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نەھەمىيا

نەھەمىيا بەنى-ئىسرائىل ئۈچۈن دۇئا قىلىدۇ

مەن 1  ئايىدا  كىسلەۋ  يىلى  يىگىرمىنچى  بۇدۇر.  سۆزى  نەھەمىيانىڭ  ئوغلى  1 خاكاليانىڭ 

دېگەن  خانانى  بولغان  بىرى  بۇرادەرلىرىمدىن  2 ئۆز  تۇرسام،   ئوردىسىدا  شۇشان  ئۆزۈم 
كىشى بىلەن بىرنەچچە ئادەم يەھۇدادىن چىقىپ كەلدى. مەن ئۇالرنىڭ ئۆزىدىن ئەسىرلىكتىن 
قۇتۇلۇپ قالغان يەھۇدىيالر بىلەن يېرۇسالېم توغرىسىدا سورىسام،  3 ئۇالر ماڭا جاۋاب بېرىپ: 
»ئەسىرلىكتىن قۇتۇلۇپ قېلىپ، يۇرتتا تۇرغانالر بولسا چوڭ تەڭلىك بىلەن رەسۋالىققا چۈشۈپ 
قالدى. يېرۇسالېمنىڭ سېپىلى بولسا يىقىتىلىپ دەرۋازىلىرىنىڭ ئۆزى كۆيۈپ كەتتى« دېدى.  
4 شۇنى ئاڭالپ، مەن ئولتۇرۇپ يىغالپ، نەچچە كۈنگىچە پەرياد قىلىپ روزا تۇتۇپ ئاسماننىڭ 

بولغان  تەڭرىسى  ئاسماننىڭ  »ئەي  قىلىپ،  5 ئېيتتىمكى:  دۇئا  ئالدىدا  تەڭرىسىنىڭ 
ئەمرلىرىڭنى  تۇتۇپ  دوست  سېنى  بولساڭ  سەن  خۇدا،  قورقۇنچلۇق  چوڭ  ئەي  خۇداۋەندە، 
سەن  كۆرسەتكۈچىدۇرسەن.  6 ئەمدى  مەرھەمەت  ساقالپ،  ئەھدەڭنى  كەلتۈرگەنلەرگە  بەجا 
قۇالق سېلىپ، كۆزلىرىڭنى ئېچىپ، مەن بەندەڭنىڭ ھېلى كېچە-كۈندۈز سېنىڭ ئالدىڭدا 
بەنى-ئىسرائىل ساڭا  بىز  ئاڭلىغىن.  دۇئاسىنى  قىلغان  ئۈچۈن  بەنى-ئىسرائىل  بەندىلىرىڭ 
خانىدانى  ئاتامنىڭ  بىلەن  ئۆزۈم  مەن  چۈنكى  قىلىمەن،  ئىقرار  مەن  گۇناھالرنى  قىلغان 
قىلىپ،  يامانلىق  ئالدىڭدا  سېنىڭ  بولساق  ئەمەسمۇ؟  7 بىز  قىلدۇق  گۇناھ  ھەممىمىز 
سېنىڭ ئۆز بەندەڭ مۇسانىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ئەۋەتكەن بۇيرۇق، قانۇن ۋە ئەھكاملىرىڭنى 
بىۋاپالىق  ماڭا  سىلەر  ئەگەر   ‹ قىلىپ:  سۆز  مۇساغا  بەندەڭ  ئۆز  سەن  تۇتمىدۇق.  8 ئەمما 
ماڭا  ئەگەر سىلەر  قىلىمەن.  9 لېكىن  پاراكەندە  ئارىسىدا  تائىپىلەرنىڭ  قىلساڭالر، سىلەرنى 
بولغانلىرىڭالر  پاراكەندە  كەلتۈرسەڭالر،  ئەمەلگە  تۇتۇپ  بۇيرۇقلىرىمنى  كېلىپ،  يېنىپ 
تۇرسۇن  ئىسمىم  مېنىڭ  ئاندا  يىغىپ،  ئاندىن  ئۇالرنى  مەن  بولسىمۇ،  چېتىدە  ئاسماننىڭ 
قىلغىن.  10 ئۇالر  ياد  سۆزۈڭنى  دېگەن  كەلتۈرىمەن‹  ئېلىپ  ئۆزىگە  جاينىڭ  ئىلغىغان  دەپ 
قولۇڭ  كۈچلۈك  ئىشلىتىپ  قۇدرىتىڭنى  چوڭ  ئۆز  سەن  بولۇپ،  بەندىلىرىڭ  سېنىڭ  بولسا 
بىلەن قۇتقۇزغان قوۋمىڭ ئەمەسمۇ؟  11 ئەي خۇداۋەندە، بەندەڭنىڭ دۇئاسىغا قۇالق سېلىپ، 
چىڭ كۆڭۈل بىلەن ئىسمىڭدىن قورقىدىغان بەندىلىرىڭنىڭ دۇئاسىنى ئاڭالپ، بۇ كۈن ئۆز 
بەندەڭنى راۋاجلىق قىلىپ، ئۇنى بۇ كىشىنىڭ ئالدىدا ئىلتىپات تاپتۇرغىن« دېدىم. چۈنكى 

مەن پادىشاھنىڭ ساقىيى ئىدىم.  
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 ئارتاخشاستا پادىشاھ نەھەمىيانى يېرۇسالېمغا ئەۋەتىدۇ

1 ئارتاخشاستا پادىشاھنىڭ سەلتەنىتىنىڭ يىگىرمىنچى يىلى نىسان ئايىدا ۋەقە بولدىكى، 2 

ئىلگىرى  مۇندىن  بەردىم.  ئۇنىڭغا  ئېلىپ  مەن  شارابنى  تۇرغان  ئالدىدا  پادىشاھنىڭ 
ھېچقاچان پادىشاھنىڭ ئالدىدا ئۆزۈم غەمكىن كۆرۈنمىگەن ئىدىم.  2 پادىشاھ مەندىن سوئال 
قىلىپ: »سەن كېسەل بولماي تۇرۇپ، نېمىشقا يۈزۈڭ غەمكىن كۆرۈنىدۇ. جەزمەن كۆڭلۈڭ 
بىئارام بولسا كېرەك« دېسە، مەن ناھايىتى قورقۇپ كېتىپ،  3 پادىشاھقا سۆزلەپ: »پادىشاھ 
بولۇپ،  ۋەيران  ئۆزى  شەھەرنىڭ  بار  قەبرىلىرى  ئاتا-بوۋىلىرىمنىڭ  ياشىسۇن!  ئەبەدكىچە 
دېدىم.   كۆرۈنمىسۇنمۇ؟«  غەمكىن  يۈزۈم  كېيىن  كەتكەندىن  كۆيۈپ  ئوتتا  دەرۋازىلىرى 
دۇئا  تەڭرىسىگە  ئاسماننىڭ  مەن  سورىسا،  دەپ  بار؟«  ئەرزىڭ  »نېمە  مەندىن:  4 پادىشاھ 

قىلىپ، ئاندىن پادىشاھقا سۆزلەپ:  5 »ئەگەر بۇ ئىش پادىشاھقا ياخشى كۆرۈنۈپ، قۇلۇڭ 
بار  قەبرىلىرى  ئاتا-بوۋىلىرىمنىڭ  يەھۇداغا  مېنى  سەن  بولسا،  تاپقان  ئىلتىپات  ئالدىڭدا 
شەھەرگە ئەۋەتكىن. مەن ئۇنى يېڭىالپ ياساي« دېدىم.  6 ئۇ ۋاقىت پادىشاھ ئۆزى مەلىكىسى 
يېنىدا ئولتۇراقلىق ھالىتىدە مەندىن: »سېنىڭ سەپىرىڭ قانچىلىك بولۇپ، قاچان يېنىپ 
كېلىسەن؟« دەپ سورىدى. بۇ تەرىقىدە پادىشاھ ئۆزى مېنى ئەۋەتىشكە رازى بولغاچ ئۇنىڭغا 

تايىن ۋاقىتنى دەپ بەردىم.  
7 ئاندىن كېيىن مەن پادىشاھقا ئىلتىماس قىلىپ: »ئەگەر پادىشاھقا ياخشى كۆرۈنسە، مەن 

ۋالىيالرنىڭ  تەرىپىدىكى  ئۇ  دەريانىڭ  دەپ،  قويسۇن  ئۆتكىلى  مېنى  بارغۇچىلىك  يەھۇداغا 
ئۈستىدە  جاڭگىلىنىڭ  پادىشاھلىق  باشقا  بېرىلسۇن.  8 بۇنىڭدىن  خەت  بىر  ماڭا  نامىدا 
تۇرۇقلۇق ئاسافنىڭ نامىدىمۇ بىر خەت بېرىلىپ: › بەيتكە تەئەللۇق ئوردىنىڭ دەرۋازىلىرى 
بىلەن شەھەرنىڭ سېپىلى ۋە مەن ئۆزۈم ئولتۇرىدىغان ئۆي ئۈچۈن ئىشلەتكىلى ماڭا ياغاچ 
پادىشاھ  بولغاچ  ئۈستۈمدە  قولى  ياخشى  خۇدايىمنىڭ  دېسەم،  بۇيرۇلسۇن«  دەپ  بەرسۇن‹ 
مېنىڭ ئەرزىمنى قوبۇل قىلدى.  9 مەن دەريانىڭ ئۇ تەرىپىدىكى ۋالىيالرنىڭ قېشىغا يېتىپ 
كەلگەندە پادىشاھنىڭ خېتىنى ئۇالرغا بەردىم. پادىشاھ بولسا قوشۇن سەردارلىرى بىلەن بىر 

مۇنچە ئاتلىقالرنى ماڭا قېتىپ ئەۋەتكەنىدى.  
بۇنى  ئەمەلدارنىڭ ئۆزى  توبىيا دېگەن  بولغان  ئاممونىي  بىلەن  بولغان سانباالت  10 خورونىي 

ئاڭالپ: »بەنى-ئىسرائىلغا ياخشىلىق قىلغىلى بىر ئادەم كېلىپتۇ« دەپ بىلگىنىدە توال ئىچى 
پۇشتى.  

نەھەمىيا يېرۇسالېمنىڭ سېپىللىرىنى ئايلىنىپ يۈرۈپ چاغاليدۇ

مەن  كېچىسى  كېيىن،  12 بىر  تۇرغاندىن  كۈن  ئۈچ  كېلىپ،  يېتىپ  يېرۇسالېمغا  11 مەن 

قىلىدىغىنىم  يېرۇسالېمغا  قوپۇپ،  بىلەن  ئادەملەر  بىرنەچچە  بولغان  ھەمراھ  ماڭا  ئۆزۈم 
بەرمەي،  ئېيتىپ  ھېچكىمگە  بەرگىنىنى  سېلىپ  كۆڭلۈمگە  مېنىڭ  خۇدايىمنىڭ  توغرىسىدا 
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ئۆزۈم مىنگەن ئۇالغدىن باشقا ھېچ ھايۋاننىمۇ بىللە ئالماي،  13 كېچىسى ۋادى دەرۋازىسىدىن 
چىقىپ، ئەجدىھا بۇلىقى بىلەن قىغ دەرۋازىسىنىڭ تەرىپىگە مېڭىپ بېرىپ، يېرۇسالېمنىڭ 
دەرۋازىلىرىنىڭ كۆيۈپ كەتكىنىنى كۆردۈم.  14 ئاندىن كېيىن مەن  يىقىلىپ  سېپىللىرىنىڭ 
بۇالق دەرۋازىسى بىلەن شاھانە كۆلنىڭ تەرىپىگە بارسام، تېگىمدىكى ئۇالغقا ئۆتكىلى جاي 
ۋادى  چاغالپ،  سېپىلنى  يۈرۈپ،  بىلەن  جىلغا  كېچىسى  مەن  ئۈچۈن  ئىدى.  15 بۇنىڭ  يوق 

دەرۋازىسى بىلەن يېنىپ كىرىپ كەلدىم.  
16 لېكىن ۋالىيالر بولسا مېنىڭ قەيەرگە بېرىپ، نېمە قىلغىنىمنى بىلمەي قالدى. مەن ئۆزۈم 

شۇ ۋاقىتقىچە، خاھى يەھۇدىي، خاھى كاھىن، خاھى ئەمىر، خاھى ھاكىم، خاھى قالغان 
ئەمەلدارالرغا ھېچ خەۋەر بەرمىگەن ئىدىم.  17 ئەمما ئاندىن كېيىن مەن ئۇالرغا سۆز قىلىپ: 
قانداق  يېرۇسالېمنىڭ  بىلىپ،  چۈشكىنىمىزنى  تەڭلىككە  بىزلەرنىڭ  ئۆزۈڭالر  »سىلەر 
بىز  كېلىڭالر.  ئەمدى  كۆردۈڭالر.  كەتكىنىنى  كۆيۈپ  ئوتتا  دەرۋازىلىرىنىڭ  بولۇپ،  خاراب 
ھاقارەتتە قالمايلى دەپ، يېرۇسالېمنىڭ سېپىلىنى ياسايلى« دەپ ئېيتىپ،  18 خۇدايىمنىڭ 
ياخشى قولى مېنىڭ ئۈستۈمدە بولغىنىنى ئۇالرغا ئېيتىپ بېرىپ، پادىشاھنىڭ ماڭا قىلغان 
ئىشقا  ياخشى  بۇ  ئېيتىشىپ،  دەپ  ياسايلى«  قوپۇپ  »بىز  ئۇالر:  بەرسەم،  دەپ  سۆزىنىمۇ 

قوللىرىنى مۇستەھكەم قىلىشتى.  
ئەرەب  ۋە  ئەمەلدار  توبىيا  بولغان  ئاممونىي  بىلەن  سانباالت  بولغان  خورونىي  19 لېكىن 

قىلماقچى  »نېمە  كەمسىتىپ:  قىلىپ  مەسخىرە  بىزنى  ئاڭلىغاندا  بۇنى  ئۆزى  گېشەمنىڭ 
جاۋاب  ئۇالرغا  دېدى.  20 مەن  قوپتۇڭالرمۇ؟«  قىلغىلى  ئاسىيلىق  پادىشاھقا  بولدۇڭالر؟ 
بېرىپ: »ئاسماننىڭ تەڭرىسى ئۆزى بىزگە راۋاج بېرىدۇ. بىز ئۇنىڭ بەندىلىرى بولغاچ قوپۇپ 
ياسايمىز. لېكىن سىلەر بولساڭالر يېرۇسالېمدا خاھى ھەسسەڭالر، خاھى ھەققىڭالر، خاھى 

خاتىرەڭالر يوقتۇر« دېدىم.  

يېرۇسالېمنىڭ سېپىللىرى قايتا ياسىلىدۇ

بىلەن 3  بۇرادەرلىرى  كاھىن  ئۆزىنىڭ  ئۆزى  كاھىن  ئۇلۇغ  دېگەن  ئەلياشىب  ۋاقىت  1 ئۇ 

قوشۇلۇپ قوپۇپ، قوي دەرۋازىسىنى ياساپ، ئۇنى مۇقەددەس قىلىپ، قاناتلىرىنى تىكلەپ 
خانانەئەل  قىلىپ،  مۇقەددەس  ئۇنى  ياساپ،  سېپىلنى  مۇنارىغىچە  مېئاھ  ئاندىن  قويۇپ، 

مۇنارىغىچىمۇ شۇنداق قىلدى.  
ئوغلى  ئىمرىنىڭ  ئۇالپ  ئۇالرنىڭكىگە  ياساپ،  ئادەملىرى  يېرىخونىڭ  ئۇالپ  2 ئۇالرنىڭكىگە 

زاككۇر ياسىدى.  
3 بېلىق دەرۋازىسىنى ھاسسەنائاھنىڭ ئوغۇللىرى ياساپ، كېشەكلىرىنى ئورنىتىپ، قاناتلىرىنى 

تىكلەپ، كىلتاڭالر بېكىتىپ، بالداقالپ قويدى.  
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4 ئۇالرنىڭكىگە ئۇالپ مەرىموت بەن-ئۇرىيا بەن-ھاقوزنىڭ ئۆزى ئوڭلىدى. ئۇنىڭكىگە ئۇالپ 

مەشۇلالم بەن-بەرەكيا بەن-مەشېزابەل ئوڭلىدى. ئۇنىڭكىگە ئۇالپ بائانانىڭ ئوغلى سادوق 
ئوڭلىدى.  

ئۆز  بولسا  چوڭلىرى  ئۇالرنىڭ  لېكىن  ئوڭلىدى.  ئۆزى  تەقوئالىقالرنىڭ  ئۇالپ  5 ئۇنىڭكىگە 

خوجىسىنىڭ ئىشىغا بويۇن سۇنغىلى ئۇنىمىدى.  
ئۆزى  مەشۇلالمنىڭ  ئوغلى  بەسوديانىڭ  بىلەن  يويادا  ئوغلى  پاسېئاھنىڭ  دەرۋازىنى  6 كونا 

ياساپ كېشەكلىرىنى ئورنىتىپ، قاناتلىرىنى تىكلەپ، كىلتاڭالر بېكىتىپ، بالداقالپ قويدى.  
تەرىپىدىكى  ئۇ  دەريانىڭ  بولۇپ،  ئەھلىدىن  مىسپاھ  بىلەن  گىبىيون  ئۇالپ  7 ئۇالرنىڭكىگە 

ۋالىينىڭ قول ئاستىدا تۇرغان گىبىيونىي مەالتيا بىلەن مېرونوتىي يادوننىڭ ئۆزى ئوڭلىدى.  
8 ئۇالرنىڭكىگە ئۇالپ زەرگەرلەردىن بولغان خارھايانىڭ ئوغلى ئۇززىيەلنىڭ ئۆزى ئوڭلىدى. 

ئۇالر  تەرىقىدە  بۇ  ئوڭلىدى.  ئۆزى  خانانيانىڭ  بولغان  ئەتىرچىلەردىن  ئۇالپ  ئۇنىڭكىگە 
يېرۇسالېمنى قېلىن تامغىچە مۇستەھكەم قىلىپ باردى.  

چوڭى  ھەسسىسىنىڭ  يېرىم  يېرۇسالېمنىڭ  بولۇپ،  ئوغلى  خۇرنىڭ  ئۇالپ  9 ئۇالرنىڭكىگە 

بولغان رەفايانىڭ ئۆزى ئوڭلىدى.  10 ئۇنىڭكىگە ئۇالپ خارۇمافنىڭ ئوغلى يەدايا ئۆز ئۆيىنىڭ 
ئۇتتۇرىدا ئوڭالپ قويدى. ئۇنىڭكىگە ئۇالپ خاشابنىيانىڭ ئوغلى خاتتۇشنىڭ ئۆزى ئوڭلىدى.  

ئۆزى  خاششۇبنىڭ  بولغان  ئوغلى  پاخەت-موئابنىڭ  بىلەن  مالكىيا  ئوغلى  11 خارىمنىڭ 

كېيىنكى پارچىسىنى ئوڭالپ، تونۇرالرنىڭ مۇنارىنىمۇ راستلىدى.  
ھەسسىسىنىڭ  يېرىم  يېرۇسالېمنىڭ  بولۇپ،  ئوغلى  ھالوخەشنىڭ  ئۇالپ  12 ئۇالرنىڭكىگە 

چوڭى بولغان شاللۇمنىڭ ئۆزى بىلەن ئۇنىڭ قىزلىرى ئوڭلىدى.  
13 ۋادى دەرۋازىسى بولسا ئۇنى خانۇننىڭ ئۆزى بىلەن زانوئاھنىڭ ئولتۇرغۇچىلىرى ئوڭالپ، 

ئۇنى ياساپ، قاناتلىرىنى تىكلەپ، كىلتاڭالر بېكىتىپ بالداقالپ قويۇپ، قىغ دەرۋازىسىغىچە 
بىر مىڭ گەز ئۇزۇن سېپىل سوقتى.  

14 قىغ دەرۋازىسى بولسا ئۇنى رېكابنىڭ ئوغلى بولۇپ بەيت-ھاككەرەمنىڭ يۇرتىنىڭ چوڭى 

بولغان مالكىيا ئوڭالپ ياساپ، قاناتلىرىنى تىكلەپ، كىلتاڭالر بېكىتىپ، بالداقالپ قويدى.  

15 بۇالق دەرۋازىسى بولسا ئۇنى كولخوزەنىڭ ئوغلى بولۇپ مىسپاھ يۇرتىنىڭ چوڭى بولغان 

شاللۇننىڭ ئۆزى ئوڭالپ ياساپ، ئۆگزىسىنى سېلىپ، قاناتلىرىنى تىكلەپ، كىلتاڭالر بېكىتىپ 
داۋۇدنىڭ  سېپىلنى  ياندىغان  كۆلىنى  سىلوئام  يېنىدىكى  باغنىڭ  شاھانە  قويۇپ،  بالداقالپ 

شەھىرىگە چۈشىدىغان پەلەمپەيگىچە ئوڭالپ باردى.  
بولغان  چوڭى  يېرىمىنىڭ  بەيت-زۇرنىڭ  بولۇپ  ئوغلى  ئازبۇقنىڭ  كەينىدىن  16 ئۇنىڭ 

كۆلگە  كوالنغان  ئوڭالپ،  قەبرىلىرىگىچە  داۋۇدنىڭ  ياساپ،  پارچىنى  بىر  ئۆزى  نەھەمىيانىڭ 
يېتىپ، پالۋانالرنىڭ ئۆيىنىڭ ئۇتتۇرىغىچە ئېلىپ باردى.  
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ئىشلىدى.  ئۆزى  رېخۇمنىڭ  بولغان  ئوغلى  بانىنىڭ  چۈشۈپ،  الۋىيالر  كەينىدە  17 ئۇنىڭ 

ئۇنىڭكىگە ئۇالپ قېئىالنىڭ يېرىمىنىڭ چوڭى بولغان خەشابيانىڭ ئۆزى ئۆز يۇرتىغا تەگكەن 
ھەسسىسىنى ئوڭلىدى.  

18 ئۇنىڭ كەينىدە ئۇالرنىڭ بۇرادەرلىرى چۈشۈپ، ئۆزى خېنادادنىڭ ئوغلى بولۇپ قېئىالنىڭ 

يېرىمىنىڭ چوڭى بولغان باۋۋاينىڭ ئۆزى ئىشلىدى.  
19 ئۇنىڭكىگە ئۇالپ يەشۇئانىڭ ئوغلى بولۇپ مىسپاھنىڭ چوڭى بولغان ئېزەرنىڭ ئۆزى ياراغ 

خانىسىغا چىقىدىغان جايدىكى دوقمۇشقىچە بىر پارچىنى ياسىدى.  
20 ئۇنىڭ كەينىدە زابباينىڭ ئوغلى بولغان بارۇخنىڭ ئۆزى غەيرەت بىلەن ئىشلەپ بىر پارچىنى 

دەرۋازىسىغىچە  ئۆيىنىڭ  ئەلياشىبنىڭ  بولغان  كاھىن  ئۇلۇغ  تارتىپ  دوقمۇشتىن  ئوڭالپ، 
ئېلىپ باردى.  

پارچىنى  بىر  يەنە  ئۆزى  مەرىموتنىڭ  بولغان  ئوغلى  بەن-ھاقوزنىڭ  ئۇرىيا  كەينىدە  21 ئۇنىڭ 

ئاخىرىغىچە  ئۆيىنىڭ  ئەلياشىبنىڭ  باشالپ  دەرۋازىسىدىن  ئۆيىنىڭ  ئەلياشىبنىڭ  ئوڭالپ، 
ئېلىپ باردى.  

22 ئۇنىڭ كەينىدە تۈزلەڭلىكتە ئولتۇراقلىق كاھىنالر ئىشلىدى.  

23 ئۇالرنىڭ كەينىدە بەنيامىن بىلەن خاششۇبنىڭ ئۆزى ئۆز ئۆيىنىڭ ئۇتتۇرىدا ئىشلەپ تۇردى. 

ئۆيىنىڭ  ئۆز  ئۆزى  ئازاريانىڭ  بولغان  ئوغلى  بەن-ئانانيانىڭ  مائاسېيا  كەينىدە  ئۇالرنىڭ 
ئۇتتۇرىدا ئىشلەپ ياسىدى.  

تارتىپ  ئۆيىدىن  ئازاريانىڭ  ئۆزى  بىنۇيىنىڭ  بولغان  ئوغلى  خېنادادنىڭ  كەينىدە  24 ئۇنىڭ 

دوقمۇش بىلەن بۇلۇڭغىچە يەنە بىر پارچىنى ئوڭلىدى.  
25 ئۇزاينىڭ ئوغلى پاالل بولسا دوقمۇشنىڭ ئۇتتۇرىدىن تارتىپ زىنداننىڭ يېنىدىكى ئۈستۈن 

ئوردىدىن تاشقىرىغا چىقىپ تۇرغان مۇناردىن باشالپ بىر پارچىنى ئوڭلىدى. ئۇنىڭ كەينىدە 
پاروسنىڭ ئوغلى پەدايا ئىشلىدى.  

بىلەن  دەرۋازىسى  سۇ  تەرىپىدىكى  شەرق  بولسا  قۇللىرى  بەيتنىڭ  ئولتۇراقلىق  26 ئوفەلدە 

تاشقىرىغا چىقىپ تۇرغان مۇنارغىچە ئىشلەپ كەلدى.  
27 ئۇالرنىڭ كەينىدە تەقوئالىقالر چۈشۈپ، تاشقىرىغا چىقىپ تۇرغان چوڭ مۇنارنىڭ ئۇتتۇرىدىن 

تارتىپ ئوفەلنىڭ سېپىلىگىچە يەنە بىر پارچىنى ياسىدى.  
28 ئات دەرۋازىسىنىڭ يۇقىرىقى ھەسسىسى بولسا ئۇنى كاھىنالر ئوڭالپ، ھەربىر كىشى ئۆز 

ئۆيىنىڭ ئۇتتۇرىدا ئىشلىدى.  
ئۆيىنىڭ  ئۆز  چۈشۈپ،  ئۆزى  سادوقنىڭ  بولغان  ئوغلى  ئىممەرنىڭ  كەينىدە  29 ئۇالرنىڭ 

ئۇتتۇرىدىكى پارچىنى ئوڭلىدى. ئۇنىڭ كەينىدە شەكانيانىڭ ئوغلى بولۇپ شەرق دەرۋازىسىنى 
باقىدىغان شەمايانىڭ ئۆزى ئىشلىدى.  

30 ئۇنىڭ كەينىدە شېلەميانىڭ ئوغلى خانانيا بىلەن زاالفنىڭ ئالتىنچى ئوغلى بولغان خانۇن 

چۈشۈپ، يەنە بىر پارچىنى ئوڭلىدى. ئۇالرنىڭ كەينىدە بەرەكيانىڭ ئوغلى مەشۇلالم چۈشۈپ، 
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ئۆز ھويلىسىنىڭ ئۇتتۇرىدىكى پارچىنى ئوڭلىدى.  
31 ئۇنىڭ كەينىدە زەرگەرلەردىن بولغان مالكىيانىڭ ئۆزى چۈشۈپ، بەيتنىڭ قۇللىرىنىڭ ئۆيى 

بۇلۇڭدىكى  بىلەن  ئۇتتۇرى  دەرۋازىسىنىڭ  كۆرەك  ياساپ،  ئۆيىگىچە  سودىگەرلەرنىڭ  بىلەن 
مۇنارغىچە ئوڭلىدى.  

سودىگەرلەرنىڭ  بىلەن  زەرگەرلەر  ئارىلىقىنى  دەرۋازىسىنىڭ  قوي  بىلەن  مۇنار  32 بۇلۇڭدىكى 

ئۆزى ئوڭلىدى.  

توسقۇنلۇقالرغا قارىماي يەھۇدىيالر سېپىللەرنى ياساپ تۇرىدۇ

33 سانباالتنىڭ ئۆزى بىزنىڭ سېپىلنى ياساپ تۇرغىنىمىزنى ئاڭلىغىنىدا ئاچچىقى كېلىپ، توال 

غەزەپلىنىپ يەھۇدىيالرنى مەسخىرە قىلىپ،  
34 ئۆز بۇرادەرلىرىنىڭ ئۆزى بىلەن سامارىيەنىڭ ئەسكەرلىرىنىڭ ئالدىدا سۆزلەپ: »بۇ زەئىپ 

يەھۇدىيالر نېمە قىلىۋاتىدۇ؟ ئۇالر ئۆزىنى مۇستەھكەم قىلىپ قۇربانلىق ئۆتكۈزگىلى خاالمدۇ؟ 
بۇ ئىشنىڭ ئۆزىنى بىر كۈندە پۈتكۈزەلەمدىكەن؟ ئۇالر كۆيۈپ كەتكەن تاشالرنى چالمىلىقنىڭ 
تېگىدىن چىقىرىپ، ئۇالرغا جان كىرگۈزەمدىكەن؟« دېدى.  35 ئاممونىي بولغان توبىيا ئۇنىڭ 
يېنىدا تۇرۇپ: »ئۇالر قانچە ياسىسىمۇ، بىر تۈلكە ئۈستىگە چىقسا، تېمىنىڭ تاشلىرى يىقىلىپ 

چۈشەتتى« دېدى.  

قىلغان  ئۇالرنىڭ  قاراپ،  قىلىنغىنىمىزغا  ھاقارەت  قانداق  بىزنىڭ  خۇدايىمىز،  ئەي   – 36

تالىنىشقا  يۇرتتا  كېتىدىغان  بولۇپ  ئەسىر  ئۆزى  ئۇالرنى  ياندۇرۇپ،  بېشىغا  ئۆز  دەشنىمىنى 
تاپشۇرغىن.  37 ئۇالر ئىشلەپ تۇرغۇچىالرغا خاپىلىق سالغىنى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ بەدكارلىقىنى 

ھەرگىز ياپماي، گۇناھىنىمۇ ئالدىڭدىن ئۆچۈرمىگىن. –  
38 ھەرقانداق بولسا، بىز سېپىلنى ياساپ تۇرۇپ، خەلق ئىشقا كۆڭۈل قويغاچ سېپىلنىڭ يېرىم 

ئېگىزلىكى پۈتتى.  

ئاشدودىيالر: 4  ۋە  ئاممونىي  بىلەن  ئۆزى  ئەرەبلەرنىڭ  ۋە  توبىيا  سانباالت،  1 لېكىن 

توال  ئاڭلىسا،  دەپ  يېپىلدى«  يورۇقلىرى  تۇرۇپ،  ياسىلىپ  سېپىلى  »يېرۇسالېمنىڭ 
ئاچچىقالپ،  2 سۇيىقەست قىلىشىپ: »بىز يېرۇسالېمغا ھۇجۇم قىلىپ، شەھەرنىڭ ئىچىگە 
قىلىپ،  دۇئا  خۇدايىمىزغا  بىز  ۋاقىت  3 ئۇ  ئىتتىپاقالشتى.   دەپ  سااليلى«  پاراكەندىچىلىك 
قاراۋۇلچى  قارشى  ئۇالرغا  ئۈچۈن كېچە-كۈندۈز  ئۇالرنىڭ ھۇجۇمىدىن ساقلىماق  ئۆزىمىزنى 

قويدۇق.  
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4 لېكىن يەھۇدىيالرنىڭ ئۆزى: »مەدىكارالرنىڭ كۈچى كېتىپ قالدى. چالما-كېسەك بولسا 

بىزنىڭ  بولسا  دېدى.  5 دۈشمەنلىرىمىز  بواللمايمىز«  ياساپ  سېپىلنى  بىز  بولغاچ  زىيادە 
چۈشۈپ،  ئوتتۇرىسىغا  ئۇالرنىڭ  بىز  كۆرمەستە  ئاڭالپ  ھېچنېمىنى  »ئۇالر  توغرىمىزدا: 

ئۇالرنى ئۆلتۈرۈپ، ئىشىنى توختىتىۋەتمەيلىمۇ؟« دەپ ئېيتىشقانىدى.  
6 ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئولتۇراقلىق يەھۇدىيالرنىڭ ئۆزى ئون مەرتىۋىچە بىزنىڭ قېشىمىزغا 

كېلىپ: »ئۇالر ھەر تەرەپتىن بىزگە قارشى يىغىلىپ كېلىدۇ« دەپ ئېيتسا،  
7 مەن خەلقنى يىغىپ، سېپىلنىڭ كەينىدىكى پەس بىلەن ئوچۇق يەرلەردە تىزىپ، ئۇالرغا 

تىزىپ  باغلىتىپ  سەپ  مۇۋاپىق  خانىدانلىرىغا  ئۆز  تۇتتۇرۇپ  ياالرنى  ۋە  نەيزە  قىلىچ، 
خەلققە  قالغان  ۋە  چوڭالر  بىلەن  ئەمىرلەر  ئۆتكۈزۈپ  كۆرەكتىن  مەن  قويدۇم.  8 ئاندىن 
ئۇلۇغ  بولغان  ھەيۋەتلىك  بەلكى  قورقماي،  ئۇالردىن  بولساڭالر  »سىلەر  سۆزلەپ:  قوپۇپ 
ئوغۇل-قىزلىرىڭالر،  بىلەن  بۇرادەرلىرىڭالر  ئۆز  تۇرۇپ،  قىلىپ  ياد  ئۆزىنى  خۇداۋەندىنىڭ 

خوتۇنلىرىڭالر بىلەن ئۆيلىرىڭالر ئۈچۈن سوقۇشۇڭالر« دېدىم.  
9 دۈشمەنلىرىمىزنىڭ ئۆزى بىزنىڭ بۇ ئىشنى بىلىپ قېلىپ، خۇدا ئۇالرنىڭ مەسلىھەتىنى 

ئىناۋەتسىز قىلغىنىنى ئاڭلىغىنىدا ھەممىمىز سېپىلگە يېنىپ كېلىپ، ھەربىر كىشى ئۆز 
ئىشىغا قايتالىدى.  10 ئۇ كۈندىن تارتىپ خىزمەتكارلىرىمنىڭ يېرىمى ئىشلەپ تۇرۇپ، يەنە 
بولسا  ئەمىرلەر  تۇرۇپ،  كىيىپ  ساۋۇتالرنى  تۇتۇپ،  يا  ئېلىپ،  سىپار  بىلەن  نەيزە  يېرىمى 
تامچىالر  سالىدىغان  بولدى.  11 تام  تۇرىدىغان  كەينىدە  خانىدانىنىڭ  پۈتۈن  يەھۇدانىڭ 
بولسۇن، يۈك كۆتۈرىدىغان يۈكچىلەر بىلەن يۈكلەپ قويىدىغانالر بولسۇن، ھەممىسى بىر 
ئىچىدىن  تۇتۇپ،  12 تامچىالرنىڭ  ياراغ  بىلەن  قولى  بىر  يەنە  قىلىپ،  ئىش  بىلەن  قولى 
ھەربىر كىشى قىلىچىنى بېلىگە ئېسىپ تۇرۇپ، تامچىلىق قىالتتى. ئەمما كانايچى بولسا 

مېنىڭ يېنىمدا تۇراتتى.  
توال  بولسا  قالغانلىرىغا سۆزلەپ: »ئىش  ۋە خەلقنىڭ  بىلەن چوڭالر  ئەمىرلەر  ئۆزۈم  13 مەن 

بىر-بىرىمىزدىن  تۇرۇشۇپ،  بۆلەك-بۆلەك  سېپىلدە  بىزلەر  مانا  كەڭرىدۇر.  دائىرىسى  بولۇپ، 
بىزنىڭ  ئاندا  ئاڭلىساڭالر،  ئاۋازىنى  كاناينىڭ  قەيەردىن  ئۈچۈن  تۇرىمىز.  14 بۇنىڭ  نېرى 
دەپ  قىلىدۇ«  جەڭ  تەرىپىمىزدىن  بىزنىڭ  ئۆزى  تەڭرىمىز  كېلىڭالر.  يىغىلىپ  قېشىمىزغا 

ئېيتتىم.  
يۇلتۇز  تارتىپ  تۇغقاندىن  كۈن  يېرىمى  خەلقنىڭ  تۇرۇپ،  ئىشلەپ  بىز  تەرىقىدە  15 بۇ 

كۆرۈنگۈچىلىك نەيزە بىلەن قوراللىنىپ تۇردى.  16 مەزكۇر ۋاقىتتا مەن خەلققە سۆزلەپ: »ھەر 
كىشى ئۆز خىزمەتكارىنى بىللە ئېلىپ، يېرۇسالېمنىڭ ئىچىدە قونسۇن. شۇنداق قىلىپ ئۇالر 
ئىدىم.  17 بۇنىڭ  قويغان  ئېيتىپ  دەپ  قىلسۇن«  ئىش  كۈندۈزى  ساقالپ،  بىزنى  كېچىسى 
ئۈچۈن، خاھى مەن، خاھى بۇرادەرلىرىم، خاھى خىزمەتكارلىرىم بولسۇن، خاھى قېشىمدىكى 
بارسىمۇ،  سۇغا  ھەركىم  بەلكى  سالماي،  ئېگىن  ھېچقايسىمىز  بولسۇن  مۇھاپىزەتچىلەر 

ياراغلىرىنى كۆتۈرۈپ باراتتى.  
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نەھەمىيا نامراتالرنى قولاليدۇ

يەھۇدىيالرنىڭ 5  بولغان  بۇرادەرلىرى  ئۆز  بولسا  خوتۇنلىرى  بىلەن  خەلق  ئاۋام  1 ئەمما 

بولساق،  ئوغۇل-قىزلىرىمىز  بىلەن  »بىز  2 بەزىسى:  توۋلىشىپ،   قاتتىق  ئۈستىگە 
تولىدۇرمىز. بىزگە ئاشلىق بېرىلسۇن. بىز يەپ تىرىك تۇرايلى« دەپ ئېيتىپ،  3 بەزىسى: »بىز 
ئاشلىق  تويدۇرغىلى  قورسىقىمىزنى  ئۆيلىرىمىزنى  ۋە  ئۈزۈمزارلىق  ئېتىزلىق،  ئۆز  بولساق 
باج-ئالۋانى  پادىشاھنىڭ  بولساق  »بىز  4 بەزىسى:  دەپ،  قويدۇق«  گۆرۈگە  ئۈچۈن  ئالماق 
بىزنىڭ  5 لېكىن  ئالدۇق.   قەرز  ئۈستىگە  ئۈزۈمزارلىقلىرىمىزنىڭ  بىلەن  زىرائەت  ئۈچۈن 
بەدەنلىرىمىز بولسا بۇرادەرلىرىمىزنىڭ بەدەنلىرىدەك بولۇپ، بىزنىڭ بالىلىرىمىزنىڭ ئۆزى 
ئۇالرنىڭ بالىلىرىغا ئوخشاش بولغان بولسىمۇ، بىز ئوغۇل بىلەن قىزلىرىمىزنى قۇللۇققا 
بېرىدىغان بولدۇق. دەرۋەقە ھېلى قىزلىرىمىزنىڭ بەزىسى قۇللۇققا كېتىپ قالدى. ئەمما 
توسالماي  شۇنى  بولغاچ  قولىدا  كىشىلەرنىڭ  باشقا  ئۈزۈمزارلىقلىرىمىز  بىلەن  زېمىن 

قالدۇق« دېدى.  
كېلىپ،  7 ئۆز  ئاچچىقىم  توال  ئاڭلىسام،  سۆزلەرنى  بۇ  بىلەن  پەريادى  ئۇالرنىڭ  6 مەن 

بۇيرۇپ،  ئەيىبكە  مەنسەپدارالرنى  بىلەن  ئۆزى  چوڭالرنىڭ  كېيىن  ئويلىغاندىن  كۆڭلۈمدە 
ئۇالرغا: »سىلەرنىڭ ھەربىرىڭالر بۇرادىرىڭالردىن جازانە ئېلىپ تۇرىسىلەر ئەمەسمۇ؟« دەپ، 
ئاندىن كېيىن مەن ئۇالرغا قارشى چوڭ بىر مەجلىس ئېچىپ،  8 ئۇالرغا تائىپىلەرنىڭ ئۆزىگە 
سېتىلغان يەھۇدىي بۇرادەرلىرىمىز بولسا بىز كۈچىمىزنىڭ يېتىشىچە پۇل تۆلەپ، ئۇالرنى 
ئۆز-ئۆزىنى  ئۇالرغا  ياكى  ساتامسىلەر؟  بۇرادەرلىرىڭالرنى  ئۆز  ئەمدى  قىلمىدۇقمۇ؟  ئازاد 
بىزگە سېتىپ بەرگىلى الزىم كەلگەيمۇ؟« دەپ ئېيتتىم. ئۇالر شۈك تۇرۇپ جاۋاب بېرەلمىسە،  
9 مەن ئۇالرغا سۆزلەپ: »سىلەرنىڭ قىلغىنىڭالر ناھەقتۇر. سىلەر بولساڭالر دۈشمەنلىرىمىز 

بولغان تائىپىلەرگە بىزنى دەشنەم قىلغىلى پۇرسەت بەرمەي، خۇدايىمىزنىڭ قورقۇنچىسىدا 
يۈرسەڭالر بولمامتى؟  10 مەن ئۆزۈم بىلەن بۇرادەرلىرىم ۋە خىزمەتكارلىرىم بولسا بىز پۇل 
بىلەن ئاشلىقمۇ ئۇالرغا بەردۇق. كېلىڭالر، بىز مۇنداق پايدا ئېلىشنى تاشاليلى.  11 سىلەر 
بولساڭالر بۇ كۈن ئۇالرنىڭ ئېتىز بىلەن ئۈزۈمزارلىقلىرىنى، زەيتۇنلۇقلىرىنىڭ ئۆزى بىلەن 
ئۆيلىرىنى ئۇالرغا ياندۇرۇپ بېرىپ، پۇل بىلەن ئاشلىق، شاراب بىلەن ياغنىڭ پايدىسىدىن 
ئۆتۈڭالر« دېدىم.  12 ئۇالر جاۋاب بېرىپ: »بىز بۇنى ياندۇرۇپ بېرىپ، ئۇالردىن ھېچنېمىنى 
مەزكۇر  قىچقىرىپ،  كاھىنالرنى  مەن  دېسە،  قىاليلى«  ئېيتقىنىڭدەك  قىلماي،  تەلەپ 
كىشىلەرنى مۇنداق قىلىمىز دەپ قەسەم قىلدۇرۇپ،  13 ئۆز ئېتىكىمنى قېقىپ: »ھەركىم بۇ 
قىلغان ۋەدىنى ساقلىمىسا، خۇدا ئۇنىڭ ئۆزىنى ئۆيى بىلەن مۈلكىدىن قېقىۋەتسۇن. دەرۋەقە 
جامائەتنىڭ  ۋاقىت  ئۇ  دېدىم.  تاشالنسۇن«  ئېتىلىپ  قېقىپ  مۇنداق  ئۆزى  كىشىنىڭ  بۇ 
ھەممىسى: »ئامىن« دېيىشىپ، خۇداۋەندىگە ھەمدۇسانا ئېيتتى. ئاندىن كېيىن خەلقنىڭ 

ئۆزى ۋەدە قىلغىنىدەك ئەمەل قىلدى.  
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نەھەمىيانىڭ دىيانەتلىكى
14 بۇنىڭدىن باشقا زىكىر قىلىنسۇنكى، مەن ئون ئىككى يىل ئىچىدە، يەنى مەن يەھۇدا يۇرتىدا 

يىگىرمىنچى  پادىشاھنىڭ سەلتەنىتىنىڭ  ئارتاخشاستا  تىكلىنىپ،  ۋالىي  ئۇالرنىڭ ئۈستىگە 
يىلىدىن تارتىپ ئۇنىڭ ئوتتۇز ئىككىنچى يىلىغىچە، خاھى مەن، خاھى بۇرادەرلىرىم بولسا 
ۋالىيلىقنىڭ نېنىدىن يېمىدۇق.  15 مەندىن ئىلگىرى ئۆتكەن ۋالىيالر بولسا باھاسى قىرىق 
ئېغىر  گەدىنىگە  ئېلىپ،  خەلقتىن  شارابنى  بىلەن  ئىش  بولغان  زىيادە  كۈمۈشتىن  شېقەل 
مەن  لېكىن  قىلغانىدى.  بۇيرۇقچىلىق  خەلققە  خىزمەتكارلىرىمۇ  ئۇالرنىڭ  سالغانىدى.  يۈك 
تۇرۇپ،  ياساپ  سېپىلنى  مەن  تەرىقىدە  قىلمىدىم.  16 بۇ  مۇنداق  قورقۇپ  خۇدادىن  بولسام 
بىزنىڭ  لېكىن  ئىدى.  مەشغۇل  ئىشقا  بولۇپ  ئاندا  ھەممىسىمۇ  خىزمەتكارلىرىمنىڭ 
ھېچبىرىمىز يەر سېتىۋالمىدۇق.  17 بىزنىڭ چۆرىمىزدىكى يات خەلقلەرنىڭ ئارىسىدا ئولتۇرۇپ 
قېشىمىزغا كېلىپ تۇرغانالردىن باشقا يەھۇدىيالرنىڭ ئۆزى بىلەن ئۇالرنىڭ چوڭلىرىدىن بىر 
يۈز ئەللىك كىشى مېنىڭ داستىخىنىمدىن يەپ تۇراتتى.  18 ھەر كۈنى مېنىڭ خىراجىتىمدە 
راستالنغان قۇشالردىن باشقا بىر ئۇي بىلەن ئالتە دانە خىلالنغان قوي تەييار قىلىنىپ، ھەر 
ۋالىيلىقنىڭ  بولسىمۇ،  شۇنداق  لېكىن  بېرىلەتتى.  توال  شارابتىن  خىل  ھەر  كۈنى  ئونىنچى 
نېنىنى تەلەپ قىلمىدىم، چۈنكى خەلقنىڭ ئۈستىدىكى يۈك ئېغىر ئىدى.  19 ئەي خۇدايىم، 
مېنىڭ بۇ قوۋم ئۈچۈن قىلغىنىمنىڭ ھەممىسىنى ياد قىلىپ، مېنىڭ ياخشىلىقىمغا سانىغىن.  

سېپىلنىڭ ياسىلىپ بولۇشى

1 بىز تېخى دەرۋازىالرنىڭ قاناتلىرىنى تىكلىمىگەن ۋاقتىدا سانباالت، توبىيا ۋە گېشەم ئەرەب 6 

بىلەن قالغان دۈشمەنلىرىمىزنىڭ ئۆزى بىزنىڭ توغرىمىزدا: »ئۇالر سېپىلنى ياساپ بولۇپ، 
قېشىمغا  مېنىڭ  گېشەمنى  ئۆزى  2 سانباالت  ئاڭلىغىنىدا،   دەپ  قالمىدى«  يورۇق  ئۇنىڭدا 
ئېيتقۇزدى،  دەپ  بولۇشايلى«  جەم  كەنتتە  پاالن  ۋادىسىدىكى  ئونو  بىز  »كەلگىن،  ئەۋەتىپ: 
چۈنكى ئۇالر ماڭا يامانلىق قىلغىلى قەستلىگەنىدى.  3 لېكىن مەن ئۇالرغا خەۋەر ئەۋەتىپ: 
»مەن بولسام چوڭ بىر ئىشقا قول قويغاچ بارالمايمەن. نېمە ئۈچۈن ئىش توختاپ قالسۇن، 
ئېيتقۇزدۇم.   دەپ  قالىدۇ«  بولۇپ  بېرىپ كەلسەم، شۇنداق  قويۇپ قېشىڭالرغا  ئۇنى  چۈنكى 
4 ئۇالر تۆت مەرتىۋە مېنىڭ قېشىمغا ئوخشاش خەۋەرنى ئەۋەتسىمۇ، مەن ھەر مەرتىۋە ئۇالرغا 

ئىلگىرىكىدەك جاۋاب بەردىم.  5 ئۇنىڭ ئۈچۈن سانباالت بەشىنچى مەرتىۋە ئوخشاش تەرىقىدە 
ئۆز خىزمەتكارىنى ئەۋەتسە، بۇ ئۆزى ئوچۇق خەتنى قولىدا كۆتۈرۈپ كەلدى.  6 ئۇنىڭ ئىچىدە 
يېزىلىپ: »مانا تائىپىلەرنىڭ ئارىسىدا مەشھۇر بولۇپ گېشەمنىڭ گېپىگە قارىغاندا سەن ئۆزۈڭ 
بىلەن يەھۇدىيالر بولسا ئىنقىالب چىقىرىدىغان خىيالنى قىلغاچ، سەن ئۆزۈڭ سېپىلنى ياساپ، 
ئۇالرغا پادىشاھ بولغىلى خااليسەن ئىمىش.  7 بۇنىڭدىن باشقا يېرۇسالېمدا جارقىراپ: › مانا 
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يەھۇدادا بىر پادىشاھ قوپتى‹ دەپ جاكارلىماق ئۈچۈن بىرنەچچە پەيغەمبەرنى تىكلەپ قويغان 
ئىمىشسەن. ئەمدى بۇ خەۋەر پادىشاھقا بېرىلىدۇ. ئۇنىڭ ئۈچۈن كېلىپ، بىز بىلەن مەسلىھەت 
قىلىشقىن« دەپ پۈتۈكلۈك ئىدى.  8 ئۇ ۋاقىت مەن ئۇنىڭ قېشىغا خەۋەرچى ئەۋەتىپ: »بۇ 
قىلغان گېپىڭنىڭ يىلتىزى بولماي، بۇنى ئۆز قورسىقىڭدىن چىقاردىڭ« دەپ جاۋاب بەردىم.  
9 چۈنكى ئۇالر بولسا بىزنى قورقۇتۇپ، قولىمىزنى سۇسالشتۇرۇۋېتىپ، ئىشتىن قالدۇرغىلى 

دەپ  قۇۋۋەتلەندۈرگىن«  قولۇمنى  ئەمدى  خۇدا،  »ئەي  بولسام:  مەن  لېكىن  قەستلىگەنىدى. 
ئېيتىپ،  

10 ئاندىن شەمايا بەن-دەاليا بەن-مەھېتابەلنىڭ قېشىغا كىرسەم، ئۇ ئۆزى ئۆيىنى قۇلۇپالپ 

ئىچىگە  بەيتنىڭ  بولغان  ئۆيى  خۇدانىڭ  بولساق  »بىز  سۆزلەپ:  ماڭا  ئۇ  ئولتۇرغانىدى. 
سېنى  ئۇالر  چۈنكى  كۆرۈشەيلى،  تۇرۇپ  قويۇپ  ئېتىپ  دەرۋازىلىرىنى  بەيتنىڭ  كىرىپ، 
ئۇنىڭغا  دېدى.  11 مەن  كېلىدۇ«  ئۆلتۈرگىلى  سېنى  كېچىدە  دەرۋەقە  كېلىدۇ.  ئۆلتۈرگىلى 
قۇتقۇزماق  جان  كىشى  بىر  مەندەك  كېتەمدۇ؟  قېچىپ  ئادەم  بىر  »مەندەك  بېرىپ:  جاۋاب 
ئويلىسام،  مەن  دېدىم.  12 چۈنكى  كىرمەيمەن«  مەن  يوقسۇ،  كىرىۋاالمدۇ؟  بەيتكە  ئۈچۈن 
ئۇنى  ئۆزى  سانباالتنىڭ  بىلەن  توبىيا  بەلكى  بولماي،  ئەۋەتىلگەن  تەرىپىدىن  خۇدا  ئۆزى  ئۇ 
ئىجارىگە ئالغاچ، مېنى قورقۇتماق ئۈچۈن ماڭا قارشى مۇنداق پەيغەمبەرلىك قىلغان ئىكەن.  
13 دەرۋەقە ئۇالرنىڭ ئۆزى مېنىڭ قورقۇپ كېتىپ، بىر ئىش قىلىپ سېلىپ گۇناھقا چۈشۈپ 

ئۆزىگە  ئۇنىڭ  ئۈچۈن  قىلماق  بەدنام  مېنى  چىقىرىپ،  گەپ  يامان  توغرۇلۇق  مەن  قالسام، 
پۇل بەرگەن ئىكەن.  14 ئەي خۇدايىم، توبىيا بىلەن سانباالتنى يادىڭدا ساقالپ. ئەمەللىرىنى 
ئۆزىگە ياندۇرۇپ، نوئاديا دېگەن پەيغەمبەر خوتۇننىمۇ مېنى قورقۇتقان باشقا پەيغەمبەرلەرگە 
تەييار  يادىڭدىن چىقارماي قويغىن.  15 سېپىل بولسا ئەللىك ئىككى كۈن ئىچىدە  قوشۇپ، 
بولۇپ، ئېلۇل ئايىنىڭ يىگىرمە بەشىنچى كۈنى پۈتتى.  16 دۈشمەنلىرىمىزنىڭ ھەممىسى بۇنى 
ئاڭالپ، چۆرىمىزدىكى ھەممە تائىپىلەرنىڭ ئۆزى بۇنى كۆرگىنىدە ئۇالر ئۆزى ئۆز نەزىرىدە توال 
بولغىنىنى  تەرىپىدىن  ئۆزى خۇدايىمىزنىڭ  ئىشنىڭ  بۇ  بولسا  ئۇالر  كەتتى، چۈنكى  پەسلەپ 

ئۇقۇپ قالغانىدى.  
تەرىپىدىنمۇ  توبىيانىڭ  ئەۋەتىپ،  خەت  توال  توبىياغا  چوڭلىرى  يەھۇدانىڭ  كۈنلەردە  17 ئۇ 

ئۇالرغا خەتلەر ئەۋەتىلىپ تۇراتتى.  18 چۈنكى ئۇ ئۆزى ئاراخنىڭ ئوغلى شەكانيانىڭ كۈيئوغلى 
بولۇپ، يەھوخانان بولسا بەرەكيانىڭ ئوغلى مەشۇلالمنىڭ قىزىنى خوتۇنلۇققا ئالغىنى ئۈچۈن 
يەھۇدانىڭ ئىچىدىكى توال كىشىلەر قەسەم قىلىپ، ئۇنىڭ ئۆزى بىلەن ئەھدە باغالشقانىدى.  
19 بۇ سەۋەبتىن ئۇالر مېنىڭ ئالدىمدا ئۇنىڭ ياخشى گېپىنى قىلىپ، مېنىڭ سۆزۈمنى ئۇنىڭغا 

چۈشۈپ بېرەتتى. توبىيانىڭ ئۆزىمۇ مېنى قورقۇتماق ئۈچۈن خەتلەر ئەۋەتىپ تۇراتتى.  
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شەھەرنىڭ مۇھاپىزەت قىلىنىشى

دەرۋازىۋەنلەرنىڭ 7  قويۇلۇپ،  تىكلىنىپ  دەرۋازىلىرى  بولۇپ،  ياسىلىپ  ئۆزى  1 سېپىلنىڭ 

2 مەن  كېيىن،   تىكلەنگەندىن  توختىتىلىپ  الۋىيالر  ۋە  ئوقۇغۇچىالر  شېئىر  بىلەن  ئۆزى 
ئۆز بىرتۇغقىنىم خانانى بىلەن ئوردىنىڭ سەردارى بولغان خانانيانىڭ ئۆزىنى يېرۇسالېمنىڭ 
خۇدانىڭ  بولۇپ،  كىشى  ئىشەنچلىك  ئۆزى  كىشى  بۇ  چۈنكى  قويدۇم،  قويۇپ  ئۈستىگە 
قورقۇنچىسىدا تولىالردىن ئاشاتتى.  3 مەن ئۇالرغا سۆز قىلىپ: »يېرۇسالېمنىڭ دەرۋازىلىرى 
ۋاقىتتا  تۇرغان  تۇرۇپ  تېخى  دەرۋازىۋەن  تۇرۇپ،  ئېچىلماي  ئېگىزلەنگۈچىلىك  كۈن  بولسا 
يېرۇسالېمنىڭ  بولساڭالر  سىلەر  ئېتىلسۇن.  كىلتاڭلىرى  يېپىلىپ،  ئۆزى  قاناتلىرىنىڭ 
ئولتۇرغۇچىلىرىدىن مۇھاپىزەتچىلەر قويۇپ، ھەربىرىنى ئۆز جايىدا تۇرغۇزۇپ، ھەرقايسىسىنى 
ئۆز ئۆيىنىڭ ئالدىدا توختىتىپ قويۇڭالر« دېدىم.  4 شەھەر بولسا چوڭ ھەم كەڭرى بولغىنى 

بىلەن ئىچىدىكى خەلق كەم بولۇپ، ئۆيلىرى تېخى ياسالمىغانىدى.  

زەرۇبابەل بىلەن ئەسىرلىكتىن يېنىپ كېلگەنلەر

5 ئۇ ۋاقىت خۇدايىم مېنىڭ كۆڭلۈمگە: »سەن چوڭالرنىڭ ئۆزى بىلەن مەنسەپدارالر ۋە خەلقنى 

چىقىپ  ئاۋۋال  ئۆزى  سالسا،  خىيالنى  دېگەن  يازغىن«  نەسەبنامىسىنى  ئۇالرنىڭ  يىغىپ، 
يۇرتىدىن  كۆردۈمكى،  6 يەھۇدا  پۈتۈكلۈك  ئۇنىڭدا  تېپىپ،  نەسەبنامىسىنى  كەلگەنلەرنىڭ 
نەبۇكەدنەسەر پادىشاھنىڭ ھۆكۈمى بىلەن ئەسىر قىلىنىپ، ئەسىرلىككە كەلتۈرۈلۈپ، ئاندىن 
يېرۇسالېم بىلەن يەھۇداغا يېنىپ، ھەربىرى ئۆز شەھىرىگە كېلىپ،  7 زەرۇبابەل بىلەن يەشۇئا، 
بىلەن  بىلشان، مىسپېرەت  بىلەن  ناخامانى، موردىكاي  بىلەن  رائاميا  ئازاريا،  بىلەن  نەھەمىيا 

بىگۋاي، نەخۇم بىلەن بائانا دېگەنلەرگە قوشۇلۇپ يېنىپ كېلىپ،

 ئىسرائىل خەلقىدىن بولغان ئادەملەرنىڭ سانى مۇنداق ئىدى، يەنى  
8 پاروسنىڭ ئەۋالدلىرى بولسا ئىككى مىڭ بىر يۈز يەتمىش ئىككى كىشى بولۇپ،  

9 شېفاتيانىڭ ئەۋالدلىرى بولسا ئۈچ يۈز يەتمىش ئىككى كىشى ئىدى.  

10 ئاراخنىڭ ئەۋالدلىرى بولسا ئالتە يۈز ئەللىك ئىككى كىشى بولۇپ،  

11 يەشۇئا بىلەن يوئابنىڭ نەسلىدىن بولغان پاخەت موئابنىڭ ئەۋالدلىرى بولسا ئىككى مىڭ 

سەككىز يۈز ئون سەككىز كىشى ئىدى.  
12 ئېالمنىڭ ئەۋالدلىرى بولسا بىر مىڭ ئىككى يۈز ئەللىك تۆت كىشى بولۇپ،  

13 زاتتۇنىڭ ئەۋالدلىرى بولسا سەككىز يۈز قىرىق بەش كىشى ئىدى.  

14 زاككاينىڭ ئەۋالدلىرى بولسا يەتتە يۈز ئاتمىش كىشى بولۇپ،  

15 بىننۇئىنىڭ ئەۋالدلىرى بولسا ئالتە يۈز قىرىق سەككىز كىشى ئىدى.  

16 بېباينىڭ ئەۋالدلىرى بولسا ئالتە يۈز يىگىرمە سەككىز كىشى بولۇپ،  
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17 ئازگادنىڭ ئەۋالدلىرى بولسا ئىككى مىڭ ئۈچ يۈز يىگىرمە ئىككى كىشى ئىدى.  

18 ئادونىقامنىڭ ئەۋالدلىرى بولسا ئالتە يۈز ئاتمىش يەتتە كىشى بولۇپ،  

19 بىگۋاينىڭ ئەۋالدلىرى بولسا ئىككى مىڭ ئاتمىش يەتتە كىشى ئىدى.  

20 ئادىننىڭ ئەۋالدلىرى بولسا ئالتە يۈز ئەللىك بەش كىشى بولۇپ،  

21 خىزقىيانىڭ نەسلىدىن بولغان ئاتېرنىڭ ئەۋالدلىرى بولسا توقسان سەككىز كىشى ئىدى.  

22 خاشۇمنىڭ ئەۋالدلىرى بولسا ئۈچ يۈز يىگىرمە سەككىز كىشى بولۇپ،  

23 بېزاينىڭ ئەۋالدلىرى بولسا ئۈچ يۈز يىگىرمە تۆت كىشى ئىدى.  

24 خارىفنىڭ ئەۋالدلىرى بولسا بىر يۈز ئون ئىككى كىشى بولۇپ،  

25 گىبىيوننىڭ ئەۋالدلىرى بولسا توقسان بەش كىشى ئىدى.  

26 بەيتلەھەم بىلەن نەتوفانىڭ ئادەملىرى بولسا بىر يۈز سەكسەن سەككىز بولۇپ،  

27 ئاناتوتنىڭ ئادەملىرى بولسا بىر يۈز يىگىرمە سەككىز كىشى ئىدى.  

28 بەيت-ئازماۋەتنىڭ ئادەملىرى بولسا قىرىق ئىككى كىشى بولۇپ،  

29 قىريات-يېئارىم، كېفىرا ۋە بەئەروتنىڭ ئادەملىرى بولسا يەتتە يۈز قىرىق ئۈچ كىشى ئىدى.  

30 راما بىلەن گېبانىڭ ئادەملىرى بولسا ئالتە يۈز يىگىرمە بىر كىشى بولۇپ،  

31 مىكماسنىڭ ئادەملىرى بولسا بىر يۈز يىگىرمە ئىككى ئىدى.  

32 بەيتەل بىلەن ھاينىڭ ئادەملىرى بولسا بىر يۈز يىگىرمە ئۈچ كىشى بولۇپ،  

33 يەنە بىر نېبونىڭ ئادەملىرى بولسا ئەللىك ئىككى كىشى ئىدى.  

34 يەنە بىر ئېالمنىڭ ئەۋالدلىرى بولسا بىر مىڭ ئىككى يۈز ئەللىك تۆت كىشى بولۇپ،  

35 خارىمنىڭ ئەۋالدلىرى بولسا ئۈچ يۈز يىگىرمە كىشى ئىدى.  

36 يېرىخونىڭ ئەۋالدلىرى بولسا ئۈچ يۈز قىرىق بەش كىشى بولۇپ،  

37 لود، خادىد ۋە ئونونىڭ ئەۋالدلىرى بولسا يەتتە يۈز يىگىرمە بىر كىشى ئىدى.  

38 سەنائانىڭ ئەۋالدلىرى بولسا ئۈچ مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز كىشى ئىدى.  

39 كاھىنالرنىڭ سانى بولسا شۇ، يەنى

 يەشۇئانىڭ خانىدانىدىن بولغان يەدايانىڭ ئەۋالدلىرىنىڭ ئۆزى توققۇز يۈز يەتمىش ئۈچ كىشى 
بولۇپ،  

40 ئىممەرنىڭ ئەۋالدلىرىنىڭ ئۆزى بىر مىڭ ئەللىك ئىككى كىشى ئىدى.  

41 پاشخۇرنىڭ ئەۋالدلىرىنىڭ ئۆزى بىر مىڭ ئىككى يۈز قىرىق يەتتە كىشى بولۇپ،  

42 خارىمنىڭ ئەۋالدلىرىنىڭ ئۆزى بىر مىڭ ئون يەتتە كىشى ئىدى.  

43 الۋىيالرنىڭ سانى بولسا شۇ، يەنى

 ھوداۋيانىڭ نەسلىدىن بولغان قادمىيەلنىڭ خانىدانىدىن چىققان يەشۇئانىڭ ئەۋالدلىرىنىڭ 
ئۆزى يەتمىش تۆت كىشى بولۇپ،  
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44 ئۆزى شېئىر ئوقۇغۇچىالر بولۇپ،

 ئاسافنىڭ ئەۋالدلىرى بولغانالرنىڭ ئۆزى بىر يۈز قىرىق سەككىز كىشى ئىدى.  

45 ئۆزى دەرۋازا باققۇچىالر بولۇپ،

 شاللۇم بىلەن ئاتېر، تالمون بىلەن ئاققۇب، خاتىتا بىلەن شوباينىڭ ئەۋالدلىرى بولغانالرنىڭ 
ئۆزى بىر يۈز ئوتتۇز سەككىز كىشى ئىدى.  

46 بەيتنىڭ قۇللىرى بولسا

 زىخانىڭكى بىلەن خاسۇفا ۋە تاببائوتنىڭ ئەۋالدلىرى،  
47 قېروسنىڭكى بىلەن سىيا ۋە پادوننىڭ ئەۋالدلىرى،  

48 لەبانانىڭكى بىلەن خاگابا ۋە سالماينىڭ ئەۋالدلىرى،  

49 خاناننىڭكى بىلەن گىددەل ۋە گاخارنىڭ ئەۋالدلىرى،  

50 رېئايانىڭكى بىلەن رېزىن ۋە نىقودانىڭ ئەۋالدلىرى،  

51 گاززامنىڭكى بىلەن ئۇززا ۋە پاسېئاھنىڭ ئەۋالدلىرى،  

52 بەساينىڭكى بىلەن مېئۇنىم ۋە نەفۇشىسىمنىڭ ئەۋالدلىرى،  

53 باقبۇقنىڭكى بىلەن خاقۇفا ۋە خارخۇرنىڭ ئەۋالدلىرى،  

54 بازلىتنىڭكى بىلەن مەخىدا ۋە خارشانىڭ ئەۋالدلىرى،  

55 بارقوسنىڭكى بىلەن سىسېرا ۋە تېماھنىڭ ئەۋالدلىرى،  

56 نەزىياھنىڭكى بىلەن خاتىفانىڭ ئەۋالدلىرى بولغانالر ئىدى.  

57 سۇاليماننىڭ خىزمەتكارلىرىنىڭ نەسلى بولسا شۇ، يەنى

 سوتاينىڭكى بىلەن سوفەرەت ۋە پەرۇدانىڭ ئەۋالدلىرى،  
58 يائاالنىڭكى بىلەن دارقون ۋە گىددەلنىڭ ئەۋالدلىرى،  

59 شېفاتيا بىلەن خاتتىلنىڭ ئەۋالدلىرى، پوكەرەت-زەبايىم بىلەن ئاموننىڭ ئەۋالدلىرى بولۇپ،  

60 بەيتنىڭ ھەممە قۇللىرى بىلەن سۇاليماننىڭ خىزمەتكارلىرىنىڭ ئەۋالدلىرىنىڭ سانى بولسا 

ئۈچ يۈز توقسان ئىككى كىشى ئىدى.  

كېلىپ:  چىقىپ  ئىممەردىن  ۋە  ئاددون  بىلەن  كەرۇب  تەل-خارشادىن،  بىلەن  61 تەل-مېالخ 

»بىز ئىسرائىلدىنمۇ ئەمەسمۇ؟« دەپ بىلمەي، ئۆز خانىدان بىلەن نەسلىنى دەپ بېرەلمىگەن 
كىشىلەر بولسا شۇ، يەنى:  62 سانى ئالتە يۈز قىرىق ئىككى بولۇپ، دەاليانىڭ ئەۋالدلىرى بىلەن 

توبىيانىڭكى بىلەن نەقودانىڭ ئەۋالدلىرى بولغان كىشىلەر ئىدى.  
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63 كاھىنالرنىڭ ئىچىدە سانالغانالر بولسا شۇ، يەنى خابايانىڭكى بىلەن ھاقوزنىڭ ئەۋالدلىرى 

ۋە گىلىيادىي بولغان بارزىلالينىڭ قىزلىرىدىن خوتۇن ئېلىپ، ئۇالرنىڭ ئىسمى بىلەن ئاتالغان 
بارزىلالينىڭ ئەۋالدلىرى ئىدى.  

كاھىنلىقتىن  سانىلىپ،  نااليىق  تاپمىغاچ  ئىزدەپ  نەسەبنامىلىرىنى  ئۆزى  64 بۇالرنىڭ 

بىلەن  ئۇرىم  كاھىن  بىر  بولساڭالر  ئۇالرغا سۆزلەپ: »سىلەر  بولسا  چىقىرىلدى.  65 ۋالىي 
تۇمىمنى كۆتۈرۈپ قوپمىغۇچىلىك ھەممىدىن مۇقەددەس نەرسىلەردىن يېمەيسىلەر« دېدى.  

66 ھەممە جامائەتنىڭ سانى بولسا قىرىق ئىككى مىڭ ئۈچ يۈز ئاتمىش كىشى ئىدى.  

67 بۇنىڭدىن باشقا ئۇالرنىڭ يەتتە مىڭ ئۈچ يۈز ئوتتۇز يەتتە قۇل بىلەن دېدەكلىرىمۇ بولۇپ، 

ئىككى يۈز قىرىق بەش شېئىر ئوقۇغۇچى ئەر بىلەن خوتۇن كىشىلىرى ھەم بار ئىدى.  

68 ئۇالرنىڭ ئاتلىرى بولسا يەتتە يۈز ئوتتۇز ئالتە بولۇپ، قېچىرلىرى ئىككى يۈز قىرىق بەش 

دانە ئىدى. تۆگىلىرىنىڭ ئۆزى تۆت يۈز ئوتتۇز بەش دانە بولۇپ، ئالتە مىڭ يەتتە يۈز يىگىرمە 
دانە ئېشىكىمۇ بار ئىدى.  

69 خانىدانالرنىڭ بەزى چوڭلىرى ئىش ئۈچۈن ھەدىيە بېرىپ، ۋالىي بولسا خەزىنىگە سالماق 

ئۈچۈن بىر مىڭ ئالتۇن دراخما بىلەن ئەللىك قاچىنى بېرىپ، بەش يۈز ئوتتۇز دانە كاھىنلىق 
كۆينەكنىمۇ بەردى.  

70 خانىدانالرنىڭ بەزى چوڭلىرى ئىشنىڭ خەزىنىسىگە سالماق ئۈچۈن يىگىرمە مىڭ ئالتۇن 

دراخما بىلەن ئىككى يۈز مىنا كۈمۈشنى بەردى.  
71 قالغان خەلقنىڭ ھەدىيەلىرى بولسا يىگىرمە مىڭ ئالتۇن دراخما بىلەن ئىككى مىڭ مىنا 

كۈمۈش ۋە ئاتمىش يەتتە كاھىنلىق كۆينەك ئىدى.  
بىلەن  بەزىسى  خەلقنىڭ  ئوقۇغۇچىالر،  شېئىر  بىلەن  دەرۋازىۋەن  الۋىيالر،  بىلەن  72 كاھىنالر 

قالدى.  ئولتۇرۇپ  شەھەرلىرىدە  ئۆز  ھەممىسى  ئىسرائىلنىڭ  شۇنداقال  قۇللىرى،  بەيتنىڭ 
يەتتىنچى ئاي باشالنغاندا بەنى-ئىسرائىل ئۆز شەھەرلىرىدە ئولتۇرغانىدى.  

خۇدانىڭ قانۇن كىتابىدىن ئوقۇپ بېرىلىدۇ

ئالدىدىكى 8  دەرۋازىسىنىڭ  سۇ  بولۇپ،  جىسىمدەك  بىر  بولسا  ھەممىسى  1 خەلقنىڭ 

خۇداۋەندە  بىلەن  ۋاسىتىسى  »مۇسانىڭ  قىلىپ:  ئەرز  كاتىپ  ئەزرا  يىغىلىپ،  مەيداندا 
ئۈچۈن  2 بۇنىڭ  ئېيتتى.   دەپ  كەلتۈرگىن«  كىتابىنى  قانۇن  بەرگەن  بەنى-ئىسرائىلغا 
يەتتىنچى ئاينىڭ ئاۋۋالقى كۈنىدە ئەزرا كاھىن بار جامائەتنىڭ، يەنى ئەر ۋە خوتۇنالر ۋە ئۆزى 
ئىشىتكىنىنى پەملەيدىغانالرنىڭ ئالدىغا قانۇن كىتابىنى ئېلىپ كېلىپ،  3 سۇ دەرۋازىسىنىڭ 
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پەملەيدىغانالرنىڭ  ۋە  ئەر-خوتۇنالر  ئەتىگەندىن چۈشگىچە  ئۇنى  تۇرۇپ،  مەيداندا  ئالدىدىكى 
ئالدىدا ئوقۇپ بەردى. ھەممە خەلقنىڭ قۇالقلىرى بولسا قانۇن كىتابىنىڭ تەرىپىگە تىڭالپ 
چىقىپ  ئۈستىگە  مۇنبەرنىڭ  ياغاچ  ياسالغان  ئۈچۈن  ئىش  شۇ  ئۆزى  كاتىپ  4 ئەزرا  تۇردى.  
تۇرسا، ئۇنىڭ ئوڭ يېنىدا ماتىتيا، شېما، ئانايا، ئۇرىيا، خىلقىيا بىلەن مائاسېيا قوپۇپ تۇرۇپ، 
ئۇنىڭ چەپ يېنىدا پەدايا، مىشائەل، مالكىيا، خاشۇم، خاشباددانا، زەكاريا ۋە مەشۇلالم قوپۇپ 
تۇردى.  5 بۇ تەرىقىدە ئەزرا ھەممە خەلقنىڭ ئۈستىدە تۇرۇپ، پۈتۈن خەلقنىڭ ئالدىدا كىتابنى 

ئاچسا، خەلقنىڭ ھەممىسى ئورنىدىن قوپتى.  
6 ئەزرانىڭ ئۆزى: »ئۇلۇغ تەڭرى خۇداۋەندىگە ھەمدۇسانا بولسۇن« دېسە، خەلقنىڭ ھەممىسى 

قويۇپ  يەرگە  يۈزلىرىنى  ئېڭىشىپ،  بېرىپ،  جاۋاب  دەپ  ئامىن«  »ئامىن،  كۆتۈرۈپ  قول 
يەشۇئا،  تۇرغىنىدا  تۇرۇپ  جايىدا  ئۆزى  ھەربىرى  قىلدى.  7 خەلقنىڭ  سەجدە  خۇداۋەندىگە 
خانان  يوزاباد،  ئازاريا،  قېلىتا،  مائاسېيا،  ھودىيا،  شاببىتاي،  ئاققۇب،  يامىن،  شېرەبيا،  بانى، 
ۋە پەاليا دېگەنلەرنىڭ ئۆزى خەلققە قانۇننى پەملەتكىلى تۇرۇپ،  8 خۇدانىڭ قانۇن كىتابىدىن 
روشەن تەرىقىدە ئوقۇپ بېرىپ، مەنىسىنى بايان قىلىپ، ئۇالرغا ئوقۇپ بەرگىنىنى ئۇقتۇرۇپ 
قويدى.  9 ۋالىي بولغان نەھەمىيا بىلەن ئەزرا كاھىن ۋە خەلققە تەلىم بېرىپ تۇرغان الۋىيالر 
خەلققە  ھەممە  ئۈچۈن  يىغالشقىنى  ئاڭالپ  سۆزىنى  قانۇننىڭ  ھەممىسى  خەلقنىڭ  بولسا 
بولۇپ  غەمكىن  بولغاچ  كۈنى  مۇقەددەس  خۇداۋەندىنىڭ  تەڭرىڭالر  ئۆزى  كۈن  »بۇ  سۆزلەپ: 
يىغلىماڭالر« دېدى.  10 ئاندىن ئۇالرغا يەنە سۆزلەپ: »سىلەر بېرىپ، ئوبدان تائام يەپ، شېرىن 
شاراب ئىچىپ، ئۆزىگە بىر نېمە تەييار قىاللمىغان كىشىگە ھەدىيە ئەۋەتىڭالر، چۈنكى بۇ كۈن 
ئۆزى خۇداۋەندىمىزنىڭ مۇقەددەس كۈنىدۇر. غەمكىن بولماڭالر، چۈنكى خۇداۋەندىدە شادلىق 
خاتىرجەم  خەلقنى  ھەممە  بولسا  دېدى.  11 الۋىيالر  بولىدۇ«  كۈچۈڭالر  سىلەرنىڭ  قىلىش 
دېدى.  12 ئۇ  بولماڭالر«  تۇرۇپ، غەمكىن  بولغاچ جىم  قىلدۇرۇپ: »بۇ كۈن مۇقەددەس كۈن 
قىلىشتى،  خۇشلۇق  ئەۋەتىپ،  ھەدىيەلەر  يەپ-ئىچىپ،  بېرىپ،  ھەممىسى  خەلقنىڭ  ۋاقىت 
چۈنكى ئۇالر بولسا ئۇالرنىڭ ئۆزىگە ئېيتىلغان سۆزنى كۆڭلىگە ئالغانىدى.  13 ئەتىسى ھەممە 
خەلقنىڭ خانىدانلىرىنىڭ چوڭلىرى بىلەن كاھىنالر ۋە الۋىيالرنىڭ ئۆزى، قانۇننىڭ سۆزىنى 

ئوبدانراق ئۇقايلى دەپ، ئەزرا كاتىپنىڭ قېشىغا يىغىلدى.  

سايىۋەن ھېيتى ئۆتكۈزۈلىدۇ

»بەنى- ئۆزىدە:  قانۇنىنىڭ  بۇيرۇغان  بىلەن  ۋاسىتىسى  مۇسانىڭ  خۇداۋەندىنىڭ  14 ئۇالر 

ئولتۇرۇپ،  15 ئۆزىنىڭ  ئىچىدە  سايىۋەننىڭ  ھېيتىدا  ئاينىڭ  يەتتىنچى  بولسا  ئىسرائىل 
ھەممە شەھىرى بىلەن يېرۇسالېمدا ئېالن قىلىپ جارقىراپ: › تاغقا چىقىپ زەيتۇن شاخلىرى، 
يوپۇرماقلىق  زىچ  ۋە  شاخلىرى  خورما  شاخلىرى،  دەرىخىنىڭ  ھاداس  شاخلىرى،  زەيتۇن  ياۋا 
دەپ  ياسالسۇن‹  سايىۋەن  مۇۋاپىق  پۈتۈلگەنگە  كېلىپ،  ئېلىپ  شاخلىرىنى  دەرەخنىڭ 
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ئېيتسۇن« دېگەن سۆزنى پۈتۈكلۈك تاپتى.  16 ئۇ ۋاقىت خەلق چىقىپ، مۇنداق نەرسىلەرنى 
ئېلىپ كېلىپ، ھەربىرى ئۆزى ئۈچۈن ئۆگزىسىنىڭ ئۈستىدە، ھويلىسىنىڭ ئىچىدە، خۇدانىڭ 
مەيدانىدا  دەرۋازىسىنىڭ  ئەفرائىم  بىلەن  مەيدانى  دەرۋازىسىنىڭ  سۇ  ھويلىسىدا،  بەيتىنىڭ 

سايىۋەن تىكتى.  
17 ئەسىرلىكتىن يېنىپ كەلگەن جامائەتنىڭ ھەممىسى سايىۋەنلەر تىكىپ، بۇ سايىۋەنلەرنىڭ 

مۇنداق  كۈنگىچە  ئۇ  تارتىپ  كۈنلىرىدىن  يەشۇئانىڭ  ئوغلى  نۇننىڭ  ئولتۇرۇشتى.  ئىچىدە 
ئىشنى قىلمىغاچ ناھايىتى چوڭ خۇشلۇق بولغانىدى.  18 ئاۋۋالقى كۈندىن تارتىپ ئاخىرقى 
ھېيت  كۈنگىچە  يەتتە  بولسا  ئۇالر  ئوقۇالتتى.  كىتابى  قانۇن  خۇدانىڭ  كۈنلۈكى  كۈنگىچە 

قىلىپ، قانۇنغا مۇۋاپىق سەككىزىنچى كۈنىدە بىر مۇقەددەس يىغىلىشنى قىلدى.  

خەلقنىڭ روزا تۇتۇپ گۇناھىنى تونۇشى

1 لېكىن مەزكۇر ئاينىڭ يىگىرمە تۆتىنچى كۈنى بەنى-ئىسرائىل يىغىلىپ، روزا تۇتۇپ، 9 

پاالس كىيىپ بېشىغا توپا چېچىپ،  2 ئىسرائىلنىڭ نەسلى بولسا، ھەممە بىگانىلەردىن 
ئايرىلىپ، ئۆز گۇناھلىرى بىلەن ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ خاتالىرىنى ئىقرار قىلغىلى قوپۇپ تۇرۇپ،  
ئۆز  ھەربىرى  ئوقۇلغىنىدا  كىتابى  قانۇن  خۇداۋەندىنىڭ  تەڭرىسى  بىرىدە  تۆتتىن  3 كۈننىڭ 

تەڭرىسى  قىلىپ،  ئىقرار  گۇناھلىرىنى  ئۆز  بىرىدە  تۆتتىن  يەنە  كۈننىڭ  تۇرۇپ،  ئۆرە  جايىدا 
بۇننى  شېبانيا،  بىلەن  قادمىيەل  بانى،  بىلەن  4 يەشۇئا  تۇردى.   قىلىپ  سەجدە  خۇداۋەندىگە 
بىلەن شېرەبيا، بانى بىلەن كەنانى بولسا الۋىيالرنىڭ پەلەمپەينىڭ ئۈستىدە تۇرۇپ، تەڭرىسى 
خۇداۋەندىگە ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن دۇئا قىلدى.  5 ئۇ ۋاقىت يەشۇئا بىلەن قادمىيەل، بانى بىلەن 
خاشابنىيا، شېرەبيا بىلەن ھودىيا، شېبانيا بىلەن پەتاخيا دېگەن الۋىيالرنىڭ ئۆزى ئېيتتىكى: 
»قوپۇپ، تەڭرىڭالر خۇداۋەندىگە ئەبەدىلئەبەدكىچە ھەمدۇسانا ئېيتىپ ئېيتىڭالركى: › ھەممە 

ھەمد بىلەن مەدھىيىدىن ئېگىز بولغان شەرەپلىك ئىسمىڭغا ھەمدۇسانا بولغاي.  

6 يېگانە سەن خۇداۋەندىدۇرسەن، سەن ئاسمانالرنىڭ ئۆزىنى دەرۋەقە ئاسمانالرنىڭ ئاسمانىنى 

يۇلتۇزلىرىنىڭ ھەممىسى بىلەن قوشۇپ ئاپىرىدە قىلىپ، يەرنىڭ ئۆزى بىلەن ئۇنىڭ يۈزىدىكى 
پۈتۈن بارلىقىنى يارىتىپ، دېڭىزالر بىلەن ئىچىدىكى پۈتۈن بارلىقىنى پەيدا قىلىپ، ھەممىسىنى 

مۇھاپىزەت قىلغۇچى سەندۇرسەن. ئاسماننىڭ قوشۇنى بولسا ساڭا سەجدە قىلىدۇ.  
7 سەن ئابرامنى ئىلغاپ، ئۇنى كالدانىيالرنىڭ زېمىنىدىكى ئۇردىن چىقىرىپ ئۇنى ئىبراھىم 

دەپ ئاتىغان رەب خۇدا بولۇپ،  
»سېنىڭ  باغالپ:  ئەھدە  بىلەن  ئۇنىڭ  تاپقاچ  مەزمۇت  ئىماندا  ئالدىڭدا  كۆڭلىنى  8 ئۇنىڭ 

پەرىززىيلەرنىڭكىنى،  بىلەن  ئامورىي  يۇرتىنى،  خىتتىيالرنىڭ  بىلەن  قانائانىي  نەسلىڭگە 
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يەبۇسىي بىلەن گىرگاشىيالرنىڭكىنى بېرىپ، ئۇالرغا ئاتا قىلىمەن« دەپ ۋەدە قىلىپ، ئۆزۈڭ 
ئادىل بولغاچ سۆزۈڭنى بەجا كەلتۈردۈڭ.  

بويىدا  دېڭىزنىڭ  قىزىل  كۆرۈپ،  تەڭلىكنى  تارتقان  مىسىردا  ئاتا-بوۋىلىرىمىزنىڭ  9 سەن 

قىلغان پەريادىنى ئاڭلىدىڭ.  
10 سەن بولساڭ فىرەۋن بىلەن خىزمەتكارلىرىنىڭ ھەممىسى ۋە يۇرتىدىكى ھەممە خەلقىنىڭ 

ئۈستىگە ئاالمەت بىلەن مۆجىزە كۆرسەتتىڭ، چۈنكى سەن ئۆزۈڭ بۇالرنىڭ ئۇالرنىڭ ئۈستىگە 
يوغانلىق قىلغىنىنى بىلىپ، مۇنداق قىلىپ، بۇ كۈندىكىدەك ئۆزۈڭگە بىر نام پەيدا قىلدىڭ.  
شۇنداقكى،  بۆلدىڭ.  ھەسسىگە  ئىككى  دېڭىزنى  ئالدىدا  ئۇالرنىڭ  بولساڭ  سەن  11 دەرۋەقە 

ئۇالرنى  لېكىن  كەتتى.  ئۆتۈپ  ماڭغاندەك  يەردە  قۇرۇق  ئوتتۇرىسىدا  دېڭىزنىڭ  ئۇالر 
قوغلىغۇچىالرنىڭ ئۆزىنى جۇشقۇن سۇالرغا تاش تاشلىغاندەك چوڭقۇرغا تاشلىۋەتتىڭ.  

12 سەن ئۆزۈڭ كۈندۈزى بۇلۇت تۈۋرۈكىدە، كېچىسى ئوت تۈۋرۈكىدە بولۇپ، ئۇالرنىڭ ماڭغان 

يولىدا ئۇالرنى يېتەكلىدىڭ.  
13 سەن سىناي تېغىغا چۈشۈپ، ئاسمان تەرىپىدىن ئۇالرغا سۆز قىلىپ، توغرا ئەھكام بىلەن 

راست قانۇن بېرىپ، ياخشى بەلگىلىمىلەر بىلەن ئەمرلەرنى ئاتا قىلىپ،  
14 مۇقەددەس شاباتىڭ توغرىسىدا ئۇالرغا بىلدۈرۈپ، بەندەڭ مۇسانىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ئۇالرغا 

ئەمر بىلەن بەلگىلىمىلەر ۋە قانۇننى بەردىڭ.  
15 ئۇالر ئاچ قالسا، سەن ئاسماندىن ئۇالرغا نان بېرىپ، ئۇالر ئۇسساپ قالسا، قورام تاشتىن 

يۇرتقا  قىلغان  ۋەدە  بەرگىلى  سىلەرگە  كۆتۈرۈپ  قول  »ئۆزۈم  بېرىپ:  چىقىرىپ  سۇ  ئۇالرغا 
بېرىپ، ئۇنى ئىگىلىۋېلىڭالر« دەپ ئۇالرغا بۇيرۇدۇڭ.  

16 لېكىن ئاتا-بوۋىلىرىمىزنىڭ ئۆزى يوغانلىق قىلىپ، گەدەنلىرىنى قاتۇرۇپ، بۇيرۇقلىرىڭغا 

قۇالق سالماي تۇرۇپ،  
گەدەنلىرىنى  قىلماي  يادمۇ  مۆجىزىلىرىڭنى  كۆرسەتكەن  ئۇالرغا  ئۇنىماي،  17 ئاڭلىغىلى 

سەردارنى  بىر  ئۆزىگە  قىلىپ،  قاتتىق  بوينى  ئۈچۈن  يانماق  يەنە  قۇللۇققا  قاتۇرۇۋېلىپ، 
تىكلىسىمۇ، سەن ئۆزۈڭ ئەپۇ قىلگىلى تەييار تۇرۇپ، رەھىمدىل بولۇپ، غەزىپى كەچ، شەپقىتى 

كەڭرى بىر خۇدا بولغاچ ئۇالرنى تاشلىۋەتمىدىڭ.  
مىسىردىن  »سېنى  قىلىپ:  تەييار  موزاينى  قۇيما  بىر  ئۈچۈن  ئۆزى  ئۇالر  باشقا  18 بۇنىڭدىن 

ئېيتىشىپ چوڭ كۇپۇر ئىشالرنى قىلسىمۇ،   چىقىرىپ كەلگەن خۇدايىڭ ئۆزى شۇدۇر« دەپ 
19 سەن ئۆز چوڭ مەرھەمىتىڭگە قاراپ ئۇالرنى چۆلدە تاشلىۋەتمىدىڭ. بۇلۇت تۈۋرۈكى بولسا 

كۈندۈزى ئۇالردىن ئايرىلماي يېتەكلەپ، ئوت تۈۋرۈكىنىڭ ئۆزى ئۇالردىن ئايرىلماي، ماڭىدىغان 
يولىدا ئۇالرغا يورۇقلۇق بېرىپ تۇردى.  

ئېغىزلىرىدىن  بېرىپ،  ئۇالرغا  روھۇڭنى  ياخشى  ئۆز  ئۈچۈن  بەرمەك  تەلىم  ئۇالرغا  20 سەن 

ماننانى توختىتىۋەتمەي، ئۇسساپ قالسا، سۇ بېرىپ،  
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21 قىرىق يىل داۋامىدا باياۋاندا ئۇالرغا پەرۋىش قىلىپ تۇرغىنىڭ ئۈچۈن ئۇالرنىڭ كەمچىلىكى 

بولماي، ئېگىنلىرى كونىرىپ قالماي، پۇتلىرىمۇ ئىششىمىدى.  
22 بۇنىڭدىن باشقا سەن ئۇالرغا يۇرتالر بىلەن خەلقلەرنى بېرىپ، باشقا-باشقا تەرەپتە ھەسسە 

بەردىڭ. شۇنداقكى، ئۇالر بولسا سىخوننىڭ يۇرتىنى، يەنى خېشبون پادىشاھىنىڭ يۇرتى بىلەن 
باشان پادىشاھى ئوگنىڭ يۇرتىنى ئىگىلىدى.  

23 سەن بولساڭ ئۇالرنىڭ ئەۋالدىنى ئاسماننىڭ يۇلتۇزلىرىدەك ئاۋۇتۇپ، سەن ئاتا-بوۋىلىرىغا 

»ئاندا بېرىپ ئىگىلىۋالىسىلەر« دەپ ئېيتقان يۇرتنىڭ ئۆزىگە ئۇالرنى ئېلىپ كەلدىڭ.  
يۇرتنىڭ  ئالدىدا  ئۇالرنىڭ  سەن  ئالسا،  يۇرتنى  كېلىپ،  ئەۋالدلىرى  ئۇالرنىڭ  تەرىقىدە  24 بۇ 

يۇرت  قوشۇپ  بىلەن  پادىشاھلىرى  قىلىپ،  مەغلۇپ  قانائانىيالرنى  بولغان  ئولتۇرغۇچىسى 
خەلقىنىڭ ئۆزىنى خالىغىنىدەك قىلسۇن دەپ، ئۇالرنىڭ قولىغا تاپشۇرۇپ بەردىڭ.  

25 ئۇالر بولسا مەھكەم شەھەرلىرىنىڭ ئۆزى بىلەن بىر ھوسۇللۇق يۇرتنى ئىگىلەپ، ھەر ياخشى 

نەرسىدىن تولۇقلۇق ئۆيلەر بىلەن كوالنغان قۇدۇقالر، ئۈزۈمزارلىق، زەيتۇنلۇق ۋە نۇرغۇن مېۋىلىك 
دەرەخلەرگە ئىگە بولۇۋېلىپ، يەپ تويۇپ سېمىز بولۇپ، كەڭرى نېمىتىڭدىن سۆيۈنۈپ تۇردى.  

26 شۇنداق بولسىمۇ، ئۇالر ئاسىيلىق قىلىپ ساڭا زىت قوپۇپ، قانۇنۇڭنى ئارقىسىغا تاشالپ، 

ئۇالرنىڭ ئۆزىنى سېنىڭ تەرىپىڭگە ياندۇرماق ئۈچۈن ئۇالرغا نەسىھەت قىلغان پەيغەمبەرلەرنى 
ئۆلتۈرۈپ، چوڭ كۇپۇر ئىشالرنى قىالتتى.  

تاپشۇرۇپ  قولىغا  دۈشمەنلىرىنىڭ  قىلغان  زۇلۇم  ئۆزىگە  ئۇالرنىڭ  سەن  سەۋەبتىن  27 بۇ 

ئاڭالپ،  تەرىپىدىن  ئاسمان  سەن  قىلسا،  پەرياد  ساڭا  ۋاقتىدا  تەڭلىك  ئۆزى  ئۇالر  بەردىڭ. 
ئۇالرنى  دەپ،  قۇتقۇزسۇن  قولىدىن  دۈشمەنلىرىنىڭ  ئۇالرنى  مۇۋاپىق  مەرھەمىتىڭگە  چوڭ 

قۇتقۇزىدىغان كىشىلەرنى ئەۋەتتىڭ.  
28 ئەمما ئۇالر ئارام تاپسا، كۆز ئالدىڭدا يەنە يامانلىق قىلغىلى باشلىغاچ، ئۇالرنىڭ ئۈستىگە 

سەلتەنەت قىلسۇن دەپ، ئۇالرنى دۈشمەنلىرىنىڭ قولىغا تاپشۇرۇپ بەردىڭ. لېكىن ئۇالر يەنە 
ساڭا پەرياد قىلسا، سەن ئاسمان تەرىپىدىن ئاڭالپ، ئۆز مەرھەمىتىڭگە مۇۋاپىق ئۇالرنى توال 

مەرتىۋە قۇتقۇزۇپ،  
29 ئۇالرغا تەنبىھ بېرىپ، قانۇنۇڭنىڭ تەرىپىگە ياندۇرغىلى خااليتتىڭ. ئەمما ئۇالر يوغانلىق 

قىلىپ، بۇيرۇقلىرىڭغا قۇالق سالماي تۇردى. ئەھكاملىرىڭغا ئەمەل قىلغان كىشى ئۇالرنىڭ 
كەينىگە  قىلىپ،  گۇناھ  قارشى  ئەھكاملىرىڭغا  بۇ  بولسىمۇ،  ياشايدىغان  بىلەن  ۋاسىتىسى 

تارتىۋېلىپ، بويۇنلىرىنى قاتۇرۇپ، ئاڭلىغىلى ئۇنىمايتتى.  
ئەۋەتىپ،  روھۇڭنى  ئۆز  تۇرۇپ،  قىلىپ  سەۋر-تاقەت  ئۇالرغا  يىل  توال  بولساڭ  30 سەن 

ئۇنىمىغاچ  ئاڭلىغىلى  تۇرساڭمۇ،  بېرىپ  تەنبىھ  ئۇالرغا  بىلەن  ۋاسىتىسى  پەيغەمبەرلەرنىڭ 
ئۇالرنى يات خەلقلەرنىڭ قولىغا تاپشۇرۇپ بەردىڭ.  

31 لېكىن مەرھەمىتىڭ چوڭ بولغاچ ئۇالرنى تامامەن يوقىتىۋەتمەي، رەھىمدىل مېھرىبانلىق 

خۇدا بولۇپ تۇرغاچ ئۇالرنى تاشلىمىدىڭ.  
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32 ئەمدى، ئەي ھەيۋەتلىك، قۇدرەتلىك بولغان ئۇلۇغ تەڭرى، ئەي ئەھدە بىلەن مەرھەمەتنى 

ساقلىغۇچى خۇدايىمىز، ئاسسۇر پادىشاھلىرىنىڭ كۈنلىرىدىن تارتىپ بۇ كۈنگىچە بىز بىلەن 
بىلەن  پەيغەمبەر  ئۈستىگە،  كاھىنلىرىمىزنىڭ  بىلەن  ئەمىر  ئۈستىگە،  پادىشاھلىرىمىزنىڭ 
تەڭلىكنىڭ  كەلگەن  ئۈستىگە  قوۋمىڭنىڭ  پۈتۈن  شۇنداقال  ئۈستىگە،  ئاتا-بوۋىلىرىمىزنىڭ 

ھەممىسى ساڭا سەل كۆرۈنمىسۇن.  
سەن  توغرىسىدا  بۇنىڭ  بولسىمۇ،  كەلگەن  ئۈستىمىزگە  بىزنىڭ  ھەممىسى  33 بۇنىڭ 

ئادىلدۇرسەن، چۈنكى سەن راستلىق بىلەن ئىش قىلغان بولساڭمۇ بىز يامانلىق قىلدۇق.  
سېنىڭ  بولسا،  ئاتا-بوۋىلىرىمىز  بىلەن  كاھىنلىرىمىز  ئەمىرلىرىمىز،  بىلەن  34 پادىشاھلىرىم 

بىلەن  بۇيرۇق  ئەۋەتكەن  ئۈستىگە  ئۇالرنىڭ  سەن  قىلماي،  ئەمەل  مۇۋاپىق  قانۇنۇڭگە 
تەنبىھلەرگە قۇالق سالماي،  

بەرگەن كەڭرى  ئۇالرغا  تۇرۇپ، سەن  نېمىتىڭدە  بەرگەن چوڭ  ئۇالرغا  يۇرتىدا سېنىڭ  35 ئۆز 

ھوسۇللۇق يۇرتتا ئولتۇرۇپ، ساڭا ئىبادەت قىلماي، ئۆز يامان ئىشلىرىدىن يانمىغانىدى.  
36 مانا بىز بولساق بۇ كۈنلەردە قۇل بولۇپ قالدۇق. سەن ئۇنىڭ مېۋىسى بىلەن ھوسۇلىدىن 

يېسۇن دەپ، ئاتا-بوۋىلىرىمىزغا بەرگەن يۇرتنىڭ ئۆزىدە قۇل بولۇپ قالدۇق.  
37 بۇ يۇرت بولسا سەن بىزنىڭ گۇناھلىرىمىز ئۈچۈن ئۈستىمىزگە قويۇپ قويغان پادىشاھالرغا 

ئۆز كەڭرى ھوسۇلىنى بېرىپ تۇرىدۇ. بۇالر بولسا ھەم بەدەنلىرىمىزگە، ھەم چارۋا مېلىمىزغا 
چۈشۈپ  تەڭلىككە  بىر  چوڭ  مۇنداق  بولساق  بىز  قىلىدۇ.  خالىغىنىنى  بولۇۋېلىپ،  ئىگە 

قالدۇق‹ دەپ ئېيتىڭالر« دېدى.  

 ئەھدىگە مۆھۈر باسقانالر ۋە ئەھدىنىڭ مەزمۇنى

ئەمىرلىرىمىز 10  خەتلىۋېلىپ،  باغالپ  ئەھدە  بىر  چىڭ  بىز  ئۈچۈن  ئىشالر  ھەممە  1 بۇ 

مۆھۈر  خەتكە  2 مەزكۇر  باستى.   مۆھۈر  ئۇنىڭغا  كاھىنلىرىمىز  ۋە  الۋىيالر  بىلەن 
باسقانالر بولسا خاكاليانىڭ ئوغلى نەھەمىيا ۋالىي بىلەن زىدقىيا،  3 سەرايا، ئازاريا ۋە يەرەمىيا،  
4 پاشخۇر، ئاماريا ۋە مالكىيا،  5 خاتتۇش، شېبانيا ۋە ماللۇك،  6 خارىم، مەرىموت ۋە ئوباديا،  

7 دانىيال، گىننىتون ۋە بارۇخ،  8 مەشۇلالم، ئابىيا ۋە مىيامىن،  9 مائازيا، بىلگاي ۋە شەمايا 

دېگەن كاھىنالر ئىدى.  
10 بۇنىڭدىن باشقا الۋىيالردىن بولغان يەشۇئا بەن-ئازانيا بىلەن خېنادادنىڭ ئەۋالدىدىن بولغان 

بىنۇيى ۋە قادمىيەلنىڭ ئۆزى،  11 ئاندىن بۇالرنىڭ بۇرادەرلىرى بولغان شېبانيا، ھودىيا، قېلىتا، 
پەاليا ۋە خانان،  12 مىكا، رەخوب ۋە خەشابيا،  13 زاككۇر، شېرەبيا ۋە شېبانيا،  14 ھودىيا، بانى 

ۋە بەنىنۇ دېگەنلەر ئىدى.
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ۋە  زاتتۇ  ئېالم،  پاخەت-موئاب،  پاروس،  بولغان  سەردارلىرى  خەلقنىڭ  باشقا  15 بۇنىڭدىن 

بانى،  16 بۇننى، ئازگاد ۋە بېباي،  17 ئادونىيا، بىگۋاي ۋە ئادىن،  18 ئاتېر، خىزقىيا ۋە ئاززۇر،  
19 ھودىيا، خاشۇم ۋە بېزاي،  20 خارىف، ئاناتوت ۋە نېباي،  21 ماگپىياش، مەشۇلالم ۋە خېزىر،  

22 مەشېزابەل، سادوق ۋە ياددۇئا،  23 پېالتيا، خانان ۋە ئانايا،  24 ھوشىيا، خانانيا ۋە خاششۇب،  

25 ھالوخەش، پىلخا ۋە شوبەك،  26 رېخۇم، خاشابنا ۋە مائاسېيا،  27 ئاخىيا، خانان ۋە ئانان،  

28 ماللۇك، خارىم ۋە بائانا دېگەنلەر ئىدى.  

29 قالغان قوۋم بىلەن كاھىنالر ۋە الۋىيالر بولسا، دەرۋازىۋەنلەر، شېئىر ئوقۇغۇچىالر ۋە بەيتنىڭ 

خەلقلىرىدىن  يۇرتتىكى  يېنىپ،  تەرىپىگە  قانۇنىنىڭ  خۇدانىڭ  شۇنىڭدەك  بولسا،  قۇللىرى 
ئايرىلىپ ئولتۇرغان كىشىلەرنىڭ ھەممىسى، خاھى خوتۇنلىرى بولسۇن، خاھى ئوغۇل-قىزلىرى 
بولسۇن، ئەقىل-پەم تاپقانالرنىڭ ھەممىسى بولسا،  30 ئۆز ئۇلۇغلىرى بولغان بۇرادەرلىرىگە 
قوشۇلۇپ، قەسەم قىلىپ ئانت ئىچتىكى: »بىز بولساق خۇدانىڭ مۇسانىڭ ۋاسىتىسى بىلەن 
بېرىلىپ خۇدا تەرىپىدىن كەلگەن قانۇنىغا ئەمەل قىلىپ، رەب خۇداۋەندىمىزنىڭ ھەممە ئەمر، 
پەرمان ۋە بەلگىلىمىلەرگە توغرا ئەمەل قىاليلى.  31 قىزلىرىمىز بولسا ئۇالرنى بىگانە خەلقلەرگە 

بەرمەي، ئۇالرنىڭ قىزلىرىنىمۇ ئوغۇللىرىمىزغا خوتۇن قىلىپ بەرمەيلى.  
32 بىگانىلەر شابات كۈنىدە ساتقىلى نەرسىلەر ياكى ھەر خىل يېگۈلۈك كەلتۈرسە، شابات كۈنى 

ۋە يا ھېيت كۈنىدە ئۇالردىنمۇ ئالمايلى. ھەر يەتتىنچى يىلنى ئازادلىق يىلىدەك تۇتۇپ ھەر 
قەرزدىن ئۆتەيلى.  

33 بۇنىڭدىن باشقا ھەر يىلنىڭ ئۆزىدە خۇدايىمىزنىڭ ئۆيىدىكى خىزمەت ئۈچۈن بىر شېقەلنىڭ 

تەقدىم  توختاتتۇق.  34 شۇنداقكى،  قىلىپ  پەرز  ئۈستىمىزگە  دەپ،  بېرەيلى  بىرىنى  ئۈچتىن 
نان بىلەن ھەر كۈنكى يېگۈلۈك قۇربانلىقى ئۈچۈن، ھەر كۈنكى كۆيدۈرمە قۇربانلىق بىلەن 
ھېيتالرنىڭكى  بىلەن  قۇربانلىقى  ئايالردىكى  يېڭى  ئۈچۈن،  قۇربانلىقى  كۈنلىرىدىكى  شابات 
ئۈچۈن، شۈكۈر قۇربانلىقى بىلەن ئىسرائىلنىڭ كاپارىتى ئۈچۈن قىلىنىدىغان قۇربانلىقى ۋە 

خۇدايىمىزنىڭ ئۆيىدىكى ھەر ئىش ئۈچۈن شۇنى بەرمەكچى بولدۇق.  
تاشالپ  بولسۇن چەك  بولسۇن، خاھى خەلق  الۋىيالر  كاھىنالر، خاھى  بىز، خاھى  35 ئاندىن 

قانداق يىلدىن يىلغا تايىن ۋاقىتالرنىڭ ئىچىدە ئۆز خانىدانلىرىمىزغا قاراپ ئوتۇن قۇربانلىقىنى 
قانۇندا پۈتۈلگەندەك تەڭرىمىز خۇداۋەندىنىڭ قۇربانگاھىدا كۆيدۈرمەك ئۈچۈن خۇدايىمىزنىڭ 

ئۆيىگە كەلتۈرۈپ،  
مېۋىسىنىڭ  ھەممە  دەرەخنىڭ  خىل  ھەر  بىلەن  ھوسۇلى  تۇنجى  زىرائىتىمىزنىڭ  يىل  36 ھەر 

تۇنجى ھوسۇلىنى خۇداۋەندىنىڭ ئۆيىگە ئېلىپ كېلەيلى.  37 شۇنداق ھەم قانۇندا پۈتۈلگەندەك 
تۇنجى ئوغۇللىرىمىزنىڭ ئۆزى بىلەن چارۋا ماللىرىمىزنىڭ تۇنجىلىرىنى ئېلىپ كېلىپ، خاھى 
كالىلىرىمىزنىڭ تۇنجىلىرى بولسۇن، خاھى قويلىرىمىزنىڭكى بولسۇن ھەممىسى تەڭرىمىزنىڭ 

ئۆيىگە كەلتۈرۈپ، خۇدايىمىزنىڭ ئۆيىدە خىزمەت قىلىپ تۇرغان كاھىنالرغا تاپشۇرۇپ،  
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38 ئۇنىمىزنىڭ يېڭىلىقى بىلەن پۇالڭالتما قۇربانلىقىمىزنىڭ يېڭىلىقى ۋە ھەر خىل دەرەخنىڭ 

ھەر خىل مېۋىسىنىڭكى ۋە شاراب بىلەن ياغنىڭكىنى تەڭرىمىزنىڭ ئۆيىگە ئېلىپ كېلىپ، 
الۋىيالرغا  ئۈلۈشىنى  بىر  ئوندىن  ھوسۇلنىڭ  چىققان  يېرىمىزدىن  تاپشۇرۇپ،  كاھىنالرغا 
تېرىساق،  يەرنى  ئولتۇرۇپ  شەھەردە  ھەرقايسى  بىز  ئۆزى  الۋىيالرنىڭ  چۈنكى  بېرەيلى، 
ھوسۇلنىڭ ئوندىن بىر ئۈلۈشىنى ئالسۇن.  39 الۋىيالر ئوندىن بىر ئۈلۈشنى يىغسا، ھارۇننىڭ 
ئەۋالدىدىن بولغان بىر كاھىن الۋىيالر بىلەن بىللە تۇرۇپ، الۋىيالرنىڭ ئۆزىمۇ تاپقان ئوندىن بىر 
ئۈلۈشنىڭ ئوندىن بىرىنى تەڭرىمىزنىڭ ئۆيىدىكى خەزىنىلەرنىڭ خانىلىرىغا ئېلىپ كەلسۇن.  
40 چۈنكى خاھى قالغان بەنى-ئىسرائىل بولسۇن، خاھى الۋىينىڭ ئەۋالدلىرى بولسۇن بۇالر 

ئاشلىق، شاراب ۋە ياغدىن بولغان ھەدىيەلىرىنى مۇقەددەس خانىنىڭ قاچىلىرى ئاندا بولۇپ 
كاھىنالرنىڭ ئۆزى بىلەن دەرۋازىۋەنلەر ۋە شېئىر ئوقۇغۇچىالر بار خانىالرغا كەلتۈرۈشى كېرەك. 

بىز بولساق خۇدايىمىزنىڭ ئۆيىنى ئۇنتۇماي تۇرۇپ، شۇنداق قىلماقچى بولدۇق«.  

خەلقنىڭ يېرۇسالېم ۋە باشقا شەھەرلەردە ماكان تۇتۇشى

1 خەلقنىڭ مەنسەپدارلىرى بولسا يېرۇسالېمدا ئولتۇردى. لېكىن خەلقنىڭ قالغانلىرى: 11 

»ھەر ئونىنچى ئادەم مۇقەددەس شەھەر بولغان يېرۇسالېمدا ئولتۇرۇپ، ئوننىڭ توققۇزى 
خاھىشى  ئۆز  كىشىلەر  قايسى  2 ئەمما  تاشلىدى.   چەك  دەپ  ئولتۇرسۇن«  شەھەرلەردە  باشقا 
3 يەھۇدانىڭ  داڭلىدى.   خەلق  ھەممىسىنى  ئۇالرنىڭ  ئۇنىسا،  ئولتۇرغىلى  يېرۇسالېمدا  بىلەن 
خاھى  بولسۇن،  ئىسرائىلىيالر  ئاۋام  خاھى  ئۆزى،  ئولتۇرغۇچىالرنىڭ  ئاندا  بولسا  شەھەرلىرى 
كاھىن، خاھى الۋىيالر بولسۇن، خاھى بەيتنىڭ قۇللىرى، خاھى سۇاليماننىڭ خىزمەتكارلىرىنىڭ 
ئىدى.  ئولتۇراقلىق  ھەسسىسىدە  مىراس  ئۆزىنىڭ  شەھىرىدە  ئۆز  ھەربىرى  بولسۇن،  ئەۋالدى 
ئەمما يۇرتنىڭ چوڭلىرى بولۇپ يېرۇسالېمدا ئولتۇرغۇچىالرنىڭ بايانى بولسا:  4 بەنى-يەھۇدانىڭ 
بەنى-يەھۇدانىڭ  بولغاچ،  ئولتۇراقلىق  يېرۇسالېمدا  بەزىسى  بەنى-بەنيامىننىڭ  بىلەن  بەزىسى 
بەن- بەن-ئۇززىيا  ئاتايا  بولغان  ئەۋالدلىرىدىن  پەرەزنىڭ  ئۆزى  ئولتۇرغانالرنىڭ  ئاندا  ئىچىدىن 
بەن-كولخوزە  بەن-بارۇخ  مائاسېيا  5 بىلەن  بەن-ماھاالالئەل   بەن-شېفاتيا  بەن-ئاماريا  زەكاريا 
بەن-خازايا بەن-ئادايا بەن-يويارىب بەن-زەكاريا بەن-شىلونى ئىدى.  6 يېرۇسالېمدا ئولتۇراقلىق 

بەنى-پەزەرنىڭ ھەممىسى بولسا تۆت يۈز ئاتمىش سەككىز پالۋان كىشى ئىدى.  
7 بەنى-بەنيامىننىڭ ئىچىدىن ئاندا ئولتۇرغۇچىالرنىڭ ئۆزى بولسا ساللۇ بەن-مەشۇلالم بەن-

يوئەد بەن-پەدايا بەن-قواليا بەن-مائاسېيا بەن-ئىتىيەل بەن-يەشايا ئىدى.  8 ئۇنىڭدىن باشقا 
گابباي بىلەن سالاليمۇ بولۇپ، ھەممىسى توققۇز يۈز يىگىرمە سەككىز كىشى ئىدى.  

ئوغلى  ھاسەنۇئانىڭ  بولۇپ،  ھاكىم  ئۈستىگە  ئۇالرنىڭ  بولسا  يوئېل  ئوغلى  9 زىكرىنىڭ 

يەھۇدانىڭ ئۆزى شەھەرنىڭ نائىب ھاكىمى ئىدى.  
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ياكىن   بىلەن  يەدايا  ئوغلى  يويارىبنىڭ  بولسا  ئولتۇرغۇچىالر  ئاندا  ئىچىدىن  10 كاھىنالرنىڭ 

بەن-سادوق  بەن-مەشۇلالم  بەن-خىلقىيا  سەرايا  تۇرغان  ئۈستىگە  بەيتىنىڭ  خۇدانىڭ  11 ۋە 

سەككىز  تۇرغان  ئىشلەپ  بەيتتە  بولۇپ،  12 ئۇالرنىڭ  دېگەنلەر  بەن-ئاخىتۇب  بەن-مەرايوت 
بەن-پەاليا  بەن-يەروخام  ئادايا  باشقا  بۇالردىن  ئىدى.  بار  بۇرادەرلىرىمۇ  ئىككى  يىگىرمە  يۈز 
بولۇپ،  بۇرادەرلىرى  ئۇنىڭ  بەن-مالكىيا  13 بىلەن  بەن-پاشخۇر  بەن-زەكاريا  بەن-ئامزى 
خانىدانلىرىنىڭ چوڭلىرى بولغان ئىككى يۈز قىرىق ئىككى كىشىمۇ بار ئىدى. بۇالردىن باشقا 
ئۇنىڭ  ئۆزى  14 بىلەن  بەن-ئىممەرنىڭ  بەن-مەشىللېموت  بەن-ئاخزاي  بەن-ئازارەل  ئاماشاي 
كۈچلۈك بۇرادەرلىرى بولغان بىر يۈز يىگىرمە سەككىز كىشى بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئۈستىدىكى 

سەردارى زابدىيەل بەن-گېدولىممۇ بار ئىدى.  
15 الۋىيالرنىڭ ئىچىدىن ئاندا ئولتۇرغۇچىالر بولسا شەمايا بەن-خاششۇب بەن-ئازرىقام بەن-

خەۋەر  ئىشالردىن  تاشقىرىدىكى  بەيتىنىڭ  خۇدانىڭ  ئۆزى  16 بىلەن  بەن-بۇننىنىڭ  خېسابيا 
ئېلىپ الۋىيالرنىڭ چوڭلىرىدىن بولغان شاببىتاي بىلەن يوزاباد دېگەنلەر ئىدى.  17 بۇالردىن 
باشقا شېئىر ئوقۇغۇچىالرنىڭ چوڭى بولۇپ ئىبادەتتە مەدھىيىنى باشلىغۇچى بولغان ماتتانيا 
ئىككىنچىسى  ئىچىدە  بۇرادەرلىرىنىڭ  ئۆز  ئۇنىڭ  بىلەن  بەن-ئاساف  بەن-زابدى  بەن-مىكا 
ئىدى.  18 مۇقەددەس  بار  بەن-يەدۇتۇنمۇ  بەن-گاالل  بەن-شامۇئا  ئابدا  ۋە  باقبۇقيا  بولغان 

شەھىرىدىكى الۋىيالرنىڭ ھەممىسى ئىككى يۈز سەكسەن ئىككى كىشى ئىدى.  
بىلەن  ئۆزى  بولغانالرنىڭ  ساقلىغۇچى  دەرۋازىالرنى  ئاتىلىپ،  دەپ  تالمون  بىلەن  19 ئاققۇب 

ئۇالرنىڭ بۇرادەرلىرى بولسا بىر يۈز يەتمىش ئىككى كىشى ئىدى.  
باشقا شەھەرلىرىدە  يەھۇدانىڭ ھەممە  بولسا  يا الۋىي  ۋە  بولسا كاھىن  ئىسرائىل  20 قالغان 

تۇرۇپ، ھەربىرى ئۆز مىراس ھەسسىسىدە ئولتۇراقلىق ئىدى.  
21 لېكىن بەيتنىڭ قۇللىرىنىڭ ئۆزى ئوفەلدە ئولتۇراقلىق بولۇپ، زىخا بىلەن گىشپا بولسا 

بەيتنىڭ قۇللىرىنىڭ ئۈستىدە تۇردى.  
22 ئاسافنىڭ ئەۋالدىدىن چىقىپ شېئىر ئوقۇغۇچىالردىن بولغان ئۇززى بەن-بانى بەن-خېسابيا 

خۇدانىڭ  تۇرۇپ،  ئۈستىدە  الۋىيالرنىڭ  يېرۇسالېمدىكى  ئۆزى  بەن-مىكانىڭ  بەن-ماتتانيا 
بەيتىدىكى ئىشالرنى باقاتتى.  23 چۈنكى پادىشاھ ئۆزى الۋىيالر توغرىسىدا ھۆكۈم چىقىرىپ، 

شېئىر ئوقۇغۇچىالر ئۈچۈن كۈنلۈك بېرىلىدىغان ئاشلىقنى توختىتىپ بۇيرۇغانىدى.  
24 ئەمما خەلق بىلەن تۇتاش ھەر نە ئىش بولسا يەھۇدانىڭ ئوغلى زېراھنىڭ ئەۋالدىدىن بولۇپ 

پادىشاھنىڭ ۋەكىلى بولۇپ تۇرغان مەشېزابەل بەن-پەتاخيانىڭ قولىدا ئىدى.  

يەرلەردە ئولتۇرۇپ،  تەۋە بولغان  بىلەن بۇالرغا  بەزىسى كەنتلەرنىڭ ئۆزى  25 بەنى-يەھۇدانىڭ 

قىريات-ئاربا بىلەن ئۇنىڭغا تەۋە بولغان يەرلەردە، دىبون بىلەن ئۇنىڭغا تەۋە بولغان يەرلەردە، 
ۋە  موالدا  يەشۇئا،  ئۇالر  باشقا  ئولتۇردى.  26 بۇنىڭدىن  كەنتلىرىدە  ئۇنىڭ  بىلەن  يەقابزىيەل 
كەنتلىرىدە،  28 زىقالغ،  ئۇنىڭ  ۋە  بەرشېبا  يەرلەردە،  27 خازار-شۇئال،  دېگەن  بەيت-پېلەت 
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مەكونا ۋە ئۇنىڭ كەنتلىرىدە،  29 ئەن-رىممون، زورا ۋە يارمۇتتا،  30 زانوئاھ بىلەن ئادۇلالم ۋە 
ئۇنىڭ كەنتلىرىدە، الكىش بىلەن ئۇنىڭ تەئەللۇق يەرلىرىدە، ئازېقا بىلەن ئۇنىڭ كەنتلىرىدە 

ئولتۇرۇپ، بەرشېبادىن تارتىپ ھىننوم ۋادىسىغىچە چېدىر تىككەنىدى.  
31 بەنى-بەنيامىن بولسا گېبادىن باشالپ، مىكماس بىلەن ئايا، بەيتەل بىلەن ئۇنىڭ كەنتلىرىگە 

ۋە  زېبويىم  ۋە گىتتايىمدا،  34 خادىد،  راما  ئانانيادا  33 خازور،  ۋە  نوب  يېيىلىپ،  32 ئاناتوت، 
نەبالالتتا،  35 لود بىلەن ئونو ۋە ھۈنەرۋەنلەرنىڭ ۋادىسىدا ئولتۇراقلىق ئىدى.  

36 يەھۇدادا ئولتۇرغان الۋىيالرنىڭ بەزىسى بەنيامىنغا قوشۇلۇپ كەتكەنىدى.  

زەرۇبابەل بىلەن يېنىپ كېلگەن كاھىن بىلەن الۋىيالر

1 شائالتىيەلنىڭ ئوغلى زەرۇبابەل بىلەن يەشۇئاغا قوشۇلۇپ چىقىپ كەلگەن كاھىنالر 12 

بىلەن الۋىيالر بولسا شۇ، يەنى سەرايا، يەرەمىيا ۋە ئەزرا،  2 ئاماريا، ماللۇك ۋە خاتتۇش،  
بىلگا،   ۋە  مائاديا  5 مىيامىن،  ئابىيا،   ۋە  گىننىتو  4 ئىددو،  مەرىموت،   ۋە  رېخۇم  3 شەكانيا، 

6 شەمايا، يويارىب ۋە يەدايا،  7 ساللۇ بىلەن ئاموق، خىلقىيا بىلەن يەدايا ئىدى. بۇالرنىڭ ئۆزى 

يەشۇئانىڭ كۈنلىرىدە كاھىنالر بىلەن ئۆز بۇرادەرلىرىنىڭ چوڭلىرى ئىدى.  
8 الۋىيالر بولسا شۇ، يەنى يەشۇئا بىلەن بىنۇيى، قادمىيەل بىلەن شېرەبيا، يەھۇدانىڭ ئۆزى بىلەن 

ئۆز بۇرادەرلىرىگە قوشۇلۇپ مەدھىيە ئوقۇشنىڭ ئۈستىدە تۇرغان ماتتانيا ئىدى.  9 بۇنىڭدىن باشقا 
ئۇتتۇرىدا تۇرۇپ، ئۇالرنىڭ ئۆزى بىلەن نۆۋەتلىشىپ ئىش تۇتىدىغان باقبۇقيا بىلەن ئۇننى دېگەن 
بۇرادەرلىرىمۇ بار ئىدى.  10 يەشۇئادىن يوياقىم تۆرەلدى، يوياقىمدىن ئەلياشىب تۆرەلدى، ئەلياشىبتىن 

يويادا تۆرەلدى.  11 يويادادىن يوناتان تۆرەلدى، يوناتاندىن ياددۇئا تۆرەلدى.  
12 يوياقىمنىڭ كۈنلىرىدە كاھىنالرنىڭ خانىدانلىرىغا باش بولغان كىشىلەر شۇ، يەنى سەرايانىڭ 

ئاماريانىڭكىگە  مەشۇلالم،  خانانيا،  13 ئەزرانىڭكىگە  يەرەمىيانىڭكىگە  مەرايا،  خانىدانىغا 
يۈسۈپ،  15 خارىمنىڭكىگە  شېبانيانىڭكىگە  يوناتان،  يەھوخانان،  14 ماللۇقنىڭكىگە 
مەشۇلالم،   گىننىتوننىڭكىگە  زەكاريا،  خەلقاي،  16 ئىددونىڭكىگە  مەرايوتنىڭكىگە  ئادنا، 
پىلتاي،  18 بىلگانىڭكىگە  موئاديانىڭكىگە  بىلەن  مىنيامىن  زىكرى،  17 ئابىيانىڭكىگە 

ئۇززى،   يەدايانىڭكىگە  ماتتەناي،  يەھوناتان،  19 يويارىبنىڭكىگە  شەمايانىڭكىگە  شامۇئا، 
يەدايانىڭ  خەشابيا،  ئەبەر،  21 خىلقىيانىڭكىگە  ئاموقنىڭكىگە  قالالي،  20 سالالينىڭكىگە 

خانىدانىغا نەتانەل باش ئىدى.  
22 ئەلياشىب، يويادا، يوخانان ۋە ياددۇئانىڭ كۈنلىرىدە الۋىيالرنىڭ خانىدانلىرىغا باش بولغان 

كىشىلەرنىڭ ئۆزى خەتلىنىپ، پارس پادىشاھى دارىيۇسنىڭ سەلتەنىتىنىڭ ۋاقتىدا كاھىنالرمۇ 
كىتابقا يېزىلغانىدى.  23 بەنى-الۋىينىڭ خانىدانلىرىغا باش بولغانالرنىڭ ئۆزى ئەلياشىبنىڭ 

ئوغلى يوخاناننىڭ كۈنلىرىگىچە تارىخ كىتابىغا يېزىلىپ كەلگەنىدى.  
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24 الۋىيالرنىڭ باشلىرى بولسا خەشابيا بىلەن شېرەبيا، قادمىيەلنىڭ ئوغلى يەشۇئانىڭ ئۆزى 

بىلەن  ئۆزى  ئۇالرنىڭ  بۇيرۇغىنىدەك  داۋۇد  ئادىمى  خۇدانىڭ  تۇرۇپ  ئۇتتۇرىدا  ئۇالرنىڭ  بىلەن 
نۆۋەتلىشىپ مەدھىيە ئوقۇيدىغان بۇرادەرلىرى ئىدى.  25 بۇالردىن باشقا دەرۋازىالرنىڭ يېنىدىكى 
خەزىنىلەردىن خەۋەر ئېلىپ، دەرۋازىۋەنلەر بولغان ماتتانيا بىلەن باقبۇقيا، ئوباديا بىلەن مەشۇلالم، 
تالمون بىلەن ئاققۇب دېگەنلەر بار ئىدى.  26 بۇالر بولسا يوياقىم بەن-يەشۇئا بەن-يوساداقنىڭ 

كۈنلىرىدە ياشاپ، نەھەمىيا ۋالىي بىلەن ئەزرا كاھىننىڭ ۋاقتىدا ھايات ئىدى.  

يېرۇسالېمنىڭ سېپىلىنى خۇداغا ئاتاش

تۇرغان  ئۆزى  الۋىيالرنىڭ  كەلسە،  ۋاقىت  ئۈچۈن  ئاتاش  خۇداغا  سېپىلى  27 يېرۇسالېمنىڭ 

ھېيتىنى  ئاتاش  بىلەن  ئوقۇش  مەدھىيە  بولۇشۇپ  خۇش  »ئەمدى  ئىزدىلىپ:  جايىدىن  ھەر 
كەلتۈرۈلدى.   يېرۇسالېمغا  دەپ،  چېلىشايلى«  چاڭ  ۋە  تانبۇر  بىلەن  جاڭجاڭ  تۇتۇشۇپ، 
بىلەن  يۇرت  چۆرىسىدىكى  يېرۇسالېمنىڭ  ئوغۇللىرى  ئوقۇغۇچىالرنىڭ  شېئىر  ۋاقىت  28 ئۇ 

نەتوفاتىيالرنىڭ كەنتلىرىدىن يىغىلىپ،  29 بەيت-گىلگال بىلەن گېبا ۋە ئازماۋەتگە تەئەللۇق 
يېرۇسالېمنىڭ  ئۆزى  ئوقۇغۇچىالرنىڭ  شېئىر  چۈنكى  كەلدى،  يىغىلىپ  يەرلىرىدىن  بولغان 
چۆرىسىدە ئۆزىگە كەنتلەر ياسىغانىدى.  30 كاھىنالر بىلەن الۋىيالر بولسا ئۆزىنى مۇقەددەس 

قىلغاندىن كېيىن خەلقنىڭ ئۆزى بىلەن دەرۋازىالر ۋە سېپىلنى مۇقەددەس قىلدى.  
مەدھىيە  كېيىن  چىقارغاندىن  ئۈستىگە  سېپىلنىڭ  چوڭلىرىنى  يەھۇدانىڭ  31 مەن 

ئوقۇغۇچىالردىن ئىككى چوڭ ئەترەتنى راستالپ قويدۇم. بىر ئەترەت بولسا سېپىلنىڭ ئۈستىدە 
ئوڭ تەرەپكە مېڭىپ، قىغ دەرۋازىسىغىچە باردى.  32 ئۇالرنىڭ كەينىدىن ھوشىئايانىڭ ئۆزى 
مەشۇلالم،  34 يەھۇدا  ۋە  ئەزرا  سانى،  33 ئازاريا،  يېرىم  چوڭلىرىنىڭ  يېرۇسالېمنىڭ  بىلەن 
كاھىن  بىرنەچچە  يۈرگەن  كۆتۈرۈپ  كاناي  يەرەمىيا،  35 ۋە  بىلەن  شەمايا  بەنيامىن،  بىلەن 
بەن-ئاسافنىڭ  بەن-زاككۇر  بەن-مىكايا  بەن-ماتتانيا  بەن-شەمايا  بەن-يوناتان  زەكاريا  بىلەن 
ئۆزى  36 ۋە ئۇنىڭ بۇرادەرلىرى بولۇپ خۇدانىڭ ئادىمى داۋۇدنىڭ نەغمىلىرىنى كۆتۈرۈپ يۈرۈپ 
شەمايا، ئازارەل، مىالالي، گىالالي، مائاي، نەتانەل، يەھۇدا ۋە خانانى دېگەنلەر ئۇالرغا ئەگىشىپ 
دەرۋازىسىنىڭ  بۇالق  بولسا  ئۆزى ماڭدى.  37 ئۇالر  ئەزرا كاتىپنىڭ  ئالدىدا  ئۇالرنىڭ  يۈرۈپ، 
ئۈستىدىن ئۇتتۇر مېڭىپ، داۋۇدنىڭ شەھىرىنىڭ پەلەمپىيىگە چىقىپ، داۋۇدنىڭ ئوردىسىنىڭ 

ئۈستىدىكى ئېگىز تامدىن ئۆتۈپ، شەرق تەرىپىدىكى سۇ دەرۋازىسىغىچە باردى.  
بىلەن  ئۆزۈم  مەن  ئۆزىگە  ئەترەتنىڭ  ئوقۇيدىغان  مەدھىيە  تۇرغان  مېڭىپ  تەرەپكە  38 باشقا 

چىقىپ  بىلەن  مۇنارى  تونۇر  يۈرۈپ،  ئۈستىدە  سېپىلنىڭ  ئەگىشىپ،  سانى  يېرىم  خەلقنىڭ 
بېلىق  ۋە  دەرۋازا  كونا  بىلەن  دەرۋازىسى  بېرىپ،  39 ئەفرائىم  سېپىلگىچە  كەڭ  يۈرۈپ، 
قوي  ئۆتۈپ،  مۇنارىدىن  مېيا  بىلەن  مۇنارى  خانانەئەل  يۈرۈپ،  ئۈستىدىن  دەرۋازىسىنىڭ 

دەرۋازىسىغىچە مېڭىپ، زىندان دەرۋازىسىغا بېرىپ توختىدۇق.  
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قوشۇلۇپ  ماڭا  ئۆزۈم  مەن  بىلەن  ئەترەت  ئىككى  ئوقۇيدىغان  مەدھىيە  كېيىن  40 ئاندىن 

بولۇپ،  41 ئېلياقىم،  داخىل  بەيتىگە  خۇدانىڭ  ئۆزى  بولغانالرنىڭ  سانى  يېرىم  چوڭالرنىڭ 
كاناي  قوشۇلۇپ،  دېگەنلەرمۇ  خانانيا  ۋە  زەكاريا  ئەليوئېناي،  مىكايا،  مىنيامىن،  مائاسېيا، 
كۆتۈرۈپ كىرىپ،  42 ئۇالردىن باشقا مائاسېيا بىلەن شەمايا، ئېلىئازار بىلەن ئۇززى، يەھوخانان 
بىلەن مالكىيا، ئېالم بىلەن ئېزەر دېگەنلەر ھەم داخىل بولدى. ئۇ ۋاقىت شېئىر ئوقۇغۇچىالرنىڭ 

ئۆزى يىزراخيا دېگەن باشالمچىسىغا ئەگىشىپ، شېئىر ئوقۇغىلى تۇردى.  
خۇشلۇق  چوڭ  ئۇالرغا  خۇدا  ئۆتكۈزۈپ،  قۇربانلىقالرنى  چوڭ  خەلق  ئۆزىدە  كۈننىڭ  43 ئۇ 

بەرگەچ شادلىق قىلىپ، خوتۇنالر بىلەن بالىالرمۇ خۇش بولدى. شۇنداقكى، يېرۇسالېمنىڭ بۇ 
خۇشلۇقى يىراققا ئاڭالندى.  

خەلقنىڭ الۋايالرغا كۈنلۈك ھەسسىسىنى بېرىپ تۇرۇشى

قويۇلىدىغان  ئۈلۈشنى  بىر  ئوندىن  ۋە  ھوسۇل  تۇنجى  بىلەن  ھەدىيە  ئۆزىدە  كۈننىڭ  44 ئۇ 

ئېتىزلىقلىرىدىن  شەھەرنىڭ  بولسا  بۇالر  توختىتىلدى.  ئادەملەر  ئۈستىگە  خەزىنىلەرنىڭ 
كاھىنالر بىلەن الۋىيالرغا تېگىدىغان ھەسسىلەرنى ئاندا يىغىشقا قويۇلدى. چۈنكى كاھىنالر 
خۇشلۇق  چوڭ  ئىچىدە  يەھۇدانىڭ  ئۈچۈن  باشلىغىنى  خىزمىتىنى  ئۆز  الۋىيالر  بىلەن 
ئىشلىرىدىن  پاكالش  بىلەن  ئىشلىرى  ئىبادەت  تەڭرىسىنىڭ  بولسا  بولغانىدى.  45 بۇالر 
ئوغلى  ئۇنىڭ  بىلەن  داۋۇد  دەرۋازىۋەنلەرمۇ  بىلەن  ئوقۇغۇچىالر  شېئىر  تۇرۇپ،  ئېلىپ  خەۋەر 
سۇاليماننىڭ بۇيرۇغىنىدەك ئۆز ئىشىنى قىالتتى.  46 چۈنكى قەدىمكى زاماندىن تارتىپ داۋۇد 
بىلەن ئاسافنىڭ كۈنلىرىدە شېئىر ئوقۇغۇچىالرنىڭ باشالمچىلىرى بولۇپ، خۇداغا ھەمدۇسانا 
ئىسرائىلنىڭ  كۈنلىرىدە  نەھەمىيانىڭ  بىلەن  ئوقۇالتتى.  47 زەرۇبابەل  شېئىر  ئېيتىلىپ 
ھەممىسى شېئىر ئوقۇغۇچىالر بىلەن دەرۋازىۋەنلەرنىڭ كۈنلۈك ھەسسىسىنى ھەر كۈنى بېرىپ 
تۇرۇپ، الۋىيالرغا ئاتالغىنىنى بېرەتتى. الۋىيالرمۇ ھارۇننىڭ ئەۋالدلىرىغا ئاتالغىنى بېرەتتى.  

نەھەمىيا خۇدانىڭ تەۋرات قانۇنى ئۈچۈن غەيرەت قىلىدۇ

»ھېچبىر 13  ئاڭلىتىلسا:  ئوقۇلۇپ  خەلققە  كىتابى  مۇسانىڭ  ئۆزىدە  كۈننىڭ  1 ئۇ 

ئاممونىي بىلەن موئابىي كىشى ھەرگىز خۇدانىڭ جامائىتىگە كىرمىسۇن.  2 چۈنكى 
ئۈستىگە  ئۇالرنىڭ  بەلكى  ئالدىغا چىقماي،  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  ئېلىپ،  نان  بىلەن  بۇالر سۇ 
لەنەتنى  بۇ  ئۆزى  تەڭرىمىز  لېكىن  ئالغانىدى.  ئىجارىگە  بىلئامنى  ئۈچۈن  ئوقۇتماق  لەنەت 
بەرىكەتكە ئايالندۇردى« دېگەن سۆز ئۇنىڭ ئىچىدە يېزىقلىق چىقىپ قالدى.  3 ئۇالر قانۇننى 

ئاڭلىغىنىدا ھەممە ئارىالش يات كىشىنى ئىسرائىلنىڭ ئىچىدىن چىقىرىۋەتتى.  
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تۇرۇپ،  ئۈستىدە  خەزىنىسىنىڭ  بەيتىنىڭ  تەڭرىمىزنىڭ  ئىلگىرى  ۋاقىتتىن  بىر  4 لېكىن 

بىلەن  قۇربانلىقى  يېگۈلۈك  بولسا،  5 ئىلگىرى  كاھىن  ئەلياشىب  بولغان  تۇغقان  توبىياغا 
دەرۋازىۋەنلەرگە  ۋە  ئوقۇغۇچىالر  شېئىر  بىلەن  الۋىيالر  قويۇلۇپ،  قاچىالر  ۋە  مەستىكى 
بېرىلىدىغان بۇغداي، شاراب ۋە ياغنىڭ ئوندىن بىر ئۈلۈشى ئاندا يىغىلىپ، كاھىنالرغا تەگكەن 

ھەدىيەلەر قويۇلىدىغان جاينىڭ ئۆزىدە توبىياغا چوڭ بىر ھۇجرىنى راستالپ بەرگەنىدى.  
پادىشاھى  بابىل  بولسام  مەن  چۈنكى  ئىدىم،  يوق  ئۆزىدە  كۈنلەرنىڭ  ئۇ  مەن  6 لېكىن 

ئارتاخشاستانىڭ سەلتەنىتىنىڭ ئوتتۇز ئىككىنچى يىلىدا پادىشاھنىڭ قېشىغا يېنىپ كەتكەن 
ئىدىم. ئەمما بىرنەچچە ۋاقىتتىن كېيىن پادىشاھتىن رۇخسەت ئېلىپ،  7 يېرۇسالېمغا كەلسەم، 
بەرگىنى  راستالپ  ھۇجرا  بىر  ھويلىسىدا  بەيتىنىڭ  خۇدانىڭ  ئۈچۈن  توبىيا  ئەلياشىبنىڭ 
بىلەن قانداق يامانلىق قىلغىنىنى ئۇقۇپ قالدىم.  8 بۇ ئىش ئۆزى ماڭا توال يامان كۆرۈنگەچ 
تاشلىۋېتىپ،  9 ھۇجرىالرنى  تاشقىرىغا  ھۇجرىنىڭ  ئەسۋابلىرىنى  ئۆي  ھەممە  توبىيانىڭ 
پاكىزلىتىپ، خۇدانىڭ بەيتىنىڭ قاچىلىرى بىلەن يېگۈلۈك قۇربانلىقى ۋە مەستىكىنى ئاندا 

ياندۇرۇپ كەلتۈرۈپ قويدۇردۇم.  
10 ئۇقۇپ باقسام، الۋىيالرنىڭ تەگكەن ھەسسىسى بېرىلمىگەچ خىزمەتتە تۇرغان الۋىيالر بىلەن 

شېئىر ئوقۇغۇچىالرنىڭ ھەربىرى ئۆزى ئېتىزلىقىغا قېچىپ كەتكەن ئىكەن.  11 بۇ سەۋەبتىن 
مەن ۋالىيالرنى ئەيىبكە بۇيرۇپ: »نېمە ئۈچۈن خۇدانىڭ ئۆيى تاشلىنىپ قالدى« دەپ ئېيتىپ، 
ئۇالرنى يىغىپ، ئۆز جايىدا توختىتىپ قويدۇم.  12 ئۇ ۋاقىت يەھۇدانىڭ ھەممىسى بۇغداي، 
تاپشۇردى.  13 ئاندىن  ئېلىپ كېلىپ، خەزىنىلەرگە  ئۈلۈشىنى  بىر  ئوندىن  ياغنىڭ  ۋە  شاراب 
كېيىن مەن شېلەميا كاھىننىڭ ئۆزى بىلەن سادوق كاتىپ ۋە الۋىيالردىن بولغان پەدايانىڭ 
ئۆزىنى خەزىنىلەرنىڭ ئۈستىگە توختىتىپ قويۇپ، خانان بەن-زاككۇر بەن-ماتتانيانى ئۇالرغا 
ھەسسە  بۇرادەرلىرىگە  بولۇپ،  كىشىلەر  ئىشەنچلىك  بولسا  بۇالر  چۈنكى  قويدۇم.  يانداپ 

ئۈلەشتۈرۈش ئۇالرنىڭ ۋەزىپىسى ئىدى.  
14 بۇنىڭ ئۈچۈن، ئەي خۇدايىم، مېنى ياد قىلىپ، ئۆز تەڭرىمنىڭ ئۆيى بىلەن ئۇنىڭ رەسىملىرى 

توغرىسىدا قىلغان ياخشى ئىشلىرىمنى ئۇنتۇمىغىن.  

15 ئۇ ۋاقىتتا قاراپ باقسام، ئۇالرنىڭ شاباتنىڭ ئۆزىدە سىققۇچتا ئۈزۈم دەسسەپ، ئېشەكلەرگە 

ھەر  بىلەن  ئەنجۈر  ئۈزۈم،  بىلەن  شاراب  كۈنىدىمۇ  شابات  كەلتۈرۈپ،  ئۆيگە  ئارتىپ  ئاشلىق 
خىل يۈكلەرنى يېرۇسالېمغا ئېلىپ كەلگىنىنى كۆرۈپ، قايسى ۋاقىت بۇ يېگۈلۈك نەرسىلەرنى 
ساتسا، ئۇالرنى ئەيىبلەتتىم.  16 ئاندا ئولتۇراقلىق تىرىيالرمۇ بېلىق بىلەن ھەر خىل نەرسىلەرنى 
كەلتۈرۈپ، شابات كۈنىدە يېرۇسالېمنىڭ ئۆزىدە يەھۇدانىڭ خەلقىگە ساتاتتى.  17 بۇنىڭ ئۈچۈن 
قىلىپ،  ئىشنى  سەت  مۇنداق  ئۈچۈن  »نېمە  بۇيرۇپ:  ئەيىبكە  چوڭلىرىنى  يەھۇدانىڭ  مەن 
شابات كۈنىنى بىھۆرمەت قىلدىڭالر؟  18 ئاتا-بوۋىلىرىڭالر مۇنداق قىلغىنى ئۈچۈن خۇدا بىز 
شابات  سىلەر  ئەمدى  ئەمەسمۇ؟  كەلتۈردى  باالنى  ھەممە  بۇ  ئۈستىگە  شەھەرنىڭ  بۇ  بىلەن 
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كۈنىنى بىھۆرمەت قىلىپ، ئىسرائىلنىڭ ئۈستىگە تېخى چوڭ غەزەپ كەلتۈرىسىلەرمۇ؟« دەپ 
ئېيتتىم.  

بولغىلى  قاراڭغۇ  دەرۋازىلىرىدا  يېرۇسالېمنىڭ  باشلىنىپ،  كېچىسى  شاباتنىڭ  19 »قاچانكى 

تۇرسا، دەرۋازىالر ئېتىلسۇن« دەپ بۇيرۇپ ئېيتىپ: »شاباتنىڭ ئۆزى ئۆتۈپ بولماستا ئۇالرنى 
ئاچماڭالر« دەپ ئۇالرغا بۇيرۇق بېرىپ: »شابات كۈنىدە ھېچبىر يۈك كىرگۈزۈلمىسۇن« دەپ، 
سودىگەر  قىلسام،  قويدۇم.  20 شۇنداق  قىلىپ  پاسىبان  دەرۋازىالردا  خىزمەتكارلىرىمنى  ئۆز 
قونۇپ  دەرۋازىنىڭ سىرتىدا  مەرتىۋە  بىر-ئىككى  ئۆزى  ساتقۇچىالرنىڭ  مال  ھەر خىل  بىلەن 
قالدى.  21 ئەمما مەن ئۇالرنى قورقۇتۇپ: »نېمىشقا سېپىلنىڭ يېنىدا قونىسىلەر؟ ئەگەر يەنە 
ئۇالر  تارتىپ  ۋاقىتتىن  ئۇ  دېدىم.  تېگىدۇ«  قولۇم سىلەرگە  قىلساڭالر،  مەرتىۋە شۇنداق  بىر 

شاباتنىڭ ئۆزىدە يەنە كەلمىدى.  
22 مەن الۋىيالرغا ھەم سۆز قىلىپ: »ئۆزۈڭالرنى مۇقەددەس قىلىپ، شابات كۈنىنىڭ مۇقەددەس 

ساقالنمىقى ئۈچۈن كېلىپ، دەرۋازىالردا پاسىبانلىق قىلىڭالر« دەپ ئېيتتىم.
 بۇ سەۋەبتىن، ئەي خۇدايىم، ئۆز چوڭ مەرھەمىتىڭگە مۇۋاپىق ماڭا رەھىم قىلغىن.  

موئابىي  ۋە  ئاممونىي  ئاشدودىي،  كىشىلەر  يەھۇدىي  بەزى  كۆردۈمكى،  ھەم  ۋاقىت  23 ئۇ 

خوتۇنالرنىڭ ئۆزىنى خوتۇنلۇققا ئالغانىدى.  24 ئۇالرنىڭ بالىلىرى بولسا يەھۇدىي تىلىدا تۈز 
گەپ قىاللماي، يېرىمچە ئاشدودىي ۋە يا باشقا قوۋمنىڭ زۇۋانىدا گەپ قىلغىلى تۇردى.  25 بۇنىڭ 
ئۈچۈن مەن ئۇالرنى ئەيىبكە بۇيرۇپ لەنەت ئوقۇپ، ئۇالرنىڭ بەزىسىنى ئۇرۇپ ساقاللىرىنى 
يۇلۇپ، خۇدا بىلەن ئۇالرغا قەسەم بېرىپ ئېيتتىمكى: »سىلەر بولساڭالر قىزلىرىڭالرنى ئۇالرنىڭ 
ئوغۇللىرىغا بەرمەي، ئۇالرنىڭ قىزلىرىنى ئوغۇللىرىڭالر ۋە يا ئۆزۈڭالر ئۈچۈنمۇ خوتۇنلۇققا 
گۇناھقا  سەۋەبىدىن  ئىشالرنىڭ  شۇ  بولسا  سۇاليمان  پادىشاھى  ئالماڭالر.  26 ئىسرائىلنىڭ 
ئىسرائىلنىڭ  پۈتۈن  ئۇنى  خۇدا  بولۇپ،  ئامرىقى  خۇدايىنىڭ  ئۆزى  ئۇ  قالمىدىمۇ؟  چۈشۈپ 
تېپىلمىدى.  پادىشاھ  ئۇنىڭدەك  ئارىسىدا  قوۋمالرنىڭ  توال  قويغاچ  قىلىپ  پادىشاھ  ئۈستىگە 
شۇنداق بولسىمۇ، بىگانە خوتۇنالر ئۇنى گۇناھقا تىقتى ئەمەسمۇ؟  27 ئەمدى بىز سىلەرنىڭ 
بىگانە خوتۇنالرنى ئېلىپ، تەڭرىمىزگە قارشى گۇناھ قىلىپ، بۇ قىلغان چوڭ يامانلىقىڭالرنى 

كۆرۈپ تۇرۇپ، شۈك تۇرىمىزمۇ؟« دەپ ئېيتىپ،  
28 ئۇلۇغ كاھىن ئەلياشىبنىڭ ئوغلى بولغان يويادانىڭ بالىلىرىنىڭ ئىچىدىن بولۇپ خورونىي 

سانباالتنىڭ كۈيئوغلى بولغان بىرىنى قېشىمدىن قوغلىۋەتتىم.  
الۋىيالرنىڭ  بىلەن  كاھىنلىق  قىلىپ،  ناپاك  كاھىنلىقنى  بولسا  ئۇالر  خۇدايىم،  29 ئەي 

ئەھدىسىنى بىھۆرمەت قىلغىنى ئۈچۈن ئۇالرنى كۆڭلۈڭگە سېلىپ قويغىن.  
30 بۇ تەرىقىدە مەن ئۇالرنى بىگانىلىكتىن پاك قىلىپ، كاھىنالر بىلەن الۋىيالرنىڭ ئىشلىرىنى 

تەيىنلەپ، ھەربىرىنى ئۆز ئىشىغا توختىتىپ،  31 تايىن ۋاقىتالردا ئوتۇن ھەدىيەسىنى كەلتۈرۈپ، 
تۇنجى ھوسۇل ھەدىيەسىنى يىغماق ئۈچۈن قويۇپ قويدۇم.

 ئەي خۇدايىم، مېنى ياد قىلىپ، بۇنى ياخشىلىقىمغا سانىغىن.  


