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 ئەزرا
پارس پادىشاھى كورەشنىڭ پەرمانى

1 ئەمدى خۇداۋەندىنىڭ ئاغزى بىلەن ئېيتقان سۆزى بەجا كەلتۈرۈلمىكى ئۈچۈن خۇداۋەندە 1 

كورەشنىڭ  پادىشاھى  پارس  يىلىدا  ئاۋۋالقى  سەلتەنىتىنىڭ  كورەشنىڭ  پادىشاھى  پارس 
روھىنى قوپۇرۇپ، غەيرەتكە سالدى. شۇنداقكى، ئۇ ئۆز پۈتۈن مەملىكىتىدە جاكارالپ، ئېالن 

پۈتۈپ چىقاردىكى:  

يەر  ماڭا  خۇداۋەندە  تەڭرىسى  ئاسماننىڭ  ئېيتىدۇكى:  مۇنداق  كورەش  پادىشاھى  2 »پارس 

ئۆينى  بىر  يېرۇسالېمدا  يۇرتىدىكى  يەھۇدا  ئۆزىگە  بېرىپ،  پادىشاھلىقالرنى  يۈزىدىكى ھەممە 
ئاراڭالردا ھەركىم ئۇنىڭ قوۋمىدىن بولسا، تەڭرىسى  ياسىغىلى ماڭا بۇيرۇدى.  3 سىلەرنىڭ 
خۇداۋەندە ئۇنىڭ بىلەن بولغاي. ئۇ ئۆزى يەھۇدا يۇرتىدىكى يېرۇسالېمغا چىقىپ، تەڭرىسى 
خۇداۋەندىنىڭ بەيتىنى ياسىسۇن. چۈنكى يېرۇسالېمدا ماكان تۇتقان خۇدا شۇدۇر.  4 قەيەردە 
بىركىم مۇساپىردەك قالغان بولسا، ئۆزى ئولتۇرغان يەرنىڭ ئادەملىرى ئۇنىڭغا ياردەم بېرىپ، 
كۈمۈش بىلەن ئالتۇن، مال بىلەن كاال بەرسۇن. شۇنىڭدىن باشقا ئۆز خۇشلۇقىدىن خۇدانىڭ 

يېرۇسالېمدىكى بەيتى ئۈچۈن ھەدىيەلەر بەرسۇن« دەپ ئېيتقۇزدى.  

بىلەن  كاھىنالر  ۋە  چوڭلىرى  خانىدانلىرىنىڭ  بەنيامىننىڭ  بىلەن  يەھۇدا  ۋاقىت  5 ئۇ 

الۋىيالر، شۇنداقال يېرۇسالېمغا بېرىپ خۇداۋەندىنىڭ بەيتىنى ياسىماق ئۈچۈن خۇدا روھىنى 
قوپۇرغانالرنىڭ ھەممىسى بارغىلى قوپتى.  6 ئۇالرنىڭ چۆرىسىدە ئولتۇرغانالر ئۆز خۇشلۇقىدىن 
بەرگىنىنىڭ ئۈستىدە ئۇالرغا ياردەم قىلىپ، كۈمۈش قاچىلىرى، ئالتۇن، مال، كاال ۋە ئەۋزەل 
كېتىپ  ئېلىپ  يېرۇسالېمدىن  نەبۇكەدنەسەرنىڭ  ئۆزى  پادىشاھ  بەردى.  7 كورەش  ھەدىيەلەر 
ئۆز تەڭرىسىنىڭ ئىبادەتخانىسىدا قويۇپ خۇداۋەندىنىڭ بەيتىگە تەئەللۇق بولغان قاچىالرنى 
چىقىرىپ بەردى.  8 بۇالرنى پارس پادىشاھى كورەش خەزىنىچىسى بولغان مىترەداتنىڭ قولى 

بىلەن يەھۇدانىڭ ئەمىرى شەشباززارغا ساناپ بەردى.  
9 بۇالرنىڭ سانى: ئوتتۇز ئالتۇن داس، بىر مىڭ كۈمۈش داس، يىگىرمە توققۇز پىچاق،  10 ئوتتۇز 

ئالتۇن پىيالىسى، تۆت يۈز ئون دانە پەسرەك قىسىمنىڭ پىيالىلىرى ۋە بىر مىڭ باشقا قاچا 
ئىدى.  11 ئالتۇن بىلەن كۈمۈشنىڭ ھەممە قاچىلىرى بەش مىڭ تۆت يۈز ئىدى. ئەسىرلىكتە 

تۇرغانالر بابىلدىن يېرۇسالېمغا چىققاندا شەشباززار بۇنىڭ ھەممىسىنى ئالغاچ باردى.  
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زەرۇبابەل بىلەن ئەسىرلىكتىن يەھۇدا يۇرتىغا يېنىپ كېلگەنلەر

1 بابىلنىڭ پادىشاھى نەبۇكەدنەسەرنىڭ قولى بىلەن ئەسىر قىلىنىپ بابىلغا كەلتۈرۈلۈپ، 2 

يۇرتىغا  يەھۇدا  بىلەن  يېرۇسالېم  بولۇپ،  ئازاد  ئەسىرلىكتىن  ۋىاليىتىدىن چىقىپ  بابىل 
بولسا:  كىشىلەر  كەلگەن  بىلەن  2 زەرۇبابەل  چۈشۈپ،   شەھىرىگە  ئۆز  ھەربىرى  يېنىپ 
يەشۇئا، نەھەمىيا، سەرايا، رېاليا، موردىكاي، بىلشان، مىسپار، بىگۋاي، رېخۇم ۋە بائانا ئىدى. 

ئىسرائىلنىڭ ئاۋام خەلقىدىن بولغان ئادەملەرنىڭ سانى شۇ، يەنى:  

3 پاروسنىڭ ئوغۇللىرى ئىككى مىڭ بىر يۈز يەتمىش ئىككى ئىدى.  

4 شېفاتيانىڭ ئوغۇللىرى ئۈچ يۈز يەتمىش ئىككى ئىدى.  

5 ئاراخنىڭ ئوغۇللىرى يەتتە يۈز يەتمىش بەش،  

6 يەشۇئا بىلەن يوئابنىڭ ئەۋالدىدىن بولغان پاخەت-موئابنىڭ ئوغۇللىرى ئىككى مىڭ سەككىز 

يۈز ئون ئىككى،  
7 ئېالمنىڭ ئوغۇللىرى بىر مىڭ ئىككى يۈز ئەللىك تۆت،  

8 زاتتۇنىڭ ئوغۇللىرى توققۇز يۈز قىرىق بەش،  

9 زاككاينىڭ ئوغۇللىرى يەتتە يۈز ئاتمىش،  

10 بانىنىڭ ئوغۇللىرى ئالتە يۈز قىرىق ئىككى،  

11 بېباينىڭ ئوغۇللىرى ئالتە يۈز يىگىرمە ئۈچ،  

12 ئازگادنىڭ ئوغۇللىرى بىر مىڭ ئىككى يۈز يىگىرمە ئىككى.  

13 ئادونىقامنىڭ ئوغۇللىرى ئالتە يۈز ئاتمىش ئالتە،  

14 بىگۋاينىڭ ئوغۇللىرى ئىككى مىڭ ئەللىك ئالتە،  

15 ئادىننىڭ ئوغۇللىرى تۆت يۈز ئەللىك تۆت،  

16 خىزقىيانىڭ ئەۋالدىدىن بولغان ئاتېرنىڭ ئوغۇللىرى توقسان سەككىز،  

17 بېزاينىڭ ئوغۇللىرى ئۈچ يۈز يىگىرمە ئۈچ،  

18 يورانىڭ ئوغۇللىرى بىر يۈز ئون ئىككى،  

19 خاشۇمنىڭ ئوغۇللىرى ئىككى يۈز يىگىرمە ئۈچ،  

20 گىببارنىڭ ئوغۇللىرى توقسان بەش،  

21 بەيتلەھەمنىڭ ئوغۇللىرى بىر يۈز يىگىرمە ئۈچ،  

22 نەتوفانىڭ ئادەملىرى ئەللىك ئالتە،  

23 ئاناتوتنىڭ ئادەملىرى بىر يۈز يىگىرمە سەككىز،  

24 ئازماۋەتنىڭ ئوغۇللىرى قىرىق ئىككى،  

25 قىريات-يېئارىم، كېفىرا ۋە بەئەروتنىڭ ئوغۇللىرى يەتتە يۈز قىرىق ئۈچ،  

26 راما بىلەن گېبانىڭ ئوغۇللىرى ئالتە يۈز يىگىرمە بىر،  

27 مىكماسنىڭ ئادەملىرى بىر يۈز يىگىرمە ئىككى،  
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28 بەيتەل بىلەن ھاينىڭ ئادەملىرى ئىككى يۈز يىگىرمە ئۈچ،  

29 نېبونىڭ ئوغۇللىرى ئەللىك ئىككى،  

30 ماگبىشنىڭ ئوغۇللىرى بىر يۈز ئەللىك ئالتە،  

31 يەنە بىر ئېالمنىڭ ئوغۇللىرى بىر مىڭ ئىككى يۈز ئەللىك تۆت،  

32 خارىمنىڭ ئوغۇللىرى ئۈچ يۈز يىگىرمە،  

33 لود، خادىد ۋە ئونونىڭ ئوغۇللىرى يەتتە يۈز يىگىرمە بەش،  

34 يېرىخونىڭ ئوغۇللىرى ئۈچ يۈز قىرىق بەش،  

35 سەنائانىڭ ئوغۇللىرى ئۈچ مىڭ ئالتە يۈز ئوتتۇز ئادەم ئىدى.  

36 كاھىنالردىن بۇالر، يەنى

 يەشۇئانىڭ خانىدانىدىن بولغان يەدايانىڭ ئوغۇللىرى توققۇز يۈز يەتمىش ئۈچ،  
37 ئىممەرنىڭ ئوغۇللىرى بىر مىڭ ئەللىك ئىككى،  

38 پاشخۇرنىڭ ئوغۇللىرى بىر مىڭ ئىككى يۈز قىرىق يەتتە،  

39 خارىمنىڭ ئوغۇللىرى بىر مىڭ ئون يەتتە ئادەم ئىدى.  

40 الۋىيالردىن بۇالر، يەنى

 ھوداۋيانىڭ نەسلىدىن بولغان يەشۇئا بىلەن قادمىيەلنىڭ ئوغۇللىرى يەتمىش تۆت،  

41 شېئىر ئوقۇغۇچىالردىن بولغان

 ئاسافنىڭ ئوغۇللىرى بىر يۈز يىگىرمە سەككىز،  

42 دەرۋازىۋەنلەرنىڭ نەسلىدىن بولغان

 شاللۇمنىڭ ئوغۇللىرى، ئاتېرنىڭ ئوغۇللىرى، تالموننىڭ ئوغۇللىرى، ئاققۇبنىڭ ئوغۇللىرى، 
خاتىتانىڭ ئوغۇللىرى ۋە شوباينىڭ ئوغۇللىرىنىڭ ھەممىسى بىر يۈز ئوتتۇز توققۇز ئىدى.  

43 بەيتنىڭ قۇللىرى بۇالر ئىدى، يەنى

 زىخانىڭ ئوغۇللىرى، خاسۇفانىڭ ئوغۇللىرى، تاببائوتنىڭ ئوغۇللىرى،  
44 قېروسنىڭ ئوغۇللىرى، سىياھانىڭ ئوغۇللىرى، پادوننىڭ ئوغۇللىرى،  

45 لەبانانىڭ ئوغۇللىرى، خاگابانىڭ ئوغۇللىرى، ئاققۇبنىڭ ئوغۇللىرى،  

46 خاگابنىڭ ئوغۇللىرى، شامالينىڭ ئوغۇللىرى، خاناننىڭ ئوغۇللىرى،  

47 گىددەلنىڭ ئوغۇللىرى، گاخارنىڭ ئوغۇللىرى، رېئايانىڭ ئوغۇللىرى،  

48 رېزىننىڭ ئوغۇللىرى، نىقودانىڭ ئوغۇللىرى، گاززامنىڭ ئوغۇللىرى،  

49 ئۇززانىڭ ئوغۇللىرى، پاسېئاھنىڭ ئوغۇللىرى، بەساينىڭ ئوغۇللىرى،  
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50 ئاسنانىڭ ئوغۇللىرى، مېئۇنىمنىڭ ئوغۇللىرى، نەفۇسىمنىڭ ئوغۇللىرى،  

51 باقبۇقنىڭ ئوغۇللىرى، خاقۇفانىڭ ئوغۇللىرى، خارخۇرنىڭ ئوغۇللىرى،  

52 بازلۇتنىڭ ئوغۇللىرى، مەخىدانىڭ ئوغۇللىرى، خارشانىڭ ئوغۇللىرى،  

53 بارقوسنىڭ ئوغۇللىرى، سىسېرانىڭ ئوغۇللىرى، تېماھنىڭ ئوغۇللىرى،  

54 نەزىياھنىڭ ئوغۇللىرى ۋە خاتىفانىڭ ئوغۇللىرى ئىدى.  

55 سۇاليماننىڭ خىزمەتكارلىرىنىڭ ئوغۇللىرىدىن بۇالر، يەنى

 سوتاينىڭ ئوغۇللىرى، سوفەرەتنىڭ ئوغۇللىرى، پەرۇدانىڭ ئوغۇللىرى،  
56 يائاالنىڭ ئوغۇللىرى، دارقوننىڭ ئوغۇللىرى، گىددەلنىڭ ئوغۇللىرى،  

ۋە  ئوغۇللىرى  پوكەرەت-زەبايىمنىڭ  ئوغۇللىرى،  خاتتىلنىڭ  ئوغۇللىرى،  57 شېفاتيانىڭ 

ئامىنىڭ ئوغۇللىرى ئىدى.  

58 بەيتنىڭ قۇللىرى بىلەن سۇاليماننىڭ خىزمەتكارلىرىنىڭ ھەممىسى ئۈچ يۈز توقسان ئىككى 

ئىدى.  

59 ئەمما تەل-مېالخ، تەل-خارشا، كەرۇب، ئاددان ۋە ئىممەردىن چىقىپ، ئىسرائىلدىنمۇ ياكى 

كىشىلەر  قىلمىغان  ئىسپات  نەسەبنامىلىرىنى  نەسىللىرىنىڭ  بىلەن  ئاتا-بوۋا  دەپ  ئەمەسمۇ 
بۇالر، يەنى  

يۈز  ئالتە  بولۇپ،  ئوغۇللىرى  نىقودانىڭ  ۋە  ئوغۇللىرى  توبىيانىڭ  ئوغۇللىرى،  60 دەاليانىڭ 

ئەللىك ئىككى ئىدى.  
ھاقوزنىڭ  ئوغۇللىرى،  خابايانىڭ  يەنى  بولغانالر،  ئەۋالدىدىن  كاھىنالرنىڭ  باشقا  61 بۇالردىن 

ئوغۇللىرى ۋە بارزىلالينىڭ ئوغۇللىرى بار ئىدى. بارزىلالي ئۆزى گىلىيادلىق بارزىلالينىڭ بىر 
قىزىنى خوتۇنلۇققا ئېلىپ، بۇ خەلقنىڭ ئىسمى بىلەن ئاتالدى.  

62 بۇ ئادەملەر ئۆز نەسەبنامىلىرىنى ئىزدەپ تاپمىدى. ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر نااليىق سانىلىپ، 

كاھىن  تۇتىدىغان  تۇمىمنى  ۋە  »ئۇرىم  ئۇالرغا:  قالدى.  63 ۋالىي  مەھرۇم  كاھىنلىقتىن 
قوپمىغۇچە ھەممىدىن مۇقەددەس نەرسىلەردىن يېمەڭالر« دەپ ئېيتتى.  

باشقا  ئىدى.  65 بۇنىڭدىن  كىشى  ئاتمىش  يۈز  ئۈچ  مىڭ  ئىككى  قىرىق  جامائەت  64 ھەممە 

ئىدى. ئۇالرنىڭ  بار  دېدەكلىرى  بىلەن  يەتتە خىزمەتكار  ئوتتۇز  يۈز  يەتتە مىڭ ئۈچ  ئۇالرنىڭ 
ئارىسىدا ئىككى يۈز شېئىر ئوقۇغۇچى ئەر بىلەن خوتۇن بار ئىدى.  

66 ئۇالرنىڭ يەتتە يۈز ئوتتۇز ئالتە ئات، ئىككى يۈز قىرىق بەش قېچىر،  

67 تۆت يۈز ئوتتۇز بەش تۆگە بىلەن ئالتە مىڭ يەتتە يۈز يىگىرمە ئېشىكى بار ئىدى.  
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68 ئۇالر يېرۇسالېمغا يېتىپ، خۇدانىڭ بەيتىگە كەلگەندە خانىدانالرنىڭ باشلىرىنىڭ بەزىسى 

جايىدا  ئىلگىرىكى  ئۆزى  بۇ  كەلتۈرۈپ،  ھەدىيە  بەيتىگە  بىلەن خۇداۋەندىنىڭ  ئۆز خۇشلۇقى 
جەمئىي  بېرىپ،  خەزىنىسىگە  ئىشنىڭ  كەلگىنىچە  قولىدىن  دەپ،  69 ھەربىرى  ياسالسۇن 
ئاتمىش بىر مىڭ دراخما ئالتۇن بىلەن بەش مىڭ مىنا كۈمۈش سۇنۇپ، كاھىنالرغا يۈز كۆينەك 

بەردى.  
ۋە  دەرۋازىۋەنلەر  ئوقۇغۇچىالر،  شېئىر  بەزىسى،  خەلقنىڭ  ئاۋام  الۋىيالر،  بىلەن  70 كاھىنالر 

بەيتنىڭ قۇللىرى ئۆز شەھەرلىرىدە ئولتۇرۇۋالدى. ئىسرائىلنىڭ ھەممىسى ئۆز شەھەرلىرىدە 
ئولتۇرۇپ قالدى.  

خۇداۋەندىنىڭ بەيتى قايتا قۇرۇلىدۇ

بىر 3  خەلق  ئولتۇرغاندا  شەھەرلىرىدە  ئۆز  بەنى-ئىسرائىل  باشلىنىپ،  ئاي  1 يەتتىنچى 

بۇرادەرلىرى  ئۇنىڭ  يەشۇئا،  ئوغلى  2 يوساداقنىڭ  يىغىلدى.   يېرۇسالېمغا  كىشىدەك 
بولغان كاھىنالر، شائالتىيەلنىڭ ئوغلى زەرۇبابەل ۋە ئۇنىڭ بۇرادەرلىرى قوپۇپ، ئىسرائىلنىڭ 
ئۇنىڭ  بۇيرۇلغاندەك  قانۇنىدا  مۇسانىڭ  ئادىمى  خۇدانىڭ  ياساپ،  قۇربانگاھىنى  خۇدايىنىڭ 
قورققاچ  تائىپىلىرىدىن  يۇرتنىڭ  3 ئۇالر  ئۆتكۈزدى.   قۇربانلىق  كۆيدۈرىدىغان  ئۈستىدە 
قۇربانگاھنى ئۆز جايىدا قويۇپ، قۇربانگاھتا خۇداۋەندىگە كۆيدۈرىدىغان قۇربانلىق كەلتۈرۈپ، 
بۇيرۇلغاندەك  4 ئۇالر  ئۆتكۈزەتتى.   قۇربانلىقىنى  كۆيدۈرىدىغان  ئاخشامنىڭ  بىلەن  ئەتە 
سايىۋەن ھېيتىنى تۇتۇپ، ھەر كۈن شۇ كۈن ئۈچۈن تايىن قىلىنغان سانى بويىچە قۇربانلىقنى 
ئۆتكۈزەتتى.  5 ئاندىن كېيىن ھەر كۈننىڭ كۆيدۈرىدىغان قۇربانلىقى بىلەن يېڭى ئايالرنىڭ 
قۇربانلىقلىرىنى كەلتۈرۈپ، خۇداۋەندىنىڭ باشقا مۇقەددەس ھېيتلىرىنىڭ قۇربانلىقلىرىنى ۋە 

ھەم كۆڭۈل خۇشلۇقى بىلەن خۇداۋەندىگە كەلتۈرۈلگەن قۇربانلىقالرنى ئۆتكۈزەتتى.  
قۇربانلىق  كۆيدۈرىدىغان  خۇداۋەندىگە  تارتىپ  كۈنىدىن  ئاۋۋالقى  ئاينىڭ  6 يەتتىنچى 

سېلىنمىغانىدى.  7 ئۇالر  تېخى  ئۇلى  بەيتىنىڭ  خۇداۋەندىنىڭ  ئەمما  باشلىدى،  ئۆتكۈزگىلى 
بىلەن  ئىجازىتى  كورەشنىڭ  پادىشاھى  پارس  بېرىپ،  پۇل  تامچىالرغا  بىلەن  كەسكۈچى  تاش 
سىدونلىقالر بىلەن تىرلىقالر كېدىر ياغىچى لىۋاندىن ئېلىپ، دېڭىز بىلەن جاففاغا كەلتۈرسۇن 
دەپ، ئۇالرغا يەپ-ئىچكۈلۈك بىلەن ياغ بەردى.  8 ئۇالر يېرۇسالېمغا يېتىپ، خۇدانىڭ بەيتىگە 
يوساداقنىڭ  زەرۇبابەل،  ئوغلى  ئايدا شائالتىيەلنىڭ  ئىككىنچى  يىلنىڭ  ئىككىنچى  كېلىپ، 
ۋە  قالغانلىرى  الۋىيالرنىڭ  بىلەن  كاھىنالر  بولغان  بۇرادەرلىرى  ئۇالرنىڭ  يەشۇئا،  ئوغلى 
بىلەن  ياش  يىگىرمە  قوپۇپ،  ئىشقا  ھەممىسى  كەلگەنلەرنىڭ  يېرۇسالېمغا  ئەسىرلىكتىن 
ئۇنىڭدىن چوڭ بولغان الۋىيالرنى خۇداۋەندىنىڭ بەيتىنىڭ ئىشىغا قارىغىلى تۇرغۇزۇپ قويدى.  
9 يەشۇئانىڭ ئۆزى بىلەن ئۇنىڭ ئوغۇللىرى ۋە بۇرادەرلىرى، قادمىيەل بىلەن ئۇنىڭ ئوغۇللىرى 
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ۋە يەھۇدانىڭ ئوغۇللىرى بۇالرنىڭ ھەممىسى خۇدانىڭ بەيتىنىڭ ئىشىغا قارىغىلى قويۇلدى. 
بۇرادەرلىرى ھەم شۇ  ۋە  ئوغۇللىرى  بولغان  الۋىيالر  ئۇالرنىڭ  بىلەن  ئوغۇللىرى  خېنادادنىڭ 

ئىشقا سېلىندى.  
ئېگىنلىرىنى  خاس  كاھىنالر  سالغىنىدا  ئۇلىنى  بەيتىنىڭ  خۇداۋەندىنىڭ  10 تامچىالر 

ھەم  الۋىيالر  بولغان  ئوغۇللىرى  ئاسافنىڭ  تۇردى.  تۇتۇپ  كاناي  تۇرۇپ،  قاتار-قاتار  كىيىپ، 
ئىسرائىلنىڭ پادىشاھى داۋۇد بۇيرۇغاندەك جاڭجاڭ چېلىپ، خۇداۋەندىگە ھەمدۇسانا ئېيتتى.  
تۇرىدۇ« دەپ  ئەبەدكىچە  11 ئۇالر شېئىر ئوقۇپ: »ئۇنىڭ مەرھەمىتى ئىسرائىلنىڭ ئۈستىدە 

بەيتىنىڭ  ئېيتتى. ھەممە خەلق شادلىق قىلىپ، خۇداۋەندىنىڭ  خۇداۋەندىگە ھەمد شۈكۈر 
ئۇلىنىڭ سېلىنغىنى ئۈچۈن ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن خۇداۋەندىگە ھەمدۇسانا ئېيتتى.  12 لېكىن 
قېرى بولۇپ ئىلگىرىكى بەيتنى كۆرگەن توال كاھىنالر بىلەن الۋىيالر ۋە خانىدانالرنىڭ باشلىرى 
بۇ بەيتنىڭ ئۇلىنىڭ سېلىنغىنىنى كۆرگەندە ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن يىغلىدى. ئەمما باشقا توال 
كىشى خۇش بولۇپ، ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن قىچقىرىشتى.  13 شۇنداقكى، خۇشلۇقنىڭ ئۈنلۈك 
ئۇنداق  خەلق  چۈنكى  ئېتەلمىدى،  پەرق  ئاۋازىدىن  يىغىسىنىڭ  خەلقنىڭ  قىچقىرىشىنى 

ئۈنلۈك قىچقاردىكى، ئاۋازى يىراق يەرگە ئاڭالندى.  

دۈشمەنلەر بايتىنىڭ قۇرۇلۇشىغا توسقۇنلۇق قىلىدۇ

يېنىپ، 4  ئەسىرلىكتىن  »ئۇالر  دۈشمەنلىرى:  بەنيامىننىڭ  بىلەن  يەھۇدا  1 لېكىن 

ئىسرائىلنىڭ تەڭرىسى خۇداۋەندىگە بىر بەيت ياسىۋاتىدۇ« دەپ ئاڭلىغاندا،  2 زەرۇبابەل 
بىز  چۈنكى  ياساشايلى،  بىللە  سىلەر  »بىز  ئۇالرغا:  بېرىپ،  باشلىرىغا  خانىدانالرنىڭ  بىلەن 
يەرگە  بۇ  بىزنى  ئېسەر-خاددون  پادىشاھى  ئاسسۇرنىڭ  ئىزدەپ،  خۇدايىڭالرنى  سىلەردەك 
بىلەن  زەرۇبابەل  3 ئەمما  دېدى.   قىلدۇق«  قۇربانلىق  ئۇنىڭغا  تارتىپ  ۋاقىتتىن  كەلتۈرگەن 
يەشۇئا ۋە ئىسرائىل خانىدانلىرىنىڭ باشقا باشلىرى ئۇالرغا: »سىلەرنىڭ بىز بىلەن خۇدايىمىزغا 
بىز  بۇيرۇغاندەك  بىزگە  كورەش  پادىشاھى  پارس  بەلكى  كېلىشمەيدۇ،  ياسىشىڭالر  بەيت  بىر 
ئۆزىمىز ئىتتىپاق بولۇپ، ئىسرائىلنىڭ تەڭرىسى خۇداۋەندىگە بەيتنى ياسايلى« دەپ ئېيتتى.  
4 لېكىن يۇرتنىڭ خەلقى يەھۇدا خەلقىنىڭ قوللىرىنى ئاجىز قىلىپ، ياساپ تۇرغىنىدا ئۇالرنى 

پادىشاھى  پارس  ئېلىپ،  ئىجارىگە  مەسلىھەتچىلەرنى  يامان  قارشى  قورقۇتۇپ،  5 ئۇالرغا 
ئۇالرنىڭ  ئالغۇچە  قولىغا  سەلتەنەتنى  دارىيۇس  پادىشاھى  پارس  ئۆمرىدە  پۈتۈن  كورەشنىڭ 
سەلتەنىتىنىڭ  ئۇنىڭ  يەنى  سەلتەنىتىدە،  تۇردى.  6 ئاخاشۋېروشنىڭ  توسۇپ  ئىشىنى 
دەسلىپىدە ئۇالر يەھۇدا يۇرتى بىلەن يېرۇسالېمدا ئولتۇرغۇچىالرغا قارشى بىر تۆھمەت خېتىنى 

پۈتۈپ ئەۋەتتى.  
رەپىقلىرى  ئۇنىڭ  ۋە  تابەئەل  بىلەن  مىترەدات  بىشالم،  كۈنلىرىدە  ئارتاخشاستانىڭ  7 ئاندىن 
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پۈتۈلۈپ،  يېزىقىدا  ئاررامىي  خېتى  ئۇالرنىڭ  پۈتتى.  خەت  ئارتاخشاستاغا  پادىشاھى  پارس 
ئاررامىي تىلىغا تەرجىمە قىلىنغانىدى.  

8 ھەم رېخۇم دېگەن مەسلىھەتچى بىلەن شىمشاي كاتىپ يېرۇسالېم توغرىسىدا ئارتاخشاستا 

پادىشاھقا شۇنداق بىر خەت يازدى.  

دىنايالر،  يەنى  رەپىقلىرى،  باشقا  ئۇالرنىڭ  ۋە  كاتىپ  شىمشاي  بىلەن  مەسلىھەتچى  9 رېخۇم 

ئافارسكايالر، تارپىاليالر، ئافارسايالر، ئاركۋايالر، بابىلىيالر، شۇشانىيالر، داھاۋايالر، ئېالمىيالر،  
دەريانىڭ  ۋە  شەھەرلىرىدە  سامارىيەنىڭ  ئۆزى  كىشى  دېگەن  ئاسناپپار  ئۇلۇغ  چوڭ  ئۇ  10 ۋە 

بىر  تائىپىلەرمۇ شۇنداق  بۆلەك  ئولتۇرغۇزغان  يەرلەردە  باشقا  بىلەن  يۇرتى  تەرىپىنىڭ  غەرب 
خەت پۈتتى.  

11 ئۇالر ئارتاخشاستا پادىشاھقا ئەۋەتكەن خەتتە مۇنداق پۈتۈلگەن ئىدىكى:

 »دەريانىڭ غەرب تەرىپىدە ۋە باشقا يەرلەردە ئولتۇراقلىق خىزمەتكارلىرىڭدىن سۆز شۇكى:  

بىزنىڭ  كېلىپ  يېرۇسالېمغا  چىقىپ  تەرىپىڭدىن  سېنىڭ  بولسۇنكى،  مەلۇم  12 پادىشاھقا 

ياسىغىلى  يەنە  يامان شەھەرنى  توپىالڭخور  ئۇ  بولسا ئەمدى  يەھۇدىيالر  ئولتۇرغان  ئارىمىزدا 
ئۇ  ئەگەر  بىلسۇنكى،  تۇرىدۇ.  13 پادىشاھ  قىلىپ  مەھكەم  ئۇللىرىنى  بىلەن  باشالپ، سېپىل 
باج-ئالۋان  خاھى  خىراج،  خاھى  كىشىلەر،  ئۇ  ئوڭالنسا،  سېپىللىرى  ياسىلىپ،  يەنە  شەھەر 
پادىشاھلىق  بولىدۇ.  14 بىز  زىيان  خەزىنىسىگە  پادىشاھالرنىڭ  بىلەن  بۇنىڭ  بەرمەيدۇ. 
بولۇشىنى  زىيان  پادىشاھقا  تۇرۇپ،  دېمەي  ھېچنېمە  كېيىن  يېگەندىن  تۇزىنى  ئوردىسىنىڭ 
قىلدۇق.   مەلۇم  شۇنى  پادىشاھقا  ئەۋەتىپ،  خەت  ئۈچۈن  ئۇنىڭ  كېلىشمەيدۇ.  كۆرمىكىمىز 
15 ئەگەر ئاتا-بوۋىلىرىڭنىڭ تارىخ كىتابلىرى تەپتىش قىلىنسا، بۇ تارىخ كىتابالردىن ساڭا مەلۇم 

پادىشاھ  تارتىپ  ۋاقىتتىن  قەدىم  بولۇپ،  بىر شەھەر  توپىالڭخور  ئۆزى  بۇ شەھەر  بولىدۇكى، 
بىلەن يۇرتالرغا نۇقسان يەتكۈزۈپ، توپىالڭ قىلىپ تۇرغاندۇر. ئۇنىڭ ئۈچۈن بۇ شەھەر خاراب 
قىلىندى.  16 ئەمدى پادىشاھقا مەلۇم قىلىمىزكى، ئەگەر بۇ شەھەر يەنە ياسىلىپ، سېپىللىرى 

ئوڭالنسا، دەريانىڭ غەرب تەرىپىنىڭ يۇرتىدا پادىشاھنىڭ نېسىپى قالمايدۇ«.  

بىر  يەنە  دەريانىڭ  ۋە  كاتىپقا  شىمشاي  بىلەن  مەسلىھەتچى  رېخۇم  پادىشاھ  ۋاقىت  17 ئۇ 

تەرىپىدىكى يۇرتتا ئولتۇراقلىق باشقا بۇرادەرلىرىگە جاۋاب بەردىكى:
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 »ساالم ئېيتقاندىن كېيىن سۆز شۇكى:  

18 سىلەر ماڭا ئەۋەتكەن خەت ئىنچىكىلىك بىلەن ماڭا ئوقۇلدى.  19 مەن: › تەپتىش قىلىڭالر‹ 

پادىشاھالرغا  تارتىپ  ۋاقىتالردىن  بۇ شەھەر قەدىم  بۇيرۇغاندىن كېيىن مەلۇم بولدىكى،  دەپ 
زىت قوپۇپ، ئاندا توپىالڭ بىلەن غەلۋە بولۇپ تۇرغان ئىكەن.  20 يېرۇسالېمدا ھەم چوڭ-چوڭ 
پادىشاھالر قوپۇپ، دەريانىڭ غەرب تەرىپىنىڭ ھەممە يۇرتلىرىغا سەلتەنەت قىلىپ خىراج، باج-
قىلمىغۇچە  ئەمر  باشقا  مەن  چىقىرىڭالركى،  بۇيرۇق  ئۈچۈن  ئالغانىكەن.  21 ئۇنىڭ  ئالۋان 
ئۇ كىشىلەر ئۇنى ياساشتىن توسۇلسۇن.  22 خەۋەردار بولۇپ، بۇ ئىشتا غاپىللىق قىلماڭالر. 

بولمىسا بۇ خاپىلىق ئېشىپ، پادىشاھالرغا نۇقسان يەتكۈزىدۇ«.  

23 ئارتاخشاستا پادىشاھنىڭ خېتىدە پۈتۈلگەن سۆز رېخۇم بىلەن شىمشاي كاتىپقا ۋە ئۇالرنىڭ 

رەپىقلىرىگە ئوقۇلغاندىن كېيىن ئۇالر ئالدىراپ يېرۇسالېمدىكى يەھۇدىيالرغا بېرىپ، ئۇالرنى 
بولغان  يېرۇسالېمدا  بىلەن خۇداۋەندىنىڭ  ياساشتىن توساتتى.  24 بۇنىڭ  بىلەن  زور ۋە كۈچ 
ئىككىنچى  سەلتەنىتىنىڭ  دارىيۇسنىڭ  پادىشاھى  پارس  توسۇلۇپ،  ياسىلىشى  بەيتىنىڭ 

يىلىغىچە توختىتىلىپ قالدى.  

پارس پادىشاھى دارىيۇسنىڭ دەۋرىدە بايتنى 
قايتا قۇرۇش يېڭىدىن باشلىنىدۇ

1 لېكىن پەيغەمبەرلەر، يەنى ھاگاي پەيغەمبەر بىلەن ئىددونىڭ ئوغلى زەكاريا يەھۇدا يۇرتى 5 

بىلەن يېرۇسالېمدىكى يەھۇدىيالرغا ئۇالرنىڭ ئۈستىدە بولغان ئىسرائىلنىڭ خۇدايىنىڭ 
نامىدا پەيغەمبەرلىك قىالتتى.  2 ئۇ ۋاقىت شائالتىيەلنىڭ ئوغلى زەرۇبابەل بىلەن يوساداقنىڭ 
خۇدانىڭ  باشالپ،  ياسىغىلى  بەيتىنى  بولغان  يېرۇسالېمدا  خۇدانىڭ  قوپۇپ،  يەشۇئا  ئوغلى 

پەيغەمبەرلىرى بولسا ئۇالر بىلەن ئىش قىلىشىپ ياردەم بېرەتتى.  
ۋە  شەتار-بوزناي  بىلەن  تاتناي  ۋالىيسى  يۇرتنىڭ  تەرىپىدىكى  غەرب  دەريانىڭ  كۈنلەردە  3 شۇ 

كىم  ياسىغىلى  سېپىلنى  سېلىپ،  بەيتنى  »بۇ  ئېيتتى:  كېلىپ،  ئۇالرغا  رەپىقلىرى  ئۇالرنىڭ 
ئىسىملىرى  ئادەملەرنىڭ  تۇرغان  ياساپ  ئىمارەتنى  بۇ  يەنە:  دېدى.  4 ئۇالر  بەردى«  ئىجازەت 
نېمە؟« دەپ ئېيتتى. 5 ئەمما يەھۇدىيالرنىڭ ئاقساقاللىرىنىڭ ئۈستىدە ئۇالرنىڭ خۇدايىنىڭ 
كۆزى ئويغاق ئىدى، شۇنداقكى بۇ ھەقتە دارىيۇسقا ئاڭلىتىلغۇچە ۋە ئۇنىڭدىن خەتتە جاۋاب 

كەلگۈچە ئۇالر ئىشنى توسمىدى.  
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6 دەريانىڭ غەرب تەرىپىدىكى يۇرتنىڭ ۋالىيسى تاتناي بىلەن شەتار-بوزناي ۋە دەريانىڭ غەرب 

ئەۋەتكەن  پادىشاھقا  دارىيۇس  ئافارسكايالر  بولغان  رەپىقلىرى  ئۇالرنىڭ  ئولتۇرۇپ  تەرىپىدە 
خەتنىڭ مەزمۇنى بولسا،  

7 ئۇالر ئۇنىڭغا مۇنداق يېزىلغان خەت ئەۋەتتىكى:

 »دارىيۇس پادىشاھقا پۈتۈن ئامانلىق بولغاي.  

8 پادىشاھقا مەلۇم بولسۇنكى، بىز يەھۇدىيەنىڭ ۋىاليىتىگە بېرىپ، ئۇلۇغ خۇدانىڭ بەيتىگە 

كەلدۇق. ئۇالر شۇ بەيتنى چوڭ تاشالردىن ياساپ، تامالرنى ياغاچ بىلەن باغاليدۇ. ئىش چوڭ 
ئاقساقاللىرىدىن  تاپىدۇ.  9 بىز ئۇالرنىڭ  راۋاج  بىلەن قىلىنىپ، ئۇالرنىڭ قوللىرىدا  غەيرەت 
سوراپ ئۇالرغا: › بۇ بەيتنى سېلىپ، سېپىلنى ياسىغىلى كىم ئىجازەت بەردى؟‹ دەپ ئېيتتۇق.  
تۇرغان  ئۈستىدە  ئۇالرنىڭ  ئۈچۈن  بەرمەك  خەۋەر  ساڭا  يېزىپ،  ئىسىملىرىنى  10 ئۇالرنىڭ 

كىشىلەرنىڭ ئىسىملىرىنى ھەم سورىدۇق.  11 بىزگە بەرگەن جاۋاب شۇ ئىدىكى: › بىز ئاسمان 
بىلەن يەرنىڭ خۇدايىنىڭ بەندىلىرى بولۇپ، توال يىلدىن ئىلگىرى سېلىنغان بەيتنى ئەمدى 
ياساپ تۇرىمىز. ئىسرائىلنىڭ چوڭ بىر پادىشاھى ئۇنى بىنا قىلىپ ياسىغانىدى.  12 لېكىن 
ئاندىن ئاتا-بوۋىلىرىمىز ئاسماننىڭ خۇدايىنىڭ غەزىپىنى كەلتۈرگىنىدە ئۇ ئۇالرنى كالدانىي 
بولۇپ بابىلنىڭ پادىشاھى بولغان نەبۇكەدنەسەر دېگەننىڭ قولىغا بەردى. بۇ ئۆزى شۇ بەيتنى 

بۇزۇپ، خەلقنى بابىلغا ئېلىپ كەتتى.  
13 لېكىن بابىلنىڭ پادىشاھى كورەشنىڭ سەلتەنىتىنىڭ ئاۋۋالقى يىلىدا ئۇ كورەش پادىشاھ 

يېرۇسالېمنىڭ  بۇيرۇدى.  14 نەبۇكەدنەسەر  دەپ  ياسالسۇن«  بەيتى  »خۇداۋەندىنىڭ  ئۆزى: 
قاچىلىرىنى  بىلەن كۈمۈش  ئالتۇن  بۇتخانىسىغا سالغان  بابىلنىڭ  كېتىپ  ئېلىپ  بەيتىدىن 
شەشباززار  قويۇپ  قىلىپ  ۋالىي  ئۆزى  چىقىرىپ،  بۇتخانىسىدىن  بابىلنىڭ  پادىشاھ  كورەش 
تاپشۇرۇۋېلىپ، ئاندىن  تاپشۇرۇپ بېرىپ،  15 ئۇنىڭغا: »بۇ قاچىالرنى  دەپ ئاتالغان كىشىگە 
ئۆزۈڭ بېرىپ، يېرۇسالېمنىڭ بەيتىگە ئاپىرىپ قويغىن، چۈنكى خۇدانىڭ بەيتى ئۆز جايىدا 

ياسالسۇن« دەپ ئېيتتى.  
ئۇلىنى  بەيتىنىڭ  ياسىلىدىغان  يېرۇسالېمدا  كېلىپ، خۇداۋەندىنىڭ  ئۇ شەشباززار  16 ئاندىن 

بولمىدى‹  تەييار  تېخى  تۇرۇپ،  ياسىلىپ  بەيت  ۋاقىتقىچە  بۇ  تارتىپ  ۋاقىتتىن  ئۇ  سالدى. 
دېدى.  17 ئەگەر پادىشاھقا ياخشى كۆرۈنسە، كورەش پادىشاھ يېرۇسالېمدا خۇدانىڭ بۇ بەيتىنى 
بابىلدىكى  پادىشاھنىڭ  دەپ،  بارمۇ  پۈتۈكى  دېگەننىڭ  ئەمەسمۇ  بەردىمۇ  ئىجازەت  ياسىغىلى 
ئۆز  توغرىسىدا  ئىش  بۇ  پادىشاھ  قىلىپ،  شۇنى  قىلسۇن.  تەپتىش  ئاختۇرۇپ  خەزىنىسىنى 

ئىرادىسىنى بىزگە بىلدۈرسۇن« دەپ يازدى.  
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پادىشاھ دارىيۇسنىڭ بۇيرۇقى

ئورام 6  ساقلىنىدىغان  خەزىنىلىرى  »بابىلنىڭ  بۇيرۇدىكى:  پادىشاھ  دارىيۇس  ۋاقىت  1 ئۇ 

ئوردىسىدا  ئاخمېتا  ۋىاليىتىدىكى  مېدىيا  2 ئاختۇرغاندا  ئاختۇرسۇن.   خانىسىنى  يازمىالر 
بىر ئورام يازمىنى تاپتى. شۇنىڭدا زىكىر قىلىنغان ئىدىكى:  

3 »كورەش پادىشاھنىڭ سەلتەنىتىنىڭ ئاۋۋالقى يىلىدا كورەش پادىشاھ خۇدانىڭ يېرۇسالېمدا 

بولغان بەيتى توغرىسىدا بىر ھۆكۈم چىقاردىكى: › ئۇ بەيت قۇربانلىق ئۆتكۈزۈلىدىغان بىر 
جاي بولماق ئۈچۈن ياسىلىپ،ۇللىرى مەھكەم سېلىنسۇن. ئېگىزلىكى ئاتمىش گەز، توغرىسى 
ھەم ئاتمىش گەزلىك بولۇپ،  4 ئۈچ قات چوڭ-چوڭ تاش بىلەن بىر قات يېڭى ياغاچ قويۇلۇپ، 
بەيتىدىن  يېرۇسالېمنىڭ  بېرىلسۇن.  5 نەبۇكەدنەسەر  ئوردىسىدىن  پادىشاھنىڭ  چىقىمى 
ئېلىپ بابىلغا كەلتۈرۈپ خۇدانىڭ بەيتىدە بولغان ئالتۇن كۈمۈشنىڭ قاچىلىرى ياندۇرۇلۇپ، 
يېرۇسالېمنىڭ بەيتىدە ئۆز جايىدا قويۇلۇپ، خۇدانىڭ بەيتىدە ساقالنسۇن‹« دەپ يېزىلغانىدى.  

6 »ئەمدى سەن دەريانىڭ ئۇ تەرىپىدە ۋالىي بولغان تاتناي ۋە سەن ئەي شەتار-بوزناي بىلەن 

سىلەر دەريانىڭ ئۇ تەرىپىدە ئولتۇراقلىق ئافارسكايالر ئۆزۈڭالرنى ياقىغا ئېلىپ،  7 خۇدانىڭ 
بەيتىنىڭ ئىشىغا دەخلى قىلماڭالر. يەھۇدىيالرنىڭ ۋالىيسى بىلەن يەھۇدىيالرنىڭ ئاقساقاللىرى 

خۇدانىڭ بۇ بەيتىنى ئۆز جايىدا ياسىسۇن.  
قانداق  ئۇالرغا  ياسىغىنىدا  بەيتىنى  بۇ  خۇدانىڭ  ئاقساقاللىرى  يەھۇدىيالرنىڭ  8 ئەمدى 

قىلىدىغىنىڭالر توغرىسىدا شۇ ھۆكۈمنى چىقىرىمەنكى، ئىش توسۇلمىسۇن دەپ، دەريانىڭ ئۇ 
تەرىپىدىكى يۇرتتىن پادىشاھقا بېرىلىدىغان باج-خىراجتىن ئىشنىڭ الزىم بولىدىغان چىقىمى 
كۆيدۈرمە  خۇدايىغا  تاپشۇرۇلسۇن.  9 ئاسماننىڭ  قولىغا  ئادەملەرنىڭ  ئۇ  بېرىلىپ،  ئۈچۈن 
قۇربانلىق ئۈچۈن ھەرنېمە الزىم كەلسە، خاھى ياش بۇقا، خاھى قوچقار، خاھى قوزىالر بولسا 
ياغ  بىلەن  شاراب  تۇز،  بۇغداي،  بەرگەندەك  دەپ  كاھىنلىرى  يېرۇسالېمنىڭ  بېرىپ،  ئۇالرغا 
كۈندىن-كۈنگە كەم قىلماي كەلتۈرۈڭالر.  10 شۇنىڭ بىلەن ئۇالر ئاسماننىڭ خۇدايىغا خۇشبۇي 

قۇربانلىق كەلتۈرۈپ، پادىشاھ بىلەن ئوغۇللىرى ئۈچۈن ئۇزۇن ئۆمۈر تىلىگەي.  
11 بۇنىڭ بىلەن ئەمر قىلدىمكى، ھەركىم بۇ بۇيرۇقنى باشقا قىلسا، بىر خادا ئۇنىڭ ئۆيىدىن 

ئاجرىتىلىپ، ئۆزى شۇنىڭغا ئېسىلىپ، مۇنداق قىلغىنى ئۈچۈن ئۇنىڭ ئۆيى بىر پاسكىنىلىققا 
ئايالندۇرۇلسۇن.  

قىلىپ،  تەبدىل  بۇيرۇقنى  بۇ  ئۆزى  خۇدا  ئېيتقان  دەپ  تۇرسۇن‹  ئاندا  ئىسمىم  ئۆز   ‹ 12

خۇداۋەندىنىڭ يېرۇسالېمدا بولغان بۇ بەيتنى خاراب قىلماق ئۈچۈن ئۆز قولىنى ئۇزاتقان ھەر 
پادىشاھ بىلەن خەلقنى ھاالك قىلسۇن دەپ، مەن دارىيۇس بۇ بۇيرۇقنى چىقاردىم. ئالدىراپ 

ئۇنى بەجا كەلتۈرۈڭالر«.  
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خۇداۋەندىنىڭ بەيتى پۈتكۈزۈلىدۇ ۋە خۇداغا ئاتىلىدۇ
يۇرتنىڭ  يېنىدىكى  غەرب  دەريانىڭ  چىقارغىنىدا  ھۆكۈم  بىر  شۇنداق  پادىشاھ  13 دارىيۇس 

ۋالىيسى تاتناي بىلەن شەتار-بوزناي ۋە ئۇالرنىڭ رەپىقلىرى ئالدىراپ ئۇنى ئەمەلگە كەلتۈردى.  
ئوغلى  ئىددونىڭ  بىلەن  پەيغەمبەر  ھاگاي  تۇرۇپ،  ياساپ  ئاقساقاللىرى  14 يەھۇدىيالرنىڭ 

زەكاريانىڭ پەيغەمبەرلىك سۆزىدىن جۈرئەت تېپىپ راۋاجلىق بولۇپ، ئىسرائىلنىڭ خۇدايىنىڭ 
بۇيرۇغاندەك ئىشلەپ،  ئارتاخشاستا  پادىشاھى  پارس  بىلەن  دارىيۇس  قاراپ كورەش،  ئەمرىگە 
ئادارنىڭ  يىلى  ئالتىنچى  سەلتەنىتىنىڭ  پادىشاھنىڭ  قىلدى.  15 دارىيۇس  تەييار  بەيتنى 
ئەسىرلىكتىن  ۋە  الۋىيالر  بىلەن  كاھىنالر  بولدى.  16 بەنى-ئىسرائىل،  تەييار  بەيت  ئايىدا 
ئاتاش ھېيتىنى  بەيتىنىڭ خۇداغا  بىلەن خۇدانىڭ  باشقا كىشىلەر خۇشلۇق  يېنىپ كەلگەن 
ئۆتكۈزدى.  17 خۇدانىڭ بەيتىنىڭ خۇداغا ئاتاش ھېيتىنى ئۆتكۈزگىنىدە يۈز بۇقا، ئىككى يۈز 
قوچقار بىلەن تۆت يۈز قوزىنى قۇربانلىق قىلىپ، ئىسرائىلنىڭ قەبىلىلىرىنىڭ سانىغا قاراپ 
ھەممە ئىسرائىل ئۈچۈن ئون ئىككى ئۆچكىنى گۇناھ قۇربانلىقى قىلىپ كەلتۈردى.  18 ئۇالر 
تۇرغۇزۇپ،  مۇۋاپىق  نۆۋەتلىرىگە  ئۆز  كاھىنالرنى  قاراپ  پۈتۈلگەنگە  كىتابىدا  مۇسانىڭ  يەنە 

الۋىيالرنى ئۆز پىرقىلىرىگە مۇۋاپىق خىزمەتكە سالدى.  

پاسئخا ھېيتىنى  تۆتىنچى كۈنىدە  ئون  ئاينىڭ  ئاۋۋالقى  يېنىپ كەلگەنلەر  19 ئەسىرلىكتىن 

تۇتتى.  20 چۈنكى ھەممە كاھىنالر بىلەن الۋىيالر پاك بولغۇدەك ئۆزىنى مۇقەددەس قىلغانىدى. 
كاھىنالر  بۇرادەرلىرى  ئۈچۈن،  ھەممىسى  كەلگەنلەرنىڭ  يېنىپ  ئەسىرلىكتىن  ئۇالر  ئاندىن 
كەلگەن  يېنىپ  سويدى.  21 ئەسىرلىكتىن  قوزىسىنى  پاسئخا  ئۈچۈن  ئۆزى  ھەم  ۋە  ئۈچۈن 
بەنى-ئىسرائىل ۋە يۇرتنىڭ بۇتپەرەسلىرىنىڭ ناپاكلىقىدىن ئۆزىنى نېرى تۇتۇپ، ئىسرائىلنىڭ 
تەڭرىسى خۇداۋەندىنى ئىزدەپ يەھۇدىيالرغا قوشۇلغان ھەممە كىشىلەر شۇنىڭدىن يەپ،  22 يەتتە 
كۈنگىچە خۇشلۇق بىلەن پېتىر نان ھېيتىنى تۇتتى. چۈنكى خۇداۋەندە ئۇالرغا خۇشلۇق بېرىپ، 
ئاسسۇر پادىشاھىنىڭ كۆڭلىنى ئۇالرغا مايىل قىلغانىدى. شۇنداقكى، بۇ ئۆزى ئۇالر ئىسرائىلنىڭ 

تەڭرىسى خۇداۋەندىنىڭ بەيتىنىڭ ئىشىنى قىلىپ تۇرغاندا ئۇالرنى يۆلىگەنىدى.  

پارس پادىشاھى ئارتاخشاستا ئەزراغا 
يېرۇسالېمغا بېرىشنى بۇيرۇيدۇ

1 بىر ۋاقىت ئۆتكەندىن كېيىن پارس پادىشاھى ئارتاخشاستا سەلتەنەت قىلغىنىدا ئەزرا بابىلدىن 7 

چىقتى. شۇ ئەزرا بەن-سەرايا بەن-ئازاريا بەن-خىلقىيا،  2 بەن-شاللۇم بەن-سادوق بەن-ئاخىتۇب،  
3 بەن-ئاماريا بەن-ئازاريا بەن-مەرايوت،  4 بەن-زەراخيا بەن-ئۇززى بەن-بۇققى،  5 بەن-ئابىشۇئا بەن-

پىنىخاس بەن-ئېلىئازار بەن-ھارۇن، يەنى باش كاھىننىڭ نەسلىدىن ئىدى.  
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6 شۇ ئەزرانىڭ ئۆزى بابىلدىن راۋان بولدى. ئۇ بولسا كاتىپ بولۇپ، ئىسرائىلنىڭ تەڭرىسى 

خۇداۋەندە مۇساغا بەرگەن قانۇننىڭ بىلىشىدە كامىل ئىدى. ئۇنىڭ تەڭرىسى خۇداۋەندىنىڭ 
بەردى.  7 ئارتاخشاستانىڭ  تىلىگىنىنى  نە  ئۇنىڭغا ھەر  پادىشاھ  بولغاچ  بىلەن  ئۇنىڭ  قولى 
الۋىيالرنىڭ  بىلەن  كاھىنالر  بەزىسى،  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  يىلىدا  يەتتىنچى  سەلتەنىتىنىڭ 
بەزىسى، شېئىر ئوقۇغۇچىالر ۋە دەرۋازىۋەن بىلەن بەيتنىڭ قۇللىرىنىڭ بەزىسى يېرۇسالېمغا 
ئايىدا  بەشىنچى  يىلىنىڭ  يەتتىنچى  سەلتەنىتىنىڭ  پادىشاھنىڭ  ئۆزى  چىقتى.  8 ئەزرا 
يېرۇسالېمغا كەلدى.  9 ئاۋۋالقى ئاينىڭ ئاۋۋالقى كۈنىدە بابىلدىن چىققىلى باشالپ، بەشىنچى 
ئۇنىڭ  ياخشى قولى  يېتىپ كەلدى. چۈنكى خۇدانىڭ  يېرۇسالېمغا  ئاۋۋالقى كۈنىدە  ئاينىڭ 
بىلەن ئىدى.  10 ئەزرا ئۆزى خۇداۋەندىنىڭ قانۇنىنى ئويالپ، شۇنىڭغا مۇۋاپىق ئەمەل قىلىپ، 

ئىسرائىلغا قانۇن بىلەن ئەھكامنى بىلدۈرۈپ تەلىم بېرەتتى.  
11 ئارتاخشاستا پادىشاھنىڭ تەرىپىدىن خۇداۋەندە ئىسرائىلغا بۇيرۇغان قانۇننى بىلىپ كاتىپ 

بولغان ئەزرا كاھىنغا بېرىلگەن خەتنىڭ مەزمۇنى شۇ ئىدىكى:  

خۇدايىنىڭ  ئاسماننىڭ  تەرىپىدىن  ئارتاخشاستانىڭ  بولغان  پادىشاھى  12 »پادىشاھالرنىڭ 

قانۇنىنى كامىل بىلگەن ئەزرا كاھىنغا ساالم دېگەچ، سۆز شۇكى:  

يا  ۋە  ئىسرائىلنىڭ خەلقىدىن  مەملىكىتىمدە ھەركىم  ئۆز  بۇ ھۆكۈمنى چىقاردىمكى  13 مەن 

بارغىلى خالىسا، سەن  يېرۇسالېمغا  بىلەن  ئۆز خۇشلۇقى  بولۇپ  الۋىيالردىن  بىلەن  كاھىنالر 
بىلەن بارسۇن.  14 چۈنكى سەن سېنىڭ خۇدايىڭنىڭ تەرىپىدىن بولۇپ، ئۆز قولۇڭدا بار قانۇنغا 
مۇۋاپىق يەھۇدا بىلەن يېرۇسالېم توغرىسىدا تەپتىش قىلماق ئۈچۈن پادىشاھ بىلەن ئۇنىڭ 
يەتتە مەسلىھەتچىسىنىڭ تەرىپىدىن ئەۋەتىلىپ،  15 پادىشاھ بىلەن ئۇنىڭ مەسلىھەتچىلىرى 
ئۆز خۇشلۇقى بىلەن يىغىپ، يېرۇسالېمدا ماكان تۇتقان ئىسرائىلنىڭ خۇدايىغا بەرگەن كۈمۈش 
بىلەن ئالتۇننى ئۇ يەرگە ئېلىپ بېرىپ،  16 ئۆزۈڭ بابىلنىڭ پۈتۈن ۋىاليىتىدە تاپقان ھەممە 
بەيتىگە،  بولغان  يېرۇسالېمدا  خۇدايىنىڭ  ئۆز  كاھىنالر  ۋە  خەلق  ئالتۇننى  بىلەن  كۈمۈش 
چىقىرىلدىڭ.   كەلتۈرگىلى  ئاندا  ئۇالرنى  قوشۇپ،  ھەدىيەلەرگە  بەرگەن  بىلەن  خۇشلۇقى  ئۆز 
17 سەن توغرى بولغاچ بۇ پۇلغا قوچقار، قوزا ۋە ھەدىيە بىلەن ئىچكۈلۈك قۇربانلىقىغا الزىم 

بولىدىغىنىنى ئېلىپ، خۇدايىڭالرنىڭ يېرۇسالېمدا بولغان بەيتىنىڭ قۇربانگاھىدا قۇربانلىق 
بۇرادەرلىرىڭ  بىلەن  سەن  قالسا،  ئېشىپ  نە  ھەر  ئالتۇندىن  بىلەن  قىلغايسەن. 18 كۈمۈش 
خۇدايىڭالرنىڭ ئىرادىسىگە قاراپ ئۇنى خالىغىنىڭالردەك ئىشلەتكەيسىلەر.  19 خۇدايىڭنىڭ 
بەيتىدىكى ئىبادىتى ئۈچۈن ساڭا بېرىلگەن قاچىالر بولسا بۇالرنى يېرۇسالېمنىڭ خۇدايىنىڭ 
قېشىغا كەلتۈرگەيسەن.  20 ئەمما خۇدايىڭنىڭ بەيتى ئۈچۈن بۇنىڭ ئۈستىدە ساڭا بىر چىقىم 
الزىم كەلسە، ئۇنى پادىشاھنىڭ خەزىنىسىدىن تاپشۇرۇۋالغايسەن.  21 مەن ئارتاخشاستا پادىشاھ 
ئاسماننىڭ   ‹ تەرىپىدىكى ھەممە خەزىنىچىلەرگە ھۆكۈم چىقاردىمكى:  دەريانىڭ غەرب  ئۆزۈم 
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توختىماي  سورىسا،  ھەرنېمە  سىلەردىن  كاھىن  ئەزرا  بىلگەن  كامىل  قانۇنىنى  خۇدايىنىڭ 
ئۇنىڭغا بەرگەيسىلەر.  22 يۈز تاالنت كۈمۈش، يۈز كور بۇغداي، يۈز بات مىقدارى شاراب ۋە يۈز 
بات مىقدارى ياغقىچە الزىم كەلسە، بېرىپ قانچە تۇزمۇ كەتسە، بېرىڭالر.  23 پادىشاھ بىلەن 
نە  ھەر  ئاسماننىڭ خۇدايى  دەپ،  كەلمىسۇن  غەزەپ  ئۈستىگە  مەملىكىتىنىڭ  ئوغۇللىرىنىڭ 
بۇيرۇغان بولسا، كۆڭۈل قويۇپ قىلىپ، ئاسماننىڭ خۇدايىنىڭ بەيتىگە بېرىڭالر.  24 سىلەرگە 
ھەم مەلۇم قىلدۇقكى، ھېچبىر كاھىن يا ئىبن-الۋىي يا شېئىر ئوقۇغۇچى يا دەرۋازىۋەن يا بەيت 
خىزمەتكارى يا خۇدانىڭ بۇ بەيتىدە خىزمەت قىلغۇچىدىن خىراج ۋە باج-ئالۋان ئېلىنمىسۇن‹.  
مۇۋاپىق  ھېكمەتكە  بېرىلگەن  ساڭا  تەرىپىدىن  خۇدايىڭنىڭ  ئۆز  ئەزرا،  ئەي  سەن،  25 ئەمما 

قىلىپ، ئۆزى خۇدايىڭنىڭ قانۇنىنى بىلىپ، دەريانىڭ ئۇ تەرىپىدە ئولتۇراقلىق ھەممە خەلققە 
ئەگەر  قويغايسەن.  توختىتىپ  مۇئەللىملىرى  قانۇن  بىلەن  ھاكىم  ئۈچۈن  قىلماق  ھۆكۈم 
بىلەن  قانۇنى  قويۇڭالر.  26 ھەركىم خۇدانىڭ  ئۆگىتىپ  ئۇنىڭغا  بىلمىسە،  قانۇنىنى  بىركىم 
پادىشاھنىڭ ھۆكۈمىگە مۇۋاپىق قىلمىسا، ئۇ ئۆلۈمگە يا پارالنماققا يا جەرىمانىگە يا زىندانغا 

ئادالەت بىلەن ھۆكۈم قىلىنسۇن« دەپ پادىشاھ يازدى.  

پادىشاھنىڭ  نىيەتنى  بېرىدىغان  شان-شەرەپ  بەيتىگە  بار  يېرۇسالېمدا  27 خۇداۋەندىنىڭ 

بولغاي.   ھەمدۇسانا  خۇداۋەندىگە  بولغان  تەڭرىسى  ئاتا-بوۋىلىرىمىزنىڭ  سېلىپ  كۆڭلىگە 
ئۇلۇغ  ھەممە  پادىشاھنىڭ  بىلەن  مەسلىھەتچىلىرى  ئۇنىڭ  ئالدىدا  پادىشاھنىڭ  ئۆزى  28 ئۇ 

ئەمىرلىرىنىڭ ئالدىدا ماڭا ئىلتىپات تاپتۇردى. تەڭرىم خۇداۋەندىنىڭ قولى مەن بىلەن بولغاچ 
مەن غەيرەتلىك بولۇپ، ئۆزۈم بىلەن يېرۇسالېمغا چىققىلى ئىسرائىلدىن بىر مۇنچە ئۇلۇغالرنى 

يىغدۇردۇم.  

 ئەزرا بىلەن يېرۇسالېمغا يېنىپ كەلگەنلەرنىڭ سانى

باشلىرى 8  خانىدانالرنىڭ  چىقىپ  بابىلدىن  سەلتەنىتىدە  پادىشاھنىڭ  1 ئارتاخشاستا 

بولغانالرنىڭ نەسەبنامىلىرى شۇ ئىدىكى:  

2 پىنىخاسنىڭ ئەۋالدىدىن گەرشوم ئىدى. ئىتامارنىڭ ئەۋالدىدىن دانىيال، داۋۇدنىڭ ئەۋالدىدىن 

خاتتۇش،  
نەسەبنامىدە  بىلەن  ئۇنىڭ  ۋە  زەكاريا  ئەۋالدىدىن  بولغان شەكانيانىڭ  نەسلىدىن  3 پاروسنىڭ 

پۈتۈلگەن بىر يۈز ئەللىك ئەر كىشى،  
4 پاخەت موئابنىڭ ئەۋالدىدىن زەراخيانىڭ ئوغلى ئەليەھوئېناي ۋە ئۇنىڭ بىلەن بولغان ئىككى 

يۈز ئەر كىشى،  
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5 شەكانيانىڭ ئەۋالدىدىن ياخازىيەلنىڭ ئوغلى ۋە ئۇنىڭ بىلەن ئۈچ يۈز ئەر كىشى،  

6 ئادىننىڭ ئەۋالدىدىن يوناتاننىڭ ئوغلى ئەبەد ۋە ئۇنىڭ بىلەن ئەللىك ئەر كىشى،  

7 ئېالمنىڭ ئەۋالدىدىن ئاتاليانىڭ ئوغلى يەشايا ۋە ئۇنىڭ بىلەن يەتمىش ئەر كىشى،  

8 شېفاتيانىڭ ئەۋالدىدىن مىكائەلنىڭ ئوغلى زېباديا ۋە ئۇنىڭ بىلەن سەكسەن ئەر كىشى،  

9 يوئابنىڭ ئەۋالدىدىن يەخىيەلنىڭ ئوغلى ئوباديا ۋە ئۇنىڭ بىلەن ئىككى يۈز ئون سەككىز 

ئەر كىشى،  
10 شېلومىتنىڭ ئەۋالدىدىن يوسىفيانىڭ ئوغلى ۋە ئۇنىڭ بىلەن بىر يۈز ئاتمىش ئەر كىشى،  

11 بېباينىڭ ئەۋالدىدىن باباينىڭ ئوغلى زەكاريا ۋە ئۇنىڭ بىلەن يىگىرمە سەككىز ئەر كىشى،  

12 ئازگادنىڭ ئەۋالدىدىن ھاققاتاننىڭ ئوغلى يوخانان ۋە ئۇنىڭ بىلەن بىر يۈز ئون ئەر كىشى،  

13 ئاخىر كېلىپ ئادونىقامنىڭ ئەۋالدىدىن بولۇپ، ئەلىفېلەت، يەئىيەل ۋە شەمايا دەپ ئاتالغان 

كىشىلەر ۋە ئۇالر بىلەن بولغان ئاتمىش ئەر كىشى،  
14 ۋە بىگۋاينىڭ ئەۋالدىدىن ئۇتاي بىلەن زاببۇد ۋە ئۇالر بىلەن بولغان يەتمىش ئەر كىشى ئىدى.  

يېرۇسالېمغا يېنىپ كېلىش

كۈنگىچە  ئۈچ  بىز  ئاندا  قىلدىم.  جەم  بويىدا  دەريانىڭ  ئاقىدىغان  ئاھاۋاغا  ئۇالرنى  15 مەن 

ئاندا  باقسام،  سەپسېلىپ  قاراپ  كاھىنالرغا  بىلەن  خەلق  لېكىن  تىكتۇق.  چېدىر  تۇرۇپ، 
ئارىيەل،  ئېلىيەزەر،  بولۇپ  باشالر  ۋاقىت  تاپمىدىم.  16 ئۇ  ھېچكىمنى  ئەۋالدىدىن  الۋىينىڭ 
يويارىب  ھەم  ۋە  دېگەنلەرنى  مەشۇلالم  ۋە  زەكاريا  ناتان،  ئەلناتان،  يارىب،  ئەلناتان،  شەمايا، 
بولغان  باش  جايدا  دېگەن  كاسىفيا  قىچقىرىپ،  17 ئۇالرنى  داناالرنى  دېگەن  ئەلناتان  بىلەن 
ئولتۇراقلىق  بولۇپ كاسىفيادا  بۇرادەرلىرى  بىلەن ئۇنىڭ  ئەۋەتىپ ئىددو  ئىددونىڭ قېشىغا 
بەيتى  خۇدايىمىزنىڭ   ‹ سېلىپ:  ئېغىزلىرىغا  سۆزنى  ئېيتىدىغان  خىزمەتكارلىرىغا  بەيت 
ئۈچۈن خىزمەت قىلغۇچىالر ئەۋەتكىن‹ دەپ ئېيتقۇزدۇم.  18 خۇدانىڭ ياخشى قولى بىز بىلەن 
ئەۋەتتى.  بەن-ئىسرائىلنى  ئىبن-الۋىي  بولغان  ئوغۇللىرىدىن  بىزگە ماخلىنىڭ  ئۇالر  بولغاچ 
سەككىز  ئون  ۋە  ئوغۇللىرى  بىلەن  شېرەبيا  ھەم  ئۇالر  ئىدى.  ئادەم  بىر  ئەقىللىق  ئۆزى  ئۇ 
ئۇنىڭ  ۋە  خەشابيا  باشقا  ئەۋەتتى.  19 شۇالردىن  ئادەمنى  سەككىز  ئون  يەنى  بۇرادەرلىرىنى، 
ئۇالرنىڭ  ۋە  بۇرادەرلىرىنى  ئۇنىڭ  بىلەن  يەشايا  بولغان  ئوغۇللىرىدىن  مەرارىنىڭ  بىلەن 
ئوغۇللىرىنى، يەنى يىگىرمە ئادەمنى  20 ۋە ھەم بەيت خىزمەتكارلىرىدىن بولۇپ داۋۇد بىلەن 
ئەمىرلىرى الۋىيالرنىڭ خىزمىتىنى قىلغىلى تەيىنلەپ سانى ئىككى يۈز يىگىرمە بولغان بەيت 

خىزمەتكارلىرىنى ئەۋەتتى. بۇالرنىڭ ھەممىسى ئىسىملىرى بىلەن زىكىر قىلىنغانىدى.  
21 ئەمما خۇدايىمىزنىڭ ئالدىدا ئۆزىمىزنى تۆۋەن تۇتۇپ، ئۇنىڭدىن ئۆزىمىز بىلەن بالىالر ۋە 

مېلىمىز ئۈچۈن يولنى ئاق قىلىشىنى تىلىمىكىمىز ئۈچۈن ئاھاۋا دەرياسىنىڭ يېنىدا بىر روزىنى 
بۇيرۇدۇم.  22 بىز پادىشاھقا: »خۇدايىمىزنىڭ قولى ئۇنى ئىزدىگۈچىلەرنىڭ ھەممىسى بىلەن 
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بولۇپ، ئۇالرنى سائادەتلىك قىلىدۇ. لېكىن ئۇنىڭ قۇدرىتى بىلەن غەزىپى ئۇنى تاشلىغانالرنىڭ 
ئۈستىدىدۇر« دەپ ئېيتقىنىمىز ئۈچۈن يولدا بىزنى دۈشمەنلەردىن ساقاليدىغان پىيادە ئاتلىق 
ئەسكەرلەرنى پادىشاھتىن سورىغىلى ئۇياتىم كەلدى.  23 بىز ئۇ ۋاقىت روزا تۇتۇپ، خۇدايىمىزغا 

ياردەم ئۈچۈن يالۋۇرغاندا ئۇ دۇئالىرىمىزنى ئاڭلىدى.  
24 ئاندىن كېيىن مەن باش كاھىنالردىن ئون ئىككىنى، يەنى شېرەبيا بىلەن خەشابيانى ۋە بۇالر 

بىلەن بۇرادەرلىرىدىن ئون ئادەمنى ئىلغاپ قويۇپ،  25 ئۇالرغا پادىشاھ بىلەن مەسلىھەتچىلىرى 
خۇدايىمىزنىڭ  بېرىپ  ھەممىسى  ئىسرائىلنىڭ  بولغان  ئاندا  بىلەن  مەنسەپدارلىرى  ۋە چوڭ 
بەيتى ئۈچۈن مۇقەددەس قىلىنغان كۈمۈش بىلەن ئالتۇن ۋە بەيت قاچىلىرىنى تارتىپ بەردىم.  
26 مەن ئۇالرغا ئالتە يۈز ئەللىك تاالنت كۈمۈش، ۋەزنى يۈز تاالنت بولغان كۈمۈش قاچىلىرى 

بىلەن يۈز تاالنت ئالتۇننى تارتىپ بېرىپ،  27 قىممىتى بىر مىڭ دىرخام بولغان يىگىرمە ئالتۇن 
قاچىسى بىلەن ئالتۇندەق قىممەت بولۇپ ئەۋزەل پارقىرايدىغان مىستىن ئېتىلگەن قاچىالرنى 
ھەم تارتىپ بېرىپ،  28 ئۇالرغا ئېيتتىمكى: »خۇداۋەندىنىڭ مۇقەددەسلىرىدۇرسىلەر. قاچىالر 
خۇداۋەندىگە  تەڭرىسى  ئاتا-بوۋىلىرىڭالرنىڭ  ئالتۇن  بىلەن  كۈمۈش  بولۇپ،  مۇقەددەس  ھەم 
بېرىلگەن ھەدىيەلەردۇر.  29 ھوشيار بولۇپ ئۇالرنى تۇتۇپ، يېرۇسالېمدا كاھىنالرنىڭ چوڭلىرى 
ۋە الۋىيالر بىلەن ئىسرائىلنىڭ خانىدانلىرىنىڭ چوڭلىرىنىڭ ئالدىدا خۇداۋەندىنىڭ بەيتىنىڭ 
ھۇجرىلىرىدا تارتىپ بەرگۈچىلىك ساقالڭالر.  30 ئۇ ۋاقىت كاھىنالر بىلەن الۋىيالر يېرۇسالېمغا 
قاچىلىرى  بىلەن  ئالتۇن  كۈمۈش،  تارتىلغان  ئۈچۈن  بارماق  ئېلىپ  بەيتىگە  خۇدايىمىزنىڭ 

تاپشۇرۇۋالدى.  
31 ئاندىن كېيىن يېرۇسالېمغا بارماق ئۈچۈن ئاۋۋالقى ئاينىڭ ئون ئىككىنچى كۈنىدە ئاھاۋا 

دۈشمەن  بىزلەرنى  بولۇپ،  بىلەن  بىز  قولى  خۇدايىمىزنىڭ  ۋە  چىقتۇق  مېڭىپ  دەرياسىدىن 
بىلەن بۆكتۈرمىدە ياتقانالردىن ساقلىدى.  32 بىز يېرۇسالېمغا كېلىپ، ئاندا ئۈچ كۈن توختاپ 
تۇردۇق.  33 ئەمما تۆتىنچى كۈندە كۈمۈش بىلەن ئالتۇن ۋە قاچىالرنى خۇدايىمىزنىڭ بەيتىدە 
تارتىلىپ، ئۇرىيانىڭ ئوغلى بولغان مەرىموت كاھىنغا تاپشۇرۇلدى. ئۇنىڭ بىلەن پىنىخاسنىڭ 
ئوغلى ئېلىئازار بولۇپ، بۇ ئىككىلىسى بىلەن يەشۇئانىڭ ئوغلى يوزاباد ۋە بىنۇيىنىڭ ئوغلى 
نوئاديامۇ بار ئىدى. بۇ ئىككىلىسى الۋىيالر ئىدى.  34 ئۇ ۋاقىت ھەممە نەرسىنى ساناپ تارتىلىپ، 
كەلگەنلەر  يېنىپ  ئەسىرلىكتىن  بولۇپ  قويۇلدى.  35 ئازاد  خەتلەپ  ۋەزنىنى  ھەممىسىنىڭ 
كۆيدۈرىدىغان  بۇقىنى  ئىككى  ئون  ئۈچۈن  ئىسرائىل  ھەممە  تەڭرىسىگە  ئىسرائىلنىڭ 
قۇربانلىق قىلىپ، توقسان ئالتە قوچقار، يەتمىش يەتتە قوزا ۋە ئون ئىككى تېكىنى گۇناھ 
قۇربانلىقى قىلىپ كەلتۈردى. بۇنىڭ ھەممىسى خۇداۋەندىگە كۆيدۈرىدىغان قۇربانلىق قىلىپ 
ئۆتكۈزۈلدى.  36 ئۇالر پادىشاھنىڭ پەرمانىنى پادىشاھنىڭ دەريانىڭ غەرب يېنىدىكى ۋەكىل 

بىلەن ۋالىيلىرىغا تاپشۇردى ۋە بۇالر خەلققە خۇدانىڭ بەيتىنىڭ ياسىشىغا ياردەم بەردى.  
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 ئەزرا ئىسرائىلنىڭ گۇناھلىرىنى تونۇپ دۇئا قىلىدۇ

»خاھى 9  ئېيتتى:  كېلىپ  قېشىمغا  مېنىڭ  ئەمىرلەر  بولغاندا  تامام  ئىشالر  ھەممە  1 بۇ 

ئىسرائىلنىڭ قوۋمى، خاھى كاھىنالر بىلەن الۋىيالر بولسا يۇرت خەلقلىرىدىن ئايرىلماي، 
بەلكى قانائانىيالر، خىتتىيالر، پەرىززىيلەر، يەبۇسىيالر، ئاممونىيالر، موئابىيالر، مىسىرلىقالر ۋە 
ئامورىيالرنىڭ يىرگىنچلىك ئىشلىرىنى قىلىپ تۇرۇپ،  2 ئۇالرنىڭ قىزلىرىنى ئۆز ئوغۇللىرىغا 
دەرۋەقە  ئىلەشتۈرگەن.  بىلەن  خەلقى  يۇرت  ئۇرۇقنى  مۇقەددەس  بېرىپ،  ئېلىپ  خوتۇنلۇققا 

ئەمىر بىلەن ۋالىيالر بۇ يامان ئىشالرنى قىلىشقا باشالمچى بولدى« دېدى.  
يۇلۇپ،  ساقىلىمنى  بىلەن  چاچ  يىرتىپ،  تونۇمنى  بىلەن  كۆينەك  ئاڭلىغاندا  بۇنى  3 مەن 

قىلغان  ئەسىرلەر  يېنىپ كەلگەن  تەڭرىسى  قالدىم.  4 ئىسرائىلنىڭ  ئولتۇرۇپ  غەمدە  چوڭ 
يامان ئىشالر توغرىسىدا ئېيتقان سۆزدىن قورققانالر مېنىڭ قېشىمغا يىغىلدى. مەن بولسام 
ئاخشاملىق  ئولتۇردۇم.  5 لېكىن  قېلىپ  ھەيران  ۋاقتىغىچە  قۇربانلىقنىڭ  ئاخشاملىق 
كىيىپ  تونۇمنى  بىلەن  كۆينەك  يىرتىلغان  قوپۇپ،  غەمكىنلىكىمدىن  ۋاقتىدا  قۇربانلىقنىڭ 

تۇرۇپ، تىزلىرىمنى پۈكۈپ تەڭرىم خۇداۋەندىنىڭ تەرىپىگە قوللىرىمنى ئۇزىتىپ،  
شەرمەندە  ئۇياتىپ،  كۆتۈرۈشتىن  تەرىپىڭگە  سېنىڭ  يۈزۈمنى  خۇدايىم،  ئەي  6 ئېيتتىمكى: 

بولىمەن. ئەي خۇدايىم، مانا گۇناھلىرىمىز باشلىرىمىزدىن ئېشىپ، خاتالىرىمىز ئاسمانغا يەتتى.  
گۇناھلىرىمىز  بولىدۇ.  چوڭ  خاتامىز  كۈنگىچە  بۇ  تارتىپ  كۈنلىرىدىن  7 ئاتا-بوۋىلىرىمىزنىڭ 

ئۈچۈن ئۆزىمىز، پادىشاھ بىلەن كاھىنلىرىمىز بۇ كۈندىكىدەك يات پادىشاھالرنىڭ قولىغا چۈشۈپ، 
قىلىچ، ئەسىرلىك، بۇالنماقلىق بىلەن شەرمەندىلىككە گىرىپتار بولدۇق.  8 لېكىن خۇدايىمىز 
كۆزلىرىمىزنى روشەن قىلىپ، قۇللۇقىمىزدا بىزگە ئازغىنا ئارام بېرىپ، بىزنىڭ بىر قۇتۇلغان 
قالدۇقىمىزنى ساقالپ، ئۆز مۇقەددەس جايىدا بىزگە بىر ماكان بەرمەك ئۈچۈن ئەمدى تەڭرىمىز 
خۇداۋەندىنىڭ تەرىپىدىن بىزگە بىر ھازانىڭ مەرھەمىتى كۆرسىتىلدى.  9 مانا قۇلدۇرمىز، لېكىن 
خۇدايىمىز ئۆز قۇللۇقىمىزدا بىزنى قويماي، بەلكى پارس پادىشاھلىرىنىڭ ئالدىدا بىزگە ئىلتىپات 
تاپتۇردى. شۇنداقكى، بۇالر بىزگە خۇدايىمىزنىڭ بەيتىنى ياساپ، ۋەيرانلىرىنى ئوڭالپ، يەھۇدا 

بىلەن يېرۇسالېمدا ئۆزىمىزگە بىر پاناھگاھ راستلىغىلى ئارام بەردى.  
تاشلىدۇق  ئەمرلىرىڭنى  سېنىڭ  ئېيتايلى؟  نېمە  يەنە  خۇدايىمىز،  ئەي  ئەمدى،  10 لېكىن 

ئەمەسمۇ؟  11 بۇ ئەمرلەرنى ئۆز بەندىلىرىڭ بولغان پەيغەمبەرلەرنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن بېرىپ 
ئېيتتىڭكى: › مىراس ئالماق ئۈچۈن بارىدىغان يۇرت باشقا يۇرتالرنىڭ خەلقلىرىنىڭ ناپاكلىقى 
ۋە قىلغان يىرگىنچلىك ئىشلىرى بىلەن ناپاك بولغان بىر يۇرتتۇر. ئۇالر ئۆز ناپاكلىقى بىلەن 

ئۇنى بىر باشتىن يەنە بىر باشقىچە تولدۇرۇۋەتتى.  
12 ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۆز قىزلىرىڭالرنى ئۇالرنىڭ ئوغۇللىرىغا بەرمەڭالر ياكى ئۇالرنىڭ قىزلىرىنى 

ئۆز ئوغۇللىرىڭالرغا خوتۇنلۇققا ئالماڭالر. سىلەر كۈچلۈك بولۇپ، يۇرتنىڭ نازۇنېمەتلىرىدىن 
ئامانلىقى  خەلقلەرنىڭ  بۇ  ئۈچۈن  بېرەلمىكىڭالر  بالىلىرىڭالرغا  ئۆز  ئۇنى  ئەبەدكىچە  يەپ، 

بىلەن ياخشىلىقىنى ھەرگىز خالىماڭالر.  



ئەزرا  19 

13 ئەمدى بىزنىڭ قىلغان يامان ئەمەل بىلەن چوڭ گۇناھىمىز ئۈچۈن بۇ ھەممە باال ئۈستىمىزگە 

كەلگەندىن كېيىن سەن، ئەي خۇدايىمىز، بىزنى ئاياپ، بۇزۇقلۇقىمىزغا مۇۋاپىق جازا بەرمەي، 
ئىتائەتسىزلىك  ئەمرلىرىڭگە  سېنىڭ  كېيىن  14 بىز  بەرگەندىن  خاالسلىقنى  مۇنداق  بىزگە 
قىلىپ، مۇنداق يىرگىنچلىك ئىشالرنى قىلغان خەلق بىلەن بىرلەشسەك، بىزدىن ھېچكىم 
غەزەپلەنمەيسەنمۇ؟   بىزگە  تېپىلمىغۇچە  خاالسلىق  ھەرگىز  يوقىتىپ،  بىزنى  قالمىغۇدەك 
15 ئەي ئىسرائىلنىڭ تەڭرىسى خۇداۋەندە، سەن ئادىلدۇرسەن. چۈنكى بۇ كۈن مەلۇم بولغاندەك 

بىزدىن ئاران بىر قالدۇق قۇتۇلۇپ قالغانىكەن. مانا ئەمدى بىز سېنىڭ ئالدىڭدا گۇناھكار 
بولۇپ، شۇ ئىشالر ئۈچۈن سېنىڭ ئالدىڭدا تۇرالمايمىز«.  

يات خوتۇنالر قويۇپ بېرىلىدۇ

ياتقاندا 10  يىغالپ  ئالدىدا  بەيتىنىڭ  خۇدانىڭ  قىلىپ،  ئىقرار  بىلەن  دۇئا  1 ئەزرا 

ئالدىغا  ئۇنىڭ  توپى  ئادەملەر  چوڭ  بالىالرنىڭ  بىلەن  خوتۇن  ئەر،  ئىسرائىلدىن 
يىغىلدى، چۈنكى خەلق ھەم جان ئاچچىقى بىلەن يىغاليتتى.  2 ئەمما ئېالمنىڭ ئەۋالدىدىن 

بولغان يەخىيەلنىڭ ئوغلى شەكانيا ئەزراغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:

ئالدۇق.  خوتۇنالرنى  يات  خەلقلىرىدىن  يۇرت  قىلىپ،  گۇناھ  ئالدىدا  خۇدايىمىزنىڭ  »بىز   
لېكىن مۇنداق بولسا ھەم، ئىسرائىلغا تېخى ئۈمىد بار.  3 ئۇنىڭ ئۈچۈن خۇدايىمىز بىلەن 
ئەھدە قىلىپ، خوجامنىڭ مەسلىھەتىگە ۋە خۇدايىمىزنىڭ ئەمرلىرىدىن قورققان كىشىلەرنىڭ 
مەسلىھەتىگە مۇۋاپىق ئۇنداق خوتۇنالر بىلەن ئۇالردىن تۇغۇلغان بالىالرنى قويۇپ بېرەيلى. بۇ 
ئىش قانۇنغا مۇۋاپىق قىلىنسۇن.  4 قوپقىن، مانا بۇ ئىش ساڭا پەرزدۇر. بىز ھەم سەن بىلەن 

تۇرايلى. جۈرئەتلىك بولۇپ ئىشقا قوپقىن« دېدى.  

5 ئۇ ۋاقىت ئەزرا قوپۇپ، باش كاھىنالر بىلەن الۋىيالر ۋە ھەممە ئىسرائىلغا: »بۇ سۆزگە مۇۋاپىق 

ئەزرا  قىلدى.  6 ئاندىن كېيىن  قەسەم  ئاڭالپ خەلق  بۇنى  قىلدۇردى.  قەسەم  دەپ  قىلىمىز« 
يەھوخاناننىڭ  ئوغلى  ئەلياشىبنىڭ  كېتىپ،  جايدىن  ئالدىدىكى  بەيتىنىڭ  قوپۇپ، خۇدانىڭ 
ھۇجرىسىغا بېرىپ، ئاندا كىرىپ، ئەسىرلەرنىڭ قىلغان ئاسىيلىقى ئۈچۈن غەم يېگەچ خاھى 
نان يېمەي، خاھى سۇ ئىچمەيتتى.  7 ئاندىن يەھۇدا بىلەن يېرۇسالېمدا جاكارالپ ئەسىرلىكتىن 
يېنىپ كەلگەنلەرنىڭ ھەممىسىگە: »يېرۇسالېمدا جەم بولۇڭالر.  8 بىركىم ئۈچ كۈن ئۆتمەستە 
ئەسىرلەرنىڭ  كەلگەن  يېنىپ  ئۆزى  قىلىنىپ،  مۈسادىرە  بارلىقى  پۈتۈن  ئۇنىڭ  كەلمىسە، 

جامائىتىدىن ئايرىلسۇن« دەپ ئېالن قىلدى.  
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توققۇزىنچى  يەنى  كۈنگىچە،  ئۈچ  ئادەملىرى  ھەممە  بەنيامىننىڭ  بىلەن  يەھۇدا  9 ئەمما 

ئاينىڭ يىگىرمىنچى كۈنىدە جەم بولدى. خەلقنىڭ ھەممىسى خۇدانىڭ بەيتىنىڭ ئالدىدىكى 
ھويلىسىدا ئولتۇرۇپ، بۇ ئىشنىڭ ئەندىشىسىدىن ۋە يامغۇرنىڭ سەۋەبىدىن تىترەيتتى.  10 ئۇ 
ۋاقىت ئەزرا كاھىن قوپۇپ، ئۇالرغا ئېيتتىكى: »سىلەر ئاسىيلىق قىلىپ، يات خوتۇنالر ئېلىپ 
ئاتا-بوۋىلىرىڭالرنىڭ  ئەمدى  قىلدىڭالر.  11 لېكىن  زىيادە  ئاشۇرۇپ  گۇناھىنى  ئىسرائىلنىڭ 
يۇرت  كەلتۈرۈپ،  بەجا  قىلىپ، خۇش-رىزايىنى  ئىقرار  بۇنى  ئالدىدا  خۇداۋەندىنىڭ  تەڭرىسى 

خەلقى بىلەن يات خوتۇنالردىن نېرى تۇرۇڭالر.«  
12 شۇنى دېگەندە جامائەتنىڭ ھەممىسى ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن جاۋاب بېرىپ: »سەن ئېيتقاندەك 

ياغقاچ  يامغۇر  قاتتىق  ۋاقىت  شۇ  بولۇپ،  توال  خەلق  ۋاجىپتۇر.  13 لېكىن  قىلماق  بىزگە 
ئىككى  ياكى  بىر  ئىش  بۇ  كېيىن  بولغاندىن  توال  گۇناھىمىز  توغرىدا  بۇ  تۇرالمايمىز.  تاالدا 
كۈندە تۈگىمەيدۇ.  14 بۇ سەۋەبتىن باش كىشىلەر ھەممە جامائەت ئۈچۈن تەييار تۇرسۇن ۋە 
شەھەرلىرىمىزدە يات خوتۇنالرنى ئالغانالرنىڭ ھەممىسى تايىن ۋاقىتالردا كېلىپ، ئۇالر ۋە ھەر 
شەھەرنىڭ ئاقساقاللىرى بىلەن ھاكىملىرى ھازىر بولسۇن. خۇدانىڭ شۇ ئىش توغرىسىدىن 

تۇتاشقان غەزىپى بىزدىن يانمىغۇچە شۇنداق قىلىپ تۇرسۇن« دېدى.  
قوپتى.  قارشى  بۇنىڭغا  ياخزيا  ئوغلى  تىقۋانىڭ  بىلەن  يوناتان  ئوغلى  ئاسائەلنىڭ  15 يالغۇز 

مەشۇلالم بىلەن الۋىي بولغان شاببىتاي بولسا ئۇالرغا مەدەت بەردى.  
بىلەن  كاھىن  ئەزرا  قىلدى.  بۇيرۇلغاندەك  كەلگەنلەر  يېنىپ  ئەسىرلىكتىن  16 لېكىن 

خانىدانالرنىڭ بىرنەچچە ياش كىشىلىرى ئۆز خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق تەيىنلىنىپ، ھەممىسى 
ئىسىملىرى بىلەن زىكىر قىلىندى. بۇالر ئونىنچى ئاينىڭ ئاۋۋالقى كۈنىدە بۇ ئىش توغرىسىدا 
كىشىلەرنىڭ  ئالغان  خوتۇنالرنى  يات  كۈنگىچە  ئاۋۋالقى  ئاينىڭ  ئولتۇرۇپ،  17 ئاۋۋالقى 
سورىقىنى تۈگىتىپ بولدى.  18 كاھىنالرنىڭ ئوغۇللىرىنىڭ ئارىسىدا يات خوتۇنالرنى ئالغانالر 
بۇالر، يەنى يەشۇئانىڭ ئەۋالدىدىن يوساداقنىڭ ئوغلى ۋە ئۇنىڭ بۇرادەرلىرى بولغان مائاسېيا، 
قول  دەپ  بېرىمىز«  قويۇپ  »خوتۇنلىرىمىزنى  ئىدى.  19 بۇالر:  گېداليا  ۋە  يارىب  ئېلىيەزەر، 

بېرىشىپ، ئۆز گۇناھى ئۈچۈن بىر قوچقارنى گۇناھ قۇربانلىقى قىلىپ كەلتۈردى.  

20 ئىممەرنىڭ ئەۋالدىدىن خانانى بىلەن زېباديا ئىدى.  

21 خارىمنىڭ ئەۋالدىدىن مائاسېيا، ئېلىيا، شەمايا، يەخىيەل ۋە ئۇززىيا،  

22 پاشخۇرنىڭ ئەۋالدىدىن: ئەليوئېناي، مائاسېيا، يىسمائەل، نەتانەل، يوزاباد ۋە ئەالسا،  

23 الۋىيالردىن: يوزاباد، شىمىي، قېاليا يەنى قېلىتا، پەتاخيا، يەھۇدا ۋە ئېلىيەزەر،  

24 شېئىر ئوقۇغۇچىالردىن ئەلياشىب ۋە دەرۋازىۋەنلەردىن: شاللۇم، تېلەم ۋە ئۇرى ئىدى.  

25 قالغان ئىسرائىلدىن بۇالر، يەنى پاروسنىڭ ئەۋالدىدىن: راميا، يىززىيا، مالكىيا، مىيامىن، 

ئېلىئازار، مالكىيا ۋە بەنايا،  



ئەزرا  21 

26 ئېالمنىڭ ئەۋالدىدىن: ماتتانيا، زەكاريا، يەخىيەل، ئابدى، يەرىموت ۋە ئېلىيا،  

27 زاتتۇنىڭ ئەۋالدىدىن: ئەليوئېناي، ئەلياشىب، ماتتانيا، يەرىموت، زاباد ۋە ئازىزا،  

28 بېباينىڭ ئەۋالدىدىن: يەھوخانان، خانانيا، زەبەدىي ۋە ئاتالي،  

29 بانىنىڭ ئەۋالدىدىن: مەشۇلالم، ماللۇك، ئادايا، ياشۇب، شېئال ۋە راموت،  

ۋە  بىنۇيى  بېزالەل،  ماتتانيا،  مائاسېيا،  بەنايا،  ئادنا، كەالل،  ئەۋالدىدىن:  30 پاخەت-موئابنىڭ 

ماناسسە،  
31 خارىمنىڭ ئەۋالدىدىن ئېلىيەزەر، يىشىيا، مالكىيا، شەمايا ۋە شىمون،  32 بەنيامىن، ماللۇك 

ۋە شەماريا،  
33 خاشۇمنىڭ ئەۋالدىدىن: ماتتەناي، ماتاتا، زاباد، ئەلىفېلەت، يەرەماي، ماناسسە ۋە شىمىي،  

34 بانىنىڭ ئەۋالدىدىن: مائاداي، ئامرام، ئۇئەل  35 بەنايا، بېدىيا، كەلۇھ،  36 ۋانيا، مەرىموت، 

ئەلياشىب،  37 ماتتانيا، ماتتەناي، يائاسۇ،  38 بانى، بىنۇيى، شىمىي،  39 شېلەميا، ناتان، ئادايا،  
40 ماكنادباي، شاشاي، شاراي،  41 ئازارەل، شېلەميا، شەماريا،  42 شاللۇم، ئاماريا، ۋە يۈسۈپ،  

43 نېبونىڭ ئەۋالدىدىن: يەئىيەل، ماتىتيا، زاباد، زەبىنا، يىددو، يوئېل ۋە بەنايا ئىدى.  

44 بۇالرنىڭ ھەممىسى يات خوتۇنالر ئالغانىدى ۋە بۇ خوتۇنالرنىڭ بەزىسى بالىالر تۇغقانىدى.  


