللىرى خەزرون بىلەن خامۇل ئىدى.
 6زېراھنىڭ ئوغۇللىرى زىمرى ،ئېتان ،ھېمان ،كالكول ۋە دارا بولۇپ ھەممىسى بەش ئىدى.
 7ئەمما كارمىنىڭ ئوغلى ئاكار ئىدى .ئۇ بولسا مەنئى قىلىنغان ئولجىنى تۇتۇپ خىيانەت
قىلىپ ،ئىسرائىلغا باال كەلتۈرگەنىدى.
 8ئېتاننىڭ ئوغلى ئازاريا ئىدى.
 9خەزرونغا تۇغۇلغان ئوغۇلالر يەراخمىيەل ،رام ۋە كەلۇباي ئىدى.
 10رامدىن ئامىناداب تۆرەلدى ،ئامىنادابتىن بەنى-يەھۇدانىڭ ئەمىرى ناھشۇن تۆرەلدى،
 11ناھشۇندىن سالمون تۆرەلدى ،سالموندىن بوئاز تۆرەلدى،
 12بوئازدىن ئوبەد تۆرەلدى ،ئوبەدتىن يىشاي تۆرەلدى،
14
 13يىشايدىن تۇنجىسى ئېلىياب ،ئىككىنچىسى ئابىناداب ،ئۈچىنچىسى شىما ،تۆتىنچىسى
نەتانەل ،بەشىنچىسى رادداي 15 ،ئالتىنچىسى ئوزەم ۋە يەتتىنچىسى داۋۇد تۆرەلدى.
 16ئۇالرنىڭ ھەمشىرىلىرى زېرۇيا بىلەن ئابىگايىل ئىدى .زېرۇيانىڭ ئوغۇللىرى ئابىساي،
يوئاب ۋە ئاسائەل بولۇپ ئۈچ ئىدى.
 17ئابىگايىل ئاماسانى تۇغدى .ئاماسانىڭ ئاتىسى ئىسمائىللىق يەتەر ئىدى.
 18خەزروننىڭ ئوغلى كالەبكە ئۇنىڭ ئۆز خوتۇنى ئازۇبادىن ۋە ھەم يەرىيوتتىن ئوغۇلالر
تۇغۇلدى .ئازۇبانىڭ ئوغۇللىرى يېشەر ،شوباب ۋە ئاردون ئىدى.
 19ئازۇبا ۋاپات بولغاندىن كېيىن كالەب ئەفراتنى خوتۇنلۇققا ئالدى .شۇ ئۆزى ئۇنىڭغا خۇرنى
تۇغدى 20 .خۇردىن ئۇرى تۆرەلدى ۋە ئۇرىدىن بېزالەل تۆرەلدى.
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 21ئاندىن كېيىن خەزرون ئاتمىش ياشقا كىرگەندە گىلىيادنىڭ ئاتىسى ماكىرنىڭ قىزىنىڭكىگە
كىرىپ ئۇنى خوتۇنلۇققا ئالدى .ئۇ ئۇنىڭغا سەگۇبنى تۇغۇپ بەردى.
 22سەگۇبتىن يائىر تۆرەلدى .شۇ ئۆزىنىڭ گىلىياد يۇرتىدا يىگىرمە ئۈچ شەھىرى بار ئىدى.
 23ئەمما گەشۇرىي بىلەن ئاررامىيالر ئۇالردىن يائىرنىڭ كەنتلىرىنى ۋە قېنات بىلەن تەۋە
زېمىنىدىكى ئاتمىش شەھەرنى ئالدى .بۇالرنىڭ ھەممىسى گىلىيادنىڭ ئاتىسى ماكىرنىڭ
ئوغۇللىرى ئىدى.
 24ئەمما خەزروننىڭ ئۆزى كالەب-ئەفراتادا ۋاپات بولغاندىن كېيىن ئۇنىڭ خوتۇنى ئابىيا
ئۇنىڭغا ئاشخۇرنى تۇغۇپ بەردى .بۇ ئۆزى تەقوئانىڭ ئاتىسى بولدى.
 25خەزروننىڭ تۇنجىسى يەراخمىيەلنىڭ ئوغۇللىرى بولسا تۇنجىسى رام بولۇپ ،ئاندىن بۇنا
بىلەن ئورەن ،ئوزەم بىلەن ئاخىيا دېگەن ئوغۇللىرى بار ئىدى.
 26لېكىن يەراخمىيەلنىڭ ئاتارا دەپ ئاتالغان يەنە بىر خوتۇنى بار ئىدى .ئۇ ئونامنىڭ ئانىسى
ئىدى.
 27يەراخمىيەلنىڭ تۇنجىسى رامنىڭ ئوغۇللىرى مائاز ،يامىن ۋە ئېكەر ئىدى.
 28ئونامنىڭ ئوغۇللىرى شامماي بىلەن يادا ئىدى .شامماينىڭ ئوغۇللىرى ناداب بىلەن ئابىشۇر
ئىدى.
 29ئابىشۇرنىڭ خوتۇنى ئابىگايىل دەپ ئاتىلىپ ،ئۇ ئۇنىڭغا ئاخبان بىلەن مولىدنى تۇغۇپ
بەردى.
31
ئەمما
 30نادابنىڭ ئوغۇللىرى سەلەد بىلەن ئاپپايىم ئىدى .سەلەد باال تاپماي ئۆلدى.
ئاپپايىمنىڭ ئوغلى يىشى ئىدى ،يىشىنىڭ ئوغلى شېشان ئىدى ،شېشاننىڭ ئوغلى ئاخالي
ئىدى.
 32شامماينىڭ بۇرادىرى يادانىڭ ئوغۇللىرى يەتەر بىلەن يوناتان ئىدى .يەتەر باال تاپماي ئۆلدى.
 33لېكىن يوناتاننىڭ ئوغۇللىرى پېلەت بىلەن زازا ئىدى .بۇالر يەراخمىيەلنىڭ ئوغۇللىرى ئىدى.
 34لېكىن شېشاننىڭ ئوغۇللىرى بولماي ،يالغۇز قىزلىرى بار ئىدى .ئەمما شېشاننىڭ يارخا
دېگەن بىر مىسىرلىق قۇلى بار ئىدى 35 .شېشان ئۆز قىزىنى قۇلى يارخاغا خوتۇن قىلىپ
بەردى .ئۇ ئۇنىڭغا ئاتتاينى تۇغۇپ بەردى.
37
 36ئاتتايدىن ناتان تۆرەلدى ،ناتاندىن زاباد تۆرەلدى .زابادتىن ئەفالل تۆرەلدى ،ئەفاللدىن
ئوبەد تۆرەلدى 38 .ئوبەدتىن يېھۇ تۆرەلدى ،يېھۇدىن ئازاريا تۆرەلدى 39 .ئازاريادىن خېلەز
تۆرەلدى ،خېلەزدىن ئەالسا تۆرەلدى 40 .ئەالسادىن سىسماي تۆرەلدى ،سىسمايدىن شاللۇم
تۆرەلدى 41 .شاللۇمدىن يەقاميا تۆرەلدى ۋە يەقاميادىن ئەلىشاما تۆرەلدى.
 42يەراخمىيەلنىڭ بۇرادىرى كالەبنىڭ ئەۋالدلىرى بولسا زىفنىڭ ئاتىسى بولغان ئۇنىڭ تۇنجى
ئوغلى مېشا بىلەن خېبروننىڭ ئاتىسى بولغان مارەشا دېگەننىڭ ئوغۇللىرى ئىدى 43 .خېبروننىڭ
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ئوغۇللىرى قوراھ بىلەن تاپپۇئاھ ،رېقەم بىلەن شېما ئىدى.
 44شېمادىن يورقامنىڭ ئاتىسى رېقەم تۆرەلدى .رېقەمدىن شامماي تۆرەلدى.
 45شامماينىڭ ئوغلى مائون ئىدى ۋە مائون بەيت-زۇرنىڭ ئاتىسى بولدى.
 46كالەبنىڭ كېنىزىكى ئېفا بولسا ھاران ،موسانى ۋە گازەزنى تۇغدى .ھاراندىن گازەز تۆرەلدى.
 47يەداينىڭ ئوغۇللىرى :رەگەم بىلەن يوتام ،گېشان بىلەن پەلەت ،ئېفا بىلەن شائاف ئىدى.
 48ئەمما كالەبنىڭ كېنىزىكى مائاكا شېبەر بىلەن تىرخانانى تۇغدى.
 49ئۇ ھەم مادماننانىڭ ئاتىسى شائافنى ۋە ماكبېنا بىلەن گىبىيانىڭ ئاتىسى شېۋانى تۇغدى.
كالەبنىڭ قىزى ئاكسا ئىدى.
 50كالەبنىڭ ئوغۇللىرى بۇالر ،يەنى ئەفراتانىڭ تۇنجىسى خۇر بىلەن قىريات-يېئارىمنىڭ
ئاتىسى شوبال 51 ،بەيتلەھەمنىڭ ئاتىسى سالما بىلەن بەيت-گادەرنىڭ ئاتىسى خارەف ئىدى.
 52قىريات-يېئارىمنىڭ ئاتىسى شوبالنىڭ ئوغۇللىرى بولسا ھاروئەھ بىلەن ماناخەتىي دېگەن
نەسىلنىڭ يېرىمى ئىدى.
 53لېكىن قىريات-يېئارىمنىڭ نەسىللىرى يەتەرىي بىلەن پۇتىيالر ،زۇماتىي بىلەن مىشرائىيالر
ئىدى .ئۇالردىن زورىي بىلەن ئەشتائولىيالر چىقتى.
 54سالمانىڭ ئوغۇللىرى بەيتلەھەم ،نەتوفاتىي ،ئاتاروت-بەيت-يوئاب بىلەن ماناخەتىي ۋە زورىي
دېگەن نەسىلنىڭ يېرىمى ئىدى.
 55يابېزدا ئولتۇراقلىق كاتىپالرنىڭ نەسىللىرى بولسا تىراتىي ،شىماتىي ۋە سۇكاتىيالر ئىدى .بۇالر
رېكابنىڭ خانىدانىنىڭ ئاتىسى خاماتنىڭ نەسلىدىن بولغان قېنىيالر ئىدى.

3

داۋۇدنىڭ ئەۋالدلىرى

 1خېبروندا داۋۇدقا تۇغۇلغان ئوغۇلالر بۇالر ئىدى :ئۇنىڭ تۇنجىسى ئامنون بولۇپ،
يىزرەئەللىك ئاخىنوئامدىن تۇغۇلدى .ئىككىنچىسى دانىيال بولۇپ ،كارمەللىك
ئابىگايىلدىن تۇغۇلدى 2 .ئۈچىنچىسى ئابشالوم ئىدى .ئۇ ئۆزى گەشۇرنىڭ پادىشاھى
تالماينىڭ قىزى مائاكانىڭ ئوغلى ئىدى .تۆتىنچىسى ئادونىيا بولۇپ ،خاگىتنىڭ ئوغلى ئىدى.
 3بەشىنچىسى شېفاتيا بولۇپ ،ئابىتالنىڭ ئوغلى ئىدى .ئالتىنچىسى يىترېئام بولۇپ ،ئۇنىڭ
خوتۇنى ئەگالدىن تۇغۇلدى 4 .بۇ ئالتەيلەن خېبروندا ئۇنىڭغا تۇغۇلدى .ئاندا ئۇ يەتتە يىل
ئالتە ئاي سەلتەنەت قىلىپ ،يېرۇسالېمدا ئوتتۇز ئۈچ يىل سەلتەنەت قىلدى.
 5يېرۇسالېمدا ئۇنىڭغا تۇغۇلغان ئوغۇلالر شۇ ،يەنى شىما بىلەن شوباب ،ناتان بىلەن سۇاليمان
ئىدى .بۇ تۆتەيلەن ئامىيەلنىڭ قىزى باتشۇئادىن تۇغۇلدى.
8
 6بۇالردىن باشقا يىبخار ،ئەلىشاما ،ئەلىفېلەت 7 ،نوگا ،نېفەگ ،يافىيا ،ئەلىشاما ،ئەليادا ۋە
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ئەلىفېلەت دېگەن توققۇزەيلەن ئۇنىڭغا تۇغۇلدى.
 9بۇالر داۋۇدنىڭ ھەممە ئوغۇللىرى ئىدى .ئەمما كېنىزەكلەر ئۇنىڭغا تۇغقان ئوغۇلالر بۇالردىن
باشقا ئىدى .تامار ئۇالرنىڭ ھەمشىرىسى ئىدى.
 10سۇاليماننىڭ ئوغلى رېھابېئام ئىدى .ئۇنىڭ ئوغلى ئابىيا ،ئۇنىڭ ئوغلى ئاسا ،ئۇنىڭ ئوغلى
يەھوشافات ئىدى 11 .ئۇنىڭ ئوغلى يورام ،ئۇنىڭ ئوغلى ئاخازيا ،ئۇنىڭ ئوغلى يوئاش ئىدى.
 12ئۇنىڭ ئوغلى ئامازيا ،ئۇنىڭ ئوغلى ئازاريا ۋە ئۇنىڭ ئوغلى يوتام ئىدى 13 .ئۇنىڭ ئوغلى
ئاھاز ،ئۇنىڭ ئوغلى خىزقىيا ۋە ئۇنىڭ ئوغلى ماناسسە ئىدى 14 .ئۇنىڭ ئوغلى ئامون ۋە
ئۇنىڭ ئوغلى يوشىيا ئىدى.
 15يوشىيانىڭ ئوغۇللىرى شۇ ،يەنى ئۇنىڭ تۇنجىسى يوخانان بولۇپ ،ئىككىنچىسى يەھوياقىم،
ئۈچىنچىسى زىدقىيا ۋە تۆتىنچىسى شاللۇم ئىدى.
 16يەھوياقىمنىڭ ئوغۇللىرى بولسا ئۇنىڭ ئوغلى يەكونيا بىلەن ئوغلى زىدقىيا ئىدى.
 17يەكونيانىڭ ئوغۇللىرى ئاسسىر بىلەن ئوغلى شاالتىيەل بولۇپ 18 ،مالكىرام ،پەدايا،
شېناززار ،يەقاميا ،ھوشاما ۋە نەدابيا دېگەنلەر ھەم ئۇنىڭ ئوغۇللىرى ئىدى.
 19پەدايانىڭ ئوغۇللىرى زەرۇبابەل بىلەن شىمىي ئىدى .زەرۇبابەلنىڭ ئوغۇللىرى مەشۇلالم
بىلەن خانانيا بولۇپ ،شېلومىت بولسا بۇالرنىڭ ھەمشىرىسى ئىدى 20 .بۇالردىن باشقا خاشۇبا،
ئوخەل ،بەرەكيا ،خاساديا ۋە يۇشاب-خەسەد دېگەن بەشەيلەن ھەم ئۇنىڭ ئوغۇللىرى ئىدى.
 21خانانيانىڭ ئوغۇللىرى :پېالتيا ،يەشايا ،بەنى-رەفايا ،بەنى-ئارنان ،بەنى-ئوباديا ۋە بەنى-
شەكانيا ئىدى.
 22شەكانيانىڭ ئوغلى شەمايا ئىدى .شەمايانىڭ ئوغۇللىرى خاتتۇش ،يىگال ،بارىيا ،نېئاريا ۋە
شافات دېگەن ئالتەيلەن ئىدى.
 23نېئاريانىڭ ئوغۇللىرى ئەليوئېناي ،خىزقىيا ۋە ئازرىقام دېگەن ئۈچەيلەن ئىدى.
 24ئەليوئېناينىڭ ئوغۇللىرى ھوداياھۇ ،ئەلياشىب ،پەاليا ،ئاققۇب ،يوخانان ،دەاليا ۋە ئەنانى
دېگەن يەتتەيلەن ئىدى.

4

يەھۇدانىڭ باشقا ئەۋالدلىرى

 1يەھۇدانىڭ ئوغۇللىرى پەرەز ،خەزرون ،كارمى ،خۇر ۋە شوبال ئىدى.

 2شوبالنىڭ ئوغلى رېئايادىن ياخات تۆرەلدى .ياخاتتىن ئاخۇماي بىلەن الھاد تۆرەلدى .بۇالر
زوراتىيالرنىڭ نەسىللىرى ئىدى.
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 3ئابى-ئېتامنىڭ ئوغۇللىرى شۇ ،يەنى يىزرەئەل ،يىشما ۋە يىدباش بولۇپ ،خازەلەلپونى بولسا
بۇالرنىڭ ھەمشىرىسى ئىدى 4 .بۇالردىن باشقا گەدورنىڭ ئاتىسى پېنىيەل بىلەن خۇشانىڭ
ئاتىسى ئېزەر ھەم ئۇنىڭ ئوغۇللىرى ئىدى .بۇالر ئەفراتانىڭ تۇنجىسى ،يەنى بەيتلەھەمنىڭ
ئاتىسى بولغان خۇرنىڭ ئەۋالدلىرى ئىدى.
 5تەقوئانىڭ ئاتىسى ئاشخۇرنىڭ خېال بىلەن نائارا دەپ ئاتالغان ئىككى خوتۇنى بار ئىدى.
 6نائارا ئۇنىڭغا ئاخۇززام بىلەن خەفەرنى ،تېمەنى بىلەن ئاخاشتارىنى تۇغۇپ بەردى .بۇالر
نائارانىڭ ئوغۇللىرى ئىدى 7 .خېالنىڭ ئوغۇللىرى زەرەت ،زوخار ۋە ئەتنان ئىدى.
 8قوزدىن ئانۇب بىلەن ھازوبېبا تۆرەلىپ ھارۇمنىڭ ئوغلى ئاخارخەلنىڭ نەسىللىرىمۇ ئۇنىڭدىن
پەيدا بولدى.
 9لېكىن يابېز ئۆز بۇرادەرلىرىدىن ئىززەتلىكرەك ئىدى .ئۇنىڭ ئانىسى ئۇنىڭغا يابېز دەپ
ئات قويۇپ« :ئۇنى دەرد بىلەن تۇغدۇم» دەپ ئېيتقانىدى 10 .يابېز ئىسرائىلنىڭ خۇدايىغا
يالۋۇرۇپ« :كاشكى سەن مېنى مۇبارەكلەپ جېنىمنى كەڭرىتىپ ،قولۇڭ بىلەن مېنى يۆلەپ،
مۇھاپىزەت قىلىپ ،ماڭا دەرد يەتكۈزمەي ،ياماندىن مېنى ساقلىساڭ ئىدى» دەپ دۇئا قىلدى.
خۇدا ئۇنىڭغا تىلىگىنىنى بەردى.
 11شۇخانىڭ بۇرادىرى كەلۇبتىن مەخىر تۆرەلدى .بۇ ئۆزى ئەشتوننىڭ ئاتىسى بولدى.
 12ئەشتوندىن بەيت-رافا ،پاسېئاھ ۋە ئىر-ناخاش ئاتىسى بولغان تەخىننا تۆرەلدى ،بۇالر
رېكانىڭ ئادەملىرى ئىدى.
 13قېنازنىڭ ئوغۇللىرى ئوتنىيەل بىلەن سەرايا ئىدى .ئوتنىيەلنىڭ ئوغلى خاتات ئىدى.
 14مېئونوتايدىن ئوفرا تۆرەلدى .سەرايادىن ھۈنەرۋەنلەر بولغان خاراشىمالرنىڭ
جىلغىسىدىكىلەرنىڭ ئاتىسى يوئاب تۆرەلدى.
 15يەفۇننەنىڭ ئوغلى كالەبنىڭ ئوغۇللىرى ئىرۇ ،ئېال ۋە نائام ئىدى .ئېالنىڭ ئوغلى قېناز ئىدى.
 16يەھاللەلەلنىڭ ئوغۇللىرى زىف بىلەن زىفا،تىرېيا بىلەن ئىسرائىل ئىدى.
 17ئەزرانىڭ ئوغۇللىرى يەتەر ،مەرەد ،ئېفەر ۋە يالون ئىدى .مەرەدنىڭ خوتۇنى ھامىلىدار بولۇپ،
مەريەم بىلەن شامماي ۋە ئەشتەموئانىڭ ئاتىسى بولغان يىشباھنى تۇغدى.
 18ئۇنىڭ يەھۇدىيە دېگەن خوتۇنى بولسا گەدورنىڭ ئاتىسى بولغان يارەد ،سوكونىڭ ئاتىسى
بولغان خېبەر ۋە زانوئاھنىڭ ئاتىسى بولغان يەقۇتىيەلنى تۇغدى .مەزكۇرالر بولسا مەرەد
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خوتۇنلۇققا ئېلىپ فىرەۋننىڭ قىزى بولغان بىتيانىڭ ئوغۇللىرى
 19ۋە ناخامنىڭ ھەمشىرىسى بولغان ھودىيا دېگەن خوتۇنىنىڭ ئوغۇللىرى گارمىلىك
قېئىالنىڭ ئاتىسى بىلەن مائاكالىق ئەشتەموئا ئىدى
 20شىموننىڭ ئوغۇللىرى :ئامنون ،رىننا ،بەنخانان ۋە تۇلون ئىدى .يىشىنىڭ ئوغۇللىرى
زوخەت بىلەن بەنزوخەت ئىدى.
 21يەھۇدانىڭ ئوغلى شېالنىڭ ئوغۇللىرى :لېكانىڭ ئاتىسى بولغان ئېر ،مارەشانىڭ ئاتىسى
بولغان الدا ۋە ئاشبېئانىڭ خانىدانىدىن بولۇپ ،نەپىس كاناپ توقۇغۇچىالرنىڭ نەسىللىرى
بولغانالر ئىدى.
 22بۇالردىن باشقا يوقىم ،كوزبانىڭ ئادەملىرى ۋە موئابنىڭ خوجىلىرى بولغان يوئاش بىلەن
ساراف ۋە ھەم ياشخۇبى-لەخەم ئۇنىڭ ئەۋالدلىرى ئىدى ،لېكىن بۇ قەدىمكى ۋاقىتالرنىڭ
زىكرى بولىدۇ 23 .بۇالر كوزىچى بولۇپ نەتايىم بىلەن گەدەرادا ئولتۇرۇپ ،ئاندا پادىشاھنىڭ
قېشىدا تۇرۇپ ،ئۇنىڭغا خىزمەت قىالتتى.

شىموننىڭ ئەۋالدلىرى
 24شىموننىڭ ئوغۇللىرى نىمۇئەل ،يامىن ،يارىب ،زېراھ ۋە شائۇل ئىدى.
 25شائۇلنىڭ ئوغلى شاللۇم ۋە ئۇنىڭ ئوغلى مىبسام ،ئۇنىڭ ئوغلى مىشما ئىدى.
 26مىشمانىڭ ئەۋالدلىرى شۇ ،يەنى ئۇنىڭ ئوغلى خاممۇئەل ،خاممۇئەلنىڭ ئوغلى زاككۇر،
زاككۇرنىڭ ئوغلى شىمىي ئىدى.
 27شىمىينىڭ ئون ئالتە ئوغۇل بىلەن ئالتە قىزى بار ئىدى .ئەمما ئۇنىڭ بۇرادەرلىرىنىڭ
بالىلىرى توال ئەمەس ئىدى .ئۇالرنىڭ نەسلى يەھۇدانىڭ ئەۋالدلىرىدەك ئاۋۇمىدى 28 .ئۇالر
بولسا بەرشېبا ،موالدا ،خازار-شۇئال 29 ،بىلھا ،ئېسەم ،توالد 30 ،بېتۇئەل ،خورماھ ،زىقالغ،
 31بەيت-ماركابوت ،خازار-سۇسىم ،بەيت-بىرىي ۋە شائارايىم دېگەن جايالردا ئولتۇردى.
داۋۇد پادىشاھ بولغان ۋاقتىغىچە ئۇالرنىڭ بۇ شەھەرلىرى بار ئىدى 32 .ئۇالرنىڭ كەنتلىرى:
ئېتام ،ئايىن ،رىممون ،توكەن ۋە ئاشان بولۇپ ،ھەممىسى بەش شەھەر ئىدى 33 .بۇالردىن
باشقا بائالغىچە بۇ شەھەرلەرنىڭ چۆرىسىدىكى ھەممە كەنتلەر ئۇالرنىڭكى ئىدى .ئۇالرنىڭ
ئولتۇرىدىغان جايلىرى شۇ بولۇپ ،ئۇالرنىڭ خاس نەسەبنامىسى ھەم بار ئىدى.
 34بۇالر يەنى مەشوباب ،ياملەك ،يوشا بەن-ئامازيا 35 ،يوئېل ،يېھۇ بەن-يوشىبيا بەن-سەرايا
بەن-ئاسىيەل  36ئەليوئېناي ،يائاقوبا ،يەشوخايا ،ئاسايا ،ئادىيەل ،يەشىمائەل ،بەنايا 37 ،زىزا
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بەن-شىفى بەن-ئاللون بەن-يەدايا بەن-شىمرى بەن-شەمايا  38دېگەنلەر ئۆز خانىدانلىرىنىڭ
چوڭلىرى ئىدى .ئۇالرنىڭ ئەۋالدلىرى ئاتا-بوۋىلىرىدىن تارتىپ توال ئاۋۇدى 39 .ئۇالر ئۆز
ماللىرى ئۈچۈن يايالق ئىزدەپ ،گەدورنىڭ ئاغزىغىچە بېرىپ ،ۋادىنىڭ شەرق تەرىپىگە
ئۆتۈپ 40 ،ئوبدان ئوتلۇق تاپتى .يۇرت كەڭرى بولۇپ تىنچ-ئامانلىق ئىدى ،چۈنكى قەدىمدىن
تارتىپ خامنىڭ خەلقى ئاندا ئولتۇرغانىدى 41 .ئەمما ناملىرى مۇندا پۈتۈلگەنلەر بولسا يەھۇدا
پادىشاھى خىزقىيانىڭ ۋاقتىدا كېلىپ ،ئۇالرنىڭ چېدىرلىرىنى خاراب قىلىپ ،ئاندا تېپىلغان
مائونىيالرنى ئۇرۇپ ،بۇ كۈنگىچە يوق بولغۇدەك خاراب قىلىپ ،ئاندا ئۆز ماللىرى ئۈچۈن
يايالق تاپقاچ ئۇالرنىڭ جايىدا ئولتۇرۇۋالدى.
 42ئۇالردىن ،يەنى بەنى-شىموندىن بەش يۈز ئادەم سېئىرنىڭ تېغىغا چىقتى .يىشىنىڭ
ئوغۇللىرى :پېالتيا ،نېئاريا ،رەفايا ۋە ئۇززىيەل دېگەنلەر ئۇالرنى باشلىدى 43 .ئۇالر
ئامالەكىيلەرنىڭ قۇتۇلۇپ قالغانلىرىنى ئۇرۇپ ،بۇ كۈنگىچە ئاندا ئولتۇرماقتا.

5

رۇبەننىڭ ئەۋالدلىرى

 1ئىسرائىلنىڭ تۇنجىسى رۇبەننىڭ ئوغۇللىرىنىڭ بايانى بۇدۇر :ئۇ ئۇنىڭ تۇنجىسى
بولسىمۇ ،ئاتىسىنىڭ ئورنىنى ناپاك قىلغىنى ئۈچۈن ئۇنىڭ تۇنجىلىق ھەققى
ئىسرائىلنىڭ ئوغلى يۈسۈپنىڭ ئوغۇللىرىغا ئۆتتى .ئەمما يۈسۈپ نەسەبنامىدە تۇنجىدەك
سانالمىدى 2 .يەھۇدا ئۆز بۇرادەرلىرىنىڭ ئارىسىدا چوڭ بولۇپ ،ئەۋالدىدىن ئەمىر چىقسىمۇ،
تۇنجىلىق ھەققى يۈسۈپنىڭكى بولدى.
 3ئىسرائىلنىڭ تۇنجىسى رۇبەننىڭ ئوغۇللىرى :خانوق ،پاللۇ ،خەزرون ۋە كارمى ئىدى.
 4يوئېلنىڭ ئەۋالدلىرى شۇ ،يەنى ئۇنىڭ ئوغلى شەمايا ،شەمايانىڭ ئوغلى گوگ ،گوگنىڭ
ئوغلى شىمىي 5 ،شىمىينىڭ ئوغلى مىكا ،مىكانىڭ ئوغلى رېئايا ،رېئايانىڭ ئوغلى بائال،
 6بائالنىڭ ئوغلى ،يەنى ئاسسۇرنىڭ پادىشاھى تىلگات-پىلنەسەر ئەسىر قىلغان بەئەرا ئىدى.
بەئەرا رۇبەنىيلەرگە باش ئىدى.
 7ئۇنىڭ بۇرادەرلىرىنىڭ نەسىللىرى نەسەبنامىدە پۈتۈلگەندە ئۆز ئەۋالد تارىخىغا مۇۋاپىق
يېزىلىپ ،سەردارى بولغان يەئىيەل بىلەن زەكاريا
 8ۋە بېال بەن-ئازاز بەن-شېما بەن-يوئېل دېگەنلەر پۈتۈلدى .بېال بولسا ئاروئەردە ئولتۇرۇپ
ئۇنىڭ جايلىرى نېبو بىلەن بائال-مېئونغىچە يېتىپ 9 ،شەرق تەرىپىدىكى جايلىرى فىرات
دەرياسىغا ئۇزارغان چۆلنىڭ چېتىگىچە يېتەتتى ،چۈنكى گىلىياد يۇرتىدا ئۇالرنىڭ چوڭ
پادىلىرى بار ئىدى 10 .لېكىن شائۇلنىڭ ۋاقتىدا ئۇالر ھاگرىيالر بىلەن سوقۇشۇپ ،قول ئۈستىدە
بېسىپ ئۆلتۈرۈپ ،گىلىيادنىڭ تامام شەرق تەرىپىدىكى ئۇالرنىڭ ماكانلىرىدا ئولتۇرۇۋالدى.
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 11بەنى-گاد ئۇالرنىڭ ئۇتتۇرىدا سالكاغىچە باشاننىڭ يۇرتىدا ئولتۇردى .ئۇالرنىڭ بېشى
يوئېل بولۇپ ،ئىككىنچىسى شافام ئىدى .يائاناي بىلەن شافات بولسا باشاندا ئولتۇراقلىق
ئىدى.
 13ئۇالرنىڭ بۇرادەرلىرى ئۆز ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق :مىكائەل ،مەشۇلالم،
شېبا ،يوراي ،ياكان ،زىيا ۋە ئەبەر دېگەن يەتتە كىشى ئىدى.
 14بۇالر بەنى-ئابىخايىل بەن-خۇرى بەن-ياروئاھ بەن-گىلىياد بەن-مىكائەل بەن-يەشىشاي
بەن-ياخدو بەن-بۇزنىڭ ئوغۇللىرى ئىدى.
 15ئاخى بەن-ئابدىيەل بەن-گۇنى ئۇالرنىڭ ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ خانىدانىغا باش ئىدى.
 16ئۇالر باشاندىكى گىلىياد بىلەن ئۇنىڭ تەۋە كەنتلىرىدە ماكان تۇتۇپ ،شاروندىكى يايالقالرنىڭ
چەتلىرىگىچە ئولتۇردى 17 .بۇالرنىڭ ھەممىسى يەھۇدا پادىشاھى يوتامنىڭ ۋاقتىدا ۋە
ئىسرائىل پادىشاھى يەروبىئامنىڭ ۋاقتىدا نەسەبنامىدە يېزىلدى.
 18بەنى-رۇبەن ،گادىيالر ۋە ماناسسە قەبىلىسىنىڭ يېرىمى بولسا بۇالرنىڭ جەڭگە اليىق بولۇپ
سىپار بىلەن قىلىچ كۆتۈرۈپ يا تارتىدىغان ئادەملىرى قىرىق تۆت مىڭ يەتتە يۈز ئاتمىش جەڭ
قىلغۇچى ئىدى 19 .ئۇالر ھاگرىيالر ،يېتۇر ،نافىش ۋە نوداب بىلەن سوقۇش قىلدى 20 .ئۇالر
بىلەن سوقۇشقاندا ئۇالر نۇسرەت تاپتى .شۇنداقكى ،ھاگرىيالر ۋە بۇالر بىلەن بولغان ھەممىسى
مەغلۇپ بولۇپ ،ئۇالرنىڭ قولىغا بېرىلدى .ئۇالر جەڭدە خۇداغا پەرياد قىلغاچ ئۇ ئۇالرغا قۇالق
سالدى ،چۈنكى ئۇالر ئۇنىڭغا تايىناتتى 21 .ئۇالر ئۇالرنىڭ ماللىرىنى ئولجا قىلىپ ،ئەللىك
مىڭ تۆگىنى ،ئىككى يۈز ئەللىك مىڭ قوينى ،ئىككى مىڭ ئېشەكنى ۋە يۈز مىڭ ئادەمنى
ئېلىپ كەتتى 22 .چۈنكى جەڭ خۇدانىڭكى بولغاچ توال ئادەم ئۇرۇلۇپ يىقىلدى .ئاندىن ئۇالر
ئەسىرلىكنىڭ ۋاقتىغىچە ئۇالرنىڭ ماكانلىرىدا ئولتۇردى.

ماناسسەنىڭ ئەۋالدلىرى
 23ماناسسەنىڭ يېرىم قەبىلىسىنىڭ ئادەملىرى باشاندىن تارتىپ بائال-خەرمون ،سېنىر ۋە
خەرمون تېغىغىچە ئۇ يۇرتتا ئولتۇرۇپ ئاۋۇدى 24 .ئۆز ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ خانىدانلىرىنىڭ
باشلىرى بۇالر ،يەنى ئېفەر ،يىشى ،ئېلىيەل ،ئازرىيەل ،يىرمىيا ،ھوداۋيا ۋە ياخدىيەل ئىدى .بۇالر
باتۇر ۋە ناملىق ئادەملەر بولۇپ ،ئۆز ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ خانىدانلىرىغا باش ئىدى 25 .لېكىن
ئۇالر بولسا ئۆز ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ خۇدايىغا خىيانەت قىلىپ ۋاپاسىز بولۇپ ،خۇدا ئۇالرنىڭ
ئالدىدىن يوقاتقان يۇرتنىڭ تائىپىلەرنىڭ تەڭرىلىرىگە ئەگىشىپ كەتتى 26 .ئۇنىڭ ئۈچۈن
ئىسرائىلنىڭ خۇدايى ئۆزى ئاسسۇر پادىشاھى پۇلنىڭ روھىنى ۋە ھەم ئاسسۇر پادىشاھى
تىلگات-پىلنەسەرنىڭ روھىنى قوزغاتتى .شۇنداقكى ،بۇالر ئۇالرنى ئەسىر قىلىپ ،رۇبەنىيلەرنى،
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گادىيالرنى ۋە ماناسسە قەبىلىسىنىڭ تەڭرىنى خاالھ ،خابور ،ھارا ۋە گوزان دەرياسىنىڭ يېنىغا
ئېلىپ كەتتى .ئاندا بۇالر بۇ كۈنگىچە تۇرماقتا.

الۋىينىڭ ئەۋالدلىرىدىن باش كاھىن بولغانالرنىڭ نەسەبنامىسى
 27الۋىينىڭ ئوغۇللىرى گەرشون ،قېھات ۋە مەرارى ئىدى.
 28قېھاتنىڭ ئوغۇللىرى ئامرام بىلەن يىزھار ،خېبرون بىلەن ئۇززىيەل ئىدى.
 29ئامرامنىڭ بالىلىرى ھارۇن ،مۇسا ۋە مەريەم ئىدى .ھارۇننىڭ ئوغۇللىرى ناداب بىلەن
ئابىھۇ ،ئېلىئازار بىلەن ئىتامار ئىدى.
 30ئېلىئازاردىن پىنىخاس تۆرەلدى ،پىنىخاستىن ئابىشۇئا تۆرەلدى.
 31ئابىشۇئادىن بۇققى تۆرەلدى .بۇققىدىن ئۇززى تۆرەلدى.
 32ئۇززىدىن زەراخيا تۆرەلدى .زەراخيادىن مەرايوت تۆرەلدى.
 33مەرايوتتىن ئاماريا تۆرەلدى .ئاماريادىن ئاخىتۇب تۆرەلدى.
 34ئاخىتۇبتىن سادوق تۆرەلدى .سادوقتىن ئاخىمائاز تۆرەلدى.
 35ئاخىمائازدىن ئازاريا تۆرەلدى .ئازاريادىن يوخانان تۆرەلدى.
 36يوخاناندىن ئازاريا تۆرەلدى .بۇ ئۆزى سۇاليمان يېرۇسالېمدا ياسىغان
بەيتتە كاھىن ئىدى.
 37ئازاريادىن ئاماريا تۆرەلدى .ئاماريادىن ئاخىتۇب تۆرەلدى.
 38ئاخىتۇبتىن سادوق تۆرەلدى .سادوقتىن شاللۇم تۆرەلدى.
 39شاللۇمدىن خىلقىيا تۆرەلدى .خىلقىيادىن ئازاريا تۆرەلدى.
 40ئازاريادىن سەرايا تۆرەلدى .سەرايادىن يەھوسادىق تۆرەلدى.
 41لېكىن خۇداۋەندە نەبۇكەدنەسەرنىڭ قولى بىللە يەھۇدا بىلەن يېرۇسالېمنىڭ خەلقىنى
ئەسىرلىككە ئېلىپ بارغاندا يەھوسادىق ھەم باردى.

6

الۋىينىڭ باشقا ئەۋالدلىرى

 1الۋىينىڭ ئوغۇللىرى گەرشوم ،قېھات ۋە مەرارى ئىدى.
 2گەرشومنىڭ ئوغۇللىرىنىڭ ئىسىملىرى لىبنى بىلەن شىمىي ئىدى.
 3قېھاتنىڭ ئوغۇللىرى ئامرام بىلەن يىزھار ،خېبرون بىلەن ئۇززىيەل ئىدى.
 4مەرارىنىڭ ئوغۇللىرى ماخلى بىلەن مۇشى ئىدى .ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق
الۋىيالرنىڭ نەسىللىرى شۇ ئىدى.
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 5گەرشومدىن ئۇنىڭ ئوغلى لىبنى تۆرەلدى .لىبنىنىڭ ئوغلى ياخات ،ياخاتنىڭ ئوغلى زىمما،
 6زىممانىڭ ئوغلى يوئاھ ،يوئاھنىڭ ئوغلى ئىددو ،ئىددونىڭ ئوغلى زېراھ ،زېراھنىڭ ئوغلى
ياتراي ئىدى.
 7قېھاتنىڭ ئەۋالدلىرى شۇ ئىدى :قېھاتنىڭ ئوغلى ئامىناداب ،ئامىنادابنىڭ ئوغلى قوراھ،
قوراھنىڭ ئوغلى ئاسسىر 8 ،ئاسسىرنىڭ ئوغلى ئەلقانا ،ئەلقانانىڭ ئوغلى ئابىياساف،
ئابىياسافنىڭ ئوغلى ئاسسىر 9 ،ئاسسىرنىڭ ئوغلى تاخات ،تاخاتنىڭ ئوغلى ئۇرىيەل،
ئۇرىيەلنىڭ ئوغلى ئۇززىيا ۋە ئۇززىيانىڭ ئوغلى شائۇل ئىدى.
 10ئەلقانانىڭ ئوغۇللىرى ئاماساي بىلەن ئاخىموت ئىدى 11 .ئەلقانا توغرىسىدا سۆز
بولسا ئەلقانانىڭ ئەۋالدلىرى شۇ ،يەنى ئۇنىڭ ئوغلى زوفاي ،زوفاينىڭ ئوغلى ناھات،
 12ناھاتنىڭ ئوغلى ئېلىياب ،ئېلىيابنىڭ ئوغلى يەروخام ،يەروخامنىڭ ئوغلى ئەلقانا
ئىدى.
 13سامۇئىلنىڭ ئوغۇللىرى ئۇنىڭ تۇنجىسى ۋاشنى بىلەن ئابىيا ئىدى 14 .مەرارىنىڭ ئەۋالدلىرى
شۇ ،يەنى ماخلى ،ماخلىنىڭ ئوغلى لىبنى ،لىبنىنىڭ ئوغلى شىمىي ،شىمىينىڭ ئوغلى ئۇززا،
ئۇززانىڭ ئوغلى شىما 15 ،شىمانىڭ ئوغلى خاگگىيا ،خاگگىيانىڭ ئوغلى ئاسايا ئىدى.
 16ئە ھدە ساندۇقى ئۈچۈن ماكان تېپىلغاندىن كېيىن داۋۇد خۇداۋەندىنىڭ بەيتىدە شېئىر
ئوقۇشتىن خەۋەر ئالغىلى قويغان كىشىلەر شۇ ئىدى 17 .ئۇالر سۇاليمان خۇداۋەندىنىڭ
بەيتىنى يېرۇسالېمدا ياسىماستا جامائەتنىڭ ئىبادەت چېدىرىنىڭ ئالدىدا شېئىر ئوقۇشنىڭ
خىزمىتىنى قىلىپ ،ئۆز نۆۋىتىگە قاراپ ئىشنى قىلماق ئۈچۈن ئاندا تۇراتتى 18 .ئاندا تۇرغانالر
بىلەن ئوغۇللىرى شۇ ،يەنى :قېھاتىيالرنىڭ ئەۋالدلىرىدىن شېئىر ئوقۇغۇچى ھېمان بەن-يوئېل
بەن-شەمۇئەل  19بەن-ئەلقانا بەن-يەروخام بەن-ئېلىيەل بەن-توئاھ  20بەن-زۇف بەن-ئەلقانا
بەن-ماخات بەن-ئاماساي  21بەن-ئەلقانا بەن-يوئېل بەن-ئازاريا بەن-زەفانيا  22بەن-تاخات
بەن-ئاسسىر بەن-ئابىياساف بەن-قوراھ  23بەن-يىزھار بەن-قېھات بەن-الۋىي بەن-ئىسرائىل
ئىدى.
 24ئۇنىڭ ئوڭ يېنىدا تۇرغان بۇرادىرى ئاساف ،يەنى ئاساف بەن-بەرەكيا بەن-شىما  25بەن-
مىكائەل بەن-بائاسېيا بەن-مالكىيا  26بەن-ئېتنى بەن-زېراھ بەن-ئادايا  27بەن-ئېتان بەن-
زىمما بەن-شىمىي  28بەن-ياخات بەن-گەرشوم بەن-الۋىي ئىدى.
 29ئۇنىڭ چەپ يېنىدا ئۇالرنىڭ بۇرادەرلىرى بولغان بەنى-مەرارىدىن ئېتان بەن-قىشى بەن-
ئابدى بەن-ماللۇك  30بەن-خېسابيا بەن-ئامازيا بەن-خىلقىيا 31 ،بەن-ئامزى بەن-بانى بەن-
شېمەر  32بەن-ماخلى بەن-مۇشى بەن-مەرارى بەن-الۋىي تۇراتتى.
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 33ئۇالرنىڭ بۇرادەرلىرى ،يەنى قالغان الۋىيالر خۇدانىڭ بەيتىنىڭ چېدىرىدىكى باشقا-باشقا
خىزمەت ئۈچۈن تەيىنلەنگەنىدى 34 .لېكىن ھارۇن بىلەن ئوغۇللىرى خۇدانىڭ بەندىسى مۇسا
بۇيرۇغاننىڭ ھەممىسىگە مۇۋاپىق كۆيدۈرمە قۇربانلىقنىڭ قۇربانگاھى بىلەن خۇشبۇي
ئىسرىق قۇربانگاھىدا قۇربانلىق ئۆتكۈزۈپ ،ھەممىدىن مۇقەددەس-خانىدا بارچە ئىشنى
قىلىپ ،ئىسرائىل ئۈچۈن كاپارەت قىالتتى.
 35ھارۇننىڭ ئەۋالدلىرى شۇ ،يەنى ئۇنىڭ ئوغلى ئېلىئازار ،ئېلىئازارنىڭ ئوغلى پىنىخاس،
پىنىخاسنىڭ ئوغلى ئابىشۇئا 36 ،ئابىشۇئانىڭ ئوغلى بۇققى ،بۇققىنىڭ ئوغلى ئۇززى،
ئۇززىنىڭ ئوغلى زەراخيا 37 ،زەراخيانىڭ ئوغلى مەرايوت ،مەرايوتنىڭ ئوغلى ئاماريا ،ئاماريانىڭ
ئوغلى ئاخىتۇب 38 ،ئاخىتۇبنىڭ ئوغلى سادوق ،سادوقنىڭ ئوغلى ئاخىمائاز ئىدى.
 39ئۇالرنىڭ ماكان بىلەن كەنت ۋە تەۋە يەرلىرى بولسا ئاۋۋالقى چەك ھارۇننىڭ ئەۋالدلىرى
بولغان قېھاتىيالرنىڭ خانىدانىغا چىقىپ ،ئۇالرنىڭ ئۆزىگە  40يەھۇدا يۇرتىدىكى خېبرون
بىلەن چۆرىسىدىكى تەۋە يەرلىرى بېرىلدى 41 .لېكىن شەھەرنىڭ ئېتىز يەر بىلەن كەنتلىرى
بولسا يەفۇننەنىڭ ئوغلى كالەبكە بېرىلدى 42 .ھارۇننىڭ ئەۋالدلىرىغا پاناھ شەھىرى خېبرون
بىلەن لىبنا ۋە تەۋە يەرلىرى ،ياتتىر بىلەن ئەشتەموئا ۋە تەۋە يەرلىرى 43 ،خىلەن بىلەن تەۋە
يەرلىرى ،دېبىر بىلەن تەۋە يەرلىرى 44 ،ئاشان بىلەن تەۋە يەرلىرى ۋە بەيت-شەمەش بىلەن تەۋە
يەرلىرى بېرىلىپ،
 45بەنيامىن قەبىلىسىنىڭ يۇرتىدا گېبا بىلەن تەۋە يەرلىرى ،ئالېمەت بىلەن تەۋە يەرلىرى،
ئاناتوت بىلەن تەۋە يەرلىرىمۇ ئۇالرغا بېرىلدى .ئۇالرنىڭ خانىدانلىرىنىڭ سانىغا مۇۋاپىق
ھەممە شەھەرلىرى ئون ئۈچ ئىدى.
 46قېھاتنىڭ قالغان ئەۋالدلىرىغا بىر قەبىلىنىڭ يېرىم تەگكىنى بولۇپ ،ماناسسەنىڭ يېرىم
قەبىلىسىگە تەگكەن يۇرتتا چەك تاشالش بىلەن ئون شەھەر بېرىلدى.
 47گەرشومنىڭ ئەۋالدلىرىغا ئۇالرنىڭ خانىدانلىرىنىڭ سانىغا مۇۋاپىق ئىسساكار
قەبىلىسىنىڭ ،ئاشەر قەبىلىسىنىڭ ۋە نافتالى قەبىلىسىنىڭ يۇرتلىرىدا ۋە ھەم ماناسسەنىڭ
باشاندىكى يۇرتىدا ئون ئۈچ شەھەر بېرىلدى.
 48مەرارىنىڭ ئەۋالدلىرىغا خانىدانلىرىنىڭ سانىغا مۇۋاپىق رۇبەن قەبىلىسىنىڭ ،گاد
قەبىلىسىنىڭ ۋە زەبۇلۇن قەبىلىسىنىڭ يۇرتلىرىدا چەك تاشالش بىلەن ئون ئىككى شەھەر
بېرىلدى.
50
 49بەنى-ئىسرائىل بولسا الۋىيالرغا بۇ شەھەرلەر بىلەن تەۋە يەرلىرىنى بەردى .ئۇالر چەك
تاشالش بىلەن ئۇالرغا بەنى-يەھۇدانىڭ قەبىلىسىنىڭ ،بەنى-شىموننىڭ قەبىلىسىنىڭ ۋە بەنى-
بەنيامىننىڭ قەبىلىسىنىڭ يۇرتلىرىدا ئىسىملىرى زىكىر قىلىنغان مەزكۇر شەھەرلەرنى بەردى.
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 51قېھاتنىڭ ئەۋالدلىرىنىڭ بەزى خانىدانلىرىغا ئەفرائىم قەبىلىسىنىڭ يۇرتىدا بۇ شەھەرلەر
بىلەن تەۋە يەرلىرى بېرىلدى 52 ،يەنى ئەفرائىمنىڭ تاغلىرىدىكى شەكەم بىلەن تەۋە يەرلىرى ۋە
گېزەر بىلەن تەۋە يەرلىرى ئۇالرغا بېرىلدى .بۇالر پاناھ شەھەرلىرى ئىدى 53 .ۋە ھەم يوقمېئام
بىلەن تەۋە يەرلىرى ،بەيت-خورون بىلەن تەۋە يەرلىرى 54 ،ئايالون بىلەن تەۋە يەرلىرى ،گات-
رىممون بىلەن تەۋە يەرلىرى  55ۋە ماناسسەنىڭ يېرىم قەبىلىسىنىڭ يۇرتىدا ئانەر بىلەن تەۋە
يەرلىرى ،بىلئام بىلەن تەۋە يەرلىرى دېگەننىڭ ھەممىسى قېھاتنىڭ ئەۋالدلىرىنىڭ قالغان
خانىدانلىرىغا بېرىلدى.
 56گەرشومنىڭ ئەۋالدلىرىغا ماناسسەنىڭ يېرىم قەبىلىسى بولغان نەسىلنىڭ يۇرتىدا باشاندىكى
گوالن بىلەن تەۋە يەرلىرى ۋە ئاشتاروت بىلەن تەۋە يەرلىرى 57 ،ئىسساكار قەبىلىسىنىڭ يۇرتىدا
قادېش بىلەن تەۋە يەرلىرى ،دابېرات بىلەن تەۋە يەرلىرى 58 ،راموت بىلەن تەۋە يەرلىرى ۋە ئانىم
بىلەن تەۋە يەرلىرى 59 ،ئاشەر قەبىلىسىنىڭ يۇرتىدا مىشال بىلەن تەۋە يەرلىرى ،ئابدون بىلەن
تەۋە يەرلىرى 60 ،خۇققوق بىلەن تەۋە يەرلىرى ۋە رەخوب بىلەن تەۋە يەرلىرى  61نافتالى
قەبىلىسىنىڭ يۇرتىدا گالىلىيەدىكى قادېش بىلەن تەۋە يەرلىرى ،خاممون بىلەن تەۋە يەرلىرى
ۋە قىرياتايىم بىلەن تەۋە يەرلىرى بېرىلدى.
 62مەرارىنىڭ قالغان ئەۋالدلىرىغا زەبۇلۇن قەبىلىسىنىڭ يۇرتىدا رىممونو بىلەن تەۋە يەرلىرى،
تابور بىلەن تەۋە يەرلىرى  63ۋە يېرىخونىڭ ئۇتتۇرىدا ئىئورداننىڭ ئۇ بىر تەرىپىدە ،يەنى
ئىئورداننىڭ شەرق تەرىپىدە رۇبەن قەبىلىسىنىڭ يۇرتىدا چۆلدە بولغان بېزەر بىلەن تەۋە
يەرلىرى ،ياھسا بىلەن تەۋە يەرلىرى 64 ،قادېموت بىلەن تەۋە يەرلىرى ۋە مېفائات بىلەن تەۋە
يەرلىرى 65 ،گاد قەبىلىسىنىڭ يۇرتىدا گىلىيادتىكى راموت بىلەن تەۋە يەرلىرى ،ماخانائىم
بىلەن تەۋە يەرلىرى 66 ،خېشبون بىلەن تەۋە يەرلىرى ۋە يازەر بىلەن تەۋە يەرلىرى بېرىلدى.

7

باشقا قابىلىلەرنىڭ ئەۋالدلىرى

 1ئىسساكارنىڭ ئوغۇللىرى توالھ ،پۇۋا ،ياشۇب ۋە شىمرون دەپ ئاتىلىپ ،تۆت ئىدى.
 2توالھنىڭ ئوغۇللىرى ئۇززى ،رەفايا ،يەرىيەل ،ياخماي ،يىبسام ۋە شەمۇئەل دەپ ئاتىلىپ،
ئاتىسى توالھنىڭ خانىدانىغا باش بولۇپ ،ئۆز نەسىللىرىنىڭ ئارىسىدا باتۇر جەڭ قىلغۇچى
ئىدى .داۋۇدنىڭ كۈنلىرىدە ئۇالرنىڭ سانى يىگىرمە ئىككى مىڭ ئالتە يۈز ئىدى.
 3ئۇززىنىڭ ئوغلى يىزراخيا ئىدى .يىزراخيانىڭ ئوغۇللىرى مىكائەل ،ئوباديا ،يوئېل ،يىشىيا
دەپ ئاتىلىپ ،بەش بولۇپ ھەممىسى سەردار ئىدى 4 .ئۇالرنىڭ كەينىدىن ئۆز نەسىل بىلەن
ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ خانىدانلىرىدىن بولۇپ ،سانى ئوتتۇز ئالتە مىڭ بولغان جەڭ ئەسكىرى
ئەگىشەتتى .چۈنكى ئۇالرنىڭ توال خوتۇن بىلەن بالىلىرى بار ئىدى 5 .ئىسساكارنىڭ ھەممە
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نەسىللىرىدىن بولغان بۇرادەرلىرى باتۇر جەڭ قىلغۇچى بولۇپ ،نەسەبنامىدە يېزىلغانالرنىڭ
سانى سەكسەن يەتتە مىڭ ئىدى.
 6بەنيامىننىڭ ئوغۇللىرى بېال ،بېكەر ۋە يەدىائەل دەپ ئاتىلىپ ،ئۈچ ئىدى.
 7بېالنىڭ ئوغۇللىرى ئەزبون ،ئۇززى ،ئۇززىيەل ،يەرىموت ۋە ئېرى دەپ ئاتىلىپ ،بەش بولۇپ،
ئۆز ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ خانىدانلىرىغا باش بولۇپ ،باتۇر جەڭ قىلغۇچى بولۇپ ،نەسەبنامىدە
يېزىلغانالرنىڭ سانى يىگىرمە ئىككى مىڭ ئوتتۇز تۆت ئىدى.
 8بېكەرنىڭ ئوغۇللىرى زەمىرا ،يوئاش ،ئېلىيەزەر ،ئەليوئېناي ،ئومرى ،يەرىموت ،ئابىيا،
ئاناتوت ۋە ئالېمەت ئىدى .بۇالرنىڭ ھەممىسى بېكەرنىڭ ئوغۇللىرى ئىدى 9 .ئۇالر ئۆز ئاتا-
بوۋىلىرىنىڭ خانىدانلىرىغا باش بولۇپ ،باتۇر جەڭ قىلغۇچى بولۇپ ،ئۆز نەسىللىرىگە مۇۋاپىق
نەسەبنامىدە يېزىلغانالرنىڭ سانى يىگىرمە مىڭ ئىككى يۈز ئىدى.
 10يەدىائەلنىڭ ئوغلى بىلھان ئىدى .بىلھاننىڭ ئوغۇللىرى يېئۇش ،بەنيامىن ،ئېھۇد ،كېنائانا،
زېتان ،تارشىش ۋە ئاخىشاخار ئىدى 11 .يەدىائەلنىڭ بۇ ھەممە ئوغۇللىرى ئۆز ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ
خانىدانلىرىغا باش بولۇپ ،باتۇر جەڭ قىلغۇچى بولۇپ ،سانى ئون يەتتە مىڭ ئىككى يۈز ئىدى.
 12شۇپپىم بىلەن خۇپپىم ئېرنىڭ ئوغۇللىرى ئىدى ،لېكىن خۇشىم ئاخەرنىڭ ئوغلى ئىدى.
 13نافتالىنىڭ ئوغۇللىرى ياخسىيەل بىلەن گۇنى ،يېسەر بىلەن شاللۇم ئىدى .بۇالر بىلھانىڭ
ئەۋالدلىرى ئىدى.
 14ماناسسەنىڭ ئوغۇللىرى ئۇنىڭ خوتۇنى تۇغقان ئىسرائىل ۋە ئۇنىڭ ئاررامىي كېنىزىكى
تۇغقان گىلىيادنىڭ ئاتىسى ماكىر ئىدى.
 15ماكىر ئۆزى خۇپپىم بىلەن شۇپپىمنىڭ ھەمشىرىسى مائاكانى خوتۇنلۇققا ئالدى .بۇ
نەسىلنىڭ باشقىسىنىڭ ئىسمى زېلوفخاد ئىدى .زېلوفخادنىڭ پەقەت قىزلىرى بار ئىدى.
 16ماكىرنىڭ خوتۇنى مائاكا بىر ئوغۇل تۇغۇپ ،ئۇنى پەرەش دەپ ئاتىدى .ئۇنىڭ بۇرادەرنىڭ
ئىسمى شەرەش ئىدى .ئۇنىڭ ئوغۇللىرى ئۇالم بىلەن رېقەم ئىدى،
 17ئۇالمنىڭ ئوغلى بېدان ئىدى .بۇالر گىلىياد بەن-ماكىر بەن-ماناسسەنىڭ ئوغۇللىرى ئىدى.
 18ئۇنىڭ ھەمشىرىسى ھاممولەكەت ئىدى .ئۇ ئۆزى ئىشھود ،ئابىئېزەر ۋە ماخالنى تۇغدى.
 19شەمىدانىڭ ئوغۇللىرى ئاخيان بىلەن شېكەم ،لىقخى بىلەن ئانىيام ئىدى.
 20ئەفرائىمنىڭ ئوغۇللىرى شۇتىالھ بىلەن بەرەد ئىدى .بەرەدنىڭ ئوغۇل تاخات ،تاخاتنىڭ
ئوغلى ئەالدا ،ئەالدانىڭ ئوغلى تاخات 21 ،تاخاتنىڭ ئوغلى زاباد ،زابادنىڭ ئوغلى شۇتىالھ
ئىدى .يۇرتتا تۇغۇلغان گات ئادەملىرى بولسا« :بىزنىڭ ماللىرىمىزنى ئېلىپ كەتكىلى چۈشۈپ
كېلىپ ئىكەنلەر» دەپ ئۆلتۈرگەن ئېزەر بىلەن ئەالد ھەم ئۇنىڭ ئوغۇللىرى ئىدى.
 22ئۇالرنىڭ ئاتىسى ئەفرائىم ئۇزۇن ۋاقىتقىچە ماتەم تۇتتى ۋە ئۇنىڭ بۇرادەرلىرى ئۇنىڭغا
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تەسەللى بەرگىلى قېشىغا كەلدى 23 .ئەمما ئۇ ئۆز خوتۇنىنىڭكىگە كىرسە ،بۇ ھامىلىدار
بولۇپ ،بىر ئوغۇل تۇغدى .ئەفرائىم ئۆز ئۆيىگە كەلگەن باال ئۈچۈن ئۇنى بەرىيا دەپ ئاتىدى.
 24ئۇنىڭ قىزى شېرا ئىدى .بۇ ئۆزى ئاستىن بىلەن ئۈستۈن بەيت-خوروننى بىنا ۋە ئۇززەن-
شېرانىمۇ بىنا قىلغان.
 25بەرىيانىڭ ئوغلى رېفا بولۇپ ،رېفانىڭ ئوغۇللىرى رەشەف بىلەن تېالخ ئىدى .تېالخنىڭ ئوغلى
تاخان 26 ،تاخاننىڭ ئوغلى الدان ،الداننىڭ ئوغلى ئاممىھۇد ،ئاممىھۇدنىڭ ئوغلى ئەلىشاما،
 27ئەلىشامانىڭ ئوغلى نۇن ،نۇننىڭ ئوغلى يەشۇئا ئىدى.
 28ئۇالرنىڭ مۈلۈك بىلەن ئولتۇرىدىغان يەرلىرى :گازا بىلەن كەنتلىرىگە يېتىپ ،بەيتەل بىلەن
كەنتلىرى ئۇالرنىڭكى بولۇپ ،شەرق تەرىپىدە نائاران ،غەرب تەرىپىدە گېزەر بىلەن كەنتلىرى،
شەكەم بىلەن كەنتلىرى ئۇالرنىڭكى ئىدى 29 .لېكىن بەيت-شېئان بىلەن كەنتلىرى ،تائاناك
بىلەن كەنتلىرى ،مەگىددو بىلەن كەنتلىرى ۋە دور بىلەن كەنتلىرى ماناسسەنىڭ ئەۋالدلىرىغا
قارىدى .ئاندا ئىسرائىلنىڭ ئوغلى يۈسۈپنىڭ بالىلىرى ئولتۇراتتى.
 30ئاشەرنىڭ ئوغۇللىرى يىمنا بىلەن يىشۋا ،يىشۋى بىلەن بەرىيا ئىدى .ئۇالرنىڭ ھەمشىرىسى
سېراخ ئىدى.
 31بەرىيانىڭ ئوغۇللىرى خېبەر بىلەن مالكىيەل ئىدى .ئۇ بىرزاۋىتنىڭ ئاتىسى ئىدى.
 32خېبەردىن يافلەت ،شومەر ۋە خوتام بىلەن ئۇالرنىڭ ھەمشىرىسى شۇئا تۆرەلدى 33 .يافلەتنىڭ
ئوغۇللىرى پاساك ،بىمھال ۋە ئاشۋات ئىدى .بۇالر يافلەتنىڭ ئوغۇللىرى ئىدى.
 34شېمەرنىڭ ئوغۇللىرى ئاخى بىلەن روھگا ،يەخۇببا بىلەن ئاررام ئىدى.
 35ئۇنىڭ بۇرادىرى ھېلەمنىڭ ئوغۇللىرى زوفاھ ،يىمنە ،شەلەش ۋە ئامال ئىدى.
 36زوفاھنىڭ ئوغۇللىرى :سوئاھ ،خارنەفەر ،شۇئال ،بېرى ،يىمرا 37 ،بېزەر ،ھود ،شامما ،شىلشا،
يىتران ۋە بەئەرا دېگەنلەر ئىدى.
 38يەتەرنىڭ ئوغۇللىرى يەفۇننە ،پىسپا ۋە ئارا ئىدى.
 39ئۇلالنىڭ ئوغۇللىرى ئاراھ ،خاننىيەل ۋە رىزيا ئىدى.
 40بۇالرنىڭ ھەممىسى ئاشەرنىڭ ئەۋالدلىرى بولۇپ ،ئۆز ئاتىلىرىنىڭ خانىدانلىرىغا باش
ئىدى .ئۇالر خىللىنىپ ،باتۇر جەڭ قىلغۇچى بولۇپ ،سەردارالرنىڭ ئارىسىدا ئەمىرلەر ئىدى.
نەسەبنامىدە يېزىلىپ ،جەڭ بىلەن سوقۇشقا يارىغۇدەك بولغانالرنىڭ سانى يىگىرمە ئالتە مىڭ
ئادەم ئىدى.

8

 1بەنيامىندىن ئۇنىڭ تۇنجىسى بېال ،ئىككىنچىسى ئاشبەل ،ئۈچىنچىسى ئاخراخ،
 2تۆتىنچىسى نوخا ۋە بەشىنچىسى رافا تۆرەلدى.
 3بېالنىڭ ئوغۇللىرى :ئاددار ،گېرا ،ئابىھۇد  4ئابىشۇئا ،نائامان ،ئاخوخ 5 ،گېرا ،شېپۇپان ۋە
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خۇرام دېگەنلەر ئىدى.
 6ئېخۇدنىڭ ئەۋالدلىرى شۇ ئىدى .گېبادا ئولتۇرۇپ ماناھاتقا كۆچۈرۈلگەنلەرنىڭ ئاتا-
بوۋىلىرىنىڭ خانىدانلىرىغا باش بولغانالر بولسا:
 7نائامان بىلەن ئاخىيا ئىدى .گېرا ئۆزى ئۇالرنى كۆچۈردى.
 8شاخارايىمنىڭ ئۆزى خۇشىم بىلەن بائارا دېگەن ئۆز خوتۇنلىرىنى قويۇپ بەرگەندىن كېيىن
ئۇنىڭدىن موئابنىڭ يۇرتىدا بالىالر تۆرەلدى.
10
 9ئۇ ئۇنىڭ ئۆز خوتۇنى خودەشتىن يوباب ،زىبيا ،مېشا ،مالكام ،يېئۇز ،شوبيا ۋە مىرما
دېگەنلەرنى تاپتى .ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ خانىدانلىرىغا باش بولغان ئوغۇللىرى شۇ ئىدى.
 11بۇنىڭدىن باشقا ئۇ ئۆزى خۇشىم دېگەن خوتۇندىن ئابىتۇب بىلەن ئەلپائالنى تاپتى.
 12ئەلپائالنىڭ ئوغۇللىرى ئەبەر ،مىشام ۋە شېمەر ئىدى .ئۇ ئۆزى ئونونى ۋە لود بىلەن
كەنتلىرىنى بىنا قىلدى 13 .بەرىيا ۋە شېما ئايالوندا ئولتۇرغۇچىالرنىڭ ئارىسىدا ئاتا-
بوۋىلىرىنىڭ خانىدانلىرىغا باش بولۇپ ،گاتنىڭ خەلقىنى قاچۇردى.
16
 14شۇالردىن باشقا ئاخىيو ،شاشاق ،يەرىموت 15 ،زېباديا ،ئاراد ،ئېدەر ،مىكائەل ،يىشپا ۋە
يوخا دېگەنلەر بەرىيانىڭ ئوغۇللىرى ئىدى.
 17زېباديا مەشۇلالم ،خىزكى ،خېبەر 18 ،يىشمەراي ،يىزلىيا ۋە يوباب دېگەنلەر ئەلپائالنىڭ
ئوغۇللىرى ئىدى.
21
20
 19ياقىم ،زىكرى ،زەبەدىي ،ئەلىيېناي ،زىلتاي ،ئېلىيەل ،ئادايا ،بەرايا ۋە شىمرات دېگەنلەر
شىمىينىڭ ئوغۇللىرى ئىدى.
25
24
23
 22يىشپان ،ئەبەر ،ئېلىيەل ،ئابدون ،زىكرى ،خانان ،خانانيا ،ئېالم ،ئانتوتىيا ،يىفدەيا
ۋە پېنىيەل دېگەنلەر شاشاقنىڭ ئوغۇللىرى ئىدى.
 26شامشەراي ،شەخاريا ،ئاتاليا 27 ،يائارەشيا ،ئېلىيا ۋە زىكرى دېگەنلەر يەروخامنىڭ ئوغۇللىرى
ئىدى.
 28بۇالر ئۆز ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ خانىدانلىرىغا باش ئىدى .ئۇالر ھەم ئۆز نەسىللىرىگە باش بولۇپ،
ئۆزى يېرۇسالېمدا ئولتۇردى.

شائۇلنىڭ تۇغقانلىرى
 29گىبىيوندا گىبىيوننىڭ ئاتىسى ئولتۇراتتى .ئۇنىڭ خوتۇنىنىڭ ئىسمى مائاكا ئىدى.
 30ئۇنىڭ تۇنجى ئوغلى ئابدون دەپ ئاتىلىپ ،تىر ،قىس ،بائال ،ناداب  31گەدور ،ئاخىيو ۋە
زېكەر دېگەنلەر ھەم ئۇنىڭ ئوغۇللىرى ئىدى.
 32مىقلوتتىن شىما تۆرەلدى .ئۇالر ھەم ئۆز بۇرادەرلىرى بىلەن يېرۇسالېمدا بۇرادەرلىرىنىڭ
ئۇتتۇرىدا ئولتۇراتتى.
 33نەردىن قىس تۆرەلدى .قىسدىن شائۇل تۆرەلدى .شائۇلدىن يوناتان ،مەلكىشۇئا ،ئابىناداب
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ۋە ئەشبائال تۆرەلدى.
 34يوناتاننىڭ ئوغلى مەرىببائال ئىدى .مەرىببائالدىن مىكا تۆرەلدى.
 35مىكانىڭ ئوغۇللىرى پىتون ،مەلەك ،تارېيا ۋە ئاھاز ئىدى.
 36ئاھازتىن يەھوئاددا تۆرەلدى .يەھوئاددادىن ئالېمەت ،ئازماۋەت ۋە زىمرى تۆرەلدى .زىمرىدىن
موسا تۆرەلدى.
 37موسادىن بىنېئا تۆرەلدى .ئۇنىڭ ئوغلى رافا بولۇپ ،رافانىڭ ئوغلى ئەالسا بولۇپ ،ئەالسانىڭ
ئوغلى ئازەل ئىدى.
 38ئازەلنىڭ ئالتە ئوغلى بار ئىدى .ئۇالرنىڭ ئىسىملىرى :ئازرىقام ،بوكەرۇ ،يىسمائەل ،شېئاريا،
ئوباديا ۋە خانان ئىدى .بۇالرنىڭ ھەممىسى ئازەلنىڭ ئوغۇللىرى ئىدى.
 39ئۇنىڭ بۇرادىرى ئەشەكنىڭ ئوغۇللىرى بۇ ،يەنى تۇنجىسى ئۇالم ،ئىككىنچىسى يەئۇش ۋە
ئۈچىنچىسى ئەلىفېلەت ئىدى.
 40ئۇالمنىڭ ئوغۇللىرى باتۇر جەڭ قىلغۇچى بولۇپ ،يا ئېتىشقا ئۇستا ئىدى .ئۇالرنىڭ توال
ئوغۇل بىلەن نەۋرىلىرى بولۇپ ،سانى يۈز ئەللىك ئىدى .بۇالرنىڭ ھەممىسى بەنيامىننىڭ
ئەۋالدلىرى ئىدى.

9

يېرۇسالېمنىڭ خەلقى

 1ئىسرائىلنىڭ ھەممىسى نەسەبنامىدە يېزىلىپ ،ئىسرائىل پادىشاھلىرىنىڭ كىتابىدا
پۈتۈلدى .يەھۇدا بولسا ئۆز بىۋاپالىقى ئۈچۈن ئەسىر بولۇپ ،بابىلغا كۆچۈرۈلدى.
 2بىرىنچى بولۇپ قايتىپ كېلىپ ،ئۆز يۇرت بىلەن شەھەرلىرىدە ماكانالشقانالرنىڭ ئۆزى ئاۋام
ئىسرائىلىيالر ،كاھىنالر ،الۋىيالر ۋە بەيتنىڭ خىزمەتكارلىرى ئىدى.
 3يېرۇسالېمدا بەنى-يەھۇدادىن ،بەنى-بەنيامىندىن ،بەنى-ئەفرائىمدىن ۋە بەنى-ماناسسەدىن
كىشىلەر ئولتۇردى 4 ،يەنى يەھۇدانىڭ ئوغلى پەرەزنىڭ ئەۋالدلىرىدىن بولغان ئۇتاي بەن-
ئاممىھۇد بەن-ئومرى بەن-ئىمرى بەن-بانى 5 ،شىلونىيالردىن تۇنجى بولغان ئاسايا بىلەن
ئوغۇللىرى 6 ،زېراھنىڭ ئەۋالدلىرىدىن يېئۇئەل بىلەن بۇرادەرلىرى ،يەنى ئالتە يۈز توقسان
كىشى،
 7بەنيامىننىڭ ئەۋالدلىرىدىن ساللۇ بەن-مەشۇلالم بەن-ھوداۋيا بەن-ھاسەنۇئا ئاندا ئولتۇردى.
 8بۇنىڭدىن باشقا يەروخامنىڭ ئوغلى يىبنىيا ۋە ئېال بەن-ئۇززى بەن-مىكرى بىلەن مەشۇلالم
بەن-شېفاتيا بەن-رېھۇئەل بەن-يىبنىيا 9 ،ۋە سانى توققۇز يۈز ئەللىك ئالتە بولۇپ نەسەبنامىدە
ئۆز نەسىللىرىگە مۇۋاپىق يېزىلغان بۇرادەرلىرى ھەم يېرۇسالېمدا ئولتۇراقلىق ئىدى .بۇالرنىڭ
ھەممىسى ئۆز ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ خانىدانلىرىنىڭ چوڭى بولۇپ ،ھەربىرى ئۆز خانىدانىغا باش
ئىدى.
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 10كاھىنالردىن :خۇدانىڭ بەيتىدە باش بولغان يەدايا ،يەھويارىب ،ياكىن  11ۋە ھەم ئازاريا
بەن-خىلقىيا بەن-مەشۇلالم بەن-سادوق بەن-مەرايوت بەن-ئاخىتۇب 12 ،ۋە ھەم ئادايا بەن-
يەروخام بەن-پاشخۇر بەن-مالكىيا ۋە ھەم ماساي بەن-ئادىيەل بەن-ياخزېرا بەن-مەشۇلالم
بەن-مەشىللېمىت بەن-ئىممەر  13ۋە ھەم خۇدانىڭ بەيتىدىكى خىزمەتنىڭ ئىشىنى قىلغىلى
ياراپ ئۆز ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ خانىدانلىرىغا باش بولۇپ ،سانى بىر مىڭ يەتتە يۈز ئاتمىش بولغان
بۇرادەرلىرى يېرۇسالېمدا ئولتۇراقلىق ئىدى.
 14الۋىيالردىن شۇ ،يەنى مەرارىنىڭ ئەۋالدلىرىدىن بولغان شەمايا بەن-خاششۇب بەن-ئازرىقام
بەن-خېسابيا  15ۋە باكباققار ،خەرەش ،گاالل ،ماتتانيا بەن-مىكا بەن-زىكرى بەن-ئاساف،
 16ئوباديا بەن-شەمايا بەن-گاالل بەن-يەدۇتۇن ۋە بەرەكيا بەن-ئاسا بەن-ئەلقانا يېرۇسالېمدا
ئولتۇردى .ئەلقانا ئۆزى نەتوفاتلىقالرنىڭ كەنتلىرىدە ئولتۇراقلىق ئىدى.
 17شاللۇم ،ئاققۇب ،تالمون ،ئاخىمان بىلەن بۇرادەرلىرى دەرۋازىۋەن ئىدى .لېكىن شاللۇم
باش ئىدى 18 .ئۇالر بۇ ۋاقىتقىچە شەرق تەرىپىدە پادىشاھنىڭ دەرۋازىسىدا خىزمەت
قىلىپ تۇرماقتا .بۇالر الۋىيالرنىڭ چېدىرگاھىدا دەرۋازىۋەن ئىدى 19 .شاللۇم بەن-قورە
بەن-ئابىياساف بەن-قوراھ بىلەن ئاتىسىنىڭ خانىدانىدىن بولغان بۇرادەرلىرى جامائەت
چېدىرىنىڭ دەرۋازىلىرىدا دەرۋازىۋەنلەر بولۇپ خىزمەت قىالتتى .چۈنكى ئۇالرنىڭ
ئاتا-بوۋىلىرى خۇداۋەندىنىڭ چېدىرگاھىنىڭ دەرۋازىلىرىدا دەرۋازىۋەنلەر بولغانىدى.
 20ئېلىئازارنىڭ ئوغلى پىنىخاس ئۆتكەن زامانىدا ئۇالرنىڭ سەردارى بولغانىدى ۋە
خۇداۋەندە ئۇنىڭ بىلەن ئىدى 21 .مەشەلەميانىڭ ئوغلى زەكاريا جامائەت چېدىرىنىڭ
دەرۋازىسىدا دەرۋازىۋەن ئىدى.
 22بۇالرنىڭ ھەممىسى دەرۋازىالرنى باققىلى تەيىنلىنىپ ،سانى بىر يۈز ئون ئىككى ئىدى .ئۇالر
ئۆز كەنتلىرىدە نەسەبنامىدە يېزىلدى .داۋۇد بىلەن روھىي كۆرۈنۈش كۆرگۈچى سامۇئىل ئۇالرنى
خىزمەتكە تەيىنلىگەنىدى 23 .ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر بىلەن ئوغۇللىرى خۇداۋەندىنىڭ بەيتىنىڭ،
يەنى چېدىر ئۆيىنىڭ دەرۋازىلىرىدا تۇرۇپ ،پاسىبانلىق قىالتتى 24 .تۆت تەرىپىدە ،يەنى شەرق
بىلەن غەربتە ،شىمال بىلەن جەنۇبتا ئۇالرنىڭ تۇرىدىغان جايلىرى بار ئىدى 25 .كەنتلەردە
ئولتۇرغان بۇرادەرلىرى ھەر يەتتىنچى كۈنى تايىن نۆۋەت بىلەن ئۇالرنىڭ قېشىغا كېلىشى
الزىم ئىدى 26 .ئۇ خىزمەت ئۈچۈن تەيىنلەنگەن تۆت كىشى ئۆزى الۋىيالر بولۇپ،خۇدانىڭ
بەيتىنىڭ ئامبار بىلەن خەزىنىلىرىنىڭ ئۈستىدە تۇراتتى 27 .پاسىبانلىق قىلىپ ،ھەر ئەتىگەندە
دەرۋازىالرنى ئاچقىلى ئۇالرنىڭ ئىشى بولغىنى ئۈچۈن ئۇالر خۇدانىڭ بەيتىنىڭ چۆرىسىدە
قوناتتى 28 .ئۇالرنىڭ بەزىلىرى ئىبادەتتە ئىشلىتىلگەن قاچىالردىن خەۋەر ئېلىپ ،ئۇالرنى
ساناپ ئېلىپ كىرىپ ،ساناپ ئېلىپ چىقاتتى 29 .ئۇالرنىڭ بەزىلىرى باشقا قاچىالرنىڭ ئۆزى
بىلەن بەيتنىڭ ھەممە ئەسۋابلىرىدىن ۋە ئاق ئۇن ،شاراب ،ياغ ،كۆيدۈرىدىغان مەستىكى بىلەن
خۇشبۇي دورا-دەرمەكلەردىن خەۋەر ئالغىلى تەيىنلەنگەنىدى 30 .لېكىن بەزى كاھىنالرنىڭ
ئوغۇللىرى خۇشبۇي دورا-دەرمەكلەردىن ياغنى تەييار قىالتتى 31 .الۋىيالرنىڭ بىرى بولۇپ
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قوراھىي شاللۇمنىڭ تۇنجىسى بولغان ماتىتيا نان ئېتىشدىن خەۋەر ئالغىلى تەيىنلەنگەنىدى.
 32بۇرادەرلىرىدىن باشقىالر ،يەنى قېھاتىيالرنىڭ بەزىسى تەقدىم نېنىدىن خەۋەر ئېلىپ ،ھەر
شابات ئۈچۈن ئېتەيتتى.
 33ئەمما الۋىيالرنىڭ خانىدانلىرىغا باش بولغان شېئىر ئوقۇغۇچىالر بولسا بەيتنىڭ ھۇجرىلىرىدا
ئولتۇراقلىق بولۇپ ،كېچە-كۈندۈز ئۆزىنىڭ خاس خىزمىتى بىلەن مەشغۇل بولغاچ باشقا
خىزمەتتىن ئازاد ئىدى 34 .بۇالر بولسا يېرۇسالېمدا ئولتۇرۇپ ،الۋىيالرنىڭ خانىدانلىرىنىڭ
چوڭلىرى بولۇپ ،ئۆز نەسەبنامىلىرىگە مۇۋاپىق باش كىشىلەر ئىدى.

گىبىيوننىڭ ئەۋالدلىرى
 35گىبىيوندا گىبىيوننىڭ ئاتىسى يېئۇئەل ئولتۇردى .ئۇنىڭ خوتۇنىنىڭ ئىسمى مائاكا
ئىدى 36 .ئۇنىڭ تۇنجى ئوغلى ئابدون بولۇپ تىر ،قىس ،بائال ،نەر ،ناداب 37 ،گەدور ،ئاخىيو،
زەكاريا ۋە مىقلوت ھەم ئۇنىڭ ئوغۇللىرى ئىدى 38 .مىقلوتتىن شىمام تۆرەلدى .ئۇالر ھەم ئۆز
بۇرادەرلىرى بىلەن يېرۇسالېمدا ئۆز بۇرادەرلىرىنىڭ ئۇتتۇرىدا ئولتۇردى.
 39نەردىن قىس تۆرەلدى .قىستىن شائۇل تۆرەلدى .شائۇلدىن يوناتان ،مەلكىشۇئا ،ئابىناداب
ۋە ئەشبائال تۆرەلدى.
 40يوناتاننىڭ ئوغلى مەرىببائال ئىدى .مەرىببائالدىن مىكا تۆرەلدى.
 41مىكانىڭ ئوغۇللىرى پىتون بىلەن مەلەك ،تارېيا بىلەن ئاھاز ئىدى.
 42ئاھازتىن ياراھ تۆرەلدى.ياراھتىن ئالېمەت ،ئازماۋەت ۋە زىمرى دېگەنلەر تۆرەلدى .زىمرىدىن
موسا تۆرەلدى.
 43موسادىن بىنېئا تۆرەلدى .ئۇنىڭ ئوغلى رەفايا بولۇپ ،رەفايانىڭ ئوغلى ئەالسا بولۇپ،
ئەالسانىڭ ئوغلى ئازەل ئىدى.
 44ئازەلنىڭ ئالتە ئوغلى بار ئىدى .ئۇالرنىڭ ئىسىملىرى :ئازرىقام ،بوكەرۇ ،يىسمائەل ،شېئاريا،
ئوباديا ۋە خانان ئىدى .ئازەلنىڭ ئوغۇللىرى بۇالر ئىدى.

10

شائۇلنىڭ جەڭدە ئۆلۈشى

 1ئەمما فىلىستىنىيلەر ئىسرائىل بىلەن جەڭ قىلىشقىلى تۇردى .ئىسرائىلنىڭ
ئادەملىرى بولسا فىلىستىنىيلەرنىڭ ئالدىدىن قېچىپ ،گىلبوئا تېغىدا قىرىپ
تاشالندى 2 .لېكىن فىلىستىنىيلەر شائۇلغا ۋە ئۇنىڭ ئوغۇللىرىغا قاتتىق ھۇجۇم قىلدى.
شۇنداقكى ،فىلىستىنىيلەر شائۇلنىڭ ئوغۇللىرى يوناتان ،ئابىناداب ۋە مەلكىشۇئانى
ئۆلتۈرۈۋەتتى 3 .سوقۇش شائۇلغا قاتتىق بولۇپ ،يا ئاتقۇچىالر ئۇنىڭ ئۈستىگە كەلگەندە
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يا ئاتقۇچىالردىن توال قورقتى 4 .ئۇ ۋاقىت شائۇل ئۆز ياراغ كۆتۈرگۈچىسىگە« :قىلىچىڭنى
سۇغۇرۇپ ،مېنى سايغىن بۇ خەتنىسىزلەر كېلىپ مېنى سېيىپ خارلىمىسۇن» دەپ ئېيتتى.
لېكىن ئۇنىڭ ياراغ كۆتۈرگۈچىسى توال قورقۇپ ئۇنىمىدى .ئۇنىڭ ئۈچۈن شائۇل قىلىچنى
ئېلىپ ،ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۆزىنى تاشلىدى 5 .ياراغ كۆتۈرگۈچى شائۇلنىڭ ئۆلگىنىنى كۆرگەندە
ئۇ ھەم ئۆزىنى قىلىچنىڭ ئۈستىگە تاشالپ ،شائۇل بىلەن ئۆلدى 6 .شائۇلنىڭ ئۆزى بىلەن
ئۇنىڭ ئۈچ ئوغلى ،ياراغ كۆتۈرگۈچىسى ۋە ئۆيىنىڭ ھەممە ئادەملىرى بىللە ئۆلدى 7 .ۋادىدا
بار ھەممە ئىسرائىلىي ئادەملەر قوشۇنىنىڭ قاچقىنىنى كۆرۈپ ،شائۇل بىلەن ئوغۇللىرىنىڭ
ئۆلگىنىنى مۇئەللىم قىلغاندا شەھەرلىرىنى تاشالپ قاچتى .ئاندىن فىلىستىنىيلەر كېلىپ
ئاندا ئولتۇرۇۋالدى.
 8ئەتىسى فىلىستىنىيلەر ئۆلتۈرۈلگەنلەرنى تالىغىلى كەلگەندە گىلبوئا تېغىدا شائۇل بىلەن
ئوغۇللىرىنىڭ ئۆلۈكلىرىنى تېپىپ 9 ،ئۇنى تاالپ ،بېشىنى كېسىپ ،ياراغلىرىنى سالدۇرۇپ،
فىلىستىنىيلەرنىڭ يۇرتىنىڭ ھەر تەرىپىگە ئەۋەتىپ ،ئۆز بۇتلىرىغا ۋە خەلققە خۇش خەۋەرنى
بايان قىلىپ 10 ،ئۇنىڭ ياراغلىرىنى ئۆز بۇتخانىسىدا سېلىپ ،ئۇنىڭ بېشىنى داگون
بۇتخانىسىدا ئېسىپ قويدى.
 11يابەش گىلىيادنىڭ ھەممە ئادەملىرى فىلىستىنىيلەرنىڭ شائۇلغا نېمە قىلغىنىنى ئاڭلىغاندا
 12ھەممە باتۇر ئادەملەر قوپۇپ ،شائۇلنىڭ ئۆلۈكى بىلەن ئوغۇللىرىنىڭ ئۆلۈكلىرىنى ئېلىپ
يابەشكە كۆتۈرۈپ ،يابەشتىكى بىر يۇلغۇننىڭ تۈۋىدە دەپنە قىلىپ ،يەتتە كۈن روزا تۇتتى.
 13شائۇل خۇداۋەندىگە بىۋاپالىق قىلىپ خۇداۋەندىنىڭ سۆزىنى تۇتماي ،بەلكى بىر روھتىن
سوئال قىلىپ ئۇنىڭدىن سورىغىنى ئۈچۈن ئۆلدى 14 .ئۇ ئۆزى خۇداۋەندىدىن سورىمىغانىدى.
ئۇنىڭ ئۈچۈن خۇداۋەندە ئۇنى ئۆلتۈرۈپ ،پادىشاھلىقنى يىشاينىڭ ئوغلى داۋۇدقا ئۆتكۈزدى.

11

داۋۇد پادىشاھ بولۇپ يېرۇسالېمنى ئىگىلەيدۇ

 1ئاندىن كېيىن ئىسرائىلنىڭ ھەممە قەبىلىلىرى خېبرونغا داۋۇدنىڭ قېشىغا كېلىپ،
ئېيتتىكى« :مانا بىز سېنىڭ سۆڭەك بىلەن ئېتىڭدۇرمىز 2 .ئۆتكەن ۋاقىتتا شائۇل
سەلتەنەت قىلغاندا ئىسرائىلنىڭ چىقىش-كىرىشىدىن باشلىغۇچى سەن ئىدىڭ ۋە تەڭرىڭ
خۇداۋەندە ساڭا ‹ :سەن مېنىڭ قوۋمىم ئىسرائىلنىڭ پادىچىسى دەرۋەقە ئىسرائىلنىڭ ئەمىرى
بولىسەن› دېگەنىدى» دېدى 3 .ئىسرائىلنىڭ ھەممە ئاقساقاللىرى خېبرونغا پادىشاھنىڭ
قېشىغا كەلگەندە داۋۇد خېبروندا خۇداۋەندىنىڭ ئالدىدا ئۇالر بىلەن ئەھدە قىلىشتى .ئاندىن
كېيىن ئۇالر خۇداۋەندە سامۇئىلنىڭ ۋاسىتىسى بىللە قىلغان سۆزگە مۇۋاپىق داۋۇدنى
ئىسرائىلغا پادىشاھ بولۇشقا مەسىھلىدى.
 4داۋۇد ھەممە ئىسرائىل بىلەن بىللە يېرۇسالېمغا ،يەنى يەبۇسقا چىقتى .يۇرتتا تېخى قالغان
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يەبۇسىيالر ئاندا ئولتۇردى 5 .يەبۇستا ئولتۇرغۇچىالر داۋۇدقا« :بۇ يەرگە كىرمەيسەن» دەپ
ئېيتتى .لېكىن داۋۇدنىڭ ئۆزى داۋۇدنىڭ شەھىرى دەپ ئاتالغان سى'ون قورغىنىنى ئالدى.
 6داۋۇد سۆزلەپ« :ھەركىم يەبۇسىيالرنى ئاۋۋال ئۇرسا ،ئۇ ئۆزى باش بولۇپ سەردار بولسۇن»
دېدى .زېرۇيانىڭ ئوغلى يوئاب ئاۋۋال چىقىپ باش بولدى 7 .داۋۇد ئۇ قورغاندا ئولتۇردى .ئۇنىڭ
ئۈچۈن ئۇنى داۋۇدنىڭ شەھىرى دەپ ئاتاپ 8 ،شەھەرنىڭ چۆرىسىنى مەھكەم قىلىپ ،مىللو
قەلئەسىدىن تارتىپ چۆرىسىنى ياسىدى .يوئاب شەھەرنىڭ باشقا يەرلىرىنى ياساپ قويدى 9 .داۋۇد
بارغانسېرى قۇۋۋەتلىنىپ ئۇلۇغ بولدى ۋە ساماۋى قوشۇنالرنىڭ سەردارى بولغان خۇداۋەندە
ئۇنىڭ بىلەن ئىدى.

داۋۇدنىڭ پالۋانلىرى

 10داۋۇدنىڭ باش پالۋانلىرى تۆۋەندە زىكىر قىلىنغانالرنىڭ ئۆزىدۇر .ئۇالر بولسا ھەممە
ئىسرائىل بىلەن بىللە ئۇنى پادىشاھ بولۇشىدا يۆلەپ ،خۇداۋەندە ئىسرائىل توغرىسىدا
ئېيتقان سۆزىگە مۇۋاپىق ئۇنى پادىشاھ قىلدى 11 .داۋۇدنىڭ پالۋانلىرىنىڭ بايانى شۇ ،يەنى
خاكمونىنىڭ ئوغلى ياشوبام سەردارالرنىڭ بېشى ئىدى .ئۇ ئۆز نەيزىسىنى ئۈچ يۈز كىشىنىڭ
ئۈستىگە شىلتاپ ،ئۇالرنى بىر زەربىدە ئۆلتۈرگەنىدى 12 .ئۇنىڭدىن كېيىن بىر ئاخوخلۇقنىڭ
ئوغلى بولغان دودونىڭ ئوغلى ئېلىئازار ئىدى .فىلىستىنىيلەر ئاندا جەڭگە جەم بولۇپ ،ئۇالرنى
ھاقارەت قىلغىنىدا داۋۇد بىلەن بولغان ئۈچ پالۋاننىڭ بىرى ئۇ ئىدى 13 .ئۇ ئۆزى پاس-داممىمدا
داۋۇد بىلەن ئىدى .فىلىستىنىيلەر ئاندا بىر ئارپىلىق ئېتىزدا سوقۇشقا يىغىلغاندا خەلق
فىلىستىنىيلەردىن قاچاتتى 14 .ئەمما ئۇالر ئېتىزنىڭ ئوتتۇرىسىدا تۇرۇۋېلىپ ،ئۇنى ساقالپ،
فىلىستىنىيلەرنى ئۇردى .بۇنىڭ بىلەن خۇداۋەندە ئۇالرغا چوڭ بىر نۇسرەت بەردى.
 15فىلىستىنىيلەرنىڭ بىر قوشۇنى رېفائىم ۋادىسىغا چۈشكەندە ئوتتۇز سەردارنىڭ ئۈچى قورام
تاشتىن ئۆتۈپ ،ئادۇلالم غېرىغا داۋۇدنىڭ قېشىغا كەلدى 16 .ئۇ ۋاقىت داۋۇد قورغاندا ئىدى.
لېكىن بەيتلەھەمدە فىلىستىنىيلەرنىڭ بىر قاراۋۇلى بار ئىدى 17 .داۋۇد چاڭقاپ« :كاشكى
بەيتلەھەمنىڭ دەرۋازىسىنىڭ يېنىدىكى قۇدۇقتىن بىركىم ماڭا ئىچكىلى سۇ بەرسە ئىدى»
دەپ ئېيتتى 18 .ئۇ ۋاقىت بۇ ئۈچ پالۋان فىلىستىنىيلەرنىڭ لەشكەرگاھىدىن زور بىلەن ئۆتۈپ،
بەيتلەھەمنىڭ دەرۋازىسىنىڭ يېنىدىكى قۇدۇقتىن سۇ تارتىپ داۋۇدقا ئېلىپ كەلدى .لېكىن ئۇ
ئۇنىڭدىن ئىچكىلى خالىماي ،خۇداۋەندىگە ھەدىيە بولسۇن دەپ ،تۆكۈپ قويدى 19 .ئۇ ئېيتتى:
«ئەي خۇدايىم ،ھەرگىز مۇنداق قىلمىغايمەن .ئۆز جانلىرىنى خەتەرگە سېلىپ بارغان كىشىلەرنىڭ
قېنىنى ئىچىمەنمۇ؟ چۈنكى ئۇالر ئۆز جانلىرىنى خەتەرگە سېلىپ ،ئۇنى بۇ يەرگە ئېلىپ كەلدى»
دەپ ئۇنى ئىچكىلى ئۇنىمىدى .ئۇ ئۈچ پالۋان شۇ ئىشالرنى قىلغانىدى 20 .يوئابنىڭ بۇرادىرى
ئابىساي ئۆزى ئۈچنىڭ بېشى ئىدى .ئۇ ئۆزى نەيزىسىنى ئۈچ يۈزنىڭ ئۈستىگە شىلتاپ ،ئۇالرنى
ئۆلتۈردى .بۇ ئۈچنىڭ ئارىسىدا ئۇ نامدار ئىدى 21 .ئۇ ئۆزى ئۈچەيلەننىڭ ئىززەتلىكرەكى بولۇپ،
ئۇالرنىڭ بېشى بولسىمۇ ،ئاۋۋالقى ئۈچەيلەن بىلەن باراۋەر ئەمەس ئىدى.
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 22بىر باتۇر قابسەئەللىكنىڭ ئوغلى بولغان يەھوياداھنىڭ ئوغلى بەنايا ئۆزى موئابنىڭ
ئىككى شىرى دېگەن پالۋانالرنى ئۆلتۈردى .قار ياغقان بىر كۈندە قۇدۇققا چۈشۈپ ،بىر شىرنى
ئۆلتۈرگەن كىشى شۇ ئىدى 23 .ئۇ ھەم بەش گەز ئېگىز بويلۇق بىر مىسىرلىق ئادەمنى
ئۆلتۈردى .مىسىرلىقنىڭ قولىدا سېپى بىر باپكارنىڭ خادىسىدەك بولغان بىر نەيزە بولسىمۇ،
ئۇ بىر ھاسا تۇتۇپ قېشىغا چۈشۈپ ،مىسىرلىقنىڭ قولىدىن نەيزىنى تارتىۋېلىپ ،ئۇنىڭ
ئۆز نەيزىسى بىللە ئۇنى ئۆلتۈردى 24 .بۇ ئىشالرنى يەھوياداھنىڭ ئوغلى بەنايا قىلىپ ،ئۈچ
پالۋانالرنىڭ ئارىسىدا نام تاپتى 25 .مانا ئۇ ئوتتۇز سەردارنىڭ ئىززەتلىكرەكى بولسىمۇ ،ئاۋۋالقى
ئۈچەيلەن بىلەن باراۋەر ئەمەس ئىدى .داۋۇد ئۇنى ئۆز مەھرەملىرىنىڭ ئۈستىدە قويدى.
 26باتۇر جەڭ قىلغۇچىالر بۇالر ،يەنى يوئابنىڭ بۇرادىرى ئاسائەل ،بەيتلەھەملىك دودونىڭ
ئوغلى ئەلخانان 27 ،ھارورىي شامموت ،پەلونىي خېلەز 28 ،تەقوئالىق ئىققەشنىڭ ئوغلى
ئىرا ،ئاناتوتلۇق ئابىئېزەر 29 ،خۇشاتىي سىببىكاي ،ئاخوخىي ئىالي 30 ،نەتوفاتىي ماھاراي،
بائانانىڭ ئوغلى نەتوفاتىي خېلەد 31 ،بەنى-بەنيامىننىڭ شەھىرى گىبىيادىن بولغان رىباينىڭ
ئوغلى ئىتتاي ،پىراتونلۇق بەنايا 32 ،گائاش ۋادىلىرىدىن بولغان خۇراي ،ئارباتلىق ئابىيەل،
 33باخارۇمىي ئازماۋەت ،شائالبونلۇق ئەلياخبا 34 ،گىزونىي بېنى-ھاشەم ،شاگاينىڭ ئوغلى
ھارارىي يوناتان 35 ،ساكارنىڭ ئوغلى ھارارىي ئاخىيام ،ئۇرنىڭ ئوغلى ئەلىفال 36 ،مەكېراتىي
خەفەر ،پەلونىي ئاخىيا 37 ،كارمەللىك خەزرو ،ئەزباينىڭ ئوغلى نائاراي 38 ،ناتاننىڭ بۇرادىرى
يوئېل ،ھاگرىنىڭ ئوغلى مىبخار 39 ،ئاممونىي زەلەك ،زېرۇيانىڭ ئوغلى يوئابنىڭ ياراغ
كۆتۈرگۈچىسى بولغان بەئەروتلۇق ناخاراي 40 ،يەتەرىي ئىرا ،يەتەرىي گارەب 41 ،خىتتىي
ئۇرىيا ،ئاخالينىڭ ئوغلى زاباد 42 ،رۇبەنىيلەرنىڭ بېشى بولغان رۇبەنىي ئادىنا بەن-شىزا ۋە
ئۇنىڭ بىلەن ئوتتۇز ئادەم 43 ،مائاكانىڭ ئوغلى خانان ،مىتنىي يوشافات 44 ،ئاشتاروتلۇق
ئۇززىيا ،ئاروئەرلىك خوتامنىڭ ئوغۇللىرى شاما ۋە يېئۇئەل  45 ،شىمرىنىڭ ئوغلى يەدىائەل ۋە
ئۇنىڭ بۇرادىرى تىزىي يوخا 46 ،ماخاۋىلىق بولغان ئېلىيەل ،ئەلنائامنىڭ ئوغۇللىرى يەرىباي
بىلەن يوشاۋيا ،موئابىي يىتما 47 ،مەزوبايادىن بولغان ئېلىيەل ،ئوبەد ۋە يائاسىيەل ئىدى.

12

تىسقالغتا داۋۇدقا ئەگەشكەن پالۋانالر

 1داۋۇد قىسنىڭ ئوغۇل شائۇلدىن ئۆزىنى يوشۇرۇپ،زىقالغتا بولغاندا ئۇنىڭغا كېلىپ،
جەڭدە ئۇنىڭغا ياردەم بېرىپ تۇرغان پالۋانالر بۇالر ئىدى 2 .ئۇالر يا بىلەن قوراللىنىپ،
ھەم ئوڭ قولى بىلەن ھەم چەپ قولى بىلەن تاش ئېتىپ ،ئوقيالىرى ئاتقىلى ئۇستا ئىدى.
بۇالر بەنيامىن قەبىلىسىدىن بولۇپ ،شائۇلنىڭ تۇغقانلىرىدىن ئىدى ،يەنى  3ئۇالرنىڭ بېشى
ئاخىئەزەر بىلەن يوئاش دېگەن ئىككىلىسى گېبالىق شەمائانىڭ ئوغۇللىرى ئىدى .بۇالردىن باشقا
ئازماۋەتنىڭ ئوغۇللىرى يەزاۋەل بىلەن پېلەت ۋە بەراكا بىلەن ئاناتوتلۇق يېھۇ  4ۋە ھەم ئوتتۇز
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پالۋاننىڭ بىرى بولۇپ بۇ ئوتتۇزنىڭ سەردارى بولغان گىبىيونلۇق يىشمايا  5بىلەن يىرمىيا،
ياخازىيەل ،يوخانان ،گەدەرالىق يوزاباد 6 ،ئەلۇزاي ،يەرىموت ،بېئاليا ،شەماريا ۋە خارۇفلۇق
شېفاتيا 7 ،قوراھىيالر بولغان ئەلقانا ،يىشىيا ،ئازارەل ،يوئەزەر ،ياشوبام  8يەروخامنىڭ ئوغۇللىرى
بولغان گەدورلۇق يوئېال بىلەن زېباديا دېگەنلەر بار ئىدى.
 9گادىيالردىن بەزىسى چىقىپ كېتىپ ،چۆلدىكى قاراۋۇلغا داۋۇدنىڭ قېشىغا كەلدى .ئۇالر
پالۋان ۋە باتۇر جەڭ قىلغۇچى بولۇپ ،قىلىچ ۋە نەيزە بىلەن قورالالنغانىدى .ئۇالرنىڭ يۈزى
شىر يۈزىدەك بولۇپ ،ئۆزى تاغالردىكى تېكىلەردەك تىز ئاياغ ئىدى 10 .ئۇالرنىڭ بىرىنچىسى
ئېزەر ،ئىككىنچىسى ئوباديا ،ئۈچىنچىسى ئېلىياب 11 ،تۆتىنچىسى مىشماننا ،بەشىنچىسى
يىرمىيا 12 ،ئالتىنچىسى ئاتتاي ،يەتتىنچىسى ئېلىيەل 13 ،سەككىزىنچىسى يوخانان،
توققۇزىنچىسى ئەلزاباد 14 ،ئونىنچىسى يىرمىيا ،ئون بىرىنچىسى ماكبانناي ئىدى 15 .بۇالر
بەنى-گادتىن بولۇپ ،قوشۇننىڭ سەردارلىرى ئىدى .ئۇالرنىڭ كىچىكى يۈزگە باراۋەر كېلىپ،
ئۇالرنىڭ چوڭراقى مىڭغا باراۋەر كەلدى 16 .ئاۋۋالقى ئايدا ئىئوردان ئۆز ھەممە چەتلىرىدىن
تېشىپ كەتكەندە ئۇنىڭدىن ئۆتۈپ ،ۋادىالردا ئولتۇرغانالرنى شەرق بىلەن غەرب تەرىپىگە
ھەيدىۋەتكەنلەر بۇالر ئىدى.
18
 17بەنى-بەنيامىن بىلەن يەھۇدادىن كىشىلەر قورغانغا داۋۇدنىڭ قېشىغا كەلدى .ئۇ ۋاقىت
داۋۇد ئۇالرنىڭ ئالدىغا بېرىپ ،ئۇالرغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى« :ئەگەر تىنچلىق بىلەن ماڭا
مەدەت بەرگىلى كەلگەن بولساڭالر ،مېنىڭ كۆڭلۈم سىلەر بىلەن بىر بولىدۇ .لېكىن مېنىڭ
قوللىرىمدا ناھەقلىق بولمىسىمۇ ،مېنى ئۆز دۈشمەنلىرىمگە تۇتۇپ بەرگىلى كەلگەن بولساڭالر،
ئاتا-بوۋىلىرىمىزنىڭ خۇدايى شۇنىڭغا قاراپ ياندۇرسۇن» دېدى 19 .لېكىن روھ ئوتتۇزنىڭ
بېشى بولغان ئاماساينىڭ ئۈستىگە كەلگەندە ئۇ ئېيتتى« :ئەي داۋۇد ،سېنىڭكىدۇرمىز.
ئەي يىشاينىڭ ئوغلى ،سەن بىلەن تۇرىمىز .ساڭا چوڭ ئامانلىق بولسۇن ۋە ساڭا مەدەت
بەرگۈچىلەرگە ئامانلىق بولسۇن ،چۈنكى خۇدايىڭ ساڭا ياردەم بېرىدۇ» .شۇنى دېگەندە داۋۇد
ئۇالرنى قوبۇل قىلىپ ،ئۇالرنى ئۆز قوشۇنىنىڭ سەردارلىرى قىلدى.
 20فىلىستىنىيلەر شائۇل بىلەن جەڭ قىلغىلى چىققىنىدا ماناسسەنىڭ ئادەملىرىدىن كىشىلەر
داۋۇدنىڭ تەرىپىگە ئۆتۈۋالدى .لېكىن داۋۇد فىلىستىنىيلەرگە مەدەت بەرمىدى ،چۈنكى
فىلىستىنىيلەرنىڭ سەردارلىرى مەسلىھەت قىلىشىپ« :ئەگەر ئۆز خوجىسى شائۇلغا ئۆتۈۋالسا،
بېشىمىز كېتىدۇ» دەپ ئۇنى چىقىرىۋەتكەنىدى 21 .ئۇ ئۆزى زىقالغقا بارغاندا ماناسسەنىڭ
ئادەملىرىدىن بۇالر ،يەنى ماناسسەنىڭ مىڭلىرىغا سەردارالر بولغان ئادنا يوزاباد ،يەدىائەل،
مىكائەل ،يوزاباد ،ئېلىھۇ ۋە زىلتاي دېگەنلەر ئۇنىڭغا ئۆتۈۋالدى 22 .ئۇالرنىڭ ھەممىسى باتۇر
جەڭ قىلغۇچى بولۇپ قوشۇننىڭ سەردارلىرى قىلىنىپ ،تالىغۇچىالرغا قارشى داۋۇدقا مەدەت
بېرەتتى 23 .چۈنكى كۈندىن-كۈنگە كىشىلەر داۋۇدقا مەدەت بەرمەك ئۈچۈن ئۇنىڭ قېشىغا
كېلەتتى .شۇنداقكى ،خۇدانىڭ قوشۇنىدەك بىر چوڭ قوشۇن تەييار بولغانىدى.
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28

خېبروندا داۋۇدقا قوشۇلغان قوشۇنالر

 24جەڭگە قوراللىنىپ خۇداۋەندىنىڭ بۇيرۇقىغا مۇۋاپىق شائۇلنىڭ پادىشاھلىقىنى داۋۇدقا
ئۆتكۈزمەك ئۈچۈن خېبرونغا ئۇنىڭ قېشىغا كەلگەن جەڭ قىلغۇچىالرنىڭ سانى شۇ ئىدى،
يەنى
 25بەنى-يەھۇدادىن سىپار بىلەن نەيزە كۆتۈرۈپ جەڭگە تەييار بولغانالر ئالتە مىڭ سەككىز يۈز
ئىدى.
 26بەنى-شىموندىن يەتتە مىڭ بىر يۈز باتۇر جەڭ قىلغۇچى كەلگەنىدى.
 27بەنى-الۋىيدىن تۆت مىڭ ئالتە يۈز ئىدى.
 28بۇالردىن باشقا ھارۇننىڭ خانىدانىغا باش بولغان يەھوياداھ ۋە ئۇنىڭ بىلەن ئۈچ مىڭ يەتتە
يۈز ئادەم كېلىپ،
 29سادوق دېگەن بىر ياش باتۇر يىگىت بىلەن ئۇنىڭ خانىدانىدىن بولغان يىگىرمە ئىككى
سەردار ھەم كەلگەنىدى.
 30شائۇلنىڭ تۇغقانلىرى بولغان بەنى-بەنيامىندىن ئۈچ مىڭ كەلگەنىدى .بۇالرنىڭ تولىلىرى
بۇ ۋاقىتقىچە شائۇلنىڭ ئۆيىگە ئىشەنچلىك بولغانىدى 31 .بەنى-ئەفرائىمدىن باتۇر جەڭ
قىلغۇچى بولۇپ ،ئۆز خۇداۋەندىلىرىگە نام تاپقان يىگىرمە مىڭ سەككىز يۈز ئادەم كەلگەنىدى.
 32داۋۇدنى پادىشاھ قىلغىلى كېلىپ ،ئىسىمالر بىلەن زىكىر قىلىنىپ ماناسسە قەبىلىسىنىڭ
يېرىمىدىن بولغان ئون سەككىز مىڭ ئادەم ئىدى.
 33بەنى-ئىسساكاردىن ۋاقىتنى ئويالپ بىلىپ ،ئىسرائىلنىڭ نېمە قىلىشىنى ئۇققان ئىككى
يۈز سەردار بىلەن ئۇالرنىڭ قول ئاستىدا بولغان بۇرادەرلىرى،
 34زەبۇلۇن قەبىلىسىدىن جەڭگە ئۇستا بولۇپ ،ھەر خىل جەڭ ئەسۋابى بىلەن قوراللىنىپ،
ئىككى كۆڭۈللۈك بولماي ئىتتىپاق بولۇشۇپ كەلگەنلەر ئەللىك مىڭ ئىدى.
 35نافتالى قەبىلىسىدىن مىڭ سەردار ۋە ئۇالر بىلەن بولۇپ سىپار ۋە نەيزە كۆتۈرگەن ئوتتۇز
يەتتە مىڭ ئادەم،
 36دانىيالردىن يىگىرمە سەككىز مىڭ ئالتە يۈز قورالالنغان ئادەم،
 37ئاشەر قەبىلىسىدىن جەڭگە چىققۇدەك بولۇپ ،سوقۇشقا قورالالنغان قىرىق مىڭ ئادەم
كەلگەنىدى.
 38ئىئورداننىڭ يەنە بىر تەرىپىدىن رۇبەنىيلەردىن ،گادىيالردىن ۋە ماناسسەنىڭ يېرىم
قەبىلىسىدىن سوقۇش ئۈچۈن ھەر خىل جەڭ ئەسۋابى بىلەن قورالالنغان بىر يۈز يىگىرمە
مىڭ ئادەم كەلگەنىدى.
 39بۇ جەڭ قىلغۇچىالرنىڭ ھەممىسى سوقۇشقا راستلىنىپ ،بىر كۆڭۈللۈك بولۇپ داۋۇدنى
پۈتۈن ئىسرائىلنىڭ ئۈستىگە پادىشاھ قىلغىلى خېبرونغا كەلدى .ئىسرائىلنىڭ ھەممە قالغان
خەلقىمۇ داۋۇدنى پادىشاھ قىلغىلى ئىتتىپاقالشقانىدى 40 .ئۇالر داۋۇدنىڭ قېشىدا ئۈچ كۈن
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قېلىپ ،يەپ-ئىچىپ ئولتۇردى ،چۈنكى بۇرادەرلىرى ئۇالر ئۈچۈن تائام تەييار قىلغانىدى.
 41شۇنداق ھەم ئۇالرنىڭ يېقىنلىرى بولۇپ ئىسساكار ،زەبۇلۇن ۋە نافتالىنىڭ يۇرتلىرىغىچە
ئولتۇرغۇچىالر ئېشەك ،تۆگە ،قېچىر ،ئۇيالرغا ئاشلىق ئارتىپ ،توال ئۇن ،ئەنجۈر توقاچلىرى،
ئۈزۈم ساپاقلىرى ،شاراب ،ياغ ،كاال ،ۋە قوي كەلتۈرگەنىدى ،چۈنكى ئىسرائىلدا خۇشلۇق بار
ئىدى.

13

 1داۋۇد بولسا لەشكەر مىڭبېشى بىلەن يۈزبېشىالرنىڭ ئۆزى ۋە ھەممە سەردارالر بىلەن
مەسلىھەت قىلىشتى 2 .ئاندىن داۋۇد ئىسرائىلنىڭ ھەممە جامائىتىگە ئېيتتىكى:
«ئەگەر سىلەرگە ياخشى كۆرۈنۈپ ،بۇ ئىش تەڭرىمىز خۇداۋەندىدىن بولسا ،ھەر تەرەپكە
خەۋەر ئەۋەتىپ« :بىزگە كېلىپ يىغىلىڭالر» دەپ ،ئىسرائىلنىڭ ھەممە يۇرتلىرىدا قالغان
بۇرادەرلىرىمىزنى ۋە كاھىنالر بىلەن الۋىيالرنى قىچقىرىپ 3 ،خۇدايىمىزنىڭ ئەھدە ساندۇقىنى
يەنە ئوتتۇرىمىزغا كەلتۈرۈپ قويايلى .مانا شائۇلنىڭ كۈنلىرىدە ئۇنىڭ بىلەن ھېچ كارىمىز يوق
ئىدى» دېسە 4 ،پۈتۈن جامائەت« :ئۇنداق قىاليلى» دەپ ئېيتتى ،چۈنكى بۇ ئىش خەلقنىڭ
ھەممىسىگە ياخشى كۆرۈندى.
 5ئاندىن كېيىن داۋۇد خۇدانىڭ ئەھدە ساندۇقىنى قىريات-يېئارىمدىن ئېلىپ كەلمەك
ئۈچۈن مىسىردىكى شىخوردىن تارتىپ خاماتقا بارىدىغان يولغىچە ئىسرائىلنىڭ ھەممىسىنى
يىغدۇردى 6 .داۋۇد بىلەن ھەممە ئىسرائىل يەھۇداغا تەۋە بولغان بائاال ،يەنى قىريات-يېئارىمغا
چىقىپ ،كېرۇبالرنىڭ ئۈستىدە ئولتۇرغۇچىدىن نام تاپقان ساندۇق ،يەنى تەڭرى خۇداۋەندىنىڭ
ئەھدە ساندۇقىنى ئۇ يەردىن كەلتۈرگىلى باردى 7 .ئۇالر خۇدانىڭ ئەھدە ساندۇقىنى بىر يېڭى
ھارۋىغا سېلىپ ،ئابىنادابنىڭ ئۆيىدىن ئېلىپ كەتتى .ئۇززا بىلەن ئاخىيو ھارۋىنى ھەيدىدى.
 8داۋۇد بىلەن ئىسرائىلنىڭ ھەممىسى خۇدانىڭ ئالدىدا ھەممە كۈچى بىلەن خۇشاللىق
قىلىپ ،شېئىر ئوقۇپ ،چاڭ ،ساتار ،داپ ،جاڭجاڭ ۋە كاناي چاالتتى.
 9لېكىن ئۇالر كىدون خامىنىغا كەلگەندە ئۇززا ئۆزى ئۇيالر پۇتالشقىنى ئۈچۈن ئۆز قولىنى
ئەھدە ساندۇقىغا ئۇزىتىپ ،ئۇنى تۇتتى 10 .ئەمما ئۇززا ئۆز قولىنى ئەھدە ساندۇقىغا ئۇزاتقىنى
ئۈچۈن خۇداۋەندىنىڭ غەزىپى ئۇنىڭغا تۇتىشىپ ئۇنى ئۇردى .شۇنداقكى ،ئۇ ئاندا خۇدانىڭ
ئالدىدا چۈشۈپ ئۆلدى.
 11داۋۇد بولسا خۇداۋەندە ئۇززانى ئۇرغىنى ئۈچۈن ئەلەم بولۇپ ،ئۇ يەرنى پەرەز-ئۇززا دەپ ئاتىدى
ۋە بۇ كۈنگىچە شۇنداق ئاتالماقتا 12 .ئۇ كۈندە داۋۇد خۇدادىن قورقۇپ« :خۇدانىڭ ئەھدە
ساندۇقىنى ئۆزۈمنىڭكىگە قانداق ئېلىپ كېلەلەيمەن؟» دەپ ئېيتتى 13 .ئۇنىڭ ئۈچۈن داۋۇد
ئەھدە ساندۇقىنى داۋۇدنىڭ شەھىرىگە كەلتۈرمەي ،بەلكى گاتلىق ئوبەد-ئېدومنىڭ ئۆيىگە
كەلتۈردى 14 .خۇدانىڭ ئەھدە ساندۇقى گاتلىق ئوبەد-ئېدومنىڭ ئۆيىدە قېلىپ ،ئاندا ئۇنىڭكىدە
ئۈچ ئاي تۇردى .ئەمما خۇداۋەندە ئوبەد-ئېدومنىڭ ئۆيى بىلەن ھەممە تەئەللۇقىنى بەرىكەتلىدى.

تارىخ-تەزكىرە -1قىسىم

14

30

داۋۇدنىڭ شۆھرىتى ھەممە يۇرتالرغا چىقىدۇ

 1تىرنىڭ پادىشاھى خىرام داۋۇدقا ئەلچىلەر چىقىرىپ ،كېدىر ياغىچى ئەۋەتىپ،
ئۇنىڭغا ئۆينى ياسىماق ئۈچۈن تامچى بىلەن ياغاچچىالر قوشۇپ بەردى 2 .داۋۇد
ئۇقتىكى ،خۇداۋەندە ئۇنىڭ ئۆزىنى ئىسرائىلنىڭ ئۈستىگە پادىشاھ تىكلەپ قويغانىدى.
چۈنكى ئۆز قوۋمى ئىسرائىل ئۈچۈن ئۇنىڭ پادىشاھلىقىنى توال ئۇلۇغالندۇرغانىدى.
 3داۋۇد يېرۇسالېمدا ئۆزىگە يەنە خوتۇنالر ئالدى ۋە داۋۇدتىن يەنە ئوغۇل بىلەن قىزالر تۆرەلدى.
 4يېرۇسالېمدا ئۇنىڭغا تۇغۇلغان ئوغۇلالرنىڭ ئىسىملىرى بۇ ،يەنى شامۇئا ،شوباب ،ناتان،
سۇاليمان 5 ،يىبخار ،ئېلىشۇئا ،ئەلىفېلەت  6نوگا ،نېفەگ ،يافىيا 7 ،ئەلىشاما ،بەئەليادا ۋە
ئەلىفېلەت ئىدى.
 8فىلىستىنىيلەر داۋۇدنىڭ ئىسرائىلغا پادىشاھ بولۇشقا مەسىھلەنگىنىنى ئاڭلىغىنىدا
فىلىستىنىيلەرنىڭ ھەممىسى داۋۇدنى تۇتقىلى چىقتى .داۋۇد بۇنى ئاڭلىغاندا ئۇالرغا قارشى
چىقتى 9 .فىلىستىنىيلەر كېلىپ ،رېفائىم ۋادىسىدا يېيىلدى 10 .داۋۇد خۇدادىن سورىدىكى:
«فىلىستىنىيلەرگە قارشى چىقايمۇ؟ ئۇالرنى مىڭ قولۇمغا تاپشۇرىسەنمۇ؟» خۇداۋەندە
ئۇنىڭغا« :چىققىن ،ئۇالرنى سېنىڭ قولۇڭغا تاپشۇرىمەن» دەپ ئېيتتى 11 .ئۇالر بائال-
پەرازىمغا چىققاندا داۋۇد ئاندا ئۇالرنى ئۇردى .ئۇ ۋاقىت داۋۇد« :بىر سەل باسقاندەك خۇدا
مېنىڭ قۇلۇم بىلەن دۈشمەنلىرىمنى باستى» دېدى .ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ يەرنى بائال-پەرازىم دەپ
ئاتىدى 12 .ئۇالر ئۆز بۇتلىرىنى ئاندا قويۇپ كەتكەندە داۋۇد« :ئۇالرنى ئوتتا كۆيدۈرۈڭالر» دەپ
بۇيرۇدى.
14
داۋۇد خۇدادىن يەنە سورىغاندا خۇدا
 13لېكىن فىلىستىنىيلەر يەنە ئۇ ۋادىدا يېيىلدى.
ئۇنىڭغا ئېيتتى« :ئۇالرنىڭ كەينىدىن چىقماي ،بەلكى ئۇالرنىڭ كەينىدىن ئايلىنىپ ئۆتۈپ،
ئۈجمە دەرەخلىرىنىڭ ئۇتتۇرىدىكى يەردىن ھۇجۇم قىلغايسەن 15 .ئۈجمە دەرەخلىرىنىڭ
تۆپىسىدىن ماڭىدىغان قەدەمنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىغىنىڭدا سوقۇشقا چىققىن ،چۈنكى ئۇ ۋاقىت
خۇدا فىلىستىنىيلەرنىڭ قوشۇنىنى ئۇرغىلى ئالدىڭدا ماڭىدۇ» دېدى 16 .داۋۇد خۇدا ئۇنىڭغا
بۇيرۇغاندەك قىلدى .ئۇ ۋاقىت ئۇالر فىلىستىنىيلەرنىڭ قوشۇنىنى ئۇرۇپ ،گىبىيوندىن تارتىپ
گېزەرگىچە قوغلىدى 17 .داۋۇدنىڭ شۆھرىتى ھەممە يۇرتالرغا چىقتى ۋە خۇداۋەندە ئۇنىڭ
قورقۇنچىسىنى ھەممە تائىپىلەرنىڭ ئۈستىگە سالدى.

15

ئەھدە ساندۇقى يېرۇسالېمغا كەلتۈرۈلىدۇ

 1ئاندىن ئۇ ئۆزىگە داۋۇدنىڭ شەھىرىدە ئۆيلەر ياساپ ،خۇدانىڭ ئەھدە ساندۇقى
ئۈچۈن بىر جاينى راستالپ ،ئۇنىڭ ئۈچۈن بىر چېدىر تىكتۈردى 2 .داۋۇد بۇيرۇدىكى:
«بەنى-الۋىيدىن باشقا كىشىلەر خۇدانىڭ ئەھدە ساندۇقىنى كۆتۈرمىسۇن ،چۈنكى ئۇالرنى
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خۇداۋەندە ئۆزى خۇدانىڭ ئەھدە ساندۇقىنى كۆتۈرۈپ ،ئۇنىڭ ئالدىدا ھەمىشە خىزمەت
قىلغىلى ئىلغىدى 3 .ئاندىن داۋۇد ھەممە ئىسرائىلنى ئۆزى خۇداۋەندىنىڭ ئەھدە ساندۇقى
ئۈچۈن راستلىغان جايغا ئۇنى كەلتۈرمەك ئۈچۈن يېرۇسالېمغا يىغدۇردى.
 4داۋۇد بەنى-ھارۇن بىلەن الۋىيالرنى جەم قىلدى.
 5بەنى-قېھاتتىن باش بولغان ئۇرىيەل بىلەن ئۇنىڭ بىر يۈز يىگىرمە تۇغقىنى،
 6بەنى-مەرارىدىن باش بولغان ئاسايا بىلەن ئۇنىڭ ئىككى يۈز يىگىرمە تۇغقىنى،
 7بەنى-گەرشومدىن باش بولغان يوئېل بىلەن ئۇنىڭ بىر يۈز ئوتتۇز تۇغقىنى،
 8بەنى-ئېلىزافاندىن باش بولغان شەمايا بىلەن ئۇنىڭ ئىككى يۈز تۇغقىنى،
 9بەنى-خېبروندىن باش بولغان ئېلىيەل بىلەن ئۇنىڭ سەكسەن تۇغقىنى
 10ۋە بەنى-ئۇززىيەلدىن باش بولغان ئامىناداب بىلەن بىر يۈز ئون ئىككى تۇغقىنى بولغانالرنى
جەم قىلدى.
 11داۋۇد سادوق بىلەن ئابياتار دېگەن كاھىنالرنى ۋە ئۇرىيەل ،ئاسايا ،يوئېل ،شەمايا ،ئېلىيەل
ۋە ئامىناداب دېگەن الۋىيالرنى قىچقىرىپ 12 ،ئۇالرغا ئېيتتى« :الۋىيالرنىڭ خانىدانلىرىغا
باش بولىسىلەر .ئۆزۈڭالر بىلەن بۇرادەرلىرىڭالرنى مۇقەددەس قىلىپ ،ئىسرائىلنىڭ تەڭرىسى
خۇداۋەندىنىڭ ئەھدە ساندۇقىنى مەن ئۇنىڭغا راستلىغان يەرگە ئېلىپ كەلگەيسىلەر.
 13سىلەر ئىلگىرىكى مەرتىۋە ھازىر بولماي بىخەۋەر تۇرۇپ ،راست تەرىقىدە ئۇنى كۆتۈرمىگەچ
تەڭرىمىز خۇداۋەندىنىڭ غەزىپى ئۈستىمىزگە كەلدى» دېدى 14 .شۇنى دېگەندە كاھىنالرنىڭ
ئۆزى بىلەن الۋىيالر ئىسرائىلنىڭ تەڭرىسى خۇداۋەندىنىڭ ئەھدە ساندۇقىنى ئېلىپ كەلمەك
ئۈچۈن ئۆزىنى مۇقەددەس قىلدى 15 .ئاندىن بەنى-الۋىي بولسا مۇسا خۇداۋەندىنىڭ سۆزىگە
مۇۋاپىق بۇيرۇغاندەك خۇدانىڭ ئەھدە ساندۇقىنى بالداقلىرىدىن تۇتۇپ ،مۈرىلىرىگە كۆتۈردى.
 16داۋۇد الۋىيالرنىڭ باشلىرىغا« :سىلەر شېئىر ئوقۇيدىغان بۇرادەرلىرىڭالرنى تەيىنلەپ قويۇپ،
ئۇالر چالىدىغان ئەسۋابالر ،ساتار ،چاڭ ۋە جاڭجاڭنى چېلىپ خۇشلۇق ئاۋازىنى چىقارسۇن
دەپ بۇيرۇڭالر» دېدى 17 .ئۇ ۋاقىت الۋىيالر بۇالرنى تايىن قىلدى ،يەنى يوئېلنىڭ ئوغلى
ھېماننى ۋە ئۇنىڭ بۇرادەرلىرىدىن بەرەكيانىڭ ئوغلى ئاسافنى ۋە ئۇالرنىڭ بۇرادەرلىرى بولغان
مەرارىنىڭ ئوغۇللىرىدىن قۇشايانىڭ ئوغلى ئېتاننى بۇ ئىشقا تەيىنلەپ 18 ،ئۇالردىن باشقا
ئىككىنچى دەرىجىدىن بولغان بۇرادەرلىرى زەكاريا ،بەن ،يائازىيەل ،شېمىراموت ،يەخىيەل،
ئۇننى ،ئېلىياب ،بەنايا ،مائاسېيا ،ماتىتيا ،ئەلىفەلېھۇ ،مىقنېيا ،ئوبەد-ئېدوم ۋە يەئىيەل
دېگەنلەرنى ھەم تەيىنلىدى .بۇالر دەرۋازىۋەن ئىدى.
 19شېئىر ئوقۇغۇچىالر ،يەنى ھېمان ،ئاساف بىلەن ئېتان مىس جاڭجاڭالرنى چېلىشقا قويۇلدى.
 20زەكاريا ،ئازىيەل ،شېمىراموت ،يەخىيەل ،ئۇننى ،ئېلىياب ،مائاسېيا ۋە بەنايانىڭ ئۆزى ئاالموت
دېگەن ئۇسلۇبتا ساتار چاالتتى 21 .ماتىتيا ،ئەلىفەلېھۇ ،مىقنېيا ،ئوبەد-ئېدوم ،يەئىيەل ۋە ئازاريا
بولسا شەمىنىت دېگەن ئۇسلۇبتا چاڭ چېلىپ باشالمچىلىق قىالتتى 22 .الۋىيالرنىڭ بېشى كەنانيا
شېئىر ئوقۇشنىڭ ئۈستىدە تۇرۇپ ،ئۇستا بولغاچ شېئىر ئوقۇشتا باشلىغۇچى ئىدى 23 .بەرەكيا بىلەن
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ئەلقانا ئەھدە ساندۇقىنىڭ ئالدىدا دەرۋازىۋەن ئىدى 24 .شېبانيا ،يوشافات ،نەتانەل ،ئاماساي ،زەكاريا،
بەنايا ۋە ئېلىيەزەر دېگەن كاھىنالر خۇدانىڭ ئەھدە ساندۇقىنىڭ ئالدىدا كاناي چاالتتى .ئەمما ئوبەد-
ئېدوم بىلەن يەخىيا ئەھدە ساندۇقىنىڭ ئالدىدا دەرۋازىۋەنلەر ئىدى.

ئەھدە ساندۇقى تەنتەنە بىلەن داۋۇدنىڭ شەھىرىگە كىرىدۇ
 25ئۇ ۋاقىت داۋۇد بىلەن ئىسرائىلنىڭ ئاقساقاللىرى مىڭبېشىالرغا قوشۇلۇپ ،خۇشلۇق بىلەن
خۇداۋەندىنىڭ ئەھدە ساندۇقىنى ئوبەد-ئېدومنىڭ ئۆيىدىن ئېلىپ كەلگىلى باردى 26 .خۇدا ئۇ
ۋاقىتتا خۇداۋەندىنىڭ ئەھدە ساندۇقىنى كۆتۈرگەن الۋىيالرنى ساقلىغىنى ئۈچۈن ئۇالر يەتتە
بۇقا بىلەن يەتتە قوچقارنى قۇربانلىق قىلدى 27 .داۋۇد ئۆزى بىلەن ئەھدە ساندۇقىنى كۆتۈرگەن
ھەممە الۋىيالر ،شېئىر ئوقۇغۇچىالر ۋە شېئىر ئوقۇغۇچىالرنى باشلىغان كەنانيا نەپىس كاناپلىق
تونالر كىيگەنىدى .داۋۇد ھەم بىر كاناپلىق ئېفود كىيگەنىدى 28 .ئىسرائىلنىڭ ھەممىسى
خۇداۋەندىنىڭ ئەھدە ساندۇقىنى ئېلىپ كېلىپ ،خۇشلۇق قىلىپ كاناي بىلەن سۇناي چېلىپ،
جاڭجاڭ جىرىڭلىتىپ ساتار بىلەن چاڭنىڭ ئاۋازىنى چىقاردى 29 .خۇداۋەندىنىڭ ئەھدە
ساندۇقى داۋۇدنىڭ شەھىرىگە كەلگەندە شائۇلنىڭ قىزى مىكال بىر پەنجىرىدىن قاراپ داۋۇد
پادىشاھنىڭ ئۇسسۇلغا چۈشۈپ ئوينىغىنىنى كۆرۈپ ،ئۇنى ئۆز كۆڭلىدە خار كۆردى.

16

خۇداۋەندىگە قۇربانلىق كەلتۈرۈش ۋە مەدھىيە ئوقۇش

 1ئۇالر خۇدانىڭ ئەھدە ساندۇقىنى ئېلىپ كېلىپ ،داۋۇد ئۇنىڭ ئۈچۈن تىكتۈرگەن
چېدىرنىڭ ئوتتۇرىسىدا قويۇپ ،خۇدانىڭ ئالدىدا كۆيدۈرىدىغان قۇربانلىق بىلەن
شۈكۈر قۇربانلىقىنى كەلتۈردى 2 .داۋۇد كۆيدۈرىدىغان قۇربانلىق بىلەن شۈكۈر قۇربانلىقىنى
كەلتۈرگەندە ئۇ خەلقنى خۇداۋەندىنىڭ نامىدا مۇبارەكلىدى 3 .ئاندىن كېيىن ئىسرائىلىيالرنىڭ
ھەممىسىگە ،خاھى ئەر كىشى بولسا ،خاھى خوتۇن بولسا ھەربىرىگە ،بىر نان ،بىر پارچە گۆش
بىلەن بىر ساپاقتىن ئۈزۈم ئۈلەشتۈرۈپ بەردى 4 .ئۇ ھەم الۋىينىڭ بەزىسىنى خۇداۋەندىنىڭ
ئەھدە ساندۇقىنىڭ ئالدىدا خىزمەت قىلىپ ،ئىسرائىلنىڭ تەڭرىسى خۇداۋەندىگە ھەمد-
شۈكۈر ئېيتىپ ،مەدھىيە ئوقۇغىلى تەيىنلىدى 5 .بېشى ئاساف بولۇپ ،ئىككىنچىسى زەكاريا
ئىدى .يەئىيەل ،شېمىراموت ،يەخىئەل ،ماتىتيا ،ئېلىياب بەنايا ،ئوبەد-ئېدوم ۋە يەئىيەل
دېگەنلەر ساتار بىلەن چاڭ چاالتتى .ئاساف جاڭجاڭ چاالتتى 6 .ئەمما بەنايا بىلەن ياخازىيەل
دېگەن كاھىنالر خۇدانىڭ ئەھدە ساندۇقىنىڭ ئالدىدا كاناي تۇتۇپ تۇراتتى.
 7ئۇ كۈندىن باشالپ داۋۇد ئۆزى خۇداۋەندىگە ھەمد ئېيتسۇن دەپ ،ئاسافنىڭ ئۆزى بىلەن
ئۇنىڭ بۇرادەرلىرىگە بۇ كۈينى بۇيرۇدىكى:
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داۋۇدنىڭ مەدھىيە كۈيى

« 8خۇداۋەندىگە شۈكۈر ئېيتىپ ،ئۇنىڭ ئىسمىنى قىچقىرىڭالر.
ئۇنىڭ ئىشلىرىنى خەلقلەرنىڭ ئارىسىدا بىلدۈرۈپ،
 9ئۇنىڭغا مەدھىيە ناخشىلىرىنى ئېيتىڭالر.
ئۇنىڭ ئاجايىپ ئەمەللىرىدىن سۆزلەپ،
 10ئۇنىڭ مۇقەددەس ئىسمى بىلەن پەخىرلىنىڭالر،
خۇداۋەندىنى ئىزدىگۈچىلەرنىڭ كۆڭلى خۇشال بولسۇن.
 11خۇداۋەندە بىلەن قۇدرىتىنى تەلەپ قىلىپ،
ئۇنىڭ يۈزىنى ئىزدەڭالر.
 12ئۇ قىلغان ئاجايىپ ئەمەللىرىنى ئويالپ،
ئۇنىڭ مۆجىزىلىرى بىلەن ئاغزىنىڭ ھۆكۈملىرىنى ياد قىلىڭالر.
 13ئەي ئۇنىڭ بەندىسى ئىسرائىلنىڭ ئۇرۇق-ئەۋالدى،
ئەي ياقۇبنىڭ بالىلىرى بولغان ئىلغانغانلىرى ،شۇنى ياد قىلىڭالر.
 14ئۇ تەڭرىمىز خۇداۋەندە بولۇپ،
ئۇنىڭ ھۆكۈملىرى پۈتۈن يەر يۈزىدە باردۇر.
 15ئۇنىڭ ئەھدىسىنى دائىم يادالپ،
مىڭ نەسىلگە بۇيرۇغان سۆزىنى زىكىر قىلىپ،
 16ئىبراھىم بىلەن ياغلىغان ئەھدىسىنىڭ ئۆزىنى خاتىرىگە كەلتۈرۈپ،
ئىسھاققا قىلغان قەسىمىنى ياد قىلىڭالر.
 17ياقۇب ئۈچۈن بىر قانۇن،
ئىسرائىل ئۈچۈن ئەبەدىي بىر ئەھدە توختىتىپ:
 ‹ 18قانائان يۇرتىنى ساڭا بېرەي.
ئۇ سېنىڭ مىراس ھەسسەڭ بولىدۇ› دەپ ئېيتتى.
 19ئۇ ۋاقىت تېخى سانى ئاز خەلق ئىدىڭالر ،دەرۋەقە ناھايىتى ئاز بولۇپ،
يۇرتتا مۇساپىر ئىدىڭالر 20 .ئۇالر تائىپىدىن تائىپىگە،
بىر مەملىكەتتىن باشقا بىر خەلققە ئايلىنىپ يۈرەتتى.
 21ئەمما ئۇ ئۆزى ھېچ ئادەمنى ئۇالرغا زۇلۇم قىلغىلى قويماي،
ئۇالرنىڭ سەۋەبىدىن پادىشاھالرغا تەنبىھ بېرىپ:
 ‹ 22مېنىڭ مەسىھلەنگەنلىرىمگە قول قويماي،
پەيغەمبەرلىرىمگىمۇ ھېچ زەرەر يەتكۈزمەڭالر› دەپ ئېيتتى.
 23ئەي ھەممە دۇنيا ،خۇداۋەندىنى كۈيلىگىن،
كۈندىن-كۈنگە ئۇنىڭ نىجاتىنى جاكارلىغىن.
 24ھەممە تائىپىلەرنىڭ ئارىسىدا ئۇنىڭ ئۇلۇغلۇقىنى دەپ بېرىپ،
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ھەممە خەلقلەرنىڭ ئارىسىدا ئۇنىڭ ئاجايىپ ئەمەللىرىنى بايان قىلغىن.
 25چۈنكى خۇداۋەندە ئۇلۇغ بولۇپ ،توال داڭلىنىشقا اليىقتۇر.
مەبۇد ئاتالغانالرنىڭ ھەممىسىدىن ئۇ زىيادە قورقۇنچلۇقتۇر.
 26چۈنكى خااليىقنىڭ ھەممە تەڭرىلىرى بۇتالردۇر،
ئەمما خۇداۋەندە ئاسمانالرنى ياراتقاندۇر.
 27شان-شەرەپ بىلەن ئىززەت ئۇنىڭ ئالدىدا بولۇپ،
قۇدرەت بىلەن خۇشلۇق ئۇنىڭ ماكانىدىدۇر.
 28ئەي خااليىقنىڭ نەسىللىرى ،خۇداۋەندىگە ھەمد ئېيتىڭالر.
ئۇنىڭ شان-شەرىپى بىلەن قۇدرىتىگە اليىق خۇداۋەندىگە ھەمد ئېيتىڭالر.
 29خۇداۋەندىگە ئۆز ئىسمىغا اليىق ھەمد ئېيتىڭالر.
ھەدىيە كەلتۈرۈپ ،ئۇنىڭ ھۇزۇرىغا كېلىپ،
مۇقەددەس ئېگىن بىلەن ياسىنىپ،
خۇداۋەندىگە سەجدە قىلىڭالر.
 30ئەي پۈتۈن يەر ئۇنىڭ ئالدىدا تىترىگىن.
مانا جاھان مەزمۇت تۇرۇپ ،تەۋرەنمىگۈدەك مەھكەمدۇر.
 31ئاسمانالر خۇش بولۇپ ،يەر ئۆزى شادلىق قىلغاي:
‹ خۇداۋەندە بولسا تائىپىلەرنىڭ ئارىسىدا پادىشاھتۇر› دەپ ئېيتقايالر.
 32دېڭىز پۈتۈن بارلىقى بىلەن گۈلدۈرلىسۇن.
سەھرا بىلەن ئانداكى ھەممىسى شادلىق قىلسۇن.
 33جاڭگالنىڭ دەرەخلىرى خۇداۋەندىنىڭ ئالدىدا خۇشلۇقتىن قىچقىرىشسۇن،
چۈنكى ئۇ دۇنيانى ھۆكۈم قىلغىلى كېلىدۇ.
 34خۇداۋەندىگە شۈكۈر ئېيتىڭالر،
چۈنكى ئۇ كەرەملىك بولۇپ ،مەرھەمىتى ئەبەدكىچە قالىدۇ.
 ‹ 35ئەي نىجاتىمىزنىڭ خۇدايى،
بىزنى قۇتقۇزۇپ ،تائىپىلەرنىڭ ئارىسىدىن بىزنى يىغىپ خاالس قىلغىن.
سېنىڭ مۇقەددەس ئىسمىڭغا شۈكۈر ئېيتىپ،
ھەمدىڭ بىلەن پەخىرلەنگەيمىز› دەپ ئېيتىڭالر.
 36ئىسرائىلنىڭ تەڭرىسى خۇداۋەندىگە ئەزەلدىن ئەبەدكىچە ھەمدۇسانا بولغاي».
شۇنى ئوقۇپ بولغاندا ھەممە خەلق «ئامىن» دەپ خۇداۋەندىگە ھەمدۇسانا ئېيتتى.
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ئىبادەت چېدىرىدا خىزمەت قىلغانالر

 37ئۇ ئۆزى خۇداۋەندىنىڭ ئەھدە ساندۇقىنىڭ ئالدىدا ئاساف بىلەن ئۇنىڭ بۇرادەرلىرىنى قويۇپ:
«ئەھدە ساندۇقىنىڭ ئالدىدا ھەمىشە ھەر كۈننىڭ تايىن خىزمىتىنى قىلىپ تۇرسۇن» دەپ
بۇيرۇدى 38 .لېكىن ئوبەد-ئېدوم بىلەن ئۇنىڭ بۇرادەرلىرى بولغان ئاتمىش سەككىز كىشىنى
ۋە يەدۇتۇننىڭ ئوغلى ئوبەد-ئېدوم بىلەن خوسانى دەرۋازىۋەن قىلدى 39 .سادوق كاھىن
بىلەن كاھىنالر بولغان بۇرادەرلىرىنى خۇداۋەندىنىڭ چېدىرىنىڭ ئالدىدا ،يەنى گىبىيوننىڭ
قۇربانلىق ئېگىزلىكىدە خىزمەت قىلغىلى تۇرغۇزدى 40 .ئۇالر ھەر ئەتە-ئاخشامدا كۆيدۈرىدىغان
قۇربانلىقنىڭ قۇربانگاھىدا خۇداۋەندىگە كۆيدۈرىدىغان قۇربانلىق ئۆتكۈزۈپ ،خۇداۋەندىنىڭ
ئىسرائىلغا بەرگەن تەۋراتىدا بۇيرۇلغاننىڭ ھەممىسىنى قىلىشقا قويۇلدى 41 .ئۇالر بىلەن
ھېمان ،يەدۇتۇن بىلەن ئىسىملىرى زىكىر قىلىنىپ ئىلغانغان باشقىلىرى خۇداۋەندىگە شۈكۈر
ئېيتىشقا قويۇلدى ،چۈنكى ئۇنىڭ مەرھەمىتى ئەبەدكىچە قالىدۇ 42 .بۇالرنىڭ ،يەنى ھېمان
بىلەن يەدۇتۇننىڭ ئىلكىدە چالغۇچىالر ئۈچۈن كاناي بىلەن جاڭجاڭ ۋە خۇدانىڭ ئىبادىتى ئۈچۈن
ئىشلىتىدىغان باشقا نەغمىلەر ساقلىناتتى .يەدۇتۇننىڭ ئوغۇللىرى بولسا دەرۋازىۋەن ئىدى.
 43ئاندىن كېيىن ھەممە خەلق ھەربىرى ئۆز ئۆيىگە باردى .داۋۇد بولسا ئۆز ئۆي خەلقنى
مۇبارەكلىمەك ئۈچۈن يېنىپ كەتتى.

17

داۋۇدنىڭ ئوغلىنىڭ خۇداۋەندىنىڭ بەيتىنى
ياسىشى توغرىسىدىكى ۋەدە

 1داۋۇد ئۆز ئۆيىدە ئولتۇرۇپ ،ناتان پەيغەمبەرگە ئېيتتى« :مانا مەن كېدىر ياغىچىدىن
ياسالغان ئۆيدە ئولتۇرىمەن ،لېكىن خۇداۋەندىنىڭ ئەھدە ساندۇقى بىر چېدىرنىڭ
تېگىدە تۇرىدۇ» دېدى 2 .ناتان داۋۇدقا ئېيتتى« :بېرىپ ،كۆڭلۈڭدە ھەرنېمە بولسا قىلغىن،
چۈنكى خۇدا سەن بىلەندۇر» دېدى.
4
«بېرىپ ،بەندەم داۋۇدقا
 3لېكىن كېچىدە خۇدانىڭ سۆزى ناتانغا كېلىپ ئېيتتى:
ئېيتقىنكى :خۇداۋەندە مۇنداق ئېيتار ‹ :سەن ماڭا بىر ئولتۇرىدىغان ئۆينى ياسىمايسەن.
 5مەن بەنى-ئىسرائىلنى مىسىردىن چىقارغاندىن تارتىپ بۇ كۈنگىچە بىر ئۆيدە ئولتۇرماي،
بەلكى چېدىردىن چېدىرغا ،ماكاندىن ماكانغا كۆچۈپ يۈردۈم 6 .مەن ئۆزۈم بەنى-ئىسرائىلنىڭ
ھەممىسى بىلەن يۈرگەن بارچە يەرلەرنىڭ بىرىدە ئۆز قوۋمىمغا پادىچى بولۇشقا توختىتىپ
قويۇپ ،ئىسرائىلنىڭ ھاكىملىرى بولغانالرنىڭ بىرىگە« :نېمىشقا كېدىر ياغىچىدىن ماڭا بىر
ئۆي ياسىمىدىڭالر» دەپ بىر سۆز ئېيتقان ئىدىممۇ؟›
 7ئەمدى بەندەم داۋۇدقا ئېيتقىنكى :ساماۋى قوشۇنالرنىڭ سەردارى بولغان خۇداۋەندە مۇنداق
ئېيتىدۇ ‹ :قويلىرىنىڭ كەينىدىن يۈرگىنىڭدە يايالقتىن سېنى ئېلىپ ،قوۋمىم ئىسرائىلغا
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ئەمىر قىلدىم 8 .ھەممە يوللىرىڭدا سەن بىلەن بولۇپ ،بارچە دۈشمەنلىرىڭنى ئالدىڭدا
يوقاتتىم .ھەم يەر يۈزىدىكى ئۇلۇغالرنىڭ ئىسىملىرىدەك ساڭا بىر ئىسىمنى بېرىمەن 9 .قوۋمىم
ئىسرائىلغا بىر جاي راستالپ ،ئاندا ئۇالرنى كۆچەتتەك ساالي .ئۇالر ئۆز ماكانىدا ئولتۇرۇپ ،يەنە
قوزغالمىسۇن .يامانالر بالدۇرقىدەك ئۇالرغا زۇلۇم قىاللمىسۇن 10 .مەن قوۋمىم ئىسرائىلنىڭ
ئۈستىگە ھاكىمالر قويغاندىن تارتىپ ئۇالر شۇنداق قىلىپ تۇردى .مانا ھەممە دۈشمەنلىرىڭنى
باسىمەن .ئەمدى ساڭا ئېيتىمەنكى ،خۇداۋەندە ئۆزى ساڭا بىر ئۆي ياساپ بېرىدۇ 11 .شۇنداق
بولىدۇكى ،سېنىڭ كۈنلىرىڭ تامام بولۇپ ،ئاتا-بوۋىلىرىڭنىڭ جايىغا بارغىنىڭدا سەندىن كېيىن
نەسلىڭنى ،يەنى ئوغۇللىرىڭنىڭ بىرىنى تۇرغۇزۇپ ،پادىشاھلىقنى مۇقىم قىلىمەن 12 .ئۇ ماڭا
بىر ئۆي ياسايدۇ ۋە ئۇنىڭ تەختىنى ئەبەدكىچە مۇقىم قىلىمەن 13 .مەن ئۇنىڭغا ئاتا بولۇپ ،ئۇ
ماڭا ئوغۇل بولىدۇ .سەندىن ئىلگىرى بولغان كىشىدىن رەھىمدىللىكىمنى جۇدا قىلغىنىمدەك
ئۇنىڭدىن رەھىمدىللىكىمنى جۇدا قىلمايمەن 14 .مەن ئۇنى ئۆيۈم بىلەن پادىشاھلىقىمدا
ئەبەدكىچە مۇقىم قىلىمەن ۋە ئۇنىڭ تەختى ئەبەدكىچە مەزمۇت تۇرىدۇ›» دېدى.
 15ناتان داۋۇدقا تامام بۇ سۆز بىلەن روھىي كۆرۈنۈشكە مۇۋاپىق سۆز قىلدى.

داۋۇد خۇداغا شۈكۈر قىلىدۇ
 16ئۇ ۋاقىت داۋۇد پادىشاھ كىرىپ ،خۇداۋەندىنىڭ ئالدىدا ئولتۇرۇپ ئېيتتىكى« :ئەي رەب
خۇدا ،مەن كىمدۇرمەن مېنىڭ ئۆيۈم نېمىدۇركى ،مېنى شۇنىڭغا يەتكۈزگەنسەن 17 .لېكىن،
ئەي خۇدا ،بۇ تېخى ساڭا ئاز بىر نەرسە كۆرۈندى .سەن كېلىدىغان ئۇزۇن ۋاقىتنىڭ ۋەقەلىرىدىن
ھەم خەۋەر بېرىپ ،ئۆز بەندەڭنىڭ ئۆيى توغرىسىدا سۆز قىلىپ ،سەن ،ئەي رەب خۇدا،
ئۇلۇغ ئادەم بولغىنىمدەك ماڭا قارىدىڭ 18 .ئەمدى سەن ئۆز بەندەڭگە كۆرسەتكەن ئىززەت
توغرىسىدا داۋۇد ساڭا نېمە ئېيتسۇن .سەن ئۆز بەندەڭنى تونۇيسەن 19 .ئەي خۇداۋەندە ،ئۆز
بەندەڭ ئۈچۈن ۋە ئۆز كۆڭلۈڭگە مۇۋاپىق بۇ ھەممە چوڭ ئىشنى قىلىپ ،بۇ ھەممە چوڭ
ئەمەللەرنى بىلدۈردۈڭ 20 .ئەي خۇداۋەندە ،قۇالقلىرىمىز ئاڭلىغىنىنىڭ ھەممىسىگە مۇۋاپىق
ساڭا ھېچكىم ئوخشىمايدۇ ۋە سەندىن باشقا خۇدا يوقتۇر 21 .بىر تەڭرى ‹ سېنى ئۆزۈم ئۈچۈن
بىر قوۋم قىلىپ قۇتقۇزۇپ ،ئۆزۈمگە بىر ئۇلۇغ ۋە ھەيۋەتلىك نام قىلىپ ،مىسىردىن خاالس
قىلغان قوۋمىمنىڭ ئالدىدىن تائىپىلەرنى چىقىراي› دەپ بىر تائىپە ئۈچۈن چىققانمۇ؟ يەر
يۈزىدە قوۋمىڭ ئىسرائىلدەك بىر تائىپە بارمۇ؟  22چۈنكى ئۆز قوۋمىڭ ئىسرائىلنى ئەبەدكىچە
ئۆزۈڭگە خاس بىر قوۋم قىلدىڭ .ئەي خۇداۋەندە ،سەن ئۆزۈڭ ئۇالرنىڭ خۇدايى بولدۇڭ.
 23ئەمدى ،ئەي خۇداۋەندە ،ئۆز بەندەڭ بىلەن ئۆيى توغرىسىدا ئېيتقىنىڭنى ئەبەدكىچە
مۇقىم قىلىپ ،ئېيتقان سۆزۈڭدەك قىلغىن 24 .سېنىڭ ئىسمىڭ ئەبەدكىچە مەزمۇت بولۇپ
ئۇلۇغالنغاي ‹ .ئىسرائىلنىڭ تەڭرىسى ،ساماۋى قوشۇنالرنىڭ سەردارى بولغان خۇداۋەندە
ئىسرائىلنىڭ خۇدايىدۇر› دەپ ئېيتقايالر ۋە بەندەڭ داۋۇدنىڭ ئۆيى سېنىڭ ئالدىڭدا مەزمۇت
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تۇرغاي 25 .چۈنكى سەن ،ئەي خۇدايىم ،ئۆز بەندەڭگە ‹ :مەن ساڭا بىر ئۆي ياساي› دەپ
ئىزھار قىلىپ ئېيتتىڭ .ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۆز بەندەڭ سېنىڭ ئالدىڭدا دۇئا قىلغىلى جۈرئەت
تاپتى 26 .ئەمدى ،ئەي خۇداۋەندە ،سەن خۇدا بولۇپ ئۆز بەندەڭگە بۇ ياخشىلىقنى ۋەدە قىلدىڭ.
 27ئەمدى ئىلتىپات قىلىپ ،بەندەڭنىڭ ئۆيىنى بەرىكەتلەپ ،سېنىڭ ئالدىڭدا ئەبەدكىچە
تۇرغىلى نېسىپ قىلغايسەن ،چۈنكى ،ئەي خۇداۋەندە ،سەن بەرىكەتلىگەن كىشى ئەبەدكىچە
مۇبارەك بولىدۇ».

18

داۋۇدنىڭ نۇسرەتلىرى

 1ئاندىن كېيىن داۋۇد فىلىستىنىيلەرنى ئۇرۇپ بېسىپ ،گات بىلەن ئۆزىگە تەۋە
كەنتلىرىنى فىلىستىنىيلەرنىڭ قولىدىن ئالدى 2 .ئۇ ھەم موئابىيالرنى ئۇردى .ئۇالر
ئۇنىڭغا تەۋە بولۇپ ،ئۇنىڭغا باج-خىراج كەلتۈردى.
 3ئاندىن داۋۇد خاماتتا زوبانىڭ پادىشاھى ھادارەزەرنى بۇ ئۆزى فىرات دەرياسىنىڭ يېنىدىكى تەۋە
يەرلىرىنى مەھكەم قىلغىلى چىققاندا ئۇردى 4 .داۋۇد ئۇنىڭدىن بىر مىڭ جەڭ ھارۋىسى ،يەتتە مىڭ
ئاتلىق كىشى ۋە يىگىرمە مىڭ پىيادە ئەسكەرنى ئەسىر قىلىپ ئالدى .داۋۇد ئايىغان يۈز ئاتتىن
باشقا ھەممە ھارۋا ئاتلىرىنىڭ پەيلىرىنى كەستۈردى.
 5ئاررامىيالر زوبانىڭ پادىشاھى ھادارەزەر مەدەت بەرمەك ئۈچۈن دەمەشقتىن چىققاندا داۋۇد
ئاررامىيالردىن يىگىرمە ئىككى مىڭ ئادەمنى ئۇردى 6 .داۋۇد دەمەشقتە ئاررامىيالرنىڭ
ئۈستىدە خەۋەر ئالىدىغان سىپاھالر قويدى .بۇ تەرىقىدە ئاررامىيالر داۋۇدقا تەۋە بولۇپ ،ئۇنىڭغا
باج-خىراج كەلتۈرىدىغان بولدى .داچۇد نە يەرگە بارسا ،خۇداۋەندە ئۇنىڭغا نۇسرەت بېرەتتى.
 7داۋۇد ھادارەزەرنىڭ غۇالملىرى كۆتۈرگەن ئالتۇن سىپارلىرىنى ئېلىپ ،يېرۇسالېمغا كەلتۈردى.
 8ئاندىن داۋۇد ھادارەزەرنىڭ شەھەرلىرى تىبخات بىلەن كۇندىن ناھايىتى توال مىس ئالدى.
شۇنىڭدىن سۇاليمان مىس كۆلىنى تۈۋرۈك بىلەن مىس قاچىلىرىنى ئەتكۈزدى.
 9خاماتنىڭ پادىشاھى توئۇ« :داۋۇد زوبانىڭ پادىشاھى ھادارەزەرنىڭ ھەممە قوشۇنىنى ئۇردى»
دەپ ئاڭلىغاندا 10 ،ئۆز ئوغلى ھادورامنى داۋۇد پادىشاھقا ساالم قىلىپ ،ھادارەزەر سوقۇشۇپ ئۇنى
مەغلۇپ قىلغىنى ئۈچۈن تەبرىكلەشكە ئەۋەتتى ،چۈنكى ھادارەزەر ھەمىشە توئۇ بىلەن جەڭ قىلىپ
تۇرغانىدى .ئۇ ھەر خىل ئالتۇن ،كۈمۈش ،ۋە مىس قاچىلىرىنى ھەم ئەۋەتتى 11 .شۇ قاچىالرنى
داۋۇد ئۆزى ھەممە تائىپىلەردىن ،يەنى ئېدومىيالر ،موئابىيالر ،بەنى-ئاممون ،فىلىستىنىيلەر ۋە
ئامالەكىيلەردىن ئالغان ئالتۇن كۈمۈشكە قوشۇپ ،خۇداۋەندىگە مۇقەددەس قىلدى.
 12زېرۇيانىڭ ئوغلى ئابىساي تۇز ۋادىسىدا ئېدومىيالردىن ئون سەككىز مىڭ ئادەمنى ئۇرغاندىن
كېيىن 13 ،ئېدومنىڭ ئۈستىگە خەۋەر ئالىدىغان سىپاھالر قويدى .ئېدومىيالرنىڭ ھەممىسى
داۋۇدقا تەۋە بولدى .داۋۇد نە يەرگە بارسا ،خۇداۋەندە ئۇنىڭغا نۇسرەت بېرەتتى.
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داۋۇدنىڭ ئەمەلدارلىرى

 14داۋۇد پۈتۈن ئىسرائىلنىڭ ئۈستىدە سەلتەنەت قىلىپ ،ھۆكۈم سۈرۈپ ،ھەممە خەلقىگە
ئادالەت قىالتتى 15 .زېرۇيانىڭ ئوغلى يوئاب قوشۇننىڭ سەردارى بولۇپ ،ئاخىلۇدنىڭ ئوغلى
يەھوشافاتنىڭ ئۆزى ۋەزىر ئىدى.
 16ئاخىتۇبنىڭ ئوغلى سادوق بىلەن ئابياتارنىڭ ئوغلى ئابىمالىك كاھىنالر تۇرۇپ ،شاۋشا
كاتىپ ئىدى.
 17يەھوياداھنىڭ ئوغلى بەنايا مۇھاپىزەتچىلەر بىلەن خەۋەرچىلەرنىڭ ئۈستىدە تۇردى .لېكىن
داۋۇدنىڭ ئوغۇللىرى پادىشاھنىڭ قېشىدا سەردار ئىدى.

داۋۇدنىڭ ئاممونىيالر ۋە ئاررامىيالر بىلەن جەڭ قىلىشى

19

 1ئاندىن كېيىن بەنى-ئامموننىڭ پادىشاھى ناخاش ئۆلگەندە ئۇنىڭ ئوغلى ئورنىدا
پادىشاھ بولدى 2 .ئۇ ۋاقىت داۋۇد« :ئۇنىڭ ئاتىسى ماڭا ياخشىلىق كۆرسەتكەندەك
مەن ناخاشنىڭ ئوغلى خانۇنغا ياخشىلىق كۆرسىتەي» دەپ ئېيتتى .ئاندىن داۋۇد ئۇنىڭغا
ئاتىسى ئۈچۈن تەسەللى بەرگىلى ئەلچىلەر ئەۋەتتى .داۋۇدنىڭ خىزمەتكارلىرى خانۇننىڭ
قېشىغا ئۇنىڭغا تەسەللى بەرگىلى بەنى-ئامموننىڭ يۇرتىغا كەلدى 3 .ئەمما بەنى-ئامموننىڭ
سەردارلىرى خانۇنغا ئېيتتى« :خىيال قىلىدۇمۇ ،سەنكى داۋۇد ئاتاڭغا ئىززەت قىلماق
ئۈچۈن ساڭا تەسەللى بەرگۈچىلەر ئەۋەتتى .ئۇنداق ئەمەس ،بەلكى يۇرتنى كۆرۈپ يوقىتىپ
جاسۇسلۇق قىاليلى دەپ ،خىزمەتكارلىرى كەلدى ئەمەسمۇ؟» دېدى 4 .ئۇنىڭ ئۈچۈن خانۇن
داۋۇدنىڭ خىزمەتكارلىرىنى تۇتۇپ ،ساقاللىرىنى چۈشۈرۈپ ،قوڭىنىڭ جايىدىن ئېگىنلىرىنى
ئوتتۇرىدىن توغرا كەستۈرۈپ ،كەتكىلى قويدى 5 .داۋۇدقا« :ئادەملەرگە شۇنداق ۋەقە بولدى»
دەپ خەۋەر بېرىلدى .ئۇ ۋاقىت ئۇالرنىڭ ئالدىغا كىشى ئەۋەتتى ،چۈنكى بۇ ئادەملەر توال
خىجالەت بولغانىدى .پادىشاھ ئۇالرغا« :ساقاللىرىڭالر ئۆسكۈچىلىك يېرىخودا تۇرۇپ ،ئاندىن
يېنىپ كېلىڭالر» دەپ ئېيتقۇزدى.
 6بەنى-ئاممون ئۆزىنىڭ داۋۇدنىڭ ئالدىدا يىرگىنچلىك بولغىنىنى كۆرگىنىدە خانۇن
بىلەن بەنى-ئاممون بىر مىڭ تاالنت كۈمۈش ئەۋەتىپ ،ئاررام-خاھارايىمدىن ،ئاررام-مائاكا
ۋە زوبادىن ھارۋا بىلەن ئاتلىقالر ئىجارىگە ئالدى 7 .ئۇالر ئوتتۇز ئىككى مىڭ ھارۋىنى ۋە
مائاكانىڭ پادىشاھى بىلەن ئادەملىرىنى ئىجارىگە ئالدى .بۇالر كېلىپ ،مەدىبانىڭ ئالدىدا
چۈشتى .بەنى-ئاممون ھەم ئۆز شەھەرلىرىدىن كېلىپ ،سوقۇشقا يىغىلدى 8 .داۋۇد شۇنى
ئاڭلىغاندا يوئاب بىلەن باتۇر ئادەملەرنىڭ ھەممە قوشۇنىنى ئەۋەتتى 9 .بەنى-ئاممون چىقىپ،
شەھەرنىڭ دەرۋازىسىنىڭ ئالدىدا سوقۇشقا تىزىلدى .لېكىن كەلگەن پادىشاھالر بۆلەك تۇرۇپ،
تۈزلەڭلىكتە سەپ باغلىدى 10 .يوئاب ،ئالدى-كەينىمدىن ھۇجۇم بولىدۇ ،دەپ كۆرگەندە،
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ئىسرائىلدىن ھەممە خىل ئادەملەرنى ئىلغاپ ،ئاررامىيالرغا قارشى سەپ تىزدى 11 .قالغان
ئادەملەرنى بۇرادىرى ئابىساينىڭ قولىغا تاپشۇردى .بۇالر بەنى-ئاممونغا قارشى تىزىلدى 12 .ئۇ
ئېيتتى« :ئەگەر ئاررامىيالر ماڭا كۈچلۈك كەلسە ،سەن ماڭا ياردەم بەرگەيسەن .ئەمما بەنى-
ئاممون ساڭا كۈچلۈك كەلسە ،مەن بېرىپ ،ساڭا ياردەم بېرەي 13 .جۈرئەتلىك بولغىن! ئۆز
قوۋمىمىز ئۈچۈن ۋە خۇدايىمىزنىڭ شەھەرلىرى ئۈچۈن باتۇرلۇق كۆرسىتەيلى .ئاندىن كېيىن
خۇداۋەندە ئۆزىگە نېمە ياخشى كۆرۈنسە ،قىلسۇن» دېدى 14 .يوئاب ۋە ئۇنىڭ بىلەن بولغان
ئادەملەر چىقىپ ،ئاررامىيالرغا ھۇجۇم قىلغاندا ئۇالر ئۇنىڭدىن قاچتى 15 .بەنى-ئاممون
ئاررامىيالرنىڭ قاچقىنىنى كۆرگەندە ئۇالر ھەم ئۇنىڭ بۇرادىرى ئابىسايدىن قېچىپ ،شەھەرگە
كىردى .ئۇ ۋاقىت يوئاب يېرۇسالېمغا يېنىپ كەتتى.
 16ئاررامىيالر ئۆزىنىڭ ئىسرائىلنىڭ ئالدىدا مەغلۇپ بولغىنىنى كۆرگەندە ئۇالر خەۋەرچىلەر
ئەۋەتىپ« :دەريانىڭ ئۇ تەرىپىدىكى ئاررامىيالرغا جەڭگە چىقىڭالر» دەپ ئېيتقۇزغاندا
ھادادەزەرنىڭ قوشۇنىنىڭ سەردارى شوباك ئۇالرنى باشالپ چىقتى 17 .شۇنىڭ خەۋىرى داۋۇدقا
يەتكەندە ئۇ پۈتۈن ئىسرائىلنى يىغدۇرۇپ ،ئىئورداندىن ئۆتۈپ ئۇالرنىڭ ئۈستىگە كېلىپ،
ئۇالرغا قارشى سەپ باغلىدى .داۋۇد ئاررامىيالرغا قارشى سەپ باغلىغاندا بۇالر ئۇنىڭ بىلەن
سوقۇشقىلى باشلىدى 18 .لېكىن ئاررامىيالر ئىسرائىلدىن قاچتى ۋە داۋۇد يەتتە مىڭ ھارۋىغا
مىنگەن ئادەم بىلەن قىرىق مىڭ پىيادە ئەسكەرنى ئۆلتۈرۈپ ،قوشۇننىڭ سەردارى شوباكنى
ھەم ئۆلتۈردى 19 .ھادادەزەرنىڭ ئادەملىرى ئۆزىنىڭ ئىسرائىلدىن ئۇرۇلغىنىنى كۆرگەندە
داۋۇد بىلەن سۈلھى تۈزۈشۈپ ،ئۇنىڭغا تەۋە بولدى .ئاندىن كېيىن ئاررامىيالر بەنى-ئاممونغا
يەنە مەدەت بەرگىلى خالىمايدىغان بولدى.

20

 1ئۇ يىل تامام بولغاندىن كېيىن پادىشاھالر جەڭگە چىقىدىغان ۋاقىتتا يوئاب بىر
كۈچلۈك قوشۇن بىلەن چىقىپ ،بەنى-ئامموننىڭ يۇرتىنى تاالپ ،راببا شەھىرىنى
قورشىدى .لېكىن داۋۇد يېرۇسالېمدا قالدى .يوئاب ئۆزى راببانى ئېلىپ خاراب قىلدى 2 .ئۇ
ۋاقىت داۋۇد ئۇالرنىڭ پادىشاھىنىڭ تاجىنى ئۇنىڭ بېشىدىن ئالدى .ئۇنىڭ ۋەزنى بىر تاالنت
ئالتۇن بولۇپ ،بىر قىممەت باھا تاش بىلەن زىننەتلەنگەنىدى .ئۇ داۋۇدنىڭ بېشىغا قويۇلدى.
ئۇ ناھايىتى توال ئولجا شەھەردىن چىقىرىۋالدى 3 .ئەمما ئانداكى خەلقنى چىقىرىپ ،ھەرىلەر،
تۆمۈردىن ئەتكەن خامان ھارۋىلىرى ۋە پالتىالر بىلەن كەستۈردى داۋۇد بەنى-ئامموننىڭ ھەممە
شەھەرلىرىدە شۇنداق قىلدى .ئاندىن داۋۇد ھەممە خەلق بىلەن يېرۇسالېمغا يېنىپ باردى.
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فىلىستىنىيلەر بىلەن جەڭ قىلىش

 4ئاندىن كېيىن گېزەردە فىلىستىنىيلەر بىلەن سوقۇش بولدى .ئۇ ۋاقىت خۇشاتلىق سىببىكاي
رېفائىيالرنىڭ ئەۋالدىدىن بولغان سىپپاينى ئۇرۇپ ئۆلتۈردى .بۇنىڭ بىلەن فىلىستىنىيلەر
بېسىلدى 5 .ئەمما فىلىستىنىيلەر بىلەن يەنە بىر سوقۇش بولدى .ئۇ ۋاقىت يائىرنىڭ ئوغلى
ئەلخانان گاتلىق گولىياتنىڭ بۇرادىرى الخمىنى ئۇرۇپ ئۆلتۈردى .شۇنىڭ نەيزىسىنىڭ سېپى
باپكارنىڭ خادىسىدەك ئىدى 6 .يەنە بىر سوقۇش گاتتا بولدى .ئاندا ئۇزۇن بويلۇق بىر ئادەم
بار ئىدى .قوللىرىدا ئالتىدىن بارماقلىرى ،پۇتلىرىدا ھەم ئالتىدىن بارماقلىرى بولۇپ ،جەمئىي
يىگىرمە تۆت بارمىقى بار ئىدى .ئۇ ھەم رېفائىيالرنىڭ ئەۋالدىدىن ئىدى 7 .ئۇ ئىسرائىلغا
ھاقارەت قىلغاندا داۋۇدنىڭ بۇرادىرى شىمانىڭ ئوغلى يوناتان ئۇنى ئۇرۇپ ئۆلتۈردى 8 .بۇالر
گاتتىكى رېفائىيالرنىڭ ئەۋالدىدىن بولۇپ ،داۋۇد بىلەن ئۇنىڭ خىزمەتكارلىرىنىڭ قولىدىن
ئۆلتۈرۈلدى.

21

داۋۇدنىڭ خەلقنى ساناقتىن ئۆتكۈزۈش گۇناھى

 1لېكىن شەيتان ئىسرائىلغا قارشى قوپۇپ ،داۋۇدنى ئىسرائىلنى سانىغىلى قوزغاتتى.
 2داۋۇد ئۆزى يوئاب بىلەن خەلقنىڭ چوڭلىرىغا« :بەرشېبادىن تارتىپ دانغىچە
بېرىپ ،ئىسرائىلنى ساناپ ،ماڭا خەۋەر بېرىڭالر .مەن سانىنى بىلەي» دېدى 3 .يوئاب ئېيتتى:
«خۇداۋەندە ئۆز قوۋمىنى يۈز مەرتىۋە ئاشۇرغاي .ئەي خوجام پادىشاھ ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى
خوجامنىڭ خىزمەتكارلىرى ئەمەسمۇ؟ نېمىشقا خوجام بۇ ئىشىنى خااليدۇ؟ نېمىشقا بۇنىڭ
بىلەن ئىسرائىلغا گۇناھ ئارتىلسۇن؟»  4ئەمما يوئاب شۇنى خالىمىسىمۇ ،پادىشاھنىڭ
بۇيرۇقى چىڭ تۇرۇپ يانمىدى .ئۇنىڭ ئۈچۈن يوئاب چىقىپ ،پۈتۈن ئىسرائىلنىڭ يۇرتىنى
كېزىپ يۈرۈپ ،يېرۇسالېمغا يېنىپ كەلدى 5 .يوئاب داۋۇدقا خەلقنىڭ جەم سانىنى دەپ بەردى.
ئىسرائىلدا ئون بىر يۈز مىڭ قىلىچ كۆتۈرىدىغان ئادەم بولۇپ ،يەھۇدادا تۆت يۈز يەتمىش
مىڭ قىلىچ كۆتۈرىدىغان ئادەم بار ئىدى 6 .لېكىن الۋىي بىلەن بەنيامىن قەبىلىلىرىڭلىرىنى
قالغانالر بىلەن سانىمىغانىدى ،چۈنكى پادىشاھنىڭ بۇيرۇقى يوئابقا يىرگىنچلىك ئىدى.
 7لېكىن خۇدا بۇ ئىشتىن نارازى بولۇپ ،ئىسرائىلنى ئۇردى 8 .ئۇ ۋاقىت داۋۇد خۇداغا ئېيتتى:
«شۇ ئىشنى قىلىپ چوڭ گۇناھ قىلدىم ،لېكىن ئەمدى ئۆز بەندەڭنىڭ گۇناھىنى كۆتۈرگىن.
مەن توال ئەخمەقلىق قىلدىم» دېدى 9 .لېكىن خۇداۋەندە داۋۇدنىڭ روھىي كۆرۈنۈش كۆرگۈچى
گادقا سۆز قىلىپ ئېيتتى« 10 :بېرىپ ،داۋۇدقا سۆز قىلىپ ئېيتقىنكى« ‹ :ئۈچ باال ئالدىڭدا
قويىمەن بۇالرنىڭ بىرىنى ئۆزۈڭگە ئىلغاپ ،ساڭا نېمە قىلىدىغىنىمنى ئىختىيار قىلغىن» دەپ
خۇداۋەندە ئېيتىدۇ›» 11 .گاد داۋۇدنىڭ قېشىغا كىرىپ ،ئۇنىڭغا ئېيتتى« :خۇداۋەندە مۇنداق
ئېيتىدۇكى ‹ :ئىختىيار قىلغىن 12 .ئۈچ يىلغىچە ئاچارچىلىق يا ئۈچ ئايغىچە دۈشمەنلەرنىڭ
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قىلىچىدىن قۇتۇلماي ،دۈشمەنلىرىڭنىڭ ئالدىدا خاراب بولۇشنى يا خۇداۋەندىنىڭ قىلىچىنى،
يەنى يۇرتتا ۋابا بولۇپ ،خۇداۋەندىنىڭ پەرىشتىسىنىڭ ئىسرائىلنىڭ ھەممە يۇرتىدا ھاالك
قىلىشىنى ئىختىيار قىالمسەن؟ ئەمدى ئويالپ ،مېنى ئەۋەتكەنگە نېمە جاۋاب بېرىشىمنى خىيال
قىلىپ توختاتقىن›» دېدى 13 .داۋۇد گادقا« :مېنىڭ چوڭ تەڭلىكىم بار .لېكىن خۇداۋەندىنىڭ
قولىغا چۈشەي ،چۈنكى ئۇنىڭ مەرھەمىتى چوڭدۇر .ئىنساننىڭ قولىغا چۈشمىگەيمەن» دېدى.
 14ئۇ ۋاقىت خۇداۋەندە ئىسرائىلغا ۋابا ئەۋەتتى .شۇنداقكى ،ئىسرائىلىيالردىن يەتمىش مىڭ
ئادەم ئۆلدى 15 .خۇدا بىر پەرىشتىنى يېرۇسالېمغا ئۇنى خاراب قىلغىلى ئەۋەتتى .لېكىن ئۇ
خاراب قىلىپ تۇرغىنىدا خۇداۋەندە كۆرۈپ باال ئەۋەتكىنىگە پۇشايمان قىلىپ ،خاراب قىلغۇچى
پەرىشتىگە« :ئەمدى بولدى .قولۇڭنى يىغقىن» دەپ ئېيتتى .ئۇ ۋاقىت خۇداۋەندىنىڭ
پەرىشتىسى يەبۇسىي ئورناننىڭ خامىنىنىڭ يېنىدا تۇردى.
 16داۋۇد ئۆز كۆزلىرىنى ئاچسا ،مانا خۇداۋەندىنىڭ پەرىشتىسى ئاسمان بىلەن يەرنىڭ
ئوتتۇرىسىدا تۇرۇپ ،قولىدا سۇغۇرغان قىلىچنى تۇتۇپ ،يېرۇسالېمنىڭ ئۈستىگە شىلتاپ
تۇرىدۇ .ئۇ ۋاقىت داۋۇد بىلەن ئىسرائىلنىڭ ئاقساقاللىرى پاالس كىيىپ يۈز تۆۋەن يىقىلدى.
 17داۋۇد خۇداغا ئېيتتى« :خەلق سانالسۇن دەپ ،مەن ئۆزۈم بۇيرۇغان ئەمەسمۇ؟ مەن ئۆزۈم
گۇناھقا چۈشۈپ يامانلىق قىلدىم .لېكىن مېنىڭ پادام بولغان شۇ خەلق نېمە قىلدى؟ ئەي
تەڭرىم خۇداۋەندە ،سېنىڭ قولۇڭ ئۇالرغا باال كەلتۈرۈپ ئۈستىگە كۆتۈرۈلمەي ،بەلكى مەن
بىلەن ئاتامنىڭ ئۆيى ئۈستىگە كۆتۈرۈلسۇن» دېدى.
 18شۇندا خۇداۋەندىنىڭ پەرىشتىسى گادنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن داۋۇدقا بۇيرۇدىكى ،داۋۇد
ئۆزى چىقىپ يەبۇسىي ئورناننىڭ خامىنىدا خۇداۋەندىگە بىر قۇربانگاھ ياسىسۇن 19 .گاد
خۇداۋەندىنىڭ نامىدا ئېيتقان سۆزگە مۇۋاپىق داۋۇد باردى.
 20ئورنان بولسا بۇرۇلۇپ پەرىشتىنى كۆردى .ئۇ ۋاقىت ئۇنىڭ بىلەن بولغان تۆت ئوغلى ئۆزىنى
يوشۇردى .ئورنان خاماندا بۇغداي خامىنىنى ھەيدەپ تۇرغانىدى.
 21داۋۇد ئورناننىڭ قېشىغا كەلدى .ئورنان قاراپ داۋۇدنى كۆرگەندە خاماندىن چىقىپ ،داۋۇدنىڭ
ئالدىدا يۈز تۆۋەن يەرگە چۈشۈپ تەزىم قىلدى 22 .داۋۇد ئورنانغا ئېيتتى« :خۇداۋەندىگە ئاندا
بىر قۇربانگاھنى ياسىمىقىم ئۈچۈن خاماننىڭ يېرىنى ماڭا بەرگىن .ئۇنى پۈتۈن نەرختە ماڭا
ساتقىن .بۇنىڭ بىلەن ۋابا خەلقنىڭ ئارىسىدا توختىسۇن» دېدى 23 .ئورنان داۋۇدقا ئېيتتى:
«خوجام پادىشاھ ئۇنى ئېلىپ ئۆزى خالىغاندەك قىلسۇن .مانا كۆيدۈرىدىغان قۇربانلىق
ئۈچۈن ئۇيالرنى بېرىپ ،ئوتۇن ئۈچۈن خامان ئەسۋابلىرىنى ۋە ھەدىيە ئۈچۈن بۇغداينى،
دەرۋەقە ھەممىسىنى بېرەي» دېدى 24 .لېكىن داۋۇد پادىشاھ ئورنانغا« :ئۇنداق ئەمەس،
بەلكى پۈتۈن نەرختە ئاالي ،چۈنكى خۇداۋەندىگە بەرمەك ئۈچۈن سېنىڭكىنى ئېلىپ ،خالىس
ئالغاننى كۆيدۈرىدىغان قۇربانلىق قىلمىغايمەن» دېدى 25 .شۇنى دەپ ،داۋۇد ئورنانغا ئۇ جاي
ئۈچۈن ئالتە يۈز شېقەل ئالتۇن تارتىپ بەردى 26 .داۋۇد ئاندا خۇداۋەندىگە بىر قۇربانگاھنى
ياساپ كۆيدۈرىدىغان قۇربانلىق بىلەن شۈكۈر قۇربانلىقىنى كەلتۈرۈپ ،خۇداۋەندىگە دۇئا
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قىلدى .ئۇ ۋاقىت ئۇ ئۇنىڭغا جاۋاب بېرىپ ،كۆيدۈرگەن قۇربانگاھقا ئاسماندىن ئوت ئەۋەتتى.
 27خۇداۋەندىنىڭ بۇيرۇقى بىلەن پەرىشتە قىلىچىنى غىلىپىغا سالدى.
 28داۋۇد خۇداۋەندىنىڭ يەبۇسىي ئورناننىڭ خامىنىدا ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئاڭلىغىنىنى كۆرۈپ،
ئاندا قۇربانلىق قىلدى 29 .ئەمما مۇسا باياۋاندا ئەتكەن خۇداۋەندىنىڭ چېدىرى بىلەن
كۆيدۈرمە قۇربانلىقنىڭ قۇربانگاھى ئۇ ۋاقىتتا گىبىيوندىكى قۇربانلىق ئېگىزلىكىدە ئىدى.
 30لېكىن داۋۇد خۇدادىن سورىماق ئۈچۈن ئۇنىڭ ئالدىغا بارغىلى جۈرئەت قىلمىدى ،چۈنكى
خۇداۋەندىنىڭ پەرىشتىسىنىڭ قىلىچىدىن قورقاتتى.
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خۇداۋەندىنىڭ بەيتىنى ياساشقا تەييارلىق قىلىنىدۇ

 1داۋۇد ئېيتتىكى« :رەب خۇدانىڭ بەيتى مۇندا بولۇپ ،ئىسرائىلنىڭ كۆيدۈرمە
قۇربانلىقنىڭ قۇربانگاھى شۇ يەردە بولسۇن» 2 .ئاندىن داۋۇد« :ئىسرائىلنىڭ
يۇرتىدىكى بىگانىلەرنى يىغىڭالر» دەپ بۇيرۇپ ،خۇدانىڭ بەيتىنىڭ ياسىشىغا تاش كەسمەك
ئۈچۈن ئۇستىالرنى ئىشقا سالدى 3 .داۋۇد ھەم ئىشىك بىلەن دەرۋازىالرغا مىخ بىلەن گىرەلەر
ئەتمەك ئۈچۈن ناھايىتى توال تۆمۈر راستالپ ،تارتىلمىغۇدەك توال مىس تەييارالپ 4 ،غول كېدىر
ياغىچى كەلتۈرۈپ قويدى .چۈنكى سىدونلۇق بىلەن تىرلىقالر داۋۇدقا ناھايىتى توال كېدىر
ياغىچى كەلتۈرۈپ بەردى 5 .داۋۇد ئېيتتىكى« :مېنىڭ ئوغلۇم سۇاليمان ياش تۇرۇپ ،نازۇكتۇر.
لېكىن خۇداۋەندىگە ياسىلىدىغان بەيت ناھايىتى چوڭ بولۇپ ،ھەممە يۇرتالردا مەشھۇر بولۇپ
داڭالنسۇن .ئۇنىڭ ئۈچۈن خېرىتالرنى راستالپ قوياي» .شۇنى دەپ ،داۋۇد ۋاپات بولماستىن
ئىلگىرى توال خېرىت راستالپ قويدى.
 6ئۇ ئۆزى ئوغلى سۇاليماننى قىچقىرىپ« :ئىسرائىلنىڭ تەڭرىسى خۇداۋەندىگە بىر بەيتنى
ياسىغىن» دەپ بۇيرۇدى 7 .داۋۇد ئۆز ئوغلى سۇاليمانغا ئېيتتىكى« :مەن تەڭرىم خۇداۋەندىنىڭ
ئىسمىغا بىر بەيت ياساي دەپ ،كۆڭلۈمدە بار ئىدى 8 .لېكىن خۇداۋەندىنىڭ سۆزى ماڭا كېلىپ
ئېيتتىكى ‹ :سەن توال قان تۆكۈپ ،چوڭ جەڭلەر قىلدىڭ .سەن مېنىڭ كۆزلىرىمنىڭ ئالدىدا يەر
يۈزىدە توال قان تۆككىنىڭ ئۈچۈن مېنىڭ ئىسمىمغا بىر بەيت ياسىمىغايسەن 9 .مانا ساڭا بىر
ئوغۇل تۇغۇلىدۇ .ئۇ تىنچ ئادەم بولىدۇ .مەن ھەر تەرەپتىكى دۈشمەنلەردىن ئۇنىڭغا ئارام بېرىمەن.
ئۇ سۇاليمان دەپ ئاتىلىپ ،ئۇنىڭ كۈنلىرىدە ئىسرائىلغا ئامانلىق ۋە تىنچلىق بېرىمەن 10 .ئۇ
مېنىڭ ئىسمىمغا بىر بەيت ياسايدۇ .ئۇ ماڭا ئوغۇل بولۇپ ،مەن ئۇنىڭغا ئاتا بولىمەن ۋە ئۇنىڭ
پادىشاھلىق تەختىنى ئىسرائىلنىڭ ئۈستىگە ئەبەدكىچە مۇقىم قىلىمەن› دېدى.
 11ئەمدى ئەي ئوغلۇم ،خۇداۋەندە سەن بىلەن بولغاي .سەن راۋاجلىق بولۇپ ،سەن توغرۇلۇق
ئېيتقىنىدەك تەڭرىڭ خۇداۋەندىنىڭ بەيتىنى ياسىغايسەن 12 .ئەمما تەڭرىڭ خۇداۋەندىنىڭ
قانۇنىنى تۇتقايسەن دەپ ،خۇداۋەندە ساڭا ھېكمەت بىلەن پەم بېرىپ ،ئىسرائىل توغرىسىدا
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سېنى يېتەكلىگەي 13 .خۇداۋەندە مۇساغا ئىسرائىل توغرىسىدىن بۇيرۇغان قانۇن بىلەن
ئەمەللىرىنى تۇتۇپ بەجا قىلساڭ ،راۋاجلىق بولىسەن .جۈرئەتلىك بولۇپ ،غەيرەتلىك تۇرغىن.
خاھى قورقماي ،خاھى پەرىشان بولمىغىن.
 14تەڭلىك تارتىپ ،خۇداۋەندىنىڭ بەيتى ئۈچۈن يۈز مىڭ تاالنت ئالتۇن ،مىڭ مەرتىۋە مىڭ
تاالنت كۈمۈش ۋە تولىلىقىدىن تارتىاللمىغۇدەك مىس بىلەن تۆمۈرنى يىغىپ قويدۇم .ياغاچ
بىلەن تاش تەييار قىلدىم ،ئەمما سەن ئۆزۈڭ يەنە راستالپ قويغايسەن 15 .بۇنىڭدىن باشقا توال
مەدىكار ،تاش كەسكۈچى ،تامچىالر ۋە ھەر ئىش ئۈچۈن خىلمۇخىل ھۈنەرۋەنلەر سەندە ھەم
بار 16 .ئالتۇن ،كۈمۈش ،مىس بىلەن تۆمۈرنىڭ سانى يوقتۇر .ئەمدى ئىشقا قوپقىن .خۇداۋەندە
سەن بىلەن بولغاي» دېدى.
 17ئاندىن كېيىن داۋۇد ئىسرائىلنىڭ ھەممە ئەمىرلىرىگە« :ئوغلۇم سۇاليمانغا ياردەم
بېرىڭالر» دەپ بۇيرۇپ ،ئېيتتىكى« 18 :تەڭرىڭالر خۇداۋەندە سىلەر بىلەن بولۇپ ،چۆرەڭالرنى
تىنچلىق قىلىپ ،سىلەرگە ئاراملىق بەرگەن ئەمەسمۇ؟ چۈنكى ئۇ يۇرتنىڭ ئىلگىرىكى
ئولتۇرغۇچىلىرىنى مېنىڭ قولۇمغا بەردى .يۇرت ئۆزى خۇداۋەندە بىلەن ئۇنىڭ خەلقى ئالدىدا
بېقىندۇرۇلدى 19 .ئەمدى كۆڭۈل بىلەن جېنىڭالرنى تەڭرىڭالر خۇداۋەندىنى ئىزدىگىلى مايىل
قىلىپ ،رەب خۇدانىڭ مۇقەددەس خانىسىنى ياسىغىلى قوپۇپ ،خۇداۋەندىنىڭ ئەھدە ساندۇقى
بىلەن خۇدانىڭ مۇقەددەس خانىسىغا تەئەللۇق بولغان ئەسۋابالرنى خۇداۋەندىنىڭ ئىسمىغا
ياسىلىدىغان بەيتكە كىرگۈزگەيسىلەر» دېدى.
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الۋىيالرنىڭ پىرقىلەرگە بۆلۈنۈشى

 1داۋۇد قېرىپ ،ئۆمرىدىن تويغاندا ئۆز ئوغلى سۇاليماننى ئىسرائىلنىڭ ئۈستىگە
پادىشاھ قىلدى 2 .ئاندىن ئىسرائىلنىڭ ھەممە ئەمىرلىرىنى كاھىنالر بىلەن الۋىيالرنى
يىغدۇردى 3 .الۋىيالر بولسا ئوتتۇز ياش بىلەن ئۇنىڭدىن چوڭراق بولغانالر سانالدى .ئەر
كىشىلەر بىردىن-بىردىن سانىلىپ ،سانى ئوتتۇز سەككىز مىڭ چىقتى 4 .ئۇ ئېيتتىكى:
«بۇالردىن يىگىرمە تۆت مىڭى خۇداۋەندىنىڭ بەيتىدىكى ئىشالرنى باقسۇن ،ئالتە مىڭى
مەنسەپدار بىلەن ھاكىمالر بولسۇن 5 .تۆت مىڭى دەرۋازىۋەنلەر بولسۇن ،تۆت مىڭى مەن
مەدھىيە ئۈچۈن ئەتقۇزغان نەغمىلەرنى چېلىپ خۇداۋەندىگە ھەمدۇسانا ئوقۇسۇن» دېدى.

 6داۋۇد ئۇالرنى گەرشون ،قېھات ۋە مەرارى دېگەن الۋىي ئوغۇللىرىنىڭ پىرقىلىرىگە بۆلۈپ
قوشتۇردى.
8
 7گەرشونىيالردىن الدان بىلەن شىمىي ئىدى .الداننىڭ ئوغۇللىرى :باش بولغان يەخىيەل،
زېتام ۋە يوئېل دېگەن ئۈچەيلەن ئىدى 9 .شىمىينىڭ ئوغۇللىرى ،يەنى شېلومىت ،خازىيەل ۋە
ھارۇن دېگەن ئۈچەيلەن الداننىڭ خانىدانلىرىغا باش ئىدى 10 .شىمىينىڭ باشقا ئوغۇللىرى
ياخات ،زىينا ،يەئۇش ۋە بەرىيا ئىدى .بۇ تۆتەيلەن ھەم شىمىينىڭ ئوغۇللىرى ئىدى 11 .ياخات
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ئۆزى چوڭى بولۇپ ،زىزا ئىككىنچىسى ئىدى ،لېكىن يەئۇش بىلەن بەرىيانىڭ توال ئوغۇللىرى
يوق ئىدى .ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر ئاتىسىنىڭ خانىدانىدا بىر ئۆيلۈك سانالدى.
13
 12قېھاتنىڭ ئوغۇللىرى تۆت ،يەنى ئامرام ،يىزھار ،خېبرون ۋە ئۇززىيەل ئىدى .ئامرامنىڭ
ئوغۇللىرى ھارۇن بىلەن مۇسا ئىدى .ھارۇن بىلەن ئۇنىڭ ئوغۇللىرى ئەبەدكىچە ھەممىدىن
مۇقەددەسنى مۇقەددەس قىلىپ ،خۇداۋەندىنىڭ ئالدىدا ھەمىشە خۇشبۇي ئىسرىق ياندۇرۇپ،
ئۇنىڭغا خىزمەت قىلىپ ،ئۇنىڭ نامىدا مۇبارەكلىمەك ئۈچۈن تەيىنلەندى 14 .لېكىن خۇدانىڭ
ئادىمى مۇسانىڭ ئوغۇللىرى الۋىينىڭ قەبىلىسىدىن سانالدى 15 .مۇسانىڭ ئوغۇللىرى گەرشوم
بىلەن ئېلىيەزەر ئىدى 16 .گەرشومنىڭ ئوغلى باش بولغان شەبۇئەل ئىدى 17 .ئېلىيەزەرنىڭ
ئوغلى باش بولغان رېخابيا ئىدى .ئېلىيەزەرنىڭ باشقا ئوغۇللىرى يوق ئىدى ،لېكىن
رېخابيانىڭ ئوغۇللىرى ناھايىتى توال ئىدى 18 .يىزھارنىڭ ئوغلى باش بولغان شېلومىت
ئىدى 19 .خېبروننىڭ ئوغۇللىرى چوڭى بولغان يىرىيا ،ئىككىنچىسى ئاماريا ،ئۈچىنچىسى
ياخازىيەل ۋە تۆتىنچىسى يوقمېئام ئىدى 20 .ئۇززىيەلنىڭ ئوغۇللىرى چوڭى بولغان مىكا
بىلەن ئىككىنچىسى يىشىيا ئىدى.
 21مەرارىنىڭ ئوغۇللىرى ماخلى بىلەن مۇشى ئىدى .ماخلىنىڭ ئوغۇللىرى ئېلىئازار بىلەن
قىس ئىدى 22 .ئېلىئازار ئۆلگەندە ئۇنىڭ ئوغۇللىرى بولماي ،بەلكى قىزلىرى بار ئىدى.
لېكىن ئۇالرنىڭ ئۇرۇق-تۇغقانلىرى بولغان قىسنىڭ ئوغۇللىرى ئۇالرنى خوتۇنلۇققا ئالدى.
 23مۇشىنىڭ ئوغۇللىرى ئۈچ بولۇپ ،ماخلى ،ئېدەر ۋە يەرىموت ئىدى.
 24بۇالر ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق الۋىينىڭ ئەۋالدلىرى ئىدى .ئۇالر ئۆز ئاتا-
بوۋىلىرىنىڭ خانىدانلىرىغا باش بولۇپ ،بىردىن-بىردىن ناملىرى بىلەن سانىلىپ ،يىگىرمە
ياشقا كىرگەندىن تارتىپ خۇداۋەندىنىڭ بەيتىدىكى خىزمەتنى قىالتتى 25 .داۋۇد ئېيتتى:
«ئىسرائىلنىڭ تەڭرىسى خۇداۋەندە ئۆز قوۋمىغا ئارام بېرىپ ،ئەبەدكىچە يېرۇسالېمدا ماكان
تۇتىدۇ 26 .ئۇنىڭ ئۈچۈن الۋىيالرغا ئىبادەت چېدىرى بىلەن ئىبادەتتە ئىشلىتىدىغان ئەسۋابالرنى
كۆتۈرمەك الزىم كەلمەيدۇ» دېدى 27 .چۈنكى داۋۇدنىڭ ئاخىرقى بۇيرۇقىغا مۇۋاپىق بەنى-
الۋىيدىن يىگىرمە ياش بىلەن ئۇنىڭدىن چوڭ بولغانالر سانالدى 28 .بەيتنىڭ ھويلىلىرى
بىلەن ھۇجرىلىرىدا خۇداۋەندىنىڭ بەيتىنىڭ خىزمىتى بولسا ياكى ھەر نە مۇقەددەسنى
مۇقەددەس قىلىپ ،خۇدانىڭ بەيتىنىڭ خىزمىتىنى ئۆتكۈزىدىغان ئىش بولسا ئۇالر ھارۇننىڭ
ئەۋالدلىرىنىڭ يېنىدا تۇرۇپ 29 ،تەقدىم نان ،ھەدىيە قۇربانلىقىنىڭ ئاق ئۇنى ،تۈنىكە تۆمۈردە
پىشۇرغان پېتىر يۇپقا نېنى بىلەن قويماق نېنىنىڭ ئىشى بولسا ياكى تارتىش بىلەن ۋەزىن
قىلىدىغان ئىش بولسا قىلىپ 30 ،ھەر ئەتە بىلەن ئاخشامدا مەدھىيە ئوقۇپ تۇرۇپ 31 ،شابات،
يېڭى ئاي بىلەن ھېيتالردا خۇداۋەندىنىڭ ئالدىدا سانى تايىن قىلىنىپ بۇيرۇلغان كۆيدۈرمە
قۇربانلىقالرنىڭ ھەممىسىنى خۇداۋەندىگە ھەمىشە ئۆتكۈزۈشى كېرەك ئىدى 32 .ئۇالر جامائەت
چېدىرىنى ساقالپ مۇقەددەس خانىدىن خەۋەر ئېلىپ ،خۇداۋەندىنىڭ بەيتىدىكى خىزمەتتە ئۆز
بۇرادەرلىرى بولغان ھارۇننىڭ ئەۋالدلىرىغا مەدەت بېرىشى كېرەك ئىدى.
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كاھىنالرنىڭ پىرقىلىرى

 1بەنى-ھارۇننىڭ پىرقىلىرى بۇالر ئىدى ،يەنى ھارۇننىڭ ئوغۇللىرى :ناداب ،ئابىھۇ،
ئېلىئازار ،ئىتامار ئىدى 2 .لېكىن ناداب بىلەن ئابىھۇ باال تاپماي ،ئاتىسىدىن ئىلگىرى
ئۆلدى .ئۇنىڭ ئۈچۈن ئېلىئازار بىلەن ئىتامار كاھىنلىق خىزمىتىنى قىالتتى.
 3داۋۇد بىلەن ئېلىئازارنىڭ ئەۋالدلىرىدىن بولغان سادوق ۋە ئىتامارنىڭ ئەۋالدلىرىدىن بولغان
ئاخىمالىك ئۇالرنى پىرقە-پىرقىگە بۆلۈپ ،قىلىدىغان خىزمەتنى تايىن قىلدى 4 .لېكىن
ئېلىئازارنىڭ ئەۋالدلىرىنىڭ ئىتامارنىڭكىدىن تولىراق باشلىرى بولغىنى ئۈچۈن ئۇالرنى
شۇنداق بۆلدىكى ،ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق ئېلىئازارنىڭ ئەۋالدلىرىنىڭ
باشلىرى ئون ئالتە ،ئەمما ئىتامارنىڭ ئەۋالدلىرىنىڭ باشلىرى سەككىز بولدى 5 .بۇ ئىككىنى،
خاھى ئاۋۋالقىسى ،خاھى ئىككىنچىسى بولسا چەك تاشالپ پىرقە قىلىپ بۆلدى .شۇنداقكى،
مۇقەددەس خانىنىڭ باشلىرى بىلەن خۇدانىڭ ئەمىرلىرى ھەم ئېلىئازارنىڭ ئەۋالدىدىن ھەم
ئىتامارنىڭ ئەۋالدىدىن ئېلىندى.
 6الۋىيالرنىڭ بىرى ،يەنى نەتانەلنىڭ كاتىپ بولغان ئوغلى شەمايا ئۇالرنى پادىشاھنىڭ،
ئەمىرلەرنىڭ ،سادوق كاھىننىڭ ،ئابياتارنىڭ ئوغلى ئاخىمالىكنىڭ ۋە كاھىنالر بىلەن
الۋىيالرنىڭ خانىدان باشلىرىنىڭ ئالدىدا خەتلەپ قويدى .ئېلىئازارنىڭ خانىدانىدىن بىر كىشى
ئېلىنسا ،ئىتامارنىڭ خانىدانىدىن بىرى ھەم ئېلىندى 7 .شۇنداقكى ،ئاۋۋالقى چەك يەھويارىبقا
چىقتى ،ئىككىنچىسى يەداياغا،
9
 8ئۈچىنچىسى خارىمغا ،تۆتىنچىسى سېئورىمغا ،بەشىنچىسى مالكىياغا ،ئالتىنچىسى
مىيامىنغا 10 ،يەتتىنچىسى ھاقوزغا ،سەككىزىنچىسى ئابىياغا 11 ،توققۇزىنچىسى ئەيسائاغا،
ئونىنچىسى شەكانياغا 12 ،ئون بىرىنچىسى ئەلياشىبقا ،ئون ئىككىنچىسى ياقىمغا 13 ،ئون
ئۈچىنچىسى خۇپپاغا ،ئون تۆتىنچىسى يېشەبابقا 14 ،ئون بەشىنچىسى بىلگاغا ،ئون
ئالتىنچىسى ئىممەرگە 15 ،ئون يەتتىنچىسى خېزىرغا ،ئون سەككىزىنچىسى ھاپىزەزگە،
 16ئون توققۇزىنچىسى پەتاخياغا ،يىگىرمىنچىسى يەھەزەكەلگە 17 ،يىگىرمە بىرىنچىسى
ياكىنغا ،يىگىرمە ئىككىنچىسى گامۇلغا 18 ،يىگىرمە ئۈچىنچىسى دەالياغا ۋە يىگىرمە
تۆتىنچى چەك مائازياغا چۈشتى 19 .ئۇالر بۇ تەرتىپ بىلەن بېرىپ ،ئىسرائىلنىڭ تەڭرىسى
خۇداۋەندە ئۇالرنىڭ ئاتىسى ھارۇننىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ئۇالرغا بۇيرۇغاندەك خۇداۋەندىنىڭ
بەيتىگە كىرىپ خىزمەت قىالتتى.

الۋىيالرنىڭ باشقا ئەۋالدلىرى
 20ئەمما بەنى-الۋىينىڭ قالغانلىرى بۇالر ،يەنى ئامرامنىڭ ئەۋالدلىرىدىن بولغان شۇبائەل،
شۇبائەلنىڭ ئەۋالدلىرىدىن بولغان يەخدىيا 21 ،رېخابيانىڭ ئۇرۇق-ئەۋالدى ،يەنى رېخابيانىڭ
ئەۋالدلىرىدىن بولۇپ ئۆزى باش بولغان يىشىيا 22 ،يىزھارىيالردىن بولغان شېلوموت،
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شېلوموتنىڭ ئەۋالدىدىن بولغان ياخات 23 ،خېبروننىڭ چوڭ ئوغلى يىرىيا ،ئىككىنچىسى
ئاماريا ،ئۈچىنچىسى ياخازىيەل ،تۆتىنچىسى يوقمېئام 24 ،ئۇززىيەلنىڭ ئەۋالدلىرىدىن
بولغان مىكا ،مىكانىڭ ئەۋالدلىرىدىن بولغان شامۇر 25 ،مىكانىڭ بۇرادىرى بولغان يىشىيا،
يىشىيانىڭ ئەۋالدلىرىدىن بولغان زەكاريا 26 ،مەرارىنىڭ ئوغۇللىرى بولغان ماخلى بىلەن
مۇشى ،يائازىيانىڭ ئوغلى بېنو 27 ،يائازىيانىڭ خانىدانىدىن بولغان بەنى-مەرارى ،يەنى بېنو،
شوھام ،زاككۇر ۋە ئىبرى 28 ،ئۆزى باال تاپماي ،ماخلىنىڭ ئوغلى بولغان ئېلىئازار 29 ،قىسنىڭ
ئۇرۇق-ئەۋالدى ،يەنى قىسنىڭ ئوغلى يەراخمەئەل  30ۋە مۇشىنىڭ ئوغۇللىرى :ماخلى ،ئېدەر
ۋە يەرىموت دېگەنلەر ئىدى .بۇالر ئۆز ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق الۋىيالرنىڭ
ئەۋالدى ئىدى.
 31بۇالر ھەم ئۆز بۇرادەرلىرى بولغان ھارۇننىڭ ئەۋالدلىرىدەك داۋۇد پادىشاھنىڭ ،سادوقنىڭ،
ئاخىمالىكنىڭ ،كاھىنالر بىلەن الۋىيالرنىڭ خانىدان باشلىرىنىڭ ئالدىدا چەك تاشلىدى.
خانىدانالرنىڭ باشلىرى بولسا كىچىك بۇرادەرلىرى بىلەن چەك تاشالشتا باراۋەر بولدى.

25

شېئىر ئوقۇغۇچىالر

 1داۋۇدنىڭ ئۆزى بىلەن قوشۇننىڭ سەردارلىرى بولسا ئاسافنىڭ ،ھېماننىڭ ۋە
يەدۇتۇننىڭ ئوغۇللىرىنى خىزمەت ئۈچۈن تەيىنلىدى .بۇالرنىڭ قولىدا چاڭ ،ساتار،
جاڭجاڭ چېلىشقا روھىي نەپس بار ئىدى .بۇ خىزمەتنى قىلىدىغان ئادەملەرنىڭ سانى شۇ
ئىدى ،يەنى  2ئاسافنىڭ ئوغۇللىرىدىن زاككۇر ،يۈسۈپ ،نەتانيا ۋە ئىسرائىل تەيىنلەندى.
ئاسافنىڭ شۇ ئوغۇللىرى بولسا ئاسافغا ئەگىشىپ ،پادىشاھنىڭ قول ئاستىدا تۇرۇپ ،روھىي
نەپس بىلەن نەغمە چاالتتى 3 .يەدۇتۇندىن بۇالر ،يەنى گېداليا ،زېرى ،يەشايا ،خەشابيا ۋە ماتىتيا
تەيىنلىدى .يەدۇتۇننىڭ ئالتە ئوغۇللىرى ئۆزى ئاتىسى يەدۇتۇنغا ئەگىشىپ ،خۇداۋەندىگە
ھەمد ۋە مەدھىيە ئوقۇپ ،روھىي نەپس بىلەن چاڭ چاالتتى 4 .ھېماندىن بۇالر يەنى بۇققىيا،
ماتتانيا ،ئۇززىيەل ،شەبۇئەل ،يەرىموت ،خانانيا ،خانانى ،ئەلىياتا ،گىددالتى ،رومامتى-ئېزەر،
يوشبېقاشا ،ماللوتى ،ھوتىر ۋە ماخازىيوت تەيىنلەندى 5 .بۇالرنىڭ ھەممىسى ھېماننىڭ
ئوغۇللىرى ئىدى .ئۇ بولسا پادىشاھنىڭ روھىي كۆرۈنۈش كۆرگۈچىسى ئىدى .چۈنكى خۇدا
ئۇنىڭ مۈڭگۈزىنى ئۇلۇغالندۇراي دەپ ،ۋەدە قىلغانىدى .ئۇنىڭ ئۈچۈن خۇدا ئۇنىڭغا ئون تۆت
ئوغۇل بىلەن ئۈچ قىز بەرگەنىدى.
 6بۇالرنىڭ ھەممىسى ئۆز ئاتىسىغا ئەگىشىپ ،خۇداۋەندىنىڭ بەيتىدە شېئىر ئوقۇپ جاڭجاڭ،
چاڭ بىلەن ساتار چېلىپ خۇدانىڭ بەيتىدە خىزمەت قىلىپ ،پادىشاھنىڭ ،ئاسافنىڭ ،يەدۇتۇننىڭ
ۋە ھېماننىڭ قول ئاستىدا تۇراتتى 7 .بۇالرنىڭ بىلەن بۇرادەرلىرىنىڭ سانى ،يەنى خۇداۋەندىگە
شېئىر ئوقۇشنى ئۆگىنىپ بىلگەنلەرنىڭ سانى ئىككى يۈز سەكسەن سەككىز ئىدى.
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 8ئۇالر خىزمەت توغرىسىدا چەك تاشالپ ،خاھى كىچىك ،خاھى چوڭ بولسا ،خاھى مۇئەللىم،
خاھى شاگىرت بولسا ھەممىسى چەك تاشلىدى 9 .ئاۋۋالقى چەك ئاسافنىڭ ئۆيىگە چىقىپ،
يۈسۈپكە چۈشتى.
ئىككىنچىسى گېدالياغا چۈشتى .ئۇ ئۆزى بىلەن بۇرادەرلىرى ۋە ئوغۇللىرى ئون ئىككى
كىشى ئىدى.
 10ئۈچىنچىسى زاككۇرغا چۈشتى .ئۇ ئۆزى بىلەن ئوغۇللىرى ۋە بۇرادەرلىرى ئون ئىككى
كىشى ئىدى.
 11تۆتىنچىسى يىزرىغا چۈشتى .ئۇ ئۆزى بىلەن ئوغۇللىرى ۋە بۇرادەرلىرى ئون ئىككى كىشى
ئىدى 12 .بەشىنچىسى نەتانياغا چۈشتى .ئۇ ئۆزى بىلەن ئوغۇللىرى ۋە بۇرادەرلىرى ئون ئىككى
كىشى ئىدى.
 13ئالتىنچىسى بۇققىياغا چۈشتى .ئۇ ئۆزى بىلەن ئوغۇللىرى ۋە بۇرادەرلىرى ئون ئىككى
كىشى ئىدى.
 14يەتتىنچىسى يەسارېالغا چۈشتى .ئۇ ئۆزى بىلەن ئوغۇللىرى ۋە بۇرادەرلىرى ئون
ئىككى كىشى ئىدى.
 15سەككىزىنچىسى يەشاياغا چۈشتى .ئۇ ئۆزى بىلەن ئوغۇللىرى ۋە بۇرادەرلىرى ئون
ئىككى كىشى ئىدى.
 16توققۇزىنچىسى ماتتانياغا چۈشتى .ئۇ ئۆزى بىلەن ئوغۇللىرى ۋە بۇرادەرلىرى ئون
ئىككى كىشى ئىدى.
 17ئونىنچىسى شىمىيغا چۈشتى .ئۇ ئۆزى بىلەن ئوغۇللىرى ۋە بۇرادەرلىرى ئون ئىككى
كىشى ئىدى.
 18ئون بىرىنچىسى ئازارەلگە چۈشتى .ئۇ ئۆزى بىلەن ئوغۇللىرى ۋە بۇرادەرلىرى ئون
ئىككى كىشى ئىدى.
 19ئون ئىككىنچىسى خەشابياغا چۈشتى .ئۇ ئۆزى بىلەن ئوغۇللىرى ۋە بۇرادەرلىرى ئون
ئىككى كىشى ئىدى.
 20ئون ئۈچىنچىسى شۇبائەلغا چۈشتى .ئۇ ئۆزى بىلەن ئوغۇللىرى ۋە بۇرادەرلىرى ئون
ئىككى كىشى ئىدى.
 21ئون تۆتىنچىسى ماتتانياغا چۈشتى .ئۇ ئۆزى بىلەن ئوغۇللىرى ۋە بۇرادەرلىرى ئون
ئىككى كىشى ئىدى.
 22ئون بەشىنچىسى يەرىموتقا چۈشتى .ئۇ ئۆزى بىلەن ئوغۇللىرى ۋە بۇرادەرلىرى ئون
ئىككى كىشى ئىدى.
 23ئون ئالتىنچىسى خانانياغا چۈشتى .ئۇ ئۆزى بىلەن ئوغۇللىرى ۋە بۇرادەرلىرى ئون
ئىككى كىشى ئىدى.
 24ئون يەتتىنچىسى يوشبېقاشاغا چۈشتى .ئۇ ئۆزى بىلەن ئوغۇللىرى ۋە بۇرادەرلىرى ئون
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ئىككى كىشى ئىدى.
 25ئون سەككىزىنچىسى خانانىغا چۈشتى .ئۇ ئۆزى بىلەن ئوغۇللىرى ۋە بۇرادەرلىرى
ئون ئىككى كىشى ئىدى.
 26ئون توققۇزىنچىسى ماللوتىغا چۈشتى .ئۇ ئۆزى بىلەن ئوغۇللىرى ۋە بۇرادەرلىرى
ئون ئىككى كىشى ئىدى.
 27يىگىرمىنچىسى ئەلىياتاغا چۈشتى .ئۇ ئۆزى بىلەن ئوغۇللىرى ۋە بۇرادەرلىرى ئون ئىككى كىشى
ئىدى.
 28يىگىرمە بىرىنچىسى ھوتىرغا چۈشتى .ئۇ ئۆزى بىلەن ئوغۇللىرى ۋە بۇرادەرلىرى ئون
ئىككى كىشى ئىدى.
 29يىگىرمە ئىككىنچىسى گىددالتىغا چۈشتى .ئۇ ئۆزى بىلەن ئوغۇللىرى ۋە بۇرادەرلىرى
ئون ئىككى كىشى ئىدى.
 30يىگىرمە ئۈچىنچىسى ماخازىيوتقا چۈشتى .ئۇ ئۆزى بىلەن ئوغۇللىرى ۋە بۇرادەرلىرى
ئون ئىككى كىشى ئىدى.
 31يىگىرمە تۆتىنچىسى رومامتى-ئېزەرگە چۈشتى .ئۇ ئۆزى بىلەن ئوغۇللىرى ۋە
بۇرادەرلىرى ئون ئىككى كىشى ئىدى.

26

دەرۋازىۋەنلەر ،خەزىنىچىلەر ۋە مەنسەپدارالر

 1ئەمما دەرۋازىۋەنلەرنىڭ پىرقىلىرى بولسا

ئاسافنىڭ ئەۋالدىدىن بولغان قورەنىڭ ئوغلى شېلەميا بىرى بولۇپ ،ئۆزى قوراھىيالردىن ئىدى.
 2مەشەلەميانىڭ بىرنەچچە ئوغۇللىرى بار ئىدى .تۇنجىسى زەكاريا ،ئىككىنچىسى يەدىائەل،
ئۈچىنچىسى زېباديا ،تۆتىنچىسى ياتنىيەل 3 ،بەشىنچىسى ئېالم ،ئالتىنچىسى يەھوخانان،
يەتتىنچىسى ئەليەھوئېناي ئىدى.
 4ئوبەد-ئېدومنىڭ بىرنەچچە ئوغۇللىرى بار ئىدى .تۇنجىسى شەمايا ،ئىككىنچىسى
يەھوزاباد ،ئۈچىنچىسى يوئاھ ،تۆتىنچىسى ساكار ،بەشىنچىسى نەتانەل 5 .ئالتىنچىسى
ئامىيەل ،يەتتىنچىسى ئىسساكار ۋە سەككىزىنچىسى پېئۇلتاي ئىدى .چۈنكى خۇدا ئۇنى
بەرىكەتلىگەنىدى 6 .ئۇنىڭ ئوغلى شەماياغا ھەم ئوغۇلالر تۇغۇلدى .ئۇالر قابىل بولغىنى
ئۈچۈن ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ خانىدانىدا چوڭالر بولدى 7 .شەمايانىڭ ئوغۇللىرى :ئوتنى ،رېفائەل،
ئوبەد ۋە ئەلزاباد ئىدى .ئۇنىڭ بۇرادەرلىرى :ئېلىھۇ بىلەن سەماكيا قابىل كىشىلەر ئىدى.
 8بۇالرنىڭ ھەممىسى ئوبەد-ئېدومنىڭ ئەۋالدى ئىدى .ئۇالرنىڭ ئۆزى بىلەن ئوغۇللىرى ۋە
بۇرادەرلىرى خىزمەت قىلغىلى اليىق ۋە قادىر ئىدى .ئوبەد-ئېدومنىڭ ئەۋالدلىرى ئاتمىش
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ئىككى ئىدى 9 .مەشەلەميانىڭ ئوغۇللىرى ۋە بۇرادەرلىرى قابىل كىشىلەر بولۇپ ،ئۇالرنىڭ
سانى ئون سەككىز ئىدى.
 10مەرارىنىڭ ئەۋالدلىرىدىن بولغان خوسانىڭ ئوغۇللىرى بار ئىدى .ئۇالرنىڭ بېشى شىمرى
ئىدى .ئۇ تۇنجى بولمىسىمۇ ،ئۇنىڭ ئاتىسى ئۇنى باش قىلىپ قويدى 11 .خىلقىيا ئىككىنچىسى،
تەباليا ئۈچىنچىسى ،زەكاريا تۆتىنچىسى ئىدى .خوسانىڭ ھەممە ئوغۇل بىلەن بۇرادەرلىرى
ئون ئۈچ ئىدى 12 .دەرۋازىۋەنلەرنىڭ شۇ پىرقىلىرى ،يەنى ئۇالرنىڭ خانىدان باشلىرى ئۆز
بۇرادەرلىرىدەك خۇداۋەندىنىڭ بەيتىدە خىزمەت قىلىش ۋەزىپىسى بار ئىدى.
 13ئۇالر ئۆز ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق كىچىكلىرىدىن تارتىپ چوڭلىرىغىچە،
قايسىنى ساقاليمىز دەپ ،ھەر دەرۋازا توغرىسىدا چەك تاشلىدى 14 .شەرق تەرىپى توغرىسىدا
سالغان چەك شېلەميا ئۈچۈن چۈشتى .ياخشى مەسلىھەت بەرگۈچى بولغان ئۆز ئوغلى زەكاريا
توغرىسىدا سالغان چەك چىقىپ ،شىمال دەرۋازىسىغا ئىشارەت قىلدى 15 .ئوبەد-ئېدوم ئۈچۈن
چىققان چەك جەنۇب دەرۋازىسىغا ئىشارەت قىلدى ،ئەمما ئۇنىڭ ئوغۇللىرىغا خەزىنىنى
باققىلى بېرىلدى 16 .شۇپپىم بىلەن خوسا ئۈچۈن چىققان چەك غەرب تەرىپىدىكى شاللەكەت
دەرۋازىسىغا ئىشارەت قىلىپ ،يول ئېگىزلەنگەن يەردە بىر-بىرىنىڭ ئۇتتۇرىدا مۇھاپىزەتچى
ئۆيلەر بار جاينى كۆرسەتتى 17 .شەرق تەرىپىدە ئالتىدىن ،شىمال تەرىپىدە كۈندە تۆتتىن،
جەنۇب تەرىپىدىن كۈندە تۆتتىن ۋە خەزىنىنىڭ ئالدىدا ئىككىدىن-ئىككىدىن الۋىيالر
پاسىبانلىق قىالتتى 18 .مەغرىپ تەرىپىدىكى پاربار دېگەن جاينىڭ ئېگىز يولىدا تۆتتىن ۋە
پاربارنىڭ ئۆزىدە ئىككىدىن پاسىبانلىق قىالتتى 19 .بۇالر دەرۋازىۋەنلەرنىڭ پىرقىلىرى بولۇپ،
قوراھىي بىلەن مەرارىيالرنىڭ ئەۋالدىدىن ئىدى.
 20الۋىيالردىن بولغان ئاخىيانىڭ ئۆزى خۇدانىڭ بەيتىنىڭ خەزىنىلىرى بىلەن مۇقەددەس
نەرسىلەرنىڭ خەزىنىلىرىدىن خەۋەر ئاالتتى.
 21ئەمما بەنى-الدان بولسا الداننىڭ ئەۋالدىدىن بولغان گەرشونىيالرنىڭ ئۆزى گەرشونىي
الداننىڭ يەخىيەلى دېگەن خانىدانىنىڭ باشلىرى ئىدى 22 .يەخىيەلىنىڭ ئەۋالدلىرى بولغان
زېتام بىلەن بۇرادىرى يوئېلنىڭ ئۆزى خۇداۋەندىنىڭ بەيتىنىڭ خەزىنىلىرىنى باقاتتى.
 23ئامرامىيالر ،يىزھارىيالر ،خېبرونىيالر ۋە ئۇززىيەلىيلەر بولسا 24 ،ئۇالرنىڭ ئىچىدىن
شەبۇئەل بەن-گەرشوم بەن-مۇسا خەزىنىلەرنىڭ ئۈستىدە ئىدى 25 .ئۇنىڭ بۇرادىرى بولغان
ئېلىئازارنىڭ نەسلىدىن چىققانالر بولسا شۇ ،يەنى ئېلىيەزەرنىڭ ئوغلى رېخابيا ،رېخابيانىڭ
ئوغلى يەشايا ،يەشايانىڭ ئوغلى يورام ،يورامنىڭ ئوغلى زىكرى ۋە زىكرىنىڭ ئوغلى شېلومىت
ئىدى 26 .شېلومىت ئۆزى بىلەن بۇرادەرلىرى ھەممە خەزىنىلەرنىڭ ئۈستىدە تۇردى .داۋۇد
پادىشاھنىڭ ئۆزى بىلەن خانىدانالرنىڭ باشلىرى ،مىڭبېشى بىلەن يۈزبېشىالر ۋە قوشۇن
سەردارلىرى بۇ خەزىنىلەرنى مۇقەددەس قىلغانىدى 27 .جەڭدە ئالغان ئولجىدىن ئېلىپ،
خۇداۋەندىنىڭ بەيتىنى ئوڭلىماق ئۈچۈن مۇقەددەس قىلغانىدى 28 .روھىي كۆرۈنۈش
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كۆرگۈچى بولغان سامۇئىل ۋە قىسنىڭ ئوغلى شائۇل ،نەرنىڭ ئوغلى ئابنەر ۋە زېرۇيانىڭ
ئوغلى يوئاب مۇقەددەس قىلغاننىڭ ھەممىسى ،شۇنداقال ھەممە مۇقەددەس نەرسىلەر شېلومىت
بىلەن بۇرادەرلىرىنىڭ قول ئاستىدا ئىدى.
 29يىزھارىيالردىن كەنانيا بىلەن ئۇنىڭ ئوغۇللىرى مەنسەپدار بىلەن ھاكىمالر بولۇپ،
ئىسرائىلدا بەيتنىڭ تاشقىرىقى ئىشالرنى قىالتتى 30 .خېبرونىيالردىن خەشابيا بىلەن
بۇرادەرلىرى قابىل كىشىلەر بولۇپ ،سانى بىر مىڭ يەتتە يۈز ئىدى .ئۇالر ئىئورداننىڭ
غەرب تەرىپىدە ئىسرائىلنىڭ ئۈستىدە مەنسەپدار بولۇپ ،پادىشاھنىڭ خىزمىتىدە
خۇداۋەندىنىڭ ھەممە ئىشلىرىنى قىالتتى 31 .خېبرونىيالر بولسا يىرىيا ئۆز ئاتا-
بوۋىلىرىنىڭ نەسلىنىڭ خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق خېبرونىيالرنىڭ بېشى ئىدى .ئۇالر
داۋۇدنىڭ سەلتەنىتىنىڭ قىرىقىنچى يىلىدا كۆرەكتىن ئۆتكىنىدە ئۇالرنىڭ ئارىسىدا
گىلىيادتىكى يازەردە قابىل كىشىلەر تېپىلدى 32 .يىرىيانىڭ ئىككى مىڭ يەتتە يۈز
سانلىق بۇرادەرلىرى قابىل كىشىلەر بولۇپ ،خانىدانالرنىڭ باشلىرى ئىدى .داۋۇد
پادىشاھ ئۇالرنى خۇدانىڭ ۋە پادىشاھنىڭ ھەممە ئىشلىرىدىن خەۋەر ئالغىلى رۇبەنىيلەر،
گادىيالر ۋە ماناسسەنىڭ يېرىم قەبىلىسىنىڭ ئۈستىگە قويدى.

27

قوشۇننىڭ مىڭبېشى بىلەن يۈزبېشى ۋە مەنسەپدارلىرى

 1بەنى-ئىسرائىل ئۆز سانىغا مۇۋاپىق خەتلىنىپ ،ئۇالرنىڭ خانىدانلىرىنىڭ باشلىرى،
مىڭبېشى بىلەن يۈزبېشى ۋە مەنسەپدارلىرى يېزىلدى .بۇالر قوشۇننىڭ پىرقىلىرىنىڭ
ھەممە ئىشىنىڭ ئۈستىدە تۇرۇپ ،پادىشاھقا خىزمەت قىالتتى .بۇ پىرقىلەر ئايدىن-ئايغا يىلنىڭ
ھەممە ئايلىرىدا نۆۋەت بىلەن كىرىپ چىقاتتى .ھەر پىرقىدە يىگىرمە تۆت مىڭ ئادەم بار ئىدى.
 2بىرىنچىسى ،يەنى ئاۋۋالقى ئايدا خىزمەت قىلىدىغان پىرقىنىڭ ئۈستىدە زابدىيەلنىڭ ئوغلى
ياشوبام تۇردى .ئۇنىڭ پىرقىسىدە يىگىرمە تۆت مىڭ ئادەم بار ئىدى.
 3ئۇ ئۆزى پەرەزنىڭ ئەۋالدىدىن بولۇپ ،ئاۋۋالقى ئايدا خىزمەت قىلىدىغان ھەممە سەردارالرنىڭ
بېشى ئىدى.
 4ئىككىنچى ئاينىڭ پىرقىسىنىڭ ئۈستىدە ئاخوخلۇق دوداي تۇردى .ئۇنىڭ پىرقىسىدىن
ئەمىر مىقلوت ئىدى .شۇ پىرقىدە يىگىرمە تۆت مىڭ ئادەم بار ئىدى.
 5ئۈچىنچى سەردار ،يەنى ئۈچىنچى ئايدا خىزمەت قىلىدىغان سەردار ئۆزى يەھوياداھ باش
كاھىننىڭ ئوغلى بەنايا ئىدى .ئۇنىڭ پىرقىسىدە يىگىرمە تۆت مىڭ ئادەم بار ئىدى.
 6شۇ بەنايا ئوتتۇزالرنىڭ ئارىسىدا پالۋان بولۇپ ،شۇ ئوتتۇزنىڭ سەردارى ئىدى .ئۇنىڭ
پىرقىسىدە ئوغلى ئاممىزاباد بار ئىدى.
 7تۆتىنچىسى ،يەنى تۆتىنچى ئايدا خىزمەت قىلىدىغان كىشى يوئابنىڭ بۇرادىرى ئاسائەل
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ئىدى .ئۇنىڭدىن كېيىن ئوغلى زېباديا سەردار بولدى .ئۇنىڭ پىرقىسىدە يىگىرمە تۆت مىڭ
ئادەم بار ئىدى.
 8بەشىنچىسى ،يەنى بەشىنچى ئايدا خىزمەت قىلىدىغان سەردار يىزراخىي شامھۇت ئىدى.
ئۇنىڭ پىرقىسىدە يىگىرمە تۆت مىڭ ئادەم بار ئىدى.
 9ئالتىنچىسى ،يەنى ئالتىنچى ئايدا خىزمەت قىلىدىغان كىشى تەقوئالىق ئىققەشنىڭ ئوغلى
ئىرا ئىدى .ئۇنىڭ پىرقىسىدە يىگىرمە تۆت مىڭ ئادەم بار ئىدى.
 10يەتتىنچىسى ،يەنى يەتتىنچى ئايدا خىزمەت قىلىدىغان كىشى ئەفرائىمنىڭ ئەۋالدىدىن
بولغان پەلونلۇق خېلەز ئىدى .ئۇنىڭ پىرقىسىدە يىگىرمە تۆت مىڭ ئادەم بار ئىدى.
 11سەككىزىنچىسى ،يەنى سەككىزىنچى ئايدا خىزمەت قىلىدىغان كىشى زېراھىيالردىن بولغان
خۇشاتلىق سىببىكاي ئىدى .ئۇنىڭ پىرقىسىدە يىگىرمە تۆت مىڭ ئادەم بار ئىدى.
 12توققۇزىنچىسى ،يەنى توققۇزىنچى ئايدا خىزمەت قىلىدىغان كىشى بەنيامىن قەبىلىسىدىن
بولغان ئاناتوتلۇق ئابىئېزەر ئىدى .ئۇنىڭ پىرقىسىدە يىگىرمە تۆت مىڭ ئادەم بار ئىدى.
 13ئونىنچىسى ،يەنى ئونىنچى ئايدا خىزمەت قىلىدىغان كىشى زېراھىيالردىن بولغان
نەتوفاتلىق ماھاراي ئىدى .ئۇنىڭ پىرقىسىدە يىگىرمە تۆت مىڭ ئادەم بار ئىدى.
 14ئون بىرىنچىسى ،يەنى ئون بىرىنچى ئايدا خىزمەت قىلىدىغان كىشى ئەفرائىم قەبىلىسىدىن
بولغان پىراتونلۇق بەنايا ئىدى .ئۇنىڭ پىرقىسىدە يىگىرمە تۆت مىڭ ئادەم بار ئىدى.
 15ئون ئىككىنچىسى ،يەنى ئون ئىككىنچى ئايدا خىزمەت قىلىدىغان كىشى ئوتنىيەلنىڭ
نەسلىدىن بولغان نەتوفاتلىق خەلداي ئىدى .ئۇنىڭ پىرقىسىدە يىگىرمە تۆت مىڭ ئادەم بار
ئىدى.
 16ئىسرائىل قەبىلىلىرىنىڭ ئەمىرلىرى بۇالر ئىدى ،يەنى
رۇبەنىيلەرنىڭ ئەمىرى زىكرىنىڭ ئوغلى ئېلىيەزەر بولۇپ،
شىمونىيالرنىڭكى مائاكانىڭ ئوغلى شېفاتيا ئىدى.
 17الۋىيالرنىڭكى كەمۇئەلنىڭ ئوغلى خەشابيا ئىدى.
ھارۇننىڭ نەسلىگە سادوق باش ئىدى.
 18يەھۇدانىڭكى داۋۇدنىڭ بۇرادىرى ئېلىھۇ،
ئىسساكارنىڭكى مىكائەلنىڭ ئوغلى ئومرى،
 19زەبۇلۇننىڭكى ئوباديانىڭ ئوغلى يىشمايا،
نافتالىنىڭكى ئازارەل ئوغلى يەرىموت،
 20بەنى-ئەفرائىمنىڭكى ئازاريانىڭ ئوغلى ھوشىيا،
ماناسسەنىڭ يېرىم قەبىلىسىنىڭكى پەدايانىڭ ئوغلى يوئېل،
 21ماناسسەنىڭ ،يەنە يېرىم قەبىلىسىنىڭكى ،يەنى گىلىيادتا ئولتۇرغانالرنىڭكى زەكاريانىڭ
ئوغلى يىددو،
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بەنيامىننىڭكى ئابنەرنىڭ ئوغلى يائاسىيەل.
 22داننىڭكى يەروخامنىڭ ئوغلى ئازارەل ئىدى.
بۇالر ئىسرائىل قەبىلىلىرىنىڭ ئەمىرلىرى ئىدى 23 .لېكىن داۋۇد يىگىرمە ياش بىلەن ئۇنىڭدىن
كىچىك بولغانالرنى ھېسابقا ئالمىدى .چۈنكى خۇداۋەندە« :مەن ئىسرائىلنى ئاسماننىڭ
يۇلتۇزلىرىدەك غولدىتىمەن» دەپ ئېيتقانىدى 24 .زېرۇيانىڭ ئوغلى يوئاب سانىغىلى باشلىدى،
لېكىن ئىسرائىلنىڭ ئۈستىگە كەلگەن غەزەپ ئۈچۈن پۈتكۈزمىدى .ساناشنىڭ سانى داۋۇد
پادىشاھنىڭ تارىخ كىتابىدا ھەم يېزىلمىدى.

پادىشاھنىڭ خەزىنىچىلىرى
 25پادىشاھنىڭ خەزىنىلىرىنىڭ ئۈستىدە ئادىيەلنىڭ ئوغلى ئازماۋەت تۇراتتى.
ئەمما سەھرا بىلەن شەھەرلەردە كەنت بىلەن قورغانالردا بار خەزىنىلەرنىڭ ئۈستىدە ئۇززىيانىڭ
ئوغلى يەھوناتان ئىدى.
 26ئېتىزلىقالردا دېھقانچىلىق قىلغانالرنىڭ ئۈستىدە كەلۇبنىڭ ئوغلى ئەزرى،
 27ئۈزۈمزارلىقالرنىڭ ئۈستىدە رامالىق شىمىي،
ئۈزۈمزارلىقالردىن يىغقان شاراب شىرنىسىنىڭ خەزىنىلىرىنىڭ ئۈستىدە شىپمىي زەبەدىي،
 28تۈزلەڭلىكلەردىكى زەيتۇن بىلەن ئۈجمىلىكلەرنىڭ ئۈستىدە گەدەرالىق بائال-خانان،
زەيتۇن يېغىنىڭ خەزىنىلىرىنىڭ ئۈستىدە يوئاش،
 29شاروندا ئوتاليدىغان مالنىڭ ئۈستىدە شارونلۇق شىتراي
ۋە ۋادىالردىكى مالنىڭ ئۈستىدە ئادالينىڭ ئوغلى شافات،
 30تۆگىلەرنىڭ ئۈستىدە ئىسمائىلنىڭ ئەۋالدىدىن بولغان ئوبىل،
ئېشەكلەرنىڭ ئۈستىدە مېرونوتلۇق يەخدىيا،
 31پادىالرنىڭ ئۈستىدە ھاگرىي يازىز تۇردى.
بۇالرنىڭ ھەممىسى داۋۇد پادىشاھنىڭ تەئەللۇقىنىڭ ئۈستىدە تۇردى.
 32داۋۇدنىڭ تاغىسى يەھوناتان مەسلىھەتچى بولۇپ ،ئۆزى دانا ۋە قانۇنچى بىر ئادەم ئىدى.
خاكمونىنىڭ ئوغلى يەخىيەل پادىشاھنىڭ ئوغۇللىرىنىڭ قېشىدا تۇراتتى.
 33ئاخىتوفەل پادىشاھنىڭ مەسلىھەتچىسى ئىدى.
ئاركلىك خۇشاي پادىشاھنىڭ دوستى ئىدى.
 34ئاخىتوفەلدىن كېيىن بەنايانىڭ ئوغلى يەھوياداھ بىلەن ئابياتار مەسلىھەتچى ئىدى.
يوئاب بولسا پادىشاھنىڭ قوشۇنىغا سەردار ئىدى.
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داۋۇد سۇاليمانغا خۇداۋەندىنىڭ بەيتىنى
ياساش توغرىسىدا ئەمر قىلىدۇ

 1داۋۇد بولسا ئىسرائىلنىڭ ھەممە خوجىلىرى بىلەن قەبىلىلىرىنىڭ ئەمىرلىرىنى،
پادىشاھقا نۆۋەت بىلەن خىزمەت قىلىدىغان پىرقە سەردارلىرى بىلەن مىڭبېشى ۋە
يۈزبېشىالرنى ،پادىشاھنىڭكى بىلەن ئوغۇللىرىنىڭ ھەممە تەئەللۇق ۋە ماللىرىنىڭ ئۈستىدە
تۇرىدىغان مەنسەپدارنى ،مەھرەملەر بىلەن پالۋانالر ۋە باتۇر جەڭ قىلغۇچىالرنى قىچقارتىپ
يېرۇسالېمدا يىغدۇردى.
 2داۋۇد پادىشاھ ئورنىدىن قوپۇپ ئېيتتى« :ئەي بۇرادەرلىرىم ،ئەي خەلقىم ،ماڭا قۇالق
سېلىڭالر .مەن بولسام ،خۇداۋەندىنىڭ ئەھدە ساندۇقى بىلەن خۇدايىمىزنىڭ قەدەمگاھىغا بىر
ئارامگاھنى ياساي دەپ ،كۆڭلۈمدە بار ئىدى .ياسىشى ئۈچۈن خېرىتالر ھەم يىغىپ قويدۇم.
 3لېكىن خۇدا ماڭا ‹ :سەن مېنىڭ ئىسمىمغا بىر بەيت ياسىمىغايسەن ،چۈنكى سەن جەڭ
قىلغۇچى بولۇپ ،توال قان تۆكتۈردۈڭ› دەپ ئېيتتى 4 .ئەمما ئىسرائىلنىڭ تەڭرىسى خۇداۋەندە
مېنى ئىسرائىلنىڭ ئۈستىدە ئەبەدكىچە پادىشاھ بولماق ئۈچۈن ئۆز ئاتامنىڭ پۈتۈن ئۆيىدىن
ئىلغىدى .چۈنكى يەھۇدانى ئەمىر قىلىپ ،يەھۇدانىڭ خانىدانىدىن ئاتامنىڭ ئۆيىنى ئىلغاپ،
ئاتامنىڭ ئوغۇللىرىنىڭ ئارىسىدا مېنى خۇش كۆرۈپ ھەممە ئىسرائىلنىڭ ئۈستىدە پادىشاھ
بولۇشقا ئىلغاپ قويدى 5 .خۇداۋەندە ماڭا توال ئوغۇلالر بەرگەن ئەمەسمۇ ،ئەمما بۇ ھەممە
ئوغۇللىرىمنىڭ ئارىسىدا ئوغلۇم سۇاليماننى خۇداۋەندىنىڭ پادىشاھلىق تەختىدە ئولتۇرۇپ،
ئىسرائىلنىڭ ئۈستىدە سەلتەنەت قىلغىلى ئىلغىدى 6 .ئۇ ماڭا ئېيتتىكى ‹ :سېنىڭ ئوغلۇڭ
سۇاليمان ئۆزى مېنىڭ بەيتىم بىلەن ھويلىلىرىمنى ياسايدۇ .مەن ئۇنى ئوغلۇم بولۇشقا ئىلغاپ،
ئۆزۈم ئۇنىڭغا ئاتا بولىمەن 7 .ئەگەر ئۇ مەزمۇت قەدەملىك بولۇپ ،ھازىرقىدەك مېنىڭ ئەمر
بىلەن قانۇنلىرىمغا مۇۋاپىق ئەمەل قىلسا ،ئۇنىڭ پادىشاھلىقىنى ئەبەدكىچە مۇقىم قىلىمەن›
دېدى 8 .ئەمدى مەن خۇداۋەندىنىڭ جامائىتى بولغان ئىسرائىلنىڭ ھەممىسىنىڭ ئالدىدا،
بۇنى ئاڭاليدىغان خۇدايىمىزنىڭ ئالدىدا ئېيتىمەنكى ،بۇ ياخشى يۇرتنى ئىگىدارچىلىق قىلىپ
سىلەردىن كېيىن كېلىدىغان بالىلىرىڭالرغا ئەبەدكىچە مىراس قىلىپ بەرمىكىڭالر ئۈچۈن
تەڭرىڭالر خۇداۋەندىنىڭ بۇيرۇقلىرىنى تۇتۇپ تەلەپ قىلىڭالر 9 .ئەمما سەن ،ئەي ئوغلۇم
سۇاليمان ،ئاتاڭنىڭ خۇدايىنى تونۇپ ،راست كۆڭۈل ۋە خۇش جان بىلەن ئۇنىڭغا ئىبادەت
قىلغىن .چۈنكى خۇداۋەندە ھەممە كۆڭۈللەرنى تەپتىش قىلىپ ،خىيال بىلەن پىكىرلەرنى
بىلىدۇ .ئەگەر ئىزدىسەڭ ،ئۇنى تاپىسەن .لېكىن ئۇنى تاشلىساڭ ،ئۇ سېنى ئەبەدكىچە
تاشاليدۇ 10 .ئەمدى خەۋەردار بولغىن ،چۈنكى خۇداۋەندە سېنى مۇقەددەس خانىغا بىر بەيت
ياسىغىلى ئىلغىدى .غەيرەتلىك بولۇپ ئىشقا چۈشقىن».
 11داۋۇد ئۆز ئوغلى سۇاليمانغا بەيتنىڭ ئالدىدىكى ئايۋان بىلەن بەيتنىڭ ئىمارەتلىرىنىڭ،
خەزىنە بىلەن بالىخانىالرنىڭ ،ئىچكىركى خانىالر بىلەن مەرھەمەت تەختىنى قويىدىغان
ماكاننىڭ نەمۇنىسىنى بېرىپ 12 ،خۇداۋەندىنىڭ بەيتىنىڭ ھويلىلىرى توغرىسىدا نەمۇنە
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بېرىپ ،خۇدانىڭ بەيتىنىڭ خەزىنىلىرى بىلەن خۇداۋەندىگە مۇقەددەس قىلىنغان نەرسىلەرنىڭ
خەزىنىلىرى ئۈچۈن بەيتىنىڭ چۆرىسىدە ياسىلىدىغان ھەممە ھۇجرىالر توغرىسىدا ئۆز
كۆڭلىدە خىيال قىلغاننىڭ نەمۇنىسىنى ھەم بېرىپ 13 ،كاھىنالر بىلەن الۋىيالرنىڭ پىرقىلىرى
توغرىسىدا بۇيرۇپ ،خۇداۋەندىنىڭ بەيتىدىكى ئىبادەتنىڭ ئىشلىرى بىلەن خۇداۋەندىنىڭ
بەيتىدىكى ئىبادەتتە ئىشلىتىلىدىغان ھەممە قاچىالر توغرىسىدا ئەمر قىلدى 14 .ئالتۇن
توغرىسىدا بولسا ،ئىبادەتتە ئىشلىتىلىدىغان ھەر قاچا ئۈچۈن كېتىدىغان ئالتۇننىڭ ۋەزنىنى
توختىتىپ ،ئىبادەتتە ئىشلىتىلىدىغان ھەر كۈمۈش قاچىغا كېتىدىغان كۈمۈشنىڭ ۋەزنىنى
ھەم تەيىنلىدى 15 .ئالتۇن شامدانلىرى بىلەن ئالتۇن چىراغلىرىنىڭ ۋەزنىنى تەيىنلەپ،
ھەربىر شامدان بىلەن چىراغلىرىنىڭ ۋەزنىنى توختىتىپ ،كۈمۈش ۋەزنىنى ھەم تەيىنلەپ،
ھەربىر شامداننىڭ ئىشلىتىلىشىگە قاراپ ۋەزنىنى توختىتىپ 16 ،تەقدىم نېنىنىڭ جوزىلىرى
توغرىسىدا بۇيرۇپ ،ھەربىر جوزىغا كېتىدىغان ئالتۇننى بېرىپ ،كۈمۈش جوزىلىرىغا
كېتىدىغان كۈمۈشنى تايىن قىلدى 17 .ئۇ ھەم ساپ ئالتۇندىن بولغان چاڭگاك ،چۆگۈنلەر
ۋە قاچا بىلەن ئالتۇن پىيالىلىرى توغرىسىدا بۇيرۇپ ،ھەربىر پىيالىنىڭ ۋەزنىنى توختىتىپ،
كۈمۈش پىيالىلىرى توغرىسىدا ھەم بۇيرۇپ ،ھەربىر پىيالىنىڭ ۋەزنىنى تايىن قىلىپ 18 ،ساپ
ئالتۇندىن ئېتىلىدىغان خۇشبۇي ئىسرىق قۇربانگاھىنىڭ ۋەزنىنى توختىتىپ ،كېرۇبالرنىڭ
ھارۋىسىنىڭ ،يەنى خۇداۋەندىنىڭ ئەھدە ساندۇقىنىڭ ئۈستىدە ئۆز قاناتلىرىنى يايىدىغان
كېرۇبالرنىڭ نەمۇنىلىرىنى تاپشۇرۇپ بەردى.
 19داۋۇد ئېيتتىكى« :بۇ ھەممىسى توغرىسىدا خۇداۋەندە ئۆز قولىنىڭ سىزىقى بىلەن ماڭا
ئۇقتۇرۇپ ،بۇ نەمۇنىگە مۇۋاپىق قىلىدىغان ھەممە ئىشنى ماڭا بىلدۈردى» دېدى.
 20داۋۇد ئۆز ئوغلى سۇاليمانغا ئېيتتى« :جۈرئەتلىنىپ ،غەيرەتلىك بولۇپ ئىشقا چۈشقىن.
خاھى قورقماي ،خاھى پەرىشان بولمىغىن ،چۈنكى تەڭرىم رەب خۇدا سەن بىلەندۇر .ئۇ سېنى،
خاھى قويماي ،خاھى تاشلىماي ،بەلكى خۇداۋەندىنىڭ بەيتىنىڭ ئىبادىتى ئۈچۈن قىلىدىغان
ئىشىڭ پۈتكۈچىلىك سەن بىلەن بولىدۇ 21 .مانا خۇدانىڭ بەيتىدە ھەممە خىزمەتنى قىلىدىغان
كاھىنالر بىلەن الۋىيالرنىڭ پىرقىلىرى مۇندادۇر .دەرۋەقە ھەر قىلىدىغان ئىش ئۈچۈن ھەر
خىل ھۈنەر قىلغىلى تەييار بولغان ھەر خىل ھوشيار خەلق سەن بىلەن تۇرىدۇ .بۇالردىن باشقا
ھەم ئەمىرلەر بىلەن خەلقنىڭ ھەممىسى سېنىڭ بۇيرۇقىڭنى ئاڭلىغىلى تەييار تۇرىدۇ» دېدى.

29

خەلقنىڭ خۇداۋەندىنىڭ بەيتىگە بېغىشلىغىنى

 1داۋۇد پادىشاھ جامائەتنىڭ ھەممىسىگە ئېيتتىكى« :خۇدا ئۆزى خاس ئىلغىغان بۇ
ئوغلۇم سۇاليمان ياش ۋە نازۇكتۇر .ئەمما ئىش بولسا چوڭ بولىدۇ .چۈنكى بۇ بەيت
ئادەم ئۈچۈن ئەمەس ،بەلكى رەب خۇدا ئۈچۈن ياسىلىدۇ 2 .خۇدايىمنىڭ بەيتى ئۈچۈن مەن
ئالتۇندىن ئېتىلىدىغانغا ئالتۇن ،كۈمۈشتىن ئېتىلىدىغانغا كۈمۈش ،مىستىن ئېتىلىدىغانغا
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مىس ،تۆمۈردىن ئېتىلىدىغانغا تۆمۈر ،ياغاچتىن ئېتىلىدىغانغا ياغاچ يىغىپ ،ھېقىق تېشى
بىلەن ئورنىتىلىدىغان تاشالرنى يىغىپ ،باشقا-باشقا رەڭلىك بولۇپ پارقىرايدىغان تاش بىلەن
خىلمۇخىل قىممەت باھا تاشالرنى جەم قىلىپ ،ناھايىتى توال ئاق مەرمەرنى ھەم راستالپ
قويدۇم 3 .خۇدايىمنىڭ بەيتىگە ئامراق بولغىنىم ئۈچۈن ئىلگىرى مۇقەددەس ئۆي ئۈچۈن
بەرگىنىمنىڭ ئۈستىدە ئۆز تەئەللۇقىمدىن خۇدايىمنىڭ بەيتى ئۈچۈن ئالتۇن بىلەن كۈمۈش
ھازىرالپ 4 ،ئۈچ مىڭ تاالنت ئالتۇن ،يەنى ئوفىر ئالتۇنى بىلەن يەتتە مىڭ تاالنت ساپ كۈمۈش
بېرىمەن .بۇنىڭدىن ئىمارەتلەرنىڭ تاملىرى قاپالنسۇن 5 .ئالتۇندىن ئېتىلىدىغانغا ئالتۇن،
كۈمۈشتىن ئېتىلىدىغانغا كۈمۈش ئىشلىتىلسۇن ،شۇالرنى ھۈنەرۋەنلەرنىڭ قولى بىلەن
قىلىنىدىغان ئىشقا ئىشلىتىلسۇن .ئەمدى يەنە كىم ئۆز قولىنى تولدۇرۇپ ،كۆڭۈل خۇشى
بىلەن خۇداۋەندىگە بەرگىلى تەييار؟» دېدى.
 6ئۇ ۋاقىت خانىدانالرنىڭ باشلىرى ،ئىسرائىلنىڭ قەبىلىلىرىنىڭ ئەمىرلىرى ،مىڭبېشى
بىلەن يۈزبېشىالر ۋە پادىشاھنىڭ ئىشلىرىنىڭ ئۈستىدە تۇرغۇچىالر كۆڭۈل خۇشى بىلەن
كېلىپ 7 ،خۇدانىڭ بەيتىنىڭ ئىشى ئۈچۈن بەش مىڭ تاالنت بىلەن ئون مىڭ دىرخام ئالتۇن،
ئون تاالنت كۈمۈش ،ئون سەككىز مىڭ تاالنت مىس ۋە يۈز مىڭ تاالنت تۆمۈر كەلتۈرۈپ
بەردى 8 .ھەركىمنىڭ قىممەت باھا تاشلىرى بولسا خۇداۋەندىنىڭ بەيتىنىڭ خەزىنىسىگە
بېرىپ ،گەرشونىي يەخىيەلنىڭ ئامانىتىگە تاپشۇردى 9 .خەلق ئۇالرنىڭ كۆڭۈل خۇشى بىلەن
بېرىلگەن ھەدىيەلەر ئۈچۈن خۇشال بولدى ،چۈنكى ئۇالر كەڭرى كۆڭۈل بىلەن خۇداۋەندىگە
بەرگەنىدى .داۋۇد پادىشاھ ھەم ناھايىتى خۇشال بولدى.

داۋۇدنىڭ مەدھىيە شېئىرى
 10داۋۇد ھەممە جامائەتنىڭ ئالدىدا خۇداۋەندىگە ھەمدۇسانا ئېيتتىكى:
«ئەي ئاتىمىز ئىسرائىلنىڭ تەڭرىسى خۇداۋەندە ،سەن ئەزەلدىن ئەبەدكىچە مۇبارەكتۇرسەن.
 11ئەي خۇداۋەندە ،ئەزىمەت ،قۇدرەت ،شان-شەرەپ ،گۈزەللىك ۋە شەۋكەت سېنىڭكى بولۇپ،
ئاسمان بىلەن يەردىكىنىڭ ھەممىسى سېنىڭكىدۇر .ئەي خۇداۋەندە ،پادىشاھلىق سېنىڭكى
بولۇپ ،ھەممىسىنىڭ ئۈستىدە باش بولۇپ ئۇلۇغالندۇرۇلغانسەن.
 12دۆلەت بىلەن ئىززەت سەندىن بولىدۇ .ھەممىسىنىڭ ئۈستىدە سەلتەنەت قىلىپ ،سېنىڭ
قولۇڭدا قۇۋۋەت بىلەن قۇدرەت باردۇر .ھەركىمنى ئۇلۇغ ۋە قۇدرەتلىك قىلماق سېنىڭ
قولۇڭدىدۇر.
 13ئۇنىڭ ئۈچۈن ،ئەي خۇدايىمىز ،سېنىڭ شەرەپلىك ئىسمىڭغا ھەمد ئېيتىمىز.
 14ئەمما مەن بىلەن قوۋمىم نېمىدۇرمىزكى ،ئۆزىمىزدىن شۇنچە ھەدىيەلەر كەلتۈرەلىگەيمىز.
بەلكى ھەممىسى سەندىن بولغاچ ئۆز قولۇڭدىن تېپىپ ساڭا ياندۇردۇق.

تارىخ-تەزكىرە -1قىسىم

56

 15مانا بىز ھەممە ئاتا-بوۋىلىرىمىزدەك سېنىڭ ئالدىڭدا مۇساپىر بولۇپ مېھماندۇرمىز .بىزنىڭ
كۈنلىرىمىز يەردە بىر سايىدەك بولۇپ ،مۇندا ئۈمىد باغاليدىغان نەرسە يوقتۇر.
 16ئەي تەڭرىمىز خۇداۋەندە ،بىز سېنىڭ مۇقەددەس ئىسمىڭغا بىر بەيت ياسىماق ئۈچۈن
يىغقان بۇ ھەممە ھەدىيەلەر بولسا سېنىڭ قولۇڭدىن كېلىپ ،ھەممىسى سېنىڭكىدۇر.
 17ئەي خۇدايىم ،بىلىمەنكى ،سەن كۆڭۈللەرنى سىناپ بېقىپ ،توغرىلىقنى خااليسەن .ئەمدى
راست كۆڭۈل بىلەن بۇ ھەممە ھەدىيەلەرنى ئۆز ئىختىيارىمدىن كەلتۈرۈپ ،مۇندا تۇرغان
قوۋمىڭنىڭ كۆڭۈل خۇشى بىلەن ساڭا ھەدىيەلەر كەلتۈرگىنىنى كۆردۈم.
 18ئەي سەن ئاتا-بوۋىلىرىمىز ئىبراھىم ،ئىسھاق بىلەن ياقۇبنىڭ تەڭرىسى خۇداۋەندە ،ئۆز
قوۋمىڭنىڭ كۆڭۈللىرىنىڭ بۇ خىيال بىلەن پىكىرلىرىنى ھەمىشە ساقالپ ،كۆڭۈللىرىنى ئۆز
تەرىپىڭگە تارتقىن.
 19ئوغلۇم سۇاليمانغا سېنىڭ بۇيرۇقلىرىڭنى تۇتۇپ ،شاھادەت بىلەن قانۇنلىرىڭنى ساقالپ ،بۇ
ھەممىسىنى قىلىپ ،مەن خېرىتلىرىنى راستلىغان بەيتنى ياسىماق ئۈچۈن توغرا بىر كۆڭۈل
بەرگىن» دېدى.

سۇاليماننىڭ تەختكە چىقىشى  -داۋۇدنىڭ ۋاپاتى
 20ئاندىن داۋۇد ھەممە جامائەتكە« :تەڭرىڭالر خۇداۋەندىگە ھەمدۇسانا ئېيتىڭالر» دەپ
ئېيتتى .ئۇ ۋاقىت پۈتۈن جامائەت ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ تەڭرىسى خۇداۋەندىگە ھەمدۇسانا
ئېيتىپ ،خۇداۋەندىگە سەجدە قىلىپ ،پادىشاھقا تەزىم قىلدى 21 .ئۇ كۈننىڭ ئەتىسى ئۇالر
خۇداۋەندىگە سويۇم قۇربانلىقالرنى قۇربان قىلىپ ،خۇداۋەندىگە كۆيدۈرىدىغان قۇربانلىقالر
كەلتۈرۈپ ،بىر مىڭ بۇقا ،بىر مىڭ قوچقار ،بىر مىڭ قوزا بىلەن ئىچكۈلۈك قۇربانلىقلىرىنى
كەلتۈرۈپ ،پۈتۈن ئىسرائىلنىڭ ھەققىدە ناھايىتى توال قۇربانلىقالرنى ئۆتكۈزۈپ 22 ،ئۇ كۈندە
خۇداۋەندىنىڭ ئالدىدا چوڭ خۇشلۇق بىلەن يەپ-ئىچىپ ،داۋۇدنىڭ ئوغلى سۇاليماننى
پادىشاھ بولۇشقا ئىككىنچى مەرتىۋە تىكلەپ ،ئۇنى خۇداۋەندىنىڭ ئەمىرى قىلدى ۋە سادوقنى
كاھىن بولۇشقا مەسىھلىدى 23 .ئاندىن سۇاليمان ئاتىسى داۋۇدنىڭ ئورنىدا پادىشاھ بولۇپ،
خۇداۋەندىنىڭ تەختىدە ئولتۇرۇپ راۋاج تېپىپ ،ھەممە ئىسرائىل ئۇنىڭغا ئىتائەت قىالتتى.
 24ھەممە ئەمىرلەر ،پالۋانالر ۋە داۋۇد پادىشاھنىڭ بارچە ئوغۇللىرى ھەم سۇاليمان پادىشاھقا
بويۇن سۇناتتى 25 .خۇداۋەندە ھەممە ئىسرائىلنىڭ ئالدىدا سۇاليماننى ناھايىتى ئۇلۇغ
قىلىپ ،ئۇنىڭ پادىشاھلىق شان-شەرىپىنى ئۇنىڭدىن ئىلگىرى ئۆتكەن ھەممە ئىسرائىلىي
پادىشاھالرنىڭكىدىن ئاشۇردى.
27
ئۇنىڭ
 26يىشاينىڭ ئوغلى داۋۇد ھەممە ئىسرائىلنىڭ ئۈستىدە سەلتەنەت قىلغانىدى.
ئىسرائىلنىڭ ئۈستىدە سەلتەنەت قىلغان ۋاقتى قىرىق يىل ئىدى .خېبروندا يەتتە يىل
سەلتەنەت قىلىپ ،يېرۇسالېمدا ئوتتۇز ئۈچ يىل سەلتەنەت قىلغانىدى 28 .ئۇ ياخشى ئۆمرىدە
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ئۆلۈپ ،كۈنلىرىدىن دۆلەت ۋە ئىززەتتىن تويۇپ ۋاپات بولدى .ئاندىن ئۇنىڭ ئوغلى سۇاليمان
ئورنىدا پادىشاھ بولدى 29 .داۋۇد پادىشاھنىڭ ئاۋۋالقى بىلەن ئاخىرقى ئىشلىرى بولسا مانا
بۇالر روھىي كۆرۈنۈش كۆرگۈچى سامۇئىلنىڭ تارىخ كىتابىدا ،ناتان پەيغەمبەرنىڭ تارىخ
كىتابىدا ۋە روھىي كۆرۈنۈش كۆرگۈچى گادنىڭ تارىخ كىتابىدا پۈتۈلگەندۇر 30 .ئۇنىڭ
سەلتەنىتى بىلەن قۇدرىتى توغرىسىدا يېزىلىپ ،ئۇنىڭ ئۆزىگە ،ئىسرائىلغا ۋە يەر يۈزىدىكى
ھەممە مەملىكەتلەرنىڭ ئۈستىگە ئۆتكەن ۋەقەلەر توغرىسىدا پۈتۈلگەندۇر.

