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ئاتىلىشى  Genesisبولۇپ ،بۇ سۆزنىڭ «ھەممىدىن بۇرۇن» دېگەن مەنىسى بار.
ھەممىدىن بۇرۇن بۇ ئالەمدە ھېچنېمە يوق ئىدى .يەنى ئاسمان ،يەر ،ئىنسان ھەتتا پەرىشتىمۇ يوق
ئىدى.
بىراق ،خۇدا ئاللىبۇرۇن مەۋجۇت ئىدى .خۇدا باشتىن ئاخىر مەۋجۇت .چۈنكى ،ئۇ مەڭگۈلۈكتۇر.
خۇدا پۈتۈن زېمىن ۋە ئالەمنى ياراتتى .ئۇ نېمىنى بار بولسۇن دېسە ،ئۇنىڭ دېگىنى بار بولغانىدى.
ھېچقانداق ئادەم بىرەر نەرسىنى يوقلۇقتىن بارلىققا كەلتۈرەلمەيدۇ .بىراق ،پەرۋەردىگار خۇدا بۇنىڭغا
قادىردۇر .خۇدانىڭ يارىتىش قۇدرىتى باردۇر .چۈنكى ،ئۇ ھەممىنى ۋۇجۇدقا چىقىرااليدىغان خۇدادۇر.

يارىتىش
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» 52- 1 :1
پەرۋەردىگار خۇدا ئالدى بىلەن ئالەمنى ياراتتى .ئالەم خۇدانىڭ تۇرىدىغان جايى بولۇپ ،خۇدانىڭ
تەختى ئۇ جايدا ئىدى .ئۇ يەردە يەنە نەچچە مىڭلىغان يورۇقلۇق پەرىشتىلىرى پەرۋەردىگار خۇدانىڭ
خىزمىتىدە بوالتتى .ئەرش دائىم يورۇقلۇق بىلەن تولۇپ تۇرىدىغان جاي بولۇپ ،ئۇ يەردە تىنچلىق ۋە
خۇشاللىق بار ئىدى .چۈنكى ،ئۇ جايدا خۇدا بار ئىدى.
خۇدا ئالەمنى ياراتقان ۋاقىتتا ،يەنە پۈتۈن زېمىننى ياراتتى.
خۇدا دەسلەپتە ياراتقان يەر بىز ھازىر ياشاۋاتقان يەر بىلەن پەقەت ئوخشىمايدۇ .ئۇ ۋاقىتتىكى يەردە
ھېچنېمە يوق ،شەكىلسىز ۋە قورۇق ئىدى .ئۇنىڭ ئۈستىنى قاراڭغۇلۇق قاپلىغانىدى .خۇدا مانا مۇشۇ
قاراڭغۇلۇق قاپلىغان جايدا خىزمەت قىلىشنى باشلىدى.
ئۇ «يورۇقلۇق بولسۇن» دېگەنىدى ،يورۇقلۇق پەيدا بولدى.
خۇدا يورۇقلۇق بىلەن قاراڭغۇلۇقنى ئايرىدى .خۇدا يورۇقلۇقنى كۈندۈز ،قاراڭغۇلۇقنى كېچە دەپ
ئاتىدى .خۇدا كىشىلەرن ىڭ خىزمەت قىلىشىغا قواليلىق بولۇشى ئۈچۈن كۈندۈزنى ،كىشىلەرنىڭ ئارام
ئېلىشى ۋە ئۇخلىشى ئۈچۈن كېچىنى ياراتتى.
بىز خۇداغا ئىشەنگەن

ۋاقتىمىزدا ،كېچىدىن قورقمىساقمۇ بولىدۇ .چۈنكى ،خۇدا بىزگە

غەمخورلۇق قىلىدۇ ۋە بىزنى قوغدايدۇ .خۇدا ئەزەلدىن ئۇخلىمايدۇ ،شۇنداقال ئۇ پەرىشتىلەرگە بىزنى
كېچىدە قوغداش بۇيرۇقىنى چۈشۈرگەن.
ئەتىگەندە بولسا ،ئۇ يەنە يورۇقلۇقنى بۇ دۇنياغا ئەۋەتىدۇ .بىز بۇنىڭدىن ناھايىتى خۇشال بولۇپ
كېتىمىز .شۇنداقال پەرۋەردىگارغا مىننەتدارلىقىمىزنى بىلدۈرىمىز .چۈنكى ،ئۇ بىزگە كېچە-يۇ كۈندۈز
غەمخورلۇق قىلىدۇ.
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دېمەك ،مانا شۇنداق قىلىپ كېچە ۋە كۈندۈز ۋۇجۇدقا كەلدى .بۇ تۇنجى كۈنى ئىدى.
ئىككىنچى كۈنى خۇدا يەنە داۋاملىق خىزمەت قىلىشنى باشلىدى.
ئۇ مۇنداق دەيدۇ« :يەر ئۈستىدىكى بۇ سۇالرنىڭ ئارىسىدا ھاۋا بولسۇن ،سۇالر ئاستى – ئۈستى
ئىككى قەۋەتكە بۆلۈنسۇن» دېدى .شۇنىڭ بىلەن خۇدا ھاۋانى يارىتىپ ،ھاۋانىڭ ئاستىدىكى سۇ بىلەن
ھاۋانىڭ ئۈستىدىكى سۇنى ئايرىۋەتتى .خۇدا ھاۋانى ئاسمان دەپ ئاتىدى .ئاسمان نېمە دېگەن ئېگىز
ۋە يىراق  -ھە! بىز ئاسمان بىلەن يەرنىڭ دائىم باغلىنىپ تۇرغانلىقىنى ئۇنتۇپ قالماسلىقىمىز
الزىم.
بىلىشىمىز كېرەككى ،پەقەت زېمىننىڭ ئۆزىال بىزنى قانائەتلەندۈرەلمەيدۇ .بىز يەنە شان –
شەرەپلىك خۇدا ۋە پەرىشتىلەر تۇرۇۋاتقان ئەرشكە موھتاج بولىمىز .بىز ئەرشتىكى خۇداغا ئىگە
بولغاندىال ،كۆڭلىمىز ئالەمشۇمۇل خۇشاللىققا تولىدۇ.
مانا بۇ چاغدا ،يەر يۈزىدە ناھايىتى چوڭ ئۆزگىرىشلەر پەيدا بولغانىدى .يەر ئۈستى ئەمدى قاپ –
قاراڭغۇلۇق بىلەن قاپلىنىپ تۇرمىدى .شۇنداقتىمۇ ئۇ يەنىال قۇپقۇرۇق ئىدى .ئۇنىڭدا يا ئۆسۈملۈك يا
ھايۋان يوق ئىدى .ئۇنىڭ ئۈستىگە شۇ چاغدا ئۇالر يەر ئۈستىدە بولغان بولسىمۇ ھايات كەچۈرەلمەيتتى.
چۈنكى ،يەر ئۈستىنى سۇ قاپلىغانىدى.
شۇڭا ،ئۈچىنچى كۈنى ،خۇدا« :ئاسماننىڭ ئاستىدىكى سۇالر بىر يەرگە يىغىلسۇن ۋە قۇرۇق تۇپراق
كۆرۈنسۈن!» دېدى .خۇدانىڭ ئەمرى بىلەن شۇنداق بولدى .خۇدا قۇرۇق تۇپراقنى «يەر» ،يىغىلغان
سۇالرنى بولسا «دېڭىز» دەپ ئاتايدۇ.
خۇدا ئېگىز تاغالرنى ياراتتى .بۇ تاغالردىن ئايىغى ئۈزۈلمەس سۇالر ئېقىپ چۈشۈپ ،ئاستا – ئاستا
دەريا بولۇپ توپلىنىپ ،دېڭىز سۈيىگە قوشۇلدى.
يەر ئۈستى ئاستا – ئاستا قۇرۇپ ،بىر نەرسىلەر ئۆسۈپ چىققۇدەك ھالەتكە كەلگەنىدى .شۇنىڭ
بىلەن بىر كۈننىڭ ئىچىدە خۇدا يەر يۈزىدە ھەر خىل ئۆسۈملۈكلەرنى يەنى يېشىلچىلىقالرنى ،گۈل –
گىياھ ۋە دەل – دەرەخلەرنى ياراتتى.
يەر يۈزى نېمە دېگەن گۈزەللىشىپ كەتكەن -ھە! يەر يۈزىدە ئېگىز ئۆسكەن دەرەخلەر پەيدا بولدى.
ئۇالرنىڭ ئۇچىلىرىغا كۆز يەتمەيتتى .يەر يۈزىدە يەنە پاكار ئوت – چۆپلەر بولۇپ ،ئۇالر يەر ئۈستىدىكى
چىمالرغا ھەمراھ بوالتتى .يەنە ھەر خىل رەڭدىكى چىرايلىق گۈللەر پەيدا بولدى .ئۇالر بەس – بەس
بىلەن ئېچىلىپ ،خۇش ھىدى ئەتراپنى بىر ئاالتتى .خۇدا مانا بۇالرنىڭ ھەممىسىنى ياراتتى .ئۇنىڭ
ياراتقانلىرىنىڭ ھەممىسى ياخشى ئىدى .ھازىر يەر شارى ئىنتايىن گۈزەل ۋە شان – شەرەپلەر بىلەن
تولغان چوڭ بىر باغقا ئايالنغانىدى.
شۇنى بىلىش زۆرۈركى ،خۇدا بۇ ئۆسۈملۈكلەرنى چىرايلىق بولۇپ قالغانلىقى ئۈچۈنال ياراتقان
ئەمەس .ئۇالر ھايۋانالر ۋە ئادەملەرنىڭ يېمەكلىكى بولۇشى ئۈچۈنمۇ يارىتىلغانىدى .ئۆسۈملۈكلەرنىڭ
ئۆسۈشى مەڭگۈ توختاپ قالغىنى يوق .چۈنكى ،گۈل – گىياھ ئېچىلىپ ،دەل – دەرەخلەر ئۆسۈپ،
مېۋە بەرگەندىن كېيىن ،يەنە ئۇنىڭ ئۇرۇقلىرى پەيدا بولۇپ تۇراتتى .بۇ ئۇرۇقالردىن يەنە شۇنىڭغا
ئوخشاش تۈردىكى گۈل ۋە دەرەخلەر ئۆسۈپ چىقاتتى .بۇنىڭ بىلەن ئادەم ۋە ھايۋانالر يەيدىغان
ئوزۇقلۇقنىڭ ئايىغى ئۈزۈلۈپ قالمايتتى.
ئۈچىنچى كۈنى مانا مۇشۇنداق ئاياغالشتى.
2

مۇقەددەس كىتابتىن ھېكايە

ئۈچىنچى كۈنى ئۆتۈپ ،ئەمدى تۆتىنچى كۈنى يېتىپ كەلدى.
خۇدا يەنە سۆز قىلدى .بۇ قېتىم ئۇ قۇياش ،ئاي ،يۇلتۇزالرنى ياراتتى .خۇدا ئۇالرنى ئوخشاش
بولمىغان ۋاقىتتا يەر يۈزىنى يورۇتۇپ تۇرۇشقا بۇيرىدى .قۇياش
ئەتىگىنى نۇر چاچاتتى .ئاي بىلەن يۇلتۇزالر كېچىدە نۇر
چېچىپ تۇراتتى .خۇدا كۈندۈز بىلەن كېچىنى يارىتىپ
قالماستىن ،يەنە قىش ،باھار ،ياز ۋە كۈز قاتارلىق پەسىللەرنى
ياراتتى.
يەرشارىنى ناھايىتى چىرايلىق ،ئاجايىپ رەڭدار بىر
گىلەم قاپالپ تۇرغاندەك قىالتتى.

يەرنىڭ ئۈستىدە بولسا

ئىنتايىن كۆركەم كۆك ئاسمان بار ئىدى.
كۈندۈزى قۇياش ئۆزىنىڭ پارالق نۇرىنى چېچىپ تۇرسا،
كېچىدە ئاي ئۆزىنى چاقنىتىپ ،يۇلتۇزالر جىمىرالپ تۇراتتى.
ئەگەر گۈل – گىياھالر ۋە يۇلتۇزالر بىزگە ئوخشاش گەپ
قىاللىغان

بولسا ئىدى ئۇالر« :خۇدا

بىزنى ئاجايىپ

مۆجىزىلىك ياراتقان ،ئۇ نېمە دېگەن قۇدرەتلىك ،نېمە دېگەن
ئەقىللىك-ھە!» دېيىشكەن بوالتتى.
ئۇنىڭدىن كېيىن بەشىنچى كۈنى يېتىپ كەلدى.
خۇدا يەنە سۆزلىدى .شۇنىڭ بىلەن سۇنىڭ ئىچىدىن ئاۋاز كېلىشكە باشلىدى .بېلىقالر پەيدا
بولۇشقا باشلىدى .بېلىقنىڭ ھەم چوڭى ھەم كىچىكى بار ئىدى .بەزى بېلىقالرنىڭ ئۈستىدە رەڭلىك
داغالر بولۇپ ،شەكلىمۇ ئاجايىپ -غارايىپ ئىدى؛ بەزى بېلىقالر نۇر چېچىپ تۇرسا ،بەزى بېلىقالرنىڭ
ئۈزۈشى ئاستا ۋە ھەيۋەتلىك ئىدى ،يەنە بەزى بېلىقالر سۇنىڭ ئىچىدە ئوقتەك ئۈزۈپ يۈرەتتى.
قۇالق سېلىڭ! ئاسماندىمۇ ئاۋازالر كېلىشكە باشلىدى! قۇشالر ئۇچۇۋاتاتتى .ئۇالر ئېگىز ئاسمانغا
قاراپ ئۇچۇپ ،ئاندىن ئۇ يەردە قاناتلىرىنى يېيىپ پەرۋاز قىالتتى .ئۇالر نېمە دېگەن چىرايلىق – ھە!
ئۇالر ۋىچىرالپ سايرىشىپ ناخشا ئېيتىۋاتاتتى! ئۇالرنىڭ ئېيتقان ناخشىسى نېمە دېگەن يېقىملىق -
ھە! گەرچە ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئۆزىگە خاس ئاۋاز ۋە شەكىل بىلەن ناخشا ئېيتقان بولسىمۇ ،ئۇالرنىڭ
ناخشىسىنىڭ ھەممىسى ئوخشاش ئىدى .چۈنكى،

ئۇالرنىڭ ھەممىسى ناخشا ئېيتىپ ،خۇدانى

مەدھىيىلەيتتى .خۇدا بۇنى كۆردى ۋە ئاڭلىدى ھەم بۇالرنىڭ ھەممىسىنى ناھايىتى ياخشى دېدى.
بىراق ،بۇال رنىڭ ھەممىسىدە تېخىمۇ چوڭ ئۆزگىرىشلەر بولۇش ئالدىدا تۇراتتى.
ئالتىنچى كۈنى ،خۇدا ھايۋانالرنى ياراتتى .ئۇ ھەر خىل ھايۋانالر ۋە ياۋايى ھايۋانالرنى ھەم يەر يۈزىدە
ھەر خىل ھاشاراتالرنى ياراتتى .ئۇ يەنە ئاجايىپ چوڭ پىلالرنى ھەم كىچىككىنە توشقانالرنى ياراتتى.
ئۇ ئۇزۇن يىالنالرنى ھەم ئۇششاق قۇرۇتالرنى ياراتتى .ئۇ ھەم قورقۇنچلۇق شىرالرنى ھەم تارتىنچاق
بۇغىالرنى ياراتتى .ئۇ بۇ نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىنىڭ پەيدا بولۇشى ئۈچۈن بۇيرۇق بەرگەن ئىدى .ئۇنىڭ
بۇيرۇقى بىلەن بۇ نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى تەق بولدى.
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زېمىن ئىلگىرىكىدەك قارا ڭغۇلۇققا تولمىغان بولۇپ،

ھەممە جاينى ھاياتلىق ۋە ھەرىكەت

قاپلىغان ئىدى .شىرالر ھۆكىرىشىپ ،ئاتالر كىشنىشىپ ،خورازالر چىللىشىپ ،قۇشالر سايرىشىپ
تۇراتتى .پۈتۈن يەرنىڭ ھەممىسى خۇددى بىر داغدۇغىلىق بايرامغا تەييارلىق قىلىۋاتقاندەك قىالتتى.
ھەممە ھايۋانالر بىرلىكتە تىنچ ۋە خۇشال تۇرمۇش كەچۈرەتتى .ھېچقانداق نەرسە ئۇالرنىڭ بۇ تىنچلىقى
ھەم خۇشاللىقىنى بۇزالمايتتى.
پەرۋەردىگار خۇدا ئۆزى ياراتقان بارلىق گۈزەل نەرسىلەرگە قاراپ ،ئۆزى ياراتقان بارلىق نەرسىلەردىن
خۇرسەن بولدى.

ئادەم ئاتا
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» 52 :1
ئەڭ ئاخىرىدا خۇدا مۇنداق دېدى« :مەن بارلىق مەۋجۇداتالرنىڭ ئىچىدە ئەڭ چوڭ شان – شەرەپكە
ئىگە بولغان يارالغۇچىنى يەنى ئادەمنى ياراتماقچى .ئۇ ئەڭ گۈزەل بولغان گۈلدىنمۇ گۈزەل ،ئەڭ
قىممەتلىك ھايۋاندىنمۇ قىممەتلىك .مەن ئۆزۈمنىڭ ئوبرازى بويىچە ئادەمنى يارىتىمەن .ئۇ مېنى
تونۇيدۇ ،سۆيىدۇ .ئۇ ماڭا رەھمەت ئېيتىدۇ ،ماڭا كۈيلەرنى ياڭرىتىپ ،مېنى مەدھىيلەيدۇ .ئۇ گۈل –
گىياھ ،دەل – دەرەخ ،ئۇچار قۇش ۋە باشقا ھايۋانالرغا ھەم تاغ دەرياالرغا ئازراقمۇ ئوخشىمايدۇ.
ئادەم خۇدا ياراتقان مەۋجۇداتالرنىڭ ئىچىدە ھېچقايسىغا ئوخشىمايتتى .خۇدا ئاالھىدە ئۇسۇل
بىلەن ئادەمئاتىنى ياراتتى .ئۇ يەر يۈزىدىكى توپىدىن ئادەمئاتىنىڭ تېنىنى ياسىدى.
ئاندىن خۇدا ئۆزىنىڭ ھاياتلىق نەپىسىنى ئۇنىڭ بۇرنىدىن پۈۋلىدى .بۇنىڭ بىلەن ئادەمئاتا تىرىك
ئادەمگە ئايالندى .ئاندىن كېيىن ئۇنىڭ كۆزلىرى كۆرۈشكە ،قۇالقلىرى ئاڭالشقا ،ئېغىزى گەپ قىلىشقا،
قوللىرى بىرنەرسىلەرنى تۇتۇشقا ،پۇتلىرى مېڭىشقا باشلىدى .بۇ نېمە دېگەن مۆجىزىلىك بىر ئىش-
ھە!
ئەڭ چوڭ مۆجىزە بولسا بۇ ئادەمنىڭ ئۆز ئوي – پىكرىنىڭ بولۇشى ئىدى .ئۇ ئۆزىنىڭ
ئويلىغانلىرىنى تىلى بىلەن ئىپادىلەپ بېرەتتى .چۈنكى،

ئادەمئاتا خۇدانىڭ ئوبرازى بويىچە

يارتىلغاچقا ،ئۇ بارلىق مەۋجۇداتالرنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ ئالىيسى ھەم ئەڭ ئاالھىدىسى ئىدى.
مانا شۇنداق قىلىپ ،خۇدانىڭ يارىتىش خىزمىتى ئاخىرالشقانىدى .خۇدا ئۆزى ياراتقان بارلىق
نەرسىلەرنىڭ ياخشى ئىكەنلىكىنى كۆردى.
ئادەمئاتا زېمىننىڭ پادىشاھى قىلىپ بېكىتىلدى .يەردىكى بارلىق مەۋجۇداتالرنىڭ ھەممىسى
ئادەم ئۈچۈن يارىتىلغانىدى .ئادەمئاتا نېمە دېگەن تەلەيلىك ھەم نېمە دېگەن باي ـ ھە! گۈزەل زېمىن
ئۇنىڭ ئۈچۈن يارىتىلغان ،ئۇ يەر ئۈستىدىكى بارلىق نەرسىلەردىن خالىغانچە ھۇزۇرالنسا بولىدۇ .ئۇنىڭ
ئۈستىگە پەرۋەردىگار خۇدا ئادەمنى سۆيەتتى ھەم ئۇنىڭغا غەمخورلۇق قىالتتى .بۇ ھەقىقەتەنمۇ بەخت -
سائادەتكە تولغان ھايات ،ئەلۋەتتە.
شۇنداق ئىكەن ئادەمئاتا خۇدانىڭ خىزمىتىنى قىلىشى ھەم ئۇنىڭ سۆزىنى ئاڭلىشى كېرەك.
چۈنكى ،بارلىق نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىنى خۇدا ياراتقان بولۇپ،

ھەممە نەرسىلەر خۇدانىڭ

ئىگىدارچىلىقىدىدۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن ئادەمئاتا بۇ گۈزەل دۇنيانى خۇدانىڭ ئىرادىسى بويىچە باشقۇرۇشى
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كېرەكتۇر.

دەم ئېلىش كۈنى ۋە ئېرەم باغ
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى»12-1 :5
يەر ئۈستىدىكى بارلىق مەۋجۇداتالر يارىتىلىپ بولدى .يەتتىنچى كۈن يېتىپ كەلدى.
يەتتىنچى كۈنى بولسا ئاالھىدە بىر كۈن ئىدى .چۈنكى ،بۇ كۈندە ،خۇدا بارلىق يارىتىش
خىزمىتىنى تۈگىتىپ ،ئارام ئالدى .خۇدا بۇ كۈننى ئاالھىدە مۇقەددەس كۈن قىلىپ بېكىتتى .خۇدا
ئۆزىنىڭ بارلىق خىزمەتلىرىگە قاراپ ،بۇالرنىڭ ھەممىسىنى ياخشى كۆردى ھەم ئۇنىڭ ئۈچۈن خۇشال
بولدى .بۇ كۈندە ئادەم خىزمەتلىرىنى توختىتىپ ،چىن قەلبى بىلەن خۇداغا يېقىنلىشىشى ،ئىگىسى
بولغان پەرۋەردىگارنى تېخىمۇ ياخشى تونۇشى ئۈچۈن ئىزدىنىشى كېرەكتۇر .بۇ كۈندە خۇدا ئۆزىنىڭ
مېھىر – مۇھەببىتىنى تېخىمۇ زور كۆلەمدە ئايان قىلىدۇ .خۇدا كىشىلەرنىڭ مۇشۇ كۈن ئۈچۈن
خۇشال بولۇشىنى ئارزۇ قىلىدۇ .شۇڭا ،ئادەم ئۈچۈن ئېيتقاندا ،يەتتىنچى كۈنى ئىبادەت قىلىدىغان
ئەڭ ياخشى كۈن بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.
پەرۋەردىگار خۇدا بىر باغنى بەرپا قىلىپ ،ئۇنىڭغا ئېرەم دەپ ئىسىم قويۇپ ،ئادەمنى ئۇنىڭدا ياشاشقا
ئورۇنالشتۇردى .باغنىڭ ئىچىدە ھەر خىل مېۋىلىك دەرەخلەر ئۆسكەن بولۇپ ،ئۇالرنىڭ ئىچىدە ھاياتلىق
دەرىخى دەپ ئاتىلىدىغان ھەم ياخشى بىلەن ياماننى پەرقلەندۈرىدىغان دەرەخ دەپ ئاتىلىدىغان ئىككى
تۈپ دەرەخمۇ بار ئىدى .باغنى بىر دەريا كېسىپ ئۆتكەچكە ،دەل-دەرەخلەر مول سۇ مەنبەسى بىلەن
تەمىنلىنەتتى .باغدىن چىققان سۇ تۆت ئېقىنغا بۆلۈنۈپ ئاقاتتى .ئۇ يەرلەردىن ئالتۇن ،مەرۋايىت،
كەم ئۇچرايدىغان خۇش پۇراقلىق دېۋىرقاي ۋە ھەر خىل گۆھەرلەر چىقاتتى.
خۇدا قۇياشقا بۇ باغنى يورۇتقۇزۇپ ،ھورداپ چىققان سۇ تامچىسى بىلەن يەرنى نەمدەپ تۇراتتى.
بۇنى ڭ بىلەن بارلىق مەۋجۇداتالرنىڭ ھەممىسى گۈزەللىككە تولۇپ ،بۇ دۇنياغا ھۆسن قوشقانىدى.
ئادەم بۇ باغنىڭ ئىچىدە تىرىشىپ ئىشلەپ تېرىقچىلىق قىالتتى .ئۇ يەنە باغنىڭ ئىچىگە ئوبدان
قارىشى ،ئۇنىڭدىكى بارلىق نەرسىلەرنىڭ نورمال ئۆسۈشى ئۈچۈن كاپالەتلىك قىلىشى ،ھېچقانداق
نەرسىنىڭ خۇدانىڭ ئۇلۇغ ئىجادىيىتىنى نابۇت قىلىشىغا يول قويماسلىقى كېرەك ئىدى .ئادەم
باغنىڭ ئىچىدە ھەم خۇشاللىق ۋە ئامانلىق ئىچىدە ياشايتتى .ئۇ پەرۋەردىگار خۇدا ياراتقان بارلىق
نەرسىلەردىن ھۇزۇرلىناتتى .ئەگەر ئۇ خۇداغا داۋاملىق بويسۇنىدىغان بولسا ،تۇرمۇشى يەنىال گۈزەل
ئۆتكەن ،ھەتتا كۈندىن كۈنگە ياخشى بولۇپ كەتكەن بوالتتى.
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ئەمىر
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» 11- 12 :5
پەرۋەردىگار خۇدا ئادەمئاتىغا بۇيرۇق قىلىپ « :باغنىڭ ئىچىدىكى باشقا ھەرقانداق مېۋىنى
ئىختىيارى يېسەڭ بولىدۇ .بىراق ،ياخشى بىلەن ياماننى پەرقلەندۈرۈش مېۋىسىنى يېسەڭ بولمايدۇ،
چۈنكى ئۇنى يېسەڭ ،شۇ كۈنىال ئۆلىسەن!» دېدى .ئاندىن خۇدا ئادەمئاتىغا ياخشى بىلەن ياماننى
ئايرىيدىغان مېۋىنى كۆرسىتىپ قويدى.
ئادەمئاتا يېيىش چەكلەنگەن بۇ مېۋىگە قاراپ ،ئۇنىڭدىن بىرەر مەسىلە تاپالمىدى .چۈنكى ،بۇ
دەرەخنىڭ مېۋىسى شۇنچىلىك چىرايلىق ئىدىكى ،قارىغان كىشىنى ئۆزىگە مەپتۇن قىالتتى .شۇنداق
بولغاچقا ئادەمئاتا بۇ دەرەخنىڭ مېۋىسىنى نېمە ئۈچۈن يېيىشكە بولمايدىغانلىقىنى چۈشىنەلمەي
قالغانىدى .پەقەت خۇداال نېمىنىڭ ياخشى ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ ،ئەلۋەتتە.
مانا ئەمدى ئادەمئاتا مۇھىم بولغان بىر تالالشقا دۇچ كېلىۋاتاتتى .يەنى خۇدانىڭ سۆزىنى ئاڭالش
كېرەكمۇ ياكى ئۇنىڭغا خىالپلىق قىلىش كېرەكمۇ؟ ئەگەر ئۇ خۇدانىڭ سۆزىگە بويسۇنىدىغان بولسا ،ئۇ
مەڭگۈ خۇشاللىق ئىچىدە ياشايتتى ھەم خۇدا ئۇنىڭغا بەخت ئاتا قىالتتى .شۇنداقال ئۇنىڭغا ئۆزىنىڭ
مول ئىلتىپاتىنى ئايان قىالتتى .ئەگەر ئۇ خۇدانىڭ سۆزىگە بويسۇنمىسا ،ئۇ خۇدانىڭ غەزىپىگە ۋە
جازاسىغا ئۇچرايتتى .ھەم بارلىق خۇشاللىق ۋە تىنچلىقنىڭ ھەممىسى كەلمەسكە كېتەتتى .ئۇ
چاغدا ئادەم ،يەر ۋە ھايۋانالرنىڭ ھەممىسى بەختسىزلىككە يۈزلىنەتتى.
باغنىڭ ئىچىدە يەنە بىر تۈپ دەرەخ يەنى ھاياتلىق دەرىخى بار ئىدى .خۇدا ئادەمئاتىغا بۇ دەرەخنىڭ
مېۋىسىنى يېيىشكە رۇخسەت قىلغانىدى .ئەگەر ئادەمئاتا پەقەت ھاياتلىق دەرىخىنىڭ مېۋىسىنىال
يېگەن بولسا ،خۇدانى تېخىمۇ سۆيگەن ۋە بىردىنبىر خۇدانىڭال نېمىنىڭ توغرا ئىكەنلىكىنى
بىلىدىغانلىقىغا چوڭقۇر ئىشەنگەن بوالتتى .شۇنداقال ئۇ مەڭگۈگىچە خۇدا بىلەن بىللە ياشاپ،
خۇدادىن كەلگەن پۈتمەس – تۈگىمەس شادلىقنى ھېس قىالتتى.
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ئادەمئاتىنىڭ ھايۋانالرغا ئىسىم قويۇشى
«ئەلەمنىڭ يارىتىلىشى» 52- 11 :5
پەرۋەردىگار خۇدا بارلىق ھايۋانالرنى ئادەمئاتىنىڭ ئالدىغا ئەكېلىپ ،ئۇالرغا ئىسىم قويۇشنى
ئېيتتى .ئادەمئاتا ئۇالرغا قانداق ئىسىم قويغان بولسا ،ئۇالر شۇنداق ئاتىلىپ كەلدى .ئادەمئاتا
ئۆزىنىڭ ئالدىغا كەلگەن بارلىق ھايۋانالرنى كۆرگەندە ،خۇدا ياراتقان بۇ نەرسىلەرنىڭ شۇنداق گۈزەل
ئىكەنلىكىنى كۆردى .بۇ ھايۋانالرنىڭ تۈرلىرى بىر ـ بىرى بىلەن ئوخشىمايال قالماستىن ،ئۇالر يەنە
ئۆزىگە خاس ئوخشاش بولمىغان ئاالھىدىلىكلەرگە ئىگە ئىدى .مەسىلەن :شىر باتۇر ،تۈلكە ھېلىگەر،
پىل كۈچلۈك ،ئات ئوماق ئىدى .ئادەمئاتا ھەر بىر ھايۋاننىڭ ئاالھىدىلىكىگە قاراپ ،دەرھالال ئۇنىڭغا
نېمە دەپ ئىسىم قويۇشنى بىلگەنىدى .چۈنكى ،خۇدا ئاللىقاچان ئۇنىڭغا ئەقىل ئاتا قىلغانىدى.

ئايال كىشىنىڭ يارىتىلىشى
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» 52 :5
ئادەمئاتىغا ئاسماندىكى ئۇچار قۇشالر بىلەن يەر ئۈستىدىكى ھايۋانالر ھەمراھ بوالتتى .لېكىن،
ئادەمئاتىنىڭ ئۆزىگە ئوخشاش خىلدىكى ئۆزى بىلەن پىكىرلىشەلەيدىغان ھەمراھى يوق ئىدى .شۇڭا،
ئادەمئاتا يالغۇزلۇق ھېس قىلىشقا باشلىدى.
ئادەمئاتىنىڭ زېرىكىپ قالغانلىقىنى كۆرگەن پەرۋەردىگار خۇدا ئۇنىڭ بىلەن كارى بولماي ئۇنى
تاشالپ قويمايدۇ .خۇدا ئادەمنىڭ مۇكەممەل خۇشاللىقتىن بەھرىمەن بولۇشىنى ئارزۇ قىلىدۇ .شۇڭا
خۇدا ئادەمئاتىغا ئۇنىڭ بىلەن پاراڭلىشىدىغان ،بىللە ئىشلەيدىغان بىر ئادەمنى ئاتا قىلماقچى بولدى.
ئادەمئاتا بۇ ئادەم بىلەن بىللە خۇدانىڭ ئۇالرغا ئاتا قىلغان بارلىق بەخت – سائادىتىدىن بەھرىمەن
بولسا بوالتتى.
پەرۋەردىگار خۇدا ئادەمئاتىنى ئۇخلىتىپ قويۇپ ،ئۇنىڭ بىر تال قوۋۇرغىسىنى ئېلىپ ،ئۇنىڭدىن
بىر ئايالنى ياراتتى .ئادەمئاتا ئويغانغاندا ،خۇدا بۇ ئايالنى ئۇنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كەلدى .بۇنىڭ بىلەن
ئۇ ئادەمئاتىنىڭ ئايالى بولدى.
بۇنىڭ بىلەن ئادەمئاتىنىڭ تۇرمۇشىغا غايەت زور موللۇق ئاتا قىلىندى .ئۇنىڭ بىلەن
پاراڭلىشىدىغان ئادەم بار بولدى .ئۇالر بىرلىكتە خۇشاللىققا چۆمۈپ ،پەرۋەردىگارنىڭ ھۇزۇرىدىن
بىرلىكتە بەھرىلەندى .ھازىر ،ئېرەمباغ ئەسلىدىكىگە قارىغاندا نەچچە ھەسسە جانلىنىپ كەتكەن
ئىدى.
بۈگۈنكى كۈندە ،ئەر بىلەن ئايال بىللە خۇدانىڭ شان – شەرىپى توغرىسىدا سۆزلىگەندە ،بۇ خىل
بەخت ئۇالرنىڭ ئائىلىسىدە تولۇپ تاشىدۇ .مانا بۇ بەختنىڭ ماھىيىتى!
ئۇ ۋاقىتتا ،ئادەمئاتا بىلەن ئۇنىڭ ئايالى ئىنتايىن خۇشال ئىدى .چۈنكى ،خۇدا ئۇالرنى سۆيەتتى،
ئۇالرغا زور ئىلتىپاتالرنى ئاتا قىلغانىدى .ئۇالرمۇ ئۆزئارا بىر – بىرىنى ياخشى كۆرەتتى .ئۇالر ھەر كۈنى
پەرۋەردىگارغا ناخشا ئېيتىپ ،ئۇنىڭغا رەھمەت ئېيتاتتى .ئۇالرنىڭ ھەممە نەرسىسى تەل بولۇپ ،ئۇالر
موھتاج بولغان نەرسىلەرنىڭ ھېچقايسىسى كەم ئەمەس ئىدى .ئۇالر ئېرەم باغدا خاتىرجەم ياشاپ خۇدا
ياراتقان بارلىق مەۋجۇداتالردىن ھۇزۇرلىناتتى .ئۇالر بىرلىكتە ئېرەم باغقا قارايتتى .ئادەمئاتا بىلەن
ھاۋائانا كۆڭلىدە نېمە بولسا ھەممىنى بىر ـ بىرىگە دېيىشەتتى .ئۇالر بىر ـ بىرىدىن ھېچنېمىنى
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يوشۇرمايتتى .چۈنكى ،ئۇالرنىڭ كۆڭلىدە ھېچقانداق يامانلىق يوق ئىدى .ھەممە نەرسىلەر شۇنچىلىك
غۇبارسىز ھەم شۇنچىلىك پاك ئىدى .گەرچە ئۇالر كىيىم كىيىشمىگەن بولسىمۇ ،ئۇالر نومۇس ھېس
قىلىشمايتتى .خۇدا ئۇالرغا ئىنتايىن چىرايلىق بەدەن ئاتا قىلغانىدى.

ئۇالر بىر  -بىرىگە قارىغاندا ،ئۇالردا ھېچقانداق يامان ئوي – پىكىر يوق
ئىدى
 .ھېچقانداق نەرسە ئۇالرنىڭ بەختلىك تۇرمۇشىغا تەسىر
كۆرسىتەلمەيتتى.ئۇ جايدا نە كېسەللىك ،نە يېتەرسىزلىك نە
جېدەل ،نە جەڭ قاتارلىقالر يوق ئىدى.

ئۇرۇش –

ئۇالرنىڭ تۇرمۇشى خۇشاللىق ۋە

تىنچلىق بىلەن تولغانىدى .ئېرەم باغدىكى تۇرمۇش نېمە دېگەن گۈزەل -ھە!
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گۇناھ
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» 1- 1 :3
بىر كۈنى ،ئايال باغنىڭ ئىچىدە سەيلە قىلىۋېتىپ ،ئەتراپتا يۈگۈرۈپ يۈرگەن ھايۋانالرغا گەپ
قىلىپ ،قولى بىلەن ئۇالرنى سىالپ يۈرەتتى .بۇ ھايۋانالرنىڭ ھەممىسى ئۇنىڭ دوستى ئىدى .ئايال
ئۇالرنىڭ گۈزەل سىيماسى ۋە چىرايلىق رەڭگىنى ياخشى كۆرەتتى.
بىراق ，ئۇ كۈنى ئاجايىپ غەلىتە بىر ئىش يۈز بەردى .يىالن ئادەمگە ئوخشاش ئۇنىڭغا سۆزلەشكە
باشلىدى.
ئەينى ۋاقىتتا ئايال بەلكىم ئىنتايىن ھەيران قالغان بولۇشى مۇمكىن .كىم يىالنغا سۆزلەشنى
ئۆگەتكەندۇ؟ ئايال يىالنغا تىل ئۆگەتكىنى يوق ،ئادەمئاتىمۇ ئۇنىڭغا تىل ئۆگەتمىگەن .ئۇنداقتا كىم
ئۇنىڭغا تىل ئۆگەتتى؟
يىالن ھاۋائانىغا مۇنداق دەيدۇ:
 خۇدا راستتىنال باغدىكى ھەرقانداق دەرەخنىڭ مېۋىسىنى يېيىشىڭالرنى رەت قىلدىمۇ؟ئايال خۇدانىڭ يىالنغا بۇنداق گەپ قىلىشنى ئۆگەتمەيدىغانلىقىنى دەرھالال بىلىشى كېرەك
ئىدى .چۈنكى ،خۇدانىڭ ئۇنداق سۆزلەرنى قىلىشى مۇمكىن ئەمەس.
بىراق ،كىم يىالنغا بۇنداق سۆزلەشنى ئۆگەتكەندۇ؟ يەنە كىم بار؟
ئايال خۇدانىڭ ئادەمئاتا بىلەن ئۆزىگە بۇ باغقا قاراشنى بۇيرۇغانلىقىنى ئاللىقاچان بىلگەن بولۇشى
مۇمكىن .بىرسى خۇدانىڭ بۇ گۈزەل خىزمىتىگە بۇزغۇنچىلىق قىلىشنى ئويالۋاتقان بولۇشى
مۇمكىنمۇ؟
بۇ بۇزغۇنچى دەل شەيتان ئىدى .شەيتان ئەسلى ئەرشتىكى بىر پەرىشتە بولۇپ ،خۇدا ئۇنىڭغا
ناھايىتى كۈچلۈك قۇدرەت ئاتا قىلغان .بىراق ،ئۇ خۇداغا بويسۇنۇشنى خالىماستىن ،ئەكسىچە خۇدا
بىلەن تەڭلىشىشنى ئويلىغانىدى .شۇنىڭ بىلەن خۇدا ئۇنى ئەرشتىن قوغلىۋەتكەنىدى .ھازىر شەيتان
خۇداغا ۋە خۇدا ياراتقان بارلىق نەرسىلەرگە نەپرەتلىنەتتى .ئۇ غەزەپلىنىپ ،خۇدا ياراتقان بارلىق
نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىنى بۇزۇپ تاشالشنى ئوياليتتى.
شەيتان « :ئەگەر مەن ئادەمنى خۇدانىڭ سۆزىنى ئاڭلىماس قىلىپ قويۇپ ،ئادەمنى ئۆزۈم تەرەپكە
تارتسام ،مەن يېڭىمەن» دەپ ئوياليتتى.
شۇنىڭ بىلەن ئۇ يىالندىن پايدىلىنىپ ،يىالننى ئۆزىگە ۋاكالىتەن سۆزلەتكەنىدى.
ئەگەر ئايال دەرھال جاۋاب بېرىپ« :ئاغزىڭنى يۇم ،مەن سېنىڭ سۆزۈڭنى ئاڭلىسام بولمايدۇ ھەم
ئاڭلىغۇم يوق ،چۈنكى سەن يالغان ئېيتىۋاتىسەن» دېگەن بولسا ،يىالن ئۇ چاغدا ئامالسىز سۆزىنى
توختاتقان بوالتتى .ئۇ يىالنغا بۇيرۇق چۈشۈرەلەيتتى.
بىراق ،ئايال ئۇنداق قىلمىدى .ئەكسىچە يىالنغا جاۋاب بېرىپ ،مۇنداق دېدى:
 خۇدا ئۇنداق دېمىدى ،خۇدا بىزگە باغنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ئاۋۇ دەرەختىن باشقا دەرەخنىڭمېۋىسىنى يېسەڭالر بولىدۇ .بىر اق ،باغنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ئۇ دەرەخنىڭ مېۋىسىنى يېسەك
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ئۆلىدىغانلىقىمىزنى ئېيتقان  -دېدى.
ھەي ئىسىت! ئايال نېمە ئۈچۈن شەيتان ئەۋەتكەن يىالن بىلەن خۇدا توغرىسىدا سۆزلەپ
ئولتۇردىغاندۇ؟
شۇنىڭ بىلەن يىالننىڭ يۈرىكى بارغانسېرى يوغىناپ:
 ئۆلىمىز؟ ياق سىلەر ھەرگىز ئۆلمەيسىلەر .خۇدانىڭ ئۇنداق دېيىشى سىلەرنى قورقۇتۇپ قويۇشئۈچۈن .خۇدانىڭ سىلەرگە ئۇ دەرەخنىڭ مېۋىسىنى يېگۈزمەسلىكتىكى سەۋەب مۇنداق ،يەنى ئەگەر
سىلەر بۇ دەرەخنىڭ مېۋىسىنى يەپ قالساڭالر ،خۇداغا ئوخشاش ياخشى بىلەن ياماننى پەرقلەندۈرىدىغان
بولۇپ قالىسىلەر» دېدى.
ئەجەبا ئايال يىالننىڭ دەۋاتقان سۆزىنىڭ قانچىلىك رەزىل ئىكەنلىكىنى بىلمەمدىغاندۇ؟ ئۇ ھەتتا
خۇدانى يالغان سۆزلىگەنگە چىقىرىۋەتتىغۇ! يىالن خۇدا توغرىسىدا مۇنداق گەپلەرنى قىلغاندا ،ئايال
نېمە ئۈچۈن يىالننى جازالىمايدۇ؟ ئۇ يىالننى جازالىمايال قالماستىن ،يەنە ئۇنىڭ سۆزىنى ئويالنغىلى
تۇردى .خۇدا بىلەن ئوخشاش بولۇپ كېتىش ،بۇ ئاجايىپ بىر ياخشى ئىش ئەمەسمۇ؟ خۇدادىن يەنە
ئۆزىنىڭ نېمە قىلىش ،نېمە قىلماسلىقى توغرىسىدا يوليورۇق سوراپ ئولتۇرۇشنىڭ ھاجىتى بارمۇ؟
ئۆزى قارار قىلىش! بۇ ئاڭلىماققا نېمە دېگەن ياخشى ئىش ـ ھە!
ئايال ئۇ دەرەخقە قارىدى ،بىراق ئۇنىڭدا قانداق مەسىلە بارلىقىنى بىلەلمىدى.
خۇدا ،ئۇالرغا چىرايلىق كۆرۈنۈۋاتقان ئاشۇ مېۋىدىن ئۈزۈپ يېسسىال ئۆلىدىغانلىقىنى ئېيتقانىدى.
بىراق ،ھاۋا خۇدانىڭ سۆزىگە ئىشەنمەس بولۇپ قالدى .ئۇ خۇدانىڭ ئۇنداق دېيىشتىكى مەقسىتى
ئۇالرنى قورقۇتۇپ قويۇشال خاالس دەپ ئويلىدى.
شۇنىڭ بىلەن ئۇ مېۋىگە قولىنى ئۇزارتتى .....خۇدا «يېسەڭالر ئۆلىسىلەر» دەيدۇ ،شەيتان بولسا
«يېسەڭالر ناھايىتى خۇشال بولۇپ كېتىسىلەر» دەيدۇ.
ئايال دەرەختىن بىر مېۋىنى ئۈزۈپ ئالدى ......خۇدا بۇ مېۋىنى ياخشى ئەمەس دەيدۇ ،شەيتان بۇ
مېۋىنى ناھايىتى ياخشى دەيدۇ.
شۇنىڭ بىلەن ئايال خۇداغا بويسۇنماستىن ،شەيتانغا بويسۇنۇشنى تاللىۋالدى .ئۇ مېۋىنى يېدى!
ئۇ يەنە بىر مېۋىنى ئېلىپ ئادەمئاتىغا بەردى ،ئادەمئاتىمۇ يېدى!
شۇنداق قىلىپ ،ئۇالر گۇناھ ئۆتكۈزدى!
تۇيۇقسىز ،ئۇالرنىڭ ئەتراپىنى قاراڭغۇلۇق قاپلىدى .قۇياش بۇرۇنقىدەكال نۇر چېچىپ ،قۇشالر
سايراپ تۇراتتى .....بىراق ،خۇشاللىق ،تىنچلىق ۋە بەخت بولسا غايىب بولغانىدى .ئۇالر ئۇ جايدا
تۇرۇپ ،بىر -بىرىگە قورقۇمسىرىغان ھالدا قارىدى .ئۇالر نېمە ئىش قىلىپ قويدى؟ ئۇالر گۇناھ
ئۆتكۈزگەن ،خۇدادى ن يۈز ئۆرۈگەنىدى ،شۇنىڭ بىلەن ئۇالرنىڭ ئۆزى ئازابلىق ئەھۋالغا دۇچار بولدى.
ئۇالر قوللىرى بىلەن يۈزلىرىنى توسۇۋېلىپ ،بىر -بىرىگىمۇ قارىيالماي قالغانىدى .ئۇالر تۇيۇقسىز
ناھايىتى نومۇس ھېس قىلىشقا باشلىدى.
ئۇالر تۆۋەن ئاۋازدا« :بىزنىڭ بەدەنلىرىمىز يالىڭاچ ئ ىكەن ،بىز بەدىنىمىزنى توسۇۋېلىشىمىز
كېرەك» دېيىشتى.
شۇنىڭ بىلەن ئۇالر ئەنجۈر يوپۇرمىقى بىلەن ئۆزلىرىگە كۆڭلەك توقۇۋېلىشتى .بىراق ،ئۇالر بۇ نەرسە
بىلەن ئۆزلىرىنىڭ بەدەنلىرىنى ئېتىۋېلىشقان بولسىمۇ ،لېكىن ئۇالرنىڭ ئوي – پىكرى بۇلغانغان،
ناپاك بولۇپ كەتكەنىدى .ئۇالر ئۈمىدسىزلىك ۋە قورقۇنچ ئىچىدە ئۇياقتىن – بوياققا مېڭىپ يۈرەتتى.
چۈنكى ،ئۇالر ئاللىقاچان خۇدادىن يۈز ئۆرىگەنىدى.
مانا ئەمدى خۇدانىڭ ئۇالرغا دېگەن سۆزلىرى ئەمەلگە ئاشماقتا ئىدى .ئۇالر چەكلەنگەن دەرەخنىڭ
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مېۋىسىنى يېدى ،نەتىجىدە تىنچلىق ۋە خۇشاللىق يوقىغانىدى .خۇدا ئۇالر بىلەن بىللە بولمىسا ،ئۇالر
قانداقمۇ ھايات كەچۈرەلىسۇن؟ ئۇالر ئۆلۈشى كېرەك.
ئۇالر قاتتىق ئازابالنغان ھالدا يىغالپ كەتتى .ئۇالرنىڭ تۇرمۇشىدا قايغۇ – ھەسرەت باشالنغانىدى.
چۈنكى ،شەيتان ئۇالرغا پەقەتال قايغۇ – ھەسرەت ئېلىپ كېلىدۇ ،خاالس .ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئۆتكۈزگەن
خاتالىقىنىڭ ئورنىنى مەڭگۈ تولدۇرالمايتتى.
بىراق ،قۇالق سېلىڭالر! —— ئۇالر نېمە ئاۋازنى ئاڭالۋاتىدۇ؟
ئۇ پەرۋەردىگار خۇدانىڭ ئاۋازى ئىدى .ئۇالر شامالنىڭ ئىچىدىن خۇدانىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىغانىدى.
شۇنداق ،پەرۋەردىگار خۇدا ئېرەم باغنىڭ ئىچىدە ئىدى .ئۇالر ئۈچۈن ئېيتقاندا ،بۇرۇن خۇدانىڭ
ئاۋازىنى ئاڭالش ئىنتايىن خۇشاللىنارلىق ،ئىنتايىن ھۇزۇرلۇق بىر ئىش ئىدى! بىراق ھازىرچۈ؟
ئۇالر ئەنسىزچىلىك ئىچىدە بىر ـ بىرىگە قارىشىپ:
 تېز قاچايلى! تېز قاچايلى! پەرۋەردىگار خۇدا كەلدى! ئۇ بىزدىن خاپا بولىدىغان بولدى .ئۇ بىزنىجازالىغىلى كەلدى .بىز دەرھال ئۇنىڭدىن يوشۇرۇنۇۋااليلى! -دېيىشتى.
ھەي ئەقىلسىز ۋە گۇناھكار ئىنسان! ئەجەبا ئۇالر ئۆزلىرىنى خۇدانىڭ يۈزىدىن يوشۇرۇپ
قااللمايدىغانلىقى ،ھەتتا قاراڭغۇلۇقتىمۇ خۇدانىڭ ھەممە ئىشنى كۆزىتىپ تۇرىدىغانلىقىنى ئۇنتۇپ
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قالغانمىدۇ؟
ئۇالر جاالقالپ تىترەشكەن پېتى دەرەخنىڭ كەينىگە يوشۇرۇنۇۋالدى .ئۇالر ئىچىدە« :ئۇ بىزنى
تېپىۋالمىغان بولسا بوالتتى» دەپ ئويلىشاتتى.
ئەلۋەتتە ،پەرۋەردىگار خۇدا ئۇالرنىڭ نەدىلىكىنى بىلىدۇ .ئۇ ئۇالرنىڭ ئۇ يەردە ئولتۇرۇپ ،دىرىلداپ
تىترىشىۋاتقانلىقىنى كۆرگەنىدى .خۇدا ئۇالرنىڭ ئۆزگىرىپ قانچىلىك رەزىللىشىپ كەتكەنلىكىنى
بىلەتتى .ئۇالر شەيتاننىڭ چاڭگىلىغا چۈشۈپ قالغانىدى .خۇدا ئۇالرنىڭ ئۆز – ئۆزىنى
قۇتقۇزالمايدىغانلىقىنى بىلىدۇ ،ئەلۋەتتە.

جازا
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ئەمدى ئۇالرنى كىممۇ بۇ ئېچى نىشلىق ھالەتتىن قۇتقۇزۇپ قاالر؟ ئەلۋەتتە ئۇالرنى قۇتقۇزغۇچى
يەنىال پەرۋەردىگار خۇدانىڭ دەل ئۆزىدۇر .بىراق ،ئۇالر خۇدادىن يۈز ئۆرۈپ ،قىلچىمۇ ئەيمەنمەستىن خۇداغا
قارشى چىقتى .شۇڭا ،ئۇالر پەرۋەردىگار خۇدانىڭ جازاسىغا ئۇچرىشى كېرەك.
بىراق ،پەرۋەردىگار خۇدا ئۇالرنى يەنىال ياخشى كۆرەتتى .گەرچە ئۇالر خۇدانىڭ قۇتقۇزۇۋېلىشىغا
اليىق بولمىسىمۇ ،خۇدا ئۇالرغا رەھىم – شەپقەت قىلىپ ،ئۇالرنى قۇتقۇزۇۋالماقچى بولدى.
شۇنىڭ بىلەن ،خۇدا:
 ئادەم ،سەن نەدە؟ -دەپ ئۇالرنى چاقىردى.بۇ چاغدا ئادەمئاتا باھانە كۆرسىتىپ:
 مەن يالىڭاچلىقىمنى كۆرۈپ ،يوشۇرۇننىۋالدىم  -دەپ جاۋاب بېرىدۇ.پەرۋەردىگار خۇدا ئادەمئاتىنىڭ ئۆز گۇناھىنى ئېتىراپ قىلمايۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ ،ئۇنىڭدىن:
 يالىڭاچلىقىڭنى ساڭا كىم ئېيتتى؟ ياكى مەن يېمە ،دېگەن مېۋىنى يېدىڭمۇ؟  -دەپ سورىدى.ئادەمئاتا:
 ھەئە ،شۇنداق  -دەپ جاۋاب بېرىشى كېرەك ئىدى .ئەمەلىيەتتە ،بۇ ناھايىتى ئاددىيال بىر ئىش.شۇنداقتىمۇ ئۇ ئۆزىنىڭ گۇناھىنى ئېتىراپ قىلىشنى رەت قىلدى-دە ،ئۆزىنىڭ گۇناھ ئۆتكۈزۈشتىكى
سەۋەبىنى ئايالىنىڭ ئۈستىگە يۈكلىدى .ھەتتا ،ئەڭ ئېچىنىشلىق بولغىنى ئۇ يەنە خۇدانى
ئەيىبلەشكە باشلىدى.
ئۇ مۇنداق دەپ جاۋاب بەردى:
 سەن ماڭا ھەمراھ بولسۇن ،دەپ بەرگەن ئايال ئۇ دەرەخنىڭ مېۋىسىنى ماڭا بەرگەنىدى ،شۇنىڭئۈچۈن يېدىم.
مانا بۇنىڭدىن بىز ئادەمئاتىنىڭ قانچىلىك رەزىللىشىپ كەتكەنلىكىنى كۆرۈۋاالاليمىز .ئۇ
قىلچىمۇ ئۇيالماستىن ،گۇناھىنى خۇداغا ئارتىپ قويۇۋاتاتتى.
ئۇنىڭدىن كېيىن ،پەرۋەردىگار خۇدا ئايالدىن:
 سەن نېمە ئۈچۈن مۇنداق قىلدىڭ؟ -دەپ سورىدى.بۇ چاغدا ئايال ئۆزىنىڭ گۇناھىنى ئېتىراپ قىلدىمۇ؟ ياق ،ئۇمۇ ئۆزىنىڭ گۇناھىنى ئېتىراپ
قىلمىدى .ئۇ مۇنداق دەيدۇ:
 مېنى يىالن ئازدۇردى ،شۇڭا مەن يېدىم .ئۇنىڭ ئېغىزىدىن توۋا قىلىدىغان بىر ئېغىزمۇ سۆزچىقمىدى.
شۇنىڭ بىلەن خۇدا
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شۇنداقتىمۇ پەرۋەردىگار ئۇالرغا رەھىم –شەپقەت قىلدى .خۇدا پەقەتال ئۇالرنىڭ قىلمىشىغا يارىشا ئۇالرنى
جازالىدى.
ئالدى بىلەن شەيتاننىڭ ئۆزىنى ئالدىشىغا يول قويغان يىالن جازاالندى .خۇدا ئۇنىڭغا:
 ھازىردىن باشالپ ،يەر بېغىرالپ مېڭىپ ،ئۆمۈرۋايەت توپا يەيسەن .سېنى ئايال بىلەن دۈشمەنقىلىمەن .ئۇنىڭ ئەۋالدى بىلەن سېنىڭ ئەۋالدىڭمۇ دۈشمەنلىشىپ ئۆتىدۇ .ئۇنىڭ ئەۋالدى سېنىڭ
بېشىڭنى يانجىيدۇ ،سەن ئۇنىڭ تاپىنىنى چاقىسەن» دېدى.
كېيىن بۇالرنىڭ ھەممىسى ئەمەلگە ئاشتى .بىز ئىنسانالر يىالندىن قورقىدىغان بولدۇق .بىز
يىالننىڭ ھىيلىگەرلىك چىقىپ تۇرغان كۆزىنى كۆرسەكال ،ئىنتايىن قورقۇپ كېتىمىز .ئۇ ئوت –
چۆپلەرنىڭ ئارىسىدا يوشۇرۇنۇپ تۇرۇپ ،تۇيۇقسىز ئادەملەرگە نەشتىرىنى سانجىپ ،ئۇالرغا زىيانكەشلىك
قىلىدۇ .ئادەملەر بولسا ئۇنىڭ بېشىنى يانجىپ ،ئۇنى ئۆلتۈرۈۋېتىشنى ئوياليدۇ.
پەرۋەردىگار خۇدا پەقەتال يىالنغا لەنەت ئوقۇپال قالماستىن ،يەنە رەزىل شەيتانغا سۆز قىلىدۇ.
شەيتان ئۆزىنى مەن غەلىبە قىلدىم دەپ ئويالپ قالغان ئىدى .چۈنكى ،ئۇ ئىنساننى ئالداپ ،ئۇالرنى
ئۆزىنىڭ سۆزىگە بويسۇندۇرۇپ ،ئۆزىگە تەۋە قىلىۋالغانىدى .مانا مۇشۇ دەقىقىدىن باشالپ خۇدا بىلەن
شەيتان ۋە ئادەملەر ئوتتۇرىسىدىكى روھى جەڭ باشلىنىپ كەتكەنىدى .بۇ جەڭدە خۇدا بىر تەرەپتە،
ئادەم بىلەن شەيتان يەنە بىر تەرەپتە ئىدى.
بىراق پەرۋەردىگار« :ئىش ئۇنداق بولۇپ كەتمەيدۇ! كەلگۈسىدە چوقۇم بىر جەڭ بولىدۇ .بۇ جەڭدە
ئايال ۋە ئۇنىڭ ئەۋالدى بىر تەرەپتە تۇرىدۇ .يەنە بىر تەرەپتە بولسا سەن يەنى شەيتان ۋە ماڭا
ئىشىنىشنى خالىمىغان ئادەملەر تۇرىدۇ .سەن ۋە سېنىڭ ئەۋالدىڭ ئايال ۋە ئۇنىڭ ئەۋالدىغا زىيان
يەتكۈزىسىلەر .بىراق ،ئايالنىڭ ئەۋالدى ئىنسانالرنى شەيتاننىڭ چاڭگىلىدىن قۇتۇلدۇرۇپ ،شەيتاننى
مەغلۇپ قىلىدۇ » دەيدۇ.
كەلگۈسىدە كىم شەيتاننى يەڭگۈدەك شۇنداق كۈچ – قۇدرەتكە ئىگە بوالر؟ ئۇ بولسىمۇ ئەيسا مەسىھ،
يەنى خۇدانىڭ يېگانە ئوغلىدۇر! خۇدا دۇنيادىكى ئىنسانالرنى شۇ قەدەر سۆيۈندىكى ،ئۆزىنىڭ بىردىنبىر
يېگانە ئوغلىغا ئېتىقاد قىلغان ھەر بىر كىشىنىڭ ھاالك بولماي ،مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئېرىشىشى ئۈچۈن،
ئۇنى قۇربان بولۇشقا ئەۋەتىپ بەردى.
خۇدا ئادەمئاتا بىلەن ھاۋائانىغا ،ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ بىر ـ بىرىگە ئازاب ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى
ئېيتىدۇ .ئۇالرنىڭ بالىلىرى ۋە خىزمىتىمۇ ئۇالرغا نۇرغۇن ئاۋارىچىلىقالرنى ئېلىپ كېلەتتى .ئەر ئۆمۈر
بويى جاپالىق ئىشلىشى ،ئايال بولسا ھامىلىدارلىقنىڭ ئازابىنى تارتىدىغان بولدى .ئۆلۈم ئۇالرنىڭ
ئاخىرقى تەقدىرى ئىدى.

سۈرگۈن قىلىنىش
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى»52- 53 :3
ئادەم ئۆزىنىڭ گۇناھىنىڭ قانچىلىك قورقۇنچلۇق ئىكەنلىكىنى تونۇپ يەتكەنىدى .شۇنىڭ
بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇالر يەنە پەرۋەردىگار خۇدانىڭ يەنە ئاجايىپ مېھىر – شەپقەتلىك خۇدا ئىكەنلىكىنى
بىلدى .ئادەمئاتا ئايالىغا «ھاۋا» دەپ ئىسىم قويدى .ئۇنىڭ مەنىسى «ئىنسانالرنىڭ ئانىسى»
دېگەنلىك بوالتتى .بۇ ئۇالرنىڭ پەرۋەردىگار يەر يۈزىدىن بىزنى يوقىتىۋەتمەيدۇ ،پەرۋەردىگار بىزنى
قوغداپ ،بىزگە پەرزەنت ئاتا قىلىدۇ ،دەپ ئىشەنگەنلىكىدىن قويۇلغان ئىسىم ئىدى.

ئۇالر گۇناھ

ئۆت كۈزۈپ ،پاكلىقىنى يوقاتقانلىقى ئۈچۈن ،ئۇالر ئەمدى يالىڭاچ يۈرەلمەيتتى .شۇڭا ،خۇدا ئۇالرغا
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ھايۋاننىڭ تېرىسىدىن كىيىم قىلىپ كەيدۈرۈپ قويدى.
بىراق ،ئۇالر گۇناھ ئۆتكۈزگەنلىكى ئۈچۈن ،ئېرەم باغنىڭ ئىچىدىكى شان – شەرەپتىن ئەمدى
ھۇزۇرلىنالمايتتى ھەم ھاياتلىق دەرى خىنىڭ مېۋىسىنى ئەمدى يېيەلمەيتتى .شۇڭا خۇدا ئۇالرنى
ئېرەم باغدىن چىقىرىۋېتىپ ،قولىدا ئوت قىلىچى تۇتقان پەرىشتىنى ئۇ باغنىڭ ئىشىكىنى قوغداشقا
قويدى .بۇ پەرىشتە ھاياتلىق دەرىخىگە بارىدىغان يولنى قوغداپ تۇراتتى.
مانا ئۇالرنىڭ ئالدىدا قايغۇ – ھەسرەتكە تولغان دۇنيا تۇرۇپتۇ.
ئېرەم باغ ئەمدى ئۇالرنىڭ ئەمەس! چۈنكى ،ئۇالر گۇناھ ئۆتكۈزۈپ ،مەڭگۈلۈك ھاالكەتكە
يۈزلەنگەنىدى!
شۇنداق قىلىپ ،ئۇالر ئېرەم باغنىڭ سىرتىدىكى دۇنياغا قاراپ ماڭدى.

ئىشەنچ ۋە گۇمان
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى»  - 2باب
ئادەمئاتا بىلەن ھاۋائانا ئېرەم باغنىڭ سىرتىدا ياشاش ۋە ئەمگەك قىلىشقا مەجبۇر بولدى .بىراق،
پەرۋەردىگار ئۆزىنىڭ قىلغان ۋەدىسىدە تۇرۇپ ،ئۇالرغا پەرزەنت ئاتا قىلدى .ئۇالرنىڭ تۇنجى تۇغۇلغان
پەرزەنتىنىڭ ئىسمى قابىل ئىدى .دەسلەپتە ھاۋائانا بۇ بالىنى ئۆزلىرىنى قۇتقۇزىدىغان ئوخشايدۇ ،دەپ
ئويلىدى .بى راق ،ئۇزۇن ئۆتمەيال بۇنىڭ مۇمكىن ئەمەسلىكىنى بايقىدى ،چۈنكى بۇ باال تەرسا بولۇپ،
ئادەمئاتا ۋە ھاۋائانىغىال ئوخشاش گۇناھكار بولۇپ چىقتى .قۇتقۇزغۇچى تەرسا بولماسلىقى كېرەك
ئىدى .چۈنكى ،قۇتقۇزغۇچى بولماقچى بولغان كىشى گۇناھ ئۆتكۈزۈپ ،ئۆزى جازاغا ئۇچرىشى كېرەك
بولسا ،ئۇ قانداقمۇ ئىنسانالرنى قۇتقۇزۇش ساالھىيىتىگە ئىگە بواللىسۇن؟
كېيىن ھابىل تۇغۇلدى .ھازىر ئادەمئاتا بىلەن ھاۋائانا بۇ بالىنىڭمۇ گۇناھكار ئىكەنلىكىنى
بىلىپ يەتتى.
ئادەمئاتا بىلەن ھاۋائانىنىڭ كۆڭلى تېخىمۇ يېرىم بولدى! ئۇالر دائىم بىر ـ بىرىگە« :بۇ بىزنىڭ
خاتالىقىمىزدىن بولۇۋاتىدۇ ،چۈنكى بىز باشتا گۇناھ سادىر قىلغان» دېيىشەتتى .بىراق ،ئۇالرنىڭ
پەرزەنلىرىدە يەنىال ئۈمىد بار ئىدى .خۇدا ئۇالرغا ۋەدە قىلغان پەرزەنت كەلگۈسىدە ئۇالرنى چوقۇم
قۇتقۇزىدۇ .ئۇالر بۇ ۋەدىنى پەرزەنتلىرىگە دەپ بەردى.
كېيىن ،ئادەمئ اتا بىلەن ھاۋائانا ئوغلى ھابىلنىڭ ئۆزلىرى دەپ بەرگەن سۆزلەرگە ئىشەنگەنلىكىگە
دىققەت قىلدى .چۈنكى ،بۇ باال پەرۋەردىگارغا ئىخالسمەن چوڭ بولدى .شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ،ئۇالر
قابىلنىڭ خۇداغا ئىخالسمەن ئەمەس ئىكەنلىكىگە دىققەت قىلدى .قابىل ئۆزىنىڭ گۇناھىنى ئېتىراپ
قىلىشنى رەت قىلدى .ئۇ پەقەت ۋەدە قىلىنغان قۇتقۇزغۇچىنىڭال ئۆزىنى قۇتقۇزدىغانلىقىغا
ئىشەنمەيتتى.
ئادەمئاتا بىلەن ھاۋائانا پەرزەنتلىرىگە دۇئا قىلىشنى پەرۋەردىگارنىڭ مېھىر – مۇھەببىتىگە رەھمەت
ئېيتىشنى ئۆگەتتى .ئۇالر يەنە بالىلىرىنىڭ خۇداغا بولغان رەھمىتىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن ،ئۇالرغا خۇداغا
ھەدىيە سۇنۇشنى ئۆگەتكەنىدى .خۇداغا سۇنۇلغان ھەدىيەلەر قۇربانلىق دەپ ئاتىالتتى .ئۇالر يەردىن
ئالغان مەسھۇالت ۋە ھايۋانالرنى خۇداغا قۇربانلىق قىلدى.
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ئۇالر قۇربانلىق بويۇملىرىنى پەرۋەردىگارنىڭ ئالدىغا قويۇپ ،كەمتەرلىك بىلەن« :پەرۋەردىگار خۇدا،
ئەمەلىيەتتە ،بىزدە سىزگە ئاتىغۇدەك نەرسە يوق ،چۈنكى بارلىق مەۋجۇداتالرنىڭ ھەممىسى سىزنىڭ.
بىراق ،بىز چىن كۆڭلىمىزدىن سىزگە رەھمىتىمىزنى ئېيتىشنى خااليمىز» دەيتتى .ئۇنىڭدىن
كېيىن ،قۇربانلىق قىلماقچى بولغان نەرسىلەرگە ئوت ياقاتتى .بۇ نەرسىلەرنىڭ پۇرىقى ئاسمانغا
ئۆرلەيتتى .پەرۋەردىگار خۇدا بولسا ئۇالرنىڭ قۇربانلىقىنى كۆرۈپ ،ئۇالرنىڭ دۇئالىرىنى ئاڭالپ تۇراتتى.
پەرۋەردىگار خۇدا ھابىلنىڭ ۋە قابىلنىڭ قۇربانلىق قىلىپ ئۆزىگە ئاتىغان نەرسىلىرىنى كۆردى ھەمدە
ئۇالرنىڭ دېيىشكەن سۆزلىرىنى ئاڭلىدى .ئۇ ئادەمئاتا ،ھاۋائانا ۋە ھابىلنىڭ خۇدانىڭ ئىلتىپاتىغا
تايىنىۋاتقانلىقىنى ،ئۇالرنىڭ چىڭ كۆڭلىدىن سەمىمىيلىك بىلەن دۇئا قىلىۋاتقانلىقىنى بىلەتتى.
بىراق ،قابىلچۇ؟ ياق ،ئۇ خۇداغا شۈكرى قىلمايتتى .ئۇنىڭ خۇدانىڭ رەھىم – شەپقىتىنى قوبۇل
قىلغۇسى يوق ئىدى .ئۇنىڭ خۇداغا سوۋغات سۇنۇشى ،مۇشۇنداق قىلماسلىققا جۈرئەت
قىاللمىغانلىقتىن ھەم خۇدادىن قورققانلىق سەۋەبىدىن بولغان ئىدى.
شۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن پەرۋەردىگار خۇدا قابىلنىڭ ھەدىيىسىنى ۋە دۇئاسىنى قوبۇل قىلمىدى.
پەرۋەردىگار خۇدا پەقەت ئىنسانالرنىڭ چىن قەلبىدىن چىقىرىپ بەرگەن ھەدىيەسى ۋە دۇئاسىنى قوبۇل
قىلىدۇ.
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بىر كۈنى ،قابىل بىلەن ھابىل ھەر ئىككىلىسى خۇداغا ھەدىيە سۇندى .قابىل يەر تېرىيتتى.
شۇڭا ئۇ يەردىن چىققان ھوسۇلنى قۇربانلىق قىلىپ ئەكەلگەنىدى .ھابىل بولسا قوي باقاتتى .ئۇ قوي
پادىسىنىڭ ئىچىدىكى تۇنجى تۇغۇلغان قوي ۋە ئۇنىڭ يېغىنى قۇربانلىق سۈپىتىدە خۇداغا سۇنغانىدى.
خۇدا ھابىلنىڭ قۇربانلىقىنى ياخشى كۆرۈپ ،قابىلنىڭ قۇربانلىقىنى ياخشى كۆرمىدى.
ئەگەر قابىل خۇدانىڭ ئالدىدا يۈكۈنۈپ ،ئۇنىڭغا ئىشەنمىگەنلىكى ئۈچۈن كەچۈرۈم سورىغان بولسا،
خۇدا ئۇنى كەچۈرگەن ھەم ئۇن ىڭ قۇربانلىقىنى قوبۇل قىلغان بوالتتى.

پەرۋەردىگار قابىلنىڭ قۇربانلىقىنى قوبۇل قىلمىدى ،بۇنىڭ سەۋەبى ئۇنىڭ ئۆز گۇناھىنى تونۇپ
يېتەلمىگەنلىكى ۋە توۋا قىلمىغانلىقىدا ئىدى
قابىل توۋا قىلىشنى خالىمىدى .ئەكسىچە ،ئۇ خۇداغا غەزەپلەندى .خۇدا ئۇنىڭ قۇربانلىقىنى
ياقتۇرماي ،ھابىلنىڭ قۇربانلىقىنى ياقتۇردى .نېمە ئۈچۈن؟ ھابىل قايسى تەرەپتىن قابىلدىن ئۈستۈن
تۇرىدىكىنا؟!
ئەمەلىيەتتە ھابىلنىڭ ھېچ يېرى قابىلدىن ئارتۇق ئەمەس .بىراق ،ھابىل خۇدانىڭ مېھىر –
مۇھەببىتىگە تايىنىپ ،ئۇنىڭ سۆزىگە ئىشەندى .پەرۋەردىگارنىڭ ۋەدىسىنىڭ ئەمەلگە ئېشىشىغا ئۈمىد
باغلىدى.
قابىل بۇ رېئاللىقنى قوبۇل قىاللمىدى-دە ،چىرايى غەزەپتىن تۇتۇلۇپ كەتتى .ئادەمئاتا بىلەن
ھاۋائانىنىڭ قانچىلىك چۈشەندۈرۈشىدىن قەتئىينەزەر ئۇنىڭغا قىلچىمۇ پايدىسى بولمىدى .پەرۋەردىگار
ئۆزى ئۇنىڭغا ئاگاھالندۇرۇش بېرىپ:
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 سەن نېمە ئۈچۈن غەزەپلىنىسەن؟ چىرايىڭ نېمە ئۈچۈن تۇتۇلۇپ كەتتى؟ مېنىڭ سېنىڭقۇربانلىقىڭنى قوبۇل قىلمىغانلىقىمدىنمۇ؟ بۇنىڭ ھەممىسى سېنىڭ خاتالىقىڭدىن .ئەگەر سەن
مېنىڭ سۆزۈمگە بويسۇنساڭ ۋە ماڭا ئىشەنگەن بولساڭ ،مەن سېنىڭ قۇربانلىقىڭنى قوبۇل قىلغان
بوالتتىم .سەن ئېھتىيات قىلغىن! ئەگەر سەن دىققەت قىلمىساڭ ،قورقۇنچلۇق ئىشتىن بىرنى سادىر
قىلىپ قويىسەن .گۇناھ سېنىڭ قەلب دەرۋازاڭ ئالدىدا تۇرۇپتۇ ،ئۇ سېنىڭ قەلبىڭنى ئۆز ئىلكىگە
ئالماقچى  -دەيدۇ.
پەرۋەردىگار خۇدا قابىلغا ناھايىتى سەۋرچانلىق ۋە رەھىم – شەپقەت بىلەن گەپ قىلىدۇ .بىراق
قابىل ئۇنىڭ سۆزىنى ئاڭلىمايدۇ ،ئۇ پەرۋەردىگار خۇداغا ۋە ئۇ ئېيتقان سۆزلەرگە نەپرەتلىنىدۇ .ئۇ ھەم
خۇداغا ئىشىنىۋاتقان ھابىلغىمۇ نەپرەتلىنىدۇ.
شۇنىڭ بىلەن قابىل ھابىلنى قاتتىق ئۇرۇپ ،ئۇنى ئۆلتۈرۈپ قويىدۇ.
خۇداغا سادىق بولغان ھابىل يەردە ياتاتتى .ئۇ ئۆلگەنىدى.
ھابىلنىڭ قېنى يەر يۈزىنى بويىۋەتكەنىدى .قابىل ئۆزىنىڭ ئۆز قېرىندىشىنى ئۆلتۈرۈپ
قويغانىدى! بۇ نېمە دېگەن قورقۇنچلۇق – ھە!
بىراق ،ئەڭ قورقۇنچلۇقى ئۇنىڭ ھابىلنى ئۆلتۈرۈۋېتىشى ئۇنىڭ پەرۋەردىگار خۇداغا بولغان
نەپرىتىدىن بولغانىدى.
شۇنداقتىمۇ ،قاب ىل توۋا قىلىمەن دېسە ،ھەرگىز كېچىكمەيتتى .پەرۋەردىگار قابىلغا يەنە داۋاملىق
ئاگاھالندۇرۇش بەردى .ئەگەر قابىل ئۆزىنىڭ گۇناھىنى ئېتىراپ قىلىپ ،خۇدادىن كەچۈرۈم سورىغان
بولسا ،پەرۋەردىگار خۇدا قابىلغا رەھىم قىلغان بوالتتى.
پەرۋەردىگار قابىلدىن:
 ئىنىڭ ھابىل قېنى؟ -دەپ سورايدۇ.بىراق ،قابىل ئۆزىنىڭ گۇناھىنى ئېتىراپ قىلماستىن ،ئەكسىچە ناھايىتى قوپاللىق قىلىپ،
ھېچنېمە بولمىغاندەك تۈسكە كىرىۋالىدۇ.
 مەن ئىنىمنىڭ باققۇچىسىمىدىم؟ مېنىڭ ئۇنىڭغا قاراش مەسئۇلىيىتىم بارمىتى؟  -دەپجاۋاب بېرىدۇ قابىل.
پەرۋەردىگار خۇدا ئۇنىڭغا مۇنداق دەيدۇ:
 سەن ئىنىڭنى ئۆلتۈردۈڭ ،ئۇنىڭ قېنىنى ئاققۇزدۇڭ ،ئۇنىڭ قېنى يەر ئۈستىدە ئاقتى .شۇڭا،سەن يەر ئۈستىدە تىنچلىققا ئېرىشەلمەيسەن .مەيلى سەن قانچىلىك جاپالىق ئىشلىگەن تەقدىردىمۇ،
يەر ساڭا ھوسۇل بەرمەيدۇ .سېنىڭ يەيدىغان ئاشلىقىڭ يېتەرلىك بولماي ئۆتۈپ كېتىسەن ،سەن دائىم
ئۇ يۇرتتىن بۇ يۇرتقا كۆچۈپ يۈرىسەن ،سەن ئۆي – ماكانسىز ،سەرسان بولۇپ ،يەر يۈزىدە سەرگەردانلىقتا
يۈرىسەن.
قابىل ھازىر ئۆزىنىڭ گۇناھىنىڭ قانچىلىك ئېغىر ئىكەنلىكىنى تونۇپ يەتتىمۇ؟ ياق ،ئۇ
گۇناھىنى تېخى تونۇيالمىغانىدى .ئۇ خۇدانىڭ ئىلتىپاتىغا ئىشەنمەيتتى .ئۇ خۇدانىڭ رەھىم –
شەپقەتلىك خۇدا ئىكەنلىكىنى ئازراقمۇ چۈشەنمەيتتى .شۇڭالشقا ئۇ« :ماڭا بېرىلگەن گۇناھ ،مېنىڭ
قوبۇل قىلىش كۈچۈمدىن ئېشىپ كەتتى ».دەپ ئوياليتتى.
ئۇ خۇداغا مۇنداق دەيدۇ:
 ئەگەر سەن مېنى قوغدىمىساڭ ،كىشىلەر مېنى ئۆلتۈرۈۋېتىدۇ.بۇ چاغدا خۇدا ئۇنى شەخسەن ئۆزى قوغدايدۇ ،ئۇنى باشقىالرنىڭ زەخىملەندۈرۈپ قويۇشىغا يول
قويمايدۇ.
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پەرۋەردىگار مۇنداق ئاگاھالندۇرۇش بېرىدۇ« :قابىلنى ئۆلتۈرگەن كىشى يەتتە ھەسسە قاتتىق
جازالىنىدۇ».
شۇنىڭ بىلەن پەرۋەردىگار قابىلنى ئۆلتۈرمەكچى بولغانالرنى ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن ،ئۇنىڭ
پېشانىسىگە ئاالھىدە بەلگە قويۇپ قويدى.
قابىل ئاتا – ئانىسى بىلەن خوشلىشىپ ،يۇرتىدىن ئايرىلدى .ئۇ پەرۋەردىگار ۋەدە قىلغان ئوغۇل
بىلەن ھېچقانداق ئاالقە قىلماسلىقنى خالىمايتتى .ئۇ ئۆزى تاللىغان يەردە ئەركىن ئازادە ياشاشنى
ئوياليتتى.
قابىل بۇنداق قىلىش بىلەن خۇدانىڭ كەچۈرۈمىگە ئېرىشەلمەيال قالماستىن ،خۇدانىڭ ئەڭ
ئېسىل سوۋغىتى يەنى پەرۋەردىگار بىلەن بىللە ياشاش پۇرسىتىدىن ئايرىلىپ قالدى.
ئادەمئاتا بىلەن ھاۋائانا نېمە دېگەن بىچارە  -ھە! ئۇالر بىرال ۋاقىتتا ھەر ئىككى بالىسىدىن
ئايرىلىپ قالغانىدى .ھابىل ئۆلدى ،قابىل بولسا باشقا جايغا كېتىپ قالدى .گۇناھ نېمە دېگەن
قورقۇنچلۇق -ھە! ھازىر ،قارىماققا بارلىق تەسەللى ۋە يورۇقلۇق يوقاپ كەتكەندەك كۆرۈنەتتى .بىراق،
ئادەمئاتا بىلەن ھاۋائانا خۇداغا ئىشىنىشنى داۋامالشتۇرۇۋەردى.
كېيىن ،ئۇالر يەنە بىر ئوغۇللۇق بولدى .ئۇنىڭغا سېت دەپ ئىسىم قويدى .سېت ھابىلغا
ئوخشايتتى .چۈنكى ،ئۇ خۇدانى سۆيۈشنى ئۆگىنىۋالغانىدى .سېتنىڭ ئوغلى ۋە ئۇنىڭ كېيىنكى
ئەۋالدلىرىنىڭ ھەممىسى خۇدانى سۆيدى .شۇنداق قىلىپ ،دۇنيادا خۇدانى سۆيۈش ۋە ئۇنىڭغا خىزمەت
قىلىشنى خااليدىغان بىر مىللەت شەكىللەندى.
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جازا ۋە قۇتقۇزۇش
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» 15 :1 - 2 :2
كېيىنكى كۈنلەردە قابىلنىڭ ئەۋالدلىرى
خۇدانى رەت قىلىپ ياشىدى .شۇنىڭ بىلەن بىر
ۋاقىتتا يەنە سېتنىڭ ئەۋالدلىرى خۇداغا
ئۇالر قۇتقۇزغۇچىنىڭ
ئىخالسمەن بولدى.
كېلىشىنى تەشنالىق بىلەن كۈتۈۋاتاتتى.
ئېنوش
ئىچىدە
ئەۋالدلىرى
سېتنىڭ
ئىسىملىق بىر باال تۇغۇلۇپ ،خۇدانى ئىنتايىن
ياخشى كۆردى .ئۇ خۇدا بىلەن يېقىن ياشىدى.
ئۇ ئۆلۈمنى ئۆز بېشىدىن كەچۈرمىدى .خۇدا
ئۇنى ئۇدۇلال ئەرشكە ئېلىپ چىقىپ
كەتكەنىدى.
سېتنىڭ ئەۋالدلىرىنىڭ ئىچىدە ،يەنە
قابىلغا ئوخشايدىغانالرمۇ بار ئىدى .قابىلنىڭ
ئەۋالدلىرى ناھايىتى باي بولۇپ ،ئۇالرنىڭ تەسىر
كۈچى زور ئىدى .ئۇالردا نۇرغۇنلىغان گۈزەل
نەرسىلەر ۋە ھەر خىل كۆڭۈل ئاچىدىغان ئويۇنالر
بار ئىدى .ئۇالر خۇدانى خۇرسەن قىلىدىغان
ئىشالر ئۈستىدە ئىزدەنمەستىن ،ئۆزلىرى نېمە
ئىش قىلغۇسى كەلسە ،شۇ ئىشنى قىالتتى.
قابىلنىڭ ئەۋالدلىرىنىڭ ئىچىدە يەنە بەزى
گۈزەل ئايالالر
بولۇپ ،سېتنىڭ ئەۋالدلىرىنىڭ ئىچىدىكى
بەزى ئەرلەر قابىلنىڭ ئەۋالدلىرى ئىچىدىكى بۇ
ئايالالر بىلەن توي قىلدى .ئۇالر بۇ ئايالالرنىڭ
خۇدانى سۆيىدىغان ياكى سۆيمەيدىغانلى بىلەن
ھېسابلىشىپ ئولتۇرمىدى .ئۇالرنىڭ ئالتۇن –
كۆمۈش ،پۇل – پۇچەك ،كۆڭۈل ئېچىش ۋە
ھوقۇققا بولغان ئىنتىلىشى ،خۇداغا بولغان
قىزغىنلىقىدىن ئېشىپ كەتكەنىدى .ئۇالر
قابىلنىڭ ئەۋالدلىرى بىلەن بىرلىشىپ ،خۇدادىن يۈز ئۆرۈپ ،خۇدا ياقتۇرمايدىغان ئىشالرنى قىلىپ
ياشاۋاتاتتى.
ئۇالرنىڭ بالىلىرى خۇدادىن ئەيمەنمەيتتى .بۇ تېخى يەتمىگەندەك ئۇزۇن ئۆتمەي ،دۇنيادىكى
كىشىلەرنىڭ ھەممىسى دېگۈدەك خۇداغا بويسۇنمايدىغان بولۇپ كەتتى .ھېچكىم قۇتقۇزغۇچىنىڭ
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كېلىشىنى كۈتمەيدىغان بولۇپ قالغانىدى .خۇددى ھېچكىم بۇ ۋەدە قىلىنغان قۇتقۇزغۇچىغا موھتاج
ئەمەستەك ،ھېچكىم خۇدانىڭ گۇناھقا نەپرەت بىلەن قارايدىغانلىقىنى بىلمەيدىغاندەك قىالتتى.
بىراق ،خۇدا بۇ ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى كۆزىتىپ تۇردى .ئۇ ناھايىتى ئۇزۇن ۋاقىت سۈكۈت
قىلدى .ئۇ سېتنىڭ ئەۋالدىنىڭ ئىچىدىن توۋا قىلىپ ،ئۇنىڭ ئالدىغا قايتىپ كېلىدىغانالرنى كۈتتى.
پەرۋەردىگار خۇدا ناھايىتى سەۋر – تاقەتلىك ۋە رەھىم – شەپقەتلىك بولۇپ ،ئۇالرنى ئۇزۇن ۋاقىت
ساقلىدى .بىراق ،پەرۋەردىگارىمىز بولغان خۇدا ئادىل بولغاچقا ،بىر كۈنى مۇنداق دېدى« :بولدى
يېتەرلىك ،مەن ئەمدى ساقلىمايمەن ،مەن ئەمدى گۇناھنى جازااليمەن»
شۇنداق قىلىپ ،دۇنيانىڭ ھەممە جايلىرىنى گۇناھ ۋە رەزىللىك قاپالپ كەتكەنىدى .خۇدا زادىال
تاقەت قىلىپ تۇرالمىدى .خۇدا بۇ دۇنيادىكى كىشىلەرنى سۆيمەيدىغان بولۇپ قالغانمىدۇ؟ ياق ،خۇدا
ئىنسانالرنى يەنىال سۆيىدۇ! خۇدا ئۆزىنىڭ ۋەدىسىنى ئۇنتۇپ قالغىنى يوق .ئۇ ۋەدىسىدە تۇرىدىغان،
مەڭگۈ ئۆزگەرمەيدىغان خۇدادۇر!
گەرچە پۈتۈن دۇنيا رەزىللىككە تولغان بولسىمۇ ،بىراق پەرۋەردىگار دۇنيادا ئۆزىگە سادىق ئادەمدىن
بىرنى تاپالىدى .ئۇ ئادەم ئاتامئاتا ،ھاۋائانا ،سېت ،ھانۇخ قاتارلىقالرغا ئوخشاش ،ۋەدە قىلىنغان
قۇتقۇزغۇچىنىڭ كېلىشىنى ئارزۇ قىالتتى .چۈنكى ،ئۇ ئۆزىنىڭ گۇناھكار ئىكەنلىكى ،ئۆز ئۆزىنى
قۇتقۇزالمايدىغانلىقىنى بىلەتتى .بۇ ئادەم بولسا دەل نۇھ ئىدى .نۇھ دۇرۇس ئادەم بولغاچقا ،پەرۋەردىگار
نۇھ ۋە ئۇنىڭ ئايالى بىلەن بالىلىرىنى قۇتقۇزماقچى بولىدۇ.
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پەرۋەردىگار نۇھقا بىر چوڭ كېمە يەنى سۇ ئۈستىدە لەيلەپ يۈرىدىغان چوڭ بىر ئۆي ياساشنى
بۇيرۇدى .بۇ كېمە نۇھ ۋە ئۇنىڭ ئايالى ،ئۈچ ئوغلى ۋە كېلىنلىرىنى شۇنداقال نۇرغۇنلىغان ھايۋانالرنى
پاتقۇزالىغۇدەك چوڭ بولۇشى كېرەك ئىدى.
خۇدا نۇھقا كېمىنىڭ ئۈستىدىن بىر تۈڭلۈك ئېچىپ قويۇشنى ،يان تەرىپىدىن بىر ئىشىك
ئېچىشنى ،كېمىنىڭ ئىچىگە يەنە ھايۋانالر تۇرىدىغان ئۆيلەرنى ياساشنى بۇيرۇيدۇ.
نۇھ پەرۋەردىگارنىڭ بۇيرۇقى بويىچە قىلدى .نۇھ تاغ ئۈستىدە كېمە ياساشقا كىرىشكەندە ،كىشىلەر
بۇنىڭغا ھەيران قېلىشقانىدى .ئۇالر نۇھنىڭ نېمە ئۈچۈن بۇنداق چوڭ كېمىنى ياسايدىغانلىقىنى
بىلمەيتتى .نۇھ بۇ كېمىنى تاغنىڭ ئۈستىدە ماڭدۇرمايدىغاندۇ؟
«نۇھ نېمە دېگەن ئەخمەق -ھە!» دەپ زاڭلىق قىلىشتى ئۇالر.
شۇنىڭ بىلەن ،نۇھ پەرۋەردىگارنىڭ سۆزىنى ئۇالرغا يەتكۈزدى.

 پەرۋەردىگار خۇدا – دېدى نۇھ – پۈتۈن يەر يۈزىگە چوڭ توپان كەلتۈرمەكچى .خۇدانىڭ مۇقەددەسسۆزىگە ئىشەنمىگەن ئادەملەرنىڭ ھەممىسى بۇ توپاننىڭ سۈيىدە تۇنجۇقۇپ ئۆلىدۇ .ھايۋانالرمۇ بۇ سۇدا
تونجۇقۇپ ئۆلىدۇ .پەقەت بۇ كېمىنىڭ ئىچىدىكى ئادەملەر بىلەن ھايۋانالرال قۇتقۇزۇۋېلىنىدۇ .باشقا
ئادەم ۋە نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى يوقىتىلىدۇ.
بۇ گەپنى ئاڭلىغانالر نۇھنى تېخىمۇ زاڭلىق قىلىشتى.
 بۇ قانداقمۇ مۇمكىن بولسۇن - ،دېيىشتى ئۇالر – بۇرۇن بۇنداق ئىش يۈز بېرىپ باقمىغان .ياقبىز ساڭا ئىشەنمەيمىز ،نۇھ .سەن كېمە ياساشنى توختىتىشىڭ كېرەك .چۈنكى ،يەر يۈزىنى توپان
باسمايدۇ.
نۇھ كېمە ياساۋاتقان ۋاقىتتا ،ئۇالرنىڭ توۋا قىلىش پۇرسىتى بار ئىدى .بىراق ،ئۇالر قىلچىمۇ توۋا
قىلمىدى.
ئاخىرىدا كېمە ياسىلىپ بولدى.
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پەرۋەردىگار نۇھقا ئايالى ۋە بالىلىرىنى ئېلىپ كېمىگە كىرىشنى بۇيرۇدى .پەرۋەردىگار نۇھقا يەنە ھەر
خىل ھايۋانالردىن تالالشنى ،ھەر تۈردىن بىر جۈپتىن بولۇشى يەنى بىرىنىڭ چىشى ،يەنە بىرىنىڭ
ئەركەكتىن بولۇشىنى ،ئۇالرنىڭمۇ كېمىگە كىرىشىنى ئېيتقانىدى .ئۇالرنىڭ ھەممىسى كېمىنىڭ
ئىچىگە كىرىپ بولغاندىن كېيىن ،پەرۋەردىگار كېمىنىڭ ئىشىكىنى يېپىۋەتتى.
ھازىر ،پەرۋەردىگارنىڭ ئۆزىگە ئىشەنمىگەنلەرگە رەھىم قىلىشى ئاخىرالشقانىدى .ئۇالر ئەمدى
كېمىنىڭ ئىچىگە كىرەلمەيتتى .خۇدانىڭ سوراق ۋاقتى كەلدى!
ئاسماندىن يامغۇر يېغىشقا باشلىدى .يامغۇر خۇددى چىلەكلەپ قويغاندەكال يېغىۋاتاتتى .توپاننىڭ
سۇيى ئاسماندىن چۈشۈپ قالماستىن ،يەنە يەر ئاستىدىنمۇ ئېتىلىپ چىقىۋاتاتتى .سۇنىڭ ئېقىپ
كېتىدىغان جايى بولمىغاچقا ،سۇ بارغانسېرى ئېگىزلەۋاتاتتى .كىشىلەر قورقۇشقا باشلىدى .ئۇالر
پەرۋەردىگار خۇدانىڭ ئېيتقان سۆزىنىڭ راست ئىكەنلىكىنى تونۇپ يەتكەنىدى .ئۇالر نۇھقا قاراپ

ۋارقىراشقا باشلىدى:
 بىزنىمۇ كېمىگە سېلىۋالغىن! سەندىن ئۆتۈنۈپ قااليلى ،بىزگە ئىشىكنى ئېچىپ بەرگىن!بىراق ،ئۇالر ئاللىقاچان كېچىككەنىدى.
ئۇالر ئەينى ۋاقىتتا نۇھنىڭ سۆزىنى ئاڭلىمىغانلىقى ئۈچۈن قاتتىق پۇشايمان قىلدى.
 بىز شۇنچە ئۇزۇن ۋاقىت ئاگاھالندۇرۇلغانىدۇق — ،دېيىشتى ئۇالر — بىراق ،بىز بولساق ئۇسۆزلەرگە ئىشىنىشكە ئۇنىمىدۇق — ئۇالر قاتتىق پۇشايمان قىلىپ ،ھۆڭرەپ يىغالپ كېتىشتى— ،
ئەگەر بىز شۇ ۋاقىتتا نۇھنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭلىغان بولساق نېمە دېگەن ياخشى بوالتتى -ھە! ئەگەر بىز
نۇھنىڭ دېگەن سۆزىگە ئىشەنگەن بولساق ،قانداق ياخشى بولغان بوالتتى ،ئەگەر — ....دېيىشەتتى.
بىراق ،ھازىر ئۇالر كېچىككەنىدى .ئۇالر تاغنىڭ ئۈستىگە قاراپ يۈگۈرۈشتى .ئۇالر سۇ ئۇنچىلىك
ئېگىزلىككە چىقىپ كەتمەس دەپ ئويالشقان ئىدى .بىراق ،سۇ ئۈزلۈكسىز يۇقىرىغا قاراپ ئۆرلەپ ،ئەڭ
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ئېگىز تاغدىنمۇ ئېشىپ كەتكەنىدى .ئۇالردا ھېچقانداق ئۈمىد قالمىغانىدى .ئەمما كېمىنىڭ
ئىچىدىكى ئادەملەر بىلەن ھايۋانالر تىنچ خاتىرجەم ياشاۋاتاتتى.
كېمە سۇنىڭ ئۈستىگە لەيلەپ چىقتى .نۇھنىڭ كېمىسى شۇنچە چوڭ ئىدى .ئۇنى لەيلىتىپ
تۇرغان دېڭىز ناھايىتى قورقۇنچلۇق ئىدى .نۇھ كېمىنىڭ سىرتىدىكى بارلىق مەۋجۇداتالرنىڭ
يوقىتىلغانلىقىنى بىلەتتى .بۇ ھەقىقەتەن قورقۇنچلۇق ئىدى! ئۇنىڭ يۈرىكى تىترەپ كەتتى .ئۇنىڭ
كېمىسى بۇ دەھشەتلىك دولقۇننىڭ ھۇجۇمىغا بەرداشلىق بېرەلەرمۇ؟ نۇھ ئائىلىسىمۇ ئۆلۈمگە اليىق
ئىدىغۇ؟ ئۇالرمۇ ئوخشاشال گۇناھكار ئىدىغۇ؟
بىراق ،مۇشۇ ۋاقىتتا ،نۇھ پەرۋەردىگار بەرگەن ۋەدىنى ئەسلەپ قالدى« :كەلگۈسىدە ،بىر باال
تۇغۇلىد ۇ ،ئۇ قۇتقۇزغۇچىدۇر ،ئۇ ئىنسانالرنىڭ گۇناھلىرىنى ئۆز ئۈستىگە ئېلىپ ،ئۇالرنى قۇتقۇزىدۇ.
قۇتقۇزۇلغانالر ھاالك بولمايدۇ».
نۇھ بۇ ۋەدىگە ئىشەندى-دە ،قەلبى تېنىچالندى.
ئۇ شۇنى چۈشىنىپ يەتكەنىدىكى« :مانا بۇ خۇدانىڭ كېمە ياساشنى بۇيرۇشىدىكى ھەم ئۇالرنى
كېمىنىڭ ئىچىگە كىرىشكە بۇيرۇشىنىڭ سەۋەبى ئىدى .پەرۋەردىگار ئۇالرنى قۇتقۇزماقچى .بۇ ئۇالرنىڭ
ئۇنىڭ قۇتقۇزۇشىغا اليىق بولغانلىقىدىن ئەمەس ،بەلكى قۇتقۇزغۇچىنىڭ ئىلتىپاتى سەۋەبىدىن بولغان
ئىدى».
رەب ئەيسا قىيامەت كۈنىدە كەلگەن ۋاقىتتىمۇ مانا مۇشۇنداق بولىدۇ .پۈتۈن زېمىن يوقىتىلىدۇ.
ئۇ ۋاقىتتا رەب ئەيسانىڭ ۋەدە قىلىنغان قۇتقۇزغۇچى ئىكەنلىكىگە ئىشەنمىگەن ئادەملەرمۇ
پۇشايمان ئىچىدە ئۆرتىنىپ« :ئەگەر بىز ئەينى ۋاقىتتا خۇش خەۋەرگە ئىشەنگەن بولساق ،نېمە دېگەن
ياخشى بوالتتى! بىز نۇرغۇن قېتىم ئاڭلىغان بولساقمۇ ،ئاڭلىماسقا سېلىپ ،ئۇالرنى زاڭلىق
قىلغانىدۇق .ھازىرچۇ ،ھەممىسى بەكال كېچىكتى!» دېيىشىدۇ.
بىراق ،ئەيسا مەسىھكە ئىشەنگەن ئادەمنىڭ قورقۇشىنىڭ ھاجىتى يوق .ئۇ خۇددى كېمىنىڭ
ئىچىدىكى نۇھتەكال بىخەتەر بولىدۇ .ئۇنىڭغا ھېچقانداق خەتەر يەتمەيدۇ .بۇ ھەرگىزمۇ ئۇالرنىڭ
قوغداشقا الي ىق بولغانلىقىدىن ئەمەس ،بەلكى ئەيسا مەسىھ ئۇالر ئۈچۈن بارلىق جازانىڭ ھەممىسىنى
ئۆز ئۈستىگە ئالغان .رەب ئەيسا بۇ دۇنيادىكى ئىنسانالرنىڭ گۇناھىنى ئۆز ئۈستىگە ئالغانلىقى ئۈچۈن،
ئۇنىڭغا ئىشەنگەنلىكى ئادەم ئۆلمەي مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئېرىشىدۇ!
يامغۇر قىرىق كېچە كۈندۈز ياغدى .ئۇنىڭدىن كېيىن ،پەرۋەردىگار خۇدا يامغۇرنى توختىتىپ،
بۇالقنىڭ سۈيىنىڭ ئېتىلىپ چىقىشىنى توختاتتى .ئەمدى يامغۇرنىڭ شارقىراپ ئېقىشىنى
ئاڭلىغىلى بولمايتتى .نۇھ بەكال خوش بولۇپ كەتكەنىدى! ئەمدى يەر يۈزى قۇرۇيدىغان بولدى .سۇ
ناھايىتى ئۇزۇن ۋاقىتتا پەسلەپ بوالتتى .سۇ پەسلىگەندە ،كېمىمۇ پەسكە قاراپ تۆۋەنلەپ بېرىۋاتاتتى.
شۇنداق قىلىپ كېمە ئاخىرى بىر تاغنىڭ ئۈستىگە كېلىپ توختىدى .بۇ تاغ بولسا ئارارات تېغى ئىدى.
ئۇنىڭ قۇرۇقلۇقنى شۇنچىلىك كۆرگۈسى ،يەنە بىر قېتىم قۇرۇقلۇق ئۈستىدە ياشىغۇسى بار ئىدى.
ئەجەبا بۇ مۇمكىن بولماسمۇ؟
نۇھ سىناپ باقماقچى بولىدۇ .ئۇ بىر دېرىزىنى ئېچىپ ،بىر قاغىنى قويۇپ بەردى .ئەگەر قاغا ئۇۋا
ياسايدىغان جاينى تاپسا ،ئۇ قايتىپ كەلمەيتتى .قاغا ئۇچۇپ كەتتى ،بىراق يەنىال ئۇچۇپ قايتىپ
كەلدى .بۇ ئادەمنى نېمە دېگەن ئۈمىدسىزلەندۈرىدىغان ئىش-ھە!
بىراق ،قاغا يەنە ئۇچۇپ چىقىپ كەتتى ،گەرچە ئۇ قايتىپ كەلگەن بولسىمۇ ،بىراق ئۇ كېمىنىڭ
ئىچىدە تۇرۇۋەرمىدى .بۇ قاغا مۇشۇنداق ئۇچۇپ چىقىپ ،قايتىپ كېلىپ يۈرەتتى .نۇھ بۇ قاغىنىڭ
ئاخىرى بىر كۈنى كېمىنىڭ سىرتىدا مەڭگۈلۈك ئورۇنلىشىپ قالىدىغانلىقىنى بىلەتتى .ھەقىقەتەن
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ئۇنىڭ ئويلىغىنىدەك بولدى .بىر كۈنى قاغا ئۇچۇپ چىقىپ كېتىپ ،قايتىپ كەلمىدى .چۈنكى ،ئۇ
سىرتتىن ئۇۋا ياسايدىغان ئورۇن تاپقانىدى.
شۇنىڭ بىلەن ،نۇھ پەرۋەردىگارغا شۈكرىلەرنى ئېيتىپ ،خۇشاللىق بىلەن« :يەر قۇرۇپ بوالي دەپ
قاپتۇ ،ئۇزۇن ئۆتمەي قۇرۇقلۇقتا ياشايدىغان بولدۇق» دېدى .بىراق ،ئۇ يەنىال سەۋر – تاقەت بىلەن
پەرۋەردىگار خۇدانىڭ بۇيرۇقىنى ساقاليدۇ.
يەتتە كۈندىن كېيىن ،نۇھ بىر كەپتەرنى قويۇپ بېرىدۇ .بىراق ئۇ ئۇزۇن ئۆتمەي قايتىپ كېلىدۇ.
نۇھ قولىنى ئۇزىتىپ كەپتەرنى كېمىنىڭ ئىچىگە ئەكىرىۋالىدۇ.
يەنە يەتتە كۈن ئۆتكەندىن كېيىن ،ئۇ كەپتەرنى يەنە بىر قېتىم قويۇپ بېرىدۇ .بىر ئاز ۋاقىتتىن
كېيىن ،بۇ كەپتەر يەنە قايتىپ كېلىدۇ .بىراق بۇ قېتىم ئۇنىڭ ئاغزىدا زەيتۇن دەرىخىنىڭ يوپۇرمىقى
چىشلەكلىك ئىدى.
«ئەمدى ئۇزۇن ساقالشنىڭ ھاجىتى يوق» دەپ ئوياليدۇ نۇھ كۆڭلىدە.
ئۇ يەنە يەتتە كۈن ساقالپ ،ئاندىن كەپتەرنى يەنە قويۇپ بېرىدۇ .بۇ قېتىم كەپتەر قايتا قايتىپ
كەلمەيدۇ.

يېڭىالنغان زېمىن
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» 11 :9- 12 :1

ۇھ ۋە ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكىلەر ئاخىرى كېمىدىن چۈشتى .زېمىن ئۇالرغا شۇنچىلىك سۆيۈملۈك
كۆرۈنۈۋاتاتتى! ھەممە نەرسە يېڭى! بارلىق مەۋجۇداتالرنىڭ ھەممىسى پاكىزالنغان! يېڭى تۇرمۇشنى
باشالش ئۈچۈن ھەممە نەرسىلەر تەق قىلىنغان ئىدى .ئىنسانالر پەرۋەردىگار ئۈچۈن خىزمەت
قىلىپ ،ئۇنىڭ ئۈچۈن ياشاشقا تەييار بولسا نېمىدېگەن ياخشى بوالتتى-ھە! .بىراق ،ئەڭ ئالدى
بىلەن بارلىق رەزىللىكنى يوقىتىش كېرەك ،شۇنداق ئەمەسمۇ؟
بىز ئۈچۈن ئېيتقاندىمۇ شۇنداق .ئەگەر بىز پەرۋەردىگار خۇداغا خىزمەت قىلىمىز ھەم ئۇنىڭ ئۈچۈن
ياشايمىز دەيدىكەنمىز ،ئۇنداقتا ،بىز ئالدى بىلەن روھىي ۋە تۇرمۇش جەھەتتىكى بارلىق
رەزىللىكلەرنىڭ ھەممىسىنى يوقىتىشىمىز الزىم .مانا شۇندىال پەرۋەردىگار بىزگە بىر يېڭى يۈرەك ۋە
يېڭى ھاياتلىقنى ئاتا قىلىدۇ.
نۇھ كېمىدىن ئايرىلغاندىن كېيىن ،پەرۋەردىگارغا ئاتاپ قۇربانلىق ھەدىيە قىلدى .ئۇ بۇ ئارقىلىق
ئۆزىنىڭ پەرۋەردىگارغا بولغان تەشەككۈرلىرىنى بىلدۈرمەكچى ئىدى .ئۇ مۇشۇنداق ئۇسۇل بىلەن ئۆز
كۆڭل ىنى پەرۋەردىگارغا ئىزھار قىلىپ ،بۇنىڭدىن كېيىن ئۆزىنىڭ پەرۋەردىگارغا خىزمەت قىلماقچى ۋە
ئۇنىڭ ئۈچۈن ياشىماقچى ئىكەنلىكىنى ئىپادىلىمەكچى بولدى.
پەرۋەردىگار نۇھنىڭ قىلغان قۇربانلىقىنى كۆرىدۇ ،ئۇنىڭ مېزىلىك پۇرىقىنى پۇرايدۇ .خۇدا نۇھنىڭ
قەلبىنى كۆرۈپ تۇرىدۇ .ئۇنىڭ كەلگۈسىدە كەلمەكچى بولغان قۇتقۇزغۇچىغا ئىشىنىدىغانلىقىنى
بىلىدۇ .پەرۋەردىگار نۇھنىڭ قۇربانلىقىنى قوبۇل قىلىدۇ .شۇنىڭ بىلەن نۇھقا بۇنىڭدىن كېيىن تاكى
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ئاخىرقى زامانغىچە دۇنيانى ۋەيران قىلمايدىغانلىقى توغرىسىدا ۋەدە بېرىدۇ .پەرۋەردىگار ئاسماندا
ھەسەن – ھۈسەننى پەيدا قىلىپ ،ئۆزىنىڭ ئىنسانالر بىلەن تۈزگەن ئەھدىسىنىڭ بەلگىسىنى ئايان
قىلىدۇ .ھەر قېتىم يامغۇردىن كېيىن ،ئاسماندا ھەسەن – ھۈسەن كۆرۈنگەندە ،پەرۋەردىگار نۇھ بىلەن
تۈزگەن ئەھدىسىنى ئەسلەپ تۇرىدۇ .بىزمۇ ھەر قېتىم ھەسەن – ھۈسەننى كۆرگەندە بىخەتەرلىك ھېس
قىلىمىز ھەم قەلبىمىزنى تىنچلىق قاپاليدۇ .چۈنكى ،بىز بۇ ئارقىلىق پەرۋەردىگار خۇدانىڭ بىزنى
ئۇنتۇپ قالمىغانلىقىنى بىلىمىز .پەرۋەردىگار خۇدا ئىنسانالرغا داۋاملىق سەۋر-تاقەتلىك بولۇپ،
ئۇالرنى كۈتمەكتە .ئۇ چوقۇم ئىنسانالرغا گۇناھتىن ئازاد بولۇش يولىنى ئاتا قىلىدۇ.
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نۇھنىڭ ئوغۇللىرى
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» 52- 11 :9
توپان باالسى ئىنسانالرنىڭ گۇناھلىرىنى يۇيىۋېتەلمىدى .سىز كېمىدىن چىققان كىشىلەرنىڭ
يەنىال گۇناھكار ئىكەنلىكىنى بايقايسىز.
نۇھ بىر ئۈزۈمزارلىق پەيدا قىلىدۇ .ئۈزۈم پىشقاندىن كېيىن ،ئۇ ئۈزۈمنى ئېزىپ شەربىتىنى
چىقىرىپ ،ئۇنى ئېچىتقاندىن كېيىن ،ئۇنى مۇسەللەس قىلىپ ئىچىدۇ .نۇھ مۇسەللەسنى ئىچكەندىن
كېيىن ،قاتتىق مەست بولۇپ قېلىپ ،ئۆزىنىڭ نېمە قىلىۋاتقانلىقىنى بىلەلمەي قالىدۇ .شۇنىڭ
بىلەن ئۇ يالىڭاچ ھالدا كەپىنىڭ ئىچىدە ئۇخالپ قالىدۇ.
دەل ئاشۇ ۋاقىتتا  ،نۇھنىڭ ئوغلى يەنى ھام كەپىنىڭ ئىچىگە كىرىپ ،يالىڭاچ ياتقان دادىسىنى
كۆرۈپ قالىدۇ .بۇ ۋاقىتتا ئۇنىڭ كۆڭلى ئازراقمۇ يېرىم بولماستىن ،ئەكسىچە كۈلگەن پېتى يۈگۈرۈپ
چىقىپ ،ئىككى قېرىندىشىغا يەنى سام بىلەن ياپەتكە بۇ ئىشنى ئېيتىدۇ .ھام ئۇالر ئىككىسىگە بۇ
ئىشنى ئېيتىپ ،ئۇالر بىلەن بىللە قاقاقالپ كۈلۈشمەكچى بولىدۇ .بىراق ،سام بىلەن ياپەت ئۇنىڭ
بىلەن بىللە كۈلمەيدۇ .دادىسىنىڭ ئۇنداق ياتقانلىقىدىن ئۇالرنىڭ كۆڭلى قاتتىق يېرىم بولىدۇ ۋە
قورقۇپ كېتىدۇ .ھام نېمە ئۈچۈن بۇنچىۋاال قاقاقالپ كۈلۈپ كېتىدۇ؟ ئەجەبا ھام خۇدانىڭ ھەممىنى
كۆرۈپ تۇرىدىغانلىقىنى بىلمەسمۇ؟ سام بىلەن ياپەت يېپىنچىدىن بىرنى ئېلىپ ،دادىسىنىڭ يالىڭاچ
تېنىنى كۆرۈپ قالماسلىقى ئۈچۈن ،كەينىچىلەپ مېڭىپ ،كەپىنىڭ ئىچىگە كىرىپ ،يېپىنچىنى
دادىسىنىڭ ئۈستىگە ئاستا يېپىپ قويىدۇ.
نۇھ ئويغانغاندىن كېيىن ،ئۆزىنىڭ نېمە ئىش قىلىپ قويغانلىقنى بىلدى .بۇ نېمە دېگەن
قورقۇنچلۇق ـ ھە! ئۇ شاراب ئىچىپ خۇدىنى يوقىتىپ ،خۇداغا ھۆرمەتسىزلىك قىلدى! شارابنى زىيادە
كۆپ ئىچىپ مەست بولۇپ ،ئەس –ھوشىنى يوقىتىپ ھەر خىل يامانلىقالرغا شەرت ھازىرالش
پەرۋەردىگار خۇدانىڭ ئالدىدا چوڭ گۇناھ ھېسابلىنىدۇ .خۇدا گۇناھتىن نەپرەتلىنىدۇ! نۇھ ئۆزىنى
كونترول قىاللماي قالغانىدى .نۇھ ئۆزىنىڭ گۇناھىنى تونۇدى .چۈنكى ،ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ ئۆزىنى چوقۇم
كەچۈرۈم قىلىدىغانلىقىنى بىلەتتى.
بىراق ،ئۇنىڭ ئوغلى ھامچۇ؟ ئۇ نېمە ئىش قىلىپ قويدى؟ ئۇ گۇناھ ۋە رەزىللىكنىڭ ئۈستىدىن
كۈلۈپ ،دادىسىنى مازاق قىلدى .ئۇ گۇناھنى كۈلكىلىك دەپ ئويلىغانىدى .گەرچە ئۇالر توپان باالسى
ئارقىلىق پەرۋەردىگارنىڭ گۇناھتىن نەپرەتلىنىدىغانلىقىنى بىلگەن بولسىمۇ ،گۇناھ كۆز ئالدىدا
تۇرغاندا قىلچىمۇ ئازابالنمىدى.
شۇنىڭ بىلەن نۇھ ھام ۋە ئۇنىڭ ئەۋالدلىرىغا بولۇپمۇ ھامنىڭ ئەۋالدى قانانغا لەنەت ئوقۇدى.
چۈنكى ،قانان ئۆز دادىسىدىنمۇ رەزىل ئىدى .نۇھ قاناننىڭ ئەۋالدىنىڭ قېرىنداشلىرىنىڭ ئەۋالدلىرىغا
قۇل بولىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ.
نۇھ قالغان ئىككى ئوغلىغا بەخت تىلەيدۇ .ئۇ ئالدى بىلەن سامغا بەخت تىلەپ ،قۇتقۇزغۇچىنىڭ
سامنىڭ ئەۋالدىدىن بۇ دۇنياغا كېلىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ .بۇ سامغا بېرىلگەن ئەڭ چوڭ شان -شەرەپ
ئىدى.
ياپەتمۇ بەخت -سائادەتكە ئېرىشىدۇ .نۇھ ئۇنىڭغا:
 پەرۋەردىگار ياپەت ۋە ئۇنىڭ ئەۋالدىنى كۈچەيتىپ ،ئۇالرنى كۈچلۈك بىر مىللەتكە ئايالندۇرسۇن،گەرچە قۇتقۇزغۇچى سامنىڭ ئەۋالدىدىن تۇغۇلسىمۇ ،ياپەتنىڭ ئەۋالدلىرى ئاشۇ قۇتقۇزغۇچى سەۋەبىدىن
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قۇتقۇزۇش ئىلتىپاتىغا ئېرىشسۇن  -دەيدۇ.
نۇھنىڭ بۇنداق دېيىشتىكى مەقسىتى ،كىشىلەرگە رەزىللىكنىڭ دۇنيانىڭ ئۈستىدىن ھۆكۈم
سۈرەلمەيدىغانلىقىنى ،گۇناھنىڭ غەلىبە قىاللمايدىغانلىقىنى ،ئەكسىچە پەرۋەردىگارنىڭ دۇنيا
ئۈستىدىن ھۆكۈم سۈرۈپ ،غەلىبە قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ قويماقچى ئىدى.
نۇھنىڭ ۋەھىيسى ئاللىقاچان ئەمەلگە ئاشتى .سام خۇددى نۇھ ئالدىن بېشارەت بېرىپ ئۆتكەندەك
قۇتقۇزغۇچى ئەيسا مەسىھنىڭ ئەجدادى بولدى .ياپەتنىڭ ئەۋالدى ھەقىقەتەن كۈچلۈك بولۇپ ،ئۇالر
ھەقىقەتەنمۇ چوڭ ھوقۇقنى قولىدا تۇتۇپ ياشىدى .ئەيسا مەسىھ خۇددى ئالدىن ئېيتىلغاندەك
ئۇالرنىڭمۇ قۇتقۇزغۇچى رەببى بولدى .تارىختا قاناننىڭ ئەۋالدى راستتىنال باشقا مىللەتلەرنىڭ
ھۆكۈمرانلىقىدا بولدى .بىراق ،شۇنى ئاالھىدە تەكىتلەپ ئۆتىمىزكى ،قۇتقۇزغۇچىنىڭ تۇغۇلۇشى
ھامنىڭ ئەۋالدلىرى ئۈچۈنمۇ ناھايىتى زور خۇشاللىقنى ئېلىپ كەلدى .قۇتقۇزغۇچىنىڭ دۇنياغا
كېلىشى بىلەن ئۇالرنىڭ ئۈستىگە ئوقۇلغان لەنەتلەر ئېلىۋېتىلدى.

ئەرشكە تاقىشىدىغان مۇنار
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توپان باالسىدىن كېيىن ،كېمە توختاپ قالغان ئارارات تېغىنىڭ ئەتراپىدىكى قۇرۇقلۇقتا ،نۇرغۇن
كىشىلەر ئارقا – ئارقىدىن تۇغۇلدى .ئۇالر بىر خىل تىلدا سۆزلىشەتتى .بىر مەزگىل ئۆتكەندىن
كېيىن ،ئۇ جايدا نوپۇس بارغانسېرى كۆپىيىپ ،ئادەملەر ئۇ يەرگە پاتماي قالدى .شۇنىڭ بىلەن بىر
قىسىم ئادەملەر شەرق تەرەپكە قاراپ كۆچۈپ ،بابىلوندىكى بىر تۈزلەڭلىكتە ئولتۇراقالشتى .بۇ يەردە
ئۇالرنىڭ تۇرۇشى ئۈچۈن يېتەرلىك شەرت-شارائىتالر ھازىرالنغان ئىدى.
ئۇالر بۇ يەردە توپا ۋە قارامايالرنى ئۇچراتتى .ئۇالر مەسلىھەتلىشىپ بىر -بىرىگە« :بىز توپا بىلەن
خىش ياساپ ،قاراماي بىلەن كېسەكلەرنى بىر -بىرىگە چاپالپ ،ئۆي سالساق بولغۇدەك دەپ ئويالشتى.
ئۇالر ئۇ يەردە بىر مەزگىل ياشىغاندىن كېيىن ،قۇرۇقلۇقنىڭ ناھايىتى چوڭ ئىكەنلىكىنى
بايقايدۇ-دە ،ئۇالر ئالدىغا قاراپ مېڭىپ ئۆز تۇپرىقىنى كېڭەيتىدۇ .بىراق ئۇالر سەل قورقۇپ قالىدۇ.
 يەر يۈزى بەك چوڭ ئىكەن ،بىز تارقىلىپ كەتسەك ياخشى ئەمەس .بىز بىللە ياشىشىمىزكېرەك .چۈنكى ،شۇنداق بولغاندىال بىز كۈچ-قۇدرىتىمىزنى ساقالپ قاالاليمىز -دېيىشتى.
ئۇالر يەنە:
 بىز بىر شەھەر ياسايلى ،شەھەرنىڭ ئەتراپىدا مۇستەھكەم قورغان بولسۇن .شۇنداق بولغاندا،خەتەرلىك ئەھۋال يۈز بەرگەندە ،بىز شەھەرنىڭ ئىچىگە مۈكۈۋالىمىز .بىز يەنە ئېگىز بىر مۇنار ياسايلى.
بۇ مۇنارنى ئەرشكە تاقاشقۇدەك قىلىپ ياسايلى .ھەر بىر ئادەم ئۇنى كۆرەلەيدىغان بولسۇن .مۇشۇنداق
بولغاندا ،ھېچكىم ئېزىپ قالمايدۇ .بىز ھەممىمىز بىر يەرگە توپلىشىپ ياشىغاندا ،بىز تېخىمۇ
كۈچلۈك بولىمىز ھەم بىخەتەر بولىمىز .شۇنداقال نامىمىزنى جاھانغا تارقىتااليمىز  -دېيىشتى.
بىخەتەرلىك؟ ئەجەبا پەرۋەردىگار خۇدا ئۇالرغا تىنچلىق ئاتا قىاللماسمۇ؟
نامىمىزنى چىقىرىمىز؟ ئەجەبا ئۇالر پەرۋەردىگارغا كەمتەرلىك بىلەن ئىبادەت قىلىش كېرەكلىكىنى
بىلمەسمۇ؟
ئۇالر نېمە دېگەن ئەخمەق كىشىلەر -ھە!
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ئۇالرنى ھەر ۋاقىت بىخەتەر ساقالپ تۇرغۇچى پەرۋەردىگار ئۇالر بىلەن بىللە ئەمەسمۇ؟ ئۇالر رەزىللىك
ۋە تەرسالىق قىلىپ پەرۋەردىگاردىن بارغانسېرى يىراقالپ كېتىۋاتاتتى .ئۇالرنىڭ قىلغان سۆزلىرى
خۇداغا نىسبەتەن قىلىۋاتقان ئاسىيلىق ئىدى .پەرۋەردىگار بولسا ئىنسانالرنىڭ بىر يەرگە
توپلىشىۋېلىشىنى ئەمەس ،بەلكى ئەۋالد قالدۇرۇپ كۆپىيىپ ،يەر يۈزىنى قاپلىشىنى بۇيرۇغانىدى.
پەرۋەردىگار چۈشۈپ ئۇالرنىڭ نېمە ئىش قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرىدۇ .پەرۋەردىگار:
 ئۇالرنىڭ ھەممىسى بىر م ىللەت بولۇپ ،ئوخشاش بىر خىل تىلدا سۆزلىشىۋاتىدۇ .ئۇالرنىڭ بۇمۇنارنى ياسىشى بىر يەردە ياشاپ ،ئايرىلىپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن .ئۇالر بىرلىكتە ياشىساقال ،ھەممە
ئىشنى قىلغىلى بولىدۇ ،دەپ ئويالۋاتىدۇ .مەن ئۇالرنىڭ بۇنداق قىلىشىغا يول قويمايمەن .مەن
ئۇالرنىڭ تىللىرىنى قااليمىقانالشتۇرۇۋېتەي .شۇنداق بولغاندا ،ئۇالر ئۆز – ئارا بىر –بىرىنىڭ
گەپلىرىنى چۈشى نىشەلمەي ،بۇ مۇنارنى سېلىشنى داۋامالشتۇرۇشقا ئامالسىز قالىدۇ -دەيدۇ.
شۇنىڭ بىلەن پەرۋەردىگار خۇدا كىشىلەرنىڭ تىلىنى ھەر خىل قىلىۋەتتى .ئۇالر ئۆز -ئارا
چۈشىنەلمەي قالدى .ئەگەر كىشىلەر قارشى تەرەپنىڭ تىلىنى
بىر-بىرىنىڭ گەپلىرىنى
چۈشىنەلمىسە ،قارشى تەرەپ ئۇالر ئۈچۈن بىر يات ئادەمگە ئايلىنىپ قالىدۇ ،ئەلۋەتتە .كىشىلەر
بۇرۇنقىدەك يېقىنچىلىق ئىچىدە بىللە ياشىيالمايتتى .شۇنداق قىلىپ ئۇالر ئۆز-ئارا ئايرىلىپ
ياشاش يولىنى تاللىدى .ئۇالر يەر يۈزىنىڭ ھەرقايسى جايلىرىغا تارقالدى .بۇنىڭ بىلەن خۇدانىڭ
ئىرادىسى ئەمەلگە ئاشتى .ئىنسانالر يەر يۈزىگە تارقالدى .ئۇالر ئوخشاش بولمىغان يۆنىلىشلەرگە قاراپ
مېڭىپ ،ئوخشاش بولمىغان مىللەتنى شەكىللەندۈردى .كېيىن ،ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئەسلىدە بىر
مىللەت ئىكەنلىكىنى ئۇنتۇپ قالدى.

پەرۋەردىگارنىڭ ئىبرامنى چاقىرىشى
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گەرچە خۇدا كىشىلەرگە ئۆزىنىڭ پۈتۈن دۇنيانىڭ ئىگىسى ئىكەنلىكىنى ئايان قىلىپ تۇرغان
بولسىمۇ ،بىراق ئۇالر توۋا قىلىشنى خالىمايتتى .ئۇالر خۇدانىڭ سۆزىنى ئاڭلىمايتتى .ئۇالر
پەرۋەردىگارنىڭ قىلغان ئىشلىرىنى ،ئۇنىڭ بەرگەن ۋەدىسىنى ئۇنتۇپ قالغانىدى .شۇنداق ،ئۇالر ھەتتا
كىم ئىكەنلىكىنى ئۇنتۇشقان ئىدى.
لېكىن ،ئۇالرنىڭ قەلبىدە بىر نەرسىگە ئېتىقاد قىلىش ئويى يوقىمىغان ئىدى .شۇڭا ئۇالر نۇرغۇن
بۇتالرنى ياساپ ،ئۇالرغا چوقۇنۇشقا باشلىدى .ھەم ئۇالر ئۈچۈن ھەدىيەلەرنى سۇنۇشتى.
شەك-شۈبھىسىزكى بۇ بۇتالر ئۇالرنى قۇتقۇزۇشقا قادىر ئەمەس ئىدى .پەقەت پەرۋەردىگار خۇداال ئۇالرنى
قۇتقۇزااليتتى .ھەم قۇتقۇزۇشنى خااليتتى .گەرچە ئۇالر خۇدانى ئۇنتۇپ قالغان بولسىمۇ ،بىراق خۇدا
ئۇالرنى زادىال ئۇنتۇپ قالمىغان ئىدى .ئۇ ئۆزىنىڭ بىردىنبىر يېگانە ئوغلىنى ئەۋەتىپ ،دۇنيانى
قۇتقۇزۇپ قالماقچى بولدى.
خۇدا يېڭى بىر مىللەتنى بارلىققا كەلتۈرمەكچى ھەم قۇتقۇزغۇچىنى ئۇنىڭ مىللىتىدىن بارلىققا
كەلتۈرمەكچى بولدى .خۇدانىڭ تالاليدىغىنى ئىنتايىن ئاالھىدە بولغان بىر مىللەت بولۇپ ،ئۇالر
ھەرقانداق مىللەت بىلەن پەرقلىنىپ تۇرۇشى كېرەك ئىدى.
پەرۋەردىگار« :مەن ئەمر –پەرمانلىرىمنى ھەم قانۇنلىرىمنى بۇ مىللەتكە بېرىمەن ھەم
پەيغەمبەرلىرىم ئارقىلىق ئۇالرغا سۆزلەيمەن» دەيدۇ.
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خۇدانىڭ تاللىغان خەلقى بۇ دۇنيا كىشىلىرىدىن ئايرىلىپ ئايرىم ياشىشى كېرەك ئىدى.
پەرۋەردىگار ئۇالرغا زېمىن ئاتا قىلىپ ،ئۇالرنى باشقا مىللەتلەردىن پەرقلەندۈرۈش ئۈچۈن ئۇالرنى ئۆزىگە
تەۋە قىلىدۇ .ئاندىن بۇ مىللەت باشقا مىللەتلەرگە خۇدانىڭ نامىنى بىلدۈرىدۇ.
ئۇنداقتا بۇ مىللەتنىڭ ئاتىسى زادى كىم بولىدۇ؟
پەرۋەردىگار كالدانىالرنىڭ زېمىنى بولغان ئۇر شەھىرىدىن ئىبرامنى تالاليدۇ .گەرچە ئىبرامنىڭ
دادىسى تەراھنىڭ ئائىلىسى خۇداغا خىزمەت قىلىۋاتىمىز دەپ ئويلىسىمۇ ،بىراق ئۇالرنىڭ خىزمەت
قىلغىنى بۇت بولۇپ ،ئۇالر بۇتقا چوقۇناتتى .پەرۋەردىگار ئىبرامنى ئۆزى بارلىققا كەلتۈرمەكچى بولغان
مىللەتنىڭ ئاتىسى قىلىپ تالاليدۇ.
پەرۋەردىگار ئىبرامغا« :سەن يۇرتىڭدىن چىقىپ ،ئاتاڭ ۋە باشقا ئورۇق – جەمەتىڭدىن ئايرىلىپ،
مەن كۆرسەتمەكچى بولغان يەرگە بارغىن» دەيدۇ.
ئىبرام ئۈچۈن ئېيتقاندا ،بارلىق تۇغقانلىرىنى تاشالپ ،ئۆزى بىلمەيدىغان بىر جايغا بېرىش تولىمۇ
مۈشكۈل بىر ئىش ئىدى .ئەلۋەتتە پەرۋەردىگار خۇدا ئىبرامنىڭ يوقاتقانلىرىنى ھەسسىلەپ قايتۇرۇپ
بېرىشنى ئاللىقاچان كۆڭلىگە پۈككەن ئىدى.
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پەرۋەردىگار مۇنداق دەيدۇ:
«مەن سېنىڭ ئەۋالدىڭنى كۆپەيتىپ،
ئۇالرنى بىر چوڭ خەلق قىلىمەن.
مەن ساڭا بەخت ئاتا قىلىپ ،نامىڭنى ئۇلۇغ قىلىمەن.
شۇنداق قىلىپ ،كىشىلەر سەن ئارقىلىق بەخت تاپىدۇ.
ساڭا بەخت تىلىگەنلەرگە بەخت ئاتا قىلىمەن.
ساڭا لەنەت ئوقۇغانالرغا لەنەت ياغدۇرىمەن.
سەن ئارقىلىق ھەممە مىللەتلەرگە بەخت ئاتا قىلىمەن!»
پەرۋەردىگار خۇدانىڭ يۇقىرىقى ۋەدىسىنىڭ ئەمەلگە ئېشىشى پۈتۈنلەي مۇمكىن .چۈنكى ،خۇدا
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ئىبرامنىڭ ئەۋالدىدىن ئۆزى دەسلەپتە ۋەدە قىلغان قۇتقۇزغۇچىنى بارلىققا كەلتۈرىدۇ .ئىبرام
كەلگۈسىدە كېلىدىغان نىجاتكارنىڭ ئەجدادى بولغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ نەزىرىدە شۇنچىلىك
مۇھىمدۇر.
ئىبراھىم پەرۋەردىگارنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنۇپ ،ئۇنىڭ دېگىنىدەك قىلدى.
ئۇ چاكارلىرىنى چاقىرىپ ،ئۆزلىرىنىڭ ھاران شەھىرىدە تاپقان بارلىق
شۇنىڭ بىلەن
بايلىقلىرىنى يىغىشتۇردى.
 بىز باشقا بىر جايغا بارىمىز .بىز ئۇ يەرگە چوقۇم بېرىشىمىز كېرەك .چۈنكى ،پەرۋەردىگارمېنىڭ مۇشۇنداق قىلىشىمنى بۇيرۇدى  -دېدى.
ئىبرامنىڭ قارارىنى كىشىلەر ئازراقمۇ چۈشىنەلمەي قالدى .بەلكىم ئۇالر ئىبرامنى ئىنتايىن
ئەخمەق ئادەم ئىكەن دەپ ئويالپ قالغان بولۇشى مۇمكىن .بىراق ،ئىبرام يەنىال ئۆزىنىڭ پىكرىدە
چىڭ تۇرۇپ يولغا چىقتى .گەرچە ئۇ ئايالى ساراھ ۋە جىيەنى لۇتنى بىللە ئېلىپ سەپەرگە ئاتالنغان
بولسىمۇ ،كۆڭلىدە خېلى يېتىمسىرىدى .چۈنكى ،ئۇ ئۆز يۇرتىدىن ،مىللىتىدىن ۋە دادىسىنىڭ
ئۆيىدىن ئايرىلغان ئىدى .بۇ ئۇنىڭغا ئەلۋەتتە ئېغىر تۇيۇلىدۇ .كېيىن بىز يەنە شۇنى بىلىمىز ،ئەيسا
مەسىھمۇ ئەرشتىكى شەرەپلىك ئائىلىسىدىن ،پەرشتىلەرنىڭ كۈتىشىدىن ،تەخت ۋە ھوقۇقتىن
ئايرىلىپ بۇ دۇنياغا كەلگەن .ئۇ نامرات ،ئاجىز بىر بوۋاق باال بولۇپ ،ئاتنىڭ ئېغىلىدا تۇغۇلۇپ ،ئاتنىڭ
ئوقۇرىدا ياتىدۇ .ئۇ ئۆزىگە ئىشەنگەن بارلىق كىشىلەرنىڭ باي بولۇشى ئۈچۈن ،ئۆزى نامرات بولۇپ،
ئۆزىنى تۆۋەن تۇتىدۇ.
پەرۋەردىگار ئىبرامنى قانان دەپ ئاتالغان ناھايىتى گۈزەل بىر جايغا باشالپ ئەكېلىدۇ .بۇ ئىبرام
ۋە ئۇنىڭ ئەۋالدىغا ۋەدە قىلىپ بىلگەن زېمىن ئىدى.
ئىبرام بۇ يەرگە كېلىپ ئولتۇراقالشقاندىن كېيىن ،بۇ جايدا ئاجايىپ -غارايىپ ئىشالر يۈز بېرىدۇ.
پەرۋەردىگار ئىبرامغا كۆرۈنۈپ« :مەن بۇ زېمىننى سېنىڭ ئەۋالدىڭغا بېرىمەن» دەيدۇ.
ئىبرام پەرۋەردىگار خۇداغا بولغان تەشەككۈرلىرىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن ،بىر قۇربانلىق سۇپىسى
ياساپ ،پەرۋەردىگارغا ھەدىيە سۇنۇپ ،پەرۋەردىگارنىڭ ئۇلۇغ ئىلتىپاتىغا رەھمەت ئېيتىدۇ.
شۇنداق قىلىپ قانان زېمىندىكىلەر ئىبرامنىڭ ئۆزى بىلەن ئوخشاش ئەمەسلىكىنى،
پەرۋەردىگارنىڭ ئۇنىڭ خۇداسى ئىكەنلىكىنى ،ئىبرامنىڭ پەرۋەردىگارغا خىزمەت قىلىدىغانلىقىنى
بىلىدۇ.

ئىبرامنىڭ مىسىرغا بېرىشى
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» 52-12 :15
پەرۋەردىگارنىڭ ئىبرامغا بەرگەن ۋەدىسىنىڭ ھەممىسى ئەمەلگە ئاشىدۇ .ئىبرام يەھۇدىيالرنىڭ
بوۋىسىغا ،قانان زېمىنى بولسا ئۇالرنىڭ زېمىنىغا ئايلىنىدۇ .قۇتقۇزغۇچى مانا مۇشۇ تۇپراقتا ،مۇشۇ
مىللەتتىن بارلىققا كەلمەكچى ئىدى.
بۇالرنىڭ ھەممىسىنى ئەلۋەتتە پەرۋەردىگارنىڭ ئۆزى ئەمەلگە ئاشۇرىدۇ .بىز ئىبرامنىڭ ھاياتىدىن
ئۇنىڭ ھەرگىزمۇ مۇكەممەل ئادەم ئەمەس ئىكەنلىكىنى كۈرۈۋاالاليمىز .بىز تۆۋەندە داۋاملىق ئۇنىڭ
ھاياتىدا يۈز بەرگەن ئىشالر ئۈستىدە سۆزلەيمىز.
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ئىبرام قانان زېمىنىدا بىر مەزگىل پادا باققاندىن كېيىن ،ئۇ جايدا قۇرغاقچىلىق يۈز بېرىدۇ.
ئىبرام ۋە ئۇنىڭ ئايالى ساراھ ۋە ئۇالرنىڭ خىزمەتكارلىرى يېگۈدەك ئوزۇقلۇق قالمايدۇ.
بىراق ،ئۇ چاغالردا مىسىر ئىنتايىن باياشات بولۇپ ،ئۇ يەردە يېتەرلىك يېمەكلىك بار ئىدى.
شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر مىسىرغا بېرىشنى قارار قىلىدۇ.
مىسىرغا يېقىنالشقاندا ،ئىبرام قورقۇپ ،ئايالى ساراھقا:
 مىسىرلىقالر سىزنى كۆرۈپ قالسا ،ئۇالر ‹بۇ ئايال بەكمۇ چىرايلىق ئىكەن› دەپ ،سىزنى مېنىڭيېنىمدىن ئېلىپ كېتىدۇ ،ھەمدە مېنى ئۆلتۈرۈۋېتىدۇ .چۈنكى ،مەن سىزنىڭ يولدىشىڭىز .شۇڭا
سىزنى سىڭلىم دەيمەن .بۇ ھەم پۈتۈنلەي يالغان ئەمەس ،مۇشۇنداق قىلساق ،ئۇالر بىزنى ھايات
قالدۇرىدۇ  -دەيدۇ.
ئىبرام نېمە ئۈچۈن بۇنداق قورقۇپ كېتىدۇ؟ پەرۋەردىگار ئىبرامغا ئاللىقاچان ئۇنىڭ چوڭ بىر
مىللەت بولىدىغانلىقىنى ئېيتقان تۇرسا ئەجەبا ساراھ ئۇنىڭ ئايالى ئەمەسمۇ؟ ئەجەبا ئۇالر بىرلىكتە خۇدا
تاللىغان خەلقنىڭ ئاتا – ئانىسى بولماسمۇ؟ ئەگەر ئىبرام خۇداغا ئىشەنمىسە ،ئۇ يەنە قانداقمۇ
پەرۋەردىگارنىڭ ئۆزىگە ياردەم بېرىشىگە ئىشەنسۇن؟ ئۇ يالغان سۆزلەش ئارقىلىق بېشىغا كېلىدىغان
باال-قازادىن قۇتۇلۇپ قاالرمۇ؟
ئىبرام قورققان ئىش ئاخىرى يۈز بەردى .مىسىرلىقالر ساراھنى كۆرگەندىن كېيىن« :بۇ گۈزەل ئايال
پادىشاھنىڭ ئايالى بولۇشى كېرەك ئىكەن» دېيىشىدۇ-دە ،ئۇنىڭ گۈزەل ھۆسنى جامالىنى پادىشاھقا
مەلۇم قىلىشىدۇ.
پادىشاھ بۇ سۆزنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ،ساراھنى ئىبرامنىڭ يېنىدىن ئېلىپ كېتىدۇ .بۇ ئىش يۈز
بەرگەندىن كېيىن ،ئىبرام غەشلىك ئىچىدە نېمە قىالرىنى بىلمەيال قالىدۇ.
پىرەۋىن يەنى مىسىرنىڭ پادىشاھى ئىبرامغا نۇرغۇن سوۋغاتالر يەنى كاال ،قوي ،ئېشەك ،تۆگە ،يەنە
چاكارالرنى بېرىدۇ .ئۇنىڭ ئىبرامنى ناھايىتى باي قىلىۋەتكۈسى بار ئىدى.
بىراق ،ساراھ ئېلىپ كېتىلگەن تۇرسا ،بۇ بايلىقنىڭ نېمە كېرىكى دەيسىز؟ ساراھ پادىشاھنىڭ
ئايالى بوالرمۇ؟ ئىبرام بىلەن ساراھ رەب ئەيسا تۇغۇلماقچى بولغان مىللەتنىڭ بوۋىسى بىلەن مومىسى
بولماقچى ئىدىغۇ؟ بۇ پەرۋەردىگار ئۆزى بەرگەن ۋەدە ئەمەسمۇ؟
شۇنداق ،ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ ۋەدىسى ھەم بۇ ۋەدە چوقۇم ئەمەلگە ئاشىدۇ .ئىبرام بىلەن ساراھ
قااليمىقانالشتۇرۋاتاتتى ،بىراق پەرۋەردىگار ئۆزىنىڭ ۋەدىسىنى ئەمەلگە
خۇدانىڭ پىالنلىرىنى
ئاشۇرۇشقا كاپالەتلىك قىلىدۇ ،ئەلۋەتتە.
خەتەر يۈز بېرىۋاتقان پەيتتە ،پەرۋەردىگار خۇدا ئىبرامنى قۇتقۇزۇۋالدى .ئۇ پىرەۋىنگە ساراھنى
ئەمىرىگە ئېلىشقا بولمايدىغانلىقى ،ئۇنىڭ باشقىالرنىڭ ئايالى ئىكەنلىكى ،ئۇ ئادەم بولسا ئىبرام
ئىكەنلىكىنى ئېيتىدۇ .پىرەۋىن ئىبرامدىن ناھايىتى خاپا بولىدۇ .ئۇ ئىبرامنى ئوردىغا چاقىرىپ،
ئۇنىڭ يالغان سۆزلىگىنى ئېيتىپ ،ئۇنى ئەيىبلەيدۇ .ئىبرامنىڭ خاتالىقى بىلەن پىرەۋىننىڭ ھاياتىدا
قورقۇنچلۇق ئىش يۈز بەرگىلى تاس قالىدۇ .شۇنىڭدىن كېيىن ،پىرەۋىن ئىبرامنىڭ مىسىردا يەنە
ئۇالرغا بىرەر ئاپەت ئېلىپ كەلمەسلىكى ئۈچۈن ،ئۇالرنى مىسىردىن كەتكۈزۈۋېتىدۇ .ئىبرام بەلكىم
ناھايىتى نومۇس قىلىپ كەتكەن بولۇشى مۇمكىن .چۈنكى پەرۋەردىگارنى تونۇمايدىغان ،ئۇنىڭغا
ئىشەنمەيدىغان بىر ئادەم ئۇنى ئەيىبلەۋاتاتتى .پەرۋەردىگار ئىبرام بىلەن ساراھقا ئىچ ئاغرىتىپ ،ئۇالرنى
قۇتقۇزۇۋېلىپ ،ئۇالرنىڭ ئەر – ئاياللىق مۇناسىۋىتىنى ساقالپ قالىدۇ .بۇنىڭلىق بىلەن ئۇالرنىڭ
تالالنغان مىللەتنىڭ بوۋىسى ۋە مومىسى بولۇش ساالھىيىتى ساقالپ قىلىنىدۇ .ئەگەر ئۇالرنىڭ نامى
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بۇلغانغان بولسا ،ئۇالر بۇنداق شەرەپكە ھەرگىزمۇ ئېرىشەلمەيتتى .بىراق ،پەرۋەردىگار كەلمەكچى
بولغان رەب ئەيسانىڭ سەۋەبىدىن ئۇالرغا ياردەم بېرىۋاتاتتى.

ئىبرام بىلەن لۇتنىڭ ئايرىلىپ كېتىشى
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» 12- 1 :13
ئىبرام مىسىردىن ئايرىلغاندىن كىيىن ،قانانغا قايتىپ كەلدى .ئۇ بۇرۇن بارغان يەرلىرىنى
باشتىن ئاخىرى مېڭىپ چىقتى .پەرۋەردىگار بۇرۇن كۆرسەتكەن يەرگىمۇ باردى .ئىبرام ئۇ يەردە
پەرۋەردىگارنىڭ كۆڭۈل بۆلۈشى ۋە قوغدىشىغا رەھمەت ئېيتتى ھەم ئۇيەردە نۇرغۇنلىغان قۇربانلىق
سۇپىسىنى قۇردى.
ھازىر ئىبرام ناھايىتى باي بولۇپ كەتكەن بولۇپ ،ئۇنىڭ نۇرغۇنلىغان ئالتۇن-كۈمۈشلىرى ۋە
مالۋارانلىرى بارىدى .پەرۋەردىگار بۇرۇن ئىبرامغا «مەن سېنى باي قىلىمەن» دەپ ۋەدە بەرگەن ئىدى.
ئەمدىلىكتە بۇ ۋەدە ئەمەلگە ئاشقانىدى
ئىبرامنىڭ جىيەنى لۇتمۇ باشتىن-ئاخىرى ئىبرامغا ئەگەشىپ مېڭىپ ،ئۇنىڭ بىلەن تەڭ كۆچۈپ
يۈرگەن ئىدى .ئۇمۇ ناھايىتى باي بولۇپ كەتكەن ئىدى .ئىبرام بىلەن لۇتنىڭ مالۋارانلىرىنى بىر يەرگە
توپالپ باقىدىغان بولسا ،بەك كۆپ بولۇپ كەتكەنلىكى ئۈچۈن ،ئوتالق ۋە سۇمۇ يېتىشمەي قاالتتى.
ئۇالرنىڭ پادىچىلىرى دائىم يەر تالىشىپ تاالش-تارتىش قىلىشىپ قاالتتى.
ئىبرام بۇنداق بولۇشىنى خالىمايتتى .چۈنكى ،پەرۋەردىگارنى سۆيگەن كىشى ئىناقلىقنى سۆيىدۇ،
جېدەل -ماجىرانى خالىمايدۇ .مۇنداق ئادەم باشقىالرنىڭ ئارزۇسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئۇنىڭغا
يول قويۇشنى ئېغىر ئالمايدۇ.
ئىبرام لۇتقا:
 بىز تاالش-تارتىش قىلساق بولمايدۇ ،چۈنكى بىزنىڭ مۇناسىۋىتىمىز تاغا-جىيەنلىكمۇناسىۋەت .قارىغىنە ،يەر زېمىن ناھايىتى كەڭ تۇرۇپتۇ .بىز ئايرىلىپ تۇرايلى .سەن باشتا تاللىساڭ
بولىدۇ ،سەن سول تەرەپتىكى زېمىننى تاللىساڭ ،مەن ئوڭ تەرەپنى ،سەن ئوڭ تەرەپتىكى زېمىننى
تاللىساڭ ،مەن سول تەرەپتىكى زېمىننى تالاليمەن» دېدى.
لۇت ئەتراپقا كۆز يۈگۈرتۈپ قاراپ ،ناھايىتى گۈزەل كۆرۈنىدىغان زېمىنغا كۆز تىكىپ ،كۆڭلىدە بۇ
يەر ھەممىدىن ياخشى ئىكەن ،دەپ ئويلىدى .بۇ ۋاقىتتا ،ئۇ ئۆزىنىڭ يېشىنىڭ ئىبرامنىڭ يېشىغا
قارىغاندا كىچىك ئىكەنلىكىنى ،ئالدى بىلەن ئىبرامنىڭ تاللىۋېلىشىغا يول قويماسلىقنىڭ
شەخسىيەتچىلىك بولىدىغانلىقىنى ئۇنتۇپ قالغانىدى.
لۇت خۇدا ۋەدە قىلغان زېمىننىڭ ئۇنىڭغا ئەمەس ،ئىبرامغا بېرىلىدىغان زېمىن ئىكەنلىكىنىمۇ
ئۇنتۇغانىدى .ئۇنىڭ پۈتۈن كاللىسىدا پەقەت قايسى يەرنى تالالشال بار ئىدى .شۇڭا ئۇ مۇنبەت بىر
تۇپراقنى تاللىۋالدى.
ئۇنىڭدىن كىيىن ،لۇت ئىبرامدىن ئايرىلىپ ،تۈزلەڭلىككە كۆچۈپ كەتتى .ئۇ يەرنىڭ مۇھىتى
ياخشى بولسىمۇ ،گۇناھقا تولغان جاي ئىدى .ئىبرام بۇرۇنقىدەكال تاغدا تۇرۇۋەردى ،ئۇ يەردىكى تۇرمۇش
تۈزلەڭلىكتەك راھەت بولمىسىمۇ ،لېكىن ،بۇ يەر خۇدا ئىبرامغا ۋەدە قىلىپ بەرگەن يەر ئىدى .لۇت
كەتكەندىن كىيىن ،ئىبرام ناھايىتى يالغۇزلۇق ھېس قىلدى .بۇ ۋاقىتتا خۇدا ئۇنىڭغا:
 سەن تۇرغان يەردىن ،جەنۇب ،شىمال ،غەرب ،شەرىققە قارىغىن ،سەن كۆرەلىگەنال يەرنىڭ33
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ھەممىسىنى ساڭا ۋە سېنىڭ ئەۋالدلىرىڭغا بېرىمەن-دېدى .خۇدا ئىبرامغا ئۇنىڭ ئەۋالدلىرىنىڭ
يەردىكى قۇمدىنمۇ كۆپ بولىدىغانلىقىنى ۋەدە قىلدى .ھەم ئۇنىڭغا بۇ زېمىننى مېڭىپ چىقىشنى
تاپىلىدى.

لۇتنىڭ سودومغا يېقىنلىشى

«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» 13 - 15 :13
ھازىر لۇت ئۆزى تاللىغان يەردە تۇرۇۋاتاتتى .ئۇ سودوم شەھىرىگە يېقىن بىر جايغا كەپە تىكتى.
لېكىن  ،پۈتكۈل سودوملۇقالرنىڭ ھەممىسى پەرۋەردىگارنىڭ ئالدىدا گۇناھقا تولغان ئىدى .لۇت
ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنى ئاڭالپ تۇرااليدۇ ۋە ئۆز كۆزى بىلەن كۆرەلەيدۇ .ئۇ بۇنىڭ ئۈچۈن ناھايىتى پەرىشان
بولدى .شۇنداقال ئۇ يەنە ئۇالرنىڭ ئاۋارە قىلىشىغا ئۇچراپ تۇردى .ئۇالرنىڭ سەۋەبىدىن ناھايىتى كۆپ
دەرد  -ئەلەملەرنى تارتتى .لېكىن ،ئۇ يەنىال بۇ يەردىن ئايرىلىشنى خالىمايتتى .چۈنكى ،بۇ يەر
ھەقىقەتەن ئىنتايىن گۈزەل ئىدى ،شۇڭا ئۇنىڭ بۇ يەردىن زادىال كەتكىسى كەلمىدى .لۇتنىڭ تاللىشى
بولسا خۇدانى ھۆرمەت قىلمايدىغان بۇ ئادەملەر بىلەن بىللە تۇرۇش ئىدى .ئۇ مۇشۇنداق قىلىپ ئۆزى
ۋە ئائىلىسىدىكى كىشىلەرنى ناھايىتى چوڭ خەتەر ئىچىگە كىرگۈزۈپ قويغانىدى .شۇنى بىلىش
كېرەككى ،بۇ دۇنيا ۋە بۇ دۇنيادىكى گۈزەللىك بىلەن بايلىقنى تاللىغان ئادەملەر ،چوقۇم بۇ دۇنيادىكى
ئازاب-ئوقۇبەتنىمۇ قوبۇل قىلىشى كېرەك ئىدى.
لۇت ئۇزۇن ئۆتمەيال بۇخىل ئازاب  -ئوقۇبەتلەرنى باشتىن كەچۈردى.

لۇتنىڭ ئەسىرگە چۈشۈشى
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» 15- 1 :12
لۇت سودوم شەھىرىنىڭ ئەتراپىدا تۇرغان مەزگىللەردە ،بۇ شەھەرگە ئاپەت كەلدى .بۇ يەرنىڭ بېگى
بىلەن باشقا تۆت يەرنىڭ بېگى ئامالسىزلىق بىلەن ئۆزىدىن كۈچلۈك بولغان كېدورالۋمار بېگىگە ھەر
يىلى ناھايىتى كۆپ سېلىق تاپشۇراتتى .ئۇالر كېدورالۋمار بېگىگە ئون ئىككى يىل سېلىق تۆلىگەندىن
كېيىن ،ئون ئۈچىنچى يىلىغا كەلگەندە ،ئۇالر ئۇنىڭغا قارشى ئىسيان كۆتۈرۈپ« :بىز نېمە ئۈچۈن
كېدۇرالۋمار بېگىگە بويسۇنىمىز؟ بۇندىن كېيىن ،بىز ھەرگىزمۇ بۇنداق ئەخمەق ئىشنى قىلمايمىز»
دېيىشتى.شۇنىڭ ئۈچۈن كېدورالۋمار بېگى ئۆزى بىلەن ئىتتىپاقداش بولغان ئۈچ بەلگىلىك بىلەن
بىرلىشىپ ،ئۇرۇش قىلىپ سودوم بەگلىكى بىلەن ئۇالرنىڭ ئىتتىپاقدىشىنى تارمار قىلماقچى بولدى.
كېدورالۋمار بېگى بەك كۈچلۈك بولغاچقا سودوم بېگى بىلەن ئۇنىڭ باشقا ئىتتىپاقداش بەگلىكىنى
يېڭىۋالدى .بۇنىڭ بىلەن سودوم بېگى ۋە باشقا تۆت بەگلىك قېچىشقا باشلىدى.
ئۇ يەرلەردە كۆلچەكلەر ناھايىتى كۆپ بولۇپ ،سودوم بېگى بىر كۆلچەككە چۈشۈپ كەتتى .يەنە نۇرغۇن
ئادەم ئۇنىڭغا ئوخشاش كۆلچەككە سەكرىدى ،باشقىلىرى بولسا تاققا قېچىپ كەتتى.
ئاندىن ،كېدورالۋمار بېگى ۋە ئۇنىڭ قول ئاستىدىكىلەر سودوم شەھىرىگە كېلىپ ،ئۇ يەردىكى
بارلىق نەرسىلەرنى ئۆزىنىڭ قىلىۋالدى .ئۇالر ئەرلەر ،ئايالالر ،بالىالر ،چارۋا-مالالر ،پۇل ۋە باشقا ئېلىپ
كېتىشكە بولىدىغانلىكى نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىنى ئېلىپ كەتتى .لۇت ۋە ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكىلەرنى
ۋە ئۇالرنىڭ مال – مۇلكىنىمۇ ئېلىپ كەتتى!
بۇ لۇتنىڭ ئۆزىنىڭ خاتالىقى ئىدى .ئۇنى ھازىر كىممۇ قۇتقۇزالىسۇن؟ ئۇنى پەقەت پەرۋەردىگارال
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قۇتقۇزااليدۇ .گەرچە لۇت قۇتقۇزۇشقا ئەرزىمىسىمۇ ،پەرۋەردىگار ئۇنىڭغا ئىچ ئاغرىتتى.

ئىبرامنىڭ لۇتنى قۇتقۇزۇشى
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» 51- 13 :12

بىر ئادەم جەڭ بولۇۋاتقان جايدىن قېچىپ ،ئىبرامنىڭ قېشىغا كېلىپ ،ئۇنىڭغا بولغان ئىشالرنىڭ
ھەممىسىنى مەلۇم قىلدى.
بۇنى ئاڭلىغان ئىبرام قاتتىق چۆچۈپ كەتتى .ئىبرام« :بۇ لۇتنىڭ ئۆزىنىڭ خاتالىقى ،ئۇ ئاشۇ
جايدا تۇرماسلىقى كېرەك ئىدى .شۇنداق بولغان بولسا ئۇ بۇ باال-قازاغا ئۇچرىمايتتى» دېسە بوالتتى.
بىراق ،ئىبرام پەرۋەردىگارنى ناھايىتى ھۆرمەت قىالتتى .شۇڭا ،ئۇ« :لۇت مېنىڭ جىيەنىم ،مەن
قانداق قىلسام ئۇنى قۇتقۇزۇپ چىقارمەن؟» دېدى.
ئىبرام پەرۋەردىگارنىڭ مۇكەممەل ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ .ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ ئۇنىڭ كېدورالۋمار
بېگىنى يېڭىشىگە ياردەم بېرىدىغانلىقىنى بىلىدۇ .شۇڭا ئىبرام ئىشەنچ بىلەن ئۈچ يۈز ئون سەككىز
قاۋۇل ئادەملەرنى باشالپ ،كۈچلۈك بولغان كېدورالۋمار بېگىنىڭ قوشۇنىغا ھۇجۇم قىلىدۇ.
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كەچتە ،ئىبرام ئۆزىنىڭ قوشۇنىنى بىرقانچە قىسىمغا بۆلۈپ ،كېدورالۋمار بەگلىكىنىڭ
ئەسكەرلىرىنى قورشىۋېلىپ ،تۆت تەرەپتىن ئۇالرغا ھۇجۇم قىلىدۇ .پەرۋەردىگار ئىبرامنى غەلىبىگە
ئېرىشتۈرۈپ ،ئۇنىڭ دۇشمەنلىرىنى مەغلۇپ قىلىدۇ .شۇنىڭ بىلەن كېدورالۋمار بىلەن ئۇنىڭ باشقا
ئىتتىپاقداش بەگلىكلىرىنىڭ قوشۇنلىرى قېچىپ كېتىدۇ.
شۇنىڭ بىلەن ئەسىرگە چۈشكەن كىشىلەر ئازادلىققا ئېرىشىدۇ .لۇت بىلەن ئۇنىڭ ئايالى،
بالىلىرى ۋە بارلىق مال-مۈلكى قايتىپ كېلىدۇ.
ئۇالر خۇشاللىققا چۆمدى .ئىبرام پەرۋەردىگارغا تايىنىپ ناھايىتى زور قەھرىمانلىق كۆرسىتىپ ،ئۆز
جىيەنىنى دۈشمەننىڭ چاڭگىلىدىن قۇتۇلدۇرۇپ چىقتى.
بىز پەقەت پەرۋەردىگارغا تايانغان ۋاقتىمىزدىال ،ئاندىن ھەقىقىي قەھرىمان بوالاليمىز .چۈنكى،
پەقەت پەرۋەردىگارال بىزگە بەخت ئاتا قىلىپ ،بىزنى غەلىبەگە ئېرىشتۈرىدۇ.
پەرۋەردىگار يەنە بىر قېتىم ئىبرامغا بۇ ھەقىقەتنى نامايان قىلىدۇ.
ئۆيگە قايتىدىغان

ۋاقىتتا ،ئىبرام سالىم شەھىرىدىن ئۆتىدۇ .سالىم بېگى ئىبرامنى

كۈتۈۋالغىلى چىقىدۇ .ئۇنىڭ ئىسمى مالكىسىدىق بولۇپ ،بۇ ئىسىمنىڭ مەنىسى ‹ئادىل بەگ›
دېگەنلىك ئىدى .ئۇ سالىم شەھىرىنىڭ بېگى بولۇپ ،سالىم شەھىرىنىڭ بېگى دېگەن بۇ سۆزنىڭ
مەنىسى بولسا ‹تىنچلىق بېگى›ئىدى .چۈنكى ،سالىم شەھىرىنىڭ مەنىسى ‹تىنچلىق ›تىن
ئىبارەتتۇر.
مالكىسىدىق بولسا ئاالھىدە بىر ئادەم ئىدى .گەرچە ئىخالسمەن بولمىغان قانانلىقالرنىڭ ئارىسىدا
ياشىسىمۇ ،ئۇ ئالەمنى ياراتقان ھەقىقىي پەرۋەردىگارغا ئىبادەت قىالتتى ۋە ھۆرمەت قىالتتى .پەرۋەردىگار
مالكىسىدىققا روھانىيلىق ۋەزىپىسىنى بېرىدۇ ،ئۇ ئۆز خەلقى ئۈچۈن پەرۋەردىگارغا دۇئا ۋە قۇربانلىق
قىلىدۇ .ھازىر مالكىسىدىق ئىبرامنى كۈتۈۋالغىلى چىقىپ ،ئىبرام ۋە ئۇنىڭ قول ئاستىدىكىلەرنىڭ
كۈچ  -قۇدرىتىنىڭ ئۇرۇشتىن كېيىن ئەسلىگە كېلىشى ئۈچۈن ،ئۇالرغا نان ۋە شاراب ئېلىپ كېلىدۇ.
ئۇ يەنە ئىبرامغا بەخت تىلەيدۇ.
بۇ نېمە دېگەن غەلىتە ئىش! ئىبرام ئۇ تىلىگەن بەخت -سائادەتنى قوبۇل قىلىشى كېرەكمۇ؟
پەرۋەردىگار ئىبرامغا ۋەدە بېرىپ ،ئۇنى ئۆزى ۋەدە قىلغان قۇتقۇزغۇچىنىڭ ئەجدادىنىڭ بوۋىسى
قىلماقچى بولغانتىغۇ؟ خۇدانىڭ بەرگەن ۋەدىسى بويىچە ئىبرام باشقىالرغا بەخت ئېلىپ كېلىدىغان
ئادەم ئىدىغۇ؟ شۇنىڭ ئۈچۈن ئىبرام ئەسلى مالكىسىدىققا بەخت تىللىشى كېرەكتىغۇ؟ ئىبرام
مالكىسىدىقتىن ئۈستۈن ئورۇندا تۇرىدىغان تۇرسا؟
مېنىڭچە ئەينى چاغدا ئىبرام مالكىسىدىقنىڭ ئۇنىڭ ئۆزىدىن يۇقىرى ئورۇندا تۇرىدىغانلىقىنى
چۈشىنىپ يەتكەن بولۇشى مۇمكىن .چۈنكى ،ئۇ چاغدا مالكىسىدىق خۇدا ۋەدە قىلغان قۇتقۇزغۇچىغا
ۋەكىللىك قىلىپ تۇرۇۋاتاتتى .ئىبرام مالكىسىدىقنىڭ بەخت تىللىشىدىن ئىنتايىن خوش بولىدۇ ۋە
ئۇنىڭغا رەھمەت ئېيتىدۇ .ئۇ مالكىسىدىقنىڭ سۆزىنى قىزغىنلىق بىلەن ئاڭاليدۇ .مالكىسىدىق
ئۇنىڭغا مۇنداق دەپ بەخت تىلەيدۇ:
 پۈتۈن ئالەمنىڭ ياراتقۇچىسى بولغان ئۇلۇغ خۇدا ئىبرامنى بەختلىك قىلغاي!سېنى دۇشمىنىڭ ئۈستىدىن غەلىبە قىلدۇرغان ئۇلۇغ خۇدا مەدھىيلەنگەي!
ئىبرام ئۇرۇشتا غەنىيمەت ئ الغان نەرسىلەرنىڭ ئۇندىن بىرىنى مالكىسىدىققا تەقدىم قىلىش
ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ئۇنىڭغا بولغان رەھمىتىنى بىلدۈردى .بۇ ئەمەلىيەتتە ئىبرامنىڭ ئەيسا مەسىھكە
بەرگەن سوۋغىسى ئىدى .ئۇ ئىبرامغا بەخت ئېلىپ كەلگۈچى ھەم بەخت تىلىگۈچى ئەمەسمۇ؟ شۇنىڭ
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ئۈچۈن ،ئىبرام ئۆزىنىڭ دۇنيادىكى بايلىقى بىلەن ئۇنىڭغا خىزمەت قىلماقچى ئىدى.
بىزمۇ ئىبرامغا ئوخشاش چىن قەلبىمىزدىن پۈتۈن ھاياتىمىز بىلەن رەببىمىز ئۈچۈن خىزمەت
قىلىشىمىز كېرەك.

پەقەت خۇداال ئىبرامنى باي قىالاليدۇ
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» 52- 51 :12
مالكىسىدىقتىن باشقا يەنە باشقىالرمۇ كېلىپ ئىبرامنى تەبرىكلەيدۇ .ئۇ بولسىمۇ كۆلچەكتىن
قۇتقۇزۇۋېلىنغان سودوم بېگى .سودوم شەھىرىنىڭ بېگى ئىبرامنىڭ ئەسىرگە چۈشكەن بارلىق ئايالالر
ۋە بالىالرنى قۇتقۇزغانلىقىدىن ناھايىتى خوش بولغان ئىدى.
شۇڭا ئۇ ئىبرامغا سوۋغا تەقدىم قىلماقچى بولىدۇ-دە ،ئىبرامغا مۇنداق دەيدۇ:
غەنىمەتلەرنىڭ ھەممىسى ساڭا مەنسۇپ ،لېكىن ئادەملىرىمنىڭ ھەممىسىنى قايتۇرۇپ بەرگىن.
ئەگەر ئىبرام سودوم بېگى بەرگەن بارلىق سوۋغاتالرنى قوبۇل قىلسا ،ئۇ ئەلۋەتتە ئىنتايىن باي
بولۇپ كەتكەن بوالتتى .بىراق ،ئەگەر بىرسى «ئىبرام نېمە دېگەن باي-ھە!» دېسە ،سودوم پادىشاھى
«مەن ئىبرامنى باي قىلغانمەن» دېگەن بوالتتى.
ئىبرامنىڭ ئۇنداق قىلغۇسى يوق ئىدى .ئەجەبا سودوم بېگى ئىبرامنى باي قىلىشى كېرەكمۇ؟
ياق ،ئىبرام پەقەت پەرۋەردىگار ئاتا قىلغان بايلىققا ئېرىشىشنى خااليدۇ .شۇڭا ئىبرام سودوم
بېگىنىڭ سوۋغىسىنى رەت قىلىدۇ .ئۇ ھېچقانداق نەرسىنى يەنى بىر تال ئاياق يىپى ،كىيىم
تىكىدىغان بىر تال يىپنىمۇ ئالمايدۇ.
بەلكىم سودوم بېگى ئىبرامنىڭ ئۇنىڭ سوۋغىسىنى قوبۇل قىلىشنى رەت قىلغانلىقىدىن خاپا
بولۇپ قېلىشى مۇمكىن .بىراق ئىبرام خۇداغا تايىنىشنى ئەڭ مۇھىم دەپ قارايدۇ.
بىزمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش .باشقىالر بىزنى باي قىلماقچى بولغاندا ،بەزى ۋاقىتالردا بىز «ياق»
دېيىشنى ئۆگىنىۋېلىشىمىز كېرەك .چۈنكى ،بىز پەقەت رەب ئەيسانىڭ بىزنى باي قىلىشىغا
تايىنىشىمىز الزىم .ئەگەر ئۇنىڭ ئىرادىسى بولمىسا ،مەيلى بىز باشقىالردىن ھەرقانداق نەرسىگە
ئېرىشمەيلى ،بەرىبىر بىزنى ھەقىقىي خۇشال قىاللمايدۇ .بەلكىم بەزى كىشىلەر بۇ سەۋەبتىن بىزنى
دوستانە ئەمەسكەن ،دەپ بىز بىلەن ئارىلىشىشنى خالىماسلىقى مۇمكىن ،بىراق بىز بۇنىڭدىن قورقۇپ
كەتمەسلىكىمىز الزىم .پەرۋەردىگار ئاللىقاچان ئىبرامغا بەخت تىلىدى .ئەگەر بىز پەقەت پەرۋەردىگاردىنال
بايلىققا ئېرىشىشنى ئارزۇ قىلساق ،ئۇ بىزگە بەخت ئاتا قىالاليدۇ ھەم چوقۇم شۇنداق بولىدۇ.
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ۋەدىنىڭ يېڭىلىنىشى
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» 1- 1 :12
ئىبرام ھەر دائىم ئۇنداق قەيسەر ئەمەس ئىدى .بەزى چاغالردا ئۇنىڭمۇ كۆڭلى يېرىم بولۇپ
چۈشكۈنلىشەتتى .ئۇ قانانلىقالرنىڭ شۇنداق قاۋۇل ۋە كۈچلۈك ئىكەنلىكىنى كۆرگىنىدە ،ئۇنىڭ
يۈرىكى تىترەيتتى .ئۇالر ئىبرامنىڭ ئائىلىسىدىكىلەرنى بۇ يەردىن قوغلىۋېتەرمۇ؟
گەرچە پەرۋەردىگار ئىبرامغا ۋەدە بەرگەن ،ئۇنىڭ چوڭ بىر مىللەتنىڭ ئاتىسى بولىدىغانلىقىنى
ئېيتقان بولسىمۇ ،بىراق ئىبرام ئازراقمۇ ئۈمىدنى كۆرەلمەيدۇ .چۈنكى ،ئۇنىڭ پەرزەنتلىرى يۇق ئىدى.
لېكىن قانانلىقالر بولسا شۇنچە گۈللىنىۋاتاتتى.
بىر كۈنى ،ئىبرامنىڭ يەنە روھى چۈشۈپ تۇرغاندا ،خۇدا ئۇنىڭغا سۆز قىلىدۇ .گەرچە ئىبرام ئويغاق
بولسىمۇ ،لېكىن ئۇ ئۆزىنى چۈش كۆرۈۋاتقان ئوخشايمەن دەپ ئويالپ قالىدۇ.
پەرۋەردىگار ئىبرامغا مۇنداق دەيدۇ:
 ئىبرام ،قورقما! گەرچە قانانلىقالر كۈچلۈك بولغان بولسىمۇ ،سەن بۇ توپراققا ئىگە بولىسەن.سەن قورقما ،چۈنكى مەن سېنىڭ قالقىنىڭ .مەن ساڭا غەمخورلۇق قىلىمەن ،سېنى ئاسرايمەن .مەن
سېنىڭ ئىنئامىڭ ،سېنىڭ گۆھىرىڭ .مەن ساڭا ئاللىقاچان بىر ۋەدە بەرگەن .مەن سېنى سۆيىمەن،
مەن بەرگەن ۋەدەمنى ئەمەلگە ئاشۇرىمەن.
ئىبرام بۇ سۆزلەرنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ،كۆپ ئىلھاملىنىدۇ .بىراق ،پەرۋەردىگار ئۆزىنىڭ
ۋەدىسىنى قانداق ئەمەلگە ئاشۇرىدىغاندۇ؟ ئىبرامنىڭ پەرزەنتى يوق تۇرسا ،ئۇ قانداقمۇ بىر دۆلەتنىڭ
ئاتىسى بوالاليدۇ؟
ئىبرام پەرۋەردىگاردىن مۇنداق سورايدۇ:
— پەرۋەردىگار ،سەن ماڭا نېمە ئاتا قىلماقچى؟ مېنىڭ ھازىر ئوغلۇم يوق ،مەن ئاستا – ئاستا
قېرىپ كېتىۋاتىمەن .مەن ئۆلگەندىن كېيىن ،مېنىڭ چاكىرىم مېنىڭ ئەۋالدىم بوالمدۇ؟ ئۇ
دەمەشىقتىن كېلىپ بۇ جايدا ئولتۇراقالشقان  ،ئۇنىڭ فامىلىسى مېنىڭ ئەمەس ،سەن ماڭا مېنىڭ
نامىمنىڭ مەڭگۈ ئۇنتۇلمايدىغانلىقىنى ئېيتقان ئىدىڭغۇ؟
پەرۋەردىگار جاۋاب بېرىپ — :سېنىڭ ئۇ چاكىرىڭ سېنىڭ مىراسخورۇڭ يەنى ئەۋالدىڭ بولمايدۇ.
سېنىڭ ئۆزۈڭنىڭ ئوغلى سېنىڭ تەئەللۇقاتلىرىڭغا مىراسخورلۇق قىلىدۇ .بۇ ھەم سېنىڭ فامىلەڭنى
ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ — دەيدۇ ھەم خۇدا ئىبرامنى سىرتقا ئېلىپ چىقىدۇ .ئۇ ۋاقىتتا كەچ بولۇپ قالغان
بولۇپ ،ئاسماننى يۇلتۇز قاپلىغانىدى .پەرۋەردىگار ئىبرامغا:
— سەن ئاسمانغا قارا ،ئاسماندىكى يۇلتۇزالرنى ساناپ باققىن ،سەن ئۇنى ساناپ بوالالمسەن؟  -دەپ
سورايدۇ .ياق ،بۇ مۇمكىن ئەمەس ،ئىبرام ئاسماندىكى يۇلتۇزالرنى ساناپ بواللمايدۇ ،يۇلتۇز ئىنتايىن
كۆپ تۇرسا .پەرۋەردىگار ئۇنىڭغا يەنە مۇنداق دەيدۇ:
— سېنىڭ ئەۋالدلىرىڭ مانا مۇشۇنداق كۆپ بولىدۇ .ئۇالرنىڭ ھەممىسى مۇشۇ زېمىندا ياشايدۇ.
مەن سېنىڭ ئەۋالدلىرىڭنىڭ مۇشۇ جايدا ياشىشى ئۈچۈن ،سېنى يۇرتۇڭدىن ئېلىپ چىققانمەن.
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خۇدا بەرگەن ۋەدىنىڭ بەلگىسى
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» 51 – 1 :12

ئىبرام خۇدانىڭ چوقۇم ۋەدىسىنى ئەمەلگە ئاشۇرىدىغانلىقىغا ئىشىنىدۇ .بىراق ،ئەينى ۋاقىتتا ئۇ
ق انان زېمىنىدا شۇنچە كۆپ قانانلىقالرنى كۆرگىنىدە ،ئۇنىڭغا نىسبەتەن بۇ ۋەدىلەرنىڭ ئەمەلگە ئېشىشى
مۇمكىن ئەمەستەك تۇيۇلىدۇ .شۇڭا ،ئۇ پەرۋەردىگاردىن ئۆزىگە بىر بەلگە بېرىشىنى تەلەپ قىلىدۇ.
— پەرۋەردىگار – دەيدۇ ئۇ – ،مەن بۇ يەرگە ئىگە بولىدىغانلىقىمنى قانداق بىلەلەيمەن؟
پەرۋەردىگار ئۇنىڭ ئۆزىگە ئىشەنگەنلىكىنى كۆرۈپ ،ئۇنىڭ بىلەن تۈزگەن ئەھدىسى ئۈچۈن ئۇنىڭغا
بەلگە بېرىدۇ .پەرۋەردىگار ئۇنىڭغا مۇنداق دەيدۇ:
— سەن ئۈچ ياشلىق كاال ،ئۆچكە ،قوچقاردىن ھەم پاختەك ۋە ياش كەپتەردىن بىردىن ئېلىپ،
مېنىڭ ئالدىمغا كەلگىن.
پ ەرۋەردىگار يەنە قۇشالردىن باشقا قالغان ھايۋانالرنىڭ ھەممىسىنىڭ قارنىنى يېرىپ ئىككى پارچە
قىلىشنى ،گۆشلەرنى ئىككى تەرەپكە قاتار قىلىپ تىزىشنى ،ئىككى قۇشنى ئىككى تەرەپكە قويۇشنى،
ئۇالرنى پارچىلىماسلىقنى بۇيرۇيدۇ.
مۇشۇنداق قىلىش ئاشۇ جايدىكى كىشىلەرنىڭ ئەھدە تۈزگەنلىكىنى ئىپادىلەيدىغان بەلگىسى
ئىدى .ئىككى ئادەم بىرەر كېلىشىم ياكى ئەھدە تۈزگەندە ،ئۇالر ھايۋانالرنى ئۆلتۈرۈپ ،ئوتتۇرىسىدىن
ئىككىگە پارچىالپ ،بىر -بىرىگە« :بۇ ئىككى پارچىنى جۈپلىسەك بىر تەن بولىدۇ .بىز ھازىر بىر تەن
بولدۇق ،بىز قارشى تەرەپكە سادىق بولۇشىمىز ،بىر -بىرىمىزگە ياردەم بېرىشىمىز كېرەك»
دېيىشەتتى.
ئىبرام بۇ ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى قىلىپ بولغاندىن كېيىن ،پەرۋەردىگارنىڭ ئۇنىڭغا يەنە سۆز
قىلىشىنى كۈتتى .ئۇ سەۋر-تاقەت بىلەن پەرۋەردىگارنى كۈتۈۋاتقان ۋاقىتتا ،قۇزغۇنالر كېلىپ ئۇ
گۆشلەرنى يېمەكچى بولۇشتى .ئىبرام ئۇالرنى قوغالپ ،گۆشنى ئۇالرغا يېگۈزمىدى .بۇ ھايۋانالر ئۇنىڭ
پەرۋەردىگار بىلەن تۈزگەن ئەھدىسىنىڭ بەلگىسى .ئىبرام ئۈچۈن ئېيتقاندا ،بۇ بەلگە مۇقەددەس بولغان
بەلگىدۇر.
ئىبرام پەرۋەردىگارنى بىر كۈن ساقاليدۇ .ئىبرام ئۆزىنىڭ خۇداغا بولغان ئىشەنچىنى ئىپادىلەش
ئۈچۈن ،سەۋر – تاقەت بىلەن پەرۋەردىگارنى كۈتىدۇ .چۈنكى ،پەرۋەردىگارغا ئىشەنگەن ھەر بىر ئادەم ئۇنى
سەۋر – تاقەت بىلەن ساقلىيااليدۇ ،چۈنكى ئۇالر ئۇنىڭ چوقۇم بەخت ئاتا قىلىدىغانلىقى ،ھەرگىزمۇ
ۋاپاسىزلىق قىلمايدىغانلىقىنى بىلىدۇ.
كۈن ئولتۇرغاندىن كېيىن ،ئىبرام قاتتىق ئۇخالپ كېتىدۇ .ئۇ ئۇخالپ قالغاندا ،كېچىنىڭ
قاراڭغۇلۇقى ئۇنى بېسىۋالىدۇ .بۇ قاراڭغۇلۇق پۈتۈن زېمىنى چۆچۈتۈۋېتىدىغان قاراڭغۇلۇق بولۇپ ،ئۇ
ناھايىتى قورقۇپ كېتىدۇ.
ئۇنىڭدىن كېيىن ،پەرۋەردىگار ئىبرامغا بۇنداق قاراڭغۇلۇق بولۇپ كېتىشىنىڭ سەۋەبىنى ۋە
كېيىن نېمە ئىش بولىدىغانلىقىنى دەپ بېرىدۇ .پەرۋەردىگار ئىبرامغا مۇنداق دەيدۇ:
— سېنىڭ كېيىنكى ئەۋالدىڭ گۇناھ ئۆتكۈزگەنلىكى سەۋەبىدىن بۇ گۈزەل زېمىندا ياشاشقا اليىق
ئەمەستۇر .ئۇالرنىڭ بۇ گۈزەل زېمىنغا ئىگە بواللىشى ،كۈنلەرنىڭ بىر كۈنى قۇتقۇزغۇچىنىڭ ئۇالرنىڭ
گۇناھىنى ئۆز ئۈستىگە ئېلىشى سەۋەبىدىن بولىدۇ .سەن بۇ تەرەپنى مەڭگۈ ئۇنتۇپ قالمىغىن.
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سېنىڭ ئەۋالدلىرىڭمۇ بۇ نۇقتىنى مەڭگۈ ئۇنتۇپ قالماسلىقى كېرەك .شۇڭا ،ئۇالر ئۇزۇن يىل ياقا يۇرتتا
مۇساپىر بولىدۇ .ئۇالر كۆپ ئازاب ۋە جاپا – مۇشەققەتلەرنى تارتىدۇ .ئۇ يەردىكى كىشىلەر تەرىپىدىن
ئېزىلىدۇ .بىراق ،مەن ئۇ دۆلەتنى جازاالپ ،خەلقىمنى قۇتقۇزۇپ چىقىپ ،ئۆزۈم ۋەدە قىلغان جايغا
باشالپ كېلىمەن .مەن ئۆزۈم ۋەدە قىلغان قۇتقۇزغۇچىنىڭ سەۋەبىدىن ئۇالرغا بۇ ئىشالرنى ۋۇجۇدقا
چىقىرىپ بېرىمەن.
بۇ سۆزنى قىلىپ بولغاندىن كېيىن ،پ ەرۋەردىگار ئىبرامغا ئۆزىنىڭ ھەقىقەتەن ئۇنىڭ بىلەن ئەھدە
تۈزگەنلىكىنى ئىپادىلەپ بېرىدۇ .ئادەت بويىچە كۆپىنچە ئەھۋالدا ،ئەھدە تۈزگۈچى ئىككى تەرەپ،
ئىككى تەرەپكە تىزىپ قويۇلغان قۇربانلىقنىڭ ئوتتۇرىسىدىن مېڭىپ ئۆتىشى كېرەك .ئۇالر بىر-
بىرىگە ئۆز ئارا سادىق بول ىدىغانلىقى ھەم ئۆز ئارا ياردەم بېرىدىغانلىقىنى ئېيتىشى كېرەك.
بىراق ،ئەمەلىيەتتە ئىبرام خۇداغا ھېچقانداق ياردەم بېرەلمەيدۇ .ئەگەر خۇدا ئىبرامنى سادىق،
ۋەدىسىدە تۇرىدىغان قىلمىسا ،ئىبرام بۇنداق قىاللمايدۇ.
شۇڭا ،ئۇالر بىرلىكتە بۇ قۇربانلىق قىلىنغان ھايۋاننىڭ ئوتتۇرىسىدىن ئۆتمەيدۇ .پەقەت
پەرۋەردىگارال ئۆزى يالغۇز بۇ قۇربانلىقنىڭ ئوتتۇرىسىدىن ئۆتىدۇ .شۇڭا ،بۇ ئەھدە ئۆز-ئارا ئەمەس،
بەلكى ،پەرۋەردىگار ئۆزى يالغۇز بۇ ئەھدىنى تۈزدى.
ئىبرام قاراڭغۇلۇقتا ئىس چىقىپ تۇرغان ئوچاق ۋە يېنىپ تۇرغان مەشئەلنىڭ تۇيۇقسىز پەيدا
بولۇپ ،ھېلىقى ئىككى قاتار گۆشنىڭ ئوتتۇرىسىدىن ئۆتۈپ كەتكەنلىكىنى كۆرىدۇ .ئىس ئاسمانغا
تۇتۇشۇپ تۇراتتى .ئىس بىلەن ئوت پەرۋەردىگارنىڭ ئۇ يەردە ئىكەنلىكىنىڭ بەلگىسى ئىدى.
پەرۋەردىگار نېمە ئۈچۈن ئىس ۋە ئوت ئىچىدە كېلىدۇ؟ ئۇ ئىبراھىمغا« :مەن مۇقەددەس ،سەن
بولساڭ گۇناھكار ،مەن ئەقىل-پاراسەتلىك ،كۈچ – قۇدرەتىك ،سەن بولساڭ نادان ،ئاجىز .سەن مېنىڭ
قىلماقچى بولغان ئىشلىرىمنى بىلىپ بواللمايسەن .بەزى ۋاقىتتا سەن مېنى ۋەدىسىدە تۇرمايۋاتىدۇ،
سېنى ياخشى كۆرمەيدۇ ،دەپ ئايالپ قالىسەن .ساڭا نىسبەتەن ھەممە ئىشالر ئۆز يولى بويىچە
بولمايۋاتقاندەك ،سەن قاراڭغۇلۇق بىلەن قاپلىنىپ تۇرغاندەك ،قاراڭغۇ تۇمان قۇياشنى توسۇۋالغاندەك
تۇيۇلىدۇ .مانا بۇ مېنىڭ ئىس ۋە ئوت بىلەن كېلىشىمنىڭ سەۋەبى .بىراق ،ھېچقانداق ئىش ئۆز يولى
بىلەن ماڭمىغىنى يوق .چۈنكى ،مەن سەن بىلەن تۈزگەن ئەھدەمدە چىڭ تۇرىمەن .ئەگەر مەن سېنىڭ
ئۈستۈڭگە ئاپەت ئېلىپ كېلىپ ،سېنى قاراڭغۇلۇق ئىچىگە قويغان بولسام ،بۇ مېنىڭ ساڭا
غەزەپلەنگەنلىكىمدىن ئەمەس .بەلكى ساڭا سېنىڭ گۇناھىڭنى ئەسلىتىش ،سېنى پاكىزالش ئۈچۈندۇر.
مېنىڭ ئوت بىلەن كېلىشىم ئوتنىڭ پاكىزالش ،پاكالش رولى بولغانلىقى ئۈچۈن ،مېنىڭ سېنى
پاكالپ مۇقەددەس قىلغۇم بار ئىكەنلىكىدىندۇر» دەۋاتقاندەك قىالتتى.
ئەمدىلىكتە ،ئىبرام پەرۋەردىگارنىڭ تاللىغان خەلقى توغرىسىدىكى سۆزلىرىنى تېخىمۇ چوڭقۇر
چۈشىنىپ يېتىدۇ .دەرۋەقە ئۇالر كېيىن يەنە گۇناھ ئۆتكۈزۈپ ،دائىم قاراڭغۇلۇق ئىچىدە ياشايدۇ .ئۇالر
پاكلىنىشقا موھتاج بولىدۇ .بىراق ،ئىبرام ئۆزىنىڭ ئەۋالدىنىڭ ئىچىدىن چىقماقچى بولغان
ھۆرمەتكە سازاۋەر ئەۋالدىنىڭ پەرۋەردىگارنىڭ ئادەمئاتا بىلەن ھاۋائانىغا ۋەدە قىلغان قۇتقۇزغۇچىنىڭ
دەل ئۆزى ئىكەنلىكىنى ئۇنتۇپ قالمايدۇ .بۇ بالىنىڭ گۇناھى يوق .بىراق ئۇ بىزنىڭ بارلىق
گۇناھلىرىمىزنى ئۆز ئۈستىگە ئالماقچى ،ئۇ پۈتۈن ئىنسانالرنىڭ گۇناھلىرىنى ئۆز ئۈستىگە ئالىدۇ.
گەرچە ئۇ مۇقەددەس بولسىمۇ ،ئۇ ئەڭ چوڭ قاراڭغۇلۇقنى باشتىن كەچۈرىدۇ.
ئەمەلىيەتمۇ شۇنداق ،ئەيسا مەسىھنىڭ باشتىن كەچۈرگەن جاپا – مۇشەققىتى ھەرقانداق
ئادەمنىڭكىدىن كۆپ ،چۈنكى ئۇ بىزنىڭ سەۋەبىمىزدىن بۇ ئازاب ئوقۇبەتلەرنى باشتىن كەچۈرىدۇ .ئۇ
بىزنىڭ قۇتقۇزغۇچى رەببىمىز بولماقچى .چۈنكى ،ئۇ بىز ئۈچۈن بارلىق بەدەلنى تۆلەيدۇ ،شۇنىڭ بىلەن
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خۇدا بىزگە غەزەپلەنمەيدۇ .ئۇ ئىس ۋە ئوت ئىچىدە بىزنىڭ ئارىمىزغا كەلگەندىمۇ شۇنداق .چۈنكى،
پەرۋەردىگار ئۆزىنىڭ ۋەدىسىدە تۇرىدۇ ھەم بىز بىلەن بىللە بولىدۇ.

ھەجەر

«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» 2-1 :12
ئىبرام خۇدا ئېيتقان بارلىق سۆزلەرگە ئىشىنىدۇ .بىراق نۇرغۇن يىلالر ئۆتۈپ كەتكەن بولسىمۇ،
خۇدانىڭ ۋەدىسى يەنىال ئەمەلگە ئاشمايۋاتاتتى .ئۇ يەنىال پەرزەنت يۈزى كۆرمىگەن ئىدى.
ساراھ ئاخىرى سەۋر – تاقىتىنى يوقىتىپ قويىدۇ .چۈنكى ،ئۇالر بارغانسېرى قېرىپ كېتىۋاتاتتى.
ئۇالر قېرىپ ئەمدى باال تۇغالماس ھالەتكە كېلىپ قالغانىدى.
شۇنىڭ بىلەن ساراھ بىر ئامال ئويالپ چىقتى .ئۇ ئىبرامنىڭ ئۆزىدىن باشقا يەنە بىر ئايالنى ئەمرىگە
ئېلىشنى پىالنلىدى .ئۇ زامانالردا بىر ئەرنىڭ كۆپ ئاياللىق بولۇشى غەلىتە ئىش ئەمەس ئىدى .بىراق،
ساراھ ئىبرامنىڭ كىمنى ئەمىرىگە ئېلىشىنى ئويلىشى كېرەك .ئۇنىڭ بىر خىزمەتكارى بولۇپ ،ئۇ
ئۆزىگە تەۋە ئىدى.
ساراھ كۆڭلىدە« :ئەگەر مېنىڭ چاكىرىم ھەجەر بىر باال تۇغۇپ بەرسە ،بۇ باال مېنىڭ بولىدۇ .بۇ باال
تالالنغان مىللەتنىڭ بوۋىسى بوالاليدۇ» دەپ ئوياليدۇ.
ئىبرام ئۇنىڭ سۆزىگە قوشۇلىدۇ .بۇنىڭ بىلەن ھەجەر ئىبرامنىڭ توقالى بولۇپ قالىدۇ.
بىراق ،پەرۋەردىگار ئىبرامغا بۇنداق بۇيرۇق چۈشۈرگىنى يوق .ئەجەبا ئىبرام بىلەن ساراھ خۇدانىڭ
ئۆز ۋەدىسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشىنى ساقلىيالماسمۇ؟ ئەجەبا پەرۋەردىگار ئۆزىنىڭ ۋەدىسىدە تۇرماسمۇ؟
ئۇالرنىڭ قىلغان ئىشلىرى پەقەت بەختسىزلىك ئېلىپ كېلىدۇ ،خاالس.
بەختسىزلىك ئاخىرى يۈز بەردى .ھەجەر خوجايىننىڭ ئايالى بولۇپ ،ناھايىتى ھاكاۋۇرلىشىپ
كەتكەنىدى .ئۇ ئۆزىنىڭ بىر بالىغا ئانا بولۇش ئالدىدا تۇرغانلىقىنى بىلگىنىدە ،ئۆزىنىڭ خوجايىنى
تېخىمۇ كۆزگە ئىلماسلىققا باشلىدى.
ساراھ ھەجەرنىڭ بۇ ئەدەپسىزلىكىگە چىدىيالماي قالدى .ئۇ ئىبرامغا ئەھۋالنى ئېيتتى ھەم
ئىبرامنى مۇشۇنداق ئەھۋالنى كەلتۈرۈپ چىقارغۇچى دەپ ئەيىبلىدى .ئۇنىڭ بۇنداق قىلىشى توغرا
ئەمەس ئىدى .ئەمەلىيەتتە بۇ ئامالنى ئىبرام ئويالپ چىققان ئەمەس ،ئۇ ئۆزى ئويالپ چىققان.
ئىبرامنىڭ ئائىلىسىدە بۇنداق كۆپ قايغۇ ۋە ئۇرۇش تاالشالرنىڭ كېلىپ چىقىشى ئۇالرنىڭ
پەرۋەردىگارنى سەۋر – تاقەت بىلەن ساقلىماسلىقىدىن بولغان ئىدى .ئەمدى ئىبرام ئامال تېپىپ،
ئائىلىنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى بۇ جىدەلنى بىر تەرەپ قىلمىسا بولمايتتى.
ئىبرام ساراھقا ھەجەرنىڭ ئۇنىڭ چاكىرى ئىكەنلىكىنى ،ئۇنىڭ ئۆزى قانداق مۇئامىلە قىلغۇسى
كەلسە شۇنداق مۇئامىلە قىلىشنى ئېيتىدۇ.
شۇنىڭ بىلەن سا راھ ھەجەرنى ھاقارەتلەيدۇ ،ئۇنىڭغا قايتىدىن چاكار ئورنىدا مۇئامىلە قىلىدۇ .ئۇ
ئۆزىنىڭ بۇرۇن ھەجەرنى ئىبرامغا توقال سۈپىتىدە ئېلىپ بەرگەنلىكىنى ئۇنتۇپ قالىدۇ .ئىبرام بىلەن
ھەجەرنىڭ بۇنداق قىلىشى ناھايىتى گۇناھلىق بىر ئىش ئىدى .ھەجەرنىڭ قىلغىنىمۇ توغرا ئەمەس.
ھازىر ئىبرام بىلەن ساراھنىڭ بۇنداق قېلىشى تېخىمۇ خاتا .شۇڭا ،ھازىر بۇ ئائىلىدە ھېچكىم خۇشال
ئەمەس ئىدى.
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ھەجەرنىڭ قېچىپ كېتىشى
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ھەجەرنىڭ ھاقارەتلەنگۈسى يوق ئەلۋەتتە ،بىراق ئۇ بالىنى تۇغقاندىن كېيىن ،ئۇنىڭ بالىنى
ساراھقا بەرگۈسى كەلمەيدۇ .چۈنكى ،باال ئۆزىنىڭ-دە! شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ قېچىپ كېتىشنى پىالناليدۇ.
بۇ چاغدا ئۇ بالىنىڭ ھەم ئىبرامنىڭمۇ بالىسى ئىكەنلىكىنى پۈتۈنلەي يادىدىن چىقىرىپ قويىدۇ .ئۇ
پەرۋەردىگارنىڭ بۇرۇن ئىبرام بىلەن ئەھدە تۈزگەنلىكىنى ئۇنتۇپ قالغانىدى .ئەگەر ئۇ قېچىپ كەتسە،
باال ئىبرامغا بېرىلگەن بەخت – سائادەت ۋە بايلىقتىن ئايرىلىپ قالىدۇ ،ئەلۋەتتە.
ئىبرامنىڭ بۇ بالىسى قانداق بولۇپ كېتەر؟ ئۇنى باشقا خۇداغا ئېتىقاد قىلىدىغان كىشىلەر بېقىپ
چوڭ قىلسا ،ئۇ مەڭگۈ پەرۋەردىگارنىڭ ئەھدىسى ۋە ۋەدىسىنى ئاڭلىيالماسمۇ؟
ھەجەر قېچىپ كەتكەندىن كېيىن ،ئىبرام بىلەن ساراھنىڭ كۆڭلى ناھايىتى يېرىم بولىدۇ.
بىراق ،پەرۋەردىگار بولسا ۋەدىسىدە تۇرىدىغان خۇدا! ئۇ ئۆزىنىڭ ئىبرام بىلەن تۈزگەن ۋەدىسىنى
ئەسلەپ تۇرىدۇ .ھەجەرنىڭ بالىسىنىڭمۇ بۇ ئەھدىدە ئۈلۈشى بار .پەرۋەردىگار ھەجەرنى ئىزدەيدۇ.
بۇ ۋاقىتتا ،ھەجەر ئۆزىنىڭ يۇرتى مىسىرغا بارىدىغان يولدا كېتىپ باراتتى .رەب ئەيسا ئۇنى ئۇ يەردە
تاپقاندا ،ئۇ چۆللۈكتە بۇالق بويىدا ئارام ئېلىۋاتاتتى .ئۇ ۋاقىتتا رەب ئەيسا تېخى بۇ دۇنياغا كېلىپ
ئىنسانالر بىلەن بىللە ياشىمىغان .بىراق ،ئۇ بەزى ۋاقىتالردا كىشىلەرگە كۆرۈنەتتى .مۇقەددەس
كىتابتا ئۇنى «پەرۋەردىگارنىڭ پەرىشتىسى» دەپمۇ ئاتايدۇ.
ئۇ ھەجەرگە مۇنداق دەيدۇ« :ساراھنىڭ چاكىرى ھەجەر ،سەن نەدىن كەلدىڭ؟ نەگە بارىسەن؟»
ھەجەر« :مەن خوجايىم ساراھنىڭ يېنىدىن قېچىپ چىقتىم» دەيدۇ .پەرۋەردىگارنىڭ پەرىشتىسى
ئۇنىڭغا« :س ەن خوجايىنىڭنىڭ يېنىغا قايتىپ بارغىن ھەم ئۇنىڭغا بويسۇنغىن» دەيدۇ.
بۇ ھەجەر ئۈچۈن ئېيتقاندا ناھايىتى تەس ئىش ئىدى .بۇرۇن ساراھ ئۇنى سەت ھاقارەتلىگەنىدى.
ئۇ ئىككىلىنىپ قالىدۇ.
پەرۋەردىگار ئۇنىڭغا تەسەللىي بېرىپ« :سېنىڭ ئوغلۇڭنىڭ ئىسمى ‹ئىسمائىل› مەنىسى بولسا
پەرۋەردىگار ئاڭاليدۇ .مەن ئىبراھىم بىلەن ساراھنىڭ ساڭا قانداق يامان مۇئامىلە قىلغانلىقىنى
كۆردۈم .مەن سېنىڭ ئوغلۇڭنى چوڭ ،كۈچلۈك ،ئەركىن بىر مىللەت قىلىمەن» دەيدۇ.
ھەجەر بۇ سۆزنى ئاڭالپ ئىلھاملىنىپ قالغانىدى .ئۇ بۇرۇن پەرۋەردىگاردىن يىراقلىشىشنى سىناپ
باققان ئىدى .بىراق ،پەرۋەردىگار ئۇنى تېپىۋالغانىدى .پەرۋەردىگار ئۇنىڭ بالىسىغا بەخت ئاتا قىلىدۇ.
گەرچە ھەجەر ئۇنى ئىبرامنىڭ يېنىدىن ئېلىپ قېچىپ كەتمەكچى بولغان بولسىمۇ ،ئۇ ئىبرامنىڭ
ئوغلى بولغانلىقى ئۈچۈن پەرۋەردىگار شۇنداق قىلىۋاتاتتى.
ھەجەر پەرۋەردىگارغا مۇنداق دەيدۇ« :پەرۋەردىگار ماڭا كۆڭۈل بولىدىغان پەرۋەردىگاركەن ،مەن ئۇنى
ئىزدىمىگەن ئىدىم ،بىراق ئۇ مېنىڭ بىچارە ھالىمنى كۆردى».
شۇنىڭ بىلەن ئۇ پەرۋەردىگارغا بويسۇنۇپ خوجايىنىنىڭ يېنىغا قايتىپ باردى.
ھەجەر ساراھ بىلەن ئىبرامغا يۈز بەرگەن بۇ ئىشالرنى ئېيتقاندىن كېيىن ،ئۇالر ناھايىتى خىجىل
بولۇشتى.
ھەجەرنىڭ بالىسىنىڭ ئىسمى «پەرۋەردىگار خۇدا ئاڭاليدۇ» ئىدى .پەرۋەردىگار ئىبرامنىڭ
ئائىلىسىدە نېمە ئىش يۈز بەرگەنلىكىنى بىلىدۇ .ئۇ ھەجەرنىڭ تارتقان ئازابىنى كۆرگەنىدى .شۇڭا ئۇ
تېخى تۇغۇلمىغان بالىنى قۇتقۇزۇپ قالغانىدى .چۈنكى ،ئۇ ئىبرامنىڭ بالىسى ئىدى .ھەتتا ئىبرام
بىلەن ساراھ گۇناھ ئۆتكۈزگەندىن كېيىنمۇ ،پەرۋەردىگار يەنىال ئۆزىنىڭ ۋەدىسىدە تۇرغانىدى.
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بىراق ،ئەپسۇسلىنارلىقى ،ئىسمائىل چوڭ بولغاندىن كېيىن ،پەرۋەردىگارنىڭ ئەھدىسىدىن يۈز
ئۆرۈيدۇ .ئۇ خاتا يولغا مېڭىپ ،خۇدانىڭ بارلىق ۋەدىسىنى رەت قىلىدۇ.

كۆپ مىللەتنىڭ ئاتىسى
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى»  -11باب

ئون ئۈچ يىلدىن كېيىن ،پەرۋەردىگار ئىبرامغا قايتا كۆرۈنىدۇ .ئۇ ئىبرامغا« :مەن ھەممىگە قادىر
بولغۇچى خۇدادۇرمەن» دەيدۇ .بۇ ئىبرام ئۈچۈن ئېيتقاندا ،ناھايىتى چوڭ بىر تەسەللىي ئىدى .ئۇ
ئىبرامغا يەنە« :مەن سېنى مېنىڭ ئالدىمدا مۇكەممەل بىر ئادەم قىلىمەن ،قەلبىڭنى ئاچقىن ،مەندىن
بىر نەرسىنى يوشۇرما ،بىر ئۆمۈر ماڭا بويسۇنغىن .مەن ساڭا بەرگەن ۋەدەمدە تۇرىمەن ،سېنى كۆپ
مىللەتنىڭ ئاتىسى قىلىمەن» دەيدۇ.
ئىبرام بېشىنى تۆۋەن قىلىپ ئېگىلىپ تۇرۇپ ،خۇداغا ئىبادەت قىلدى .پەرۋەردىگار نېمە دېگەن
مېھىر – مۇھەببەتلىك -ھە! ئۇ نېمە دېگەن قۇدرەتلىك ۋە ۋاپادار  -ھە! پەرۋەردىگارنىڭ ۋەدىسى چوقۇم
ئەمەلگە ئاشىدۇ.
پەرۋەردىگار خۇدا ئىبرامغا يەنە« :بۇنىڭدىن كېيىن سېنىڭ ئىسمىڭ ‹ئىبرام›مەنىسى ئۇلۇغ ئاتا
ئەمەس ،بەلكى ‹ئىبراھىم› يەنى مەنىسى كۆپ مىللەتنىڭ ئاتىسى بولىدۇ .سەن كۆپ مىللەتنىڭ
ئاتىسى بولىسەن .سېنىڭ ئەۋالدىڭنىڭ ئىچىدىن نۇرغۇن پادىشاھالر ئوتتۇرىغا چىقىدۇ .مەن سېنىڭ
ئەۋالدلىرىڭ بىلەن ئەھدە تۈزىمەن .ئۇالر مېنىڭ خەلقىم بولىدۇ .مەن ئۇالرغا خۇدا بولىمەن .مەن قانان
زېمىنىنى ئۇالرغا ئىگىلىك قىلىپ بېرىمەن» دېدى.
بىراق ،پەرۋەردىگار ئىبراھىمغا ئۇنىڭ بىلەن تۈزگەن ئەھدىنىڭ سىمۋولى سۈپىتىدە بارلىق ئەرلەر
ۋە ئوغۇل بالىالرنىڭ تېنىدە بىر بەلگە قالدۇرىدىغانلىقىنى ئېيتتى.
بىز بىلەن پەرۋەردىگارنىڭ تۈزگەن ئەھدىمىزنىڭ بەلگىسى بولسا چۆمۈلدۈرلۈش.
پەرۋەردىگارنىڭ ئىبرام بىلەن تۈزگەن ئەھدىسىنىڭ بەلگىسى بولسا خەتنە ئىدى .بارلىق ئوغۇل
بالىالر تۇغۇلۇپ  – 8كۈنى خەتنىسى قىلىنىشى كېرەك ئىدى .بۇ بولسا تەن جەھەتتىكى بەلگە ،بۇ
ئارقىلىق ئۇالر ئۆزىنىڭ پەرۋەردىگارنىڭ مۇقەددەس ئەھدىسىگە تەۋە ئىكەنلىكىنى بىلەتتى .بۇ بەلگە
ئارقىلىق پەرۋەردىگار ئۇالرغا« :مەن سىلەر بىلەن ئەھدە تۈزدۈم» دەيتتى.
پەرۋەردىگار بىزنىڭ چۆمۈلدۈرۈلۈش بەلگىمىز ئارقىلىق ،بىزگە ئوخشاشال شۇنداق دەپ سۆزلەيدۇ.
ئىبراھىم بىلەن ئۇنىڭ بارلىق ئەۋالدلىرى خەتنە قىلىنىشى كېرەك ئىدى .ئىبراھىم
ئائىلىسىنىڭ قۇللىرىمۇ پەرۋەردىگارنىڭ ئەھدىسىگە تەۋە ئىدى .شۇڭا ئۇالرمۇ خەتنە قىلىنىشى
كېرەك ئىدى.
پەرۋەردىگار « :خەتنە قىلىنمىغان ئەرلەرنىڭ ھەممىسى مېنىڭ ئۇلۇغ ئەھدەمگە تەۋە ئەمەس،
قۇتقۇزغۇچى رەبنىڭ ۋەدىسى ئۇنىڭ بىلەن مۇناسىۋەتسىز» دەيدۇ.
كەلگۈسىدىكى مەلۇم بىر كۈندە ،خۇدا بىزنىڭ ئىچىمىزدىكى قۇتقۇزغۇچى توغرىسىدىكى خۇش
خەۋەرنى ئاڭلىغان ،لېكىن ئۇنى رەت قىلغان كىشىلەرگە ئەنە شۇنداق جاۋاب بېرىدۇ.
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پەرۋەردىگارنىڭ ئىبراھىمغا بەرگەن ۋەدىسى پەقەت يوقۇرقىالرال ئەمەس ئىدى .پەرۋەردىگار
ئىبراھىمغا يەنە« :سەن ئايالىڭنى ئەمدى ‹ساراھ› مەنىسى مەلىكە دەپ چاقىرماي ئۇنى سارە دەپ
چاقىرغىن ،مەن ئۇنىڭغا بىر ئوغۇل بېرىمەن ،ئۇ نۇرغۇن مىللەتلەرنىڭ ئانىسى بولىدۇ ،خەلقنىڭ
پادىشاھى ئۇنىڭدىن تۇغۇلۇشى كېرەك» دەيدۇ.
ئىبراھىم خاتا ئاڭالپ قالمىغاندۇر .سارە بىر ئوغۇل تۇغامدىكەن؟ ئۇ ئاللىقاچان قېرىپ قالغان
تۇرسا .بۇ مۇمكىن ئەمەس .لېكىن ،پەرۋەردىگار ئىبراھىمغا ئۆزىنىڭ ھەممىگە قادىر ئىكەنلىكى،
مۆجىزە يارىتىدىغانلىقىنى ئېيتمىغانمىدى؟
ئىبراھىم پەرۋەردىگارغا ئىشىنىدۇ! ئۇ ئىنتايىن خۇشال بولۇپ ،ئۆزىنى تۇتالماي كۈلۈپ كېتىدۇ.
ئۇ يەرگە يۈكۈنۈپ تۇرۇپ ،خۇداغا رەھمەت ئېيتىدۇ .ھازىر ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ نېمە قىلماقچى
ئىكەنلىكىنى ،بىر مۆجىزە كۆرسەتمەكچى ئىكەنلىكىنى ،بۇ مۆجىزە بىلەن سارەگە بىر ئوغۇل باال ئاتا
قىلىدىغانلىقىنى بىلىدۇ .شۇنىڭغا ئوخشاش ،قۇتقۇزغۇچى رەبنىڭ تۇغۇلۇشىمۇ بىر مۆجىزىدۇر.
ئۇ نداقتا ،ئىسمائىل قانداق بولۇپ كېتەر؟ ئەگەر سارە بىر ئوغۇل تۇغسا ،پەرۋەردىگار
ئىسمائىلنى ئۇنتۇپ قاالرمۇ؟

خۇدا

ئىبراھىم خۇداغا دۇئا قىلىپ مۇنداق دەيدۇ « :پەرۋەردىگار ،ئىسمائىلنى ئۇنتۇپ قالمىغايسەن،
ئۇنىڭغا غەمخورلۇق قىلىپ قويغايسەن».
پەرۋەردىگار ئۇنىڭغا يەنە« :سارە بىر ئوغۇل باال تۇغىدۇ .سەن ئۇنىڭغا ‹ئىسھاق› مەنىسى ‹كۈلكە›
قويۇشۇڭ كېرەك .ئۇنىڭ تۇغۇلۇشى بىر مۆجىزە ،مەن ئۇنىڭ بىلەن ئەھدە تۈزىمەن .بىراق،
ئىسمائىلنىمۇ ئۇنتۇپ قالمايمەن .ئۇنىڭدىن ئون ئىككى قەبىلە تۇغۇلىدۇ ،مەن ئۇالرنى چوڭ بىر خەلق
قىلىمەن .بىراق ،ئىسھاق كەلمەكچى بولغان قۇتقۇزغۇچى تۇغۇلىدىغان مىللەتنىڭ بوۋىسى بولىدۇ»
دەيدۇ.
ئىبراھىم پەرۋەردىگارنىڭ بۇيرۇقىنى قىلچىمۇ كېچىكتۈرمەستىن بەجا كەلتۈرىدۇ .ئىبراھىم دائىم
پەرۋەردىگارنىڭ بارلىق سۆزىگە ئىشىنىدۇ .دائىم دەرھال شۇ بويىچە ئەمەلگە ئاشۇرىدۇ .شۇ كۈنى
ئىبراھىم ئىسمائىل ۋە ئائىلىدىكى بارلىق ئەرلەرنى خەتنە قىلىپ ،خۇدانىڭ ئەھدىسىگە قوشۇلىدۇ.

ئىبراھىمنىڭ پەرۋەردىگارنى كۈتۈۋېلىشى
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» 12- 1 :11
بىر كۈنى ،ئىبراھىم ئۆزىنىڭ كەپىسىنىڭ ئىشىكى ئالدىدا ئولتۇراتتى .ئۇ كۈنى ھاۋا ناھايىتى
ئىسسىق بولۇپ ،قۇياش دالىنى ئاجايىپ قىزىتىۋەتكەنىدى .ئىبراھىم ئەتراپقا كۆز سېلىپ ئولتۇرۇپ،
ئۈچ ئادەمنىڭ يېقىنال يەردە تۇرغانلىقى كۆردى .ئۇ دەرھالال ئورنىدىن تۇرۇپ ،ئۇالرنى كۈتۈۋالغىلى
بېرىپ ،ئۇالرغا تەزىم قىلدى.
ئىبراھىم ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى قارىماققا پىشقەدەمراق كۆرۈنىدىغان بىرسىگە قاراپ« :ئەگەر سىلەر
بىزنىڭ ئۆيىگە كېلىپ مېھمان بولساڭالر ،بۇ مەن ئۈچۈن چوڭ شەرەپ بوالتتى .مەن سۇ ئەكېلىپ
بېرەي ،سىلەر پۇتۇڭالرنى يۇيۇپ ،دەرەخ ئاستىدا ئازراق ئارام ئېلىڭالر .مەن سىلەرنىڭ كۈچۈڭالرنىڭ
ئەسلىگە كېلىپ ،سەپىرىڭالرنىڭ ئوڭۇشلۇق بولۇش ى ئۈچۈن ،سىلەرگە يەنە يېگىلى نان ئەكېلىپ
بېرەي» دېدى .بۇ ئۈچ ئادەم ئىبراھىمنىڭ تەكلىپىنى قوبۇل قىلدى.
ئىبراھىم ناھايىتى تېزلىكتە مېھمانالرغا تاماق تەييار قىلدى .سارە ئەڭ ياخشى ئۇن بىلەن نان
تەييار قىلدى .ئىبراھىم كاال پادىسىنىڭ ئىچىگە ئەتراپلىق قاراپ ،يۇمران ھەم ياخشى بىر موزاينى
44

مۇقەددەس كىتابتىن ھېكايە

تالالپ ،چاكارلىرىغا ئۇنى تەييار قىلىشى ئۈچۈن
ھاۋالە قىلىپ تاپشۇردى .ھەممە نەرسىلەر تەييار بولغاندىن كېيىن ،ئىبراھىم يەنە قايماق بىلەن
سۈتنى تەييار قىلىپ ،ئۇالرنى تەييار بولغان موزاي گۆشى ۋە نان بىلەن بىللە مېھماننىڭ ئالدىغا
قويدى .بۇ بىر ۋاخ تاماق ئىنتايىن مول قىلىپ تەييارالنغانىدى.
مېھمانالر تاماق يەۋاتقان ۋاقىتتا ،ئىبراھىم دەرەخنىڭ يېنىدا ئولتۇرۇپ ،ئۇالرنى كۆزىتىپ،
ئۇالرنىڭ يەنە نېمىگە ئېھتىياج بولۇۋاتقانلىقىغا دىققەت قىلدى.
ئۇالر تاماقنى يەپ بولغاندىن كېيىن ،ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى بىرسى ئىبراھىمدىن« :ئايالىڭ سارە
قېنى؟» دەپ سورىدى.
بۇ سۆزنى ئاڭالپ ئىبراھىم ناھايىتى ھەيران بولدى ،بۇ ئادەملەر قانداقسىگە ئۇنىڭ ئايالىنىڭ
ئىسمىنى بىلىدىغاندۇ؟ بىراق ،ئۇ يەنىال «ئايالىم كەپىنىڭ ئىچىدە» دەپ جاۋاب بەردى.
بۇ كىشىلەر ئۇنى تونۇمدىغاندۇ؟
ئۇنىڭدىن كېيىن ئىنتايىن غەلىتە بىر ئىش يۈز بەردى .ئۇ ئۈچىنىڭ ئىچىدىكى بىرسى« :كېلەر
يىلى
مۇشۇ ۋاقىتتا سارە بىر ئوغۇل تۇغىدۇ» دېدى.
ئو ،ئەسلىدە ئىبراھىم بىلەن سارەنىڭ بالىسىنىڭ يوقلىقىنى بىلىدىكەندە ،ئۇالر قانداق
بىلگەندۇ؟ ئۇالر كىملەردۇ؟ ئىبراھىم ئۇالرنىڭ ئادەتتىكى ئادەم ئەمەسلىكىنى بىلدى.
كەپىنىڭ ئىشىكى ئالدىدا تۇرغان سارە بۇ يات كىشىلەرنىڭ ئېيتقان سۆزلىرىنى ئاڭالپ ،يوشۇرۇنچە
كۈلدى .ئۇ قانداقمۇ باال تۇغالىسۇن؟
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ئىبراھىم بىلەن سارە ئىككىلىسى بەكال قېرىپ كەتكەنىدى .ئۇالر ئەمدى بالىلىق بواللمايتتى .بۇ
قانداقمۇ مۇمكىن بولسۇن؟
بىراق ،راستتىنال مۇمكىن بولماسمۇ؟ ئەجەبا پەرۋەردىگار مۆجىزە يارىتالماسمۇ؟ ئەجەبا ئۇ ھەممىگە
قادىر ئەمەسمۇ؟
ئاندىن كېيىن ،ئۈچ ئادەمنىڭ ئىچىدىكى ياشتا چوڭ بىرسى« :سارە نېمە ئۈچۈن يوشۇرۇن كۈلىدۇ؟
ئۇ نېمە ئۈچۈن ئۆز ئۆزىگە ‹بۇ مۇمكىن ئەمەس›دەيدۇ؟» دەپ سورىدى.
ھە ،بۇ ئادەم ھەتتا سارەنىڭ نېمە ئويالۋاتقانلىقىنى بىلىدىكەندە! ئەمدى ئىبراھىم ئۆزلىرى بىلەن
بىللە تۇرۇۋاتقان كىشىنىڭ كىم ئىكەنلىكىنى بىلدى .ئۇ بولسىمۇ پەرۋەردىگار ئىدى .ئۇنىڭ بىلەن
بىللە يەنە ئىككى پەرىشتە بار ئىدى .پەرۋەردىگار يەنە بىر قېتىم« :بىر يىلدىن كېيىن ،سارە بىر ئوغۇل
تۇغىدۇ» دېدى .ئىبراھىم بىلەن سارە پەرۋەردىگارنىڭ ئۆزلىرىگە مېھمان بولۇپ كەلگەنلىكىنى بىلدى.
بۇ يەردە سارەنىڭ قورقۇپ كېتىشى ئەجەبلىنەرلىك ئەمەس .بۇ ئۇنىڭ نېمە قىلغىنى؟ ئۇ دەرھالال
بىر يالغان گەپنى ئويالپ چىقىپ« :مەن كۈلمىدىم» دەيدۇ.
بىراق ،پەرۋەردىگار ئۇنىڭ گۇمانالنغانلىقىنى ئەيىبلىدى .ھەمدە« :سەن ھەقىقەتەن كۈلدۈڭ،
چۈنكى سەن مېنىڭ دېگەن سۆزۈمگە ئىشەنمىدىڭ» دېدى.
شۇنىڭ بىلەن سارە ئىنتايىن خىجىل بولدى .ئۇ قانداقسىغا پەرۋەردىگارنىڭ دېگەن سۆزلىرىگە
ئىشەنمىگەندۇ!
ئۇنىڭ بۇنداق قىلىشى گۇناھلىق ئىش ئىدى .ھازىر ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ ۋەدىسىنىڭ چوقۇم ئەمەلگە
ئاشىدىغانلىقىغا ئىشەندى .ئۇ بىر ئوغۇل باال تۇغۇش ئالدىدا تۇراتتى.

ئىبراھىمنىڭ كاپالەت دۇئاسى
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» 35- 12 :11

ئۇنىڭدىن كېيىن ،ئۇ ئۈچ ئادەم ئورنىدىن تۇرۇپ ،سودوم شەھىرىگە يەنى لۇت ئولتۇراقالشقان ،گۇناھ
بىلەن تولغان شەھەرگە قاراپ ماڭدى .ئىبراھىم ئۇالرغا ھەمراھ بولۇپ مېڭىپ ،ئۇالرنى خېلى جايغىچە
ئۇزىتىپ قويدى.
ئۇالر يولدا كېتىۋاتقاندا ،پەرۋەردىگار« :مەن قىلىۋاتقان ئىشنى ئىبراھىمدىن يوشۇرسام قانداق
بولىدۇ؟ ئىبراھىم مېنىڭ ياخشى دوستۇم .ئۇ مەن ئەۋەتمەكچى بولغان قۇتقۇزغۇچىنىڭ مىللىتىنىڭ
بوۋىسى تۇرسا .مەن ئۇنى تاللىدىم ،ئۇنىڭغا ئۆزۈمنى تونۇتاي .ئۇ ئۆزىنىڭ بالىلىرىنى ماڭا خىزمەت
قىلىدىغان ،بويسۇنىدىغان قىلىپ تەربىيىلىسۇن .شۇڭا ،ئىبراھىم مېنىڭ قىلماقچى بولغان
ئىشلىرىمنى بىلىشى كېرەك» دېدى.
پەرۋەردىگار يەنە « :سودوم بىلەن گۇمۇرانىڭ گۇناھى بەكال ئېغىر ،مەن ئۇالرنى چوقۇم جازااليمەن.
مەن بېرىپ تەكشۈرۈپ باقاي .مەن يەنە ئازراق ساقالپ بېقىشىم كېرەكمۇ؟ بۇ شەھەردىكىلەرنىڭ
گۇناھىدىن قول ئۈزۈشىنى كۈتۈشۈم كېرەكمۇ؟» دېدى.
شۇنداق قى لىپ بۇ ئىككى ئادەم سودۇم شەھىرىگە قاراپ ماڭىدۇ ،پەرۋەردىگار بولسا ئىبراھىم
بىلەن بىللە قالىدۇ.
ئىبراھىم پەرۋەردىگارغا يېقىنالپ كېلىپ:
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— ئۇ شەھەردىكى كىشىلەرنىڭ ئىچىدىكى ياخشى بىلەن ياماننىڭ ھەممىسىنى يوق
قىلىۋېتەمسەن؟ ئەگەر ئۇ شەھەردە  05ھەققانىي ئادەم بولسا ،سەن يەنە بۇ شەھەرگە رەھىم قىلمامسەن؟
پۈتۈن دۇنيانى سوراققا تارتىدىغان خۇدا ئادىل خۇدا ئىدىغۇ؟  -دېدى.
پەرۋەردىگار جاۋاب بېرىپ:
ئەگەر مەن ماڭا بويسۇنىدىغان  05نەپەر ئادەمنى كۆرسەم ،بۇ شەھەرنى يوقاتمايمەن – دەيدۇ.
بۇ سۆزدىن ئىبراھىم بۇ شەھەردە  05نەپەر ھەققانىي ئادەمنىڭ يوقلىقىنى چۈشىنىپ يېتىدۇ.
بىراق ،ئەگەر  50نەپەر ھەققانىي ئادەم بولسىچۇ؟ ئۇ خۇدادىن يەنە ئۇالرنى كەچۈرۈشنى ئۆتۈنەلەرمۇ؟
پەرۋەردىگار ئىبراھىمنى ئۆزىنىڭ دوستى دېگەن ئەمەسمۇ؟
ئىبراھىم بۇ نۇقتىنى ئۇنتۇپ قالغىنى يوق .شۇڭا ،ئۇ ناھايىتى كەمتەرلىك بىلەن:
— مەن سېنىڭ ئالدىڭدا چاڭ – تۈزاڭدەكال كىچىكمەن ،گۇناھلىرىم ئېغىر ،سەن بىلەن
سۆزلىشىشكە اليىق ئەمەسمەن .بىراق ،مېنىڭ يەنە سوراپ باققۇم بار .ئەگەر  50نەپەر ھەققانىي ئادەم
بولسىچۇ؟ سەن بەش ئادەم كەم بولۇپ قالغانلىقى سەۋەبىدىن بۇ شەھەرلەرنى ۋەيران قىلىۋېتەرسەنمۇ؟
 دەپ سورايدۇ.پەرۋەردىگار:
— شۇنداق بولىدىغان بولسا مەن ئۇالرنى يوقاتمايمەن – دەيدۇ.
قىرىق بەش ھەققانىي ئادىمى بولمىغان بۇ شەھەرنىڭ قانچىلىك دەرىجىدە رەزىللىشىپ
كەتكەنلىكىنى تەسەۋۋۇر قىلىش ئانچە تەس ئىش ئەمەس.
شۇنىڭ بىلەن ئىبراھىم پ ەرۋەردىگارغا سۆز قىلىپ ،ئەگەر قىرىق نەپەر ھەققانىي ئادەم بولسا قانداق
قىلىدىغانلىقىنى سورايدۇ .بىراق پەرۋەردىگار بۇ شەھەرلەردە قىرىق ھەققانىي ئادەمنىڭمۇ يوقلىقىنى
ئېيتىدۇ.
ئۇنداقتا ئوتتۇز ھەققانىي ئادەم بولسىچۇ؟ يىگىرمە ھەققانىي ئادەممۇ بولسىچۇ؟
پەرۋەردىگار مۇنداق دەيدۇ:
ئەگەر يىگىرمە نەپەر ھەققانىي ئادەم بولسا ،مەن بۇ شەھەرلەرنى يوق قىلىۋەتمەيمەن.
ئۇ جايدا ھەتتا يىگىرمە نەپەر ھەققانىي ئادەممۇ يوقمۇ؟
ئىبراھىم داۋاملىق سوراۋېرىشكە جۈرئەت قىاللماي قالىدۇ .ئەگەر ئون ھەققانىي ئادەم بولسىچۇ؟
ئىبراھىم پەرۋەردىگارغا دۇئا قىلىپ تۇرۇپ:
پەرۋەردىگار غەزەپلەنمىگىن ،مەن يەنە بىر قېتىم سوراپ باقاي .ئەگەر ئون نەپەر ھەققانىي ئادەمنى
كۆرسەڭ قانداق قىلىسەن؟  -دەپ سورايدۇ.
مەن بۇ ئون نەپەر ھەققانىي ئادەم سەۋەبىدىن بۇ شەھەرلەرنى يوقاتمايمەن – دەيدۇ پەرۋەردىگار.
بۇنىڭد ىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدىكى ،بۇ ئىككى چوڭ شەھەردە ھەتتا ئون نەپەر ھەققانىي ئادەممۇ
يوق ئىكەن! خۇداغا ئىبادەت قىلىدىغان ئون نەپەر ئادەممۇ يوقمۇ؟
ئۇنداقتا ،پەرۋەردىگار خۇدانىڭ بۇ شەھەرنى جازالىشىنىڭ ھەق ئىكەنلىكىنى چۈشىنىش ئانچە
تەسكە توختىمىسا كېرەك.
ئىبراھىم شۈكرى قىلىپ ،بۇ شەھەرلەر ئۈچۈن دۇئا قىلىدۇ .گەرچە ئۇنىڭ دۇئاسى ئىجابەت
بولمىغان بولسىمۇ ،ئىبراھىمنىڭ بۇ شەھەرلەرنىڭ جازالىنىشىنىڭ پەۋەردىگارنىڭ ئادالەتسىزلىكى
سەۋەبىدىن ئەمەس ،بەلكى ،شۇ شەھەردىكى كىشىلەرنىڭ گۇناھلىرىنىڭ چەككە يەتكەنلىكى
سەۋەبىدىن ئى كەنلىكىنى بىلىۋېلىشى ئۇنىڭغا ناھايىتى زور تەسەللىنى بېرىدۇ.
كېيىن ،پەرۋەردىگار ئىبراھىمدىن ئايرىلىپ كېتىپ قالىدۇ .ئىبراھىممۇ ئۆزىنىڭ ئۆيىگە قايتىپ
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كېلىدۇ.

سودومدىكى پەرىشتە
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى»19- 1 :19
كېچىدە سودوم شەھىرىگە ئىككى پەرىشتە كېلىدۇ .بۇ چاغدا لۇت سودوم شەھىرىنىڭ دەرۋازىسىدا
تۇرغان ئىدى .لۇت ئۇالرنى كۆرۈپ ،ئۇالرنى قارشى ئېلىپ ،يەرگە يۈزىنى تەگكۈزۈپ تۇرۇپ تەزىم
قىلىدۇ-دە ،ئۇالرنى ئۆيگە تەكلىپ قىلىدۇ .لۇت ئۇالرغا:
— بىزنىڭكىگە چۈشۈپ ،پۇتلىرىڭالرنى يۇيىۋېلىڭالر ،بىر كېچە قونۇپ كېتىڭالر ،ئەتە تاڭ ئاتقاندا
كەتسەڭالرمۇ بولىدۇ – دەيدۇ.
بىراق ،بۇ ئىككى پەرىشتىنىڭ سودوم شەھىرىدە كېچىدە نېمە ئىش يۈز بېرىدىغانلىقىنى ،ئۇ
يەردىكى گۇناھنىڭ قانچىلىك ئېغىر ئىكەنلىكىنى كۆرگۈسى بار ئىدى .شۇڭا ئۇالر:
— ياق ،بىز كېچىنى كوچىدا ئۆتكۈزىمىز  -دەيدۇ.
ئۇ يەردە كېچىدە تاالدا قونۇپ قېلىش ئانچە ھەيران قاالرلىق ئىش ئەمەس ئىدى .لۇت بۇ ئىككى
ئادەمنىڭ تاالدا قونۇپ قېلىشىنىڭ خەتەرلىك ئىكەنلىكىنى بىلەتتى .شۇڭا ،ئۇ ناھايىتى چىڭ تۇرۇپ
ئۇالرنى ئۆز ئۆيىگە تەكلىپ قىلىدۇ .پەرىشتىلەر ئاخىرى لۇتنىڭ ئۆيىگە بېرىشكە قوشۇلىدۇ .لۇت
ئۇالرغا كەچلىك تاماق تەييار قىلىدۇ.
لۇت ۋە ئۇنىڭ مېھمانلىرى تېخى ياتماستا سودوم شەھىرىنىڭ قېرىسىدىن تاكى يېشىغىچە بولغان
ئەرلەر لۇتنىڭ ئۆيىنى قورشىۋالىدۇ .ئۇالر:
بۈگۈن كەچتە بۇ يەرگە كەلگەن مېھمان قېنى؟  -دەپ لۇتقا ۋارقىرايدۇ.
ئۇالرنى ئېلىپ چىققىن ـــ دەيدۇ ئۇالر.
لۇت چىقىپ ،ئىشىكنى تاقىۋالىدۇ .ھەم:
دوستالر ،بۇ ئىككى ئادەمگە زىيانكەشلىك قىلماڭالر ،ئۇالر مېنىڭ مېھمىنىم .مەن ئۇالرنى سىلەرگە
تاپشۇرۇپ بېرەلمەيمەن -دەيدۇ.
لۇت پۈتۈن كۈچى بىلەن بۇ ئىككى پەرىشتىنى قۇتقۇزماقچى بولىدۇ ھەم ئۇالرنى بۇ رەزىل
كىشىل ەرنىڭ زىيانكەشلىكىگە ئۇچراتماسلىقنى ئوياليدۇ .بىراق ،سودوم شەھىرىنىڭ ئادەملىرى
كېتىشكە ئۇنىمايدۇ .ئۇالر:
— لۇت بۇ يەرگە مۇساپىر ،ئۇ بۇ يەرلىك ئەمەس ،ئۇ بىزگە بۇيرۇق چۈشۈرسە بوالمدۇ؟  -دەپ
ۋارقىرايدۇ.
ئۇالر لۇتقا:
سېنىڭ كۆرىدىغان كۈنۈڭ ئۇالرنىڭكىدىن ئېغىر بولىدۇ -دېيىشىپ ،لۇتنى ئىتتىرىۋېتىپ،
باستۇرۇپ كېلىپ ،ئىشىكنى بۇزۇپ كىرمەكچى بولىدۇ .بۇ چاغدا ،پەرىشتىلەر قولىنى سوزۇپ ،لۇتنى
ئۆينىڭ ئىچىگە ئەكىرىۋېلىپ ،ئىشىكنى تاقىۋالىدۇ .ئۇ رەزىل كىشىلەر ئىشىك تۈۋىدە تۇرۇشقان ئىدى.
ئۇالر ھەممىمىز بىرلەشسەك ئىشىكنى ئىتتىرىپ ئاچااليمىز ،لۇت بىلەن ئۇنىڭ مېھمانلىرىنى تارتىپ
چىقىرااليمىز ،دەپ ئوياليتتى .بىراق ،پەرىشتە ئۇالرنىڭ بۇ ھىيلىسىنى بۇزۇۋېتىپ ،ئۇالرنىڭ
كۆزلىرىنى كۆر قىلىپ قويدى ،بۇنىڭ بىلەن ئۇالر ئىشىكنى تاپالماي قالدى.
ئۇالر ھەرقانچە قىلىپمۇ لۇتنىڭ ئىشىكىنى تاپالمالمىدى.
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لۇتنىڭ قۇتقۇزۇلۇشى
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى»

52- 15 :19

ئاندىن پەرىشتىلەر لۇتتىن:
— سېنىڭ بۇ شەھەردە باشقا تۇغقانلىرىڭ بارمۇ؟ ئۇالرنى بۇ يەردىن دەرھال ئېلىپ چىقىپ كەتسەڭ
بولىدۇ .چۈنكى ،بىز بۇ شەھەرنى خارابلىققا ئايالندۇرۇۋېتىمىز .بۇ شەھەرنىڭ گۇناھلىرى ناھايىتى
ئېغىر ،پەرۋەردىگار ئۇالرغا ئەمدى تەخىر قىلىپ تۇرالمايدۇ — .دەيدۇ.
لۇت يۈگۈرۈپ چىقىپ ،قىزلىرىنىڭ اليىقلىرىنىڭ ئالدىغا بېرىپ ،ئۇالرغا:
— تېز ،سىلەر بۇ يەردىن دەرھال كېتىڭالر .چۈنكى ،پەرۋەردىگار بۇ شەھەرنى خارابلىققا
ئايالندۇرۇۋەتمەكچى — ،دېدى .بىراق ،ئۇنىڭ قىزلىرىنىڭ اليىقلىرى پەرۋەردىگار ۋە ئۇنىڭ مۇقەددەس
سۆزىگە ئىشەنمەيدۇ.
سىز چاقچاق قىلىۋاتىسىز — دېيىشىپ ،ئۇالر بۇ جايدىن كېتىشنى خالىمايدۇ.
تاڭ ئاتاي دەپ قالىدۇ.
تېزراق — دەپ لۇتنى ئالدىرىتىدۇ پەرىشتىلەر ،ئۇالر:
دەرھال ئايالىڭ بىلەن ئىككى قىزىڭنى ئېلىپ ،بۇ يەردىن چىقىپ كەت! بولمىسا ،سىلەرمۇ بۇ
شەھەر بىلەن تەڭ ھاالك بولىسىلەر — ،دەيدۇ.
بىراق ،لۇت يەنىال ئارىسالدى بولۇپ قالىدۇ.
پەرىشتە ئۇنىڭ ھەم ئۇنىڭ ئايالى ۋە قىزلىرىنىڭ قولىنى تارتىپ ،ئۇالرنى يېتەكلەپ ،شەھەردىن
چىقىرىپ قويىدۇ .پەرۋەردىگار لۇتقا رەھىم قىلىدۇ .ئۇنىڭ سودوم شەھىرىدە ئۆلۈپ كېتىشىنى
خالىمايدۇ.
پەرىشتىلەردىن بىرى:
— سىلەر جېنىڭالرنى ئېلىپ قېچىڭالر! كەينىڭالرغا قارىماڭالر ،تاغقا يەتكۈچە تۈزلەڭلىڭتە
توختىماڭالر! تاغقا قاراپ يۈگۈرۈڭالر ،بولمىسا ،سىلەرمۇ كۈيۈپ ئۆلىسىلەر— ،دەيدۇ.
لېكىن ،لۇت جاھىللىق قىلىپ:
— ئى رەببىم ،ئۇنداق بولمىغاي! ،مەن تاغقا قاچالمايمەن ،مەن ئۇ يەردە ئۆلۈپ كېتىمەن« .زوئار»
دەپ ئاتىلىدىغان بىر كىچىك شەھەر بار ،مەن ئاشۇ جايغا قېچىپ بارغان بولسام .سىلەر ماڭا ئىچ
ئاغرىتىپ شاپائەت قىلىڭالر! «زوئار» شەھىرىدە مەن بىخەتەر ياشايمەن .سەن ئۇ شەھەرنى خاراب
قىلمايدىغانسەن؟ شۇنداقمۇ؟ — دەپ سورايدۇ.
پەرىشتە سەۋر – تاقەتلىك بىلەن مۇنداق جاۋاب بېرىدۇ:
— مەن سېنىڭ تەلىپىڭگە قوشۇلىمەن .سەن ئۇ يەرگە قېچىپ بارساڭ بولىدۇ .بىراق ،تېزراق
بولغىن ،سەن ئۇ يەرگە قېچىپ بارغۇچە ،سودوم شەھىرىنى ۋەيران قىلمايمەن!
كۈن چىققان ۋاقىتتا لۇت زوئار شەھىرىگە قېچىپ بارىدۇ .لۇت ئۇ يەرگە قېچىپ بېرىشى بىلەنال،
پەرىشتىلەر دېگەن قورقۇنچلۇق ئىشالر يۈز بېرىدۇ .پەرۋەردىگار سودوم بىلەن گومورا شەھەرلىرىگە
ئاسماندىن ئوت بىلەن گۈڭگۈرتنى ياغدۇرىدۇ .بۇنىڭ بىلەن بۇ ئىككى شەھەر ۋە تۈزلەڭلىكلەر ھەم
شەھەرنىڭ بارلىق ئاھالىلىرى خارابلىققا ئايلىنىدۇ .ئۇالرنىڭ بىرسىمۇ قالماي ،ھەممىسى ئۆلۈپ
كېتىدۇ.
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لۇتنىڭ ئايالىنىڭ ئارقىسىغا

قارىشى

«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» 59- 52 :19
پەرىشتە لۇتقا ئارقىسىغا قارىماسلىقنى ئېيتىدۇ .لۇت بويسۇنىدۇ ،بىراق ،ئۇنىڭ ئايالى بولسا
بويسۇنمايدۇ .ئۇ خارابلىققا ئايلىنىۋاتقان ئۆي ۋە بايلىققا قارىماي تۇرالمايدۇ .ئۇنىڭ بۇ نەرسىلەردىن ۋاز
كەچكۈسى يوق ئىدى .چۈنكى ،ئۇ خۇدانىڭ ئۇنىڭغا تېخىمۇ كۆپ بايلىق ئاتا قىالاليدىغانلىقىغا
ئىشەنمەيتتى .شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ ئۆز تەلئەللۇقاتلىرىدىن مېھرىنى ئۈزەلمەيدۇ-دە ،ئارقىسىغا قاراپ
سالىدۇ.
بۇ ۋاقىتتا ،پەرۋەردىگار ئۇنى دەھشەتلىك جازااليدۇ .ئۇ شۇ ھالەتتە قېتىپ قېلىپ ،تاشتۇزغا
ئايلىنىپ قالىدۇ .ئۇ شۇ يەردە قېتىپ قېلىپ بويسۇنماسلىقنىڭ بەلگىسى بولۇپ قالىدۇ.
شۇ كۈنى كەچتە ،ئىبراھىم ئۇخلىيالمايدۇ .چۈنكى ،ئۇ يۈز بەرمەكچى بولغان قورقۇنچلۇق ئىشالرنى
بىلەتتى .لۇت قانداق بولغاندۇ؟ دەپ ئەندىشە قىلدى ئۇ.
ئىبراھىم ئەتىگەندە ئورنىدىن تۇرۇپ ،ئۆزى ئىلگىرى پەرۋەردىگاردىن سودوم ئۈچۈن دۇئا قىلغان
جايغا باردى .ئۇ سودوم تەرەپتىن خۇمداندىكى ئىسقا ئوخشاش ئىس – تۈتەكنىڭ چىقىۋاتقانلىقىنى
كۆردى.
بۇ چاغدا ئىبراھىمنىڭ قەلبى چوقۇم قورقۇنچ بىلەن تولدى .پەرۋەردىگار رەزىل كىشىلەرنى
جازالىغانىدى .بىراق ،ئىبراھىم پەرۋەردىگار خۇدانىڭ ئادىل ئىكەنلىكىنى بىلەتتى .پەرۋەردىگارنىڭ
بۇنداق قىلىشى ئەلۋەتتە ئۇنىڭ ئادالەتسىزلىكى تۈپەيلىدىن ئەمەس ئىدى .ئىبراھىم مانا مۇشۇنداق
ئويالپ ،قەلبىنى تىنچالندۇردى .ئەڭ مۇھىمى لۇت قۇتقۇزۇۋېلىنغان ئىدى .ئىبراھىم پەرۋەردىگاردىن
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لۇتنىڭ ئۇنىڭ رەھىم – شەپقىتىگە ئېرىشكەنلىكىنى بىلگىنىدە ،ئۇنىڭ قەلبى چەكسىز خۇشاللىققا
تولدى .پەرۋەردىگار زوئار شەھىرىگە رەھىم قىلدى .چۈنكى ،ئۇ ئۆزىنىڭ قۇتقۇزغۇچى توغرىسىدىكى
ۋەدىسىنى ئۇنتۇپ قالمىغان ئىدى .گەرچە لۇت ئاجىز ھەم پەرۋەردىگارغا سادىق بولمىغان بولسىمۇ،
پەرۋەردىگار خۇدا ئىبراھىمنىڭ دۇئاسىغا قۇالق سالدى .پەرۋەردىگار ئۇ ۋاپادار خۇدادۇر!

ئىسھاقنىڭ دۇنياغا كېلىشى
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى»1- 1 :51
بىر كۈنى ،ئىبراھىمنىڭ ئائىلىسىدە بايرام خۇشاللىقى تەنتەنە قىلىندى .پەرۋەردىگار ئۇالرغا بىر
مۆجىزە كۆرسىتىپ ،ئىبراھىمنىڭ ئوغلىنى دۇنياغا ئاپىرىدە قىلدى.
گەرچە كۆپچىلىكنىڭ ھەممىسى بۇ ئىشنى مۇمكىن ئەمەس دەپ ئويلىغان بولسىمۇ ،بىراق
ھەممىگە قادىر خۇدا ئۆزى بېكىتكەن ۋاقىتتا ،ئىبراھىم بىلەن سارەگە بىر ئوغۇل ئاتا قىلدى .بۇنىڭ
بىلەن خۇدا ئۆز ۋەدىسىنى ئەمەلگە ئاشۇردى.
بۇ باال سەككىز كۈنلۈك بولغاندا خەتنە قىلىندى .ھەمدە پەرۋەردىگار ئۇنىڭغا قويۇپ بەرگەن ئىسھاق
دېگەن ئىسىم بىلەن چاقىرىلدى .ئىسھاق دېگەن بۇ ئىسىمنىڭ مەنىسى «كۈلگە» دېگەنلىك ئىدى.
بۇ بالىنىڭ تۇغۇلۇشى نۇرغۇن خۇشاللىقالرنى ئېلىپ كەلدى .سارە« :خۇدا مېنى خۇرسەن قىلدى.
بۇ ئىشنى ئاڭلىغانالرمۇ مەن بىلەن بىللە شادلىنىپ كۈلىدۇ!» دەيدۇ-دە ،خۇشاللىق ئىچىدە كۈلىدۇ.
سارەنىڭ بۇ قېتىمق ى كۈلۈشى گۇمانلىنىشتىن ئەمەس ،بەلكى ،پەرۋەردىگار ياراتقان مۆجىزىگە تەشەككۈر
ئېيتىش سەۋەبىدىن ئىدى.
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ئىسھاق بىلەن ئىسمائىل
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» 12- 1 :51

ئىسھاق چوڭ بولۇپ ،ئۇنى ئېمىتىشتىن توختايدىغان چاغ يېتىپ كەلدى .مانا بۇ مۇناسىۋەت
بىلەن ئىبراھىم ئىسھاق ئۈچۈن كاتتا زىياپەت تەييارلىدى .چاقىرىلغان مېھمانالر ۋە ئىبراھىمنىڭ
بارلىق چاكارلىرى بۇ زىياپەتكە قاتنىشىپ ،ئىسھاقنى قىزغىن تەبرىكلەشتى.
بىراق ،بىر ئادەم ئىسھاق ئۈچۈن تەييارالنغان بۇ
زىياپەتتىن نارازى بولدى .شۇنداقال ئىسھاقنى بوزەك
قىلىشقا پېتىندى .ئۇ بولسىمۇ ھەجەرنىڭ ئوغلى
ئىسمائىل ئىدى .ئىسمائىل ئۇ چاغالردا 71ياشالرغا
كىرىپ قالغانىدى .ئىسھاق تۇغۇلۇشتىن ئىلگىرى ئۇ
ئىدى.
مىراسخورى
بىردىنبىر
ئىبراھىمنىڭ
ئىسھاقنىڭ ئۆزى بىلەن
ئىسمائىل ئۆزىمۇ
ئوخشىمايدىغانلىقىنى بىلەتتى .چۈنكى ،ئىسمائىل
چاكاردىن بولغان باال ،ئىسھاق بولسا ئىبراھىم بىلەن
ئۇنىڭ ئايالى سارەدىن بولغان باال ئىدى .شۇڭا
ئىسھاقنىڭ كەلگۈسىدە ئىبراھىمنىڭ مىراسخورى
بولۇشى قىل سىغمايدىغان ئىش ئىدى .ئىسمائىل
ئىبراھىمنىڭ تەئەللۇقاتلىرىنى ئىسھاققا مىراس
قالدۇرىدىغانلىقىنى ئۆزىنىڭ ئېرىشىدىغانلىرىنىڭ
چاغلىق نەرسە ئىكەنلىكىنى بىلەتتى.
شۈبھىسىزكى ،ئىسمائىل بۇنداق بولۇشىنى
خالىمايتتى .ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ ئۇسۇلى بويىچە بەخت
– سائادەتنى قوبۇل قىلىشنى خالىمىدى .ئۇمۇ
ئىبراھىمنىڭ ئەۋالدى بولغاچقا ،ئادىل خۇدا ئۇنىڭغا
ھەرگىز قاراپ ئولتۇرمايتتى .ئۇ ئېرىشىشكە
تېگىشلىك بەختكە چوقۇم ئېرىشەلمەيتتى .بىراق ،ئۇ
مۇشۇالرنى چۈشىنىپ يېتەلمىدى .ئۇ ھەسەت ئىچىدە سارەنىڭ ئوغلىنى مازاق قىلدى ھەم ئۇنى بوزەك
قىلدى.
مانا بۇ چاغدا سارە ئىسمائىلنىڭ ئىسھاقنى بوزەك قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ قالدى-دە،
ئىسمائىلنىڭ نىيىتىنىڭ توغرا ئەمەسلىكىنى ھەم ئىسھاققا ئۆچ ئىكەنلىكىنى بىلدى .شۇنىڭ بىلەن
سارە ئىبراھىمغا:
ھەجەر بىلەن ئۇنىڭ ئوغلىنى بۇ يەردىن ھەيدىۋەتكىن ،چۈنكى ئىسمائىل مېنىڭ باالم بىلەن
بىللە ئىگىلىكىمىزگە ۋارىسلىق قىلسا بولمايدۇ — ،دېدى.
بىراق ،ئىبراھىم بۇنداق قىلىش مۇۋاپىق ئەمەس دەپ ئوياليدۇ .شۇڭا بۇ ئىش ئۈچۈن ئۇنىڭ بېشى
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قېتىپ كېتىدۇ .چۈنكى ،ئىسمائىلمۇ ئۇنىڭ ئوغلىدە.
بىراق ،پەرۋەردىگار سارەنىڭ سۆزىنى قولاليدۇ .پەرۋەردىگار ئىلگىرى ھەجەرگە ئىبراھىم بىلەن
سارەنىڭ ئۆيىگە قايتىپ كېتىپ ،سارەگە بويسۇنۇشنى ئېيتقانىدى .بەلكىم ،بۇ ئىشالردا ھەجەرنىڭ
مەسئۇلىيىتى ئېغىر بولۇشى مۇمكىن .ئەگەر ئۇ ئوغلىغا مىراسخورلۇق ھوقۇقىنىڭ ئاللىقاچان
پەرۋەردىگار خۇدا تەرىپىدىن بەلگىلىنىپ بولۇنغانلىقىنى ياخشىراق چۈشەندۈرگەن بولسا ،ئىسمائىل
بەلكىم بۇنداق يوغان باشلىق قىلمىغان ،ئىسھاقنى زاڭلىق قىلمىغان بوالتتى .بىراق ،ھازىر بولسا،
ئىسمائىلنىڭ خۇدانىڭ ئىرادىسىنى رەت قىلىۋاتقانلىقىنى ناھايىتى ئېنىق تۇرۇپتۇ.
شۇنىڭ ئۈچۈن ،پەرۋەردىگار ئىبراھىمغا مۇنداق دەيدۇ:
— سەن سارەنىڭ دېگىنىدەك قىل .چۈنكى ،مەن ساڭا ۋەدە قىلغان ئەۋالدالرنىڭ ئاتىسى پەقەتال
ئىسھاقتۇر .بۇنىڭغا ئىسمائىل شېرىك بولسا بولمايدۇ .بىراق ،مەن ئىسمائىلنى ئۇنتۇپ قالمايمەن.
چۈنكى ،ئۇ سېنىڭ ئوغلۇڭ .مەن ئۇنىڭ پەرزەنتلىرىنىمۇ چوڭ بىر مىللەتكە ئايالندۇرىمەن.
ئىبراھىم بۇ سۆزلەرنى ئاڭلىغاندىن كېيىن كۆڭلى يەنىال غەشلىككە تولدى .شۇنداقتىمۇ ئۇ
يەنىال پەرۋەردىگارغا بويسۇنىدۇ-دە ،ئىككىنچى كۈنى سەھەردە ئىبراھىم ھەجەرنىڭ مۈرىسىگە نان بىلەن
بىر تۇلۇم سۇنى ئېسىپ ،ئانا – باال ئىككىسىنى يولغا سېلىپ قويىدۇ.
گەرچە ئىبراھىمنىڭ كۆڭلى ناھايىتى يېرىم بولغان بولسىمۇ ،بىراق ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ يولىنىڭ
بىردىنبىر يول ئىكەنلىكىگە ئىشىنەتتى.
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پەرۋەردىگار خۇدانىڭ ھەجەر بىلەن
ئىسمائىلغا غەمخورلۇق قىلىشى
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» 55- 12 :51
ھەجەر بىلەن ئىسمائىل چۆللۈكتە كېتىپ بارغاندا ،يولدىن ئېزىپ قالىدۇ .كۈچلۈك ئاپتاپتا
چۆللۈك شۇنچىلىك قىزىپ كەتكەنكى ،بۇ ئىسسىققا چىدىغىلى بولمايتتى .ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇالرنىڭ
ئىچىدىغان سۈيىمۇ تۈگەپ كەتكەن ئىدى.
ئىسمائىل ئاخىرى ھېرىپ ،ئۇسساپ ،زادىال ماڭالماي قالدى .ھېچ قانداق يەردىن سۇ تاپقىلى
بولمايتتى .ئىسمائىل ھالسىراپ مادارىدىن كەتكەچكە ،ئۆلۈپ كېتىدىغاندەكال كۆرۈنەتتى .بۇ
ئەھۋالالرنى كۆرۈپ ئۈمىدسىزلەنگەن ھەجەر بالىنى چاتقالنىڭ سايىسىگە ياتقۇزۇپ:
— ئوغلۇم ئۆلۈپ كېتەي دەپ قالدى ،مەن قاراپ تۇرۇپ باالمنىڭ ئۆلۈپ كېتىشىگە چىدىمايمەن!
— دېدى ۋە ئوغلىدىن يىراق جايغا بېرىپ يىغالپ ،دەرد – پەرياد قىلىشقا باشلىدى .پەرۋەردىگار
بالىنىڭ يىغلىغان ئاۋازىنى ئاڭالپ ،ئۇنىڭغا رەھىم قىلدى .گەرچە ئىسمائىل پەرۋەردىگارنىڭ بەرگەن
ۋەدىسىگە ئىشەنمىگەن بولسىمۇ ،بىراق ،ئۇ يەنىال ئىبراھىمنىڭ ئوغلىدۇر .قۇتقۇزغۇچى كەلگەندە،
ئۇنىڭ ئەۋالدلىرىمۇ قۇتقۇزۇش ئىلتىپاتىدىن بەھرىمەن بولىدۇ ،ئەلۋەتتە .شۇنىڭ ئۈچۈن ،پەرۋەردىگار
ھەرگىزمۇ ھەجەر بىلەن ئىسسمائىلنى چۆللۈكتە تاشالپ قويمايدۇ.
پەرۋەردىگارنىڭ پەرىشتىسى ھەجەرگە:
— ھەجەر ،سەن نېمە ئۈچۈن يىغاليسەن؟ قورقما ،باالڭنىڭ يىغىسى خۇداغا يەتتى .ئۇ ئۆلمەيدۇ.
سەن باالڭنىڭ قېشىغا بېرىپ ،ئۇنى قۇچاقال ،مەن ئۇنىڭ ئەۋالدىنى ئۇلۇغ بىر خەلق قىلىمەن— .
دېدى.
ئاندىن پەرۋەردىگار ھەجەرنىڭ كۆزلىرىنى نۇرالندۇردى .ھەجەر بۇرۇن ھېچقاچان كۆرمىگەن بىر
نەرسىنى يەنى سۇ بىلەن تولۇپ تۇرغان قۇدۇقنى كۆرگەنىدى! ئاھ ،ئۇالر قۇتقۇزۇلىدىغان بولدى! ھەجەر
تۇلۇمنى دەرھال سۇ بىلەن تولدۇرۇپ ،بالىسىغا ئىچكۈزدى.
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مۇزدەك قۇدۇق سۈيى ئۇالرغا كۈچ كىرگۈزگەنىدى ،ئۇالر روھلىنىپ ،يەنە داۋاملىق ئالدىغا قاراپ
ماڭدى.
پەرۋەردىگار قۇدۇق سۈيى ئارقىلىق ئۇالرنىڭ ئېھتىياجىنى قاندۇردى .گەرچە پەرۋەردىگار خۇدا ئۇالر
قىيىنچىلىقالرغا ئۇچرىغاندا ئۇالرغا ياردەم بېرىۋاتقان بولسىمۇ ،بىراق ئۇالر پەرۋەردىگار ھەققىدە
ئىزدەنمىدى .ھەم بۇ ئىشالرغا ئانچە ئېرەن قىلىپ كەتمىدى .شۇڭا كېيىنكى ھاياتىدا ئۆزى خالىغانچە
ئىش قىلدى.
شۇنداقتىمۇ پەرۋەردىگار ئۇالرغا داۋاملىق غەمخورلۇق قىلدى .ئۇالر پاران چۆللىكىدە تۇراتتى .شۇ
ۋاقىتالردا ،ئىسمائىل ئۇستا مەرگەن بولۇپ يېتىشتى .چوڭ بولغاندا ،ئانىسى ئۇنىڭغا مىسىردىن بىر
قىزنى خوتۇنلۇققا ئېلىپ بەردى .خۇدا ئۆزىنىڭ ۋەدىسىدە تۇرغانىدى ،ئۇ ئىسمائىلنىڭ ئەۋالدىنى ئۇلۇغ
بىر خەلققە ئايالندۇردى.
ئىسمائىل خۇدانىڭ قۇتقۇزغۇچى توغرىسىدىكى ۋەدىسىنى زادىال قوبۇل قىلمىدى ،بىراق كېيىن
ئۇنىڭ ئەۋالدى ئىچىدىكى قۇتقۇزغۇچى ئەيسا مەسىھكە ئىشەنگەن ئادەملەر قۇتقۇزلۇشقا ئېرىشتى.

پەرۋەردىگارنىڭ ئىبراھىمنىڭ
ئىشەنچىنى سىنىشى
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى»1- 1 :55

ئىبراھىم بىلەن سارەنىڭ ئائىلىسى بەخت – سائادەت ۋە مېھىر – مۇھەببەتكە تولدى .چۈنكى ،خۇدا
ئاللىقاچان ئۆزىنىڭ ۋەدىسىنى ئەمەلگە ئاشۇرغانىدى .خۇدا ئىسھاق ئارقىلىق ئۆزىنىڭ خەلقىنى بەرپا
قىلماقچى ئىدى .ئىسھاق ئۇالرنىڭ قەلبىگە ناھايىتى چوڭ خۇشاللىق ئېلىپ كەلگەنىدى .ئۇالر
پەخىرلەنگەن ھالدا ،ئىسھاقنىڭ ئاستا – ئاستا چوڭ بولۇشىغا قارايتتى.
تۇيۇقسىز ئۇالرنىڭ ئارامىنى بۇزىدىغان بىر ئىش يۈز بەردى.
بىر كۈنى ،پەرۋەردىگار ئىبراھىمنى چاقىرىپ ،ئۇنىڭغا مۇنداق دەيدۇ:
— سەن ئوغلۇڭنى ،يەنى ئامراق يالغۇز ئوغلۇڭ ئىسھاقنى ئېلىپ ،مۇرايا رايونىغا بېرىپ ،مەن
كۆرسىتىدىغان تاغنىڭ ئۈستىدە ئۇنى كۆيدۈرمە قۇربانلىق سۈپىتىدە ماڭا ئاتىغىن — ،دېدى.
بۇنىڭ بىلەن ئىبراھىمنىڭ قەلبىدىكى خۇشاللىق يوقالدى .پەرۋەردىگار نېمە دەيدىغاندۇ؟
ئىسھاقنى ،ئۇنىڭ يالغۇز يېگانە ئوغلىنى ،ئۇنىڭ ئامراق ئوغلىنى قۇربانلىق قىلىش كېرەكمۇ؟ ئىبراھىم
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چۈشىنەلمەي قالدى.

پەرۋەردىگار نېمە ئۈچۈن ئۇنىڭغا بۇنداق ئىشنى قىلدۇرماقچى؟ پەرۋەردىگار

ئىبراھىمنىڭ ئى سھاقنى قانچىلىك ياخشى كۆرىدىغانلىقىنى بىلىدىغۇ؟ ئىسھاق ئۇالرنىڭ يۈرەك پارىسى
تۇرسا؟ ئىبراھىم ئۆز قولى بىلەن ئىسھاقنى بوغۇزالپ ،ئۇنى قۇربانلىق قىلىشى كېرەكمۇ؟ ياق! ئۇ بۇنداق
قىاللمايدۇ ،بۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن ئېيتقاندا ،بەك قىيىن بىر ئىش.
بىراق ،ئۇ يەنە پەرۋەردىگا رنىڭ قۇتقۇزغۇچىنىڭ ئىسھاقنىڭ ئەۋالدىدىن بۇ دۇنياغا كېلىدىغانلىقىغا
ۋەدە بەرگەنلىكىنى ئېسىگە ئالدى .بۇ ۋەدە چوقۇم ئەمەلگە ئاشىدۇ .پەرۋەردىگار ئۆزىنىڭ ۋەدىسىنى
چوقۇم ئەمەلگە ئاشۇرىدۇ.
پەرۋەردىگار نېمە ئۈچۈن ئىبراھىمغا ئىسھاقنى قۇربانلىق قىلىشنى بۇيرۇيدىغاندۇ؟ ئىبراھىم بۇنى
زادىال چۈشىنەلمەيتتى .بىراق ،ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ بۇرۇن ئۇنىڭغا« :مەن ھەممىگە قادىر خۇدادۇرمەن»
دېگىنى بىلەتتى .پەرۋەردىگار ھەممىگە قادىر ،ئۇ مۆجىزە يارىتىدىغان خۇدادۇر .ئىبراھىم
پەرۋەردىگارنىڭ ھەممىگە قادىر خۇدا ئىكەنلىكىگە ئىشىنەتتى .ئۇ قەلبىدىكى ئىشەنچ توقۇنۇشىدا غەلىبە
قىلدى .مەيلى ئۇنىڭ قەلبى قانچىلىك غەمكىن بولۇشىدىن قەتئىي نەزەر ،ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ بۇيرۇقىغا
ئەمەل قىلىشىنى توغرا تاپتى.

ئەتىسى سەھەردە ،ئىبراھىم ئورنىدىن تۇرۇپ ،ئىسھاقنى چاقىرىپ ،ئۆزلىرىنىڭ پەرۋەردىگارغا ئاتاپ
قۇربانلىق قى لىش ئۈچۈن يولغا چىقىشى كېرەكلىكىنى ئېيتىدۇ .ئۇ يەنە ئىككى چاكارلىرىنى ئېلىپ،
ئۇالرغا كۆيدۈرمە قۇربانلىققا ئىشلىتىدىغان ئوتۇنالرنى تەييارالتقۇزۇپ ،ئېشەككە ئارتىپ ،خۇدا
كۆرسەتكەن جايغا قاراپ ماڭدى.
ئۇ چاكارلىرىغا ئېشەكلەر بىلەن بىللە تاغ باغرىدا قېلىپ ،ئۇالرنى ساقالشنى بۇيرۇيدۇ:
— مەن بىلەن ئوغلۇم تاغقا چىقىپ ،ئىبادەت قىلىمىز ،سىلەر بۇ يەردە بىزنى ساقالپ تۇرۇڭالر —
دەيدۇ.
— بىز چوقۇم كېلىمىز — ،دەيدۇ ئۇ يەنە.
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ئاندىن ،ئىبراھىم ئېشەكنىڭ ئۈستىدىكى ئوتۇننى چۈشۈرۈپ ،ئىسھاققا كۆتۈرگۈزۈپ ،ئۆزى قولىغا
پىچاق بىلەن ئوت ئېلىپ ،ئىسھاق بىلەن يۈرۈپ كەتتى.
ئىسھاق بىر ئىش يۈز بېرىدىغانلىقىنى ھېس قىلىپ تۇراتتى .ئۇنىڭ دادىسى نېمە ئۈچۈن بۇنچە
جىمىپ كېتىدۇ؟ ئۇالر نېمە ئۈچۈن بۇنداق يىراق جايغا كېلىپ قۇربانلىق قىلىشى كېرەك؟
ئىسھاق ئاخىرى تەخىر قىاللماي ،دادىسىدىن:
—

دادا — ،دېدى.

—

نېمە ئىش ،ئوغلۇم؟ — دەپ سورىدى ئىبراھىم.

—

دادا ،ئۆت بىلەن ئوتۇن بار ،بىراق قۇربانلىق قىلىدىغان قوزا نەدە؟ —

—

ئوغلۇم ،خۇدا چوقۇم ئۆزى قۇربانلىق قىلىدىغان قوزىنى تەييار قىلىدۇ.
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ئاندىن ،ئۇالر يەنە گەپ –سۆز قىلىشماستىن ،ئالدىغا قاراپ مېڭىشنى داۋامالشتۇردى .ھەر
ئىككىلىسىنىڭ قەلبىدە بىر تۈگۈن بار ئىدى .ئىبراھىم بۇنىڭغا نېمە دەپ جاۋاب بەرسۇن؟ ئۇ ئىسھاققا
ئۆزىنىڭ نېمە قىلماقچى ئىكەنلىكىنى دېيەلەمدۇ؟ ئىسھاق ئۇنىڭغا بويسۇنارمۇ؟ ئۇ ئۆزىنى قوغدىماقچى
بوالرمۇ؟ قېچىپ كېتىشكە ئورۇنارمۇ؟
بىراق ،ئىبراھىم ئىسھاقنىڭ خۇدان ى سۆيىدىغانلىقىنى بىلىدۇ ،ئىسھاق پەرۋەردىگارنىڭ قىلماقچى
بولغان ئىشىنى قولاليدۇ.
شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئىبراھىم مۇنداق دەپ جاۋاب بېرىدۇ:
— ئوغلۇم ،خۇدا چوقۇم ئۆزى قۇربانلىق قىلىدىغان قوزىنى تەييار قىلىدۇ.
ئاندىن ،ئۇالر يەنە گەپ –سۆز قىلىشماستىن ،ئالدىغا قاراپ مېڭىشنى داۋامالشتۇردى .ھەر
ئىككىلىسىنىڭ قەلبىدە بىر تۈگۈن بار ئىدى.
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پەرۋەردىگار تەمىنلىگۈچى خۇدادۇر
«ئەلەمنىڭ يارىتىلىشى»52- 9 :55
«خۇدا چوقۇم ئۆزى قۇربانلىق قىلىدىغان قوزىنى تەييار قىلىدۇ»
ئىسھاق دادىسىنىڭ بۇ سۆزىنى قايتا – قايتا ئويالندى .بۇ سۆزنىڭ مەنىسى نېمە؟ نېمىنى قۇربانلىق
قىلماقچى؟
خۇدانىڭ تەمىنلىشى ،بۇ ئەڭ مۇھىم بىر ئىش .دادىسىنىڭ ئۇ يەردە قۇربانلىق سۇپىسى
ياساۋاتقانلىقىنى كۆرگىنىدە ،ئۇنىڭ ئۈستىگە ئوتۇننى تىزغان ۋاقتىدا ،ئۇ يەنىال ئىشىنەتتى .ئۇنىڭ
دادىسى ئۇنىڭغا پەرۋەردىگار تاللىغان قۇربانلىق قوزى نىڭ ئۇنىڭ ئۆزى ئىكەنلىكىنى ئېيتقاندىمۇ ،ئۇ
يەنىال پەرۋەردىگارغا ئىشىنەتتى .ئۇنىڭ قەلبى ئاللىقاچان پەرۋەردىگارغا تەييار بولۇپ بولغانىدى .ئۇ
بويسۇنغان ھالدا ئۆزىنى پەرۋەردىگارنىڭ قولىغا تاپشۇرۇپ بەردى.
ئىبراھىم ئىسھاقنى ئارغامچا بىلەن باغالپ ،ئۇنى قۇربانلىق سۇپىسىنىڭ ئۈستىدىكى ئوتۇننىڭ
ئۈستىگە ياتقۇزدى.
ھەل قىلغۇچ ۋاقىت يېتىپ كەلگەنىدى .بۇ ۋاقىتتا ،بىز ئىبراھىمنىڭ ئىشەنچىنىڭ مۇستەھكەم ياكى
ئەمەسلىكىنى كۆرىمىز .كۆرۈپ باقايلى.
ئىبراھىم قولىغا پىچاق ئېلىپ ،ئېگىز كۆتۈرۈپ ،ئۆزىنىڭ بالىسىنى قۇربانلىق قىلماقچى بولدى.
دەل مۇشۇ ۋاقىتتا ،پەرۋەردىگارنىڭ پەرىشتىسى ئەرشتىن ئۇنى:
— ئىبراھىم! ئىبراھىم! — دەپ چاقىردى.
ئىبراھىم قولىدا پىچاقنىڭ تۇتقان پېتى:
— پەرۋەردىگار ،مەن بۇ يەردە — دېدى.
پەرۋەردىگار ئۇنىڭغا:
— سەن بالىنى ئۆلتۈرمىگىن ،ھازىر مەن سېنىڭ مەن پەرۋەردىگارنى قانچىلىك سۆيۈدىغانلىقىڭنى
بىلدىم .چۈنكى ،مەن سەندىن يالغۇز ئوغلۇڭنى سورىسام ،ئۇنى مەندىن ئاياپ ،ماڭا بەرمەي
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تۇرۇۋالمىدىڭ ـــ دېدى.
ئىبراھىم بىلەن ئىسھاق ناھايىتى خۇشال بولۇپ كەتكەنىدى .ئۇالر شۇنچىلىك يېنىكلىك ھېس
قىلىشتى .ئىبراھىم پىچاقنى قويۇپ ،ئىسھاقنىڭ ئۈستىدىكى ئارغامچىنى يەشتى .ئۇنىڭغا خۇددى بالىسى
ئىسھاق ئۆلۈمدىن تىرىلگەندەكال تۇيۇلدى .ئۇالر پەرۋەردىگارنىڭ بۇنداق قىلىشىنىڭ

ئىشەنچىنىڭ

قانداق مېۋە بېرىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ قويماقچى ئىكەنلىكىنى چۈشەندى .ئىبراھىم ئىشەنچى بىلەن
پەرۋەردىگارنىڭ بۇيرۇقىغا بۇيسۇنغان ھەم يالغۇز ئوغلىنى خۇداغا ھەدىيە سۈپىتىدە سونۈشقا رازى
بولغان ئىدى .ئىبراھىم ئۆزىنىڭ پەرۋەردىگارغا بولغان بۇنداق ئېتىقادى سەۋەبىدىن ،پەرۋەردىگارنىڭ
بەخت – سائادىتىگە ئېرىشتى.
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ئىبراھىم ئەتراپىغا قارىۋىدى ئىككى مۈڭگۈزى چاتقاللىققا ئىلىشىپ قالغان بىر قوچقارنى كۆردى.
پەرۋەردىگار خۇدا ئىبراھىمنىڭ قۇربانلىق قىلىشى ئۈچۈن قوچقاردىن بىرنى تەييارلىغان ئىدى .ئىبراھىم
بۇ قوچقارنى چاتقاللىقتىن ئاجرىتىپ ئېلىپ ،ئۇنى ئوغلىنىڭ ئورنىدا ،قۇربانلىق قىلدى.
شۇنىڭ بىلەن ئىبراھىم بۇ تاغنى «پەرۋەردىگار تەمىنلەيدۇ» دەپ ئاتىدۇ.
ئەمەلىيەت ئىبراھىمنىڭ ئىشەنچىسىنىڭ قانچىلىك چوڭلۇقىنى ئىسپاتالپ تۇرۇپتۇ .پەرۋەردىگار يەنە
بىر قېتىم ئىبراھىمغا بەخت ئاتا قىلدى .پەرۋەردىگار ئىبراھىمغا بەرگەن ۋەدىسىنى يەنە بىر قېتىم
تەكىتلەپ چىقىدۇ.
پەرۋەردىگار «مەن ئۆز نامىم بىلەن قەسەم قىلىمەنكى» دەپ ئېيتىدۇ .بىلىشىمىز كېرەككى
بۇنىڭدىنمۇ ئارتۇق كاپالەت يوقتۇر.
ئىبراھىم بىلەن ئىسھاق تاغدىن يېنىپ چۈشكەندە ،خۇداغا شۈكۈرلەرنى ئېيتىدۇ ،ئۇالر ناھايىتى
خۇشال ئىدى .ئىسھاقمۇ ئۆز قۇلىقى بىلەن خۇدانىڭ ۋەدىسىنى ئاڭلىغانلىقى ئۈچۈن ئۇمۇ خۇشاللىققا
چۆمگەن ئىدى .ئۇ ھەم بۇ ۋەدىنىڭ ئۆزىگە بېرىلگەن ۋەدە ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ .پەرۋەردىگار ئاللىقاچان
ئۇنىڭ بىلەن ھەم ئۇنىڭ دادىسى بىلەن ئەھدە تۈزگەنىدى .ئۇنىڭ ئەۋالدى ۋەدە قىلىنغان جايدا
تۇرىدۇ .قۇتقۇزغۇچى دەل ئۇنىڭ ئەۋالدى ئۈچۈن تۇغۇلىدۇ.
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ئىسھاقنىڭ رىبەقاغا ئويلىنىشى
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» 12- 1 :52

يىلالر ئارقا-ئارقىدىن ئۆتۈشكە باشلىدى .سارە ئالەمدىن ئۆتتى .ئىبراھىممۇ ياشىنىپ قالغانىدى.
ھازىر ئىسھاق قىرىق ياشالرغا كىرىپ قالغان بولۇپ ،ئىبراھىم ئالەمدىن ئۆتۈشتىن ئىلگىرى ئۇنى ئۆيلەپ
قويۇشنى ئوياليتتى .بىراق ،ئۇنى نەدىن ئۆيلەپ قويۇش كېرەك؟ قانان زېمىنىدىن ئۆيلەشكە قەتئىي
بولمايتتى .چۈنكى ،بۇ يەردىكى قىزالرنىڭ ھەممىسى يات مىللەتلەرنىڭ قىزلىرى بولۇپ ،ئىسھاقنىڭ
ئايالى يات بىر مىللەتنىڭ قىزى بولماسلىقى كېرەك ئىدى .ئۇ جايدىكى مىللەتلەر ھەقىقىي خۇدانى
تونۇمايتتى .شۇڭا ئۇالر پەرۋەردىگارغا ئىبادەت قىلمايتتى .ئىسھاققا ماس كېلىدىغان قىز تاپقىلى
بولىدىغان بىردىنبىر جاي دەل ئىبراھىمنىڭ ئۆزىنىڭ يۇرتى ئىدى .ئىسھاقنىڭ اليىقى چوقۇم
ئىبراھىمنىڭ جەمەتى ئىچىدىن تاللىنىشى كېرەك ئىدى .ئۇالر پەرۋەردىگارنى تونۇيتتى .ھەم ئۇالر
ئىبراھىمنىڭ كەچۈرمىشلىرىدىن خەۋەردار ئىدى.
شۇنىڭ بىلەن ئىبراھىم ئۆزىنىڭ ئەڭ قەدىناس ھەم ئىشەنچلىك چاكىرىدىن بىرنى چاقىرىپ،
ئۇنىڭغا ئۆزىنىڭ يۇرتى بولغان ھاران شەھىرىدىكى ئۆز مىللىتىنىڭ قېشىغا بېرىپ ،ئۇنى ئۇ يەردىن
ئىسھاققا بىر اليىق تالالپ ئېلىپ كېلىشكە ئەۋەتىدۇ.
غوجىدار بۇ ئىشنى ناھايىتى تەس بىر ۋەزىپە دەپ قارايدۇ.
— ئەگەر ناھايىتى ياخشى بىر قىزنى تاپسام ،لېكىن ئۇ مەن بىلەن بۇ يەرگە كېلىشكە قوشۇلمىسا،
مەن قانداق قىلىمەن؟ مەن ئىسھاقنى ئۇ جايغا باشالپ بارسام بوالمدۇ؟ — دەپ سورايدۇ غوجىدار
ئىبراھىمدىن.
بىراق ،ئىبراھىم ئۇنىڭ بۇنداق قىلىشىغا قوشۇلمايدۇ.
— سەن ئېھتىيات قىلىشىڭ كېرەك ،مېنىڭ ئوغلۇمنى ئۇ جايغا باشالپ بارمىغىن — ،دەيدۇ
ئىبراھىم — ئىسھاققا قانداق قىلسام اليىقتىن بىرنى تاپارمەن دەپ ئەنسىرىمە .پەرۋەردىگار ،ئەرشتىكى
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ئۇلۇغ خۇدايىم سېنىڭ ئالدىڭغا ئۆزىنىڭ پەرىشتىلىرىنى ساڭا يول باشالش ئۈچۈن ئەۋەتىدۇ .سەن ئۇ
جايدا مېنىڭ ئوغلۇم ئۈچۈن چوقۇم بىر قىز تاپااليسەن .ئەگەر قىز سەن بىلەن بىللە كېلىشكە قوشۇلمىسا،
مەن ساڭا دېگۈزگەن قەسەم سېنىڭ بىلەن مۇناسىۋەتسىز .بىراق ،مېنىڭ ئوغلۇمنى ئۇ جايغا باشالپ
بېرىشكە بولمايدۇ.
غوجىدار بۇ ئىشنى ئىبراھىمغا ئۆزىنىڭ چوقۇم ئۇنىڭ دېگىنى بويىچە ئورۇناليدىغانلىقىغا ۋەدە
بېرىدۇ.
ئاندىن ،ئۇ خوجايىنىنىڭ تۆگىلىرىنىڭ ئىچىدىن  12نى تالالپ ،ئۇنى ئىگەرلەپ ،ئۇنىڭغا يۈك ـ
تاقالرنى ئارتىپ ،يەنە نۇرغۇنلىغان نەپىس ئىشلەنگەن سوۋغاتالرنى ئېلىپ ،يولغا چىقىدۇ.
ئىبراھىم بىلەن ئىسھاق پېشقەدەم غوجىدارنى يولغا سېلىپ ،ئۇنىڭ قارىسى يۈتكىچە ئۇنىڭغا قاراپ،
ئۇنى ئۇزىتىپ قويىدۇ .پېشقەدەم غوجىدارنىڭ بۇ ئۇزۇن سەپىرى ئىنتايىن مۇھىم ئىدى ،ئەلۋەتتە .ئۇ
زادى قانداقراق بىر قىزنى تالالپ ئېلىپ كېلەر؟
ئۇالر چوقۇم پېشقەدەم غوجىدار ئۈچۈن دا ئىم دۇئا قىلغان بولۇشى ھەم پەرۋەردىگارنىڭ ئۇنىڭ
يولىنى سىلىق قىلىشى ئۈچۈن ھەر دائىم پەرۋەردىگارنىڭ ياردىمىنى تىلىگەن بولۇشى مۇمكىن.
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رىبەقا
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» 22- 11 :52

پېشقەدەم غوجىدار يول بويى توپا-چاڭغا مىلىنىپ ماڭدى .بىر كۈنى گۇگۇم چۈشكەندە ،پېشقەدەم
غوجىدار تۆگىلەرنى باشالپ ،ھاران شەھىرىنىڭ سىرتىغا كەلدى .ئادەتتە ،بۇ شەھەرنىڭ قىزلىرى مانا
مۇشۇ ۋاقىتتا چىقىپ ،چارۋىالر ئۈچۈن قۇدۇقتىن سۇ تارتاتتى .پېشقەدەم غوجىدار پەرۋەردىگارنىڭ ئۆزى
ئىزدىمەكچى بولغان قىزنى

چوقۇم كۆرسىتىپ بېرىدىغانلىقىغا ئىشىنەتتى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ دۇئا

قىلىپ:
— پەرۋەردىگار ،مېنىڭ ئىگەم ،ئىبراھىمنىڭ خۇداسى ،مەن سېنىڭ ماڭا بىر بەلگە بېرىشىڭنى
ئۈمىد قىلىمەن .سەن ماڭا ئۇ قىزنى ئۆزۈڭنىڭ تەييار قىلغانلىقىڭنى بىلدۈرگەيسەن .مەن بۇ يەرگە
كەلگەن قىزدىن سۇ سورايمەن .مەن سېنىڭدىن ئۆتۈنەي ،سەن مەن ئىزدىمەكچى بولغان قىزغا‹سۇ
ئىچىڭ ،مەن سىزنىڭ تۆگىلىرىڭىزنىمۇ سۇغۇرۇپ قوياي› دېگۈزگىن .ئۇ قىز سېنىڭ چاكىرىڭ
ئىسھاقنىڭ ئايالى بولسۇن .خۇدايىم مېنىڭ خوجايىنىمغا ئىلتىپات قىلغايسەن.
بۇ غوجىدار شۇنداق دەپ دۇئا قىلدى .پەرۋەردىگار ھەقىقەتەن ئۇنىڭ دۇئاسىغا دەرھالال جاۋاب
بەردى .ئۇ دۇئانى قىلىپ بولۇپ تۇرۇشىغا ،مۈرىسىدە سۇ توشۇيدىغان كومزەك كۆتۈرگەن بىر قىز قۇدۇق
بېشىغا كەلدى .ئۇ كومزەككە سۇ تولدۇرۇپ ،ئارقىغا بۇرۇلۇپ كېتىشكە تەييار بولۇپ تۇراتتى .ئۇ ناھايىتى
گۈزەل ئىدى .بۇ غوجىدار ئىزدىگەن قىز شۇمىدۇ؟
ئەلۋەتتە ،ئ ۇ ئىزدەپ تاپماقچى بولغان قىز چوقۇم ئاق كۆڭۈل ،كەڭ قۇرساق ،باشقىالرغا خۇشاللىق
بىلەن ياردەم بېرىدىغان بولۇشى كېرەك .ئەڭ مۇھىمى پەرۋەردىگار ئىسھاق ئۈچۈن تالالپ بەرگەن قىز
بولۇشى كېرەك.
پېشقەدەم غوجىدار قىزنىڭ ئالدىغا كېلىپ:
—
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قىز دەرھالال ئۇنىڭغا ياردەم قىلىدۇ.
— خوجايىن ،بۇ سۇدىن ئىچىڭ — دەيدۇ گۈزەل قىزچاق ھەم كومزەكنى غوجىدارغا ئۇزىتىپ
بېرىدۇ.
غوجىدار سۇ ئىچىۋاتقان ۋاقىتتا ،ئۇ سەۋرچانلىق بىلەن ئۇنىڭ سۇدىن قانغۇچە ئىچىۋېلىشىغا تەخىر
قىلىپ تۇرىدۇ .غوجىدار كومزەكنى قىزغا قايتۇرۇپ بەرگەندىن كېيىن ،ئۇ غوجىدارغا:
—

مەن سىزنىڭ توگۈلىرىڭىزگىمۇ سۇ بېرەي — دەيدۇ.

قىزچاق ئوقۇرنىڭ ئىچىنى سۇ بىلەن لىق تولدۇرۇپ ،بارلىق تۆگىلەرنىڭ ئۇسسۇزلۇقىنى قاندۇرىدۇ.
پېشقەدەم غوجىدار ھەيرانلىق بىلەن ئۇنىڭ قىلىۋاتقان بۇ ئىشلىرىغا قاراپ تۇرۇپال قالىدۇ .ئۇ بۇ
ئىشتىن ناھايىتى ھەيران قالغانىدى .ئۇ نېمە دېيىشنى بىلەلمەي قالىدۇ .بۇ قىز راستتىنال خۇدا تەييار
قىلىپ بەرگەن قىزمىدۇ؟ خۇدا ئۇنىڭ بۇ سەپىرىنى راستتىنال مۇشۇنداق ئۇتۇقلۇق قىلىپ بەرگەنمىدۇ؟
غوجىدار بۇ قىزنىڭ ۋە ئۇنىڭ دادىسىنىڭ ئىسمىنى سورايدۇ.
— مېنىڭ ئىسمىم رىبەقا ،دادامنىڭ ئىسمى بولسا بېتۇئېل بولىدۇ — .دەپ جاۋاب بېرىدۇ قىز.
بۇنى ئاڭالپ غوجىدار تېخىمۇ ھەيران قالىدۇ .بېتۇئېل بولسا ئىبراھىمنىڭ جىيەنى ئىدى .بۇ
شۇنداقمۇ توغرا كېلىپ قاالمدۇ؟ بۇ قىز ئىبراھىمنىڭ جىيەنىنىڭ قىزىكەن ئەمەسمۇ! بۇ ئىش نېمە دېگەن
ئاالھىدە ئورۇنالشتۇرۇلغان بىر ئىش-ھە؟!
غوجىدار قىزدىن سوراپ:
—

دادىڭىزنىڭ ئۆيىدە مەن كېچىنى ئۆتكۈزگۈدەك جاي بارمۇ — دەپ سورايدۇ.

—

ھە ،بار — ،دەپ ئاق كۆڭۈللۈك بىلەن جاۋاب بېرىدۇ قىز — بىزنىڭ ئۆيدە سىز ياتىدىغان

جاي بار .يەنە تۆگە يەيدىغان يېمەكلىكلەرمۇ بار.
شۇنىڭ بىلەن ،غوجىدار خالتىسىنى ئېلىپ ،ئىچىدىن چىرايلىق ئالتۇن ھالقا ۋە ئىككى بىلەزۈك
ئېلىپ ،قىزغا سوۋغا قىلىدۇ.
قىز خۇشاللىق بىلەن ئۆيىگە يۈگۈرۈپ كىرىپ ،بولغان ئىشالرنى باشتىن ئاخىرى ئاپىسىغا سۆزلەپ
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بېرىدۇ .قىزچاق كىرىپ كەتكەندە ،غوجىدار سەجدە قىلىپ ،ئۆزىنى ئاجايىپ ئۇسۇل بىلەن يېتەكلىگەن
پەرۋەردىگارغا ئىبادەت قىلىدۇ.
رىبەقانىڭ بىر ئاكىسى بولۇپ ،ئۇنىڭ ئىسمى البان ئىدى .ئۇ ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكى مۇھىم
ئادەملەرنىڭ بىرى ئىدى .ئۇ رىبەقانىڭ سۆزلىرىنى تەپسىلىي ئاڭالپ ،ئۇنىڭغا سوۋغا قىلىنغان نەپىس
ئىشلەنگەن بۇيۇمالرنى كۆرۈپ ،تېزلىك بىلەن يۈگۈرۈپ قۇدۇق بېشىغا چىقىدۇ.
— پەرۋەردىگار بەخت ئاتا قىلغان كىشى ،ئۆيگە كىرىڭ — دەيدۇ ئۇ غوجىدارغا — سىز نېمە
ئۈچۈن تاالدا تۇرىسىز؟ مەن ئۆينى تەييار قىلىپ ،تۆگىلەرگىمۇ يەر جايالپ قويدۇم — دەيدۇ.
پېشقەدەم غوجىدار ھەيران بولغان ھالدا ،الباننىڭ ئارقىسىدىن ئەگىشىپ ،ئۇنىڭ ئۆيىگە كىرىدۇ.
ئۇالر تۆگىگە يەم خەشەك بېرىدۇ .ھەم سۇ ئەكېلىپ غوجىدار ۋە ئۇنىڭ بىلەن بىللە كەلگەنلەرنىڭ
پۇتلىرىنى يۇيىدۇ .تاماقمۇ تەييار بولىدۇ .الباننىڭ ئائىلىسىدە غوجىدار قىممەتلىك بىر مېھماندەك
كۈتۈلىدۇ.
تاماقتىن ئىلگىرى ،غوجىدار ئۇالرغا مۇنداق دەيدۇ:
—

مەن تاماق يېيىشتىن ئىلگىرى ،سىلەرگە مېنىڭ بۇ يەرگە كېلىشىمدىكى سەۋەبنى دەپ بېرىپ،

ئاندىن تاماق يەي — دەيدۇ.
—

قېنى سۆزلەڭ — دەيدۇ ئۇالر — بىز سىزنىڭ سۆزىڭىزنى ئاڭالشقا تەييارمىز.

شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ ئۇالرغا ئۆزىنىڭ ئىبراھىمنىڭ چاكىرى ئىكەنلىكى ،ئۆز خوجايىنىنىڭ ئۇنى
ئىسھاققا بىر اليىق تېپىپ ئەكېلىش ئۈچۈن ئەۋەتكەنلىكىدىن ئىبارەت ئىشالرنى باشتىن ئاخىرى سۆزلەپ
بېرىدۇ ھەم ئۆزىنىڭ ئۇالرنىڭ رىبەقانى ئېلىپ كېتىشىگە،

ھەم ئۇنى ئىسھاققا ئېلىپ بېرىشىگە

قوشۇلىدىغان ياكى قوشۇلمايدىغانلىقىنى بىلگۈسى بارلىقىنى ئېيتىدۇ .ئاندىن ،ئۇ تاماقنى يېيىشكە
باشاليدۇ.
البان بىلەن بېتۇئېل مۇنداق جاۋاب بېرىدۇ:
— بىزنىڭ دەيدىغان سۆزىمىز يوق .ناھايىتى ئېنىق تۇرۇپتۇ ،رىبەقا ئەلۋەتتە ئىسھاقنىڭ ئايالى
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بولۇشى كېرەك ،بۇ پەرۋەردىگارنىڭ ئىرادىسى .ئەگەر رىبەقا سىز بىلەن بىللە كېتىشنى خالىسا ،بىز
قوشۇلىمىز — ،دەيدۇ.
غوجىدار ناھايىتى خۇشال بولۇپ ،يۈكۈنۈپ تۇرۇپ ،پەرۋەردىگارغا رەھمەت ئېيتىدۇ.
ئاندىن ،ئۇ يەنە بىر قېتىم خالتىنى ئاچىدۇ .چۈنكى ،ئۇ يەنە نۇرغۇنلىغان نەپىس ئىشلەنگەن
بۇيۇمالرنى رىبەقا ۋە ئۇنىڭ ئاپىسى بىلەن ئاكىسىغا سوۋغا قىلىشى كېرەك ئىدى .بۇنىڭ بىلەن ئۇ
ئىبراھىمنىڭ ناھايىتى باي ئىكەنلىكىنى ئۇالرغا نامايان قىلىدۇ.
بۇ ئىشالرنى قىلىپ بولغاندىن كېيىن ،غوجىدار خۇشاللىق بىلەن تويغۇچە تاماق يەپ ،قانغۇچە چاي
ئىچىپ ،يېتىپ ئۇخاليدۇ .پەرۋەردىگار ئۇنى بارلىق غەم ئەندىشىلەردىن خاالس قىلغان ئىدى.

رىبەقانىڭ تاللىشى
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» 21- 22 :52

ئىككىنچى كۈنى سەھەردا ،ئىبراھىمنىڭ غوجىدارى ئورنىدىن بالدۇر تۇرۇپ ،رىبەقانى ئېلىپ بۇ
يەردىن ئايرىلماقچى بولىدۇ .ئۇنىڭ ئامال بار بالدۇرراق بۇ يەردىن كەتكۈسى بار ئىدى .چۈنكى ،ئىبراھىم
بىلەن ئىسھاق ئۇنى ساقالۋاتاتتى .ئۇنىڭ بۇ خوش خەۋەرنى ئۇالرغا بالدۇرراق دەپ بەرگۈسى بار ئىدى.
بىراق ،رىبەقانىڭ ئاكىسى بىلەن ئانىسى بۇنىڭدىن ھەيران بولۇپ:
—

نېمە ئۈچۈن بۇنداق تېز؟ نېمىشقا بۇنداق ئالدىراپ كېتىسىز؟ بىزنىڭ رىبەقا بىلەن يەنە ئون

كۈن بىللە تۇرغۇمىز بار— ،دەيدۇ.
بىراق ،غوجىدارنىڭ بۇنداق ساقلىغۇسى يوق ئىدى.
—

مېنى توسماڭالر — دەيدۇ ئۇ — پەرۋەردىگار مېنىڭ سەپىرىمنى بۇنداق ئۇتۇقلۇق قىلغان

ئىكەن ،سىلەر بۇ ئىشنى مېنىڭ خوجايىنىمغا بالدۇرراق دېيىشىمگە رۇخسەت قىلىڭالر ،ئۇ مېنىڭ
كېلىشىمگە تەققازا بولۇپ تۇرىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ئۇالر:
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—

بولىدۇ ،رىبەقا ئۆزى بۇ ئىش توغرىسىدا قارار چىقارسۇن ــــ دېيىشتى.

ئۇالر رىبەقانى چاقىرىپ كېلىپ ،ئۇنىڭدىن قانداق قىلماقچى بولغانلىقىنى سورايدۇ.
پېشقەدەم غوجىدارنى خۇشال قىلىدىغان ئىش يۈز بېرىدۇ ،رىبەقا:
— مەن ھازىرال ماڭسام بولىدۇ — ،دەپ جاۋاب بېرىدۇ.
ناھايىتى ئېنىقكى ،رىبەقا دەل پەرۋەردىگار خۇدا ئىسھاق ئۈچۈن تاللىغان قىز ئىدى.

بۇ قىز

پەرۋەردىگار بىلەن ئەھدە تۈزگەن ئادەمنىڭ ئايالى بولۇشنىڭ ئىنتايىن شەرەپلىك ئىش ئىكەنلىكىنى
تونۇپ يەتكەن ئىدى .مانا بۇ شەرەپ ۋە خۇشاللىق ئۈچۈن ،ئۇ ئاتا-ئانىسىدىن ئايرىلىشقا رازى بولۇپ،
يات بىر جايغا بارماقچى بولۇۋاتاتتى.
شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر رىبەقانىڭ ئۇنىڭ بىلەن بىللە كېتىشىگە قوشۇلدى ،رىبەقانىڭ ئۆيىدىكىلەر
ئۇنىڭ بىلەن خوشلىشىپ ،ئۇنىڭغا ئەڭ گۈزەل تىلەكلەرنى تىلىدى.
شۇنداق قىلىپ ،رىبەقا ئۆزىنىڭ دېدەكلىرىنى ئېلىپ ،غوجىدارغا ئەگىشىپ ،قانان زېمىنىغا قاراپ
ماڭدى.

تۆگە ئىسھاق تۇرۇۋاتقان جايغا كەلگەندە ،ئىسھاق ئېتىزلىقتا تىنچ ئولتۇرۇپ ،دۇئا قىلىۋاتاتتى .ئۇ
ۋاقىتتا ،گۇگۇم كىرىپ قالغان بولۇپ ،ئۇ غوجىدارنىڭ قايتىپ كېلىشىنى كۈتۈۋاتاتتى .ئۇ قانداق
خەۋەرنى ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن؟ پەرۋەردىگار ئىسھاققا كىمنى خوتۇن قىلىپ تالالپ بېرەر؟ دەل شۇ
ۋاقىتتا ،ئۇ بېشىنى كۆتۈرۈپ ،بىر توپ تۆگىنىڭ كېلىۋاتقانلىقىنى كۆردى .ئۇنىڭ يۈرىكى قاتتىق
ھاياجانلىنىپ كەتكەنىدى .تۆگە ئەترىتى قايتىپ كەلگەن بولۇپ ،ئۇنىڭ بۇ ئىشنىڭ نەتىجىسىنى
بىلىشىگە ئازال ۋاقىت قالغانىدى.
پېشقەدەم غوجىدار رىبەقاغا پات ئارىدا ئىسھاق تۇرۇۋاتقان جايغا يېتىپ بارىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ.
رىباقا بىر ئادەمنىڭ ئېتىزلىقتا مېڭىۋاتقانلىقىنى كۆرىدۇ .بۇ ئادەم ئۇالر تەرەپكە قاراپ كېلىۋاتقانىدى .بۇ
ئادەم كىمدۇ؟
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رىبەقا ئازراق ھاياجانلىنىپ قالىدۇ ،ئۇ غوجىداردىن:
— بۇ ئادەم كىم بولىدۇ؟ — دەپ سورايدۇ.
غوجىدار قىزغا جاۋاب بېرىپ:
— بۇ مېنىڭ خوجايىنىم ئىسھاق بولىدۇ — ،دەيدۇ.
بۇ سۆزنى ئاڭلىغان رىباقا ئالدىراپ تېنەپ دەرھال تۆگىنى يۈكۈندۈرۈپ ،قول ياغلىقىنى چىقىرىپ،
ئۆرۈپ – ئادىتىگە ئاساسەن يۈزىنى ئېتىۋالىدۇ .ئاندىن غوجىدار ئۇنىڭ قولىدىن تارتىپ ،ئۇنى
ئىسھاقنىڭ قېشىغا باشالپ بارىدۇ.
ئىسھاق ھازىر نېمە دېگەن خۇشال ،نېمە دېگەن بەختلىك-ھە! بۇ قىز ئۇنىڭ كېلىنچىكى،
پەرۋەردىگار ئۇنىڭ ئۈچۈن تالالپ بەرگەن كېلىن قىز!
رىبەقامۇ نېمە دېگەن خۇشال -ھە!
ئاندىن ،غوجىدار يۈز بەرگەن ئىشالرنى ئىسھاققا بىرەر قۇر سۆزلەپ بېرىدۇ .ئىسھاق پەرۋەردىگارنىڭ
پېشقەدەم غوجىدارغا قانداق كۆرسەتمە بەرگەنلىكىنى بىلىدۇ .ھازىر ئۇالر زىياپەت بېرىشى يەنى ئىسھاق
بىلەن رىبەقانىڭ توي مۇراسىمىنى ئۆتكۈزۈشى كېرەك .ئىسھاق رىبەقانى ئۆزىنىڭ ئاپىسى تۇرغان كەپىگە
باشالپ كىرىدۇ .ئۇ ئىسھاقنىڭ ئايالىغا ئايلىنىدۇ .ئىسھاق ئۇنى ناھايىتى ياخشى كۆرۈپ قالىدۇ .ئىسھاق
رىبەقانى راستتىنال ياخشى كۆرەتتى .چۈنكى ،رىبەقا چىرايلىق ،ئاق كۆڭۈل بولۇپ ،ئۇنىڭ بىلەن بىللە
پەرۋەردىگارنىڭ خىزمىتىنى قىلىشقا تەييار ئىدى.
پەرۋەردىگار ئىسھاققا چوڭ بەخت ئاتا قىلىدۇ! ئۇنىڭ ئاپىسى ئالەمدىن ئۆتكەندىن بېرى ،ئۇ ئۆزىنى
ناھايىتى يالغۇز ھېس قىالتتى .ھازىر ئۇ يالغۇز ئەمەس .ئۇنىڭ ئاپىسى ئۆلۈم كەتكەن بولسىمۇ ،ھازىر
رىبەقا ئۇنىڭغا خۇشاللىق ئېلىپ كەلگەنىدى.
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ياقۇپ بىلەن ئىسھاق ۋە تۇنجى ئوغۇللۇق ھوقۇق
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» 32- 19 :52

پەرۋەردىگار ئىسھاق بىلەن رىبەقاغا ئىككى ئوغۇل ئاتا قىلىدۇ .ئۇالر قوش كېزەك بولۇپ ،بىر كۈندە
تۇغۇلىدۇ .بۇ ئىككى ئوغۇلنىڭ دۇنياغا كېلىشى بىلەن ئۇالرنىڭ ئاتا-ئانىسى ئىنتايىن خۇشال بولۇپ
كېتىدۇ.
ئۇالرنىڭ بوۋىسى ئىبراھىممۇ ناھايىتى خۇشال بولىدۇ! چۈنكى ،پەرۋەردىگار ئۆزىنىڭ ۋەدىسىدە
تۇرغانىدى.
ئىبراھىم بۇ ئىككى نەۋرىسىگە پەرۋەردىگارنىڭ بەرگەن ۋەدىسىنى نۇرغۇن قېتىم دەپ بەرگەن
بولۇشى ،ئىسھاق بىلەن رىبەقامۇ ئۇالرغا پەرۋەردىگار توغرىسىدا سۆزلەپ بەرگەن بولۇشى مۇمكىن.
مۇشۇنداق بولغاندا ،ئۇالرنىڭ پەرزەنتى پەرۋەردىگارنى سۆيىدۇ ھەم خۇدا ۋەدە قىلغان قۇتقۇزغۇچىنىڭ
كېلىشىنى ئارزۇ قىلىدۇ.
گەرچە بۇ ئىككى ئوغۇل قوش كېزەك بولسىمۇ ،بىراق ،ئۇالر بىر -بىرىگە زادىال ئوخشىمايتتى.
چوڭىنىڭ ئىس مى ئەساۋ بولۇپ ،ئۇنىڭ تېرىسى قىزغۇچ ،پۈتۈن بەدىنىنى تۈك قاپلىغانىدى .كىچىكىنىڭ
ئىسمى ياقۇپ بولۇپ ،تېرىسى پارقىراق ،تۈكسىز ئىدى .ئۇالرنىڭ خاراكتېرىمۇ ئوخشىمايتتى .ئۇالرنىڭ
ئاستا – ئاستا چوڭ بولۇشىغا ئەگىشىپ ،ئۇالرنىڭ ئۈستىدىكى بۇنداق پەرق بارغانسېرى روشەن
ئىپادىلىنىشكە باشلىدى.
ئەساۋ قاۋۇل بولۇپ ،خاراكتېر جەھەتتە قوپال ئىدى .ئۇ دائىم ئۆيدە ئۆلتۈرۈشنى خالىمايتتى .ھەم
ئۆينىڭ ئەتراپىدىمۇ تۇرۇشنى خالىمايتتى .ئۇ ئوۋ ئوۋالشنى ،داال ،تاغ ۋە ئورمانلىقتا ئايلىنىپ يۈرۈشنى
ياخشى كۆرەتتى .ئۇ ئۆزىنىڭ قانان رايونىغا مۇسا پىر ئىكەنلىكىنى ھېس قىاللمىغاندەك ياشايتتى .ئۇنىڭ
يەرلىكلەرنىڭ ئىچىدىن نۇرغۇن دوستلىرى بار ئىدى .ئۇ ھەتتا يات مىللەتنىڭ ئىككى قىزىنى خوتۇنلۇققا
ئالغانىدى .ئۇالر پەرۋەردىگارنى تونۇمايتتى .ئۇالر قانانلىقالرنىڭ خۇداسىغا ئىبادەت قىالتتى.
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ئىسھاق بىلەن رىبەقانىڭ بۇ ئىشتىن كۆڭلى يېرىم ئىدى .ئەساۋ ئىسھاق بىلەن رىبەقا ۋە بوۋىسى
ئىبراھىمنىڭ بەرگەن تەربىيەسىگە سەل قارىغانىدى .ئۇنىڭ ئۈچۈن ئېيتقاندا ،پەرۋەردىگار خۇدانىڭ
ئۇنىڭ بوۋىسى ۋە دادىسى بىلەن تۈزگەن ئەھدىسى ئەھمىيەتسىز ئىدى .ئۇ

ئۆزىنى قۇتقۇزغۇچىغا

موھتاج ئەمەس دەپ ئوياليتتى .دەل بۇنىڭ ئەكسىچە ،ئۇ بۇ ئالەمدە خۇشال -خۇرام ياشاشنى ئارزۇ
قىالتتى.
ياقۇپ ئەساۋغا زادىال ئوخشىمايتتى .ئۇ سىرتالرغا چىقىپ خالىغانچە ئايلىنىپ يۈرۈشنى خالىمايتتى.
ئۇ ئۆيدە ئولتۇرۇشنى ،پادىالرغا قاراشنى ياخشى كۆرەتتى.
بۇ ئىككى باال بىر -بىرىگە زادىال ئوخشىمايتتى .ياقۇپ پەرۋەردىگارنى ياخشى كۆرەتتى .ئۆزىنىڭ بىر
گۇناھكار ئىكەنلىكى ،پەقەت قۇتقۇزغۇچىنىڭال ئۆزىنى قۇتقۇزااليدىغانلىقىنى بىلەتتى .ئاتا-ئانىسى ۋە
بوۋىسى ئۇنىڭغا پەرۋەردىگارنىڭ ئۇالر بىلەن تۈزگەن مۇقەددەس ئەھدىسى توغرىسىدا سۆزلەپ
بەرگەندە ،ئۇ دىققەت بىلەن قۇالق ساالتتى .ئۇالر خۇدانىڭ بۇ ۋەدىنى ھەم كېلىش ئالدىدا تۇرغان
قۇتقۇزغۇچى توغرىسىدىكى ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى ئۇنىڭغىمۇ ئاتا قىلغانلىقىنى ئېيتقانىدى.
يەنە بىر تەرەپتىن ،ياقۇپ ئەساۋغا ھەسەت قىالتتى .چۈنكى ،ئەساۋ تۇنجى ئوغۇل بولۇپ ،ئۇ
دادىسىنىڭ چوڭ بەخت تىلىشىگە يەنى پەرۋەردىگار ئۇالرغا ئاتا قىلغان بەخت – سائادەتكە ئېرىشىش
ئالدىدا ئىدى .ئاھ! ياقۇپنىڭ بۇ ۋەدىگە قانچىلىك ئېرىشكۈسى بار-ھە! ئەساۋ بۇ ئائىلىنىڭ تۇنجى ئوغلى
تۇرسا!

بىراق ،بۇ ئىككى باال تۇغۇلۇشتىن ئىلگىرى ،پەرۋەردىگار رىبەقاغا:

«كەلگۈسىدە چوڭى

كىچىكى ئۈچۈن خىزمەت قىلىدۇ» دەپ ۋەدە بەرگەن ئىدى.
شۇنىڭ ئۈچۈن ،رىبەقا ئەساۋ ياقۇپتىن ئازراق چوڭ ھەم قاۋۇلراق بولسىمۇ ،ئۇنىڭ كەلگۈسىدە
ئىنىسى ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىغانلىقىنى بىلەتتى .ئەساۋ دادىسىنىڭ ئىگىلىكىگە ۋارىسلىق قىاللمايتتى.
بىراق ،ياقۇپ چوقۇ م دادىسىنىڭ ئىگىلىكىگە ۋارىسلىق قىلىپ ،خۇدا تاللىغان مىللەتنىڭ بوۋىسى
بولۇشى مۇقەررەر ئىدى .مانا شۇنداق بولغاچقا رىبەقا ياقۇپنى تېخىمۇ ياخشى كۆرىدۇ.
بىراق ،ئىسھاق ھەرگىز

71

بۇنداق بولۇشىنى

خالىمايتتى .ئۇ ئەساۋنى تېخىمۇ بەكرەك ياخشى

مۇقەددەس كىتابتىن ھېكايە
كۆرەتتى .ئەساۋ ئوۋ ئوۋالپ كەلگەندىن كېيىن ،دادىسىغا دائىم تەملىك بولغان داال تاماقلىرىنى تەييارالپ
بېرەتتى .ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇنىڭ ئىككى بالسىنىڭ ئىچىدە ئەساۋ بىر قەدەر قاۋۇلراق ئىدى .شۇڭا ،ئىسھاق
قارىماققا پەرۋەردىگارنىڭ بەرگەن ۋەدىسىنى ئۇنتۇپ قالغاندەك كۆرۈنەتتى.
رىبەقا بىلەن ياق ۇپ پەرۋەردىگارنىڭ ۋەدىسىنى ھەرگىزمۇ ئۇنتۇپ قااللمايتتى .بىراق ،ياقۇپ
پەرۋەردىگارنىڭ ۋەدىسىنىڭ ئەمەلگە ئاشماي ،ئەساۋنىڭ كەلگۈسىدە خۇدانىڭ چوڭ بەخت-سائادىتىگە
ئېرىشىپ كېتىشىدىن ئەنسىرەيتتى .شۇنىڭ بىلەن ياقۇپ بۇ ئىشنى پەرۋەردىگارغا تايانماستىن ئۆزى ھەل
قىلماقچى بولدى .ياقۇپنىڭ مۇنداق قىلىشى ،ئۇنىڭ پەرۋەردىگارغا ھەقىقىي تايانمايدىغانلىقىنى
ئىپادىلەپ تۇراتتى.
پەرۋەردىگارنىڭ ۋەدىسى قاچان ئەمەلگە ئاشماي قالغان دەيسىز؟
ياقۇپ پەرۋەردىگارغا تايانمىغاچقا ،خاتا ئىشتىن بىرنى پىالناليدۇ .ئۇ پۇرسەت ئىزدەپ ،ھەر خىل
ۋاسىتىالر ئارقىلىق ئەساۋنىڭ تۇنجى ئوغۇللۇق ھوقۇقىنى تارتىۋېلىشنى ئوياليدۇ.
ئۇزۇن ئۆتمەي ،پۇرسەت ئاخىرى يېتىپ كېلىدۇ.
بىر كۈنى ،ئەساۋ دالىدىن قايتىپ كېلىدۇ .بۇ چاغدا ،ئۇ ناھايىتى چارچاپ ،قۇرسىقى ئېچىپ،
ئۇسساپ كېتىدۇ-دە ،ھوشىدىن كېتىشكە ئاز قالىدۇ .ئۇ كەپىگە كىرىپال ،ياقۇپ ئەمدىال تەييارالپ
قويغان قىزىل پۇرچاق شورپىسىنى كۆرىدۇ .شورپا قارىماققا ناھايىتى ياخشى ئېتىلگەن بولۇپ ،پۇرىقى
ئەتراپنى بىر ئالغان ئىدى.
ئۇ يۇقىرى ئاۋاز بىلەن ياقۇپقا:
— سەندىن ئۆتۈنۈپ قاالي ،بۇ شورپىنى ماڭا بەرگىن — دەيدۇ.
مانا شۇ چاغدا ،ياقۇپ پۇرسەتنىڭ يېتىپ كەلگەنلىكىنى ھېس قىلىدۇ-دە ،قېرىنداشلىق
مېھىر-مۇھەببەتنىمۇ ئۇنتۇپ ،ئەساۋغا ئازراق يېمەكلىك بېرىپ ،بۇ يېمەكلىك ئۈچۈن ئۇنىڭغا بەدەل
تۆلەتمەكچى بولىدۇ .ياقۇپ ئۇنىڭغا:
— سەن بۇ شورپىنى ئىچسەڭ بولىدۇ .بىراق ،بۇنىڭ ئۈچۈن سەن چوقۇم ئۆزۈڭنىڭ تۇنجى
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ئوغۇللۇق ھوقۇڭنى ماڭا ئۆتۈنۈپ بېرىشىڭ كېرەك — ،دەيدۇ.
ناھايىتى ئېنىق كۆرۈنۈپ تۇرۇپتۇ-كى ،ياقۇپ ئاكىسىنى ھاڭغا ئىتتىرىۋاتاتتى ،ئۇ پۇرسەت تېپىپ
ئۆزىنىڭ مەنپەئەتىگە چۇغ تارتىۋاتاتتى .ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ ئۆز ۋەدىسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇپ بېرىشىنى
ساقلىمىغان ئىدى .ئۇنىڭ ئىشەنچى نېمە دېگەن ئاجىز-ھە!
مانا بۇ ئىشتىن بىز ياقۇپقا نىسبەتەن خۇدانىڭ ۋەدىسىنىڭ قانچىلىك قىممەتلىك ئىكەنلىكىنى
كۆرۈۋاالاليمىز .بۇ تەرىپى ئۇنىڭ ئاكىسى بىلەن نېمە دېگەن ئوخشىمىغان-ھە!
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— مېنىڭ تۇنجى ئوغۇللۇق ھوقۇقۇممۇ — دەپ ۋارقىرايدۇ ئەساۋ — ،بۇ مەن ئۈچۈن بەرىبىر!
مېنىڭ قورسىقىم بەك ئېچىپ كەتتى! ھازىر ،ئەگەر مەن بىرنەرسە يېمىسەم ،ئاچلىقتىن ئۆلۈپ كېتىمەن.
بۇ تۇنجى ئوغۇللۇق نامنىڭ مەن ئۈچۈن نېمە پايدىسى بولسۇن؟ مېنىڭ ياشىغۇم بار ،ماڭا يەيدىغان
نەرسە بەرگىن — ،دەيدۇ.
بىراق ،ياقۇپ يەنىال ئۇنىڭغا قاچىنى ئۇزىتىپ بەرمەيدۇ .ئۇ:
— سەن ماڭا قەسەم بەرگىن ،سەن تۇنجى ئوغۇللۇق ھوقۇقۇڭنى ماڭا سېتىپ بەرگىن — ،دەيدۇ.
ئىسھاق ئۇنىڭغا قەسەم قىلىپ ،ئۆزىنىڭ تۇنجى ئوغۇللۇق ھوقۇقىنى ئۇنىڭغا سېتىپ بېرىدۇ .بۇ
قەسەمگە ئاساسەن ،ئەڭ چوڭ بەخت-سائادەت ئۇنىڭغا تەۋە ئەمەس بولۇپ قالىدۇ .شۇنىڭ بىلەن،
ياقۇپ بۇ قىزىل پۇرچاق شورپىسىنى ئۇنىڭغا ئۇزىتىپ بېرىدۇ.
ئەساۋ يەپ ئىچىپ تويىدۇ .بىراق ،ئۇ ھازىر ئىنىسىنىڭ ئۆزىدىن ئۈستۈن تۇرىدىغانلىقىنى ھېس
قىلىپ يېتەلمەيدۇ .ئەساۋ ئۆزىنىڭ نېمىنى قولدىن بېرىپ قويغىنىغا ئېتىبار بەرمەستىن ،يەپ ئىچىش
بىلەن ئۆزىنىڭ ئېھتىياجىنى قاندۇرماقچى بولىدۇ.
ئۇ بۇ دۇنيانىڭ نەرسىسىگە كۆڭۈل بۆلۈپ ،روھىي جەھەتتىكى ئىشالرغا كۆڭۈل بۆلمەيدۇ .خۇدا
بەرگەن مۇقەددەس ئەھدە بىلەن قۇتقۇزغۇچى توغرىسىدىكى ۋەدە ئۇنىڭ ئۈچۈن ئېيتقاندا ھېچنېمىگە
ئەرزىمەيدۇ ،مانا بۇ ئۇنىڭ تۇنجى ئوغۇللۇق ھوقۇقىغا سەل قارىشىنىڭ سەۋەبى .ئەساۋ خۇداغا نىسبەتەن
نېمە دېگەن ئىخالسمەن ئەمەس-ھە!
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ياقۇپنىڭ ئالدامچىلىق بىلەن
بەخت تىلەشكە ئېرىشىشى
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى»59- 1 :51

ياقۇپ ئاپىسىغا يۈز بەرگەن بۇ ئىشالرنى ئېيتىپ بەرگەن ھەم ئىسھاقمۇ بۇ ئىشالرنى ئاڭلىغان
بولۇشى مۇمكىن .بىراق ،ئىسھاقنىڭ ئەساۋغا بولغان مېھىر-مۇھەببىتى ياقۇپقا بولغان مېھرىدىن كۈچلۈك
ئىدى .ئۇنىڭغا نىسبەتەن ئەسەۋ تەييارالپ بەرگەن داال تامىقى شۇنداق ياخشى ئىدى .شۇڭا ،بۇ ئىشالر
يۈز بەرگەندىن كېيىنمۇ ،ئىسھاقنىڭ تۇنجى ئوغۇل ئېرىشىشكە تېگىشلىك بولغان بەخت-سائادەتنى
ئەساۋغا بەرگۈسى بار ئىدى.
بىر كۈنى ،ئۇ چوڭ ئوغلىنى چاقىرىپ مۇنداق دەيدۇ:
— مەن قېرىپ قالدىم ،بەلكىم ئۇزۇن ياشىيالماسلىقىم مۇمكىن .شۇڭا ،ئۆلۈپ كېتىش ئالدىدا ،ساڭا
بەخت تىلىمەكچى بولۇۋاتىمەن .بىراق ،سەن ئالدى بىلەن مەن ئۈچۈن ئوۋ ئوۋالپ كېلىپ ،ماڭا ئاتاپ
داال تامىقى تەييار قىلغىن .ئاندىن كېيىن ،مەن ساڭا بەخت تىلەيمەن.
ئەسلىدە ،ئەساۋ بۇ سۆزنى ئاڭلىغاندىن كېيىن:
— ياق دادا ،مېنىڭ بۇنداق بەخت-سائادەتكە ئېرىشىشكە ھوقۇقۇم يوق ،مەن ئاللىقاچان بۇ
ھوقۇقنى ياقۇپقا سېتىۋەتتىم —،دېيىشى كېرەك ئىدى.
بىراق ،ئۇ ھېچنېمە دېمەستىن ،ئوۋ ئوۋالشقا كېتىدۇ .ئۇنىڭ دادىسى تىلىمەكچى بولغان
بەخت-سائادەتكە ئېرىشكۈسى بار ئىدى.
بىراق ،رىبەقا ئىسھاقنىڭ سۆزىنى ئاڭالپ قالىدۇ-دە ،بۇ سۆزلەرگە ئۇ ھەيران بولىدۇ .پەرۋەردىگار
ئۆزى بەرگەن ۋەدىنى ئۇنتۇپ قاالرمۇ؟ ئۇ زادى قانداق قىلىشى كېرەك؟
ياق ،رىبەقا بۇ ئىشالرنى ئىسھاققا ئېيتىشى كېرەك .ئۇ ئەساۋغا بۇ بەخت-سائادەتنى تىلىمەسلىكى
كېرەك .چۈنكى ،پەرۋەردىگار بۇ بەخت-سائادەتنى ئەساۋغا ئاتا قىلماقچى ئەمەس .رىبەقا باشقا
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ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى پەرۋەردىگارنىڭ قولىغا تاپشۇرۇشى كېرەك ئىدى.
بىراق ،رىبەقا پەرۋەردىگارغا پۈتۈنلەي تايىنىپ كېتەلمىدى .ئۇ ياقۇپقا ئوخشاش پەرۋەردىگارنىڭ
ۋەدىسىنى ئۆزىنىڭ تىرىشچانلىقى بىلەن ئەمەلگە ئاشۇرماقچى بولدى.
ئۇ ياقۇپنى چاقىرىپ كېلىپ ،ئاڭلىغان سۆزلەرنى ئۇنىڭغا ئېيتىدۇ .ئاندىن ئۇنىڭغا:
بول ئوغلۇم ،مەن دېگەندەك قىلغىن .سەن دەرھال قوي پادىسىغا بېرىپ ،ماڭا ئىككى سىمىز
ئوغالقنى ئېلىپ كەلگىن .مەن داداڭ ياخشى كۆرىدىغان تەمدىكى تاماقنى تەييار قىلىپ بېرىمەن ،سەن
ئۇنى داداڭنىڭ يېنىغا ئەكىرىپ ،ئۇنىڭغا يېگۈزگىن .داداڭ سېنى ئەساۋ ئوخشايدۇ دەپ قالىدۇ ھەم
چوقۇم ساڭا بەخت تىلەيدۇ— دەيدۇ.
بىراق ،ياقۇپ بېرىشقا جۈرئەت قىاللمايدۇ .چۈنكى ،ئۇ بۇ ئالدامچىلىقنىڭ ئاشكارا بولۇپ قېلىشىدىن
قورقىدۇ .شۇڭا ،ئۇ ئاپىسىغا:
— گەرچە دادام بىر نەرسىلەرنى ئېنىق پەرق ئېتەلمىسىمۇ ،بىراق ئاكام ئەساۋنىڭ پۈتۈن بەدىنىنى
تۈك قاپلىغان .بىراق ،مېنىڭ بەدىنىمدە بولسا تۈك يوق .سىلىق تۇرسا ،ئۇ مېنىڭ قولۇم ۋە بىلىكىمنى
تۇتىدىغان بولسىال ئوقۇپ قالىدۇ .ئەگەر دادام مېنىڭ ئۇنى ئالدىغانلىقىمنى بىلىپ قالسا ،ئۇ خاپا بولۇپ
قالىدۇ ،شۇنىڭ بىلەن بەخت-سائادەتكە ئېرىشىشنىڭ ئورنىغا لەنەتكە قالىمەن —،دەيدۇ.
ئەمما ،رىبەقا بۇ ئىشالرغا ئېتىبار بېرىپ كەتمەيدۇ.
— سەن ئۇچرايدىغان لەنەتلەر مېنىڭ ئۈستۈمگە چۈشسۇن ،سەن مېنىڭ دېگىنىم بويىچە قىلساڭ
بولىدۇ — ،دەيدۇ رىبەقا جىددىي ھالدا.
ياقۇپ ئاپىسىغا بويسۇنۇپ ،ئوغالق ئېلىپ كېلىدۇ .ياقۇپنىڭ ئانىسى ئوغالقنىڭ گۆشىدىن ناھايىتى
تەملىك بولغان تاماق تەيياراليدۇ .ئاندىن كېيىن ،ئۇ ياقۇپقا ئەساۋنىڭ ئەڭ ياخشى كىيىمىنى كىيدۈرۈپ،
ئوغالقنىڭ تېرىسىنى ياقۇپنىڭ قولى بىلەن بوينىغا ئوراپ ،تەييار قىلغان تاماق بىلەن ناننى ئۇنىڭغا
بېرىپ ،ئۇنى دادىسىنىڭ يېنىغا كىرگۈزدى.
ياقۇپ مېزىلىك تاماقنى كۆتۈرۈپ دادىسىنىڭ يېنىغا قاراپ ماڭىدۇ .ئۇنىڭ يۈرىكى قاتتىق سوقۇپ
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كېتىدۇ.
ياقۇپ كەپىگە كىرىشى بىلەن ئىسھاق ئۇنىڭدىن:
—

سەن كىم؟ — دەپ سورايدۇ.

—

مەن سېنىڭ چوڭ ئوغلۇڭ ئەساۋ بولىمەن ،دادا — دەپ يالغان سۆزلەيدۇ ياقۇپ — ،سەن

ماڭا داال تامىقى تەييارالشنى بۇيرۇغانىدىڭ ،مەن ئاللىقاچان تەييار قىلىپ بولدۇم .سەن يەپ بولغاندىن
كېيىن ،ماڭا بەخت تىلەمسەن؟
ئىسھاق ھەيرانلىق بىلەن:
—

سەن نېمانچە تېز تاماق تەييار قىلدىڭ؟ — دەپ سورايدۇ.

—

شۇنداق ،دادا .سېنىڭ خۇدايىڭ بولغان پەرۋەردىگار ماڭا ياردەم بەردى — ،دەيدۇ ياقۇپ.

—

مېنىڭ يېنىمغا كەلگىن ،مەن سېنى سىالپ باقاي ،سەن راستتىنال ئەساۋمۇ ئەمەسمۇ؟ — دەيدۇ

ئىسھاق.
ياقۇپ دادىسىنىڭ يېنىغا كېلىپ ،ئۇنىڭغا قولىنى سىالتقۇزىدۇ.
—

ئاۋازىڭ ياقۇپنىڭ ئاۋازى — ،بىراق ،بۇ قول ئەساۋنىڭ قولىغا ئوخشايدۇ .سەن راستتىنال

ئەساۋمۇ باالم؟ — دەپ سورايدۇ ئىسھاق جىددىيلىشىپ .ياقۇپ قىلچىمۇ ئىككىلەنمەستىن جاۋاب بېرىپ:
—

شۇنداق ،دادا ،مەن چوڭ ئوغلىڭىز ئەسەۋ بولىمەن — ،دەيدۇ.

شۇنىڭ بىلەن ،ئىسھاق بۇ سۆزگە ئىشىنىدۇ.
— سەن مېزىلىك تاماقنى يېقىنراق ئەكەلگىن — ،دەيدۇ ئىسھاق — ،مەن يەپ بولۇپ ،ئاندىن
ساڭا بەخت تىلەيمەن.
ياقۇپ ئالدىراپ -تېنەپ دادىسىنىڭ دېگىنى بويىچە تاماقنى ئۇنىڭغا ئەكېلىپ بېرىپ ،ئۇنىڭ يەپ
بولۇشىغا تەقەززالىق بىلەن قاراپ تۇرىدۇ .ۋاقىت ناھايىتى ئاستا ئۆتۈۋاتاتتى ! ئەساۋنىڭ ھەرقانداق
ۋاقىتتا كېلىپ قېلىش ئېھتىماللىقى بار ئىدى .ئەگەر ئۇ كېلىپ قالىدىغان بولسا.....
ئىسھاق ئاخىرى يەپ بولىدۇ .ياقۇپ تەخسىنى ئېلىۋەتكەندىن كېيىن ،ئىسھاق ئۇنىڭغا:
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— ئوغلۇم ،سەن كېلىپ مېنى سۆيۈپ قويغىن — ،دەيدۇ.
ئىسھاق ئەساۋنىڭ كېيىمىدىن كېلىۋاتقان پۇراقنى پۇرايدۇ .ئۇ ئېتىزلىق ۋە تاغنىڭ كۈچلۈك پۇرىقى
ئىدى .ھازىر ،ئىسھاق كۆز ئالدىدا تۇرغان بۇ ئادەمنىڭ ئەساۋ ئىكەنلىكىگە ئىشەنگەنىدى.
شۇنىڭ بىلەن ،ئىسھاق قولىنى ياقۇپنىڭ بېشىغا قويۇپ ،ئۇنىڭغا ناھايىتى زور بەخت تىلەپ،
ئۇنىڭغا خەيرىلىك دۇئانى قىلىدۇ.
ئۇ ياقۇپقا زېمىن ،بايلىق ۋە قۇلالرنى بېرىشكە ۋەدە بېرىدۇ .ئۇ ھەم ياقۇپنىڭ كەلگۈسىدە كېلىدىغان
قۇتقۇزغۇچى تۇغ ۇلىدىغان مىللەتنىڭ بوۋىسى بولىدىغانلىقى ھەققىدە ۋەدە بېرىدۇ .ئۇ پەرۋەردىگار
ئىبراھىمغا بەرگەن ۋەدىنىڭ ھەممىسىنىڭ ئۇنىڭ ئەۋالدلىرىنىڭ ئۈستىدە ئەمەلگە ئاشىدىغانلىقى
توغرىسىدا ۋەدە بېرىدۇ.
شۇڭا ،ئەساۋنىڭ پىالنى يوققا چىقىدۇ .خۇداغا ئىخالسمەن بولمىغان ئەساۋ ئەڭ چوڭ بەختكە
ئېرىشەلمەيدۇ .خۇدانىڭ ۋەدىسى ئەمەلگە ئاشىدۇ .پەرۋەردىگار ئېيتقاندەك ،ياقۇپ ئەڭ چوڭ
بەخت-سائادەتكە ئېرىشىدۇ .گەرچە ياقۇپ توغرا بولمىغان يول بىلەن بۇ بەخت-سائادەتكە ئېرىشكەن
بولسىمۇ ،بىراق ،پەرۋەردىگار ياقۇپ بۇنداق ئۇسۇلالرنى قوللىنىشتىن ئىلگىرىال ،ئۇنىڭغا بەخت ئاتا
قىلىدىغانلىقى توغرىسىدا ۋەدە بەرگەن .خۇدانىڭ ۋەدىسى ئۆزگەرمەستۇر .بىراق ،بىز كېيىن شۇنى
كۆرۈۋالىمىزكى ،ياقۇپ ھىيلىگەرلىك قىلغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇمۇ تاغىسى الباننىڭ ئالدىشىغا ئۇچرايدۇ .بۇ
خۇدانىڭ ئۇنىڭغا بەرگەن تەنبىھىدۇر.
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ئەساۋ ئېرىشكەن
بەخت-سائادەت
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى»22- 32 :51

ياقۇپ دادىسىنىڭ يېنىدىن ئەمدىال چىقىپ تۇرۇشىغا ،ئەساۋ ئوۋدىن قايتىپ كېلىدۇ .ئۇ ئىسھاق
ياخشى كۆرىدىغان تەمدىكى تاماقنى تەييار قىلىپ ،دادىسىنىڭ يېنىغا ئېلىپ كىرىدۇ.
— دادا ،مەن كەلدىم — ،دەيدۇ ئەساۋ — سەن مەن تەييار قىلغان تاماقنى يەپ بولۇپ ،ئاندىن
ماڭا بەخت تىلىگىن بوالمدۇ ،دادا؟ — دەپ سورايدۇ ئەساۋ ئىسھاقتىن.
—

سەن كىم؟ — دەپ سورايدۇ ،ئىسھاق تىترەك ئاۋازدا.

—

مەن ئەساۋ بولىمەن ،سېنىڭ چوڭ ئوغلۇڭ! — دەپ جاۋاب بېرىدۇ ئەساۋ.

بۇ سۆزنى ئاڭلىغان ئىسھاق قاتتىق ھەيران بولىدۇ.
—

ھېلى بۇ يەرگە باشقا بىرسى كىرىپتىكەن-دە! — دەيدۇ ئۇ — ،ئۇ كىم؟ مېنى ئالدىغان

كىم؟
—

مەن ئۇنىڭغا ئاللىقاچان ئەڭ چوڭ بەختنى تىلەپ بولدۇم .بۇنى ئۆزگەرتكىلى بولمايدۇ .ئۇ

كەلگۈسىدە بۇ بەختكە چوقۇم ئېرىشىدۇ.
بۇ سۆزنى ئاڭلىغان ئەساۋ ئىنتايىن ئېچىنىپ ،ئۇن سېلىپ يىغالپ كېتىدۇ .ئۇ نېمە ئىش يۈز
بەرگەنلىكىنى چۈشەنگەنىدى .ئەڭ چوڭ بەخت ئۇنىڭغا تەۋە ئەمەس بولۇپ كەتتى .تۇنجى ئوغۇللۇق
نام ئۇنىڭغا تەۋە ئەمەس بولۇپ قالغانىدى.
ئۇ ئۈمىدسىزلىك بىلەن:
—

دادا ،سەندىن ئۈتۈنەي ،ماڭا بەخت تىلىگىن — ،دېدى ئەساۋ دادىسىغا.

بىراق ،ئىسھاق كۆڭلى يېرىم بولغان ھالدا:
— ياقۇپ مېنى ئالداپتۇ ،ساڭا تېگىشلىك بولغان بەخت-سائادەتنى ئېلىپ كېتىپتۇ — .دەيدۇ.
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بۇ چاغدا ئىسھاق ناھايىتى ئۈمىدسىزلىنىپ غەزەپلىنىدۇ.
ئەساۋنىڭمۇ ئۆزىگە تەۋە بولغان بەخت-سائادەتكە ئېرىشكۈسى بار ئىدى .ئۇ ئازابلىنىپ ،يىغالپ،
دادىسىنى ئالدىرىتىپ تۇرۇپ:
سىزنىڭ تىلەيدىغان پەقەت بىرال تۈرلۈك بەختىڭىز بارمىدى ،دادا .ماڭىمۇ بەخت تىلىگەيسىز ـــ دەپ
يالۋۇردى.
شۇنىڭ بىلەن ،ئىسھاق ئەساۋغا بەخت تىلەيدۇ .بىراق ،بۇ بەخت قۇتقۇزغۇچى بىلەن مۇناسىۋەتسىز
ئىدى.
«مۇنبەت تۇپراقتىن نېسىۋەڭ يوقتۇر،
خاسىيەتلىك يامغۇر ساڭا ياغمايدۇ.
سەن قېلىچقا تايىنىپ ياشايسەن،
ئىنىڭنىڭ خىزمىتىدە بولىسەن.
لېكىن ،ئۇنىڭغا قارشى چىققاندا،
ئۇنىڭ بۇيۇنتۇرقىدىن قۇتۇلىسەن».
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ئەساۋنىڭ ياقۇپنى ئۆلتۈرمەكچى بولۇشى
«ئەلەمنىڭ يارىتىلىشى»
12 :51 - 21 :51

ئۇزۇن ئۆتمەيال ،ياقۇپ ئۆزى ئۆتكۈزگەن گۇناھنىڭ ئاقىۋىتىنى كۆرىدۇ .ئەساۋ ياقۇپ بىلەن
ياخشىلىشىپ قېلىشنى رەت قىلىدۇ .چۈنكى ،ئىسھاقنىڭ ياقۇپقا خەيرىلىك دۇئانى قىلغانلىقى
سەۋەبىدىن ئەساۋ ياقۇپقا قاتتىق نەپرەتلىنىدۇ ھەم ئۇنى ئۆلتۈرمەكچى بولىدۇ.
— مەن دادامنىڭ ئۆلۈپ كېتىشىنى كۈتۈشۈم كېرەك — دەيدۇ ئەساۋ — ،شۇ ۋاقىت كەلگەندە ،مەن
ياقۇپنى ئۆلتۈرۈۋېتىمەن.
ياقۇپ ئۆلۈپال كېتىدىكەن ،ئەساۋ ئىسھاقنىڭ بىردىنبىر بالىسى بولىدۇ .شۇنداقال بولىدىكەن ،ياقۇپ
ئېرىشمەكچى بولغان بەخت-سائادەتنىڭ ھېچقانداق ئەھمىيىتى قالمايدۇ .ئەساۋ ئۆزىگە ئۆزى شۇنداق
تەسەللىي بېرەتتى.
بىراق ،رىبەقا ئەساۋنىڭ پىالنىنى بىلگەندىن كېيىن قاتتىق قورقۇپ كېتىدۇ .ئۇ دەرھال ئادەم
ئەۋەتىپ ،ياقۇپنى چاقىرتىدۇ.
— سەن بۇ يەردىن ئايرىلىشىڭ كېرەك — ،دەيدۇ رىبەقا ياقۇپقا — ،ئەساۋ سېنى ئۆلتۈرمەكچى،
سەن ھاراندىكى ئاكام الباننىڭ يېنىغا كەتكىن .سەن ئۇ يەردە بىخەتەر بولىسەن .سەن ئەساۋنىڭ
ئاچچىقى يانغىچە ،ئۇ يەردە تۇرۇپ تۇرغىن .ئاكاڭنىڭ ئاچچىقى يېنىپ ئۇ بۇ ئىشنى بولدى قىلىۋەتكەندە،
مەن ساڭا خەۋەر بېرىمەن .سەن ئاندىن ئۆيگە قايتىپ كەلسەڭ بولىدۇ.
بىچارە رىبەقا! ئۇنىڭ ھازىرقى تۇرمۇشى نېمە دېگەن ئازابلىق-ھە! ئەگەر ئۇ ئەينى ۋاقىتتا
پەرۋەردىگارغا ئىشەنگەن بولسا ،نېمە دېگەن ياخشى بوالتتى-ھە! ياقۇپ بەلكىم مۇشۇ كەتكەنچە بۇ
ئائىلىدىن ئۇزۇن ۋاقىت ئايرىلىپ كېتىشى مۇمكىن .ئۇ ئەمدى ياقۇپنى كۆرەلمەي قاالرمۇ؟
بىز دائىم ئۆزىمىزنىڭ گۇناھى سەۋەبىدىن ،ئۆزىمىزنىڭ تۇرمۇشىغا بەزى بىر ئازابالرنى ئېلىپ
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كېلىمىز.
رىبەقا ھازىر ئىسھاقنىڭ ئالدىغا كېلىپ ،ئۇنىڭدىن ياقۇپنى ئۇزىتىپ قويۇشقا ئادەم ئەۋەتىشنى
ئۆتۈنۈشكە مەجبۇر بولىدۇ .گەرچە رىبەقا ناھايىتى چوڭ گۇناھ ئۆتكۈزگەن بولسىمۇ ،بىراق ئۇ خۇداغا
ئىشىنىدىغان بىر ئايال .ئۇ ياقۇپ راستتىنال خۇدا تاللىغان خەلقنىڭ بوۋىسى بولسا ،ئۇنداقتا ،ياقۇپنىڭ
ئۆزلىرى تۇرۇۋاتقان جايدىكى يات مىللەتلەرنىڭ قىزىنى خوتۇنلۇققا ئالسا بولمايدىغانلىقىنى بىلىدۇ.
شۇڭا ،ئۇ ئىسھاققا مۇنداق دەيدۇ:
— بىز ياقۇپنى ھارانغا ئۆزى ئۈچۈن بىر ئايال تېپىشقا ئەۋەتسەك بولىدۇ .ئەساۋ بۇ يەردە يات
مىللەتلەرنىڭ قىزلىرى بىلەن توي قىلدى .بۇ مېنىڭ كۆڭلۈمنى بەك يېرىم قىلدى .ئەگەر ياقۇپ بۇنداق
قىز بىلەن توي قىلىدىغان بولسا ،مېنىڭ ھايات ياشىغىنىمنىڭ نېمە مەنىسى بولسۇن؟
ئىسھاقنىڭمۇ تەرسالىق قىلىپ تۇرۇۋالغۇسى كەلمىدى .پەرۋەردىگار ئاللىقاچان ئۇنىڭغا ئېنىق
كۆرسەتمە بەرگەن ئىدى .پەرۋەردىگارنىڭ

سۆزلىرى چوقۇم ئەمەلگە ئاشىدۇ .ھازىر ،ئىسھاقنىڭ

پەرۋەردىگارنىڭ بۇيرۇقىغا ئەمەل قىلغۇسى ھەم ياقۇپقا ئەڭ چوڭ بەختنى تىلىگۈسى بار ئىدى.
ئىسھاق ياقۇپنى چاقىرىپ كېلىپ ،ئۇنىڭغا يەنە بىر قېتىم بەخت تىلەپ ،ئاندىن ئۇنىڭغا مۇنداق
دەيدۇ:
— سەن قاناننىڭ قىزلىرىنى ئالساڭ بولمايدۇ ،سەن ئاناڭنىڭ تۇغقانلىرىنىڭ يېنىغا بېرىپ،
ئۇالرنىڭ ئىچىدىن بىرسىنى ئاياللىققا ئالغىن.
ياقۇپنىڭ ئاتا-ئانىسىدىن ،ئائىلىسىدىن ھەم ئۆزى ئىنتايىن ياخشى كۆرىدىغان بۇ زېمىندىن
ئايرىلغۇسى يوق ئىدى .ھازىر ،ئۇ ئەڭ چوڭ بەختكە ئېرىشتى .بىراق ،ئۇ بۇ يەردىن ،ۋەدە قىلىنغان
زېمىندىن ئايرىلىشقا مەجبۇر بولۇۋاتاتتى.
يۈز بەرگەن بۇ ئىشالر ئۇنىڭغا بىر ساۋاق بولغانىدى .بۇ ئىشالر ئۇنىڭغا گۇناھنىڭ قانچىلىق
قورقۇنچلۇق ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەنىدى .ھازىر ئۇنىڭ ئەڭ چوڭ ئۈمىدى قۇتقۇزغۇچىنىڭ كېلىشى
ئىدى .ئۇ ئۆزىگە ئىشەنگەن بارلىق ئادەملەرنى گۇناھتىن ئازاد قىلىدىغان قۇتقۇزغۇچىنىڭ كېلىشىگە
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تەشنا ئىدى.
ياقۇپ ئاتا-ئانىسىنىڭ سۆزىگە بويسۇنۇپ ،ئۇالر بىلەن سۆيۈشۈپ خوشلىشىپ ،ھارانغا قاراپ يول
ئالدى.

ياقۇپنىڭ قېچىپ كېتىشى
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» 11- 12 :51

ياقۇپ ئۆزىنى ناھايىتى يالغۇز ھېس قىلىدۇ .ئۇنىڭ كۆڭلى ئىنتايىن يېرىم بولغان ھالدا ھارانغا
قاراپ يول ئالىدۇ .ئۇ بىر قولىدا تاياق تۇتقان ،يەنە بىر قولىدا كىچىك بىر بوپا كىيىمنى كۆتۈرگەن
ھالدا ئېغىر قەدەملەر بىلەن ناتونۇش بىر جايغا قاراپ ماڭدى.
ئۇنىڭ بوۋىسى ئىبراھىممۇ ئىلگىرى ئۇنىڭغا ئوخشاش ،ئۆزىگە ناتونۇش بولغان بىر زېمىنغا قاراپ
ماڭغان ئىدى .گەرچە ھەر ئىككىلىسى يات بىر جايغا قاراپ ماڭغان بولسىمۇ ،بىراق ئۇنىڭ بىلەن
بوۋىسى ئوتتۇرىسىدا ناھايىتى چوڭ پەرق تۇرۇپتۇ .ئىبراھىم بولسا پەرۋەردىگارنىڭ چاقىرىقى بويىچە
ماڭغانىدى ،بىراق ياقۇپ بولسا ،ئۆزىنىڭ گۇناھى سەۋەبىدىن ئۆزىگە يات بىر يۇرتقا قېچىپ كېتىۋاتاتتى.
ئەينى يىلى ئۇنىڭ

بوۋىسى سارە بىلەن بىللە ،جىيەنى لوتنى ئېلىپ بىر توپ چاكار ۋە

مال-چارۋىلىرىنى بىلەن يولغا چىققان ئىدى .بىراق ،ياقۇپ بولسا ،ئۆزى يالغۇز كېتىۋاتىدۇ .ئۇنىڭ
بوۋىسى خۇدا ۋەدە قىلغان زېمىنغا قاراپ ماڭغان.

بىراق ياقۇپ بولسا ،ۋەدە قىلىنغان زېمىندىن

ئايرىلىپ كېتىۋاتىدۇ .دېمەك ،ياقۇپنىڭ كۆڭلىنىڭ بۇنداق يېرىم بولۇشى ھەيران قاالرلىق ئەمەس.
بىر كۈن ئۆتۈپ ،تۈن كېچىنىڭ قاراڭغۇلۇقى يېتىپ كەلگەندە ،ياقۇپ ئۆزىنىڭ كەڭ كەتكەن بىر
چۆللۈككە يېتىپ كەلگەنلىكىنى بايقىدى .ئەتراپتا نە ئۆي ،نە كەپە دېگەندەك نەرسىلەر كۆرۈنمەيتتى.
ئۇنىڭ دالىدىكى بۇ ئۇچۇقچىلىقتا قونماي ئامالى يوق ئىدى .ئۇ بىرنەچچە تال تاشنى يىغىپ،
ياستۇق قىلىپ ،ئۇخالش ئۈچۈن ياتتى .ياقۇپ داق يەردە يېتىپ تۇرۇپ ،ئۆز يۇرتىنى خىيال قىلدى .ئۇ
ئىككى كۆزى كۆرمەس بولۇپ قالغان دادىسى ۋە كۆڭلى يېرىم قالغان ئاپىسىنى ئەسلىدى .ئۇ ئاتا-ئانىسى
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بىلەن قايتا يۈز كۆرۈشەلەرمۇ؟ ئۇ ۋەدە قىلىنغان زېمىنغا يەنە قايتىپ كېلەلەرمۇ؟ ئەساۋ ئۇنىڭ
ئالدامچىلىقىنى كەچۈرۈم قىالرمۇ؟
مانا ھازىر ياقۇپ ئىلگىرى ئېرىشىپ باقمىغان بەخت-سائادەتكە ئېرىشكەنلىكىنى ھېس قىلماقتا
ئىدى .چۈنكى ،ئۇنىڭ دادىسى ئۇنى ئاللىقاچان كەچۈرۈم قىلغان بولۇپ ،ئۇ خۇدانىڭ ۋەدىسىنىڭ
ياقۇپقا قالدۇرۇلغانلىقىنى ئېيتقانىدى .بىراق ،ئۇ يالغانچىلىق ۋە ئالدامچىلىق بىلەن بۇ ۋەدىگە
ئېرىشكەن بولغاچقا ،بۇ ئۇنىڭ ئۆتكۈزگەن چوڭ گۇناھى ھېسابلىناتتى .شۇڭا ،بۇ ئىشالرنىڭ ھەممىسى
خۇددى ئېغىر بىر تاشتەك ئۇنىڭ يۈرىكىنى بېسىپ تۇراتتى.
بىراق ،ياقۇپ قىيىن كۈنلەرگە قالغاندا ،پەرۋەردىگار ئۇنى بۇ قىيىنچىلىقالرنىڭ ئىچىگە تاشالپ
قويمىدى .ئۇ ياقۇپنىڭ بۇ چۆل-جەزىرىدە ئۆزى يالغۇز قالغانلىقىنى كۆرۈپ تۇرۇپتۇ .ئۇ ياقۇپنىڭ
كۆڭلىنىڭ قاتتىق يېرىم بولغانلىقىنى بىلىدۇ ھەم ئۇنىڭغا تەسەللى بېرىدۇ .چۈنكى ،گەرچە ياقۇپ چوڭ
گۇناھ ئۆتكۈزگەن بولسىمۇ ،بىراق ئۇ يەنىال پەرۋەردىگار تاللىماقچى بولغان خەلقنىڭ بوۋىسى
بولىدىغانلىقى بېكىتىلگەن .پەرۋەردىگار ئۆزىنىڭ مۇقەددەس ئەھدىسىدىن يېنىۋالغىنى يوق.
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بەيتەل
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» 55- 15 :51

ياقۇپ خىيالالر ئىچىدە ئۇيقۇغا كېتىدۇ-دە ،چۈش كۆرۈشكە باشاليدۇ .چۈشىدە ،ئۇ بىر شوتىنىڭ
تىكلەكلىك تۇرغانلىقىنى كۆرىدۇ .بۇ شوتىنىڭ يەنە بىر ئۇچى ئاسمانغا تاقاشقانىدى .پەرۋەردىگارنىڭ
پەرىشتىلىرى شوتىنىڭ ئۈستىدە چۈشۈپ -چىقىپ تۇراتتى .پەرۋەردىگار شۇجىنىڭ ئەڭ ئۈستىدە
تۇراتتى .ئۇ ياقۇپقا:
— مەن پەرۋەردىگار ،سېنىڭ بوۋاڭ ئىبراھىمنىڭ خۇداسى ھەم سېنىڭ داداڭ ئىسھاقنىڭ خۇداسى
بولىمەن ،مەن سەن ھازىر ياتقان جاينى سەن ۋە سېنىڭ ئەۋالدىڭغا بېرىمەن .سەن بىر چوڭ مىللەت
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بولىسەن .يەر يۈزىدىكى باشقا مىللەتلەر سەن ۋە سېنىڭ ئەۋالدىڭ سەۋەبىدىن بەخت-سائادەتكە
ئېرىشىدۇ .مەن ساڭا يار بولىمەن ،مەيلى سەن نەگە بارغىن ،سېنى شۇ جايدا قوغدايمەن ،مەن سېنى
چوقۇم بۇ جايغا قايتۇرۇپ كېلىمەن — دەيدۇ.
ياقۇپ ئۇيغۇنۇپ كېتىدۇ .ئۇ بۇ چۈشىدىن قاتتىق تەسىرلەنگەنىدى .ئۇ ئۇخلىغان ۋاقىتتا،
پەرۋەردىگار ئۇنىڭ يېنىغا كەلدى ھەم ئۇنىڭغا سۆز قىلدى .بۇ نېمە دېگەن ئاجايىپ ياخشى ئىش-ھە!
پەرۋەردىگار ئۇنىڭ گۇناھىنى ئۇنىڭغا ئېيتماستىن ،ئۇنىڭغا تەسەللى بەرگەنىدى ،دېمەك پەرۋەردىگار
بىلەن ياقۇپ ئوتتۇرىسىدىكى ئىشالر ئاياغالشمىغان ،ئەكسىچە ئاسمان ئېچىلىپ ،ئۇنىڭ بارلىق دۇئا ۋە
ئارزۇلىرى خۇداغا يېتىپ بارغانىدى .پەرىشتە يەنە ئۇنىڭغا خۇدانىڭ مېھىر-مۇھەببىتى ۋە
بەخت-سائادىتىنى ئېلىپ كەلگەنىدى .گەرچە ئۇ گۇناھ سادىر قىلغان بولسىمۇ ،پەرۋەردىگار ئىبراھىم
ۋە

ئىسھاققا

بەرگەن

ۋەدىنى

ئوخشاشال

ياقۇپقىمۇ

بەرگەنىدى.

پەرۋەردىگار

ئاق

كۆڭۈل،

مېھىر-مۇھەببەتلىك ،رەھىمدىل بولغان خۇدا! ھەممىگە قادىر بولغان خۇدا بۇ جايغا چۈشتى .ئۇ
شۇنچىلىك مۇقەددەس ھەم پاك ئىدى.
— بۇ جاي ئاجايىپ بىر جاي ئىكەن ،بۇ باشقا يەر ئەمەس ،دەل خۇدانىڭ ئۆيى ،ئەرشكە
چىقىدىغان دەرۋازا ئىكەن! — دېدى ياقۇپ.
شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ بۇ جايغا «بەيتەل» دەپ ئىسىم قويدى .بۇ ئىسىمنىڭ مەنىسى «خۇدانىڭ ئۆيى»
دېگەنلىك ئىدى.
ياقۇپ بۇ جايدا يۈز بەرگەن ئىشالر نى ئېسىدە مەڭگۈ ساقالش ئۈچۈن ،ياستۇق قىلىپ ئىشلەتكەن
تاشنى ئۇ جايغا تىكلەپ ،ئۇنىڭ ئۈستىنى مايالپ قويدى .ياقۇپ بىر تەرەپتىن شۇنداق قىلغاچ يەنە بىر
تەرەپتىن:
— بۇ بىر مۇقەددەس جاي ،پەرۋەردىگار چۈشكەن ۋە ماڭا ئۆزىنىڭ مېنىڭ ۋە مېنىڭ ئەۋالدلىرىمنىڭ
خۇداسى ئىكەنلىكىنى ئېيتقان جاي .بۇ جاي مېنىڭ ۋە مېنىڭ ئەۋالدلىرىمنىڭ زېمىنى بولىدۇ .بۇ جاي
مۇقەددەس بىر جاي ،پەرۋەردىگار خۇداغا ئىبادەت قىلىدىغان جايدۇر — ،دېدى.
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كېيىن ،خۇدا بۇ جايدىكى يەنە بىر يەرنى مۇقەددەس جاي دەپ كۆرسىتىپ بېرىدۇ .ئۇ بولسىمۇ
كېيىن خۇدانىڭ ئىبادەتخانىسى سېلىنغان جايدۇر.
بىراق ،بىز ئۇ جايغا بېرىپ پەرۋەردىگارغا ئىبادەت قىلىشقا موھتاج ئەمەس .ھازىر ،ئەيسا مەسىھنىڭ
ئۆزى بىزنىڭ ئىچىمىزدە .بىز ھازىر دۇنيانىڭ ھەرقانداق جايىغا بېرىپ ،پەرۋەردىگارغا ئىبادەت
قىالاليمىز.
ياقۇپ خۇداغا ۋەدە بەردى .ئۇ:
— پەرۋەردىگ ار ،ئەگەر سەن بۇالرنىڭ ھەممىسىنىڭ ئەمەلگە ئاشۇرۇلىدىغانلىقىغا ۋەدە بەرسەڭ ۋە
مېنى بۇ جايغا قايتۇرۇپ كەلسەڭ ،مەن مانا مۇشۇ خاتىرە قىلىپ تاش قويۇلغان جايدا ساڭا ئىبادەت
قىلىمەن .سەن ماڭا بېغىشلىغانلىرىڭنىڭ ئوندىن بىرىنى ساڭا تەقدىم قىلىمەن ،مەن مۇشۇنداق ئۇسۇل
بىلەن پەرۋەردىگار سېنىڭ مېنىڭ خۇدايىمىم ئىكەنلىكىڭنى ئىپادىلەيمەن —،دېدى.

ھاران شەھىرىدە
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» 19- 1 :59

پەرۋەردىگار ياقۇپنىڭ ئېتىقادىنى مۇستەھكەملەيدۇ ۋە ئۇنىڭغا تەسەللى بېرىدۇ .ئۇنىڭدا جاسارەت
پەيدا بولۇپ ،سەپىرىنى داۋامالشتۇرۇپ ،ئاپىسىنىڭ ئاكىسى البان تۇرغان جايغا قاراپ ماڭىدۇ .ھازىر ئۇ
ئۆزى مەيلى نەگە بارسۇن ،پەرۋەردىگار خۇدانىڭ ئۆزىگە يار ئىكەنلىكىنى ،ئۇنىڭغا بەخت ئاتا
قىلىدىغانلىقىنى بىلگەنىدى .ئۇنىڭ سەپىرى ئۇزۇن ھەم مۈشكۈل ،خېيىم-خەتەرگە تولغان بىر سەپەر
ئىدى .ئۇ ئاخىرى البان تۇرغان جايغا يېتىپ بارىدۇ .بىراق ئۇ تاغىسىنى قانداق تېپىشى كېرەك؟
دەل شۇ ۋاقىتتا ،ئۇ بىر قۇدۇقنى ۋە قۇدۇقنىڭ يېنىدا ئۈچ توپ قوينىڭ ياتقانلىقىنى كۆرىدۇ.
قۇدۇقنىڭ ئېغىزىدا چوڭ بىر تاش يېپىقلىق تۇراتتى .بۇ تاشنى بىر ئادەم يۆتكىيەلمەيتتى.
ئۇ يەردە بىر نەچچە پادىچى الر بولۇپ ،ئۇالر باشقا پادىچىالرنىڭ يېتىپ كېلىشىنى ساقلىغاچ
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پاراڭلىشىۋاتاتتى.
ياقۇپ ئۇالرنىڭ يېنىغا كېلىپ:
بۇرادەرلەر ،سىلەر قەيەرلىك؟ — دەپ سورىدى ئۇالردىن.
—

بىز ھارانلىق — ،دەپ جاۋاب بېرىشتى ئۇالر.

—

سىلەر الباننى تونۇمسىلەر؟ — دەپ سورىدى ئۇالردىن ياقۇپ.

—

تونۇيمىز — ،دەپ جاۋاب بەردى ئۇالر — ،ئەگەر سەن سەل ساقالپ تۇرساڭ ،ئۇنىڭ قىزى

راھىلەنى كۆرەلەيسەن .ئۇ دائىم دادىسىنىڭ قوي پادىلىرىنى باشالپ ،بۇ يەرگە كېلىدۇ.
راھىلە! ئۇنىڭ نەۋرە سىڭلىسىكەنغۇ! ياقۇپ ئۇالرنىڭ سۆزىنى دىققەت بىلەن ئاڭلىدى .ئۇالر
سۆزلىشىۋاتقاندا ،راھىلە قوي پادىسىنى ھەيدىگەن ھالدا يېتىپ كەلدى .ياقۇپ ئۇنى كۆرۈپال ،قۇدۇقنىڭ
قېشىغا بېرىپ ،قۇدۇقنىڭ ئاغزىدىكى تاشنى يۇمۇلىنىۋېتىپ ،ئۇنىڭ قويلىرىنى سۇغۇرۇشىغا ياردەم
بەردى.
ئاندىن كېيىن ،ئۇ راھىلەگە ئۆزىنىڭ كىم ئىكەنلىكىنى ئېيتتى ھەم ئاشۇ يەرنىڭ ئۆرۈپ  -ئادىتى
بويىچە راھىلەنى سۆيۈپ كۆرۈشۈپ ،ھاياجان ئىچىدە يىغالپ كەتتى .ئۇ ئۆزى يالغۇز شۇنچە كۆپ يولنى
يۈرۈپ ،ئاران دېگەندە بۇ جايغا كېلىپ ،ئاخىرى ئۆزىنىڭ تۇغقىنىنى كۆرگەنىدى .ئۇ قاتتىق
ھاياجانلىنىپ كەتتى .ئۇ ئۆزىنى تۇتۇۋااللماي يىغالۋاتاتتى.
راھىلە ئۇچقان دەك ئۆيگە يۈگۈرۈپ كىرىپ ،ئاتىسىغا ياقۇپنى ئۇچراتقانلىقىنى ئېيتتى .شۇنىڭ
بىلەن ،البان چىقىپ ،ياقۇپنى ئۆيگە تەكلىپ قىلىپ كىردى.
ياقۇپ الباننىڭ ئۆيىدە بىر ئاي تۇرۇپ ،الباننىڭ قويىغا قارىدى .البان ياقۇپنىڭ ئىنتايىن ياخشى
پادىچى ئىكەنلىكىنى بىلدى .شۇڭا ،ئۇ ياق ۇپنى بىر ئامال قىلىپ يېنىدا قالدۇرۇشنى ئويلىدى .ئۇ
ياقۇپنىڭ راھىلەنى ياخشى كۆرۈپ قالغانلىقىنى سېزىۋالغانىدى.
بىراق ،البان ئۆتۈپ كەتكەن شەخسىيەتچى ھەم ھېلىگەر ئادەم ئىدى .ئۇ ياقۇپتىن قانداق قىلسام
پايدىلىنارمەن دەپ ئوياليتتى .ئۇنىڭ راھىلەنى بىكاردىن ـ بىكار ياقۇپقا بەرگۈسى يوق ئىدى .ئۇ
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راھىلەنى ياقۇپنىڭ ئەمگىكىنىڭ ئىش ھەققى ھېسابىدا ئۇنىڭغا ياتلىق قىلىشنى ئوياليتتى.
— سەن ماڭا بىكاردىن  -بىكار بىر ئاي ئىشلەپ بەردىڭ — ،دېدى ئۇ — ،بىراق ،ئۇنداق
بولۇۋەرسە مۇۋاپىق بولمايدۇ .سەن ماڭا ئېيتقىن ،ساڭا قانچىلىك ئىش ھەققى بەرسەم بولىدۇ؟
ياقۇپنىڭ بەرگەن جاۋابى الباننىڭ ئارزۇ قىلغان يېرىدىن چىقتى.
—

مەن سىزگە يەتتە يىل ئىشلەپ بېرەي ،بۇ مەزگىل توشقاندىن كېيىن ،مېنىڭ راھىلە بىلەن

توي قىلىشىمغا رۇخسەت قىلىشىڭىزنى ئۆتۈنىمەن — ،دېدى ياقۇپ.
—

بولىدۇ — ،دېدى البان ،چۈنكى ئۇ« :مەن مۇشۇنداق قىلىدىغان بولسام ،ياقۇپنى يېنىمدا

ئېلىپ قاالاليمەن» دەپ ئويلىغانىدى.

الباننىڭ ئائىلىسىدە
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» 3 :31- 52 :59

ياقۇپقا بۇ يەتتە يىل ناھايىتى تېز ئۆتكەندەك تۇيۇلدى .چۈنكى ،ئۇ راھىلەنى ناھايىتى ياخشى
كۆرەتتى .راھىلە ئاچىسى لېياھتىن چىرايلىقراق ئىدى .لېياھمۇ ياقۇپنى ياخشى كۆرەتتى .ئۇمۇ ياقۇپ
بىلەن توي قىلىشنى خااليتتى .بىراق ،ياقۇپنىڭ ياخشى كۆرىدىغىنى بولسا راھىلە ئىدى.
يەتتە يىل توشقاندىن كېيىن ،توي مۇراسىمى ئۆز ۋاقتىدا ئۆتكۈزۈلدى .البان ئۇالرغا كاتتا توي
مۇراسىمى ئۆتكۈزۈپ بەردى .كەچ كىرىپ كەلگەندە ،كېلىنچەكنىڭ دادىسى ئۇ يەرنىڭ يەرلىك ئۇسۇلى
بويىچە يۈزىگە قېلىن چۈمپەردە يېپىلغان كېلىنچەكنى يىگىتنىڭ يېنىغا ئېلىپ كەلدى.
چۈنكى ،كېلىنچەكنىڭ يۈزى ناھايىتى قېلىن چۈمپەردە بىلەن يېپىلغانلىقى ئۈچۈن ،دادىسى ئۇنى
ياقۇپنىڭ كەپىسىگە باشالپ كىرگەندە ،ياقۇپ كېلىنچەكنىڭ يۈزىنى كۆرەلمەي قالدى .ئۇنىڭ ئۈستىگە
كەچ بولغانلىقى ئۈچۈن ،نۇر ناھايىتى ئاجىز ئىدى .ئىككىنچى كۈنى تاڭ يورۇغاندا ،كېلىنچەك يۈزىدىكى
چۈمپەردىنى ئېلىۋەتتى .مانا شۇ چاغدىال ياقۇپ الباننىڭ ئۆزىنى ئالدىغانلىقىنى بىلدى .ئۆزى بىلەن توي
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قى لغان راھىلە ئەمەس ،راھىلەنىڭ ئاچىسى لېياھ ئىدى!
بۇ چاغدا ،ياقۇپنىڭ ئوي-پىكرى قااليمىقانلىشىپ ،ئاچچىقىنى باسالماي قالدى .ئۇ غەزەپلەنگەن
ھالدا الباندىن نېمە ئۈچۈن بۇنداق ئىشنىڭ يۈز بېرىدىغانلىقىنى سوراش ئۈچۈن كەلدى.
بىراق ،البان ئۆزىنى ئاقالپ:
— چوڭ قىزىمنى تېخى ئەرگە بەرمەي تۇرۇپ ،كىچىكىنى ئەرگە بەرسەم ،بىزنىڭ بۇ يەرنىڭ
قائىدىگە ماس كەلمەي قالىدۇ — ،دېدى.
البان مەسئۇلىيەتتىن قېچىپ بىرمۇنچە يالغان سۆزلەرنى قىلدى .ئەگەر شۇنداق بولىدىغان بولسا،
ئۇ نېمە ئۈچۈن بۇ ئىشنى ئۇنىڭغا بالدۇر دېمەيدۇ؟
ئارقىدىنال ياقۇپ نىڭ تاغىسى البان بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىدىغان ئۇسۇلنى ئوتتۇرىغا قويدى.
— ئەگەر سەن ماڭا يەنە يەتتە يىل ئىشلەپ بېرىدىغان بولساڭ ،مەن راھىلەنىمۇ ساڭا نىكاھالپ
بېرىمەن،ـــ دېدى.
ياقۇپ بۇ تەكلىپكە قوشۇلدى .شۇنداق قىلىپ البان كىچىك قىزى راھىلەنىمۇ ياقۇپقا ياتلىق قىلدى.
بۇ نېمە دېگەن نومۇسسىزلىق –ھە؟ البان ئۆزىنىڭ قىزلىرىغا مانا مۇشۇنداق مۇئامىلە قىلدى .ئۇ نېمە
دېگەن رەھىمسىز ھەم شەخسىيەتچى ئادەم-ھە؟
بىراق ،پەرۋەردىگار ياقۇپقا زور بەخت ئاتا قىلىپ ،ئۇنىڭغا  11ئوغۇل ھەم بىر قىز ئاتا قىلدى.
پەرۋەردىگار ياقۇپقا بەخ ت ئاتا قىلىپ قالماستىن يەنە ئۇنىڭ سەۋەبىدىن البانغىمۇ بەخت ئاتا
قىلغانىدى! البان ياقۇپنىڭ سەۋەبىدىن كۈندىن -كۈنگە باي بولۇپ كېتىۋاتاتتى .ياقۇپ الباننىڭ
قويلىرىغا قارىغاندىن بېرى ،قويالرنىڭ سانى كۈندىن -كۈنگە كۆپىيىپ كەتكەنىدى .الباننىڭ ياقۇپنى
ئۆزىنىڭ يېنىدا ئېلىپ قېلىشنى ئويلىشى ھەيران قاالرلىق ئەمەس ئىدى.
ئون تۆت يىل ئۆتكەندىن كېيىن ،ياقۇپ البانغا ئۆزىنىڭ ئۆيىگە قايتقۇسى بارلىقىنى ئېيتتى.
الباننىڭ ياقۇپتىن ئايرىلىپ قالغۇسى يوق ئىدى.
— قېلىپ قالغىن ،بىز بىلەن بىللە تۇرغىن .قانچىلىك ئىش ھەققى ئالغۇڭ بار؟ ماڭا دېگىن—،
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دېدى البان ئۇنىڭغا نەسىھەت قىلىپ.
ياقۇپ ئۆزىگە تەۋە بولغان قوي پادىسىنىڭ بولۇشىنى ئارزۇ قىالتتى.
— پادىالرنىڭ ئىچىدىكى قوزىالرنى ماڭا بېرىڭ — ،دېدى ياقۇپ ،پادىالرنىڭ ئىچىدىكى تاغىل،
چىپار ۋە قارا قويالرنى ماڭا بەرسىڭىز بولىدۇ .بۇنداق قويالر كۆپ ئەمەس — ،دېدى.
البان بۇ سۆزلەرگە قوشۇلدى .بىراق ،ئۇ ياقۇپنىڭ قويلىرىغا ياقۇپنىڭ ئوغۇللىرى قارىسا ،ئۆزىنىڭ
قويلىرىغا يەنىال ياقۇپنىڭ قارىشى كېرەكلىكىنى ئېيتتى .ئۇالر مۇشۇنداق قىلىشقا كېلىشتى.
ياقۇپمۇ البانغا بوش كەلمىدى .ئۇمۇ چارە ئىشلىتىپ ،الباننىڭ قوي پادىلىرىنىڭ ئىچىدىكى يېڭى
تۇغۇلغان قارا رەڭلىك ،تاغىل ۋە چىپار قويالرنىڭ سانىنى كۆپەيتتى .چۈنكى ،شۇنداق تۇغۇلغان قويالر
ياقۇپنىڭ قوي توپىغا تەۋە بولۇپ كېتەتتى .شۇنداق قىلىپ ،ياقۇپنىڭ چارۋىسى بارغانسېرى كۆپىيىشكە
باشلىدى.
ياقۇپ پەقەت تاكى ھازىرغىچە بىردىن -بىر بولغان پەرۋەردىگارغا تايىنىشنى ئۆگىنىپ
بواللمايۋاتاتتى .ئۇ يەنىال ئۆزىنىڭ ھېلىگەرلىكىگە تايىنىپ بەخت-سائادەتكە ئېرىشىمەن دەپ ئوياليتتى.
ئۇ يەنە ئۆزىنىڭ كۈچىگە تايىنىۋاتاتتى.
البان ياقۇپنىڭ بارغانسېرى باي بولۇپ كېتىۋاتقانلىقىنى كۆردى .بۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭ بىلەن تۈزگەن
كېلىشىمىگە پۇشايمان قىلىشقا باشلىدى ،شۇڭا

بۇ ئەھدىگە ئۆزگەرتىش كىرگۈزدى .ئۇ چېكىتى

بولمىغان ئاق قوينى ياقۇپقا تەۋە بولسۇن دەپ تۇرۇۋالدى .بىراق ،ھەيران قاالرلىقى ،ئۇالر كېلىشىمنى
ئۆزگەرتكىنى بىلەن ،ھازىر ئەمدى چېكىتى بولمىغان ئاق قوي كۆپلەپ تۇغۇلۇشقا باشلىغانىدى.
بۇنى كۆرگەن البان كېلىشىمنى يەنە ئەسلىدىكىدەك ھالەتكە كەلتۈردى .بىراق ،بۇنداق
ئۆزگەرتكەننىڭمۇ پايدىسى بولمىدى .چۈنكى ،پەرۋەردىگار ياقۇپ تەرەپتە تۇرۇۋاتاتتى .مۇشۇنداق
قىلىپ ،البان كېلىشىمنى ئون قېتىمالپ ئۆزگەرتىپ باقتى .بىراق ،ھەممىسىنىڭ نەتىجىسى يەنىال
ئوخشاش ئىدى .تېخىمۇ كۆپلىگەن قوزىچاقالر ياقۇپقا تەۋە بولۇپ كېتىۋاتاتتى .چۈنكى ،پەرۋەردىگار
ئىلگىرى ياقۇپقا بەخت ئاتا قىلىدىغانلىقى توغرىسىدا ۋەدە بەرگەنىدى.

91

مۇقەددەس كىتابتىن ھېكايە
پەرۋەردىگار ياقۇپنىڭ چۈشىدە ،ئۇنىڭغا تەسەللى بەردى .ئۇنىڭغا الباننىڭ ئۇنىڭغا قانداق
ئادالەتسىزلىك قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ تۇرۇۋاتقانلىقىنى ،بىراق ئۆزىنىڭ تېخىمۇ كۆپ قوزىالرنى ياقۇپقا
بېرىدىغانلىقىنى ئېيتتى .ياقۇپ ئاخىرى ئۆزىنىڭ ھېلىگەرلىكىگە تايانمىسىمۇ ،پەرۋەردىگارنىڭ ئۇنى باي
قىلىدىغانلىقىنى بىلىپ يەتتى .البان ياقۇپنىڭ قوي پادىسىنىڭ كۆپىيىشىنى توسۇپ قااللمىدى .ئۇ ئەمدى
ياقۇپقا دوستانە مۇئامىلە قىلمايدىغان بولدى .الباننىڭ ئوغۇللىرىمۇ ياقۇپنىڭ بۇنداق باي بولۇپ
كېتىشىدىن رەنجىپ ،ياقۇپنى ئەيىبلەشكە باشلىدى .ئۇالر دائىم ياقۇپتىن قۇسۇر ئىزدەيتتى .ياقۇپنىڭ
بولسا ئۆزىنىڭ يۇرتى ،دادىسى ئىسھاقنىڭ يېنىغا بەكال كەتكۈسى كېلىپ كەتتى.

ياقۇپنىڭ قېچىپ كېتىشى
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» 22- 3 :31

پەرۋەردىگار ياقۇپقا ،ئۇنىڭ ھازىر ئۆز يۇرتىغا قايتىپ كەتسە بولىدىغانلىقى ،ئۆزىنىڭ ئۇنىڭغا يار
بولىدىغانلىقىنى ئېيتتى .بۇنى ئاڭلىغان ياقۇپ ناھايىتى خۇشال بولۇپ كەتتى.
بىراق ،ياقۇپ الباننىڭ قېشىغا بېرىپ ،پەرۋەردىگارنىڭ ئۆزىگە ئېيتقان سۆزىنى ئۇنىڭغا ئوچۇق
دېمەستىن ،ئوغرىلىقچە قېچىپ كەتمەكچى بولدى .ئۇ لېياھ بىلەن راھىلەگە يۈز بەرگەن ئىشالرنى
ئېيتتى .ئۇالرمۇ بۇ يەردىن ئايرىلىشقا قوشۇلدى .ئۇالر دادىسىنىڭ يېنىدىن ئوغرىلىقچە كېتىپ قېلىشنى
ئېغىر ئالمىدى .ئۇالر:
— خۇدا ساڭا بۇيرۇغانلىكى ئىش بولسا ،سەن قىلىۋەرسەڭ بولىدۇ — ،دېدى.
شۇنىڭ بىلەن ،ياقۇپ سەپەرگە چىقىش تەييارلىقىنى باشلىۋەتتى .ئۇ ئاياللىرى ۋە بالىلىرىنى تۆگىگە
مىندۈرۈپ ،بارلىق چارۋا ۋە چاكارلىرىنى يىغىپ ،قانان زېمىنىغا قاراپ يول ئالدى.
ياقۇپ بۇ جايدىن ئايرىلغان ۋاقىتتا ،البان قويالرنىڭ يۇڭلىرىنى قىرقىغىلى كەتكەنىدى .ئۈچ
كۈندىن كېيىن ،ئۇ ياقۇپنىڭ قېچىپ كەتكەنلىكىنى بىلىپ ،قاتتىق ئاچچىقلىنىپ كەتتى.
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ياقۇپ الباننىڭ قىزلىرىدىن تارتىپ ئېلىپ كەتكەن تۇرسا ،بۇ يەردىكى كىشىلەر نېمىلەرنى دېيىشىپ
كېتەر-ھە؟
البان ئۆزىنىڭ ئادەملىرىنى يىغىپ ،ياقۇپنى قوغالش ئۈچۈن ماڭدى .ئۇالر ئەلۋەتتە ،ئاياللىرى،
بالىلىرى ،چارۋا-ماللىرىنى ئېلىپ ماڭغان ياقۇپتىن تېزراق ماڭاتتى .ئۇالر يەتتە كۈن قوغالپ ،قېچىپ
كېتىۋاتقان بۇ كىشىلەرگە يېتىشىۋالدى .ئەمدى ياقۇپقا يامان بولىدىغان بولدى ،البان ئۇنى ھارانغا ئېلىپ
كەتسە قانداق بوالر؟
بىراق ،ئىش ئۇنداق بولمىدى .البان ياقۇپقا يېتىشىۋېلىشنىڭ ئالدىنقى كۈنى كېچىدە ،پەرۋەردىگار
البانغا گەپ قىلىپ ،ئۇنىڭغا ياقۇپنى ھارانغا ئەكەتمەسلىكنى ئېيتقانىدى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،البان ياقۇپقا
يېتىشىۋالغاندا ،ئۇنىڭغا ئاتىالرچە مېھرىبانلىق بىلەن مۇئامىلە قىلىپ ،ئۇنىڭ نېمە ئۈچۈن بۇنداق
ئوغرىلىقچە قېچىپ كېتىشىنىڭ سەۋەبىنى سورىدى ھەم ئۇنىڭغا ئەگەر ئۆزىگە ئېيتقان بولسا ئۆزىنىڭ داقا
دۇمباقالرنى چېلىپ ،ناخشا ساداسى ئىچىدە ئۇنى ئۇزىتىپ قويىدىغانلىقىنى ئېيتتى.
ياقۇپ الباننى بەكال چۈشۈنۈپ كەتكەنىدى .ئۇ:
— مېنىڭ بۇنداق ئايرىلىشىمنىڭ سەۋەبى سىزدىن قورققانلىقىمدىن بولدى .سىزنى قىزلىرىڭىزنى
مەن بىلەن بىللە كېتىشكە يول قويماسمىكىن دەپ قورققانلىقىم ئۈچۈن ئىدى .سىز مەن ئارقىلىق باي
بولۇشنى ئويلىدىڭىز .ب ىراق ،ماڭا ئەزەلدىن ياخشى مۇئامىلە قىلىپ باقمىدىڭىز .ئەگەر مېنىڭ بوۋام
ئىبراھىم ۋە دادام ئىسھاقنىڭ خۇداسى بولغان پەرۋەردىگار ماڭا يار يۆلەك بولمىغان بولسا ،سىز مېنى
قۇرۇق قول قايتۇرۇۋەتكەن ھەم مېنى يېنىڭىزغا كەلگەن ۋاقتىمدىكىدەك نامرات قالدۇرغان بوالتتىڭىز.
خۇدا مېنىڭ سىزگە قانداق سادىقلىق بىلەن ئىشلىگىنىمنى بىلىدۇ ھەم سىزنىڭ ماڭا قانداق مۇئامىلە
قىلغانلىقىڭىزنىمۇ بىلىدۇ .شۇڭا ،ئۇ تۈنۈگۈن كەچتە سىزنى ئەيىبلەش ئۈچۈن كەلگەن — ،دېدى.
البان نومۇس قىلىپ قالدى .ئۇ پەقەتال ياقۇپ بىلەن ئېلىشىپ قالماستىن يەنە ئۇنىڭ خۇداسى
بولغان پەرۋەردىگار بىلەن ئېلىشقانىدى .ئۇ ئەمدى ياقۇپنى مەجبۇرالپ ئېلىپ قااللمايتتى.
شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر ئۆزئارا كېلىشىم تۈزدى .ئۇالر بۇندىن كېيىن بىر-بىرىگە زىيان سالماسلىق
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توغرىسىدا ئەھدە تۈزۈشتى .شۇنداق قىلىپ ئىككىنچى كۈنى ،البان ئۆزىنىڭ يۇرتىغا قايتىپ كەتتى.
پەرۋەردىگار ياقۇپنى الباننىڭ قولىدىن مانا مۇشۇنداق قۇتقۇزۇپ چىقتى.

ياقۇپنىڭ گۇناھى
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» 52- 1 :35

ياقۇپ ئاخىرى ئەركىنلىككە ئېرىشتى .ئەمدى ئۇ قانان رايونىغا قاراپ سەپىرىنى داۋامالشتۇرسا
بوالتتى .بىراق ،ئۇ ئۆزىنى ئازادە تۇتالمىدى.

چۈنكى ،ئۇ ئۆزىنىڭ بۇرۇن ئەساۋنى ئالدىغانلىغىنى

ئويالپ بىئارام بوالتتى .ئەساۋ ئۇنىڭ قانان زېمىنىغا كىرىشىگە يول قويارمۇ؟
ياقۇپ ئۆز يۇرتىنىڭ چېگراسىغا يېقىنالپ كەلگەنسېرى كۆڭلى قاتتىق بىئارام بولۇپ كېتىۋاتاتتى .ئۇ
مانا مۇشۇنداق قاتتىق ئارامسىزلىق ئىچىدە تۇرغاندا

تۇيۇقسىز ،خۇدانىڭ پەرىشتىلىرىدىن تەركىب

تاپقان چوڭ قوشۇننى ئۇچرىتىپ قالىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ياقۇپ« :بۇ پەرۋەردىگارنىڭ چوڭ قوشۇنى»
دەيدۇ .ئەسلىدە پەرۋەردىگار ئاللىقاچان پەرىشتىلىرىنى ئۇنى قوغداشقا ئەۋەتكەنىدى.
شۇنداقتىمۇ ياقۇپ يەنىال ئەنسىزلىك ئىچىدە تۇرۇۋاتاتتى .ئۇ باشقا بىر قوشۇننىڭ يەنى ئەساۋنىڭ
قوشۇنىنىڭ ئۆزىنىڭ ئالدىغا كېلىدىغانلىقىنى پەرەز قىالتتى .ئاكىسى ئەسەۋ ئۇنىڭغا قانداق مۇئامىلە
قىالر؟
ياقۇپ ئاكىسىنىڭ كۆڭلىنى ئېلىش ئۈچۈن ،ئۇنىڭ ئالدىغا ئەلچىلەرنى سوۋغاتالر ۋە قىزغىن ساالمالر
بىلەن ئەۋەتتى .بىراق ،ئۇالر قايتىپ كەلگەندە ياقۇپقا:
— ئەساۋ تۆت يۈز ئادەمدىن تەركىب تاپقان قوشۇن بىلەن سىزنى كۈتۈۋېلىش ئۈچۈن كېلىۋاتىدۇ،
—دەپ خەۋەر يەتكۈزدى.
ياقۇپنىڭ يۈرىكى ئاغزىغا تىقىلىپ قالدى .ئۇ ناھايىتى قورقۇپ كەتكەنىدى .ئەمدى ئۇنىڭغا
ئەساۋنىڭ قوشۇنىغا يۈزلەنمەكتىن باشقا ئامال يوق ئىدى .ئەساۋنىڭ قوشۇنى ئىنتايىن كۈچلۈك ئىدى.
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شۇنىڭ بىلەن ياقۇپ ئۆز ئادەملىرىنى ئىككى توپقا بۆلدى .ياقۇپ كۆڭلىدە« :ئەگەر ئەساۋنىڭ ئادەملىرى
بىر توپقا ھۇجۇم قىلسا ،يەنە بىر توپ قېچىپ قۇتۇلۇپ قاالر» دەپ ئويلىدى.
بۇنىڭدىن باشقا ئۇ يەنە نېمە قىالاليدۇ؟ شۇنداق ،ئۇ دۇئا قىالاليدۇ! بۇ دۇنيادا ئۇنىڭغا ياردەم
بېرەلەيدىغان بىرى بار ئەمەسمۇ؟ ياقۇپ پەرۋەردىگار خۇداغا دۇئا قىلىپ:
— بوۋام ئىبراھىم ،دادام ئىسھاقنىڭ خۇداسى بولغان پەرۋەردىگار ،سەن بۇرۇن ماڭا «ئۆزۈڭنىڭ
مىللىتىڭنىڭ قېشىغا ،ئۆزۈڭنىڭ يۇرتۇڭغا كەتكىن» دېگەن ئىدىڭ .مەن ئەسلىدە سەن ماڭا ئاتا قىلغان
بۇ بەخت-سائادەت ۋە بايلىققا ئېرىشىشكە ئەرزىمەيتتىم .مەن سېنىڭ مېنى قۇتقۇزۇشۇڭنى ،مېنى
ئاكامنىڭ قولىدىن قۇتقۇزۇپ چىقىشىڭنى تىلەيمەن .خۇدايىم ئۇ بىزنىڭ ھەممىمىزنى ئۆلتۈرۈۋەتمىسۇن
ـــــ دېدى.
ياقۇپ دۇئا قىلىپ بولغاندىن كېيىن ،تېخىمۇ كۆپ سوۋغات بىلەن ئەساۋنىڭ يېنىغا ئادەم ئەۋەتتى.
بىراق ،ئۇنىڭ قەلبى يەنىال بەك بىئارامچىلىقتا تۇراتتى.
يېرىم كېچىدە ،ياقۇپ ئورنىدىن تۇرۇپ ،ئاياللىرى ،ئوغۇللىرى ،چاكارلىرى ۋە بارلىق چارۋىلىرىنى
ئېرىقتىن ئۆتكۈزۈۋېتىپ ،ئۇ ئۆزى يالغۇز قېلىپ دۇئا قىلدى.
ياقۇپنى دەھشەتلىك قورقۇنچ باسقان ئىدى .ئۇ كىمدىن قورقۇۋاتىدۇ؟ ئۇ ئەساۋدىن قورقۇۋاتامدۇ؟
شۇنداق ،ئۇ ئەساۋدىن قورقۇۋاتىدۇ .ئۇ ئەساۋدىن قورقۇپال قالماستىن ،يەنە ئۆزىنىڭ گۇناھلىرىنىڭ
ئېغىر ئىكەنلىكىنى تونۇپ يەتكەن ئىدى .مانا ئۇنىڭ گۇناھلىرىنىڭ ئېغىرلىقى تۈپەيلىدىن پەرۋەردىگار
ئۇنىڭغا تاقابىل تۇرۇشنى باشلىغان ئىدى.
ھەي ،ئۇنىڭ گۇناھى نېمە دېگەن ئېغىر-ھە! ئۇ ھىيلىگەرلىك بىلەن ئەساۋنى ئالدىدى .دادىسىنى
ئالدىدى .يەنە الباننىڭ يېنىدىكى ۋاقتىدا ھىيلىگەرلىك قىلدى ۋە خۇداغا تايانمىدى.
ئاشۇ يىلالردىن بويان ،پەرۋەردىگار ئۇنى ھېچقاچان ئەيىبلىمەي ،ئەكسىچە ،ئۇنىڭغا بەخت ئاتا
قىلىپ كەلگەن ئىدى .بىراق ،بۇ دېگەنلىك پەرۋەردىگار ئۇنىڭ گۇناھلىرىنى كۆرمەسكە سالدى ياكى
ئۇنىڭ گۇناھلىرىنى ئۇنتۇپ قالدى دېگەنلىك ئەمەس .ئەمدىلىكتە بولسا پەرۋەردىگار ياقۇپقا ئۇنىڭ
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بارلىق گۇناھلىرىنى ئەسلىتىپ ،ئەگەر ئۆزىنىڭ ئىلتىپاتى بولمىغان بولسا ،ئۇنىڭ قانان زېمىنىغا زادىال
كى رەلمەيدىغانلىقىنى ئۇنىڭغا

تولۇق ھېس قىلدۇردى .پەرۋەردىگار ياقۇپقا ئەگەر ئۇنىڭ جېنىنى

ئالغۇسى بولسا ،ئۇنى ئۆلتۈرۈۋېتىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
شۇنىڭ ئۈچۈن ،ياقۇپ ئىنتايىن قورقۇپ كەتكەن ئىدى.
ئۇ دۇئا ئارقىلىق

پەرۋەردىگار بىلەن كۈچ سىناشتى .ئۇ پۈتۈن بىر كېچە خۇدادىن ئۆزىنى

كەچۈرۈشىنى ،ئۆزىنى بۇ خەۋپ-خەتەردىن قۇتقۇزۇپ چىقىرىشنى تىلىدى.

پېنىئەل
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى»35- 52 :35

ياقۇپ پەرۋەردىگارغا يالۋۇرۇپ ،ئۇنىڭغا نالە قىلدى .ئۇنى بىرسى تۇتۇۋالغاندەك ،ئۇنىڭ بىلەن
بىرسى ئېلىشىۋاتقاندەك قىالتتى .بىراق ،ئۇ ئادەم ئادەتتىكى ئادەم ئەمەس ،دەل پەرۋەردىگارنىڭ ئۆزى
ئىدى!
بۇ ناھايىتى قىيىن بولغان بىر چېلىشىش ئەلۋەتتە .كىم غەلىبە قىالر؟
شۈبھىسىزكى ،ئەلۋەتتە پەرۋەردىگار كۈچلۈكتۇر .ئۇ ناھايىتى ئاسانال ياقۇپنى يېڭىپ ،ئۇنىڭ قانان
زېمىنىغا كىرىشىنى توسۇۋاالاليتتى .بىراق ،ياقۇپ يەنىال جاسارەتلىك ھالدا ،ئۇنىڭ بىلەن
چېلىشىۋەردى .چۈنكى ،پەرۋەردىگار ئاللىقاچان قانان زېمىنىنى ئۇنىڭغا ئاتا قىلىدىغانلىقى توغرىسىدا
ۋەدە بەرگەنىدى.
چېلىشىش بىر كېچە داۋاملىشىپ ،سۈبھى ۋاقتىدا ئاياغالشتى .پەرۋەردىگار ياقۇپنىڭ يېڭىشىگە يول
قويغانىدى .بىراق ،پەرۋەردىگار ياقۇپنىڭ ساغرىسىغا تېگىپ قويدى .بۇنىڭ بىلەن ياقۇپنىڭ سۆڭگىچى
ئورنىدىن چىقىپ كەتتى .ئۇ ئەمدى نورمال ئادەملەردەك ماڭالمايدىغان بولدى .شۇنىڭدىن باشالپ ،ئۇ
ئاقساپ ماڭىدىغان بولۇپ قالغانىدى .بىراق ،ئۇنىڭ پۇتى ئۇنىڭغا دائىم پەرۋەردىگار بىلەن ئېلىشقان
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ئاشۇ كېچىنى ئەسلىتەتتى .بۇ كېچە ئۇنىڭغا پەرۋەردىگارنىڭ ئۇنى غەلىبىگە ئېرىشتۈرگەنلىكىنى
تونۇتتى .بۇ ئىش ئۇنى ئۆزىنىڭ كۈچىگە تايىنىشقا جۈرئەت قىاللماس قىلىپ قويغانىدى.

ـــ تاڭ يۈرۈپ كەتتى .مېنى ماڭغىلى قويغىن! — دېدى پەرۋەردىگار ئۇنىڭغا.
بىراق ،ياقۇپ ئۇنى چىڭ تۇتۇۋالدى .ئۇنىڭ بارلىق قايغۇلىرى توماندەكال يوقاپ كەتكەنىدى .ئۇ
پەرۋەردىگارنىڭ ئۆزىنىڭ جېنىنى ئالمىغانلىقىدىن غەلىبىنى ئۇنىڭغا ئاتا قىلغانلىقىدىن بەك خۇشال
ئىدى .ئەگەر پەرۋەردىگار ئۇنىڭغا بەخت ئاتا قىلسا ،نېمە دېگەن ياخشى بوالتتى-ھە!
— سەن ماڭا بەخت ئاتا قىلمىساڭ ،سېنى كەتكىلى قويمايمەن — ،دېدى ياقۇپ.
شۇنىڭ بىلەن ،پەرۋەردىگار ياقۇپقا بەخت ئاتا قىلدى .مانا بۇ بەخت-سائادەتنىڭ بەلگىسى
سۈپىتىدە ،ئۇنىڭ ئىسمىنى ئۆزگەرتتى .ئۇنىڭ ئىسمى ئەمدى ياقۇپ مەنىسى ئالدامچى ئەمەس ئىدى.
چۈنكى ،ئۇنىڭ گۇناھى كەچۈرۈم قىلىنغانىدى .ئۇ شۇنچىلىك قەيسەرلىك بىلەن چېلىشقانىدى .شۇنىڭ
ئۈچۈن ،ئۇنىڭ ھازىرقى ئىسمى «ئىسرائىل» مەنىسى خۇدانىڭ خەلقى ئىدى.
ئۇ كۈنى ئەتىگەندە قۇياش كۈچلۈك نۇر چېچىپ تۇراتتى .ياقۇپنىڭ قەلبىمۇ ئاشۇ قۇياشنىڭ نۇرىدەك
كۈچلۈك نۇر چېچىپ تۇراتتى .ئۇ كېيىنكى ھاياتىنى ئاقساپ مېڭىپ ئۆتكۈزگەن بولسىمۇ .بىراق ،ئۇنىڭ
قەلبى خۇشاللىققا تولغانىدى .ئۇ:
— مەن خۇدا بىلەن يۈزمۇ يۈز كۆرۈشكەن بولساممۇ ،بىراق ،مېنىڭ ھاياتىم ساق قالدى — ،دېدى.
شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇ بۇ جايغا «پېنىئەل» مەنىسى «خۇدانىڭ يۈزى» دەپ ئىسىم قويدى.
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يۈسۈپ
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» 2- 1 :31

بىرقانچە يىل ئۆتۈپ كەتتى .ياقۇپنىڭ گۇناھى پېنىئەل دېگەن جايدا كەچۈرۈمگە ئېرىشكەندىن
كېيىن ،پەرۋەردىگار ياقۇپنىڭ تىنچلىق بىلەن ئالدىغا قاراپ مېڭىشىغا كاپالەتلىك قىلدى .ئەساۋ ئۇنىڭغا
قىلچىمى زىيان سالمىدى ،ھەتتە ئۇنىڭغا ناھايىتى ياخشى مۇئامىلە قىلدى.
راھىلە بىنيامىننى تۇغىدىغان چاغدا ،قىيىن تۇغۇت سەۋەبىدىن ئۆلۈپ كېتىدۇ .ياقۇپ دادىسى
ئىسھاقنىڭ يېنىغا يېتىپ كېلىدۇ .ياقۇپ ۋە ئۇنىڭ پەرزەنتلىرى ئىسھاق بىلەن بىللە قانان رايونىدا
ياشايدۇ .ياقۇپنىڭ ئون ئوغلى ئاللىقاچان چوڭ بولۇپ كەتكەن بولۇپ ،راھىلەدىن تۇغۇلغان يۈسۈپ
ئەمدىال  11ياشقا كىرگەنىدى .ئۇنىڭ بارلىق ئوغۇللىرىنىڭ ھەممىسى چارۋىچى بولۇپ ،ھەممىسى چارۋا
باقاتتى .پەقەت يۈسۈپنىڭ ئ ىنىسى بىنيامىن دادىسى بىلەن بىر كەپىدە ياتاتتى.
بىراق ،ياقۇپنىڭ بۇ چوڭ ئائىلىسىدە ئازراقمۇ تېنىچلىق يوق ئىدى .راھىلە ھايات ۋاقتىدا ،لېياھ
بىلەن راھىلە دائىم ئۇرۇش  -جېدەل قىلىشاتتى .بىر-بىرىگە ھەسەت قىلىشاتتى .راھىلە ئۆلۈپ
كەتكەندىن كېيىن ،يۈسۈپنىڭ ئاكىلىرى دادىمىز ئىنىمىز يۈسۈپنى ئەتىۋاراليدۇ ،دەپ ئۇنىڭغا ھەسەت
قىلدى.
يۈسۈپنىڭ ئاكىلىرى راھىلەنىڭ تۇنجى ئوغلى يۈسۈپكە زادىال ئوخشىمايتتى .يۈسۈپ پەرۋەردىگارنى
سۆيەتتى ،بىراق ،ئۇنىڭ ئاكىلىرى پەرۋەردىگارنى سۆيمەيتتى .يۈسۈپ ئۇالر بىلەن بىللە مال باققىلى
چىققاندا ،ئۇالر ھەر خىل رەزىللىكلەرنى قىالتتى .بۇ ئىشالرنىڭ ھەممىسى يۈسۈپنىڭ كۆڭلىنى ناھايىتى
يېرىم قىالتتى .يات مىللەتلەر بىز يەككە يېگانە ۋە ھەقىقىي بولغان پەرۋەردىگار خۇداغا ئىشىنىمىز
دېيىشىپ يۈرگەن بۇ كىشىلەرنىڭ بۇنداق رەزىللىكلىرىنى كۆرسە ،نېمە دەپ ئويالپ قاالر-ھە؟ .ئۇالر
پەرۋەردىگارنى قانداق زاڭلىق قىلىپ كېتەر-ھە!
يۈسۈپ ئۆزىنىڭ گەپ قىلماي جىم تۇرسا بولمايدىغانلىقىنى بىلەتتى .شۇڭا ،ئۇ ئاكىلىرىنىڭ قىلغان
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بارلىق ئىشلىرىنى دادىسىغا مەلۇم قىلدى.
ئەلۋەتتە ،دادىسى يۈسۈپنىڭ ئاكىلىرىنىڭ بۇ قىلمىشى ئۈچۈن ،ئۇالرنى ئەيىبلەيتتى .بىراق ،ئۇالر
ئۆزلىرىنىڭ قىلمىشلىرىنى ئۆزگەرتمەستىن ،ئەكسىچە بۇ ئىشالرنى ئاتىسىغا دەپ قويغان يۈسۈپتىن خاپا
بوالتتى.
بۇنىڭدىن باشقا ،ياقۇپ يۈسۈپكە ناھايىتى چىرايلىق بىر ئاال توننى كەيدۈرۈپ قويدى .بۇنداق ئاال
توننى پەقەت مۇھىم شەخسلەرال كېيەلەيتتى .ب ۇنىڭ بىلەن يۈسۈپنىڭ ئاكىرىلىرى يۈسۈپكە تېخىمۇ
ئاچچىقى كېلىپ كەتتى .ئاكىلىرى ئۆزلىرىنىڭ دادىسىنىڭ كۆڭلىنى يېرىم قىلغانلىقىدىن پۇشايمان
قىلماي ،ئەكسىچە يۈسۈپكە ھەسەت قىلىپ ،ئۇنىڭدىن نەپرەتلىنەتتى .ئۇنىڭغا ئاچچىق بىلەن گەپ
قىالتتى.
ئۇنىڭغا خۇددى يات ئادەملەرگە مۇئامىلە قىلغاندەك مۇئامىلە قىالتتى.
ئۇالرنىڭ بۇ ئىشلىرى يۈسۈپنىڭ كۆڭلىنى شۇنچىلىك بىئارام قىالتتى.
بىراق ،پەرۋەردىگار يۈسۈپكە غەمخورلۇق قىلىپ ،ئۇنىڭغا تەسەللى بەردى.

يۈسۈپنىڭ چۈشى
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» 55- 2 :31

بىر كۈنى كەچتە ،يۈسۈپ ئاجايىپ غەيرى بىر چۈش كۆرىدۇ .ئىككىنچى كۈنى ئەتىگەندە ،يۈسۈپ
چۈشىنى ئاكىلىرىغا دەپ بېرىدۇ.
يۈسۈپ ئاكىلىرغا — :چۈشۈمدە ،بىز ھەممەيلەن ئېتىزدا بۇغداي باغالۋاتقۇدەكمىز .مېنىڭ باغلىغان
بۇغدىيىم تىكلىنىپ تۈز تۇرغۇدەك ،سىلەرنىڭ باغلىغانلىرىڭالر مېنىڭكىنىڭ ئەتراپىدا بېشىنى ئېگىپ
تەزىم قىلىپ تۇرغۇدەك — ،دەيدۇ.
بۇ چۈشنى ئاڭلىغان ئاكىلىرى يۈسۈپكە ئاچچىقالپ ،ئۇنى تىلاليدۇ:
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— سەن نېمىنى ئويالۋاتىسەن؟ سەن بىزنىڭ پادىشاھىمىز بولماقچىمۇ؟ ئەجەبا سەن بىزنىڭ
ئۈستىمىزدىن ھۆكۈمرانلىق قىلماقچى بولۇۋاتامسەن؟
شۇنىڭ بىلەن ئۇالر يۈسۈپكە تېخىمۇ ئوچ بولۇپ كېتىدۇ.
بىراق ،كېيىن ئۇ يەنە بىر چۈش كۆرىدۇ .بۇ قېتىم ئۇ چۈشىنى دادىسىغىمۇ دەپ بېرىدۇ.
— مەن بىر چۈش كۆرۈپتىمەن ،چۈشۈمدە قۇياش ،ئاي ۋە ئون بىر يۇلتۇز ماڭا تەزىم قىلىپ
تۇرغۇدەك!
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بۇ قېتىم ،يۈسۈپنىڭ دادىسىمۇ ئۇنى ئەيىبلەيدۇ .يۈسۈپ ئۆزىنى زادى قانداق بىر ئادەم دەپ ئويالپ
قالغاندۇ؟ ئەجەبا ،ئۇنىڭ دادىسى ،ئاپىسى ۋە بارلىق قېرىنداشلىرى راستتىنال ئۇنىڭغا باش ئېگىپ تەزىم
قىالرمۇ؟

بىراق ،ياقۇپ يۈسۈپنىڭ چۈشىنى زادى ئۇنتۇيالمىدى ،ئۇ بۇ ئىككى چۈش توغرىسىدا قايتا – قايتا
ئويلىناتتى.
بىر قېتىم ،ئاكىلىرى ئۆ يدىن يىراق بولغان شەكەمدە چارۋا بېقىۋاتاتتى .بالىالرنىڭ ئاتىسى ئىسرائىل
ئۇالردىن خاتىرجەم بواللمىدى .شۇنىڭ بىلەن ئۇ يۈسۈپنى يېنىغا چاقىرىپ ،ئۇنىڭغا:
— ئاكىلىرىڭنىڭ يېنىغا بېرىپ قاراپ باق ،ئاكىلىرىڭ ۋە چارۋا-مالالر ياخشى تۇرۇۋېتىپتىمۇ؟ —
دېدى .بۇ يۈسۈپكە نىسبەتەن قىلىشنى خااليدىغان كۆڭۈللۈك بىر ۋەزىپە ئەمەس ئىدى .شۇنداقتىمۇ ئۇ
ئاتىسىنىڭ سۆزىنى ئاڭالپ ،يولغا چىقىدۇ .ئۇ يولدىن ئېزىپ قېلىپ ناھايىتى ئۇزۇندا ئاكىلىرى
تۇرۇۋاتقان شەكەمگە يېقىن جايغا كېلىدۇ .ئۇ ئاكىلىرىنى ئۇ يەردىن تاپالمايدۇ .ئۇ بۇ يەردە بىر ئادەمنى
ئۇچرىتىپ قالىدۇ ،ئۇ ئادەم يۈسۈپتىن كىمنى ئىزدەۋاتقانلىقىنى سورايدۇ.
—

مەن ئاكىلىرىمنى ئىزدەۋاتىمەن — ،دەيدۇ يۈسۈپ — ،سىز بىلەمسىز ،ئۇالر نەدىدۇ؟

—

شۇنداق — ،دەپ جاۋاب بېرىدۇ ئۇ ئادەم —،مەن ئۇالرنىڭ دوتانغا بارماقچى ئىكەنلىكىنى

ئاڭالپ قالغانىدىم.
شۇنىڭ بىلەن ،يۈسۈپ دوتانغا قاراپ ماڭىدۇ .ئۇزۇن ئۆتمەي ،يۈسۈپ ئاكىلىرىنىڭ قوي پادىلىرىنى
كۆرىدۇ.
ئۇنىڭ ئاكىلىرىمۇ يۈسۈپنى كۆرىدۇ .ئۇالر ئۇنىڭ ئاال تونىنى كىيىپ كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ
ئۇالرنىڭ يۈسۈپكە بولغان ئۆچمەنلىكى تېخىمۇ تۇتۇپ كېتىدۇ.
—

ھا! ھا! — دەپ كۈلۈشىدۇ ئۇالر — ،قاراڭالر كىم كەلدى-ھە! ھېلىقى چۈش پادىشاھى

كەپتۇ! بىز ئۇنى ئۆلتۈرۈۋېتەيلى .ئاندىن ئۇنىڭ جەسىتىنى بىر قۇدۇققا تاشلىۋېتەيلى — ،دەيدۇ ئۇالر.
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—

بولىدۇ — ،دېدى ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى بىرى — ،بىز ئۇنىڭ چۈشلىرىنىڭ ئەمەلگە ئاشقىنىنى

بىر كۆرەيلى.
روبېندىن باشقا ھەممىسى ئۇنى ئۆلتۈرۈۋېتىشنى قولالۋاتاتتى .روبېن ناھايىتى قورقۇپ كەتتى.
ئاتىسى چوقۇم ئۇنىڭدىن مەسھۇلىيەت سۈرۈشتۈرەتتى .چۈنكى ،ئۇ بالىالرنىڭ چوڭىدە .شۇنىڭ بىلەن ئۇ
ئىنىلىرىغا:
— بىز ئۇنى ئۆلتۈرسەك بولمايدۇ ،بىز ئۇنى تىرىك پېتى قۇدۇقنىڭ ئىچىگە تاشلىۋېتەيلى ،ئۇ
بەرىبىر قېچىپ چىقالمايدۇ — ،دېدى.
ئۇ كۆڭلىدە « :باشقىالرنىڭ ھەممىسى كەتكەندە ،ئاندىن مەن قايتىپ كېلىپ ،ئۇنى قۇتقۇزۇپ
چىقىرىپ ،دادامنىڭ يېنىغا ئاپىرىمەن» دەپ ئوياليتتى.
— بولىدۇ — ،دېيىشتى ئاكىلىرى ،يۈسۈپ قۇدۇقنىڭ ئىچىدە چوقۇم ئۆلۈپ كېتىدۇ .شۇنداق
بولسا ،ئۇالرنىڭ ئۆز قولى بىلەن ئۆلتۈرۈشىنىڭ ھاجىتى يوقتە.
روبېن نېمە دېگەن ئاجىز-ھە! ئۇ نېمە ئۈچۈن يۈسۈپنى قېرىنداشلىرىنىڭ قارا قولىدىن قۇتقۇزۇپ
چىقمايدۇ؟

يۈسۈپ قۇدۇقنىڭ ئىچىدە
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» 52- 53 :31

يۈسۈپنىڭ ئاكىلىرىنىڭ بۇ رەزىل پىالنىدىن خەۋىرى يوق ئىدى .ئۇ ئاكىلىرى تەرەپكە قاراپ داۋاملىق
مېڭىۋەردى .مۇشۇ ۋاقىتتا ،ئاكىلىرى تۇيۇقسىز ئۇنىڭغا قاراپ ئېتىلىپ كېلىپ ،ئۇنىڭ ئاال تونىنى
سالدۇرۇۋېلىپ ،ئۇنى بىر قۇدۇقنىڭ ئىچىگە تاشلىۋەتتى .ئۇالر ئۇنىڭ قۇدۇقنىڭ ئىچىدە ئۆلۈپ كېتىشىنى
ئارزۇ قىالتتى.
بىچارە يۈسۈپ! ئۇ ئۈنلۈك ئاۋازدا ۋارقىراپ ،ئۇالردىن ئۆزىنى قۇتقۇزۇپ چىقىرىۋېلىشىنى ئۆتۈندى.
بىراق ،بۇنىڭ ئازراقمۇ پايدىسى بولمىدى .ئۇالر ئۇنىڭ ۋارقىرىغان ئاۋازىنى ئاڭالپ تۇرۇپمۇ ھېچ ئىش
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بولمىغاندەك ئولتۇرۇشۇپ ،ئۆزلىرىنىڭ تامىقىنى بەخىرامان يېيىشىۋەردى.
ئۇالر نېمە ئۈچۈن ب ۇنداق قىلىدۇ؟ ئۇالر يۈسۈپنىڭ قېرىنداشلىرى ،ھەممىسىال ياقۇپنىڭ ئوغۇللىرى
تۇرسا ،ئۇنىڭ ئۈستىگە پەرۋەردىگار تاللىغان خەلق كەلگۈسىدە ئۇالرنىڭ ئىچىدىن چىقىدۇ ئەمەسمۇ؟
شۇنداق تۇرۇقلۇق ئۇالر نېمىشقا مۇشۇنداق ئىشنى قىلىدۇ؟ چۈنكى ،ئۇالرنىڭ ئىنىسى يۈسۈپ
پەرۋەردىگارنى سۆيەتتى .پەرۋەردىگارمۇ يۈسۈپنى تالالپ ،ئۇنى باشقىالردىن ئۈستۈن قىلغان ئىدى.
بىراق ،مەيلى يۈسۈپنىڭ ئاكىلىرى ئۇنىڭغا نىسبەتەن ھەرقانداق رەزىل پىالنالردا بولسۇن،
پەرۋەردىگار ھەرگىزمۇ يۈسۈپنىڭ قۇدۇقنىڭ ئىچىدە ئۆلۈپ كېتىشىگە يول قويمايدۇ .چۈنكى ،ئۇ
كەلگۈسىدە ئاتىسى ۋە ئاكىلىرىنى قۇتقۇزۇپ چىقىدۇ!
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يۈسۈپنىڭ سېتىۋېتىلىشى
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» 32- 52 :31

ئاكىلىرى تاماق يەۋاتقان ۋاقىتتا ،بىر توپ ئىسمائىل قەبىلىسىدىن بولغان سودىگەرلەر كارۋىنىنىڭ
بۇ يەردىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقانلىقىنى كۆردى .ئۇالر مىسىرغا قاراپ كېتىۋاتاتتى .ئۇالرنىڭ تۆگىلىرىگە خۇش
پۇراقلىق دۇرا -دەرمان ،مەلھەم ۋە مۇرمەككىلەر ئارتىلغانىدى.
تۇيۇقسىز ،يەھۇدانىڭ كاللىسىغا بىر ئوي كېلىپ قالدى.
— ئەگەر بىز يۈسۈپنى ئۆلتۈرۋەتسەك — ،دېدى ئۇ — ،بىزگە نېمە پايدىسى بار؟ ئەگەر بىز ئۇنى
ئىسمائىلالرغا سېتىۋەتسەك ،ئۇند اقتا بىزنىڭ ئۆز قولىمىز بىلەن ئۆلتۈرۈشىمىزنىڭ ھاجىتى قالمايدۇ،
ئۇنىمۇ كۆزىمىزدىن يوقىتىمىز ئەمەسمۇ — ،دېدى.
ئۇنىڭ بارلىق قېرىنداشلىرى ئۇنىڭ سۆزىنى قولالشتى .ئۇالر قۇدۇقنىڭ بېشىغا كېلىپ ،قۇدۇقنىڭ
ئىچىگە بىر ئارغامچىنى ساڭگىلىتىپ ،يۈسۈپكە ئۇنى تۇتۇپ چىقىشنى بۇيرۇدى ھەم ئۇنى تارتىپ
چىقىرۋالدى .قاپ-قاراڭغۇ قۇدۇقتىن چىققان يۈسۈپ بەك خۇشال بولۇپ كەتكەن بولغىيتى-ھە؟ يۈسۈپ
بەلكىم ئاكىلىرىم نىيىتىدىن يانغان ئوخشايدۇ ،ئەمدى ئۇالر ماڭا قەست قىلمايدۇ ،دەپ ئويالپ قالغان
بولۇشى مۇمكىن.
بىراق ،ئەمەلىيەت ئۇنىڭ ئويلىغىنىدەك بولمىدى! ئۇنى تېخىمۇ ھەيران قالدۇرغىنى ،ئۇالر ئۇنى
سودىگارلەرنىڭ ئالدىغا ئېلىپ بېرىپ ،بىر ھازا باھا تاالشقاندىن كېيىن ،ئۇنى سودىگارلەرگە  52كۈمۈش
تەڭگىگە سېتىۋەتتى.
يۈسۈپ ھازىر بۇ سودىگارلەرگە تەۋە بولۇپ كەتكەنىدى .ئۇالر ئۇنى باغلىغان پېتى مىسىرغا ئېلىپ
كەلدى.
يۈسۈپنى كۆزدىن يوقاتقان ئاكىلىرى ناھايىتى خۇشال بولۇشۇپ كەتكەنىدى .ئەلۋەتتە ،ئۇالر
ئۆزلىرىنىڭ بۇ قىلمىشلىرى ئارقىلىق يۈسۈپنىڭ چۈشلىرىنىڭ ئەمەلگە ئاشىدىغانلىقىنى ئەسال بىلمەيتتى.
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يۈسۈپنىڭ قېرىنداشلىرى يۈسۈپنى سودىگەرلەرگە سېتىۋەتكەندە ،روبېن نەق مەيداندا يوق ئىدى.
كېيىن ،ئۇنىڭ قېرىنداشلىرى يەنە قوي باققىلى كەتكەندە ،ئۇ قۇدۇقنىڭ يېنىغا كېلىپ يۈسۈپنى
قۇتقۇزۇپ چىقارماقچى بولىدۇ.
بىراق ،نېمە دېگەن قورقۇنچلۇق-ھە! يۈسۈپ ئۇ يەردە يوق تۇراتتى ....قۇدۇق بوش تۇراتتى!
قېرىنداشلىرى ئۇنىڭغا يۈسۈپنىڭ سېتىلىپ ،مىسىرغا ئەكىتىلگەنلىكىنى ئېيتتى.
— سېتىۋېتىلدى؟ مىسىرغا ئەكەتتى؟ مەن دادامغا نېمە دەپ جاۋاب بېرىمەن؟ — دەپ يىغالپ كەتتى
روبېن كۆڭلى يېرىم بولغان ھالدا.
شۇنداق ،ئۇالر بۇ نۇقتىنى ئويالپ باقمىغانىدى .ئۇالر دادىسىغا نېمە دەيدۇ؟ ئۇالر دادىسىنى ئالداپ،
يۈسۈپنى ياۋايى ھايۋان يەپ كېتىپتۇ ،دېمەكچى بولۇشتى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر بىر ئۆچكىنى ئۆلتۈرۈپ،
يۈسۈپنىڭ ئاال تونىنى قانغا مىلەپ ،چاكاردىن بىرنى چاقىرىپ كېلىپ ،ئۇنىڭغا بۇ قان يۇقى كىيىمنى
ئېلىپ ياقۇپنىڭ يېنىغا ئاپىرىشنى ،ئۇنىڭدىن بۇ كىيىمنىڭ يۈسۈپنىڭمۇ ئەمەسمۇ دەپ سوراپ بېقىشىنى
بۇيرۇدى.
چاكار ئۇالرنىڭ دادىسى ياقۇپنىڭ ئالدىغا كېلىپ ،قانغا بويالغان كىيىمنى ئۇنىڭغا كۆرسىتىپ:
— بىز بۇ كىيىمنى تېپىۋالدۇق ،بۇ سىزنىڭ ئوغلىڭىز يۈسۈپنىڭ كىيىمىمۇ؟ — دەپ سورايدۇ.
ياقۇپ بۇ تونۇش كىيىمگە قاراپ قېتىپ قالىدۇ .شۇنداق ،بۇ يۈسۈپنىڭ كىيىمى ،ئۆزى ئۇنىڭغا
ئېلىپ بەرگەن كىيىمغۇ! ھازىر ،بۇ كىيىم يىرتىلىپتۇ ،قانغا بويىلىپتۇ .يۈسۈپ! ئۇنىڭ ئەڭ ياخشى
كۆرىدىغان ئوغلى! چوقۇم ياۋايى ھايۋانالرنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچراپتۇ!
ئۇ ئۈن سېلىپ يىغالپ:
— بۇ يۈسۈپنىڭ كىيىمى! ياۋايى ھايۋانالر ئۇنىڭ كىيىمىنى يىرتىۋېتىپتۇ! — دەپ توۋالپ يىغالپ
كەتتى.
ياقۇپ بۇ زەربىدىن يىقىلىپ قالدى .يۈسۈپ ئۆلدى! ئۇ ئەمدى يۈسۈپنى زادىال كۆرەلمەيدۇ .بارلىق
خۇشاللىقنىڭ ھەممىسى يۈسۈپنىڭ ئۆلۈمى بىلەن يوقاپ كەتتى .ئۇ ئۆزىنىڭ كىيىمىنى يىرتىپ ،ماتا
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ئارتىپ ،يۈسۈپ ئۈچۈن ئۇزۇنغىچە ھازا تۇتتى.
ئۇنىڭ پەرزەنتلىرى گەرچە كۆڭلىدە يۈسۈپنىڭ ئۆلگەنلىكىدىن ئوغرىلىقچە خوش بولغان بولسىمۇ،
دادىسىغا تەسەللى بېرىپ باقتى .بىراق ،ياقۇپ ھېچقانداق تەسەللىنى قوبۇل قىلمىدى .ئۇ:
—

مەن تاكى ئۆلگۈچە ئوغلۇمغا ھازا تۇتىمەن — ،دېدى.

يۈسۈپ مىسىردا
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» 2- 1 :39— 32 :31

يۈسۈپ مىسىرغا ئېلىپ كېتىلىۋاتقاندا ،ناھايىتى يالغۇزلۇق ھېس قىلىپ ،قاتتىق ئازابالندى .ئەجەبا
بۇ ئۇنىڭ ئاشۇ كۆرگەن چۈشلىرىنىڭ نەتىجىسىمىدۇ؟ شۇنداق ،بۇ خۇدا ئۇنىڭغا تەييارلىغان يول ئىدى.
گەرچە ھەممە ئادەم يۈسۈپتىن كېچىپ كەتكەن بولسىمۇ ،بىراق پەرۋەردىگار ئۇنى ئۇنتۇپ قالغىنى
يوق ،پەرۋەردىگار يۈسۈپ مىسىرغا بارغاندىن كېيىن ،بىر ياخشى خوجايىننىڭ قۇلى بولۇپ سېتىلىشىغا
كاپالەتلىك قىلغانىدى .ئىسمائىلالر يۈسۈپنى پوتىفارغا سېتىپ بەردى .ئۇ ياساۋۇلالرنىڭ سەركەردىسى
بولۇپ ،پادىشاھنىڭ ئىچكى ئىشالر ئەمەلدارى ئىدى.
باينىڭ ئوغلى يۈسۈپ ،ھازىر بىر قۇلغا ئايلىنىپ قالغانىدى .ئۇ قۇلالرنىڭ ئېغىر ئىشلىرىنى قىالتتى.
بىراق ،پەرۋەردىگار ئۇنىڭغا بەخت ئاتا قىلىپ ،ئۇ قىلغان ھەر بىر ئىشنى بەرىكەتلىدى.
يۈسۈپنىڭ خوجايىنى بۇ يېڭى كەلگەن ياش قۇلنىڭ ئىنتايىن ياخشى ،سادىق ،سەمىمىي ۋە ئىشچان
چاكار ئىكەنلىكىگە دىققەت قىلدى .ئۇ ئۆزىگە تاپشۇرۇلغان ھەممە ئىشالرنى ئىنتايىن ياخشى قىلىۋاتاتتى.
شۇنىڭ بىلەن ،خوجايىن ئۇنى ئائىلىنىڭ غوجىدارى قىلىپ قويدى .پەرۋەردىگار يۈسۈپنىڭ سەۋەبىدىن
پوتىفارنىڭ ئائىلىسىگە بەخت ئاتا قىلىۋاتاتتى .شۇڭا پوتى فار بارلىق ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى يۈسۈپنىڭ
باشقۇرۇشى ئۈچۈن بەردى .ئۇ ئۆزىنىڭ يېگەن تامىقىدىن باشقا ھېچقانداق ئىشنىڭ قانداق
بولۇۋاتقانلىقىنى بىلمەيتتى.
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يۈسۈپ زىنداندا
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» 53- 1 :39

يۈسۈپ پوتىفارنىڭ ئائىلىسىدە بىر مەزگىل ئىشلىدى.
بىر كۈنى ،پوتىفارنىڭ رەزىل ئايالى يۈسۈپنى ئازدۇرۇپ ،ئۇنى چوڭ بىر گۇناھقا باشلىماقچى بولىدۇ.
ئۇ ئۆزىنىڭ ئېرىدىن يوشۇرۇن ھالدا يۈسۈپ بىلەن بىللە گۇناھ ئۆتكۈزۈش نىيىتىدە بولىدۇ .بىراق،
يۈسۈپ بولسا ،ئۇنىڭ بۇ رەزىللىكلىكىگە شېرىك بولۇشنى خالىمايدۇ .يۈسۈپ:
— خوجايىن ماڭا چوڭ مەسئۇلىيەتنى تاپشۇردى .ئۇنىڭدىن باشقا ،بۇ ئائىلىدە مەندىن چوڭى يوق.
ئۇ ئۆزىنىڭ بارلىقىنى ماڭا تاپشۇرغان .مەن ئۇنى ئالدىسام بولمايدۇ .ئۇنداق قىلسام چوڭ گۇناھ
ئۆتكۈزىمەن ،خۇدانىڭ ئالدىدىمۇ گۇناھ قىلىمەن — ،دېدى.
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بۇ رەزىل ئايال يۈسۈپنىڭ سەمىمىي ،ياخشى ئادەم ئىكەنلىكىنى ،ئۇنىڭ پەرۋەردىگار خۇداغا ئىبادەت
قىلىدىغانلىقىنى ھەم ئۇنىڭ پەرۋەردىگار خۇداغا بويسۇنۇشنى تالاليدىغانلىقىنى بىلگەن بولسىمۇ ،يەنىال
ئۆزىنىڭ يامان نىيىتىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئىستىكىدە بولۇپ ،يۈسۈپنى قويۇپ بەرگۈسى كەلمىدى.
يۈسۈپ گۇناھ ئۆتكۈز ۈشنى خالىمىغاندا ،ئۇ يۈسۈپنى گۇناھ ئۆتكۈزۈشكە مەجبۇرالپ باقتى.
بىر كۈنى ،بۇ ئايال يۈسۈپ بىلەن بىر ئۆيدە يالغۇز قالدى .ئۇ پۇرسەتنى غەنىيمەت بىلىپ يۈسۈپنىڭ
كىيىمىنى تۇتۇۋېلىپ ،قويۇۋېتىشكە ئۇنىمىدى .بىراق ،يۈسۈپ كىيىمنى ئۇنىڭ قولىدا قالدۇرۇپ قېچىپ
چىقىپ كەتتى .بۇنىڭ بىلەن ،بۇ ئايال ناھايىتى قورقۇپ كەتتى .ئەگەر ئەتراپتىكى چاكارالر ئۇنىڭ
يۈسۈپنىڭ كىيىمىنى تۇتۇپ تۇرغانلىقىنى كۆرۈپ قالسا ،نېمە دەپ ئويالپ قاالر؟ شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ
يۈسۈپكە قەست قىلىشنى ئويلىدى .ئۇ ۋارقىراپ -جارقىراشقا باشلىدى .باشقىالر كىرىپ ،ئۇنىڭدىن نېمە
ئىش بولغانلىقىنى سورىغاندا ،ئۇ يۈسۈپنى قارالشقا باشلىدى.
— ھېلىقى قۇل — ،دېدى ئۇ — ،مېنىڭ يولدىشىم بىزنىڭ ئۆيگە ئېلىپ كەلگەن چاكار ،مېنىڭ
نومۇسۇمغا تەگمەكچى بولغانىدى ،مەن ۋارقىرىشىم بىلەنال ،ئۇ قېچىپ چىقىپ كەتتى .بۇ كىيىم ئۇنىڭ
كىيىمى.
ئۇ پوتىفارغىمۇ ئوخشاش يالغان گەپ قىلدى .پوتىفار قاتتىق غەزەپلىنىپ ،يۈسۈپنى تۇتۇپ ،زىندانغا
سولىتىۋەتتى.
بۇ نېمە دېگەن ئادالەتسىزلىك-ھە! گەرچە يۈسۈپ ناھەقچىلىككە ئۇچرىسىمۇ ،بۇ ئۇنىڭ گۇناھ
قىلغىنىدىن كۆپ ئەۋزەل ئىدى .پوتىفارنىڭ يۈسۈپنى ئۆلتۈرۈۋېتىشنى ئويلىمىغانلىقىنىڭ ئۆزىال بىر
مۆجىزە ئىدى .پەرۋەردىگار ئۇنىڭ يۈسۈپنى ئۆلتۈرۈشىگە يول قويمىغانىدى.
دەسلەپتە ،يۈسۈپ زىنداننىڭ ئىچىدە كۆپ ئازابالرنى تارتتى .قارىماققا ئۇنىڭ چۈشىنىڭ ئەمەلگە
ئېشىشى مۇمكىن ئەمەستەك ئىدى .بىراق ،پەرۋەردىگار ئۇنى ئۇنتۇپ قالمىدى .يۈسۈپ ئازابالنغاندا،
پەرۋەردىگار ئۇنىڭغا رەھىم قىالتتى .ئۇنىڭ يۈسۈپنى بۇنداق نومۇسقا قويۇشى ،ئۇنىڭ كېيىنكى ئورنىغا
تەييارلىق قىلدۇرۇش ئۈچۈن ئىدى.
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بىلەن ،ئۇ يۈسۈپكە دىققەت قىلىشقا باشلىدى .ئۇ يۈسۈپنىڭ باشقا مەھبۇسالرغا ئوخشىمايدىغانلىقىنى
بايقىدى .شۇنىڭ بىلەن ئۇ زىنداندىكى بارلىق مەھبۇسالرنىڭ ھەممىسىنى يۈسۈپنىڭ باشقۇرۇشىغا
تاپشۇرۇپ بەردى .كېيىن ،يەنە زىنداندىكى بارلىق ئىشالرنى ئۇنىڭ باشقۇرۇشىغا تاپشۇردى .چۈنكى ،ئۇ
پەرۋەردىگارنىڭ ئۇنىڭ بىلەن بىللە ئىكەنلىكىنى ئېنىق ھېس قىلغانىدى.
گەرچە يۈسۈپنىڭ تۇرمۇشى بۇرۇنقىدىن ياخشى بولۇپ قالغان بولسىمۇ ،لېكىن ئۇ يەنىال ئىستىقبالى
بولمىغان بىر مەھبۇس ئىدى .ئۇنىڭ بىردىنبىر تەسەللىسى پەرۋەردىگارنىڭ ئۇنىڭ بىلەن بىللە بولۇشى
ئىدى .پەرۋەردىگارنىڭ يۈسۈپنى زىنداندىن ئېلىپ چىقىدىغان قۇدرىتى بار ئىدى.
بىراق ،پەرۋەردىگار ئۇنى قانداق قىلىپ زىنداندىن چىقىرىۋېتەر؟

باش ساقىي بىلەن باش ناۋاي
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» - 22باب

بىر كۈنى ،ئويلىمىغان ئىشتىن بىرى يۈز بەردى .ئوردىنىڭ ئىككى ئەمەلدارى زىندانغا تاشالندى.
ئۇالر پادىشاھنىڭ باش ساقىيسى بىلەن باش ناۋىيى ئىدى .ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى بىرى مىسىر پادىشاھنىڭ
ئالدىدا خاتالىق ئۆتكۈزۈپ قويغاچقا ،ئۇالرنىڭ ھەر ئىككىلىسى زىندانغا تەڭال سوالندى .ئۇالرنىڭ
قايسىنىڭ گۇناھ ئۆتكۈزگەنلىكى تەكشۈرۈپ ئېنىقالنغىچە ،ئۇالر زىنداندا يېتىشى كېرەك ئىدى.
يۈسۈپ دائىم ئۇالر بىلەن پاراڭلىشىپ تۇراتتى .ئۇالر ئاستا-ئاستا يۈسۈپكە ئىشىنىشكە باشلىدى .بىر
كۈنى ئەتىگىنى ،يۈسۈپ ئۇالرنىڭ ئالدىغا كەلگەندە ،ئۇالرنىڭ ھەر ئىككىلىسىنىڭ قاپىقىنىڭ ساڭگىالپ
كەتكەنلىكىگە دىققەت قىلدى .يۈسۈپ ئۇالردىن نېمە ئۈچۈن بۇنداق قايغۇرۇپ ئولتۇرۇپ كەتكەنلىكىنى
سورىدى .ئۇالر ئۇنىڭغا:
— بىر ھەر ئىككىلىمىز چۈش كۆرۈپتۇق .بۇغۇ ھەيران قاالرلىق ئەمەس ،بىراق ،بىزنىڭ چۈشىمىزنى
يېشىپ بېرىدىغان ئادەم يوق — ،دېدى.
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ئەمدى ،يۈسۈپنىڭ پەرۋەردىگار توغرىسىدا ئۇالرغا سۆزلەپ بېرىدىغان ۋاقتى كەلگەنىدى .ئۇ ئۇالرغا:
— پەقەت پەرۋەردىگار ال سىلەرنىڭ چۈشۈڭالرنى يېشىپ بېرەلەيدۇ .سىلەر چۈشۈڭالرنى ماڭا دەپ
بېرىڭالر — ،دېدى.
باش ساقىي ئۆزىنىڭ چۈشىنى سۆزلەپ بېرىشكە باشاليدۇ:
— چۈشۈمدە ئالدىمدا بىر تۈپ ئۈزۈم كۆچىتىنىڭ تۇرغانلىقىنى كۆردۈم .كۆچەتتە ئۈچ تال نوتا شاخ
بولۇپ ،كۆچەت بىخ چىقىرىش بىلەن بىلەنال چېچەكلەپ ،مېۋە پىشتى .قولۇمدا پادىشاھنىڭ شاراب جامى
بولۇپ ،مەن ئۈزۈملەرنى ئۈزۈپ ،شىرنىسىنى جامغا سىقىپ ،جامنى پادىشاھقا سۇندۇم.
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پەرۋەردىگار بۇ چۈشنىڭ مەنىسىنى يۈسۈپكە ئېيتىپ بېرىدۇ .يۈسۈپ باش ساقىيغا مۇنداق دېدى:
— ئۈچ نوتا شاخ — ئۈچ كۈننى كۆرسىتىدۇ .ئۈچ كۈن ئىچىدە ،پىرەۋىن سىزنى زىنداندىن
چىقىرىپ ،سىزگە ئەسلى مەنسىپىڭىزنى بېرىدىكەن .سىز پادىشاھقا بۇرۇن باش ساقىي بولغان
ۋاقتىڭىزدىكىدەك يەنە پادىشاھقا شاراب تۇتىدىكەنسىز.
باش ساقىي ناھايىتى خوش بولۇپ كەتتى! چۈنكى ،ئۇ ئۈچ كۈندىن كېيىن ،قايتىدىن ئەركىنلىككە
ئېرىشىدىغان بولدى ئەمەسمۇ؟
— سىزنىڭ ھەممە ئىشلىرىڭىز ئوڭۇشلۇق بولغان ۋاقىتتا ،مېنى ئەسلەپ قويۇڭ ،بوالمدۇ؟ — دەپ
ئۆتۈنىدۇ يۈسۈپ ئۇنىڭدىن — ،سىز پىرەۋىنگە مېنىڭ گۇناھسىز ئىكەنلىكىمنى دەپ قويۇڭ ،بوالمدۇ؟
مەن باشقىالر تەرىپىدىن دادامنىڭ يېنىدىن ناھەق بۇ يەرگە ئېلىپ كېلىنىپ ،سېتىۋېتىگەنمەن .بۇ
يەردىمۇ مەن مېنى زىندانغا تاشلىغۇدەك ھېچقانداق يامان ئىش قىلمىدىم .سىز مېنى ئۇنتۇپ قالماڭ،
بوالمدۇ؟
باش ناۋاي يۈسۈپنىڭ باش ساقىينىڭ چۈشىگە تەبىر بەرگىنىنى كۆرۈپ ،بۇ تەبىرنىڭ ئادەمنىڭ
كۆڭلىنى ناھايىتى خوش قىلىدىغانلىقىنى ھېس قىلىپ ،ئۆزىنىڭ چۈشىنى ئۇنىڭغا ئېيتىپ بەردى:
— مېنىڭ چۈشۈمدە بېشىمدا ئۈچ سېۋەتتە نان بارمىش .ئەڭ ئۈستىدىكى سېۋەتتە پادىشاھ يەيدىغان
ھەر خىل ئۇندىن پىشۇرۇلغان نازۇنېمەتلەر بارمىش .لېكىن ،ئۇالرنى ئۇچارقاناتالر يەۋاتقۇدەكمىش.
بىراق ،ئۇ باش ناۋايغا ئاۋالقىغا پۈتۈنلەي ئوخشىمايدىغان سۆزلەرنى قىلدى « :ئۈچ سېۋەت
ئوخشاشال ئۈچ كۈنگە

ۋەكىللىك قىلىدۇ .ئۈچ كۈن ئىچىدە ،سىزنىڭ كاللىڭىز ئېلىنىدىكەن.

جەسىتىڭىز دەرەخقە ئېسىلىدىكەن .سىزنىڭ تېنىڭىزنى ئۇچارقاناتالر يەيدىكەن» دەپ تەبىر بېرىلدى
ئۇنىڭ چۈشىگە.
ئۈچ كۈندىن كېيىن ،پىرەۋىننىڭ تۇغۇلغان كۈنى بولدى .ئۇ ۋەزىرلىرىگە چوڭ زىياپەت بەردى .ئۇ
كۈنى يۈسۈپنىڭ ئېيتقان سۆزى ئەمەلگە ئاشتى .پادىشاھ باش ساقىينىڭ مەنسىپىنى ئەسلىگە كەلتۈردى.
باش ناۋاينى بولسا دارغا ئاستى.
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بىراق ،باش ساقىي يۈسۈپنى ئۇنتۇپ قالدى .ئۇ ئۆزىنىڭ خۇشاللىقى بىلەن ئۆزىنىڭ بەرگەن
ۋەدىسىنى ئۇنتۇپ قالغانىدى.
ئادەمنى خۇشال قىلىدىغىنى شۇكى ،يۈسۈپنىڭ ھاياتى باش ساقىينىڭ رەھىمدىللىكىگە باغلىنىشلىق
ئەمەس ئىدى .باش ساقىي يۈسۈپنى ئۇنتۇپ قالغان بىلەن پەرۋەردىگار ئۇنى ھەرگىزمۇ ئۇنتۇپ قالمايدۇ.
ئۇ ئۆزىنىڭ بەلگىلىگەن ۋاقىت  -سائىتى بويىچە ئۇنى قۇتقۇزۇپ چىقىرىدۇ .يۈسۈپ چوقۇم يەنە ئىككى
يىلنى ساقلىشى كېرەك ئىدى .ئاشۇ ۋاقىت كەلگەندە ،ھەممە ئىشتا ئۆزگىرىش بولىدۇ.
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پىرەۋىننىڭ چۈشى
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» 29- 1 :21
ئىككى يىلدىن كېيىنكى مەلۇم بىر كۈندە ،پىرەۋىننىڭ ئوردىسىدا چوڭ بىر قااليمىقانچىلىق يۈز
بېرىدۇ .پادىشاھ بىر كېچىدە ئىككى قېتىم چۈش كۆرگەن بولۇپ ،بۇ ئىككى چۈش بىر -بىرىگە
ئوخشىشىپ كېتەتتى .بۇ سەۋەبتىن ھەممە ئادەم بۇ ئىككى چۈشنىڭ ناھايىتى مۇھىم مەنىسى بارلىقىغا
ئىشىنەتتى.
پىرەۋىن ناھايىتى بىئارام بولىدۇ .ئۇنىڭ بۇ ئىككى چۈشىنىڭ مەنىسىنى بىلگۈسى كېلەتتى .شۇنىڭ
ئۈچۈن ،ئۇ بارلىق تەبىرچىلەر ۋە دانىشمەنلەرنى ئوردىغا يىغىدۇ .بىراق ،ھېچكىم بۇ چۈشكە تەبىر
بېرەلمەيدۇ.
بۇنىڭ بىلەن ،باش ساقىي ھېلىقى كۈنى ئەتىگەندە زىنداندا باش ناۋاي بىلەن قىلىشقان گەپلەرنى
ئېسىگە ئالىدۇ .يۈ سۈپ بۇرۇن ئۇالرغا ئۇالر كۆرگەن غەلىتە چۈشنى يېشىپ بەرگەنىدى .ئو ،بەلكىم
يۈسۈپ پادىشاھنىڭ بۇ چۈشىگە تەبىر بېرىشى مۇمكىن ،دەپ ئوياليدۇ .باش ساقىي پىرەۋىننىڭ ئالدىغا
كېلىپ ،ئېھتىرام بىلەن ،بۇرۇن ئۆزى زىندانغا كىرىپ قالغاندا ،يۈسۈپنىڭ ئۇنىڭ چۈشىگە قانداق تەدبىر
بەرگەنلىكىنى ئېيتىپ بېرىدۇ.
بۇنىڭ بىلەن پىرەۋىن دەرھال يۈسۈپنى زىنداندىن ئېلىپ چىقىشنى بۇيرۇيدۇ.
يۈسۈپنىڭ ساقاللىرى چۈشۈرۈلۈپ ،كىيىملىرى ئالماشتۇرۇلۈپ ،پىرەۋىننىڭ يېنىغا ئېلىپ چىقىلىدۇ.
پىرەۋىن يۈسۈپكە:
— تۈنۈگۈن كېچە مەن ئىككى چۈش كۆرۈپتىمەن .بىراق ،ھېچكىم بۇ چۈشنىڭ مەنىسىنى ماڭا
ئېيتىپ بېرەلمىدى .بىراق ،مەن ئاڭلىسام ،سەن چۈشكە تەبىر بىرەلەيدىكەنسەن ،راستمۇ؟
يۈسۈپ بېشىنى چايقايدۇ:
— مەن ئۆزۈم بۇنداق قىاللمايمەن — دەيدۇ ئۇ — ،پەقەت پەرۋەردىگارال كەلگۈسىدە نېمە ئىش
يۈز بېرىدىغانلىقىنى بىلىدۇ .ئۇ مەن ئارقىلىق سىزگە بۇ چۈشنىڭ جاۋابىنى بېرىدۇ .سىز ماڭا ئالدى
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بىلەن كۆرگەن چۈشىڭىزنى دەپ بېرىڭ.
شۇنىڭ بىلەن ،پىرەۋىن يۈسۈپكە چۈشىنى ئېيتىپ بېرىدۇ.

— چۈشۈمدە مەن نىل دەرياسىنىڭ بويىدا تۇرۇپتىمىشمەن .يەتتە تۇياق ساغالم ھەم سېمىز كاال
دەريادىن چىقىپ ،قىرغاقتىكى قومۇشلۇقتا ئوتالۋاتاتتى .ئارقىدىن يەنە يەتتە تۇياق سەت قوتۇر ۋە ئاۋاق
كاال دەريادىن چىقتى .مەن بۇرۇن مىسىردا بۇنداق قورقۇنچلۇق كالىنى كۆرۈپ باقمىغانىدىم .بۇ قوتۇر
كالىالر ھېلىقى سېمىز كالىالرنى يەۋەتتى .لېكىن ،يەنىال بۇرۇنقىدەك سەت ئىدىكى ،سېمىز كالىالرنى
يەۋەتكەندەك تۇرمايتتى .بۇ چاغدا ،مەن ئويغىنىپ كەتتىم .كەينىدىن ،يەنە بىر چۈش كۆرۈپتىمەن.
چۈشۈمدە بىر تۈپ بۇغداي يەتتە دانا تولۇق ۋە يېتىلگەن باشاق چىقاردى .كەينىدىن ،يەنە يەتتە دانە
ئىسسىق شامالدىن سولىشىپ كەتكەن ئاجىز ۋە پۇچەك باشاق چىقاردى .بۇ دانسىز باشاقالر ھېلىقى تولۇق
يېتىلگەن باشاقالرنى يۇتۇۋەتتى .مەن بۇ چۈشنى تەدبىرچىلەرگە ئېيتىپ بەرگەنىدىم .لېكىن ھېچكىم
تەبىر
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يۈسۈپ بۇ چۈشنى ناھايىتى ئەستايىدىللىق بىلەن ئاڭاليدۇ .ئاندىن پىرەۋىنگە مۇنداق دەيدۇ:
— بۇ ئىككى چۈشنىڭ مەنىسى ئەمەلىيەتتە بىر .پەرۋەردىگار سىزگە ئوخشاش ئىككى چۈشنى
كۆرسىتىپتۇ .پەرۋەردىگار بۇ ئارقىلىق سىزگە كەلگۈسىدە يۈز بېرىدىغان ئىشالرنى ئېيتىپ بەرمەكچى.
يەتتە سېمىز كاال بىلەن يەتتە تولغان باشاقنىڭ مەنىسى ئوخشاش ،ئۇالر يەتتە باياشاتچىلىق يىلغا
ۋەكىللىك قىلىدۇ .يەتتە دانا قوتۇر كا ال ۋە يەتتە پۇچەك باشاق بولسا يەتتە يىلغا ۋەكىللىك قىلىدۇ.

بىراق ،بۇ يىلالردا باشاقالر پۇچەك بولۇپ ،قاتتىق قەھەتچىلىك بولىدۇ .پەرۋەردىگار سىزگە،
مىسىرنىڭ ھەممە يېرىدە يەتتە يىل باياشاتچىلىق يىلالرنىڭ بولىدىغانلىقىنى ،ئاندىن يەنە يەتتە يىل
مىسلى كۆرۈلۈپ باقمىغان قەھەتچىلىكنىڭ بولىدىغانلىقىنى ،بۇ يىلالردا ھەتتا ئالدىنقى يەتتە يىلدا
بولغان باياشاتچىلىقالر ئەستىن كۆتۈرۈلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپتۇ .پادىشاھنىڭ بۇ ئىككى چۈشنى
كۆرۈشى ،پەرۋەردىگارنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى بىلەن بولغان .ھەم بۇ ئىشالر پات ئارىدا يۈز بېرىدۇ.
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— شۇنىڭ ئۈچۈن ،سىز ئاقىل ئادەمدىن بىرنى تاللىشىڭىز كېرەك .ئۇ بۇ يەتتە باياشاتچىلىق يىل
ئىچىدە ،كېيىن كېلىدىغان يەتتە قەھەتچىلىك يىلالردا پۇقراالرنىڭ ئاچ قالماسلىقى ئۈچۈن ،ئاشلىقنى
زاپاس ساقلىشى كېرەك — ،دەيدۇ يۈسۈپ يەنە ئۇنىڭغا.
پىرەۋىن بىلەن ئۇنىڭ ۋەزىرلىرى يۈسۈپنىڭ پىرەۋىننىڭ چۈشىگە بەرگەن تەبىرنى ئاڭلىدى .يۈسۈپ
بۇ چۈشلەرنىڭ تەبىرىنى ئېيتىپ بەرگەندىن كېيىن ،پادىشاھ:
—

بىز نەدىنمۇ سىزگە ئوخشايدىغان بىر ئاقىل ئادەمنى تاپااليمىز؟ـــــ دەيدۇ.

—

مۇمكىن ئەمەس — ،دەيدۇ ۋەزىرلەرمۇ بۇنى ئېتىراپ قىلىپ — ،بىز ھېچقانداق يەردىن

يۈسۈپكە ئوخشاش بۇنداق ئاقىل ئادەمنى تاپااليمىز.
شۇنىڭ بىلەن ،پادىشاھ يۈسۈپكە:
— سەن مېنىڭ ئوردامنى باشقۇرساڭ بولىدۇ .مېنىڭ پۈتۈن خەلقىممۇ سېنىڭ ئەمرىڭگە بويسۇنىدۇ.
پەقەت مېنىڭ ھوقۇقۇمال سەندىن يۇقىرى ئورۇندا تۇرىدۇ — ،دەيدۇ.
ئاندىن ،پىرەۋىن قولىد ىكى ئۈزۈكنى چىقىرىپ ،يۈسۈپنىڭ قولىغا سېلىپ قويىدۇ ھەم ئۇنىڭغا
كەندىر رەختتىن توقۇلغان ئېسىل تون كىيدۈرۈپ ،بوينىغا ئالتۇن زەنجىر ئېسىپ قويىدۇ .ئۇ يەنە
يۈسۈپنى پادىشاھنىڭ ھارۋىسىغا ئوخشاپ قالىدىغان ناھايىتى چىرايلىق بولغان ھارۋىغا ئولتۇرغۇزدى.
ھارۋىنىڭ ئالدىدا ،بىر چاكار« :يول ئېچىڭالر» دەپ جار سېلىپ ماڭىدۇ.
شۇنىڭ بىلەن ،يۈسۈپ مىسىرنىڭ ۋەزىرىگە ئايالندى .ئۇ پادىشاھنىڭ ئاستىدا ،پۈتۈن خەلقنىڭ
ئۈستىدە تۇراتتى .يۈسۈپ بۇرۇن ئاكىلىرى تەرىپىدىن سېتىۋېتىلدى ،قۇل بولدى ھەم زىنداندا ياتتى.
پەرۋەردىگار بۇ ئىشالرنىڭ ھەم مىسىنى ئاجايىپ مۆجىزىلىك ئورۇنالشتۇرغان ئىدى .پەرۋەردىگار ئۇنى
نېمە دېگەن ئەتىۋارلىغان-ھە!
پىرەۋىن ئۇنىڭغا مىسىرچە ئىسىمدىن بىرنى قويۇپ ،ئۇنى زافانات – پانېئاھ دەپ ئاتىدى .بۇ
ئىسىمنىڭ مەنىسى بولسا «دۇنيانىڭ قۇتقۇزغۇچىسى» دېگەنلىك بوالتتى.
ھازىر يۈسۈپ مىس ىردىكى ۋەزىپىسىنى ئورۇنداشقا باشلىدى ھەم بۇ ئىشنى پەرۋەردىگار ئاتا قىلغان
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ئەقىل-پاراسەت بىلەن قىلدى .ئۇ مىسىرنىڭ ھەممە يېرىنى ئايلىنىپ چىقتى .ئۇ كىشىلەرگە ئارتۇق
ئاشلىقنى ئەكېلىشنى بۇيرۇدى .ئۇ ئاشلىق ساقاليدىغان نۇرغۇن ئامبارالرنى ياساتتى .يەتتە يىللىق
باياشاتچىلىق ئۆتۈپ كەتتى .بارلىق ئاشلىق ئامبارلىرى تولۇپ بولغانىدى .يۈسۈپ بارلىق مىسىر
پۇقرالىرىغا يېتىدىغان ئاشلىقنى توپلىۋالغان ئىدى.

يۈسۈپنىڭ ئاكىلىرىنىڭ
مىسىرغا كېلىشى
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» 12 :23- 1 :25

يەتتە باياشاتچىلىق يىل ئۆتۈپ كېتىپ ،ئاچارلىق يىلالر يېتىپ كەلدى.
بۇ قېتىم پەقەت مىسىردىال ئاچارچىلىق بولۇپ قالماستىن ،يەنە باشقا دۆلەتلەردىمۇ ئاچارچىلىق يۈز
بەرگەن ئىدى .شۇڭا ،قانان رايۇنىدىمۇ ئاشلىق قالمىغانىدى.
ئەتراپتىكى ھەرقايسى جايالردىن كىشىلەر ئاشلىق سېتىۋېلىش ئۈچۈن مىسىرغا كېلىپ ،يۈسۈپتىن
ئاشلىق سېتىۋېلىشاتتى .ياقۇپ ئوغۇللىرىغا مۇنداق دېدى:
— مېنىڭ ئاڭلىشىمچە مىسىردا ئاشلىق بار ئىكەن .سىلەر شۇ يەرگە بېرىپ ئازراق ئاشلىق سېتىۋېلىپ
كېلىڭالر.
شۇنىڭ بىلەن ،ياقۇپنىڭ ئون ئوغلى مىسىرغا ئاشلىق سېتىۋېلىشقا ماڭدى .بىراق ،ياقۇپ يۈسۈپنىڭ
ئىنىسى بىنيامىننى ئاكىلىرى بىلەن بىللە مىسىرغا ئەۋەتمىدى .چۈنكى ،ئۇ بىنيامىننىڭ يۈسۈپكە ئوخشاش
خەتەرگە يولۇقۇشىدىن قورقاتتى.
يۈسۈپنىڭ ئاكىلىرى مىسىرغا يېتىپ كەلگەندىن كېيىن ،يۈسۈپنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كىرىلدى.
يۈسۈپنىڭ ئون قېرىنداشلىرىنىڭ ھەممىسى باشلىرىنى ئېگىشىپ ،يۈسۈپكە تەزىم قىلىشتى .يۈسۈپ
ئۇالرنى دەرھال تونۇۋالدى .ئۇنىڭ ئالدىدا تۇرغان بۇ كىشىلەر بۇرۇن يۈسۈپنى قۇدۇققا تاشلىۋېتىشكەن،
كېيىن ئۇنى قۇدۇقتىن چىقىرىۋېلىپ ،يەنە ئىسمائىلالرغا سېتىۋەتكەن ئاكىلىرى ئىدى.
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بىراق ،يۈسۈپ ئۇالردىن ئۆچ ئېلىشنى ئويلىمىدى .بۇ ھەرگىزمۇ خۇدانىڭ ئۇنى مىسىرغا باشالپ
كېلىشتىكى مەقسىتى ئەمەس ئىدى .خۇدانىڭ يۈسۈپنى مىسىرغا باشالپ كېلىشىدە باشقىچە مەقسىتى بار.
پەرۋەردىگار يۈسۈپ ئارقىلىق ئۆزى تاللىغان خەلقنى ئاچلىقتىن قۇتقۇزۇشنى پىالنلىغان ئىدى.
بىراق ،يۈسۈپ ئاكىلىرىنىڭ قەلبىدە ئۆزىگە نىسبەتەن بۇرۇنقىدەك كۈچلۈك ئۆچمەنلىكنىڭ بار-
يوقلىقىنى بىلگۈسى كەلدى .ئۇالرنىڭ دادىسىغا نىسبەتەن قانچىلىك مېھىر-مۇھەببىتى باردۇ؟ ئۇالر
ئۆزلىرىنىڭ گۇناھلىرىغا توۋا قىلغانمىدۇ؟ يۈسۈپ ئۇالرنى قاتتىق تەلەپپۇز بىلەن سوراق قىلىش ئارقىلىق
سىناپ باقماقچى بولدى.
— سىلەر نەدىن كەلدىڭالر؟ — دەپ سورىدى يۈسۈپ ئۇالردىن.
يۈسۈپنىڭ ئاكىلىرىغا تونۇشلۇق بەرگۈسى يوق ئىدى .شۇڭا ،ئۇ مىسىرچە سۆزلىدى .باشقىالر ئۇنىڭ
سۆزلىرىنى ئاكىلىرىغا تەرجىمە قىلىپ بەردى.
—

بىز قاناندىن كەلدۇق ،بۇ يەردىن ئاشلىق سېتىۋالماقچى — ،دېيىشتى ئۇالر.

—

يالغان — ،دېدى يۈسۈپ — ،سىلەر جاسۇس ،مەملىكىتىمىزنىڭ ئاجىز يەرلىرىنى چارلىغىلى

كەلدىڭالر ،بۇ سىلەرنىڭ بۇ يەرنى بېسىۋېلىشىڭالرغا پايدىلىق.
—

جانابلىرى ،ئۇنداق ئەمەس — ،دېدى ئۇالر — ،بىز ھەقىقەتەن ئاشلىق سېتىۋېلىشقا

كەلدۇق .بىز ئەسلىدە ئون ئىككى قېرىنداش ئىدۇق .ئەڭ كىچىك ئىنىمىز دادامنىڭ يېنىدا .يەنە بىرى
ئاللىقاچان ئۆلۈپ كەتكەن.
بىراق ،يۈسۈپ ئۇالرنى جاسۇس دەپ چىڭ تۇرۇۋالدى.
— سىلەر ماڭا ئۆزۈڭالرنىڭ كىم ئىكەنلىكىنى ئىسپاتالپ بېرىشىڭالر كېرەك .سىلەرنىڭ
دېگىنىڭالرنىڭ ھەممىسى يالغان .سىلەرنىڭ ئىچىڭالردىكى بىرسى چوقۇم قايتىپ بېرىپ ،ئەڭ كىچىك
ئىنىڭالرنى بۇ يەرگە ئېلىپ كېلىشى كېرەك .سىلەر كىمنىڭ بېرىشىنى ئۆزۈڭالر قارار قىلىڭالر — ،دېدى
يۈسۈپ ئۇالرغا.
يۈسۈپ ئالدى بىلەن ئۇالرنى زىندانغا سوالپ ،ئۈچ كۈن تۇتۇپ تۇردى.
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ئۈچىنچى كۈنى ،ئۇالر يۈسۈپنىڭ ئالدىغا كەلتۈرۈلدى .بۇ قېتىم ،يۈسۈپ تەلەپپۇزىنى خېلى سىلىق
قىلىپ سۆزلىدى.
ئۇ ئاكىلىرىغا:
— مەن خۇداغا ئىخالسمەن ئادەممەن ،شۇڭا مېنىڭ سىلەرگە زىيانكەشلىك قىلغۇم يوق .سىلەرنىڭ
ئىچىڭالردىكى بىرىڭالر بۇ يەردە قالساڭالر ،قالغانلىرىڭالر ئاشلىقنى ئېلىپ قايتساڭالر بولىدۇ .سىلەرنىڭ
ئەڭ كىچىك ئىنىڭالر بۇ يەرگە كەلگىچە ،مەن ئۇنى تۇتۇپ تۇرىمەن — ،دېدى.
ئۇالر ئۆزئارا بىر-بىرىگە قارىشىپال قالدى .ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى بىرسى بۇ يەردە قېلىپ،
قالغانلىرىنىڭ ھەممىسى قايتىپ كەتتى .ئۇالرنىڭ دادىسى ئوغۇللىرىنىڭ ئىچىدىكى بىرسىنىڭ قايتىپ
كېلەلمىگەنلىكىنى ،ئۇنىڭ ئۈستىگە بىنيامىنن ىڭ چوقۇم مىسىرغا بېرىشى كېرەكلىكىنى ئاڭلىسا ،ئۇ نېمە
بولۇپ كېتەر؟ ئۇنىڭ كۆڭلى چوقۇم يېرىم بولىدۇ.
ئۇالر بىر-بىرىگە:
— بىزنىڭچە بىز ئىنىمىز يۈسۈپكە يامانلىق قىلغانلىقىمىز ئۈچۈن ،ھازىرقىدەك جازالىنىۋاتىمىز— ،
دېدى.
— مەن سىلەرگە دېمىگەنمىدىم؟ — دېدى روبېن ئۇالرغا — ،مەن سىلەرگە ئۇنىڭغا زىيانكەشلىك
قىلمايلى ،دېگەن ئىدىمغۇ؟ بىراق ،سىلەر مېنىڭ سۆزۈمنى ئاڭالشنى خالىمىدىڭالر.
ئۇالر يۈسۈپنىڭ ئۇالرنىڭ دېيىشىۋاتقان سۆزلەرنىڭ ھەممىسىنى ئاڭالپ چۈشىنەلەيدىغانلىقىنى
بىلمىدى .يۈسۈپ ئۇالرنىڭ ھەر بىر ئېغىز سۆزلىرىنى ئاڭالپ چۈشىنەلەيتتى .يۈسۈپ ئۇالرنىڭ ئەينى
ۋاقىتتا ئۇنىڭغا قانداق رەھىمسىزلەرچە مۇئامىلە قىلغانلىقىنى ئېسىگە ئېلىشقا باشلىدى .ئۇنىڭ ئەينى
چاغالردىكى ئىشالرنى ئەسلەپ ،يۈرىكى ئازابلىنىپ ،كۆزلىرىدىن ياشالر ئېقىپ چۈشۈشكە باشلىدى .ئۇ
دەرھال ئۇالرغا كەينىنى قىلىپ تۇرۇۋالدى .ئۇنىڭ ئاكىلىرىغا كۆزلىرىدىكى ياشنى كۆرسەتكۈسى يوق
ئىدى .ئۇالر ئىلگىرى نېمىدېگەن رەزىل ئادەملەر ئىدى-ھە!
بىراق ،يۈسۈپ ئەمدىلىكتە ئاكىلىرىنىڭ توۋا قىلغانلىقىنى كۆردى .ئۇالر ئۆزگەرگەنىدى .يۈسۈپنىڭ
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ئۇالرنىڭ دادىسى ئىسرائىلنى ۋە ئىنىسى بىنيامىننى ياخشى كۆرىدىغان كۆرمەيدىغانلىقىنى بىلگۈسى
كەلدى .ئۇ ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى شىمۇننى تالالپ ،مۇنداق دېدى:
— بۇ ئادەم بۇ يەردە قالسۇن ،باشقىلىرىڭالرنىڭ ھەممىسى قايتساڭالر بولىدۇ — ،دېدى.
ئاندىن يۈسۈپ ئۇالرنىڭ خورجۇنلىرىنى ئاشلىق بىلەن تولدۇرۇپ بېرىپ ،ئۇالرنى يولغا سېلىپ
قويدى .ئۇ چاكىرىغا ئۇالر ئاشلىق ئېلىش ئۈچۈن بەرگەن پۇلنى ئاستاغىنا ئۇالرنىڭ خۇرجۇنلىرىنىڭ
ئىچىگە سېلىپ قويۇشنى بۇيرۇدى .ئۇ ئۆزىنىڭ قېرىنداشلىرىنىڭ پۇلىنى ئېلىشنى خالىمىدى.
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شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر ھېچنېمىدىن خەۋەرسىز ھالدا ئازاب ئىچىدە بۇ يەردىن ئايرىلدى.
سەپەر ئۈستىدە ،ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى بىرسى خۇرجۇنى ئاچقاندا ،خۇرجۇننىڭ ئېغىزىدا ئۇالرنىڭ
ئاشلىق ئېلىش ئۈچۈن تۆلىگەن پۇللىرىنىڭ تۇرغانلىقىنى كۆردى .ئۇ ئىنتايىن ھەيران قالدى .بۇ
كۈمۈشلەر نېمە ئۈچۈن بۇ يەردە تۇرىدۇ؟ ئەمدى مىسىرنىڭ ۋەزىرى ئۇالرنى ئوغرى ئوخشايدۇ ،دەپ ئويالپ
قالىدىغان بولدى-دە! باال –قازا كەلسە قوش كەپتۇ دېگەن مانا شۇدە! شۇنىڭ بىلەن ئۇ خۇدا بىزنى
قايتا-قايتا جازاالۋاتىدۇ ،دەپ ئويالپ قالدى .قېرىنداشالرنىڭ ھەممىسى ئۆيگە قايتىپ كېلىپ،
ئۆزلىرىنىڭ ئاشلىق ئۈچۈن تۆلىگەن پۇللىرىنىڭ ھەممىسىنىڭ خۇرجۇننىڭ ئىچىدە ئۆز پېتى تۇرغانلىقىنى
كۆرۈپ ،تېخىمۇ ھەيران قالدى.
ياقۇپنىڭ ئوغۇللىرى مىسىردىكى ئاجايىپ ئىشالرنى يەنى مىسىرنىڭ باش ۋەزىرىنىڭ ئۇالرنى
جاسۇس ،دەپ ئەيىبلىگىنىنى ،ئۇالرنى ئۈچ كۈن زىنداندا تۇتۇپ تۇرغانلىقىنى ،ئۇالرنى قانداق قويۇپ
بەرگەنلىكىنى ،قانداق قىلىپ شىمۇننى ئېلىپ قالغانلىقىنى ،ئۇنى تاكى بىنيامىن مىسىرغا بارغىچە بولغان
ئارىلىقتا تۇتۇپ تۇرىدىغانلىقىنى ئۇنىڭغا دەپ بەردى .بۇنىڭ بىلەن ياقۇپ قاتتىق چۆچۈپ كەتتى.
ياقۇپ بىنيامىننىڭ ئۇالر بىلەن بىللە بېرىشىغا ئۇنداق ئاسانلىقچە ئۇنىمايتتى .ياقۇپ ئۇالرغا:
— مەن ئاللىقاچان يۈسۈپنى يىتتۈرۈپ قويدۇم .يەنە شىمۇنمۇ بار .ئەمدى سىلەر بىنيامىننى
ئاپارماقچى بولۇۋاتامسىلەر؟ مېنىڭ ئوغۇللىرىمنىڭ ھەممىسى ئېلىپ كېتىلسە ،مەن بۇنداق ئىشالرغا
بەرداشلىق بېرەلمەيمەن — ،دېدى.
روبېن جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېدى:
— دادا ،ئەگەر مەن بىني امىننى سىزنىڭ ئالدىڭىزغا ئېلىپ كېلەلمىسەم ،مېنىڭ ئىككى باالمنى
قانداق بىرتەرەپ قىلسىڭىز بولۇۋېرىدۇ .مەن ئۇنىڭ ھالىدىن ياخشى خەۋەر ئالىمەن .ئۇنىڭغا ھېچقانداق
ئىش بولمايدۇ.
ياقۇپنىڭ بۇ ئىشقا ماقۇل دېگۈسى يوق ئىدى .ئۇ:
— بىنيامىن چوقۇم ئۆيدە تۇرۇشى كېرەك .ئەگەر ئۇنىڭغا بىرەر ئىش بولىدىغان بولسا ،مېنىڭ
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كۆڭلۈم يېرىم بولۇپ ،ئۆلۈپ كېتىمەن — ،دېدى.
بىر مەزگىل ئۆتكەندىن كېيىن ،ئۇالرنىڭ مىسىردىن ئەكەلگەن ئاشلىقى تۈگەپ كېتەي دەپ
قالغانىدى .ياقۇپ ئوغۇللىرىغا:
—

سىلەر مىسىرغا بېرىپ ئاشلىق سېتىۋېلىشىڭالر كېرەك — ،دېدى.

بىراق ،ئۇنىڭ ئوغۇللىرى مىسىرغا بېرىشكە جۈرئەت قىاللمىدى .يەھۇدا:
— ئەگەر بىنيامىن بىز بىلەن بىللە بارمايدىكەن ،بىزنىڭ ئۆيدە قالغىنىمىز ياخشى .مىسىر
ۋەزىرىنىڭ ئېيتىشىچە ،ئەگەر بىز ئىنىمىز بىنيامىننى ئۇ يەرگە ئېلىپ بارمىساق ،بىز ئاشلىق
سېتىۋااللمايدىكەنمىز.
بۇ سۆزلەرنى ئاڭلىغان ياقۇپنىڭ كۆڭلى ناھايىتى يېرىم بولدى.
— سىلەر نېمە ئۈچۈن ئۇ ئادەمگە سىلەرنىڭ يەنە بىر ئىنىڭالرنىڭ بارلىقىنى ئېيتقان ئىدىڭالر؟ —
دەپ ئاغرىندى ئۇ.
يەھۇدا دادىسىغا ئۇنىڭ كۆڭلىنى كۆتۈرىدىغان بەزى سۆزلەرنى قىلىپ ،ئۇنىڭغا تەسەللى بەردى:
— دادا ،بىنيامىننى ماڭا تاپشۇرۇپ بېرىڭ .مەن ئۇنىڭغا كېپىل بوالي .ئەگەر بىرەرسى ئۇنىڭغا
زىيانكەشلىك قىلماقچى بولىدىكەن ،مەن ئۆزۈمنىڭ ھاياتىمنى تىكىپ قويۇپ ئۇنى قوغدايمەن .ئەگەر
مەن ئۇنى سىزنىڭ ئالدىڭىزغا ئېلىپ كېلەلمەيدىغان بولسام ،مەن ئالدىڭىزدا مەڭگۈ گۇناھكار بولۇپ
كېتەي — ،دېدى.
شۇنىڭ بىلەن ياقۇپ ئۇالرغا:
— سىلەر مىسىرغا بېرىڭالر ،سىلەر ھېلىقى ئادەمگە ئازراق سوۋغات ئېلىۋېلىڭالر .يەنە ئىككى ھەسسە
كۆمۈش ئېلىۋېلىڭالر .ئۇالر بەلكىم خاتالىشىپ قېلىپ ،كۈمۈشلەرنىڭ سىلەرنىڭ خۇرجۇنلىرىڭالرغا
سېلىپ قويغان بولۇشى مۇمكىن .سىلەر بىنيامىننى ئۆزۈڭالر بىللە ئېلىپ بارساڭالر بولىدۇ .ھەممىگە
قادىر خۇدا سىلەرگە رەھىم قىلغاي .پەرۋەردىگار شىمۇن ۋە بىنيامىننى ساق-ساالمەت قىلغاي .خۇدا
قىلغان ئىشالرنىڭ ھەممىسى مۇكەممەلدۇر — ،دېدى.
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يەھۇدانىڭ كاپالىتى
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» 12 :22 - 12 :23

ئاكا-ئۇكا قېرىنداشالر دەرھال يۈك-تاقلىرىنى تەييارالپ ،قايتىدىن مىسىر تەرەپكە قاراپ ماڭدى.
يۈسۈپ ئۇالرنىڭ بىنيامىننى ئېلىپ كەلگەنلىكىنى كۆرۈپ ،ئۇالرنى زىياپەت بىلەن كۈتۈۋېلىش ئۈچۈن،
چاكارلىرىغا ئۇالرنى ئۆزىنىڭ

ئۆيىگە ئېلىپ كىرىشىنى بۇيرۇدى .ئۇنىڭ قېرىنداشلىرى بۇ سۆزنى

ئاڭالپ ،ھەيرانلىقتىن چۆچۈپ كەتتى .ئۇالر ئالدىنقى قېتىم ئۆزلىرىنىڭ پۇللىرىنىڭ خۇرجۇننىڭ ئىچىدە
قالغانلىق سەۋەبىدىن ،ئەمدى زىندانغا تاشلىنىمىز ،دەپ ئويلىغانىدى.
ئۇالر يۈسۈپنىڭ غوجىدارىدىن ئۆتۈندى.
— بىز ئالدىنقى قېتىم كەلگەندە ،بىز ئالغان ئاشلىقنىڭ پۇلىنى تۆلىگەنىدۇق ،بىراق كېيىن نېمە
بولغانلىقىنى بىلمەيال قالدۇق ،بىز تۆلىگەن پۇلالر يەنە خالتىنىڭ ئىچىدە تۇرۇپتۇ .بىز بۇ قېتىم ئىككى
ھەسسە پۇلنى ئېلىپ كەلدۇق.
غوجىدار ئۇالرغا تەسەللى بېرىپ مۇنداق دەيدۇ:
— قورقمىساڭالرمۇ بولىدۇ ،مەن سىلەر ئالدىن قى قېتىم تاپشۇرغان پۇلنى تاپشۇرۇپ ئالغانىدىم.
سىلەرنىڭ خالتاڭالرغا كىرىپ قالغان پۇل بولسا ،خۇدا سىلەرگە ئاتا قىلغان پۇل.
ئاندىن كېيىن ،ئۇ شىموننى ئۇالرنىڭ ئالدىغا باشالپ كەلدى ،ئۇنى كۆرۈپ ئۇالر خاتىرجەم بولۇپ
قالدى .بىراق ،ئۇالر شۇنچە باش قاتۇرسىمۇ ،بۇ ئىشالرنىڭ تېگىگە يېتەلمىدى.
يۈسۈپ ئاخىرى ئۆيىگە كىردى .ئۇنىڭ قېرىنداشلىرى ئۇنىڭغا قاراپ باش ئېگىپ تەزىم قىلىپ،
ئۇنىڭغا سوۋغاتالرنى بېرىشتى.
يۈسۈپ ئۇالردىن تىنچلىق سورىدى ھەم ئۇالرنىڭ دادىسىنىڭ ساغالملىق ئەھۋالىنى سورىدى.
— سىزنىڭ چاكىرىڭىز يەنى بىزنىڭ داد ىمىز ناھايىتى ساغالم ،ئۇ تېخى ھايات — ،دەپ جاۋاب
بەردى ئۇالر تىزلىنىپ تەزىم قىلغان ھالدا.
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يۈسۈپ بىنيامىننى كۆرۈپ:
— بۇ سىلەرنىڭ ئەڭ كىچىك ئىنىڭالرمۇ؟ — دەپ سورىدى ئاكىلىرىدىن .ھەم بىنيامىنغا قاراپ— :
كىچىك ئوغۇل ،خۇدا سىزگە مېھىر -شەپقەت قىلسۇن — ،دېدى.
بۇ ۋاقىتتا ،يۈسۈپ كۆز ياشلىرىنى تۇتالماي ،دەرھال يان تەرەپتىكى ئۆيگە كىرىپ كېتىپ ،يىغالپ
كەتتى .ئۇ ئۆزىنىڭ ئۆتمۈشى ئۈچۈن ئازابلىنىپ يىغاليتتى ھەم خۇدانىڭ ھازىرقىدەك بەخت ئاتا
قىلغانلىقى ئۈچۈن خۇشال بولۇپ ۋە شۈكرى قىلىپ يىغاليتتى .ئازراق ۋاقىت ئۆتكەندىن كېيىن ،ئۇ
ئۆزىنىڭ كەيپىياتىنى تەڭشىۋېلىپ يۈز-كۆزلىرىنى يۇيۇپ ،ئۆزىنىڭ قېرىنداشلىرىنىڭ ئالدىغا قايتىپ
كىردى.

— ھازىر تاماق تارتىلسۇن — ،دەپ بۇيرۇدى ئۇ چاكارلىرىغا .يۈسۈپنىڭ چاكارلىرى ئۈچ ئۈستەل
تاماق تەييارلىدى .بۇ تاماقالرنىڭ بىر ئۈستىلىنى يۈسۈپكە ،بىر ئۈستىلىنى مىسىرلىقالرغا ،يەنە بىر
ئۈستىلىنى يۈسۈپنىڭ قېرىنداشلىرىغا تەييارالنغانىدى .يۈسۈپ ئۇالرنى چوڭ كىچىكلىك تەرتىپى بويىچە
ئولتۇرغۇزدى .ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ چوڭى تۆردە ،ئۇنىڭ يېنىدا ئىككىنچىسى ئۆلتۈردى.
كېيىنكىلىرىمۇ ئۆز تەرتىپى بويىچە ئولتۇرغۇزۇلدى .ئاكا – ئۇكا قېرىنداشالر بۇنىڭدىن ناھايىتى ھەيران
قالدى .يۈسۈپ بۇ ئاكا-ئۇكىالرنىڭ قايسىسىنىڭ چوڭ قايسىسىنىڭ كىچىك ئىكەنلىكىنى قانداق
بىلىدىغاندۇ؟ يەنە بىر ئىش ئۇالرنى تېخىمۇ ھەيران قالدۇردى .بىنيامىننىڭ ئالدىغا قويۇلغان تاماق
بىلەن شاراب باشقا قېرىنداشالرنىڭكىدىن بەش ھەسسە كۆپ ئىدى.
يۈسۈپ ئۇالرغا قاراپ ،ئۇالرنىڭ ئىنكاسىنى كۆزەتتى .ئۇالر بۇرۇنقىغا ئوخشاش ئۇكىسىنىڭ ئۆزلىرىگە
قارىغاندا كۆپرەك نەرسىگە ئېرىشكەنلىكىدىن ھەسەت قىالمدۇ-قىلمامدۇ؟ ھازىر ئۇالر بىنيامىننى
ئۆزلىرىدىن كۆپ نەرسىگە ئېرىشتى ،دەپ ھەسەت قىالمدۇ؟ نەپرەتلىنەمدۇ؟ ياق ،قارىغاندا ھېچكىم بۇ
ئىشالرغا دىققەت قىلغاندەك ئەمەس ،ئەكسىچە ئۇالر بىنيامىن ئۈچۈن خۇشال بولۇشۇۋاتاتتى.
ئاكىلىرى پۈتۈنلەي ئۆزگەرگەنىدى .بىراق ،يۈسۈپ تېخىچە ئاكىلىرىنىڭ راستتىنال ئۆزگەرگەن ياكى
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ئۆزگەرمىگەنلىكىگە ئىشەنچ قىاللمىدى .ئۇالر راستتىنال شەخسىيەتچىلىكنى تاشلىغانمىدۇ؟

يۈسۈپ

ئۇالرنى يەنە سىناپ بېقىشنى ئويلىدى .ئۇ چاكارلىرىغا ئۇالرنىڭ خۇرجۇنلىرىغا ئاشلىق قاچىالپ
بېرىشنى ،ئاندىن ئۇنىڭ ئۈستىگە پۇل قويۇپ قويۇشنى بۇيرۇدى .يۈسۈپ يەنە ئۇالرغا ئۆزىنىڭ كۈمۈش
جامىنى بىنيامىننىڭ خالتىسىدا سېلىپ قويۇشنى بۇيرۇدى.
چاكارالر يۈسۈپنىڭ دېگىنى بويىچە قىلدى .سەھەردە ،قېرىنداشالر يۈسۈپنىڭ ئۆيىدىن ئايرىلىپ
يولغا چىقتى .ئۇالر خۇشاللىققا چۆمۈشكەن ئىدى .ئۇالر ئىلگىرى باشقىچە ئىش بولۇپ قاالمدىكىن ،دەپ
ئەنسىرىگەنىدى .بىراق ،ھازىر بارلىق ئىشالر ئۇتۇقلۇق بولۇۋاتاتتى .بۇ ۋەزىر ئۇالرغا نېمە دېگەن
مېھىر-شەپقەتلىك–ھە! ئۇالر بۇ ئىشالرنى دادىسىغا ئېيتىپ بېرىش ئۈچۈن ،ئالدىراپ ئۆيگە قاراپ يول
ئالدى.
ئۇالر تېخى يىراققا بارماستىنال ،يۈسۈپ چاكارلىرىغا مۇنداق دەپ بۇيرۇدى:
— ئۇ كىشىلەرنى قوغالپ بېرىپ ،ئۇالرغا ‹ئەجەبا بىزنىڭ خوجايىنىمىز سىلەرگە ياخشى مۇئامىلە
قىلمىدىمۇ؟ سىلەر نېمە ئۈچۈن بۇنداق ئىشالرنى قىلىسىلەر؟ سىلەر نېمە ئۈچۈن مېنىڭ خوجايىنىمنىڭ
كۆمۈش جامىنى ئوغرىالپ ماڭدىڭالر؟ ئۇنىڭ كۆمۈش جامى بىردەمدىال يوقاپ كەتتى› دەڭالر — ،دېدى.
چاكار يۈسۈپنىڭ يېنىدىن چىقىپ ،ئۇنىڭ قېرىنداشلىرىنىڭ كەينىدىن قوغالپ يېتىشىۋالدى.
يۈسۈپنىڭ قېرىنداشلىرى ئۇنىڭ قوغالپ كەلگەنلىكىدىن ناھايىتى ھەيران قالدى ھەم چاكارنىڭ سۆزىنى
تىترەپ تۇرۇپ ئاڭاليدۇ.
ئوغرىلىق؟ ئۇالر خوجايىنىنىڭ كۆمۈش جامىنى ئوغرىالپتۇمۇ؟
— ياق — ،دەيدۇ ئۇالر — ،بۇ مۇمكىن ئەمەس .بىز ئالدىنقى قېتىم خالتىمىزنىڭ ئىچىدە كۆمۈش
تەڭگىلەرنى بايقىغان ئىدۇق .ھەم ئۇ پۇلالر ياندۇرۇپ كېلىپ ،سىزگە بەرگەن .ھازىر قاداق قىلىپ يەنە
ئوغرىلىق قىلغۇدەكمىز؟ بىزنىڭ خالتىمىزنى ئاختۇرۇپ بېقىڭ .مەيلى كىمنىڭ خالتىسىنىڭ ئىچىدە بۇ
كۆمۈش جامنى تېپىۋالسىڭىز ،شۇ ئادەمگە ئۆلۈم جازاسى بەرسەڭلەر بولىدۇ ،باشقا ئادەملەرنىڭ ھەممىسى
قۇل بواليلى.
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— ئۇنداق قىلىشنىڭ ھاجىتى يوق — ،دەيدۇ چاكار — ،كىمنىڭ خۇرجۇنىدىن بۇ كۆمۈش جامنى
بايقاپ قالسام ،شۇ ئادەم قۇل بولۇپ قالىدۇ .قالغانلىرىڭالرنىڭ ھەممىسى گۇناھسىز قارىلىپ ،قايتساڭالر
بولىدۇ.
ئاندىن ئۇ ھەر بىر ئادەمنىڭ خالتىسىنى ئاقتۇرۇشقا باشاليدۇ .ئۇ ئۇالرنىڭ يېشىنىڭ چوڭ-
كىچىكلىك تەرتىپى بىلەن ئاختۇرىدۇ .روبېن ،شىمون ....،ئۇ تەرتىپ بويىچە ئاختۇرىدۇ .چاكار ئۇ
كۆمۈش جامنى تاپالمايدۇ .ئۇ باشقىالرنىڭ خۇرجۇنىدىن ئەلۋەتتە تاپالمايدۇ-دە! بىنيامىننىڭ
خۇرجۇنىنى ئاقتۇرۇشقا نۆۋەت كېلىدۇ .ئۇنىڭ خالتىسىنىڭ ئاغزى ئېچىلىدۇ .تۇيۇقسىز ،جىرىڭلىغان بىر
ئاۋاز ئاڭلىنىدۇ.
كۆمۈش جام ئاشلىقنىڭ ئۈستىدە تۇراتتى! ئۇالر ئەمدى نېمىمۇ دېيەلىسۇن؟ ھازىر ئۇالرنىڭ بىنيامىن
ۋە ئاتىسى ياقۇپنى قانچىلىك ياخشى كۆرەلەيدىغانلىقىنى سىنايدىغان ۋاقىت ئىدى .ئۇالر ئۈچۈن ئەڭ
ئاددىي ئۇسۇل بىنيامىننى چاكار بىلەن بىللە ماڭغۇزۇش .ئۆزلىرى بولسا ھېچقانداق ئىش يۈز
بەرمىگەندەك ئۆز ئۆيلىرىگە قايتىپ كېتىش ئىدى .ئەگەر بىرقانچە يىل ئىلگىرى بولغان بولسا ،ئۇالر
چوقۇم شۇنداق قىلغان بوالتتى .بىراق ،ئادەمنى خۇشال قىلىدىغىنى ،ئۇالر ئۇنداق قىلمىدى.
ئۇالر خۇرجۇنلىرىنى ئىشەكلەرنىڭ ئۈستىگە ئارتىپ ،بىنامىن ۋە چاكار بىلەن بىللە شەھەرگە قايتىپ
كېلىدۇ .يەھۇدا ئەڭ ئالدىدا ماڭىدۇ .چۈنكى ،ئۇ بىنيامىنغا كېپىللىك قىلماقچى بولىدۇ .قالغانلىرىمۇ
ئۇنىڭغا يېقىندىن ئەگىشىپ ماڭىدۇ.
ئۇالر يۈسۈپنىڭ ئۆيىگە كېلىپ ،ئۇنىڭغا يەنە بىر قېتىم تەزىم قىلىدۇ.
يۈسۈپ مۇنداق دەيدۇ:
— سىلەر نېمە ئۈچۈن مېنىڭ كۆمۈش جامىمنى ئوغرىاليسىلەر؟ ئەجەبا سىلەر بىزنىڭ بۇ ئىشنى
بايقاپ قېلىشىمىزنى ئويلىمىغانمىدىڭالر؟
شۇنىڭ بىلەن ،يەھۇدا مۇنداق دەپ جاۋاب بېرىدۇ:
— بىز نېمىمۇ دېيەلەيتۇق؟ بىز قانداق قىلىپ ئۆزىمىزنىڭ گۇناھسىز ئىكەنلىكىمىزنى
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ئىسپاتلىيااليمىز؟ بۇ خۇدانىڭ بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزغا بەرگەن جازاسى .بىز ھەممىمىز سىزنىڭ قۇلىڭىز
بولۇشنى خااليمىز.
— مەن بۇنداق قىاللمايمەن — ،دەيدۇ يۈسۈپ — ،كۆمۈش جام كىمنىڭ خۇرجۇنىدىن تېپىلغان
بولسا ،شۇ ئادەم مېنىڭ قولۇم بولىدۇ .سىلەر قالغانلىرىڭالرغا كەلسەك ،ئەمدى خاتىرجەم ئۆيۈڭالرغا
قايتساڭالر بولىدۇ.
بىراق ،يەھۇدا يۈسۈپنىڭ يېنىغا يېقىنالپ كېلىپ — :جاناپلىرى — ،دەيدۇ ئۇ — ،مېنىڭ سىزگە
بىرنەچچە ئېغىز گەپ قىلىشىمگە رۇخسەت قىلىڭ .خاپا بولماڭ ،سىز پىرەۋىندەك چوڭ ھوقۇققا ئىگە.
سىز بىزدىن دادام ۋە قېرىنداشلىرىمنىڭ بار -يوقلىقىنى سورىغان ۋاقتىڭىزدا ،بىز دادىمىزنىڭ
ئاللىقاچان ياشىنىپ قالغانلىقىنى يەنە بىر كىچىك ئۇكىمىزنىڭ بارلىقىنى ئېيتقانىدۇق .سىز بىزگە بىز
يەنە ئاشلىق ئالغىلى كەلگەندە ،كىچىك ئىنىمىزنى كۆرگىڭىز بارلىقىنى ئېيتقانىدىڭىز .بىزنىڭ دادىمىز
بۇ ئىنىمىزنى بىزگە قوشۇپ قويۇشقا ئۇنىمىغان .چۈنكى ،ئۇ ئاللىقاچان بىر ئوغلىدىن ئايرىلىپ
قالغانىدى .بىراق ،بىز ئۇنى قايىل قىلدۇق .ئۇ بىنيامىننىڭ بىز بىلەن بىللە كېلىشىگە قوشۇلغانىدى.
ھازىر ،بىز ئۆيىمىزگە قانداق قايتىمىز؟ ئەگەر شۇنداق بولىدىغان بولسا ،دادىمىز كۆڭلى يېرىم
بولغىنىدىن ئۆلۈپ كېتىدۇ .مېنىڭ بىنيامىنغا ۋاكالىتەن بۇ يەردە قېلىشىمغا رۇخسەت قىلىڭ .چۈنكى،
مەن بۇرۇن ئۇنىڭغا ئەگەر خەتەر ئەھۋال بولۇپ قالسا ،ئۆز جېنىم بىلەن ئۇنى قوغدايدىغانلىقىمنى ۋەدە
قىلغانىدىم .ئۇنى كەتكىلى قويسىڭىز .ئەگەر ئۇنى ئېلىپ كېتەلمىسەم ،مەنمۇ ئۆيگە قايتالمايمەن.
يەھۇدا ئۆزىنىڭ ھەقىقەتەن بىنيامىننى سۆيىدىغانلىقىنى ،بىنيامىننىڭ گۇناھىنى ئۆز ئۈستىگە
ئالماقچى ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەۋاتاتتى.
كېيىن ،رەب ئەيسا ئۆزىنىڭ خەلقىگە كېپىل بولىدۇ .رەب ئەيسا ئۇالرنى ئىنتايىن ياخشى كۆرىدۇ.
ھەم ئۇالرنىڭ گۇناھلىرى ئۈچۈن جازالىنىدۇ .بۇ يەردە ،يەھۇدا شۇنىڭغا ئوخشاش بىر ئىشنى
قىلىۋاتاتتى.
يۈسۈپ ئاكا-ئۇكىلىرىنى ئەمدى داۋاملىق ھەيران قالدۇرۇشنى خالىمىدى.
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ئۇ چاكارلىرىنىڭ ھەممىسىنىڭ بۇ ئۆيدىن ئايرىلىشىنى بۇيرۇدى .ئەمدى ،ئۆيدە يۈسۈپ بىلەن ئۇنىڭ
ئاكا-ئۇكىلىرى قالغانىدى .ئۇ ئۇن سېلىپ يىغالپ كەتتى .ۋە:
— مەن سىلەرنىڭ ئىنىڭالر يۈسۈپ بولىمەن ،مېنىڭ دادام ھاياتمۇ؟ — دەپ سورىدى.
بۇ سۆزنى ئاڭلىغان يۈسۈپنىڭ قېرىنداشلىرى قاتتىق چۆچۈپ كەتتى ،ئۇالر ھەيرانلىق بىلەن ئۇنىڭغا
قاراشتى .يۈسۈپ؟ ئۆزلىرىنى قاتتىق ساراسىمىگە سالغان ئادەم ئەسلىدە يۈسۈپ ئىكەن-دە!

ئۇالر

الم-جىم دېيەلمەي قالدى.
— سىلەر ماڭا يېقىنراق كېلىڭالر — ،دېدى يۈسۈپ ئۇالرغا .ئۇالر يۈسۈپنىڭ يېنىغا ئاستا-ئاستا
يېقىنالپ كەلگەندە ،يۈسۈپ ئۇالرغا — مەن سىلەر مىسىرغا سېتىۋەتكەن يۈسۈپنىڭ دەل ئۆزى بولىمەن،
دېدى.
يۈسۈپ؟ بۇ ئۇالر شۇنداق زەھەرخەندىلىك بىلەن مۇئامىلە قىلغان ھەم ئۇالر مىسىرغا سېتىۋەتكەن
ئاشۇ يۈسۈپ شۇمۇ؟ ئۇالرنىڭ ئازراقمۇ ئۈمىدى قالمىغانىدى .يۈسۈپ چوقۇم ئۇالردىن ئۆچ ئالىدۇ .ئۇ
بەلكىم بىنيامىندىن باشقىلىرىنىڭ ھەممىسىنى ئۆلتۈرۈۋېتىدۇ ياكى زىندانغا تاشاليدۇ .ئۇالر ئەمدى
دادىسى ياقۇپنى كۆرەلمەيدىغان بولدى.
بىراق ،ئىشالر

پۈتۈنلەي ئۇالرنىڭ ئويلىغىنىدەك بولمىدى .يۈسۈپ ئۇالرنىڭ ئويلىغىنىدەك

قىلمىدى .ئەكسىچە ،يۈسۈپ ئۇالرغا تەسەللى بەردى .يۈسۈپ ئۇالرغا:
— قورقماڭالر ،خۇدانىڭ مېنى بۇ يەرگە ئېلىپ كېلىشى ،سىلەرنى ئاچلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن.
سىلەر قانانغا دەرھال بېرىپ ،بىزنىڭ دادىمىزغا ئەھۋالنى يەتكۈزۈڭالر .مەن ھازىر پۈتۈن مىسىرغا
ھۆكۈمرانلىق قىلىۋاتىمەن .ئۇ چوقۇم بارلىق ئىگىلىكىنى ئېلىپ بۇ يەرگە كەلسۇن .شۇنداق بولغاندا ،مەن
سىلەرنىڭ ھالىڭالردىن خەۋەر ئاالاليمەن.
يۈسۈپنىڭ قېرىنداشلىرى ئۇنىڭ سۆزلىرىگە ئىشەندى .ئۇالر ئۇنىڭ راستتىنال يۈسۈپ ئىكەنلىكىنى
بىلدى .ئۇنىڭ ئۈستىگە يۈسۈپ ئۇالرغا ئازراقمۇ خاپا بولمىدى .ئۇالر يۈسۈپكە تېخىمۇ يېقىنراق كېلىشكە
جۈرئەت قىلدى ھەم ئۇنىڭ بىلەن پاراڭالشتى .ئۇالرنىڭ نۇرغۇن گەپلەرنى ئۇنىڭغا سۆزلەپ بەرگۈسى بار
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ئىدى .ئاكىلىرى يۈسۈپكە ،ئۆزلىرىنىڭ بۇرۇن قىلغان زەھەرخەندىلىكى ئۈچۈن پۇشايمان قىلغانلىقى،
ئۇالرنىڭ ھازىر ئۇنى كۆرۈپ قانچىلىق خۇشال بولغانلىقى ھەم ياقۇپنىڭ ئائىلىسىدە قانداق ئىشالرنىڭ
يۈز بەرگەنلىكىنى ئېيتىپ بەردى.

ياقۇپنىڭ مىسىرغا بېرىشى
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» 31 :22- 12 :22
پىرەۋىنمۇ يۈسۈپنىڭ ئائىلىسىدە يۈز بەرگەن بۇ ئىشالرنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ،ياقۇپنىڭ مىسىرغا
كېلىشىنى ئېيتتى.
يۈسۈپنىڭ ئاكا-ئۇكىلىرى ئىنتايىن خوش بولۇپ كەتكەنىدى .ئۇالر مىسىردىن ئۈچىنچى قېتىم
ئايرىلىپ ،ئىنتايىن تېز سۈرئەتتە قانانغا قاراپ ماڭدى .بۇ قېتىم ئۇالرنىڭ ھاياتىدا ئىنتايىن
خۇشاللىنارلىق ئىش يۈز بېرىۋاتقانىدى.
ئۇالر ئۆيگە قايتىپ كېلىپال ،دادىسىغا قاراپ:
— يۈسۈپ تىرىككەن! ئۇ ھازىر مىسىرنىڭ ۋەزىرى ئىكەن! ــــ دەپ توۋلىشىپ كەتتى.
بۇ سۆزنى ئاڭالپ ،ئۇالرنىڭ دادىسى ھەيرانلىقتىن تۇرۇپ قالغانىدى .بىراق ،ئۇنىڭ ئوغۇللىرى
يۈسۈپنىڭ ھاياتىدا يۈز بەرگەن بارلىق ئىشالرنى ھەم يۈسۈپنىڭ ئۆزلىرىنى دادىسى ياقۇپنى مىسىرغا
ئېلىپ كېلىش ئۈچۈن ئەۋەتكەنلىكىنى ئېيتقاندىن كېيىن ،ياقۇپ ئۇالرنىڭ سۆزلىرىگە ئىشەندى .ئۇ:
— بۇ چوقۇم راست .يۈسۈپ تىرىككەن ،بوپتۇ ،بوپتۇ ،مەن ئۆلۈپ كېتىشتىن بۇرۇن چوقۇم ئۇنى
كۆرگىلى بارىمەن.
ھازىر ،ياقۇپ ۋەدە قىلغان جايدىن ئىككىنچى قېتىم ئايرىلىشقا مەجبۇر بولدى .بۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن
ئىنتايىن تەس ئىدى .چۈنكى ،ئۇ قانان زېمىنىنى ئىنتايىن ياخشى كۆرەتتى .ئۇزۇن ئۆتمەي ،ئۇ يات بىر
جايدا مۇساپىر بولۇپ تۇرۇشقا باشاليدۇ .شۇڭا ئۇنىڭ ئۈچۈن مىسىرغا بېرىش ئانچە يېنىك ئىش ئەمەس
ئىدى.
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پەرۋەردىگار ياقۇپقا غايىبانە ئاالمەت ئارقىلىق ئۆزىنى نامايان قىلىپ ،ئۆزىنىڭ ئۇنىڭ بىلەن بىللە
بارىدىغانلىقى ھەم ئۇنىڭ ئەۋالدلىرىنىڭ كەلگۈسىدە مىسىردا چوڭ بىر مىللەتكە ئايلىنىدىغانلىقى
توغرىسىدا ۋەدە بەردى.
ياقۇپ بىلەن ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكىلەر مىسىردا چوقۇم باشقا مىللەتلەرلەرگە ئوخشاش ياشىماسلىقى
كېرەك يەنى

ئىبراھىم ،ئىسھاق ،ياقۇپنىڭ ئەۋالدلىرى قاناندىكى باشقا مىللەتلەر بىلەن ئارىلىشىپ

كەتسە بولمايتتى .بۇ قېتىم ياقۇپنىڭ قاناندىن ئايرىلىشى بىرىنچى قېتىمقى بىلەن ئوخشاشمايتتى .ھازىر
ياقۇپ ئۇزۇندىن بېرى ئۆلۈپ كەتتى ،دەپ قارىغان ئوغلى يۈسۈپنىڭ يېنىغا بارماقچى ئىدى .ئۇ ھازىر
ئوغلىنى يەنە كۆرەلەيدىغان بولدى! پەرۋەردىگار ئۇنىڭغا كۈنلەرنىڭ بىرىدە

ئۇالرنى يەنە قانانغا

قايتۇرۇپ كېلىدىغانلىقى توغرىسىدا ۋەدە بەرگەندى.
ياقۇپنىڭ جاسارىتى ئاشقان بولۇپ ،چوڭقۇر تەسەللىگە ئېرىشكەنىدى .ئۇ ئوغۇل ۋە نەۋرىلىرى،
چاكارلىرى بولۇپ  22ئادەمنى ۋە مال-چارۋىلىرى ۋە باشقا مال-مۈلۈكلىرىنى ئېلىپ يولغا چىقتى .ئۇالر
مىسىرغا يېقىنالشقاندا ،ياقۇپ يەھۇدانىڭ يۈسۈپكە ئۆزلىرىنىڭ كەلگەنلىكىنى خەۋەر قىلىش ئۈچۈن
ئالدىدا مېڭىشقا بۇيرۇدى.
يۈسۈپ بۇ خۇش خەۋەرنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ،دادىسىنى كۈتۈۋېلىش ئۈچۈن ئۇالرنىڭ ئالدىغا
چىقتى.

ئۇالر بىر -بىرىنى كۆرگەندە ،خۇشاللىقىدىن يىغالپ كېتىشتى .ئايرىلىش ئېلىپ كەلگەن

شۇنچە كۆپ ئازابتىن كېيىن ،ئۇالر يەنە جەم بولۇشتى .ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ قەلبىدىكى ھېسسىياتلىرىنى تىل
بىلەن ئىپادىلىيەلمەي ،بىر-بىرىنى چىڭ قۇچاقلىشىپ ھەم

يىغلىشىپ ھەم

كۈلۈشەتتى.

خۇشاللىقىدىن ئۇالر نېمە قىالرىنى بىلمەي قالغانىدى .ياقۇپ ئوغلى يۈسۈپكە كۆزىنى ئۈزمەي قارايتتى،
ئۇ ھەقىقەتەن ئۆزى ئۆلدى دەپ قارىغان يۈسۈپ شۇ ئىدى .ئۇ ھاياتال بولۇپ قالماستىن ،بەلكى ئۇ
ئىنتايىن باي ھەم ھوقۇقى بار ئادەمگە ئايالنغان ئىدى .يۈسۈپ دادىسىغا قارىدى .شۇنداق ،بۇ ئۇنىڭ
دادىسى ئىدى! خۇدا ئۇنى ئۆز پاناھىڭدا ساقلىغان ۋە ئۇنى بۇ يەرگە ئېلىپ كەلگەنىدى! ئاھ ،يۈسۈپ
مۇشۇ كۈننىڭ كېلىشىنى تەشنالىق بىلەن كۈتكەن ئەمەسمىدى؟ ئەمدى ئۇ دادىسىنى ھەرگىزمۇ
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ماڭدۇرمايدۇ!
ياقۇپ ئاخىرى سۆز قىلدى .ئۇ:
— مانا مەن يۈسۈپنى كۆردۈم ،مېنىڭ ئەمدى ئۆلسەممۇ ئارمىنىم يوق! — دېدى.
بىراق ،ياقۇپ ئۇنداق تېز ئۆلۈپ كەتمىدى .ئۇ مىسىردا  11يىل تۇرۇپ ،يۈسۈپنىڭ غەمخورلۇقىغا
ئېرىشتى .پىرەۋىن ياقۇپ ۋە ئۇنىڭ پەرزەنتلىرى بىلەن نەۋرىلىرىنىڭ ئولتۇراقلىشىش ئۈچۈن تۇپرىقى
ئىنتايىن مۇنبەت بولغان گوشەن رايوننى ئۇالرغا بۆلۈپ بەردى .بۇ پەرۋەردىگارنىڭ پىالنى بولۇپ ،ئۇنىڭ
تاللىغان خەلقلىرى مىسىرلىقالر بىلەن ئارىلىشىپ ياشىسا بولمايتتى.
ئاچارچىلىق بارغانسېرى ئېغىرلىشىپ كېتىۋاتاتتى .بىراق ،بۇ ئىش ياقۇپ ۋە ئۇنىڭ پەرزەنتلىرىگە
تەسىر كۆرسىتەلمىدى .چۈنكى ،يۈسۈپ ئۇالرغا غەمخورلۇق قىلىۋاتاتتى .ئۇالر ئاچارچىلىقنىڭ دەردىنى
تارتمىدى.
شۇنداق قىلىپ ،پەرۋەردىگار ئۇالرنى قوغداپ قالدى .ئۇالر ھايات قالغانىدى .بۇالرنىڭ ھەممىسى
كەلگۈسىدە بۇ خەلقنىڭ ئىچىدىن قۇتقۇزغۇچىنىڭ چىقىرىش سەۋەبىدىن ئىدى.

ياقۇپ مىسىردا
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى»  - 21ۋە  - 29باب

ئاچارچىلىق ئاياغلىشىپ ئۇزۇن يىلالر ئۆتكەندىن كېيىن ،بىرەيلەن يۈسۈپكە ئۇنىڭ دادىسىنىڭ
ئاغرىپ قالغانلىقىنى خەۋەر قىلدى .ياقۇپ  121ياشقا كىرگەنىدى .يۈسۈپ دادىسىنىڭ پات ئارىدا ئۆلۈپ
كېتىدىغانلىقىنى ھېس قىلغان ئىدى .ياقۇپ ئۆلۈپ كېتىشتىن ئىلگىرى ،ئۆزىنىڭ پەرزەنتلىرى ۋە
نەۋرىلىرىگە بەخت تىللىشى كېرەك ،ئەلۋەتتە.
يۈسۈپ پەرۋەردىگارنىڭ ئۆزىگە ئاتا قىلغان ئىككى ئوغلىنى ئويلىدى .دادىسى ئۇالرغا خەيرىلىك دۇئا
قىالرمۇ؟ ياكى ئۇالر تالالنغان خەلقنىڭ قاتارىغا كىرەلمەسمۇ؟ ئۇالر مىسىردا تۇغۇلدى .ئۇنىڭ ئۈستىگە

131

مۇقەددەس كىتابتىن ھېكايە
ئۇالرنىڭ ئاپىسى مىسىرلىق .ئۇالر ئىسرائىلالر ئېرىشىدىغان بەخت-سائادەتكە ئېرىشەلەرمۇ؟ يۈسۈپ
ئۇالرنىڭ شۇنداق بەخت-سائادەتكە ئېرىشىشىنى ئارزۇ قىالتتى .شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئىككى ئوغلى ئەفرائىم
ۋە ماناسسەنى كېسەل بولۇپ ياتقان دادىسىنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كەلدى .ياقۇپ:
ـــــ مەن سېنىڭ ئىككى ئوغلۇڭنى ئەۋالدلىرىم دەپ قوبۇل قىلىمەن .ئوغۇللىرىڭ ناھايىتى زور
بەختتىن بەھرىمەن بولىدۇـــــــ دېدى.
يۈسۈپ ئىنتايىن خۇشال بولدى .چۈنكى ،ئۇنىڭ ئوغۇللىرى ئىسرائىل مىللىتى قاتارىغا كىرگۈزۈلگەن
ئىدى .پەرۋەردىگار خۇدا ئۇنىڭ بارلىق ئىشلىرىنى ئوڭ قىلىۋاتاتتى.
ئاندىن ياقۇپ ئۇنىڭ بارلىق ئوغۇللىرىنى چاقىرتىپ ،ئۆلۈپ كېتىشتىن بۇرۇن ئۇالرغا خەيرىلىك
دۇئاسىنى قىلىپ ،پەرۋەردىگارنىڭ ئۇالرغا نېمە دېمەكچى ئىكەنلىكىنى يەتكۈزمەكچى بولدى .ئەڭ زور
بەخت ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى بىرەيلەنگە مەنسۇپ بوالتتى .ئەڭ زور بەخت شۇكى ۋەدە قىلىنغان ئوغۇل دەل
ئۇنىڭ ئەۋالدىدىن بارلىققا كېلەتتى.
پەرۋەردىگار خۇدا يۈسۈپ ئارقىلىق ئۆز خەلقىنى قۇتقۇزدى .بىراق كىم كەلگۈسىدىكى
قۇتقۇزغۇچىنىڭ بوۋىسى بوالاليدۇ؟
بارلىقنىڭ ئوغۇللىرىنىڭ ھەممىسى دادىسىنىڭ كارىۋىتىنىڭ ئالدىغا يىغىلغاندا ،بۇرۇن دادىسىنىڭ
پەخرى ۋە شان-شەرىپى بولغان تۇنجى ئوغلى روبېن ئۇنىڭ ئالدىغا چىقتى .ئۇ بالىالرنىڭ ئەڭ چوڭى،
شۇڭا ئۇ ئەڭ ئالدى بىلەن بەخت-سائادەتكە ئېرىشىشى كېرەك ئىدى .بىراق ،ياقۇپ ئۇنى ئارقىغا
ياندۇردى .چۈنكى ،روبېن بۇرۇن دادىسىنى

نومۇسقا قالدۇرغان بولغاچقا ،ئۇ تۇنجى ئوغۇللۇق

بەخت-سائادەتكە ئېرىشەلمەيتتى!
ئۇنىڭدىن كېيىنكىلىرى شىمۇن بىلەن الۋېي ئىدى .بىراق ،ئۇالرمۇ ئۇنداق بەخت-سائادەتكە
ئېرىشەلمىدى.
ئۇنىڭدىن كېيىن ،يەھۇدا ئالدىغا چىقىپ ،دادىسىنىڭ ئالدىغا يۈكۈندى.
ياقۇپنىڭ چىرايى يەھۇدانى كۆرگەندىن كېيىن ئېچىلىپ كەتتى .ئۇ قولىنى چىقىرىپ ،يەھۇدانىڭ
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بېشىغا قويدى.
— يەھۇدا — ،دېدى ئۇ — ،سەن ئاشۇ بەخت-سائادەتكە ئېرىشكۈچى! سېنىڭ قېرىنداشلىرىڭ
سېنى ئالقىشلىشى ،ساڭا تەزىم قىلىشى كېرەك .سەن دۈشمىنىڭدىن غالىب كېلىشىڭ كېرەك .سېنىڭ
ئەۋالدلىرىنىڭ ئىچىدىن ئەڭ ئاخىرىدا كەلمەكچى بولغان پادىشاھ چىققۇچە نۇرغۇن پادىشاھالر تۇغۇلىدۇ.
ئۇنىڭ ئىسمى شىلو يەنى تىنچلىق ئېلىپ كەلگۈچى.
يەھۇدا ئورنىدىن تۇرغاندىن كېيىن ،ياقۇپ باشقا ئوغۇللىرىغا داۋاملىق بەخت تىلەشكە باشلىدى.
بىراق ،ياقۇپ تۇيۇقسىز توختاپ قالدى .خېلى ئۇزۇن ۋاقىت ئۆتۈپ كەتتى.

ئۇ ئوغۇللىرى ۋە بۇ

دۇنيادىكى بارلىق ئازابالرنى ئۇنتۇپ قالغاندەك قىالتتى .ئۇ ئۆزىنىڭ خۇدا بىلەن بىللە بولىدىغان
شان-شەرەپلىك ۋاقتىنىڭ يېتىپ كېلىشىنى كۈتۈۋاتاتتى .ئۇ بۇ بەخت-سائادەتكە قانچىلىك ئۈمىد
باغلىغان-ھە! ياقۇپ بالىلىرىغا بەخت تىلەۋاتقان ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە:
— رەببىم ،مەن سېنىڭ قۇتقۇزۇشۇڭنى ئارزۇ قىلىمەن —،دېدى.
ئۇ بۇ سۆزنى قىلىپ بولغاندىن كېيىن ،ئوغۇللىرىغا بەخت تىلەشنى داۋامالشتۇردى.
خەيرىلىك دۇئا ئاخىرالشقاندىن كېيىن ،ئۇ خاتىرجەملىك بىلەن ئورنىدا ياتتى .ئۇنىڭ نەپىسى
ئۈزۈلۈپ جان ئۈزگەنىدى .ئۇ قۇتقۇزغۇچى رەبكە ئىشەنگەنلىكى ئۈچۈن ،ئۇ ئۇزۇندىن بېرى كۈتكەن،
مەڭگۈلۈك بولغان شان-شەرەپنىڭ ئىچىگە كىرگەنىدى.
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يۈسۈپنىڭ ئۆلۈمى
«ئالەمنىڭ يارىتىلىشى» - 22باب

ياقۇپنىڭ ۋاپاتى يۈسۈپ ۋە ئۇنىڭ قېرىنداشلىرىنىڭ ھەممىسىنىڭ كۆڭلىنى ئىنتايىن يېرىم قىلدى.
ئۇالر دادىسىنىڭ ماتەم مۇراسىمىنى ناھايىتى داغدۇغىلىق ئۆتكۈزدى.
ماتەم مۇراسىمىدىن كېيىن ،يۈسۈپنىڭ قېرىنداشلىرى يۈسۈپنىڭ ئۆزلىرىدىن ئۆچ ئېلىشىدىن
ئەنسىرەپ قالدى.
بىراق ،يۈسۈپ ئۇالرنى ئالدىغا چاقىرىپ كېلىپ ،ئۇالرغا تەسەللى بېرىپ مۇنداق دېدى:
— قورقماڭالر — ،دېدى ئۇ — ،مەن خۇداغا ۋەكى للىك قىاللمايمەن ،خۇدا دۇنيا ۋە مىسىرنى
باشقۇرغۇچىدۇر .بۇرۇن يۈز بەرگەن ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى خۇدا ئورۇنالشتۇرغان .گەرچە سىلەر ماڭا
زىيانكەشلىك قىلماقچى بولغان بولساڭالرمۇ ،بىراق خۇدانىڭ ئىرادىسى گۈزەل .ئۇ بىزنى قۇتقۇزماقچى
بولغان ،شۇڭا قورقماڭالر ،مەن سىلەر ۋە سىلەرنىڭ بالىلىرىڭالرنىڭ ھەممىسىنى باقىمەن.
يۈسۈپ  112ياشقا كىردى ،نۇرغۇن بالىلىق ۋە نەۋرىلىك بولدى .ئۇنىڭ پەرزەنتلىرى ۋە نەۋرىلىرى
ئۇنىڭ بەخت-سائادىتى ئىدى .چۈنكى ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى مىسىرلىق ئەمەس ،بەلكى ئىسرائىلىيە
مىللىتىگە تەۋە ئىدى.
يۈسۈپ ئۆزىنى ڭ ئەڭ ئاخىرقى كۈنلىرىدە ،ئۆزىنىڭ ئۆلۈمى توغرىسىدا توختىلىپ مۇنداق دەيدۇ:
— مەن ئۆلۈپ كېتىدىغان بولدۇم ،بىراق خۇدا ئۆزىنىڭ ۋەدىسىنى ئەمەلگە ئاشۇرماي قالمايدۇ .ئۇ
سىلەرنى چوقۇم قانان زېمىنىغا باشالپ بارىدۇ .ماڭا ۋەدە بېرىڭالر ،ئىسرائىلالر مىسىردىن چىقىدىغان
چاغدا مېنىڭ جەسىتىمنى ئالغاچ كېتىپ ،قانان زېمىنىغا كۆمۈڭالر.
يۈسۈپ خۇدانىڭ مۇقەددەس ۋەدىسىگە ئىشىنىدۇ ھەم ئىسرائىلالرنى چوڭقۇر سۆيىدۇ .شۇڭا ئۇ ئۇالر
بىلەن مەڭگۈ بىللە بولۇشنى خااليدۇ.

ئۇ ئۆلۈپ كەتكەندىن كېيىن ،كىشىلەر مىسىرنىڭ

ئۆرۈپ-ئادەتلىرى بويىچە خۇش پۇراقلىق ماتېرىيالالر بىلەن ئۇنى ئوراپ ،ئۇنى مېيىت ساندۇقىغا
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سالىدۇ .ئۇنىڭ جەسىتى بۇ يەردە خۇدانىڭ ۋەدىسى ئەمەلگە ئاشقىچە يەنى ئىسرائىلالر ۋەدە قىلىنغان
زېمىنغا كىرگۈچە مۇشۇ يەردە ساقلىنىدۇ .قۇتقۇزغۇچى مانا مۇشۇ ۋەدە قىلىنغان زېمىندا دۇنياغا كېلىدۇ!

ئىسرائىلالر قۇل بولىدۇ
«مىسىردىن چىقىش» - 1باب

يۈسۈپ ئالەمدىن ئۆتكەندىن

كېيىن ،ئۇنىڭ قېرىنداشلىرى ۋە بارلىق زامانداشلىرى ئالەمدىن

ئۆتتى .بىراق ،ئۇالرنىڭ ئەۋالدلىرى تېز كۆپىيىپ ،ئۇ يەرنى تولدۇردى ۋە خېلى كۈچىيىپ قالدى.
شۇنداق قىلىپ ،پەرۋەردىگار ئۆزىنىڭ ئىبرا ھىمغا بەرگەن ۋەدىسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇپ ،ئۇالرنى چوڭ بىر
مىللەتكە ئايالندۇرىدۇ .بۇ كىشىلەرنىڭ ھەممىسى ئۆزلىرىنى ئىسرائىلالر دەپ ئاتاشتى .بۇ نام پەرۋەردىگار
خۇدانىڭ ياقۇپقا قويغان «ئىسرائىل» دېگەن ئىسىمدىن كەلگەنىدى.
يۈسۈپنىڭ دەۋرىدىكى پىرەۋىنمۇ ئالەمدىن ئۆتتى .كېيىن ،يۈسۈپنىڭ مىسىر خەلقىگە قىلغان
ياخشىلىقلىرىدىن خەۋىرى بولمىغان يېڭى بىر پادىشاھ مىسىردا تەختكە چىقتى .ئۇ ئىسرائىلالرنى پەقەت
ياخشى كۆرمەيتتى .ئۇ:
— مەن بۇ كىشىلەرنىڭ بۇ جايدا داۋاملىق تۇرۇۋېرىشكە ئەمدى تاقەت قىاللمايمەن .ئۇالرنىڭ نوپۇس
سانى بىزنىڭكىدىن كۆپ ،ئۇالر بىزگە قارىغاندا كۈچلۈك .كېيىن ئەگەر ئۇرۇش يۈز بېرىدىغان بولسا
ئۇالرنىڭ ھەممىسى بىزنىڭ دۈشمىنىمىز تەرەپتە تۇرۇپ ،بىزگە قارشى چىقىدۇ .ئەڭ ياخشىسى ئاقىالنە
تەدبىر قوللىنىپ ،بۇنىڭ ئالدىنى ئېلىشىمىز كېرەك .ئۇالرنى مۈشكۈل كۈنلەرگە قويايلى ،بىز ئۇالرنى
شۇنداق قىلىپ يوقۇتىۋىتىشىمىز كېرەك — ،دېدى.
شۇنىڭ بىلەن ،مىسىرلىقالر ئىسرائىلالرنى ئېغىر ئەمگەكلەرگە سالدى .ئىسرائىلالر بۇ جاپالىق
ئەمگەكنىڭ ھۆددىسىدىن ناھايىتى تەستە چىقاتتى .بۇنىڭدىن باشقا ئۇالر يەنە ئىسرائىلالرنى قۇلغا
ئوخشاش ئىشلىتىپ ،خىش قۇيدۇرۇپ ،قۇرۇلۇشقا سالدى .ئۇ يەرنىڭ ھاۋاسى ئىنتايىن ئىسسىق بولۇپ،
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ئۇالر بۇنداق ھاۋادىن تېخىمۇ قىينىلىپ كېتەتتى.
مىسىرلىقالر جاپالىق ئەمگەكلەر بىلەن ئىسرائىلالرنى يىقىتىپ ،ئەڭ ئاخىرىدا ئۇالرنى تەلتۆكۈس
يوقىتىمىز دەپ ئويالشقان ئىدى .بىراق ،خۇدا ئىسرائىلالرغا كۆڭۈل بۆلۈپ ،ئۇالرغا غەمخورلۇق قىلدى.
شۇنىڭ ئۈچۈن ئىسرائىلالر يەنىال ناھايىتى ساغالم ياشىدى .ئۇالرنىڭ پەرزەنتى بارغانسېرى كۆپىيىپ
ئادەم سانى ئازايماستىن ،ئەكسىچە بارغانسېرى كۆپىيىپ كېتىۋاتاتتى .مىسىرلىقالر ئىسرائىلالرنىڭ
ئۆزلىرىنىڭ ئۇالرنى قۇل قىلىشىغا بە رداشلىق بېرەلەيدىغانلىقىنى ئېتىراپ قىلماي تۇرالمىدى .بۇ بىر
مۆجىزە ئىدى! بىراق ،ئۇالر شۇنداقتىمۇ ئۆزلىرىنىڭ رەزىل پىالنىدىن ۋاز كېچىشنى خالىماي ،تېخىمۇ
ۋەھشىي چارىدىن بىرنى ئىشلىتىشنى پىالنلىدى .مىسىرلىقنىڭ ھوقۇقدارالر ئىسرائىلالرنىڭ تۇغۇت
ئانىلىرىغا مۇنداق دەپ بۇيرۇق چۈشۈرىدۇ « :ئەگەر ئىسرائىلالر ئوغۇل بوۋاق تۇغسا ،چوقۇم ئۇالرنى
ئۆلتۈرۈۋېتىڭالر ،ئەگەر قىز تۇغسا ،ئۇنى ھايات قالدۇرساڭالر بولىدۇ».
بىراق ،بۇ تۇغۇت ئانىلىرى خۇدادىن ئەيمىنىپ ،مىسىر پادىشاھىنىڭ بۇيرۇقىنى ئاڭلىماي ،ئوغۇل
بالىالرنىمۇ ھايات قالدۇرىدۇ .بۇ سەۋەبتىن پەرۋەردىگار ئۇالرغا بەخت ئاتا قىلىدۇ.
شۇنىڭ بىلەن ،پىرەۋىن بارلىق ئوغۇل بوۋاقالرنى نىل دەرياسىغا تاشالشنى بۇيرۇيدۇ .ئۇنىڭ بۇنداق
قىلىشتىكى مەقسىتى ئىسرائىلالرنى يوقۇتۇش ئىدى .پىرەۋىن ئىسرائىلالرغا بولغان ئۆچمەنلىك
سەۋەبىدىن ،ئۇالرنى يوقۇتۇشنى شۇنچىلىك ئارزۇ قىلغان ئىدى!
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مۇسا
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دەل مۇشۇنداق پەيتتە ئىسرائىلالردىن بىر ئوغۇل بوۋاق دۇنياغا كەلدى .ئۇنىڭ ئاتا-ئانىسى ئامرام
بىلەن يوكەبەدنىڭ ئاللىقاچان ئىككى بالىسى بار ئىدى .بىراق ،مانا مۇشۇنداق خەتەرلىك پەيتتە
ئۇالرنىڭ ئۈچىنچى بالىسى ناھايىتىمۇ چىرايلىق تۇغۇلدى .ئۇالر بالىدىن مېھرىنى ئۈزەلمىدى .ئۇالر
پىرەۋىنگە بويسۇنىمەن دەپ بۇ چىرايلىق بوۋاقنى نىل دەرياسىغا تاشالپ تۇنجۇقتۇرۇپ ئۆلتۈرۈشى ياكى
تىمساقالرغا تاشالپ بېرىشى كېرەكمۇ؟ ئۇالر بۇنداق قىلىشنى ھەرگىز خالىمايدۇ ،ئەلۋەتتە .پەرۋەردىگار
خۇدانىڭ بۇ بالىغا نىسبەتەن چوقۇم ئاالھىدە پىالنى بار بولسا كېرەك.
شۇڭا ،بالىنىڭ ئانىسى پىرەۋىننىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنماي ،بالىنى يوشۇرۇپ باقتى .ئۇالر بالىنى
ھېچكىمگە كۆرسەتمىدى .ھەم ئاۋازىنىمۇ ئاڭالتمىدى .بىراق ،بوۋاق ئۈچ ئايلىق بولغاندا ،بالىنىڭ ئانىسى
ئەگەر مۇشۇنداق كېتىۋېرىدىغان بولسا كۈنلەرنىڭ بىر كۈنى كېلىشمەسلىك يۈز بېرىپ قىلىشى ،باال
ئاشكارا بولۇپ قىلىپ ،پىرەۋىن بالىنى يېنىمدىن ئېلىپ كېتىشى مۇمكىن ،دەپ ئويالپ قالدى .شۇنىڭ
بىلەن ئۇ بالىنى قۇتقۇزۇپ قالىدىغان ئامالدىن بىرنى ئويالپ تاپتى .ئۇ قومۇشتىن بىر سېۋەت توقۇپ،
ئۇنى موم ۋە الي بىلەن سۇۋاپ ،سۇ ئۆتمەس قىلدى ۋە بالىنى سېۋەتكە سېلىپ ،ئاندىن سېۋەتنى نىل
دەرياسى بويىدىكى قومۇشلۇققا يەنى پىرەۋىننىڭ قىزى دائىم سۇغا چۆمۈلىدىغان يەرگە ئېلىپ كەلدى.
ئۇ بالىنى يوشۇرۇنچە سۇغا قويۇۋەتتى .بالىنىڭ ھەدىسى مەريەمگە سېۋەتكە ئەگىشىپ مېڭىپ ،قانداق
ئەھۋال يۈز بېرىشىنى كۆزىتىپ تۇرۇشنى بۇيرىدى .بوۋاقنىڭ ئانىسى پەرۋەردىگارنىڭ چوقۇم ئۇنى
قوغدايدىغانلىقىغا ئىشىنەتتى.
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ئۇزۇن ئۆتمەيال پادىشاھنىڭ قىزى كېنىزەكلىرى بىلەن بىللە دەريا بويىغا سۇغا چۆمۈلگىلى كەلدى.
تۇيۇقسىز ،مەلىكە قەدەملىرىنى توختاتتى .چۈنكى ،ئۇ قومۇشلۇقتا بىر سېۋەتنىڭ تۇرغانلىقىنى كۆرۈپ
قالغان ئىدى .سېۋەتتە

نېمە باردۇ؟ مانا مۇشۇنداق خىيالالر ئىچىدە،

ئۇ سېۋەتنى ئېلىپ كېلىش

ئۈچۈن ،ئۆزىنىڭ خاس كېنىزىكىنى ئەۋەتتى .مەلىكە سېۋەتنى ئېچىپ ،ئۇنىڭ ئىچىدە بىر بوۋاقنىڭ
تۇرغانلىقىنى كۆردى .ۋاي-ۋۇي ،نېمە دېگەن چىرايلىق باال بۇ! بوۋاق يىغالۋاتاتتى .مەلىكە ئېڭىشىپ
بالىغا قارىغاندا ،ئۇنىڭ يۈرىكى ئاللىقاچان ئېرىگەن ئىدى .ئۇ:
—

بۇ باال چوقۇم ئىبرانىيالرنىڭ بوۋىقى ،ئۇنىڭ ئاپىسى ئۇنى تاشلىۋېتىشكە مەجبۇر بوپتۇ.

بىراق ،ئۇ بىرەرسىنىڭ بۇ بالىنى سۇدىن سۈزۈۋېلىپ  ،ئۇنى بېقىۋېلىشىنى ئويلىغان بولسا كېرەك—،
دەيدۇ .ئۇ « :مەن بۇ بالىنى بېقىۋالىمەن ،ئۇ بۈگۈندىن باشالپ مېنىڭ باالم بولىدۇ» دەپ ئويلىدى.
مەلىكە كېنىزىكىگە بۇ سۆزنى قىلىۋاتقان ۋاقىتتا ،بالىنىڭ ھەدىسى مەريەم ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىپ،
بىرسىنىڭ بۇ بالىغا قارىيااليدىغانلىقىنى بىلىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ.
—

مەلىكە بۇ قىزچاققا ئۇ ئايالنى تېپىپ كېلىشنى بۇيرۇيدۇ .بۇنىڭ بىلەن مەريەم ئانىسىنىڭ

يېنىغا خۇشاللىق بىلەن يۈگۈرۈپ بېرىپ ،ئۇنى مەلىكىنىڭ يېنىغا باشالپ بارىدۇ .مەلىكە بىلمەسلىكتىن
بوۋاقنى ئۇن ىڭ ئۆز ئاپىسىغا تاپشۇرۇپ بېرىپ ،مۇنداق دەيدۇ:
— سىز بۇ بالىنى ئېلىپ كېتىپ ،مېنىڭ ئۈچۈن ھالىدىن خەۋەر ئالىسىز ،مەن سىزگە ئىش
ھەققىڭىزنى بېرىپ ،سىزنى ئوبدان رازى قىلىمەن ــــ دېدى.
بوۋاقنىڭ ئانىسى يوكەبەد خۇشاللىق بىلەن بالىنى كۆتۈرۈپ ،ئۆزىنىڭ ئۆيىگە ئېلىپ كېتىدۇ.
خۇدا ئۇنىڭ ئۈچۈن بالىنى قۇتقۇزۇپ قالغانىدى .نېمە دېگەن ئاجايىپ ئورۇنالشتۇرۇش-ھە! بالىنىڭ
ئانىسىنىڭ ئويلىغانلىغانلىرى توغرا بولۇپ چىقتى .ئۇ ھەقىقەتەنمۇ ئاالھىدە بىر باال ئىدى.
شۇنداق ،ئۇ كەلگۈسىدە ئاالھىدە بىر باال بولىدۇ .چۈنكى ،ئۇ ئىسرائىلالرنىڭ يېتەكچىسى بولماقچى.
ئۇ چوڭ بولغاندا ،پەرۋەردىگار خۇدا دەل ئۇ ئارقىلىق ئىسرائىلالرنى مىسىردىكى قۇللۇقتىن قۇتۇلدۇرۇپ،
ئۇ ئارقىلىق ئىسرائىلالرنى ئەركىنلىككە ئېرىشتۈرگۈزمەكچى.
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يوكەبەد بەكال خۇشال بولۇپ كەتتى .ئۇ ئەمدى ئوچۇق-ئاشكارا ھالدا ئۆزىنىڭ بالىسىنى باقىدىغان
بولدى .باال ئاستا-ئاستا چوڭ بولدى ،ئۇ بالىسىغا خۇدا توغرىسىدا ،ئىسرائىلالر توغرىسىدا ۋە خۇدانىڭ
ئۇالرغا بەرگەن ۋەدىسى توغرىسىدا سۆزلەپ بەردى .ئۇ ئۇنىڭغا ئىسرائىلالرنى سۆيۈشنى ،خۇدا ۋەدە
قىلغان قانان زېمىنىغا بېرىش ئارزۇسىدا بولۇشنى ئۆگەتتى.
باال چوڭ بولدى .ئۇنىڭ ئاپىسى ئۇنى مىسىر مەلىكىسىنىڭ يېنىغا ئېلىپ كەلدى .مەلىكە بالىنى
ئۆزىنىڭ ئوغلى قىلىپ قوبۇل قىلدى .مەلىكە ئۇنىڭغا «مۇسا» دەپ ئىسىم قويدى .بۇ ئىسىمنىڭ مەنىسى
«مەن ئۇنى سۇدىن تارتىپ چىققان» دېگەنلىك ئىدى.
مۇسا مىسىر شاھزادىسىگە ئايلىنىپ ،ناھاي ىتى ھەشەمەتلىك بېزەلگەن خان ئوردىسىدا تۇراتتى.
ئۇنىڭ ھېچنېمىسى كەم ئەمەس بولۇپ ،نېمە الزىم بولسا ،شۇ بار ئىدى .ئۇ مىسىرلىقالرنىڭ
ئەقىل-پاراسەتلىرىنى ئۆگەندى .بىراق ،ئۇ ئۆزىنىڭ بىر ئىسرائىل ئىكەنلىكىنى زادىال ئۇنتۇپ قالمىدى.
ئۇ دائىم گوشەنگە بېرىپ ،ئۆز خەلقى ئىسرائىلالرنى يوقلىغىنىدا ،ئۇالرنىڭ قاتتىق جاپا -
مۇشەققەتلەرنى تارتىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ ،كۆڭلى غەش بوالتتى .ئۇ ئۇالرغا ياردەم بېرىشنى بەكمۇ ئارزۇ
قىالتتى .ئەگەر ئۇ ئۇالرغا ياردەم بەرسە مەلىكە ،پىرەۋىن ۋە باشقا مىسىرلىقالر ئۇنىڭغا ئاچچىقلىناتتى،
بىراق ئۇ ئۆز خەلقى بىلەن بىللە جاپا چېكىشنى خااليتتى .ئۇ بۇنداق ھەشەمەتلىك ئوردىدا ياشاشنى
خاالپ كەتمەيتتى.
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مۇسانىڭ قېرىنداشلىرىنى يوقلىشى ۋە
مىسىردىن قېچىپ كېتىشى
«مىسىردىن چىقىش» 12- 11 :2
بىر كۈنى ،مۇسا گوشەن رايونىغا كېلىپ ،بىر مىسىرلىقنىڭ بىر ئىسرائىلنى ئۇرۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ
قالىدۇ .بۇنىڭ بىلەن ئۇ ئۆزىنىڭ غەزىپىنى باسالماي قالىدۇ ھەم ئۇ ئىسرائىل قېرىندىشىغا ياردەم
قىلىشنى ئوياليدۇ .مۇسا تۆت ئەتراپقا قاراپ ،ئۇالردىن باشقا ئادەم يوقلىقىنى جەزملەشتۈرگەندىن
كېيىن ،بۇ مىسىرلىقنى ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈۋېتىدۇ ،ئاندىن ئۇنىڭ جەسىتىنى قۇم تۇپراققا كۆمۈپ قويىدۇ.

ئۇ مۇشۇنداق قىلسام ئۆز خەلقىمگە ياردەم بېرەلەيمەن دەپ ئويالپ قالىدۇ .بىراق ،مۇسا شۇنى
بىلىۋېلىشى كېرەك ئىدىكى ،تالالنغان خەلقنىڭ قۇتقۇزغۇچى ھەرگىزمۇ مۇسا بولماستىن ،بەلكى
پەرۋەردىگار خۇدا ئۇالرنىڭ قۇتقۇزغۇچىسىدۇر.

ئەگەر پەرۋەردىگار ئۇ ئارقىلىق بۇ ۋەزىپىنى ئادا

قىلماقچى بولسا ،ئۇنداقتا مۇسا ئۆزىنىڭ ئوي-پىكرى بويىچە ئىش قىلسا بولمايدۇ .ئۇ چوقۇم خۇدانى
ساقلىشى ،ئۇنىڭ بۇيرۇقى بويىچە مېڭىشى كېرەكتۇر .پەرۋەردىگار خۇدا ئۇنىڭغا بۇ مىسىرلىقنى
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ئۆلتۈرۈشنى بۇيرۇغىنى يوق .ئۇ بۇنداق قىلسا ،پەقەت ئۆزىگە ئاۋارىچىلىك ئېلىپ كېلىدۇ ،خاالس.
ئىككىنچى كۈنى ،مۇسا گوشەن رايونىغا يەنە بارىدۇ .ئۇ بۇ يەردە يەنە كۆڭۈلنى يېرىم قىلىدىغان
ئىشنى كۆرىدۇ .بۇ قېتىم ئىككى ئىبرانىي ئۆز-ئارا ئۇرۇشۇۋاتقانىدى .مۇسا ئۇالرغا نەسىھەت قىلىپ:
— بۇرادەرلەر  ،ئۇرۇشماڭالر ،سىلەر قېرىنداش ئەمەسمۇ؟ــــ دەيدۇ.
مۇسا ئەسلىدە بۇ ئىككى ئادەم مېنىڭ ئۇالرنى قۇتقۇزغىلى كەلگەنلىكىمنى چۈشىنىدۇ دەپ
ئويلىغانىدى .بىراق ،ئۇ ناھايىتى ئۈمىدسىزلىنىدۇ .ئادەم بوزەك قىلىۋاتقان ئۇ ئادەم مۇسانى بىر تەرەپكە
تارتىپ تۇرۇپ:
— سېنى كىم بىزگە باش سوراقچى قىلدى؟ ئەجەبا سەن تۈنۈگۈن ھېلىقى مىسىرلىقنى
ئۆلتۈرۈۋەتكەندەك ،مېنى ئۆلتۈرمەكچى بولۇۋاتامسەن؟ ــــ دېدى.
بۇ سۆزلەرنى ئاڭلىغان مۇسانى ۋەھىمە باسىدۇ .ئۇ كۆڭلىدە« :كۆپچىلىكنىڭ ھەممىسى مېنىڭ ئادەم
ئۆلتۈرگەنلىكىمنى بىلىدىكەن ،پىرەۋىن بۇ ئىشتىن ناھايىتى تېزال خەۋەر تاپىدۇ!» دەپ ئوياليدۇ.
ئەھۋال ھەقىقەتەن ئۇنىڭ ئويلىغىنىدەك بولىدۇ! پىرەۋىن مۇسانىڭ ئادەم ئۆلتۈرگىنى ئاڭالپ ،ئۇنى
ئۆلتۈرمەكچى بولىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،مۇسا مىسىردىن قېچىپ چىقىپ ،مىدىيانغا كېلىدۇ.
مىدىياندا ،مۇسا رەئۇل يەنە بىر ئىسمى يېترۇ ئىسىملىك بىر روھانىينىڭ يېنىغا كېلىپ ،ئۇالر بىلەن
بىللە تۇرۇپ ،بىر چارۋىچىغا ئايلىنىپ قالىدۇ .ئۇنىڭ ھازىرقى تۇرمۇشى بۇرۇنقى تۇرمۇشىغا زادىال
ئوخشىمايتتى .ئاشۇ ئۇزۇن يىلالردا ،مۇسا پادا بېقىپ سەرگەندانالرچە ھايات كەچۈرىدۇ .ئۇنىڭ كۆڭلىدە
يەنىال ئۆز خەلقى بار ئىدى .ئۇ ئۆز خەلقىنى يەنى خۇدا تاللىغان خەلقنى ناھايىتى ياخشى كۆرەتتى .مۇسا
بارغانسېرى ئۆزگىرىپ ناھايىتى كەمتەر بولۇپ كەتتى .ئۇ ئەسلىدە ئۈمىدسىزلەنسە ،ئىسرائىلالر ئۈچۈن
ئەمدى بىر ئىش قىلىپ بېرىدىغان ھېچقانداق پۇرسىتىم قالمىدى ،دەپ ئۆكۈنسە بوالتتى .بىراق،
خۇدانىڭ ئىرادىسى ئادەمنىڭ ئىرادىسىدىن ئۈستۈن تۇرىدۇ .خۇدا مانا مۇشۇنداق يالغۇز ياشايدىغان
پادىچىلىق تۇرمۇش ئىچىدە ،مۇسانى ئەيسا مەسىھكە ئوخشاش خەلقنىڭ بىر داھىيسى قىلىپ
تەربىيەلەۋاتاتتى.
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كۆيۈۋاتقان جىغان
«مىسىردىن چىقىش»5 :2 - 53 :5

مۇسا چۆللۈكتە قىرىق يىلدىن ئارتۇق ۋاقىت ياشايدۇ .بۇ قىرىق يىل ئىچىدە ،ئىسرائىلالر جاپالىق
ئىشلەپ ،نالە-پەرياد قىلىدۇ .ئۈمىدسىزلىك ئىچىدە پەرۋەردىگاردىن ياردەم سورايدۇ .پەرۋەردىگار
ئۇالرنىڭ نالە -پەريادىنى ئاڭاليدۇ ،شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئىبراھىم ،ئىسھاق ۋە ياقۇپ پەيغەمبەرلەر بىلەن
تۈزگەن ئەھدىسىنى ئېسىگە ئالىدۇ.
بىر كۈنى مۇسا سىناي تېغىدا خۇدانىڭ تېغى دەپمۇ ئاتىلىدۇ مال بېقىۋاتقاندا ،غەلىتە بىر ئاالمەتنى
كۆرىدۇ .ئۇنىڭدىن ئانچە يىراق بولمىغان جايدا بىر تۈپ جىغان كۆيۈۋاتاتتى .جىغاندىكى ئوت
بارغانسېرى كۈچىيىۋاتاتتى .مۇسا بۇ جىغاننى ناھايىتى تېزال كۈلگە ئايلىنىپ كېتىدىغان بولدى دەپ
ئويلىدى .بىراق ،ئۇنى ھەيران قالدۇرغىنى ،جىغان كۈيۈپ تۈگەپ كەتمەيدۇ .ئۇ بۇ جىغانغا يېقىنالپ
كېلىپ ،زادى قانداق ئەھۋال ئىكەنلىكىنى بىلىپ باقماقچى بولىدۇ .ئۇ تۇيۇقسىزال «مۇسا!»« ،مۇسا!»
دېگەن ئاۋازنى ئاڭاليدۇ .مۇسا جاۋاب بېرىپ:
—

مەن بۇ يەردە — دەيدۇ.

بۇ ئاۋاز يەنە:
— ماڭا يېقىنالپ كەلمە ،ئايىقىڭنى سېلىۋەتكىن ،چۈنكى

سەن تۇرۇۋاتقان جاي مۇقەددەس

جايدۇر .مەن ئەجدادىڭ ئىبراھىم ،ئىسھاق ۋە ياقۇپالر ئېتىقاد قىلىپ كەلگەن پەرۋەردىگار بولىمەن —
دەيدۇ.
مۇسا قوللىرى بىلەن يۈزلىرىنى توسۇۋالىدۇ .چۈنكى ،ئۇ خۇدانىڭ يۈزىگە قاراشتىن قورققان ئىدى.
پەرۋەردىگار مۇساغا نېمە ئۈچۈن بۇ يەرگە چۈشكەنلىكىنى ئېيتىدۇ:
— مەن خەلقىم ئىسرائىلالرنىڭ مىسىردا خارلىنىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم .ئۇالرنىڭ نالە-پەريادلىرىنى
ئاڭلىدىم .شۇڭا ،مەن ئۇالرنى قۇتقۇز ۇپ ،سۈت بىلەن ھەسەل ئېقىپ تۇرىدىغان بىپايان مۇنبەت زېمىنغا
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ئېلىپ بېرىش ئۈچۈن چۈشتۈم .مەن سېنى مىسىر پادىشاھىنىڭ ئالدىغا ئەۋەتىمەن .بېرىپ ،ئۆز خەلقىم
بولغان ئىسرائىلالرنى مىسىردىن ئېلىپ چىق.
شۇنچە ئۇزۇن يىلالردىن بېرى مۇسا ئۆز خەلقىنى ئەسلەپ كەلگەنىدى ،بىراق ،ھازىر ئۆزىنى بۇ
ۋەزىپىنىڭ ھۆددىسىدىن چىقالمايدىغاندەك ھېس قىلدى .دېمىسىمۇ كىمنىڭ بۇنداق چوڭ ۋەزىپىنىڭ
ھۆددىسىدىن چىققۇدەك كۈچ-قۇدرىتى بولسۇن؟
ئۇ پەرۋەردىگارغا:

—
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بۇنداق ئىشنى ئورۇندىغىدەك ،مەن كىمتىم؟ — دەيدۇ.
بىراق ،پەرۋەردىگار مۇسا بىلەن بىللە بار ىدىغانلىقىنى ،ئىسرائىلالرنىڭ بۇ سىناي تېغىدا ئۇنىڭغا
ئىبادەت قىلىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ .بىراق ،مۇسا بولسا:
— ئەگەر مەن ئىسرائىلالرنىڭ يېنىغا بارسام ،ئۇالر مېنىڭدىن ‹سېنى كىم ئەۋەتتى؟› دېسە ،مەن
ئۇالرغا نېمە دەپ جاۋاب بېرىشىم كېرەك؟ — دەپ سورايدۇ.
— مېنىڭ ئىسمىم — دەيدۇ ،پەرۋەردىگار — مەڭگۈ بار بولغۇچىدۇر.
پەرۋەردىگار مەڭگۈ ئۆزىنىڭ ۋەدىسىدە تۇرىدۇ .ئۇ مەڭگۈ ئۆزگەرمەستۇر .ئۇ ئۆزىنىڭ ئىبراھىم،
ئىسھاق ۋە ياقۇپ بىلەن تۈزگەن ئەھدىسىگە ئەمەل قىلىدۇ .پەرۋەردىگار يەنە مۇنداق دەيدۇ:
— مەن بىلىمەن ،پىرەۋىن خەلقىمنىڭ كېتىشىگە يول قويمايدۇ .بىراق ،مەن مىسىردا مۆجىزىلەرنى
كۆرسىتىمەن.

ئاخىرىدا

پىرەۋىن

ئۇالرنىڭ

كېتىشىگە

يول

قويىدۇ.

خەلقىم

نۇرغۇنلىغان

ئالتۇن-كۈمۈشلەرنى ئېلىپ مىسىردىن قايتىپ چىقىدۇ.
— بىراق — ،دەيدۇ مۇسا — ئۇالر مېنى سېنىڭ ئەۋەتكەنلىكىڭگە ئىشەنمەيدۇ.
پەرۋەرد ىگار مۇساغا تەسەللى بېرىپ ،ئۇنىڭ ئۆزى بىلەن خەلق ئوتتۇرىسىدىكى كاپالەتچى بولۇشى
كېرەكلىكى ،ئىسرائىلالرغا خۇدانىڭ مۇقەددەس سۆزىنى يەتكۈزۈپ ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدا پەرۋەردىگار
ئۈچۈن خىزمەت قىلىشنى بۇيرۇيدۇ.
ئالدىدا تۇراتتى.
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مۆجىزە
«مىسىردىن چىقىش»31- 5 :2

پەرۋەردىگار مۇسانىڭ ئىسرائىلالرغا ئۆزىنى خۇدانىڭ ئەۋەتكەنلىكىنى ئىسپاتالش ئۈچۈن ،ئۇنىڭغا
ئۈچ مۆجىزىنى كۆرسىتىش قابىلىيىتىنى ئاتا قىلىدۇ.
— ھاساڭنى يەرگە تاشال — ،دەيدۇ ،پەرۋەردىگار مۇساغا .مۇسا پەرۋەردىگارنىڭ دېگىنىدەك
قىلغاندىن كېيىن ،ئۇ بىر ھاسا ئەمەس ،يەردە ئۆمىلەۋاتقان بىر يىالنغا ئايلىنىپ قالىدۇ .مۇسا قاتتىق
چۆچۈپ ،ئۆزىنى قاچۇرماقچى بولىدۇ ،بىراق پەرۋەردىگار —،قولۇڭنى ئۇزىتىپ ،ئۇنىڭ قۇيرۇقىنى
تۇتقىن— دەيدۇ .مۇسا خۇدانىڭ دېگىنى بويىچە قىلىدۇ .بۇنىڭ بىلەن يىالن ئەسلىدىكى ھاسىغا
ئۆزگىرىدۇ.
ئەلۋەتتە ،بۇ خۇدانىڭ كۆرسىتىۋاتقان مۆجىزىسى! ھەممە ئادەم بۇنى ئېتىراپ قىلىدۇ.
پەرۋەردىگار يەنە ئۇنىڭغا ئىككىنچى مۆجىزىنى كۆرسىتىدۇ.
—

قولۇڭنى قوينۇڭغا سال— دەيدۇ پەرۋەردىگار .مۇسا قولىنى قوينىغا سېلىپ ،چىقىرىشى

بىلە نال ،قولىدا ماخاۋ كېسىلى پەيدا بولۇپ ،قاتتىق ئاغرىپ كېتىدۇ.
—

قولۇڭنى يەنە قوينۇڭغا سال — ،دەيدۇ پەرۋەردىگار بۇيرۇق قىلىپ .مۇسا ئۇنىڭ بۇيرۇغىنى

بويىچە قىلىپ ،قولىنى قويىدىن چىقارغاندا ،ئۇنىڭ قولى ساقىيىپ ،ئەسلىگە كېلىپ قالىدۇ.
ئەمدى مۇسانى پەرۋەردىگارنىڭ ئەۋەتكەنلىكىدىن ھېچكىم گۇمانلىنالمايدۇ .چۈنكى ،مۇسا ئۆزىگە
تايىنىپ بۇنداق مۆجىزىنى يارىتالمايدۇ .ئۇنىڭ بۇنداق قىاللىشى ،ئۇنىڭ خەلق بىلەن خۇدا
ئوتتۇرىسىدىكى كاپالەتچى ئىكەنلىكىنى ئىسپاتالپ بېرىدۇ.
پەرۋەردىگار يەنە ئۇنىڭغا گەپ قىلىپ:
— بۇ ئىككى مۆجىزىنى كۆرسەتكەن تەقدىردىمۇ ،ئۇالر يەنىال ساڭا ئىشەنمىسە ،سەن نىل
دەرياسىنىڭ بويىغا بېرىپ ،ئازراق سۇ ئېلىپ ،ئۇنى چۆپلۈككە تۆككىن ،شۇنداق قىلساڭ ،دەريانىڭ

146

مۇقەددەس كىتابتىن ھېكايە
سۈيى قانغا ئايلىنىدۇ — دەيدۇ.
مىسىرلىقالر نىل دەرياسىنىمۇ بىر خىل خۇدا دەپ چوقۇناتتى .بىراق پەرۋەردىگار ئۇالرنىڭ بۇ
ئابىدىسىنى ئۆزىنىڭ خىزمىتى ئۈچۈن ئىشلەتمەكچى بولۇۋاتاتتى .چۈنكى ،پەرۋەردىگار مىسىردىكى
ھەرقانداق بىر يالغان خۇدادىن كۈچلۈكتۇر.
بىراق ،كۆز ئالدىدىكى بۇ ۋەزىپىنىڭ ئىنتايىن جاپالىق ئىكەنلىكىنى كۆرگەن مۇسا ،ئۆزىنى يەنىال
ئاجىز ھېس قىلدى .ئۇ پەرۋەردىگارغا:
— رەببىم ،مەن ئادەتتە گەپ قىلىشقا ماھىر ئەمەس .سەن ئېيتقان بۇ سۆزلەرنى ئىسرائىلالرغا
قانداقمۇ يەتكۈزەلەيمەن؟— دەيدۇ.
پەرۋەردىگار جاۋاب بېرىپ:
— ئەجەبا ئادەملەرنىڭ ئېغىزىنى مەن ياراتقان ،ئۇالرغا سۆزلەش ئىقتىدارىنى بەرگەن مەن ئەمەسمۇ؟
مەن ساڭا سۆزمەنلىك ئا تا قىلىپ ،سېنىڭ دەيدىغان سۆزلىرىڭنى كۆرسىتىپ بېرىمەن — دەيدۇ.
ھازىر پەرۋەردىگار مۇسا پەيغەمبەر ئۈچۈن بارلىق قىيىنچىلىقالرنى ھەل قىلىپ بېرىۋاتاتتى .بىراق،
مۇسا يەنىال ئۆزىنىڭ مەغلۇپ بولۇشىدىن ئەنسىرەۋاتاتتى .ئۇ پەرۋەردىگارغا يالۋۇرۇپ:
— رەببىم ،مېنى ئەۋەتمەي ،باشقىالرنى ئەۋەتكەن بولساڭ — ،دەيدۇ.
شۇنىڭ بىلەن ،پەرۋەردىگار مۇساغا خاپا بولىدۇ .ئۇ مۇساغا ئۇنىڭ چوقۇم بېرىشى كېرەكلىكى،
ئۇنىڭ ئاكىسى ھارۇننىڭ ئۇنىڭ بىلەن بىللە بارىدىغانلىقى ،ھارۇننىڭ ئۇنىڭغا ۋاكالىتەن
سۆزلەيدىغانلىقىنى ،بىراق مۇسانىڭ كاپالەتچى بولىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ .پەرۋەردىگار:
— ھاساڭنى ئېلىپ ،يولۇڭغا ماڭ — دەيدۇ .بۇ ھاسا بولسا ئۇنىڭ خۇدا بىلەن بىللە بولغانلىقىنىڭ
بەلگىسى ئىدى.
پەرۋەردىگار ھارۇنغا بۇيرۇق بېرىپ ،ئۇنىڭ مۇسانىڭ ئالدىغا بېرىشىنى ئېيتىدۇ .مۇسا ھارۇن بىلەن
كۆرۈشكەندىن كېيىن ،خۇدانىڭ دېگەن بارلىق سۆزلىرى ۋە بۇيرۇقلىرىنى ھەم مۆجىزىلەرنى ھارۇنغا دەپ
بېرىدۇ .ئۇالر بىرلىكتە ئىسرائىلالرنىڭ يېنىغا بېرىپ ئىسرائىلالرنىڭ ئاقساقاللىرى بىلەن پاراڭلىشىدۇ.
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ئۇالر پەرۋەردىگارنىڭ سۆزىنى ئۇالرغا ئېيتىپ بېرىدۇ ھەم ئۇالرنىڭ ئالدىدا پەرۋەردىگار ئاتا قىلغان
مۆجىزە يارىتىش قابىلىيىتى بويىچە مۆجىلەرنى كۆرسىتىدۇ .ئىسرائىلالر مۇسا بىلەن ھارۇنغا ئىشىنىدۇ.
ئۇالر پەرۋەردىگارنىڭ ئۆزلىرىنىڭ يىغا-زارىغا قۇالق سالغان ۋە ئۇالرنى قۇتقۇزماقچى بولغانلىقىغا
ئىشىنىدۇ ،شۇڭا ئۇالر بېشىنى تۆۋەن قىلىپ ،پەرۋەردىگارغا شۈكرىلەرنى ئېيتىدۇ.

مۇسا پەيغەمبەرنىڭ پىرەۋىن بىلەن كۆرۈشىشى
«مىسىردىن چىقىش» - 2باب

مۇسا بىلەن ھارۇن بىرلىكتە پىرەۋىن بىلەن كۆرۈشكىلى بېرىپ ،ئۇنىڭغا:
— پەرۋەردىگار يەنى ئىسرائىلالر ئېتىقاد قىلىپ كەلگەن خۇدا سىزگە« :خەلقىمنىڭ مەن ئۈچۈن
ھېيت ئۆتكۈزگىلى چۆل-باياۋانغا بېرىشىغا يول قويسۇن» دەيدۇ —،دېدى.
بىراق ،پىرەۋىن مازاق قىلغان تەلەپپۇز بىلەن — :پەرۋەردىگار دېگەن كىم؟ مەن نېمە ئۈچۈن ئۇنىڭ
سۆزىنى ئاڭلىغۇدەكمەن؟ مەن قانداقتۇر پەرۋەردىگار دېگەننى تونۇمايمەن.

شۇنداقال ئىسرائىلالرنى

قويۇپ بەرمەيمەن — ،دېدى.
مۇسا ۋە ھارۇن ئۆزلىرىنى پەرۋەردىگارنىڭ ئەۋەتكەنلىكىنى ئۇنىڭغا قايتا-قايتا ئېيتىدۇ؛ ئۇالر
پىرەۋىننىڭ ئۆزلىرىنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭلىشى كېرەكلىكىنى ،بولمىسا پەرۋەردىگارنىڭ جازاسىغا
ئۇچرايدىغانلىقىنى ئەسكەرتىدۇ.
بىراق ،پىرەۋىن غەزەپلىنىپ ،مۇسا بىلەن ھارۇننى ئىسرائىل خەلقىنى ئىش تاشالشقا كۈشكۈرتۈپ،
ئۇالرنى ھۇرۇنالشتۇرماقچى بولۇۋاتىدۇ دەپ ئەيىبلەيدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئىش باشقۇرغۇچىالرغا
ئىسرائىلالرنى تېخىمۇ قاتتىق ئىشلىتىشنى بۇيرۇيدۇ .بۇنىڭ بىلەن ،ئىسرائىلالر مۇسا پەيغەمبەر بىلەن
ھارۇندىن ئاغرىنىپ ،بىز تارتىۋاتقان جاپا-مۇشەققەتلەرنى تېخىمۇ ئېغىرالشتۇرۇۋەتتى دەپ ئۇالرنى
ئەيىبلەيدۇ .مۇسا پەيغەمبەر پەرۋەردىگاردىن ياردەم سورايدۇ .پەرۋەردىگار ئىلگىرى مۇسا پەيغەمبەرگە
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ئۇنىڭ ئىسرائىلالرنى قۇتقۇزىدىغانلىقىنى ئېنىق ئېيتقانىدى .بىراق ،ھازىرقى ئەمەلىيەت بولسا،
ئىسرائىلالر تېخىمۇ كۆپ ئازابقا ئۇچراۋاتاتتى.
پەرۋەردىگار مۇساغا ئۆزىنىڭ كۈچ-قۇدرىتىنى نامايان قىلىدىغانلىقىنى ئېيتىپ ،خەلقنىڭ پەقەت
ئۆزىگىال تايىنىشنى ئۆگىنىۋېلىشى كېرەكلىكىنى ئەسكەرتىدۇ.

مۇسا پەيغەمبەرنىڭ پىرەۋىننىڭ ئالدىدا
مۆجىزە كۆرسىتىشى
«مىسىردىن چىقىش» 13- 1 :1

پەرۋەردىگار مۇسا پەيغەمبەرگە:
—

سەن پىرەۋىننىڭ ئالدىغا بېرىپ ،ھاساڭ بىلەن مۆجىزە كۆرسەتكىن .پىرەۋىن سېنىڭ

سۆزۈڭنى ئاڭلىمايدۇ .بىراق ،مەن مىسىردا كۆپ مۆجىزىلەرنى كۆرسىتىمەن .ئاندىن سەن ئىسرائىلالرنى
مىسىردىن ئېلىپ چىقىپ كېتىسەن — ،دېدى.
مۇسا پەيغەمبەر بىلەن ھارۇن پىرەۋىننىڭ ئالدىغا يەنە باردى .بىراق ،پىرەۋىن ئۇالرنىڭ سۆزلىرىگە
قۇالق سالمىدى .مۇسا پەيغەمبەر ھارۇنغا ھاسىنى يەرگە تاشالشنى بۇيرۇغان ئىدى ،ھاسا شۇ ھامان
يىالنغا ئايلىنىپ قالدى .بىراق ،پىرەۋىن بۇنىڭدىن ئازراقمۇ قورقۇش ھېس قىلمىدى .چۈنكى ،ئۇنىڭ
سېھىرگەرلىرىمۇ شۇنداق قىالاليتتى .پىرەۋىن سېھىرگەرلىرىنى چاقىرىپ ،ئۇالرنىڭمۇ ئۇالرغا ئوخشاش
ئىشنى قىلىشىنى بۇيرۇيدۇ .ھەقىقەتەن بۇ سېھىرگەرلەر ئۇالرغا ئوخشاش ھاسىنى يىالنغا ئايالندۇرىدۇ.
يەنى ئۇالرمۇ ھاسىلىرىنى يەرگە تاشلىغاندىن كېيىن ،ئۇالرنىڭ ھاسىلىرىمۇ يىالنغا ئايلىنىپ قالىدۇ.
شۇنداق ،شەيتاننىڭ چاكارلىرىنىڭمۇ كۈچ-قۇدرىتى بار .ئۇالرمۇ مۆجىزە يارىتااليدۇ .بىراق ،خۇدا
شەيتاندىن قۇدرەتلىك .پەرۋەردىگارنىڭ ياراتقان مۆجىزىلىرى كارامەت ۋە چوڭ بولىدۇ .ئەجەبا ،بۇ
خۇدانىڭ شەيتان ۋە ئۇنىڭ چاكارلىرى ئۈستىدىن غەلىبە قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرمەمدۇ؟ پىرەۋىن
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پەرۋەردىگار خۇدانىڭ كۈچ-قۇدرىتىگە ئىشىنەرمۇ؟ ياق ،ئۇ ئىشەنمەيدۇ .پىرەۋىننىڭ قەلبى تاشتەك
قېتىپ ،خۇدانىڭ سۆزىنى ئاڭالشنى خالىمايدۇ.

بىرىنچى ئاپەت
«مىسىردىن چىقىش»52- 12 :1

شۇنىڭ بىلەن ،پەرۋەردىگار مۇساغا ھاسىنى نىل دەرياسىغا قارىتىپ ئۇزات دەپ بۇيرۇق بېرىدۇ.
مۇسا شۇنداق قىلىۋېدى نىل دەرياسىنىڭ سۈيى قانغا ئايلىنىپ كېتىدۇ .بۇنىڭ بىلەن دەريادىكى بېلىقالر
ئۆلۈپ كېتىدۇ .شۇنداقال دەريانىڭ سۈيىنى ئىچىش مۇمكىن بولماي قالىدۇ .بىراق ،پىرەۋىننىڭ
سېھىرگەرلىرىمۇ سېھىر ئارقىلىق ئوخشاش ئىشنى قىلىدۇ .گەرچە ،پۈتۈن خەلق سۇغا موھتاج بولۇۋاتقان
بولسىمۇ ،پىرەۋىن جاھىللىق قىلىپ ،خۇدانىڭ سۆزىنى ئاڭالشنى خالىمايدۇ.
پىرەۋىن نېمە ئۈچۈن سېھىرگەرلىرىگە بۇ ئاپەتلەرنى ئاخىرالشتۇرۇشنى بۇيرۇمايدۇ؟ بەلكىم ،ئۇ
ئۇالرنىڭ قولىدىن بۇنداق ئىشنىڭ كەلمەيدىغانلىقىنى بىلسە كېرەك؟ بەلكىم ئۇالر ئىشنى تېخىمۇ
ئېغىرالشتۇرۇۋېتىشى مۇمكىن .ھالبۇكى پەقەت پەرۋەردىگارنىڭال بۇ ئاپەتنى يوق قىلىۋېتىش
كۈچ-قۇدرىتى باردۇر .ئۇ ھەقىقەتەن شۇنداق قىالاليدۇ .يەتتە كۈندىن كېيىن ،پەرۋەردىگار بۇ ئاپەتنى
توختىتىدۇ .بىراق ،پىرەۋىن يەنىال خۇدانىڭ سۆزىنى ئاڭالشنى خالىمايدۇ.
شۇنىڭ بىلەن مۇسا پەيغەمبەر پىرەۋىنگە ئەگەر ئۇ پەرۋەردىگارغا يەنىال بويسۇنمىسا،
پەرۋەردىگارنىڭ يەنە يېڭى ئاپەتلەرنى ياغدۇرىدىغانلىقىنى ھەم بۇ ئاپەتنىڭ بىرىنچى ئاپەتتىنمۇ ئېغىر
بولىدىغانلىقىنى ئېيتىپ ،ئۇنىڭغا ئەسكەرتىش بېرىدۇ .ئۇزۇن ئۆتمەي ئىككىنچى ئاپەت مىسىرلىقالرنىڭ
بېشىغا كېلىدۇ.

150

مۇقەددەس كىتابتىن ھېكايە

تېخىمۇ كۆپ ئاپەتلەر
«مىسىردىن چىقىش»- 1بابتىن - 11بابقىچە

مۇسا پەيغەمبەر ھاسىسىنى پۈتۈن مىسىرنىڭ دەريا ،ئۆستەڭ ،كۆل ۋە ئېرىقلىرىغىچە ئۇزىتىپ،
پاقىالرنى يەر يۈزىگە ئېلىپ چىقىدۇ .بۇنىڭ بىلەن پۈتۈن يەرنى پاقا قاپالپ كېتىدۇ .پۇقراالرنىڭ
ئۆيلىرى ،پادىشاھنىڭ ئۆيلىرى ،ھوجرىسى  ،كارىۋات ،ئاشخانا ،قازاننىڭ ئىچى ،ئوچاق ئۈستى قاتارلىق
جايالرنىڭ ھەممىسىنى پاقا قاپالپ كېتىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ھېچكىم تاماق يېيىشكە ھەم ئۇخالشقا جۈرئەت
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قىاللمايدۇ.
پىرەۋىننىڭ سېھىرگەرلىرىمۇ ئوخشاش ئىشنى قىلىدۇ .ئۇالرمۇ پاقىالرنى قۇرۇقلۇقنىڭ ئۈستىگە
چىقىرىشىدۇ.
بۇ ئاپەتتىن پىرەۋىن قورقۇپ ،ئەنسىزچىلىككە چۈشىدۇ .ئۇنىڭ سېھىرگەرلىرىنىڭ پاقىالرنى
يوقىتىۋېتىش كۈچ-قۇدرىتى ئەسال يوق ئىدى .شۇڭا ،پادىشاھ مۇسا پەيغەمبەرنى چاقىرتىپ ،ئۇنىڭغا
مۇنداق دەيدۇ:
— پەرۋەردىگاردىن بۇ پاقىالرنى مەن ۋە مېنىڭ خەلقىمدىن يىراقالشتۇرۇشنى ئۆتۈنسەڭ ،مەن
ئىسرائىلالرنى قويۇپ بېرىشكە ماقۇل بولىمەن.
پىرەۋىن بۇ قېتىم راست گەپ قىلىۋاتامدۇ؟ مۇسا پەيغەمبەر بۇ نۇقتىنى جەزملەشتۈرەلمىدى .بىراق،
ئۇ مىسىرنىڭ خۇدانى تو نۇمايدىغان بۇ پادىشاھىغا پەرۋەردىگارنىڭ بۇ پاقىالرنى يوقىتىۋېتىدىغانلىقىنى
كۆرسىتىپ قويماقچى بولدى .ئۇ پىرەۋىندىن:
—

ئېيتىڭا ،مەن قايسى ۋاقىتتا پەرۋەردىگاردىن بۇ ئىشنى تىلەيمەن؟ — دەپ سورىدى.

—

ئەتە — ،دەپ جاۋاب بەردى پىرەۋىن.

—

بولىدۇ ،شۇنداق بولسۇن — دېدى مۇسا پەيغەمبەر — شۇ ۋاقىتتا سىز ئۆزىڭىزنىڭ

پەرۋەردىگاردەك كۈچ-قۇدرىتىڭىزنىڭ يوقلىقىنى بىلىپ قالىسىز.
مۇسا پەيغەمبەر پىرەۋىنگە بەرگەن ۋەدىسى بويىچە ،پەرۋەردىگارغا دۇئا قىلىدۇ .پەرۋەردىگار ئۇنىڭ
دۇئاسىنى ئاڭاليدۇ .قۇرۇقلۇقتىكى پاقىالرنىڭ ھەممىسى ئۆلۈپ كېتىدۇ .پادىشاھنىڭ ئوردىسى ۋە
پۇقراالرنىڭ ئۆيلىرىدە بىرمۇ پاقا قالمايدۇ .كىشىلەر ئەمدى بۇرۇنقىغا ئوخشاشال تاماق يەپ،
ئۇخلىيااليدىغان بولىدۇ .بىراق ،بۇ ئاپەت ئۆتۈپ كەتكەندىن كېيىن ،پىرەۋىننىڭ قەلبى يەنە قېتىپ،
ئۆزىنىڭ ئىسرائىلالرنى قويۇپ بېرىش ۋەدىسىدىن يېنىۋالىدۇ.
شۇنىڭ بىلەن ،پەرۋەردىگار ئۈچىنچى ئاپەتنى ياغدۇرىدۇ .ئۇ مۇسا پەيغەمبەرگە مۇنداق دەيدۇ:
— ھارۇن ھاسىسىنى ئۇزىتىپ ،يەردىكى تۈپىنى ئۇرسۇن ،بۇنىڭ بىلەن چاڭ-توزاڭالر پاشىالرغا
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ئايلىنىپ ،پۈتۈن مىسىرنى قاپاليدۇ.
دېيىلگەن سۆزلەرنىڭ ھەممىسى ئەمەلگە ئاشىدۇ .پاشىالر ئادەم ۋە چارۋىالرنىڭ ھەممىسىنى چېقىپ،
قاتتىق ئازاباليدۇ.
بۇنى كۆرگەن سېھىرگەرلەر ئۆزلىرىنىڭ ئۇسۇللىرى بويىچە پاشا پەيدا قىلماقچى بولىدۇ .بىراق ،ئۇالر
مەغلۇپ بولىدۇ .ئۇالر شۇنچە ھەپىلىشىپمۇ ھېچنېمە قىاللمايدۇ .خۇدا ئۇالرنىڭ سېھىرگەرلىك
قابىلىيىتىگە ئەجەللىك زەربە بەرگەنىدى .سېھىرگەرلەر ئۆزىدىنمۇ كۈچلۈك بىرسىگە ئۇچراپ قالغانلىقىنى
بىلىپ ،قورقۇپ كېتىدۇ .ئۇالر پىرەۋىنگە بۇنى ئىقرار قىلىپ« :بۇ خۇدانىڭ قولى» دېيىشىدۇ .بىراق،
پىرەۋىننىڭ قەلبى يەنىال شۇنداق قاتتىق بولۇپ ،ئۇالرنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭلىمايدۇ.
كەينىدىن خۇدا يەنە بىر ئاپەتنى ياغدۇرىدۇ .بۇ قېتىم ئۇ ئۆز خەلقى بولغان ئىسرائىلالرغا ئاالھىدە
رەھىم قىلىدۇ .گەرچە ئۇالر مىسىرلىقالردىن ياخشى بولمىسىمۇ ،يەنىال شۇنداق قىلىدۇ .خۇدا
ئىسرائىلالرنىڭ ئۆز خەلقى ئىكەنلىكىنى مىسىرلىقالرغا ئايان قىلماقچى بولىدۇ .پەرۋەردىگار مىسىرلىقالر
تۇرۇۋاتقان جاينى چىۋىن بىلەن قاپلىتىپ ،ئىسرائىلالر تۇرۇۋاتقان گوشەن رايونىدا چىۋىننىڭ بولۇشىغا
يول قويمايدۇ.
قارىماققا پىرەۋىن مەغلۇپ بولغاندەك قىالتتى .ئۇ« :ئىسرائىلالر مىسىردا تۇرۇپ ،خۇداغا قۇربانلىق
قىلسا بولۇۋېرىدۇ » دەيدۇ .بىراق ،مۇسا پەيغەمبەر بىلەن ھارۇن بولسا ئىسرائىلالرنىڭ پەرۋەردىگارنىڭ
دېگىنى بويىچە مىسىردىن چىقىپ ،چۆللۈككە بېرىشى ،ئۈچ كۈنلۈك يول مېڭىشى كېرەكلىكىنى ئېيتىدۇ.
—

ئۇنداقتا بولىدۇ — ،دەيدۇ پىرەۋىن — مەن سىلەرنىڭ مېڭىشىڭالرغا رۇخسەت قىلىمەن.

بىراق ،يىراققا كەتمەڭالر ،مەن ئۈچۈن دۇئا قىلىڭالر.
—

بىز چوقۇم سىز ئۈچۈن دۇئا قىلىمىز — ،دەيدۇ مۇسا پەيغەمبەر ،بىراق سىز ئەمدى بىزنى

ئالدىماڭ .بىز بۇنىڭ سىزگە بولغان ئاگاھالندۇرۇش بولۇپ قېلىشىنى ئارزۇ قىلىمىز.
مۇسا پەيغەمبەر پەرۋەردىگارغا دۇئا قىلىدۇ .پەرۋەردىگار مۇسا پەيغەمبەرنىڭ دۇئاسىنى ئاڭاليدۇ.
چىۋىنالرنىڭ بىرسىمۇ قالماي ھەممىسى يوقايدۇ .بىراق ،ئاپەت ئۆتۈپ كېتىشى بىلەن ،پىرەۋىننىڭ قەلبى
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يەنە قېتىۋالىدۇ-دە ،ئىسرائىلالرنىڭ مېڭىشىغا يول قويمايدۇ.

بەشىنچى ئاپەت ۋاپا كېسىلى بولۇپ ،چارۋا مالالرنىڭ ھەممىسى ۋاپا كېسىلىگە گىرىپتار بولىدۇ.
تۇيۇقسىز ،سان-ساناقسىز چارۋىالر ۋاپا كېسىلى بىلەن ئۆلۈپ كېتىدۇ .پىرەۋىن گوشەن رايونىغا ئادەم
ئەۋەتىپ ،ئۇ يەردىكى ئىسرائىلالرنىڭ چارۋىلىرى ئۆلدىمۇ يوق ،دەپ تەكشۈرۈپ باقىدۇ .ئۇ
ئىسرائىلالرنىڭ بىرمۇ چارۋىسىنىڭ ئۆلمىگەنلىكىدىن خەۋەر تاپىدۇ.
مانا مۇشۇنداق مۆجىزى لەر يۈز بېرىپ تۇرسىمۇ ،پىرەۋىن پەرۋاردىگارنىڭ كۈچ-قۇدرىتىنىڭ ئالدىدا
يەنىال كەمتەر بولۇشنى خالىماي ،ئىسرائىلالرنىڭ كېتىشىگە يول قويمايدۇ.
شۇنىڭ بىلەن پەرۋەردىگار مۇسا پەيغەمبەرگە:
—

ئوچاقنىڭ كۈلىدىن ئېلىپ ،پىرەۋىننىڭ ئالدىدا ئاسمانغا قارىتىپ چاققىن— ،دەيدۇ.

مۇسا پەيغەمبەر خۇدانىڭ ئېيتقىنى بويىچە قىلىدۇ .ئۇ كۈلنى ئېلىپ ئاسمانغا قارىتىپ چاچقاندىن
كېيىن ،ئادەم ۋە چارۋا مالالرنىڭ ئۈستىگە چاقا پەيدا بولىدۇ .بۇ ئىنتايىن قورقۇنچلۇق بولغان كېسەل
بولۇپ ،سېھىرگەرلەرمۇ بۇ كېسەلگە گىرىپتار بولۇپ ،ئۆزلىرىنى قۇتقۇزۇشقا ئامالسىز قالىدۇ.
بىراق ،پىرەۋىن يەنىال پەرۋەردىگارنىڭ سۆزىنى ئاڭلىماي ،توۋا قىلىشنى خالىمايۋاتاتتى.
پەرۋەردىگار يەتتىنچى ئاپەتنى ياغدۇرۇشىدىن ئىلگىرى ،مۇسا پەيغەمبەر ئارقىلىق پىرەۋىنگە يەنە
بىر قېتىم ئاگاھالندۇرۇش بېرىدۇ .پەرۋەردىگار خۇدا نېمە دېگەن سەۋر-تاقەتلىك-ھە! ئۇ ھەتتا
پىرەۋىنگىمۇ سەۋر قىلىۋاتاتتى.
مۇسا پەيغەمبەر ئەگەر پىرەۋىن پەرۋەردىگارغا بويسۇنمايدىكەن ،پەرۋەردىگارنىڭ تېخىمۇ چوڭ ۋە
تېخىمۇ ئېغىر بولغان مۆلدۈر ئاپىتىنى ياغدۇرۇپ ،ئېتىزلىقتىكى زىرائەتلەرنى يوقىتىدىغانلىقىنى ،سىرتتا
ياكى ئېتىزلىقتا قا لغان ئادەم ۋە چارۋا مالالرنىڭ ھاالك بولىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ.
بەزى مىسىرلىقالر مۇسا پەيغەمبەرنىڭ سۆزىگە ئىشىنىپ ،ئۆزىنىڭ قۇللىرى ۋە چارۋىلىرىنى ئۆيگە
ئەكىرىۋالىدۇ .ئۇنىڭ سۆزىگە ئىشەنمىگەنلەر قۇل ۋە چارۋا مالالرنى ئېتىزلىققا قويۇۋېتىدۇ.
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شۇنىڭ بىلەن ،مۇسا پە يغەمبەر ھاسىسىنى ئاسمانغا ئۇزىتىدۇ .پەرۋەردىگار ھاۋانى گۇلدۇرلىتىپ،
چاقماق چاققۇزۇپ ،مۆلدۈر ياغدۇرىدۇ .ئېتىزلىقتىكى ھەممە نەرسە يەنى ئادەم ،چارۋا ،دەل-دەرەخ ۋە
زىرائەتلەرنىڭ ھەممىسى ھاالك بولىدۇ .كىشىلەر بۇرۇن بۇنداق ئېغىر مۆلدۈر ئاپىتىگە ئۇچراپ باقمىغان
ئىدى .بىراق ،گوشەن رايونىدا بىر تالمۇ مۆلدۈر ياغمايدۇ.
بۇ قېتىم پىرەۋىن راستتىنال قورقۇپ كېتىدۇ .ئۇ ئادەم ئەۋەتىپ مۇسا پەيغەمبەرنى چاقىرتىپ،
ئۇنىڭغا:
— مەن گۇناھ قىلدىم .سىلەر مەن ئۈچۈن پەرۋەردىگاردىن تىلىگەن بولساڭالر ،مۆلدۈرنى
توختىتىپ بەرسە ،مەن سىلەرنىڭ كېتىشىڭالرغا رۇخسەت قىلىمەن — ،دەيدۇ.
مۇسا پەيغەمبەر دۇئا قىلىشى بىلەن ،پەرۋەردىگار مۆلدۈرنى توختىتىدۇ ،بىراق پىرەۋىننىڭ يۈرىكى
يەنە قېتىۋالىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئىسرائىلالرنىڭ كېتىشىگە يول قويمايدۇ .پەرۋەردىگار پىرەۋىننى يەنە
بىر قېتىم ئاگاھالندۇرىدۇ .ھەتتە مىسىرلىقالرنىڭ ئۆزلىرىمۇ پىرەۋىنگە پۈتۈن مىسىرنىڭ ۋەيران
قىلىنىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن ،ئىسرائىلالرنى قويۇپ بېرىشى كېرەكلىكىنى ئېيتىدۇ .شۇنىڭ بىلەن
پىرەۋىن چوڭالرنى قويۇپ بېرىدىغانلىقىنى ،لېكىن كىچىك بالىالرنىڭ مىسىردا قېلىشى كېرەكلىكىنى
ئېيتىدۇ .مۇسا پەيغەمبەر بۇ شەرتنى قوبۇل قىلىشنى رەت قىلىدۇ .ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ بۇيرۇقى بويىچە
ھاسىسىنى يەنە بىر قېتىم كۆتۈرۈۋىدى ،مىسىرغا سەككىزىنچى ئاپەت ياغىدۇ.
كۈچلۈك بوران بىر كېچە بىر كۈندۈز

چىقىپ ،ئىككىنچى كۈنى ئەتىگەندە ،شامالغا ئەگىشىپ

چېكەتكە يېتىپ كېلىدۇ .چېكە تكە پۈتۈن جايالرنى قاپالپ ،مۆلدۈردىن كېيىن قالغان كۆكتات ۋە
مېۋىلەرنى يەپ كېتىدۇ .مانا مىسىرغا چوڭ ئاپەت كېلىش ئالدىدا تۇراتتى .مىسىر ھاالكەتكە قاراپ
كېتىۋاتاتتى!
بۇ قېتىم پىرەۋىن تويغانمىدۇ؟ ئۇ كۆرۈپ تويغاندەكمۇ قىالتتى .ئۇ ئۆزىنىڭ گۇناھىنى ئېتىراپ
قىلىپ ،كەچۈرۈمگە ئېرىشىشنى تىلىدى .بىراق ،چېكەتكە شۇنداق يوقىشى بىلەن ،ئۇ ۋەدىسىگە
خىالپلىق قىلىپ ،قەلبىنى يەنە بىر قېتىم قاتۇرۇپ ،پەرۋەردىگارنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنمىدى.
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پەرۋەردىگارنىڭ سەۋر-تاقىتى چېكىگە يېتەي دەپ قالدى .ئۇ پىرەۋىنگە ئۆزىگە بويسۇنمىغان
ئادەمگە نىسبەتەن غەزىپىنىڭ قانچىلىك قاتتىق ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ قويماقچى بولدى .ئۇ پۈتۈن
مىسىرنى قاراڭغۇلۇق بىلەن قاپالتقۇزۋەتتى .كۈن شۇنداق قاراڭغۇ بولۇپ كەتتىكى ،ئادەم ئادەمنى
كۆرەلمەي قالدى .كىشىلەر مېڭىشقىمۇ جۈرئەت قىاللمايتتى .ھېچكىم خىزمەت قىلمىدى .بۇ نېمە دېگەن
قورقۇنچلۇق ئەھۋال-ھە!
بىراق ،ئىسرائىلالرنىڭ ئۆيلىرى يوپ-يورۇق ئىدى.
پىرەۋىن مۇسا پەيغەمبەرنى چاقىرتىپ ،ئۇنىڭغا:
— مېڭىڭالر ،كېتىڭالر ،بالىالرنىمۇ بىللە ئېلىپ كېتىڭالر؛ بىراق ،چارۋا مالالرنى قالدۇرۇپ قويۇڭالر
ـــ دېدى.
ئەلۋەتتە ،مۇسا پەيغەمبەر بۇ شە رتنى قوبۇل قىلمايتتى؛ ئۇالر چارۋا مالالرنى بىللە ئېلىپ كېتىشى
كېرەك ئىدى .چۈنكى ،ئۇالر چارۋا مالالرنى پەرۋەردىگارغا ئاتاپ قۇربانلىق قىلىشى كېرەك-تە!
بۇنىڭ بىلەن پىرەۋىن قاتتىق خاپا بولدى .ئۇ مۇسا پەيغەمبەر بىلەن ھارۇنغا تەھدىت سېلىپ،
ئەگەر ئەمدى ئۇالر ئۆ زىنىڭ ئالدىغا كەلسە ،ئۇالرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ ئۆلۈم ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتتى .مۇسا
پەيغەمبەر پەرۋەردىگارنىڭ سەۋر تاقىتىنىڭ ئاخىرقى چېكىگە يەتكەنلىكىنى بىلەتتى .شۇڭا ،ئۇ پىرەۋىن
بىلەن ئەمدى كۆرۈشمەسلىككە ماقۇل بولدى .پىرەۋىن ئىسرائىلالرنىڭ كېتىشىگە يول قويۇشتىن
ئى لگىرى ،مىسىردا يەنە بىر قېتىم چوڭ ئاپەتنىڭ يۈز بېرىدىغانلىقىنى مۇساغا ئېيتتى.
مۇسا پەيغەمبەر ئاچچىقلىغان ھالدا پىرەۋىننىڭ يېنىدىن كەتتى .پەرۋەردىگار سەۋر تاقەتلىك
بولسىمۇ ،بىراق پىرەۋىن ئۆزىنىڭ گۇناھى ئۈچۈن توۋا قىلمىدى .بارلىق ئىشالر ئاياغلىشاي دەپ قالدى.
چۈنكى ،ئىسرائىلالر ئەركىنلىككە ئېرىشىش ئالدىدا تۇراتتى! خۇدا ئۇالرنى قوغداپ قالغانىدى.
پەرۋەردىگار ئۇالرغا خۇدانىڭ ئىرادىسى بويىچە خىزمەت قىلىش ئەركىنلىكىنى بەرمەكچى ئىدى.
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ئەڭ ئاخىرقى ئاپەت ۋە ئۆتۈپ كېتىش بايرىمى
«مىسىردىن چىقىش» – 11بابتىن
32- 1 :15

ئەمدىلىكتە ئونىنچى ئاپەت پىرەۋىن ۋە ئۇنىڭ خەلقىنىڭ ئۈستىگە چۈشۈش ئالدىدا تۇراتتى .ئاپەت
چۈشۈشتىن ئىلگىرى ،مۇسا پەيغەمبەر ئىسرائىالرغا خۇدانىڭ سۆزىنى يەتكۈزدى:
— سىلەر بۇ ئاينى بىرىنچى ئاي يەنى يىلنىڭ بېشى قىلىشىڭالر كېرەك ،چۈنكى پەرۋەردىگار
سىلەرگە يېڭى ھايات ئاتا قىلماقچى.
گەرچە پەرۋەردىگار شۇنچە كۆپ مۆجىزىلەرنى كۆرسەتكەن بولسىمۇ ،ئىسرائىلالر ھازىرغا كەلگىچە
مىسىردا قۇللۇقتا تۇرۇۋاتاتتى .ئەمدى ،يېڭى ھايات باشلىنىدىغان بولدى.
شۇ ئاينىڭ ئونىنچى كۈنى ئۇالر چارۋا مالالرنىڭ ئىچىدىن ئەيىبسىز قوزىدىن بىردىن تالالپ ئېلىشى،
ئون تۆتىنچى كۈنگە كەلگەندە ،بۇ قوزىنى ئۆلتۈرۈپ ،ئۇنى ئوتتا كۆيدۈرۈشى ھەم ئۇنىڭ ئۇستىخىنىنى
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سۇندۇرماسلىقى الزىم ئىدى .پەرۋەردىگار ئۇالرغا قوزىنىڭ قېنىدىن ئازراق ئېلىپ ،ئۆينىڭ ئىشىكىنىڭ
بېشى ۋە

كىشىكىگە سۈرتۈشى كېرەكلىكىنى ئېيتتى .ئاندىن كېيىن ،ئۇالر قوزىنىڭ گۆشىنى يېسە

بوالتتى .ئەگەر بىر ئائىلە بۇ گۆشتىن يەپ بواللمىسا ،يەنە بىر ئائىلە بىلەن بىللە يېسە بوالتتى.چۈنكى،
ئۇنىڭدىن ئازراقمۇ ئاشۇرۇپ قويۇشقا بولمايتتى .ئەگەر ئېشىپ قالسا ،ئۇنى ئوت بىلەن كۆيدۈرۈۋېتىشى
كېرەك ئىدى.
ئون تۆتىنچى كۈنى كەچتە ،مىسىرغا ئونىنچى ئاپەت يېتىپ كەلدى .مىسىردىكى تۇنجى تۇغۇلغان
ئوغۇلالرنىڭ ھەممىسى ئۆلۈشى كېرەك ئىدى .بۇ ئۇالرنىڭ خۇداغا ئىشەنمىگەنلىكىنىڭ ئاقىۋىتى ئىدى.
ئەمەلىيەتتە ئىسرائىلالرنىڭ مىسىرلىقالردىن ياخشى دەپ كەتكۈدەك ھېچ نەرى يوق ئىدى .شۇنداق،
ئۇالرمۇ مىسىرلىقالرغا

ئوخشاشال گۇناھكار .ئۇالرمۇ مىسىرلىقالرغا ئوخشاش جازاغا تارتىلىشى كېرەك.

ئۇالرنىڭ ھايات قېلىشى ،خۇدانىڭ ئۇالرنى ئۆزىنىڭ خەلقى قىلىپ تاللىۋالغانلىقىدىن بولغان .ئەيسا
مەسىھ ئۆزىنى قۇربانلىق سۇپىسىنىڭ ئۈستىگە قويۇپ ،ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنى يۇماقچى ئىدى .مۇشۇنداق
بولغانلىقى ئۈچۈن ،خۇدا ئىسرائىلالرنىڭ گۇناھىنى كەچۈرۈم قىلىدۇ .شۇڭا ،ئىسرائىلالر قوزىنىڭ قېنىنى
ئىشىكنىڭ بېشى ۋە كىشىكىگە سۈرتۈشى كېرەك ئىدى .ئۇ كۈنى كېچىدە ،پەرۋەردىگار پۈتۈن مىسىرنى
ئايلىنىپ ،پۈتۈن مىسىردىكى تۇنجى تۇغۇلغان ئوغۇلالرنىڭ ھەممىسىنى ئۆلتۈرۈۋەتتى .بىراق،
ئىسرائىلالرنىڭ ئۆيىدىن ئۆتۈپ كەتتى .ئىسرائىلالر ئىشىكىنىڭ كىشىكىگە سۈركەلگەن قان سەۋەبىدىن
قۇتقۇزۇلۇپ قېلىندى .ئۇالرنىڭ ئائىلىسىدىكى تۇنجى تۇغۇلغانالرنىڭ ھېچقايسىسى ئۆلمىدى .ئىشىككە
سۈركەلگەن قان رەب ئەيسانىڭ قېنىغا سىمۇۋۇل قىلىنغان بولۇپ ،پەقەت ئەيسا مەسىھال ئۇالرنى
قۇتقۇزااليتتى.
ئۇ كۈنى كەچتە ،ئىسرائىلالر قوزىنىڭ گۆشىنى يەپ بولغاندىن كېيىن ،پەرۋەردىگارنىڭ ئۆزلىرى
بىلەن بىللە ئىكەنلىكىنى ھېس قىلىدۇ .پەرۋەردىگار خۇدا ئۇالرغا ھەر يىلى مۇشۇ كۈندە مانا مۇشۇنداق
تاماق يېيىشنى ئېيتتى .شۇندا ق بولغاندا ،ئۇالر پەرۋەردىگارنىڭ ئۆزلىرىنى مىسىردىن قۇتقۇزۇپ ئېلىپ
چىقىپ كەتكەنلىكىنى
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ئېسىدە چىڭ تۇتاتتى.
شۇنداقال بۇ ئىش يەنە مەسىھنىڭ كېلىشىدىن بېشارەت بېرىپ تۇراتتى.
كىم ئىسرائىلالرغا ھەسەت قىلمايدۇ دەيسىز؟
ئەگەر بىز ئىسرائىل مىللىتى بولمىساق ،شۇنداقال ئەزەلدىن ئۆزىمىزنىڭ گۇناھىنى ئۈستىمىزگە
ئالمىساق ،بىز نېمە دېگەن بىچارە ئادەم بولۇپ قالىمىز-ھە؟ ئۆزىنىڭ گۇناھكار ئىكەنلىكىنى بىلگەن
ئادەم ،ئەيسا مەسىھكە ئىلتىجا قىلغان ۋاقىتتا ،ئاندىن قۇتقۇزۇلىدۇ .ھەرقانداق ئادەم پەقەت ئەيسا
مەسىھنىڭ قىممەتلىك قېنىنى يېپىنچا قىلغان ۋاقىتتا ئاندىن قۇتقۇزۇلۇشقا ئېرىشەلەيدۇ.
خۇدانىڭ خەلقىنىڭ ئىسرائىلالرغا ھەسەت قىلىشىنىڭ ھاجىتى يوقتۇر .چۈنكى ،بارلىق
ئېتىقادچىالرنىڭ ھەممىسى خۇدانىڭ ھۇزۇرىدا ئۇنىڭ بىلەن بىللە غىزالىنااليدۇ .گۇناھلىرىغا توۋا قىلغان
ۋە خۇداغا تايانغان كىشىلەرنىڭ ھەممىسى بۇنداق كەچلىك تاماقتىن بەھرىمەن بوالاليدۇ .بۇ رەبنىڭ
داستىخىنى ياكى مۇقەددەس داستىخان دەپ ئاتىلىدۇ .خۇدا مۇقەددەس داستىخان ئارقىلىق ئۆزىنىڭ
پەرزەنتلىرىنى سۆيىدىغانلىقىنى ،ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنىڭ كەچۈرۈم قىلىنغانلىقىنى نامايان قىلىپ
تۇرىدۇ .ئەلۋەتتە ،ھازىر مۇقەددەس داستىخانغا داخىل بولغاندا ،قوزىنىڭ گۆشىنى يەپ ئولتۇرمايمىز.
بەلكى ،نان بىلەن ئۈزۈمدىن تەييارالنغان ئىچىملىك ئىچىمىز .نان بىلەن ئۈزۈمدىن تەييارالنغان بۇ
داستىخان ئەيسا مەسىھنىڭ ئۇالرنى قۇتۇلغىنىغا قىلىنغان سىموۋۇلدۇر .بۇ مۇراسىم بىزلەرگە ئەيسا
مەسىھنىڭ ئۆزىنىڭ تېنى ۋە قېنىنى ئىنسانالر ئۈچۈن ھەدىيە قىلغانلىقىنى ئەسلىتىپ تۇرىدۇ.
ئىسرائىلالر ئۆزلىرىنىڭ كېيىنكى ئەۋالدلىرىغا بۇ ئاالھىدە تاماقنىڭ ئەھمىيىتى ۋە مەنىسىنى
چۈشەندۈرۈپ ،ئۇالرغا بىلدۈرۈشى كېرەك ئەلۋەتتە .ئۇالر بۇ كەچلىك تاماقنى خاتىرىلەش ئىشىنى
ئۆزلىرىنىڭ مۇھىم بايراملىرىنىڭ بىرى قىلىپ بەلگىلەپ ،ئۇنى «ئۆتۈپ كېتىش ھېيتى» دەپ ئاتايدۇ.
چۈنكى ،ئەنە شۇ كېچىدە ئۆلۈم پەرىشتىسى ئىسرائىلالرنىڭ ئۆيىدىن ئۆتۈپ كەتكەنىدى.
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ئون تۆتىنچى كۈنى ،كېچە يېتىپ كەلدى .ئىسرائىلالر مۇسا پەيغەمبەرنىڭ دېگىنى بويىچە،
ئۈستەلنى چۆرىدەپ ئولتۇرۇپ ،قوينىڭ گۆشىنى يەيدۇ .ئۇالر ئاللىقاچان يولغا چىقىشنىڭ تەييارلىقىنى
قىلىپ بولغانىدى.
ئۇالرنىڭ ئائىلىسى تىنچ ۋە خاتىرجەم بولۇپ ،پەرۋەردىگار ئۇالر بىلەن بىللە ئىدى! بىراق ،تۇيۇقسىز
مىسىرلىقالرنىڭ

نالە

پەريادى

ئاڭلىنىپ كەتتى.

پەرۋەردىگار

ئۆلۈم پەرىشتىسىنى

مىسىرلىقالرنىڭ بارلىق تۇنجى تۇغۇلغان پەرزەنتلىرى ۋە چارۋىلىرىنى ئۆلتۈرۈۋەتتى.
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پىرەۋىننىڭ ئوردىسىدا ،ئۇنىڭ شاھزادىسى ئۆلۈپ كەتتى .ئۇ قۇتقۇزلۇشقا ئېرىشەلەمدۇ؟ ياق ،كۆز
ياشالر ئۇنى ئۆلۈم گىردابىدىن قۇتقۇزالمايتتى .بارلىق مىسىرلىقالرنىڭ تۇنجى بالىسى ئۆلۈپ كەتتى .ھەتتا
ئېتىزلىق ۋە قوتاندىكى چارۋىالرنىڭ ئىچىدىكى تۇنجى تۇغۇلغانلىرىنىڭ ھەممىسى ئۆلۈپ كەتتى.
گوشەن بىلەن مىسىرنىڭ باشقا جايلىرىنىڭ ئەھۋالى بىر  -بىرىگە تۈپتىن ئوخشىمايتتى .ئىسرائىلالر
تىنچ ۋە خۇشال ئىدى .مىسىرلىقالر بولسا ئۆلۈپ كەتكەنلەر ئۈچۈن ھازا ئېچىۋاتاتتى.
خۇدانىڭ مېھىر-مۇھەببىتى نېمە دېگەن ئۇلۇغ-ھە! ئۇنىڭ غەزىپى نېمە دېگەن قورقۇنچلۇق! سىز
ھازىر خۇدانىڭ مېھىر-شەپقىتىنىڭ ئىچىدە تۇرۇۋاتامسىز ياكى بۇرۇنقىدەك غەزەپنىڭ ئىچىدە
تۇرۇۋاتامسىز؟
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مىسىردىن چىقىش
«مىسىردىن چىقىش»12 :13- 31 :15

ئاخىرى ،پىرەۋىننىڭ تەسلىم بولماي ئامالى بولمىدى!
تاڭ يورىماي تۇرۇپال ئۇ مۇسا پەيغەمبەر بىلەن ھارۇننى چاقىرتىپ كېلىپ:
— يۈك-

تاقىلىرىڭالرنى ئېلىپ ،بۇ يەردىن تېز كېتىڭالر .سىلەر ۋە بارلىق ئىسرائىلالرنىڭ

ھەممىسى بالىلىرىڭالرنى ،چارۋىلىرىڭالرنى ئېلىپ مېڭىڭالر .بۇ جايدىن كېتىڭالر! سىلەر مەن ئۈچۈن
بەخت تىلەڭالر .مەن ۋە مېنىڭ خەلقىم بۇ لەنەتنىڭ ئىچىدە تۇرۇۋەرمىسۇن،ــــ دېدى.
مىسىرلىقالرنىڭ ھەممىسى ئىسرائىلالرنىڭ تېزرەك كېتىشى ئۈچۈن ،ئۇالرنى ئالدىرىتىشقا باشلىدى.
ئۇالر:
— سىلەر دەرھال كېتىڭالر ،بولمىسا بىز ئۆلۈپ كېتىدىكەنمىز — ،دېدى.
شۇنىڭ بىلەن ،ئىسرائىلالر دەرھال مىسىردىن ئايرىلدى .ئۇالر مىسىردا تۇرۇۋاتقىلى  222يىل
بولغانىدى .ئەمدى ،قۇتقۇزۇلىدىغان ۋاقىت يېتىپ كەلگەنىدى .ئۇالر پەرۋەردىگارنىڭ بۇيرۇقى بىلەن
تەرتىپلىك ھالدا تېزلىكتە بۇ يەردىن كېتىشى كېرەك ئىدى .ئۇالر نۇرغۇنلىغان بايلىقالرنى ئېلىپ
ماڭغانىدى .پەرۋەردىگار ئۇالرغا مىسىرلىقالرنىڭ يېنىغا بېرىپ ئالتۇن-كۆمۈش ،زىبۇ-زىننەت ۋە كىيىم
–كېچەكلەرنى سوراشنى ئېيتتى .بۇ ئۇالر بۇ يەردە جاپالىق ئىشلەش ئارقىلىق ،ئېرىشىشكە تېگىشلىك
بولغان ئەمگەك ھەققى ئىدى .پەرۋەردىگار مىسىرلىقالرغا بۇ نەرسىلەرنى ھەقسىز بەرگۈزدى .ئىسرائىلالر
نېمە ئالماقچى بولسا ،ئۇالر شۇنى ئۇالرغا بېرەتتى .ئىسرائىلالر مانا مۇشۇنداق قىلىپ مىسىرلىقالرنىڭ
بايلىقلىرىنى ئېلىپ ،مىسىردىن ئايرىلدى.
ئۇالر ئالدى بىلەن شۇككوت شەھىرىگە باردى .ئۇ يەردە مۇسا پەيغەمبەر كۆپچىلىككە «ئۆتۈپ
كېتىش» ھېيتىنىڭ مەنىسىنى يەنە بىر قېتىم چۈشەندۈرۈپ ،ئۇالرنىڭ بۇ ھېيتنى ھەر يىلى ئۆتكۈزۈشى
كېرەكلىكىنى ئەسكەرتتى« .ئۆتۈپ كېتىش» ھېيتىنىڭ تامىقىنى پەقەت خەتنە قىلىنغان ۋە ئىسرائىل
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مىللىتىدىن بولغان كىشىلەرال يېسە بوالتتى .باشقىالرنىڭ يېيىشى مەنئى قىلىنغان ئىدى.

چۆللۈككە بېرىش يولىدا
«مىسىردىن چىقىش» 2:12- 11 :13

ئىسرائىلالر شۇككوتتىن يولغا چىقىپ ،ئالدىغا قاراپ ماڭدى .ئىسرائىلالر يۈسۈپ پەيغەمبەر ھايات
ۋاقتىدا ۋەسىيەت قىلغىنىدەك ئۇنىڭ جەسىتىنى ئېلىپ ماڭدى .ئۇالر فىلىستىنلىكلەرنىڭ زېمىنىدىن
ئۆتسىال ،ناھايىتى تېزال قانان رايونىغا يېتىپ بارااليتتى .بىراق فىلىستىنلىكلەر بەلكىم ئۇالرنىڭ مۇنداق
مېڭىشىغا يول قويماي ،ئۇالرغا ھۇجۇم قىلىشى مۇمكىن .پەرۋەردىگار ئۆز خەلقىنىڭ ئۇالر بىلەن جەڭ
قىلىشىنى خالىمىدى .پەرۋەردىگار مۇ شۇنداق بولسا ئۇالرنىڭ ناھايىتى تېزال پۇشايمان قىلىپ ،مىسىرغا
قايتىپ كېتىش مۇمكىنچىلىكى بار ئىكەنلىكىنى بىلەتتى.
ئۇنىڭدىن باشقا ،پەرۋەردىگار مۇسا پەيغەمبەرگە ئىسرائىلالرنىڭ كەلگۈسىدە سىناي تېغىدا ئۇالرغا
ئىبادەت قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقانىدى .ئۇالر قانان رايون ىغا يېتىپ بېرىشتىن ئىلگىرى ،پەرۋەردىگار ئۆز
خەلقىگە ئۆزىنىڭ مېھىر-مۇھەببىتىنى كۆرسىتىپ ،ئۇالر بىلەن ئەھدە تۈزۈشى كېرەك ئىدى .شۇنىڭ
ئۈچۈن ،پەرۋەردىگار ئۇالرنى چۆللۈككە باشالپ كىردى.
نېمە ئۈچۈن ئۇالر ناھايىتى ئىسسىق ھەم قاقاسلىق بولغان شۇ جايغا بارمىسا بولمايدىغاندۇ-ھە؟ ئۇالر
ئاياللىرى ،بالىلىرى ۋە چارۋىلىرى بىلەن بۇ قاقاسلىقتا قانداق ياشايدىغاندۇ؟
شۇ ۋاقىتتا ،ئاسماندا ئىنتايىن چوڭ بىر بۇلۇت پەيدا بولۇپ ،ئۇالرغا يول باشالپ ماڭدى .بۇ بۇلۇت
ھەم ئۇالرغا سايە بولدى .بۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر ئىسسىق ھېس قىلمىدى .كېچىدە ئوت تۇۋرىكى ئۇالرغا يول
باشالۋاتاتتى.
شۇنداق ،ئىسرائىلالر ھېچنېمىدىن قورقمىسىمۇ بوالتتى.
ئىسرائىلالر مىسىردىن ئەمدىال ئايرىلىپ مېڭىشىغا ،پىرەۋىن ئۇالرنى قويۇپ بەرگىنىدىن پۇشايمان
قىلىپ قالدى .گەرچە ،ئۇ بۇرۇن شۇنچە قورقۇپ كەتكەن بولسىمۇ ،بىراق ،ئۇنىڭ قاتقان يۈرىكى
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ئازراقمۇ ئۆزگەرمىگەنىدى .ئۇ قوشۇنلىرى ،ئات ۋە جەڭ ھارۋىسىنى تەييارالپ ،ئىسرائىلالرنى قوغالش
ئۈچۈن ئاتالندى .ئۇالر ئىسرائىلالرنىڭ ئالدى تەرەپتىكى دېڭىز بويىدا ئورۇنالشقانلىقىنى ،ئۇالرنىڭ
قونالغۇسىنىڭ ئىككى تەرىپىنىڭ تاغ ئىكەنلىكىنى بىلگىنىدە ،غەلىبە بىزنىڭ ئالدىمىزدا تۇرۇپتۇ دەپ
قوشۇنلىرى بىلەن بىللە قاقاقالپ كۈلۈشۈپ كەتتى.
ئىسرائىلالرمۇ ئۆزلىرىنى بىز راستتىنال مەغلۇپ بولىدىغان ئوخشايمىز دەپ ئويالپ قالدى .ئۇالر
پىرەۋىننىڭ چوڭ قوشۇنىنىڭ ئۆزلىرىنى قوغالپ كېلىۋاتقانلىقىنى ئاڭلىغىنىدا ،ئىنتايىن قورقۇپ كەتتى.
ئۇالر مىسىر قوشۇنلىرىنىڭ نەرە تارتىشلىرى ۋە ئاتالرنىڭ تۇياق ئاۋازىنى ئاڭالپ تۇراتتى .يىراقتىن
ئاتنىڭ تۇياقلىرىدىن كۆتۈرۈلگەن چاڭ تۇزاڭنىڭ ئاسماننى قاپالپ كەتكەنلىكىنى كۆرگىلى بوالتتى.
مىسىرلىقالر ئىسرائىلالرغا قوغالپ يېتىشىۋېلىپ ،ئۇالرنى مىسىرغا ئېلىپ كېتىش ئالدىدا تۇراتتى.
ئۇالر ئەمدى نەگە قاراپ مېڭىشى كېرەك؟ ئۇالرنىڭ يوللىرى پۈتۈنلەي توسۇلۇپ قالدى.
پەرۋەردىگارنىڭ مىسىردا كۆرسەتكەن مۆجىزىلىرى ئۇالرنىڭ ئېسىدىن كۆتۈرۈلۈپ كەتكەن ئىدى.
ئۇالر خۇدانىڭ كۈچ-قۇدرىتىگە تايانماستىن ،مۇسا پەيغەمبەردىن ئاغرىندى:
— سېنىڭ بىزنى مىسىردىن باشالپ چىقىشىڭ ،بىزنىڭ چۆللۈكتە ئۆلۈشىمىز ئۈچۈنمۇ؟ـــ دېيىشتى
ئۇالر قاتتىق غەزەپكە كېلىپ.
بىراق ،مۇسا پەيغەمبەر مۇنداق دېدى:
— قورقماڭالر ،تەۋرەنمەڭالر! پەرۋەردىگار سىلەر ئۈچۈن جەڭ قىلىدۇ .سىلەر شۈك تۇرۇڭالر ،ئاۋاز
چىقارماڭالر .سىلەر بۈگۈن كۆرگەن مىسىرلىقالرنى مەڭگۈ كۆرەلمەيسىلەر .پەرۋەردىگار سىلەرنى
قۇتقۇزىدۇ.
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قىزىل دېڭىزدىن ئۆتۈش
«مىسىردىن چىقىش» 52- 12 :12

ئارقىدىنال ،پەرۋەردىگار مۇسا پەيغەمبەرگە مۇنداق دېدى:
— سەن نېمىشقا ماڭا يېلىنىۋېرىسەن؟ سەن ئىسرائىلالرنىڭ ئالدىغا قاراپ مېڭىشىنى بۇيرۇغىن.
ئالدىغا قاراپ مېڭىش؟ بۇ قانداقمۇ مۇمكىن بولسۇن؟ ئۇالر قانداقمۇ دېڭىزغا قاراپ ماڭااليدۇ؟
— ھاساڭنى كۆتەر ،ئاندىن ھاساڭنى دېڭىزغا قارىتىپ شىلتىغىن ،شۇنىڭ بىلەن سۇ ئىككىگە
بۆلۈنىدۇ .ئىسرائىلالر قۇرۇقلۇقتىن مېڭىپ ئۆتسۈن .مىسىرلىقالر ئارقىدىن قوغالپ كېلىدۇ ،بىراق ،ئۇالر
دېڭىزدا ئۆلۈپ كېتىدۇ .شۇندىال ئۇالر مېنىڭ پەرۋەردىگار ئىكەنلىكىمنى بىلىدۇـــ دېدى پەرۋەردىگار.
شۇنىڭ بىلەن ،ئىلگىرى ئۇالرغا يول باشلىغان پەرۋەردىگارنىڭ پەرىشتىسى ئەمدى ئۇالرنىڭ كەينىگە
ئۆتتى .ھەم ئىلگىرى ئۇالرنىڭ ئالدىدا يول باشلىغان بولۇتمۇ ئۇالرنىڭ كەينىگە ئۆتتى .بۇنىڭ بىلەن
ئىسرائىلالر بىلەن مىسىرلىقالرنىڭ ئارىسىدا بىر توساق پەيدا بولدى .ئىسرائىلالر بار تەرەپ يورۇق،
مىسىرلىقالر بار تەرەپ قاراڭغۇ بولدى .ئىككى تەرەپتىكى كىشىلەرنىڭ ھېچقايسىسى بىر-بىرىنى
كۆرەلمەيتتى.
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ئوت تۈۋرۈكى دېڭىزدىكى قورۇق يەرنى يورۇتۇپ ،ئۇالرنى دېڭىزنىڭ ئۇ تەرىپىگىچە ئۆتكۈزۈپ
قويىدۇ.
مىسىرلىقالر دېڭىز بويىغا يېتىپ كېلىپ ،ناھايىتى ھەيران قالدى .چۈنكى ،ئىسرائىلالر ئالدىغا قاراپ
كېتىۋاتاتتى .مىسىرلىقالر بىر بىرىگە — :ئىسرائىلالر دېڭىزدىن مېڭىپ ئۆتەلىگەن ئىكەن ،بىزمۇ
ماڭااليمىز — ،دېيىشتى .شۇنىڭ بىلەن پىرەۋىن ۋە ئۇنىڭ ئەسكەرلىرى ھەم جەڭ ھارۋىلىرى
ئىسرائىلالرنىڭ كەينىدىن قوغلىشىپ دېڭىزغا قاراپ ماڭدى.
ئۇالر دېڭىزنىڭ ئىچىگە پۈتۈنلەي كىرىپ بولغاندىن كېيىن ،پەرۋەردىگار ئوت تۈۋرۈكى ۋە بۇلۇت
تۈۋرۈكىنىڭ ئىچى دىن ئۇالرغا قاراپ ،مىسىر قوشۇنلىرىنى قااليمىقان قىلىۋېتىدۇ .ئۇالرنىڭ جەڭ
ھارۋىلىرىنىڭ چاقلىرى چۈشۈپ قېلىپ ،ئۇالر داۋاملىق مېڭىشقا ئامالسىز قالىدۇ .ئاتالرمۇ گەپ ئاڭلىماس
بولۇپ قالىدۇ .ئىسرائىلالر دېڭىزنىڭ ئۇ تەرىپىگە ئۆتۈپ بولغاندا ،مىسىرلىقالر يەنىال ئۆز ئورنىدا
چۆگۈلىشىپ يۈرەتتى ،ئۇالر بەكال قورقۇپ كېتىشكەن ئىدى.
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— بىز قاچايلى ،پەرۋەردىگار ئىسرائىلالر ئۈچۈن ،بىزگە ھۇجۇم قىلىدىغان بولدى ،ــــ دەپ توۋلىشىپ
كەتتى ئۇالر.
ئەپسۇس ،ئۇالر تولىمۇ

كېچىككەن ئىدى!

پەرۋەردىگار خۇدا ئۆز خەلقىگە ئۆزىنىڭ كىم

ئىكەنلىكىنى نامايان قىلدى.

مىسىرلىقالرنىڭ ھاالك بولۇشى
«مىسىردىن چىقىش» 51 :12 - 52 :12

ئىسرائىلالر دېڭىزنىڭ قارشى قىرغىقىغا يېتىپ بارغاندىن كېيىن ،پەرۋەردىگار مۇسا پەيغەمبەرگە
ھاسىسىنى دېڭىزغا قارىتىپ شىلتىشنى بۇيرۇيدۇ .مىسىرلىقالر دېڭىزنىڭ كەينىگە قاراپ چېكىنىشكە
باشلىغاندا ،ئىككى تەرەپكە ئايرىلىپ تۇرغان سۇ پەسلەپ ،سۇ ئەسلىگە قايتىپ ،ئۇالرنى يۇتۇۋالدى.
ئۇالرنىڭ بىرسىمۇ قالماي ،ھەممىسى سۇغا غەرق بولۇپ كەتتى.
مانا شۇنداق قىلىپ ،پەرۋەردىگارنىڭ خەلقى قۇتقۇزۇلدى .ئۇالر رەزىل پىرەۋىننىڭ چاڭگىلىدىن
قۇتۇلغانىدى .ھازىر ،ئۇالر ئەركىن بولغانىدى! ئۇالر خۇشاللىق بىلەن تەنتەنە قىلدى.
شۇنىڭ بىلەن مۇسا تۆۋەندىكى ناخشىنى يازدى .ئۇ باشقىالر بىلەن بىللە بۇ ناخشىنى ئېيتىپ،
خۇدانى مەدھىيەلىدى.
پەرۋەردىگارغا ھەمدۇسانا ئېيتىمەن،
چۈنكى ئۇ شانلىق غەلىبە قۇچتى،
جەڭ ھارۋىلىرى ۋە ئاتلىقالرنى دېڭىزغا غەرق قىلدى.
پەرۋەردىگار مېنىڭ قۇدرىتىم ،مېنىڭ ناخشام،
ئۇ مېنى قۇتۇلدۇردى.
سېنىڭ ئوڭ قۇلۇڭ ،ئى پەرۋەردىگار ،قۇدرەتتە كامال تاپتى.
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شۇڭا سەن ،ئى پەرۋەردىگار تارمار قىلدىڭ رەقىبىڭنى.
ئى پەرۋەردىگار ،ئالەمدە نەدە بولسۇن سەندەك بىر ئىالھ؟
كىمدە بولسۇن سەندىكىدەك ھەيۋەت ،ئۇلۇغ شان-شەرەپ؟
كىممۇ ساڭا ئوخشاش ،كۆرسىتەلىسۇن مۆجىزە-كارامەت؟
بۇالرنى ئاڭلىسا تىترەك باسار جىمى ئالەمنى،
ئەبەدىلئەبەد پادىشاھ بولغايسەن ،ئى پەرۋەردىگار!
مۇسا پەيغەمبەرنىڭ ئاچىسى مەريەم پەيغەمبەر بىلەن نۇرغۇن ئايالالرمۇ ئۇنىڭ بىلەن بىللە داپ
چېلىپ ،ئۇسۇل ئويناشتى .مەريەم پەيغەمبەر ئۇالر بىلەن بىللە پەرۋەردىگار خۇدانىڭ كۈچ-قۇدرىتى ۋە
ئۇنىڭ كۆرسەتكەن مۆجىزىلىرىنى مەدھىيەلەپ ناخشا ئېيتتى .كىشىلەر قۇتقۇزۇلغانلىقىدىن ئىنتايىن
خۇشال بولۇشتى.

خۇدانىڭ قوغدىشى
«مىسىردىن چىقىش» 51- 55 :12

پەرۋەردىگار مۇسا پەيغەمبەرگە بەرگەن ۋەدىسىگە ئاساسەن ،ئىسرائىلالرنى سىناي تېغىغا باشالپ
كەلدى .بۇ قارىماققا مۇمكىن بولمايدىغان بىر ئىش ئىدى .چۈنكى ،ئىسرائىلالرنىڭ ئارىسىدا ئايالالر ۋە
بالىالر ناھايىتى كۆپ ئىدى .ھازىر ئۇالر چۆللۈكتە بولۇپ ،بۇ جايدا نە سۇ ،نە يېمەكلىك يوق ئىدى.
مەيلى كىم بولۇشىدىن قەتئىينەزەر بۇ چۆللۈكتىن ئۆتكەندە ،يېمەكلىك ۋە سۇ ئېلىۋېلىشى كېرەك ئىدى.
بولمىسا ئاچلىق ۋە ئۇسسۇزلۇقتىن ئۆلۈپ قاالتتى .ئىسرائىلالر ناھايىتى كۆپ بولۇپ ،ئۇالر بۇنچىۋاال كۆپ
ئادەمگە يېتەرلىك يېمەكلىك ۋە سۇالرنى ئااللمايتتى.
ئۇالر نەگە بېرىپ سۇ ۋە يېمەكلىكلەرنى ئىزدەيدۇ؟ كىيىم-كېچەك ۋە ئاياغلىرى يىرتىلىپ كەتسە،
نەگە بېرىپ يېڭىسىنى سېتىۋالىدۇ؟ چۆللۈكتە ئۇنىڭدىن باشقا يەنە نۇرغۇنلىغان خېيىم -خەتەرلەرمۇ بار
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ئەلۋەتتە .ئۇالر يولنى قانداق تونۇيدۇ؟ كۈندۈزى كىم ئۇالرنى تۇمۇز ئىسسىقتىن ساقالپ قالىدۇ؟ كېچىدە
كىم ئۇالرنى سوغۇقتىن ساقاليدۇ؟ دۈشمەن كەلگەندە ،كىم ئۇالرنى دۈشمەننىڭ ھۇجۇمىدىن قوغداپ
قالىدۇ؟
ئەگەر ئۇالر ئۆزلىرىگە تايانسا،

بۇ ئۇزۇن ۋە خېيىم -خەتەر بىلەن تولغان سەپەرنى مەڭگۈ

داۋامالشتۇرالمايدۇ .تېخى نەچچە كۈن ئىلگىرىال ئۇالرنى قىزىل دېڭىزدىن ئۆتكۈزگەن پەرۋەردىگار خۇدا
ئۇالرنى چۆللۈكتىن چوقۇم ئېلىپ چىقىدۇ .ئىسرائىلالر پەقەت پەرۋەردىگارغا تايانسىال كۇپايە .ئۇالرنىڭ
قورقۇشىنىڭ ئەسال ھاجىتى يوقتۇر .پەرۋەردىگار ئۆزى ئۇالرنىڭ يولىنى باشالپ ماڭىدۇ .پەرۋەردىگار
ئۇالرنىڭ قاچان يو لغا چىقىشى كېرەكلىكىنى ،قاچان ئارام ئېلىشى كېرەكلىكىنى ئوبدان بىلىدۇ .بۇلۇت
تۈۋرۈكى توختىشى بىلەن ئۇالرمۇ توختىشى كېرەك ئىدى .بۇلۇت تۈۋرۈكى داۋاملىق مېڭىۋەرسە ،ئۇالرمۇ
مېڭىۋېرىشى كېرەك ئىدى .كۈندۈزى بۇلۇت تۈۋرۈكى ئۇالرنى قوغدايدۇ .يەنى ئۇالرنى ئىسسىق قۇياشنىڭ
ھارارىتىدىن قوغدايدۇ .كەچتە بۇلۇت تۈۋرۈكى ئۇالرنىڭ ئەتراپىنى يورۇتۇپ ،ئۇالرنىڭ ئىسسىنىشىغا
ياردەم بېرەتتى.
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ماراھ دېگەن جايدا
«مىسىردىن چىقىش» 51- 55 :12

ئىسرائىلالر چۆللۈكتە ئۈچ كۈن ئۇدا مېڭىپ ،سۇ تاپالماي ،ئاغرىنىشنى باشاليدۇ .چۈنكى ،ئۇالر
سۇلىرىنى ئىچىپ بولغانىدى .ئەتراپتىن پاكىز سۇ تاپقىلى بولمايتتى .ئۇالرنىڭ نارازىلىقى بارغانسېرى
ئېشىشقا باشلىدى .نەگە بېرىپ سۇ تېپىش كېرەك؟
ئۇالر يەنە ئازراق ماڭغاندىن كېيىن ،سۇ بار بىر جايغا يېتىپ كەلدى .ئۇالر سۇغا ئۆزلىرىنى ئېتىپ
ئىچىشكە باشلىدى .بىراق ،ئىچىپ بېقىپال توختاپ قالدى .چۈنكى ،بۇ سۇ ئاچچىق بولۇپ ،ئىچكىلى
بولمايتتى .شۇڭا ئۇ يەر «ماراھ» ئاچچىق دېگەن مەنىدە دەپ ئاتالدى .بۇ ئەھۋال كىشىنى نېمىدېگەن
قاتتىق ئۈمىدسىزلەندۈرىدۇ -ھە؟ ئۇالر قاتتىق غەزەپلەندى .ئەگەر بۇ سۇنى ئېچىپ ئاغرىپ قالسا ،قانداق
قىلىش كېرەك؟
ئ ۇالر خۇدادىن تىلىمەستىن ،يەنە مۇسادىن ئاغرىنىشقا باشلىدى.
— ئەمدى بىز نېمە ئىچىمىز؟ — دېيىشتى ئۇالر.
بىراق ،مۇسا پەيغەمبەر پەقەت پەرۋەردىگاردىن ياردەم سوراشتىن باشقا ئامالنىڭ يوق ئىكەنلىكىنى
ئوبدان بىلەتتى .پەرۋەردىگار مۇسا پەيغەمبەرگە بىر دەرەخنى سۇغا تاشالشنى بۇيرۇدى .مۇسا پەيغەمبەر
شۇنداق قىلدى .شۇنىڭ بىلەن ئاچچىق سۇ تاتلىق سۇغا ئۆزگەردى .مانا ئەمدى بۇ سۇنى ئىچىشكە
بوالتتى .پەرۋەردىگار ئۆزىنىڭ قۇدرىتىنى يەنە بىر قېتىم نامايان قىلىپ ،ئۇالرغا ياردەم بەردى.
پەرۋەردىگار ئۇالردىن ئاغرىنمىدى .ئۇ ئۆز خەلقىگە شىپالىق بەرگۈچى خۇدا ئىدى .پەرۋەردىگار ئۇالرغا
خۇشاللىق ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى نامايان قىلىش ئۈچۈن ،ئۇالرنى ئېلىم دېگەن يەرگە باشالپ كەلدى.
ئىسرائىلالر ئۇ يەرگە چېدىرلىرىنى تىكىشتى .ئۇ يەردە  15بۇالق ،يەتمىش تۈپ خورما دەرىخى بار ئىدى.
بۇ جاي چۆللۈكنىڭ ئىچىگە جايالشقان يېشىل بوستانلىق ئىدى .ئۇالر ئۇ يەردە توختاپ ئارام ئېلىپ،
يېتەرلىك سۇ ئېچىپ ،يېتەرلىك تاماق بىلەن غىزاالندى.
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ئاسماندىن يېمەكلىكنىڭ چۈشۈشى
«مىسىردىن چىقىش»  - 12باب

ئىسرائىلالر ئېلىمدا تۇرۇۋەرسە بولمايتتى .ئۇالر چوقۇم قانان زېمىنىغا يېتىم بېرىشى كېرەك .ئۇ جايغا
يېتىپ بارسا ،ئۇالر تېخىمۇ بەختلىك بوالتتى .ئەگەر ئۇالر شۇنداق بولىدىغانلىقىغا ئىشىنەلىگەن بولسا،
نېمە دېگەن ياخشى بوالتتى-ھە! خۇدا ئۇالرغا شۇنچە كۆپ مۆجىزىلەرنى كۆرسەتتى .شۇنداق بولسىمۇ
ئۇالر تېخىچە ئۆزىنىڭ قىيىنچىلىقلىرىنى خۇداغا تاپشۇرۇشنى ئۆگىنەلمەيۋاتاتتى.
ئۇالر ئېلىمدىن يولغا چىقىپ ،يەنە بىر چۆللۈككە كەلدى .ئەمدى ئۇالر ئېلىۋالغان يېمەكلىكلەرمۇ
تۈگەپ كەتكەن ئىدى.
ئۇالر دەرھال مۇسا پەيغەمبەر بىلەن ھارۇندىن ئاغرىنىشقا باشلىدى.
— سىلەر نېمە ئۈچۈن بىزنىڭ مىسىردا ئۆلۈشىمىزگە رۇخسەت قىلمايسىلەر؟ ئۇ يەردە ھېچ بولمىسا
بىز يەيدىغان يېمەكلىك ۋە گۆش بار ئىدى .ھازىر بولسا ،سىلەر بىزنى باشالپ چىقىپ ،چۆللۈككە ئېلىپ
كېلىپ ،بىزنىڭ ھەممىمىزنى ئۆلتۈرمەكچى بولۇۋاتىسىلەر! ـــ دېيىشتى.
بۇ نېمە دېگەن شۈكۈر قىلىشنى بىلمەيدىغان ،ئىنسابسىز خەلق-ھە؟ ئەجەبا ئىلگىرى خۇدا ئۇالرغا
قورقماڭالر دېگەن ئەمەسمىدى؟ پەرۋەردىگار بۇنداق ئىشەنچسىز ھەم چىدىماس خەلققە

قانداقمۇ

بەرداشلىق بېرىدىغاندۇ-ھە؟ لېكىن ،پەرۋەردىگار ئۆز خەلقىنى چەكسىز سۆيىدۇ .ئەگەر ئۇالر خۇدانىڭ
دېگىنىدەك ئۇنى سۆيسە ،ئۇنىڭغا ئىشەنسە ،ئۇالرنى كەچۈرۈم قىلىدۇ ،ئۇالرغا داۋاملىق ياردەم بېرىدۇ.
پەرۋەردىگار مۇسا پەيغەمبەرگە ئۇالرغا ئاشلىق ۋە گۆش بېرىدىغانلىقىنى ئۇقتۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ:
— مەن ئۇالرغا ئاسماندىن ئاشلىق چۈشۈرۈپ بېرىمەن.
پەرۋەردىگار ئۇالرغا نېمە دېگەن رەھىمدىل-ھە!
ئۇالر ئەسلىدە پەرۋەردىگارنىڭ مۇقەددەس ۋە قۇدرەتلىك ئىكەنلىكىنى ھەر ۋاقىت ئېسىدە چىڭ
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تۇتۇشى كېرەك ئىدى.

پەرۋەردىگار ئۇالرغا ئۆزىنىڭ شان-شەرىپىنى نامايان قىلىپ ،ئۇالرنى ئۆزىدىن ئەيمىنىدىغان
قىلىدىغانلىقىنى ئېيتتى .ئۇالر كەپىدىن چىقىپ ،چۆللۈككە قارىشى بىلەن ،پەرۋەردىگارنىڭ پارالق
نۇرىنىڭ بۇلۇتالر ئارىسىدا نامايان بولۇپ تۇرغانلىقىنى كۆردى.
پەرۋەردىگار ھەقىقەتەنمۇ مېھىر -مۇھەببەتلىك ھەم ئاق كۆڭۈل ئىدى .شۇڭا بىز ئىنتايىن كەمتەر
قەلب بىلەن ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىپ ،ئۇنىڭغا سەجدە قىلىشىمىز كېرەك.
كەچقۇرۇن ،سان-ساناقسىز بۆدۈنە ئۇچۇپ كېلىپ ،پۈتۈن قارارگاھنى قاپلىدى .بۇ بۆدۈنىلەرنى
ناھايىتى ئاسانال تۇتۇۋالغىنى بوالتتى .چۈنكى ،ئۇالرنىڭ سانى ئىنتايىن كۆپ ئىدى .ئەمدى ئىسرائىلالر
گۆش يېيەلەيدىغان بولدى!
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ئەتىسى سەھەردە قارارگاھنىڭ ئەتراپىدىكى يەر يۈزىگە شەبنەم چۈشكەنىدى .شەبنەم پارالنغاندىن
كېيىن ،كىشى لەر يەر يۈزىدە ئەزەلدىن كۆرۈپ باقمىغان بىر نەرسىنىڭ تۇرغانلىقىنى كۆردى .ئۇ نېپىز بىر
قەۋەت قىرۇدەك نەرسە بولۇپ ،ئۇالر ئۇنى «ماننا» دەپ ئاتاشتى .چۈنكى ،ئۇالر بۇ نەرسىنىڭ نېمە
ئىكەنلىكىنى بىلەلمىگەنىدى.
مۇسا پەيغەمبەر ئۇالرغا بۇ نەرسىنىڭ خۇدا ئۇالرغا ئاتا قىلغان يېمەكلىك ئىكەنلىكىنى ئېيتتى .ئۇالر
بۇ يېمەكلىكنى ھەر كۈنى ئۆزىگە يېتەرلىكال يىغىۋېلىشى ،ئارتۇق يىغىۋالماسلىقى كېرەك ئىدى .بىراق،
بەزى ئاچكۆز كىشىلەر ئارتۇق يىغىۋالدى .يەنە بەزى كەمتەر بولغان كىشىلەر ناھايىتى ئاز يىغىۋالدى.
بىراق ،ئادەمنى ھەيران قالدۇر دىغىنى ،ئۇالر ئۆزلىرى ئالغان بۇ يېمەكلىكلەرنى ئۆلچىگەندە ،ھەر بىر
ئادەمنىڭ ئوخشاش چىقتى .بۇنىڭ ئېغىرلىقى ئىككى جىڭغا توغرا كەلدى.
مۇسا پەيغەمبەر ماننانى ئىككىنچى كۈنىگە قالدۇرۇپ قويماسلىقنى تاپىلىدى .بىراق ،بەزى كىشىلەر
ئىككىنچى كۈنى ماننانىڭ چۈشمەسلىكىدىن ئەنسىرەپ ،مۇسا پەيغەمبەرنىڭ تاپىلىغىنى قۇلىقىدا
تۇتماستىن ،ئەتىسى يېيىش ئۈچۈن ئازراق ئاشۇرۇۋالدى .ئىككىنچى كۈنى ،ئۇالر بۇ قالدۇرۇپ قويغان
ماننانى يەي دەپ قارىسا ،ئۇ ماننانىڭ بۇزۇلۇپ قۇرتالپ كەتكەنلىكىنى كۆردى .بۇنى كۆرگەن مۇسا
پەيغەمبەر ئۇالرغا ئاچچىقالندى .چۈنكى ،ئۇالر پەرۋەردىگارنىڭ سۆزىگە ئىشەنمىگەنىدى.
ھەر كۈنى ھەر بىر ئادەم بىر كىلوگىرام مانناغا ئېرىشەتتى .بىراق ،ھەپتىنىڭ ئالتىنچى كۈنىگە
كەلگەندە ،ئەھۋال بۇنىڭغا ئوخشىمايتتى .ئۇالر ئۆزلىرىگە تەگكەن ماننانىڭ ئىككى كىلوگىرام بولۇپ
قالغانلىقىنى بايقىدى.
كىشىلەر ناھايىتى ھەيران بولۇپ ،مۇسا پەيغەمبەرنىڭ قېشىغا كېلىپ ،بۇ ئەھۋالنى ئۇنىڭغا ئېيتتى.
مۇسا پەيغەمبەر ئۇالرغا بۇ ئەھۋالنى چۈشەندۈرۈپ ،پەرۋەردىگارنىڭ بۇ ئىشنى ئاالھىدە شۇنداق
ئورۇنالشتۇرغانلىقىنى ئېيتتى .چۈنكى ،ئىككىنچى كۈنى دەم ئېلىش يەنى مۇقەددەس كۈن بولغاچقا ،دەم
ئېلىش كۈنى ئاسماندىن ماننا چۈشمەيتتى .شۇڭا ،ئالدىنقى كۈنى ئۇالر ئىككى ھەسسە يېمەكلىك
تىرىۋېلىشى كېرەك ئىدى.

175

مۇقەددەس كىتابتىن ھېكايە
بىراق ،يەنە بەزى كىشىلەر مۇسا پەيغەمبەرنىڭ دېگەن سۆزىگە ئىشەنمەستىن ،دەم ئېلىش كۈنى
ئەتىگەندە ماننا تىرىش ئۈچۈن چىقتى .بىراق ،ئۇالر ھېچنېمە يىغىۋااللمىدى .ئۇالرنىڭ ئىشەنمەسلىكى
پەرۋەردىگارنىڭ كۆڭلىنى ئىنتايىن يېرىم قىلىۋەتتى .گەرچە پەرۋەردىگارنىڭ قىلغان ھەر بىر ئىشى،
ئىسرائىلالرنىڭ ئۆزىگە ئىشىنىشى ئۈچۈن بولغان بولسىمۇ ،بىراق ،ئۇالر يەنىال پەرۋەردىگارغا ئىشىنىشنى
ئۆگىنەلمەيۋاتاتتى.
ئىسر ائىلالر ھەر كۈنى ئاسماندىن چۈشكەن يېمەكلىكلەرنى يەيتتى .ئۇالر ھەر كۈنى ئۆز ۋاقتىدا بۇ
مانناالردىن تېتىغاندا ،پەرۋەردىگارنىڭ مېھىر-مۇھەببىتى ۋە ياخشىلىقىنى ئەسكە ئاالتتى .پەرۋەردىگار
ئۇالرنىڭ كېيىنكى ئەۋالدلىرىنىڭ ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ ئىلگىرى چۆللۈكتە مۇشۇنداق بىر خىل يېمەكلىكنى
يېگەنلىكىنى ئەسلەپ تۇرۇشى ئۈچۈن بىر كىلوگىرام ماننانى ساقالپ قويۇشنى بۇيرىدى.
رەب ئەيسانىڭ بۇ دۇنياغا كەلگەنلىكىنى بىلىدىغان بىزلەر قانداق قىلىۋاتىمىز؟ بىز تاماق يېگەن
ۋاقىتتا ،ئۇنىڭ مېھىر-مۇھەببىتىنى ئەسلەۋاتامدىمىز؟ بىز ئۆزىمىزنىڭ بۇ مېھرى-مۇھەببەتكە
ئېرىشىشمىزنىڭ رەب ئەيسانىڭ ئۆزىنىڭ قىممەتلىك قېنى بىلەن بىزنى قۇتقۇزۇۋالغانلىقىدىن
بولغانلىقىنى چۈشەندۇقمۇ -يوق؟
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ئىسرائىلالرنىڭ مۇسا
پەيغەمبەرگە غەزەپلىنىشى
«مىسىردىن چىقىش» 1- 1 :11

ئىسرائىلالر داۋاملىق ئالغا قاراپ مېڭىپ ،رەفىدىمگە يېتىپ كەلدى .بىراق ،بۇ يەردە سۇ يوق ئىدى.
شۇنداق بولغان تەقدىردىمۇ ،پەرۋەردىگار ئەلۋەتتە ئۇالرنى سۇ بىلەن تەمىنلىيەلەيتتى .ھالبۇكى،
پەرۋەردىگار ئىلگىرى ئۇالر ئۈچۈن نۇرغۇن مۆجىزە  -كارامەتلەرنى كۆرسەتكەن بولسىمۇ ،ئۇالر يەنىال
پەرۋەردىگارغا ئىشىنەلمەيۋاتاتتى .بۇ خىل

ئەھۋالدا ،ئۇالر پەرۋەردىگار بىلەن مۇسا پەيغەمبەردىن

ئاغرىنىپ:
— ئەگەر پەرۋەردىگار بىز بىلەن بىللە بولسا ،ئۇنىڭدىن يەنە بىر قېتىم مۆجىزە كۆرسىتىشنى تەلەپ
قىلغىن ،چۈنكى بىز ئۇسساپ ئۆلەي دەپ قالدۇق،ـــ دېيىشتى.
مۇسا پەيغەمبەر ئۇالرغا ئاچچىقالنماسلىقى كېرەكلىكىنى ئېيتقاندا ،ئۇالر توۋا قىلىشنىڭ ئورنىغا،
ئۇنى چالما-كېسەك قىلىپ ئۆلتۈرمەكچى بولدى.
بىراق ،پەرۋەردىگار ئۇالرنىڭ ئۆزىگە ئىشەنمەسلىكى سەۋەبىدىن ،ئۇالرنى جازالىماستىن ،ئۇالرغا
يەنە رەھىمدىللىك قىلدى.
پەرۋەردىگار مۇساغا ئىسرائىلالرنىڭ ئاقساقاللىرىدىن بىر نەچچىسىنى ئېلىپ،

سىناي تېغىغا

بېرىشنى بۇيرۇدى.
— مەن ئۇ يەردە ،سېنىڭ ئالدىڭدا تۇرىمەن ،سەن ھاساڭ بىلەن ئۇيۇل تاشنى ئۇرىسەن .ئۇيۇل
تاشتىن سۇ ئېتىلىپ چىقىدۇ ،خەلق بۇ تاشتىن چىققان سۇنى ئىچسە بولىدۇ،ــــ دېدى پەرۋەردىگار.
مۇسا پەيغەمبەر ئۇيۇل تاشنى ئۇردى .ئۇيۇل تاشتىن سۇ ئېتىلىپ چىقىشقا باشلىدى .شۇنىڭ بىلەن
ئىسرائىلالرنىڭ ھەممىسىنىڭ ئۇسسۇزلۇقى قاندۇرۇلدى.
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ئامالەكلەر بىلەن جەڭ قىلىش
«مىسىردىن چىقىش»16- 1 :11

پەرۋەردىگار ئۇالرنى يېمەكلىك ۋە سۇ بىلەن تەمىنلەپال قالماستىن ،ئۇالرنى يەنە دۈشمەننىڭ
ھۇجۇملىرىدىنمۇ قۇتقۇزۇپ قالىدۇ .مىسىرلىقالردىن سىرت ئۇالرنىڭ يەنە باشقا دۈشمەنلىرىمۇ بار ئىدى.
ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئامالەكلەرمۇ بار بولۇپ ،ئۇالر چۆللۈكنىڭ ئەتراپىدا كۆچمەن چارۋىچىلىق بىلەن
شۇغۇللىناتتى .ئۇالر ئەساۋنىڭ ئەۋالدى بولۇپ ،خۇددى ئەساۋ ياقۇپنىڭ خۇدانىڭ بەخت -سائادىتىگە
ئېرىشىۋالغىنىغا نەپرەت بىلەن قارىغىنىغا ئوخشاش ،ئۇالر ھازىرمۇ ياقۇپنىڭ ئەۋالدى بولغان ئىسرائىلالرغا
نەپرەتلىنەتتى .چۈنكى ،پەرۋەردىگار ئۇالر بىلەن بىللە بولغاچقا ،ئۇالرنىڭ ھەسىتىنى قوزغايتتى .ئۇالر
ئىسرائىلالرغا ھۇجۇم قىلدى.
مۇسا پەيغەمبە ر يەشۇغا ئەڭ قاۋۇل ۋە كۈچلۈك ئادەملەرنى تالالپ ،دۈشمەننىڭ ئالدىغا چىقىپ ،ئۇالر
بىلەن ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرۇق چۈشۈردى .مۇسا پەيغەمبەر بۇ ئادەملەرنىڭ گەرچە كۈچلۈك ھەم قاۋۇل
بولسىمۇ ،ئۇالرنىڭ ئەزەلدىن جەڭ قىلىپ باقمىغانلىقىنى ھەم جەڭ ماھارەتلىرىنى بىلمەيدىغانلىقىنى
ياخشى چۈشىنەتتى .مۇسا پەيغەمبەر كىچىك بىر تاغنىڭ چوققىسىغا چىقىپ ،قولىدىكى ھاسىسىنى ئېگىز
كۆتۈرۈپ تۇردى .ئۇ بۇ ئارقىلىق غەلىبىنىڭ پەرۋەردىگاردىن كېلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
يەشۇ تاللىغان ئادەملىرىنى ئېلىپ ،دۈشمەن بىلەن ئۇرۇش قىلغىلى ماڭدى .مۇسا ،ھارۇن ۋە خورالر
تاغنىڭ چوڭقۇسىغا چىقىپ ئۇالرغا قاراپ تۇردى .خور ئىسرائىلالرنىڭ ئىچىدىكى ناھايىتى ياخشى ئادەم
ئىدى .يەشۇ ئۇرۇش قىلىۋاتقان ۋاقىتتا ،مۇسا پەيغەمبەر قولىنى كۆتۈرۈپ تۈردى .بۇنىڭ بىلەن ئامالەكلەر
ئارقىغا چېكىندى .پەرۋەردىگار ئۇالرنى غەلىبىگە ئېرىشتۈردى.
بىراق ،ھازىر يەنە نېمە ئىش يۈز بېرىۋاتىدۇ؟ ئامالەكلەر ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلەپ كېتىۋاتىدىغۇ؟ زادى
نېمە ئىش يۈز بەرگەندۇ؟
مۇسا پەيغەمبەرنىڭ قولىدىكى ھاسا ئاسمانغا قارىماي قالغانىدى .چۈنكى ،ئۇ ھېرىپ قېلىپ،
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بېلەكلىرى تۆۋەنگە قارىغان ئىدى .نەتىجىدە،

ئىسرائىلالر ئامالەكلەرنىڭ ھۇجۇمىغا بەرداشلىق

بېرەلمەي قالغانىدى.
ھارۇن بىلەن خور دەرھال كېلىپ ،مۇسا پەيغەمبەرگە ياردەم بەردى .ئۇالر بىر دانە تاشنى يۆتكەپ
كېلىپ ،مۇسانى ئۇنىڭ ئۈستىگە ئولتۇرغۇزۇپ قويدى .ئاندىن ئۆزىنىڭ قوللىرى بىلەن مۇسا
پەيغەمبەرنىڭ قوللىرىنى كۆتۈرۈپ تۇردى .ئۇالر بىرلىكتە ھاسىسىنى كۆتۈرۈپ تۇراتتى .بۇ قېتىم يەشۇ
ئامالەكلەرنى تەلتۆكۈس مەغلۇپ قىلدى .پەرۋەردىگار ئۇالرنىڭ غەلىبە قىلىشىغا ياردەم بەرگەنىدى!
پەرۋەردىگار ئۇالرنىڭ بۇ ئىشنى ئۇنتۇپ قېلىشىنى خالىمايتتى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،پەرۋەردىگار مۇسا
پەيغەمبەرگە بۇ ئىشالرنى خاتىرىلەپ قويۇشنى بۇيرۇدى .مۇسا پەيغەمبەر يەشۇغا كەلگۈسىدە
پەرۋەردىگارنىڭ ئامالەكلەرنى تەلتۆكۈس يوق قىلىۋېتىدىغانلىقىنى ،ئۇالرنىڭ خۇدانىڭ دۈشمىنى
ئىكەنلىكىنى ئېيتتى.
شۇنىڭ بىلەن ،مۇسا پەيغەمبەر قۇربانلىق سۇپىسىدىن بىرنى ياساپ ،ئۇنىڭغا «پەرۋەردىگار
تۇغۇمدۇر» دەپ ئىسىم قويدى .بۇ قۇربانلىق سۇپا پەرۋەردىگارنىڭ غەلىبىسىنى خاتىرىلەش ئۈچۈن
ياسالغانىدى .بۇ ھەم كەلگۈسىدە پەرۋەردىگارنىڭ ئۆزىنىڭ ۋە ئىسرائىلالرنىڭ دۈشمىنىگە قانداق
مۇئامىلە قىلىدىغانلىقىنى ئايان قىلىپ تۇراتتى.
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ئىسرائىلالر سىناي تېغىدا
«مىسىردىن چىقىش» 12- 1 :19

ئىسرائىلالر مىسىردىن ئايرىلىپ ،دەل ئىككى ئاي بولغاندا سىناي تېغىغا يېتىپ كەلدى .پەرۋەردىگار
مۇسا پەيغەمبەرگە يەنە ئازراق يول مېڭىشنى بۇيرۇدى .ئاندىن مۇسا پەيغەمبەرگە مۇنداق دېدى:
— سەن بېرىپ ،ئىسرائىلالرنىڭ ئەۋالدلىرىغا يەتكۈز ،مەن ئۇالر بىلەن ئەھدە تۈزىمەن .ئۇالر مېنىڭ
سۆزۈمنى ئاڭلىشى كېرەك .مەن بىلەن تۈزگەن ئەھدىگە ئەمەل قىلىشى كېرەك .مەن ئۇالرنى ئۆز خەلقىم
قىلىپ تاللىدىم .ئەگەر ئۇالر مېنىڭ سۆزۈمنى ئاڭاليدىغان بولسا ،مەن ئۇالرنى پادىشاھ ھەم روھانىي
قىلىمەن .ئۇالرنى پادىشاھ قىلىپ دۇنيانى ئىدارە قىلدۇرىمەن .ئۇالرنى روھانىي قىلىپ دۇنياغا بەخت
تىلىگۈزىمەن .شۇنداق بولغاندا ،ئۇالر مۇقەددەس خەلققە ئايلىنىدۇ.
مۇسا پەيغەمبەر تاغدىن چۈشۈپ ،يۈز بەرگەن ئىشالرنى ۋە پەرۋەردىگارنىڭ سۆزىنى ئۇالرغا
يەتكۈزدى .ئىسرائىلالر:
— پەرۋەردىگارنىڭ سۆزلىرىنىڭ ھەممىسىگە بويسۇنىمىز — ،دېيىشتى.
ئۇالر پەرۋەردىگارنىڭ مۇقەددەس بولغان خۇدا ئىكەنلىكىنى ،ئۆزلىرىنىڭ بولسا گۇناھكار خەلق
ئىكەنلىكىنى تونۇپ يەتكەنىدى.
خەلقنىڭ بۇ سۆزلەرنى قەلبىدە چىڭ تۇتۇشى ئۈچۈن ،پەرۋەردىگار ئۆزىنىڭ شان-شەرىپى ۋە
مۇقەددەسلىكىنى كۆرسەتمەكچى بولىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئىسرائىلالر ئۆزلىرىنى تەييار قىلىشى كېرەك
ئىدى .ئۇالر ئىككى كۈن ئۆزلىرىنى ۋە ئۈستى-بېشىدىكى كىيىملىرىنى پاكىزالپ ،ئۈچىنچى كۈنى
پەرۋەردىگارنىڭ شان-شەرىپىنى كۆرۈشكە

تەييار بولۇپ تۇرۇشى كېرەك ئىدى .ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ

كىيىملىرىنى پاكىزال پال قالماستىن ،يەنە قەلبلىرىنىمۇ پاكالپ ،ئۆزلىرىنىڭ گۇناھلىرىنى ئىقرار قىلىپ،
خۇدادىن كەچۈرۈم سورىشى كېرەك ئىدى .خۇدا يەنە ئۇالرغا تاغقا چىقماسلىقنى ھەتتە ئۇنىڭغا يېقىن
كەلمەسلىكنى بۇيرۇدى .چۈنكى ،پەرۋەردىگار ئۇ يەردە تۇراتتى.
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سىناي تېغى ئەھدىسى
ۋە ئون پەرز
«مىسىردىن چىقىش» 51 :52 – 12 :19

ئۈچىنچى كۈنى سەھەردە ،ھاۋا گۈلدۈرلەپ ،چاقماق چېقىپ ،تاغدا بىر پارچە قويۇق بۇلۇت پەيدا
بولدى .خەلقنىڭ ھەممىسى بۇنى كۆرۈپ ،قورقىنىدىن تىترىشىپ كەتتى .پەرۋەردىگار ئۇ يەردە ئىدى!

ئاندىن كېيىن ،بۇلۇتنىڭ ئارىسىدىن كاناينىڭ قاتتىق نەرە ئاۋازى ئاڭالندى .مۇسا پەيغەمبەر ئۇالرنى
قارارگاھتىن باشالپ چىقىپ ،خۇدانىڭ ئالدىغا ھازىر قىلدى .ئۇالر مۇسا پەيغەمبەرگە ئەگىشىپ ،تاغنىڭ
قاپتىلىغا كەلگەندە ،مۇسا پەيغەمبەر ئۇالرغا ئۇ يەردە مىدىرلىماي تۇرۇشنى بۇيرۇدى .ئۇالر ئۇ يەردە
قورقۇپ تىترىگەن ھالدا پەرۋەردىگارنى ساقلىدى.
تاغ قاتتىق تەۋرەپ ،تاغدىن ئىس –تۈتەك كۆتۈرۈلدى .كاناي ئاۋازى بارغانسېرى قاتتىق ياڭرىدى.
مۇسا پەيغەمبەر سۆز قىلدى

.
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خۇدا ئۇنىڭغا جاۋاب قايتۇردى .پەرۋەردىگار ئۇنىڭغا تاغنىڭ ئۈستىگە چىقىشنى بۇيرۇيدۇ.
مۇسا پەيغەمبەر تاغقا قاراپ ماڭىدۇ .پەرۋەردىگار پەقەت مۇسا پەيغەمبەرنىڭال ئۆزىنىڭ ئالدىغا
كېلىشىگە رۇخسەت قىلغان ئىدى .چۈنكى ،مۇسا پەيغەمبەر خۇدا بىلەن خەلق ئوتتۇرىسىدىكى كاپالەتچى
ئىدى.
پەرۋەردىگار مۇسا پەيغەمبەرگە خەلققە يەنە بىر قېتىم تاغقا چىقماسلىق ۋە ئۇنىڭغا يېقىنالشماسلىق
ھەتتا روھانىيالرنىڭمۇ ئۇنىڭغا يېقىنالشماسلىقىنى ئەسكەرتىشنى ئېيتىدۇ .ئۇالر خۇدانىڭ قانچىلىك
ئۇلۇغلىقى ،ئۆزىنىڭ قانچىلىك ئاجىز ئىكەنلىكىنى بىلىشى كېرەك ئىدى.
مۇسا پەيغەمبەر تاغدىن چۈشۈپ ،خەلققە بۇ سۆزلەرنى يەتكۈزگەندىن كېيىن ،پەرۋەردىگار ئۇالرغا
ئۆزى سۆزلەيدۇ.
پەرۋەردىگار ئۇالرغا ،ئۆزىنىڭ ئۇالر بىلەن ئەھدە تۈزىدىغانلىقى ئېيتىدۇ .ئۇ ئالدى بىلەن ئۆزىنىڭ
كىم ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرىدۇ .پەرۋەردىگار ئۇالرغا مۇنداق دەيدۇ:
— مەن پەرۋەردىگار ،مەن سىلەرنى مىسىردىن ئېلىپ چىققان خۇدايىڭالر بولىمەن.
خۇدا ئۆز خەلقىنى نېمە دېگەن ياخشى كۆرگەن-ھە! ئەمدى خەلقمۇ ئۆزىنىڭ ئۇنى سۆيىدىغانلىقى
ۋە ئۇنىڭغا بويسۇنىدىغانلىقىنى ئىپادىلىشى كېرەكتە .ئۇالرنىڭ خۇدانى سۆيۈشى باشقا ھەرقانداق
نەرسىدىن ھەتتا ئۆزىنى سۆيۈشىدىنمۇ ئارتۇق بولۇشى كېرەك .شۇنداق بولغاندا ،ئۇالر ئۆزىنىڭ راستتىنال
خۇدانىڭ خەلقى ئىكەنلىكىنى نامايان قىالاليدۇ.

پەرۋەردىگار خۇدا ئۇالرغا ئون پەرزنى چۈشۈرىدۇ .بۇ ئون پەرماننىڭ ئىچىدە خۇدا بىلەن
قارشىلىشىدىغان ھەرقانداق ئىشنى قىلىشنى رەت قىلىنغان ئىدى.
ئىسرائىلالر پەرۋەردىگارنىڭ ئاۋازىنى ئاڭالپ ،قاتتىق قورقۇپ كېتىپ ،ئارقىغا چېكىنىدۇ .ئۇالر مۇسا
پەيغەمبەرگە مۇنداق دەيدۇ:

183

مۇقەددەس كىتابتىن ھېكايە
— بىزگە سەنال سۆز قىلغايسەن ،بىز چوقۇم سېنىڭ سۆزۈڭنى ئاڭاليمىز .خۇدا بىزگە ئۆزى بىۋاسىتە
سۆز قىلمىغاي ،بولمىسا ،ھاالك بولىدىغان ئوخشايمىز.
مۇسا پەيغەمبەر ئۇالرغا تەسەللى بېرىپ:
— قورقماڭالر ،خۇدانىڭ بۇ يەرگە كېلىشى ئۆزىنىڭ مۇقەددەسلىكىنى نامايان قىلىپ ،سىلەرنىڭ
ئۇنىڭدىن ئەيمىنىشىڭالر ،ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىپ ،گۇناھ ئۆتكۈزمەسلىكىڭالر ئۈچۈن — ،دېدى.
كىممۇ پەرۋەردىگار بىلەن ئۇچرىشالىسۇن؟ ئىسرائىلالر ئۇنداق قىاللمايدۇ ،بىزمۇ ئۇنداق قىاللمايمىز.
بىز بىلەن ئۇالرنىڭ ھەممىمىز ئوخشاشال گۇناھكارمىز .ھەممىمىز خۇدانىڭ غەزىپىگە اليىق .ئەگەر بىز
ئۆزىمىزنىڭ گۇناھىنى ئېتىراپ قىلساق ھەم ئەيسا مەسىھنىڭ بىز ئۈچۈن بىز ئۇچراشقا تېگىشلىك بولغان
غەزەپنى ئۆز ئۈستىگە ئالغانلىقىغا ئىشەنسەك ،ئۇنداقتا بىزنىڭ خۇدادىن قورقۇشىمىزنىڭ ھاجىتى
قالمايدۇ .شۇندىال بىز خۇدانىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىيااليمىز ھەم ئۇنىڭ بىلەن سۆزلىشەلەيمىز .شۇنداقتىمۇ بىز
ئۇنىڭ ئۇلۇغ ۋە مۇقەددەس بولغان خۇدا ئىكەنلىكىنى ئۇنتۇپ قالماسلىقىمىز الزىم.

ئەھدە تۈزىدىغان پەرىشتە
«مىسىردىن چىقىش»2 :52- 52 :53

پەرۋەردىگار ئىسرائىلالرغا تېخىمۇ كۆپ قانۇنالرنى چۈشۈرۈپ بەردى .ئۇ ئىسرائىلالرغا ئۆزىگە قانداق
ئىبادەت قىلىش ،قانداق ياشاش ۋە خىزمەتنى قانداق قىلىش ،دەم ئېلىش كۈنى ۋە بايرامالرنى قانداق
ئۆتكۈزۈش قاتارلىقالر توغرىسىدا كۆرسەتمىلەرنى بەردى .پەرۋەردىگار مۇسا پەيغەمبەرگە بۇالرنىڭ
ھەممىسىن ى ئۇقتۇرۇپ بولغاندىن كېيىن ،ئۇنىڭغا بۇ ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى تاغ قاپتىلىدا تۇرغان خەلققە
يەتكۈزۈشنى بۇيرۇدى.
پەرۋەردىگار ئىسرائىلالرنىڭ ئالغا قاراپ مېڭىشىدا ئۇالرنى ھەرگىز يالغۇز قالدۇرمايدىغانلىقى
توغرىسىدا ۋەدە بەردى .پەرۋەردىگار ئۇالرغا:
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— مەن پەرىشتەمنى سىلەرنىڭ ئالدىڭالردا مېڭىشقا ئەۋەتىمەن .يولدا مەن سىلەرنى قوغدايمەن،
مەن سىلەرنى سىلەر ئۈچۈن تەييارالپ قويغان جايغا باشالپ بارىمەن — ،دېدى.
بۇ پەرىشتە ئەدەتتىكى پەرىشتە ئەمەس ،بەلكى ،ئىبراھىمنىڭ ئالدىغا كەلگەن ،ئىلگىرى چۆللۈكتە
ھەجەرگە سۆز قىلغان پەرىشتە ئىدى.
پەرۋەردىگار ئىسرائىلالرغا بۇ پەرىشتىنى ھۆرمەت قىلىشنى ،گۇناھ ئۆتكۈزۈپ ئۇنىڭ غەزىپىنى
كەلتۈرمەسلىكنى بۇيرۇدى .چۈنكى ،ئۆزىنىڭ ئىلگىرى ئۇالر چۆللۈكتە گۇناھ ئۆتكۈزگەندە ،ئۇالرغا
رەھىم-شەپقەت قىلغاندەك ،ئەمدى ئۇالرغا رەھىم قىلمايدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
خە لق يەنە بىر قېتىم ۋەدە بېرىپ ،پەرۋەردىگارنىڭ ئېيقانلىرىنىڭ ھەممىسىگە بويسۇنىدىغانلىقىنى
ئېيتىشتى .مۇسا پەيغەمبەر مانا بۇالرنىڭ ھەممىسىنى خاتىرىلىۋالدى.

ئەھدە قېنى
«مىسىردىن چىقىش» 11- 2 :52

ئەتىسى ئەتىگەندىال ،مۇسا پەيغەمبەر تاغ باغرىدا بىر قۇربانلىق سۇپىسىنى ياسىدى ھەمدە ئون
ئىككى تاشنى تىكلىدى .ھەر بىر تاش ئىسرائىلالرنىڭ ئون ئىككى قەبىلىسىنىڭ بىرىگە ۋەكىللىك
قىالتتى .ئۇ روھانىيالرغا موزاي ئۆلتۈرۈپ قۇربانلىق قىلىشنى ،موزاينىڭ قېنىنى جاۋۇرغا ئېلىشنى
بۇيرۇدى .مۇسا پەيغەمبەر موزاينىڭ قېنىنىڭ يېرىمىنى قۇربانلىق سۇپىسىنىڭ ئۈستىگە چېچىپ بولۇپ،
خۇدانىڭ ئۇالر بىلەن تۈزگەن ئەھدىسىنى قولىغا ئېلىپ ،ئۇنى ئۈنلۈك قىلىپ خەلققە ئوقۇپ بەردى.
خەلق يەنە بىر قېتىم:
— پەرۋەردىگارنىڭ دېگەن سۆزىنىڭ ھەممىسىگە ئەمەل قىلىمىز— ،دېيىشتى.
مۇسا پەيغەمبەر قاننىڭ قالغان يېرىمىنى ئېلىپ خەلقىڭ ئۈستىگە چېچىپ:
—بۇ قان ئەھدە قېنىدۇر .پەرۋەردىگارنىڭ ئۆز سۆزلىرى ئارقىلىق سىلەر بىلەن تۈزگەن
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ئەھدىسىنىڭ ئاساسىدۇر ،ــــ دېدى.
خۇدانىڭ ئۇالر بىلەن ئەھدە تۈزۈشى ،ھەرگىزمۇ ئۇالرنىڭ ئىنتايىن ياخشى ئادەملەردىن
ئىكەنلىكىدىن ئەمەس ئىدى .ئۇنىڭ بۇنداق قىلىشى پەقەت قۇتقۇزغۇچىنىڭ ئىسرائىل مىللىتىنىڭ
ئەۋالدىدىن كېلىدىغانلىقى ،دەل مۇشۇ قۇتقۇزغۇچىنىڭ بىزنى گۇناھنىڭ ئىلكىدىن قۇتقۇزىدىغانلىقى
ئۈچۈندۇر .مانا بۇ مۇسا پەيغەمبەرنىڭ قاننىڭ يېرىمىنى قۇربانلىق سۇپىسىنىڭ ئۈستىگە چېچىشىنىڭ
سەۋەبى ئىدى .ئۇ مۇشۇنداق قىلىش ئارقىلىق خۇددى« :سىزنىڭ بىزنىڭ خۇدايىمىز بولۇپ ،بىز بىلەن
ئەھدە تۈزۈشىڭىز ،پۈتۈنلەي قۇتقۇزغۇچىنىڭ قىممەتلىك قېنى سەۋەبىدىن بولۇۋاتىدۇ» دەۋاتقاندەك
قىالتتى.
ئاندىن

ئۇ قاننىڭ يېرىمىنى خەلقنىڭ ئۈستىگە چاچىدۇ .بۇنىڭ مەنىسى «سىلەرنىڭ

گۇناھلىرىڭالرنىڭ كەچۈرۈم قىل ىنىشى پۈتۈنلەي كەلگۈسىدە كېلىدىغان قۇتقۇزغۇچىنىڭ قىممەتلىك قېنى
سەۋەبىدىندۇر .ئۇ كەلگۈسىدە چوقۇم كېلىپ ،سىلەرگە خۇداغا بويسۇنۇشنى ئۆگىتىدۇ» دېگەنلىك
بوالتتى.
بۇ ئىشالرنى قىلىپ بولغاندىن كېيىن ،مۇسا پەيغەمبەر بىلەن ھارۇن پەرۋەردىگارنىڭ بۇيرۇقى بىلەن
يەنە بىر قېتىم تاغنىڭ ئۈستىگە چىقتى .بۇ قېتىم ئۇالر بىلەن بىللە چىققانالرنىڭ ئىچىدە يەنە ناداب،
ئابىھۇ ۋە ئىسرائىل ئاقساقاللىرىدىن بولۇپ يەتمىش كىشى بار ئىدى .ئۇالر تاغ چوققىسىدا ،ئىسرائىلالر
ئېتىقاد قىلىپ كېلىۋاتقان پەرۋەردىگار خۇدانى كۆردى.
ئۇالر پەرۋەردىگار خۇدانى قانداق سۈپۈتتە كۆرگەن بولغىيتى؟ بۇنىسى بىزگە نامەلۇم .ئەمما بىز
ئۇالرنىڭ تىل بىلەن ئىپادىلەپ بەرگىلى بولمايدىغان

شان-شەرەپنى كۆرگەنلىكىنى تەسەۋۋۇر

قىالاليمىز .خۇدانىڭ پەرۋەردىگارنىڭ ئايىغى ئاستىدا ئاسمانغا ئوخشاش سۈپسۈزۈك كۆك ياقۇت پايانداز
بار ئىدى.
ئىسرائىل ئاقساقاللىرى خۇدانى كۆرگەن بولسىمۇ ،بىراق ،ئۇالرنىڭ جېنى ئامان قالدى .بۇ قانداق
مۇمكىن بولسۇن؟
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بىز ئاددى كاللىمىز بىلەن بۇ سىرنىڭ تېگىگە يېتىپ بواللمايمىز .بىراق ،بىز ئۇالرنىڭ ھەقىقەتەن
تىرىك قالغانلىقىنى بىلىمىز .بەرھەق ،شان-شەرەپلىككە تولغان خۇدا ئۇالر بىلەن بىللە بولدى.
شۇنداقال ئۇالر ھېچقانداق قورقۇش ھېس قىلماي ،ئۇ يەردە غىزاالندى .خۇدانىڭ ئۇلۇغلىقى،
شان-شەرىپى ۋە قۇدرىتىنى كۆرۈش پۇرسىتىنىڭ بولۇشى بۇ كىشىلەرنى چەكسىز ھاياجانغا سالغان
بولۇشى مۇمكىن.
بۇ كىشىلەر بارلىق ئىسرائىل خەلقىگە ۋەكىلل ىك قىلىدىغان بولغاچقا ،پۈتكۈل ئىسرائىل خەلقى
ئۆزلىرىنىڭ خۇدا بىلەن بۇنداق يېقىن مۇناسىۋەتتە بولغانلىقىدىن شەرەپ ھېس قىلدى.
خۇدا ئۆزىنىڭ يەككە يېگانە ئوغلىنى بىزگە ئاتا قىلىش ئارقىلىق بىزنى مول ھاياتلىقتىن بەھرىمەن
قىلدى.

ئەگەر بىز ئۇنىڭ ئوغلىنىڭ دەل ئەيسا مەسىھ ئىكەنلىكىگە ئىشەنسەك ،بىزنىڭ قەلبىمىزمۇ

چەكسىز خۇشاللىققا تولۇپ ،مۇقەددەس خۇدا بىلەن دوستلۇق مۇناسىۋەت ئورنىتااليمىز.
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ئەھدىگە خىالپلىق قىلىش
«مىسىردىن چىقىش» 11- 15 :52؛2- 1 :35

پەرۋەردىگار مۇسا پەيغەمبەرگە تاغنىڭ ئۈستىدە ساقالپ تۇرۇشنى بۇيرۇدى .ئۇ تاش تاختا بىلەن
ئۆزى يازغان پەرمانالرنى ئۇنىڭغا بەرمەكچى ئىدى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،مۇسا پەيغەمبەر تاغنىڭ ئۈستىدە 22
كۈن تۇرۇپ پەرۋەردىگارنى ساقلىدى .كىشىلەر كۈن ساناپ ئۇنى ساقالۋاتاتتى .ئۇالر تەخىر قىاللماي،
مۇسا تاغ ئۈستىدە ئۆلۈپ قالغان ئوخشايدۇ دەپ ئويالشقا باشلىدى –دە ،قاتتىق ئەنسىزلىككە چۆمدى.
ئەگەر ئۇالرنىڭ يېتەكچىسى ۋە كاپالەتچىسى بولغان ئادەم قايتىپ كەلمىسە ،ئۇالر قانداق قىلىشى كېرەك؟
كىم ئۇالر ئۈچۈن خۇدا بىلەن سۆزلىشىدۇ .كىم پەرۋەردىگارغا ئۇالرنىڭ سۆزلىرىنى يەتكۈزىدۇ؟ ئۇالر
قاتتىق ساراسىمىگە چۈشتى.
ئۇالر ھارۇننىڭ ئالدىغا كېلىپ:
— بىزنى مىسىردىن باشالپ چىققان مۇسانىڭ قانداق بولۇپ كەتكەنلىكىنى بىلمەيمىز .ھازىر بىزنىڭ
باشلىقىمىز يوق .خۇدامۇ يوق .بىزگە كۆز بىلەن كۆرگىلى بولىدىغان خۇدادىن بىرنى ياساپ بېرىڭ ،ئۇ
بىزگە يول باشلىسۇن — ،دېدى.
بۇ نېمە دېگەن رەزىل تەكلىپ-ھە!
پەرۋەردىگار نەچچە كۈن ئىلگىرى چۈشۈرگەن ئەمر-پەرمانلىرىدا ئۇالرنىڭ بۇت ياسىماسلىقى
توغرىسىدا ئەسكەرتكەن تۇرسا ،بۇ ئۇالرنىڭ نېمە قىلىقى –ھە؟ھارۇن بولغان ئادەممۇ ئەلۋەتتە بۇنداق
ئابىدىلەرنى ياساشقا بولمايدىغانلىقىنى بىلىشى كېرەك ئىدىغۇ؟ بىراق ،ئۇ ئۇالرنىڭ ئىسيان
كۆتۈرۈشىدىن قورقۇپ ،ئۇالرنى جازالىمىدى ھەم ئۇالرنى پۈتۈنلەي رەت قىلمىدى .ئەكسىچە ئۆزىنى
مەسئۇلىيەتتىن قاچۇرىدىغان ئامالدىن بىرنى ئويالپ چىقتى.
ئۇ مۇنداق دەيدۇ:
— ئالتۇن ھالقىلىرىڭالرنى ماڭا بېرىڭالر.
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ھارۇن كىشىلەر چوقۇم ئۆزلىرىنىڭ قىممەت باھالىق ئالتۇن ھالقىلىرىنى بەرمەيدۇ دەپ ئويالپ قالغان
چېغى .بىراق ،ئويلىمىغان يەردىن خااليىق قىلچىمۇ ئىككىلەنمەستىن ئالدىراپ -تېنەپ ھالقىلىرىنى
ئېلىپ كېلىپ ھارۇنغا تاپشۇرىدۇ.
ئەمدى ھارۇن ئۇالرنىڭ تەلىپىنى رەت قىلىشقا ئامالسىز قالىدۇ .ئۇ ياغاچتىن موزاي ياساپ ،ئۇنىڭ
ئۈستىگە بىر قەۋەت ئالتۇننى قاپاليدۇ .بۇ ئالتۇن موزاي ياساپ بولۇنغاندىن كېيىن ،كىشىلەر:
ئىسرائىلالر ،بۇ سىلەرنى مىسىردىن باشالپ چىققان خۇدا شۇ — ،دېيىشىدۇ.
ئەجەبا ھارۇن ئۆزىنىڭ قانچىلىك ئېغىر گۇناھ ئۆتكۈزگەنلىكىنى بىلمەسمۇ؟ ئۇ ئۆزىنىڭ خەلقنىڭ
گۇناھ ئۆتكۈزىشىگە ياردەم بېرىۋاتقانلىقىنى بىلمىگەنمىدۇ؟ ھارۇن ھەتتا قۇربانلىق سۇپىسىدىن بىرنى
ياساپ ،ئەتىسى بايرام ئۆتكۈزىدىغانلىقىنى ،بۇنىڭ پەرۋەردىگار ئۈچۈن ئۆتكۈزۈلىدىغان بايرام
ئىكەنلىكىنى ئېيتىدۇ .ئەمەلىيەتتە بۇ خۇداغا قىلىنغان ناھايىتى زور ھاقارەت ھەم كۇپۇرلۇق ئىدى.
ئىككىنچى كۈنى ،ئىسرائىلالر تاڭ سەھەردە ئورنىدىن تۇرۇشۇپ ،قۇربانلىق قىلىپ ،بايرام
ئۆتكۈزۈشىدۇ.

كاپالەتچى — مۇسا پەيغەمبەر
«مۇسا پەيغەمبەر» 32– 1 :35
بۇ رەزىللىكلەرنى كۆرۈپ تۇرغۇچى پەرۋەردىگار قاتتىق غەزەپلەندى.
ئۇ مۇسا پەيغەمبەرگە:
— سېنىڭ مىسىردىن ئېلىپ چىققان خەلقىڭ ،ئاللىقاچان مېنىڭ مۇقەددەس ئەھدەمگە خىالپلىق
قىلدى .ئۇالر ئۆزلىرى ئۈچۈن بىر ئالتۇن موزاي ياساپ ،ئۇنىڭغا قۇربانلىق

قىلىپ ،ئۇنىڭغا

چوقۇنۇۋاتىدۇ .ئۇالر« :مانا بۇ بىزنى مىسىردىن ئېلىپ چىققان خۇدا» دېيىشىۋاتىدۇ .ئۇالر بوينى قاتتىق
بولغان خەلق ئىكەن .مەن ئۇالرنى ھاالك قىلىپ يوقىتىمەن .چۈنكى ،مەن ئۇالرغا ئەمدى تەخىر
قىاللمايمەن .مەن سېنىڭ ئەۋالدىڭنى چوڭ بىر مىللەت قىلىمەن — ،دېدى.
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بۇ سۆزلەرنى ئاڭلىغان مۇسا پەيغەمبەر قاتتىق چۆچۈپ كەتتى .شۇنداق ،پەرۋەردىگار توغرا
ئېيتىۋاتىدۇ .ئۇالر ھەقىقەتەن ئىنتايىن جاھىل خەلق .ئۇالر پەرۋەردىگارنىڭ رەھىم-شەپقىتىگە
ئېرىشىشكە ئەسال اليىق ئەمەس .بىراق ،مۇسا پەيغەمبەر خۇدا بىلەن ئىسرائىلالر ئوتتۇرىسىدىكى
كاپالەتچى ئىدى .ئۇ مۇنداق دەيدۇ:
— پەرۋەردىگار ئۇالر سېنىڭ خەلقىڭ .سەن شۇنچە كۆپ مۆجىلەرنى كۆرسىتىپ ،ئۇالرنى مىسىردىن
باشالپ چىقتىڭ .مەن سېنىڭدىن ئۇالرنى يوقاتماسلىقىڭنى تىلەيمەن! ئۇنداق بولمىسا مىسىرلىقالر سېنى
زاڭلىق قىلىدۇ! ئۇالر ‹ پەرۋەردىگارنىڭ ئۇالرنى مىسىردىن ئېلىپ چىقىشى ئۇالرنى چۆللۈكتە ئۆلتۈرۈش
ئۈچۈن ئىكەن› دېيىشىدۇ .سەن ئىبراھىم ،ئىسھاق ۋە ياقۇپ پەيغەمبەرلەرگە بەرگەن ۋەدەڭدە تۇرغىن،
سەن بۇرۇن ئۇالرغا ۋەدە بېرىپ ،قانان زېمىنىنى ئۇالرغا بەرمەكچى ئىدىڭ .ھەم ئۇالرنى چوڭ بىر
مىللەت قىلىپ چىقماقچى بولغانىدىڭ.
پەرۋەردىگار مۇسا پەيغەمبەرنىڭ تىلەكلىرىنى ئاڭاليدۇ .چۈنكى ،مۇسا پەيغەمبەر بىزنىڭ ئۇلۇغ
كا پالەتچىمىز بولغان ئەيسا مەسىھكە ئوخشاش ،پەرۋەردىگار بىلەن خەلق ئوتتۇرىسىدىكى كاپالەتچىدۇر.
ئەيسا مەسىھ خەلق ئۈچۈن دۇئا قىلغاندا ،خۇدا دائىم ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئاڭاليتتى.
مۇسا پەيغەمبەر بىلەن يەشۇ تاغدىن بىللە چۈشتى .ئۇالرنىڭ قوللىرىدا ئىككى تاش تاختاي بولۇپ،
پەرۋەردىگار ئۇنىڭ ئۈستىگە ئون پەرزنى يېزىپ بەرگەنىدى.
يەشۇ خەلقنىڭ ۋارقىراشقان ئاۋازىنى ئاڭلىغاندا ،ئۇالرنى بىرەر ئىش ئۈچۈن تاالش-تارتىش
قىلىۋاتقان ئوخشايدۇ ،دەپ ئويلىدى .بىراق ،مۇسا پەيغەمبەر:
— ياق ،ئۇ كىشىلەرنىڭ ئۇرۇش قىلىۋاتقان ئاۋازى ئەمەس ،جەڭ غەلىبىسىنىڭ تەنتەنىسىگىمۇ،
مەغلۇبىيەت پەريادىغىمۇ ئوخشىمايدۇ.

ناخشا  -كۈي ساداسى چىقىۋاتىدۇ! ئۇالر چوقۇم زىياپەت

ئۆتكۈزۈپ ،ئۆزلىرى ياسىغان بۇتنى تەبرىكلەۋاتىدۇ — ،دېدى
بۇ زادى قانداق بولۇپ كەتكىنى –ھە؟
مۇسا پەيغەمبەر ناھايىتى تېزال نېمە ئىش يۈز بەرگەنلىكىنى بىلدى .ئۇالر قارارگاھقا يېقىنالپ
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كەلگەندە ،ئالتۇن موزاينى ھەم بۇ ئالتۇن موزاينى چۆرگۈلەپ ئۇسۇل ئويناۋاتقان خەلقنى كۆردى-دە،
قاتتىق غەزەپلەندى .پەرۋەردىگار ئۇالر بىلەن ئەھدە تۈزۈپ ،پەرمانالرنى چۈشۈردى .ئۇ نېمە دېگەن
رەھىمدىل خۇدا-ھە! بىراق ،خەلق ئۇنىڭ رەھىم-شەپقىتىگە مانا مۇشۇنداق جاۋاب قايتۇرۋاتاتتى.
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مۇسا پەيغەمبەر غەزىپىنى باسالماي ،ئىككى تاش تاختاينى يەرگە ئېتىپ سۇندۇرۇۋېتىدۇ .بۇ خەلق
خۇدا بىلەن ئەھدە تۈزۈشكە ئەرزىمەيتتى! ئۇالر خۇدانىڭ غەزىپىگە ئۇچراشقا اليىق! مۇسا پەيغەمبەر
ئالتۇن موزاينى كۆتۈرۈپ ئوتقا تاشاليدۇ ،ئۇ ئوتنىڭ ئىچىدە كۆيۈپ ،كۈل بولۇپ كېتىدۇ .ئۇ بۇ كۈنلەرنى
سۇغا چېچىپ ،خەلققە ئۇنىڭدىن ئىچىشنى بۇيرۇيدۇ.
ئاندىن ،ئۇ ھارۇنغا نەپرەت بىلەن قاراپ ئۇنى چوڭ گۇناھ قىلدىڭ دەپ ئەيىبلەيدۇ .بىراق ،ھارۇن
ئۆزىنى ئاقالپ:
—

سەن بىلىسەن ،بۇ خەلق مۇشۇنداق رەزىل ئىشالرنى قىلىدۇ .مېنىڭ ئامالىم يوق ،ــــ دېدى.

مۇسا پەيغەمبەر قارارگاھنىڭ ئالدىدا تۇرۇپ قاتتىق ئاۋاز بىلەن:
ــــ پەرۋەردىگار تەرەپتە تۇرىدىغانالر مەن تەرەپكە كېلىڭالر ـــ دەپ توۋلىغانىدى ،پۈتكۈل الۋىيالر
ئۇنىڭ ئەتراپىغا يىغىلدى.
مۇسا ئىسرائىلالرنىڭ چوقۇم جازاغا تارتىلىشى كېرەكلىكىنى چۈشىنىپ يەتتى .شۇڭا ئۇ الۋىيالرغا
ئىسرائىلالرنىڭ قونالغۇسىغا كىرىپ ،مەيلى كىم بولۇشىدىن قەتئىينەزەر كىم ئۇچرىسا ،شۇنى ئۆلتۈرۈشنى
بۇيرۇدى .بۇ پەرۋەردىگار خۇدانىڭ مۇساغا چۈشۈرگەن بۇيرۇقى ئىدى .الۋىيالر مۇسا پەيغەمبەرنىڭ
بۇير ۇقىغا بىنائەن ئۇ كۈنى تەخمىنەن ئۈچ مىڭ كىشىنى قىرىۋېتىدۇ.
ئىككىنچى كۈنى ،مۇسا پەيغەمبەر پەرۋەردىگارغا دۇئا قىلىپ ،خەلقنىڭ گۇناھىنى كەچۈرۈم قىلىشقا
بولىدىغان ياكى بولمايدىغانلىقىنى سورايدۇ .كەچۈرۈم قىلىشقا بولمىسا ‹ئۆز خەلقىڭنىڭ قاتارىدىن
مېنىڭ ئىسمىمنى چىقىرىۋەتكىن› دەپ دۇئا قىلىدۇ.
جازااليدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ.
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پەرۋەردىگار ئۆز خەلقىنىڭ
ئىچىدە تۇرىدۇ
«مىسىردىن چىقىش» – 52باب

مۇسا پەيغەمبەر تاغقا چىقىپ ،ئەمر -پەرمانالر يېزىلغان ئىككى تاش تاختىنى ئېلىش ئۈچۈن ساقالپ
تۇرغان ئاشۇ قىرىق كۈن ئىچىدە ،پەرۋەردىگار مۇسا پەيغەمبەرگە ئىسرائىلالرنىڭ چېدىرىنىڭ ئارىسىغا
ئۆزى ئۈچۈن بىر ئىبادەت چېدىرىنى ياساشنى بۇيرۇيدۇ .گەرچە ئىسرائىلالر خۇداغا بويسۇنمايدىغان
جاھىل بىر مىللەت بولسىمۇ ،پەرۋەردىگار يەنىال ئۇالرنىڭ ئارىسىدا تۇرۇشنى تاللىۋالىدۇ.
پەرۋەردىگار مۇسا پەيغەمبەرگە ئىبادەت چېدىرىنى قانداق ياساشنى تەپسىلىي چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ.
ئۇ ھەتتا ئىبادەت چېدىرىنىڭ شەكلىگىچە مۇسا پەيغەمبەرگە كۆرسەتمە بېرىدۇ .ئىسرائىلالر بۇ چاغدا
يۆتكىلىپ تۇرغاچقا ،ئۇنى تاشتىن ياكى ياغاچتىن ئۆي شەكلىدە ياساشقا بولمايتتى .شۇڭا ،ئۇنى
يۆتكىگىلى بولىدىغان چېدىر قىلىپ ياساپ چىقىش كېرەك ئىدى.
پەرۋەردىگار بۇ مۇقەددەس چېدىرنى ياسايدىغان ئادەملەرنىمۇ شەخسەن ئۆزى تالاليدۇ .ئۇالر بولسا
ئىككى نەپەر ئۇستا ياغاچچى بىزالىل ،ئوھولىياپ بىلەن باشقا ئۇستا ھۈنەرۋەنلەر ئىدى .ئەلۋەتتە ،بارلىق
خەلق بۇنىڭغا ياردەم بېرىشى كېرەك .مۇسا پەيغەمبەر خەلققە ئالتۇن ،كۆمۈش ،مىس ۋە باشقا رەخت،
تىرە ،ياغاچ ،ماي ،خۇش پۇراقلىق بويۇم ۋە ياقۇتالرنى پەرۋەردىگارغا ھەدىيە سۈپىتىدە ئاتىشى
كېرەكلىكىنى ئېيتىدۇ.
خەلق ناھايىتى خۇشاللىق بىلەن بۇ نەرسىلەرنى ئېلىپ كېلىدۇ .ئۇالر ئەكەلگەن نەرسىلەر ئىنتايىن
كۆپ ئىدى .شۇنىڭ بىلەن ،مۇسا پەيغەمبەر ئۇالرغا ئەمدى ئەكەلمەسلىك توغرىسىدا بۇيرۇق چۈشۈرىدۇ.
ئۇالرنىڭ بۇنداق قىلىشى ،ئۇالرنىڭ ئالتۇن موزاي ياسىغانلىقىدىن ئىبارەت چوڭ گۇناھى ئۈچۈن توۋا
قىلغانلىقىنى بىلدۈرەتتى .ئۇالر ئەينى ۋاقىتتا ،ئۆزىمىز ئۈچۈن خۇدا ياسىۋاالاليمىز ،دەپ ئويلىغان
بولغىيمىتى؟
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ئىبادەت چېدىرى
«مىسىردىن چىقىش» - 22باب

بىزالىل بىلەن ئوھولىياپ باشقا نۇرغۇن ھۈنەرۋەنلەرنىڭ ياردەم بېرىشى بىلەن ئىبادەت چېدىرىنى
ياساشقا باشلىدى .ئىبادەت چېدىرى ئاخىرى

پۈتتى .ئۇالر بۇ چېدىرنى قارارگاھنىڭ ئوتتۇرىسىغا

ئورۇنالشتۇردى .چېدىرنىڭ تاملىرى ياغاچتىن ياسالغان بولۇپ ،سىرتى بىر قەۋەت ئالتۇن بىلەن
قاپالنغانىدى .بۇ چېدىر قېلىن بىر پەردە ئارقىلىق ئىككىگە بۆلۈنۈپ تۇراتتى .ئىبادەت چېدىرىنىڭ
سىرتىدا پەردە بىلەن قورشىلىپ تۇرىدىغان بىر ھويال ياسالغانىدى.
بارلىق خەلقنىڭ ھەممىسى بۇ ھويلىغا كىرەلەيتتى .بىراق ،ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ خۇدانىڭ ھويلىسىدا
تۇرۇۋاتقانلىقىنى ئۇنتۇپ قالماسلىقى كېرەك ئىدى .ھويلىنىڭ ئىچىدە بىر قۇربانلىق سۇپىسى بولۇپ،
ئۇالر بۇ قۇربانلىق سۇپىسىدا قۇربانلىق قىلسا بوالتتى .بۇ قۇربانلىق سۇپىسى ئۇالرغا ئۇالرنىڭ گۇناھكار
ئىكەنلىكىنى ،ئۇالرنىڭ گۇناھلىرى كەچۈرۈمگە ئېرىشمەي تۇرۇپ ،خۇدانىڭ ئالدىغا كېلىشكە
بولمايدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ تۇراتتى .ئۇالرنىڭ گۇناھى قۇتقۇزغۇچىنىڭ ئۆلۈمى بىلەن يۇيۇالتتى.
قۇتقۇزغۇچىنىڭ ئۇالرنىڭ گۇناھى ئۈچۈن بەدەل تۆلۈشىگە سىمۋول قىلىنىپ ،ھويلىنىڭ ئىچىدە خۇداغا
ئاتاپ ھايۋانالرنى قۇربان قىلىشقا بوالتتى.
ھويلىنىڭ ئىچىدە يەنە بىر چوڭ داس بولۇپ ،بۇ پاكلىنىش دېسى دەپ ئاتىالتتى .روھانىيالر
قۇربانلىق قىلىشتىن بۇرۇن بۇ داستا قول پۇتىنى يۇياتتى .روھانىيالرمۇ گۇناھكار بولۇپ ،ئۇالر ئالدى
بىلەن ئۆزىنى پاكلىشى كېرەك ئىدى .شۇنداق بولغاندىال ،ئۇالر ئاندىن خۇدانىڭ ئالدىغا كېلەلەيتتى.
خەلق ئىبادەت چېدىرىنىڭ پەردىسىنىڭ كەينىگە ئۆتسە بولمايتتى .چۈنكى ،مۇقەددەس جايغا
پەقەت روھانىيالر ۋە باش روھانىيال كىرىشكە ھوقۇقلۇق ئىدى.
مۇقەددەس جايدا ئالتۇن قاپالنغان ئىسرىقدان قويۇلغان بولۇپ ،ھەر كۈنى ئەتىگەن ۋە كەچتە،
روھانىي خۇش پۇراقلىق كۈجە كۆيدۈرۈپ ،مېزىلىك قۇربانلىق تەييارلىشى ،شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا
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خەلق ئۈچۈن دۇئا قىلىشى كېرەك .خۇش پۇراق بۇيۇمنىڭ پۇرىقى ئەرشكە يېتىپ بارغاندا ،روھانىيالرنىڭ
دۇئاسىمۇ خۇدانىڭ يېنىغا يېتىپ باراتتى .ئاندىن ،روھانىي ھويلىغا چىقىپ ،خەلقنىڭ ئالدىدا خۇدانىڭ
ئۇالرغا ئاتا قىلغان بەخت-سائادىتىنى يەتكۈزۈشى كېرەك ئىدى.
مۇقەددەس جايدا يەنە بىر ئۈستەل بولۇپ ،ھەر دەم ئېلىش كۈنى روھانىي يېڭىدىن پىشۇرۇلغان
ناننى بۇ ئۈستەلنىڭ ئۈستىگە قوياتتى .بۇ ئارقىلىق خۇدانىڭ رەھىم  -شەپقىتىگە بولغان رەھمىتىنى
ئىپادىلەيتتى .ئۇالر خۇدانىڭ ئۆزلىرىگە غەمخورلۇق قىلىدىغانلىقىغا ئىشىنەتتى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،بۇ نانالر
پەرۋەردىگارغا ئاتالغان نان دەپ ئاتالغان ئىدى.
خۇدانىڭ ئىبادەتخانىسى بىر دەقىقىمۇ قاراڭغۇ تۇرسا بولمايتتى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇنىڭ ئىچىگە بىر
چىراغدان قويۇلغان بولۇپ ،ئۇمۇ ئالتۇندىن ياسالغانىدى .ئۇنىڭ يەتتە دانە چىراغ قويىدىغان تەگلىكى
بار ئىدى .كەچتە ،ئۇنىڭغا قادالغان چىراغالر يورۇتۇلغاندا ،ئىبادەت چېدىرىنىڭ ئىچى يورۇپ كېتەتتى.
خۇدانىڭ ئۆيىدە نۇر بولۇشى كېرەك ،بۇ نۇر خەلقنىڭ قەلبىگە كىرسە ،ئۇالر ئارقىلىق پۈتۈن دۇنيانى
يورۇتقىلى بوالتتى.
مۇقەددەس جايغا پەقەت روھانىيال كىرەلەيتتى ،بىراق ،ئۇالرمۇ مۇقەددەس جاينىڭ ئىچكىرى
قىسمىغا جايالشقان ئوتتۇرىسىنى پەردە ئايرىپ تۇرىدىغان ئەڭ مۇقەددەس جايغا كىرەلمەيتتى .ئۇالر
ھەتتا پەردىنى قايرىپ ،ئۇنىڭ ئىچىگە ماراپ قويسىمۇ بولمايتتى .چۈنكى ،ئۇ جاي پەرۋەردىگار خۇدانىڭ
ئۆيى ئىدى.
ئەڭ مۇقەددەس جايغا بىر ئەھدە ساندۇقى قويۇلغان بولۇپ ،ئۇ ئىچى ۋە سىرتى ئالتۇن بىلەن
قاپالنغان ياغاچ ساندۇق ئىدى .بۇ ئەھدە ساندۇقى خۇدانىڭ تەختىگە سىمۋول قىلىنغانىدى .چۈنكى،
پەرۋەردىگار خۇدا ئىسرائىلالرنىڭ پادىشاھى بولۇپ ،ئۇالرنى ئىدارە قىلىپ تۇراتتى .ئەھدە ساندۇقىنىڭ
ئىچىدە پەرۋەردىگار ئۆز قولى بىلەن يېزىپ بەرگەن پەرمانالر يېزىلغان يېڭى تاش تاختا بار ئىدى .ئەھدە
ساندۇقىنىڭ ئۈستىدە ئىك كى كىچىك پەرىشتە بولۇپ ،پەرىشتىلەرنىڭ يۈزى پەسكە قاراپ تۇراتتى،
ئۇالرنىڭ قاناتلىرى بىر -بىرىگە تۇتاشقان ھالدا ئېچىقلىق ئىدى.
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ھەر يىلى پەقەت بىرال باش روھانىي ئەڭ مۇقەددەس جايغا كىرەلەيتتى .بۇ كۈن بولسا ئۇالرنىڭ
گۇناھىنى تىلىۋالىدىغان كۈن بولۇپ ،بۇ كۈندە ئالدى بىلەن بىر ئەركەك ئۆچكە ئۆلتۈرۈلۈپ ،ئۇنىڭ
قېنى ئەھدە ساندۇقىنىڭ ئۈستىگە سۈركىلەتتى .بۇنداق قىلىش ئارقىلىق ،ئادەمنىڭ گۇناھىنى
تىللىۋېلىش ئۈچۈن ،خۇداغا ھەدىيە سۇنۇپ ،خۇدا بىلەن ياخشى بولۇپ قېلىشنى بىلدۈرەتتى .ئەھدە
ساندۇقىنىڭ ئېغىزى گۇناھنى تىلىۋېلىش ئېغىزى ياكى مېھىر-شەپقەت سۇپىسى دەپ ئاتىالتتى.
پۈتۈن ئىبادەت چېدىرى خۇدانىڭ مۇقەددەسلىكىنى نامايان قىلىپ ،ئىنسانالر ئۆزلىرىنىڭ
گۇناھلىرىنىڭ كەچۈرۈم قىلىنىشى ئۈچۈن ئالدى بىلەن خۇداغا قۇربانلىق ھەدىيە قىلىشى كېرەكلىكىنى
ئىپادىلەپ تۇراتتى .ئۇ قۇتقۇزغۇچى رەببى مىزنىڭ بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنى يۇيۇش ئۈچۈن ،قوزا سۈپىتىدە
قوربانلىق بېرىدىغانلىقىنىڭ ئالدىن بېشارىتى ئىدى.
مانا ئەمدى خۇداغا ئىبادەت قىلىدىغان چېدىر تىكىلىپ بولدى .پەرۋەردىگار ئۆزىگە روھانىيلىق
خىزمەتلىرىنى قىلىدىغان كىشىلەرنى ئۆزى تاللىدى .پەرۋەردىگار ئىسرائىلالرنىڭ ئىچىدىن مەلۇم بىر
قەبىلىنى ئىبادەت چېدىرىنىڭ ئىچىدە ئۇنىڭ ئۈچۈن خىزمەت قىلىشقا ئايرىدى .بۇ قەبىلە باشقا قەبىلىگە
قارىغاندا كۆپرەك ئىلتىپاتالرغا ئېرىشكەنىدى .بۇ قەبىلە بولسا الۋىي قەبىلىسى بولۇپ ،مۇسا پەيغەمبەر
بىلەن ھارۇننىڭ قەبىلىسى ئىدى.
ھارۇننىڭ ئوغلى روھانىي بولدى .ئۇالر خەلق ئۈچۈن دۇئا قىلىپ ،قۇربانلىق قىالتتى .ھارۇن باش
روھانىي بولۇپ تالالنغانىدى .مۇسا پەيغەمبەر ئۇنى ياغ بىلەن مايالپ ،ئۇنىڭ ئۈچۈن ئاالھىدە تىكىلگەن
مۇقەددەس كىيىمنى كىيدۈرۈپ قويدى .روھانىيالرنىڭ ھەممىسى ئاق رەڭلىك تون كىيىپ ،ئاق رەڭلىك
دوپپا كىيىشى كېرەك ئىدى .ئۇالر خۇدا بىلەن خەلق ئوتتۇرىسىدىكى كاپالەتچى بولۇپ ،خەلقنىڭ
ھەدىيەسى ۋە دۇئاسىنى پەرۋەردىگارغا يەتكۈزۈپ ،خۇدانىڭ ئۇالرغا ئاتا قىلغان بەخت-سائادىتى ۋە
كەچۈرۈملىرىنى خەلققە يەتكۈزەتتى.
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چارلىغۇچى
«چۆلدىكى ساناق» ،12- 13 :12
«قانۇن شەھىرى» 52- 19 :1

ئىسرائىلالر چۆللۈكتە ئىككى يىلدەك يۈرگەندىن كېيىن ،ئۇالر ئاخىرى قانان رايونىنىڭ چېگراسىغا
يېتىپ كەلگەنىدى.
مۇسا پەيغەمبەر خەلققە بۇ چېگرادىن ئۆتۈپ ،قانان رايۇنىنى ئىگىلەش بۇيرۇقىنى بەردى .بىراق،
ئۇالر مۇسا پەيغەمبەرگە ئىشەنمەي ،ئۇنىڭ بۇيرۇقىنى ئاڭلىماي ،ئۇنىڭدىن ئادەم ئەۋەتىپ قانان رايونىنى
چارالپ ،ئۇنى ئىگىلەشكە بولىدىغان بولمايدىغانلىقىنى بىلىپ بېقىشنى تەلەپ قىلدى.
پەرۋەردىگار مۇسا پەيغەمبەرگە ئۇالرنىڭ تەلىپىگە قوشۇلۇشىنى ئېيتتى .مۇسا پەيغەمبەر ھەر بىر
قەبىلىدىن بىردىن ئادەمنى تالالپ چىقتى .ئۇالر جەمئىي  15ئادەم بولۇپ ،مۇسا پەيغەمبەر ئۇالرنى قانان
زېمىنى چارالشقا ئەۋەتتى .ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى خالىپ يەھۇدا قەبىلىسىدىن ،يەشۇا بولسا بىنيامىن
قەبىلىسىدىن تاللىنىپ چىقىلغانىدى .مۇسا پەيغەمبەر ئۇالرغا قانان زېمىنىڭ ھەممە جايلىرىنى چارالپ
بېقىشنى ،خەلق ۋە شەھەر بازارالرنىڭ تارقىلىشى ،قوشۇن ۋە قورغانلىرىنى ،دەرەخ ۋە مېۋىلىرىدىن
تارتىپ چارالپ كۆرۈشنى بۇيرۇدى.
— سىلەر يۈرەكلىك بولۇڭالر —،دەيدۇ مۇسا پەيغەمبەر — ئۇ يەرنىڭ مەھسۇالتلىرىدىن ئازراق
ئالغاچ كېلىڭالر.
قىرىق كۈن ئۆتكەندىن كېيىن چارلىغۇچىالر قايتىپ كەلدى .ئۇالر قانان زېمىنىدىن بىر ئاز ئانار
بىلەن ئەنجۈر ئالغاچ كەلگەنىدى .ئۇنىڭدىن باشقا يەنە ئىككى ئادەم تاياققا ئۆتكۈزۈپ مۈرىسىگە ئارتىپ
كۆتۈرۈپ كەلگەن ئۆزۈممۇ بار ئىدى.
ئۇالر مۇسا پەيغەمبەر بىلەن خەلققە ئۇ يەردە كۆرگەنلىرىنى مەلۇم قىلىدۇ .ئۇالر مۇنداق دېيىشتى:
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— ئۇ ئىنتايىن گۈزەل ھەم سۈت بىلەن ھەسەل ئېقىپ تۇرىدىغان جاي ئىكەن .بىزنىڭ ئۇ يەردىن
ئالغاچ كەلگەن مېۋىلىرىمىزگە قاراپ بېقىڭالر .ئۇ يەرنىڭ ئادەملىرىمۇ ئىنتايىن قاۋۇل ،شەھەرنىڭ
تاملىرى مۇستەھكەم ۋە قېلىن ئىكەن .بىز ئۇ يەردە گىگانت ئادەملەرنى كۆردۇق .بىز ئۇ يەرنى مەڭگۈ
ئااللمايدىكەنمىز ،بۇ مۇمكىن ئەمەس ئىكەن.
بۇ سۆزلەرنى ئاڭلىغان خەلقنىڭ روھىي چۈشۈپ ،قاتتىق قورقۇپ كەتتى.
خالىپ كىشىلەرنى تىنچالندۇرۇپ ،مۇنداق دېدى:
— بىز دەرھال بېرىپ ئۇ جاينى ئىگەللەيلى ،چۈنكى بىز چوقۇم غەلىبە قىلىمىز.
بىراق يەشۇدىن باشقا بارلىق چارلىغۇچىالرنىڭ ھەممىسى:
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— ياق ،بىز ئۇ يەرنى ئااللمايمىز .چۈنكى ،قانانلىقالر بىزگە قارىغاندا قاۋۇل ئىكەن،ــــ دېيىشتى.
خۇداغا ئىشەنمەيدىغان چارلىغۇچىالر ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلەپ كەتتى .ئۇالرنىڭ يەتكۈزگەن
خەۋەرلىرى خەلقنى قورقۇتۇپ ،ئۇالرنى يىغلىتىۋەتتى .ئۇالر پەرۋەردىگارنىڭ ئىلگىرى كۆرسەتكەن
مۆجىزە كارامەتلىرى ،ئۇالرغا بەرگەن ۋەدىلەرنىڭ ھەممىسىنى ئۇنتۇپ قالغان ئىدى .ئۇالر خۇدانىڭ
مېھىر-مۇھەببىتى ۋە كۈچ-قۇدرىتىنى كۆرمەستىن ،قانانلىقالرنىڭ ئېگىز ۋە قېلىن شەھەر سېپىلىنى،
كۈچلۈك قوشۇن ۋە گىگانت ئادەملەردىن قورقۇپ ،بىئارام بولدى.
ئۇالر يەنە مۇسا پەيغەمبەر بىلەن ھارۇندىن ئاغرىندى .ئۇالر يىغالپ تۇرۇپ:
— بىز مىسىردا ياكى چۆللۈكتە ئۆلۈپ قالساق بوپتىكەن .پەرۋەردىگار نېمە ئۈچۈن بىزنى بۇ يەرگە
باشالپ كەلگەندۇ؟ ئۇنىڭدىن بىز مىسىرغا قايتىپ كەتكەن بولساق ياخشى بوالتتى ئەمەسمۇ؟ ـــــ
دېيىشتى.
بەزىلەر:
—

بىز مۇسا بىلەن ھارۇننى ئۆزىمىزگە باش قىلمايمىز — ،دېيىشتى.

—

بىز بىر يېتەكچى سايالپ چىقىپ ،مىسىرغا قايتىپ كېتەيلى! — دېيىشتى يەنە بەزىلەر.

ئەھۋال بارغانسېرى ئېغىرلىشىپ كېتىۋاتاتتى.
مۇسا پەيغەمبەر بى لەن ھارۇن خەلقنىڭ غەزەپلەنگەن ئاۋازىنى ئاڭالپ ،قاتتىق چۆچۈپ كەتتى .ئۇالر
بارلىق خەلقنىڭ ئالدىدا يۈكۈنۈپ ئۆلتۈراتتى .ھازىر قانداق ئىش يۈز بېرەر؟ پەرۋەردىگار ئەمدى نېمە
قىالر؟ ئۇ چوقۇم غەزەپلىنىدۇ .ئۇ چوقۇم بۇ خەلقنى يوقىتىدۇ.
يەشۇ بىلەن خالىپنىڭ كۆڭلى قاتتىق يېرىم بولدى .ئۇالر كىيىملىرىنى يىرتىپ ،خەلقتىن بۇنداق
قىلماسلىقنى ،خۇداغا بويسۇنۇپ ،خۇدانىڭ سۆزىگە ئىشىنىشنى ئۆتۈندى.
ئۇالر مۇنداق دەيدۇ:
— ئۇ يەر ئىنتايىن گۈزەل ئىكەن .پەرۋەردىگار بىزنى سۆيسە ،ئۇ يەرنى چوقۇم بىزگە بېرىدۇ .بىز
پەرۋەردىگارغا قارشى چىقسا ق ھەم
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سااللمايدۇ .چۈنكى پەرۋەردىگار بىز بىلەن بىللە ،قورقماڭالر.
بىراق ،خەلق ئىسيانكار كىشىلەرنىڭ رەزىل سۆزلىرىگە ئىشىنىپ ،تاش ئېلىپ ،يەشۇ بىلەن خالىپنى
ئۇرماقچى بولىدۇ.

كاپالەتچى
«چۆلدىكى ساناق» 22- 12 :12
پەرۋەردىگار ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى جېدەل  -ماجىرانى توختىتىپ قويدى .ئۇنىڭ پارالق نۇرى
ئىبادەت چېدىرىنىڭ ئىچىدىن ئىسرائىلالرغا كۆرۈندى .بۇنى كۆرگەن خەلق ھەيرانلىق ئىچىدە ئاغزىنى
ئېچىپال قالدى .پەرۋەردىگارنىڭ غەزىپى ئىلگىرىكى ھەرقانداق ۋاقىتقا قارىغاندا كۈچلۈك بولۇپ ،ئۇ بۇ
خەلقنىڭ بوينىنىڭ قاتتىقلىقىغا ئەمدى سەۋر قىاللمىغانىدى .ئۇ بۇ خەلققە ۋەدە قىلغان زېمىننى
بەرمەسلىكنى ئويلىدى .بىراق ،مۇسا پەيغەمبەر يەنە بىر قېتىم ئىسرائىل خەلقى ئۈچۈن پەرۋەردىگارغا
يالۋۇرۇپ دۇئا قىلدى .ئۇ يەنە بىر قېتىم خەلق بىلەن پەرۋەردىگارنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى كاپالەتچى بولدى.
ئۇ پەرۋەردىگاردىن خەلقنىڭ گۇناھىنى كەچۈرۈم قىلىشنى تىلىدى .مۇسا پەيغەمبەرنىڭ دۇئاسى بىلەن
پەرۋەردىگار خەلقنىڭ گۇناھىنى كەچۈرۈم قىلدى.
شۇنىڭ بىلەن ،پەرۋەردىگار سۆز قىلىپ:
—

مەن ئۇالرنى كەچۈرۈم قىلدىم .مەن ئۇالرنى كەچۈرۈم قىلغانىكەنمەن ،پۈتۈن دۇنيا مېنىڭ

شان-شەرىپىمنى كۆرىدۇ .مەن بۇ خەلقنى ۋەدە قىلىنغان زېمىنغا باشالپ كىرىشنى ۋەدە قىلغانىكەنمەن،
بۇ ۋەدەمدە تۇرىمەن .بىراق ،بۇ بىر ئەۋالد كىشىلەر قانان زېمىنىنى كۆرەلمەيدۇ .ئۇالر چۆللۈكتە قىرىق
يىل سەرسان بولۇپ يۈرىدۇ .يىگىرمە ياشتىن ئاشقانالرنىڭ ھەممىسى ئۆلۈپ كەتكەندىن كېيىن ،ياشالر
ۋە بالىالرال ۋەدە قىلىنغان زېمىنغا كىرەلەيدۇ ،ــــ دېدى پەرۋەردىگار.
بىراق ،پەرۋەردىگار يەشۇ بىلەن خالىپقا ئاالھىدە ئىلتىپات قىلىپ ،ئۇالرنىڭ قانان زېمىنىغا
كىرىشىگە رۇخسەت قىلىدۇ.
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قانان زېمىنىدىن يامان خەۋەر ئېلىپ كېلىپ ،خەلقنىڭ ساراسىمىگە سالغان ئون نەپەر چارلىغۇچى
تۇيۇقسىز ئۆلۈپ كەتتى .خۇدا مۇشۇنداق قىلىش ئارقىلىق ،ئۆزىنىڭ ئېيتقان سۆزلىرىنىڭ چوقۇم ئەمەلگە
ئاشىدىغانلىقىنى ئىسپاتاليدۇ.
بىراق ،خەلقنىڭ قەلبى قىلچىمۇ ئۆزگەرمىگەنىدى .گەرچە پەرۋەردىگارنىڭ سۆزى ئۇالرنىڭ كۆڭلىنى
قاتتىق يېرىم قىلغان بولسىمۇ ،بىراق ئۇالر يەنىال پەرۋەردىگارنىڭ ئىرادىسىگە خىالپلىق قىلدى.
چۆللۈككە قايتىش؟ ياق ،ئۇالرنىڭ چۆللۈككە ئەمدى قايتىپ بارغۇسى يوق ئىدى .ئۇالر:
—

بىز پەرۋەردىگارنىڭ بىزگە ۋەدە قىلغان زېمىنغا باشالپ كىرىشىنى خااليمىز — ،دېيىشتى.

—

مۇسا پەيغەمبەر ئۇالرنى توسماقچى بولدى .بىراق ،ئۇالر مۇسانىڭ نەسىھەتكە قۇالق سالماي،

ئۆز بېشىمچىلىق قىلىپ ،ئامەلەكلەر تۇرۇۋاتقان تاغقا باستۇرۇپ بېرىپ ،ئۇ جاينى ئىگىلىمەكچى بولىدۇ.
بىراق ،پەرۋەردىگار ئۇالر بىلەن بىللە بارمىغاچقا ،ئۇالر ئۇرۇشتا مەغلۇپ بولىدۇ.
بىز ئۆزىمىز توغرىسىدا ئويلىنىپ باقايلى .بىز مانا بۇ بوينى قاتتىق ،خۇدا بىلەن قارشىلىشىدىغان
كىشىلەردىن ياخشىراقمۇ؟ ياق ،ئۇنداق ئەمەس .بىزمۇ ھەر كۈنى گۇناھ ئۆتكۈزۈپ ،ئەينى ۋاقىتتىكى
ئىسرائىلالرغا ئوخشاش ،خۇدانىڭ مېھىر-مۇھەببەتلىكلىكىگە قارشى تۇرىمىز .بىزمۇ ئۇالرغا ئوخشاش
جاھىل ھەم رەزىل ئادەملەرمىز.
مەن خۇدادىن شۇنى تىلەيمەنكى ،خۇدا سىزنىڭ بۇ ئىشنىڭ كەينىدىكى ھەقىقەتنى كۆرەلىشىڭىز
ئۈچۈن ،روھىي كۆزلىرىڭىزنى ئاچسۇن ،بىزنىڭ گۇناھلىرىمىز بىزنى ئەيسا مەسىھنىڭ ئالدىغا ئېلىپ
كەلسۇن .گۇناھلىرىڭىز ئۇنىڭ قىممەتلىك قېنى بىلەن يۇيۇلسۇن .شۇنى بىلىشىڭىز كېرەككى ،ئەڭ چوڭ
ھەم ئەڭ رەزىل گۇناھالرنى ئۆتكۈزگەن كىشىلەرمۇ خۇدانىڭ سېخىيلىق بىلەن كەچۈرۈم قىلىشىغا
ئېرىشەلەيدۇ.
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كوراھنىڭ ئاسىيلىقى
«چۆلدىكى ساناق» 52- 1 :12

ئىسرائىلالر ۋەدە قىلىنغان ز ېمىنغا كىرەلمەي ،چۆللۈككە قايتىشقا مەجبۇر بولدى .پەرۋەردىگار بۇ
جازا ئارقىلىق ئۇالرنى ئۆزىنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كەلمەكچى ئىدى.
بىراق ،نۇرغۇن ئادەملەر خۇدانىڭ ئالدىدا كەمتەر بولماي ،قەلبىنى قاتتىق قىلىپ ،ئۇنىڭغا قارشى
چىقتى .ئۇالرنىڭ ئىچىدە كوراھ ئىسىملىك بىر ئادەم بولۇپ ،ئۇ خۇدا تاللىغان يېتەكچىلەرگە بويسۇنماي،
روھانىيالرغا ھەسەت قىلدى .ئۇ:
— نېمە ئۈچۈن ھارۇننىڭ ئوغلى روھانىي بولىدۇ؟ مەن نېمە ئۈچۈن بواللمىغۇدەكمەن؟ ئەجەبا مەن
الۋىي قەبىلىسىدىن ئەمەسمۇ؟ نېمە ئۈچۈن ھارۇن باش روھانىي بولىدۇ؟ خۇدا ھەممە ئادەمنى
مۇ قەددەس ،ھەممىسى پادىشاھ ۋە روھانىي دېگەن ئەمەسمۇ؟ ھەممە ئادەم خۇداغا قۇربانلىق
قىالاليدىغۇ؟— دېدى.
بۇ سۆزلەر ئاڭلىماققا ئىخالسمەنلىك بىلەن ئېيتىلغاندەك قىلىنسىمۇ ،ئەمەلىيەتتە بۇ سۆزلەر ناھايىتى
رەزىللىك بىلەن ئېيتىلغان سۆزلەر ئىدى.
ئۇنىڭدىن باشقا روبېن قەبىلىسىدىن بولغان داتان بىلەن ئابىراممۇ نارازى ئىدى .ئۇالر:
— ئەگەر ھەرقانداق بىر قەبىلىنىڭ ئادەملىرى باشالمچى بولۇش ھوقۇقىغا ئېرىشەلەيدىغان بولسا،
ئۇنداقتا بۇ قەبىلە چوقۇم روبېن قەبىلىسى بولۇشى كېرەك؟ نېمە ئۈچۈن مۇسا بىزگە باش بولىدۇ؟—
دېيىشتى.
نۇرغۇنلىغان ئادەملەر ئۇالرنى قولالشتى .ئۇالر ناھايىتى كۈچلۈك بولغان بىر گورۇھنى تەشكىل
قىلغانىدى .ئاندىن ،ئۇالر ئىسرائىلالرنىڭ ئىچىدىكى ھۆرمەتكە سازاۋەر بولغان  522نەپەر ئادەم بىلەن
مۇسا پەيغەمبەر بىلەن ھارۇننىڭ ئالدىغا كېلىپ ،ئۇالرنىڭ بۇندىن كېيىن ئۇالرنى ئۆزلىرىنىڭ
يېتەكچىلىرى ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلمايدىغانلىقىنى ئېيتتى .ئۇالر:
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— بىزمۇ سىلەرگە ئوخشاش پادىشاھ ۋە روھانىي بولۇشقا ھوقۇقلۇق .پەرۋەردىگار پۈتۈن
ئىسرائىلالرنىڭ ئارىسىدا بولغان ئىكەن ،سىلەر نېمە ئۈچۈن ئۆزۈڭالرنى چوڭ تۇتۇپ ،پەرۋەردىگارنىڭ
خەلقىدىن ئارتۇقچە بولىۋالىسىلەر؟ ـــ دەپ نارازى بولۇشتى.
مۇسا ھەيرانلىق بىلەن ئېغىزىنى ئېچىپال قالدى.
بۇ ئىسيانكارلىق بولۇپ ،ئۇالرنىڭ بۇ قىلمىشى مۇسا پەيغەمبەرگە قارشى چىققانلىق بولۇپال
قالماستىن ،ئۇالر ئۆز نۆۋىتىدە يەنە خۇداغا قارشى چىققانىدى! چۈنكى ،خۇدا مۇسا پەيغەمبەرنى خەلققە
باش قىلىپ تەيىنلىگەن ئەمەسمۇ؟
ئىككىنچى كۈنى تاڭ سەھەردە ،ئۇالر بارلىق كىشىلەرنى باشالپ ،ئىبادەت چېدىرىنىڭ ئالدىغا
يېغىلدى.
پەرۋەردىگار مۇسا پەيغەمبەر بىلەن ھارۇنغا خەلقتىن نېرى تۇرۇشنى بۇيرۇدى .چۈنكى ،خۇدا بۇ
ئىسيانكارالرنى يوقاتماقچى ئىدى .بىراق ،مۇسا پەيغەمبەر بىلەن ھارۇن دۇئا قىلىپ:
— پەرۋەردىگار خۇدا ،ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى جازالىمىغايسەن — دەپ ئۆتۈندى.
پەرۋەردىگار خۇدا ئۇالرنىڭ دۇئاسىنى ئاڭالپ ،بارلىق خەلقنى كوراھ ،داتان بىلەن ئابىرامنىڭ
چېدىرىدىن نېرى كېتىشنى بۇيرۇدى.
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جازا
«چۆلدىكى ساناق» 22- 51 :12

ئاندىن ،مۇسا پەيغەمبەر مۇنداق دېدى.
— ھازىر سىلەر پەرۋەردىگارنىڭ مېنى بۇ ئىشنى قىلىش ئۈچۈن تەيىنلىگەنلىكىنى بىلىپ قالىسىلەر.
ئەگەر ئۇالر ئادەتتىكى ئادەملەردەك ئۆلىدىغان بولسا ،پەرۋەردىگار مېنى ئەۋەتمىگەن بولىدۇ .ئەگەر
ئۇالردا غەيرى ئىشالر يۈز بەرسە ،سىلەر ئۇالرنىڭ پەرۋەردىگارنى كۆزگە ئىلمىغانلىقىنى بىلىسىلەر.
مۇسا پەيغەمبەرنىڭ سۆزى تېخى ئاياقالشماي تۇرۇپال ،قورقۇنچلۇق ئىشتىن بىرى يۈز بېرىدۇ .خۇداغا
بويسۇنمىغان بۇ ئۈچ كىشىنىڭ پۇتىنىڭ ئاستىدىكى يەر يېرىلىپ ،ئۇالر ۋە ئۇالرنىڭ ئائىلىسىدىكىلەرنىڭ
ھەممىسىنى يەر يىتۈپ كېتىدۇ .ئۇالر قاتتىق نالە-پەرياد بىلەن ۋارقىرايدۇ .بۇنىڭ بىلەن خەلق قورقۇپ،
قېچىپ كېتىدۇ.
بىراق ،خۇدانىڭ غەزىپى تېخى ئاياغالشمىغانىدى .ئۇ يەنە ئەرشتىن ئوت چۈشۈرۈپ ،بۇرۇن كوراھ،
داتان بىلەن ئابىرامالرنى قوللىغان  522ئادەمنى كۆيدۈرۈۋېتىدۇ.

مۇشۇنداق قىلىش ئارقىلىق ،پەرۋەردىگار مۇسا پەيغەمبەرنىڭ خەلقنىڭ يېتەكچىسى ئىكەنلىكىنى
دەلىللەپ ئىسپاتاليدۇ ھەم خەلقنىڭ ئىچىدىكى ئۇ تالالپ تۇرغۇزغان يېتەكچىگە بويسۇنمىغان كىشىلەرنى
ئۇالرنىڭ ئارىسىدىن تازىلىۋېتىدۇ.
ئىسرائىلالر يۈز بەرگەن بۇ قورقۇنچلۇق ئىشالرنى ئۆز كۆزى بىلەن كۆرۈپ ،قاتتىق قورقۇپ كېتىدۇ.
بىراق ،بۇنداق قورقۇنچ ئۇزۇن داۋامالشمايدۇ .ئىككىنچى كۈنى ،ئۇالر مۇسا پەيغەمبەر بىلەن ھارۇننىڭ
ئالدىغا كېلىپ ،ئۇالرنى بىزنىڭ قەبىلىمىزنىڭ باشلىقلىرىنى ئۆلتۈرۈۋەتتىڭالر دەپ ئەيىبلەيدۇ.
— سىلەر پەرۋەردىگارنىڭ خەلقىنى ئۆلتۈردۈڭالر ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى دۇرۇس ئادەملەر ئىدى.
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ئۇالرنىڭ ئۆلۈپ كېتىشى سىلەرنىڭ سەۋەبىڭالردىن بولدى،ــــ دەيدۇ ئۇالر.
شۇنىڭ بىلەن پەرۋەردىگار بۇ خەلقنى ساقالپ قېلىشنى خالىمايدۇ .ناھايىتى تېزال خۇدانىڭ غەزىپى
يەنە ئۇالرنىڭ ئۈستىگە چۈشىدۇ .خۇداغا بويسۇنمىغان كىشىلەر بىرىنىڭ ئارقىدىن بىرى يىقىلىپ جان
ئۈزىدۇ.
مۇسا پەيغەمبەر بىلەن ھارۇن خەلق ئۈچۈن دۇئا قىلماقچى بولىدۇ ،بىراق ،ئۇالر نېمە دەپ دۇئا
قىلىشى كېرەك؟ ئۇالر بۇ خەلق ئۈچۈن خۇدانىڭ ئالدىغا قايتا-قايتا كېلىپ ،ئۇنىڭدىن رەھىم-شەپقەت
تىلەپ كېلىۋاتىدۇ .خۇدا ئۇالرنىڭ دۇئاسىنى يەنە ئاڭالرمۇ؟ قانداق قىلغاندا خۇدانىڭ غەزىپىنى
تىنچالندۇرغىلى بولىدۇ؟
مۇسا پەيغەمبەر شۇنى بىلەتتىكى ،خۇدا ئۆزى بېكىتكەن قۇربانلىق ئارقىلىق خەلقنىڭ گۇناھلىرىنى
يۇيىدۇ .ئۇ باش روھانىيدىن بىرنى تالالپ ،ئۇنىڭ ئۈستىگە پۈتكۈل ئىنساننىڭ گۇناھلىرىنى
يۈكلىمەكچى .ئۇنىڭغا ئىنسان گۇناھى ئۈچۈن بەدەل تۆلەتمەكچى ئىدى .بۇ ھۆرمەتكە سازاۋەر بولغان
باش روھانىي دەل ئەيسا مەسىھتۇر.
مۇسا پەيغەمبەر ھارۇنغا:
— ئىسرىقداننى ئېلىپ ،ئۇنىڭغا قۇربانگاھتىكى ئوتتىن سال ،دەرھال خەلقنىڭ ئارىسىغا بېرىپ،
ئۇالرنىڭ گۇناھىنى تىلىگىن — ،دېدى.
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قۇربانلىق قىلىش
«چۆلدىكى ساناق» 12 :11 - 22 :12
ھارۇن مۇسا پەيغەمبەرنىڭ بۇيرۇقىغا ئاساسەن ،ئىسرىقداننى خەلقنىڭ ئارىسىغا ئېلىپ كىردى.
تۈمەن مىڭلىغان ئادەملەر ئۆلۈپ بولغان ئىدى .يەنە بارغانسېرى كۆپ ئادەملەر ئۆلۈپ كېتىۋاتاتتى.
ھارۇن ئىسرىقالرنى ئىسرىقداننىڭ ئىچىگە سېلىپ ،ئۆلگەن ۋە تىرىكلەرنىڭ ئارىسىدا تۇرۇپ دۇئا
قىلىپ ،پەرۋەردىگارنىڭ ئۇالر سۇنغان قۇربانلىقنى قوبۇل قىلىپ ،خەلققە رەھىم قىلىشىنى تىلىدى.
شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالرنىڭ ئارىسىغا تارقالغان ۋابا كېسىلى توختىدى .پەرۋەردىگار ئۇنىڭ سۇنغان
قۇربانلىقىنى قوبۇل قىلغانىدى.
ئاندىن كېيىن ،پەرۋەردىگار مۇسا پەيغەمبەرگە ھەر بىر قەبىلىنىڭ ئاقساقىلى بىردىن ھاسا ئېلىپ،
ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۆزلىرىنىڭ ئىسىملىرىنى يېزىشىنى بۇيرۇدى .پەرۋەردىگار مۇسا پەيغەمبەرگە:
— ھارۇننىڭ ئىسمىنى الۋىي قەبىلىسىنىڭ ھاسىسىنىڭ ئۈستىگە يازغىن .ئاندىن سەن ھاسىالرنى
ئىبادەت چېدىرىنىڭ ئىچىدىكى ئەھدە ساندۇقىنىڭ ئالدىغا قويغىن .مەن تاللىغان ئادەمنىڭ ھاسىسى
بىخ ئۇرۇپ كۆكلەيدۇ .مۇشۇنداق قىلىپ ،مەن ئىسرائىلالرنى ئاغرىنىشتىن توختىتىمەن — دېدى.
مۇسا پەيغەمبەر پەرۋەردىگارنىڭ دېگىنى بويىچە قىلىپ ،ئۇ ھاسىالرنى ئىبادەت چېدىرىنىڭ
ئىچىگە ،پەرۋەردىگارنىڭ ئالدىغا قويىدۇ.
ئىككىنچى كۈنى ئەتىگەندە ،مۇسا پەيغەمبەر ئىبادەت چېدىرىنىڭ ئىچىگە كىرىپ ،ھارۇننىڭ
ھاسىسىنىڭ كۆكلەپ تۇرغان دەرەختەكال چېچەكلەپ ،پىششىق ئۆرۈك چۈشكەنلىكىنى كۆرىدۇ .ئۇنىڭ
يېنىغا قويۇلغان باشقا ھاسسىالرنىڭ ھەممىسى ئۆز ئورنىدا جىم تۇراتتى.
ھارۇننىڭ ھاسىسى ئەھدە ساندۇغىنىڭ ئىچىگە قويۇلۇپ ،ئەھدە تېشىدەكال بەلگە قىلىپ قويۇلدى.
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مەرىباھ
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ئىسرائىلالر چۆللۈكتە  22يىل ئايلىنىپ يۈردى .خۇددى پەرۋەردىگار خۇدا ئېيتقاندەك يىگىرمە
ياشتىن ئاشقانالرنىڭ ھەممىسى ئۆلۈپ تۈگىدى .ئەينى چاغدا ياش ۋە ئۆسمۈر بولغانالر ئەمدىلىكتە چوڭ
بولۇپ يېتىلىپ ،ئۇالردىن نۇرغۇن كىچىك بالىالر تۇغۇلدى.
بىراق ،بۇ يېڭى ئەۋالدالرمۇ ئالدىنقى ئەۋالدتىن قېلىشمايتتى .ئۇالر ئايلىنىپ يۈرۈپ سۇ يوق بىر
جايغا كېلىپ قالدى .مانا بۇ ئەۋالد كىشىلەرنىڭ خۇداغا بولغان ئىشەنچىسىنى سىنايدىغان ياخشى
پۇرسەت ئىدى.

ئۇالرنىڭ قىيىنچىلىق ئالدىدىكى ئىرادىسى نەچچە ئون يىلالر ئىلگىرىكى

ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ ئىرادىسى بىلەن ئوخشاش ئىدى .ئۇالر پەرۋەردىگاردىن ياردەم ئىزدىمەستىن،
ئەكسىچە مۇسا پەيغەمبەر بىلەن تاالش-تارتىش قىلىپ ،ئۇنىڭ ئۇالرنى مىسىردىن ئېلىپ چىققىنىدىن
ئاغرىندى .ئۇالر يەنە ھازىر بۇ يەردە ئۇسساپ ئۆلگەندىن كۆرە ،ئەينى ۋاقىتتا ئاتا-ئانىمىز بىلەن بىللە
ئۆلگەن بولساق بوپتىكەن دەپ ۋايسىغىلى تۇردى.
ئۇالرنىڭ بۇنداق جاھىللىقى مۇسا پەيغەمبەرنىڭ كۆڭلىنى قاتتىق يېرىم قىلىپ ،ئۇنىڭ روھىنى
چۈشۈرۈۋەتتى .ئەجەبا ئۇالر مەڭگۈگىچە بولۇپ ئۆتكەن ئىشالردىن ساۋاق ئالمامدىغاندۇ؟
ئەنە شۇ ۋاقىتقىچە مۇسا پەيغەمبەر ئىزچىل ھالدا ئىسرائىلالر ئۈچۈن پەرۋەردىگارنىڭ ئالدىدا بىر
سادىق كاپالەتچى بولۇپ كەلگەنىدى .ئۇ خەلقنىڭ ئاغرىنىشلىرىنى پەرۋەردىگارنىڭ ئالدىغا ئېلىپ
كېلىپ ،پەرۋەردىگارنىڭ چوقۇم ياردەم بېرىدىغانلىقىغا ئىشىنىپ كەلگەنىدى .بىراق ،ھازىر ئۇ خەلقنىڭ
بۇنداق ئىشەنچىسىزلىكلىكىنى كۆرۈپ ،پەرۋەردىگارنىڭ ئەمدى ئۆزىنىڭ دۇئاسىغا قۇالق سالمايدىغاندەك
تۇيۇلدى.
مۇ سا پەيغەمبەر بىلەن ھارۇننىڭ كۆڭلى قاتتىق يېرىم بولۇپ ،پەرۋەردىگارنىڭ ئالدىغا يۈكۈنۈپ
ئولتۇردى.
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ئۇ ۋاقىتتا ،پەرۋەردىگار شان – شەرەپ ئىچىدە كۆرۈنۈپ ،مۇسا پەيغەمبەرگە:
— ھاساڭنى ئېلىپ ،خەلقنىڭ ئالدىغا بېرىپ ،ئۇيۇل تاشتىن سۇ چىقىشقا بۇيرۇق قىلغىن— ،
دېدى.
بىر اق ،مۇسا پەيغەمبەرنىڭ خەلققە ناھايىتى ئاچچىقى كەلگەن ئىدى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇ گەرچە
پەرۋەردىگارنىڭ بۇيرۇقى بىلەن ھاسىسىنى ئېلىپ ئۇيۇل تاشنىڭ يېنىغا بارغان بولسىمۇ ،بىراق ،بىر
كاپالەتچى بولۇش سۈپىتى بىلەن پەرۋەردىگارنىڭ سۆزىنى ئۇالرغا يەتكۈزمەستىن ،ئۆزىنىڭ سۆزىنى
قىلدى.
ئۇ ئىنتايىن ئاچچىقلىغان ھالدا:
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— گېپىمگە قۇالق سېلىڭالر ،ئى ئاسىيالر! مەن سىلەرگە بۇ قورام تاشتىن سۇ چىقىرىپ
بېرەمدىمەن؟ـــ دېدى.
ئاندىن كېيىن ،ئۇ ھاسا بىلەن ئۇيۇل تاشقا ئىككى قېتىم قاتتىق ئۇردى.
مۇسا پەيغەمبەر بۇ قېتىم پەرۋەردىگارنىڭ ئالدىدا ناھايىتى چوڭ گۇناھ قىلغان ئىدى .ئۇ خەلققە
پەرۋەردىگارنىڭ ھەممىگە قادىر خۇدا ئىكەنلىكىنى ،پەقەت خۇدانىڭال ئۇالرغا ياردەم بېرىدىغانلىقىنى
ئېيتمىغانىدى .ئۇ بارلىق شان-شەرەپنى خۇداغا تەۋە قىلمىدى.
پەرۋەردىگار مېھىر-شەپقەتلىك خۇدادۇر .ئۇ بىزنىڭ چۈشىنىش دائىرىمىزدىن ھالقىغان .ئۇ ئۇيۇل
تاشتىن سۈپ  -سۈزۈك سۇ ئېتىلىپ چىقتى .بارلىق خەلق ۋە ئۇالرنىڭ چارۋىلىرى بۇ سۇدىن قېنىپ
ئىچىشتى.
بىراق ،پەرۋەردىگار مۇسا پەيغەمبەر بىلەن ھارۇننىڭ ئۆتكۈزگەن گۇناھىغا سەل قاراپ ،ئۇالرنىڭ
ئۆتكۈزگەن خاتالىقىنى بولدى قىلىۋەتمىدى .پەرۋەرد ىگار ئۇالرنى جازاالپ ،ئۇالرنىڭ ئىشەنچىسىنىڭ
ئاجىزلىقى سەۋەبىدىن ئۇالرنىڭ قانان زېمىنىغا كىرىشىگە يول قويمىدى.
خەلق ئۆزىنىڭ قىلغان ئىشلىرىغا نومۇس قىلىشتى .چۈنكى ،ئۇالر جاھىللىق قىلىپ ،مۇسا
پەيغەمبەر ۋە ھارۇننىڭ گۇناھ ئۆتكۈزۈشىگە سەۋەبچى بولغانىدى .ئۇالرنىڭ ئۆتكۈزگەن گۇناھى
سەۋەبىدىن ،ئۇالرنىڭ كاپالەتچىسى ۋە باش روھانىيسى ئېغىر جازاغا ئۇچرىدى .پەرۋەردىگار مانا
مۇشۇنداق كىشىلەرگە ياردەم بېرىۋاتاتتى .بۇ قانداقمۇ مۇمكىن بولسۇن؟
ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئۈمىدىنى قۇتقۇزغۇچىغا باغلىغان ئىخالسمەن ئىسرائىلالرمۇ يوق ئەمەس ئىدى.
ئۇالر پەرۋەردىگارنىڭ ئۆزلىرىگە بۇنداق رەھىمدىللىك قىلىشتا ،قۇتقۇزغۇچىنىڭ سەۋەبىدىن
ئىكەنلىكىنى بىلەتتى.
بۇ يېڭى بۇالق «مەرىباھ سۈيى» دەپ ئاتالدى .ئۇنىڭ مەنىسى بولسا «جېدەل -ماجىرا سۈيى» دىن
ئىبارەت ئىدى .بۇ ئىسىمنى قويۇشتىكى مەقسەت ئىسرائىلالرغا بۇ يەردە يۈز بەرگەن ۋەقەلىكلەرنى مەڭگۈ
ئېسىدە تۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئىدى.
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مىس يىالن
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گەرچە پەرۋەردىگار خۇدا ئىسرائىلالر ئۈچۈن ئارقا-ئارقىدىن مۆجىزىلەرنى كۆرسەتكەن بولسىمۇ،
بىراق ،ئۇالر ساداقەتسىزلىك قىلىپ ،خۇداغا تەشەككۈر ئېيتمىدى.
ئۇال ر يەنە ئىچىدىغانغا سۇ بولماسلىقتەك سەۋەبلەر خۇدادىن ئاغرىندى .خۇدا ئاسماندىن يېمەكلىك
ئۈچۈن چۈشۈرۈپ بەرگەن مانناغا رازى بولماي ،ماننا يېيىشنى رەت قىلدى.
ئۇالرنىڭ بۇنداق قىلغانلىقى خۇدانىڭ رەھىم-شەپقىتىنى كۆزگە ئىلمىغانلىق ئىدى .شۇنىڭ بىلەن
پەرۋەردىگار ئۇالرنىڭ ئارىسىغا يىالن چۈشۈردى .ئىسرائىلالرنىڭ ئىچىدىكى نۇرغۇنلىغان كىشىلەرنى
يىالن چېقىش بىلەن ئۆلدى .پەرۋەردىگار ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى يوق قىلىۋېتەلەيتتى .ھېچقانداق ئادەم
ئۆلۈمدىن قېچىپ قۇتۇاللمايتتى .بىراق ،ئۇ بۇنداق قىلمىدى.
خەلق ئاخىرى ئۆزىنىڭ خاتالىقىنى بىلدى .ئۇالر مۇسا پەيغەمبەرنىڭ ئالدىغا كېلىپ ،ئۆزلىرىنىڭ
ئۈزلۈكسىز خۇداغا قارشى چىقىپ كەلگەنلىكىنى ئېتىراپ قىلدى
— بىز ئۈچۈن دۇئا قىلغان بولسىڭىز ،پەرۋەردىگاردىن يىالننى يوقىتىشنى تىلىگەن بولسىڭىز.
مۇسا پەيغەمبەر ئۇالر ئۈچۈن دۇئا قىلىدۇ .پەرۋەردىگار ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئاڭاليدۇ.
— مىستىن يىالن ياسىغىن — ،دەيدۇ پەرۋەردىگار — ،ئۇنى لىمنىڭ ئۈستىگە ئاسقىن .يىالن
چاققان كىشىلەر بېشىنى كۆتۈرۈپ ،بۇ مىس يىالنغا قارىسا ،ئۇالر ساقىيىپ ،ھايات قالىدۇ.
شۇنداق قىلىپ ،ئىشەنچ بىلەن بۇ مىس يىالنغا قارىغان كىشىلەر دەرھال شىپالىق تاپىدۇ .بۇنىڭغا
ئىشەنمىگەن كىشىلەرنى يىالن چېقىپ ئۆلتۈرىدۇ .خۇداغا ئىشىنىدىغان كىشىلەر ئۇالرنى ھەقىقىي
ساقايتىۋەتكەن كۈچنىڭ بۇ يىالندىن ئەمەس ،بەلكى خۇدادىن ئىكەنلىكىنى بىلدى .بۇ مىس يىالن بولسا
خۇدانىڭ ئەينى ۋاقىتتا ئەسلى يوقاتماقچى بولغانالرغا رەھىم قىلىپ ،بۇ ئىشنى ئەمەلدىن
قالدۇرغانلىقىنىڭ بەلگىسى ئىدى.
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ئەيسا مەسىھ بۇ دۇنياغا كەلگەندە ،مۇنداق دېگەن ئىدى:
— مۇسا پەيغەمبەر چۆللۈكتە مىس يىالننى ئېگىز كۆتۈرگەندەك ،ئىنسان ئوغلىمۇ ئېگىز كۆتۈرۈلىدۇ.
ئۇنىڭغا ئىشەنگەن كىشىلەر ھاالك بولماي ،مەڭگۈلۈك ھاياتلىققا ئېرىشىدۇ.
رەب ئەيسا بۇ ئارقىلىق ئۆزىنىڭ كرېستكە مىخاليدىغانلىقىنى ئېيتماقچى ئىدى .ئىشەنچ بىلەن
كرېستكە قارىغان ئادەم بېشىغا كېلىدىغان لەنەتتىن قۇتۇلىدۇ .چۈنكى ،ئەيسا مەسىھ بىزنىڭ
ئۈستىمىزدىكى لەنەتنى ئۆز ئۈستىگە ئالغان ئىدى.

بىلھام
«چۆلدىكى ساناق» 32- 51 :51

ئىسرائىلالر چۆللۈكتە سەپىرىنى داۋامالشتۇرۇۋاتقاندا ،ئامورىيالرنىڭ چېگراسىغا يېقىنالپ كەلدى .بۇ
جاي ئىيوردان دەرياسىغا يېقىن ئىدى .بۇ دەريا چۆللۈك بىلەن ۋەدە قىلىنغان زېمىننى ئايرىپ تۇراتتى.
مانا ئىسرائىلالر ئەمدى قانان زېمىنىنى كۆرەلىدى .ئۇالر بۇ زېمىنغا كىرىشنى قانچىلىك ئارزۇ قىلىدۇ-ھە!
ئۇالر چۆللۈكتىكى سەرگەردانلىق تۇرمۇشتىن زېرىككەنىدى .ئۇالر ئۆزلىرىگە مەنسۇپ بولغان زېمىندا
تىنچلىققا ئېرىشىشنى ئارزۇ قىالتتى.
ئەگەر ئۇالر ئامورىيالرنىڭ چېگراسىدىن ئۆتسىال ،ئۇالرنىڭ سەپىرى ئاياغلىشىپ قاالي دەپال قاالتتى.
مۇسا پەيغەمبەر بىر قىسىم كىشىلەرنى ئامورىيالرنىڭ پادىشاھى سىھوننىڭ يېنىغا ئەۋەتتى .ئۇالر
پادىشاھنىڭ يېنىغا كەلگەندە:
— بىزنىڭ ئۆز زېمىنلىرىدىن ئۆتۈپ كېتىشىمىزگە ئىجازەت بەرگەيال؛ بىز سىلىنىڭ ئېتىزلىقلىرىغا
ۋە ئۈزۈمزارلىقلىرىغا كىرمەيمىز ،قۇدۇقلىرىدىن سۇمۇ ئىچمەيمىز؛ تەۋەلىرىدىن ئۆتۈپ كەتكۈچە چوڭ يول
بىلەنال ماڭىمىز .سىلەرنىڭ مېۋىلىرىڭالرنى ئۈزمەيمىز .بىز سىلەرنىڭ زېمىنىڭالردىن ناھايىتى تېز ئۆتۈپ
كېتىمىز — ،دەيدۇ.
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بىراق ،پادىشاھ سىھون ئۇالرنىڭ ئۆتۈشىگە يول قويمايال قالماستىن ،ئىسرائىلالرغا ھۇجۇم قىلماقچى
بولىدۇ .بۇ چاغدا پەرۋەردىگار ئۆز خەلقىگە ياردەم بېرىدۇ .ئىسرائىلالر ئۇالر بىلەن ئۇرۇش قىلىپ سىھون
پادىشاھنىڭ ھۆكۈمرانلىقىدىكى بارلىق شەھەرلەرنىڭ ھەممىسىنى ئىشغال قىلىدۇ .بۇ پادىشاھلىقنىڭ
ئەتراپىغا جايالشقان دۆلەتلەرنىڭ پادىشاھلىرى بۇ ئىشتىن قاتتىق قورقۇپ كېتىدۇ.
بىر قانچە كۈندىن كېيىن ،ئىسرائىلالر باشانغا قاراپ ماڭىدۇ .باشاننىڭ پادىشاھى قوشۇنلىرىنى
توپاليدۇ .ئۇالر ئۆزلىرىنى سىھونغا قارىغاندا ياخشى ئۇرۇش قىلىمىز دەپ ئوياليدۇ .پەرۋەردىگار مۇسا
پەيغەمبەرگە مۇنداق دەيدۇ:
— سەن قورقمىغىن .مەن ئۇالرنى ۋە ئۇالرنىڭ بارلىق زېمىنلىرىنىڭ ھەممىسىنى سېنىڭ قولۇڭغا
تاپشۇرىمەن .سەن ئامۇرالرنىڭ پادىشاھىغا قانداق مۇئامىلە قىلغان بولساڭ ،ئۇالرغا شۇنداق مۇئامىلە
قىلساڭ بولىدۇ.
ئىشالر ھەقىقەتەن خۇدانىڭ دېگىنىدەك بولدى .ئىسرائىلالر باشاننىڭ پادىشاھى ئوگنى ۋە ئۇنىڭ
بارلىق شاھزادىلىرى ۋە خەلقىنى يېڭىۋالدى .ئۇالرنىڭ ھېچقايسىسىنى ھايات قالدۇرمىدى .ھەم ئۇالرنىڭ
بارلىق يەرلىرىنى ئىگىلىۋالدى.
كىممۇ پەرۋەردىگارنى يېڭەلىسۇن؟ پەرۋەردىگار بىلەن ئۇرۇش قىلغان ھەرقانداق ئادەم ئۇرۇشتا
مەغلۇپ بولماي قالمايدۇ!
بۇ ئىشالردىن خەۋەر تاپقان موئابنىڭ پادىشاھى باالق قاتتىق ساراسىمغا چۈشتى .پادىشاھ سىھون
بىلەن ئوگ ئۇرۇشتا قازا قىلغان تۇرسا ،ئەمدى ئۇ ۋە ئۇنىڭ خەلقى ھاالكەتتىن قېچىپ قۇتۇالالمدۇ؟ مانا
بۇالرنى ئويلىغان باالق قارا تەرگە چۆمۈپ ،پۇتى كۆيگەن توخۇدەك ئاالقزەدە بولۇپ كەتتى.
باالقنىڭ ئەلۋەتتە ئىسرائىلالرنى يېڭىۋالغۇسى بار ئىدى .شۇنىڭ بىلەن ئۇ سىالھ بىلەن ئوگقا
ئوخشىمايدىغان ئۇسۇل بىلەن ئۇالرغا تاقابىل تۇرماقچى بولىدۇ .بىراق ،ھېچقانداق ئادەم ئىسرائىلالرنى
قورال بىلەن يېڭەلمەيتتى.
ئىسرائىلالرنى يېڭىمەن دەيدىكەن ،چوقۇم ئوخشاش بولمىغان ئۇسۇل بىلەن ئۇالرغا تاقابىل تۇرۇشى
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كېرەك .باالق ئەگەر ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسىنى ئۇالرغا ياردەم بېرىشىنى توسسام ،ئۇالر ئاجىزلىشىپ،
ئامالسىز بولۇپ قالىدۇ دەپ ئويلىدى .پەرۋەردىگار خۇداغا ئىشەنمەيدىغان باالق پەرۋەردىگار خۇدانى
باشقا دۆلەتنىڭ خۇداسى بىلەن ئوخشاش دەپ ئويلىدى .ئۇ ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسى بولغان
پەرۋەردىگارنىڭ زادى قانداق خۇدا ئىكەنلىكىنى بىلمەيتتى.
باالق ئىنتايىن ئاقىل بولغان سېھرىگەردىن بىرنى تېپىپ ،بۇ سېھىرگەر ئارقىلىق ئىسرائىلالر بىلەن
پەرۋەردىگار خۇدانى ئايرىۋەتمەكچى بولدى .شۇنداق بولغاندا ،ئىسرائىلالرنىڭ كۈچى ئاجىزلىشىپ
كېتىدۇ دەپ ئوياليتتى ئۇ .باالق بۇنىڭ ئۈچۈن نۇرغۇن پۇل توپلىدى .بىراق ،ئۇ بۇنىڭغا مۇۋاپىق
كېلىدىغان ئادەم تاپاالرمۇ؟
ئۇ مىدىياندىن كەلگەن بىر قىسىم كىشىلەر بىلەن پاراڭالشتى .ئۇالرمۇ ئىنتايىن قورقۇنچ ئىچىدە
ئىدى.
— ئۇالر بىزنىڭ زېمىنىمىزنى تارتىۋالماقچى .بىز قويلىرىمىزنى نەگە ئاپىرىپ باقىمىز؟ بىز ئامال
قوللىنىشىمىز كېرەك؟ قورال ئىشلەتسەك بولمايدۇ .بىز بىر ئادەمنى تېپىپ ،ئۇالرغا لەنەت ئوقۇپ
قارغىغۇزايلى — ،دېدى باالق ئۇالرغا.
مىدىيانلىقالر باالقنىڭ بۇ پىكرىنى قولالشتى.
ئۇالر جەنۇبتا ئىسمى بىلھا م دەپ ئاتىلىدىغان بىر سېھىرگەرنىڭ بارلىقىدىن خەۋەر تاپتى .شۇنىڭ
بىلەن ،ئۇالر بۇ سېھىرگەرنىڭ يېنىغا ئادەم ئەۋەتتى .باالق ئۇنىڭغا گەپ ماڭدۇرغانىدى .پادىشاھ ئۇالرغا
مۇنداق دېيىشنى ئۆگەتتى:
— مىسىردىن ناھايىتى كۆپ كىشىلەر چىقىپ ،پۈتۈن يەرنى ئىگىلىۋالغىلى تۇردى .سىزدىن بىز
ئۈچۈن ئۇالرغا لەنەت ئوقۇپ بېرىشنى ئۆتۈنىمىز .مۇشۇنداق قىلساق ،بەلكىم بىز غەلىبە قىلىپ ،ئۇالرنى
بۇ يەردىن قوغالپ چىقىرىۋېتىشىمىز مۇمكىن .چۈنكى ،بىز سىزنىڭ كىمگە بەخت تىلىسىڭىز شۇ ئادەمنىڭ
بەختكە ئېرىشىدىغانلىقىنى ،كىمگە لەنەت ئوقۇسىڭىز ،شۇ ئادەمنىڭ لەنەتكە قالىدىغانلىقىنى بىلىمىز.
ئەلچىلەر بىلھام تۇرغان جايغا كېلىپ ،پادىشاھ باالقنىڭ سۆزىنى ئۇنىڭغا يەتكۈزىدۇ .ھەم ئەكەلگەن
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پۇلىنى ئۇنىڭغا كۆرسەتتى .بىلھام ئاچكۆزلۈك بىلەن پۇلغا قارىدى .ئۇنىڭ بۇ پۇلالرغا ئېرىشكۈسى
كېلىدۇ .بىراق ،ئۇ بۇ پۇلالرغا ئېرىشى مەن دەيدىكەن ،چوقۇم پادىشاھ باالقنىڭ دېگىنى بويىچە قىلىشى
كېرەك ئىدى .ئۇ شۇنداق قىالالرمۇ؟
بىلھام ئىسرائىلالرنى ۋە ئۇالرنىڭ خۇداسى بولغان پەرۋەردىگارنى تونۇمايدۇ .ئۇ قانداقمۇ ئۇالرنى
خۇدادىن يىراقالشتۇرۇۋېتەلىسۇن؟ بۇ ئەلچىلەرنىڭ ئاغزىدىن ئاڭلىشىچە بۇ خۇدانىڭ ئىسمى پەرۋەردىگار
ئىكەن .ئۇنىڭ مەنىسى ‹ئىگەم› دېگەنلىك بولىدىكەن .ئۇ بۇنىڭدىن باشقا ھېچقانداق ئۇچۇرنى
بىلمەيدۇ .بىراق ،ئۇنىڭ بۇنى بۇ ئەلچىلەرگە بىلدۈرۈپ قويغۇسى يوق ئىدى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇ
پەرۋەردىگارنى ناھايىتى ياخشى بىلىدىغان قىياپەتكە كىرىۋېلىپ ،مۇنداق دەيدۇ:
— بۈگۈن كەچتە سىلەر بۇ جايدا قونۇپ قېلىڭالر .بۈگۈن كېچە مەن پەرۋەردىگارنىڭ ماڭا نېمە
دەيدىغانلىقىنى ئاڭالپ باقاي.
ئۇ كۈنى كەچتە ،پەرۋەردىگار ھەقىقەتەن بىلھامغا گەپ قىلىدۇ.
—

سېنىڭ ئۆيۈڭدىكى كىشىلەر كىملەر؟ — دەپ سورايدۇ پەرۋەردىگار بىلھامدىن.

—

بىلھام جاۋاب بېرىپ:

—

موئابنىڭ پادىشاھى باالق ئەۋەتكەن كىشىلەر .زور بىر تۈركۈم كىشىلەر مىسىردىن چىقىپ،

ئۇالرنىڭ زېمىنىنى ئىگىلىۋالماقچى بوپتۇ .شۇڭا ،ئۇالر مېنى بۇ كىشىلەرگە لەنەت ئوقۇشقا تەكلىپ قىلىپ
كەپتۇ — ،دەيدۇ.
پەرۋەردىگار مۇنداق دەيدۇ:
— سەن ئۇالر بىلەن بىللە بېرىپ ئۇالرغا لەنەت ئوقۇساڭ بولمايدۇ ،ئۇالر بەخت-سائادەتكە
ئېرىشىدىغان خەلق.
ئىككىنچى كۈنى بىلھام ئەلچىلەرگە:
— سىلەر قايتىپ كېتىڭالر .پەرۋەردىگار مېنىڭ سىلەر بىلەن بىللە بېرىشىمغا رۇخسەت قىلمىدى،
— دەيدۇ.
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ئەلچىلەر كەتكەندىن كېيىن ،ھەقىقىي ئەھۋالنى باالققا مەلۇم قىلمايدۇ .ئۇالر:
— بىلھام بىز بىلەن بىللە كېلىشكە قوشۇلمىدى — ،دەيدۇ.
— مەن بىلدىم — ،دەيدۇ باالق ئەلچىلەرگە — ،بەلكىم مەن سىلەر ئارقىلىق ئەۋەتكەن پۇلنى ئاز
كۆرگەن بولۇشى مۇمكىن .بىز ئۇنىڭغا يەنە ئازراق قوشۇپ بېرەيلى.
شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ ئەلچىلەرنى بىلھامنىڭ يېنىغا يەنە ئەۋەتىدۇ .بۇ قېتىم بىلھامنى تەكلىپ قىلغىلى
ماڭغان كىشىلەر ئالدىنقى قېتىمقىدىن كۆپ ئىدى .ئۇالر ھەم نۇرغۇن پۇلالرنى ئېلىۋالغانىدى .ئۇالر مۇنداق
دەيدۇ:
— بىز بىلەن بىللە بارغىن بىلھام! باالق ساڭا نۇرغۇن پۇل بېرىدۇ .سەن كېلىپ بۇ كىشىلەرگە لەنەت
ئوقۇساڭال بولدى.
بۇ چاغدا بىلھام ئىنچىكىلىك

بىلەن ئويلىنىپ قالىدۇ .ئۇنىڭ باالققا پۇلنىڭ كۆپلىنى كۆرۈپ

مەقسىتىنى ئۆزگەرتكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ قويغۇسى كەلمەيدۇ .شۇڭا ،ئۇ مۇنداق دەيدۇ:
— باالق ماڭا لىققىدە ئالتۇن بىلەن تولغان ئۆينى بەرگەن تەقدىردىمۇ ،مەن پەرۋەردىگارغا قارشى
ئىش قىلمايمەن.
بىراق ،ئۇنىڭ بۇ ئەلچىلەر بىلەن بىللە ماڭغۇسى ،ئۇالر ئەكەلگەن پۇلالرغا ئېرىشكۈسى بار ئىدى.
ئۇ ئۇالردىن بۇ يەردە يەنە بىر كۈن تۇرۇشنى ئېيتىپ:
— مەن پەرۋەردىگارغا يەنە بىر قېتىم دەپ باقاي — دەيدۇ.
خۇدا ئىككىنچى قېتىم بىلھام بىلەن پاراڭلىشىدۇ.
— ئۇ كىشىلەر يەنە كېلىپ ،سەن بىلەن بىللە بارماقچى بولغان ئىكەن ،سەن ئۇالر بىلەن بىللە
بېرىۋەر .بىراق ،شۇ ئېسىڭدا بولسۇن ،مەن ساڭا نېمە دېسەم ،سەن شۇ سۆزنى قىلىسەن — ،دەيدۇ
خۇدا ئۇنىڭغا.
ئۇالر بىلەن بىللە بارااليدىغان بولغانلىقى ئۈچۈن ،بىلھام ئىنتايىن خوش بولۇپ كېتىدۇ .شۇنداق،
بىلھام بارسا بولىدىغان بولدى .بىراق ،ئۇ باالقنىڭ دېگىنى بويىچە ئەمەس ،بەلكى خۇدانىڭ ئىرادىسى
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بويىچە ئىش قىلىشى كېرەك .ئەگەر بۇ قېتىم باالق تىنچلىققا ئېرىشىدىغان بولسا ،ئۇ كۆپ پۇلغا ئېرىشىپ
قالماستىن ،يەنە تېخى يۈز-ئابرۇيىغىمۇ ئېرىشەتتى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ ئورنىدىن تۇرۇپ ،ئىشىكىنى
تەييارالپ ،ئەلچىلەر بىلەن بىللە ماڭىدۇ .ئۇنىڭ ئىككى چاكىرىمۇ ئۇنىڭ بىلەن بىللە ماڭىدۇ.
بىلھام ئازراق ماڭغاندىن كېيىن ،ئاجايىپ ئىشتىن بىرسى يۈز بېرىدۇ .ئۇ مىنگەن ئېشەك باشقا يولغا
مېڭىپ ،ئېتىزلىققا كىرىپ كېتىدۇ .ئېشەكنىڭ ئالدىدا يورۇقلۇق پەرىشتىسى قولىدا قىلىچ كۆتۈرگەن
ھالدا تۇراتتى .ئېشەك ئۇنىڭدىن ھالقىپ ماڭالمايتتى .شۇڭا ئۇ يولدىن چەتنەپ ماڭغانىدى .بىلھام
پەرۋەردىگارنىڭ پەرىشتىسىنى كۆرەلمىگەن بولغاچقا ،ئېشەككە ئاچچىقالپ ،ئۇنى ئۇرىدۇ .ھەم
ئارغامچىسىنى چىڭ تارتىدۇ .ئېشەك ئەسلىدىكى يولغا قايتىپ كىرىدۇ .بىلھام يەنە ئالدىغا قاراپ ماڭىدۇ.
ئۇ بىرسىنىڭ ئۇنىڭ مېڭىش يولىنى تۇسۇۋاتقانلىقىنى بىلمىگەنىدى.
يول بارغانسېرى تارىيىپ كېتىۋاتاتتى .چۈنكى ،ئىككى ئۈزۈملۈكنىڭ ئوتتۇرىسىدا ،ئىككى تەرىپىدە
تام بار يولغا كېلىپ قالغانىدى .پەرۋەردىگارنىڭ پەرىشتىسى يەنە بىر قېتىم يولنى توستى .ئېشەك يان
تەرەپكە قاراپ ،تامنى ياقىالپ ماڭماڭچى بولدى .ئۇ تامغا سوقۇلۇپ كېتەي دەپال قالغانىدى .بىلھامنىڭ
پۇتى تامغا سۈركۈلۈپ كەتتى .ئۇ ئېشەكنى يەنە ئۇرۇپ ،ئالغا قاراپ مېڭىشنى بۇيرۇدى .ئۇ يەنىال ئالدىدا
كىمنىڭ بارلىقىنى كۆرمىگەنىدى .يول بەكال تارىيىپ كەتكەن بولۇپ ،ئېشەك ئالدىغا ماڭالمايال قالدى.
پەرىشتە ئېشەكنىڭ ئالدىغا يەنە بىر قېتىم كەلگەندە ،ئېشەك يەرگە يېتىپ قالدى .بىراق ،بىلھام قاتتىق
ئاچچىقالپ كەتتى .ئۇنىڭ ئىشىكى نېمە ئۈ چۈن بۇنداق جاھىللىق قىلىدىغاندۇ! ئۇ كۈچەپ تۇرۇپ
ئېشەكنى قامچا بىلەن يەنە ئۇردى.
مانا مۇشۇ پەيتتە ،ئېشەك زۇۋانغا كەلدى .پەرۋەردىگار ئۇنىڭ ئاغزىنى ئاچقانىدى.
—

مەن نېمە ئىش قىلدىم؟ سەن نېمە ئۈچۈن مېنى بۇنداق ئۈچ قېتىم ئۇرىسەن؟ — دەپ سورىدى

ئېشەك.
—

چۈنكى ،سەن مېنى ئەخمەق قىلىۋاتىسەن — ،دەپ ۋاقىرىدى بىلھام — ،مېنىڭ پىچىقىم

بولغان بولسا ،سېنى ئۆلتۈرۈۋەتكەن بوالتتىم.
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—

مەن سەن شۇنچە ئۇزۇن ۋاقىتتىن بېرى مىنىپ كېلىۋاتقان ئىشىكىڭغۇ؟ مەن بۇرۇن خاتا ئىش

قىلىپ باققانمۇ؟ — دەپ سورىدى ئېشەك.
—

ياق — ،دەپ ئېتىراپ قىلدى بىلھام — سەن ھەقىقەتەن خاتالىق سادىر قىلىپ باقمىغان

ئىدىڭ.
دەل شۇ پەيتتە ،پەرۋەردىگار بىلھامنىڭ كۆزىنى ئاچتى .ئۇ ئاخىرى قولىدا غىالپتىن چىقىرىۋالغان
قىلىچنى كۆتۈرۈپ ،يولنىڭ ئۈستىدە تۇرغان پەرىشتىنى كۆردى .بىلھام دەرھال ئۇنىڭ ئالدىغا يىقىلىپ
يۈكۈندى .ئۇ ھېچقاچان بۇنداق قىلىپ باققان ئەمەس ئىدى .ھازىر ،ئۇ ئىسرائىلالرنىڭ پادىشاھى بولغان
پەرۋەردىگارغا يۈزلەنگەنىدى .پەرىشتە ئۇنىڭغا مۇنداق دېدى:
— سەن نېمە ئۈچۈن ئۈچ قېتىم ئېشەكنى ئۇرىسەن؟ سەن خۇدانىڭ ئىرادىسىگە قارشى چىقتىڭ.
شۇڭا مەن سېنى توسقىلى كەلدىم .ئېشەك مېنى كۆرۈپ ،يولدىن قېيىپ ئۆتمەكچى بولدى .ئەگەر ئېشەك
مۇنداق قىلمىغان بولسا مەن سېنى ئاللىقاچان ئۆلتۈرۈۋەتكەن بوالتتىم .مەن ئېشەكنى ھايات قالدۇرماقچى
بولدۇم .بۇ ئېشەك ساڭا قارىغاندا ئەقىللىك ئىكەن.
بۇ سۆزنى ئاڭلىغان بىلھام قورققىنىدىن قاتتىق تىترەپ كېتىدۇ .ئۇ مۇنداق دەيدۇ:
—

مەن خاتالىشىپتىمەن .مەن سېنىڭ يول ئۈستىدە تۇرغانلىقىڭنى كۆرمەپتىمەن .ئەگەر سەن

رۇخسەت قىلساڭ مەن قايتىپ كېتىمەن.
— ياق ،سەن داۋاملىق ئالغا قاراپ ماڭغىن .بىراق ،مېنىڭ خەلقىمگە لەنەت ئوقۇمايسەن .مېنىڭ
دېگىنىم بويىچە دېسەڭ بولىدۇ — ،دەيدۇ پەرۋەردىگار .بىلھام پەرۋەردىگارنىڭ ئۆزىگە گەپ
قىلىۋاتقانلىقىنى ئەمدى بىلگەنىدى .پەرۋەردىگار كۈچ-قۇدرەتلىك ،ئاجايىپ مۆجىزىلىك خۇدا ئىدى.
پادىشاھ باالق بىلھامنى دوستانىلىق بىلەن كۈتىۋالمىدى.
— سەن نېمە ئۈچۈن بالدۇرراق كەلمەيسەن؟ — دەيدۇ ئۇ بىلھامغا خاپا بولۇپ — ،ئەجەبا مەن
ساڭا يېتەرلىك پۇل بېرەلمەيتتىممۇ؟
بۇ سۆزنى ئاڭلىغان بىلھام قااليمىقان جاۋاب بېرىشتىن قورقتى .بىراق ،ئۇ ھېچقانداق ئىشقىمۇ ۋەدە
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بەرمىدى .ئۇ پەقەت «مەن پەرۋەردىگار ماڭا نېمە دە دېسە ،شۇنى دەيمەن» دېدى .بىلھامنىڭ بۇيرۇقى
بىلەن ،باالق ئىالھالرغا قۇربانلىق سۇنۇش ئۈچۈن يەتتە قۇربانلىق سۇپىسى ياسىدى .ئاندىن باالق
بىلھامنى ناھايىتىمۇ ئېگىز بىر تاققا ئېلىپ چىقتى .بۇ تاغدىن بارلىق ئىسرائىلالرنى كۆرگىلى بوالتتى.
— سەن ئۆزۈڭنىڭ قۇربانلىق سۇپاڭنىڭ ئالدىدا تۇرغىن — ،دېدى بىلھام باالققا — ،مەن
پەرۋەردىگارنىڭ ماڭا نېمە دەيدىغانلىقىنى بىلىپ باقاي .بىلھام تېخىمۇ ئېگىز بولغان جايغا چىقتى.
پەرۋەردىگار بىلھامغا يول باشالپ ،ئۇنىڭغا مۇنداق دېدى:
— سەن باالقنىڭ يېنىغا چۈشۈپ ،ئۇنىڭغا مەن ساڭا دېگەن سۆزنى يەتكۈزگىن.
بۇ ۋاقىتتا ،باالق تاقەتسىزلىك بىلەن بىلھامنى كۈتۈۋاتاتتى .ئۇ بىلھامنىڭ ئۆزىنىڭ يېنىغا
كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ ‹ ،ئەمدى چوقۇم بىرەر ئىش يۈز بېرىدۇ ،ئىسرائىلالر ئەمدى لەنەتكە
ئۇچرايدىغان بولدى .بۇ سېھىرگەر ماڭا بىر نەرسىنى يەتكۈزمەكچى› دەپ ئويلىدى.
— پادىشاھ باالق مېنى ئىسرائىلالرغا لەنەت ئوقۇش ئۈچۈن چاقىرغان .بىراق ،پەرۋەردىگار ئۇالرغا
لەنەت ئوقۇمىسا ،مەن ئۇالرغا قانداقمۇ لەنەت ئوقۇي؟ بۇ خەلق ئاالھىدە بىر خەلق .ئۇالر باشقا
مىللەتلەرنىڭ ئىچىدىن ئايرىپ چىقىرىلغان .ئۇالر ئاسماندىكى يۇلتۇزدەك كۆپ .ئۇالر تىنچلىق ئىچىدە
تۇرمۇش كەچۈرىدۇ .مەن ئۇالرغا ئوخشاش ياشاپ ،ئۇالرغا ئوخشاش ئۆلۈشنى خااليمەن،ــــ دېدى بىلھام.
بۇ سۆزنى ئاڭلىغان باالقنىڭ قاتتىق ئاچچىقى كەلدى .بۇ سېھىرگەر نېمە ئىش قىلىۋاتىدۇ .ئۇ
ئىسرائىلالرغا لەنەت ئۇقۇشماستىن ،ئۇالرغا بەخت تىلەۋاتىدىغۇ! ئۇ بىلھامنىڭ قېشىغا كېلىپ:
— سەن ماڭا نېمە قىلىپ بېرىۋاتىسەن؟— دەپ ۋارقىراپ كەتتى — مەن سېنى مېنىڭ دۈشمەنلىرىم
ئۈچۈن لەنەت ئوقۇسۇن دەپ چاقىرسام ،سەن ئەكسىچە ئۇالرغا بەخت تىلەۋاتىسەن.
بىلھام باالققا پەرۋەردىگارنىڭ كۈچ-قۇدرەتلىك خۇدا ئىكەنلىكىنى ئېيتماي تۇرالمىدى .ئۇ باالقتىن:
— پەرۋەردىگار ماڭا دە دېگەن سۆزنى دېمەي تۇراالمدىمەن؟ — دەپ سورىدى.
بىراق ،باالقنىڭ يەنىال بەل قويۇپ بەرگىسى يوق ئىدى .ئۇ:
— بۇ يەر ياخشى ئەمەسكەن ،مەن سېنى باشقا جايغا باشالپ باراي — ،دېدى ئۇ بىلھامغا .بىراق،
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ئۇ بىلھامنى ھەرقانچە ياخشى دەپ قارىغان جايغا باشالپ بارسىمۇ ،ئۇنىڭ ئاغزىدىن لەنەت ئوقۇيدىغان
سۆز چىقماستىن ،بەلكى ،بۇ جايدىمۇ پەرۋەردىگار ئۇنىڭغا بۇيرۇغان سۆزنى يەتكۈزدى .بىلھام مۇنداق
دېدى:
— خۇدا ئۇ ئادەم ئەمەس ،ئۇ يالغان سۆز قىلمايدۇ .ئۇ نېمە دېگەن بولسا ،شۇنى قىلىدۇ .ئۇ ماڭا
بەخت تىلە دېسە ،مەن بەخت تىلەيمەن .مېنىڭ سېھىرگەرلىك كۈچۈم بۇ خەلققە تاقابىل تۇرالمايدۇ.
چۈنكى ،ئۇالرنىڭ خۇداسى بولغان پەرۋەردىگار ئۇالر بىلەن بىللە .ئۇ ئۇالرنىڭ پادىشاھى ،ئۇ ئۇالرنى
مىسىردىن باشالپ چىققان خۇدا .ئۇالرنىڭ خۇداسى كۈچ-قۇدرەتكە تولغان خۇدا بولغاچقا ،بۇ خەلق
خۇددى شىرغا ئوخشاشال كۈچلۈك.
بۇ سۆزنى ئاڭلىغان باالقنىڭ قاتتىق ئاچچىقى كېلىدۇ .بۇ ئادەمدە مەسىلە بارمۇ نېمە؟
—

بولدى ،سۆزلىمە — ،دەيدۇ ئۇ بىلھامغا — ئۇالرغا بەخت تىلەۋەرمىگىن.

—

بىراق ،مەن ساڭا ئاللىقاچان ئېيتقان ئىدىم — دەيدۇ بىلھام — مەن پەرۋەردىگارنىڭ دېگىنى

بويىچە ئىش قىلىمەن دەپ.
باالق يەنىال بەل قويۇۋەتمەيدۇ .ئۇ بىلھامنى ئۇالرغا بەخت تىلىيەلمەيدىغان بىر جايغا ئېلىپ كېلىدۇ.
بىراق ،بىلھام ئۆزىنىڭ يەنىال خۇداغا قارشى ئىش قىاللمايدىغانلىقىنى بىلەتتى .ئۇنىڭ ئۆزىنىڭ
سېھىرگەرلىك كۈچىنى يەنە بىر قېتىم سىناپ بېقىشىنىڭ ھاجىتى يوق ئىدى .ئۈچىنچى جايغا بارغاندىمۇ،
پە رۋەردىگارنىڭ روھى ئۇنىڭ ئۈستىگە چۈشۈپ ،ئىسرائىلالرنىڭ كەلگۈسىدىكى شان-شەرىپىرىنى
كۆرگەندەك بولىدۇ .ئۇ ئۇالرغا يەنىال بەخت تىلەيدۇ .ئۇ مۇنداق دەيدۇ:
— مەن بىر يۇلتۇزنىڭ ياقۇپنىڭ ئۇرۇقىدىن كۆتۈرۈلگەنلىكىنى ،بىر تاياقنىڭ ئىسرائىلالردىن
چىققانلىقىنى كۆردۈم .ئىسرائىلالردىن بىر پادىشاھ چىقىدۇ .ئۇ موئاب ۋە ئۇالر بىلەن ئۇرۇش قىلماقچى
بولغان بارلىق كىشىلەرنى بىتچىت قىلىدۇ.
بىلھامنىڭ ئېيتقان بۇ ۋەھىيسى توغرا ئىدى .كېيىنكى ئىشالر ھەقىقەتەن شۇنداق بولۇپ چىقىدۇ.
داۋۇت بىلەن سۇاليمان پادىشاھ بولىدۇ .ئۇالر ئىسرائىلالرنى كۈچەيتىپ ،ئۇالرنى دۈشمەننىڭ زۇلۇمىدىن
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قۇتقۇزۇپ چىقىدۇ .بىراق ،داۋۇت ۋە سواليماندىنمۇ تېخىمۇ ئۇلۇغ بولغىنى بولسا ئەيسا مەسىھتۇر .ئۇ ئاشۇ
ئەڭ چوڭ پادىشاھتۇر! ئۇ ئۆز خەلقىنى قىيىنچىلىق ۋە گۇناھ ئىچىدىن قۇتقۇزۇپ چىقىدۇ .بىراق ،بۇ
ۋاقىتتا بىلھام بۇ ئىشالردىن خەۋەرسىز ئىدى.
باالق بىلەن بىلھام مەغلۇپ بولىدۇ .ئۇالر ئۆزىنىڭ سۈيقەستىنى ئەمەلگە ئاشۇرالمايدۇ .بارلىق شان
 -شەرەپلەرنىڭ ھەممىسى ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسى بولغان پەرۋەردىگارغا مەنسۇپتۇر!
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مۇسا پەيغەمبەرنىڭ ئاخىرىقى كۈنلىرى
«قانۇن شەرھى» - 31باب

مۇسا پەيغەمبەرنىڭ دۇنيادىن كېتىدىغان كۈنى يېقىنلىشىپ كېلىۋاتاتتى.
ئۇنىڭ ئىسرائىلالرنى قانان زېمىنىغا باشالپ كىرگۈسى بار ئىدى .بىراق ،پەرۋەردىگار ئۇنىڭغا بۇ
ئىش ئۈچۈن ئۆتۈنمەسلىكنى ئېيتتى .مۇسا پەيغەمبەر يەشۇنى ئۆزىنىڭ ئىزباسارى قىلىپ تەيىنلەپ،
ئۆزىنىڭ سۆيۈملۈك خەلقى بىلەن خوشالشماقچى بولدى.
مۇسا پەيغەمبەر خەلقنى يىغدى .چۈنكى ،ئۇنىڭ ئۇالرغا دەيدىغان سۆزلىرى ئىنتايىن كۆپ ئىدى .ئۇ
خەلققە مۇنداق دېدى:
— سىلەر پەرۋەردىگارنىڭ سىلەرنىڭ ئاراڭالردا يەتكۈزگەن مۆجىزە كارامەتلىرىنى كۆردۈڭالر.
بىراق ،سىلەر پەرۋەردىگارنىڭ سىلەرنىڭ پادى شاھىڭالر بولۇپ ،سىلەرگە غەمخورلۇق قىلماقچى
بولغانلىقىنى تېخىچە ھېس قىاللمايۋاتىسىلەر .ئۇ سىلەرنى ئۆزىنىڭ خەلقى قىلىش ئۈچۈن تالالپ ،سىلەر
بىلەن ئەھدە تۈزدى .سىلەر ئۇنىڭ خەلقى بولىسىلەر ،ئۇ سىلەرنىڭ خۇدايىڭالر بولىدۇ .بۇ خۇددى
پەرۋەردىگار ئىبراھىم ،ئىسھاق ۋە ياقۇپالرغا بەرگەن ۋەدىگە ئوخشايدۇ .سىلەر بۇ ئەھدىگە ئەمەل
قىلىشىڭالر ھەم ئۇنىڭغا بويسۇنغان قەلب بىلەن پەرۋەردىگارنىڭ بارلىق ئەمرىلىرىگە ئەمەل قىلىشىڭالر
كېرەك .مۇشۇنداق بولغاندا ،سىلەر بەخت-سائادەتكە ئېرىشىسىلەر .ئەگەر سىلەر پەرۋەردىگارنىڭ
سىلەرگە بەرگەن مۇقەددەس ئەھدىسىگە ئەمەل قىلمىساڭالر ،پەرۋەردىگار سىلەرنى جازااليدۇ .سىلەر
تۆت ئەتراپقا چېچىلىپ كېتىسىلەر .بىراق ،پەرۋەردىگار سىلەرنىڭ ئۆزىنىڭ خەلقى ئىكەنلىكىڭالرنى
ئۇنتۇپ قالمايدۇ .ئەگەر سىلەر توۋا قىلساڭالر ،ئۇ سىلەرنى كەچۈرىدۇ .سىلەرنى ۋەدە قىلغان ئورۇنغا
ئېلىپ كىرىدۇ .خۇدايىڭالر بولغان پەرۋەردىگارنى سۆيۈپ ،ئۇنىڭغا تايىنىڭالر .پەقەت پەرۋەردىگارال
سىلەرگە بەخت ئاتا قىلىدۇ .مەن سىلەرنى داۋاملىق باشالپ ماڭالمايدىغان بولدۇم .مەن سىلەر بىلەن
بىللە قانان زېمىنىغا كىرەلمەيمەن .بىراق ،پەرۋەردىگار سىلەر بىلەن بىللە .سىلەر يۈرەكلىك بولۇڭالر!
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دۈشمەندىن قورقماڭالر .چۈنكى ،سىلەرنىڭ خۇدايىڭالر بولغان پەرۋەردىگار سىلەرنى باشالپ،
سىلەرنىڭ ئالدىڭالردا ماڭىدۇ .ئۇ مەڭگۈ مەغلۇپ بولمايدۇ .ھەم سىلەرنى مەڭگۈ تاشلىمايدۇ.

ئاندىن ،مۇسا يەشۇنى چاقىرىپ ،ئۇنىڭغا قولىنى قويۇپ ،مەيداندىكى بارلىق خەلق ئاڭلىغۇدەك
جاراڭلىق ئاۋاز بىلەن مۇنداق دەيدۇ:
— سەن بۇ خەلق بىلەن بىللە خۇدا ۋەدە قىلغان جايغا كىرىسەن ،ئۇالر ئۈچۈن ئۇ يەرنى
بويسۇندۇرغىن .قەيسەر ،يۈرەكلىك بولغىن!
مۇسا پەيغەمبەر خۇدانىڭ تەۋرات قانۇنىنى بىر كىتاب قىلىپ يېزىپ چىقىپ ،روھانىيغا بۇ كىتابنى
ئىبادەتخانىدا ساقالشنى بۇيرۇدى.

مۇسا پەيغەمبەرنىڭ ئالەمدىن ئۆتۈشى
«قانۇن شەرھى»  - 32باب
خۇدانىڭ بۇيرۇقى بىلەن ،مۇسا پەيغەمبەر نېبو تېغىغا چىقىدۇ ھەم شۇ جايدا ئالەمدىن ئۆتىدۇ.
خااليىقنىڭ كۆز ئالدىدا ،مۇسا پەيغەمبەر ئۆزى يالغۇز تاغقا قاراپ يۈرۈپ كېتىدۇ .ئۇ بارغانسېرى ئۆرلەپ
كېتىۋاتاتتى .ئاخىرى مۇسا پەيغەمبەرنىڭ قارىسى يىتۈپ ،كىشىلەرنىڭ كۆزىدىن غايىب بولىدۇ.
مانا شۇ دەقىقىدە ،ئۇالر ئۆزلىرىنى ئىنتايىن يالغۇز ھېس قىلدى .مۇسا پەيغەمبەر — ئۇالرنىڭ ئۇلۇغ
يېتەكچىسى ،ئىشەنچلىك كاپالەتچى مانا مۇشۇنداق كۆزدىن غايىب بولغان ئىدى.
مۇسا پەيغەمبەر نېبو تېغىدا تۇرغاندا ،پەرۋەردىگار پۈتۈن قانان زېمىنىنى ئۇنىڭغا كۆرسىتىدۇ.
پەرۋەردىگارنىڭ ئۆزى ئۇنىڭغا ئەڭ زور تەسەللىنى بېرىۋاتاتتى .مۇسا پەيغەمبەرنىڭ كۆڭلى ئىلگىرى
ئىنتايىن يېرىم بولغانىدى .چۈنكى ،خۇدا ئۇنىڭ ئىسرائىلالرنى باشالپ قانان زېمىنىغا كىرىشىگە يول
قويمىغانىدى .بىراق ،ھازىر ئۇ تاغنىڭ ئۈستىدىن بۇ زېمىنغا قاراپ ،قەلبى تەسەللى تاپتى .ئۇنىڭ خەلقى
كەلگۈسىدە گۈزەل ۋە مۇنبەت بولغان بۇ زېمىندا ياشايدۇ .پەرۋەردىگار ئۇالرنى ئۆزى بۇ زېمىنغا باشالپ
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بارىدۇ .ياراتقۇچى ئىگىمىز بولغان خۇدا نېمە دېگەن مېھىر-مۇھەببەتلىك -ھە!
ئاندىن ،پەرۋەردىگارنىڭ چاكىرى بولغان مۇسا پەيغەمبەر خاتىرجەملىك بىلەن ئالەمدىن ئۆتۈپ،
ئەرشتىكى ئائىلىسىگە كەتتى .ئۇ يەر قاناندىنمۇ نەچچە ھەسسە ئارتۇق گۈزەل بولغان مەڭگۈلۈك
ماكاندۇر ،ئەلۋەتتە.
خۇدا ئۆزى مۇسا پەيغەمبەرنى يەرلىككە قويدى .ھېچكىم ئۇنىڭ قەبرىسىنىڭ نەدە ئىكەنلىكىنى
بىلمىدى.
ئىسرائىلالر مۇسا پەيغەمبەر ئۈچۈن  32كۈن يىغلىدى .شۇنىڭدىن كېيىن ،يەشۇ ئۇالرنىڭ يېڭى
رەھبىرى بولدى.

ئىرىخاغا ئەۋەتىلگەن چارلىغۇچى
«يەشۇ» 52- 1 :5

ئىسرائىلالرنىڭ مۇسا پەيغەمبەر ئۈچۈن تۇتقان ماتەم ۋاقتى توشۇپ ،پەرۋەردىگار يەشۇغا ئىسرائىل
خەلقىنى باشالپ قانان زېمىنىغا كىرىشنى بۇيرۇدى .يەشۇ بۇ ۋەزىپىنى ئورۇنداشنى باشلىدى .ئۇ ئالدى
بىلەن ئۇ يەرگە ئىككى چارلىغۇچىنى ئەۋەتتى.
—

سىلەر ئۇ يەرگە بېرىپ يوشۇرۇن كۆزىتىڭالر — ،دەيدۇ ئۇ چارلىغۇچىالرغا — بولۇپمۇ ئېرىخا

شەھىرىنى ئوبدان كۆزىتىڭالر .چۈنكى ،بۇ سىلەر قانان رايونىغا كىرگەندە ،تۇنجى ئۇچرايدىغان شەھەر.
ئىككى چارلىغۇچى چۆللۈك بىلەن قانان زېمىنىنىڭ كېسىشىدىغان قىسمىغا جايالشقان ئىيوردان
دەرياسىدىن ئۆتۈپ ،ئاندىن ئىرىخا شەھىرىگە باردى .ئىرىخا يەر مەيدانى چوڭ ،سېپىللىرى كەڭرى،
شەھەر ئىشىكلىرى مۇستەھكەم بىر شەھەر بولۇپ ،ئۇالر بىرەر جاي تېپىپ كەچلىمەكچى بولۇپ ،سېپىل
ئۈستىگە جايالشقان ئۆيگە كۆزى چۈشۈپ قالىدۇ .بۇ ئۆيدە راھاب ئىسىملىك بىر ئايال تۇراتتى .ئۇالر
ئۇنىڭ ئۆيىگە كىرىدۇ .چۈنكى ،بۇ ئۆي سەل بىخەتەر ئىدى.
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بىراق ،ئۇالرنىڭ راھابنىڭ ئۆيىگە كىرىپ كەتكەنلىكىنى كۆرگەن ئىرىخا شەھىرىدىكى كىشىلەر ،بۇ
ئىشنى پادىشاھقا مەلۇم قىلىپ قويدى .پادىشاھ ئادەم ئەۋەتىپ بۇ چارلىغۇچىالرنى تۇتماقچى بولدى .ئۇالر
كېلىپ راھابقا بۇ ئىككى چارلىغۇچىنى چىقىرىپ بېرىشنى بۇيرۇدى.
بىراق ،راھاب ناھايىتى تەبىئىي ھالدا ئۇالرغا مۇنداق دېدى:
—

شۇنداق ،ئۆيۈمگە ھەقىقەتەن ئىككى ئادەم كەلگەن ئىدى .بىراق ،مەن ئۇالرنىڭ بىزنى

چارلىغۇچىالر ئىكەنلىكىنى بىلمەپتىمەن .ئۇالر شەھەر دەرۋازىسى تاقىلىپ ،كۈن ئۆلتۈرۈشتىن بۇرۇن بۇ
جايدىن كەتكەن .ئەگەر سىلەر ئۇالرنى دەرھال قوغلىساڭالر ،چوقۇم يېتىشىۋالىسىلەر.
ئەمەلىيەتتە ،راھاب ئۇالرنى ئۆينىڭ ئۆگزىسىگە ئېلىپ چىقىپ ،بىر كېپەز غوللىرىنىڭ ئاستىغا
يوشۇرۇپ قويغانىدى .راھاب نېمە دېگەن قەيسەر ئايال -ھە! ئەگەر لەشكەرلەر بۇ ئۆينى ئاقتۇرغان بولسا،
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قانداق ئىشالر يۈز بېرىپ كېتەر ئىدى-ھە! بىراق ،لەشكەرلەر ئۇنىڭ سۆزىگە ئىشىنىپ ،ئۆيدىن چىقىپ،
چارلىغۇچىالرنى قوغالپ كەتتى .ئۇالر شۇ قوغلىغان پېتى ئىيوردان دەرياسىنىڭ بويىغا كېتىپ قالغانىدى.
چارلىغۇچىالرنى تۇتماقچى

لەشكەرلەر چىقىپ كېتىشى بىلەن شەھەر دەرۋازىسىنى كۆزەتكۈچىلەر

دەرۋازىنى تاقىۋالدى .ئەگەر چارلىغۇچىالر يەنىال شەھەردە تۇرۇۋېرىدىغان بولسا ،ئۇالر شەھەردىن
چىقالمايتتى ھەم بۇ شەھەرگە ئادەممۇ كىرەلمەيتتى.
بۇ ئىككى ئىسرائىل چارلىغۇچى ئۆگزىدە تۇرۇۋەردى .ئۇالرنىڭ يۈرىكى ‹گۈپ-گۈپ› قىلىپ سۇقۇپ
كەتكەن ئىدى .ئىشالر قانداق بولۇپ كېتەر؟ ئەگەر لەشكەرلەر ئۆينىڭ ئىچىنى ئاختۇرۇپ قالسا ،ئۇالرنى
بايقاپ قالىدىغىنى تۇرغانال گەپ! بىراق ،ئۇالر لەشكەرلەرنىڭ ئاياق تىۋىشىنى ئاڭلىمىدى .ئەمەلىيەتتە،
ۋاراڭ-چۇرۇڭ قىلغان ئاۋاز بارغانسېرى يىراقلىشىپ كېتىۋاتاتتى .بۇ لەشكەرلەر كېتىپ قالدى! يوشۇرۇپ
قويۇلغان ئىككى چارلىغۇچى ئىنتايىن ھەيران قالدى .نېمە ئۈچۈن بۇ ئايال ئۇالرنى لەشكەرلەرگە تۇتۇپ
بەرمەيدۇ؟ بۇ ئىككى چارلىغۇچى ئۇنىڭ خەلقىنىڭ دۈشمىنى تۇرسا ،ئۇ تېخى ئۇالرنى يوشۇرۇپ
قېلىۋاتىدىغۇ؟ ئۇ بۇ زادىال ئويالپ باقمىغان بىر ئىش بولغان ئىدى .بىراق ،ئۇنىڭدىن ھەيران قاالرلىق
بولغان ئىش تېخى ئۇنىڭ كەينىدە تۇرۇپتۇ!
راھاب ئۆگزىگە چىقىپ ،چارلىغۇچىالرغا:
— ئۇالر كېتىپ قالدى — ،دېدى

— مەن پەرۋەردىگارنىڭ بۇ زېمىننى ئاللىقاچان سىلەرگە

بەرگەنلىكىنى بىلىمەن .بۇ يەردە تۇرغان كىشىلەرنىڭ ھەممىسى سىلەردىن قورقىدۇ .كۈن بويى دەككە
دۈككىدە يۈرىدۇ .چۈنكى ،ئۇالر پەرۋەردىگارنىڭ سىلەر ئۈچۈن قىلىپ بەرگەن ئۇلۇغ ئىشلىرىنى
ئاڭلىدى .پەرۋەردىگار سىلەر ئۈچۈن قىزىل دېڭىزدىكى سۇنى قۇرۇتۇپ بېرىپتۇ ھەم كۈچلۈك پادىشاھ
ئوگ بىلەن سىھوننى مەغلۇپ قىپتۇ .بىز ئىنتايىن يۈرەكسىز بولۇپ كەتتۇق .چۈنكى ،سىلەرنىڭ
خۇدايىڭالر ھەقىقىي خۇدا .ئۇ ئەرش ۋە يەر يۈزىنى باشقۇرىدۇ .بىزنىڭ خۇدايىمىز بىزنىڭ ھېچقانداق
ئىشىمىزغا ياردەم بېرەلمەيدىغان بۇت .شۇنىڭ ئۈچۈن ،مەن سىلەرنى يوشۇرۇپ قوياي .سىلەر بۇ جاينى
ئىگىلىگەن چېغىڭالردا ،بىزگە ياخشى مۇئامىلە قىلىڭالر .مېنىڭ ئاتا-ئانام ۋە ئىنى-سىڭىللىرىمغا زىيان
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يەتكۈزمەڭالر.
چارلىغۇچىالر ئىنتايىن ھەيرانلىق بىلەن ئۇنىڭ سۆزىنى ئاڭلىدى .ئىسرائىل بولمىغان بۇ ئايالنىڭ
ئۇالرنىڭ ھاياتىنى ساقالپ قالماقچى بولغىنىنىڭ سەۋەبى ئۇ ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسىغا ئىشىنىدىكەن
ئەمەسمۇ! پەرۋەردىگار ئۇنىڭغا ئىشەنچ ئاتا قىلغانىدى!
بۇ ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى پەرۋەردىگار ئورۇنالشتۇرۇپ ،ئۇالرنى قۇتقۇزماقچى بولۇۋاتامدۇ؟ خۇدا
ئىسرائىلالرنىڭ دۈشمىنىنى ئۇالردىن قورقىدىغان قىلىپ قويدىمۇ-يا؟ بۇ بىر مۆجىزە ئىدى .قانان زېمىنى
چوقۇم ئۇالرنىڭ بولىدۇ .پەرۋەردىگار ئۇالر ئۈچۈن ئاللىقاچان بۇ يەرنى تەييارلىغان ئىدى .چارلىغۇچىالر
راھابنىڭ سۆزىگە ماقۇل بولىدۇ .ئەگەر ئۇ ئۇالرنىڭ سۆزى بىلەن قىلىدىغان بولسا ،ئۇالر ئۇنى ۋە ئۇنىڭ
ئائىلىسىدىكىلەرنى قۇتقۇزىدۇ .ئۇالر ئۇنىڭغا ئۆزلىرىنىڭ ئۇنىڭ ئۆيىنى تونۇۋېلىشى ئۈچۈن ،بىر قىزىل
لېنتىنى دېرىزىسىنىڭ سىرتىغا ئېسىپ قويۇشىنى بۇيرۇيدۇ .بىراق راھاب بىر نەرسىگە دىققەت قىلىشى
كېرەك يەنى ئىسرائىلالر شەھەرگە ھۇجۇم قىلغان ۋاقىتتا ،ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكىلەر ئۆيدىن چىقماي
ئولتۇرۇپ تۇرۇشى كېرەك ئىدى.
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ئۇالر بۇ جايدىن دەرھال ئايرىلمىسا بولمايتتى .راھا ب بۇ يەردىن قېچىپ كەتكىلى بولىدىغان بىر
يولنى بىلەتتى .چۈنكى ،ئۇنىڭ ئۆيى شەھەر سېپىلىنىڭ ئۈستىگە سېلىنغان بولغاچقا ،ئۇ ئۇالرنى
دېرىزىگە باغالنغان ئارغامچىنى تۇتۇپ ،پەسكە چۈشۈشنى ئېيتتى .شۇنداق قىلسا ،ئۇالر سېپىلنىڭ
سىرتىدىكى جايغا چۈشەتتى .راھابنىڭ پىكرى بويىچە ئۇالر ئىيوردان دەرياسىنىڭ بويىغا بارماي ،ئالدى
بىلەن تاققا قېچىپ چىقىشى ،ھەمدە ئۆزلىرىنى قوغالپ كەتكەن لەشكەرلەر ئىرىخا شەھىرىگە كىرىپ
كەتكىچە ،تاغدا ساقالپ تۇرۇپ ،ئاندىن يولغا چىقىشى كېرەك ئىدى .راھاب دېرىزىنىڭ سىرتىغا بىر دانە
قىزىل لېنتىنى باغالپ قويدى .بۇ ئۇنىڭ ئىشەنچى ۋە بىخەتەرلىكىنىڭ بەلگىسى ئىدى .ئۈچ كۈندىن
كېيىن ،چارلىغۇچىالر تاغدىن چۈشۈپ ،ئىيوردان دەرياسىدىن ئۆتۈپ ،ئىسرائىل خەلقىنىڭ يېنىغا يېنىپ
باردى.
ئۇالر ئۇ يەردە كۆرگەن ئىشالرنى يەشۇ ۋە خەلققە ئېيتىپ بەردى .ئۇالر ھەم ئىسرائىلالرغا پەرۋەردىگار
خۇداغا ئىشىنىدىغان ئىسرائىل ئەمەس بىر ئايال توغرىسىدا سۆزلەپ بەردى .ئۇالر يەشۇ بىلەن خەلققە
قانانلىقالرنىڭ ئۇالردىن قورقۇپ يۈرەك زادە بولۇپ كەتكەنلىكىنى ئېيتىپ بېرىدۇ .ئۇالر ئىسرائىلالرنىڭ
قانان زېمىنىنى چوقۇم ئىگى للىۋالىدىغانلىقىغا ئىشىنىدىغانلىقىنى دەپ بېرىدۇ.
— پەرۋەردىگار ھەقىقەتەن پۈتۈن قانان زېمىنىنى بىزگە بەردى — ،دەيدۇ ئۇالر.
بۇ ئىككى چارلىغۇچىنىڭ دوكالتى يەشۇ بىلەن خەلقنى ناھايىتى رىغبەتلەندۈرىدۇ .پەرۋەردىگار
ئۇرۇش قىلسا ،غەلىبە چوقۇم ئۇنىڭ بولىدۇ .ئەمدى ئۇالرنىڭ قىلىشقا تېگىشلىك بولغىنى ،پەرۋەردىگارغا
بويسۇنۇش ھەم پەرۋەردىگارنىڭ قولىدىن ئۇ زېمىننى قوبۇل قىلىشتۇر.
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ئىيوردان دەرياسىدىن ئۆتۈش
«يەشۇ» - 2 ،- 3باب

ئىككىنچى كۈنى ئەتىگەندە ،يەشۇ خەلقنى باشالپ ،ئىيوردان دەرياسىنىڭ بويىغا كەلدى.
ئەينى ۋاقىتتا ،باھار پەسلى بولۇپ ،تاغدىكى قارالر ئېرىپ ،پەسكە قاراپ ئېقىۋاتاتتى .ئۇالر
ئاياللىرى ۋە بالىلىرىنى بۇ چوڭقۇر ھەم جىددىي ئېقىندىن قانداق ئۆتكۈزەلىسۇن؟
بىراق ،پەرۋەردىگار ئۇالرنى ئىيوردان دەرياسىدىن ئۆتۈشنى بۇيرۇدى.
ئۈچىنچى كۈنى ،يەشۇ خەلققە ئۆزىنى پاكالشنى بۇيرۇدى .ئۇالر يۇيۇنۇپ ،پاكىز كىيىملەرنى
كىيىشى ،ھەمدە قەلبىدىكى مەينەتچىلىكلەرنى تازىلىشى كېرەك ئىدى.
— چۈنكى — ،دەيدۇ ئۇ خەلققە — ئەتە پەرۋەردىگار سىلەرنىڭ ئاراڭالردا چوڭ مۆجىزە يارىتىدۇ.
ئەتىسى بولغاندا ،يەشۇ روھانىيالرغا بۇيرۇق بېرىپ:
— سىلەر ئەھدە ساندۇقىنى ئېلىپ ،خەلقنىڭ ئالدىدا مېڭىڭالر — ،دەيدۇ.
يەشۇ خەلققە يەنە مۇنداق دەيدۇ:
— سىلەر ئەھدە ساندۇقىنى ئېلىپ ماڭغانالرغا قاراپ ،ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن مېڭىڭالر ،بىراق بەك
يېقىن ماڭماڭالر ،ساندۇق بىلەن ئازراق ئارىلىق ساقالڭالر.
شۇنىڭ بىلەن ،روھانىيالر ئەھدە ساندۇقىنى ئەڭ مۇقەددەس جايدىن ئېلىپ چىقىپ ،مۆرىسىگە
ئېلىپ كۆتۈرۈپ ،خەلقنىڭ ئالدىدا ئىيوردان دەرياسىغا قاراپ ماڭدى.
نېمە دېگەن قالتىس مۆجىزە بۇ!
روھانىيالر ئىيوردان دەرياسىغا شۇنداق قەدەم ئېلىشىغا ،يۇقىرى ئېقىندىن كېلىۋاتقان سۇ تىك
تۇرۇپ ،ئېگىز بىر تامنى شەكىللەندۈرىدۇ .دەريانىڭ ئىچىدە كەڭرى بىر يول ئېچىلغانىدى .روھانىيالر
ئەھدە ساندۇقىنى كۆتۈرۈپ ،دەريانىڭ ئوتتۇرىسىدا تۇرىدۇ .بۇ ۋاقىتتا ،بارلىق خەلقنىڭ ھەممىسى
ئۇالرنىڭ يېنىدىن ئۆتۈپ ،دەريانىڭ قارشى تەرىپىگە ئۆتۈۋالىدۇ.
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ئەمەلىيەتتە ،پەرۋەردىگار خۇدا يەشۇغا مۇشۇنداق ئىشالرنىڭ بولىدىغانلىقىنى ئىلگىرى ئېيتقان
ئىدى .ئۇ يەشۇغا:
—

مۆجىزىلەر ئارقىلىق سىلەر مەڭگۈ بار بولغۇچىنىڭ ئاراڭالردا ئىكەنلىكىنى بىلىسىلەر ،ـــ

دېگەن ئىدى .خەلق ئىيوردان دەرياسىدىن ئۆتۈپ بولغاندىن كېيىن ،يەشۇ ھەر بىر قەبىلىدىن بىر ئادەم
يەنى جەمئىي ئون ئىككى ئادەمگە ھەر بىرسىنىڭ دەريادىن بىردىن تاش ئېلىپ ،كەچتە تۈنىمەكچى
بولغان يەرگە ئەكېلىپ ،ئۇالرنى بىر يەرگە دۈگىلەپ ،بۇ يەردە يۈز بەرگەن ئىشالر ئۈچۈن بىر ئەسلىمە
قىلىپ قويۇشقا بۇيرۇدى.
يەشۇ يەنە روھانىيالر دەريانىڭ ئوتتۇرىسىدا ئەھدە ساندۇغىنى تۇتۇپ تۇرغان جايغا ئون ئىككى
تاشنى تىكلەپ قويدى.
خەلقنىڭ ھەممىسى قارشى قىرغاققا بىخەتەر يېتىپ باردى .يەشۇ روھانىيالرنى دەريادىن چىقىشنى
بۇيرۇدى .سۇدىن ھاسىل بولغان تام ھەيۋەت بىلەن ئۆرۈلۈپ ئەسلىگە كەلدى .بۇنىڭ بىلەن ئۇالر
دەريانىڭ قىرغىقىدا تۇرالمايال قالدى .چۈنكى ،دەريانىڭ سۈيى ئەسلىدىكىدەك چوڭقۇر ئىدى.
پەرۋەردىگار ئىسرائىل خەلقىنى يەنە بىر قېتىم يېتەكلىگەنىدى.
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گىلگال
«يەشۇ» 15- 1 :2

خەلق پەرۋەردىگارنىڭ ئىجازىتى بىلەن گىلگالدا ئارام ئالدى .ئۇالر ئۇ يەردە چېدىرالرنى تىكىپ
ئورۇنلىشىپ ،بەھۇزۇر ھاردۇق ئېلىشنى باشلىدى .چۆللۈكتە تۇغۇلغان ئەرلەر ۋە كىچىك ئوغۇل
بالىالرنىڭ ھەممىسى بۇ يەردە خەتنە قىلىندى .ئۇالر ئىلتىپات ئەھدىسىگە تەۋە كىشىلەر بولۇپ ،ئۇالردا
ئەھدە تۈزۈلگەنلىكنىڭ بەلگىسى بولۇشى كېرەك ئىدى .بىرىنچى ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنى كېلىشى
بىلەن ئۇالر «ئۆتۈپ كېتىش» ھېيتىنى ئۆتكۈزدى.
بۇ نېمە دېگەن ياخشى ئىشالر –ھە! ئۇالر «ئۆتۈپ كېتىش» ھېيتىنىڭ ھارپىسىدا قۇربانلىق قىلىنغان
قوزىنىڭ گۆشىنى يېيىشى كېرەك ئىدى .ئەينى ۋاقىتتا ،ئۇالر مىسىردا تۇرغاندا ،قۇربانلىق قىلىنغان
قوزىنىڭ قېنى ئۇالرنى ئۆلۈمدىن قۇتقۇزغانىدى .ھازىر ،ئۇالر ۋەدە قىلىنغان جايدا ئۆتۈپ كېتىش
ھېيتىنىڭ تامىقىنى يەۋاتاتتى .پەرۋەردىگار ھەقىقەتەن ۋاپادار خۇدادۇر .ئۇالرنىڭ گۇناھى كەچۈرۈمگە
ئېرىشتى .ئەمدى ،ئۇالر ماننا يېمىسىمۇ بولىدۇ .چۈنكى ،ئۇالر يەردىن چىققان مەھسۇالتالرنى يېيەلەيدۇ.
پەرۋەردىگار ئۆزى بەرگەن ۋەدىنىڭ ھەممىسىنى ئەمەلگە ئاشۇرغانىدى.
كېيىن ،يەشۇ دەريادىن ئېلىپ چىققان ئون ئىككى تال تاشنى تىكلىگەندە مۇنداق دېدى:
ـــ ئەگەر سىلەرنىڭ بالىرىڭالر سىلەر ئاتا-ئانا بولغۇچىالردىن بۇ تاشالرنىڭ نېمىگە ۋەكىللىك
قىلىدىغانلىقىنى سوراپ قالسا ،سىلەر پەرۋەردىگارنىڭ بىز ئۈچۈن قىلغان ئۇلۇغ ئىشلىرىنى ئۇالرغا
سۆزلەپ بېرىڭالر .ئۇالرغا پەرۋەردىگارنىڭ بۇ ئىشالرنى قېلىشتىكى مەقسىتى بارلىق خەلققە ئۆزىنىڭ
كۈچ -قۇدرىتىنى ئايان قىلىپ ،بىزنىڭ ئۇنى ھۆرمەتلەپ ،ئۇنىڭغىال سەجدە قىلىشىمىز ئۈچۈندۇر.
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ئىرىخا شەھىرىنىڭ ئالدىدا
«يەشۇ» 1 :2- 13 :2

قانانلىقالر ئىسرائىلالرنىڭ ئىيوردان دەرياسىدىن ئۆتكەنلىكىنى ئاڭالپ ،ئاالقزادىلىككە چۆمدى.
ئۇالر قورققىنىدىن ئۇالرغا ھۇجۇم قىاللماي ،ئۆز -ئۆزىنى قوغداشنى قارار قىلدى.
ئىرىخا شەھىرىنىڭ پادىشاھى دەرھال شەھەر دەرۋازىسىنى تاقاشنى بۇيرۇپ ،بارلىق ئادەملەرنىڭ
كىرىپ-چىقىشىنى چەكلىدى .ئۇ مۇشۇنداق قىلسام ئىسرائىلالر كېتىپ قالىدۇ دەپ ئويلىغانىدى.
يەشۇ ئىرىخا شەھىرىنىڭ ئالدىدا تۇرۇپ ،شەھەرنىڭ قېلىن سېپىللىرى ۋە مەھكەم ئېتىلگەن شەھەر
دەرۋازىسىغا قاراپ قالدى .بۇ شەھەرگە كىممۇ ھۇجۇم قىاللىسۇن؟
تۇيۇقسىز ،يەشۇ قولىدا قىلىچ تۇتقان بىر ئادەمنىڭ ئۆزىنىڭ ئالدىدا تۇرغانلىقىنى كۆردى .يەشۇ
ئۇنىڭغا يېقىنالپ كېلىپ:
—

سىز بىز تەرەپتىمۇ ياكى دۈشمەن تەرەپتىمۇ؟— دەپ سورىدى.

ئۇ كىشى جاۋاب بېرىپ:
— مەن ھېچقايسى تەرەپتە ئەمەس ،مەن پەرۋەردىگارنىڭ قوشۇنىنىڭ سەردارىمەن — ،دېدى.
يەشۇ بۇنىڭدىن قورقۇپ كەتتى .بۇ خۇدانىڭ پەرىشتىسى بولۇپ ،پەرۋەردىگارنىڭ قوشۇننىڭ
سەردارى ئىدى.
يەشۇ ھۆرمەت بىلەن ئۇنىڭ ئالدىدا تىزلىنىپ ،ئۇنىڭغا سەجدە قىلدى .پەرىشتىنىڭ قولىدىكى قىلىچ
قانانلىقالرنىڭ گۇناھىنى جازاالش ئۈچۈن ئىدى .ئۇ قانانلىقالرنى جازالىماقچى .ۋەدە قىلىنغان زېمىننى
ئىسرائىلالرغا تەۋە قىلىپ بەرمەكچى ئىدى.
— ئىگەمنىڭ مەندەك بىر قۇلىغا نېمە كۆرسەتمىسى باركىن؟ — دەپ سورىدى يەشۇ ئۇنىڭدىن.
پەرۋەردىگارنىڭ قوشۇنىنىڭ سەردارى ئۇنىڭغا مۇنداق دېدى:
— ئايىغىڭنى سېلىۋەتكىن ،چۈنكى سەن دەسسىگەن جاي مۇقەددەس جايدۇر.
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يەشۇ ئايىغىنى سېلىۋەتتى .مانا ئەمدى ئۇ كىمنىڭ ئالدىدا تۇرۇۋاتقانلىقىنى بىلگەنىدى .بۇ كىشى
پەقەت پەرۋەردىگارنىڭ پەرىشتىسى بولۇپ قالماستىن ،ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ
مەسىھنىڭ ئۆزى دەل پەرۋەردىگار خۇدا ئىدى!

ئۆزى ئىدى .ئۇ ئەيسا

مانا مۇشۇ دەقىقىدە يەشۇ

ئۆزىدە چوڭ بىر

كۈچ-قۇدرەتنى ھېس قىلدى .پەرۋەردىگارنىڭ ئۆزى بۇ يەردە تۇرۇۋاتاتتى .بۇ ھەممە ئىشنىڭ مۇمكىن
بولىدىغانلىقىدىن دېرەك بېرەتتى! پەرۋەردىگار خۇدا ئااللمىغۇدەك قانداق مۇستەھكەم شەھەركەن ئۇ!
ئۇنىڭدىن كېيىن ،پەرۋەردىگار يەشۇغا مۇنداق دېدى:
— مەن ئىرىخا شەھىرىنى ،بۇ شەھەرنىڭ پادىشاھى ۋە ئەسكەرلىرىنى ئاللىقاچان سېنىڭ قولۇڭغا
تاپشۇرۇپ بەردىم .سېنىڭ ئۇرۇش قىلىشىڭنىڭ ھاجىتى يوق .سەن ئىخالسمەنلىك بىلەن مەن ساڭا
بۇيرۇغان بويىچە قىلساڭ بولىدۇ .سەن بارلىق باتۇرالرنى باشالپ ،ھەر كۈنى شەھەرنى بىر قېتىم
ئايلىنىپ چىققىن .مۇشۇنداق قىلىپ ئالتە كۈن ئۆتكەند ىن كېيىن ،يەتتىنچى كۈنى شەھەر سېپىلىنى
يەتتە قېتىم ئايلىنىڭالر .روھانىيالر كاناي چالسۇن ،خەلق يۇقىرى ئاۋازدا ۋارقىرىشىپ تەنتەنە قىلسۇن.
شۇنداق قىلساڭالر ،شەھەر سېپىلى ئۆزلۈكىدىن ئۆرۈلۈپ كېتىدۇ .شۇنداق قىلىپ ،سىلەر بۇ شەھەرنى
ئاالاليسىلەر.
يەشۇ بۇ خەۋەرنى روھانىي ۋە بارلىق خەلققە يەتكۈزدى .ئۇ خەلققە ئالدىنقى ئالتە كۈندە سېپىلنى
چۆگلىگەندە ئاۋاز چىقارماسلىقنى ،بۇيرۇق بېرىلگەندىن كېيىن ،ئاندىن تەنتەنە قىلىش كېرەكلىكىنى
ئېيتتى.
بۇ ۋاقىتتا ،ئۇالردىن تەلەپ قىلىنىدىغىنى جاسارەت ھەم پەرۋەردىگارغا پۈتۈنلەي ئۆزىنى تاپشۇرۇش
ئىدى .چۈنكى ،ئىسرائىلالر قىلىچ كۈچى بىلەن ئەمەس ،بەلكى بۇ شەھەرنى جىم –جىتال ئالماقچى
بولۇۋاتاتتى .پەرۋەردىگار خۇداغا ئېتىقاد قىلمىغان ئادەملەر ئۈچۈن بۇ مۇمكىن بولمايدىغان بىر ئىش،
ئەلۋەتتە.
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ئىرىخا شەھىرىنى ئېلىش
«يەشۇ» 51- 1 :2

ئىسرائىلالر دەل پەرۋەردىگار خۇدانىڭ ئېيتقىنىدەك قىلدى .ئالدى سەپتە بىر قىسىم ئادەملەر ماڭدى.
ئوتتۇرىسىدا ئەھدە ساندۇقىنى كۆتۈرگەن روھانىيالر ماڭدى .قالغان ئادەملەر

ئۇالرنىڭ كەينىدىن

ئەگىشىپ ماڭدى .يەتتە روھانىي كاناي كۆتۈرگەن پېتى ئەھدە ساندۇقىنىڭ ئالدىدا مېڭىۋاتاتتى.
كاناينىڭ ئاۋازى ياڭراپ تۇراتتى.
ئىسرائىلالر ئۈچۈن ئېيتقاندا ،بۇ شان-شەرەپلىك ئاۋاز ئىدى .بۇ كاناي ئاۋازى« :پەرۋەردىگار
باشچىمىز ،پەرۋەردىگار شەھەرنى بىزگە بېرىدۇ .قانانلىقالرنى يوقىتىدۇ!» دەۋاتقاندەك قىلىۋاتاتتى.
قانانلىقالر ئۈچۈن ئېيتقاندا ،بۇ ئاۋاز بىر ئاگاھالندۇرۇش ئىدى.
بىراق ،قانانلىقالر كاناي ئاۋازىنى چۈشەنمىدى .ئۇالر شەھەر سېپىلىنىڭ ئۈستىدە ئولتۇرۇپ،
ئىسرائىلالرنىڭ شەھەرنى ئايلىنىشىغا قاراپ تۇراتتى .بەلكىم ،ئۇالر ئىسرائىالرنى زاڭلىق قىلىۋاتقان
بولۇشى مۇمكىن .ئۇالرنىڭ بۇ ئاگاھالندۇرۇشنى قوبۇل قىلغۇسى يوق ئىدى.
ئىسرائىلالر شەھەرنى بىر ئايلىنىپ بولغاندىن كېيىن ،قارارگاھىغا قايتىپ كېلىپ ،ئىككىنچى كۈنى
يەنە ئايالنماقچى بولدى.
ئىككىنچى كۈنى ،ئۇالر ئورنىدىن بالدۇر تۇرۇپ ،كانايلىرى ۋە ئەھدە ساندۇقىنى ئېلىپ ،ئالدىنقى
كۈنىگە ئوخشاش شەھەرنى ئايلىنىشقا باشلىدى.
ئۇالر ئالتە كۈن مانا مۇشۇنداق ئايالندى.
يەتتىنچى كۈنى ئاخىرى يېتىپ كەلدى.
ئىسرائىلالر ئۈچۈن ئېيتقاندا ،بۇ كۈن ئىنتايىن چارچاپ كېتىدىغان بىر كۈن بوالتتى .ئۇالر بىر قېتىم
ئايلىنىپ بولغاندىن كېيىن ،قارارگاھىغا قايتىپ كەتمەي يەنە بىر قېتىم ئايالندى .ئۇنىڭدىن كېيىن
ئۈچىنچى قېتىم ،تۆتىنچى قېتىم ....يەتتىنچى قېتىم ئايالندى.
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بۇنداق قىلماق ئانچە ئاسانغا چۈشمەيتتى .ماڭماق بارغانسېرى تەسلىشىدۇ ،ئەلۋەتتە .يەتتە قېتىم!
كىم ئاخىرىغىچە ماڭالىسۇن! ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇالر گەپ قىلماستىن جىمجىت مېڭىشى كېرەك ،تەرتىپنى
ساقلىشى كېرەك! ئۇالر ئىشەنچ بىلەن خۇداغا بويسۇنۇشى كېرەك!
يەتتە قېتىم ئايلىنىپ بولغاندىن كېيىن ،ئۇالر يەشۇنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىدى .ئۇنىڭ ئاۋازى كاناينىڭ
ئاۋازىنى بېسىپ چۈشكەنىدى.
— تەنتەنە قىلىڭالر .پەرۋەردىگار ئاللىقاچان شەھەرنى سىلەرگە بەردى! ـــ دېدى يەشۇ.
خەلق يەشۇنىڭ سۆزىنى ئاڭالپال ئىنتايىن ئىخالسمەنلىك بىلەن يۇقىرى ئاۋازدا تەنتەنە قىلىشقا
باشلىدى .ئۇالرنىڭ تەنتەنە ساداسى ئۈزۈلمەستىن ئاڭلىنىپ تۇراتتى .بۇ ئاۋاز سەپنىڭ ئالدىدىن تاكى
كەينىگىچە ئاڭلىنىپ تۇراتتى .ئەتراپنى ئۇالرنىڭ ھاياجان ئىچىدە قىلغان تەنتەنىلىرى قاپلىدى.
مانا مۇشۇ پەيتتە ،پەرۋەردىگار ئۆز خەلقى ئۈچۈن ئاجايىپ بىر يېڭى مۆجىزىنى ياراتتى .مۇستەھكەم
سېلىنغان سېپىل ھەيۋەتلىك بىر ئاۋاز بىلەن ئۆرۈلۈپ ،ئىرىخا شەھىرى ئىسرائىلالر ئۈچۈن ئېچىلدى!
شۇنىڭ بىلەن ئىسرائىلالر تەرەپ-تەرەپتىن شەھەرنىڭ ئىچىگە كىرىشكە باشلىدى .شۇنداق قىلىپ،
پەرۋەردىگار بۇ شەھەرنى ئىسرائىلالرنىڭ قولىغا تاپشۇرۇپ بەردى .ھازىر ،ئىرىخا شەھەرىدىكىلەر ئۈچۈن
ئېيتقاندا ،ئۇالرغا رەھىم-شەپقەت قىلىدىغان ۋاقىت ئاللىقاچان ئۆتۈپ كەتكەنىدى .خۇدانىڭ بۇيرۇقى
بىلەن ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى بىتچىت قىلىنىدۇ.
بىراق ،پەقەت بىرال ئۆي ساقلىنىپ قالدى .يەنى بۇ ئۆينىڭ دەرىزىسىگە بىر تال قىزىل لېنتا
باغالقلىق ئىدى .بۇ راھابنىڭ ئۆيى بولۇپ ،ئۇنىڭ بىلەن بۇ ئۆينىڭ ئىچىدە تۇرغان كىشىلەرنىڭ
ھەممىسى ئامان قالدى .چۈنكى ،راھاب پەرۋەردىگار خۇدانىڭ كۈچ-قۇدرىتىگە ئىشەنگەن ھەم
چارلىغۇچىالرنى ئۆز ئۆيىدە يوشۇرۇپ قالغانىدى .شۇنىڭ ئۈچۈن ئاپەت ئۇالرنىڭ ئۆيىدىن ئۆتۈپ
كەتكەنىدى.
ئىرىخا شەھىرى پۈتۈنلەي ۋەيران قىلىنىپ ،شەھەردىكى نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى كۆيدۈرۈۋېتىلدى.
ئۇنىڭ ئىچىدىن پەقەت ئالتۇن ،كۆمۈش ۋە مىس تۆمۈرلەرال پەرۋەردىگارنىڭ ئامبىرىغا كىرگۈزۈلدى.
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ئىسرائىلالر ئۆزلىرى ئۈچۈن ھېچقانداق نەرسىنى ئېلىپ قالسا بولمايتتى .ئۇالر شۇنى بىلىشى كېرەككى،
ئىرىخا شەھىرىنى بويسۇندۇرغان ئۇالر ئەمەس ،بەلكى پەرۋەردىگارنىڭ ئۆزى ئىدى.
ئۇنىڭدىن كېيىن ،يەشۇ قەسەم قىلىپ،

ھېچقانداق ئادەمنىڭ بۇ شەھەرنى قايتىدىن قۇرۇپ

چىقىشىغا رۇخسەت قىلىنمايدىغانلىقىنى ئۇقتۇردى .كىمدە كىم بۇ شەھەرگە قايتا سېپىل قوپۇرىدىكەن
ئۇ قارغىشقا قېلىپ ،ئوغۇللىرىدىن ئايرىلىپ قالىدۇ دېدى.
نۇرغۇن يىلالردىن كېيىن بۇ ۋەدە بۇنىڭغا قارشى چىققان ئادەمنىڭ ئۈستىدە ئەمەلگە ئاشتى.
چۈنكى ،ئۇ پەرۋەردىگار چەكلىگەن ئىشنى قىلغانىدى .ئۇ شەھەر سېپىلىنىڭ ئۇلىنى سالماقچى بولغاندا،
ئۇنىڭ چوڭ ئوغلى ئۆلۈپ كەتتى .ئۇ شەھەر قوۋۇقلىرىنى قايتا سېلىۋاتقان ۋاقتىدا ،ئۇنىڭ ئەڭ كىچىك
ئوغلىمۇ ئۆلۈپ كەتتى .بىلىشىمىز كېرەككى ،خۇدانىڭ سۆزى ئەمەلگە ئاشماي قالمايدۇ.

ئاي شەھىرى
«يەشۇ» - 1باب

ئىرىخا شەھىرىگە ھۇجۇم قىلىپ بولغاندىن كېيىن ،يەشۇ ئاي شەھىرىگە چارلىغۇچىالرنى ئەۋەتتى.
بۇ شەھەر بولسا ئىسرائىلالر قانان زېمىنىغا ھۇجۇم قىلىش جەريانىدا ئۇچرىغان ئىككىنچى شەھەر ئىدى.
چارلىغۇچىالر ياخشى خەۋەرنى ئېلىپ كەلدى .ئۇالر مۇنداق دېدى:
— ئاي شەھىرى كىچىك بىر شەھەر ئىكەن .قوشۇننىڭ ھەممىسىنى ئەۋەتىشنىڭ ھاجىتى يوق
ئىكەن .پەقەت ئىككى  -ئۈچ مىڭ ئادەم بارسىال كۇپايە ئىكەن.
بىراق ،ئۇالر ئۇ يەرگە ھۇجۇم قىلغان چاغدا ،قورقۇنچلۇق ئىش يۈز بەردى .ئاي شەھىرىنىڭ
ئادەملىرى ئۇالرغا ھۇجۇم قىلىپ ،غەلىبىگە ئېرىشتى .ھەم ئىسرائىلالرنى قوغالپ ،ئۇالرنىڭ  32ئادىمىنى
ئۆلتۈرۈۋەتتى.
ئىسرائىلالر بۇ ئەھۋالنى كۆرۈپ ،قورققىنىدىن ساراسىمغا چۈشتى .ئۇالر ئەسلىدە پەرۋەردىگار بىز
بىلەن بىللە ،بىز ھۇجۇمغا ئۇچرىمايمىز دەپ ئويلىغانىدى .بىراق ،ھازىرقى ئەھۋال بولسا ،دەل بۇنىڭ
236

مۇقەددەس كىتابتىن ھېكايە
ئەكسىچە ئىدى .پەرۋەردىگار ئۇالر بىلەن بىللە ئەمەسمۇ؟
يەشۇ بىلەن ئىسرائىلالرنىڭ يېتەكچىلىرىنىڭ كۆڭلى قاتتىق يېرىم بولدى .ئۇالر كىيىملىرىنى
يىرتىپ ،باشلىرىغا قۇم چېچىپ ،پەرۋەردىگارنىڭ ئىبادەت چېدىرىنىڭ ئالدىدا تىزالندى .ئۇالر ئىنتايىن
ئۈمىدسىزلەنگەنىدى .ئۇالر نېمە ئۈچۈن بۇنداق بولىدىغانلىقىنى بىلمەيتتى .ئۇالر تاكى كەچ كىرگىچە
يىغلىدى.
يەشۇ يىغالپ تۇرۇپ ،پەرۋەردىگارغا مۇنداق دېدى:
— پەرۋەردىگار خۇدا! سەن نېمە ئۈچۈن بىزنى ئىيوردان دەرياسىنىڭ بۇ تەرىپىگە ئېلىپ كېلىسەن؟
قانانلىقالر بىزنىڭ مەغلۇپ بولغانلىقىمىزنى ئاڭلىسا ،بىزنى زاڭلىق قىلمامدۇ؟ ئۇالر يەنە بىزگە ھۇجۇم
قىلىپ ،بىزنى پۈتۈنلەي يوقاتمامدۇ؟ پەرۋەردىگار بۇ سېنىڭ نامىڭ ئۈچۈن ئىنتايىن نومۇسلۇق بىر ئىش
ئەمەسمۇ!
پەرۋەردىگار يەشۇغا مۇنداق دېدى:
—

ئورنۇڭدىن تۇرغىن! سەن نېمە ئۈچۈن بۇ يەردە تىزلىنىپ ئولتۇرىسەن؟ ئىسرائىلالر گۇناھ

ئۆتكۈزدى! مەن ئىسرائىلالرنىڭ ھېچقايسىسىنىڭ ئىرىخا شەھىرىدىن ئېلىغان ئولجىنىڭ ئىچىدىكى بىرەر
نەرسىنىمۇ ئۆزىنىڭ قىلىۋالماسلىقىنى بۇيرۇغانىدىم .بىراق ،بەزى كىشىلەر ئېلىشقا بولمايدىغان
نەرسىلەرنى ئالدى .بۇنى ئالغۇچىالر يالغان سۆزلەپ ،ئالغان نەرسىسىنى يوشۇرۇپ قويدى .مەن تاكى
گۇناھكارالرنى جازالىمىغۇچە بۇ خەلققە بەخت ئاتا قىلمايمەن .خەلققە شۇنى ئېيتقىن ،ئۇالر ئۆزلىرىنى
پاكالپ ،ئەتە بىر جايغا يىغىلسۇن.

ئاندىن مەن ئۇالرنىڭ ئىچىدە كىمنىڭ گۇناھكار ئىكەنلىكىنى

كۆرسىتىپ بېرىمەن.
يەشۇ خەلققە پەرۋەردىگارنىڭ بۇيرۇقىنى يەتكۈزدى .ئۇ ۋاقىتتا ،ئوغرىلىق قىلغان كىشىنىڭ يۈرىكى
پوكۇلداپ كەتكەن بولۇشى مۇمكىن .ئۇ نېمە ئۈچۈن يەشۇنىڭ ئالدىغا كېلىپ ،ئۆز گۇناھىنى ئېتىراپ
قىلىپ ،توۋا قىلمايدۇ؟
ئىككىنچى كۈنى ،خەلق بىر جايغا يىغىلدى .پەرۋەردىگار گۇناھكار كىشىنى كۆرسىتىپ بەردى .ئۇ
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يەھۇدا قەبىلىسىدىن ئاقان ئىدى.
ئەمدى ،ئاقاننىڭ گۇناھىنى ئىقرار قىلىشتىن باشقا تالالش يولى يوق ئىدى .ئۇ:
— مەن پەرۋەردىگارغا يەنى ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسىنىڭ ئالدىدا گۇناھ سادىر قىلدىم .مەن
ئولجىنىڭ ئارىسىدىن شىناردا چىققان چىرايلىق بىر تونغا ،ئىككى يۈز شەكەل كۈمۈش ،ئەللىك شەكەل
ئېغىرلىقتىكى ئالتۇن تاختىغا كۆزۈم قىزىرىپ ئۇالرنى ئېلىۋالدىم .بۇ نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى مېنىڭ
كەپەمنىڭ ئىچىدىكى يەرگە كۆمۈپ قويدۇم .كۈمۈشلەر بولسا كىيىمنىڭ ئاستىدا — دېدى.
يەشۇ ئادەم ئەۋەتىپ ئوغرىلىغان نەرسىلەرنى كەلتۈرۈپ ،پەرۋەردىگارنىڭ ئالدىغا قويدى.
بۇ ئادەمنىڭ گۇناھى سەۋەبىدىن خۇدانىڭ غەزىپى بارلىق ئادەملەرنىڭ ئۈستىگە چۈشكەنىدى .ئاقان
ئۆز گۇناھى سەۋەبىدىن قاتتىق جازالىنىشى كېرەك ئىدى.
يەشۇ ئاقانغا مۇنداق دېدى:
— سەن بىزگە ئاپەت ئېلىپ كەلدىڭ .بۈگۈن پەرۋەردىگار ساڭا چوڭ ئاپەت كەلتۈرىدۇ.
ئاندىن كېيىن يەشۇ ئاقان ،ئۇنىڭ ئوغرىلىغان نەرسىلىرىنىڭ ھەممىسىنى ،ئۇنىڭ پەرزەنتلىرى ۋە
بارلىق نەرسىلىرىنى ئاقۇر جىلغىسىغا ئېلىپ كېلىپ ،ئاقاننى تاش ئېتىپ ئۆلتۈرگۈزۈپ ،ئوت بىلەن
ئۇالرنىڭ بارلىق تەئەللۇقاتلىرىنى كۆيدۈرۈۋەتتى .يەشۇ ئۇنىڭ ئۈستىگە نۇرغۇن تاشنى دۈگىلەپ قويۇش
ئارقىلىق ،باشقىالرغا ئاگاھالندۇرۇش بەردى.
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ئاي شەھىرىگە ھۇجۇم قىلىش
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ئىسرائىلالرنىڭ ئارىسىدىكى گۇناھ چىقىرىۋېتىلگەن ئىدى .شۇنىڭ بىلەن ،پەرۋەردىگار خەلققە يەنە
بەخت ئاتا قىلدى .ئۇ يەشۇنى ئاي شەھىرىگە يەنە ھۇجۇم قىلىشنى بۇيرۇدى .بۇ قېتىم ئۇ بارلىق
ئەسكەرلەرنى باشالپ چىقىشى كېرەك ئىدى.
— مەن ئاي شەھىرىنىڭ پادىشاھى بىلەن ئۇنىڭ خەلقىنىڭ ھەممىسىنى سېنىڭ قولۇڭغا تاپشۇرۇپ
بەردىم — ،دېدى پەرۋەردىگار — سىلەر ئىرىخا شەھىرىگە قانداق قىلغان بولساڭالر ،ئاي شەھىرىگىمۇ
شۇنداق قىلىڭالر .سىلەر ئۆزۈڭالر ئۈچۈن ئولجا ئالغان نەرسىلەرنى ساقالپ قويساڭالر بولىدۇ .بۇ
شەھەرنى تاكتىكا بىلەن ئېلىڭالر.
يەشۇ ئوتتۇز مىڭ ئەسكەرنى تالالپ ،كېچىدە ئۇالرنى ئاي شەھىرىگە ھۇجۇم قىلىشقا ئەۋەتتى .ھەم
ئۇالرغا مۇنداق دەپ تاپىلىدى:
— سىلەر شەھەرنىڭ ئەتراپىدا مۆكۈپ تۇرۇپ ،ھۇجۇمغا تەييارلىق قىلىڭالر .ئەتە مەن ۋە باشقا
قوشۇنالرمۇ يېتىپ بارىمىز .مەن شەھەرگە بىۋاسىتە ھۇجۇم قىلغاندەك تۈسكە كىرىۋالىمەن .ئاي
شەھىرىنىڭ ئادەملىرى ئالدىنقى قېتىمدىكىدەك بىزگە ھۇجۇم قىلسا ،بىز قاچىمىز ،ئۇالر قوغاليدۇ.
شۇنداق قىلىپ ،ئۇالر شەھىرىدىن ئايرىلىدۇ .ئۇالر بىزنى تازا قوغالۋاتقاندا ،سىلەر يوشۇرۇنغان
يېرىڭالردىن چىقىپ ،شەھەرگە ھۇجۇم قىلىڭالر .ئاندىن ،شەھەرنى ئوت قويۇپ كۆيدۈرۈۋېتىڭالر.
ھەممە ئىشالر پىالن بويىچە ئېلىپ بېرىلدى .بىرىنچى تۈركۈم قوشۇن ئاي شەھىرىنىڭ ئەتراپىغا
مۆكۈنگەندىن كېيىن ،ئاندىن يەشۇئا قوشۇن باشالپ ئاي شەھىرىگە قاراپ ماڭدى .ئاي شەھىرىنىڭ
پادىشاھى ئاللىقاچان تەييارلىق قىلىپ قويغانىدى .چۈنكى ،ئۇ ئىسرائىلالرنىڭ قوشۇنلىرى يەنە كېلىپ
قالىدۇ ،دەپ ئويلىغان ئىدى .شۇڭا ،ئۇ ئىسرائىلالرنىڭ قوشۇنلىرى يېقىنالپ كەلگەنلىكىنى كۆرگەن
ھامان ،ئۆز قوشۇنلىرىنى باشالپ ،ئۇرۇشقا چىقتى .ئۇالر ئىسرائىلالرنى ئاۋۋالقى قېتىمدىكىدەك ئاسانال
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يېڭىۋالىمىز ،دەپ ئويلىغانىدى.
راستتىنال شۇنداق بولدى .ئىسرائىلالر ئاي شەھىرىنىڭ قوشۇنلىرىنىڭ ئالدىدا ئۆلەر -تىرىلىشىگە
قارىماي قاچتى .ئاي شەھىرىنىڭ ئادەملىرى بەك خۇشال بولۇپ كەتتى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر شەھەردىكى
بارلىق ئادەملەرنى چاقىرىپ ئىسرائىلالرنىڭ ئارقىسىدىن قوغلىدى .ئۇالر ئالدىراشچىلىقتا شەھەردىن
چىقىپ ،دەرۋازىنىمۇ تاقىمىغان ئىدى .قاراشقا ئادەم يوقتەكال ئىدى.
شەھەرنىڭ ئارقىسىدا مۆكۈنۈپ تۇرغانالر مانا مۇشۇنداق بولۇشىنى كۈتۈپ تۇرغانىدى .ئۇالر
قوراللىرىنى ئېگىز كۆتۈرۈشكەن ھالدا شەھەرگە ھۇجۇم قىلدى .ئاي شەھىرىنىڭ ئادەملىرى بولسا يەشۇ
بىلەن ئۇنىڭ ئادەملىرىنى قوغالۋاتاتتى .قالغان ئىسرائىلالر بولسا ئۇالرنىڭ شەھىرىنى ئىشغال قىلىۋالدى.
ئۇالر ۋەزىپىنى ناھايىتى تېزال تۈگىتىپ ،شەھەرنى كۆيدۈرۈۋەتتى.
ئاي شەھىرىنىڭ ئادەملىرى شەھەردىن كۆتۈرۈلگەن قويۇق ئىس-تۈتەكنى ۋە ئوت يالقۇنىنى كۆرۈپ،
قوغالشتىن توختىدى .ئۇالر نېمە ئىش يۈز بەرگەنلىكىنى چۈشەنگەنىدى .ئۇالر ئىسرائىلالرنىڭ ھېلى-
مىكرىگە ئالدىنىپ كەتكەنىدى .شۇنداق قىلىپ ئاي شەھىرى قولدىن كەتكەن ئىدى.
يەشۇمۇ ئىس -تۈتەك بىلەن ئوت يالقۇنىنى كۆرۈپ ،شەھەرگە ھۇجۇم

قىلىشنىڭ ئۇتۇقلۇق

بولغانلىقىنى بىلدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ ئارقىغا يېنىپ ئۆزلىرىنى قوغالۋاتقان دۈشمەن قوشۇنىغا ھۇجۇم
قىلدى .ئەمدى ،دۈشمەن قوشۇنىغا قېچىش نۆۋىتى كەلگەن ئىدى .ئىسرائىلالرنىڭ مۆكۈندۈرۈلگەن
قوشۇنلىرى ئاي شەھىرىدىن چىقىپ كەلدى .ئاي شەھىرىنىڭ ئادەملىرى ئالدى ۋە ئارقا تەرەپتىن
ھۇجۇمغا ئۇچراپ ،پۈتۈنلەي مەغلۇپ بولۇپ ،ئاي شەھىرىنىڭ پادىشاھىدىن باشقا ھېچكىم قالمىغانىدى.
ئاي شەھىرىنىڭ پادىشاھى تىرىك ھالدا يەشۇنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كېلىندى .يەشۇ ئىسرائىلالرنىڭ
خۇداسىنى مەغلۇپ قىلىمەن دەپ پو ئاتقان بۇ پادىشاھنى دەرەخكە ئېسىپ قويدى.
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قانان رايونىدىكى باشقا پادىشاھالر ئاي شەھىرىنىڭ ئىشغال قىلىنغانلىق ئەھۋالىدىن خەۋەر
تاپقاندا ،قاتتىق قورقۇپ كەتتى .بىراق ،ئۇالرنىڭ ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسىغا تەسلىم بولغۇسى يوق
بولۇپ ،ئۇالر ئىسرائىلالرنىڭ باشقا شەھەرلەرنى ئىگىلىشىنى بارلىق كۈچى بىلەن توسماقچى بولدى .ئۇالر
بىرلىشىپ تۇرۇپ ،ئۆزلىرىنىڭ شەھەرلىرىنى قوغدىماقچى ئىدى .ئۇالر بىرلەشسەكال ،ئىسرائىلالردىن
كۈچلۈك بولۇپ ،ئۇالرنى چېكىندۈرەلەيمىز دەپ ئويالشتى.
بىراق ،بىر پادىشاھ ئىسرائىلالرنىڭ ھەقىقەتەن يامانلىقىنى بىلەتتى .ئۇ مەيلى ئۆزلىرىنىڭ
قوشۇنلىرى ھەرقانچە چوڭ بولسۇن ،بەرىبىر ئۇالر تەرىپىدىن مەغلۇپ قىلىنىدىغانلىقىنى ھېس قىلدى.
بىراق ،ئۇ ئەينى ۋاقىتتىكى راھابقا ئوخشاش ئۇالرنى ئېتىراپ قىلىشنى ۋە ئۇالرغا تەسلىم بولۇشنى
ئويلىمىدى .ئەكسىچە ھېلى -مىكىر بىلەن يەشۇ ۋە ئىسرائىلالرنى ئالداشنى ئويلىدى.
بىر كۈنى ،بىر توپ ئادەم ئېشەك مىنىپ ئىسرائىلالرنىڭ چېدىرى بار يەرگە كەلدى .ئۇالر قارىماققا
ئىنتايىن ئۇزۇن يول ماڭغاندەك ،بەكال ھارغىن كۆرۈنەتتى .كىيىمى ھەم مەينەت ھەم يىرتىق ئىدى.
ئۇالرنىڭ پۇتلىرىغا كىيگەن ئاياغلىرىمۇ تېشىلىپ كەتكەنىدى .ئۇالرنىڭ ھاراق تۇلۇملىرى يىرتىلىپ،
يامالغان ،ئېلىۋالغان يېمەكلىكى قېتىپ ،كۆكۈرۈپ قالغانىدى.
ئىسرائىلالر ھەيرانلىق بىلەن ئۇالرغا قاراپ:
—

سىلەر كىم بولىسىلەر؟ — دەپ ھەيرانلىق بىلەن سورىدى ئۇالردىن.

—

بىز ئىنتايىن يىراق جايدىن كەلگەن — ،دېيىشتى ئۇالر — بىزنىڭ سىلەر بىلەن ئەھدە

تۈزگىمىز بار.
—

بولىدۇ — دېدى ئىسرائىلالر — بىراق ،بىز سىلەرنىڭ راست گەپ قىلغانلىقىڭالرنى قانداق

بىلىمىز .بەلكىم ،سىلەر بىز بىلەن يېقىن تۇرامسىلە ر تېخى؟ ئەگەر شۇنداق بولۇپ قالسا ،بىز سىلەر بىلەن
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ئەھدە تۈزەلمەيمىز.
شۇ گەپ بولۇۋاتقاندا ،يەشۇ ئۇالرنىڭ يېنىغا كەلدى .بۇ ناتونۇش كىشىلەر يەشۇنى كۆرۈپال ئەدەپ
بىلەن ئۇنىڭ بىلەن ساالمالشتى .ھەمدە:
— بىز سىزنىڭ چاكارلىرىڭىز — دېدى.
ئۇالر يەشۇئاغا ئۆزلىرىنىڭ ناھايىتى يىراق جايدىن كەلگەنلىكىنى ئېيتىپ ،مۇنداق دېدى:
— بىز سىلەرنىڭ خۇدايىڭالر توغرىسىدا ھەم يەنە ئۇنىڭ مىسىر ۋە چۆللۈكتە سىلەر ئۈچۈن قىلىپ
بەرگەن بارلىق ئىشلىرىنى ئاڭلىغان .بىزنى بىزنىڭ خەلقىمىز سىلەر بىلەن ئەھدە تۈزۈشكە ئەۋەتتى .سىز
بىزنىڭ يىراقتىن كەلگەنلىكىمىزگە ئىشەنمەمسىز؟ بىزنىڭ كىيىم ۋە ئاياغلىرىمىزغا قاراڭ .بىز يۇرتىمىزدىن
يېڭى چىققان ۋاقىتتا بۇ كىيىملەر يېڭى ئىدى .بىزنىڭ يىرتىلىپ يامالغان تۇلۇملىرىمىزغا قاراڭ .بىز يېڭى
چىققان ۋاقتىمىزدا بۇالرمۇ يېڭى ئىدى .بىزنىڭ ئېلىۋالغان نانلىرىمىزغا قاراڭ ،بىزگە ئىشىنىڭالر ،بىز
ھەقىقەتەن يىراقتىن كەلدۇق.
ئۇالرنىڭ دېگەنلىرى خۇددى راستتەكال ئىدى .يەشۇ بىلەن باشقا ئىسرائىلالر ئۇالرنىڭ يالغان گەپ
قىلىۋاتقانلىقىغا سەپ سالمىدى .ئۇالر ھەم پەرۋەردىگاردىن سورىماستىن ،ئۆزلىرى قارار چىقاردى .يەشۇ
ئۇالر بىلەن ئەھدە تۈزدى .ئۇالرنى ھايات قالدۇرۇشقا ۋەدە بەردى.
بۇ ۋاقىتتا ،گىبېئونلىقالر بەك خۇشال بولۇپ كەتكەنىدى .ئۇالر بىخەتەر بولىدىغان بولدى! ئۇالرنىڭ
ھېلى -مىكىرلىرى ئەمەلگە ئاشتى.
بىر قانچە كۈندىن كېيىن ،ئىسرائىلالر بەكال ھەيران قالدى .ئۇالر گىبېئون شەھىرىگە ھۇجۇم
قىلغى لى كەلگەندە ،بىرسى ئۇالرغا ئۇالرنىڭ ئاللىقاچان گىبېئونلىقالر بىلەن ئاللىقاچان ئەھدە
تۈزگەنلىكىنى ئېيتتى .ئەمدى ئۇالر نېمىمۇ قىاللىسۇن؟ ئۇالر ئەھدىگە ۋاپا قىلماي ،ئۇالرنى ئۆلتۈرۈشى
كېرەكمۇ؟ يەشۇ ئاللىقاچان پەرۋەردىگارنىڭ نامى بىلەن ئۇالرنى ئۆلتۈرمەيدىغانلىقى توغرىسىدا قەسەم
ئىچكەنىدى.
تەبىئىيكى ،ئىسرائىلالرنىڭ ئۇالرنىڭ رەھبەرلىرىگە بەكال ئاچچىقى كەلدى .شۇنداقتىمۇ ئىسرائىلالر
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ۋە يەشۇ ئۆزلىرىنىڭ تۈزگەن ئەھدىسىدە تۇرمىسا بولمايدىغانلىقىنى بىلەتتى .ئۇالر ئالدانغانىدى .بۇ
ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ خاتالىقى ئىدى .چۈنكى  ،ئۇالر بۇ ئىشنى قارار قىلىشتا پەرۋەردىگاردىن ياردەم
تەلەپ قىلمىغان ئىدى.
شۇنىڭ بىلەن ،يەشۇ:
— سىلەر بىزنى ئالداپسىلەر .سىلەر جازالىنىشىڭالر كېرەك .بىز ئۆزىمىز بەرگەن قەسەمدە چىڭ
تۇرىمىز .سىلەرنى ئۆلتۈرمەيمىز ،بىراق ،ھازىردىن باشالپ ،سىلەر بىزنىڭ چاكىرىمىز .سىلەر بىزنىڭ
خۇدايىمىزنىڭ خەلقى ئۈچۈن ئوتۇن كەسلەپ ،سۇ توشۇپ بېرىسىلەر — ،دېدى.
گىبېئونالر بۇ خىزمەتكە رازى بولدى.
— بىز سىلەرنىڭ خۇدايىڭالرنىڭ مۇساغا ئاللىقاچان بۇ يەرنى بېرىشنى ۋەدە قىلغانلىقىنى بىلىمىز.
بىزنىڭ سىلەرنى ئالدىشىمىز ،ھاياتىمىزدىن ئايرىلىپ قېلىشتىن قورققانلىقىمىزدىن بولدى .سىلەر
قانداق قىلساڭالر ياخشى بولسا ،شۇنداق قىلىڭالر — ،دېدى ئۇالر.
شۇنداق قىلىپ ،گىبېئونالر ئىسرائىلالرنىڭ قۇلى بولدى.

گىبېئونلىقالرنىڭ ياردەمگە ئېرىشىشى
«يەشۇ» - 12باب
باشقا خانلىقالر گىبېئوننىڭ پادىشاھىنىڭ قىلغان ئىشلىرىنى ئاڭالپ ،بەكال خاپا بولدى .گىبېئون
شەھىرى بولسا چوڭ شەھەر .ئىسرائىلالر ئۈچۈن پايدىلىق ئىدى .شۇنىڭ بىلەن ،باشقا خانلىقالر
گىبېئونلىقالردىن ئۆچ ئېلىشنى ئويلىدى .بەش پادىشاھلىق بىرلىكتە قوشۇن چىقىرىپ ،گىبېئونغا قاراپ
ماڭدى .گىبېئون دەرھال يەشۇغا ئادەم ئەۋەتىپ:
— دەرھال كېلىپ ،بىزگە ياردەم بېرىڭالر .باشقا پادىشاھلىقالر بىزگە ھۇجۇم قىلغىلى كەلدى— ،
دېدى.
يەشۇ بۇ مەكتۇپنى تاپشۇرۇپ ئالغاندىن كېيىن ،قوشۇنلىرىنى باشالپ ،گىبېئون شەھىرىگە قاراپ
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ماڭدى .ئۇالر بىر كۈن يول مېڭىپ ،گىبېئونگە يېتىپ كەلدى .ئاندىن يەشۇ دۈشمەنگە ھۇجۇم قىلىپ،
ئۇالرنى يەڭدى .پەرۋەردىگار ئىسرائىلالرنىڭ ئۇرۇش قىلىشىغا ياردەم بېرىپ ،دۈشمەننى ئاالقزەدە
قىلىۋەتتى .ئۇالرنىڭ پادىشاھلىرى قېچىپ كەتتى .بىراق پەرۋەردىگار ئۇالرنى ئۇنداق ئاسان قويۇپ
بەرمىدى .ئۇ ئاسماندىن چوڭ مۆلدۈر چۈشۈرۈپ ،ئۇالرنىڭ ئۈستى باشلىرىغا ياغدۇردى .مۆلدۈر بىلەن
ئۆلگەنلەرنىڭ سانى ئىسرائىلالرنىڭ قولىدا ئۆلگەندىن كۆپ ئىدى.
يەشۇ قارىسا ،كەچ كىرىپ كېلىۋاتاتتى .بىراق ،ئۇالر دۈشمەننى تېخى ئۆلتۈرۈپ تۈگىتەلمىگەن
ئىدى .ئەگەر كۈن ئازراق ئۇزۇن بولۇپ قالغان بولسا ،ئۇالرنىڭ دۈشمەننى پۈتۈنلەي مەغلۇپ قىلىدىغان
ۋاقتى يېتەرلىك بولغان بوالتتى .يەشۇ خۇداغا مۇنداق دېدى:
— كۈن چۈشۈپ كەتمىگىن ،ئاي توختاپ تۇرغىن .بىز غەلىبە قىلىپ بولغىچە كۈندۈز بولىۋەرسۇن!
پەرۋەردىگار يەشۇنىڭ بۇ دۇئاسىنى ئاڭالپ ،ئۇنىڭ دېگىنى بويىچە قىلدى .قۇياش توختاپ،
كۈندۈز ئۇزىراپ كەتتى .ئۇرۇش ئاياغالشقاندا ،ئاندىن كەچ كىردى .پەرۋەردىگار ھېچقاچان بۇنداق
دۇئانى ئاڭالپ باققان ئەمەس.
يەشۇ يەنىال دۈشمەننى قوغالۋاتاتتى .بىرسى كېلىپ ئۇنىڭغا دۈشمەن تەرەپنىڭ بەش
پادىشاھلىرىنىڭ تاغ ئۆڭكۈرىگە كىرىۋالغانلىقىنى مەلۇم قىلدى .ئۇ ۋاقىتتا ،يەشۇنىڭ ئۇالرنى تۇتۇشقا
ۋاقتى قالمىغانىدى .شۇنىڭ بىلەن مۇنداق بۇيرۇق بەردى:
— بىرقانچە چوڭ تاش ئېلىپ كېلىپ ،ئۆڭكۈرنىڭ ئاغزىنى ئېتىپ قويۇڭالر .سىلەر ئۇ يەردە
تۇرماي ،دۈشمەننى دەرھال قوغالڭالر .ئۇالر شەھەرگە قېچىپ كىرىۋالمىسۇن.
يەشۇ ۋە ئۇنىڭ ئادەملىرى دۈشمەننى مەغلۇپ قىلغاندىن كېيىن ،ھېلىقى تاغنىڭ ئۆڭكۈرىنى ئاچتى.
ئادەم كىرگۈزۈپ بەش پادىشاھنى يەشۇنىڭ ئالدىغا ئېلىپ چىقتى .ئاندىن يەشۇ بۇيرۇق چۈشۈرۈپ ،بۇ
پادىشاھالرنى ئۆلتۈرۈۋەتتى.
— سىلەر قورقماڭالر ھەم تەمتىرەپ كەتمەڭالر .يۈرەكلىك بولۇڭالر — ،دېدى يەشۇ ئىسرائىلالرغا
— بۇ پەرۋەردىگار خۇدانىڭ ئىرادىسى .پەرۋەردىگار سىلەرنىڭ بارلىق دۈشمەنلىرىڭالرغا مانا مۇشۇنداق
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قىلىدۇ .چۈنكى ،ئۇالر پەرۋەردىگارنىڭ دۈشمەنلىرىدۇر.
ھەقىقەتەن ،پەرۋەردىگار ئۆزى بىلەن قارشىالشقان بارلىق ئادەملەرگە شۇنداق قىلدى.
پەرۋەردىگارغا ئىشىنىپ ،ئۇنىڭدىن ئەيمەنگەن ئادەم نېمە دېگەن بەختلىك-ھە! ئۇالر پەرۋەردىگارنىڭ
دۈشمىنى ئەمەس ،ئەكسىچە ئۇنىڭ خەلقى بولىدۇ .ئۇالر بەختلىك ئىنسانالردۇر .چۈنكى ،ئۇالر
پەرۋەردىگارنىڭ قۇتقۇزۇشىغا ئېرىشكەن بولىدۇ.

شەكەمدىكى ئەھدە
«يەشۇ» - 52باب« ،ھاكىمالر» - 1باب12- 1 :5 ،
يەش ۇ ئىسرائىلالرنى باشالپ قانان زېمىنىغا كىرگەندىن كېيىن ،پەرۋەردىگار ھەر بىر قەبىلىنىڭ
يېرى بولۇشى ئۈچۈن ،يەر -زېمىننى ئون ئىككى قەبىلىگە بۆلۈپ بېرىشنى بۇيرۇدى.
يەشۇ ياشىنىپ قالغانىدى .ئۇ ئىسرائىلالرنىڭ ئاقساقاللىرى ،قەبىلە باشلىقلىرى ،سوراقچىلىرىنى
شەكەمگە يىغدى .يەشۇ ئۇالرغا پەرۋەردىگارنىڭ ئۇالر ئۈچۈن قىلىپ بەرگەن ئىشلىرىنى ئۇنتۇپ
قالماسلىقنى ،داۋاملىق پەرۋەردىگاردىن ئەيمىنىپ ،ئۇنىڭغا بويسۇنغان قەلب بىلەن ئۇنىڭ ئۈچۈن
خىزمەت قىلىشنى تاپىلىدى .ئەگەر ئۇالر بۇنى قەلبىدە چىڭ ساقلىسا ،پەرۋەردىگارنىڭ ئۇالرغا بەخت
ئاتا قىلىدىغانلىقىنى ،ئۇالرنىڭ دۈشمەنلىرىنىڭ ئۇالرغا زىيانكەشلىك قىاللمايدىغانلىقىنى ،ئەگەر ئۇالر
پەرۋەردىگارنىڭ ئۇالر ئۈچۈن قىلىپ بەرگەن ئىشلىرىنى ئۇنتۇپ قېلىپ ،ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈپ ،بۇتالرغا
چوقۇنسا ،پەرۋەردىگارنىڭ ئۇالرنى جازااليدىغانلىقىنى ،ئۇالرنىڭ دۈشمەنلىرىنىڭ ئۇالرنىڭ بېسىپ
زۇلۇم سېلىشىغا قويۇپ بېرىدىغانلىقىنى ئەسكەرتتى.
خەلق ئۇنىڭغا جاۋاب بېرىپ:
— بىز پەرۋەردىگارىمىز بولغان خۇداغا خىزمەت قىلىمىز ھەم ئۇنىڭغىال ئىبادەت قىلىمىز — دېدى.
شۇنىڭ بىلەن ،يەشۇ خەلق بىلەن ئەھدە تۈزۈپ ،بۇ سۆزلەرنى تەۋراتقا كىرگۈزۈپ قويدى .ھەم ئۇالر
دەرەخنىڭ ئاستىغا بىر تاش تىكلەپ ،گۇۋاھلىق بەردى .يەشۇ ئۆلۈپ كەتكەندىن كېيىن ،يەشۇنى
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تونۇيدىغان پېشقەدەم كىشىلەر ئۈزلۈكسىز خۇداغا ئىبادەت قىلىپ ياشىدى .بىراق ،ياشالر خۇدانىڭ
سۆزىگە ئەمەل قىلماي ،خۇدانىڭ ئۇالر ئۈچۈن قىلىپ بەرگەن بارلىق ئىشلىرىنى ئەستىن چىقىرىپ
قويۇشقا باشلىدى .پەرۋەردىگار ئۇالرغا قانانلىقالرنى قوغالپ چىقىرىشنى ئېيتسا ،ئۇالر بۇ مۇھىم
مەسىلىدە ،پەرۋەردىگارنىڭ بۇيرۇقىغا خىالپلىق قىلدى .يەھۇدا قەبىلىسى ئىلگىرى

نۇرغۇن قېتىم

سىناپ بېقىپ ،ئۇزۇن قالماي بەل قويۇۋەتتى .ئىسرائى لالرنىڭ باشقا قەبىلىرى بولسا ئازراقمۇ سىناپ
باقمىدى.
شۇنىڭ بىلەن ،پەرۋەردىگار ئىسرائىلالرغا:
— سىلەر مېنىڭ سۆزۈمنى ئاڭلىمىدىڭالر .سىلەر ئۆزۈڭالرنىڭ قىلغان ئەھدىسىگە خىالپلىق
قىلدىڭالر .شۇنىڭ ئۈچۈن ،مەنمۇ قانانلىقالرنى قوغالپ چىقارمايمەن ،ئۇالر سىلەرنى ئېزىدۇ — ،دېدى.
بۇ ۋاقىتتا ئىسرائىلالر پەرۋەردىگارغا بويسۇنماسلىقنىڭ قانچىلىك قورقۇنچلۇق ئىش ئىكەنلىكىنى تونۇپ
يەتكەنىدى.

ھاكىمالر
«ھاكىمالر» 53 - 11 :5
ئۇزۇن ئۆتمەي ،خۇدانىڭ سۆزىنىڭ راست ئىكەنلىكىنى ئىسپاتالندى .ئىنتايىن قىسقا ۋاقىتتىن
كېيىنال ،ئىسرائىلالر قانانلىقالرنىڭ ئېزىقتۇرۇشى بىلەن توغرا يولدىن چەتنىدى .ئىسرائىلالر ئەمدى
ئۇالرنى ئۆزلىرىنىڭ دۈشمىنى قاتارىدا كۆرمەستىن ،قانانلىقالر بىلەن دوستلىشىپ ،ئۇالر بىلەن
نىكاھالندى .ئىسرائىلالر ھەتتا قانانلىقالرنىڭ بۇتقا چوقۇنىدىغان ئىشلىرىنىمۇ ئۆگىنىۋالدى .ئۇالر يات
مىللەتلەرنىڭ خۇداسىغا ئېتىقاد قىلدى .ھەتتا ،بائالغا دۇئا قىلدى .بۇ نېمە دېگەن رەزىللىك-ھە!
مانا ئەمدى يەشۇنىڭ ئېيتقان ۋەھىيلىرى ئەمەلگە ئېشىۋاتاتتى .خۇدا دۈشمەننىڭ ئۇالرنى خالىغانچە
ئېزىشىگە ۋە بۇلىشىغا يول قويدى .بۇ ۋاقىتتا ،بوت ئۇالرغا ياردەم بېرەلىدىمۇ؟ بائال ئۇالر قۇتقۇزالىدىمۇ؟
ئەلۋەتتە ،بۇ مۇمكىن ئەمەس .مەيلى خەلق قانچىلىق نالە قىلسۇن ،بۇت ئۇالرغا ياردەم بېرەلمەيدۇ.
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ئۈمىدسىزلىك ئىچىدە ،ئىسرائىلالر ئۆزلىرىنىڭ خۇداسىنى ئېسىگە ئالدى ھەم ئۇنىڭغا دۇئا قىلىشقا
باشلىدى.
خەلقنى بۇ ھالغا چۈشۈرۈپ قويغان ئەلۋەتتە پەرۋەردىگار ئەمەس .شۇنداقتىمۇ پەرۋەردىگارنىڭ
ئۇالرنى تاشلىۋەتمەسلىكىنىڭ ئۆزى بىر مۆجىزە ئىدى .پەرۋەردىگار ئۇالر بىلەن تۈزگەن ئەھدىسىنى
ئۇنتۇپ قالغىنى يوق .ئۇ ئۇالرنى جازالىدى .پەرۋەردىگار گەرچە ئۇالرنى جازالىسىمۇ ،يەنىال ئۇالرغا
رەھىمدىل ،يەنىال ئۇالرغا مېھىر-مۇھەببەت كۆرسىتىپ تۇردى .شۇنداق قىلىپ ،ئۇ ئىسرائىلالرنى ئۆزىنىڭ
ئالدىغا ئېلىپ كېلىپ ،ئۇالرنىڭ دۇئاسىنى ئاڭلىدى.
پەرۋەردىگار ئىسرائىلالرنىڭ مەلۇم بىر جايىدىن مەلۇم بىر ئادەمنى چاقىرىپ ،ئۇالرنى ئىسرائىلالرنىڭ
يېتەكچىسى قىلىپ تەيىنلەپ ،ئۇالرنى ئىسرائىلالرنى بوزەك قىلغان دۈشمەن ئۈستىدىن غالىب كەلتۈرۈپ،
ئىسرائىلالرغا ياردەم بەردى .مانا مۇشۇنداق خۇدا تەرىپىدىن تالالنغان ئادەملەر تارىختا ھاكىمالر دەپ
ئاتالدى.

دەبۇراھ بىلەن باراق
«ھاكىمالر»  - 2ۋە  - 2باب
پەرۋەردىگار خۇدا ئىسرائىلالرغا

ئەھۇدنى تەقدىم قى لىپ،

ئۇالرنى مۇئابلىقالرنىڭ قولىدىن

قۇتقۇزۇپ چىقتى .بىراق ،ئەھۇد ئۆلۈپ كەتكەندىن كېيىن بولسا ،ئىسرائىلالر يەنە بىر قېتىم خۇدادىن
يۈز ئۆرىدى .ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ قانداق ئازابالرنى تارتقانلىقىنى ،خۇداغا قانداق يېلىنىپ نىدا
قىلغانلىقىنى ،ئاندىن خۇدانىڭ قانداق قىلىپ ئەھۇدنى تۇرغۇزۇپ ،ئۇالرنى قۇتقۇزۇپ چىققانلىقىنى
ئۇنتۇپ قالغانىدى .ئۇالر يەنە بىر قېتىم خۇددى خۇدا يوقتەكال بۇتالرغا چوقۇندى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالرغا
خۇدانىڭ جازاسى يەنە كەلدى.
بۇ ۋاقىتتا ،خۇدا ئۇالرنى قانانلىقالرنىڭ پادىشاھى بولغان يابىننىڭ قولىغا تاشالپ بەردى .بۇ چاغدا
ئىسرائىلالر قانداق قىلىشنى بىلمەي قالدى .يابىننىڭ قوشۇنىنىڭ سەردارىنىڭ ئىسمى سېسىرا بولۇپ،
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ئۇ ئۇرۇش قىلىشقا بەك ماھىر ئىدى .يابىننىڭ چوڭ بىر قوشۇنىنىڭ توققۇز يۈز جەڭ ھارۋىسى بار ئىدى.
ئىسرائىلالرنىڭ قولىدىچۇ؟ ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئۇلۇغ خۇداسى بارلىقىنى ئۇنتۇپ قالغانىدى .بۇ زۇلۇم
يىگىرمە يىل داۋامالشتى .بۇ يىگىرمە يىل ئىچىدە ئۇالر ئۈزلۈكسىز قورقۇنچ ئىچىدە ياشاپ كەلدى.
كىيىدىغانغا كىيىم ،يەيدىغانغا تاماق يوق ئىدى .ئاچارچىلىق ۋە يالىڭاچلىقتا

ياشايتتى.

مانا

مۇشۇنداق ئېغىر كۈلپەت ئىچىدە ،ئۇال ر ئۆزلىرىنىڭ پەرۋەردىگارىنىڭ بارلىقىنى ،ئۇنىڭ بىلەن بۇرۇن
ئەھدە تۈزگەنلىكىنى ئەسلىدى.
شۇنىڭ بىلەن ئىسرائىلالر پەرۋەردىگارغا نالە قىلىشقا باشلىدى .پەرۋەردىگار ئۇالرنىڭ دۇئاسىنى
يەنە بىر قېتىم ئاڭلىدى .بىراق ،ئەينى ۋاقىتتىكى ئەھۋال ئىنتايىن قورقۇنچلۇق ئىدى .بىرمۇ ئادەم ئۇالرغا
ھاكىم بولۇشنى خالىمايتتى .مانا مۇشۇنداق شارائىتتا دەبۇراھ ئىسىملىك بىر ئايال مەيدانغا چىقتى .ئۇ
ئەينى ۋاقىتتىكى ئايال پەيغەمبەر بولۇپ ،خۇدا دەبۇراھنى ئىشلىتىپ ،ئۆزىنىڭ سۆزىنى ئۇالرغا
يەتكۈزگۈزدى .ئۇ ھەم باشقىالرنىڭ دەۋالىرىنى بىر تەرەپ قىالتتى .ئۇ ئۇ ئەفرائىم تاغلىقىدىكى راماھ
بىلەن بەيت-ئەلنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى «دەبوراھنىڭ خورما دەرىخى» نىڭ تۈۋىدە ئولتۇراتتى .بارلىق
ئىسرائىلالر ئۇنىڭ يېنىغا دەۋالىرىنى بىر تەرەپ قىلغىلى كېلەتتى .دەبوراھ ئۇالرغا ياردەم بېرەتتى.
پەرۋەردىگار ئۇنى ئىشلىتىپ ،خەلقنى ئازاد قىلماقچى بولدى .پەرۋەردىگار دۈشمەننى يوقۇتۇش ئۈچۈن
قانداق قىلىش كېرەكلىكىنى ئۇنىڭغا ئېيتىپ بېرەتتى.
بىر كۈنى دەبۇراھ ئادەم ئەۋەتىپ ،ئابىنوئامنىڭ ئوغلى باراقنى چاقىرتىپ كېلىشنى بۇيرۇدى .باراق
نافتالى يۇرتىدىكى قەدەشتە تۇراتتى .ئۇ خەۋەرنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ،دەبۇراھنىڭ يېنىغا يېتىپ
كەلدى .ئۇ كەلگەندىن كېيىن ،دەبۇراھ ئۇنىڭغا مۇنداق دېدى:
—

ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسى بولغان پەرۋەردىگار ساڭا مۇنداق دەيدۇ« :سەن بېرىپ نافتالىالر

قەبىلىسى ھەم زەبۇلون قەبىلىسىدىن ئون مىڭ ئادەمنى ئۆزۈڭ بىلەن بىللە ئېلىپ تابور تېغىغا چىققىن».
باراق نېمە ئۈچۈن تابۇر تېغىغا چىقىشى كېرەك؟ دەبۇراھ ئۇنىڭغا يەنە داۋاملىق چۈشەندۈرۈپ،
مۇنداق دەيدۇ:
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— پەرۋەردىگار خۇدا ساڭا دەيدۇكى « :مەن يابىننىڭ سەردارى بولغان سېسىرانى ،ئۇنىڭ قوشۇنى
ۋە جەڭ ھارۋىلىرىنى ئۇ يەرگە باشالپ بارىمەن .ھەمدە ئۇالرنى سېنىڭ قولۇڭغا تاپشۇرۇپ بېرىمەن .سەن
غەلىبە قىلىسەن».
بۇ كىشىنى خۇشال قىلىدىغان نېمە دېگەن ياخشى خەۋەر-ھە! پەرۋەردىگار ئۆزىنىڭ خەلقىگە يەنە
بىر قېتىم ياردەم بەرمەكچى ئىكەن ئەمەسمۇ؟ خۇدانىڭ باراقنى سېسىراغا ھۇجۇم قىلىشنى چاقىرىشى،
بۇ باراق ئۈچۈن ئىنتايىن شەرەپلىك بولغان بىر ئىش ئىدى.
پەرۋەردىگار خۇدا ئالىقاچان غەلىبە ئىسرائىلالرنىڭ دەپ جاكارالۋاتاتتى .باراق بۇنىڭ ئۈچۈن
ئىنتايىن خۇشال بولۇشى ۋە شۈكرى ئېيتىشى كېرەك ئىدى .ئەپسۇسكى ،باراق يا خۇشال بولمايدۇ ،يا
شۈكرى ئېيتمايدۇ .ئەكسىچە ھەيران بولۇپ ،تەمتىرەپ قالىدۇ .گەرچە پەرۋەردىگار ئۇنىڭ چوقۇم غەلىبە
قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان بولسىمۇ ،لېكىن ئۇ يەنىال ئۇ يەرگە بېرىشقا جۈرئەت قىاللمايدۇ .باراق بېشىنى
چايقاپ تۇرۇپ:
—

ياق ،مەن بارمايمەن — دەپ جاۋاب بېرىدۇ .ئۇ خۇدانىڭ قانچىلىك كۈچ  -قۇدرەتكە ئىگە

بولغان خۇدا ئىكەنلىكىنى ئۇنتۇپ قالغانىدى .قورقۇنچ ئۇنىڭ خۇداغا بويسۇنۇشىغا توسالغۇ بولۇۋاتاتتى.
شۇنىڭ بىلەن ئۇ دەبۇرەھقا:
— سەن مەن بىلەن بىللە بارساڭ ،ئاندىن بارىمەن — ،دەيدۇ.
ئەگەر بىز خۇدادىن ئايرىلىپ

قالساق ،بىزمۇ مانا مۇشۇنداق بولۇپ قالىمىز .يەنى قورقۇنچ،

قارشىلىش ىش ،خۇدانىڭ ۋەدىسىگە ئىشەنمەسلىك بىزنى چىرمىۋالىدۇ .دەبۇراھ سەمىمىيلىك بىلەن
ئۇنىڭغا مۇنداق دەيدۇ:
— قورقمىغىن ،مەن سەن بىلەن بىللە بارىمەن .بىراق ،سەن دۈشمەننى يەڭگەنلىك
شان-شەرىپىگە ئېرىشەلمەيسەن .پەرۋەردىگار سېسىرانى بىر ئايالنىڭ قولىغا تاپشۇرۇپ بېرىدۇ.
دەبۇراھ تەييارلىق قىلىپ بولغاندىن كېيىن ،باراق بىلەن نافتالىغا بارىدۇ .ئۇالر ئۇ يەردە نافتالى
قەبىلىسى بىلەن زەبۇلۇن قەبىلىسىدىن ئادەم توپاليدۇ .ناھايىتى تېزال ئون مىڭ ئادەم توپلىنىدۇ.
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دەبۇراھ بىلەن باراق بۇ قوشۇننى باشالپ ،تابۇر تېغىغا يەنى پەرۋەردىگار خۇدا بۇيرۇغان تاغقا چىقىپ،
ئۇ جايدا چېدىر تىكىپ تەييار بولىدۇ.
سېسىرا باراقنىڭ قوشۇن توپالپ تابۇر تېغىغا كەلگەنلىكىنى بىلىپ ،ئۆزىنىڭ قوشۇنلىرىنى ۋە جەڭ
ھارۋىلىرىنى باشالپ ،تاغ قاپتىلىغا ،كىشۇن ئېقىنىنىڭ بويىغا توپلىنىدۇ .سېسىرا ئۇ يەردە تۇرۇپ،
ئىسرائىلالرنىڭ تاغدىن چۈشۈشىنى سەۋرچانلىق بىلەن كۈتىدۇ .ئۇ ئۆزىنى مەن چوقۇم غەلىبە قىلىمەن،
دەپ ئىشىنەتتى .سېسىرا ئىسرائىلالرنىڭ بىر خۇداسىنىڭ بارلىقىنى ،بۇ خۇدانىڭ ئۆزى بىلەن
قارشىالشقان ھەرقانداق كۈچ بىلەن ئېلىشىدىغانلىقىنى ئۇنتۇپ قالغانتى .ئىسرائىلالر سېسىراغا ھۇجۇم
قىاللماسمۇ؟ دەبۇراھنىڭ باراققا دېگەن مۇنۇ سۆزىگە قۇالق سېلىڭ.
—

ئورنۇڭدىن تۇرغىن ،بۈگۈن پەرۋەردىگار خۇدا سېسىرانى قولۇڭغا تاپشۇرۇپ بېرىدىغان كۈن.

باراق سېسىرا ۋە ئۇنىڭ توققۇز يۈز جەڭ ھارۋىسىدىن يەنە قورقىۋاتامدىغاندۇ؟ ئەجەبا دەبۇراھ ئۇالر
بىلەن بىللە ئەمەسمۇ؟ شۇنداق ،خۇداغا شۈكرى! دەبۇراھ ئۇنىڭ بىلەن بىللە ھەم ئۇ خۇدانىڭ سۆزىنى
يەتكۈزۈۋاتىدۇ.
—

سېنىڭ ئالدىڭدا يول باشالۋاتقان پەرۋەردىگار ئەمەسمۇ؟ سەن نېمىدىن قورقىسەن؟

باراقتىن قورقۇش يوقايدۇ .ئۇ دەبۇراھنىڭ سۆزىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ،قىلىچ ۋە نەيزىلەرنى
ئېل ىپ ،ئادەملەرنى باشالپ سېسىراغا ھۇجۇم قىلىدۇ.
پەرۋەردىگار ئۆزى ئىسرائىلالرنى باشالپ ماڭىدۇ .شۇنداق تۇرسا ،قانداق قوشۇن ئۇنىڭدىن
قورقمىسۇن؟ سېسىرانىڭ قوشۇنى ئارقىسىغا بۇرۇلۇپال قاچىدۇ .بۇ ئەھۋالنى كۆرگەن سېسىرا قاتتىق
قورقۇپ ،ھارۋىنى ھەيدىگەن پېتى قاچىدۇ .ئۇالر كىشۇن دەرياسىنىڭ يېنىغا كەلگەندە ،قېچىش
يولىنىڭ قالمىغانلىقىنى كۆرىدۇ .شۇ ۋاقىتتا ،قاتتىق بوران چىقىپ ،دەريانىڭ سۈيى دولقۇن ئۇرۇپ
قىرغاققا يوپۇرۇلۇپ كېلىپ ،ئۇالرنىڭ ئادەملىرى ۋە ئاتلىرىنى يۇتۇپ كېتىدۇ .شۇنىڭ بىلەن سېسىرا
قاچالماي قالىدۇ .ئۇ جەڭ ھارۋىسىدىن چۈشۈپ ،يۈگۈرۈپ قاچىدۇ .باراق سېسىرانىڭ قوشۇنلىرى بىلەن
ئۇنىڭ جەڭ ھارۋىلىرىنى قوغالۋاتقاندا ،سېسىرا باشقا يول بىلەن قېچىپ كېتىدۇ .ئۇنىڭ ئىسرائىلالرنىڭ
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قولىغا چۈشۈپ قالغىسى يوق ئىدى .شۇنداقال ئۇ پادىشاھ يابىننىڭ قېشىغىمۇ بارالمايتتى.
ئۇ يېقىنال جايدا كېنىيالرنىڭ چېدىرى بارلىقىنى كۆرۈپ ،ئۇ يەرگە يۈگۈرۈپ ماڭدى .كېنىيالر بىلەن
يابىن پادىشاھ ياخشى ئۆتەتتى .ئەگەر ئۇ ئۇالردىن ئۇ يەردە مۆكۈنۈپ تۇرۇشنى ئېيتسا ،ئۇالر رەت
قىلمايتتى .سېسىرا ئەڭ ياخشىسى بىر ئايالنىڭ كەپىسىگە مۆكۈنىۋاالي ،چۈنكى
كەپىسىگە كىرمەيدۇ.

ئەرلەر ئايالالرنىڭ

شۇنىڭ بىلەن ھېچكىم مېنى ئۇ يەردىن ئىزدەپ ئولتۇرمايدۇ دەپ ئويلىدى.

شۇنىڭ بىلەن يائەلنىڭ چېدىرىگە يۈگۈرۈپ كىردى .يائەل ھەبەرنىڭ ئايالى ئىدى.
بۇ ۋاقىتتا ،يائەل دەل چېدىرنىڭ ئىشىكىدە تۇرغان بولۇپ ،ئۇ بىر ئادەمنىڭ يۈگۈرۈپ كەلگەنلىكىنى
ھەم ئ ۇ ئادەمنىڭ يۈگۈرگەن پېتى ئۇدۇلال ئۆزىنىڭ چېدىرىغا كىرىپ كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ ،قاتتىق
قورقۇپ كەتتى .ئۇ بۇ ئادەمنىڭ كىم ئىكەنلىكىنى بىلەتتى .ئۇ يابىننىڭ قوشۇنىنىڭ سەردارى بولغان
سېسىرا ئىدى .گەرچە يائەل ئىسرائىل بولمىسىمۇ ،ئۇ ئىسرائىلالرنى ياخشى كۆرەتتى .ئۇ ئىسرائىلالرنىڭ
خۇداسىنى ياخشى كۆرەتتى .ئۇ خۇدا بىلەن بىر سەپتە تۇرۇشنى خااليتتى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇ سېسرانىڭ
مەغلۇپ بولۇشىنى قولاليتتى .ئۇ سېسىرانىڭ قوشۇنىنىڭ مەغلۇپ بولغانلىقىنى كۆرۈپ ئىنتايىن خۇشال
بولدى .سېسىرا ئۇنىڭغا يېقىنالپ كەلگەنسېرى ئۇ بىر ئىشنى يەنى خۇدا ۋە ئۇنىڭ خەلقى بىلەن
قارشىالشقان بۇ ئادەمنىڭ قېچىپ قۇتۇاللمايدىغانلىقىنى بىلىپ يەتكەنىدى .پەرۋەردىگار سېسىرانى
ئۇنىڭ قولىغا تاپشۇرۇپ بەردى .ئايال پەيغەمبەر دەبۇراھ بۇ ئۇرۇشتا غەلىبە قىلىش شان-شەرىپىنىڭ بىر
ئايالغا تەۋە بولىدىغانلىقىنى ئېيتقان ئەمەسمۇ؟ يائەل سېسىرانى ئۆزىنىڭ چېدىرىغا باشالپ كىردى .بىر
ئاجىز ئايال قىلىچ كۆتۈرۈۋالغان بىر ئەر كىشىنى نېمە قىاللىسۇن؟ سېسىرا يۈگۈرۈپ كىرگەندە ،ئۇنىڭ
يۈرىكى قاتتىق سوقۇپ كەتتى.
—

مەرھەمەت ،ئۆيگە كىرىڭ ،خوجايىن — دېدى ئۇ .ئۇ ئىنتايىن ئېھتىيات قىلىشى ،سېسىرانى

ق ىلچىمۇ گۇمانالندۇرۇپ قويماسلىقى كېرەك ئىدى .ئۇنى خاتىرجەم قىلمىسا بۇ ئايال ئۆزىنىڭ ھاياتىنى
ساقلىيالمايتتى.
سېسىرا ئۆيگە كىرگەندە ھەم ئۇسساپ ھەم جىددىلىشىپ كەتكەنىدى .يائەل ئۇنىڭغا ياخشى
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گەپلەرنى قىلدى.
— قورقماڭ ،ئۆيگە كىرىڭ .سىز بۇ يەردە بىخەتەر بولىسىز — دېدى ئۇ .بىراق ،ئۇنىڭ يۈرىكى
يەنىال قاتتىق سوقۇپ كېتىۋاتاتتى .سېسىرا چېدىرغا ناھايىتى تېز كىردى .ھازىر ئۇ ئۆزىنى بىخەتەر ھېس
قىلدى .ئەمدى ئۇ ئارام ئالسا بوالتتى .ئۇ يەرگە تاشلىنىپ ياتتى .يائەل ئۇنىڭغا يوتقان يېپىپ قويدى
ۋە ئۇنىڭغا — ئۇخلىۋېلىڭ ،بۇ يەرگە ھېچكىم كېلىپ سىزنى ئىزدىمەيدۇ — ،دېدى.
—

مەن بەك ئۇسساپ كەتتىم .ماڭا سۇ بەر — ،دېدى سېسىرا ئۇنىڭغا.

—

سۇ؟ مەن سىزگە سۈت بېرەي — دېدى يائەل .يائەل ئۇنىڭغا بىر قاچا سۈت قويۇپ بەردى.

سېسىرا ئۇنى ماڭا ياخشى مۇئامىلە قىلىۋاتىدۇ ،دەپ ئويالپ قالدى .ئۇ ئۆزىنى خۇددى ئۆزىنىڭ خەلقى
بىلەن بىللە تۇرغاندەك بىخەتەر ئويالپ قالدى .ئۇ بۇ يەرنى خەتەرلىك جاي دەپ قارىمىدى .بىراق ،ئۇ
راستتىنال ئۇخالۋاتقان ۋاقىتتا ،بىرەرسى چېدىرغا كىرىپ قالسا ،قانداق قىلىش كېرەك؟ ئۇنى قوغالپ
كەلگەن ئادەم ئۇنى چوقۇم تونۇپ قالىدۇ .شۇڭا ئۇ يائەلگە:
—

سەن ئىشىككە بېرىپ تۇرغىن .ئەگەر بىرەرسى سەندىن بۇ يەرگە بىرسى كەلدىمۇ دەپ سوراپ

قالسا ،ئۇالرغا كەلمىدى دەپ جاۋاب بەرگىن — دېدى.
يائەل بېشىنى لىڭشىتىپ ماقۇل بولغانلىقىنى بىلدۈرۈپ ،ئىشىككە بېرىپ تۇردى .سېسىرا
خاتىرجەملىك بىلەن يېتىپ ،ناھايىتى تېزال ئۇخالپ قالدى.
يائەل چېدىرنىڭ ئىشىكىدە تۇراتتى .ئۇ سېسىرانىڭ خورەك ئاۋازىنى ئاڭالپ تۇراتتى .سېسىرا ئۇخالپ
قالغانىدى .ئەمدى يائەل قانداق قىلىش كېرەك؟ ئۇنى قاچۇرۇپ قويسا بولمايتتى .ئۇ خۇدانىڭ خەلقىنىڭ
دۈشمىنى ھەم خۇدانىڭ دۈشمىنى .ئۇ باشقىالرنى ياردەمگە چاقىرسۇنمۇ؟ بىراق ،سېسىرانىڭ ھەرقانداق
ۋاقىتتا ئويغىنىپ كېتىش ئېھتىمالى بار ئىدى .ئۇ ۋاقىتتا ،ئۇالر بەكال كېچىكىپ قالىدۇ .ياق ،ئۇ ساقلىسا
بولمايدۇ .ئۇنىڭ قورالى بولغان بولسا ياخشى بوالتتى .بۇ ۋاقىتتا ،ئۇ ئۆزىنىڭ چېدىر قاققاندا ئىشلەتكەن
قۇزۇقنى كۆرۈپ قالدى.
ئۇ دىققەت بىلەن تىڭشاپ باقتى .سېسىرا راستتىنال ئۇخالۋاتاتتى .ئۇ قاتتىق قورقۇنچ ۋە جېنىنىڭ
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بارىچە قېچىشتىن ناھايىتى چارچاپ كەتكەن بولۇپ ،تاتلىق ئۇيقۇغا كەتكەنىدى .يائەل ئوڭ قولىدا
قۇزۇق ،سول قولىدا بولقىنى ئالغان پېتى ئۇخالۋاتقان دۈشمەننىڭ يېنىغا كەلدى .ئۇ ئېڭىشىپ تۇرۇپ،
قۇزۇقنى ئۇنىڭ بېشىدىن قېقىپ كىرگۈزۈۋەتتى .قۇزۇق ئۇنىڭ پېشانىسىدىن يەرگە كىرىپ كەتكەنىدى.
سېسىرا ئويغانماستىنال ،شۇ جايىدا ئۆلۈپ قالدى.
باراق سېسىرانىڭ ئۆز قوشۇنىنىڭ يېنىدا يوق ئىكەنلىكىنى بايقىدى .ئۇ چوقۇم سېسىرانى ئۇنىڭ
قوشۇنلىرى بىللە تۇتۇشى كېرەك .سېسرا بولمىسا ،ئەڭ ئاخىرقى غەلىبىمۇ بولمايدۇ-دە .باراق ئۆزىنىڭ
قوشۇنلىرىنى سېسىرانىڭ قوشۇنلىرىنى قوغالشقا بۇيرۇدى .ئۆزى بولسا باشقا بىر يول بىلەن سېسىرانى
قوغالپ كەتتى .ئۇ يائەلنىڭ چېدىرىغا كەلگەندە ،يائەلنىڭ چېدىردىن چىقىشىغا توغرا كېلىپ قالغانىدى.
يائەل باراقنىڭ بۇ جايغا نېمە ئۈچۈن كەلگەنلىكىنى بىلىپ بولغانىدى.
— بۇ يەرگە كىرىڭ — دېدى ئۇ — مەن سىزگە سىز ئىزدىمەكچى بولغان ئادەمنى كۆرسىتىپ
قوياي .ئۇالر ئاستا مېڭىپ ،چېدىرنىڭ ئىچىگە كىردى .ئىسرائىلالرنىڭ دۈشمىنىنىڭ جەسىتى يەر
ئۈستىدە تۇراتتى .ئۇنىڭ بېشىدا تۇ رغان قوزۇق بۇ جايدا نېمە ئىشالرنىڭ يۈز بەرگەنلىكىنى كۆرسىتىپ
تۇراتتى .پەرۋەردىگار سېسىرانى بىر ئايالنىڭ قولىغا تاپشۇرۇپ بەرگەنىدى .بۇ ئۇرۇشنىڭ غەلىبە
شان-شەرىپى ئۇنىڭغا تەۋە بولغانىدى .بۇ ئايال ئىسرائىالرنى ھەم ئۇالرنىڭ خۇداسىنى ئىنتايىن ياخشى
كۆرەتتى .شۇنىڭ ئۈچۈن شۇنداق بولغانىدى.
ئايال پەيغەمبەر دەبۇراھ خۇدانى مەدھىيەلەپ ناخشا ئېيتتى .بۇ شان-شەرەپنىڭ ھەممىسى
ئىسرائىلالرنىڭ پادىشاھى بولغان پەرۋەردىگارغا مەنسۇپ

ئىدى .ئۇ ئۆز خەلقىنى قىيىنچىلىقتىن

قۇتقۇزدى .دەبۇراھ باراقنىڭ نافتالى بىلەن زىبۇلۇندىن قەبىلىسىدىن ئېلىپ كەلگەن ئادەملىرىنى
ماختىدى .ئۇالر ئۆزلىرى خاالپ ،باشقا ئىسرائىلالرنى قوغداش ئۈچۈن كەلگەنىدى .بىراق ،ئۇ يائەلنى
تېخىمۇ ماختىدى« .يائەل بەختلىكتۇر .ئۇنىڭ ئېرىشكەن بەختى بارلىق ئايالالرنىڭ ئېرىشكەن بەختىدىن
ئۈستۈندۇر ».دەبۇراھ ناخشىسىدا مانا شۇنداق دەپ ئېيتقانىدى.
قاناننىڭ قۇدرەتلىك پادىشاھى بولغان يابىن مەغلۇپ بولغانىدى .پەرۋەردىگار ئۆز خەلقىنى
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قۇتقۇزدى .چۈنكى ،ئۇ بۇرۇن ئۇالر بىلەن ئەھدە تۈزگەن ھەم ئۇالرغا بىر قۇتقۇزغۇچى ئاتا
قىلىدىغانلىقىنى ۋەدە قىلغانىدى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇ دائىم ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنى كەچۈرۈم قىالتتى.
ئۇالر موھتاج بولغاندا ،ئۇالرغا ياردەم بېرەتتى.
دەبۇراھ ئۆزىنىڭ مەدھىيە ناخشىسىنىڭ ئاخىرىسىدا مۇنداق دەپ ئېيتىدۇ:
« ئى پەرۋەردىگار ،سېنىڭ بارلىق دۈشمەنلىرىڭ ئەنە شۇ يابىن ۋە سېسىراغا ئوخشاش يوقۇتۇلغاي!
لېكىن سېنى سۆيگەنلەر قۇياشنىڭ ئۆرلەۋاتقاندىكى قۇدرىتىدەك كۈچلۈك بولغاي!»

گىدۇن
«ھاكىمالر» - 2باب
ئىسرائىلالر يەنە كۈلپەتتە قالدى .ئۇالرنىڭ دۈشمەنلىرى ئىنتايىن كۈچلۈك بولۇپ ،ئۇالرنىڭ سانىمۇ
كۆپ ئىدى .مىدىيانلىقالر ،ئامالەكلەر ۋە مەشرىقتىكى قۇملۇقتىن كەلگەن كىشىلەر دائىم ئىسرائىلالرنىڭ
زېمىنىغا ھۇجۇم قىالتتى .ئۇالر نېمىنى بوالپ كەتكىلى بولسا ،شۇ نەرسىلەرنى بوالپ كېتەتتى .ھەر قېتىم
ھوسۇل يىغىدىغان ۋاقىتتا ،ئۇالر قاناندا ئاشلىق پىشقانلىقىنى بىلىپ ،ئائىلىسىدىكىلەرنى باشالپ،
خۇددى ئىسرائىلالر تۇرۇۋاتقان جاينىڭ خوجايىنىدەك ئۇالرنىڭ زېمىنىغا بېسىپ كىرەتتى .ئۇالر دائىم
ئېتىزلىق ۋە ئامبارالردىن ئاشلىق ئوغرىاليتتى .ئېلىپ كېتەلمىگەنلىرىنى بولسا ،ئوت قويۇپ
كۆيدۈرۈۋېتەتتى .بۇنداق ئەھۋال ئۇزۇن يىل داۋاملىشىپ ،ئىسرائىلالر ئىنتايىن نامراتلىشىپ كەتكەنىدى.
نېمە ئۈچۈن مۇنداق ئازابلىق ئىشالر يۈز بېرىدۇ؟ بۇنىڭ سەۋەبى بولسا ،ئىسرائىلالر ئۆز خۇداسىدىن
يەنە بىر قېتىم يۈز ئۆرۈگەنىدى .ئۇالر خۇدانىڭ ئۇالرغا قانداق بەخت -سائادەتلەرنى بەرگەنلىكىنى
ئۇنتۇپ قالغانىدى .ئۇالر خۇدانىڭ ئۇالرنى كۆپ قېتىم قىيىنچىلىقنىڭ ئىچىدىن ئېلىپ چىققانلىقىنى
ئۇنتۇپ قالغانىدى .ئۇالر بۇت ياسىدى .ئۇالر بائال قۇياشنى يورۇتقۇزۇپ ،يامغۇر ياغدۇرۇپ ،يەردىن
ھوسۇل بەرگۈزىدۇ دەپ ئويالشتى .ئۇالر بائالغا ئىبادەت قىلىپ ،ئۇنىڭغا قۇربانلىق بۇيۇملىرىنى ھەدىيە
قىالتتى .ئۇالر يەنە ياسىتالوغا ئىبادەت قىالتتى .ئۇالر ئۆزلىرى بىلەن ئەھدە تۈزگەن خۇدانى ئاللىقاچان
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ئۇنتۇپ قالغانىدى .دېمەك ،پەرۋەردىگارنىڭ ئۇالرغا غەزەپلىنىشى ۋە ئۇالرنى دۈشمەننىڭ قولىغا
تاپشۇرۇپ بېرىشى ئەجەبلىنەرلىك ئەمەس ئىدى.
نۇرغۇن يىلالر ئۆتۈپ كەتتى .ئىسرائىلالر ئىنتايىن نامراتلىشىپ كەتتى .ئىسرائىل مىللىتىدىن بولۇش
ئەمدى شەرەپلىك ئىش بولماستىن ،نومۇسلۇق بىر ئىش بولۇپ قالغانىدى .ئاخىرى ،بىرقانچە ئادەم
ئۆزلىرى چوقۇنۇۋاتقان بۇتالردىن گۇمانلىنىشقا باشلىدى .بائال راست خۇدامۇ؟ ئۇ بىزنىڭ دۇئايىمىزنى
ئاڭالمدۇ؟ ياسىتالو ئادەمنى قۇتقۇزاالمدۇ؟ ئۇالر ئىلگىرى يۈز بەرگەن ئىشالرنى ئويالشقا باشلىدى .قىرىق
يىل ئىلگىرى خۇدا بىر ئايالنى ئىشلىتىپ ،ئۇالرنى دۈشمەننىڭ قولىدىن قۇتقۇزغانىدى .پەرۋەردىگار
ھازىرمۇ ئۇالرغا ياردەم بېرەرمۇ؟ پەرۋەردىگار ئۇالرنىڭ نالىسىنى ئاڭالرمۇ؟
ئۇالر پەرۋەردىگارغا يەنە نالە قىلىشقا باشلىدى .پەرۋەردىگار ئۆز خەلقىگە نېمە دېگەن
رەھىمدىل-ھە! ئۇ ئۇالرنىڭ دۇئاسىنى ئاڭالپ ،ئۇالرغا ياردەم بەرمەكچى بولدى .بىراق ،پەرۋەردىگار
ئۇالرنىڭ تىلىگىنى بويىچە دەرھال يەردەم قىلمىدى .پەرۋەردىگار ئالدى بىلەن ئۇالرنىڭ نېمە ئۈچۈن
مۇشۇنداق كۈنگە قالىدىغانلىقىنى ئېيتىپ بەردى .چۈنكى،

ئۇالر ئالدى بىلەن بۇ نۇقتىنى ئېنىق

چۈشىنىشى كېرەك ئىدى.
شۇنىڭ بىلەن ،پەرۋەردىگار ئۆز پەيغەمبىرىنى ئىسرائىلالرنىڭ ئارىسىغا ئەۋەتتى .ئۇ ئىسرائىلالرنىڭ
ماكانىنىڭ ھەممە جايلىرىغا بېرىپ ،خۇدانىڭ ۋەھىيسىنى يەتكۈزدى .ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسى بولغان
پەرۋەردىگار مۇنداق دېدى:

— مەن سىلەرنى مىسىرلىقالرنىڭ قولىدىن قۇتقۇزۇپ چىقتىم .بۇ زېمىندىكى دۈشمەنلەردىن
قۇتۇلدۇردۇم .مەن دۈشمەنلىرىڭالرنى بۇ زېمىندىن قوغالپ چىقىرىپ ،بۇ يەرنى سىلەرگە ئاتا قىلدىم.
مەن سىلەرگە ئىلگىرى ئۆزۈمنىڭ سىلەرنىڭ خۇدايىڭالر ئىكەنلىكىمنى ،سىلەرنىڭ پەقەت ماڭىال ئىبادەت
قىلىشىڭالرنى ،بۇ يەردىكى بۇتالرغا چوقۇنماسلىقنى ئېيتقان ئىدىم .بىراق ،سىلەر مېنىڭ سۆزۈمنى
ئاڭلىمىدىڭالر .شۇنىڭ ئۈچۈن ،سىلەر جازاغا تارتىلىسىلەر .سىلەر ماڭا ئىشەنمىدىڭالر ھەم ماڭا
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بويسۇنمىدىڭالر.
ئىسرائىلالر ئەمدى پەرۋەردىگارغا بويسۇنارمۇ؟ ئۇالر گۇناھلىرىغا توۋا قىالرمۇ؟ ئۇالر خۇدادىن
كەچۈرۈم سوراپ ،پەرۋەردىگارنىڭ يولىغا قايتارمۇ؟
بىر ئادەم پەيغەمبەر ئېيتقان سۆزلەرگە ئىشەنگەنىدى .بۇ ئادەم قىران يىگىت گىدۇن ئىدى .ئۇ ئوفراھ
دېگەن جايدىكى ئابىئېزەر جەمەتىدىن بولغان يوئاشنىڭ ئوغلى بولۇپ ،ئۇ ئۆز خەلقىنىڭ ھازىرقى
ھالىتىدىن ئىنتايىن نومۇس قىلىۋاتاتتى .ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ نېمە ئۈچۈن بۇرۇنقىغا ئوخشاش ئۆزلىرىگە
ياردەم قىلمايدىغانلىقىنى بىلەتتى .شۇڭا ئۇنىڭ كۆڭلى بەكال يېرىم بوالتتى.

بىر كۈنى ،ئۇ دادىسىغا خامان تېپىپ بېرىۋاتتى .ئۇ ئوچۇق-ئاشكارا ئەمەس ،بەلكى ،يوشۇرۇن
ھالدا بۇ ئىشنى قىلىۋاتاتتى .چۈنكى ،ئۇ دۈشمەننىڭ بۇغداينى بۇالپ كېتىشىدىن قورققانىدى .بۇغدايمۇ
ئانچە كۆپ ئەمەس ئىدى .ئۇ خامان تەپكەش خىيالىدا خىلمۇ –خىل ئىشالرنى ئويلىدى.
خۇدانىڭ خەلقى مۇشۇنداق مۆكۈنۈپ تۇرۇپ خامان تېپىدىغان ،ھەمدە باشقىالرنىڭ زۇلمى ،بوالپ
تالىشىغا ئ ۇچرىسىمۇ ،ئۇالرغا قايتۇرما زەربە بېرەلمەيدىغان ھالەتكە چۈشۈپ قالدىمۇ؟ بۇ نېمە دېگەن
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نومۇس ئىش -ھە!
گىدۇن خامان تېپىۋاتقاندا ،بىر پەرىشتە ئۇنىڭغا تۇيۇقسىز كۆرۈنۈپ ،مۇنداق دېدى:
— كۈچ-قۇدرەتلىك باتۇر يىگىت! پەرۋەردىگار سەن بىلەن بىللە!
گىدۇن قولىدا ئىشلىتىۋا تقان توقمىقىنى ئېگىز كۆتۈرگەن پېتى تۇرۇپ قالدى .ئۇ بەكال ھەيران
بولغانىدى .ئۇ بۇ ناتونۇش ئادەمگە تىكىلىپ قارىدى .گىدوننىڭ چىرايىدىن بىر تۈرلۈك ئاچچىق كۈلكە
ئىپادىلەندى .ئۇ بېشىنى چايقاپ تۇرۇپ:
— پەرۋەردىگار مەن بىلەن بىللە؟ — دېدى ئۇ پەرىشتىگە — ئەگەر پەرۋەردىگار بىز بىلەن بىللە
بولغان بولسا ،بىز زۇلۇم ،بوالڭ -تاالڭغا ئۇچرىمايتۇق .بۇرۇن خۇدا بىز بىلەن بىللە ئىدى .بىزنىڭ
ئاتا -بوۋىلىرىمىز ئاشۇ مۆجىزە كارامەتلەر توغرىسىدا ،بىزنىڭ قانداق قىلىپ مىسىردىكى قۇللۇقتىن
چىققانلىقىمىز توغرىسىدا سۆزلەپ بەرگەن .بىراق ،ھازىرچۇ؟— ئۇ ئازابالنغىنىدىن بېشىنى چايقاپ
تۇرۇپ يەنە — پەرۋەردىگار بىزنى مىدىيانلىقالرنىڭ قولىغا تاپشۇرۇپ بەردى .بۇ بىزنىڭ گۇناھىمىز
سەۋەبىدىن تارتىشقا تېگىشلىك بولغان كۈلپەتلەر — دېدى.
پەرۋەردىگارنىڭ پەرىشتىسى ئۇنىڭغا:
—

مەن ساڭا كۈچ -قۇدرەت بېرىمەن .سەن ئالدىغا قاراپ ماڭ .مەن سېنى كۈچلۈك قىلىمەن.

سەن ئىسرائىلالرنى قۇتقۇزىسەن ،مەن سېنى ئىسرائىلالرنى قۇتقۇزۇشقا ئەۋەتىمەن — دېدى.
گىدۇن بۇ ئادەمنىڭ ئادەتتىكى بىر ئادەم ئەمەسلىكىنى بىلىپ يەتكەنىدى .بۇ زادى كىمدۇ؟
شۇنداق ،بۇ مۇمكىن بولىدىغان ئىش .بۇرۇن پەرۋەردىگار ئىبراھىم پەيغەمبەرگە كۆرۈنۈپ ،ئۇنىڭغا
سۆز قىلغان .ئۇ يەنە ياقۇپقا كۆرۈنگەن .ئىرىخا شەھىرىنىڭ دەرۋازىسىنىڭ يېنىدا يەشۇغا كۆرۈنگەن .ئۇ
ئادەم شەكلىدە كۆرۈنۈپ كەلدى .ئۇ بۇ دۇنياغا ئىنسان ئوغلى بولۇپ كېلىدىغان رەبتۇر .ئۇ «ئەھدە
پەرىشتىسى» دۇر.
— رەببىم — دېدى گىدون ھۆرمەت بىلەن — سىز ماڭا رەھىم قىالمسىز؟ سىز ئۆزىڭىزنىڭ رەب
ئىكەنلىكىڭىزنى بىر بەلگە بىلەن ئىسپاتالپ بېرەلەمسىز؟ مەن ئۆيگە بېرىپ سىزگە ئاتاپ سوۋغات ئېلىپ
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كېلەي ،بۇنىڭدىن ئىلگىرى سىز كېتىپ قالماسسىز-ھە؟
بۇ ناتونۇش كىشى ئۇنىڭغا:
— مەن سېنى ساقاليمەن — دېدى.
گىدۇن ئالدىراپ ئۆيىگە ماڭدى .ئۇنىڭ قەلبى خۇشاللىققا تولغان ئىدى .ئەگەر ئۇ ھەقىقەتەن رەب
بولسا ،ئۇنىڭ خەلقىنىڭ تەقدىرىدە چوڭ بۇرۇلۇش بوالتتى .ئۇ ئۆيگە بېرىپ ،بىر قوزىنى ئۆلتۈرۈپ،
ئۇنىڭ گۆشىنى تەييار قىلدى .ھەم بىر ئاز نان تەييارالپ ،گۆش بىلەن بىللە سېۋەتكە سالدى .ئۇ يەنە
شورپىنى بىر كومزەككە سالدى .ئاندىن ،بۇ نەرسىلەرنى كۆتۈرۈپ ئۆيدىن چىقتى .ناتونۇش ئادەم تاغنىڭ
باغرىدا ئولتۇراتتى .گىدۇن نەرسىلەرنى كۆتۈرگەن پېتى ،ئۇ جايغا يېتىپ كەلدى.
بىراق ،ناتونۇش كىشى گىدۇنغا گۆش بىلەن ناننى ئۇيۇل تاشنىڭ ئۈستىگە قويۇشنى ،شورپىنى
ئۇنىڭ

ئۈستىگە قۇيۇشنى بۇيرۇدى .گىدۇن شۇنداق قىلغاندىن كېيىن ،ئۇ ئورنىدىن تۇردى.

پەرۋەردىگارنىڭ پەرىشتىسى قولىدىكى ھاسىنىڭ ئۇچىنى گۆش ۋە نانغا تەگكۈزۈپ قويۇۋىدى ،قورام
تاشنىڭ ئىچىدىن ئوت چىقىپ ،ئۇنىڭ ئۈستىدىكى نان بىلەن گۆشنى كۆيدۈرۈۋەتتى.
گىدۇن تۇيۇقسىز چىققان ئوتتىن ئارقىغا چېكىندى .ئۇ تۆت ئەتراپقا قاراپ ،ھەيرانلىق ئىچىدە بۇ
ناتونۇش كىشىنى ئىزدىدى .ئۇ كىشى غايىب بولغان ئىدى .گىدون قورققىنىدىن رەڭگىدە قانمۇ قالمىغان
ئىدى .ئۇ:
— ئاپال ،مەن تۈگىشىدىغان بولدۇم .چۈنكى ،مەن پەرۋەردىگار خۇدانىڭ پەرىشتىسى بىلەن
يۈزمۇ-يۈز كۆرۈشۈپ قالدىم،ــــ دېدى.
پەرۋەردىگار ئۇنىڭغا تەسەللى بېرىپ:
—

خاتىرجەم بولغىن! قورقمىغىن ،سەن ئۆلمەيسەن —،دېدى.

شۇنداق پەرۋەردىگارنىڭ كېلىشى جازا يۈرگۈزۈش ئۈچۈن ئەمەس ،بەلكى ،ئۆز رەھىم-شەپقىتىنى
كۆرسىتىش ئۈچۈن ئىدى.
گىدۇننىڭ قەلبى تەسەللى تاپتى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ بۇ يەردە بىر قۇربانلىق سۇپىسى ياساپ ،خۇداغا
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شۈكرى ئېيتتى .ئۇ بۇ قۇربانلىق سۇپىسىغا «ياھۋەھ-شالوم» مەنىسى «پەرۋەردىگار ئامانلىق ئاتا
قىلغۇچىدۇر» دېگەن ئىسىمنى قويدى.
ئاشۇ كۈنى كەچتە ،رەب يەنە بىر قېتىم گىدۇنغا گەپ قىلىپ ،ئۇنىڭ قىلىدىغان ئىشلىرىنى
كۆرسىتىپ:
— سەن داداڭنىڭ بائال ئۈچۈن ياسىغان قۇربانلىق سۇپىسىنى چېقىۋەت .ئۇنىڭ يېنىدىكى ياغاچ
بۇتالرنى كېسىۋەت .سەن ئاشۇ جاينىڭ ئۆزىدە ماڭا ئاتاپ بىر قۇربانلىق سۇپىسى ياسا ،ئاندىن يەتتە
ياشلىق كالىدىن بىرنى بۇ قۇربانلىق سۇپىسىدا كۆيدۈرگىن .سەن كېسىپ تاشلىغان ياغاچ بۇتنى ئوتۇن
قىلىپ قۇربانلىقنى كۆيدۈرۈش ئۈچۈن قاال،ـــــ دېدى.
بۇ ۋەزىپىنى ئورۇنداش بەكمۇ مۈشكۈل بىر ئىش ئىدى! ئەگەر گىدون قۇربانلىق قىلىدىغان بولسا
قانداق ئىشالر يۈز بېرىپ كېتەر-ھە؟ ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكى ۋە شەھەردىكى ئاھالىلەرنىڭ ھەممىسى
ئۇنىڭغا غەزەپلىنىشى ياكى ئۇنىڭغا« :سەن قۇربانلىق قىلساڭ بولمايدۇ ،پەقەت روھانىيال قۇربانلىق
قىالاليدۇ» دېيىشى مۇمكىن .بىراق ،بۇ قېتىم پەرۋەردىگار گىدۇننىڭ قۇربانلىق قىلىشىغا رۇخسەت
قىلىۋاتىدۇ .لېكىن ،ئۇ يەنىال پەرۋەردىگارغا ئىشەنمىسە ئەسال بولمايتتى .ئۇ شۇ كۈنى ئاخشامدا بۇ ئىشنى
قىلىشنى قارار قىلدى .چۈنكى ،ئەتىگەندە قىلسا ،بەلكىم باشقىالر ئۇنىڭغا قارشىلىق قىلىشى مۇمكىن.
گىدۇن ئۆزىنىڭ ئون چاكىرىنى ئېلىپ ،كەچتە باشقىالرغا تۇيدۇرماستىن ھەرىكەت قىلىپ،
ئەسلىدىكى بائالغا ئاتالغان قۇربانگاھنى چېقىۋېتىپ ،ياغاچ بۇتالرنى كېسىپ تاشلىدى .ئاندىن ،شۇ
ئورۇنغا بىر يېڭى قۇربانگاھ ياسىدى .ھەم كاال قۇربانلىق قىلدى.
ئىككىنچى كۈنى ئەتىگەندە ،خەلق ئەسلىدە بائالغا ئاتالغان قۇربانگاھ بار جايغا كەلدى .بۇ جايدا
نېمە ئىشالر بولۇپ كەتتى؟ بائالنىڭ قۇربانگاھىمۇ ،ياغاچ بۇتالرمۇ كۆرۈنمەيتتى .ئۇنىڭ ئورنىغا يېڭى بىر
قۇربانگاھ سېلىنىپ قاپتۇ .ھەم ئۇنىڭ ئۈستىدە باشقىالر قۇربانلىق ھەدىيە قىلىپتۇ .بۇ قانداق ئىش
بولۇپ كەتتى؟ بىردەمدىال قۇربانگاھنىڭ ئەتراپىغا نۇرغۇن ئادەملەر ئولىشىپ كەتتى .ئۇالر ھەيرانلىقتىن
بىر-بىرىگە قارىشىپ ،ۋارقىرىشىپ كەتتى:

259

مۇقەددەس كىتابتىن ھېكايە
— بۇ كىم قىلغان ئىش؟ كىم شۇنداق رەزىللىشىپ كەتتى؟
ئۇالر بىردەمدىال بۇ سوئالنىڭ جاۋابىغا ئېرىشتى .بۇ يوئاشنىڭ ئوغلى گىدۇن قىلغان ئىش ئىدى.
خەلق بۇ ئىشتىن قاتتىق چۆچۈپ كەتكەنىدى .ئۇالر غەزەپلەنگەن ھالدا ،يوئاشنىڭ ئۆيىگە كەلدى.
— ئوغلۇڭنى چىقىرىپ بەرگىن — دەپ ۋارقىرىدى ئۇالر — ئۇنى ئۆلتۈرۈۋېتىش كېرەك! ئۇ بائالنىڭ
قۇربانگاھىنى چىقىۋېتىپتۇ .يەنە ياغاچ بۇتالرنىمۇ كەسلەپ ،كۆيدۈرۈۋېتىپتۇ .ئۇنى بىزگە تاپشۇرۇپ
بەرگىن ،بىز ئۇنى ئۆلتۈرۈۋېتىمىز!
گىدۇننىڭ دادىسى يوئاش ئۆيدىن چىقىپ ،غەزەپلىنىپ تۇرغان جامائەتنى بېسىپ تۇرۇپ:
— سىلەر بائالدىن سورىمىدىڭالرمۇ؟ سىلەر بائالغا ياردەم بېرىۋاتامسىلەر؟ ياق ،سىلەر مېنىڭ
ئوغلۇمنى ئېلىپ كەتسەڭالر بولمايدۇ — ،دېدى ئۇالرغا ۋارقىراپ تۇرۇپ — ،بۈگۈن ئەتىگەندە ،بائال
ئۈچۈن جەڭ قىلماقچى بولغان كىشىلەرنى ئۆلتۈرۈش كېرەك!
بىرا ق ،بىر قىسىم كىشىلەر يوئاشنىڭ ئۆيىنى قورشاپ تۇرۇپ ،كەتكىلى ئۇنىمىدى .يوئاش
ئۇالرغا:
— ئەگەر بائال راست خۇدا بولسا ،ئۇ ئۆزى ئۈچۈن ئۇرۇش قىلسۇن! قايسى خۇدا ئۆزىنىڭ
قۇربانگاھىنىڭ بۇزۇۋېتىلىشىگە سەۋر قىلىپ ،ئۇ ئادەمنى جازالىماي تۇرىدىكەن؟ — دېدى.
شۇنىڭ بىلەن بۇ جايدىكى كىشىلەر تىنچالندى.
— توغرا — دېيىشتى ئۇالر — ،ئەگەر بائال خۇدا بولسا ،ئۇ ئۆزى شۇ ئادەمنى جازالىسۇن.
ئاشۇ كۈندىن باشالپ ،گىدۇنغا «يەرۇببائال» دېگەن ئىسىم قويۇلدى .بۇ ئىسىمنىڭ مەنىسى بولسا
«بائال جازالىسۇن» ئىدى .چۈنكى ،ئۇ بائالنىڭ قۇربانگاھىنى چېقىۋەتكەنىدى .بىراق ،بائال ئۇنى
جازالىمىدى .ئۇ ئەلۋەتتە ئۇنداق قىاللمايدۇ-دە .چۈنكى ،ئۇ ئەزەلدىن يوق نەرسە .شۇنىڭ بىلەن
«يەرۇببائال» دېگەن بۇ ئىسىم شەرەپلىك بىر ئىسىم بولۇپ قالدى .بۇ ئىسىمنىڭ ھازىرقى مەنىسى
بولسا«بائالغا قارشى تۇرغان قەھرىمان» دېگەنلىك بولىدۇ.
مانا شۇ مەزگىلدە مىدىيان ،ئامالەكلەر ۋە ئەرەبلەر بىرلىكتە ئىيوردان دەرياسىدىن ئۆتۈپ ،يىزرەئەل
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جىلغىسىدا چېدىرلىرىنى تىكىشتى .ئۇ جاينىڭ مېۋىلىرى ئىنتايىن كۆپ ئىدى .ھوسۇل ئالىدىغان مەزگىل
يېتىپ كەلدى .ئۇالر ئازراق تەييارلىق قىلىپال ،بوالڭ -تاالڭ قىلىشقا ئاتالندى .بىراق ،ئىسرائىلالرنىڭ
خۇداسى بولغان پەرۋەردىگارنىڭ ئوي-پىكرى ئۇالرنىڭكى بىلەن ئوخشىمايتتى .دۈشمەن ئەمدى
ئىسرائىلالرنى داۋاملىق بوزەك قىاللمايتتى .دۈشمەن قوغلىۋېتىلدى .پەرۋەردىگارنىڭ مۇقەددەس روھى
گىدۇننىڭ قەلبىدە خىزمەت قىلدى .گىدۇن «باتۇر قەھرىمان» دەپ ئاتالدى .بۇ نام پەرىشتىنىڭ
ئاتىشى بىلەن ئوخشاش ئىدى .ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ ئۆزىنى ئىسرائىلالرنى قۇتقۇزۇشقا چاقىرىۋاتقانلىقىنى
بىلدى .ئۇ كاناي چېلىپ ،ئىسرائىلالرنى ئابىئېزەرگە يىغدى .ئەسلىدە گىدۇننى ئۆلتۈرمەكچى بولغان
كىشىلەر ،ئەمدى ئۇنى چوقۇم ئەگىشىش كېرەك بولغان بىر يېتەكچى قاتارىدا كۆرۈۋاتاتتى .گىدۇن
ھەرقايسى جايالرغا ئەلچى ئەۋەتىپ ،ئادەم توپلىدى .نۇرغۇنلىغان ئادەملەر كېلىشكە باشلىدى .ئۇزۇن
ئۆتمەي ،گىدۇن ئوتتۇز ئىككى مىڭ كىشىلىك بىر چوڭ قوشۇنغا ئىگە بولدى .بىراق ،ئەگەر خۇدا ئۇالر
بىلەن بىللە بولمى سا ،ئۇالرنىڭ ئەھۋالى يەنە بۇرۇنقىدەكال ،ھېچقانداق پەرقى يوق بولۇپ قاالتتى .پەقەت
خۇداال ھەممىگە قادىردۇر .پەقەت پەرۋەردىگارال قۇتقۇزۇش ئېلىپ بارااليدۇ .ئەگەر پەرۋەردىگار ئۇالر
ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىدىغان بولسا ،ئۇالر چوقۇم غەلىبە قىلىدۇ.
گىدۇن دۇئا قىلىپ« :پەرۋەردىگار ،ماڭا يەنە بىر قېتىم بەلگە بەرگەن بولساڭ ،بۇ ئارقىلىق سېنىڭ
ئىلگىرى ئېيتقاندەك ،مېنىڭ قولۇم ئارقىلىق ئىسرائىلالرنى قۇتقۇزماقچى ئىكەنلىكىڭنى ئىسپاتالپ بەرگەن
بولساڭ .مەن بىر دانە قوي تېرىسىنى يەرگە قويۇپ قويىمەن .ئەگەر ئۇنىڭ ئۈستىگە قىرو چۈشۈپ ،تىرە
ھ ۆل بولۇپ كەتسە ،تېرىنىڭ ئەتراپى قۇرغاق بولسا ،ئۇنداقتا ،مەن سېنىڭ مېنىڭ ئىسرائىلالرنى
قۇتقۇزۇشۇمغا ياردەم بېرىدىغانلىقىڭنى بىلىمەن ».دېدى.
ئىش ھەقىقەتەن شۇنداق بولدى .ئىككىنچى كۈنى ئەتىگەندە ،گىدۇن تېرىنى سىققاندا ،ئۇنىڭدىن
بىر داس سۇ چىقتى .بىراق ،ئۇ ئازراق گۇمانلىنىپ قالدى.
تېرە ئۇنىڭ ئەتراپىدىكى يەر ئۈستىدىكى سۇالرنى سۈمۈرۈۋالمىغاندۇ-ھە؟

بۇ راستتىنال بىر

مۆجىزىمىدۇ؟ ئەگەر يەر ھۆل بولسا ،تېرە قۇرغاق بولسا ،ئاندىن بۇ مۆجىزە بولىدۇ .ئۇ ئەمدى خۇدادىن
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مۇشۇنداق دەپ سورىياالرمۇ؟ ئۇرۇش باشلىنىشتىن ئىلگىرى ،ئۇ چوقۇم بۇ ئىشالرنى بىلىشى كېرەك.
گىدۇن خۇداغا دۇئا قىلىپ ،مۇنداق دەيدۇ« :خۇدا ،مەن سەندىن ئۆتۈنۈپ قاالي ،سەن ماڭا
غەزەپلەنمىسەڭ .مەن يەنە بىر قېتىم سورىسام .مەن قوي تېرىسى بىلەن يەنە بىر قېتىم سىناپ باقسام
بوالمدۇ؟ سەن ھەممە يەرنى ھۆل قىلىپ ،تېرىنى قۇرۇق قىلىپ قوياالمسەن؟»
پەرۋەردىگار گىدۇننىڭ دۇئاسىنى يەنە بىر قېتىم ئاڭاليدۇ .گىدۇن بىر كېچە ساقاليدۇ .ئەتىگەندە،
تاڭ يورۇ غاندا ،تېرىگە قارىسا ،ئىش ھەقىقەتەن ئۇنىڭ دېگىنىدەك بولغانىدى .تېرە قۇرۇق ،ئۇنىڭ
ئەتراپى بولسا ھۆلچىلىك ئىدى .شۇنداق ،بۇ ھەقىقەتەن بىر مۆجىزە ئەمەسمۇ؟ بۇنى پەقەت ھەممىگە
قادىر بولغان خۇداال قىالاليدۇ .ئەمدى ،گىدۇن زادىال گۇمان قىلمىدى .ئۇ قوشۇنلىرى بىلەن بىللە تاغقا
چىقىپ ،دۈشمەن بارگاھىنىڭ ئۇدۇلىغا چېدىر تىكتى.
بىراق ،پەرۋەردىگار ئۇنىڭغا:
— گىدۇن ،سېنىڭ ئادىمىڭ بەك كۆپ بولۇپ كەتتى .ئۇالرنىڭ« :بىزنىڭ بۇ قېتىملىق جەڭدە
يېڭىشىمىز ،بىزنىڭ قوشۇنىمىزنىڭ كۈچلۈك ۋە قۇدرەتلىك بولغانلىقىدىن بولدى» دەپ ،شان-شەرەپنى
ماڭا تەۋە قىلماي ،ئەكسىچە بىز ئۆز قولىمىز بىلەن ئۆزىمىزنى قۇتقۇزدۇق دېمەسلىكى ئۈچۈن سەن بىر
قىسىم ئادەملەرنى كەتكۈزۈۋەتكىن .ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى يۈرەكسىز جەڭچىلەرنىڭ ھەممىسى كەتسۇن— ،
دېدى.
شۇنىڭ بىلەن ،گىدۇن پەرۋەردىگارغا بويسۇنۇپ ،ئەسكەرلەرگە بۇ ئىشالرنى جاكارلىدى .ئۇ كىمنىڭ
قايتىپ كەتكىسى بولسا ،شۇ ئادەمنىڭ قايتىپ كېتىشىنى ئېيتتى .نەتىجىدە ،ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى يىگىرمە
ئىككى مىڭ لەشكەر كېتىپ قالدى .ئون مىڭ ئادەم گىدۇنغا ئەگىشىپ ماڭدى .گىدون ئۇالرنى باشالپ،
دۈشمەننىڭ كۈچلۈك قوشۇنىغا ھۇجۇم قىلىپ ،ئۇالرنى يېڭەلەرمۇ؟ گىدۇن بۇ ئىشتىن ئازراقمۇ گۇمان
قىلمىدى .چۈنكى ،ئۇ دۈشمەنگە زەربە بېرىپ ،مەغلۇپ قىلغۇچىنىڭ ئۆزى ئەمەس ،بەلكى،
پەرۋەردىگارنىڭ ئۆزى ئىكەنلىكىنى بىلەتتى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،پەرۋەردىگار ئۇنى يەنە بىر قېتىم سىنىغان
ۋاقىتتا ،ئۇ يەنە بويسۇندى.
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— قوشۇنۇڭ بەك چوڭ ،گىدۇن — دەيدۇ پەرۋەردىگار ئۇنىڭغا — سەن ئۇالرنى بىر ئۆستەڭ بويىغا
باشالپ بارغىن .ئۇ جايغا بارغاندا ،مەن سەن ئۈچۈن ئۇالرنى سىناپ بېرىمەن.
گ ىدۇن ھېچقانداق ئاغرىنىدىغان سۆزنى قىلمىدى .ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ چوڭ قوشۇنغا موھتاج
ئەمەسلىكىنى بىلدى.

پەرۋەردىگار

ئۆزى چوڭ ئىشتىن بىرنى قىلماقچى .شۇنىڭ بىلەن گىدۇن

ئەسكەرلەرنى ئۆستەڭ بويىغا باشالپ كەلدى.
— ئۇالر سۇ ئىچسۇن — دەيدۇ پەرۋەردىگار بۇيرۇق بېرىپ — ،سەن ئۇالرنىڭ سۇ ئىچىش
قىياپىتىنى ئەستايىدىللىق بىلەن كۆزەتكىن .بىر قىسىم ئادەملەر ئىتقا ئوخشاش تىلى بىلەن سۇنى ياالپ
ئىچىدۇ .بۇنداق ئادەملەرنى بىر تەرەپكە ئارىۋەت .قالغانلىرى تىزلىنىپ تۇرۇپ ،قولى بىلەن سۇنى ئېلىپ
ئىچىدۇ.
گىدۇن ئەسكەرلىرىنى سۇ ئىچىشكە بۇيرۇيدۇ .ئۇ ئۇالرنىڭ قىياپىتىنى ئىنچىلىك بىلەن كۆزىتىدۇ.
ھەقىقەتەن ،ئىش پەرۋەردىگەرنىڭ دېگىنىدەك بولىدۇ .بىر قىسىم سۈرئىتى تېز بولغان كىشىلەر ،تېزلىك
بىلەن يەرگە يېتىپ ،تىلى بىلەن سۇنى ياالپ ئىچىپ ،تېزال ئىچىدۇ .ئۇالر ناھايىتى تېزال ئىچىپ بولىدۇ.
ئاندىن ئۇالر قوشۇننىڭ ئىچىگە قايتىپ كىرىدۇ .پەرۋەردىگار سۇنى ياالپ ئىچكەن ئۈچ يۈز ئادەمنى
تاللىۋېلىشنى بۇيرۇيدۇ .بۇ نېمە دېگەن كىچىك قوشۇن-ھە! بۇ ۋاقىتتا ،گىدۇن بىلەن ئۇنىڭ بۇ
قوشۇنى چوقۇم پەرۋەردىگارغا تايىنىشى كېرەك .ئۇنداق بولمىغاندا ،ئۇالردا ھېچقانداق ئۈمىد يوق
بولىدۇ .پەرۋەردىگار گىدۇننىڭ ئىشەنچىنى مۇستەھكەملەپ ،ئۇنىڭغا:
— سەن سۇنى ياالپ ئىچكەن ئۈچ يۈز ئادەمنى ئېلىۋال .مەن سىلەرنى مىدىيانلىقالرنىڭ قولىدىن
قۇتقۇزۇپ چىقىمەن .ھەم ئۇالرنى سىلەرنىڭ قولۇڭالرغا تاپشۇرۇپ بېرىمەن .باشقا ئادەملەرنىڭ ھەممىسى
ئۆيىگە قايتىپ كەتسە بولدى — دېدى.
گىدۇن خۇدانىڭ سۆزىگە ئىشىنىدۇ .ئۇ ھەرگىز ئارقىغا چېكىنمەيدۇ .بىراق ،ئۇ ئۆزى خالىغانچە
ئىش قىلىپ ،بىخەستەلىك قىلسا زادى بولمايتتى .ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ چوقۇم مۆجىزە يارىتىپ ،ئۇالرغا
ياردەم بېرىدىغانلىقىنى بىلىدۇ .ئۇ كەتمەكچى بولغان ئادەملەرگە ئۆزلىرىنىڭ يېمەكلىكى بىلەن
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كانايلىرىنى قالدۇرۇپ قويۇشنى ئېيتىدۇ .بۇ يەردە جەڭ قىلىش ئۈچۈن قالغان ئۈچ يۈز ئادەمدە يېتەرلىك
يېمەكلىك بىلەن كاناي قالغانىدى .گىدۇن تىنچلىق ئىچىدە پەرۋەردىگارنىڭ ئىرادىسىنى كۈتىدۇ.
ئۇ كۈنى كەچتە ،پەرۋەردىگار گىدۇنغا سۆز قىلىپ « :تۇرغىن ،دۈشمەننىڭ بارگاھىغا بارغىن.
چۈنكى ،مەن ئاللىقاچان ئۇالرنى ساڭا تاپشۇرۇپ بەردىم» دەيدۇ .ئۇرۇش باشلىنىپ كېتىدۇ .گىدۇن ئۈچ
يۈز ئادەمنى باشالپ مىدىيانلىقالرنىڭ كۈچلۈك قوشۇنى بىلەن ئۇرۇشقىلى بارىدۇ .ئۇ قورقماسمۇ؟ بەلكىم
ئۇ بىخەستەلىك قىلىۋاتقاندۇ؟ بىراق ،پەرۋەردىگار ئۇالرنىڭ ئاجىزىلىقىنى بىلىدۇ .ئۇالرغا رەھىم قىلىدۇ.
ئۇ گىدۇننىڭ مۇھتاجلىقىنىڭ ئىشەنچ بىلەن تولغان جاسارەت ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن،
پەرۋەردىگار ئۇنىڭغا مۇنداق دەيدۇ:
— گىدۇن ،قورقمىغىن .خىزمەتچىڭ پۇراھنى ئېلىۋال ،ئۇالرنىڭ بارگاھىنىڭ ئىچىگە كىرگىن.
ئۇالرنىڭ نېمە دېيىشىۋاتقانلىقىنى قۇالق سېلىپ ئاڭال .شۇندىال سەن قورقمايسەن.

بىلىكىڭ

كۈچلىنىپ  ،قەيسەرلىك بىلەن ئالغا قاراپ ئىلگىرلىيەلەيسەن.
گىدۇن ئۆزىنىڭ خىزمەتچىسى پۇراھنى ئېلىپ دۈشمەننىڭ بارگاھىغا بېرىپ ،ئۇ جايغا مۆكۈنۈپ
تۇرىدۇ .ئ ۇ ئىككى ئادەمنىڭ سۆزلىشىۋاتقانلىقىنى ئاڭاليدۇ .ئۇالرنىڭ ئىچىدىن بىرى:
— مەن چۈش كۆرۈپتىمەن ،مەن بىر چوڭ ئارپا نېنىنىڭ بىزنىڭ بارگاھقا دومىالپ كىرىپ،
سەردارىمىزنىڭ كەپىسىگە تەككەنلىكىنى ،بۇنىڭ بىلەن سەردارنىڭ كەپىسىنىڭ ئۆرۈلۈپ كەتكەنلىكىنى
كۆردۈم — دېسە ،يەنە بىرسى ئۇنىڭدىن:
—

بۇنىڭ قانداق مەنىسى بارلىقىنى بىلدىڭمۇ؟ — دەپ سورايدۇ .يەنە بىر ئەسكەر ئۈمىدسىزلىك

ئىچىدە:
—

ئۇ ئىسرائىلالرنىڭ ئىچىدىكى يوئاشنىڭ ئوغلى گىدۇننىڭ قىلىچى .خۇدا ئاللىقاچان

مىدىيانلىقالر ۋە بىزنىڭ قوشۇنلىرىمىزنىڭ ھەممىسىنى ئۇنىڭ قولىغا تاپشۇرۇپ بېرىپتۇ — دەيدۇ.
بۇ سۆزنى ئاڭلىغان گىدۇن تەسەللىگە ئېرىشىپ ،ئۇنىڭ قەلبىدىكى گۇماننىڭ ھەممىسى يوقاپ
كېتىدۇ .ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ ئالدىغا يۈكۈنۈپ تۇرۇپ ،ئۇنىڭ رەھىم –شەپقىتى ئۈچۈن ،ئۇنىڭغا
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شۈكرىلەرنى ئېيتىدۇ .پەرۋەردىگار ئۇنىڭ بىلەن بىللە ،ئۇ چوقۇم غەلىبە قىلىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ
ئىسرائىلالرنىڭ چېدىرى بار جايغا قايتىپ بارىدۇ .ئۇ ئادەملىرىنى چاقىرىپ ،ئۇالرنى بىر يەرگە يىغىپ:
— تۇرۇڭالر ،بىز ئۇرۇش قىلغىلى بارىمىز .چۈنكى ،پەرۋەردىگار ئاللىقاچان مىدىيانلىقالرنى بىزنىڭ
قولىمىزغا تاپشۇرۇپ بەردى — دەيدۇ .قوشۇن ناھايىتى تېزال تەييار بولۇپ بولىدۇ .گىدۇن ئۇالرنى
ئۈچكە بۆلىدۇ .ھەر بىر ئادەم بىر دانە كاناي بىلەن بىر تال ئىچىدە ھېچنېمە يوق قۇرۇق كۆمزەكنى
ئېلىۋالىدۇ .ھەم كۆمزەكنىڭ ئىچىگە ئوت سېلىۋالىدۇ.
— قۇالق سېلىپ ئاڭالڭالر — ،دېدى گىدۇن بۇيرۇق بېرىپ — بىز بىرال ۋاقىتتا ئۈچ تەرەپتىن
ھۇجۇم قىلىمىز .سىلەر مېنىڭ نېمە قىلغىنىمغا دىققەت قىلىڭالر .مەن كاناي چالسام ،سىلەرمۇ كاناي
چېلىشىڭالر كېرەك .ئاندىن كومزەكنى چېقىپ ،ئۇنىڭ ئىچىدىكى ئوتنى تۇتاشتۇرۇڭالر .شۇنىڭ بىلەن
بىر ۋاقىتتا ،ئۈنلۈك ئاۋازدا «پەرۋەردىگار ۋە گىدۇننىڭ قىلىچى » دەپ ۋارقىراڭالر.
ئۇالرغا ئۆزلىرىنىڭ قىلىچى الزىم ئەمەسمۇ؟ شۇنداق ،كېرەك ئەمەس .چۈنكى ،پەرۋەردىگار ئۇالر
ئۈچۈن ئۆزى ئۇرۇش قىلماقچى.
ھەممە ئادەم ئۇنىڭ سۆزلىرىنى قۇالق سېلىپ ئاڭاليدۇ .ئاندىن ،گىدۇن بىر تۈركۈم كىشىلەرنى ئالدى
بىلەن ماڭدۇرىدۇ .بۇ بىر قىسىم قوش ۇن دۈشمەننىڭ چېدىرىنىڭ ئەڭ يىراق جايىدا قورشاپ تۇرۇشى
كېرەك ئىدى .ئۇزۇن ئۆتمەي ،ئىككىنچى قىسىم يولغا چىقىدۇ .ئىككىنچى قىسىم مەقسەت قىلغان جايغا
يېتىپ بارغاندىن كېيىن ،گىدۇن يەنە بىر قىسىم ئادەمنى باشالپ ،دۈشمەننىڭ بارگاھىغا قاراپ ماڭىدۇ.
ئەتراپ جىمجىت بولۇ پ ،بىرقانچە ئادەم قاراۋۇللۇقتا تۇرغاندىن باشقا ،قالغان ئادەملەرنىڭ ھەممىسى
ئۇخالۋاتاتتى .بۇ تازا ياخشى بىر پۇرسەت ئىدى.
تۇيۇقسىز ،كاناي چېلىنغان ئاۋاز ئاڭلىنىدۇ .ئارقىدىنال نەچچە يۈزلىگەن كاناي ئاۋازى كېچىنىڭ
جىمجىتلىقىنى بۇزۇپ يۇقىرى ئاۋازدا چېلىنىدۇ .ئادەتتىكى ئەھۋال ئاستىدا ،يۈز ئەسكەر بار قوشۇندا
بىرال كاناي چېلىناتتى .بۇ ۋاقىتتا بولسا يۈز كاناينىڭ ئاۋازى ئاڭالندى .بۇ خۇددى ئون مىڭ ئەسكەر بۇ
يەرگە بېسىپ كەلگەندەكال تۇيغۇ بەردى .دۈشمەن ناھايىتى تېز ئويغىنىپ ،بۇ ئاۋازغا قۇالق سالدى.
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— ئىسرائىلالر كەلدى! ئىسرائىلالر كەلدى! — دېيىشىپ ئۇالر ئاالقزەدىلىك بىلەن ۋارقىرىشىپ
كەتتى .ئۇالر كاناي ئاۋازى ئاڭالنغان جايغا قارىدى .ئۇ جايدا ئەسكەرلەر بار ئىدى .بىراق ،شۇ ۋاقىتنىڭ
ئۆزىدە يەنە بىر تەرەپتىن كاناي ئاۋازى ئاڭالندى .بۇ جايدىمۇ چوقۇم ئون مىڭ ئادەم بار .ئۇالر ئىنتايىن
كۈچلۈك بىر قوشۇن تەرىپىدىن قورشىۋېلىندۇق دەپ ئويالپ قالدى .قاراڭالر ،كۆزنى چاقنىتىپ تۇرغان
ئوتالر .دىققەت بىلەن قۇالق سالسا ،ئۇالر ھەممە نەرسىلەرنى چېقىپ تاشالۋاتاتتى .ئەمەلىيەتتە بولسا،
ئۇ جايدا ئىسرائىلالر كومزەكلىرىنى چېقىۋاتاتتى .ئىسرائىلالر يۇقىرى ئاۋازدا:
— پەرۋەردىگار ۋە گىدۇننىڭ قىلىچى،ــــ دەپ ۋارقىرىدى!
مىدىيانلىقالر قااليمىقانلىشىپ بىر -بىرىنى دەسسىشىپ ،ئۆزئارا بىر-بىرىنى قىرىشقا باشلىدى .بۇ
ۋاقىتتا ئۇالر بىرال ئىشنى بىلەتتى .ئۇ بولسىمۇ «قېچىش» ئىدى! بىراق ،ئۇالر نەگە قېچىشى كېرەك؟
كېچىدە ،ئۇالر ئۆز ئارا بىر بىرى بىلەن سوقۇشۇپ ،بىر-بىرىگە قىلىچ تىقىشاتتى .ئۇالر ئۆزلىرىنى بىز
دۈشمەننى ئۆلتۈرۋاتىمىز ،دەپ ئويلىدى .ئىسرائىلالر بولسا تېخىچە بارگاھنىڭ سىرتىدا ئىدى .بىراق،
مىدىيانلىقالر بولسا ،ئۇالرنى ئاللىقاچان بارگاھنىڭ ئىچىگە كىرىپ بولدى ،دەپ ئويالپ قالغانىدى .ھەم
ئۇالر بىز ئۆلتۈرۈۋاتقانالر ئىسرائىلالر شۇ ،دەپ ئويالپ قالدى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇالر ئۆزئارا قىرغىن
قىلىشىپ ،ئۆز ئادەملىرىنى ئۆلتۈرۈۋەتتى .ئىسرائىلالرنىڭ ئۇرۇش قىلىشىنىڭ ھاجىتى قالمىغانىدى.
پەرۋەردىگار ئۆز خەلقى ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىپ ئۇالرنىڭ دۈشمەنلىرىنى ئۆلتۈرۈۋاتاتتى .نەچچە ئون
مىڭلىغان ئادەملەرنىڭ ئۆلۈكلىرى يەر ئۈستىدە ياتاتتى .ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى ئۆزلىرىنىڭ ئادەملىرى
ئۆلتۈرۈۋەتكەنىدى .ئەلۋەتتە ،يەنە بىر قىسىم ئادەملەر قېچىپ كەتتى.
مىدىيانلىقالر ،ئامالەكلەر ۋە ئەرەبلەرنىڭ قوشۇنلىرى پۈتۈنلەي مەغلۇپ بولدى .پەرۋەردىگار ئۆز
خەلقىگە ياخشىلىق قىلغانىدى .پەرۋەردىگار ئۇالرنى قايتا-قايتا قۇتقۇزۇۋالدى .ئۇالرنىڭ گۇناھىنى
كەچۈردى .ئۇنىڭ بۇنداق قىلىشى ،كەلگۈسىدە

كېلىدىغان قۇتقۇزغۇچى ئۇالرنىڭ گۇناھى ئۈچۈن

ئۆلۈپ ،ئۇالرنى خۇدا بىلەن ياراشتۇراتتى .رەب ئەيسا ئۇالرنىڭ ئۇلۇغ قۇتقۇزغۇچىسىدۇر .خۇدا گىدۇننى
ئۇنىڭ سىمۋولى قىلغانىدى .پەرۋەردىگار خۇدا ئۆز خەلقىگە ئۈزلۈكسىز ياخشىلىق قىلىپ كەلدى .ئۇ
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ئۇالرنى قىيىنچىلىقنىڭ ئىچىدىن قايتا-قايتا قۇتقۇزۇپ چىقتى .ئۇنىڭ بۇ قۇتقۇزۇشى مەڭگۈلۈك بولۇپ،
رەب ئەيسانى سۆيىدىغان كىشىلەر ئىسرائىلالر بىلەن بىرلىكتە خۇشاللىقتىن تەنتەنە قىلىشىدۇ.

يىفتاخ
«ھاكىمالر» 1 :15- 2 :12
گىدۇن ئۇرۇشتا غەلىبە قىلغاندىن كېيىن ،ئۇ قىرىق يىل ئىسرائىلالرنىڭ ھاكىمى بولدى .بۇ ۋاقىتتا،
ئىسرائىلالر باشقا مىللەتلەرنىڭ ھۇجۇملىرىغا ئۇچرىمىدى .كىشىلەر ناھايىتى تىنچ تۇرمۇش كەچۈردى.
بىراق ،گىدۇن ئۆلگەندىن كېيىن ،ئىسرائىلالرنىڭ ئەھۋالى ئىنتايىن ناچارلىشىپ كەتتى .ئۇالر بائال
بىلەن ئاشىراھقا چوقۇنۇپ قالماستىن ،يەنە باشقا مىللەتلەرنىڭ خۇداسىغا ئېتىقاد قىلدى .ئۇالر
پەرۋەردىگارغا ئىبادەت قىلماس بولدى .ئۇالر پەرۋەردىگارنى ئۇنتۇپ قالغانىدى .پەرۋەردىگار ئۇالرغا
غەزەپلىنىپ ،ئىسرائىلالرنى دۈشمەننىڭ زۇلۇم سېلىشىغا تاشالپ بەردى.
ئۇ ۋاقىتتا ،فىلىستىنلىكلەر بىلەن ئاممونىيالر ئىسرائىلالرنىڭ زېمىنىغا بېسىپ كىرىپ ،پۈتۈن
ئىسرائىل زېمىنىنى ئون سەككىز يىل بېسىپ تۇردى .نېمە دېگەن قورقۇنچلۇق ۋە ئازابلىق ئىش-ھە!
ئۇالر خۇدانىڭ پەرزەنتلىرى ،ئەسلىدە ئۇالر گۈللىنىشى كېرەك ئىدى .بىراق،

ھازىر بولسا ،ئۇالر

قىيىنچىلىق ئىچىدە تۇرۇۋاتىدۇ .ئۇالر ئەسلىدە ھۆرمەتكە ئېرىشىشى كېرەك ئىدى .بىراق ،ھازىر
ھاقارەتلىنىۋاتىدۇ .ئۇالر خۇدانىڭ غەزىپىگە ئۇچرىدى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇالرنىڭ ئۈستىگە بەخت-
سائادەت كەلمىدى .ئاخىرى ،ئىسرائىلالر ئۆزلىرىنىڭ خاتا قىلغانلىقىنى ئىقرار قىلىپ ،يەنە بىر قېتىم
پەرۋەردىگارغا نىدا قىلدى.
— بىز سېنىڭ ئالدىڭدا گۇناھكار — ،دېدى ئۇالر — بىز ئۆز خۇدايىمىزدىن يۈز ئۆرۈپ ،باشقا
خۇداالرغا چۇقۇنۇپتۇق.
بىراق ،پەرۋەردىگار ئۇالرنىڭ سۆزلىرىگە دەرھال جاۋاب بەرمىدى .ئۇالر نېمىنىڭ ھەقىقىي توۋا
قىلىش ئىكەنلىكىنى ئۆگىنىۋېلىشى ،ھەمدە ئۆزىنىڭ ئۈستىدىكى گۇناھالرنى ئېنىق بىلىۋېشى كېرەك
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ئىدى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،پەرۋەردىگار ئۇالرغا مۇنداق دەپ جاۋاب بەردى:
— مەن سىلەرنى مىسىرلىقالر ،فىلىستىنلىكلەر ۋە سىلەرنىڭ بارلىق دۈشمەنلىرىڭالرنىڭ قولىدىن
قۇتقۇزۇپ چىققان ئەمەسمىدىم؟ بىراق ،سىلەر مېنىڭدىن يۈز ئۆرۈپ ،باشقا مەبۇتالرغا ۋە يالغان خۇداالرغا
چوقۇنۇپ كەتتىڭالر .ئاشۇ مەنۇتالرغا نالە قىلىڭالر .ئۇالر كېلىپ سىلەرنى قۇتقۇزسۇن!
بۇ ۋاقىتتا ،ئىسرائىلالر ئىنتايىن قورقۇپ كەتتى .ئۇالر بىلدىكى ،ئەگەر پەرۋەردىگارنىڭ ياردىمى
بولمايدىغان بولسا ،ئۇالرنىڭ ھاالك بولۇشى تۇرغانال گەپ ئىدى.
— پەرۋەردىگار — دېيىشتى ئۇالر يەنە يېلىنىپ — سەن بىزگە غەزەپلىنىپ ،بىزنى جازالىدىڭ.
بىز بۇنى چوقۇم قوبۇل قىلىشىمىز كېرەك .بىراق ،رەببىم بىزنىڭ گۇناھىمىزنى كەچۈرگىن .بىزنى
دۈشمەننىڭ قولىدىن قۇتقۇزۇپ چىققىن.
شۇنداق قىلىپ ئۇالر تىلىۋالغان ئابىدە ۋە بۇتلىرىنى چۆرۈۋېتىپ ،پەرۋەردىگارغا ئىبادەت قىلىشقا
باشلىدى.
شۇنىڭ بىلەن ،قۇتقۇزۇلۇش يەنە يېتىپ كەلدى .چۈنكى ،پەرۋەردىگار رەھىم –شەپقەت بىلەن
تولغان پەرۋەردىگاردۇر .ئۇ ئۆز خەلقىنى سۆيىدۇ .ئۇ ئۇالر بىلەن تۈزگەن ئەھدىسىنى مەڭگۈ ئۇنتۇمايدۇ.
پەقەت ئۇالر ھەقىقىي توۋا قىلغان يۈرەك بىلەن ئۆزىنىڭ ئالدىغا كەلسە ،ئۇ ئۇالرنىڭ گۇناھىنى داۋاملىق
كەچۈرۈم قىلىۋېرىدۇ.
ۋاقتى -سائىتى كەلگ ەندە ،پەرۋەردىگار ئۇالرغا ئۇالرنى قۇتقۇزااليدىغان بىر قۇتقۇزغۇچىنى
ئەۋەتمەكچى.
ئامۇرالر يەنە بىر قېتىم ئىسرائىلالرغا ھۇجۇم قىلىپ ،ئۇالرغا زۇلۇم سالدى .ئۇالر چوڭ قوشۇن
تەشكىللىگەنىدى.
بىراق ،دۈشمەن ئۇالرنىڭ زېمىنىغا بېسىپ كىرگەندە ،ئىسرائىللالر دۆلەتنى قوغداشنى ئويلىدى.
بۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر پەرۋەردىگارنىڭ ئالدىغا كېلىپ ،ئۆزىنىڭ گۇناھىنى ئېتىراپ قىلىپ ،يەنە بىر قېتىم
كۈچلىنىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالرمۇ بىر قوشۇن توپاليدۇ.
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بىراق ،ئۇالرنىڭ سەردارى يوق ئىدى .قوشۇننى باشاليدىغان سەردار بولمىسا ،قانداقمۇ ئۇرۇش
قىلغىلى بولسۇن؟
كىم بۇ قوشۇنغا سەردار بوالر؟ يىفتاخ بىر قەھرىمان ئىدى .ئۇ بۇرۇن نۇرغۇن قېتىم ئىسرائىلالرنى
باشالپ ئۇرۇش قىلغان ئادەم.
بىراق ،ئىسرائىلالر يىفتاخنىڭ ئۇالرغا ياردەم بېرىشنى خااليدىغان ياكى خالىمايدىغانلىقىنى بىلگۈسى
بار ئىدى .چۈنكى ،ئۇالر بۇرۇن ئۇنىڭغا ياخشى مۇئامىلە قىلمىغانىدى.
يىفتاخ گىلېئاتنىڭ ئوغلى بولۇپ ،گىلېئاتنىڭ يەنە نۇرغۇن ئوغۇللىرى بار ئىدى .بىراق ،ئۇالر
يىفتاخنى ئۆيدىن قوغالپ چىقىرىۋەتكەنىدى .چۈنكى ،ئۇنىڭ ئاپىسى ئىسرائىل مىللىتى ئەمەس ئىدى.
ئۇنىڭ قېرىنداشلىرى بۇرۇن ئۇنىڭغا مۇنداق دېگەن:
— بىزنىڭ سېنىڭ بىلەن بىللە تۇرمۇش كەچۈرگۈمىز يوق .سېنىڭ ئاپاڭ بىزنىڭ ئائىلىگە تەۋە
ئەمەس .بىز بىلەن سېنىڭ ھېچقانداق مۇناسىۋىتىڭ يوق .سەن بىزنىڭ دادىمىزنىڭ ئائىلىسىنىڭ مال
دۇنياسىغا ۋارىسلىق قىلساڭ بولمايدۇ .سەن بۇ يەردىن يوقال ،بولمىسا بىز سېنىڭ ئەدىپىڭنى بېرىمىز.
مانا بۇ سۆزنى قىلغۇچىالر بولسا ،ئۇنىڭ رەھىمسىز ،سوغۇق قان ئاكىلىرى ئىدى! يىفتاخ بۇ سۆزلەرگە
تەسلىكتە بەرداشلىق بەردى .چۈنكى ،ئۇنىڭ ئاپىسى يامان ئايال ئىدى .ھېچكىم يىفتاخ تەرەپتە
تۇرمىدى .ئۇنىڭ ئۈچۈن ئېيتقاندا ،بىردىنبىر چىقىش يولى — ئۇالردىن ئۆزىنى يىراق تۇتۇش ئىدى.
شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ دۆلەتنىڭ شىمالىي تەرىپىگە كەتتى .ئۇ بۇ جايدا نېمىگە تايىنىپ كۈن كەچۈرىدۇ؟
ئۇرۇن ئۆتمەي ،ئۇنىڭ يېنىغا ھەر خىل ھەر ياڭزا ئادەملەر كېلىشكە باشاليدۇ .ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى
بەزىلەرنىڭ كەچۈرمىشلىرى ئۇنىڭكى بىلەن ئوخشاش ئىدى .بەزىلىرى بولسا باشقا سەۋەب بىلەن بۇ
جايغا كەلگەن ئىدى .ئۇالر ئۆز –ئارا ئۇيۇشىدۇ .يىفتاخ ئۇالرغا باشلىق بولىدۇ .ئۇالر بىرلىكتە ئۇرۇش
قىلغىلى چىقىدۇ .ھەمدە دۈشمەن تەرەپتىن ئولجا ئېلىپ كەلگەن نەرسىلىرى بىلەن كۈن كەچۈرىدۇ.
شۇنداق قىلىپ يىفتاخنىڭ نامى دۆلەتنىڭ ھەممە جايىغا پۇر كېتىدۇ .مانا بۇ گېلىئاتلىقالرنىڭ ئۆز
قوشۇنىغا سەردار ئىزدەۋاتقاندا ،يىفتاخنى ئەسلەپ قېلىشىنىڭ سەۋەبى.
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ئۇالر بېرىپ يىفتاخنى تاپىدۇ ۋە ئۇنىڭدىن مۇنداق دەپ سورايدۇ:
— بىزنىڭ ئاممونىيالر بىلەن ئۇرۇش قىلىشىمىز ئۈچۈن ،بىزنىڭ سەردارىمىز بولغان بولسىڭىز.
يىفتاخ ئازراق ئىككىلىنىپ قالىدۇ .ئەسلىدە ئۇنى ئۆيدىن ۋە يۇرتتىن قوغلىۋەتكەن ئادەملەر مانا
ھازىر ئۇنىڭ ئالدىغا ياردەم سوراپ كەلگەنىدى .ئۇنىڭمۇ ئۇالرغا ياردەم بەرگۈسى بار ئىدى .چۈنكى ،ئۇمۇ
ئۆز خەلقىنى سۆيەتتى .بىراق ،ئۇنىڭ ئۇالرنىڭ تەكلىپىگە دەرھال جاۋاب بەرگۈسى كەلمىدى .ئۇالرنىڭ
بۇرۇن ئۇنىڭغا سالغان ئازابى شۇنچىلىك كۆپ ئىدى.
— سىلەر ئىلگىرى مەندىن نەپرەتلەندىڭالر — دەيدۇ يىفتاخ ئۇالرنى ئەيىبلىگەن تەلەپپۇزدا —
ھەمدە مېنى ئاتامنىڭ ئۆيىدىن قوغالپ چىقىرىۋەتكەنىدىڭالر .ئەمدى سىلەر مەندىن ياردەم تەلەپ قىلىپ
كەلدىڭالرمۇ؟
— شۇنداق — دەيدۇ ئۇالر — بىز ھەقىقەتەن سەندىن ياردەم تەلەپ قىلىپ كەلدۇق .بۇرۇن بىز
سېنى ھاقارەتلىگەنىدۇق .بىزنى كەچۈرگىن .بىز ھازىر ھەقىقەتەن سېنىڭ ياردىمىڭگە موھتاج .مانا بۇ
بىزنىڭ ئەمدى سېنى ئىزدەپ كېلىشىمىزنىڭ سەۋەبى .ئەگەر سەن بىز بىلەن بىللە بېرىپ ئاممونىيالر
بىلەن ئۇرۇش قىلىدىغان بولساڭ ،ئۇرۇش قىلىپ بولغاندىن كېيىن ،سەن بىزنىڭ ئۈستىمىزدىن
ھۆكۈمرانلىق قىلساڭ بولىدۇ.
— راستىال شۇنداق قىلسام بوالمدۇ؟ — دەپ سورايدۇ يىفتاخ — ئەگەر مەن سىلەرنىڭ ئۇرۇشتىكى
سەردارىڭالر بولۇپ ،ھەمدە پەرۋەردىگار بىزگە غەلىبە ئاتا قىلسا ،مەن سىلەرنىڭ باشلىقىڭالر بولىمەن،
شۇنداقمۇ؟
— شۇنداق بىزنىڭ مەقسىتىمىزمۇ شۇنداق — دېيىشتى ئۇالر — بىزنىڭ دېيىشكەن سۆزلىرىمىزنى
پەرۋەردىگار ئاڭاليدۇ .ئۇ بىزگە گۇۋاھلىق بېرىدۇ.
بۇنىڭ بىلەن يىفتاختا جاسارەت پەيدا بولدى .ئۇالر ئۇنىڭغا ئەسلى ئۆزىگە اليىق بولغان ئورۇننى
بەرگەنىدى.
يىفتاخ ئۇالر بىلەن بىللە گېلىئاتقا باردى .ئۇ جايدا ئۇ ئىسرائىلالرغا باشلىق بولۇپ تەيىنلىنىپ،
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مايالندى .ھەمدە خەلققە سادىق بولىدىغانلىقى توغرىسىدا ۋەدە بەردى.
بىراق ،ئۇ دەرھالال ئاممونىيالرغا ھۇجۇم قىلمىدى .ئۇنىڭ ئۇرۇش قىلغۇسى يوق ئىدى .ئۇ ئالدى
بىلەن تىنچلىق ئىزدىمەكچى بولىدۇ .شۇڭا ،ئۇ ئالدى بىلەن ئاممونىيالرنىڭ پادىشاھىغا ئەلچى ئەۋەتتى.
ھەم ئەلچىلەر ئارقىلىق پادىشاھتىن:
— سېنىڭ بىز بىلەن نېمە ئاداۋىتىڭ بار؟ نېمە ئۈچۈن بىزنىڭ دۆلىتىمىزگە ھۇجۇم قىلىسەن—
دەپ سوراتقۇزدى.
— ئىش مۇنداق — ،دېدى پادىشاھ — سىلەر بىزنىڭ بىر قىسىم يەرلىرىمىزنى ئىگىللىۋالدىڭالر.
ئىسرائىلالر مىسىردىن چىققاندا ،ئۇالر بىزنىڭ قولىمىزدىن يەرلىرىمىزنى تارتىۋالغان .بىز يارىشىشتىن
بۇرۇن شۇ يەرلىرىمىزنى قولىمىزغا ئېلىشىمىز الزىم.
بىراق ،يىفتاخمۇ ئۆز خەلقىنىڭ تارىخىنى ياخشى بىلەتتى .ئۇ ئاممونىيالرنىڭ پادىشاھىنىڭ دېگەن
سۆزىنىڭ ئەمەلىيەتكە ماس كەلمەيدىغانلىقىنى بىلەتتى .شۇڭا ،ئۇ ئۆز جاۋابىنى ئەلچىلەر ئارقىلىق
ئاممونىيالرنىڭ پادىشاھىغا ئەۋەتىپ ،مۇنداق دېدى:
— سىلەر بىزنى سىلەرنىڭ يېرىڭالرنى

ئىگىلىۋالدى دەيسىلەر .بىراق ،بۇ ئەمەلىيەتكە ماس

كەلمەيدۇ .سىلەر دېگەن ئۇ يەر بولسا ئامورىيالرنىڭ پادىشاھى سىھوننىڭ يېرى .بىز مىسىردىن
ئايرىلغاندىن كېيىن ،ئۇ بىر توپ قوشۇننى باشالپ كېلىپ ،بىزگە ھۇجۇم قىلغان .بىراق ،بىزنىڭ
تەرەپنىڭ ئادەملىرى يەڭگەن .ئاندىن پەرۋەردىگار خۇدا ئۇالرنىڭ يەرلىرىنى بىزگە بەرگەن .سەنمۇ ئۆز
خۇدايىڭ ساڭا ئاتا قىلغانغا ئېرىشسەڭ بولىدۇ .شۇنداقمۇ ئەمەسمۇ؟ شۇنىڭ ئۈچۈن ،ھېچقانداق
ئادەمنىڭ بىزنىڭ قولىمىزدىن يەرنى تارتىپ ئېلىش ھەققى يوق .ئۇنىڭدىن باشقا بىز بۇ يەردە
تۇرۇۋاتقىلى ئاللىقاچان  322يىل بولدى .ئەگەر ئاممونىيالر بىزنىڭ بۇ يەرگە ئېرىشىشكە ھەققىمىز بار
دەيدىكەن ،ئۇالر نېمە ئۈچۈن بۇرۇن شۇنداق قىلمايدۇ؟ سېنىڭ بىزگە ھۇجۇم قىلىشىڭ خاتا .بىزنىڭ
قىلغىنىمىز توغرا .سىلەرنىڭ قىلغۇڭالر خاتا .ئۇلۇغ سوراقچىمىز بولغان پەرۋەردىگار ئىسرائىلالر بىلەن
ئاممو نىيالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئۆز ئادىللىقىنى كۆرسىتىدۇ — ،دېدى.
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بىراق ،ئاممونىيالرنىڭ بۇ سۆزلەرنى زادى ئاڭلىغۇسى كەلمىدى .ئۇالر ئۇرۇش قىلىشنى قارار قىلدى.
بۇ ۋاقىتتا ،پەرۋەردىگارنىڭ روھى يىفتاخنىڭ ئۈستىگە چۈشتى .ئۇ ئەمدى پەرۋەردىگارنىڭ ئۆزىنى
چاقىرىۋاتقانلىقىنى،

ھېچقانداق

نەرسىنىڭ

ئۇنىڭ

ئاممونىيالرغا

ھۇجۇم

قىلىشىنى

توسۇپ

قااللمايدىغانلىقىنى تونۇپ يەتتى .شۇنىڭ بىلەن ،يىفتاخنىڭ قىزغىنلىقى ئىنتايىن كۈچەيدى .ئۇ پۈتۈن
دۆلەتنى ئارىالپ چىقىپ ،ئىسرائىلالرنى ئۇرۇشقا چاقىردى .نۇرغۇن ئادەملەر ئۇنىڭ چاقىرىقىغا ئاۋاز
قوشتى .بىراق ،ئۇ ئۇرۇشقا بېرىشتىن ئىلگىرى ،خۇداغا مۇنداق بىر ۋەدە بەردى.
ئۇ مۇنداق دېدى:
— پەرۋەردىگار خۇدا ،ئەگەر سەن ماڭا غەلىبە ئاتا قىلىپ ،مېنىڭ ھاياتىمنى ساقالپ قالساڭ ،مەن
قايتىپ كەلگەن ۋاقىتتا ،كىم دەرۋازامنىڭ ئالدىغا چىقىپ بىرىنچى بولۇپ مېنى كۈتۈۋالسا ،مەن ئۇنى
ساڭا قۇربانلىق سۈپىتىدە ئاتايمەن.
ھەي! ھەم تەدبىرلىك ھەم ئەستايىدىللىق بىلەن ئىش قىلىدىغان يىفتاخقا ئەمدى نېمە بولدى؟ بۇ
ۋاقىتتا ئۇ نېمە ئۈچۈن بۇنداق ئالدىراڭغۇلۇق قىلىدۇ؟ ئۇنىڭ بۇ سۆزى پۈتۈنلەي ئويالنماستىنال قىلىنغان
سۆز ئىدى.
يىفتاخ پەرۋەرد ىگار ئۈچۈن قۇربانلىق ئاتا قىلماقچى بولغانلىقى ئۈچۈن ،خۇدا ئۇنىڭغا ياردەم
بېرەمدۇ؟ ياق ،پەرۋەردىگار بىزنىڭ بۇنداق ئۇسۇل بىلەن ئۇنىڭغا قۇربانلىق قىلىشىمىزنى تەلەپ
قىلمايدۇ .پەرۋەردىگار ئۇنىڭدىن ھېچقانداق قۇربانلىق تەلەپ قىلغان ئەمەس .ئۇ ئۆز خەلقىنى
قۇتقۇزماقچى ،ئۇنىڭغا قۇربانلىق ئەسال كېرەك ئەمەس.
يىفتاخ ئۇرۇش قىلغاندا ،پەرۋەردىگار ئۇنى چوڭ غەلىبىگە ئېرىشتۈرىدۇ .ئامۇنىيالر ئېچىنىشلىق
مەغلۇپ بولۇپ ،ئەمدى ئۇرۇش قىلىشقا جۈرئەت قىاللمايدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،يىفتاخ خۇشاللىق بىلەن
غەلىبە قازىنىپ قايتىپ كېلىدۇ.
ئۇ ئۆي نىڭ ئىشىكىگە كېلىپ قالغاندا ،ئۇنىڭ ئۆيىدىن بىرسى ئۇنى قارشى ئالغىلى چىقىدۇ.
تۇيۇقسىز ،يىفتاخ قېتىپ قالغاندەك تۇرۇپ قالىدۇ .ئۇنىڭ كۆزى ئۆينىڭ ئىشىكىدىن چىققان ئادەمدە
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ئىدى .ئۇنىڭ چىرايىدىكى بارلىق خۇشاللىق يوقاپ كېتىدۇ .بىر قىز ئۇنىڭغا قاراپ كېلىۋاتاتتى .ئۇنىڭ
كەينىدىن باشقا كىشىلەر ئەگىشىپ كېلىۋاتاتتى .ئۇالر داپ چېلىپ ،ناخشا ئېيتىپ ،خۇشاللىق بىلەن
ئۇنىڭ غەلىبىسىنى تەبرىكلەۋاتاتتى .ئالدىدا ماڭغان قىز يىفتاخنىڭ قىزى ئىدى .تۇيۇقسىز ،يىفتاخ
ئۆزىنىڭ خۇداغا بەرگەن ۋەدىسىنى ئېسىگە ئالدى .ئۇ ئۇرۇش قىلىشتىن بۇرۇن ،ئۆزىنىڭ قىزىنى
قۇربانلىق قىلىپ خۇداغا ئاتاش توغرىسىدا ۋەدە بەرگەنىدى.
ئۇنىڭ قىزى نېمە دېگەن بىچارە ،ئۇ قانداقسىگە بۇنداق ئىشنى قىلىپ سالدى؟ ئۇ ئۆزىنىڭ قىزىنى
قۇربانلىق قىلىپ خۇداغا ھەدىيە قىالالرمۇ؟ ئۇ ئۆزىنىڭ قىلغان قەسىمىنى قايتۇرۇۋاالالمدۇ؟ ئۇ ئادەمگە
قەسەم قىلمىدى ،بەلكى ،خۇداغا قەسەم بەردى ئەمەسمۇ!
يىفتاخ نېمە دېگەن قارام بىر ئادەم-ھە!
خۇشاللىق يوقالدى .داپنىڭ ئاۋازىمۇ توختاپ قالدى .كۆڭلى قاتتىق بىئارام بولغان قىز قەلبى قايغۇ
بىلەن تولغان غەلىبە قىلغۇچىنىڭ يېنىدا تۇراتتى .ئۇنىڭ قەلبىنى قاتتىق قورقۇنچ قاپلىدى .غەلىبە
قىلغۇچىنىڭ خۇشاللىقىمۇ پۈتۈنلەي يوقالغانىدى .بۇ چاغدا قىز چوقۇم بىر قورقۇنچلۇق ئىشنىڭ يۈز
بېرىدىغانلىقىنى ھېس قىلغان ئىدى.
يىفتاخ قىزچاققا ئىشنىڭ سەۋەبىنى دەپ بەردى .ئۇنىڭ قىزى ئىنتايىن ئېسىل قىز بولۇپ ،ئۆزى
ئۈچۈن ئويالپ ئولتۇرمىدى ،ھەمدە بۇ ئىش سەۋەبىدىن دادىسىنى نومۇستا قويمىدى .ئۇنىڭدا ھەم
قېچىپ كېتىشتەك ئوي-پىكىرمۇ بولمىدى .ئۇنىڭ ئويلىغىنى ئۆزىنىڭ دۆلىتى ئىدى .پەرۋەردىگار خەلققە
شۇنداق چوڭ غەلىبىنى ئاتا قىلدى .مەيلى قانچىلىك قىممەتلىك نەرسە بولسىمۇ خۇدا ئۈچۈن ھەدىيە
قىلىشقا ئەرزىيدۇ .ئۇنىڭ دادىسى ئەمدى قىلغان سۆزىنى قايتۇرۇۋااللمايدۇ .ئۇ ئۆزىنىڭ قەسەم قىلغىنى
بويىچە ئىش قىلىشى كېرەك .قىزچاق خاتىرجەملىك بىلەن قاتتىق ئازاب ئىچىدە تۇرغان دادىسىنىڭ
يېنىغا يېقىنالپ كېلىپ ،ئۇنىڭغا تەسەللى بەردى.
— دادا — دېدى ئۇ — سەن قىلغان قەسىمىڭ بويىچە ئىش قىلغىن! پەرۋەردىگار سېنى دۈشمەن
ئۈستىدىن پۈتۈنلەي غەلىبە قىلدۇرمىدىمۇ؟
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ئۇ ئامالسىزلىقتىن ئۆز ئائىلىسىدىن ئايرىلىشى ،دادىسى بىلەن دوستلىرىدىن خالىي بىر جايدا
تۇرمۇش كەچۈرۈشى كېرەك.
كەلگۈسىدە ،ئۇنىڭ يولدىشى ۋە بالىلىرى بولمايدۇ .ئۇ تۇرۇۋاتقان جاينىڭ ئەتراپىدا
ئائىلىسىدىكىلەر يوق.
ئۇ ئۆزىنىڭ كېيىنكى ئۆمرىنى ئۆزى يالغۇز ئۆتكۈزۈشى كېرەك.
ئۇ بۇ ئىشالرنىڭ ھەممىسى بىلەتتى .بىراق ،قىلچىمۇ ئىككىلەنمەيدۇ.
نېمە دېگەن ئالىيجاناب قىز-ھە!
شۇنداق ،يىفتاخنىڭ قىزى ئىنتايىن قەيسەر قىز ئىدى.
بىراق ،ئۇ تۇيۇقسىز يىغالپ تاشاليدۇ.
— دادا — دەيدۇ ئۇ يىغالپ تۇرۇپ ،مېنىڭ بويسۇنغۇم بار .بىراق ،ماڭا ئىككى ئاي ۋاقىت بەرگىن.
مەن ئۆزۈمنىڭ كېيىنكى كۈنلىرىم ئۈچۈن تەييارلىق قىلىشىم كېرەك .ماڭا دوستلىرىم بىلەن ئىككى ئاي
ئۆيدىن ئايرىلىپ ،تاغدا تۇرۇپ ئويناپ كېلىشىمگە رۇخسەت قىلغىن.
يىفتاخ ئۇنىڭ سۆزلىرىگە ماقۇل بولىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئۆيدىن كېتىدۇ.
ئىككى ئايدىن كېيىن ،ئۇ قايتىپ كېلىپ ،دادىسى ،ئائىلىسىدىكىلىرى ،دوستلىرى ۋە ئۇنىڭ ئۈچۈن
قەدىرلىك بولغان ھەممە كىشىلەر بىلەن خوشلىشىدۇ .ئەمدى ،ئۇ ئۆزىنىڭ ئاخىرىقى ئۆمرىنى يوشۇرۇنۇپ
ياشاش بىلەن يالغۇز ئۆتكۈزۈشى كېرەك ئىدى.
كېيىكى كۈنلەردە ،ئۇنىڭ دوستلىرى ھەر يىلى تۆت كۈنال ئۇنىڭ يالغۇزلۇقى ئۈچۈن تەسەللى
بېرىدۇ.
ئامۇنىيالر بىلەن ئورۇش قىلغاندىن كېيىن يىفتاخ ئالتە يىل ھاكىم بولۇپ ،ئۆلۈپ كېتىدۇ.
ئۇنىڭمۇ ئۆزىنىڭ گۇناھى ۋە يېتەرسىزلىكلىرى بار ئىدى .ئۇ ئىنسانالر ئۈچۈن مۇكەممەل بولغان
قۇتقۇزۇلۇش ئېلىپ كېلەلمەيدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن مۇكەممەل بىر قۇتقۇزغۇچى كېلىشى كېرەك.
ئۇ قۇتقۇزغۇچى بولسا ئەيسا مەسىھتۇر .ئۇ خەلقىنى مەڭگۈلۈك بولغان دۈشمەن — شەيتاننىڭ
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ئىلكىدىن قۇتقۇزۇپ چىقىدۇ.

شىمشوننىڭ تۇغۇلۇشى
«ھاكىمالر»  -13باب

كېيىن ،ئىسرائىلالر پەرۋەردىگاردىن يۈز ئۆرۈيدىغان ئىشنى يەنە قىلدى .شۇنىڭ بىلەن،
پەرۋەردىگار فىلىستىيلىكلەرنىڭ ئىسرائىلالرنى ئېزىشىگە رۇخسەت قىلدى .بۇ كىشىلەر غەرب تەرەپتىن
چوڭ قوشۇنلىرىنى باشالپ كېلىپ ،قانان زېمىنىغا كىرىپ ،ئىسرائىلالرنىڭ بارلىق نەرسىلىرىنى بۇالپ
كەتتى .ئۇالرنىڭ بۇنداق ئازابلىق كۈنلىرى قىرىق يىل داۋامالشتى.
ئۇ ۋاقىتتا ،ئىسرائىلالرنىڭ ئارىسىدا ھاكىمالر يوق ئىدى .قارىماققا پەرۋەردىگار ئۆز خەلقىنى ئۇنتۇپ
قالغاندەك قىالتتى .ئەمەلىيەتتە بولسا ئۇنداق ئەمەس ئىدى .گەرچە خەلق ئۇنىڭدىن تىلىمىگەن بولسىمۇ،
بىراق ،خۇدا ئاللىقاچان ئۇالر ئۈچۈن ئاالھىدە بىر ھاكىمنى تىكلەپ بېرىشنى پىالنالپ بولغانىدى.
ئاشۇ ۋاقىتتا ،مانوئاھ ئىسىملىك بىر ئىسرائىل بولۇپ ،ئۇ ئىنتايىن ۋاپادار كىشى ئىدى .بىراق،
ئۇنىڭ ئايالى تۇغماس بولغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇالرنىڭ پەرزەنتى يوق ئىدى .بۇ ئىشتىن ئۇالرنىڭ كۆڭلى
بەكال يېرىم ئىدى.
بىر كۈنى ،مانوئاھنىڭ ئايالىنى سىرتتا ئۆزى يالغۇز تۇرغاندا ،تۇيۇقسىز ئۇنىڭ يېنىغا بىر ئادەم پەيدا
بولۇپ قالدى .ئۇ بۇ كىشىنى كۆرۈپ باقمىغانىدى.
ئايال قاتتىق چۆچۈپ كەتتى .بۇ كىم بولىدۇ؟ ئۇ سوراشقا پېتىنالمىدى .ئەمەلىيەتتە ،ئۇ ئۇنىڭغا
قاراشقىمۇ جۈرئەت قىاللمىغانىدى .چۈنكى ،بۇ ئادەم قارىماققا پەرىشتىگە ئوخشايتتى.
بۇ ئادەم ئايالغا سۆز قىلدى.
— ھازىر سېنىڭ باالڭ يوق ،بىراق سەن چوقۇم بىر ئوغۇل بالىغا ھامىلىدار بولىسەن .بۇ باال باشقا
بالىالر بىلەن ئوخشاش ئەمەس .ئۇ تۇغۇلۇشى بىلەن پەرۋەردىگارغا تەۋە بولغان باال يەنى نىياز قىلىنغان
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باال بولىدۇ .پەرۋەردىگار ئۇنىڭغا ئاالھىدە ۋەزىپە بېرىدۇ .يەنى ئۇ چوڭ بولغاندىن كېيىن ،ئىسرائىلالرنى
فىلىستىيلىكلەرنىڭ قولىدىن قۇتقۇزۇۋالىدۇ .ئۇ ھاراق-شاراب ئىچسە ،چېچىنى چۈشۈرسە بولمايدۇ.
ئۇنىڭ ئۇزۇن چېچى خۇدا ئۇنى ئاالھىدە نىياز قىلغانلىقىنىڭ بەلگىسى.
مانوئاھنىڭ ئايالى بولغان ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى يولدىشىغا دەپ بەردى .مانوئاھ پەرۋەردىگاردىن
ئۇ كىشىنى ئالدىغا ئېلىپ كېلىشىنى ،بۇ بالىنى قانداق چوڭ قىلىشنى ئېيتىپ بېرىشنى تەلەپ قىلدى.
خۇدا ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئاڭلىدى .بىرقانچە كۈندىن كېيىن ،بۇ ئايال سىرتتا تۇرغاندا ،پەرىشتە
ئىككىنچى قېتىم ئۇنىڭ يېنىغا كەلدى .ئايال ئالدىراپ مانوئاھنى چاقىرغىلى ماڭدى.
— چاققان بول — دېدى ئۇ يولدىشىغا — ھېلىقى كۈنى مېنى ئىزدەپ كەلگەن كىشى يەنە كەپتۇ.
مانوئاھ كېلىپ ،پەرىشتىنى كۆردى .بىراق ،ئۇ ئۇ ئادەمنىڭ پەرىشتە ئىكەنلىكىنى بىلمىگەنىدى.
—

بۇرۇن مېنىڭ ئايالىم بىلەن سۆزلەشكەن كىشى سىز بوالمسىز؟ — دەپ سورىدى ئۇ

پەرىشتىدىن.
—

شۇنداق ،مەن بولىمەن — ،دەپ جاۋاب بەردى پەرىشتە.

—

سىزنىڭ بىزگە ئېيتقان خەۋىرىڭىز بىزنى ئىنتايىن خۇشال قىلدى .بىراق ،سىز بۇ باال

توغرىسىدا بىزگە كۆپرەك خەۋەر بەرگەن بولسىڭىز .ئۇ كېيىن نېمە ئىش قىلىدۇ؟ قانداق قىلىشى كېرەك؟
پەرىشتە ئۇنىڭ ئايالىغا دېگەن سۆزنى ئۇنىڭغا يەنە بىر قېتىم تەكرارلىدى .يەنى ئۇنىڭ بالىسى نىياز
قىلىنغان باال بوالتتى.
مانوئاھ پەرىشتىگە ئۆزىنىڭ رەھمىتىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى:
— بۇ يەردە قالغان بولسىڭىز ،مەن سىزگە بىر ئوغالق تەييارالي.
بىراق ،پەرىشتە ئۇنىڭغا:
—

مەن سېنىڭ تامىقىڭنى يېمەيمەن .ئەگەر سەن قۇربانلىق تەييارلىساڭ ،ئۇنى پەرۋەردىگارغا

تەقدىم قىلساڭ بولىدۇ.
—

276

سىزنىڭ ئىسمىڭىز نېمە؟ — دەپ سورىدى ئۇنىڭدىن مانوئاھ — بىز سىزنىڭ ئىسمىڭىزنى

مۇقەددەس كىتابتىن ھېكايە
بىلسەك ،دائىم سىزنى ئەسلەپ تۇرىمىز .باال تۇغۇلغاندا ،سىزگە ھۆرمەت بىلدۈرەلەيمىز.
—

سەن نېمە ئۈچۈن مېنىڭ ئىسمىمنى سورايسەن؟ مېنىڭ ئىسمىم ئاجايىپ — ،دەپ جاۋاب

بەردى پەرىشتە مانوئاھقا.
مانوئاھ پەرىشتىنىڭ دېگىنى بويىچە قىلدى .ئۇ بىز قوزا تەييار قىلىپ ،قورام تاشنىڭ ئۈستىدە
پەرۋەردىگارغا ئاتاپ قۇربانلىق قىلدى.
قۇربانلىق ھەدىيە قىلىنغاندىن كېيىن ،مانوئاھ بىلەن ئۇنىڭ ئايالى قۇربانلىقنىڭ كۆيگەن ئوتىنىڭ
قۇربانگاھتىن يۇقۇرغا كۆتۈرۈلگەنگە قاراپ تۇرۇپ قالدى .ئۇ پەرىشتە ئوتنىڭ ئىچىدىن ئاسمانغا
كۆتۈرۈلۈپ كەتتى.
مانوئاھ بىلەن ئۇنىڭ ئايالى قورققىنىدىن تىترەپ ،يەرگە تىزلىنىپ سەجدە قىلدى .ئۇالر ئاخىرى
بىلىپ يەتكەنىدى .بۇ ئادەم ئادەتتىكى ئادەم ئەمەس .بەلكى ،پەرۋەردىگارنىڭ پەرىشتىسى ئىكەن.
شۇنداق ،ئەمدى ئۇالر بۇ ئىشنى چۈشەنگەن بولۇپ ،ئۇنىڭ پەرۋەردىگارنىڭ پەرىشتىسى ئىكەنلىكىنى
يەنى ئۇنىڭ ئىبراھىم ،يۈسۈپ ،مۇسا ۋە يەشۇغا كۆرۈنۈپ كەلگەن پەرىشتە ئىكەنلىكىنى تونۇپ يەتتى.
— ئاپال ،قانداق قىالرمىز؟ — دېدى مانوئاھ توۋالپ — ،بىز ئۆلىدىغان بولدۇق .چۈنكى ،بىز
پەرۋەردىگارنى كۆردۇق ئەمەسمۇ؟
بىراق ،مانوئاھنىڭ ئايالى ئۇنىڭغا قارىغاندا تېخىمۇ ئېنىق چۈشىنىپ يەتكەنىدى.
— ياق ،بىز ئۆلۈپ كەتمەيمىز — ،دېدى ئۇ — ئەگەر پەرۋەردىگارنىڭ بىزنى ئۆلتۈرگۈسى بولسا،
ئۇ قۇربانلىق قىلىنغان بويۇمنى قوبۇل قىلمايتتى .بىزگە بىر ئوغۇل بېرىدىغانلىقى توغرىسىدىمۇ ۋەدە
بەرمەيتتى.
ئۇنىڭ دېگىنى توغرا چىقتى .ئۇالر ئۆلمىدى .پەرۋەردىگار ئۇنىڭ ۋەدىسىنى ئەمەلگە ئاشۇردى .ئۇ
ئۇالرغا بىر ئوغۇل ئاتا قىلدى ھەم ئۇنىڭغا شىمشون دەپ ئىسىم قويغانىدى .بۇنىڭ مەنىسى بولسا
«كۈچلۈك ئادەم» دېگەنلىك ئىدى.
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شىمشوننىڭ شىرنى ئۆلتۈرۈشى
«ھاكىمالر» 1- 1 :12

پەرۋەردىگارنىڭ بەخت ئاتا قىلىشى بىلەن ،شىمشون چوڭ بولۇپ يېتىلدى .پەرۋەردىگارنىڭ روھى
بەزىدە ئۇنى فىلىستىيلىكلەر تۇرغان جايغا ئېلىپ باراتتى .فىلىستىيلىكلەر بولسا ئۇنىڭ خەلقىنىڭ
دۈشمىنى ئىدى.
ئۇنىڭ ئۇالرغا بەكال ھۇجۇم قىلغۇسى بار ئىدى! پەرۋەردىگار ئىلگىرى شىمشوننىڭ ئىسرائىلالرنى
قۇتقۇزىدىغانلىقى توغرىسىدا ئېيتقانىدى .بىراق ،ھازىر ئۇ قانداق قىلىش كېرەك؟ شىمشون
پەرۋەردىگارنىڭ كۆرسەتمىسىنى كۈتمەستىن ،ئۆزىنىڭ ئوي -پىكرى بويىچە ئۇالرنىڭ ماكانىغا باردى.
بىر كۈنى ،ئۇ فىلىستىيلىكلەرنىڭ شەھىرىگە كېلىپ ،بىر ئايالنى كۆردى .ئۇ بۇ ئايالدىن شۇنداق
سۆيۈندى .شۇڭا ،ئۇنىڭ بۇ ئايالنى خوتۇنلۇققا ئالغۇسى كەلدى.
ئەگەر شىمشون شۇنداق قىلسا ،ئىنتايىن چوڭ خاتالىقنى ئۆتكۈزەتتى .چۈنكى ،ئۇ خۇداغا تەۋە
بولغان ،مۇقەددەس قىلىنغان ئادەم تۇرسا! ئۇ قانداقسىگە بىر فىلىستىيلىك قىزنى ئەمىرىگە ئالىدۇ؟
شىمشوننىڭ بۇ ئىشنى ئۆزى ھەل قىلدى .ئۇ ئۆز  -ئۆزىگە «:ئەگەر بۇ ئايالنى ئالسام فىلىستىيلىكلەر
بىلەن ئۇچرىشىدىغان پۇرسىتىم بولىدىكەن ھەم

ناھايىتى ئاسانال ئۇالر بىلەن تاالش -تارتىش

كەلتۈرۈپ چىقىرااليمەن» دېدى .شۇنداق قىلىپ ئۇ ئۆزىنىڭ تۇيۇق يولغا كېرىپ قالغانلىقىنى سەزمەيال
قالدى.
شىمشوننىڭ ئاتا-ئانىسى بۇ تويغا نارازى بولدى .ئۇالر ئۇنىڭغا:
—

سەن بىزنىڭ مىللىتىمىزنىڭ ئىچىدىن خوتۇن ئېلىشىڭ كېرەك ئىدىغۇ؟

خۇدانىڭ

خىزمەتچىسى بولۇش سۈپىتىڭ بىلەن ئىسرائىل بولمىغان بىر مىللەتتىن قىز ئالساڭ قانداق بولغىنى؟
—دېدى.
بىراق ،شىمشوننىڭ بۇ ئايالنى قويۇپ بەرگۈسى يوق ئىدى .ئۇ ئۆز گېپىدە چىڭ تۇرۇپ:
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— مەن چوقۇم ئۇنى ئاياللىققا ئالىمەن — ،دېدى.
ئامال بولمىغانلىقتىن ،ئۇنىڭ ئاتا-ئانىسى ئۇنىڭغا يول قويدى .ئۇالر خۇدانىڭ شىمشوننىڭ گۇناھى
ئارقىلىق فىلىستىيلىكلەرنى جازااليدىغانلىقىنى ھېس قىلىپ يەتمىگەن ئىدى.
ئۇالر ئۈچى پىيادە مېڭىپ،

قىز بىلەن ئۇنىڭ ئاتا-ئانىسىنى يوقلىغىلى باردى .ئۇالر بىر يول

ئېغىزىغا كەلگەندە ،شىمشون ئاتا-ئانىسىغا داۋاملىق ئالدىغا قاراپ مېڭىشنى بۇيرۇپ ،ئۆزى تىمناھقا
بارىدىغان يولدىن چىقىپ ،جىمجىت ئۈزۈملۈككە كەلدى .تۇيۇقسىز ئۇ شىرنىڭ نەرە قىلغان ئاۋازىنى
ئاڭالپ چۆچۈپ كەتتى .ھاۋامۇ تىترەپ كەتكەندەك بولۇپ كەتتى.
شىمشون شىر تەرىپىدىن پارە -پارە بولغىلى تاس قالغانىدى .بۇ ۋاقىتتا ،خۇدانىڭ روھى ئۇنىڭ
ئۈستىگە چۈشتى .شىمشون ئىشەنچ ۋە كۈچ-قۇدرەتكە تولغانىدى .گەرچە ئۇنىڭ قولىدا تۆمۈرنىڭ
سۇنۇقى بولمىسىمۇ ،بىراق ،ئۇ باتۇرلۇق بىلەن شىرگە قاراپ ئېتىلدى .ئۇ شىرنىڭ بېشىنى تۇتتى-دە،
خۇددى قوزىنىڭ بېشىنى تۇتقاندەك ،ئۇنى پارە -پارە قىلىۋەتتى.
شىمشون شىرنىڭ ئۆلۈكى ياتقان جايدىن ئايرىلىپ ،ئاتا-ئانىسىنىڭ يېنىغا باردى .بىراق ،ئۇ بۇ
ئىشالرنى ئاتا-ئانىسىغا سۆزلەپ بەرمىدى.
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ئوتتۇز فىلىستىيلىكنىڭ ئۆلتۈرۈلۈشى
«ھاكىمالر»52- 11 :12

شىمشونىڭ ئارزۇسى ئەمەلگە ئاشىدۇ .ئۇ ئاخىرى فىلىستىيلىك قىزنى ئەمرىگە ئالدى.
ئۇ ئاتا-ئانىسى بىلەن تىمناھقا يېتىپ بېرىپ ،توي مۇراسىمى ئۆتكۈزمەكچى بولدى .ئۇالر شىمشون
شىر ئۆلتۈرگەن جايغا كەلگەندە ،شىمشوننىڭ ئۆزى ئۆلتۈرۈۋەتكەن شىرنىڭ قانداق بولۇپ كەتكەنلىكىنى
كۆرۈپ باققۇسى كەلدى .ئۇ شىرنىڭ ئۆلۈكىنىڭ ئەسلى جايىدا تۇرغانلىقىنى ھەمدە ئۇنىڭ ئىچىدە بىر
تۈپ ھەسەل ھەرىسىنىڭ ھەسەل چىقارغانلىقىنى كۆردى.
شىمشون ھەسەلدىن ئازراق ئېلىپ ،ماڭغاچ ھەسەلدىن تېتىپ كۆردى .ئۇ كۈچلۈك شىر مانا ئەمدى
گۈزەل ۋە تاتلىق يېمەكلىككە ئايلىنىپ ،ئۇنى ھۇزۇرالندۇرۇۋاتاتتى .ئۇ ھەسەلنى ئاتا-ئانىسىغىمۇ
يېيىشكە بەردى .بىراق ،ئۇ بۇ ھەسەلنى نەدىن ئالغانلىقىنى ئۇالرغا ئېيتمىدى.
توي تىمناھقا ئورۇنالشتۇرۇلدى .بۇ توينى شىمشون تەييارلىغانىدى .بۇ ناھايىتى ھەشەمەتلىك توي
بولدى .ئوتتۇز فىلىستىيلىك ئۇنى كۈتۈۋالدى .بىراق ،توي جەريانىدا ،ئۇ فىلىستىيلىكلەرنىڭ
ئىسرائىلالرغا سالغان زۇلۇمى ئۈچۈن ،ئۇالردىن ئۆچ ئالماقچى بولدى .ئۇ ئۇالرنى پۇل تۆلەشكە بۇيرۇدى.
—

مەن سىلەردىن بىر تېپىشماق سوراپ باقاي — دېدى ئۇ — سىلەر يەتتە كۈنلۈك توي

جەريانىدا ،بۇ تېپىشماقنىڭ جاۋابىنى ماڭا دەپ بەرسەڭالر ،مەن سىلەرنىڭ ھەر بىرىڭالرغا كەندىردىن
تىكىلگەن بىر ئىچ كىيىم ۋە چاپان بېرىمەن .ئەگەر سىلەر مېنىڭ تېپىشمىقىمنىڭ جاۋابىنى دەپ
بېر ەلمىسەڭلەر ،سىلەرنىڭ ھەر بىرىڭالر ماڭا بىردىن چاپان بېرىسىلەر.
—

بىز قوشۇلىمىز ،قېنى تېپىشماقنى ئېيتقىن — ،دېيىشتى ئۇالر.

شۇنىڭ بىلەن شىمشون ئۇالرغا مۇنداق دېدى:
— يەيدىغان نەرسە يىگۈچىدىن چىقتى ،تاتلىق يېمەكلىك ھەيۋىتى باردىن.
بۇ نېمە؟
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بۇ ئوتتۇز ئادەم تېپىشماقنى قايتا-قايتا ئويالندى .بىراق ،ئۈچ كۈندىن كېيىنمۇ ئۇالر بۇ تېپىشماقنىڭ
جاۋابىنى تاپالمايدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر ئەنسىرەشكە باشاليدۇ .چۈنكى ،يەنە تۆت كۈن قالغانىدى.
ئەگەر ئۇالر ۋاقىت توشقاندىمۇ بۇ تېپىشماقنىڭ جاۋابىنى تاپالمىسا ،ئوتتۇز ئادەمنىڭ ھەر بىرى شىمشونغا
بىر ئىچ كىيىم بىلەن بىر چاپان سوۋغا قىلىش كېرەك .ئۇالرنىڭ بۇ كىيىملەرنى ئۇنىڭغا ئەسال سوۋغات
قىلغۇسى يوق ئىدى.
ئۇالر مەسلىھەتلىشىپ:
— بىز چوقۇم ئۇنىڭ جاۋابىنى تېپىپ چىقىمىز .توغرا ،ئۇنىڭ ئايالى ئۇنى ئازدۇرۇپ جاۋابنى
سورىۋالسا ،ئاندىن كېيىن ،ئۇ بىزگە دەپ بېرىدۇ،ــــ دېيىشتى.
شۇنىڭ بىلەن ئۇالر شىمشوننىڭ ئايالىنى ئىزدەپ ،ئۇنىڭغا:
—

سەن بىزگە بۇ تېپىشماقنىڭ جاۋابىنى دەپ بەرگىن — دېدى.

شىمشوننىڭ ئايالى ئەسلىدە يولدىشى تەرەپتە تۇرۇشى كېرەك ئىدى .بىراق ،ئۇ شىمشوننىڭ
ئاغزىدىن تېپىشماقنىڭ جاۋابىنى ئالماقچى بولىدۇ .بىراق ،شىمشون ئۇنىڭغا دەپ بېرىشنى رەت قىلىدۇ.
مۇشۇنداق قىلىپ ،يەتتە كۈن ناھايىتى تېز ئۆتۈپ كېتىدۇ .يەتتىنچى كۈندىكى زىياپەت يېتىپ
كېلىدۇ .فىلىستىيلىكلەر بۇ تېپىشماقنىڭ جاۋابىنى تاپالمايدۇ .ئۇالر شىمشونىڭ ئايالىنى قورقۇتۇپ:
— ئەگەر سەن بولغۇسى يولدىشىڭغا تېپىشماقنىڭ جاۋابىنى يېگۈزمىسەڭ ،بىز سېنىڭ ئۆيۈڭنى
كۆيدۈرۈۋېتىمىز .بىزنىڭ سېنىڭ تويۇڭغا قاتنىشىشىمىز بوالڭ-تاالڭغا ئۇچراش ئۈچۈنمىدى؟ ئېھتىيات
قىلغىن ،بىز سىلەرنىڭ ئەخمەق قىلىدىغان ئادىمىڭالر ئەمەس،ـــ دېدى.
شىمشوننىڭ ئايالى شىمشونغا بولغان ئىشالرنى ئېيتىپ بېرىشى كېرەك ئىدى .بىراق ،ئۇ ئۇنداق
قىلمايدۇ .ئۇ دۈشمەن بىلەن بىر تەرەپتە تۇرۇشنى تالاليدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ شىمشونغا بېسىم
ئىشلىتىپ ،ئۇنى تېپىشماقنىڭ جاۋابىنى دەپ بېرىشكە قىستايدۇ.
—

ئەجەبا مەن سىزنىڭ ئايالىڭىز ئەمەسمۇ؟ مەن جاۋابىنى بىلسەم بولمامدۇ؟ — دەپ سورايدۇ.

ئۇ شىمشوندىن.
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—

شۇنداق ،مەن ھەتتا ئاتا-ئانامغىمۇ بۇ تېپىشماقنىڭ جاۋابىنى دەپ بەرمىگەن تۇرسام .ساڭا

نېمە ئۈچۈن دەپ بەرگۈدەكمەن؟ـــ دەيدۇ شىمشون ئايالىغا.
—

ئۇنداقتا سەن مېنى ياخشى كۆرمەيدىكەنسەن — ،دەيدۇ شىمشوننىڭ ئايالى ئۇنىڭغا قاراپ

يىغالپ ھەم ۋارقىراپ تۇرۇپ — سەن چوقۇم ماڭا نەپرەتلىنىسەن ،بولمىسا سەن ئۇنىڭ جاۋابىنى ماڭا
دەپ بەرگەن بوالتتىڭ.
ئۇ توختىماستىن يىغالپ ،شىمشون ئۆزىنىڭ مەيلىگە بېقىپ ،ئۇنىڭغا تېپىشماقنىڭ جاۋابىنى دەپ
بەرگۈچە مىشىلداپ يىغالپ تۇرۇۋالىدۇ .شۇنىڭ بىلەن شىمشون« :ئۇ مېنىڭ ئايالىم بولغاندىكىن،
تېپىشماقنىڭ جاۋابىنى ئۇالرغا دەپ يۈرمەس» دەپ ئوياليدۇ .بىراق ،شىمشوننىڭ ئايالى ئۆز
دۆلىتىدىكىلەرنىڭ يېنىغا بېرىپ ،ئۇالرغا تېپىشماقنىڭ جاۋابىنى دەپ بەردى .شۇنىڭ بىلەن ئۇ
فىلىستىيلىكلەر ئىنتايىن خۇشال بولۇپ كېتىشتى.
ئۇ كۈنى كەچتە ،ئۇالر مۇكاپات ئالىمىز دەپ خۇشال -خۇراملىق ئىچىدە شىمشوننىڭ يېنىغا بېرىپ،
ئۇنىڭغا:
— نېمە ھەسەلدىن تاتلىق ،نېمە شىردىن كۈچلۈك بولسۇن؟ــــ دېدى.
شىمشون نېمە ئىش يۈز بەرگەنلىكىنى دەرھال چۈشىنىپ يەتتى .ئۇالر چوقۇم ئۇنىڭ ئايالىنىڭ
ئاغزىدىن بۇ جاۋابقا ئېرىشكەن گەپ! بۇ ئىشقا ئۇنىڭ بەكال ئاچچىقى كەلدى .شىمشون ئۇالرغا مۇنداق
دېدى:
— ئەگەر سىلەر مېنىڭ ئىنىكىم بىلەن يەر ھايدىمىگەن بولساڭالر ،مېنىڭ دېگەن تېپىشمىقىمنىڭ
جاۋابىنى ماڭا دەپ بېرەلمىگەن بوالتتىڭالر.
بىراق ،ئۇ ئۆزىنىڭ دېگەن ۋەدىسىدە تۇرمىسا بولمايتتى .ئۇ بۇ ئوتتۇز ئادەملەرگە بىر قۇردىن ئىچ
كىيىم ،بىر قۇردىن چاپان بېرىشى كېرەك .بىراق ،ئۇ بۇ نەرسىلەرنى نەدىن تېپىشى كېرەك؟
پەرۋەردىگارنىڭ روھى شىمشونىڭ ئۈستىگە چىقتى .شىمشون ئاشكېلونغا بېرىپ ،ئۇ يەردە ئوتتۇز
فىلىستىيلىكلەرنى ئۆلتۈردى .ئاندىن ،ئۇ ئۇالرنىڭ كىيىملىرىنى سالدۇرۇپ ،تويدا ئۆزىگە قولداش بولۇپ
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ئولتۇرغان ھەم ئۇنى ئۇتىۋالغان فىلىستىيلىكلەرگە بەردى.
بىراق ،ئۇنىڭ ئاچچىقى تېخى يانمىغانىدى .ئۇنىڭ ئايالى ئۇنىڭغا ساتقۇنلىق قىلىپ ،دۈشمەن
بىلەن بىرلىشىپ ،ئۇنىڭغا ۋاپاسىزلىق قىلغانىدى .ئۇ ئايالىنىڭ يېنىغا كىرمەي ،ئۇنى تىمناھقا قالدۇرۇپ
قويۇپ ،ئۆزى ئاتا-ئانىسىنىڭ يېنىغا كەتتى.

شىمشوننىڭ ئۆچ ئېلىشى
«ھاكىمالر» 1- 1 :12

بىر مەزگىل ئۆتكەندىن كېيىن ،شىمشون نىڭ يۈرىكى يۇمشاپ ،ئايالى بىلەن يارىشىپ قېلىشنى
ئويلىدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ قوزىدىن بىرنى ئېلىپ ئايالىنى كۆرۈپ كەلگىلى ماڭدى .بىراق ،شىمشوننىڭ
ئايالىنىڭ ئۆيىگە يېقىنالپ كەلگەندە ،بىرسى شىمشونغا ئۇنىڭ قېينئاتىسىنىڭ ئۇنىڭ ئايالىنى باشقا بىر
ئادەمگە ياتلىق قىلىۋەتكەنلىكى ئېيتتى .شىمشوننىڭ بۇ ئىشقا قاتتىق غەزىپى كەلدى.
ئۇ ۋارقىراپ تۇرۇپ:
—

بۇ قېتىم فىلىستىيلىكلەر مېنىڭ كىم ئىكەنلىكىمنى بىلىپ قالىدۇ — دېدى.

ئۇ چىقىپ ئۈچ يۈز تۈلكىنى تۇتۇپ ،تۈلكىنىڭ قۇيرۇقىنى بىر-بىرىگە باغالپ ،ھەر ئىككى باغالقلىق
قۇيرۇقنىڭ ئوتتۇرىسىغا كۆيۈۋاتقان ئوتنى باغلىدى .ئاندىن ئۇ بۇ تۈلكىلەرنى فىلىستىيلىكلەرنىڭ
بۇغدايلىقلىقىغا ،ئۈزۈملۈكلىكىگە ۋە زەيتۇنزارلىقلىقىغا ھەيدەپ كېلىپ ،بۇ جايالرنى كۆيدۈرۈۋەتتى.
فىلىستىيلىكلەرنىڭ قاتتىق ئاچچىقى كەلدى.
— بۇنى كىم قىلدى؟— دەپ سورىدى ئۇالر .ئۇالر بۇ ئىشنى قىلغۇچىالرنىڭ شىمشون ئىكەنلىكىنى
بىلدى .ۋە ئۇنىڭ قېينئاتىسىنىڭ

ئۇنىڭ ئايالىنى باشقا بىرسىگە ياتلىق قىلغانلىقى ئۈچۈن،

فىلىستىيلىكلەر شىمشوننىڭ ئايالى بىلەن ئۇنىڭ قېينئائاتىسىنى كۆيدۈرۈپ ئۆلتۈرۈۋەتتى .نېمە دېگەن
قورقۇنۇچلۇق-ھە!
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— سىلەر نېمە ئۈچۈن بۇنداق قىلىسىلەر؟ — دەپ سورىدى شىمشون ئۇالردىن — سىلەر مۇشۇنداق
قىلغانكەنسىلەر ،مەن سىلەردىن ئۆچ ئالماي قويمايمەن.
ئۇ خۇددى شىرغا ئوخشاش فىلىستىيلىكلەرگە ھۇجۇم قىلىپ ،ئۇالرنىڭ نۇرغۇن ئادەملىرىنى
ئۆلتۈرۈۋەتتى .بەزىلىرىنىڭ پۇتلىرى ،يەنە بەزىلىرىنىڭ بەللىرىنى كېسىۋەتكەنىدى.
شۇنىڭدىن كېيىن ،شىمشون ئېتام قورام تېشىنىڭ ئىچىدىكى ئۆڭكۈرىدە ياشىدى.

شىمشوننىڭ ئۆز خەلقىنىڭ ئۇنى فىلىستىيلىكلەرگە
تۇتۇپ بېرىشى
«ھاكىمالر» 13- 9 :12
بۇ ۋاقىتتا ،فىلىستىيلىكلەر شىمشوننىڭ ئۆزلىرىدىن كۈچلۈك ئىكەنلىكىنى بىلىپ يەتكەنىدى.
ئەمدىلىكتە ،ئۇالرنىڭ ئەڭ چوڭ دۈشمىنى شىمشون بولۇپ قالغانىدى .ئەگەر ئۇالر ئىسرائىلالرغا
ھۆكۈمرانلىق قىلىمىز دەيدىكەن ،چوقۇم شىمشوننى بويسۇندۇرۇشى كېرەك ئىدى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇالر
كۈچلۈك بىر قوشۇننى باشالپ ،يەھۇدا زېمىنىغا قاراپ ماڭدى .ئىسرائىلالر بۇ قوشۇندىن قورقۇپ تىترەپ
كەتتى.
—

سىلەر نېمە ئۈچۈن بۇ جايغا كەلدىڭالر؟ — دەپ سورىدى ئىسرائىلالر ئۇالردىن.

—

بىز قاچقۇن شىمشوننى تۇتقىلى كەلدۇق — دەپ جاۋاب بەردى فىلىستىيلىكلەر — ئۇ بىزگە

قانداق قىلغان بولسا ،بىز ئۇنىڭغىمۇ شۇنداق قىلىمىز.
ئىسرائىلالرنىڭ قورققىنىدىن ئۆتى يېرىلىپ كېتەي دەپ قالدى .ئۇالر شىمشوننى ئۇالرغا تاپشۇرۇپ
بېرىشكە ماقۇل بولدى .بۇنىڭ شەرتى بولسا ،ئۇالر ئىسرائىلالرغا زىيانكەشلىك قىلماسلىقى كېرەك ئىدى.
ئاندىن ،ئۇالر ئۈچ ئادەمنى باشالپ ،شىمشون تۇرۇۋاتقان تاغنىڭ ئۈستىدىكى ئۆڭكۈر بار جايغا باشالپ
بېرىپ ،شىمشونغا مۇنداق دېدى:
—
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بىزدىن كۈچلۈك ئىكەنلىكىنى بىلمەمسەن؟ سەن بىز ئۈچۈن نېمە ئىشالر قىلدىڭ-ھە!
—

ئۇالر ماڭا قانداق مۇئامىلە قىلغان بولسا ،مەنمۇ ئۇالرغا شۇنداق مۇئامىلە قىلىمەن — دېدى

شىمشون ئۇالرغا.
ئاندىن ئىسرائىلالر ئۇنىڭغا مۇنداق دېدى:
— بىز سېنى باغالپ ،فىلىستىيلىكلەرنىڭ قولىغا تاپشۇرۇپ بېرىش ئۈچۈن كەلدۇق .سەن بىلىسەن،
بىز ئۇالرنىڭ قۇللىرى .ھېچقانداق ئادەم بىزنىڭ ئۇالرغا ھۇجۇم قىلىشىمىزغا ياردەم بېرەلمەيدۇ.
ئۇالر نېمە ئۈچۈن مۇنداق ئىشنى قىلىدۇ؟
ئەجەبا ئۇالر شىمشوننىڭ خۇدا ئۇالرغا ئاتا قىلغان قۇتقۇزغۇچىسى ئىكەنلىكىنى بىلمەمدىغاندۇ؟
شۇنداق ،ئۇالر بۇنىڭغا ئىشەنمەيتتى .ئۇالرنىڭ ھازىر قورقۇۋاتقىنى بولسا فىلىستىيلىكلەر بولۇپ،
ئۇالر شىمشوننى فىلىستىيلىكلەرگە ساتماقچى بولۇۋاتاتتى.
شىمشون ئۇالر بىلەن تاالش -تارتىش قىلىپ ئولتۇرمىدى .ئۇ ئۆزىنىڭ خەلقى بىلەن ئۇرۇشالمايتتى.
شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ ئۇالرغا ئۆزىنى ئۆلتۈرمەسلىك توغرىسىدا قەسەم قىلدۇردى.
—

ئۇنداق قىلمايمىز — دېدى ئۇالر — بىز سېنى ئۆلتۈرمەيمىز .پەقەت سېنى باغالپ،

فىلىستىيلىكلەرگە تاپشۇرۇپ بەرسەكال بولىدۇ.
ئاندىن ئۇالر ئىككى ئارغامچا بىلەن شىمشوننى باغالپ ،تاغدىن ئېلىپ چۈشتى.
نېمە دېگەن رەزىللىك-ھە! بۇ دۆلەتنىڭ ئادەملىرى ئۆزلىرىنى دۈشمەننىڭ قولىدىن تۇتقۇزىدىغان
بىر ئادەمنى ئۆز قۇلى بىلەن دۈشمەنگە تۇتۇپ بېرىۋاتاتتى.
كېيىن ،ئىسرائىلالر ئوخشاش ئۇسۇل بىلەن ئۇلۇغ قۇتقۇزغۇچى بولغان ئەيسا مەسىھنى دۈشمەننىڭ
قولىغا تاپشۇرۇپ بېرىدۇ.
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شىمشوننىڭ ھاكىم بولۇشى
«ھاكىمالر» 52- 12 :12

ئىسرائىلالرنىڭ شىمشوننى تۇتۇپ تاغدىن چۈشۈۋاتقانلىقىنى كۆرگەن فىلىستىيلىكلەر خۇشاللىقتىن
تەنتەنە قىلىشىپ كەتتى .ئۇالر ئۇنى ئاخىرى تۇتۇۋالدى! ئەمدى ئۇنى ئۆلتۈرۈۋېتىدىغان بولدى!
بىراق ،ئۇالرنىڭ خۇشاللىقى ئۇزۇنغا بارمىدى .پەرۋەردىگار شىمشونغا ئۇنىڭ فىلىستىيلىكلەردىن
كۈچلۈك ئىكەنلىكىنى ،چۈنكى

ئۇنىڭ پەرۋەردىگارغا ئاتالغان ئادەم ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ

قويغانىدى.
شىمشون پەرۋەردىگارنىڭ ئۆزى بىلەن بىللە ئىكەنلىكىنى بىلىپ ،باغالقلىق ئارغامچىنى ئۈزۈۋەتتى.
ئارغامچا خۇددى ئوت ئېلىپ كۆيگەن پاختىدەك ئۇنىڭ قولىدىن چۈشۈپ كەتتى.
دۈشمەنلەر ھەيرانلىق ئىچىدە قاراپال قالدى.
شىمشون ئەتراپقا قاراپ قورال ئىزدەپ ،ئېشەكنىڭ بىر تال ئېڭەك سۆڭىكىنى كۆردى-دە ،ئۇنى
دەرھال قولىغا ئېلىپ ،فىلىستىيلىكلەرگە قاراپ يۈگۈرۈپ كەتتى.
ئۇ پۈتۈن كۈچى بىلەن ئەتراپىدىكى ئادەملەرنى ئۆلتۈرۈشكە باشلىدى .ئۇنىڭغا يېقىن تۇرغان
كىشىلەرنىڭ ھەممىسى ئۆلدى .نۇرغۇن ئادەملەر ئۇنى تۇتماقچى بولدى ،بىراق ھەرقانچە قىلىپمۇ ،ئۇنى
تۇتالمىدى .ئۇنىڭغا يېقىنالشقان ئادەمنىڭ ھەممىسى ئۆلۈۋاتاتتى .شۇنىڭ بىلەن ،دۈشمەنلەر قېچىشقا
باشلىدى .بىراق ،ئۇالرنىڭ ئىچىدىن مىڭ ئادەم ئۆلۈپ بولغانىدى.
ئەمدى شىمشونغا خۇشاللىقتىن ۋارقىرايدىغان ۋاقىت كەلگەنىدى ،ئۇ ۋارقىراپ تۇرۇپ:
—

مەن ئېشەكنىڭ ئېڭەك سۆڭىكى بىلەن مىڭ ئادەمنى ئۆلتۈردۈم — دەپ ۋارقىرىدى.

شىمشوننىڭ ئېسىدە پەرۋەردىگار بار ئىدى .ئەگەر پەرۋەردىگار بولمىغان بولسا ،بۇ ئۇرۇشتا ئۇ
يېڭەلەمتى؟
ئۇ ئىسسىپ ھەم ھېرىپ ھالىدىن كەتكەن بولۇپ ،ئۇسساپ تىللىرى قۇرۇپ يەتكەنىدى .ئۇ
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ئېشەكنىڭ ئېڭەك
سۆڭىكىنى تاشلىۋېتىپ ،سۇ ئىزدەشكە باشلىدى .بىراق ،ئۇ ئازراقمۇ سۇ تاپالمىدى .ئۇ ئۇسساپ
ئۆلۈپ كېتەرمۇ؟ ئەگەر فىلىستىيلىكلەر قايتىپ كەلسە ،ئۇ ناھايىتى ئاسانال ئۇنى تۇتۇۋالمامدۇ؟
شىمشون قورقۇش ئىچىدە پەرۋەردىگارغا نىدا قىلدى .ئۇ:
— پەرۋەردىگار ،سەن مەندەك بىر چاكىرىڭغا شان-شەرەپلىك بىر غەلىبىنى ئاتا قىلدىڭ .بىراق،
مەن ھازىر ئۆلۈپ كېتىدىغان ،فىلىستىيلىكالرنىڭ قولىغا چۈشۈپ قالىدىغان بولدۇممۇ؟ — دەپ نالە
قىلدى.
پەرۋ ەردىگار شىمشوننىڭ نالىسىنى ئاڭالپ ،قۇرام تاشنىڭ ئىچىدىن سۇ چىقىرىپ ،ئۇنىڭ ئىچىشى
ئۈچۈن بەردى.
پەرۋەردىگار ئۇنىڭ ھاياتىنى ساقالپ قالغانىدى.

شىمشون گازادا
«ھاكىمالر» 3- 1 :12
ئىسرائىلالر شىمشوننىڭ ئادەتتىكى ئادەم ئەمەسلىكىنى بايقاپ ،ئۇنى ئۆزلىرىنىڭ يېتەكچىسى يەنى
ھاكىمى قىلىپ قوبۇل قىلىدۇ .ئۇ ئىسرائىلالرغا يىگىرمە يىل ھاكىم بولىدۇ .بۇ ۋاقىتتا ،دۈشمەن ئۇنىڭغا
ھەرۋاقىت دىققەت قىلىپ ،پۇرسەت تاپسىال ئۇنى تۇتماقچى بولىدۇ.
نەتىجىدە ،شىمشون ئۆزى ئۇالرغا پۇرسەت تۇغدۇرۇپ بېرىدۇ.
گەرچە پەرۋەردىگار ئۇنىڭغا فىلىستىيل ىكلەرنىڭ ئۇنىڭ دۈشمىنى ئىكەنلىكىنى ئېنىق كۆرسىتىپ
بەرگەن بولسىمۇ ،ئۇ يەنىال قايتا-قايتا ئۇالر بىلەن ئارىلىشىدۇ .بولۇپمۇ فىلىستىيلىكلەرنىڭ قىزلىرىنى
ياخشى كۆرۈپ يۈرۈيدۇ.
گەرچە ئۇ پەرۋەردىگارغا ئاتالغان ،پەرۋەردىگار ئۆزىنىڭ روھى ئارقىلىق شىمشوننىڭ ئۈستىدە
خ ىزمەت قىلىۋاتقان بولسىمۇ ،بىراق ،ئۇ باشقا ئىسرائىلالردىن قېلىشمايتتى .نۇرغۇنلىغان ئىشالردا ئۇ
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قۇتقۇزغۇچىغا ئوخشىسىمۇ ،بىراق ئۇمۇ قۇتقۇزغۇچىغا موھتاج ئىدى .گەرچە ئۇنىڭ كەمچىلىكلىرى
بولسىمۇ ،پەرۋەردىگار خۇدا ئۇنىڭ بىلەن بىللە ئىدى .بۇ ھەرگىزمۇ شىمشوننىڭ سەۋەبىدىن ئەمەس،
بەلكى كەلگۈسىدە كەلمەكچى بولغان قۇتقۇزغۇچى سەۋەبىدىن ھەم پەرۋەردىگار خۇدا ئەھدە تۈزگەن
خەلق سەۋەبىدىن ئىدى.
بىر قېتىم ،شىمشون فىلىستىيلىكلەرنىڭ گازا شەھىرىدە بىر ئايالنى كۆرۈپ ،ئۇنى ياخشى كۆرۈپ
قالىدۇ .ھەم

ئۇ يەردە قونۇپ قالىدۇ .بۇنىڭ بىلەن ئۇ خېيىم-خەتەرنىڭ ئىچىگە كىرىپ قالىدۇ.

فىلىستىيلىكلەر ئۆزلىرىگە پۇرسەتنىڭ يېتىپ كەلگەنلىكىنى بايقايدۇ .شىمشون گازادا ،ھەرگىزمۇ ئۇنى
ھايات قايتۇرماسلىق كېرەك دەپ ئوياليدۇ ئۇالر .ئۇ كۈنى كەچتە ،شىمشونىڭ قېچىپ كەتمەسلىكى
ئۈچۈن ،فىلىستىيلىكالر شەھەر قوۋۇقىنى تاقايدۇ .فىلىستىيلىكلەر تاڭ ئاتقاندا ئۇنى تۇتماقچى بولىدۇ.
يېرىم كېچىدە شىمشون ئورنىدىن تۇرۇپ ،چىقىپ كەتمەكچى بولىدۇ .بىراق شەھەر دەرۋازىسى تاقاق
بولغانلىقى ئۈچۈن ،ئۆزىنىڭ چىقىپ كېتەلمەيدىغانلىقىنى بايقايدۇ .ئۇ ئەمدى قانداق قىالاليدۇ؟ دۈشمەن
ئۇنى تۇتۇۋالىدۇ .بۇ ئۇنىڭ گۇناھى سەۋەبىدىن ئىدى .پەرۋەردىگار شىمشوننى قۇتقۇزىۋاالرمۇ؟ شىمشون
ئەلۋەتتە پەرۋەردىگارنىڭ قۇتقۇزۇشىغا اليىق ئەمەس .بىراق ،پەرۋەردىگار ئۆزىنىڭ سۆزىدە تۇرىدۇ.
شىمشون يەنە بىر قېتىم پەرۋەردىگار خۇدانىڭ ئۇنىڭغا كۈچ-قۇدرەت ئاتا قىلغانلىقىنى ھېس قىلىدۇ.
ئۇ شەھەر دەرۋازىسىغا قاراپ ماڭىدۇ .ئەگەر ئۇ بۇ ئېغىر دەرۋازىنى ئاچالىسا ،ئۇ بىخەتەر ھالدا
قېچىپ كېتەلەيتتى .بىراق ،ئىشىك ھىم ئېتىلگەن بولۇپ ،ئاچقىلى بولمايتتى .قانداق قىلىش كېرەك؟
قېچىپ چىقىش كېرەكقۇ؟ پەقەتال بىر ئۇسۇل بار ئىدى .ئۇ بولسىمۇ دەرۋازىنى كۆتۈرۈپ ئورنىدىن
قۇزغىۋېتىش .بىراق ،بۇ مۇمكىن ئەمەس .بۇ غايەت زور دەرۋازا ئۇچلۇق ئىككى تۈۋرۈكنىڭ ئۈستىگە
مۇستەھكەم ئورنىتىلغان .بىر ئادەم ئۇنى قانداقمۇ يۆتكۈ يەلىسۇن؟ بىراق ،ئەگەر پەرۋەردىگار ئۇنىڭغا
كۈچ-قۇدرەت بەرسە ،شىمشون چوقۇم قىالاليدۇ .بىراق ،شىمشون ئالدى بىلەن بۇنىڭغا ئىشىنىشى
كېرەك .شۇنداق! ئۇ ئىشىنىدۇ .ئۇ خۇدانىڭ قۇدرەتلىك ئىكەنلىكىگە ھەم خۇداغا ئاتالغان ئۆزىنىڭ
پەرۋەردىگارنىڭ چاكىرى ئىكەنلىكىگە ئىشىنىدۇ .مۇشۇ ئىشەنچتىن كەلگەن كۈچ بىلەن ،ئۇ دەرۋازىنىڭ
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تۈۋرۈكىنى قۇچاقالپ سىلكىدى .بۇ ۋاقىتتا ،ئۇ ئىشىكنى قومۇرۇپ چىقىرىۋېتىپ ،شەھەردىن چىقىپ
كېتەلەيتتى .بىراق ،ئۇنىڭ فىلىستىيلىكلەر ئۆز كۆزى بىلەن پەرۋەردىگارغا ئاتالغان ئادەمنىڭ ئۇنىڭ
يولىنى توسۇش ئۈچۈن قويۇپ قويۇلغان ھەرقانداق نەرسىدىن كۈچلۈك ئىكەنلىكىنى كۆرسەتكۈسى
كەلدى .چۈنكى ،پەرۋەردىگار ئۇنىڭ كۈچ-قۇدرىتى! ئۇ بېلىنى ئېگىپ ،شەھەر دەرۋازىسى ،كېشىكى

ۋە بالداق-تاقىقى بىلەن قوشۇپ ،بىراقال قومۇرۇپ ،مۈرىسىگە ئالدى .ئاندىن ،ئىشىكنى ئۆشنىسىگە
ئارتىپ ئىسرائىلالر تۇرغان جايغا يېقىن بولغان ھېبروننىڭ ئۇدۇلىدىكى تاغقا ئېلىپ
چىقىپ ،ئۇ يەرگە تاشلىۋەتتى .ئۇ قاتتىق بىر نەپەس ئېلىپ ،يۇقىرى ئاۋاز بىلەن:
—

مەن غەلىبە قىلدىم ،پەرۋەردىگار ماڭا ياردەم بەردى! — دەپ توۋلىدى.

ئىككىنچى كۈنى ئەتىگەندە ،فىلىستىيلىكلەر ئۆزلىرىنىڭ كۆزىگە ئىشەنمەي قالدى .شەھەر قۇۋىقى
نەگە كەتتى؟ شەھەر قانداق ئېچىلىپ قالدى؟ شىمشون قىلغان ئىشمۇ؟
كېيىن ،كىش ىلەر شەھەر دەرۋازىسىنىڭ تاغ چوققىسىدا تۇرغانلىقىنى بايقىدى .بۇنىڭغا ئىشىنىش
ئىنتايىن تەس ئىدى! بىراق ،بۇ راست ئىدى .شەھەر دەرۋازىسى تاغنىڭ ئۈستىدە تۇراتتى .بۇ
ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسىنىڭ كۈچ-قۇدرەتلىك خۇدا ئىكەنلىكىنىڭ بەلگىسى ئىدى.
فىلىستىيلىكلەر ئىنتايىن ئۈمىدسىزلەندى .بۇنىڭ بىلەن ئۇالر شىمشوننى چوقۇم يېڭىش ،ئۇنى
ئۆلتۈرۈۋېتىش كېرەكلىكىنى تونۇپ يەتتى.
شىمشونچۇ؟ بۇ قېتىم ئۇ راستتىنال قاتتىق ساۋاق ئالدىمۇ؟ ياق ،ئۇنداق ئەمەس .ئۇ يەنىال گۇناھنىڭ
ئىچىدە ياشاپ ،ئەقىل ئىشلەتمىدى .بۇ كۈچ –قۇدرەتكە تولغان خۇداغا ئاتالغان ئادەم بولسىمۇ ،يەنىال
گۇناھنىڭ قۇلى ئىدى .ئۇ گۇناھنىڭ تارتىش كۈچىگە تاقابىل تۇرالمىدى .چۈنكى ،ئۇ پەرۋەردىگاردىن
ياردەم سورىمىغانىدى .ئۇ خۇدانىڭ ئۇنى گۇناھنىڭ ئىچىدىن قۇتقۇزۇپ چىقىرىدىغانلىقىغا
ئىشەنمىگەندەك قىالتتى .شىمشون فىلىستىيلىك ئايالالرنى ئۆزىنىڭ دۈشمىنى دەپ قارىماي ،ئەكسىچە
ئۇالر بىلەن داۋاملىق دوست بولۇپ ئۆتۈۋەردى.
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شىمشون بىلەن دىلىالھ
«ھاكىمالر» 51- 2 :12

شىمشون بىر قېتىم يەنە فىلىستىيلىك بىر ئايالنى ياخشى كۆرۈپ قالدى .بۇنىڭ بىلەن ئۇ ئۆزى ۋە
خەلقنى يەنە بىر قېتىم خېيىم-خەتەرنىڭ ئىچىگە ئېلىپ كىرگەنىدى.
ئەگەر فىلىستىيلىكلەر ئۇنى تۇتۇۋالىدىغان بولسا ،ئۇ ئۆز خەلقىگە ياردەم بېرەلمەيتتى .بىراق،
شىمشون بۇ ئايال بىلەن بىللە بولۇش ئۈچۈن ،بۇ ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى ئۇنتۇپ قالغانىدى.
بىراق ،فىلىستىيلىكلەر شىمشوننىڭ ئۇالرنىڭ دۈشمىنى ئىكەنلىكىنى ئۇنتۇپ قالغىنى يوق .ئۇالرنىڭ
ئىچىدىكى بەزى ئەمرلەر شىمشون ياخشى كۆرىدىغان دىلىالھ دېگەن بۇ ئايالنىڭ يېنىغا كېلىپ ،ئۇنىڭغا:
— ئەگەر سەن شىمشون نىڭ كۈچىنىڭ نەدىن كېلىدىغانلىقىنى بىلەلىسەڭ ،ھەمدە بىزگە ئۇنى
قانداق تۇتۇش كېرەكلىكىنى دەپ بەرسەڭ ،بىز ساڭا نۇرغۇن پۇل بېرىمىز — دېدى.
دىلىالھ شىمشونغا قارىغاندا پۇلنى ياخشى كۆرەتتى .شۇڭا ،ئۇ ئۇالرنىڭ دېگىنى بويىچە قىلىشقا
ماقۇل بولدى.
دىلىالھ شىمشوندىن سۈرۈشتۈرۈشنى باشلىدى:
— سىز بەك كۈچلۈك ئىكەنسىز! سىز ماڭا مەخپىيەتلىكنى دەپ بەرگەن بولسىڭىز ،باشقىالر قانداق
قىلسا سىزنى تۇتۇۋالىدۇ ؟
بىچارە شىمشون! ئۇ ئۇنىڭ ئالدامچى ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋااللمىغانمىدۇ؟ ئۇ نېمە ئۈچۈن دەرھال
كېتىپ قالمايدۇ؟ ئۇ بۇ ئايالغا مەخپىيەتلىكلىرىنى دەپ بەرمەسلىكى كېرەك ئىدى.
شۇنداق ،شىمشوننىڭ ئۇنىڭغا ئۆز مەخپىيەتلىكلىرىنى دەپ بەرگۈسى يوق ئىدى .بىراق ،ئۇ بۇ
ئايالدىن مېھرىنى ئۈزەلمەيتتى .بۇ ئايال بولمىسا ،ئۇ ياشىيالمايدىغاندەك ھېس قىالتتى .ئۇ بۇ ئايالنىڭ
ياغلىما سۆزلىرىنى ياخشى كۆرەتتى .شۇنىڭ بىلەن ،شىمشون ئۇنىڭغا يالغان سۆزلەشكە باشلىدى.
—
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ئاجىزالپ كېتىمەن — دېدى.
«يەتتە تال ئارغامچا! بەلكىم شىمشون راست گەپ قىلىۋاتىدىغاندۇ» دەپ ئويلىدى ئۇ ئايال .شۇنىڭ
بىلەن ،ئۇ فىلىستىيلىكلەرگە خەۋەر يەتكۈزدى .فىلىستىيلىكلەر دىلىالھقا ئارغامچا ئەكېلىپ بەردى.
ھەمدە بىر قىسىم كىشىلەر ئۇنىڭ ئۆيىدىكى بىر ئېغىز ئۆيگە مۆكۈنىۋالدى.
شىمشون ئۇخالپ قالغاندا ،دىلىالھ شىمشوننى ئارغامچا بىلەن باغالپ قويدى .شىمشون ھېچنېمىنى
تويماي خورەك تارتىپ ئۇخالۋاتاتتى.
ئاندىن ،دىلىالھ:
—

شىمشون ،فىلىستىيلىكلەر كەلدى — ،دەپ ۋارقىرىدى.

شىمشون ئويغىنىپ ،ئۆزىنىڭ باغالقلىق تۇرغانلىقىنى سەزدى .ئاندىن ،ئۇ فىلىستىيلىكلەرنى
كۆردى .ئۇالر ئۇنى تۇتماقچى بولۇپ تۇراتتى .پەرۋەردىگار شىمشوننى ئۇالرغا تۇتقۇزۇپ قويارمۇ؟
ياق .ئۇنداق قىلمايدۇ .گەرچە ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ ھەرقانداق ياردىمىگە ئېرىشىشكە اليىق
بولمىسىمۇ ،بىراق پەرۋەردىگار خۇدا بۇ ئۆزىگە ئاتالغان گۇناھكار ئادەمنى تاشلىۋەتمەيدۇ .پەرۋەردىگار
ئۇنىڭغا يەنە كۈچ ئاتا قىلىدۇ .شۇنىڭ بىلەن شىمشون ئارغامچىنى ئۈزۈۋېتىدۇ .ئارغامچا خۇددى ئوتتا
كۆيگەندەكال چۈشۈپ كېتىدۇ.
فىلىستىيلىكلەر يەنە بىر قېتىم ئۈمىدسىزلەندى .ئەلۋەتتە ،دىلىالھمۇ پۇلغا ئېرىشەلمىگەنىدى.
شىمشون ئەسلى دىلىالھ دېگەن بۇ ئايالنىڭ رەزىللىكلىرىنى بىلىشى ھەم ئۇنىڭدىن ئايرىلىپ
كېتىشى كېرەك ئىدى .بىراق ،شىمشون يەنىال ئۇنىڭ بىلەن بىرگە بولۇۋەردى .گەرچە ئۇ يەتتە
ئارغامچىنى ئۈزۈۋەتكەن بولسىمۇ ،بىراق ئۇ بۇ ئايال بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى ئۈزۈۋېتەلمەيۋاتاتتى .ئۇ
خۇدادىن ئۆزىگە كۈچ تىلىشى كېرەك ئىدى .بىراق ،ئۇ ئۇنداق قىلمىدى .ئۇ خۇداغا تايىنىشى كېرەك
ئىدى .بىراق ،ئۇ خۇداغا تايانمىدى.
بۇ ۋاقىتتا ،دىلىالھ خاپا بولۇپ قالدى.
—

291

سەن مېنى ئالداپسەن — دېدى ئۇ شىمشونغا — سەن يالغان سۆزلەپسەن ،سەن نېمە ئۈچۈن

مۇقەددەس كىتابتىن ھېكايە
بۇنداق قىلىسەن؟ ھازىر سەن ماڭا دەپ بەرگىن ،سەن نېمە ئۈچۈن شۇنچە كۈچلۈك؟
شىمشون يەنە بىر قېتىم ئۇنىڭغا يالغان سۆزلىدى.
—ئۇ ،ئۇ ئارغامچىالر پۇختا ئەمەسكەن .ئەگەر ئۇالر يېڭى ئارغامچا بىلەن مېنى مەھكەم باغلىغان
بولسا ،مېنىڭ كۈچۈم قالمىغان بوالتتى،ــــ دېدى.
شۇنىڭ بىلەن دىلىالھ يېڭى ئارغامچا بىلەن ئۇنى باغالپ بولۇپ ،يەنە ۋارقىرىدى:
— شىمشون ،شىمشون ،فىلىستىيلىكلەر كەلدى!
شىمشون ئارغامچىالرنى يەنە بىر قېتىم ئۈزۈۋېتىپ ،فىلىستىيلىكلەرنى ھەيدىۋەتتى.
بۇ ۋاقىتتا ،پەرۋەردىگار شىمشونغا يەنە رەھىم قىلغان ۋە سەۋر قىلغانىدى .ئۇ نېمە دېگەن ۋاپادار
خۇدا-ھە!
بىراق ،دىلىالھنىڭ يەنىال بەل قويۇۋەتكۈسى يوق ئىدى .ئۇ ئۆزىنىڭ چوقۇم بۇ ئىشنىڭ تېگىگە
يېتىدىغانلىقىغا ئىشىنەتتى .ئۇ شىمشوندىن ئۈچىنچى قېتىم سورىدى .شىمشون ئۇنىڭغا ئۈچىنچى قېتىم
يالغان سۆزلىدى .بىراق ،ئۇ تېخىمۇ بىخۇدلىشىپ كەتكەنىدى.
ئۇ دىلىالھقا مۇنداق دېدى:
—

ئەگەر سەن مېنىڭ بېشىمدىكى يەتتە تال چاچنى كەندىر يىپى بىلەن بىللە ئۆرۈپ ،قوزۇققا

باغالپ قويساڭ بولىدۇ .شۇنداق بولغاندا ،مەن ئادەتتىكى ئادەمدەكال ئاجىزالپ كېتىمەن.
بۇ شىمشون ئۈچۈن ئىنتايىن خەتەرلىك ئىدى .چۈنكى ،ئۇ راست گەپنىڭ ئۇچىنى چىقىرىپ
قويغانىدى .ئۇ ئۆزىنىڭ مەخپىيەتلىكى بىلەن چاقچاق قىلىۋاتاتتى .ئۇ ئېنىقال ئوت بىلەن ئوينىشىۋاتاتتى.
دىلىالھ شىمشوننىڭ پىكرىنى ئاڭلىدى.
پەرۋەردىگار شىمشوندىن يەنىال ئايرىلمىدى .ئۇ ئۇنىڭغا يەنىال كۈچ ئاتا قىلىپ ،ئۇنى دۈشمەننىڭ
قىلتىقىدىن قۇتقۇزدى.
دىلىالھ يەنىال ھەر كۈنى شىمشوندىن ئۇنىڭدىكى كۈچنىڭ نەدىن كېلىدىغانلىقىنى سوراۋەردى .ئۇ
شىمشونغا:

292

مۇقەددەس كىتابتىن ھېكايە
— سەن بىلەن مېنىڭ قەلبىم تۇتاش ئەمەسكەن ،قانداقمۇ مېنى سۆيىمەن دەپ يۈرىسەن؟ سەن مېنى
ئۈچ قېتىم ئالدىدىڭ ،ئەگەر سەن مېنى راستتىنال ياخشى كۆرسەڭ .سەن ماڭا راستتىنى ئېيتقان بوالتتىڭ،
توغرىمۇ؟ — دەپ سوراپ تۇرۇۋالدى.
شىمشون ئۇنىڭ توختىماي سوراۋېرىشتىن زېرىكىپ كېتىدۇ .ئەگەر دىلىالھ راستتىنال ئۇنىڭدىن خاپا
بولىدىغان بولسا ،ئۇنىڭمۇ ياشىغۇسى كەلمەيتتى .ئۇ دىلىالھقا راست گەپنى قىلسا ياخشىراقمۇ قانداق؟
بەرىبىر پەرۋەردىگار ئۇنىڭدىن ئايرىلمايدۇ .ئەگەر دىلىالھ ئۇنى يەنىال ياخشى كۆرسە ،ھەممە ئىش
ياخشى بولۇپ كېتىدۇ.
ئەگەر شۇنداق بولسا ،ئۇ راستتىنال كۈچ-قۇدرىتىنى ساقالپ قاالرمۇ؟ ياق ،ئەمەلىيەتتە ،ئۇ ئىنتايىن
ئاجىز .چۈنكى ،ئۇ تېخىچە بۇ ئايالدىن ئايرىاللمايۋاتاتتى .ئاخىرى ،ئۇ بۇ ئايالغا يول قويۇپ ،ئۆز
مەخپىيەتلىكىنى ئۇنىڭغا ئېيتىپ بەردى.
— مەن خۇداغا تەۋە بولغان نىياز قىلىنغان ئادەم — دېدى ئۇ ئۇنىڭغا — مېنىڭ چېچىمنى
چۈشۈرۈۋېتىشكە بولمايدۇ .ئەگەر مېنىڭ چېچىمنى چۈشۈرۈۋەتسە ،مېنىڭدىن كۈچ چىقىپ كېتىدۇ.
شۇ نىڭ بىلەن ،مەن ئادەتتىكى ئادەمدەك ئاجىز بولۇپ قالىمەن.
مانا ئەمدى دىلىالھ ھەممىنى چۈشەنگەنىدى .شىمشون ئۆزىنىڭ مەخپىيەتلىكىنى ئۇنىڭغا دەپ
بەردى .ئۇ گۇناھنىڭ ئالدىدا شۇنچە ئۇزۇن ۋاقىت تەسلىم بولدى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇ گۇناھ تەرىپىدىن
مەغلۇپ قىلىندى .بىراق ،دىلىالھ ناھايىتى خۇشال ئىدى .ئۇ ئۆزىنىڭ ھەممىنى كونترول قىلىپ
تۇرۇۋاتقانلىقىنى بىلىدۇ .ئۇ فىلىستىيلىكلەرگە دەرھال خەۋەر قىلىپ ،مۇنداق دەيدۇ:
— سىلەر ئەمدى كەلسەڭالر بولىدۇ .چۈنكى ،ئۇ ماڭا ھەممىنى دەپ بەردى .ماڭا پۇل ئېلىپ كېلىشنى
ئۇنتۇپ قالماڭالر.
شىمشون ئۇخال ۋاتقاندا ،دىلىالھ ئۇنىڭ چېچىنى چۈشۈرۈۋەتتى .بۇ ۋاقىتتا ،ئۇنىڭدا نىياز
قىلىنغانلىقىنىڭ بەلگىسى قالمىغانىدى .يەنى ئۇنىڭ قۇتقۇزغۇچى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدىغان بەلگە
يوقاپ كەتكەنىدى.
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ئاندىن ،دىلىالھ ۋارقىراپ:
—

شىمشون فىلىستىيلىكلەر كەلدى! — دەپ ۋارقىرىدى.

—

شۇنداقمۇ؟ — دېدى شىمشون — مەن ئىلگىرىكىدەك ئارغامچىنى ئۈزۈۋېتىمەن،ـــ دەپ

ئويالپ قالدى.
بىراق ،ئۇ بۇ قېتىم ئۈزۈۋېتەلمىدى .پەرۋەردىگار ئۇنىڭدىن ئايرىلىپ كەتكەنىدى .ئۇ ئەمدى
فىلىستىيلىكلەرگە قارشى تۇرالمايتتى .ئۇنىڭ راستتىنال كۈچى قالمىغانىدى.
فىلىستىيلىكلەر خۇشاللىقتىن ئۇسۇل ئوينىشىپ كەتتى .ۋاھ! ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ دۈشمىنىنى
تۇتۇۋالغانىدى ،ھەمدە ئۇنى پۈتۈنلەي يوق قىلىۋېتەلەيتتى! شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر شىمشونىڭ كۆزلىرىنى
ئۇيۇۋالدى .ئەمدى ،شىمشون ئۇالرغا تاقابىل تۇرالمايتتى .فىلىستىيلىكلەر ھەر ئېھتىماللىقتىن ساقلىنىش
ئ ۈچۈن ،ئۇنى مىس زەنجىر بىلەن باغالپ ،ئۇنى زىندانغا تاشالپ ،ئۇنىڭغا ئۇن تاتقۇزدى.
بۇ نېمە دېگەن چوڭ ھاقارەت-ھە! شىمشون ئىنتايىن زور ئازاب-ئوقۇبەت ئىچىدە قالدى!
بۇ نىياز قىلىنغان ئادەمنىڭ ئاقىۋىتىمۇ؟ فىلىستىيلىكلەر ئاخىرى غەلىبە قىلدىمۇ؟ ئەمدى خۇدانىڭ
سۆزى ق ۇرۇق سۆزگە ئايلىنىپ قالدىمۇ؟ ئىسرائىلالر فىلىستىيلىكلەرنىڭ قولىدىن قۇتۇلۇشقا ئامالسىز
بولۇپ قالدىمۇ؟
ئەگەر ئۇالر شىمشونغا تايانسا ،ئەلۋەتتە شۇنداق بولىدۇ.
بىراق ،گەرچە بىز گۇناھكار بولغان بولساقمۇ ،بىراق پەرۋەردىگار ۋاپادار .ئۇنىڭ سۆزى مەڭگۈ
ئۆزگەرمەستۇر .پەرۋەردىگار شىمشونغا ئاتا قىلغان كۈچ-قۇدرەتنى ئېلىپ كەتكەنىدى .پەرۋەردىگار ئۇنى
قاتتىق جازاالپ ،ئۇنى چوڭقۇر ئازابقا قويدى .بىراق ،شىمشون يەنىال پەرۋەردىگارغا تەۋە بولغان نىياز
قىلىنغان ئادەم ئىدى .ئەڭ ئاخىرقى نەتىجە فىلىستىيلىكلەرگە باغلىق بولماستىن ،بەلكى پەرۋەردىگارغا
باغلىق بولىدۇ ،ئەلۋەتتە.
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شىمشوننىڭ توۋا قىلىشى
«ھاكىمالر» 55 :12

شىمشون زىنداندا توۋا قىلىپ ،ئۆز-ئۆزىنىڭ ھاياتىنى نابۇت قىلغانلىقىنى تونۇپ يېتىدۇ .ئۇ
ئىنتايىن بىخەستەلىك قىلىپ ،گۇناھ بىلەن ئويناشقانىدى .ئۇ خۇدانىڭ سۆزىنى ئاڭلىماستىن،
ئ ۈزلۈكسىز گۇناھ ئۆتكۈزۈپ ،ئاخىرى ئۆزىنىڭ مەخپىيەتلىكىنى باشقىالرغا دەپ بېرىدۇ .ئۇ
پەرۋەردىگارغا ،ئۆزىگە بولغان چاقىرىققا ھەم ئۆز خەلقىگە ساتقۇنلۇق قىلىدۇ .ئۇ نېمە دېگەن
زەئىپلەشكەن-ھە! ئۇ راستتىنال خۇداغا تەۋە بولغان نىياز قىلىنغان ئادەممۇ؟ ئۇ ئۆزىنىڭ ئاجىزلىقى بىلەن
گۇناھنىڭ ئىچىدە يۈردى .ئىشەنچ ۋە دۇئا بىلەن رەزىللىكنى يەڭمىدى .پەرۋەردىگار ئۇنى قايتا-قايتا
قۇتقۇزدى .شۇنداق ،پەرۋەردىگار رەھىمدىلدۇر .بىراق ،ئۇ ئادىل خۇدادۇر .ئەمەلىيەتتە ،شىمشون
تېخىمۇ ئېغىز جازالىنىشقا اليىق ئىدى .ھازىر ،ئۇنىڭ كۆڭلى ئۆزى قىلغان ئىشالردىن قاتتىق يېرىم
بولۇۋاتاتتى .شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئۆزىنىڭ گۇناھى ئۈچۈن توۋا قىلىشنى ئارزۇ قىلىدۇ .ئەگەر پەرۋەردىگار
ئۇنى كەچۈرۈم قىلسا ،ئەگەر ئۇ يەنە بىر قېتىم نىياز قىلىنغان ئادەم بولسا ،نېمە دېگەن ياخشى
بوالتتى-ھە!
پەرۋەردىگار شىمشوننىڭ زىنداندا تۇرغانلىقىنى ھەم ئۇنىڭ ئازابالنغانلىقىنى كۆرىدۇ .شۇنداقال
ئۆزىنىڭ گۇناھلىرىنى تونۇپ قىلغان نىدالىرىنى ئاڭاليدۇ .بىر ئادەم مەيلى قايسى ۋاقىتتا بولسۇن،
گۇناھىغا توۋا قىلىدىكەن

ئۇ كەچۈرۈمگە ئېرىشىدۇ.

شۇڭالشقا پەرۋەردىگار شىمشوننى كەچۈرۈم

قىلىدۇ.
كەچۈرۈم ق ىلغانلىقنىڭ بەلگىسى بولۇپ ،ئۇنىڭ چاچلىرى قايتىدىن ئۆسۈپ چىقىشقا باشاليدۇ .بۇ
شىمشوننى ئىنتايىن خۇشال قىلىۋېتىدۇ .پەرۋەردىگار ئۇنىڭدىن ئايرىلمىغانىدى .پەرۋەردىگار ئۇنىڭغا
نىياز قىلىنغانلىقىنىڭ بەلگىسىنى ئۇنىڭغا يەنە ئاتا قىلغانىدى .بەلكىم ،ئۇ فىلىستىيلىكلەرنىڭ قۇلىدىن
ئۆز خەلقىنى قۇتقۇزۇپ چىقىشى مۇمكىن ،بىراق قانداق قۇتقۇزااليدۇ؟
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شىمشون داگۇن بۇتخانىسىدا
«ھاكىمالر» 52- 53 :12

فىلىستىيلىكلەرنىڭ ئەمىرلىرى يىغىلىپ ،ئۇالرنىڭ خۇداسى بولغان داگۇنغا قۇربانلىق ھەدىيە
قىلماقچى بولىدۇ.
— چۈنكى — دەيدۇ ئۇالر— بىزنىڭ خۇدايىمىز دۈشمەننى بىزگە تاپشۇرۇپ بەردى.
نۇرغۇن ئادەملەر ئىبادەتخانىغا يىغىلىپ ،ئۆزلىرى ئىبادەت قىلىدىغان بۇتنى كۆرۈپ ،ئۇسۇل
ئويناپ ،تەنتەنە قىلىشىدۇ .داگۇننىڭ كۈچ-قۇدرىتى شۇنچە ئۇلۇغمۇ! ئۇ شىمشوننى مەغلۇپ قىلغانمۇ؟
شىمشون ئەسلىدە شۇنچىلىك كۈچ-قۇدرەتلىك بولۇپ ،ئۇالرنىڭ يەرلىرىنى بۇزۇپ ،ئۇالرنىڭ نۇرغۇن
ئادەملىرىنى ئۆلتۈرۈۋەتكەنىدى .شان-شەرەپ داگۇنغا تەۋە بولۇپ كېتەمدۇ؟
ئاندىن ،ئۇالر يۇقىرى ئاۋازدا:
— شىمشوننى بىزنىڭ يېنىمىزغا ئېلىپ كېلىڭالر ،بىز ئۇنىڭ بىلەن كۆڭۈل ئاچايلى — دەپ
ۋارقىراشتى.
شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر زىندانغا بىر ئادەمنى ئەۋەتىدۇ .ئۇ شىمشوننى ئىبادەتخانىغا باشالپ كېلىپ،
ئۇنى ئىككى تۈۋرۈكنىڭ ئوتتۇرىسىغا تۇرغۇزۇپ قويىدۇ.
كۆز ئالدىدىكى شىمشوننى كۆرۈپ ،بۇ كىشىلەر ئۆز خۇشاللىقلىرىنى بېسىۋېلىشالمايدۇ.

مانا

ئۆزلىرىنى قورقۇتۇپ ،سارىسىمىگە سالغان ئادەم ئۇالرنىڭ كۆز ئالدىدا تۇراتتى .مانا ئەمدىلىكتە ئۇنىڭ
ئىككى كۆزى قارىغۇ بولۇپ ،شۇنداق بىچارە ھالەتتە تۇراتتى.
— غەلىبىمىز ئۈچۈن داگۇنغا رەھمەت ئېيتايلى! — فىلىستىيلىكلەر يۇقىرى ئاۋازدا جار سېلىپ
ۋارقىرىشىدۇ.
شىمشونچۇ؟ بۇنداق ھاقارەتكە ئۇچرىغاندا ،ئۇ قانچىلىك ئازابالنغاندۇ-ھە؟ ئۇ ،ھەممىگە قادىر
بولغان پەرۋەردىگارنىڭ چاكىرى .ھازىر ،ئۇ بۇتقا چوقۇنىدىغان رەزىللىك بىلەن تولغان بۇتخانىدا
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فىلىستىيلىكلەرنىڭ زاڭلىق قىلىدىغان ئوبىيىكتى بولۇپ قالدى .ئۇ نىياز قىلىنغان ئادەم ئەمەسمىدى؟
ئەمدىلىكتە ئۇ خۇدانىڭ مۇقەددەس نامى ۋە خۇدانىڭ خەلقى ئۈچۈن مۇشۇنداق نومۇس ئېلىپ كەلدى.
ئاھ ،ئەگەر ئۇ ئۆچ ئااللىغان بولسا نېمە دېگەن ياخشى بوالتتى-ھە! پەرۋەردىگار ئۇنىڭغا رەھىم-شەپقەت
قىالرمۇ؟ ئۇنىڭغا يەنە كۈچ-قۇدرەت ئاتا قىالرمۇ؟

شىمشوننىڭ غەلىبە قىلىشى
«ھاكىمالر» 31- 52 :12
شىمشون ئۆزىنى باشالپ كەلگەن ئادەمگە:
— ماڭا بۇتخانىنىڭ تۈۋرۈكىنى تۇتقۇزۇپ قويغىن ،مەن يۆلىنىۋاالي — دەيدۇ.
شىمشون ئۇ يەردە تۇرۇپ دۇئا قىلىپ ،مۇنداق دەيدۇ:
— پەرۋەردىگار خۇدا ماڭا كۆڭۈل بۆلگەيسەن .پەرۋەردىگار ماڭا يەنە بىر قېتىم كۈچ ئاتا قىلغىن،
فىلىستىيلىكلەر مېنىڭ بىر جۈپ كۆزۈمنى ئۈيۈ ۋەتكەنلىكى ئۈچۈن ،ئۇالردىن ئۆچ ئېلىشىمغا پۇرسەت ئاتا
قىلغايسەن.
پەرۋەردىگار ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئاڭالمدۇ؟
شۇنداق ،چۈنكى پەرۋەردىگار كىشىلەرنىڭ ئۆزىگە كۇپۇرلۇق قىلىشىغا يول قويمايدۇ .بۇ ۋاقىتتا،
شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولدىكى ،شىمشوننىڭ خۇدانىڭ خىزمەتكارى بولغۇسى بار ئىدى ھەم خۇدانىڭ
ئۆزىگە كۈچ ئاتا قىلىشىنى ،بۇ كۈچنىڭ پەقەت ۋە پەقەت خۇدادىنال كېلىشىنى ئارزۇ قىلغان ئىدى.
پەرۋەردىگار ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئاڭاليدۇ .شىمشون خۇدا ئاتا قىلغان كۈچ-قۇدرەتنىڭ يەنە ئۆزىنىڭ
ئۈستىگە چۈشكەنلىكىنى ھېس قىلىدۇ.
ئەمدى ،ئۇ ئۆچ ئاالاليدىغان بولدى .ھەتتە ھاياتىنى بەدەل قىلىپ ،تۆلەشكە توغرا كەلگەن
تەقدىردىمۇ ،ئۇ بۇنىڭ ئۈچۈن ئەپسۇسلىنىپ ئولتۇرمايدۇ .ئۇ ئۆزىنىڭ ھاياتىنى تەقدىم قىلىشقىمۇ
پىسەنت قىلمايدۇ .ھازىر ئۇ ئادەتتىكى بىر ئادەم ئەمەس ئىدى .ئۇ گۇناھنىڭ ئىچىدە تۇرۇۋاتقاندا ،ئۇ
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ئايال ئۇنى ئاجىزالشتۇردى .ئۇ پەرۋەردىگارغا تايىنىپ ،ئۇنىڭ تارتىش كۈچىنى يېڭىشكە ئۇرۇنمىغان
ئىدى .بىراق ،ھازىر ئۇ ئۆزىنىڭ ھاياتىنى قۇربانلىق قىلىپ ئاتىماقچى .ئۇنىڭ بۇنداق قىاللىشى ،ئۇنىڭ
پەرۋەردىگار خۇدا ئاتا قىلغان كۈچكە تەلپۈنگەنلىكىدىن بولۇۋاتاتتى .ئەڭ ئاخىرىدا ،ئۇ چوقۇم غەلىبە
قىلىدۇ .فىلىستىيلىكلەر ،داگۇن ۋە شەيتان چوقۇم مەغلۇپ بولىدۇ .شىمشون پەرۋەردىگارغا بولغان
ئىشەنچى بىلەن چوقۇم غەلىبە قىلىدۇ!
شىمشون بۇتخانىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ،بۇتخانىنى تىرەپ تۇرغان ئىككى تۈۋرۈكنى تۇتۇپ ،ئۇنىڭغا
يۆلىنىدۇ.
فىلىستىيلىك لەر ئۈچۈن ئېيتقاندا ،بۇ ئۇالرنىڭ شىمشوننى زاڭلىق قىلىپ ،ئەخمەق قېلىشتىكى چوڭ
ياخشى بىر پۇرسىتى ئەمەسمۇ؟ ئۇالر ئۇنىڭغا قىزىققان ھالدا قارايدۇ .بۇتخانىنىڭ ئىچىگە ئادەم تولۇپ
كەتكەنىدى .فىلىستىيلىكلەرنىڭ ئەمىرلىرى ۋە ئايالالر ئۇ جايدا بار ئىدى .ئۆينىڭ ئۆگزىسىدە ئۈچمىڭ
ئەر -ئايال تۇراتتى .ئۇالر بۇ يەردەمچىسىز تۇرغان قارىغۇنى زاڭلىق قىلىشتى .ئۇالر زادى نېمە قىلماقچى؟
بىراق ،كېيىن نېمە ئىشالر يۈز بېرەر؟ بۇتخانا سىلكىنىشكە باشلىدى.
زاڭلىق قىلىپ كۈلۈشكەن ئاۋاز يوقاپ ،ئۇنىڭ ئورنىنى چىرقىرىغان ،ۋارقىرىغان ئاۋازالر ئالغانىدى.
ئۇالر شىمشونغا ۋارقىرايتتى .ئۇنىڭغا تۈۋرۈكنى جايىغا قويۇشىنى ئېيتىشاتتى .ئۇالر ھەم داگۇندىن ئۆزىنى
قۇتقۇزۇشنى تىلەشتى .بىراق ،ھەممە ئىش كېچىككەنىدى.
شىمشون يۇقىرى ئاۋازدا ۋارقىراپ تۇرۇپ:
— مەن فىلىستىيلىكلەر بىلەن بىللە ئۆلۈشنى چىڭ كۆڭلۈمدىن خااليمەن — دېدى .ئۇ كىشىلەرنىڭ
كېلىپ ،ئۆزىنى تۇتۇۋېلىشىدىن ئىلگىرى ،ئۆگزە بىلەن تۇتۇشۇپ تۇرغان تۈۋرۈكنى يىقىتىۋەتتى.
قاتتىق ھاۋا گۈلدۈرلىگەندەك ئاۋاز بىلەن داگۇننىڭ ئىبادەتخانىسى ئۆرۈلۈپ چۈشۈپ ،ئىچىدىكى
بارلىق ئادەمنى بېسىۋالىدۇ .تەخمىنەن نەچچە مىڭ كىشى ئۆلۈپ كېتىدۇ .ئۇنىڭدىن باشقا نۇرغۇن ئادەم
يارىدار بولىدۇ .نۇرغۇنلىغان ھوقۇقدارالرمۇ ئۇنىڭ ئىچىدە ئۆلۈپ كېتىدۇ!
شىمشونمۇ ئۆلۈپ كېتىدۇ .ئۇ ئۆلۈپ كېتىدىغان چاغدا ئۆلتۈرگەن فىلىستىيلىكلەر ئۇ ھايات چېغىدا
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ئۆلتۈرگەن فىلىستىيلىكلەردىنمۇ كۆپ ئىدى! ئاخىرى ،ئۇ ئۆچ ئالىدۇ .فىلىستىيلىكلەرنىڭ پەرۋەردىگارغا
ئېلىپ كەلگەن ھاقارىتى ئۈچۈن ئۆچ ئالىدۇ .ئۆز ھاياتىنى سېلىپ بەرگەنلىكى ئۈچۈن ئۆچ ئالىدۇ .مانا
ئەمدى ئۇ ئىشەنچ ئارقىلىق ئۆچ ئالغان ئىدى .شىمشوننىڭ ئۆلۈمى بىلەن بىزنىڭ قۇتقۇزغۇچىمىزنىڭ
ئۆلۈمى ناھايىتى ئوخشاش بولۇپ ،بىزنىڭ ق ۇتقۇزغۇچىمىزمۇ ئۆز ھاياتىنى قۇربان قىلىپ ،دۈشمەننىڭ
ئۈستىدىن غەلىبە قىلىپ ،خەلقنى گۇناھنىڭ ئاسارىتىدىن قۇتقۇزۇپ چىققانىدى.

نائومى
«رۇت» 13- 1 :1
ھاكىمالر ئىسرائىلالرغا ھۆكۈمرانلىق قىلىۋاتقان ۋاقىتالردا ،قانان زېمىندا بىر قېتىم قاتتىق
ئاچارچىلىق يۈز بەردى .ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇالرنىڭ دۈشمەنلىرى ئۇالرنىڭ نۇرغۇن يېمەكلىكلىرىنى بۇالپ
كېتىپ ،خەلقنىڭ يېگۈدەك نەرسىسىمۇ قالمىغانىدى .پەرۋەردىگارغا ئىخالسمەن بولغان ھەر بىر ئىسرائىل
ئۆزلىرىنىڭ ئېغىر گۇناھلىرى سەۋەبىدىن پەرۋەردىگارنىڭ بۇ ئاپەتنى چۈشۈرگەنلىكىنى بىلەتتى .شۇڭا
بۇ كىشىلەر الم-جىم دېمەستىن بۇ جازاغا بەرداشلىق بەردى .ئۇالر يەنە خۇداغا يالۋۇرۇپ دۇئا قىلىپ،
ئۇنىڭ ئۆزلىرىنى كەچۈرۈشىنى ۋە قۇتقۇزۇشىنى تىلىدى.
مۇشۇ مەزگىللەردە ئەلىمەلەك ئىسىملىك بىر كىشى بۇ زېمىندا ياشىغان ئىدى .ئۇ ئىسرائىلالر بىلەن
بىللە بۇ كۈلپەتلەر نى تارتىشنى خالىماي ،بۇ دۆلەتتىن ئايرىلىپ ،يېمەكلىك مول بولغان باشقا بىر
دۆلەتكە بېرىپ ئولتۇراقالشماقچى بولدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ ئايالى نائومى ۋە ئىككى ئوغلى ماھلون
بىلەن كىليوننى ئېلىپ ،موئابنىڭ سەھراسىغا كېلىپ شۇ يەردە ئولتۇراقالشتى .ئەلىمەلەك ئىسرائىل
ئەم ەس باشقا مىللەتلەرنىڭ ئارىسىدا ياشاشنى خالىدىكى ،ئۆز خەلقى بىلەن بىللە ياشاپ،ئۇالر بىلەن
ھەمنەپەس بولۇشنى خالىمىدى.
شۇنىڭدىن كېيىن ،ئەلىمەلەك ئىسرائىلالرنىڭ زېمىنىنى ئىككىنچىلەپ كۆرەلمەي ،موئابتا قازا
قىلىپ ،ئايالى ۋە ئىككى ئوغلىنى يېتىم قالدۇردى .ئەينى چاغدا،
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كەتمەيدۇ .ئۇ نېمىشقا كەتمەيدۇ؟ ئۇ جاي دېگەن ئۇنىڭ ئۆز يۇرتى ئەمەسمۇ؟ بىراق ،ئۇ يەنىال يېمەكلىكى
مول بولغان مۇئابتا ياشاشنى تاللىۋالدى.
ئۇنىڭ ئىككى ئوغلى ئاستا-ئاستا چوڭ بولۇپ،

ئۇالر ئىككى موئابلىق قىزنى ئەمرىگە ئالدى.

ئۇالرنىڭ بىرىنىڭ ئېتى ئورپاھ ،يەنە بىرىنىڭ ئېتى رۇت ئىدى .ئەلۋەتتە ،نائومى ئۇالرنىڭ بالىلىق
بولۇشىنى ،يولدىشىنىڭ ئىسىم-شەرىپىنىڭ ئۆچۈپ قالماسلىقىنى ئارزۇ قىالتتى .بىراق ،ئۇ ناھايىتى
ئۈمىدسىزلىكتە قالدى .چۈنكى ،ئۇنىڭ ئىككى ئوغلى ئەۋالد قالدۇرۇپ بولغىچە ئۇنى تاشالپ ،بۇ دۇنيا
بىلەن خوشلىشىپ كېتىپ قالدى.
مانا ئەمدى ئۇ ھەممە نەرسىدىن ئايرىلىپ قالدى.

ئۇنىڭ ئېرى

بىلەن ئوغۇللىرى ئۇنىڭدىن

ئايرىلىپ كېتىپ قالدى .ھەتتا ئۇنىڭ ئائىلىسىنىڭ ئىسمىنى داۋامالشتۇرغىدەك نەۋرىسىمۇ يوق ئىدى.
نائومى قاتتىق ئۈمىدسىزلىك ۋە يالغۇزلۇق ھېس قىلدى.
ئۇ يەنىال ئۆز مىللىتى بىلەن بىللە ياشاشنىڭ زۆرۈر ئىكەنلىكىنى ھېس قىلىپ يېتەلمىدى .كېيىن،
ئۇ ئىسرائىلالرنىڭ يۇرتىدا ئاچارچىلىقنىڭ تۈگىگەنلىكىنى ھەم پەرۋەردىگارنىڭ ئۇالرغا يەنە ئاشلىق ئاتا
قىلغانلىقىنى ئاڭلىغاندا ،قانان زېمىنىغا قايتىپ كېتىشنى قارار قىلدى.
ئۇ سەپەرگە ئاتلىنىش ئۈچۈن ناھايىتى جاپالىق تەييارلىق قىلدى .ئۇنىڭ كېلىنلىرى ئۇنىڭ بىلەن
بىللە ماڭماڭچى ئىدى.
ئۇالر ئازراق يول يۈرگەندىن كېيىن ،نائومى ئۇالرغا:
— سىلەر ئەڭ ياخشىسى مەن بىلەن بىللە ماڭماي ،ئاناڭالرنىڭ ئۆيىگە قايتىپ كېتىڭالر .سىلەرنىڭ
مېنىڭ ئوغۇللىرىمغا

ياخشى مۇئامىلە قىلغانلىقىڭالر ئۈچۈن رەھمەت .پەرۋەردىگار سىلەرگە رەھىم

قىلىپ ،بەخت-سائادەتكە ئېرىشكەيسىلەر .پەرۋەردىگار سىلەرنىڭ يەنە نىكاھلىنىپ ،ئۆيلۈك
–ئوچاقلىق بولۇپ ،ئامانلىقتا ياشىشىڭالرنى نېسىپ قىلسۇن،ــــ دېدى.
نائوم ى نېمە ئۈچۈن ئۇالرغا بۇنداق مۇئامىلە قىلىدۇ؟ ئۇ نېمە ئۈچۈن ئۆز كېلىنلىرىنى يات مىللەتنىڭ
ئارىسىغا قويۇپ قويماقچى بولىدۇ؟ نېمە ئۈچۈن ئۇالرنى ئىسرائىليەگە ئېلىپ كەتمەيدۇ؟ ئەجەبا نائومى
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خۇدا بىلەن ئەھدە تۈزگەن مىللەت بولۇش سۈپىتى بىلەن

ئۆزلىرىنىڭ ئاالھىدە ھوقۇققا ئىگە

ئىكەنلىكىنى بىلمەمدۇ؟ ئۇنىڭ كېلىنلىرى بىلەن بىرلىكتە بۇ بەختتىن بەھرىمەن بولغۇسى يوقمىدۇ؟
بىراق ،بۇ ئىككى ياش كېلىننىڭ ئۆزلىرى ياخشى كۆرىدىغان ھەم ھۆرمەتلەيدىغان نائومىدىن
ئايرىلغۇسى يوق ئىدى.
— بىزنىڭ قايتىپ كەتكىمىز يوق — دەپ يىغلىدى ئۇالر — بىزنىڭ سىز بىلەن بىللە كەتكۈزمىز
بار.
بىراق ،نائومى قەتئىيلىك بىلەن:
— سىلەر تېخى ياش ،قايتا تۇرمۇش قۇرساڭالر بولۇۋېرىدۇ .مېنىڭ ئەمدى ئوغلۇم يوق .بىراق،
سىلەر ئۆزۈڭالرنىڭ يۇرتىدىن ئۆزۈڭالرغا ئەر تاپساڭالر بولىدۇ — دېدى.
نائومى ئورپاھ بىلەن رۇتقا قاتتىق ئازاب ئېلىپ كەلگەنلىكىنى بىلىپ ،ئۇالرغا مۇنداق دېدى:
—

مېنىڭ ئازابىم سىلەرنىڭكىدىنمۇ ئېغىر ،مېنى خۇدا ئۇردى .چۈنكى ،پەرۋەردىگار قول ئۇزىتىپ

مېنى جازالىدى.

رۇتنىڭ ئىسرائىل مىللىتىنى تاللىشى
«رۇت» 11- 12 :1
شۇنداق قىلىپ ،ئورپاھ كېتىشنى قارار قىلدى .ئۇنىڭ قېيىنئانىسىنىڭ دېگىنى توغرا ئىدى .بىر
موئابلىق ئايال يات بىر مىللەتنىڭ ئارىسىدا قانداقمۇ ياشىيالىسۇن؟ ئۆزىنىڭ دۆلىتىدە داۋاملىق تۇرۇش
تېخىمۇ ئاقىللىق بىلەن

قىلىنغان تالالش ئەمەسمۇ؟ ئۇ يىغلىغان پېتى نائومى بىلەن خوشلىشىپ،

ئانىسىنىڭ ئۆيىگە كەتتى.
ئاندىن ،نائومى رۇتقا:
— قارىغىنە ،سېنىڭ يەڭگەڭ كەتتى .سەن نېمە ئۈچۈن ئۇنىڭ بىلەن بىللە كەتمەيسەن؟ — دېدى.
رۇت ئۇنى مەھكەم قۇچاقالپ تۇرۇپ ،ئۇنىڭدىن ئايرىلمىدى .ئۇ قانداقسىگە قېينئانىسىنى
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ئىسرائىلىيەگە يالغۇز يولغا سېلىپ قويۇپ ،ئۆزى ئۆز مىللىتىنىڭ يېنىغا كېتەلىسۇن؟ ئۇنداق قىلىشقا
ئۇنىڭ ۋىجدانى يول قويمىدى .شۇنداقال ئۇ ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسىنى سۆيۈشنى ئۆگەنگەن ئىدى .رۇت
ئىسرائىلالرغا تەۋە بولۇپ ،ئۇالرنىڭ خۇداسىنىڭ بەخت-سائادىتىگە ئېرىشىشنى ئارزۇ قىالتتى.
شۇڭا رۇت نائومىغا مۇنداق دەيدۇ:
— ماڭا سىزدىن ئايرىلىشنى نەسى ھەت قىلماڭ ،سىز نەگە بارسىڭىز مەن شۇ جايغا بارىمەن .سىز
نەدە يېتىپ قوپسىڭىز ،مەن شۇ جايدا يېتىپ قوپۇمەن .سىزنىڭ مىللىتىڭىز مېنىڭ مىللىتىم .سىزنىڭ
خۇدايىڭىز مېنىڭ خۇدايىمىم.
مانا شۇ پەيتتە نائومى بەلكىم ئىنتايىن خۇشال بولغان بولۇشى مۇمكىن .رۇت شۇنداق قارار قىلغان
تۇرسا ،ئۇ قانداقسىگە رۇتنى ئۆتكۈزۈۋەتسۇن؟
رۇت يەنە سۆز قىلىپ:
—

پەقەت ئۆلۈمال مېنى سىزدىن ئايرىۋېتەلەيدۇ .سىز نەدە ئۆلسىڭىز ،مەنمۇ شۇ يەردە ئۆلىمەن ۋە

شۇ يەردە كۆمۈلىمەن،ــــ دېدى.
رۇتنىڭ ئۆزى بىلەن بىللە كېتىشنى شۇنچىلىك كۈچلۈك تەلەپ قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرگەن نائومى ئۇنى
قايتا زورلىمىدى-دە ،رۇت بىلەن بىللە داۋاملىق ئالدىغا قاراپ مېڭىپ ،قانان زېمىنىغا كەلدى.
مانا ئەمدى نائومى ئەلۋەتتە پەرۋەردىگارنىڭ مېھىر-مۇھەببىتى ئۈچۈن ئۇنىڭغا رەھمەت ئېيتىشى
كېرەك .ئۇنىڭغا شۇنداق چىرايلىق ھەم سەمىمىي قىز ئەگىشىپ كېتىۋاتقان تۇرسا ،ئۇ چوقۇم ئەڭ چوڭ
تەسەللىگە ئېرىشىدۇ .بىراق ،ئۇ خۇداغا رەھمەت ئېيتىدىغان بىر ئېغىز سۆز ياكى رۇت ئۈچۈن خۇشال
بولىدىغان سۆزنىمۇ قىلمىدى.

302

مۇقەددەس كىتابتىن ھېكايە

نائومىنىڭ بەيتىلھەمگە
قايتىپ كېلىشى
«رۇت» 51-19 :1
نائومى يولدىشى ۋە ئوغۇللىرى بىلەن بىللە تۇرغان بەيتىلھەمگە قايتىپ كەلدى .بۇ ئۇ ئۈزلۈكسىز
ياخشى كۆرۈپ كەلگەن جاي ئىدى .ئەينى ۋاقىتتا ،بۇ جايدىكى كىشىلەر گۈزەل نائومىنى ياخشى
كۆرەتتى.
بەيتىلھەم يەنە بۇرۇنقىدەكمىدۇ؟ ئۇ جايدىكى كىشىلەر ئۇنى تونۇياالرمۇ؟ ئۇنىڭ چىرايىدىن
ئۇنىڭدىكى ئازاب –ئوقۇبەتلەر چىقىپ تۇراتتى.

ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇ ياش ۋاقتىدىكىدەك ئۇنداق

چىرايلىق ئەمەس ئىدى .ئۇنىڭ يولدىشى بىلەن ئۇنىڭ ئىككى ئوغلى ئۇنىڭدىن ئايرىلىپ كېتىپ
قالغاندا ،ئۇنىڭ قول ئىلكىدە بار ئىدى .مانا كۆزنى يۇمۇپ ئاچقىچە شۇنچە يىلالر ئۆتۈپ كېتىپتۇ.
بىراق ،ھازىر....
شۇنداق ،كىشىلەر ئۇنى تونۇۋالدى .ئۇنىڭ قايتىپ كەلگەنلىك توغرىسىدىكى خەۋەر ناھايىتى تېزال
پۈتۈن يېزىغا تاقالدى .ئۇ راستتىنال نائومىمۇ؟ ئۇنىڭ ئېرى بىلەن ئوغۇللىرىچۇ؟ ئۇنىڭ بىلەن بىللە
كەلگەن ئاۋۇ ياش قىز كىمدۇ؟ « نائومى قايتىپ كەپتۇ ،بىراق ئۇ ئۆزگىرىپ كېتىپتۇ .ئۇ قارىماققا بەكال
قېرىپ كېتىپتۇ .ئۇ باشقىچىال بىر ئادەم بولۇپ قاپتۇ»،ـــ دېيىشتى ئۇالر.
نائومى كىشىلەرنىڭ ھەيرانلىق چىقىپ تۇرغان چىرايىغا قاراپ ،ئۇالرنىڭ نېمىشقا بۇنداق ھەيران
قالىدىغانلىقىنى چۈشەندى.
— مېنى نائومى مەنىسى يېقىملىق دەپ چاقىرماڭالر .مەن بۇرۇنقىدەك چىرايلىق ئەمەس .مېنى
ئەمدى مارا مەنىسى ئاچچىق دەڭالر .چۈنكى ،ھەممىگە قادىر خۇدا مېنى شور پېشانە قىلدى .مەن
يۇرتۇمدىن كەتكىنىمدە بەختلىك ئىدىم .لېكىن پەرۋەردىگار مېنى ھەممىدىن مەھرۇم قالدۇردى.
پەرۋەردىگار مېنى ئازاب بىلەن جازالىدى .ھەممىگە قادىر خۇدا ماڭا كۈلپەت سالدى .شۇنداق تۇرسا،
سىلەر مېنى نېمىشقا نائومى دەپ ئاتايسىلەر!؟ ـــ دېدى.
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دەرۋەقە ،نائومى ھازىر بىر نامرات ئايال بولۇپ ،بۇرۇن يولدىشىغا تەۋە بولغان يەرنى سېتىشقا
مەجبۇر بولۇۋاتاتتى .ئۇ يولدىشىنىڭ جەمەتىنى داۋامالشتۇرالمايال قالماستىن ،ئۆزلىرىگە تەۋە بولغان
يە ردىن ئايرىلىپ ،ھەتتا تۇرىدىغان جايدىنمۇ ئايرىلىپ قېلىۋاتاتتى .نائومى ئۈچۈن ئېيتقاندا ،تۇرمۇش
شۇنچىلىك قايغۇلۇق ئىدى.
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بوئاز
«رۇت» - 55 :1ئايەتتىن 19- 1 :5

نائومى بەيتىلھەمگە قايتىپ كەلگەن ۋاقىت دەل ئېتىزلىقتىكى بۇغدايالرنى يىغىدىغان ،ئەرلەرنىڭ
ھەممىسى ئېتىزلىقتا ئورما ئورۇش بىلەن ئالدىراش بولسا ،ئايالالر ئۇالر ئۇرغان بۇغدايالرنى باغاليدىغان
پەيت ئىدى.
پەرۋەردىگار خۇدا ئىسرائىلالرنىڭ تەۋرات قانۇنىدا ،ئىسرائىلالرنىڭ ئىچىدىكى نامرات كىشىلەرنىڭ
ئېتىزلىققا بېرىپ ،بۇغداي ئورۇش جەريانىدا چۈشۈپ قالغان بۇغدايالرنى رۇخسەت قىلغانىدى .خۇدا بۇ
خىل ئۇسۇل بىلەن نامرات كىشىلەرگە كۆڭۈل بۆلۈپ ،ئۇالرغا يەيدىغان يېمەكلىك يەتكۈزۈپ بېرەتتى.
رۇت بۇ ئىشنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ،نائومىغا مۇنداق دېدى:
— مېنىڭ ئېتىزلىققا بېرىپ ،باشاق تېرىشىمغا رۇخسەت قىلغان بولسىڭىز ،شۇنداق بولسا بىزنىڭ
يەيدىغان يېمەكلىكىمىز بولغان بوالتتى.
نائومى ئۆز كېلىنىنى نامرات ئايالالردەك بۇغداي ئۇرۇۋاتقان كىشىلەرنىڭ ئارقىسىدىن يۈرۈپ ،باشاق
تەرگۈزۈش ،كىشىلەرنىڭ رەھىم-شەپقىتىگە تايىنىپ ھايات كەچۈرۈشنى ئويلىغىنىدا ،كۆڭلى بەكال يېرىم
بولدى .بىراق ،ئۇالر ئۈچۈن ئېيتقاندا بۇ بىردىنبىر چىقىش يولى ئىدى .ئۇالر ياشىشى كېرەكتە!
شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ مۇنداق دېدى:
— بولىدۇ ،قىزىم ،بارغىن!
رۇت قېينئانىسى ئۈچۈن مۇشۇنداق تۆۋەن دەرىجىدىكى ئىشنى قىلىشنى خالىغانىدى .مۇشۇنداق
گۈزەل قەلبكە ئىگە كېلىنگە ئېرىشكەن نائومى پەرۋەردىگارغا شۈكۈر ئېيتماي تۇراالمدۇ دەيسىز؟
شۇنداق قىلىپ رۇت ئېتىزلىقالرغا باردى .ئۇ نائومىنىڭ بىر تۇغقىنىنىڭ ئېتىزلىقىغا كەلگەندە
قەدىمىنى توختاتتى .ئەلۋەتتە ،بۇنداق پۇرسەتنىڭ بولمىقى كەمدىن كەم ئۇچرايتتى .پەرۋەردىگار ئۇنى
بۇ يەرگە باشالپ كەلگەن ئىدى.
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بىر كۈنى ،رۇت ئالدىراش باشاق تېرىۋاتاتتى .ئېتىزلىقنىڭ ئىگىسى بولغان بوئاز ئورما ئەھۋالىنىڭ
قانداق بولۇۋاتىدىغانلىقىنى تەكشۈرۈپ بېقىش ئۈچۈن ئېتىزلىققا كەلدى .ئۇ ئورما ئورۇۋاتقانالرغا مۇنداق
دېدى:
— پەرۋەردىگار خۇدا سىلەر بىلەن بىللە بولغاي.
ئورما ئورۇۋاتقانالرمۇ ئوخشاش ق ىزغىنلىق بىلەن جاۋاب بېرىپ ،مۇنداق دېدى:
— پەرۋەردىگار خۇدا سىزگە بەخت ئاتا قىلغاي.
خوجايىن بىلەن خىزمەتكارالر بىر-بىرىنى نېمە دېگەن ھۆرمەتلىگەن –ھە؟ خۇدادىن ئەيمىنىدىغان
كىشىلەرنىڭ ئوتتۇرىسىدا مانا مۇشۇنداق ھۆرمەت بولىدۇ.
بوئاز ئېتىزلىقنى كۈزىتىپ ،نۇرغۇن ئەر ۋە ئايالالرنىڭ ئورمىچىالرنىڭ ئارقىسىدا ئېتىزلىقتا قالغان
باشاقالرنى تېرىۋاتقانلىقىنى كۆردى .ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى كۆپىنچىسىنى ئۇ بۇرۇن بىلەتتى .بىراق ،ئاۋۇ
ياقتا تۇرغان ئۇ ئايال كىم بولغىيتى؟ بوئاز ئۇنى تونۇيالمىدى.
—

ئۇ كىم؟ — دەپ سورىدى بوئاز ئورمىچىالرنى باشقۇرغۇچىدىن.

—

ئۇ نائومى بىلەن بىرلىكتە كەلگەن موئابلىق قىز .ئۇ بىزدىن بۇ يەردە باشاق تەرسە بولىدىغان

بولمايدىغانلىقىنى سورىغانىدى .بىز قوشۇلدۇق .ئۇ ناھايىتى تىرىشىپ ئىشلەيدىكەن .ئەتىگەندە كېلىپ
تەرگىلى تۇرسا ،ئازراقمۇ ئارام ئالمايدۇ،ــــ دېدى ئىش باشقۇرغۇچى.
بوئاز ئەمدى ئۇنى تونۇدى .ئۇ ئىلگىرى بۇ قىز توغرىسىدىكى نۇرغۇن ھېكايىلەرنى ئاڭلىغانىدى .ئۇ
يەنە ئۇنىڭ قېينئانىسىغا قانداق ياردەملەرنى بەرگەنلىكى توغرىسىدىكى كۆپ ياخشى ئىشلىرىنى
ئاڭلىغانىدى .بوئاز رۇتنىڭ ئۆزىنىڭ دۆلىتى ۋە ئادەملىرىدىن ئايرىلىپ ،نائومى بىلەن بىللە
ئىسرائىليەگە كېلىشىنىڭ ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسىنىڭ ئىنتايىن چوڭ كۈچ-قۇدرەتكە ئىگە بولغانلىقىدىن
ئىكەنلىكىنىمۇ بىلەتتى .بۇ نېمە دېگەن گۈزەل ئىش-ھە!
بوئاز ئۇنىڭغا يېنىغا بېرىپ ،قىزغا گەپ قىلدى.
— مېنىڭ ئاڭلىشىمچە — دېدى بوئاز سەمىمىيلىك بىلەن — سىز بۇ يەردە باشاقالرنى ناھايىتى
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ياخشى تىرىۋېتىپسىز .مېنىڭ بۇنىڭغا باشقىچە كۆز قارىشىم يوق .باشقا ئايالالرغا

يېقىنراق كېلىپ

تېرىڭ .مەن ئەرلەرگە سىزنى بوزەك قىلماسلىق توغرىسىدا دەپ قويدۇم .ئەگەر ئۇسساپ كەتسىڭىز،
ئېدىش بار جايغا كېلىپ ،سۇ ئېلىپ ئىچسىڭىز بولىدۇ ،ــــ دېدى.
بۇ سۆزلەرنى ئاڭلىغان رۇت ناھايىتى ھەيران بولدى .كىممۇ بۇنداق بولۇشىنى ئويلىغان دەيسىز؟ ئۇ
ھۆرمەت يۈزىسىدىن بوئازغا تازىم قىلىپ ساالم قىلدى.
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— سىز نېمە ئۈچۈن ماڭا مۇنداق ياخشى مۇئامىلە قىلىسىز؟ مەن بىر يات مىللەتتىن بولغان قىز
تۇرسام ،ـــ دېدى رۇت ئىنتايىن تەسىرلەنگەن ھالدا.
بوئازمۇ ناھايىتى ھاياجانلىنىپ كەتتى .بۇ ئوماق ھەم ئىشەنچكە تولغان كەمتەر قىز ئۇنىڭغا ئىنتايىن
چوڭقۇر تەسىر قالدۇرغانىدى.
— مەن سىزنىڭ

ئېرىڭىز

ئۆلۈپ كەتكەندىن كېيىن ،قېيىنئانىڭىزغا قىلغان ياخشى

ئىشلىرىڭىزدىن خەۋەر تاپتىم دەپ جاۋاب بەردى ئۇ — مەن سىزنىڭ ئۆز ئاتا-ئاناڭدىن ،مىللىتىڭىزدىن
ئايرىلىپ ،سىز ئەزەلدىن تونۇمايدىغان كىشىلەرنىڭ ئارىسىدا ياشاۋاتقانلىقىڭىزنى ئاڭلىدىم.
پەرۋەردىگار سىزنىڭ قىلغان ئىشلىرىڭىز سەۋەبىدىن سىزگە ئىلتىپات قىلغاي .سىز ئۇنىڭ قانىتى ئاستىدا
ئۇنىڭغا تاياندىڭىز ،پەرۋەردىگار سىزگە زور بەخت-سائادەت ئاتا قىلغاي ،ــــ دېدى بوئاز رۇتقا.
— ماڭا بۇنداق تەسەللى بەرگىنىڭىز ئۈچۈن رەھمەت .مەن سىزنىڭ چاكىرىڭىز بولغان بولساممۇ،
سىزنىڭ مېنى ھۆرمەتلەپ ،قىزغىن گەپ قىلغىنىڭىزغا رەھمەت ،ــــ دېدى رۇت بوئازغا.
رۇتنىڭ كۆڭلى خېلىال خاتىرجەم بولۇپ قالدى .پەرۋەردىگار ئۇنىڭغا ئاجايىپ مۆجىزىلىك
ياردەملەرنى قىلىۋاتاتتى.
بوئاز ئۇنىڭغا ئۈزلۈكسىز ياردەم بەردى .تاماق يەيدىغان ۋاقىتتا بوئاز ئۇنى چاقىرتىپ كېلىپ:
—

كېلىڭ ،ئورمىچىالر بىلەن بىللە ئولتۇرۇپ ،ئۇالر بىلەن بىللە تاماق يەۋېلىڭ — دېدى .بوئاز

رۇتقا ئىنتايىن كۆپ تاماق ئۇسۇپ بەردى .رۇت يەپ بواللماي ئېشىپ قالغانلىرىنى بولسا ئۆيىگە ئېلىپ
كەتتى.
تاماقتىن كېيىن ،بوئاز چاكارلىرىغا بۇيرۇق قىلىپ ،باغالپ بولغان بۇغدايالردىن ئازراق چىقىرىپ،
رۇتنىڭ تىرىۋېلىشىغا بېرىشىنى تاپىلىدى .شۇنداق قىلىپ ،رۇت كەچتە تېرىۋالغان باشاقلىرىنى ئېلىپ
ماڭغاندا ،بىر ئەفاھ بۇغداي چىقتى .بۇ تەخمىنەن ئوتتۇز ئالتە جىڭغا باراۋەر ئىدى.
نائومى ناھايىتى ھەيران قالدى .بۇ نېمە دېگەن كۆپ بۇغداي-ھە! شۇنداقال رۇت يەپ بواللماي
ئاشۇرۇپ كەلگەن تاماق ،نائومىنىڭ يېيىشىگە يېتەتتى.
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— كىم ساڭا بۇ نەرسىلەرنى بەردى؟ سەن بۈگۈن كىمنىڭ ئېتىزلىقىدا باشاق تەرگەن ئىدىڭ؟ ــــ
دەپ سورىدى نائومى رۇتتىن.

يېقىن تۇغقان
«رۇت» 53 - 52 :5

رۇت ئۇ كۈنى يۈز بەرگەن ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى نائومىغا سۆزلەپ بەردى .نائومى ئاڭلىغانسېرى
بەكال ھەيران قالدى .ئۇنىڭ ئۇزۇندىن بېرى يېرىم بولۇپ كېلىۋاتقان كۆڭلى ھاياجانلىنىشقا باشلىدى.
ئۇ بۇ ئىشنىڭ ھەرگىزمۇ تاسادىپىي يۈز بەرمىگەنلىكىنى ،بۇ ئىشنى خۇدانىڭ ئورۇنالشتۇرغانلىقىنى بىلىپ
يەتتى .ئۇ ھازىر ،خۇدانىڭ رۇت ۋە ئۆزىگە مېھىر – مۇھەببەت كۆرسىتىۋاتقانلىقىنى ئېتىراپ قىلماي
تۇرالمايتتى .ئۇ ئەمدى خۇدادىن ئاغرىنمىدى .ئۇ:
—

رەھمەت خۇدا ،سەن ئۆلگەنلەرنىمۇ ،تىرىكلەرنىمۇ ئۇنتۇماپسەن — دېدى.

نائومى ئويلىغانسېرى خىيالغا چۆكۈپ كەتتى .ئەجەبا خۇدا ئۇنىڭغا ئۆز خەلقىنىڭ ئارىسىدا
ياشايدىغان ،ئېرىنىڭ نامىنى داۋامالشتۇرغىلى بولىدىغان بىرەر ئىلتىپاتنى ئاتا قىالمدىغاندۇ؟ بۇ
خۇدانىڭ پىالنىمىدۇ؟ خۇدا نېمە ئۈچۈن رۇتنى بوئازنىڭ ئېتىزلىقىغا ئېلىپ بارىدۇ؟ خۇدا ھەر بىر
ئىسرائىلنىڭ ئۆزىنىڭ يېرى بولۇشى ،ئۇالرنىڭ ئۆز خەلقىنىڭ ئارىسىدا ياشىشىنى ئۈمىد قىلىپ كەلگەن
ئەمەسمۇ؟ پەرۋەردىگار خۇدا يەنە ھەر بىر ئادەمنىڭ ئۆزىنىڭ نامى بولۇشىنى ئارزۇ قىلىدۇ .چۈنكى
شۇنداق بولغاندا ،ھەممە ئادەم ئۇنى تونۇيااليدۇ .پەرۋەردىگار تەۋرات قانۇنىدا ،كىشىلەرنىڭ پەقەت
نامراتلىق سەۋەبىدىنال ئۆز يېرىنى سېتىۋېتىشكە بولىدىغانلىقىنى ھەمدە ئۇالرنىڭ ئۆز مىللىتىدىن بولغان
كىشىلەرنىڭ ئۇالر ئۈچۈن ئۇ يەرنى سېتىۋېلىشى كېرەكلىكىنى بۇيرۇغانىدى .بۇنىڭدىن باشقا يەنە،
ئەگەر بىر ئىسرائىلنىڭ بىرمۇ ئەۋالدى قالماي ئۆلۈپ كەتسە ،ئۇالرنىڭ تۇغقانلىرىنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ
يېقىن تۇغقىنى بۇ تۇل ئايالنى ئەمرىگە ئېلىشى كېرەكلىكى بېكىتىلگەنىدى .ئەگەر ئۇالر توي قىلغاندىن
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كېيىن ،ئوغۇللۇق بولسا ،بۇ ئوغۇلنىڭ ئاپىسىنىڭ ئۆلۈپ كەتكەن ئېرىنىڭ فامىلىسىگە ۋارىسلىق قىلىشى
كېرەكلىكى بەلگىلەنگەنىدى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،پەرۋەردىگار ئۆزىنىڭ تەۋرات قانۇنىدا ھەر بىر
ئىسرائىلنىڭ ئۆزىنىڭ خەلقىنىڭ ئىچىدە ئىسىم ۋە تۇرىدىغان جايىنىڭ بولۇشىنى ئاالھىدە
تەكىتلىگەنىدى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،نائومىنىڭ بۇالرنى ئويالپ ھاياجانلىنىپ كېتىشى ھەيران قاالرلىق ئىش
ئەمەس ئىدى.
بوئاز رۇتقا بۇنداق ياخشى مۇئامىلە قىلىۋېتىپتۇ ،بوئاز بولسا ئۇالرنىڭ ئەڭ يېقىن تۇغقانلىرىنىڭ
بىرى ،بۇ ئىش مۇمكىن بوالرمۇ؟
بۇالرنى ئويلىغان نائومى ئۆز ئويلىرىنى رۇتقا ئېيتتى .ئۇ:
—

ئۇ ئەر كىشى بىزنىڭ ئەڭ يېقىن تۇغقىنىمىز— دېدى.

رۇت قاتتىق ھەيران قالدى .بۇ سۆزلەرنىڭ مەنىسى نېمە؟
— ئۇ مېنىڭ ئۆزىنىڭ ئېتىزلىقىدا ئورمىسىنى ئۇرۇپ بولغۇچە باشاق تېرىشىمنى ئېيتقان ئىدى —
دېدى رۇت نائومىغا .نائومى رۇتقا شۇنداق قىلىشنى تاپىلىدى .ئۇ بوئازنىڭ ئېتىزلىقتىن ئايرىلىپ ،باشقا
ئېتىزلىققا بارسا ،ئۇنىڭ ئۈچۈن ھەرگىزمۇ ياخشى تالالش ئەمەس ئىدى،.
ئارپا بىلەن بۇغداي ئۇرۇش ئىشى داۋاملىشىۋاتاتتى .رۇت قېينئانىسىغا سادىقلىق بىلەن خىزمەت
قىلىۋاتاتتى.
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بوئازنىڭ رۇتنى ئەمرىگە ئېلىشى
«رۇت» 13 :2 - 1 :3

ئارىدىن بىر مەزگىل ئۆتتى .نائومى ئۆزلىرىنىڭ بۇ يەرگە قايتىپ كەلگىلى خېلى كۈنلەر بولۇپ
قالغانلىقىنى ئويلىدى .بوئازغا نائومىنىڭ تۇغقىنى بولۇش سۈپىتى بىلەن قانداق مەسئۇلىيەتنى ئۆز
ئۈستىگە ئېلىش كېرەكلىكىنى ئەسكەرتىپ قويىدىغان بىرەرسى ئوتتۇرىغا چىقىشى كېرەك ئىدى .بۇ
ئىشنى قىلىش ئۈچۈن ،كىم ئەڭ مۇۋاپىق كېلەر؟ رۇتمۇ؟ بوئاز رۇتقا كۆپ غەمخورلۇق قىلىپ ،ئۇنىڭغا
ئىنتايىن ياخشى مۇئامىلە قىلىۋاتىدۇ .بۇ ھەرگىزمۇ مۇنداقال توغرا كېلىپ قىلىش بولماستىن ،بۇنىڭ
كەينىدە چوقۇم يەنە نۇرغۇن ئىشالر بولۇشى مۇمكىن.
شۇنىڭ بىلەن ،نائومى رۇت بىلەن بۇ ئىش توغرىسىدا پاراڭلىشىپ بېقىشنى قارار قىلدى .ئۇالر بۇ
ئىشتا ئىنتايىن ئېھتىيات قىلىش كېرەك ئىدى .چۈنكى ،نائومى بىلەن رۇتنىڭ نامى نومۇسقا قالسا
بولمايتتى.
بىر كۈنى ،نائومى رۇتقا مۇنداق دېدى:
— قىزىم ،مەن سېنىڭ يەنىال ئۆزۈڭگە تەۋە بولغان بىر ئائىلەڭنىڭ بولۇشىنى ئارزۇ قىلىمەن .سەن
مېنىڭ سۆزۈمنى ئاڭلىغىن .پۈتۈن ھوسۇل يېغىش جەريانىدا ،سەن ئېتىزلىقىدا تۇرۇپ ئىشلىگەن ھېلىقى
ئادەم يەنى بوئاز بىزنىڭ ئەڭ يېقىن تۇغقىنىمىز بولىدۇ .مەن سېنىڭ ئۇنىڭدىن بىزنىڭ ئېتىزلىقىمىزنى
سېتىۋ ېلىپ بىزگە ئېلىپ بېرىشىنى تىلىشىڭنى ئارزۇ قىلىمەن .بۇ ئىشنى قىلىشقا سەن ئەڭ ماس
كېلىسەن .بىراق ،سەن بەك ئېھتىيات قىلغىن ،باشقىالرنىڭ بۇ ئىشتىن گەپ تېپىشىدىن ساقالنمىساڭ
بولمايدۇ .شۇڭا ،سەن قاراڭغۇ چۈشكەندە ،ئۇنى ئىزدەپ بارغىن .مېنىڭ كۆڭلۈمدە ناھايىتى چوڭ بىر
ئۈمىد بار .سەن بارغاندىن كېيىن ،ھەممە ئىش ئۇتۇقلۇق بولىدۇ.
رۇت ئۈچۈن ئېيتقاندا ،بۇ ئۇنداق ئاسان ئورۇندىغىلى بولىدىغان ئىش ئەمەس ئىدى .ئۇنىڭ بوئازغا
ئۇالرنىڭ يېرىنى سېتىۋېلىپ قايتۇرۇپ ئېلىشىنى ئەسكەرتىشى ئۇنىڭ دەل بوئازدىن ئۆزىنى ئەمرىگە
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ئېلىشنى تەلەپ قىلغىنى بىلەن ئوخشاش ئىدى.
بىراق ،رۇت قېينئانىسى ۋە قېينئاتىسى ئۈچۈن يەنە بىر قېتىم ئۆز سادىقلىقىنى كۆرسىتىشنى
ئويلىدى! ئۇ ئەلىمەلەك دېگەن بۇ نامنىڭ ئۆچۈپ

قالماسلىقى ئۈچۈن ،چىن قەلبىدىن خاالپ

قېينئانىسىنىڭ دېگىنى بويىچە قىلماقچى بولدى.
كېچە كىرىپ كەلگەندە ،رۇت خامانلىققا باردى .ئۇ بوئازنىڭ ئۇ جايدا بار ئىكەنلىكىنى بىلەتتى.
بوئاز خامانلىقتا بىر ئايالنىڭ تۇرغانلىقىنى كۆرۈپ ،ئىنتايىن چۆچۈپ كەتتى .ئۇ:
—

سەن كىم؟ — دەپ سورىدى.

—

مەن رۇت بولىمەن .مەن سىزنىڭ ماڭا غەمخورلۇق قىلىشنى خااليدىغان خالىمايدىغانلىقىڭىزنى

بىلىپ باقاي دېگەن .تونىڭىزنى ئېچىپ مېنى يېپىپ قويغان بولسىڭىز .چۈنكى ،سىز بىزنىڭ يېقىن
تۇغقىنىمىز ،بىزنىڭ قۇتقۇزغۇچىمىزــــ دەپ جاۋاب قايتۇردى رۇت.
مانا شۇ پەيتنىڭ ئۆزىدە بوئازنىڭ قەلبى ئۇنىڭغا بولغان رەھىم-شەپقەتكە تولدى .گەرچە ئۇ
باشقىالرنىڭ نەزىرىدە ك ۆزگە ئىلىنمايدىغان بىر تۇل ئايال بولغان بولسىمۇ ،بىراق ،ئۇ رۇت بىلەن
مۇشۇ مەزگىل ئىچىدىكى ئۇچرىشىش ئارقىلىق ،رۇتنىڭ ئېسىل خىسلەتلىك قىز ئىكەنلىكىنى بايقىغان
ئىدى .شۇ سەۋەبلىك بوئاز مېھىر-مۇھەببەت بىلەن رۇتنى قوبۇل قىلىشنى خالىدى.
— ئەي قىز ،سەن ماڭا بەرىكەت ئېلىپ كەلدىڭ .شۇڭا سەنمۇ پەرۋەردىگاردىن بەخت-سائادەت
تاپقايسەن! قورقمىغىن ،مەن سېنىڭ تىلىكىڭ بويىچە قىلىمەن .بۇ يەردە تاڭ ئاتقىچە تۇرغىن ،چۈنكى
پۈتۈن بازاردىكىلەرنىڭ ھەممىسى سېنىڭ مېنىڭ خامانلىقىمدا ئىكەنلىكىڭنى بىلمەيدۇ .سېنىڭ نامىڭغا
داغ كېلىدىغان ئىش بولۇپ قالمىسۇن .مەن ،ئەلۋەتتە ،سىلەرنىڭ يېرىڭالرنى سېتىۋالىمەن .بىراق،
سىلەرنىڭ مېنىڭدىن باشقا يەنە يېقىنراق بولغان باشقا بىر تۇققىنىڭالر بار .ئەگەر ئۇ سىلەر ئۈچۈن يەرنى
قايتۇرۇپ ئالسىمۇ بولىدۇ .بىراق ،ئۇ ئۇنىمىسا ،مەن پەرۋەردىگارنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىپ بېرەي،
مەن ئۆزۈم ئورۇنداشقا تېگىشلىك بولغان مەسئۇلىيەتنى چوقۇم ئورۇندايمەن ــــ دېدى بوئاز.
ھەممە ئىشالر شۇنداق ئۇتۇقلۇق بولدى .رۇت ئەركىن بىر نەپەس ئېلىپ ،قەلبى شادلىق ۋە
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تەشەككۈرلەرگە تولغان ھالدا ،شۇ جايدا يېتىپ ،تاڭ ئاتقۇچە ئۇخلىدى .ئۇ ئۆزىنىڭ ھاياتىنى
پەرۋەردىگارنىڭ قولىغا تاپشۇردى .تا ھازىرغىچە ،پەرۋەردىگار ئۇنىڭ ھەرقانداق بىر ئىشىنى ئۇتۇقلۇق
قىلىپ بېرىۋاتاتتى.
تاڭ ئېتىشتىن ئىلگىرى ،بوئاز رۇتنى ئۆيىگە كەتكۈزۈۋەتتى .ئۇ كېتىشتىن ئىلگىرى بوئاز ئۇنىڭ
قېيىنئانىسىنىڭ يېنىغا قۇرۇق قول بارماسلىقى ئۈچۈن ،ئۇنىڭ چاپىنىغا ئارپا ئوراپ بەردى.
نائومى پۈتۈن كېچىنى غەم -قايغۇ ئىچىدە ئۆتكۈزدى .ئەگەر بوئاز رەت قىلىپ قالسا قانداق قىلىش
كېرەك! ئەگەر شۇنداق بولىدىغان بولسا ،رۇت بىلەن نائومى قاتتىق نومۇسقا قاالتتى.
رۇت ئاخىرى قايتىپ كەلدى.
— قىزىم قانداق بولدى؟ — دەپ سورىدى ئۇ رۇتتىن — بولغان ئىشالرنى ماڭا تېزرەك سۆزلەپ
بەرگىن.
رۇت بوئازنىڭ قىلغان سۆزلىرىنى ئۇنىڭغا دەپ بېرىپ ،ئۇ ئەۋەتكەن ئارپىنى نائومىغا كۆرسەتتى.
— بىز كۈتۈپ تۇرايلى ،قېنى ،ئىشالر قايسى تەرەپكە قاراپ ماڭىدۇ — دېدى نائومى — ئۇ بۈگۈن
بۇ ئىشنى بىر تەرەپ قىلىۋەتمىسە ئەمىن تاپمايدۇ.
نائومى توغرا ئېيتقانىدى .بوئاز دەرھال نائومىنىڭ يېرىنى سېتىۋېلىش ئىشلىرىنى بىر تەرەپ قىلىشقا
تۇتۇش قىلدى .ئۇ شەھەر دەرۋازىسىدا ئولتۇرۇپ ،رۇتقا گېپىنى قىلىپ بەرگەن ئادەمنىڭ بۇ يەردىن
ئۆتۈپ قېلىشىنى ساقالپ ئولتۇردى .ئۇ كى شى بۇ يەردىن ئۆتكەندە ،بوئاز ئۇنى توختىتىپ ،ئۇنىڭ بىلەن
پاراڭالشتى .ئاندىن ئۇ يەنە ئون ئادەمنى گۇۋاچىلىققا چاقىرىپ كەلدى .بوئاز ئۇالرغا نائومىنىڭ يېرىنى
سېتىۋالماقچى ئىكەنلىكىنى ئېيتتى .ھەم مۇنداق دېدى:
— مەن ئۇنىڭغا سېنىڭ بىلەن بۇ ئىش توغرىسىدا پاراڭلىشىشقا ماقۇل بولغان .سەنمۇ ئۇنىڭ
تۇغقىنى .ئەگەر سەن بۇ يەرنى سېتىۋالساڭ ياخشى بولىدۇ .ئەگەر سېنىڭ بۇ يەرنى سېتىۋالغىڭ كەلمىسە،
ماڭا ئېيتساڭ بولىدۇ.
ئۇ ئادەم جاۋاب بېرىپ:
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—

مەن سېتىۋېلىشقا قوشۇلىمەن — دېدى .بوئاز ئۇنىڭغا:

—

سەن شۇنى ئۇنتۇپ قالمىغىن ،بۇ يەر نائومىنىڭال بولۇپ قالماستىن ،يەنە نائومىنىڭ مەرھۇم

ئوغلىدىن تول قالغان رۇتنىڭمۇ يېرىدۇر .ئەگەر سەن بۇ يەرنى سېتىۋالساڭ ،سەن رۇتنى چوقۇم ئەمرىڭگە
ئېلىشىڭ كېرەك ،مۇشۇنداق قىلساڭ ،ئىگىلىك جەھەتتە ئۇنىڭغا بىر نام بەرگەن بولىمىز — دېدى.
بۇ سۆزنى ئاڭالپ ،ئۇ كىشى قاتتىق ئىككىلىنىپ قالدى .رۇتنى ئاياللىققا ئېلىش؟ ئۇ باشقىالر كۆزگە
ئىلمايدىغان يات مىللەتتىن بولغان بىر ئايال تۇرسا ،ئۇنىڭ ئۈستىگە ،ئۇالر توي قىلىپ ،بالىلىق بولسا،
ئۇالرنىڭ بالىسى نائومىنىڭ يولدىشىنىڭ فامىلىسىگە ۋارىسلىق قىلىشى كېرەك ،بۇ يەرمۇ ئاشۇ بالىنىڭ
بولىدۇ .شۇڭا ئۇنىڭ مۇنداق قىلغۇسى كەلمىدى .چۈنكى ،بۇنداق قىلغاندا ،ئۇنىڭدىن ھېچقانداق
پايدىغا ئېرىشەلمەيتتى.
—

ئۇنداق بولسا ،مەن ئۇ يەرنى مەن سېتىۋااللمايمەن .مەن ھوقۇقۇمنى ساڭا ئۆتۈنۈپ بەردىم —

دەپ جاۋاب قايتۇردى.
ئاندىن ئۇ بۇ ھوقۇقتىن ۋاز كەچكەنلىكىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن ،بىر پاي ئايىغىنى سېلىپ بەردى.
بۇنىڭ مەنىسى مەن بۇ يەرنىڭ ئىگىسى بولۇپ ،بۇ يەرگە ھەرگىز دەسسىمەيمەن دېگەننى بىلدۈرەتتى.
ئاندىن ،بوئاز بارلىق گۇۋاھچىالرغا ۋە ئاشۇ جايدا بار كىشىلەرگە مۇنداق دېدى:
— سىلەر بۈگۈن ماڭا گۇۋاھچى بولۇڭالر .ئەلىمەلەك ،ماھلون ۋە كىليونغا تەۋە بولغان يەرنىڭ
ھەممىسىنى مەن نائومىنىڭ قولىدىن سېتىۋالدىم .مەن يەنە موئابلىق ئايال رۇتنى ئەمرىمگە ئالىمەن .بۇ
ئىگىلىك ئىشلىرىدا ئۇنىڭغا نام ئاتا قىلىش ھەم بۇ ئائىلىنىڭ ئىزىنىڭ يوقاپ كەتمەسلىكى ئۈچۈندۇر.
شەھەر دەرۋازىسىدا ئولتۇرغان كىشىلەر مۇنداق جاۋاب بېرىشتى:
— بىز گۇۋاھلىق بېرىمىز .بىز پەرۋەردىگاردىن سىز ئۆيىڭىزگە ئېلىپ كىرمەكچى بولغان بۇ ئايالغا
لىياھ بىلەن راھىلەگە بەخت ئاتا قىلغاندەك بەخت ئاتا قىلىشىنى تىلەيمىز.
نائومى ئىنتايىن خۇشال بولدى .ئۇنىڭ يېرى سېتىۋېلىنىدىغان بولدى! بۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭ
ئىسرائىلىيەدە تۇرۇشى بىخەتەر بولىدىغان ھەم رۇتمۇ ياتلىق بوالاليدىغان بولدى .ئۇنىڭ ئۈستىگە
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ئەگەر ئۇالر ئوغۇللۇق بولسا ،ئەلىمەلەكنىڭ فامىلىسى ساقلىنىپ قاالتتى.
پەرۋەردىگار مېھىر-مۇھەببەتلىك ھەم كۈچ-قۇدرەتلىك خۇدادۇر.

ئوبىد
«رۇت» 55- 12 :2

نائومىنىڭ ئارزۇسى ئەمەلگە ئاشتى .پەرۋەردىگار بوئاز بىلەن رۇتقا بىر ئوغۇل ئاتا قىلدى .پۈتۈن
شەھەردىكىلەر دېگۈدەك كېلىپ نائومىنى تەبرىكلەشتى .شەھەردىكى ئايالالر ئۇنىڭغا مۇنداق دېدى:
— پەرۋەردىگار سىزگە بەخت ئاتا قىلىپ ،سىزنى ئۇنتۇپ قالمىدى .بوئازنىڭ نامى ئىسرائىلالرنىڭ
ئارىسىدا ئىززەت-ئابرۇي تاپسۇن .ھازىر رۇت سىزنىڭ ھالىڭىزدىن ياخشى خەۋەر ئالدى .ئۇ يەنە سىزگە
بىر نەۋرە تۇغۇپ بەردى .پەرۋەردىگار سىزگە ھەقىقەتەن تەسەللى بەردى.
نائومى بالىنى باغرىغا باسقاندا ،ئۇنىڭ قەلبىنى تىل بىلەن ئىپادىلىگۈسىز شۈكۈر ھەم ئىللىقلىق
قاپلىدى .بۇ ئەلىمەلەك ۋە ماھلوننىڭ ئىزىنى ئۆچۈرمەيدىغان باال ئىدى .پەرۋەردىگار نېمە دېگەن
رەھىم-شەپقەتلىك-ھە!
قوشنا ئايالالر:
— بۇ بالىغا ئوبىد دەپ ئىسىم قويايلى ــــ دېيىشتى.
ئوبىد دېگەن بۇ ئىسىمنىڭ مەنىسى چاكار دېگەنلىك بوالتتى .بۇ باالنىڭ تۇغۇلۇشى ئەلىمەلەكنىڭ
نامىنى ئۆچۈرمەسلىك ئۈچۈن ئىدى.
خۇدانىڭ خىزمەت قىلىش ئۇسۇلى نېمە دېگەن ئاجايىپ-ھە! بۇ باال كېيىن داۋۇت پادىشاھ ۋە ئەيسا
مەسىھنىڭ ئەجدادى بولۇپ قالدى .بۇنىڭ بىلەن بوئازمۇ قۇتقۇزغۇچى ئەيسا مەسىھنىڭ ئەجدادلىرى
قاتارىدىن ئورۇن ئالدى .بۇئاز ئەيسا مەسىھنىڭ ئەجدادىال بولۇپ قالماستىن ،يەنە ئۇنىڭ قىلغان
ئىشلىرىمۇ قۇتقۇزغۇچىغا ئوخشاپ قالغان ئىدى .چۈنكى ،ئەيسا مەسىھ ئۇلۇغ قۇتقۇزغۇچىدۇر .ئۇ ئۆزىگە

315

مۇقەددەس كىتابتىن ھېكايە
ئىشەنگەن كىشىلەرنىڭ خۇدانىڭ خەلقىنىڭ ئارىسىدا بىر كىشىلىك ئورۇنغا ئىگە بولۇشىغا كاپالەتلىك
قىلىدۇ .شۇنداقال بۇ ئادەملەر ئۇ يەردە باشقىالر تەرىپىدىن تونۇلىدۇ .ئۇ بۇالرنىڭ ھەممىسىنى ئۇالرنىڭ
ھاياتىدا نامايان قىلىپ ،ئۇالرغا كەلگۈسىدىكى مەلۇم بىر كۈندە ،يېڭى بىر دۇنيادا ئۇالرنىڭ ئۆزى بىلەن
بىللە تۇرۇشقا بولغان ئىشەنچنى ئاتا قىلىدۇ.

ئەلى
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نۇرغۇنلىغان ئىسرائىلالر ئاستا-ئاستا ھاكىمالرنىڭ ئۆزلىرى ئۈچۈن چوڭ بىر بەخت ئىكەنلىكىنى
ھېس قىلىپ يەتكەن ئىدى .ھاكىمالر ھۆكۈمرانلىق قىلىپ تۇرغان مەزگىللەردە ،ئۇالرنىڭ دۆلىتىدە
تىنچلىق بولغان ئىدى .ھاكىمالر دۈشمەنلىرىنى قوغالپ چىقىرىپ ،دۆلەتكە يېڭىدىن گۈللىنىش ئېلىپ
كېلەتتى.

ھاكىم بولمىغان كۈنلەردە بولسا ،ئىسرائىلالر پەرۋەردىگاردىن يىراقلىشىپ ،بۇتالرغا

چوقۇنۇپ ،ھەممە ئىشالر تەتۈرگە ماڭاتتى.
بىراق ،ھەر دائىم ھاكىمالر چىقىپ دۆلەتنى ئىدارە قىلىپ تۇرالمايتتى .ھاكىم بولمىغان دەۋرلەردە،
ئوخشاش بولمىغان قەبىلىلەر ئوتتۇرىسىدا ئۇرۇش بولۇپ تۇراتتى .ئۇالر بىر مىللەتتىن بولغان خەلققە
ئوخشىماي قاالتتى .ھاكىم بولمىغاندا ،ئۇالرنىڭ دۈشمەن ئالدىدىكى كۈچى ئاجىزالپ كېتەتتى.
ھەي ،ئۇالر بىر ھاكىمنىڭ بولۇشىنى نېمە دېگەن ئارزۇ قىلىدۇ-ھە! بۇ ھاكىم ئىسرائىلالرغا بىر ئۆمۈر
ھۆكۈمرانلىق ق ىلىدۇ ،ئۇنىڭ ئەۋالدلىرى ئۇنىڭ ئىشلىرىغا ۋارىسلىق قىلىدۇ .ئۇالر يەھۇدىي ئەمەسلەردەك
پادىشاھى بولۇشنى ئازرۇ قىالتتى .ئۇالر« ئەگەر مۇشۇنداق بىر ھۆكۈمرانلىق قىلغۇچى بولسا ،بىز چوقۇم
كۈچلۈك بىر مىللەتكە ئايلىنااليمىز» دەپ قارايتتى .شۇنداق بولغاندا ،ئۇالرنىڭ دۆلىتى گۈللىنىپ ،يەر
زېمىنلىرى مۇنبەت بوالتتى.
ئۇالرنىڭ ئارزۇسىنى چۈشىنىش ئىنتايىن ئاسان .پەرۋەردىگار ئۇالرغا بىر پادىشاھ بېرىشنى ۋەدە
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قىلغانىدى ئەمەسمۇ؟ پەرۋەردىگار خۇدا ۋەدە بېرىپ ،كەلگۈسىدە كەلمەكچى بولغان قۇتقۇزغۇچىنىڭ
ئۇالرنىڭ پادىشاھى بولىدىغانلىقىنى ئېيتقانىدى .بۇ پادىشاھنىڭ سىمۋولى سۈپىتىدە ،يەر يۈزىدىمۇ بىر
پادىشاھ بوالتتى .يەر يۈزىدىكى بۇ پادىشاھ قۇتقۇزغۇچىغا ئوخشاش ،خۇدانىڭ ئەمرى بويىچە دۆلەتنى
ئىدارە قىلىشى ھەم ھەممە ئىشتا خۇداغا بويسۇنۇشى كېرەك.
شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئىسرائىلالر ئىنتايىن تەبىئىي ھالدا بىر پادىشاھ ئىزدەيتتى .بىراق ،ئۇ ئارقىلىق،
ئۇالر خۇداغا خىزمەت قىلىدىغان بىر مىللەتكە ئايلىنىشى كېرەك ئىدى.
بىراق ،ئەينى ۋاقىتتىكى ئىسرائىلالر ئۈچۈن ئېيتقاندا ،ئىش ئۇالرنىڭ ئويلىغىنى بويىچە بولمىدى.
ئۇالرنىڭ پادىشاھ تەلەپ قىلىشى ،دۇنيادا تېخىمۇ باي بولۇش ،تېخىمۇ چوڭ ھوقۇققا ئىگە بولۇش ئۈچۈن
ئىدى.
بىراق ،پەرۋەردىگار ئۆز سۆزىدە تۇرىدۇ .ئۇ ئۆزى تىكلىمەكچى بولغان ئۇ پادىشاھنى ئۇالرغا ئاتا
قىلىدۇ .بۇ ۋەدىنىڭ سىمۋولى سۈپىتىدە ،خۇدا ئۇالرغا يەر يۈزىدە بىر پادىشاھ بېرىدۇ .خۇدا خەلقنى
ۋەدە قىلىنغان پادىشاھنى قوبۇل قىلىشقا تەييار قىلماقچى ،بۇ ئادەم خەلقنى توۋا قىلىشقا چاقىرىدۇ.
شىمشوندىن بۇرۇن ،ئەلى ئىسىملىك بىر باش روھانىي ئۆتكەنىدى .باش روھانىي بىر ئۆمۈر ئۆز
ۋەزىپىسىنى ئادا قىلىپ كەلدى .بۇ جەھەتتىن ئېيتقاندا ،ئۇ بىر پادىشاھقا ئوخشايدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن،
ئىسرائىل خەلقى شى لوھدىكى ئىبادەتخانىغا كېلىپ ،ئۇنىڭ بىلەن كۆرۈشىدۇ .شۇ جەھەتتىن ئېيتقاندا،
ئۇ بىر پادىشاھقا ئوخشايدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ،باش روھانىي قىرىق يىل ھاكىم دەپ ھۆرمەتلىنىدۇ .بۇ
ھەيران قاالرلىق ئەمەس.
بۇ ۋاقىتتا ،ئەلى ئەگەر بۇ پۇرسەتنى چىڭ تۇتۇپ ،خەلققە تەربىيە بەرگەن بولسا ياخشى بوالتتى.
بىراق ،ئۇ ئۇنداق قىلمايدۇ .ئۇ ئاجىز ئادەم ،گەرچە ئۇ پەرۋەردىگاردىن ئەيمەنگەن بولسىمۇ ،بىراق
ئەتراپتا يۈز بەرگەن نۇرغۇن رەزىل ئىشالرنى ئۇ كۆرمەسكە سالىدۇ .ئۇنىڭ ئۆز ئوغۇللىرى ئۇنىڭ
مۇقەددەس بولغان روھانىيلىق خىزمىتىگە ياردەم بېرىدىغان روھانىيالر ئىدى .بىراق ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى
رەزىل كىشىلەر بولۇپ ،ئەلى ئۇالرنى جازالىمايتتى.
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بۇ ئىشنىڭ نەتىجىسىدە ،ئىسرائىلالر پەرۋەردىگارنىڭ مۇقەددەس قانۇنى بويىچە پەرۋەردىگارغا
خىزمەت قىلىپ قالماستىن ،ئەكسىچە ،نۇرغۇنلىغان رەزىل ۋە ناپاك بولغان ئىشالرغا قاتنىشاتتى.
شۇنداق ،ئەلى خۇدا ئىسرائىلالر ئۈچۈن تەييار قىلغان پادىشاھ بولىدىغان ئادەم ئەمەس بولۇپ،
پەرۋەردىگار ئۇنىڭ ۋەزىپىسىنى ئۆز ئۈستىگە ئالىدىغان باشقا بىر ئادەمنى ئىزدەۋاتاتتى.

ساموئىل
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ئەلى باش روھانىي ۋە ھاكىم بولۇپ تۇرۇۋاتقاندا  ،ئەلقاناھ

ئىسىملىك بىر ئادەم بار ئىدى .ئۇ

ئەفراھىم رايونىدا تۇراتتى .بۇ كىشىنىڭ ئىككى ئايالى بار ئىدى .ئىككى خوتۇنلۇق بولۇش خۇدانىڭ
ئىرادىسىگە ماس كەلمىگەچكە ،ئۇنىڭ ئائىلىسى ماجىرادىن خالىي ئەمەس ئىدى .خۇددى ئىلگىرى
ئۆتكەن ياقۇپنىڭ ئائىلىسىگە ئوخشاش ئىدى .بىر ئائىلىدە ئىككى خوتۇننىڭ بولۇشى بۇ ئائىلىدە جېدەل
ماجىرانىڭ ئۈزۈلمەيدىغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ .ئەلقاناھ ھانناھنى ياخشى كۆرەتتى .بۇ تەرەپنى ئۇ
ئازراقمۇ يوشۇرمايتتى .ئۇنىڭ يەنە بىر ئايالى پەنىنناھ ئۇنىڭغا بەكال ھەسەت قىالتتى .بىراق،
پەنىنناھنىڭ ئوغۇل  -قىزلىرى بولۇپ ،ھانناھنىڭ بىرمۇ بالىسى يوق ئىدى .پەنىنناھ ئۆزىنىڭ ئوغۇل -
قىزلىرىنىڭ بولغانلىقىدىن خۇداغا شۈكرى ئېيتىشنىڭ ئورنىغا ،ئەكسىچە ،ھانناھنىڭ بالىلىق
بواللمىغانلىقىنى مازاق قىالتتى.
ھەر يىلى ئەلقاناھ ئائىلىسىدىكىلەرنى باشالپ شىلوھگە پەرۋەردىگارغا ئىبادەت قىلىش ئۈچۈن
باراتتى .ھەر يىلى شىلوھگە بېرىپ ئىبادەت قىلىش پاننىگاھ ئۈچۈن ھانناھنى مەسخىرە قىلىشنىڭ
ياخشى پۇرسىتى ئىدى .مانا بۇ ئىبادەت كۈنلىرىدە پەننىناھ خۇداغا رەھمەتلەرنى ئېيتىپ ،ئۇنىڭغا ئۆز
مىننەتدارلىقىنى بىلدۈرۈشى كېرەك ئىدى .چۈنكى ،بۇ كۈنلەر ئۇنىڭ پەرۋەردىگارغا تېخىمۇ يېقىنالشقا
كۈنلىرى ئىدى .بىراق ،بۇنىڭ ئەكسىچە ئۇ ئۆز كۈندىشىنى مازاق قىالتتى.
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مانا ھازىر شىلوھقا بارىدىغان يولدا ،پەنىنناھ يەنە شۇنداق قىلدى .ھانناھنىڭ كۆڭلى بۇنىڭدىن
ئىنتايىن يېرىم بولدى .ئەسلىدىنال پەرزەنت يۈزى كۆرەلمەسلىكى تۈپەيلىدىن ئۇنىڭ كۆڭلى شۇنداق
يېرىم ئىدى .ئەگەر قۇتقۇزغۇچى كېلىپ قالسا ،ئۇنىڭ ئائىلىسىدە ئۇنى كۈتۈۋالىدىغان بىرەر ئادەممۇ يوق
ئىدى .پەنىنناھ ئۇنى يەنە زاڭلىق قىلىشقا باشلىدى.
ئۇ كۈنلەر ،ئەسلىدە ھېيت ئۆتكۈزىدىغان خۇشاللىققا تولغان كۈنلەر بولسىمۇ ،بىراق ھانناھ ئۈچۈن
بۇ ئىنتايىن قايغۇلۇق كۈنلەر ئىدى .ئۇ دائىم يىغاليتتى ،تاماق يېيەلمەيتتى.
ئەلقاناھ ئۇنىڭغا تەسەللى بېرىپ:
— ھانناھ سەن نېمە ئۈچۈن بۇنچە قايغۇرىسەن ،نېمە ئۈچۈن تاماق يېمەيسەن؟ ساڭا مەن بار
ئەمەسمۇ؟ مەن ئون ئوغۇل بالىدىنمۇ ياخشىغۇ؟ — دېدى.
بىراق ،ئەلقاناھنىڭ مۇھەببىتى ھانناھنىڭ ئازابلىرىنى يېنىكلىتەلمىدى .ئۇنىڭغا بىردىنبىر تەسەللى
بەرگۈچى بولسا پەرۋەردىگار ئىدى .ئۈمىدسىزلىك ئىچىدە ھانناھ پەرۋەردىگارغا تەلپۇنەتتى.
ئۇالر تاماق يەۋاتقاندا ،ئۇ تاماق ئۈستىلىدىن ئايرىلىپ ،ئىبادەتخانىغا باردى .ئۇ يەردە ،ئۇ يۈكۈنۈپ
ئولتۇرۇپ دۇئا قىلدى .ئۇ پەرۋەردىگارغا ۋەدە بېرىپ مۇنداق دېدى:
— ھەممىگە قادىر پەرۋەردىگار ،ماڭا غەمخورلۇق قىلىڭ ،ئۆزىڭىزنىڭ قۇلىڭىزنى ئۇنتۇپ قالماڭ.
ئەگەر سىز ماڭا بىر ئوغۇل بەرسىڭىز،سىزگە مەڭگۈ خىزمەت قىلغۇچى سۈپىتىدە ئۇنى سىزگە ئاتايمەن.
ھا نناھ دۇئا قىلغاندا ،روھانىي ئەلى پەرۋەردىگارنىڭ ئىبادەتخانىسىنىڭ ئىشىكىنىڭ يېنىدا
ئولتۇراتتى .ئۇ ھانناھقا ھەيرانلىق بىلەن قارىدى .بۇ نېمە دېگەن غەلىتە ئايال-ھە! ئۇ نېمە ئىش
قىلىۋاتىدۇ؟ ئۇنىڭ كالپۇ كلىرى مىدىرالۋاتىدۇ ،خۇددى گەپ قىلىۋاتقاندەكال قىلىدۇ .بىراق ،ئۇنىڭ
ئاۋازىنى ئاڭلىغىلى بولمايدۇ .ئۇ مەست بولۇپ قالدىمۇ-يا؟
ئەلى ئۇنىڭغا يېقىنالپ كېلىدۇ .ئەلى بۇ ئايالنىڭ مەست ئەمەسلىكىنى ،ئۇنىڭ قەلبىنىڭ ئاچچىق
ئەلەم بىلەن تولغانلىقىنى بىلەلمىدى.
— سىز ھاراق ئىچىۋېلىپ بۇ يەرگە كېلىشكە جۈرئەت قىلدىڭىزمۇ؟ — دەپ سورايدۇ ئەلى
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ئاچچىقلىنىپ تۇرۇپ — ئۆيىڭىزگە قايتىڭ ،ئالدى بىلەن بىر ئۇخلىۋېلىپ ،مەستلىكتىن يېشىلىڭ —
دېدى.
بىراق ،ھانناھ يىغالپ ياش بىلەن تولغان كۆزلىرى بىلەن ئۇنىڭغا قارىغاندىن كېيىن ،ئۇ ئۆزىنىڭ
خاتاالشقانلىقىنى بىلدى.
— ئۇنداق ئەمەس ،ئىھ غوجام — دېدى ھانناھ مۇاليىملىق بىلەن — مەن مەست بولمىدىم .بىراق،
كۆڭلۈم بەكال يېرىم .مەن بارلىق دەرد ئەلەملىرىمنىڭ ھەممىسىنى پەرۋەردىگارغا ئېيتىپ ،ئۇنىڭدىن
ياردەم سورىدىم.
بۇ سۆزنى ئاڭلىغان ئەلى ناھايىتى تەسىرلەندى .بۇ ئۇنىڭ باشتا ئويلىغىنى بىلەن زادى
ئوخشىمايتتى .بۇ ئۇنىڭ ھە ر كۈنى كۆرگىنى بىلەن پۈتۈنلەي ئوخشىمايتتى .بۇ ئايال پەرۋەردىگارغا
تايىنىۋاتاتتى.
ئەلى ئۇنىڭغا مۇنداق دېدى:
— ئامان ئېسەن قايتىڭ! ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسى سىزنىڭ تىلىكىڭىزنى ئەمەلگە ئاشۇرۇپ بېرىدۇ.
ھانناھنىڭ چىرايى پارقىراپ كەتتى .ئۇنىڭ قەلبىمۇ ئەركىنلىككە ئېرىشكەندەك بولۇپ قالدى.
باش روھانىي ۋەدە قىلغاندەك ،خۇدا ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئاڭالپ ،چوقۇم ئۇنىڭغا بىر ئوغۇل ئاتا
قىالتتى .ئۇ ئۆزىنى باشقا بىر ئادەم بولۇپ قالغاندەك ھېس قىلدى .ئۇ كۆز ياشلىرىنى سۈرتۈپ ،خۇشال
بولۇپ كەتتى .ھەم تاماق يېشىشكە باشلىدى .گەرچە ھازىر ئ ۇنىڭ ئوغلى بولمىسىمۇ ،بىراق ئۇ ئۆزىنىڭ
بىر ئوغلى بولىدىغانلىقىغا ئىشىنەتتى.
پەرۋەردىگار ھەقىقەتەن ھانناھقا بىر ئوغۇل بەردى .ئۇالر ئۇنىڭغا ساموئىل دەپ ئىسىم قويغانىدى.
ھانناھ مۇنداق دېدى:
— چۈنكى ،بۇ مەن پەرۋەردىگاردىن تىلىۋالغان باال.
ھانناھ ساموئىلنى ئىنتايىن ئەتىۋاراليتتى .ئۇ ئوغلىغا ناھايىتى كۆيۈنۈپ بېقىپ چوڭ قىلدى .ئۇ
ئوغلى ساموئىلنىڭ خۇدانىڭ ئالدىدا ئۇنىڭغا ئاتالغان باال بولۇشى ئۈچۈن ،ئۇنى تەييارالۋاتاتتى.
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سامۇئىل بەلگىلىك ياشقا كىرگەندە ،يەنى ئەمچەكتىن ئارىغاندىن كېيىن ،ئەلقاناھ بىلەن ھانناھ
ئۇنى ئېلىپ شىلوھقا باردى .ئۇ يەردە ،ئۇالر پەرۋەردىگارغا ئاتاپ قۇربانلىق قىلدى.
ھانناھ ئەلىگە ئۆزىنىڭ بۇرۇن مۇشۇ جايدا خۇدادىن ئوغۇل تىلەپ دۇئا قىلغان ئايال ئىكەنلىكىنى
ئېيتتى .پەرۋەردىگار ھەقىقەتەن ،ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئاڭلىغانىدى.
—

ھازىر ،مەن ئۇنى پەرۋەردىگارغا ئاتىماقچى ئىدىم — دېدى ئۇ.

ھانناھنىڭ ناخشىسى
«ساموئىل» - 1كىتاب 12- 1 :5
ئاندىن ،ھانناھ پەرۋەردىگارغا ئاتاپ ناخشا ئېيتىپ ،پەرۋەردىگارنىڭ ئۆزىگە قىلىپ بەرگەن
ئىشلىرىنى مەدھىيەلىدى.
ئۇ مۇنداق دەپ ناخشا ئېيتتى:
«پەرۋەردىگار مۇقەددەستۇر،
ھاالك قىلغۇچى ھەم تىرىلدۈرگۈچى پەقەتال ئۇدۇر.
ئۇ ئىنساننى دوزاخقا چۈشۈرۈشكە
ھەم ئەرشكە ئېلىپ چىقىشقا قادىردۇر.
ئۇ ئۆزىگە تايانغان پاناھسىز ھەم كەمبەغەللەر ئۈچۈن پاناگاھتۇر.
ھاكاۋۇر ۋە رەزىللەر تۇرالماس ئۇنىڭ ئالدىدا.
بەرىكەت بېرەر ئۇ ئۆز خەلقلىرىگە،
كۈچ-قۇدرەت ئاتا قىالر ئۆزى تىكلىگەن پادىشاھقا،
ئېگىز قىالر مايالنغۇچىنىڭ مۈڭگۈزىنى.

321

مۇقەددەس كىتابتىن ھېكايە
مانا بۇ كۈيلەر بىلەن ھانناھ پەرۋەردىگارنىڭ كەلگۈسىدە ئىسرائىلالرغا ئاتا قىلماقچى بولغان
پادىشاھىنى ناخشا بىلەن مەدھىيەلەپ چىققانىدى .بەرھەق ،ئۇ ھەتتا ئۆز ناخشىسىدا پەرۋەردىگار
مايلىغان قۇتقۇزغۇچى پادىشاھ يەنى ئەيسا مەسىھنى ناخشا بىلەن مەدھىيەلەپ چىققانىدى.
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ئىبادەتخانىدىكى ساموئىل
«ساموئىل» - 1كىتاب 32- 11 :5

ئەمدىلىكتە ھانناھ ئۆز ئوغلىدىن ئايرىلمىسا بولمايدىغان بولدى .ئۇ ئۆزىگە نىسبەتەن بۇ
ئايرىلىشنىڭ قانچىلىك تەس ئىكەنلىكىنى ھېس قىلدى ،ئەلۋەتتە .ساموئىل تېخى كىچىك بولۇپ،
ھانناھ ئۇنى قېرى ھەم ئاجىز بولغان ئەلىگە ھەم ئۇنىڭ رەزىل ئوغۇللىرىغا قالدۇرۇپ قويۇش ئالدىدا
تۇراتتى .ئۇالر ئۇنى رەزىل يولالرغا باشالپ كېتەرمۇ؟ ئۇ پەرۋەردىگار ھەم ئۇنىڭ قانۇنلىرىغا داۋاملىق
سادىق بوالالرمۇ؟ ھانناھ ئاللىقاچان بالىغا پەرۋەردىگاردىن ئەيمىنىش توغرىسىدا ئۆگەتكەن ئىدى.
شۇنداقال ھانناھ ئۇنىڭ ئۈچۈن دۇئا قىلىپ تۇراتتى .مۇشۇنداق تەسەللى بىلەن ،ھانناھ ئوغلىنى ئۇنى
قوغدىيااليدىغان پەرۋەردىگارنىڭ قولىغا تاپشۇرۇپ بەردى.
شۇنىڭ بىلەن ،ئەلقاناھ بىلەن ھانناھ ئۆيىگە قايتىپ كەتتى .كىچىك ساموئىلنى بولسا شىلوھتا
قالدۇرۇپ قويدى.
ساموئىلنىڭ تۇرۇۋاتقان شارائىتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا ،ئۇنىڭ

داۋاملىق پەرۋەردىگار خۇداغا

ئىشىنەلىشىنىڭ ئۆزىال ئاجايىپ بىر مۆجىزە ئىدى .چۈنكى ،شىلوھتا قورقۇنچلۇق ئىشالر يۈز بېرىۋاتاتتى.
ئەلىنىڭ ئىككى ئوغلى قۇربانلىق قىلىنغان مالالرنىڭ گۆشىنى ئوغرىالپ يەيتتى ھەم قۇربانلىق قىلغىلى
كەلگەنلەردىن ئەڭ ياخشىسىنى ئۆزلىرىگە بېرىشنى تەلەپ قىالتتى .گەرچە ئەڭ ياخشىسىنى پەرۋەردىگارغا
بېرىشكە تېگىشلىك بولغان بولسىمۇ ،ئەكسىچە ،ئۇالر ئەڭ ياخشىسىنى ئۆزلىرىگە تەۋە قىلىۋاالتتى.
پەرۋەر دىگارغا قىلىنغان ناچار خىزمەتتىن باشقا يەنە ئۇالر نۇرغۇن رەزىل ئىشالرنى قىلغان ئىدى.
شۇنىڭ بىلەن خۇدا ئۇالرغا ئۆز غەزىپىنى ياغدۇرۇشقا باشلىدى.
ئەلى ئىخالسمەن ئىسرائىلالرنىڭ بۇ قورقۇنچلۇق رەزىللىكلەردىن ئاغرىنىۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ،
ئوغۇللىرىغا نەسىھەت قىلدى .بىراق ،ئۇالر ئۇنىڭ سۆزىنى ئاڭلىمىدى .ئەلىنىڭ ئۇالرنى جازاالشقا
جۈرئىتى يوق ئىدى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇالر ئۈزلۈكسىز گۇناھ ئۆتكۈزۈشنى داۋامالشتۇردى .ئىدى.
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پەرۋەردىگار ئۇنىڭ ئاپىسىنىڭ دۇئاسىنى ئاڭلىغانىدى .بىراق ،ساموئىلنىڭ يېشى شۇنچە كىچىك
بولسىمۇ ،ئۇ پەرۋەردىگاردىن ئەيمىنەتتى .بۇ بىر مۆجىزە
ھەر يىلى ھانناھ ساموئىل ئۈچۈن ،بىر كىچىك تون تىكىپ بېرەتتى .ھەم ئۇنىڭ ئىبادەتخانىدا
خۇداغا خىزمەت قىلغاندا ،بۇ توننى كىيىۋېلىشنى بۇيرۇيتتى .ھانناھ بىر تەرەپتىن ئوغلىغا تون تىككەچ،
يەنە بىر تەرەپتىن ئۇنىڭغا دۇئا قىالتتى .ھەر يىلى ئۇ يېڭى توننى شىلوھقا ئېلىپ كەلگەندە ،ئۇ خۇدانىڭ
ئوغلىنى گۇناھتىن يىراق قىلغانلىقىغا رەھمەت ئېيتىشنى ئۇنتۇپ قالمايتتى.
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مۇشۇنداق قىلىپ ،ساموئىل ئاستا-ئاستا چوڭ بولدى .پەرۋەردىگار خۇدا بىلەن كىشىلەر ئۇنى
بارغانسېرى ياخشى كۆرۈپ قالدى.
ئاشۇ كۈنلەردە  ،بىر پەيغەمبەر خۇدانىڭ كۆرسەتمىسىنى ئېلىپ كېلىپ ،ئەلى بىلەن كۆرۈشتى .بۇ
پەيغەمبەر ئۇنىڭغا مۇنداق دېدى:
— پەرۋەردىگار مۇنداق دەيدۇ« :مەن سەن ۋە سېنىڭ ئەجداتلىرىڭنى روھانىيلىققا تاللىغان ،بىراق
سېنىڭ ئوغۇللىرىڭ ماڭا خىزمەت قىلغاندا ،رەزىل ئىشالرنى قىلدى .ئۆز ئوغۇللىرىڭالرنىڭ ھۆرمىتىنى
مېنىڭكىدىن ئۈستۈن قىلدىڭ .سېنىڭ ئەۋالدىڭ ئەمدى روھانىي بواللمايدۇ .مېنى ھۆرمەتلىگەنلەرنى
مەن ھۆرمەتلەيمەن ،لېكىن مېنى كەمسىتكەنلەر پەس قارىلىدۇ .مانا شۇنداق كۈنلەر كېلىدۇكى ،سېنىڭ
بىلىكىڭنى ۋە ئاتاڭنىڭ جەمەتىنىڭ بىلىكىنى تەڭ كېسىۋېتىمەن .سېنىڭ ئۇرۇق جەمەئىتىڭدىن ئەمدى
بىرمۇ ياشانغان ئادەم چىقمايدۇ .چۈنكى ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى ياش تۇرۇپال ئۆلۈپ كېتىدۇ .ساڭا بۇ
ئىشالرنى ئىسپاتالشقا ،ئىككى ئوغلۇڭ خوفنىي بىلەن فىنىھاسنىڭ بېشىغا چۈشىدىغان مۇنداق بىر ئاالمەت
ئارقىلىق بېشارەت بېرىمەن يەنى ئۇالرنىڭ ئىككىلىسى بىر كۈندە ئۆلىدۇ .ئەمما ئۆزۈم ئۈچۈن پۈتۈن قەلبى
ۋە نىيىتى بىلەن خىزمەت قىلىدىغان سادىق بىر كاھىننى تىكلەيمەن .ئۇ مېنىڭ ئىرادەم بويىچە ئىش
قىلىدۇ».
بۇ خەۋەر ئەلىنى ناھايىتى چۆچۈتكەن بولۇشى مۇمكىن .بىراق ،ئۇ بۇ ئەھۋالنى ئۆزگەرتەلمەيتتى.
چۈنكى ،ئەلى خۇداغا قارىغاندا ،ئوغۇللىرىدىن بەكرەك قورقاتتى.
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……ساموئىلنىڭ چاقىرىلىشى
«ساموئىلنىڭ - 1كىتابى» - 3باب

ئۇ كۈنلەردە ،ئىسرائىلالرنىڭ ئارىسىدا پەيغەمبەر بولمىغان بولۇپ ،پەقەت ئاندا-ساندا بەزى
ئادەملەر كېلىپ ۋەھىيلەرنى ئېيتىپ قوياتتى .ئىسرائى لالر ئۈچۈن ئېيتقاندا ،ئۇ ۋاقىتالر قاراڭغۇلۇق بىلەن
تولغان چاغالر بولۇپ ،خۇددى پەرۋەردىگار ئۆز خەلقىگە گەپ قىلمايۋاتقاندەكال كۆرۈنەتتى .بىراق،
ئەھۋالدا ناھايىتى تېزال ئۆزگىرىش يۈز بەردى .پەرۋەردىگار ساموئىلنى پەيغەمبەر قىلىپ تاللىغانىدى.
ساموئىل ئارقىلىق پەرۋەردىگار ئۆزىنىڭ ئىرادىسىنى يەنە بىر قېتىم نامايان قىلدى .بىر كۈنى كەچتە،
باش روھانىي ئىلى بىلەن ساموئىل ئۇخالش ئۈچۈن ئۆز ئورنىدا ياتقاندا ،ئاجايىپ بىر ئىش يۈز بەردى.
ساموئىل ئۆزىنىڭ ئىسمىنى چاقىرىۋاتقان بىر ئاۋازنى ئاڭالپ قالدى:
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— ساموئىل ،ساموئىل — دەپ چاقىردى بۇ ئاۋاز.
— مەن بۇ يەردە — دەپ جاۋاب بەردى ساموئىل .ئۇ باش روھانىي ئىلى مېنى چاقىرىۋاتقان
ئوخشايدۇ ،دەپ ئويالپ قالغانىدى .شۇڭا ،ئۇ ياشىنىپ ،كۆزلىرى تورلىشىپ كەتكەن باش روھانىي
ئىلىنىڭ يېنىغا بېرىپ:
— مەن بۇ يەردە ،مېنى چاقىرغانمىدىڭىز — دېدى.
بىراق ،ئىلى ئۇنىڭغا:
— ياق ،باالم .مەن سېنى چاقىرمىدىم .بېرىپ ئۇخلىغىن — دېدى.
ساموئىل ئورنىغا كېلىپ ياتتى .ئۇ راستتىنال خاتا ئاڭالپ قالغانمىدۇ؟
بىراق ،ئازراق ۋاقىت ئۆتكەندىن كېيىن ،ساموئىل بىرسىنىڭ يەنە ئۆزىنى چاقىرىۋاتقانلىقىنى
ئاڭلىدى .بۇ قېتىم ،ئۇ چوقۇم خاتا ئاڭلىمىدى .ئۇ ئۆزىنىڭ ئىسمىنى ناھايىتى ئېنىق ئاڭلىغانىدى.
چوقۇم ئىلى ئۇنى چىقىرىۋاتقان گەپ .ئۇ ئىلىنىڭ ياتقان يېرىگە يەنە كەلدى ۋە ئۇنىڭغا:
— بۇ قېتىم چوقۇم سىز چاقىردىڭىز — دېدى.
بىراق ،ئىلى ئۇنىڭغا:
— باالم ،سېنى مەن چاقىرمىدىم .بېرىپ ئۇيقۇڭنى ئۇخال — ،دېدى.
ساموئىل قايتىپ كەتتى .ئۇ بۇ ئىشتىن ھەم ھەيران بولدى ھەم گاڭگىراپ قالدى .ئەجەبا ،بۇ نۆۋەت
ئۇ يەنىال خاتا ئاڭالپ قالغانمىدۇ؟ ئۇ باشقىالرنىڭ ئۆزىنىڭ ئىسمىنى چاقىرىۋاتقانلىقىنى شۇنداق ئېنىق
ئاڭلىغانىدىغۇ؟ ئۇ ھەرگىزمۇ خاتا ئاڭالپ قالمايدۇ.
ساموئىلن ىڭ يۈز بېرىۋاتقان ئىشالرنى بىلەلمەسىلىكى ھەيران قاالرلىق ئىش ئەمەس ئىدى .چۈنكى،
پەرۋەردىگار ئەزەلدىن ساموئىلغا گەپ قىلىپ باقمىغانىدى.
پەرۋەردىگار ساموئىلنىڭ ئىسمىنى ئۈچىنچى قېتىم چاقىردى .ئۇ ئىلىنىڭ يېنىغا ئۈچىنچى قېتىم
كەلدى ،بۇنىڭ بىلەن ئىلى پەرۋەردىگارنىڭ ساموئىلنى چاقىرىۋاتقانلىقىنى بىلدى.
شۇنىڭ بىلەن ،ئىلى ساموئىلغا:
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— پەرۋەردىگار سېنى چاقىرۋېتىپتۇ .ئەگەر بۇ نۆۋەت ئۇ سېنى چاقىرىپ قالسا «پەرۋەردىگار،
قۇلىقىم سىزدە ،سۆزلەۋىرىڭ» دېگىن — دېدى.
شۇنىڭ بىلەن ،ساموئىل ئورنىغا بېرىپ ياتتى .ئىسرائىلالرنىڭ پادىشاھى بولغان پەرۋەردىگار
ساموئىلغا زادى نېمە دېمەكچىدۇ؟ ساموئىل ئەيمەنگەن قەلب ۋە سەۋرچانلىق بىلەن پەرۋەردىگارنى
كۈتتى .پەرۋەردىگارنىڭ ئاۋازى تۆتىنچى قېتىم كېچىدىكى تىنچلىقىنى بۇزۇپ ،يەنە ئاڭالندى:
— ساموئىل! ساموئىل!
ساموئىل ئېھتىرام بىلەن ئورنىدىن تۇرۇپ ،جاۋاب بېرىپ:
ـــــ پەرۋەردىگار ،قۇلىقىم سىزدە ،سۆزلەۋېرىڭ — دېدى.
ئاندىن ،پەرۋەردىگار ساموئىلغا يۈز بېرىش ئالدىدا تۇرغان قورقۇنچلۇق ئىشالرنى ئېيتىپ بەردى.
— قارا ،مەن ئىلىگە ئاللىقاچان ئۇنىڭ ئۇرۇق جەمەئىتىنى جازالىماقچى ئىكەنلىكىمنى ئېيتتىم.
چۈنكى ،ئۇ ئ ۇغۇلىرىنىڭ رەزىل ئىشالرنى قىلىۋاتقانلىقىنى ،ئۆزلىرىگە لەنەت چىلالۋاتقانلىقىنى بىلىدۇ.
بىراق ،ئىلى ئوغۇللىرىنى زادىال توسمىدى .ئۇنىڭ ئوغۇللىرى ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسى بولغان مەن
پەرۋەردىگارنى كۆزگە ئىلمىدى .بىراق ،ئىلى ئۇالرنى جازالىمىدى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئىلىمۇ بۇ جازادىن
قېچىپ قۇتۇاللمىدى .بۇ جازا ئىنتايىن قورقۇنچلۇق بولۇپ ،ئۇنى ئاڭلىغان ئادەممۇ قورقۇپ كېتىدۇ—،
دېدى پەرۋەردىگار.
نېمە دېگەن قورقۇنچلۇق خەۋەر-ھە! ساموئىل بۇ خەۋەرنى قۇالق سېلىپ ئاڭالپ ،يۈرىكى قاتتىق
سوقۇپ كەتتى .ئۇ بۇ بېشارەتلەرنى باش روھانىي ئىلىگە قانداقمۇ دېيەلىسۇن؟ ئاھ ،پەيغەمبەر بولۇش
نېمە دېگەن تەس-ھە! بىراق ،پەرۋەردىگار ئۇنى ئۆزى چاقىرغان ئىكەن ،ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ سۆزىگە
بويسۇنۇشى كېرەك ئىدى.
ساموئىل باش روھانىي ئىلى بىلەن كۆرۈشۈشتىن قورقۇپ ،ئۇنىڭ بىلەن ئۇچرىشىدىغان ۋاقىتنى
سوزماقچى بولدى .ئەت ىگەندە ،ساموئىل ئورنىدىن تۇرۇپ ،دەرۋازىنى ئاچتى .بۇ نېمە دېگەن
قورقۇنچلۇق خەۋەر! پەرۋەردىگارنىڭ ئاۋازى ئۇنىڭ قۇالق تۈۋىدە ئۈزلۈكسىز ئاڭلىنىپ تۇراتتى.
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ئاخشام تۈن كېچىنىڭ كېيىنكى يېرىمىنى ئىلىمۇ ناھايىتى قورقۇنچ ئىچىدە ئۆتكۈزگەن ئىدى .چۈنكى،
ساموئىل ئۇنىڭ بىلەن كۆرۈشكىلى كەلمىگەنىدى .ئىلى:
— ساموئىل ،ئوغلۇم! — دەپ چاقىردى .ساموئىل ئۇنىڭ ئالدىغا ناھايىتى ئېغىر قەدەملەر بىلەن
تەسلىكتە كېلىۋاتاتتى .ئىلى ئۇنىڭغا:
— پەرۋەردىگار ساڭا نېمە دېدى؟ مەندىن ھېچنېمىنى يوشۇرماي ،ھەممىنى ئېنىق دېگىن — دېدى.
پەرۋەردىگار تاپشۇ رغان ۋەزىپىگە نىسبەتەن سادىق بولۇش ئۈچۈن ،ساموئىل خۇدانىڭ ئۇنىڭغا
دېگەنلىرىنىڭ ھەممىسىنى ئېيتىشى كېرەك ئىدى .پەيغەمبەر بولۇش سۈپىتى بىلەن ئازراقمۇ قالدۇرۇپ
قېلىشقا ،ھەتتا ئەڭ يامان خەۋەرلەرنىمۇ ئېيتماي قالدۇرۇپ قويسا بولمايتتى.
ئىلى بەلكىم ئىنتايىن چۆچۈپ كەتكەن بولۇشى مۇمكىن .بىراق ،ئۇ پەرۋەردىگار خۇدانىڭ
ئادىللىقىنى بىلەتتى .ئۇ گەرچە ئاجىز بولسىمۇ ،پەرۋەردىگاردىن ئەيمىنىدىغان ئادەم ئىدى .شۇنىڭ
ئۈچۈن ئۇ قورقۇنچلۇق خەۋەرنى قوبۇل قىلدى .شۇنىڭ بىلەن ئۇ يۈكۈنۈپ تۇرۇپ:
— ئۇ پەرۋەردىگاردۇر .ئۇنىڭ ئىرادىسى ۋاجىپتۇر — دېدى.
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بۇ ئىشتىن كېيىن ،پەرۋەردىگار ساموئىلغا كۆپ قېتىم سۆز قىلدى .ئىسرائىلالرنىڭ ئىچىدىكى سادىق
كىشىلەر پەرۋەردىگارنىڭ ئۆزىنىڭ پەيغەمبىرى ئارقىلىق ،ئۆزىنى يەنە بىر قېتىم ئايان قىلغانلىقىدىن
خۇشاللىققا چۆمدى .ئۇالرنىڭ پەيغەمبىرى بار بولغانىدى! باشقىالرمۇ ساموئىلنى ھۆرمەت قىالتتى ۋە
ئۇنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭاليتتى .ساموئىل ئۇالرغا پەرۋەردىگاردىن ئەيمىنىشنى ئۆگەتتى .ھەممە ئۇالرنىڭ
قەلبىنى خۇدا ۋەدە قىلغان قۇتقۇزقۇچىنى كۈتۈۋېلىشقا تەييار قىلدى.
كېيىن ،چۆمۈلدۈرگۈچى يەھيا پەيغەمبەر كىشىلەرنىڭ قەلبىنى ئەيسا مەسىھنى يەنى پەرۋەردىگار
خۇدا ئۇلۇغ پادىشاھ قىلىپ مايلىغان ئەيسا مەسىھنى كۈتۈۋېلىشقا تەييار قىلىدۇ .شۇنىڭغا ئوخشاش
ئۇسۇل بىلەن پەرۋەردىگار ئۆزىنىڭ سۆزى ئارقىلىق بىزنىڭ قەلبىمىزنى ئەيسا مەسىھنىڭ يەنى پۈتۈن
ئالەمنى ئىدارە قىلىدىغان ئەڭ ئالىي پادىشاھنىڭ قايتا كېلىشىنى كۈتۈۋېلىشقا تەييار قىلىدۇ.
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ئەھدە ساندۇقىنىڭ بۇالپ كېتىلىشى
«ساموئىل» - 1كىتاب»11- 1 :2
ساموئىل ئېلىگە پەرۋەردىگار خۇدانىڭ جازا يۈرگۈزمەكچى بولغان قورقۇنچلۇق خەۋىرىنى ئېيتىپ
ئۇزۇن ئۆتمەي ،پەرۋەردىگارنىڭ سۆزى ئەمەلگە ئاشتى.
بەلكىم ئىسرائىلالر سامسۇننىڭ قەھرىمانلىق روھىدىن ئىلھاملىنىپ قالدىمۇ ،ئۇالر فىلىستىنلىكلەرگە
ھۇجۇم قىلىپ ،ئۇالرنى ئۆز دۆلىتىدىن قوغالپ چىقارماقچى بولدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر بىر قوشۇن
تەشكىللەپ ،دۈشمەنگە ئىشەنچ بىلەن ھۇجۇم قىلدى.
بىراق ،ئۇالر ئىنتايىن ئۈمىدسىزلەندى .چۈنكى ،ئۇالر مەغلۇپ بولغان ئىدى! ئەكسىچە
فىلىستىنلىكلەر غەلىبە قىلغان ئىدى .بۇ قېتىمقى جەڭدە ئىسرائىلالرنىڭ تۆت مىڭ ئادىمى ئۆلدى .بۇ
ئىشتىن ئىسرائىلالر ھەم قاتتىق قورققان ھەم كۆڭلى يېرىم بولغانىدى .بۇ قانداقمۇ مۇمكىن بولسۇن؟
ئەجەبا ئۇالر پەرۋەردىگارنىڭ خەلقى ئەمەسمۇ؟ نېمە ئۈچۈن پەرۋەردىگار ئۇالرغا غەلىبە ئاتا قىلمايدۇ .نېمە
ئۈچۈن ئۇالرنى تاشالپ قويۇپ ،كارى بولمايدۇ؟
ئۇالر بەلكىم بۇ ئىشنىڭ سەۋەبىنى بىلگەن بولۇشى مۇمكىن .بىراق ،ئۇالرنىڭ يەنىال ئۆز گۇناھىنى
بوينىغا ئالغۇسى ھەم توۋا قىلغۇسى يوق ئىدى .ئۇالر پەرۋەردىگاردىن ئۆزلىرىنى قۇتقۇزۇشنى تەلەپ
قىلىشاتتى .ئۇالر پەرۋەردىگار بىزگە چوقۇم ياردەم بېرىدۇ دەپ ئوياليتتى.
شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر پەرۋەردىگارنى يەنە بىر قېتىم ئۆزلىرى بىلەن بىر يولدا بولۇپ،
فىلىستىنلىكلىكلەرگە ھۇجۇم قىلىشقا ياردەم قىلدۇرماقچى ھەم ئۇالرغا ھۇجۇم قىلماقچى بولدى .ئەھدە
ساندۇقى پەرۋەردىگارنىڭ ئۇالر بىلەن بىللە بولغانلىقىنىڭ بەلگىسى بولۇپ ،ئۇالر «ئەگەر ئەھدە
ساندۇقىنى ئۇرۇش مەيدانىغا ئېلىپ بارساق ،چوقۇم غەلىبە قىلىمىز» دەپ ئويلىدى .ئۇالر رەزىللىك
بىلەن تولغان قوللىرى بىلەن ئۆز مەيلىچە ئىش قىلىپ ،ئەھدە ساندۇقىنى ئەڭ مۇقەددەس جايدىن
ئېلىپ چىقماقچى ھەم

ئۇنى رەزىللىك بىلەن تولغان كاھىنالردىن خوفنىي بىلەن فىنىھاسقا

كۆتۈرگۈزۈپ ،ئۇرۇش مەيدانىغا ئېلىپ بارماقچى بولدى.
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ئەھدە ساندۇقىنى كۆرۈپ ،ئىسرائىلالر تەنتەنە قىلىشتى .ئۇالر پەرۋەردىگارنىڭ ئۆزلىرى بىلەن
چوقۇم بىللە ئىكەنلىك ىگە ئىشىنەتتى ھەم ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ فىلىستىنلىكلەرنى يېڭىدىغانلىقىغا بەكال
ئىشىنەتتى.
نېمە دېگەن ئەخمەق كىشىلەر-ھە! ئەھدە ساندۇقى سېھىرلىك ساندۇق ئەمەستە .بۇ
پەرۋەردىگارنىڭ ئۇالر بىلەن تۈزگەن ئەھدىسى بار ساندۇق! ئەگەر ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ پەرۋەردىگار بىلەن
تۈزگ ەن ئەھدىسىگە ئەمەل قىلسا ،بۇ ئەھدە ساندۇقى پەرۋەردىگارنىڭ ئۇالرغا مېھىر-شەپقەت ئاتا
قىلىدىغانلىقىنىڭ بەلگىسى ئىدى .بىراق ،ئەگەر ئۇالر پەرۋەردىگاردىن يىراقالشسا ،ئەھدە ساندۇقىنىڭ
ئەھمىيىتى قالمايتتى .ئۇالر ئەھدە ساندۇقى بىزنى قۇتقۇزىدۇ دەپ ئويالپ قالغان چېغى .ئۇزۇن ئۆتمەيال،
ئۇالر پەرۋەردىگارنىڭ ئۆزلىرى بىلەن بىللە ئۇرۇش مەيدانىغا بارمىغانلىقىنى بىلىپ يېتىدۇ.
فىلىستىنلىكلەر ئىسرائىلالرنىڭ نېمە ئۈچۈن تەنتەنە قىلىشقانلىقىنىڭ سەۋەبىنى بىلگەندىن كېيىن،
قاتتىق ئەنسىرەشكە باشلىدى .ئۇالر:
— بىزنى نەس باستى! ئىسرا ئىلالرنىڭ خۇداسى ئۇرۇش قىلغىلى كەپتۇ .بىزنى كىم ئۇالرنىڭ
قۇدرەتلىك خۇداسىنىڭ قولىدىن قۇتقۇزۇپ چىقااليدۇ؟ ئىسرائىلالر بىزنىڭ قۇلىمىز بولغاندەك ،بىزمۇ
ئۇالرنىڭ قۇلى بولۇپ قالماسلىقىمىز ئۈچۈن قەيسەر بولۇشىمىز ،ئەركەكلەردەك جەڭ قىلىشىمىز كېرەك —
دېيىشتى.
فىلى ستىنلىكلەر غەيرەتكە كېلىپ ،ئىسرائىلالرغا قارشى يەنە بىر قېتىم ھۇجۇمغا ئۆتتى .بۇ قېتىم
ئىسرائىلالردىن قىرىق مىڭ ئادەم ئۆلدى .قالغانلىرى قورقۇپ تىرىپىرەن بولۇپ قېچىپ كەتتى .خوفنىي
بىلەن فىنىھاسالرنى فىلىستىنلىكلەر ئۆلتۈرۈۋەتتى.
ئەڭ يامان بولغىنى ،فىلىستىنلى كلەر ئۇرۇشتا غەلىبە قىلىپ ،ئىسرائىلالرنىڭ ئەھدە ساندۇقىنى بۇالپ
كەتتى .ئەھدە ساندۇقى دۈشمەننىڭ قولىغا چۈشۈپ قالدى .مانا شۇنداق قىلىپ پەرۋەردىگار خۇدانىڭ
ئىسرائىلالر بىلەن تۈزگەن ئەھدىسىنىڭ بەلگىسى بولغان ئەھدە ساندۇقى قولدىن چىقىپ كەتتى.
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ئېلىنىڭ ئۆلۈمى
«ساموئىل» - 5كىتاب 11- 15 :2
ئىسرائىلالرنىڭ ئەسكەرلىرىدىن بىرسى شىلوھقا قېچىپ كېلىپ ،ئۇرۇش مەيدانىدا يۈز بەرگەن
ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى خەلققە يەتكۈزدى .پۈتۈن شەھەردىكى خەلق ئىسرائىلالرنىڭ ئۇرۇشتا مەغلۇپ
بولغانلىقىغا ھازا تۇتۇپ يىغا–زار قىلىشتى.
بۇ ۋاقىتتا ،ئېلى يول بويىدا ئولتۇرغان بولۇپ ،ئۇ كىشىلەرنىڭ يىغالشقان ئاۋازىنى ئاڭالپ ،قاتتىق
چۆچۈپ كەتتى .نېمە ئىش يۈز بەرگەندۇ؟ ئۇ كۈن بويى قاتتىق بىئارامچىلىق ئىچىدە ئولتۇرغانىدى .ئۇ:
« ئۇرۇش قانداق نەتىجە بىلەن ئاياغلىشار؟ ئوغۇللىرى ھايات قايتىپ كېلەرمۇ؟ ئەڭ مۇھىم بولغىنى ئەھدە
ساندۇقى قايتىپ كېلەرمۇ؟» دەپ ئوياليتتى .ئەھدە ساندۇقىنىڭ نېمە بولۇپ كېتىشىنى ئويلىغان ھامان
ئۇنىڭ پۈتۈن بەدىنىگە تىترەك ئولىشىپ كېتەتتى.
ئاخىرى ،ئۇ ئەسكەر ئۇنىڭ يېنىغا كېلىپ ،ئەھۋالنى مەلۇم قىلدى:
— ئىسرائىلالر ئېچىنىشلىق مەغلۇپ بولدى .ئۇالر دۈشمەن قوشۇنىنىڭ ئالدىدا تەرەپ -تەرەپكە
قاچتى .نەچچە ئون مىڭلىغان ئادەم ئۆلتۈرۈلدى ،ئۇالرنىڭ ئىچىدە سېلىنىڭ ئوغۇللىرى خوفنىي بىلەن
فىنىھاسمۇ بار.
نېمە دېگەن قورقۇنچلۇق خەۋەر-ھە! ئۇنىڭ ئىككى ئوغلى ئۆلۈپتۇ .قوشۇن مەغلۇپ بوپتۇ ،نەچچە
ئون مىڭلىغان ئادەم ئۆلتۈرۈلۈ پتۇ ،خۇدانىڭ جازاسى نېمە دېگەن قورقۇنچلۇق ھەم قاتتىق بولغان-ھە!
بىراق ،يەنە بەزى ئىشالر ئېنىق ئەمەس ئىدى .ئەھدە ساندۇقى قانداق بولۇپ كەتتى؟ ئۇ نەدە؟ بۇ
ھەممىدىن مۇھىم ئىش ئىدى.
— ئەھدە ساندۇقى— دېدى ئەسكەر داۋامالشتۇرۇپ — ئۇنى فىلىستىنلىكلەر بوالپ كەتتى.
خۇدادىن ئەيمىنىدىغان ئېلى بۇ سۆزلەرنى قوبۇل قىاللماي قالدى .ئەھدە ساندۇقى ،پەرۋەردىگار
بىلەن تۈزگەن ئەھدىنىڭ بەلگىسى تۇرسا ،ئۇ يوقاپ كەتسە قانداق بولىدۇ؟ ئۇنداقتا ،پەرۋەردىگار ئۆز
خەلقىگە ئەمدى غەمخورلۇق قىلمايدۇ؟ ئۇنىڭ ئۇغۇللىرىنىڭ ئۆلۈشى قوبۇل قىلىش تەس بولغان
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يوقىتىش ،ئىسرائىلالرنىڭ مەغلۇپ بولۇشى ئىنتايىن چوڭ بىر ئاپەت .بىراق ،ئەھدە ساندۇقىنىڭ بوالپ
كېتىلىشى ئەڭ يامان بولغان ئىش ئىدى! ئىسرائىلالر ئەمدى خۇدانىڭ ئەھدە تۈزگەن خەلقى بولماي
قالدىمۇ؟
ئېلى تۇيۇقسىز كەلگەن بۇ زەربىنى كۆتۈرەلمىدى .شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئولتۇرۇۋاتقان ئورۇندۇقتىن
ئارقىسىغا ئېشىپ چۈشۈپ ،بوينى سۇنۇپ جېنى چىقىپ كەتتى.
ئىسرائىلالر ئەزەلدىن بۇنداق ئۈمىدسىزلىك ئىچىگە كىرىپ قالمىغانىدى .ئەمدىلىكتە ئۇالرنىڭ
ئۈمىدى زادى نەدە؟ گۇمانلىنىشقا بولمايدۇكى پەرۋەردىگار يەنىال ئۆزىنىڭ ئەھدىسىدە چىڭ تۇرىدۇ .ئۇ
ئۇالرغا چوقۇم رەھىم-شەپقىتىنى ياغدۇرىدۇ .ئۇ ئۇالرنىڭ ئارىسىدا چوقۇم قايتىپ كېلىدۇ.

ئەھدە ساندۇقى پەلەستىنلىكلەرنىڭ ئارىسىدا
«ساموئىلنىڭ - 1كىتابى» - 2باب

فىلىستىنلىكلەر ئەھدە ساندۇقىنى ئاشدۇدقا ئېلىپ كېلىپ ،ئۇنى داگۇننىڭ بۇتخانىسىغا قويۇپ
قويدى .ئ ۇالر مۇشۇنداق ئۇسۇل بىلەن داگۇنغا ئىبادەت قىلماقچى بولدى .چۈنكى ،ئۇالر بۇ قېتىمقى
غەلىبىنى ئىالھىمىز داگۇن بىزگە ئاتا قىلغان دەپ ئوياليتتى.
بىراق ،خۇدا بۇنداق ئەخمىقانە ئىشقا يول قويمايدۇ ،ئەلۋەتتە .شۇنداق ،پەرۋەردىگار ئۆز خەلقىنى
جازالىدى .بىراق ،ئۇ يەنىال ئۇالرنىڭ خۇداسى ئىدى .ئۇ فىلىستىنلىكلەرگە ئۆزىنىڭ كۈچ-قۇدرىتىنى
كۆرسەتتى.
ئىككىنچى كۈنى ،داگۇن ئىبادەتخانىسىنىڭ روھانىيلىرى ئىبادەتخانىغا كىرىپ ،داگۇننىڭ ئىبادەت
چېدىرىنىڭ يېنىدا ياتقانلىقىنى كۆردى.
ئۇالر مۇنداق بولۇشىنىڭ ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسىغا ئىبادەت قىلىشتىن دېرەك بېرىدىغانلىقىنى تونۇپ
يەتكەنمىدۇ؟ ياق ،ئۇالر بۇ ئىشنىڭ پەرۋەردىگارنىڭ ئىشى ئىكەنلىكىنى تونۇپ يېتەلمىگەنىدى .ئۇالر
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داگۇننى يۆلەپ ،ئۇنى ئەسلىدىكى ئورنىغا قويۇپ قويدى.
ئىككىنچى كۈنى ،يەنە بىر غەلىتە ئىش يۈز بەردى .داگۇن ئەھدە ساندۇقىنىڭ ئالدىغا يېقىلىپ
چۈشكەن بولۇپ ،ئۇنىڭ يۈزى يەرگە قارىتىقلىق ئىدى .بۇ قېتىم داگۇننىڭ بېشى ۋە قولى سۇنۇپ
كەتكەن بولۇپ ،ئىبادەتخانىنىڭ بوسۇغىسىدا تۇراتتى .بۇ قاراپ تۇرۇپ داگۇنغا ھاقارەت كەلتۈرگەنلىك
ئەمەسمۇ؟ خۇدانىڭ قانداقمۇ بېشى ۋە قولى بولمىسۇن؟
ئېنىق كۆرۈنۈپ تۇرۇپتۇ ،ئۇالرنىڭ بۇتىنىڭ خۇدانىڭ ئالدىدا ئازراقمۇ قىممىتى يوق ئىدى .بىراق،
فىلىستىنلىكلەر نېمە ئۈچۈن بۇنداق ئىشالرنىڭ يۈز بېرىۋاتقانلىقىنى چۈشىنەلمىدى.
ئاندىن ،پەرۋەردىگار باشقا بىر ئۇسۇل بىلەن فىلىستىنلىكلەرگە سۆز قىلدى .ئۇ ئاشدۇدلىقالرغا
قورقۇنچلۇق بىر كېسەلنى چۈشۈردى .ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى چاقا بېسىپ ،نۇرغۇن ئادەملەر ئۆلۈپ كەتتى.
بۇنىڭدىن باشقا ،يەردە ئۆسكەن بارلىق زىرائەتلەرنىڭ ھەممىسىنى چاشقان يەپ تۈگەتتى.
ئاشدۇد خەلقى قورقۇنچقا باشلىدى .ئۇالرنىڭ ئەھدە ساندۇقىنى ئاشدۇدقا قويغۇسى كەلمەي ،باشقا
شەھەرگە ئەۋەتتى .بىراق ،ئەھدە ساندۇقىنى ئېلىپ بارغان شەھەردىمۇ ئوخشاش ئىش يۈز بەردى.
فىلىستىنلىكلەر ئۆزلىرىنىڭ ئەھدە ساندۇقىنى ئەمدى داۋاملىق ساقالشقا بولمايدىغانلىقىنى تونۇپ
يەتكەنىدى.

335

مۇقەددەس كىتابتىن ھېكايە

ئەھدە ساندۇقىنى قايتۇرۇپ بېرىش
«ساموئىلنىڭ - 1كىتابى» 11- 1 :2

ئۇالر روھانىي ۋە سېھىرگەرلەرنى چاقىرىپ كېلىپ ،ئۇالردىن:
— بىز قانداق قىلساق بولىدۇ؟ بىز قانداق ئۇسۇل بىلەن ئەھدە ساندۇقىنى ئىسرائىلالرغا قايتۇرۇپ
بېرىمىز؟ — دەپ سورىدى .روھانىيالر مۇنداق دېدى — :ئەھدە ساندۇقىنى قورۇق قول ئەۋەتىپ
بەرسەك بولمايدۇ ،ئەھدە ساندۇقىنى ئازراق سوۋغاتالرغا قويۇش ئەۋەتىپ بېرەيلى .بەش ئالتۇن چاشقان
ۋە بەش ئالتۇن چاقىنى ئەۋەتسەك بولىدۇ .بۇالرنىڭ ھەر بىرسى بىزنىڭ بىر شەھرىمىزگە ۋەكىللىك
قىلىدۇ .مۇشۇنداق بولغاندا ،ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسى بىزنى كەچۈرۈم قىلىدۇ .سىلەر مىسىرلىقالرنىڭ
ئارىسىدا يۈز بەرگەن قورقۇنچلۇق ئىشالرنى ئېسىڭالردا چىڭ تۇتۇشۇڭالر كېرەك.
بىراق ،بىر قىسىم فىلىستىنلىكلەر ،بۇ ئىشالردىن يەنىال گۇمانالندى .ئۇالر:
— راستتىنال ،پەرۋەردىگار بىزگە ئاپەت كەلدۇردىمۇ؟ بۇ ئىشالر تاسادىپىي يۈز بېرىپ قالغان قالغان
ئىشالر بولسىچۇ؟ــــ دېيىشتى.
شۇنداق ئۇالر بۇ ئىشالرنىڭ قانداق يۈز بەرگەنلىكىنى ئېنىقالپ باقمىسا بولمايتتى .روھانىيالر مۇنداق
تەكلىپنى بەردى:
－ئەھدە ساندۇقىنى ئالتۇن چاشقان ۋە ئالتۇن چاقا سېلىنغان قۇتا بىلەن بىرلىكتە ،يېڭىدىن
ياسالغان ھارۋىغا سېلىپ ،ئاندىن ئەمدىال موزايلىغان ئىككى چىشى كالىنى ئېشەككە قۇتۇپ ،موزاينى
ئېغىلغا سوالپ قويۇپ ،ئانا كالىنى ھارۋىنى سۆرىتىپ ھەيدەپ ماڭساق ،ئەگەر كاال موزاي بار ئېغىلغا
قاراپ چاپسا ،بۇ يۈز بەرگەن ئىشالرنىڭ تاسادىپىيلىق ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرىدۇ .ئەگەر
پەرۋەردىگارنىڭ قولى بۇ ئىشالرنى قىلغان بولسا ،كالىالر ھارۋىنى ئۇتتۇرالپ ئىسرائىلىيەگە ھەيدەپ
كېتىدۇ — ،دېدى.
ئۇالر بۇ تەكلىپنى ئاڭالپ ،شۇ بويىچە سىناپ باقتى .ئۇالرنى ھەيران قالدۇرغىنى ،كاال ھارۋىنى
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ئۇتتۇرالپ ئىسرائىلىيەگە ھەيدەپ ماڭدى.
پەرۋەردىگار ئەھدە ساندۇقىنىڭ ئىسرائىلالرغا تەۋە ئىكەنلىكىنى ،فىلىستىنلىكلەرنىڭ ئارىسىدا
تۇرسا بولمايدىغانلىقىنى ناھايىتى ئېنىق ھالدا ئۇالرغا بىلدۈرۈپ قويغانىدى.

ئىسرائىلالرنىڭ توۋا قىلىشى
«ساموئىلنىڭ - 1كىتابى» 11- 5 :1

پەرۋەردىگار يەنە ئۆز خەلقىنىڭ ئارىسىغا قايتىپ كەلدى .بىراق ،ئىسرائىلالر يەنىال توۋا
قىلمىغانىدى .ئۇالر ،پەرۋەردىگا رغا ئۆزىنىڭ گۇناھلىرىنى ئېتىراپ قىلمىغانىدى .پەرۋەردىگارمۇ ئۇالرنىڭ
گۇناھلىرىنى كەچۈرۈم قىلمىغانىدى .شۇنىڭ ئۈچۈن ،فىلىستىنلىكلەر ئىسرائىلالرنى يەنىال ئېزىۋاتاتتى.
ئاخىرى ،ئىسرائىلالرنىڭ قەلبى پەرۋەردىگارغا يۈزلەندى .ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ گۇناھلىرىنى ئېتىراپ قىلدى.
ئۇالر پەرۋەردىگارغا دۇئا قىلىپ ،ئۇنىڭ رەھىمدىللىكىنى ۋە مېھىر-شەپقىتىنى تىلىدى.
خەلق ساموئىلغا بويسۇنۇپ ،ئابىدىلەرنى يوقىتىپ ،پەقەتال پەرۋەردىگارغىال ئىبادەت قىلدى.
ساموئىل پەرۋەردىگارنىڭ ئۇالرنى چوقۇم قۇتقۇزىدىغانلىقىغا ئىشىنەتتى .ئۇ خەلقنى مىزپاھ
شەھىرىگە توپالپ ،ئۇالر ئۈچۈن دۇئا قىلدى .ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ گۇناھلىرىنى ئېتىراپ قىلدى .ئۇ كۈنى
ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ بۇنداق شەپقەتكە ئېرىشىشكە اليىق ئەمەسلىكىنى بىلدۈرۈپ ،روزا تۇتتى .ئاندىن
ساموئىل ئۆزلىرىنىڭ ھاياتىنى پەرۋەردىگارغا تەقدىم قىلىشنى خااليدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ ،ئۇنىڭغا
ئاتاپ بىر قوزىنى قۇربانلىق قىلدى.
ساموئىل قۇربانلىق قىلىۋاتقاندا ،فىلىستىنلىكلەر ئۇالرغا يەنە ھۇجۇم قىلدى.
بىراق ،بۇ قېتىم ئىسرائىلالرنىڭ فىلىستىنلىكلەر ئۈچۈن كۈرەش قىلىشىنىڭ ھاجىتى يوق ئىدى.
پەرۋەردىگار ئۇالر ئۈچۈن فىلىستىنلىكلەر بىلەن ئۇرۇش قىلدى .فىلىستىن قوشۇنلىرى تۇرغان جايدا،
ئاسماندا تۇيۇقسىز قاتتىق گۈلدۈرماما چاقناپ ،ئۇالر قاتتىق قورقۇپ كەتتى .ئىسرائىلالر بۇ پۇرسەتنى
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چىڭ تۇتۇپ ،ئۇالرنى قوغلىدى .شۇنداق قىلىپ ،ئىسرائىلالر فىلىستىنلىكلەرنىڭ ئىشغال قىلىپ
تۇرۇشىدىن ئازاد بولدى .ئۇالرنىڭ دۆلىتى يەنە گۈللىنىشكە باشلىدى.
ساموئىل بىر تاشنى خاتىرە مۇنارى قىلىپ تىكلەپ ،ئۇنىڭغا «پەرۋەردىگار بىزگە ھازىرغىچە ياردەم
بېرىۋاتىدۇ» دەپ يېزىپ قويدى.
ئەنە شۇ ۋاقىتتىن باشالپ ،ساموئىل ئىسرائىلالرنىڭ ھاكىمى بولدى .ئۇ راماھتا تۇراتتى .بىراق،
ھەر يىلى ئىسرائىلالر تۇرۇۋاتقان ھەرقايسى شەھەرلەرگە بېرىپ ،خەلققە پەرۋەردىگارغا قانداق خىزمەت
قىلىش توغرىسىدا ئۆگىتەتتى ھەمدە ئۇالرنىڭ كەلگۈسىدە كەلمەكچى بولغان پادىشاھنى قوبۇل قىلىشى
ئۈچۈن ياردەم بېرەتتى.

ئىسرائىلالرنىڭ پادىشاھ تىكلەشنى تەلەپ قىلىشى
«ساموئىلنىڭ - 1كىتابى» - 1باب
سامۇئىل ھاكىم بولۇپ ،ئىسرائىليەنى نۇرغۇن يىل ئىدارە قىلىپ تۇردى .ئۇ خەلققە ئىنتايىن چوڭ
بەخت-سائادەت ئېلىپ كەلگەنىدى .خەلق خۇدانىڭ سۆزىگە بويسۇنۇشنى ئۆگەندى .دۆلەت ئىچى
تىنچلىققا تولغان بولۇپ ،خەلق دۈشمەننىڭ زۇلۇمىدىن قۇتۇلغانىدى.
بىراق ،ساموئىل مەڭگۈ ھايات تۇرمايدۇ-دە .ئۇ ئاستا-ئاستا قېرىشقا باشلىدى .ئۇ ئۇغۇللىرىنى بۇ
ئۇلۇغ ۋەزىپىنى داۋاملىق ئورۇنداشقا ياردەم بېرىشكە ئورۇنالشتۇردى .بىراق ،ئۇنىڭ ئوغۇللىرى ئۇنىڭغا
ئوخشاش خۇداغا ئىخالسمەن ئەمەس ئىدى .ئۇالر ئادەملەر ئۈچۈنمۇ سەمىمىي ئەمەس بولۇپ ،پەقەت
ئۆزىگە سوۋغات ۋە پۇل بەرگەن ئادەملەرگىال ياردەم بېرەتتى.
خەلق قاتتىق ئەنسىرەشكە باشلىدى .ساموئىل ئۆلگەندىن كېيىن دۆلەتنى كىم ئىدارە قىلىدۇ؟ ئەگەر
دۈشمەن يەنە باستۇرۇپ كېلىپ قالسا ،كىم ئۇالرنى يېتەكلەپ جەڭگە چىقىدۇ؟
ئىسرائىلالرنىڭ ئاقساقاللىرى بىرلىكتە ،ساموئىلنى كۆرگىلى كېلىپ ،ئۇنىڭغا:
— سىلى ھازىر ياشىنىپ قالدىال ،سىلىنىڭ ئوغۇللىرى ،سىلىگە ئوخشاش ئىش قىلىدىغان بولۇپ
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چىقمىدى .شۇڭا بىزگە پادىشاھ تىكلەپ بەرگەيال — دېدى.
بۇ سۆزلەرنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ساموئىلنىڭ كۆڭلى ئىنتايىن يېرىم بولدى .چۈنكى ،ئۇالر ئەگەر
بىزنىڭ بىر پادىشاھىمىز بولسا ،بۇ پادىشاھ بىزنى ئۈزلۈكسىز غەلىبىگە ئېرىشتۈرىدۇ .شۇنىڭ بىلەن بىز
تېخىمۇ كۈچلۈك بولۇپ كېتىمىز ،دەپ ئويالشقانىدى .ساموئىلنىڭ كۆڭلىنىڭ يېرىم بولۇشى ھەيران
قاالرلىق ئەمەس .پەرۋەردىگار ئۇالرنىڭ ھەقىقىي پادىشاھى ئەمەسمۇ؟ ئەجەبا ،ئۇ ئۇالرنىڭ بىردىنبىر
قۇتقۇزغۇچىسى ئەمەسمۇ؟ ساموئىل ئۇالرغا ئۈزلۈكسىز مۇشۇنداق دەپ تەربىيە بېرىپ كەلگەنىدى.
ئەجەبا ،خەلق ئۇنىڭ سۆزىنىڭ ھەقىقىي مەنىسىنى چۈشەنمىگەنمىدۇ؟ ئۇنىڭ قىلغان خىزمەتلىرى
بىكارغا كەتتىمۇ؟ ئۇ ئۇالرغا بەزى ئىشالرنى ئەسكەرتىپ ئۆتكەنىدىغۇ؟ ساموئىل كۆڭلى يېرىم بولغان
ھالدا ،پەرۋەردىگاردىن ئۆتۈندى ھەمدە ئۆزىنىڭ قايغۇسىنى ئۇنىڭغا ئېيتتى.
پەرۋەردىگار ساموئىلغا مۇنداق دېدى:
— سەن ئۇالرنىڭ دېگىنى بويىچە قىلساڭ بولىدۇ ،ئۇالرنىڭ بىزار بولغىنى سەن ئەمەس ،مەن .ئۇالر
مېنىڭ ئۆزلىرىنى ئىدارە قىلىپ تۇرۇشۇمنى خالىمايدۇ .مەن ئۇالرنى مىسىردىن قۇتقۇزۇپ چىققاندىن
تارتىپ ،ھازىرغىچە ئۇالر مەندىن دائىم ئايرىلىپ كەلدى .مەيلى قانداقال بولمىسۇن ،مەن ئۇالرنىڭ
ئارزۇسىنى قاندۇرىمەن .مەن ئۇالرغا بىر پادىشاھ تىكلەپ بېرىمەن .بىراق ،سەن ئۇالرغا ئاگاھالندۇرۇش
بەرگىن .سەن ئۇالرغا پادىشاھنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى ،پادىشاھنىڭ ئۇالرنى كەلگۈسىدە قانداق
باشقۇرىدىغانلىقىنى ئېيتقىن.
ساموئىل پەرۋەردىگارنىڭ سۆزىنى خەلققە يەتكۈزدى .ئۇ ئۇالرغا بۇنداق پادىشاھ تىكلەشنىڭ
ئاقىۋىتىنى ئۇالرغا چۈشەندۈردى .بۇ پادىشاھ كېيىن ئۆزىنىڭ مەنپەئەتىنىال ئوياليدىغان ،ئۆزىنىڭ
شان-شەرىپىنى قوغلىشىدىغان بولىدۇ .ئۇ بارلىق ئادەم ۋە ماددىي نەرسىلەر ئارقىلىق ئۆزىنى
قانائەتلەندۈرىدۇ  ،ئۆزىنىڭ نامىنى چوڭ قىلىپ كۆرسەتمەكچى بولىدۇ .شۇ ۋاقىتالر كەلگەندە خەلقلەر
تاللىغان پادىشاھى سەۋەبىدىن پەرۋەردىگارغا يېلىنىپ ،ئۆزلىرىنى قۇتقۇزۇۋېلىشىنى ئۆتۈنىدۇ .بىراق،
پەرۋەردىگار ئۇالرنىڭ دۇئاسىغا جاۋاب بەرمەيدۇ.
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خەلقنىڭ ساموئىلنىڭ ئاگاھالندۇرۇشىنى ئاڭلىغۇسى كەلمىدى .ئۇالر يەنىال قەتئىيلىك بىلەن چىڭ
تۇرۇپ:
— بىز باشقا پادىشاھلىققا ئوخشاش ،بىر پادىشاھنىڭ بىزنى ئىدارە قىلىشىنى تەلەپ قىلىمىز،
پادىشاھ بىزنى ئىدارە قىلسا ،بىزنى يېتەكلىسە ،بىز ئۈچۈن ئۇرۇش قىلسا — ،دېدى.
شۇنىڭ بىلەن پەرۋەردىگار:
— سەن ئۇالرنىڭ دېگىنى بويىچە قىلىپ ،ئۇالرغا بىر پادىشاھ سايالپ بەرگىن — دېدى.
ساموئىل خەلققە قاراپ:
— ھەممىڭالر ئۆيۈڭالرغا قايتىپ كېتىڭالر ،پەرۋەردىگار سىلەرگە بىر پادىشاھ تىكلەپ بېرىدۇ —
دېدى.

سائول
«ساموئىلنىڭ - 1كىتابى» - 9باب

ساموئىل چوقۇم بۇ پادىشاھنىڭ كېلىشىنى كۈتۈشى كېرەك ئىدى .ئۇ خۇدانىڭ ئۆز سۆزىنى چوقۇم
ئەمەلگە ئاشۇرىدىغانلىقىغا ئىشىنەتتى.
بىر كۈنى ،پەرۋەردىگار ئۇنىڭغا مۇنداق دېدى:
 ئەتە مۇشۇ ۋاقىتتا مەن بىنيامىنلىقالرنىڭ زېمىنىدىن بىر ئادەمنى ئەۋەتىمەن .سەن ئۇنىئىسرائىلالرنىڭ پادىشاھى قىلىپ مايلىغىن ،ئۇ مېنىڭ خەلقىمنى فىلىستىيلىكلەرنىڭ قولىدىن قۇتقۇزىدۇ.
پەرۋەردىگار بۇ سۆزلەرنى قىلىۋاتقان ۋاقىتتا ،ئۇ تىلغا ئالغان ياش يىگىت ئاللىقاچان يولغا چىقىپ
بولغان بولۇپ ،ئۇ ساموئىل بىلەن كۆرۈشۈشنى ئويالپ باقمىغان ئىدى .ئەمما پەرۋەردىگار ئۇالرنى بىر
يەرگە ئېلىپ كەلدى ،چۈنكى ،ئۇ ھەممىنى ئىدارە قىلغۇچىدۇر.
بۇ ياشنىڭ ئىسمى سائول ئىدى .ئۇنىڭ ئاتىسى كىش ئۇنى يۇتۇپ كەتكەن ئېشەكلىرىنى ئىزدەشكە
ئەۋەتكەنىدى .ئەمما ئۇ ھەر قانچە ئىزدەپمۇ ئېشەكلەرنى تاپالمىدى .ئەڭ ئاخىرىدا ،ئۇ داۋاملىق ئىزدەشنى
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خالىمىدى.
سائول ئۆزى بىلەن بىللە كەلگەن چاكارغا:
 بىز ئۆيگە قايتايلى ،بولمىسا ئاتام بىزدىن ئەنسىرەپ قالىدۇ .ــــ دېدى.ئەمما ،ئۇنىڭ چاكىرى ئىلگىرى ساموئىل توغرۇلۇق ئاڭلىغان ئىدى ،شۇڭا ئۇ:
قاراڭ ،بۇ شەھەردە بىر پەيغەمبەر بار ،ئۇنى ھەممە ئادەم ھۆرمەتلەيدۇ ،بولمىسا بىز ئۇنىڭ يېنىغابارايلى ،ئۇ بىزگە ياردەم قىاللىشى مۇمكىن  -دېدى .سائول:
ئەمما بىزدە ئۇنىڭغا سوۋغا قىلغۇدەك نەرسە يوق - ،دېدى.چاكار:
گەرچە كۆپ بولمىسىمۇ مەندە چارەك شەكەل كۈمۈش بار .بىز بۇ ئارقىلىق بۇ پەيغەمبەرگەمىننەتدارلىقىمىزنى بىلدۈرەيلى .مېنىڭ بۇنى ئۇنىڭغا سۇنۇشىغا رۇخسەت قىلىڭ - ،دېدى.
سائول:
بەك ياخشى بولدى ،بىز ئۇنى كۆرگىلى بارايلى - ،دېدى.سائول بىلەن ئۇنىڭ چاكىرى شەھەرگە ئاز قالغاندا ،ساموئىل شەھەر سىرتىدىكى قۇربانلىق
ئېگىزلىكىدە قۇربانلىق قىلىشقا ماڭماقچى بولۇپ تۇراتتى.
 -پەيغەمبەر بۇ يەردىمۇ؟-

دەپ سورىدى سائول قۇدۇق بېشىدا سۇ تارتىۋاتقان بىر نەچچە

ئايالدىن .ئايالالر:
-

بۇ يەردە ،ئۇ قۇربانلىق ئېگىزلىكىگە قۇربانلىق قىلىشقا ماڭماقچى ،سىلەر تېزراق بولساڭالر

يول ئۈستىدە ئۇنى ئۇچرىتااليسىلەر - .دەپ جاۋاب بەردى.
ئىككى ياش ئۇچقاندەك يۈگۈرۈپ كەتتى .ئۇالر يول ئۈستىدە بىر ئادەمنى ئۇچراتتى ۋە ئۇنىڭدىن
پەيغەمبەرنىڭ نەدە تۇرىدىغانلىقىنى سورىدى.
بۇ ياشانغان ئادەم سائولنى باشتىن-ئاياغ تەپسىلىي كۆزدىن كەچۈردى .ئاندىن ئۇ ئۆزىنىڭ ئاشۇ
پەيغەمبەر ئىكەنلىكىنى ئېيتتى .ئۇ دەرۋەقە ساموئىل ئىدى ،خۇدا ئۇالرنىڭ قەدەملىرىنى نەقەدەر
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ئاجايىپ يېتەكلىگەن-ھە! ئۇالر ئۇچراشتى .بۇ ئادەم بولسا ساداقەتمەنلىك بىلەن ئىسرائىلالرنى ئۇزۇن
ۋاقىت باشقۇرغان ھەم پەرۋەردىگار ئۈچۈن پادىشاھ بولغۇچىنى مايلىغۇچى كىشى ئىدى.
ساموئىل ،سائولنىڭ پەرۋەردىگار تەرىپىدىن تالالنغان پادىشاھ ئىكەنلىكىنى بىلەتتى .چۈنكى،
پەرۋەردىگار ئۇنىڭغا تېخى ئىلگىرىال پەرۋەردىگار خۇدا بۇ ئىشالرنى ئۇنىڭغا بىلدۈرگەن ئىدى .ساموئىل
ئۇنى ئىنچىكىلەپ كۆزىتىپ ،كۆڭلىدە ئىنتايىن تەسىرلەندى .ئۇ ،بۇ ياشنى چۈشىنىشكە نەقەدەر تەشنا
بولغان ،ئۇنىڭ قەلبىدە نېمە ئوياليدىغانلىقىنى بىلىشنى نەقەدەر ئارزۇ قىلغان-ھە! ئۇنىڭ خەلققە ئېلىپ
كېلىدىغىنى بەخت-سائادەتمىدۇ ياكى لەنەتمىدۇ؟
ئۇ سائولغا مۇنداق دېدى:
 مەن بىلەن بىرلىكتە قۇربانلىق سۇپىسىغا بارغىن .مەن بىلەن بىرلىكتە غىزاالن .ئەتە ئەتىگەنسەن بۇ يەردىن كەتسەڭ بولىدۇ .ئاندىن كېيىن ،مەن ساڭا كۆڭلۈڭدىكى ئىشالرنى دەپ بېرىمەن .سەن
ئۇ ئېشەكلەرنى ئويلىمىغىن ،ئۇالر ئاللىقاچان تېپىلدى .ئىسرائىلالرنىڭ كۆڭلى كىمگە مايىل؟ سەن ۋە
سېنىڭ ئاتاڭنىڭ پۈتۈن جەمەئەتىگە ئەمەسمۇ؟
سائول ئىنتايىن ھەيران قالدى .بۇ ئادەم قانداقسىگە ھەممىنى بىلىدىغاندۇ؟ ئۇ ئېشەكلەرنىڭ يىتۈپ
كەتكەن ئىشىنى بىلىدىكەن ،يەنە كۆڭلىدە نېمە ئوياليدىغانلىقىنىمۇ بىلىدىكەن .ئەمما ئۇ ئېيتقان پۈتۈن
ئىسرائىلالرنىڭ ئۇنى ھۆرمەتلىشى قانداقمۇ مۇمكىن بولسۇن؟
سائول:
سىز نېمە ئۈچۈن ماڭا بۇ سۆزلەرنى ئېيتىسىز؟ مېنىڭ ئائىلەم ئىسرائىلالر ئىچىدىكى ئەڭ كىچىكقەبىلىگە تەۋە ھەم مەنمۇ بۇ كىچىك قەبىلە ئىچىدىكى ئەڭ كىچىك جەمەئەتنىڭ ئەزاسى بولىمەن .مەن
قانداقسىگە خەلق ئىچىدىكى ئەڭ يۇقىرى ئورۇنغا ئىگە بوالاليمەن؟ -دەپ سورىدى.
ساموئىل ئۇنىڭغا جاۋاب بەرمىدى .ئۇ سائول ۋە ئۇنىڭ چاكىرىنى مېھمانخانىغا باشالپ كىردى.
مېھمانخانىغا ئۈستەل تىزىلغان ئىدى .ساموئىل ئۇالرنى تەكلىپ قىلىنغان مېھمانالرنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ
باش ئورۇنغا ئولتۇرغۇزدى .ئاندىن ساموئىل ئاشپەزگە:
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 مەن سېنى قالدۇرۇپ قوي دېگەن گۆشنى ئېلىپ چىققىن - ،دېدى.ئاشپەز بىر پارچە چوڭ گۆشنى ئېلىپ چىقىپ سائولنىڭ ئالدىغا قويدى.
يېگىن ،بۇ گۆشنى مەن ساڭا ئااليىتەن ئېلىپ قويغان -،دېدى ساموئىل.مېھمانالرنىڭ ھەممىسى بۇنى كۆرۈپ ئىنتايىن ھەيران قالدى .بۇ ياش زادى كىم؟ بۇنداق زور
ھۆرمەتكە سازاۋەر بولغۇدەك؟
تاماق يەپ بولغاندىن كېيىن ،ئۇالر شەھەرگە قايتىپ كېلىپ ،ساموئىلنىڭ ئۆيىگە باردى .ساموئىل
ئۇالر بىلەن پاراڭالشتى .سۆھبەت جەريانىدا ساموئىل سائولنىڭ ئۆز خەلقىنى قىزغىن سۆيىدىغانلىقىنى،
ئىش-ھەرىكەتلىرىدە كەمتەر ئىكەنلىكىنى بىلدى .ساموئىل ئۇنى ياقتۇرۇپ قالدى .مەيلى سىرتقى
كۆرۈنۈش جەھەتتىن قارىغاندا بولسۇن ياكى قەلب جەھەتتىن قارىغاندا بولسۇن ،سائول ھەممىسىدە بىر
دۆلەتنىڭ ياخشى پادىشاھى بولۇشتەك شەرت-شارائىتنى ھازىرلىغان ئىدى .ئەمما ،ئۇ پەقەتال خۇداغا
خىزمەت قىلىدىغان بىر پادىشاھ بولۇپ چىقامدۇ-يوق؟ ئۇ پەرۋەردىگارغا سادىق بوالمدۇ-يوق؟ بۇ
نۇقتىالر بىر دۆلەتنىڭ پادىشاھىغا نىسبەتەن ئېيتقاندا ،ئەجەبا ئەڭ مۇھىم ئەمەسمۇ؟
ئىككىنچى كۈنى ئەتىگەندە ،ساموئىل ئۆينىڭ ئۆگزىسىدە كېچىنى ئۆتكۈزگەن سائولنى چاقىردى .ئۇ
سائولنى شەھەرگە ئېلىپ كىردى .ئاندىن ئۇنىڭغا:
 چاكىرىڭغا ئالدىڭدا مېڭىپ تۇرۇشنى تاپىلىغىن .مېنىڭ يالغۇز ساڭا دەيدىغان سۆزلىرىم بار- ،دېدى.
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ساموئىلنىڭ سائولنى پادىشاھ قىلىپ مايلىشى
«ساموئىلنىڭ - 1كىتابى» 12- 1 ：12

چاكار يىراقالپ كەتكەندىن كېيىن ،ساموئىل بىر قۇتا ماي ئېلىپ كەلدى ،بۇنىڭدىن سائول ئىنتايىن
ھەيران قالدى .ئۇ ماينى سائولنىڭ بېشىغا قويۇپ ئۇنى سۆيۈپ:
 پەرۋەردىگار سېنى پادىشاھ قىلىپ تىكلەپ ئۆز خەلقىنى ئىدارە قىلىشقا قويدى -،دېدى.ھەقىقەتەن ئادەمنىڭ ئىشەنگۈسى كەلمەيدۇ .ئۇ بىر تۆۋەن تەبىقىدىكى ئائىلىنىڭ بالىسى ،ئۇ
پادىشاھ بولۇپ ئىسرائ ىلالرنى ئىدارە قىلىشقا قويۇلدى ،بۇ ھەقىقەتەن ھېچنېمىگە سېلىشتۇرغىلى
بولمايدىغان شان-شەرەپتۇر.
ساموئىل ئۇنىڭغا ئۈچ بېشارەتنى بەردى .ئېنىقكى پەرۋەردىگار ئۇنى چاقىرغان ،پەيغەمبەر بولسا،
پەقەت پەرۋەردىگارنىڭ نامى بىلەن بۇ ئىشنى جاكارلىغان ئىدى.
ساموئىل مۇنداق دېدى:
 سەن بىر بۆلەك يولنى مېڭىپ ،راھىلەنىڭ قەبرىسىگە يېقىنالشقان ۋاقتىڭدا ساڭا ئىككى ئادەمئۇچرايدۇ .ئۇالر ساڭا :سەن ئىزدىگەن ئېشەكلەر تېپىلدى دەيدۇ .يەنە ئالدىغا قاراپ ماڭساڭ
پەرۋەردىگارغا ئىبادەت قىلىش ئۈچۈن بەيتەلگە ماڭغان ئۈچ كىشىنى ئۇچرىتىسەن .ئۇالردىن بىرى ئۈچ
ئوغالق ،بىرى ئۈچ نان ،يەنە بىرى بىر تۇلۇم شاراب كۆتۈرۈپ ماڭغان .ئۇالر ساڭا ئىككى نان سۇنىدۇ،
سەن ئۇالرنىڭ بەرگىنىنى ئالغىن .ئاندىن كېيىن ساڭا چىلتار ،تەمبۇر ،نەيلىرىنى چېلىپ،
پەرۋەردىگارنى مەدھىيلەۋاتقان بىر توپ پەيغەمبەرلەر ئۇچرايدۇ .ئاندىن بىر مۆجىزە يۈز بېرىدۇ.
پەرۋەردىگارنىڭ روھى سېنىڭ ۋۇجۇدۇڭغا چۈشىدۇ .سەن بۇ پەيغەمبەرلەر بىلەن بىرلىكتە
پەرۋەردىگارنى مەدھىيەلەپ ناخشا ئېيتىسەن .پەرۋەردىگار سەن بىلەن بىللە بولىدۇ .لېكىن ئېھتىيات
قىل! سەن چوقۇم ئىسرائىلالرنى فىلىستىيلىكلەرنىڭ قولىدىن قۇتقۇزىسەن .سەن پەرۋەردىگارنىڭ سېنى
ئىشلىتىۋاتقانلىقىنى مەڭگۈ ئۇنتۇمىغىن .شۇڭا ،سەن پەرۋەردىگارنىڭ سۆزىگە بويسۇنۇشۇڭ كېرەك .ھازىر
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ئورنىڭدىن تۇرۇپ مەندىن ئىلگىرى چۈشۈپ گىلگاغا بارىسەن ،مەن ھەم يېنىڭغا چۈشۈپ ئۇ يەردە
قۇربانلىق قىلىپ ،پەرۋەردىگارغا دۇئا قىلىمەن ھەم ساڭا بەزى كۆرسەتمىلەرنى بېرىمەن .سەن ئۇ يەردە
مېنى يەتتە كۈن ساقالپ تۇرغىن .مەن ئۇ يەرگە بېرىشتىن ئىلگىرى ،ھەر قانداق ئىش يۈز بېرىشىدىن
قەتئىينەزەر قاراملىق قىلما .بۇ نۇقتىنى ھەرگىز ئۇنتۇپ قالمىغىن!
ئاندىن ساموئىل بۇ يەردىن ئايرىلىپ شەھەرگە قاراپ ماڭدى .سائول بولسا ئۇ يەردە قالدى.
ساموئىلنىڭ ئالدىن ئېيتقان بېشارەتلىك سۆزلىرى ئەمەلگە ئاشتى .سائول ئۇچراتقان كىشىلەر ئۇنىڭغا
ئىنتايىن ئەدەپ بىلەن مۇئامىلە قىلدى ،سائولمۇ ئېشەكلەرنى ئىزدەيدىغان ئىشنى ئۇنتۇپ قالدى.
باشقىالر خۇددى سائولنىڭ پادىشاھ ئىكەنلىكىنى بىلگە ندەكال ،ئۇنىڭغا ناھايىتى ھۆرمەت بىلەن ئىككى
نان سۇندى .سائول بولسا ساموئىلنىڭ ئۆزىگە ئېيتقان سۆزلىرىنىڭ راست ئىكەنلىكىگە ھەقىقىي
ئىشەندى.
سائول بىر توپ پەيغەمبەرلەرنى ئۇچراتقان ۋاقتىدا ،تېخىمۇ مۆجىزىلىك ئىش يۈز بەردى.
پەرۋەردىگارنىڭ روھى سائول ۋە پەيغەمبەرلەرنىڭ ئۈستىگە چۈشتى .سائول ناخشا ئېيتىپ
پەرۋەردىگارنىڭ شان-شەرىپىنى يەنى ئىسرائىلنىڭ خۇداسىنىڭ شان-شەرىپىنى تەرىپلىدى.
خەلق ئاممىسى بىر تەرەپتىن قارىغاچ ،ھەيرانلىق بىلەن ئاڭلىدى .ئۇالر ئۆز-ئارا« :كىشنىڭ ئوغلىغا
نېمە بولغاندۇ؟ سائولمۇ پەيغەمبەرلەردىن بىرى بولدىمۇ-نېمە؟»  -دېيىشتى .ئۇالر ئەزەلدىن بۇنداق
ئىشنىڭ سائولنىڭ ئۈستىدە يۈز بېرىشىنى ئويالپمۇ باقمىغان ئىدى .بۇالرنىڭ ھەممىسى نېمىدىن دېرەك
بېرىدۇ؟
بۇ ئىشالرنىڭ ھەممىسى ،ئەگەر سائول پەرۋەردىگاردىن ئەقىل-پاراسەت ۋە كۈچ-قۇدرەت تىلىگەن
بولسا ،پەرۋەردىگارنىڭ چوقۇم ئۇنىڭغا ئىسرائىلالرنى ئىدارە قىلغۇدەك ئەقىل-پاراسەت ئاتا
قىالاليدىغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ .يەنە شۇنداقال پەرۋەردىگارنىڭ چوقۇم ئۆز خەلقىگە ئىچ
ئاغرىتىدىغانلىقى ،ئۇالرنىڭ پادىشاھى ئارقىلىق ئۇالرغا بەخت-سائادەتمۇ ئاتا قىلىدىغانلىقىنى
چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ.
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چەك تاشالش ئارقىلىق سائولنىڭ پادىشاھ قىلىنىشى
«ساموئىل - 1كىتاب » 51- 11 ：12

ھازىر خەلق ئاممىسىغا سائولنىڭ ساموئىلنىڭ ئىرادىسى ئارقىلىق ئەمەس ،خۇدانىڭ ئىرادىسى
ئارقىلىق پادىشاھ قىلىپ مايلىنىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈش كېرەك ئىدى .ساموئىل خەلق ئاممىسىنى
پەرۋەرد ىگارنىڭ ئالدىغا جەم قىلىش ئۈچۈن مىزپاھقا چاقىرىپ ،چەك تاشالش ئارقىلىق پادىشاھ
سايلىدى .بىرىنچى چەك بىنيامىن قەبىلىسىگە چىقتى .ئاندىن يەنە چەك تاشلىۋالدى ،كىشنىڭ
ئائىلىسىگە ،ئەڭ ئاخىرىدا سائولغا چىقتى .خەلق ئاممىسى سائولنى پادىشاھ قىلىپ تىكلىمەكچى بولۇپ
ئۇنى ئىزدىگەندە ،قانچە ئىزدەپمۇ ئۇنى تاپالمىدى .ئاندىن ئۇالر پەرۋەردىگاردىن ئۇ كىشىنىڭ
ئۆزلىرىنىڭ ئارىسىدا بار-يوقلىقىنى سورىدى .پەرۋەردىگار ئۇالرغا ئۇنىڭ يۈك-تاقالر ئارىسىغا
يوشۇرۇنۇۋالغانلىقىنى ئېيتىپ بەردى ،دەرۋەقە ئۇالر ئۇنى شۇ يەردىن تاپتى.
ئۇالر سائولنى ئېلىپ كېلىپ ،خەلق ئاممىسىنىڭ ئوتتۇرىسىدا تۇرغۇزدى .خەلق سائولنى كۆرۈپ
يۇقىرى ئاۋازدا توۋالشتى .قاراڭالر! بىزنىڭ پادىشاھىمىز! ئۇ ھەم قامەتلىك ھەم ئېگىز خەلق ئىچىدە
ئۇنىڭغا يېتىدىغىنى يوقتۇر! ئەڭ مۇھىمى ئۇ ئىنتايىن كەمتەر.
ئۇالر يۇقىرى ئاۋازدا« ،پادىشاھىمىز ياشىسۇن!»  -دەپ توۋالشتى.
ئۇالر بۇ پادىشاھ ئارقىلىق بەخت-سائادەتكە ئېرىشىشنى ئويلىدى .شۇنداق ،پەقەتال بۇ پادىشاھ
پەرۋەردىگارنىڭ سۆزلىرىگە بويسۇنسا ،خۇددى كەلگۈسىدە كەلگۈچى ئۇلۇغ پادىشاھقا ئوخشاش بولسا
ئۇالر چوقۇم بەخت-سائادەتكە ئېرىشىدۇ.
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ساموئىلنىڭ خىزمەتتىن چېكىنىشى
«ساموئىل - 1كىتاب » - 15- 11بابالر

ئەمدى سائول ئۆزىنىڭ خۇداغا ھەقىقىي بويسۇنىدىغانلىقىنى كۆرسىتىشى كېرەك ئىدى .مانا بۇ
چاغدا ،ئامونلوقالرنىڭ پادىشاھى ناھاش لەشكەر باشالپ كېلىپ ،ئىسرائىلنىڭ بىر شەھىرىگە ھۇجۇم
قىلماقچى بولغان ئىدى.

ئۇالر ئەگە ر ئىسرائىلالر تەسلىم بولمىسا ،بارلىق خەلقنىڭ ئوڭ كۆزىنى

ئۇيۇۋالىمىز دەپ تەھدىت سالدى .مانا بۇ پەيتتە سائول ئۆزىنىڭ جەسۇرلىقىنى كۆرسەتتى .ئۇ خەلقنىڭ
ئىلتىجالىرىنى ئاڭالپ ئۆز ئادەملىرىنى باشالپ ،خەلقنى ۋەھشىي ناھاشنىڭ قولىدىن قۇتقۇزدى .سائول
ھەقىقەتەن ھەم جەسۇر ھەم ئەقىل-پاراسەتلىك ئادەم ئىدى.
ساموئىل ھاكىملىق ئورنىدىن چېكىنىپ ،ئىسرائىلالرنى باشقۇرۇش ھوقۇقىنى سائولغا تاپشۇرۇش
ۋاقتىنىڭ يېتىپ كەلگەنلىكىنى بىلدى .شۇڭا ئۇ پەقەتال پەيغەمبەرلىك ساالھىيىتى بىلەن ئىسرائىل
ئۈچۈن خىزمەت قىلىشنى قارار قىلدى.
ساموئىل خەل قنى يەنە بىر قېتىم مىزپاھقا يىغىپ ،ئۇ يەردە ئۇالر بىلەن خوشالشتى .ئۇ ئۇالرغا
پەرۋەردىگارنى ھۆرمەتلەش توغرىسىدا تەلىم بەردى .پەقەت مۇشۇنداق بولغاندىال خەلق ۋە پادىشاھنىڭ
بەخت-سائادەتكە

ئېرىشىدىغانلىقى

توغرىسىدا

ئاگاھالندۇردى.

ساموئىل

ئۇالرنىڭ

ئىلگىرى

پەرۋە ردىگاردىن ۋاز كەچكەنلىكى ھەم ئۇالرنىڭ پادىشاھ تىكلەپ بېرىشنى تەلەپ قىلغانلىقىنى ئۇالرنىڭ
سەمىگە سېلىپ ،بۇ ئىشالرنىڭ ئۇالرنىڭ خۇداغا ئىشەنمىگەنلىكنىڭ بەلگىسى ئىكەنلىكىنى ئېيتتى .ئۇ
يەنە ئۇالرنىڭ ئىلگىرى قانداق ئىشالرنى تېرىپ پەرۋەردىگارنى خۇرسەن قىلمىغانلىقىنى بايان قىلىپ
ئۆتتى.
ئىسرائىلالر پەرۋەردىگارنىڭ ئۆزلىرىگە قانداق غەزەپلەنگەنلىكىنى ھېس قىاللىدىمۇ-يوق؟
ساموئىل ئۇالرغا:
 -بۈگۈن بۇغداي ئورۇيدىغان ۋاقىت ئەمەسمۇ؟ مەن پەرۋەردىگارغا نىدا قىلسام ،ئۇ گۈلدۈرماما
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چىقىرىپ ،يامغۇر ياغدۇرىدۇ .شۇنىڭ بىلەن سىلەرن ىڭ ئۆزۈڭالر ئۈچۈن بىر پادىشاھ تىلىگىنىڭالرنىڭ
پەرۋەردىگارنىڭ نەزىرىدە ئىنتايىن رەزىل بىر ئىش ئىكەنلىكىنى تونۇپ يېتەلەيسىلەر  -دېدى.
دەرۋەقە شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدىال قارا بۇلۇتالر توپلىنىپ ،چاقماق چېقىپ ،ھاۋا گۈلدۈرلەپ،
چېلەكلەپ قويغاندەك يامغۇر يېغىشقا باشلىدى .بۇنىڭ بىلەن خەلق ئاممىسى ساموئىلنىڭ ئېيتقانلىرىنىڭ
توغرا ئىكەنلىكىنى بىلىپ يەتتى .پەرۋەردىگار ئۇالرغا غەزەپلەنگەنىدى .چۈنكى ،ئۇالر ئېتىقادىغا تايىنىپ
ياشاشنى خالىمىغان ئىدى .پادىشاھ تىكلەپ بېرىشنى تەلەپ قىلغانلىقنىڭ ئۆزىال خۇدادىن ۋاز
كەچكەنلىكتۇر .ئەمدىلىكتە

ئۇالرنىڭ پەرۋەردىگارنىڭ جازاسىنى قوبۇل قىلىشتىن باشقا يەنە نېمە

ئامالى بولسۇن؟
 بىز ئۈچۈن دۇئا قىلىڭ ــ دەپ ،ئۇالر ساموئىلدىن ئۆتۈنۈشتى ئۇالر« .بىز پادىشاھ تىكلەپبېرىشنى تەلەپ قىلىپ خاتالىشىپتۇق» .
ساموئىل ئۇالرغا تەسەللىي بەردى.

ئۇالرنىڭ پەرۋەردىگارنىڭ ئۆز خەلقى ئىكەنلىكىنى،

پەرۋەردىگارنىڭ ئۇالرنى چوقۇم كەچۈرىدىغانلىقى ھەم ئۇالرنى مەڭگۈ تاشلىمايدىغانلىقىنى ئېيتتى.
پەقەت سىلەر پەرۋەردىگاردىن ئەيمىنىڭالر - ،دېدى .ساموئىل يەنە قايتا-قايتا- :پەرۋەردىگارنىڭسىلەر ئۈچۈن قىلغان زور ئىشلىرىنى ئەسلەڭالر ،شۇنداق قىلساڭالر ئۇ سىلەرگە پادىشاھىڭالر ئارقىلىق
بەخت-سائادەت ئاتا قىلىدۇ .ئەمما ،ئەگەر سىلەر ئاۋۋالقىدەكال يامانلىق قىلساڭالر ھەم ئۆزۈڭالر ھەم
پادىشاھىڭالر ھاالك بولىدۇ -،دېدى.

348

مۇقەددەس كىتابتىن ھېكايە

سائول مىزپاھتا
«ساموئىل - 1كىتاب» 2- 1 :13

فىلىستىيلىكلەرنىڭ داۋاملىق ئىس رائىلالرنىڭ دۆلىتىگە ھۇجۇم قىلىشنى توسۇش ئۈچۈن ،سائول ئۈچ
مىڭ ئادەمنى تالالپ ،بىر قوشۇن تەشكىللىدى .قوشۇننىڭ ئىككى مىڭى ئۇنىڭغا ئەگەشتى ،قالغان مىڭى
بولسا ئۇنىڭ ئوغلى يوناتانغا ئەگەشتى .يوناتان بولسا جەسۇر ھەم ساداقەتمەن يىگىت ئىدى .ئۇ ناھايىتى
تېزال گېبادا دۈشمەنلەرنى مەغلۇپ قىلدى.
فىلىستىيلىكلەر ھەم غەزەپلەندى ھەم ھەيران قالدى .ئىسرائىلالر قانداقسىگە تويۇقسىزال بۇنداق
جەسۇر بولۇپ كەتكەندۇ؟ ئەجەبا ،ئۇالرنىڭ پادىشاھى بولغانلىقى سەۋەبىدىنمۇ-يا؟
سائول فىلىستىيلىكلەرنىڭ چوقۇم قايتا ھۇجۇم قىلىپ ،ئۆچ ئالىدىغانلىقىنى پەرەز قىلىپ ،قايتا
ھۇجۇمغا ئۆتۈش تەييارلىقىنى قىلدى .ئۇ يوناتاننىڭ دۈشمەنلەرنى مەغلۇپ قىلغان خەۋىرىنى ھەر قايسى
جايالردىكى خەلقلەرگە يەتكۈزۈپ ،ئۇالرنىڭ داۋاملىق جەڭگە تەييار تۇرۇشى توغرۇلۇق بۇيرۇق
چۈشۈردى.
سائولنىڭ پەرىزى توغرا چىققان ئىدى .فىلىستىيل ىكلەر زور قوشۇن تەشكىللەپ قايتا ئىسرائىلالرغا
ھۇجۇم قىلىپ ،سائول ۋە ئىككى مىڭ ئەسكەر لەشكەرگاھ قىلغان شەھەرنى تارتىۋالدى .سائول مىزپاھقا
چېكىندى.
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سائول سىناقتىن ئۆتەلمىدى
«ساموئىل - 1كىتاب» 12- 2 :13

سائول مىزپاھتىكى ۋاقتىدا ،ساموئىل ئۇنىڭغا يەتتە كۈندىن كېيىن ئۇنىڭ بىلەن مىزپاھتا
ئۇچرىشىدىغانلىقىنى ئېيتتى.
ساموئىل پەيغەمبەر:
 مەن مىزپاھقا بېرىپ قۇربانلىق قىلىپ سەن ئۈچۈن دۇئا قىلىمەن .مەن كېلىپ ساڭا نېمە قىلىشىڭكېرەكلىكىنى دەپ بېرىشتىن ئىلگىرى ،سەن چوقۇم مېنى يەتتە كۈن ساقلىغىن - ،دەپ سائول بىلەن
كېلىشتى.
شۇڭالشقا ،سائول ساقالشقا مەجبور بولدى .بۇ ئۇنچىۋاال ئاسان ئىش ئەمەس ئىدى .چۈنكى ،قانچە
ساقلىغانسېرى خەتەر شۇنچە چوڭ بوالتتى .فىلىستىيلىكلەر بۇ ۋاقىتتىن پايدىلىنىپ ئۇالرنىڭ قوشونىغا
ھۇجۇم قىلىشى مۇمكىن ئىدى .شۇڭا سائولنىڭ لەشكەرلىرى خەتەر ئىچىدە قالغاندەك ھېس قىلىشقا
باشلىدى .شۇڭا ئۇالر قىيا تاشلىقالرغا ۋە ئازگالالرغا يوشۇرۇنۇۋىلىشتى.
يوناتان تېخى ئەمدىال غەلىبىگە ئېرىشكەن ئىدىغۇ؟

ئۇالر نېمە ئۈچۈن يەنە بۇنچىۋاال قورقۇپ

كېتىدۇ؟ ئۇالر پەرۋەردىگارنىڭ ئۇالرغا ياردەم بېرىدىغانلىقىنى بىلىپ يېتىشى كېرەك ئىدى .ئەمما،
ئۇنداق بولمىدى! خەلق ئاممىسى پەرۋەردىگارغا ئىشەنمىدى .شۇڭا ،ئۇالردا جاسارەت ھەم كۈچ قالمىدى.
ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ پادىشاھىنى تەڭلىكتە قالدۇرۇپ قويدى! شۇنداق قىلىپ سائولنىڭ قوشۇنى بارغانسېرى
ئازالپ كەتتى.
ساموئىل نېمە ئۈچۈن تېخىچە كەلمەيدىغاندۇ؟
ئەھۋالدىن ئازراقمۇ ئۈمىد يوقتەك قىالتتى .ئەگەر مۇشۇنداق كېتىۋەرسە ،ئۇالرنىڭ مەغلۇپ بولۇشى
ئېنىق ئىدى.

سائول خەلق ئاممىسىغا

ئىشەنچنىڭ كۈچ-قۇدرىتىنىڭ نەقەدەر زور ئىكەنلىكىنى

بىلدۈرۈپ قويغان بولسا قانداق ياخشى بوالتتى-ھە! بىر ئادەم پەرۋەردىگارنى ساقلىماقچى بولسا ،ھەتتا
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ئىستىقبالى قاراڭغۇلۇقتا قالغان بولسىمۇ يەنىال ئۇنى سەۋرچانلىق بىلەن ساقلىشى كېرەك؛ كىشى پەقەت
ئاشۇ كەلگۈسىدە كېلىدىغان ئۇلۇغ پادىشاھنى ئۆزىگە ئۈلگە قىلسىال ،خۇدا چوقۇم ئۇ كىشىگە بەخت ئاتا
قىلىدۇ.
ئەمما ،سائول پۈتۈن قەلبى بىلەن پەرۋەردىگارغا تايانمىدى .ئۇ پەقەتال شۇ ۋاقىتتىكى زور
خەۋپ-خەتەرنىال كۆردى .ئۇ لەشكەرلەرنىڭ توختىماي كېتىۋاتقانلىقىنى ،كۆز ئالدىدىكى يۈزلىنىشى
كېرەك بولغان دۈشمەننىال كۆردى.
يەتتە كۈن ئاخىرى توشتى .بىراق ،ساموئىل يەنىال كەلمەيۋاتاتتى .بارغانسېرى كەچ بولۇپ
كېتىۋاتماقتا ئىدى! سائولنىڭ يەنە داۋاملىق ساقالشقا تاقىتى قالمىدى .ھەر قانداق بىر گېنېرال بۇنداق
داۋاملىق ساقالشنى خالىمايدۇ ،ئەلۋەتتە .ئۇالر ھازىرنىڭ ئۆزىدىال ھۇجۇم قوزغاشنى ئوياليدۇ .شۇڭا
سائول ساموئىلنى داۋاملىق ساقالشتىن ۋاز كەچتى .ھەر بىر مىنۇت ،سېكۇنت ئىنتايىن قىممەتلىك بولۇپ،
بۇالر جەڭ ۋەزىيىتىگە بىۋاسىتە تەسىر كۆرسىتەتتى.
ئەمما ،روھانىي ئۇالر ئۈچۈن تېخى دۇئا قىلمىدى ھەم قۇربانلىقمۇ سۇنمىدى .بۇالرنى قىلىشتىن
بۇرۇن ،ئۇ ھەرگىز جەڭگە ئاتالنماسلىقى كېرەك ئىدى.
سائول ئۆز-ئۆزىگە باش بولۇپ خۇداغا كۆيدۈرمە قۇربانلىق قىلدى.
بۇالرنىڭ ھەممىسى قارىماققا خاتا ئەمەستەك كۆرۈنىدۇ .ئەمما سائول قىلغان بۇ ئىش پەرۋەردىگار
خۇداغا بويسۇنماسلىقنىڭ ۋە تايانماسلىقنىڭ ئىپادىلىرىدۇر.
سائول ئەمدىال قۇربانلىقنى قىلىپ بولۇپ تۇرۇشىغا ساموئىل يېتىپ كەلدى .سائول خۇددى
ھېچقانداق ئىش يۈز بەرمىگەندەك ،خۇدانىڭ سۆزىگە خىالپلىق قىلمىغاندەك ھالەتتە ساموئىلنىڭ ئالدىغا
ئۇنى قارشى ئالغىلى چىقتى.
ئەمما ،ساموئىل سائولدىن خۇرسەن بولمىدى.
 نېمە ئىشالرنى قىلدىڭ؟  -دەپ سورىدى ساموئىل.سائول جاۋاب بېرىپ:
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-

مەن

خەلقنىڭ

مەندىن

ئايرىلىپ

كېتىۋاتقانلىقىنى،

سىزنىڭ

بېكىتكەن

ۋاقىتتا

كەلمىگەنلىكىڭىزنى ،فىلىستىيلىكلەرنىڭ توختىماي قىستاپ كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ كۆڭلۈمدە‹ :مەن
پەرۋەردىگارغا ئىلتىجا قىلىپ ئىبادەت قىلمىغاچقا ،فىلىستىنلىكلەر بىزنى قىستاپ كېلىۋاتقان ئوخشايدۇ›
دەپ ئويلىدىم .شۇنىڭ ئۈچۈن كۆيدۈرمە قۇربانلىقنى ئۆزۈمال قىلىۋەتتىم .مەنمۇ بۇنداق قىلغىنىمنىڭ
توغرا بولمىغانلىقىنى بىلىمەن .لېكىن ،شۇنداقتىمۇ مۇشۇنداق قىلدىم ـــ دېدى.
بۇ سۆزلەر ئاڭلىماققا خاتا ئەمەستەك ،سائول گۇناھسىزدەك تۇراتتى .ئەمما ،ساموئىل ئۇنىڭغا
ئالدانمىدى .ساموئىل سائولغا:
 سەن قامالشمىغان ئىشتىن بىرنى قىلىپ قويدۇڭ .پەرۋەردىگار خۇدايىڭنىڭ ساڭا بويرۇغانئەمرىنى تۇتمىدىڭ .ئەگەر شۇنداق قىلغان بولساڭ پەرۋەردىگار سەلتەنىتىڭنى مەڭگۈ مۇستەھكەم
قىالتتى .سېنىڭ نەۋرىلىرىڭمۇ پادىشاھلىق ئورنىدا ئولتۇراتتى .ئەمما ،ھازىر سەلتەنىتىڭ ئۇزۇنغا
بارمايدۇ .پەرۋەردىگار ئاللىقاچان ئۆز ىگە بويسۇنىدىغان بىر كىشىنى سېنىڭ ئورنۇڭغا قويۇش ئۈچۈن
تالالپ بولدى .چۈنكى ،سەن پەرۋەردىگارنىڭ يولىنى تۇتمىدىڭ  -دېدى.
ئىسرائىلالر ۋە ئۇالرنىڭ پادىشاھىغا نىسبەتەن بۇ قايغۇ-ھەسرەتلىك بىر كۈن بولدى .ئۇالر ئىنتايىن
چوڭ گۇناھ سادىر قىلغانىدى.
ئەمما ،سائول ۋە خەلق ساداقەتسىز بولسىمۇ ،پەرۋەردىگار يەنىال ئاۋۋالقىدەك ئىشەنچلىك ئىدى .ئۇ
سائولغا داۋاملىق بەخت-سائادەت ئاتا قىلدى .پەرۋەردىگارنىڭ مۇنداق قىلىشتىكى مەقسىتى بولسا
پادىشاھ ۋە خەلقنىڭ كەلگۈسىدە ئۆزىگە قايتىشى ئۈچۈن ئىدى .خۇدا ئىسرائىلالرنى فىلىستىيلىكلەرنىڭ
قولىغا تاپشۇرۇپ بەرمىدى .ئەمما ،سائول بۇ غەلىبىگە ئۆزى ئېرىشەلمىدى.
شان-شەرەپنى ئۇنىڭ ئوغلى يوناتانغا بەردى.
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جاسارەتلىك ھەم پاراسەتلىك يوناتان
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يوناتاندا دادىسىدا يوق خىسلەتلەر بار ئىدى .ئۇنىڭدا

پەرۋەردىگارغا يەنى ئىسرائىلالرنىڭ

خۇداسىغا نىسبەتەن ھەقىقىي ئىشەنچ بار ئىدى .بۇنى ئۇنىڭ قىلغان ئىشلىرىدىن كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ.
يوناتان ياراغ كۆتۈرگۈچىسىنى باشالپ ،فىلىستىيلىكلەرنىڭ قوشۇنىغا قاراپ ئېتىلدى .دۈشمەنلەر
تاغنىڭ ئېگىز چوققىسىغا لەشكەرگاھ قۇرغانىدى .ئۇالر تاغنىڭ تىك يار لىۋىلىرىگە يامىشىپ ئۇ يەرگە
بېرىشقا مەجبۇر بولدى.
يوناتان ياراغ كۆتۈرگۈچىسىدىن:
 بىز ئۇالرنىڭ تۇرغان جايىغا باراالرمىزمۇ؟  -دەپ سورىدى. پەرۋەردىگار بىزگە ياردەم قىلسا ئەجەب ئەمەس ،چۈنكى ،پەرۋەردىگارنىڭ قۇتقۇزۇشى ئادەمنىڭئاز-كۆپلۈكى بىلەن مۇناسىۋەتسىز .ـــ دېدى ئۇ يىگىت.
ياراغ كۆتۈرگۈچى:
 كۆڭلۈڭدە نېمە ئويلىغان بولساڭ شۇنى قىلغىن ،ئەگەر سەن چىقساڭ ،مەن چوقۇم ساڭائەگىشىمەن - ،دېدى.
يوناتان بىر پىالن تۈزدى.
ئۇ مۇنداق قىاليلى - ،دېدى:
 بىزنىڭ قانداق مېڭىشىمىز كېرەكلىكىنى بىلەمسەن؟ بىز فىلىستىيلىكلەر بىزنى كۆرەلەيدىغان بىرجايغا چىقايلى .ئەگەر ئۇالر بىزگە ‹:بىز سىلەرنىڭ قېشىڭالرغا بارغۇچە تۇرۇپ تۇرۇڭالر› – دېسە ،بىز
ئۆز جايىمىزدا تۇرۇپ تۇرايلى .ئۇالرنىڭ قېشىغا چىقمايلى .ئەمما ئۇالر‹ :سىلەر قورقمىساڭالر ،بىزنىڭ
قېشىمىزغا چىقىپ بېقىڭالر› – دېسە ،بۇ پەرۋەردىگارنىڭ بىزگە غەلىبە ئاتا قىلىدىغانلىقىنىڭ بىر
بېشارىتى بولسۇن ھەم بىز تىك قىياالردىن ئۆمىلەپ ئۆتەيلى.
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كېيىن ،ئۇالر تىك قىياالرغا يېقىنلىشىپ ،ئۆزلىرىنى فىلىستىيلىكلەرگە كۆرسەتتى .فىلىستىيلىكلەر
ئۆز-ئارا:
 قاراڭالر ،ئىسرائىلالر يوشۇرۇنۇۋالغان ئۆڭكۈرلىرىدىن چىقىپتۇ - ،دېيىشتى .شۇنىڭ بىلەن ئۇالريۇقىرى ئاۋازدا:
-

بىزنىڭ يېنىمىزغا چىقىڭالر ،بىز سىلەرنى ئوبدان ئەدەپلەپ قويايلى - ،دەپ ۋارقىراشتى.

يوناتان ياراغ كۆتۈرگۈچىسىگە:
 ماڭا ئەگىشىپ چىققىن ،پەرۋەردىگار ئۇالرنى بىزنىڭ قولىمىزغا تاپشۇرۇپتۇ - ،دېدى.ئاندىن كېيىن ،يوناتان تىك قىياغا يامىشىپ چىقىشقا باشلىدى .ياراغ كۆتۈرگۈچىسى ئۇنىڭ
كەينىدىن ئەگەشتى.
فىلىستىيلىكلەر بىر باشنىڭ تاغنىڭ چوققىسىدىن چىققانلىقىنى كۆرۈپ ئىنتايىن ھەيران قالدى.
ئارقىدىنال ئىككىنچى باش كۆرۈندى .ئۇالر كەينىدە چوقۇم نۇرغۇن ئادەملەر بار دەپ ئويالپ ،ئاالقزەدە
بولۇشقا باشلىدى .ئۇالر ھودۇقۇپ نېمە قىلىشىنى بىلەلمەي ،ئۆزىنى قوغداشقا ئامالسىز قالدى .يوناتان
ۋە ئۇنىڭ ياراغ كۆتۈرگۈچىسى ،بۇ كىچىككىنە جايدىال  52ئادەمنى ئۆلتۈردى.
پەرۋەردىگار بۇ خىل ئۇسۇل ئارقىلىق ،يوناتاننىڭ ئۆزىگە بولغان ئىشەنچىسىگە جاۋاب قايتۇردى!
فىلىستىيلىكلەرنى تىترەك باستى .ئىسرائىلالر كېيىنكى قەدەمدە يەنە قانداق ئىشالرنى قىلىدىغاندۇ؟
ئىسرائىلالرنىڭ

پايالقچى

ئەسكەرلىرى

فىلىستىيلىكلەر

قوشۇنىنىڭ

قااليمىقان

تارقىلىپ،

ئۇيان-بۇيان يۈگۈرۈشۈپ يۈرگەنلىكىنى كۆرۈپ پادىشاھقا مەلۇم قىلدى .سائول چوقۇم بىر ئىش چىقتى
دەپ ئويلىدى .قانداق نەرسە دۈشمەنلەرنى بۇنچىلىك ئاالقزەدە قىلىۋەتكەندۇ؟
سائول« :ئېنىقالپ بېقىڭالر ،بىزنىڭ ئارىمىزدىن كىم كەتتىكىن - »،دەپ تاپىلىدى .ئاخىرىدا
يوناتان ۋە ئۇنىڭ ياراغ كۆتۈرگۈچىسىنىڭ يوق ئىكەنلىكى ئېنىقالندى .فىلىستىيلىكلەرنى شۇنچىۋاال
ئاالقزادە قىلىۋەتكەن ئاشۇالرمىدۇ؟ بۇ ئالدىن بېرىلگەن كۆرسەتمىدۇ؟
دۈشمەنلەرگە ھۇجۇم قىلىشى كېرەكمۇ؟
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بۇ ۋاقىتتا فىلىستىيلىكلەر ئاللىقاچان ھۇجۇمغا ئۆتكەن بولسىمۇ ،قوشۇن ئىنتايىن قااليمىقانلىشىپ
كەتكەن ئىدى .ئۇالر ئۆز-ئارا بىر-بىرىنى قىرغىن قىلىۋاتاتتى .ئىلگىرى فىلىستىيلىكلەرگە ئەگەشكەن
ئىسرائىلالرمۇ ھازىر ئىسرائىلالرغا ياردەم بەرمەكتە ئىدى .تاغالرغا يوشۇرۇنۇۋالغان ئىسرائىل ئەسكەرلىرىمۇ
چىقىپ قوشۇنغا قېتىلىپ ،دۈشمەنلەرنى قوغالپ ئۆلتۈرۈشكە باشلىدى.

سائولنىڭ نادانلىقى
«ساموئىل - 1كىتاب» 32- 52 :12

سائول ئۆزى اليىق بولمىغان بۇ غەلىبىگە كۆپ شۈكۈر ئېيتىشى ھەم ھەممىنى خۇدانىڭ قولىغا
تاپشۇرۇپ ،ساداقەتمەنلىك ۋە كەمتەرلىك بىلەن پەرۋەردىگارغا ئەگىشىشى كېرەك ئىدى .ئەمما ئۇ بۇنداق
قىلمىدى .ئۇ ھاكاۋۇرلىشىپ ،ئەخمەقلەرچە ئىشتىن يەنە بىرنى قىلدى .ئۇ لەشكەرلەرنىڭ
فىلىستىيلىكلەرنى قوغالشنى توختىتىشىدىن قورقۇپ ،ئۇالرنىڭ بىر كۈن ھېچنېمە يېمەسلىكى توغرىسىدا
بۇيرۇق چۈشۈردى.
 مەن دۈشمەنلىرىمدىن ئۆچ ئېلىشىم كېرەك– ،دېدى ئۇ.ئۇنىڭ دۈشمىنى؟ ئەجەبا ،فىلىستىيلىكلەر خۇدانىڭ دۈشمەنلىرى ئەمەسمۇ؟ سائول ئۇالرنى
يوقىتىشى كېرەك ،چۈنكى ئۇالر خۇدانىڭ دۈشمىنى ئەمەسمۇ؟
لەشكەرلەر ھەقىقەتەن ھەم ھاردى ھەم ئاچتى .ئەمما ،ئۇالر ئورمانلىقتا نۇرغۇنلىغان ھەسەلنىڭ
بارلىقىنى كۆردى.

ئۇالر پادىشاھنىڭ بۇيرۇقىغا خىالپلىق قىلىشقا پېتىنالمىدى .پەقەت يوناتانال

دادىسىنىڭ بۇ بۇيرۇقىنىڭ ئاڭلىمىغان ئىدى .شۇڭا ئۇ ھاسسىسى بىلەن ئازراق ھەسەل ئېلىپ يېدى.
ۋاھ! بەك تاتلىق ئىكەن! ئۇ بۇ تەمدىن بەكمۇ ھۇزۇرالندى.
ئەمما ،بىر لەشكەر ئۇنى ئاگاھالندۇرۇپ:
 پادىشاھ بىزنىڭ بىر كۈن ھېچنېمە يېمەسلىكىمىز توغرىسىدا بۇيرۇق چۈشۈرگەن - ،دېدى.يوناتان ئىنتايىن ھەيران قالدى! ئۇ:
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 بىر نەرسە يېمىسە ،لەشكەرلەر قانداق جەڭ قىاللىسۇن؟  -دەپ سورىدى. قارا ،بۇ ھەسەلدىن كىچىككىنە يېيىشىم بىلەنال شۇنچە روھلىنىپ كەتتىم .ئەگەر خەلق ئاممىسىنىيېيىشكە رۇخسەت قىلسا ،بىز تېخىمۇ زور غەلىبىگە ئېرىشەتتۇق.
پادىشاھنىڭ ئەخمەقلەرچە چىقارغان بۇيرۇقى ،چوقۇم ئىنتايىن ياخشى بولمىغان ئاقىۋەت ئېلىپ
كېلىدۇ .كەچ كىرىپ،

جەڭ ئاخىرالشتى.

لەشكەرلەرنىڭ ھېرىپ-ھالى قالمىدى .ئۇالر ئاچلىقتىن

ئايلىنىپ كېتەيال دەپ قالدى .شۇنىڭ بىلەن ئۇالر ئىنتايىن ئالدىراشلىق بىلەن ئولجا ئالغان كاال،
قويالرنى تۇتۇپ شۇ يەردىال سويدى .ئاندىن گۆشىنى قاننى ئادالىۋەتمەيال يېدى .پەرۋەردىگار ئۆزىنىڭ
تەۋرات قانۇنىدا قان يېيىشنى چەكلىگەن ئىدى .شۇڭا ئۇالر ناھايىتى چوڭ گۇناھتىن بىرنى سادىر قىلغان
ئىدى.
پادىشاھ بۇ ئىشنى ئاڭلىغاندىن كېيىن غەزەپتىن تىترەپ كەتتى .ئۇ:
 بۇ يەرگە يېنىمغا چوڭ بىر تاشنى دومىلىتىپ كېلىڭالر ،خەلق ئاممىسىغا ئېيتىڭالر ،قېشىمغاكېلىپ بۇ يەردە ھايۋانالرنى سويۇپ يېسۇن.ــ دېدى.
سىرتقى كۆرۈنۈشتىن قارىغاندا ،سائول يەنىال پەرۋەردىگاردىن ئەيمەنگەندەك كۆرۈنەتتى .ئۇ ئۆزى
چۈشۈرگەن بۇيرۇقىنىڭ خەلق ئاممىسىنى گۇناھقا ئېلىپ بارغانلىقىنى تونۇپ يەتكەنمىدۇ؟
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پەرۋەردىگارنىڭ دەر-غەزىپى
«ساموئىل - 1كىتاب» 25 - 32 ：12

يۈز بەرگەن ئىشقا پەرۋەردىگار ئىنتايىن غەزەپلەندى .سائول ئىلگىرى پەرۋەردىگارنىڭ ئۇلۇغ نامى
بىلەن قەسەم قىلغان بولسىمۇ ،ئەمما ئۇ قەسىمىگە ئەمەل قىلمىدى .سائول پەرۋەردىگاردىن دۈشمەنلەرنى
داۋاملىق قوغالش-قوغلىماسلىقنى سورىغاندا ،پەرۋەردىگار ئۇنىڭغا جاۋاب بەرمىدى.
بۇنىڭدىن سائول خۇدانىڭ غەزەپلەنگەنلىكىنى بىلدى .سائول تېڭىرقاپ قالدى« :كىم گۇناھ سادىر
قىلغاندۇ؟»
پادىشاھ چەك تارتىش ئارقىلىق گۇناھ سادىر قىلغۇچىنى تېپىشنى قارار قىلدى .كىم گۇناھ سادىر
قىلغان بولسا ،شۇ ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىنىدىغان بولدى .ئۇنىڭ ئوغلى يوناتان بولسىمۇ ئوخشاش جازاغا
تارتىلىشى كېرەك ئىدى .چەك يوناتانغا چىققاندا ،ئۇ ئاتىسىغا ھەسەل يېگەنلىكىنى ئېيتتى.
سائول:
 ئۇنداق بولسا سەن ئۆلتۈرۈلىسەن- ،دېدى.ئەمما ،بارلىق خەلق يوناتان ئۈچۈن ئۆتۈندى .ئۇالر:
 خۇدانىڭ ياردىمى بىلەن يوناتان بىزنى بۇ غەلىبىگە ئېرىشتۈردى .ئۇندىن باشقا ،ئۇ پادىشاھنىڭقىلغان قەسىمىدىن خەۋەرسىز.

ئۇ چوقۇم ئۆلۈشى كېرەك دېيىلسە ،بۇ ھەرگىز پەرۋەردىگارنىڭ

ئىرادىسى ئەمەس - ،دېيىشتى.
شۇنداق قىلىپ ،خەلق يوناتاننى قۇتقۇزۇپ قالدى .شۇنداق ،قەسىمىگە خىالپلىق قىلىش گۇناھتۇر.
پەرۋەردىگارنىڭ نامى بولسا ئۇلۇغدۇر .ئۇنى قااليمىقان ئىشلىتىشكە بولمايدۇ .ئەمما ،گۇناھ سادىر
قىلغۇچى سائول بولۇپ ،يوناتان ئەمەس ئىدى.
سائول بۇ نۇقتىنى تونۇپ يېتەلىدىمۇ؟
ك ېيىن سائول باتۇرلۇق بىلەن بارلىق دۈشمەنلەرگە زەربە بەردى ھەم كۆپ قېتىم غەلىبىگە ئېرىشتى.
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بۇنىڭلىق بىلەن سائولنىڭ جەمەئەتى خەلقنىڭ ھۆرمىتىگە ئېرىشتى .ئۇنىڭ نەۋرە ئاكىسى ئابنەر ئۇنىڭ
قوشۇنىنىڭ داڭلىق سەردارى بولۇپ قالدى.
خۇدا ،سائولغا ساخاۋەتلىك بولۇپ ،سائول ۋە ئۇنىڭ خەلقىگە بەخت-سائادەت ئاتا قىلدى.
شۇنداق ،ئۇالر شۇنى بىلىپ يېتىشى كېرەككى ،بىر گۇناھكار پادىشاھ ئۇالرغا مانا مۇشۇنداق مول بايلىق
ۋە خۇشاللىق ئېلىپ كېلەلىدى .كەلگۈسىدە كەلگۈچى ئۇلۇغ پادىشاھچۇ؟ ئۇ چوقۇم بىزگە تېخىمۇ زور
مېھىر-شەپقەت ئېلىپ كېلىدۇ.

ئىككىنچى قېتىملىق سىناق
«ساموئىل - 1كىتاب» 9- 1 :12

پەرۋەردىگار سائولنىڭ ئۆزىگە بويسۇنىدىغان -بويسۇنمايدىغانلىقىنى يەنە بىر قېتىم سىنىدى.
ئەمما خۇدا ،ئالدى بىلەن ساموئىلنى ئەۋەتىپ ئۇنى ئاگاھالندۇردى .ساموئىل ئۇنىڭ يېنىغا كېلىپ:
 پەرۋەردىگار سېنى ئۆز خەلقى ئىسرائىل ئۈستىگە پادىشاھ بولۇش ئۈچۈن مايلىغىلى مېنىئەۋەتكەنىدى .شۇڭالشقا ،سەن بويسۇنۇپ پەرۋەردىگارنىڭ دېگىنى بويىچە قىلىشىڭ كېرەك .سەن
بېرىپ ئامالەكلەرنى ئۈزۈل-كېسىل يوقاتقىن .ئادەم ۋە ھايۋاناتالرنىڭ بىرىنىمۇ قالدۇرما .پەرۋەردىگار
ھەممىنى يوقىتىشىڭنى تاپىلىدى -،دېدى.
ئامالەكلەر ئىنتايىن رەزىل بولۇپ ،ئىسرائىلالر مىسىردىن چىققاندا ،ئۇالر ئىسرائىلالرغا ھۇجۇم قىلغان
ئىدى .گەرچە ئۇالر پەرۋەردىگارنىڭ ئىسرائىلالرغا قىلغان مۆجىزىلىرىنى ئۆز كۆزى بىلەن كۆرگەن
بولسىمۇ ،لېكىن يەنىال ئىسرائىلالرنىڭ خۇدانىڭ خەلقى ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلمايۋاتاتتى .نۇرغۇن
يىلالردىن بويان ،ئۇالر ئىسرائىلالرغا ئۆچمەنلىك قىلىپ كەلمەكتە ئىدى .پەرۋەردىگار ئۇالرغا ئىنتايىن
ئۇزۇن توۋا قىلىش ۋاقتى بەرگەن ،ھەمدە ئۆز خەلقى ئىسرائىلالرنى قانچىلىك ياخشى كۆرىدىغانلىقىنى
ئايان قىلغان ئىدى .ئەمما بۇالرنىڭ ئازراقمۇ ئۈنۈمى بولمىدى .ئۇالر خۇداغا ئۆچمەنلىك قىالتتى ،شۇڭا
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ئىسرائىلالرغىمۇ ئۆچ ئىدى .ھازىر توۋا قىلىدىغان ۋاقىت ئاللىقاچان ئۆتۈپ كەتكەن بولۇپ ،ئۇالر چوقۇم
سائول تەرىپىدىن يوقىتىلىشى كېرەك ئىدى.
سائول لەشكەرلىرىنى يىغىپ ئامالەك شەھىرىگە ھۇجۇم قىلدى .ئۇ بىر بۆلەك لەشكەرلەرنى ئامالەك
شەھىرىنىڭ تاغ-ئۆڭكۈرلىرىگە بېرىپ ،شۇ يەردە ساقالپ تۇرۇشقا بويرۇدى .ئۆزى ئاز بىر قىسىم ئادەمنى
باشالپ ،ئامالەك شەھىرىگە ھۇجۇم قىلدى .ئامالەكلەر ئۇنى ئاز بىر قىسىم ئادەمنى باشالپ كېلىپتۇ – دەپ
قاراپ ،ئىشەنچكە تولۇپ سائولغا ھۇجۇم قىلدى .بۇ ۋاقىتتا سائول تاغ جىلغىلىرىدا قويۇپ قويغان
لەشكەرالرمۇ يېتىپ كەلدى ،ئۇالر ناھايىتى ئاسانال ئامالەكلەرنى مەغلۇپ قىلدى.
سائول ئامالەكلەرنىڭ پادىشاھى ئاگاگنى تىرىك تۇتتى .ئۇ ئاگاگنى ئەسىر ئېلىپ ئىسرائىلغا ئېلىپ
بېرىپ ،ئۆزىنىڭ زور غەلىبىسىنى نامايان قىلىشنى ئويلىدى .بۇ ۋاقىتتىن باشالپ ،سائول بويسۇنماسلىققا
باشلىدى .چۈنكى ،ئۇ غەلىبىنىڭ شان-شەرىپىنىڭ ئۆزىگە ئەمەس ،خۇداغا مەنسۇپ ئىكەنلىكىنى ئۇنتۇپ
قالغان ئىدى.
سائول خۇدانىڭ بۇيرۇقىنى رەت قىلدى .ئۇ ئاگاگنى ئۆلتۈرمەي ،تىرىك قالدۇردى .بۇ ئىنتايىن زور
گۇناھتۇر .شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ،ئۇ يەنە ئەسكەرلەرنىڭ ھايۋانالرنىڭ ئەڭ ياخشىلىرىنى ئۆزلىرىگە
قالدۇرۇپ قويۇشىغا رۇخسەت قىلدى .ئۇالر پەقەت قېرى ،ئاجىز ھايۋانالرنىال ئۆلتۈردى .ئۇنىڭدىن باشقا،
سائول يەنە كارمەلدە ئۆزىگە بىر ئابىدە تۇرغۇزدى .ناھايىتى ئېنىقكى ،بۇ ئادەم داۋاملىق پادىشاھ بولۇشقا
اليىق ئەمەس ئىدى.
ئۇ قۇتقۇزغۇچى رەبكە ئوخشاش ،ھەمىشە خۇداغا بويسۇنۇپ ياشىمىدى.
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سائولنىڭ خۇدانىڭ نەپرىتىگە ئۇچرىشى
«ساموئىل - 1كىتاب» 32- 12 ：12

پەرۋەردىگار ساموئىلغا:
 سائول داۋاملىق پادىشاھ بواللمايدۇ .چۈنكى ،ئۇ ماڭا ئەگىشىشتىن باش تارتىپ ،مېنىڭ سۆزۈمگەئەمەل قىلمىدى- ،دېدى.
ساموئىل قاتتىق غەمگە پاتتى .چۈنكى ،ئۇ سائولنى ئىنتايىن ياخشى كۆرەتتى ھەم ئۇنىڭغا بولغان
ئۈمىدى ناھايىتى زور ئىدى .ساموئىل پۈتۈن كېچە دۇئا قېلىپ پەرۋەردىگاردىن ئىرادىسىنى ئۆزگەرتىشنى
تىلىدى .ئەمما پەرۋەردىگار ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئاڭلىمىدى .ئۇ قانداق قىلىشى كېرەك؟ پەرۋەردىگار ئەلۋەتتە
سائولدىكى بويسۇنماسلىق تۈپەيلىدىن ئۆز خەلقىنىڭ زىيان تارتىشىنى خالىمايدۇ .ئەمدى ھېچقانداق
ئامال يوق ئىدى .ساموئىل ،خۇدانىڭ دېگەنلىرىنى سائولغا يەتكۈزۈشكە مەجبۇر بولدى.
ئالدىنقى قېتىمقى مىزپاھتىكىگە ئوخشاش سائول خۇشال -خۇراملىق بىلەن ساموئىلنى قارشى ئالغىلى
چىقتى .ئۇ ساموئىلدىن ئامانلىق سورىغاندىن كېيىن:
 مەن پەرۋەردىگارنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇندۇم - ،دېدى. شۇنداقمۇ؟ بۇ جاينى تولدۇرۇپ تۇرغان ،مەرىشىۋاتقان قويالر ،مۆرەۋاتقان كالىالر قانداق گەپ؟-دەپ سورىدى ساموئىل.
سائول جاۋاب بېرىپ:
 بىز پەرۋەردىگار خۇداغا قۇربانلىق قىلىش ئۈچۈن ،ئامالەكلەرنىڭ ئەڭ ياخشى ماللىرىنىئېلىۋالدۇق ،قالغانلىرىنىڭ ھەممىسىنى يوقاتتۇق - ،دېدى.
 قوي ،بۇ گېپىڭنى! ساموئىل يۇقىرى ئاۋازدا ۋارقىرىدى .ئاندىن ئۇ: پەرۋەردىگارنىڭ تۈنۈگۈن كەچتە ماڭا ئېيتقان سۆزلىرىنى ساڭا يەتكۈزەي ،ئىلگىرى سەنئۆزۈڭنى ناھايىتى تۆۋەن تۇتقانتىڭ .شۇڭا پەرۋەردىگار سېنى پادىشاھ قىلىپ تىكلىگەن ئىدى .ھازىر
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سەن ھاكاۋۇرلىشىپ كەتتىڭ .سەن نېمە ئۈچۈن پەرۋەردىگارنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنمايسەن؟ نېمە ئۈچۈن
بارلىق ئامالەكلەرنى يوقاتمايسەن؟ -دېدى.
ئەمما ،سائول گۇناھىنى بوينىغا ئالمىدى.
 مەن پەرۋەردىگارنىڭ بۇيرۇقىغا راستتىنال بويسۇندۇم - ،دېدى ئۇ قەتئىيلىك بىلەن: مەن ئامالەكلەرنى مەغلۇپ قىلدىم .ئۇالرنىڭ پادىشاھىنى ئەسىرگە ئالغاندىن باشقا ،ھەممىسىنىئۆلتۈرۈۋەتتىم .لەشكەرلەر ھايۋانالرنىڭ ئەڭ ياخشىلىرىنى پەرۋەردىگارغا ئاتىدى - ،دېدى.
ساموئىل جاۋاب بېرىپ:
 ئەمما ،پەرۋەردىگار سېنىڭ بۇنداق قىلىشىڭنى بۇيرۇمىغان ،پەرۋەردىگارنىڭ ساڭا قىلدۇرماقچىبولغىنى ،ئەڭ ئالدى بىلەن ئۆزىنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇندۇرۇش .ئەگەر سەن ئۇنىڭ سۆزىگە قۇالق
سالمىساڭ ،قۇربانلىق قىلغىنىڭ ئۇنىڭ نەزىرىدە ھېچنېمىگە ئەرزىمەيدۇ .ئىتائەت قىلماق قۇربانلىق
قىلماقتىن ئەۋزەل .كۆڭۈل قويۇش قوچقار يېغىنى سۇنۇشتىن ئەۋزەلدۇر .ئاسىيلىق بولسا ،جادۇگەرلىك
گۇناھى بىلەن ئوخشاشتۇر ،باشباشتاقلىق گۇناھى بولسا بۇتپەرەسلىككە باراۋەردۇر - ،دېدى.
ھازىر ،ساموئىل بۇ قورقۇنۇچلۇق خەۋەرنى چوقۇم سائولغا دېيىشى كېرەك ئىدى .ئۇ مۇنداق دېدى:
 سەن پەرۋەردىگاردىن ۋاز كەچكەن ئىكەنسەن ،پەرۋەردىگارمۇ سەندىن ۋاز كەچتى .سەن ئەمدىپادىشاھ بواللمايسەن.
بۇ خەۋەر ،پەرۋەردىگار مىزپاھتا ئۇنىڭغا دېگەن خەۋەر بىلەن سېلىشتۇرغاندا ،تېخىمۇ دەھشەتلىك
ئىدى .ئۇ ۋاقىتتا پەرۋەردىگار ئۇنىڭغا ،ئوغۇللىرىنىڭ پادىشاھ بواللمايدىغانلىقىنى ئېيتقان .ئەمما،
ھازىر بولسا سائولنى پادىشاھ بواللمايسەن دەۋاتىدۇ.
سائول سادىر قىلغان گۇناھىنىڭ ئېغىرلىقىنى ھېس قىلغاندەك قىالتتى .ئەگەر ،ئۇ ھازىرنىڭ
ئۆزىدىال چىن قەلبىدىن توۋا قىلسا ،پەرۋەردىگار يەنىال ئۇنى كەچۈرەتتى.
ئەمما ،سائول ئۆتكۈزگەن گۇناھىدىن ھەقىقىي خىجىللىق ھېس قىلمىدى .ئۇ پەقەتال ،خۇدانىڭ
جازاسىدىن قورققان ئىدى .ئۇ ساموئىلدىن ئۆتۈنۈپ:
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 مەن بىلەن بىللە قايتقايسىز ،سىزدىن ئۆتۈنەي! مېنىڭ گۇناھىمنىڭ كەچۈرۈلۈشى ئۈچۈن خۇداغادۇئا قىلسىڭىز - ،دېدى.
ساموئىل ئۇنىڭ بىلەن بىللە قايتىشنى

خالىمىدى .چۈنكى ،ئۇ سائولنىڭ ھەقىقىي توۋا

قىلمىغانلىقىنى كۆردى .ساموئىل ئۇنىڭغا:
 سەن پەرۋەردىگارنىڭ بۇيرۇقىنى ئورۇنداشتىن ۋاز كەچكەن ئىكەنسەن ،پەرۋەردىگارمۇ سېنىئىسرائىلالرنىڭ پادىشاھى قىلىشتىن ۋاز كەچتى - ،دېدى .ۋە بۇرۇلۇپال ماڭماقچى بولدى.
سائول ،ساموئىلنى ماڭغىلى قويمىدى .ساموئىل كېتىشكە تەمشەلگەندە ،سائول ئۇنىڭ تونىنىڭ
پېشىنى تۇتۇۋالدى ،ئۇ يىرتىلىپ كەتتى .ساموئىل توختاپ ،كەينىگە بۇرۇلۇپ مۇنداق دېدى:
 مېنىڭ تونىمنىڭ پېشىنى يىرتىۋەتكىنىڭگە ئوخشاش ،پەرۋەردىگار بۈگۈن ئىسرائىل دۆلىتىنىڭپادىشاھلىقىنى سەندىن تارتىۋالىدۇ .ئۇ ،بۇ دۆلەتنى سەندىن تېخىمۇ ياخشى بولغان بىرىگە تاپشۇرىدۇ.
چۈنكى ،پەرۋەردىگار ئەزەلدىن يالغان سۆزلىگەن ئەمەس .ئۇ ئىسرائىلالرنى ئۆزىنىڭ خەلقى بولۇشقا
تاللىدى ،پەرۋەردىگار ئۇالرنى ھەرگىز تاشلىۋەتمەيدۇ .پەرۋەردىگار ھەرگىزمۇ خەلققە ئۆزىدىن ۋاز
كېچىشنى ئۈگىتىدىغان كىشىنى پادىشاھ قىلمايدۇ.
سائول خۇدانىڭ قانۇن-تۈزۈملىرىنىڭ شەكسىز ئىكەنلىكىنى چۈشەندى .ئەمما ئۇ يەنىال ھەقىقىي
توۋا قىلمىدى .ئۇ پەقەت ،ئەگەر ساموئىل مۇشۇنداق ئاچچىقالپ كېتىپ قالسا ،خەلقنىڭ ئۇنى مەسخىرە
قىلىشىدىن قورقتى .ئەگەر ئىسرائىلالرنىڭ پېشقەدەم ئاقساقاللىرى ئۇنىڭ پەيغەمبەرنى ئاچچىقلىتىپ
كەتكۈزۈ ۋەتكىنىنى بىلىپ قالسا ،ئۇنىڭ ئىززەت-ئابرۇيىغا زىيان يەتمەمدۇ؟ شۇڭا ئۇ خۇدانىڭ
ئىززەت-ئابرۇيىغا پەرۋا قىلماي ،ئۆزىنىڭ ئىززەت-ئابرۇيىغا ئىنتايىن ئەھمىيەت بەردى.
سائول ،ساموئىلدىن يەنە بىر قېتىم ئۆتۈندى:
 خەلقىمنىڭ ئاقساقاللىرىنىڭ ۋە ئىسرائىلنىڭ ئالدىدا ماڭا ئىززەت قىلىپ ،مېنىڭ بىلەن بىللەبارغايسىز.
ساموئىل ،سائول بىلەن بىللە قايتتى .ئۇالر لەشكەرگاھقا كەلگەندە ،ساموئىل:
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 ئامالەكلەرنىڭ پادىشاھى ئاگاگنى مېنىڭ قېشىمغا ئېلىپ كېلىڭالر - ،دېدى.بۇ ھاكاۋۇر ئامالەك ئېلىپ كېلىندى .ساموئىل ئۇنى ئۆلتۈرۈۋەتتى.

ساموئىلنىڭ بەيتلەھەمگە بېرىشى
« ساموئىل - 1كىتاب» 2- 1 ：12

سائول پەرۋەردىگارنىڭ غەزىپىگە ئۇچرىدى.

ئۇ ئەمدى ئىسرائىلالرنىڭ پادىشاھى بواللمايتتى.

سائول ساموئىلنىڭ ئۈمىدىنى يەردە قويدى .ئەمما پەرۋەردىگار ساموئىلغا بەرگەن ۋەدىسىنى ھەرگىز
ئۇنتۇپ قالمىدى .ئۇ ساموئىلغا تەسەللىي بېرىپ:
 سائول ئۈچۈن كۆپ قايغۇرما .ئۇ پادىشاھ بولۇپ ،مېنىڭ خەلقىمنى باشقۇرالمايدۇ ،ئەمما مەنخەلقىمنى ئۇنتۇپ قالغىنىم يوق - ،دېدى .پەرۋەردىگار يەنە:
 مەن ئاللىقاچان بىر ئادەمنى ئىسرائىلالرنىڭ پادىشاھى بولۇشقا تالالپ بولدۇم .سەن ياغمۈڭگۈزۈڭ نى ياغ بىلەن تولدۇرۇپ ،بەيتلەھەمدىكى يىشاينىڭ ئۆيىگە بارغىن ،ئۇنىڭ ئوغۇللىرىدىن
پادىشاھ بولۇشقا بىرىنى تاللىدىم - ،دېدى.
ساموئىل ھەم ھەيران قالدى ھەم قورقتى.
 مەن قانداق بارىمەن؟  -دەپ سورىدى ساموئىل. ئەگەر سائول مېنىڭ باشقا بىرىنى پادىشاھ قىلىش ئۈچۈن ،مايلىغىلى بارىدىغانلىقىمنى بىلسە،مېنى ئۆلتۈرۈۋېتىدۇ.
شۇنداق ،سائول نۇرغۇن گۇناھ ئۆتكۈزگەن ئىدى .مانا ساموئىل پەيغەمبەرمۇ ئەندىشىسىز خۇدانىڭ
ئەمرىنى ئورۇندىيالمايۋاتىدۇ .پەرۋەردىگار ساموئىلغا ،پادىشاھنى ماياليدىغان ئىشنى تىلغا ئالماسلىقىنى،
ئۇنىڭ بىر كالىن ى ئالغاچ بېرىپ ،خەلققە ۋاكالىتەن قۇربانلىق قىلىدىغانلىقىنى ئېيتىشىنى بۇيرۇدى.
ئاندىن پەرۋەردىگار يەنە ،ئۇنىڭ يىشاي ۋە ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكىلەر بىلەن بىرلىكتە تاماق يېيىشىنى
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ئېيتتى .مۇشۇنداق بولغاندا ،بەيتلەھەمدىكى خەلق يىشاينىڭ ئائىلىسىدە چوقۇم بىر ئىشنىڭ يۈز
بەرگەنلىكىنى بىلىدۇ ،ئەمما ،پادىشاھنى مايالش ئىشىنى ئاڭلىمايدۇ.
ساموئىل مەنزىلگە ساق-ساالمەت يېتىپ باردى .شەھەردىكى ئاقساقالالر تىترىگەن ھالدا ،ئۇنى
قارشى ئالغىلى چىقتى .پەيغەمبەر نېمە ئۈچۈن بۇ يەرگە كېلىدىغاندۇ؟ بىرەر ئىش پەرۋەردىگارنىڭ
غەزىپىنى كەلتۈرگەن بولسا ،ئۇ پەيغەمبىرىنى ئەۋەتىپ ،ئۇالرنى جازالىماقچىمۇ  -يا؟
 تىنچ -ئامانلىق ئېلىپ كەلدىڭىزمۇ؟ -دەپ سوراشتى ئۇالر. ئامانلىق ئېلىپ كەلدىم -،دېدى ساموئىل جاۋاب بېرىپ.-

پەرۋەردىگارغا قۇربانلىق سۇنۇشقا كەلدىم ،سىلەر ئۆزۈڭالرنى پاكالپ ،پاكىز كىيىملىرىڭالرنى

كىيىپ ،مەن بىلەن بىللە قۇربانلىقنىڭ گۆشىنى يەڭالر ،ـــ دېدى.
ئاندىن كېيىن ،ئۇ يىشاي ۋە ئۇنىڭ ئوغۇللىرىنى قۇربانلىقنىڭ گۆشىنى يېيىشكە تەكلىپ قىلدى.
ساموئىل ئۇالرغىمۇ ئوخشاشال ،ئۆزىنى پاكالپ كېلىشنى ئېيتتى.

خۇدانىڭ كۆڭلىدىكىدەك پادىشاھ
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قۇربانلىق قىلىش ئاياغالشقاندىن كېيىن،

ساموئىل

يىشاي ۋە ئۇنىڭ ئوغۇللىرى بىلەن بىللە

بولدى ،پەيغەمبەر ،پەرۋەردىگارنىڭ كىمنى پادىشاھ قىلىپ تاللىغانلىقىنى ئېيتىپ بېرىشىنى ساقلىماقتا
ئىدى .ساموئىلنىڭ تەلەپ قىلىشى ئاستىدا ،يىشاي ئوغۇللىرىنى ساموئىلنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كەلدى .ئالدى
بىلەن كەلگىنى ئۇنىڭ چوڭ ئوغلى ئېلىئاب ئىدى ،ئۇنىڭ بويى ئېگىز ،تەقى-تۇرقىمۇ قامالشقان ئىدى.
ساموئىل كۆڭلىدە:
 چوقۇم شۇ .ئۇ قارىماققا پادىشاھقا ئوخشايدىكەن -،دەپ ئويلىدى.ئەمما ،پەرۋەردىگار ئۇنىڭغا:
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 ئۇ ئەمەس ،گەرچە ئۇ قامەتلىك بولسىمۇ ،ئەمما ،مەن ئۇنى تاللىمىدىم .چۈنكى ،مەن ئادەملەردەكقارىمايمەن ،ئادەملەر بولسا سىرتقى قىياپەتكە قارايدۇ ،مەن بولسام ئادەملەرنىڭ قەلبىگە قارايمەن،
ئۇنىڭدا پادىشاھتا بولۇشقا تېگىشلىك قەلب يوق - ،دېدى.
ئاندىن ،يىشاي ئىككىنچى ئوغلى ئابىنادابنى ،ساموئىلنىڭ ئالدىدىن ئۆتكۈزدى .ئېھتىمال شۇدۇر،
ئەمما ساموئىل:
 پەرۋەردىگار ئۇنىمۇ تاللىمىدى - ،دېدى.ئاندىن ،شامماھ كەلدى ،شۇنداق قىلىپ يىشاينىڭ يەتتە ئوغلىنىڭ ھەممىسى ساموئىلنىڭ ئالدىدىن
ئۆتتى .ئەمما ،ئۇالرنىڭ بىرىمۇ خۇدانىڭ تاللىغىنى ئەمەس ئىدى .راستتىنال غەلىتە ئىش ،ئەجەبا،
پەرۋەردىگار خاتاالشقانمىدۇ؟ ياكى پەيغەمبەر دىققەت قىلمىغانمىدۇ؟
 ھەممە ئوغۇللىرىڭ مۇشۇ يەردىمۇ؟ -ساموئىل يىشايدىن سورىدى .يىشاي: ياق ،مېنىڭ يەنە بىر ئوغلۇم بار ،يەنى ئەڭ كىچىكى داۋۇت ،ئۇ داالدا قوي بېقىۋاتىدۇ - ،دەپجاۋاب بەردى.
داۋۇتنىڭ د ادىسى يىشاي ،ئەڭ كىچىك ئوغلۇم داۋۇتنى قۇربانلىققا ئېلىپ كېلىشىمنىڭ زۆرۈرىيىتى
يوق ،ئۇ ياشقا چوڭ ئاكىلىرىدەك مۇھىم ئەمەس دەپ قارىغانىدى .يىشاي سەل قارىغان ،ئۇنىڭ نەزىرىدە
بولمىغان ئوغلى بولسا ،دەل پەرۋەردىگارنىڭ تاللىغىنى ئىدى .شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى ،بىز
ئىنسانالر دائىم ئەخمەقلەرچە ھۆكۈم چىقىرىمىز.
بىر ئادەم بېرىپ ئۇنى چاقىرىپ كەلدى ،بىردەمدىن كېيىن ،ئۇ كىرىپ كەلدى.
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سائولنىڭ تەققى-تۇرقى ناھايىتى كېلىشكەن ئىدى .ئۇ ھەم ئېگىز ھەم قامەتلىك بولۇپ ،بىر دۆلەتنىڭ
پادىشاھىغا ئوخشايتتى .ئەمما ،ساموئىل داۋۇتنى كۆرگەن ۋاقتىدا ،ئۇ داۋۇتنىڭ قىياپىتىدىن سائولدا
بولمىغان بىر نەرسىنى كۆردى .داۋۇتتىمۇ پادىشاھالرغا خاس قىياپەت بولۇپ ،يۈرۈش-تۇرۇشى ئېسىل
ئىدى .تېرىسى ئاپتاپتا قاپقارا بولۇپ كەتكەنىدى .ئۇنىڭ كۆزى بولسا بەك چىرايلىق ئىدى! بۇالر ئۇنىڭ
جاسارەت ۋە پەزىلىتىنى چۈ شەندۈرۈپال قالماستىن ،يەنە داۋۇتنىڭ ئىشەنچ ۋە ساداقىتىنىمۇ نامايان
قىلىپ تۇراتتى.
ساموئىل ،پەرۋەردىگارنىڭ بۇ بالىنى تاللىشىنى ئۈمىد قىلدى .ئىسرائىلالرنىڭ پادىشاھى بولغان
كىشى پەرۋەردىگارنىڭ ئالدىدا ،كەمتەر ،ئىشەنچلىك بولۇشى كېرەك .مانا بۇ ھەممىدىن مۇھىم ئىش
ئىدى .پەرۋەردىگار ساموئىلغا:
 ئورنۇڭدىن تۇرۇپ ئۇنى مايلىغىن مېنىڭ تاللىغىنىم شۇدۇر - ،دېدى.يىشاي ۋە ئۇنىڭ باشقا ئوغۇللىرى ئۇالرنىڭ يېنىدا قاراپ تۇردى ،ساموئىل خۇشال -خۇراملىق بىلەن
ياغ مۈڭگۈزىدىكى ياغنى داۋۇتنىڭ بېشىغا قويۇپ ،ئۇنى مايلىدى.
366

مۇقەددەس كىتابتىن ھېكايە

يىشاي ۋە ئ ۇنىڭ ئائىلىسىدىكىلەرگە نىسبەتەن ئېيتقاندا ،بۇ بىر كۈن كىشىنى ھاياجانغا سالىدىغان بىر
كۈن بولغان ئىدى! پەرۋەردىگار بۇ ئەڭ كىچىك بالىنى تاللىدى ،ئەمما ،داۋۇتنىڭ ئائىلىسىدىكىلەر
بۇنداق بولۇشىنى خىيالىغىمۇ كەلتۈرۈپ باقمىغان ئىدى .ئۇالر كىچىككىنە داۋۇتنىڭ بۇنداق زور ھۆرمەتكە
ئىگە بولغانلىقىنى كۆرۈپ ،كۆڭۈللىرى بىئارام بولدىمۇ-قانداق؟ ئۇالر ،ئۇنىڭ قوي پادىلىرىنى
قوغدىغاندىكى باتۇرلۇقىنى ئاڭلىمىغانمىدۇ؟ ئۇالر ،ئۇنىڭ شىرالرنى قانداق ئۆلتۈرگەنلىكىنى ۋە
قويلىرىنى يۇتۇۋالماقچى بولغان ئېيىق بىلەن قانداق جەڭ قىلغانلىقىنى بىلمەمدىغاندۇ؟ ئۇالردا چوقۇم
ئۇنىڭ تەبىئىي قابىلىيەتلىرىگە نىسبەتەن تۇيغۇ بولغان بولۇشى مۇمكىن .داۋۇتنى ناخشىنى يېقىملىق
ئېيتاتتى .ئۇ يەنە چىلتار چېلىشنى بىلەتتى .ئۇالر بەلكىم ئىنىسىغا ئانچە ئېتىبار بەرمىگەنلىكىدىن
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خىجىللىق ھېس قىلغان بولۇشى مۇمكىن.
داۋۇتقا نىسبەتەن ئېيتقاندا ،بۇ ئىنتايىن ئاجايىپ بىر ۋاقىت بولدى .ئۇ بىر نامسىز پادىچى ئىدى.
ئاكىلىرى تەرىپىدىن تۆۋەن كۆرۈلەتتى .دادىسى بولسا ئۇنى چۈشەنمەيتتى .كۈتۈلمىگەندە ،ئۇ
ئىسرائىلالرنىڭ پادىشاھى بولۇشقا مايالندى .ئەمما ،ئۇنىڭ قەلبىدە نۇرغۇنلىغان گۇمانالر پەيدا بولۇشقا
باشلىدى .ئۇ پادىشاھلىق تەختىگە قانداق چىقااليدۇ؟ پادىشاھتا بولۇشقا تېگىشلىك ئەقىل-پاراسەتنى
قانداق ھازىراليدۇ؟
ئەمما ئۇنىڭ بۇ ئىشالر ئۈچۈن قايغۇرۇشى ھاجەتسىز ئىدى .ئۇنى تاللىغان پەرۋەردىگار چوقۇم ئۇنى
قەدەممۇ-قەدەم يېتەكلەيدۇ ھەم چوقۇم ئۇ ئېھتىياجلىق بولغان ئەقىل-پاراسەتنى ئۇنىڭغا ئاتا قىلىدۇ،
خۇددى سائول پادىشاھ بولۇپ تەيىنلەنگەندىن كېيىن ،خۇدانىڭ روھى ئۇنىڭ ئۈستىگە چۈشكەنگە
ئوخشاش ھازىرمۇ خۇدانىڭ روھى داۋۇتنىڭ ئۈستىگە چۈشتى .مۇشۇنداق قىلىپ ،داۋۇت
ئەقىل-پاراسەتلىك ۋە مېھىر-مۇھەببەتلىك قەلبكە ئىگە بولدى .ئۇنىڭدا پادىشاھتا بولۇشقا تېگىشلىك
قابىلىيەتلەر ئاستا-ئاستا يېتىلىشكە باشلىدى.
جاپا-مۇشەققەتلىك كۈتۈش باشالندى .ئۇ تاكى پەرۋەردىگار ئۆزى ئۇنى پادىشاھلىق تەختىگە
ئولتۇرغۇزغۇچە ،ئۇ چوقۇم سەۋر-تاقەت بىلەن كۈتۈشى كېرەك ئىدى .ئۇ نۇرغۇن جاپا-مۇشەققەتلەرنى
باشتىن كەچۈرۈشى كېرەك ئىدى .لېكىن ئۇ ،بۇ جاپا-مۇشەققەتلىك يولنى مېڭىش ئارقىلىق ،ئاندىن
پەقەت پەرۋەردىگارغا تايىنىشنى ئۆگىنىدۇ ،ھەمدە پەقەت پەرۋەردىگارغىال خىزمەت قىلىدىغان بولىدۇ.
مۇشۇنداق بولغاندىال ،ئۇ بىر پادىشاھ بولۇپ چىقااليدۇ ،ھەمدە ئۆز خەلقىنى قۇتقۇزااليدۇ .ئاندىن ئۇ،
بىزنىڭ پادىشاھىمىز بولغان ئەيسا مەسىھكە ئوخشاش بوالاليدۇ .ئەيسا مەسىھنىڭ ئازاب-ئوقۇبەتلىرى ۋە
بويسۇنۇشى ئارقىلىق ،بىز قۇتقۇزۇشقا ئېرىشتۇق.
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داۋۇت پادىشاھ ئوردىسىدا
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شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ،سائولنىڭ ئەھۋالى ئىنتايىن يامانالشتى .داۋۇت پادىشاھ قىلىنىپ
مايالنغاندىن كېيىن ،سائولنىڭ ئەھۋالى بارغانسېرى ناچارالشتى .پەرۋەردىگارنىڭ روھى ئۇنىڭدىن
ئايرىلدى .ئۇنىڭ قەلبىنى قاراڭغۇلۇق باستى .ئۇ ئاراملىقىنى يوقىتىپ ،دائىم ئاچچىقلىنىدىغان ،غەمگە
پېتىپ يۈرىدىغان ،ھەمدە قورقۇنچ چىرمىۋالىدىغان بولۇپ قالدى .چۈنكى ،ئۇ پەرۋەردىگارغا
بويسۇنمىغانلىقى ئۈچۈن ،پەرۋەردىگار ئۇنى جازالىغان ئىدى.
سېلىپ ،ئۇنى چېچىالڭغۇ ،تەلۋە قىلىپ قويغانىدى.
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سائولنىڭ يېنىدىكى ئەمەلدارالر دائىم ئۇنىڭدىن قورقۇپ يۈرەتتى.

لېكىن ،ئۇالر يەنە ئۇنىڭغا

ھېسسىداشلىقمۇ قىالتتى .ئۇالر ،باتۇر ،ھۆرمەتكە سازاۋەر خوجايىنىنىڭ تويۇقسىزال بىردەم خۇشال
بولۇپ ،بىردەم ئاچچىقلىنىدىغان ئادەمگە ئايلىنىپ قالغانلىقىنى كۆرۈپ ،ئىنتايىن ئازابالندى .ئۇالرنىڭ
قەلبىمۇ پادىشاھ بىلەن بىرلىكتە قىينالدى .ئۇالر ئۇنىڭغا ياردەم بېرىش يوللىرى ھەققىدە ئىزدەندى.

كېيىن ،ئۇالر ئامالدىن بىرنى تاپتى .ئېھتىمال مۇزىكا ئۇنىڭ كېسىلىنى داۋاالپ قاالر .ئۇالر چىلتار
چاالاليدىغان بىرسىنى تېپىشنى ئويلىدى .چىلتارنىڭ يېقىملىق ئاھاڭلىرى بەلكىم ،ئۇنى خۇشال
قىلدۇرۇپ ،ئۇنىڭغا تەسەللىي بېرىپ ،ئۇنىڭ ئۆزىنىڭ كەيپىياتىنى تۇتۇۋېلىشىغا ياردەم بېرىپ قاالر.
ئۇالر بۇ پىكرىنى سائول پادىشاھقا ئېيتتى .سائول پادىشاھ ،ئۇالرنىڭ سۆزىنى ئەستايىدىل
ئاڭلىغاندىن كېيىن ،ئۇالرنىڭ پىكرىگە قوشۇلدى ،بەلكىم مۇزىكا ئۇنىڭغا نىسبەتەن ياخشىدۇر .ئۇالرنىڭ
ئىچىدىكى مەلۇم ئەمەلدار بىر چىلتار چالغۇچىنى تونۇيتتى ،ئۇ بولسىمۇ داۋۇت ئىدى .داۋۇت چىلتارنى
ياخشى چېلىپال قالماستىن ،ئۇ يەنە قورقماس بىر باتۇر يىگىت ئىدى .ئۇ ھەم جاسارەتلىك ھەم ئەقىل
پاراسەتلىك بولۇپ ،چوقۇم پادىشاھقا ياخشى ھەمراھ بوالاليتتى .ئەڭ مۇھىمى ،پەرۋەردىگار ئۇنىڭبىلەن بىللە ئىدى.
سائول

داۋۇتنى چاقىرتىپ كەلدى .ئەمەلىيەتتە ،پەرۋەردىگار ئۇنى يېتەكلەپ ،ئوردىغا ئېلىپ

كەلگەن ئىدى.
سائول ،بۇ ياشنىڭ ئۆزىدە بولمىغان نەرسىلەرگە ئىگە ئىكەنلىكىنى كۆرەلىگەنمىدۇ؟ مەيلى قانداق
بولۇشىدىن قەتئىينەزەر ،سائول داۋۇتنى دەرھالال ياقتۇرۇپ قالدى .ھەمدە ئۇنى ئوردىدا ئېلىپ قالدى.
شۇڭا ،داۋۇت دائىم پادىشاھ بىلەن بىللە يۈردى .سائول داۋۇتنى كۈندىن كۈنگە ياقتۇرۇپ قالدى.
پادىشاھ ،داۋۇتنىڭ چالغان مۇزىكىسىنىڭ شىپالىق دورىغا ئوخشاش ،ئۆزىنىڭ كېسىلىگە پايدىسى
بولۇۋاتقانلىقىنى بايقىغان ئىدى .يامان روھالر سائولنى پەرىشان قىلىپ ،ئۈمىدسىزلىك ئىچىگە
پاتۇرغاندا ،داۋۇت چىلتارنى قولىغا ئېلىپ ،يېقىملىق ئاھاڭالرغا چاالتتى .شۇنىڭ بىلەن بىللە داۋۇت يەنە
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ئۇنىڭ ئۈچۈن دۇئا قىلىپ ،تاكى سائولنىڭ چىرايىدىكى جىددىيلىك پەسلەپ ،كۆزلىرىدىكى غەم-قايغۇ
يوقالغۇچە ،يامان روھالر بىلەن جەڭ قىالتتى .كېيىن ،پادىشاھ چوڭقۇر بىر نەپەس ئېلىپ ،قورقۇنچ
ئىچىدىن ئازاد بولۇپ چىقاتتى .پادىشاھنىڭ ئاچچىقى بېسىققاندىن كېيىن ،داۋۇتنڭ چالغان مۇزىكىسىنى
ئەستايىدىللىق بىلەن ئاڭاليتتى .داۋۇت پەرۋەردىگارنىڭ ئۆزىنىڭ تېخىمۇ ياخشى ،مۇۋاپىق بولغان
مۇزىكىالرنى چااللىشى ئۈچۈن ،پەرۋەردىگارنىڭ يېتەكلىشىنى تىلەپ ،تاكى پادىشاھنىڭ غەزىپى يوقاپ،
كۆزلىرى ياشقا تولغۇچە دۇئا قىالتتى.

پەرۋەردىگار سائولغا شەپقەتلىك بولۇپ ،داۋۇت ئارقىلىق ئۇنىڭغا نۇرغۇنلىغان تەسەللىي ۋە
ئامانلىقالرنى ئېلىپ كەلدى .سائول گۇناھلىرىغا توۋا قىلغان بولسا نەقەدەر ياخشى بوالتتى-ھە!
بۇ بىر مەزگىل ۋاقىت داۋۇتقا نىسبەتەن ئېيتقاندا ،ئىنتايىن مۇھىم ئىدى .ئۇ پادىشاھ ئوردىسىدا
نۇرغۇن ياخشى پۇرسەتلەرگە ئىگە ئىدى .بۇ يەردە ،ئۇ كەلگۈسىدە پادىشاھ بولغاندا قوللىنىدىغان
نۇرغۇن نەرسىلەرنى ئاڭلىدى ۋە كۆردى.
ئەمما ،بۇ ۋاقىت داۋۇتقا نىسبەتەن يەنە ئىنتايىن خەتەرلىك بولغان ۋاقىت ھېسابلىناتتى .چۈنكى،
ئۇ پادىشاھ ئوردىسىدىكى شان-شەۋكەت ۋە بايلىق ناھايىتى ئاسانال ئۇنى قىزىقتۇرۇشى ،يامان روھالر
تەرىپىدىن چىرمىلىشى مۇمكىن ئىدى.
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بارغانسېرى خۇدادىن يىراقلىشىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ ،پەرۋەردىگارنى ساقالشنىڭ ئاسان

ئىش

ئەمەسلىكىنى چۈشىنىپ يەتكەن بولۇشى مۇمكىن .ئەمدىلىكتە سائول خەلققە نىسبەتەن بەخت-سائادەت
ئەمەس ،لەنەت بولۇپ قالغان ئىدى.
داۋۇت پەقەتال پە رۋەردىگارنىڭ روھىنىڭ يېتەكلىشىگە تايانغاندا ،چوقۇم توغرا يولدا ماڭااليدۇ ھەم
گۇناھنىڭ كونتروللۇقىدىن قۇتۇلۇپ ،ئامانلىق ئىچىدە خۇدانىڭ يېتەكلىگەن يولىدا ماڭااليدۇ.
داۋۇت پادىشاھ ئوردىسىدا بىر مەزگىل تۇرغاندىن كېيىن ،سائول ئۇنى ئۆيىگە قايتۇرۇۋەتتى .ئەمما،
ئۇ ھازىر باشقىالرنىڭ نەزىرى چۈشمەيدىغان كىچىك پادىچى باال ئەمەس ئىدى .پەرۋەردىگار ئۇنى
ئوردىغا ئېلىپ كىردى ھەم ئۇنىڭ يەنە خەلق ئىچىدە نام چىقىرىشىغا ياردەم بەرمەكچى ئىدى .داۋۇت
خۇددى سائولنىڭ ئۈستىدىكى يامان روھالر بىلەن جەڭ قىلغاندەك ،ھازىر ئۇ ئىسرائىلالرنى
دۈشمەنلەرنىڭ قولىدىن قۇتقۇزۇشى كېرەك ئىدى.

ئىسرائىلالرنىڭ غەم-قايغۇلۇق كۈنلىرى
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يوناتاننىڭ شىددەتلىك ھۇجۇم قىلىشى بىلەن فىلىستىيلىكلەر چېكىنىشكە مەجبۇر بولدى .ئەمما،
ئۇالر پۈتۈنلەي مەغلۇپ قىلىنمىغان ئىدى.
بىر كۈنى ،داۋۇت ئ ۆيىدىكى ۋاقتىدا ،فىلىستىيلىكلەر چوڭ قوشۇن باشالپ كېلىپ ،ئىسرائىلالرغا
ھۇجۇم قوزغىدى .سائولمۇ قوشۇنىنى باشالپ جەڭگە چىقىپ ،لەشكەرگاھىنى فىلىستىيلىكلەرگە قارىتىپ
ئورۇنالشتۇردى .فىلىستىيلىكلەر تاغنىڭ بۇ تەرىپىگە بارگاھىنى قۇردى .ئىسرائىلالر تاغنىڭ ئۇ تەرىپىگە
ئورۇنالشتى .ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىسىنى بىر تاغ جىلغىسى ئايرىپ تۇراتتى.
كىم ئالدىدا ھۇجۇم قىلىدۇ؟ كۈنلەر بىرىنىڭ كەينىدىن بىرى ئۆتمەكتە ئىدى .ھېچقايسىسىدا شەپە
يوق بولۇپ ،ھەر ئىككىال تەرەپ ئالدىدا جەڭ باشاليدىغاندەك ئەمەس ئىدى.
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بىر كۈنى ،بىر گىگانت ئادەم فىلىستىيلىكلەرنىڭ لەشكەرگاھىدىن چىقىپ كەلدى.

ئىسرائىلالر

بۇنى كۆرۈپ ،ھاڭ-تاڭ بولۇپ تۇرۇپال قالدى .ۋاي-ۋۇي ،نېمە دېگەن دەھشەتلىك ئادەم بۇ!

ئۇ

گىگانت ئادەمنىڭ ئېگىزلىكى ئۈچ مېتىردىن ئارتۇق كېلەتتى ،بېشىدا بولسا مىس دوبۇلغا ،ئۈستىگە
ساۋۇت كىيىۋالغانىدى .دوبۇلغا ۋ ە ساۋۇتلىرى قۇياش نۇرىدا ۋالىلداپ چاقناپ تۇراتتى .بىر قالقان
كۆتۈرۈۋالغان لەشكەر ئۇنىڭ ئالدىدا مېڭىپ كېلىۋاتاتتى .ئۇ قالقانمۇ ناھايىتى چوڭ ئىدى.
ئىسرائىلالر بۇ ئادەمنى كۆرگەندىن كېيىن بەكمۇ ئاالقزادە بولۇشتى .ئۇالر ئۇ گىگانت ئادەمنىڭ
ئۆزلىرىگە ھۇجۇم قىلغانلىقىنى كۆرۈپ ،قورقۇشۇپ ئارقىغا چېكىنىشتى .گىگانت ئادەم تاغ جىلغىسىنىڭ
ئوتتۇرىسىغا كېلىپ توختاپ ،ئىسرائىلالرغا قاراپ يۇقىرى ئاۋازدا ۋارقىرىدى .ئىسرائىلالر بۇنى ئاڭالپ
قورقۇپ تىترەپ كەتتى.
-

كىم مەن بىلەن جەڭ قىالاليدۇ؟ دېدى ئۇ ئىسرائىلالرغا قاراپ توۋالپ:

 نې مە ئۈچۈن بىزنىڭ ھەممە ئادەملىرىمىز جەڭگە قاتنىشىشى كېرەك؟ ئۇنداق بولسا زىيان بەكچوڭ بولمامدۇ؟ سىلەر ئاراڭالردىن ئەڭ كۈچلۈك ۋە باتۇر بىرەيلەننى تالالڭالر ،ئۇ مەن بىلەن جەڭ
قىلسۇن .ئەگەر ،ئۇ مەن بىلەن جەڭ قىلىپ ،مېنى ئۆلتۈرۈۋېتەلىسە ،بىز سىلەرنىڭ قولۇڭالر بواليلى.
ئەگەر ،مەن ئۇنى يېڭىۋالسام ،سىلەر بىزنىڭ قۇلىمىز بولۇڭالر .دەرھال بىرسىنى تالالڭالر! مەن بىر
فىلىستىيلىك ئەمەسمۇ؟ سىلەر بولساڭالر سائولنىڭ قۇللىرىغۇ؟ بىز ئېلىشايلى! مەن سىلەر ئىسرائىلالرنى
كۆزگە ئىلمايمەن .ـــ دېدى.
يولسىزلىق بىلەن ئېيتىلغان بۇ جە ڭ چاقىرىقىنى ئاڭلىغان سائول ۋە ئىسرائىلالر ھەممىسى
تەمتىرىشىپ ،بەك قورقۇپ كەتتى .كىم ،بۇ جەڭ چاقىرىقىنى قوبۇل قىالاليدۇ؟ كىم ،بۇ كىگانت ئادەم
بىلەن جەڭ قىالاليدۇ؟ ئۇالردىن ھېچكىم قارشى جەڭ ئېالن قىلىشقا پېتىنالمىدى! لېكىن ،ئىسرائىلالر
بۇنداق پاسسىپلىق بىلەن كۈتۈپ ئولتۇرۇۋەرسە بولمايدىغانلىقىنى ئېنىق بىلەتتى .ئەگەر بىرەيلەن
خەتەرگە تەۋەككۈل قىلىپ ئالدىغا چىقمىسا ،فىلىستىيلىكلەر ئۆزلىرىنى غەلىبە قىلدۇق دەپ قاراپ،
ھاكاۋۇرلۇق قىلىپ ئىسرائىلالرنى تېخىمۇ بوزەك قىلىدۇ ،ئەلۋەتتە.
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ئەمما ،ئەگەر ئۇالر جەڭ چاقىرىقىنى قوبۇل قىلىپ ،مەغلۇپ بولسا يەنە قانداق قىلىدۇ؟ بىچارە
ئىسرائىلالر! كىم ئىسرائىل ئۈچۈن جەڭگە چىقىدۇ؟ پادىشاھ قەيەردە؟ ئۇ پەرۋەردىگار تەرىپىدىن
مايالنغان ،ئىسرائىلالرنىڭ تۇنجى قەھرىمانى ئىدىغۇ! يوناتان قەيەردە؟ ئەجەبا ،ئۇمۇ قورقۇپ
كەتكەنمىدۇ؟ ياكى پادىشاھ ئۇنى جەڭگە چىققىلى قويمىغانمىدۇ؟ ئەجەبا ،بىرەرسى خۇداغا بولغان تولۇق
ئىشەنچ بىلەن ،بۇ جەڭ چاقىرىقىنى قوبۇل قىاللماسمۇ؟ ئەجەبا ،پەرۋەردىگارنىڭ روھى ئۆزى ئەھدە
تۈزگەن خەلق بىلەن بىللە ئەمەسمىدۇ؟
ئۇ فىلىستىيلىك ئىسرائىلالرنى ھاقارەتلەشكە باشلىدى:
-

مەن سىلەر ئىسرائ ىلالرنىڭ پۈتۈن قوشۇنىنى ،قوماندان ۋە لەشكەرلەرنىڭ ھەممىسىنى

مەسخىرە قىلىمەن .چوقۇم بىرەيلەن مەن بىلەن جەڭ قىلىشى كېرەك ،بۇ ئادەم زادى قەيەردە؟ ئەجەبا،
سىلەرنىڭ ئاراڭالردا قەھرىمان يوقمۇ؟
بۇ ھاقارەتلەرگە چىداپ تۇرۇش ئىنتايىن تەس ئىدى .ئۇ گىگانت ئادەم ھەر كۈنى ئەتىگەن ۋە كەچتە
ئىككى قېتىم تاغ جىلغىسىغا چۈشۈپ ،ئىسرائىلالرنى مۇشۇنىڭغا ئوخشاش سۆزلەر بىلەن ھاقارەت قىالتتى.
ھەر كۈنى ئەتىگەن ۋە كەچتە ئىككى قېتىم ،ئۇ يەنە قايتىپ بېرىپ ،بۇرغا چالغۇچى ۋە ئۆزلىرىنىڭ
لەشكەرلىرى بىلەن ۋارقىرىشىپ ،سەكرىشەتتى .ئۇ بارغانسېرى ،سەت تىلالر بىلەن ئىسرائىلالرنى
تىلالشقا باشلىدى ،تىلالش ۋاقتىمۇ ئۇزىراشقا باشلىدى .ئىسرائىلالر مەغلۇپ بولغۇچىالرغا ئوخشاپ
قالدى .ئۇالرنىڭ ئارىسىدىن بىرمۇ قەھرىمان چىقمىدى.
ئۇالر نومۇس ھېس قىلمىغانمىدۇ؟ ئەجەبا ،ئۇالر خۇدانىڭ تاللىغان خەلقى ئەمەسمىدۇ؟ بۇ تالالنغان
خەلقنىڭ پادىشاھى نېمە ئىش قىلىۋاتقاندۇ؟
گىگانت ئادەم غولىيات ،ئۇالرنى مانا مۇشۇنداق  22كۈن تىللىدى .ئىسرائىلالر جاسارىتىنى يوقاتتى.
چۈنكى ،ئۇالرنىڭ پادىشاھى ۋە خەلقى پەرۋەردىگاردىن يىراقالشقان ئىدى .ئەمما ،ئۇالردا راستتىنال ئۈمىد
قالمىدىمۇ؟ ھەل قىلىش ئۇسۇلى تېپىلماسمۇ؟ ياق ،ئاۋۋالقىدەكال ئۇالرنى قۇتۇلدۇرۇش ئۈمىدى بار،
پەقەتال بۇ ئۈمىد ئىسرائىلالردىن ئەمەس ،خۇدادىن كېلىدۇ .خۇدا ھەرگىزمۇ ئۆز خەلقىنى تاشلىمايدۇ.
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خۇدا ،فىلىستىيلىكلەرنىڭ ئۆز مەيلىچە ئىسرائىلالرنى ھاقارەتلىشىگە يول قويمايدۇ ،چۈنكى ،كىم
ئىسرائىلالرنى ھاقارەتلىگەن بولۇشىدىن قەتئىينەزەر ،ئۇ خۇدانى ھاقارەتلىگەن بولىدۇ .خۇدا چوقۇم
دۈشمەنلەر ئۈستىدىن غەلىبە قىلىپ ،ئۆز خەلقىنى قۇتقۇزىدۇ.

باتۇر داۋۇت
«ساموئىل - 1كىتاب» 22- 15：11

بىر كۈنى ،بىر ياش باال ئىسرائىلالرنىڭ لەشكەرگاھىغا كەلدى .ئۇ دادىسىنىڭ تاپشۇرۇقى بىلەن بۇ
يەرگە ئاكىلىرىنى كۆرگىلى كەلگەن ئىدى .ئۇ ئېلىپ كەلگەن نەرسە-كېرەكلەرنى يۈك-تاقالرنى
ساقلىغۇچىغا تاپشۇرۇپ قويۇپ ،ئاكىلىرىنى ئىزدىگەچ ،جەڭنىڭ قانداق بولۇۋاتقانلىقىنى كۆرگىلى
ماڭدى .ئۇ ئۆز خەلقىنى ئىنتايىن ياخشى كۆرەتتى ،شۇڭا ،ئۇ ئىسرائىلالرنىڭ غەلىبە قىلىشىنى ئۈمىد
قىالتتى.
تۇيۇقسىز ،ئۇ گىگانت ئادەم تاغدىن چۈشۈپ ئىسرائىلالرنى تىلالشقا باشلىدى .ئىسرائىل ئەسكەرلىرى
يەنە ئاالقزەدە بولۇپ كەتتى ،ئۇ ياش

يىگىت ھەيرانلىق بىلەن ،بۇ فىلىستىيلىككە قارىدى؛ بۇ

خۇدانىڭ دۈشمىنى نېمىدېگەن يىرگىنىشلىك! ئۇ خۇدانىڭ خەلقىنى ھاقارەتلەشكە پېتىنىۋاتىدۇ ،بۇنىڭ
ئۆزى خۇدانى ھاقارەتلىگەنلىك بولمامدۇ!
نېمە ئۈچۈن ئىسرائىلالر ،ئۇنىڭ ھاقارەتلىرىنى ئاڭالپ تۇرىدىغاندۇ؟ بىرەرسىمۇ جەڭ چاقىرىقىنى
قوبۇل قىاللمىغانمىدۇ؟
لەشكەرلەر ،بۇ ياشنىڭ كۆزلىرىنىڭ غەزەپكە تولغانلىقىنى  ،ئۇنىڭ باشقىالرغا ئوخشاش ئارقىغا
چېكىنمىگەنلىكىنى كۆردى .ئۇالر:
-

بۇ ئادەم ناھايىتى قورقۇنچلۇق ،شۇنداقمۇ؟ ئۇنىڭ ھاقارەتلىگىنىنى ئاڭالپ باققىن .ئۇ بىزنى

مۇشۇنداق ھاقارەتلىگىلى  22كۈندىن ئارتۇق بولدى .ئۇنى ئۆلتۈرگەنلەرگە پادىشاھ ئىنئام بېرىدۇ،
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لېكىن ،ھېچكىم جەڭ چاقىرىقىنى قوبۇل قىلىشقا پېتىنالمايۋاتىدۇ  -دېيىشتى.
-

ئىنئام بېرىدۇ ؟  -ياش باال ،ھەيران بولۇپ سورىدى:

-

خۇداغا ئىشەنمەيدىغان فىلىستىيلىك بىلەن جەڭ قىلغانغا ،ئىنئام بېرىشنىڭ زۆرۈرىيىتى

بارمۇ؟
-

شۇنداق ،پادىشاھ ھەقىقەتەن ئىنئام بېرىدۇ  -لەشكەرلەر ئۇنىڭغا:

-

ك ىم بۇ فىلىستىيلىكنى يېڭەلىسە ،مەلىكىنى خوتۇنلۇققا ئالىدۇ ،باج-ئالۋان تاپشۇرمايدۇ .ئۇ

ئادەم شان-شەرەپ ۋە بايلىققا ئىگە بولىدۇ  -دېيىشتى.
ھېلىقى ياش بۇ گەپلەرنى ئاڭالپ ،غەزەپتىن ئۆزىنى تۇتۇۋااللماي ،ئاچچىقى بىلەن:
-

بۇ خەتنىسىز فىلىستىيلىك ،خۇدانىڭ ئەھدىسىنى ھاقارەتلەۋاتىدۇ ،مەڭگۈلۈك خۇدانى

ھاقارەتلىدى!  -دېدى.
بۇ ياش باال نۇرغۇنلىغان ئادەملەرنىڭ دىققىتىنى تارتتى .ئۇالر ئۇنى قورشىۋېلىپ ئۇنىڭغا ،پادىشاھ
بېرىشنى ۋەدە قىلغان ئىنئامنىڭ ئاز ئەمەسلىكىنى ،مەلىكىنى خوتۇنلۇققا ئالىدىغانلىقىنى يەنە خان
ئوردىسىدا تۇرىدىغانلىقىنى ئېيتتى.
تۇيۇقسىز ،بىر ئادەم كىشىلەر توپىنى يېرىپ ئۆتۈپ ،بۇ ياشنىڭ ئالدىغا كەلدى .ئۇ ئادەم يىشاينىڭ
چوڭ ئوغلى ئېلىئاب ئىدى.
-

بۇ يەردە نېمە ئىش قىلىۋاتىسەن؟  -ئۇ ئاچچىقى بىلەن سورىدى:

-

سەن قويالرنى نەگە يۈتتۈرۈۋەتتىڭ؟ قويالر چۆلدە يالغۇز قاالمدۇ؟ سەن قوي باققىلى

بارماي ،بۇ يەرگە ئۇرۇشنى كۆرگىلى كەپسەن ،بۇ نېمىدېگەن قاراملىق!
داۋۇت ،مانا مۇشۇنداق بىر ياش ئىدى .ئۇ چوڭ ئاكىسىنىڭ گېپىنى ئەستايىدىل ئاڭالپ ،ئۇنىڭ
ئۆزىگە ھەسەت قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدى .داۋۇت:
-

مەن نېمىنى خاتا قىلدىم؟ ئەجەبا ،مەن گەپ قىلسام بولمامدىكەن؟ -دېدى ۋە بۇرۇلۇپ

لەشكەرلەر بىلەن داۋاملىق پاراڭالشتى .پاراڭالشقانسېرى ئۇنىڭ ئاچچىقى كەلدى.
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ئاخىرى ،بىر ئادەم پادىشاھنىڭ ئالدىغا بېرىپ:
-

بىر ياش باال بۇ يەرگە كەپتۇ ،ئۇ گىگانت ئادەمدىن قورقمايدىكەن  -دېدى.

-

ئۇنى بۇ يەرگە ئېلىپ كېلىڭالر!  -دېدى سائول.

داۋۇت ،پادىشاھنىڭ ئالدىدا ئۆزىگە بولغان تولۇق ئىشەنچ بىلەن تۇراتتى .داۋۇت:
-

كۆپچىلىك ئۇ فىلىستىيلىكتىن قورقمىسۇن ،سىزنىڭ چاكىرىڭىز بولغان مەن ئۇنىڭ بىلەن

جەڭ قىلىمەن!  -دېدى.
داۋۇت پەرۋەردىگارنىڭ چوقۇم ئۆزىگە غەلىبە ئاتا قىلىدىغانلىقىنى بىلەتتى .پەرۋەردىگار ئۇنى
ئاللىقاچان پادىشاھ قىلىپ مەسىھ قىلغان ئەمەسمۇ؟ سائول پەرۋەردىگارنىڭ كۈچ-قۇدرىتىنى ئۇنتۇغان
ئىدى .ئۇنىڭ كۆزلىرى پەقەت ،كۆز ئالدىدىكى كۈچلۈك دۈشمەن ۋە ھېچقانداق جەڭ مەشىقىنى باشتىن
كەچۈرۈپ باقمىغان ،پادىچى بالىنىال كۆردى .ئۇ داۋۇتنى تونۇدى ،ئانچە ئۇزۇن بولمىغان ۋاقىتنىڭ
ئالدىدا ،ئۇنىڭغا چىلتار چېلىپ بەرگەن ئوغۇل باال شۇ ئىدى .شۇنداق ،ئۇ چىلتارنى ناھايىتى ياخشى
چالىدۇ ،ئەمما ،ئۇ جەڭ قىلىشنى بىلەمدىغاندۇ؟ سائول:
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-

سەن بۇ فىلىستىيلىك بىلەن جەڭ قىلغىلى بارساڭ بولمايدۇ ،سەن پەقەت بىر كىچىك باال،

ئۇ بولسا كىچىكىدىن باشالپ ،جەڭ قىلىشقا تەربىيەلەنگەن بىر جەڭچى  -دېدى
ئەمما ،داۋۇت پەرۋەردىگارنىڭ ئۇ گىگانت ئادەمدىنمۇ كۈچلۈك ئىكەنلىكىنى بىلەتتى .ئۇ سائولغا،
ئۆزىنىڭ قوي پادىلىرىنى يېمەكچى بولغان شىر ۋە ئېيىقالرنى قانداق ئۆلتۈرگەنلىكىنى ئېيتىپ
بەردى.
-

پەرۋەردىگار مې نى شىر ۋە ئېيىقالرنىڭ قولىدىن قۇتقۇزدى ،ئۇ يەنە مېنى چوقۇم ،بۇ

فىلىستىيلىكنىڭ قولىدىن قۇتقۇزىدۇ.
شۇنىڭ بىلەن سائول:
-

بارغىن ،پەرۋەردىگار سەن بىلەن بىللە بولسۇن  -دېدى.

ئەمما ،سائول پەرۋەردىگار بىللە بولغان تەقدىردىمۇ ،يەنىال بىخەتەر بولمايدىغاندەك ھېس قىلدى.
ئۇ ،ئۆزىنىڭ دوبۇلغا ۋە ساۋۇتلىرىنى داۋۇتقا بەردى ،ھەمدە قىلىچىنى ساۋۇتقا مەھكەم ئېسىپ قويدى.
شۇڭا ئۇنىڭ قانداقال بولمىسۇن ،غەلىبە قىلىشقا نىسبەتەن ئازراق ئۈمىدى تۇغۇلدى.
داۋۇت بۇالرنى كىيىپ ،بىر قەدەم مېڭىپ سىناپ باقتى .ئۇ بۇنداق ئېغىر دوبۇلغا ۋە ساۋۇتقا
كۆنەلمىدى .شۇنىڭ بىلەن ئۇالرنى سېلىۋەتتى .ئۇنىڭ ئىشەنچىسى قەتئىي ئىدى .پەرۋەردىگارنىڭ
ئالدىدا ،گىگانت ئادەم ئۈستىدىن غەلىبە قىلىشىتا ،ئۇنىڭ بۇ نەرسىلەرنى كىيىشى ھاجەتسىز ئىدى.
ئەلۋەتتە ،داۋۇتمۇ قارام ئەمەس ،ئۇ ناھايىتى ئېھتىياتچانلىق بىلەن ئىش قىالتتى .ئۇ مېڭىپ ،ئېرىق
بويىغا كېلىپ بەش دانە سىلىق تاشنى ئىلغاپ ئېلىپ ،پادىچى خالتىسىنىڭ يانچۇقىغا سالدى ،تاش
ئاتىدىغان سالغۇسىنى قولىغا ئالدى .ئاندىن داۋۇت قولىغا ھاسىسىنى ئېلىپ ،جەڭ ۋەھىمىسىنىڭ ئىچىدە
قالغان ئىسرائىلالرنىڭ كۆز ئالدىدىال ،غولىيات بىلەن جەڭ قىلغىلى تاغدىن چۈشتى.
ئۇ فىلىستىيلىك گىگانت ئادەم بىرەيلەننىڭ چۈشكەنلىكىنى كۆرۈپ ،ئىنتايىن خۇشال بولۇپ كەتتى،
ئاخىرى بىرەيلەن تاغدىن چۈشۈپ ئۇنىڭ بىلەن كۈچ سىنىشىدىغان بولدى .چوقۇم غەلىبە قىلىدىغان
ئىشەنچ بىلەن غولىيات ۋە ئۇنىڭ ياراغ كۆتۈرگۈچىسى ،رەقىبىگە قاراپ ئالدىغا ماڭدى .ئەمما ئۇ داۋۇتقا
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يېقىنلىشىپ ئۇنى ئېنىق كۆرگەن ۋاقتىدا ،قەدىمىنى توختىتىپ ،يۇقىرى ئاۋازدا ساراڭالرچە كۈلۈپ
كەتتى.
ھەقىقەتەن بەك كۈلكىلىك! ئەجەبا ،ئۇ بىر قۇرالالنمىغان پادىچى بىر باال بىلەن جەڭ قىالمدۇ؟ بۇ
ئۇنىڭغا ھاقارەت قىلغانلىق بولمامدۇ؟ ئۇ ئەمدى تەلۋىلەرچە كۈلكىسىنى توختىتىپ ،ئىنتايىن
ئاچچىقالندى .ئۇ داۋۇتقا قاراپ ۋارقىراپ:

-

سەن ھاسا كۆتۈرۈپ ئالدىمغا كەپسەن! ئەجەبا ،سەن مېنى ئىت دەپ ئويالپ قالدىڭمۇ؟ مەن

سېنى قارغايمەن! يېقىنراق كەلگىن ،مەن سېنىڭ گۆشۈڭنى ئاسماندىكى ئۇچار-قاناتالرغا ۋە دالىدىكى
يىرتقۇچالرغا يەم قىلىپ بېرىمەن  -دېدى.
بۇ گەپلەرنى ئاڭالپ ،بارلىق ئىسرائىلالر قورقۇپ ،تىترەپ كەتتى .ئەمما ،داۋۇت قورقمىدى ،ئۇ
گىگانت ئادەمگە:
-

 -سەن قىلىچ ،نەيزە ۋە ئاتما نەيزىنى كۆتۈرۈپ ماڭا ھۇجۇم قىلغىلى كەلدىڭ ھەم بۇ

نەرسىلەر ئارقىلىق غەلىبە قىلىمەن دەپ قارايسەن .مەن ،سەن ھاقارەت قىلغان ئىسرائىلنىڭ
قوشۇنلىرىنىڭ خۇداسى بولغان پەرۋەردىگارنىڭ نامى بىلەن ئالدىڭغا ھۇجۇمغا چىقتىم .بۈگۈن
پەرۋەردىگار چوقۇم ،سېنى مېنىڭ قولۇمغا تاپشۇرىدۇ ،مەن چوقۇم سېنى ئۆلتۈرۈپ ،بېشىڭنى كېسىپ
ئالىمەن .مەن لەشكەرگاھدىكى فى لىستىيلىكلەرنىڭ جەسەتلىرىنىمۇ ،ئاسماندىكى ئۇچار-قاناتالرغا ۋە
دالىالردىكى يىرتقۇچالرغا يەم قىلىپ بېرىمەن .بۇنىڭ بىلەن پۈتكۈل جاھان ئىسرائىلدا بىر خۇدانىڭ بار
ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ ۋە پۈتكۈل خەلق ،پەرۋەردىگارنىڭ نۇسرەت ئاتا قىلىشىنىڭ قىلىچ ،نەيزە بىلەن
ئەمەس ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ .پەرۋەردىگار چوقۇم سىلەرنى بىزنىڭ قولىمىزغا تاپشۇرىدۇ  -دېدى.
بىردىنال ،بۇ فىلىستىيلىك گىگانت ئادەم ،بۇ قەھرىماننىڭ ئېيتقان سۆزلىرىنى ئاڭالپ ،داڭقېتىپ تۇرۇپال
قالدى ،ئەمما ئارقىدىنال ،ئۇ ئىنتايىن ئاچچىقلىنىپ ،ئالدىغا قاراپ داۋۇتقا جەڭ ئېالن قىلدى .داۋۇت
كەينىگە چېكىنمىدى ،ئۇمۇ ئالدىغا قاراپ يۈگۈرۈپ ،غولىياتقا جەڭ ئېالن قىلدى.
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ئۇ گىگانت ئادەم كۆزلىرىگە ئىشەنمەي قالدى .بۇ ياش ساراڭ بولۇپ قالدىمۇ-نېمە؟؟
ئەمما ،كۆزنى يۇمۇپ-ئاچقۇچە بولغان ئارىلىقتا ،داۋۇت قولىنى خالتىسىغا تىقىپ بىر تاشنى
چىقىرىپ ،سالغۇغا سالدى .كېيىن ،ئۇ فىلىستىيلىككە قاراپ يۈگۈرۈپ ،پۈتۈن كۈچىنى چىقىرىپ،
سالغۇدىكى تاشنى ئېتىپ چىقاردى.
تاش ھاۋا بوشلۇقىغا ئېتىلدى ،بارلىق ئىسرائىلالرنىڭ يۈرىكى ئاغزىغا تىقىلىپ قالدى .ۋوي ،ئەگەر
تاش تەگمەي قالسا ،..........ئەمما ئۇنداق بولمايدۇ ،داۋۇت بولسا پەرۋەردىگارنىڭ نامى ئۈچۈن جەڭ
قىلىۋاتىدۇ ،پەرۋەردىگارمۇ چوقۇم ئۇنىڭ ئۈچۈن جەڭ قىلىدۇ.
داۋۇت ئورنىدا توختىدى.
ئۇ فىلىتسىيلىكمۇ توختىدى .ئۇ ئالدىغا قاراپ مېڭىشنى ئويلىدى-يۇ ،ئەمما مېڭىشقا ئامالى بولمىدى.
ئۇ بىردەم پۇالڭالپ تۇرغاندىن كېيىن ،خۇددى قۇتقۇزۇشنى تەلەپ قىلغاندەك ،ئىككى بىلىكىنى
چىقاردى .ئۇ يەنە ئالدىغا بىر قەدەم مېڭىپ بولغاندىن كېيىن ،ئالدى-كەينىگە پوالڭلىغىنىچە« ،پوك»
قىلغان بىر ئاۋاز بىلەن يەرگە يىقىلدى .داۋۇت ئاتقان تاش ،ئۇنىڭ پېشانىسىگە تەگكەن ئىدى.
داۋۇتنىڭ ئىشەنچىسى ،ئۇنى ئۇياتقا قالدۇرمىدى .پەرۋەردىگار دۈشمەننى مەغلۇپ قىلدى.
ئىسرائىلالر يۇقىرى ئاۋازدا توۋالشتى .ئۇالر داۋۇتنىڭ گىگانت ئادەمنىڭ يېنىغا يۈگۈرۈپ بېرىپ،
فىلىستىيلىكنىڭ ئۈستىدە تۇرۇپ ،ئۇنىڭ قىلىچىنى قىنىدىن تارتىپ ئالغانلىقىنى كۆردى .ئاندىن،
داۋۇت ئىككى قولى بىلەن ئېغىر يا راغنى كۆتۈرۈپ ،بىر خەنجەر بىلەنال ،ئۇ فىلىستىيلىكنىڭ كاللىسىنى
كېسىۋالدى .ئۇ قورقۇنچلۇق دۈشمەن ئاخىرى ئۆلدى!
فىلىستىيلىكلەر يۈز بەرگەن ئىشالرنى كۆرۈپ ،ھەممىسى قورققىنىدىن ئارقىغا چېكىنىشتى .بۇ
راستمىدۇ؟ فىلىستىيلىكلەرنىڭ پالۋان جەڭچىسى راستتىنال ئۆلدىمۇ؟ راستتىنال ،دوبۇلغا ۋە ساۋۇت
كىيمىگەن بىر ياش باال ،ئۇنىڭ كاللىسىنى كېسىۋالدىمۇ؟ توغرا ،بۇالرنىڭ ھەممىسى راست! غەلىبىگە
ئېرىشكۈچى ،غولىياتنىڭ قانغا مىلەنگەن بېشىنى كۆتۈرگەن ھالدا ،ئۇ تەرەپتە تۇرىدۇ .فىلىستىيلىكلەر
ئۇشتۇمتۇت ئاالقزەدە بولۇپ ،ئۆزلىرىنى يوقاتقان ھالدا پاتىپاراق بولۇپ قاچتى.
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شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ،ئىسرائىلالر خۇشاللىقىدىن توۋلىشىپ سەكرىشىپ كەتتى! ئۇالر
ئۆزلىرىنىڭ كۆزلىرىگە ئىشەنمەي قالدى ،ئۇالر ،داۋۇتنىڭ قولىدا گىگانت ئادەمنىڭ كاللىسىنى
كۆتۈرگىنىچە تاغقا قاراپ چىقىۋاتقانلىقىنى كۆردى .ئۇالرنىڭ ئەڭ چوڭ دۈشمىنى ئۆلدى! داۋۇت ئۇالرنى
قۇتقۇزدى! ئۇالر خۇددى قانات چىققاندەك ،فىلىستىيلىكلەرنى تاكى ئۇالرنىڭ شەھىرىگىچە قوغالپ
ماڭدى ،ھەمدە نۇرغۇنلىغان فىلىستىيلىكلەرنى ئۆلتۈردى.
شۇنداق قىلىپ ،داۋۇت ھەممىگە تونۇلغان قۇتقۇزغۇچى بولۇپ قالدى .شۇڭالشقا ،داۋۇت ئۇلۇغ
قۇتقۇزغۇچى رەبكە ئوخشايدۇ ،رەببىبىز كەلگۈسىدە كېلىپ ،ئۆز خەلقىنى بارلىق دۈشمەنلىرىدىن
قۇتقۇزىدۇ.

382

مۇقەددەس كىتابتىن ھېكايە

داۋۇتنىڭ سائولغا خىزمەت قىلىشى
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گەرچە داۋۇت غەلىبىگە ئېرىشكەن بولسىمۇ ،ئەمما سائولغا نىسبەتەن ئېيتقاندا ،ئۇنىڭ كۈنلىرى
ئازابلىق ئۆتۈۋاتاتتى .ئۇ قىاللمىغان ئىشنى ،بۇ پادىچى ياش قىلغان ئىدى .سائولنىڭ بۇنداق قىلىشقىمۇ
قۇربى يەتمەيتتى .چۈنكى ،ئۇ پەرۋەردىگارنى ئۇنتۇغان بولۇپ ،پەقەت كۆز بىلەن كۆرگىلى بولىدىغان
نەرسىلەرگىال تايانغانىدى .ئىسرائىل خەلقىنى ئۇ ئەمەس ،داۋۇت قۇتقۇزغان ئىدى .سائول ،داۋۇتنىڭ
پەرۋەردىگارغا تايانغانلىقى ئۈچۈن ،كۈچ-قۇدرەت ۋە جاسارەتكە ئىگە بولۇپ ،غەلىبە قىلغانلىقىنى
چۈشەنمىدى .ئۇ ئەكسىچە داۋۇتنىڭ دادىسى ياكى ئەجدادلىرى چوقۇم پەلۋانالردىن بولسا كېرەك،
ئۇنداق بولمىسا بۇ پادىچى بالىنىڭ مۇنداق قىاللىشى مۇمكىن ئەمەس – دەپ قارىدى.
سائول قوشۇنىنىڭ سەردارى بولغان ئابنەردىن:
-

بۇ ياش كىمنىڭ ئوغلىكەن؟ -دەپ سورىدى.

ئابنەر داۋۇتنى پادىشاھنىڭ ئالدىغا ئېلىپ باردى ،سائول داۋۇتتىن:
-

سەن كىمنىڭ ئوغلى؟ سەن ئاالھىدە بىر ئائىلىنىڭ بالىسىمۇ؟ -دەپ سورىدى.

داۋۇت پادىشاھقا ،ئۆزىنىڭ بەيتلەھەم دە ئولتۇرۇشلۇق يىشاينىڭ ئوغلى ئىكەنلىكىنى ،نامى بار
ئائىلىدىن ئەمەسلىكىنى ،ئەمما ئۆزىنىڭ گىگانت ئادەمنى يېڭەلىشىنىڭ پەرۋەردىگارغا بولغان مۇستەھكەم
ئىشەنچىسىدىن بولغانلىقىنى ئېيتتى .ئۇ يەنە پەرۋەردىگارنىڭ نامى ۋە شان-شەرىپى ئۈچۈن جەڭ
قىلغانلىقىنى دېدى.
سائو ل بۇالرنى چۈشەندىمۇ؟ ئۇ چوقۇم ئىنتايىن خىجىللىق ھېس قىلدى! ئۇنىڭدا كەمچىل بولغىنى،
داۋۇتتا بار بولغان پەرۋەردىگارنىڭ نامىغا بولغان ئىشەنچ ۋە سەمىمىي مۇھەببەت ئىدى .شۇڭالشقا ،ئۇ
شۇنچە ئۇزۇندىن بېرى توخۇ يۈرەكلىك بىلەن ياشاپ كېلىۋاتاتتى .شۇڭا ،ئۇ پەرۋەردىگار تاپشۇرغان
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بۇرچنى ئادا قىاللمىغان ئىدى .يەنە شۇنداق دېيىشكە بولىدۇكى ،ئۇ ئۇلۇغ بولغان قۇتقۇزغۇچى رەبكە
ۋەكىللىك قىاللمايتتى..
ئەمما ،سائول ھېچبولمىغاندا بىر ئىشنى چۈشەندى .ئۇ بولسىمۇ ،سائول ئەمدى داۋۇتتىن ئايرىلسا
بولمايتتى .داۋۇتقا ئوخشاش بۇنداق قەھرىماننى يېنىدا ئېلىپ قالسا ،چوقۇم ئۆزىگە چوڭ ياردىمى
بولىدۇ ،ئەلۋەتتە .شۇنىڭ بىلەن ،سائول داۋۇتنى بىر قوشۇنغا يېتەكچى قىلدى.

يوناتان
«ساموئىل - 1كىتاب» 2- 1 :11

يوناتانغا نىسبەتەن ئېيتقاندا ،بۇ ئادەتتىكى ۋاقىتقا ئوخشىمايدىغان كۈن بولدى .يوناتان
پەرۋەردىگارنى ھۆرمەتلەيدىغان ،جەسۇر شاھزادە ئىدى .ئۇ فىلىستىيلىك گىگانت ئادەمنىڭ  22كۈن
قىلغان ھاقارەتلىرىنى ئاڭالپ ،ناھايىتى ئازابالنغان ئىدى .ئىسرائىلالرنىڭ ھاقارەتكە ئۇچرىغانلىقى ۋە
باشقىالرنىڭ خۇداغا قىلغان ھۆرمەتسىزلىكىنى كۆرۈپ ،ئۇنىڭ كۆڭلى ئىنتايىن يېرىم بولغان ئىدى.
يوناتان ئۆز خەلقىنى قىزغىن سۆيەتتى ھەم پەرۋەردىگارنىمۇ سۆيەتتى .ئەمما ،ئۇنىڭ دادىسى دۆلەتنىڭ
پادىشاھى تۇرۇپ ،فىلىستىيلىكلەرنىڭ ئىسرائىلالرغا قىلغان ھاقارەت ۋە مەسخىرىلىرىنى كۆرۈپ تۇرۇپ،
خۇداغا تايانماي ،ئۆزىنى ئاجىز چاغلىدى .ھەمدە ئۇنىڭ گىگانت ئادەمنىڭ ئاغزىنى يۇيدۇرىدىغانغا
ئازراقمۇ ئىشەنچى ۋە جاسارىتى يوق ئىدى .بۇالرنىڭ ھەممىسى يۇناتاننى قاتتىق بىئارام قىلغان ئىدى.
يوناتان دادىسىنىڭ ئىشلىرىنىڭ ئوڭۇشلۇق بولمايۋاتقانلىقىنى ،خان ئوردىسى ۋە خەلقنىڭ
ئەھۋالىنىڭ ياخشى ئەمەسلىكىنى بىلەتتى .ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ ئۇالرنى قۇتقۇزۇشىنى تىلەيتتى .ئېھتىمال،
ئۇ شاھزادىلىك تاجىنى تاقاپ ،دۈشمەنلەرنى مەغلۇپ قىلغاندىكى شان-شەرەپكە ئىگە بولۇشنى ئۈمىد
قىلغان بولۇشى مۇمكىن .چۈنكى ،ئۇمۇ بىر قەھرىمان –دە!
ئەمما ،دادىسىنىڭ ئىشەنمەسلىكى ۋە خان ئوردىسىدىكى مالىمانچىلىقالر ،ئۇنىڭ كۈچىنى
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ئاجىزالشتۇرۇۋەتكەن بولۇپ ،ئۇنىڭدا كۈچ-قۇدرەت قالمىغان ئىدى .بۇالرنىڭ ھەممىسى ئۇنى ئىنتايىن
ئازاباليتتى.
ئەجەبا ،ئىسرائىلالردا ئۈمىد قالمىغانمىدۇ؟ ئەجەبا ،پەرۋەردىگار ئۆز خەلقىدىن ئايرىلىپ
كەتكەنمىدۇ؟
كېيىن ،داۋۇت ئوتتۇرىغا چىقىپ غەلىبىگە ئېرىشتى .ئۇ گىگانت ئادەم يەرگە يىقىلغاندا ،يوناتانمۇ
خەلق بىلەن بىللە خوشاللىقتىن توۋالپ كەتتى .پەرۋەردىگار يەنىال ئىشەنچىلىكتۇر! ئۇ ئۆز خەلقىدىن ۋاز
كەچكىنى يوق! ئەمما ،پەرۋەردىگار خەلقنى قۇتقۇزۇش شان-شەرىپىنى يوناتان ۋە ئۇنىڭ دادىسى
سائولغا بەرمەي ،بۇ ياش يىگىتكە بەرگەن ئىدى.
داۋۇتنىڭ پادىشاھقا ئېيتقان سۆزلىرىنى ئاڭالپ ،يوناتان ئىنتايىن خۇشال بولدى .بۇ گەپلەر ،ئۇ ھەر
كۈنى ئوردىدا ئاڭاليدىغان گەپلەرگە ئوخشىمايتتى! داۋۇتنىڭ سۆزلىرى كۈچلۈك ئىشەنچكە تولۇپ
تۇراتتى .ئۇ ھەقىقىي قەھرىمان ئىدى .چۈنكى ،ئۇ ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسىغا تايانغان .يوناتاننىڭ
يارىالنغان روھىغا نىسبەتەن ،داۋۇتنىڭ سۆزلىرى خۇددى شىپالىق دورىغا ئوخشاش بولدى .چۈنكى
داۋۇت ،پەرۋەردىگارنىڭ ئىسرائىلالر بىلەن تۈزگەن ئەھدىسىنى تۇتۇپ كەلگەنىدى .يوناتان چوڭ
تەسەللىي تاپتى! ئىسرائىلالر ۋە ئۇالرنىڭ پادىشاھى ئوخشاشال ساداقەتسىز ۋە ئىشەنچسىز بولسىمۇ ،لېكىن
پەرۋەردىگار ئىشەنچلىك .ئۇ ئۆزىنىڭ ئۇالر بىلەن تۈزگەن ئەھدىسىنى ئۇنتۇپ قالغىنى يوق.
يوناتان داۋۇتنى كۆرۈپ ئىنتايىن تەسىرلەندى .داۋۇتنىڭ چىرايى نەقەدەر ئالىيجاناب،
يۈرۈش-تۇرۇشى نەقەدەر سالماق -ھە! ئۇنىڭ بىر جۈپ كۆزىدىن ئىشەنچ چاقناپ تۇراتتى! بۇ يىگىت
دەل دادىسىغا چىلتار چېلىپ بېرىپ ،ئۇنىڭغا تەسەللىي ۋە خۇشاللىق ئېلىپ كەلگەن باال شۇ ئىدى.
ھېچقانداق بىر ئادەم ،ئۇنىڭ دادىسىنى داۋۇت ھۆرمەتلىگەندەك ھۆرمەتلىگەن ئەمەس .گەرچە يوناتان
ئېسىلزادە شاھزادە بولسىمۇ ،ئەمما ئۇ داۋۇتقا ھەسەت قىلمىدى .چۈنكى ئۇ داۋۇتنىڭ ئۆزىدىن ئۇلۇغ
ئىكەنلىكىنى كۆردى .داۋۇت پەقەتال ساددا بىر پادىچى بولۇپال قالماستىن ،ئۇ يەنە خۇدا تەرىپىدىن
مەسىھ قىلىنغان ئىسرائىلالرنىڭ قەھرىمانى .داۋۇت يوناتاننىڭ ئىشەنچىسىنى ھەسسىلەپ ئاشۇردى.
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يوناتان داۋۇت بىلەن دوست بولۇشنى ئويلىدى .ئۆزىنىڭ داۋۇتقا بولغان ھۆرمىتىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن،
يوناتان داۋۇت بىلەن ئەھدە تۈزدى .ھەم ئۆزىنىڭ تونى ،جەڭ كىيىمى ،ھەتتا ئۆزىنىڭ قىلىچى ،ئوقيا
ۋە كەمىرىنى داۋۇتقا سوۋغا قىلدى .يوناتان ھەم ئۆزىنىڭ كۆڭلىدىكىنى بىلدۈردى:
-

مەن ھەم مەندە بار بولغان ھەممە نەرسە ساڭا تەۋە بولسۇن ،چۈنكى ،سەن بولساڭ خۇدا

ئەۋەتكەن قۇتقۇزغۇچى.
بىز ئەيسا مەسىھنى ئۆزىمىزنىڭ قۇتقۇزغۇچى رەببى – دەپ تونۇغان ۋاقتىمىزدا ،بىزمۇ ئۆزىمىزنى ۋە
ئۆزىمىزدىكى بارلىق نەرسىلەرنى ئۇنىڭغا تاپشۇرىمىز ،خۇددى ،يوناتاننىڭ داۋۇتقا قىلغىنىغا ئوخشاش.

سائولنىڭ داۋۇتنى قوغالپ ئۆلتۈرمەكچى بولۇشى
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مانا ئەمدىلىكتە داۋۇتنىڭ تۇرمۇشى ئۆزگەردى .ئۇ باشقىالرنىڭ نەزىرى چۈشمەيدىغان ئاددىي بىر
پادىچى بالىدىن داڭلىق كىشىگە ئايالندى .ئۇ شاھزادىنىڭ دوستى ،يەنە سائولنىڭ يېقىن ئەمەلدارى ۋە
پۇقراالرنىڭ ياخشى كۆرىدىغان ئادىمى بولۇپ قالدى .ئايالالر:
-

سائول ئۆلتۈرەر مىڭالپ ،داۋۇت ئۆلتۈرەر ئون مىڭالپ!  -دەپ ،ناخشا ئوقۇشتى.

سائول بۇنىڭدىن خىجىللىق ھېس قىلماي ،ئەكسىچە داۋۇتقا ئۆچمەنلىك قىلدى .ئۇالر ئون مىڭالپنى
داۋۇتقا ،مىڭالپنى بولسا سائولغا ھېسابلىدى .ئۇ داۋۇتقا ئۆچمەنلىك قىلىشقا باشلىدى ،شۇنىڭ بىلەن
بىللە يەنە ئۇنىڭدىن قورقۇپمۇ قالدى .ناھايىتى ئېنىقكى ،پەرۋەردىگار داۋۇت بىلەن بىللە .پەرۋەردىگار
ئىلگىرى ساموئىل ئارقىلىق سائولغا ،پادىشاھلىقىنى ئۇنىڭدىن تارتىۋالىدىغانلىقىنى دېگەن ئىدى.
ئەجەبا ،بۇ پادىشاھلىقنى داۋۇتقا بېرەمدىغاندۇ؟ ئۇنداق بولسا بولمايدۇ! ئۇ ئامال تېپىپ بۇ ئىشنىڭ يۈز
بېرىشىنى توسۇشنى ئويلىدى.
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ئەگەر سائول خۇدانىڭ ئىرادىسىگە بويسۇنۇپ ،پەرۋەردىگارنىڭ ھەمىشە ئادىل ۋە ھەققانىي ئىش
قىلىدىغانلىقىنى ئېتىراپ قىلغان بولسا ،پادىشاھلىق ئورنىدىن ئايرىلىپ قالغان تەقدىردىمۇ ،قەلبىدە
تىنچلىق بولغان بوالتتى .ئەمما ،سائول توۋا قىلمىدى .ئۇ جاھىللىق بىلەن خۇدانىڭ ئىرادىسىگە قارشى
تۇردى .ئۇنىڭ قەلبىنى قاراڭغۇلۇق قاپلىۋالدى .شەيتان ئۇنىڭ ئىگىسىگە ئايلىنىپ ،ئۇنىڭ قەلبىگە
داۋۇتقا بولغان ئۆچمەنلىكنى سالدى.
بىر كۈنى داۋۇت ،سائول ئۈچۈن ساز چېلىپ بېرىۋاتاتتى .تۇيۇقسىز ،سائول قولىدىكى نەيزىنى
داۋۇتقا قارىتىپ ئاتتى ،ئەمما نەيزە داۋۇتقا تەگمىدى .سائول يەنە بىر قېتىم ئاتتى ،داۋۇت دەرھال ئۆزىنى
چەتكە ئېلىپ ،ئۆزىنىڭ ھاياتىنى ساقالپ قالدى.
سائولنىڭ داۋۇتنى ئۆلتۈرۈش سۇيىقەستى ئەمەلگە ئاشمىدى .ئۇنىڭ قورقۇنچى بارغانسېرى
كۈچەيدى .ئەڭ ياخشىسى يەنىال ئۇنى ئۇچۇق قوغالپ چىقارغاندا ،ھەر كۈنى ئۇنى كۆرۈپ ئولتۇرمايدۇ.
شۇنىڭ بىلەن سائول داۋۇتنى ئۆزىنىڭ يېنىدىن ئايرىپ ،ئۇنى مىڭ بېشى قىلىپ قويدى .مۇشۇنداق
بولغاندا ،ئۇ ئېھتىمال جەڭ مەيدانىدا ئۆلۈشى مۇمكىن.
ئەمما ،داۋۇت جەڭدە ئۆلمىدى .ئۇنىڭ قىلغان ھەر بىر ئىشى ئىنتايىن ئوڭۇشلۇق بولدى ،چۈنكى،
پەرۋەردىگار ئۇنىڭ بىلەن بىللە ئىدى .خەلقنىڭ داۋۇتقا بولغان مېھىر-مۇھەببىتى بارغانسېرى
كۈچەيدى .ئۇالر داۋۇتنى ئۆزلىرىنىڭ قەھرىمانى دەپ قارايتتى.
سائول بارغانسېرى قورقۇشقا باشلىدى .ئەجەبا ،بۇ ياشنى بىر تەرەپ قىلىشنىڭ ئامالى يوقمىدۇ؟
سائول يەنە ،داۋۇتقا قىزىنى خوتۇنلۇققا بېرىش ۋەدىسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشى كېرەك .سائولنىڭ
ئىككىنچى قىزى مىقال داۋۇتنى ياخشى كۆرەتتى ،داۋۇتمۇ ئۇنى ياخشى كۆرەتتى .ئەمما ،پادىشاھنىڭ
كۈ يئوغلى بولۇشتىن داۋۇت ئازراق قورقتى ،چۈنكى ،ئۇ بىر تۆۋەن تەبىقىدىكى ئائىلىدىن ئىدى .ھازىر
سائول پۇرسەت تاپتى.
سائول چاكىرىغا تاپىالپ مۇنداق دېدى:
 -داۋۇتقا ئېيتىپ قوي ،ماڭا تويلۇقنىڭ كېرىكى يوق ،ئەگەر ،ئۇ ماڭا ئۆزىنىڭ يۈز فىلىستىيلىكنى
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ئۆلتۈرەلەيدىغانلىقىنى ئىسپاتالپ بېرەلىسە ،مىقالنى خوتۇنلۇققا ئالسا بولىدۇ .مۇشۇنداق بولغاندا ،ئۇ
مېنىڭ دۈشمەنلىرىمدىن ئۆچ ئالغان بولىدۇ.
ھە! ئۇ يالغان ،بۇ سائولنىڭ ھەقىقىي غەرىزى ئەمەس .ئۇنىڭ ئۈمىد قىلىدىغىنى داۋۇتنىڭ
دۈشمەننىڭ قولىدا ئۆلۈشى ئىدى.
داۋۇت مىقالنى ئەمرىگە ئېلىشنى خالىغاچقا ،بۇ شەرتنى قوبۇل قىلدى .ۋاقىت تېخى توشمايال،
داۋۇت ۋە ئۇنىڭ ئادەملىرى ئالغا قاراپ ئىلگىرىلەپ ،يۈز ئەمەس ،ئىككى يۈز فىلىستىيلىكنى ئۆلتۈردى.
شۇنىڭ بىلەن ،سائول قىزىنى داۋۇتقا بېرىشقا مەجبۇر بولدى .مىقال ئىنتايىن خۇشال بولدى .ئەمما
سائول خۇشال بولمىدى .سائول داۋۇتنىڭ قىلغان ھەربىر ئىشىدا پەرۋەردىگارنىڭ ئۇنىڭغا بەخت ئاتا
قىلغانلىقىنى كۆرۈپ ،داۋۇتتىن تېخىمۇ قورقتى.
سائول داۋۇتنى چوقۇم بىر تەرەپ قىلىۋېتىشنى قارار قىلدى .ھەتتا ،ئۆزىنىڭ بۇ ئويىنى يوشۇرۇپ
ئولتۇرمىدى .سائول ،يوناتان ۋە ئەمەلدارلىرىغا ،داۋۇتنىڭ خەتەرلىك ئادەم ئىكەنلىكىنى ،ئۇنى چوقۇم
ئۆلتۈرۈش كېرەكلىكىنى ئېيتتى.
ئەمما ،يوناتان داۋۇتنى ئىنتايىن ياخشى كۆرەتتى ،ئۇ ئورنىدىن تۇرۇپ ،داۋۇت ئۈچۈن گەپ قىلدى.
يوناتان داۋۇتنىڭ ئىلگىرى ھاياتىنىڭ خەۋپكە ئۇچرىشىغا قارىماي ،غولىيات بىلەن جەڭ قىلغانلىقى،
ھەمدە خۇدانىڭ داۋۇتنى ئىسرائىلالرنى قۇتقۇزۇش

ئۈچۈن

ئىشلىتىدىغانلىقى ،ئىسرائىلالرنى

فىلىستىيلىكلەرنىڭ قولىدىن قۇتقۇزۇدىغانلىقىنى ئېيتىپ ،سائولغا ئەسكەرتىش بەردى .يوناتان:
-

نېمە ئۈچۈن داۋۇتنى ئۆلتۈرۈش كېرەك؟ ئۇنى ئۆلتۈرگۈدەك ،ئۇ زادى نېمە ئىشنى خاتا

قىلىپتۇ؟ ئۇ پۈتۈنلەي گۇناھسىز ،داۋۇتنى ئۆلتۈرۈش چوڭ بىر گۇناھ  -دېدى.
سائول يوناتاننىڭ دېگەنلىرىنى ئاڭالپ ،كۆڭلى يۇمشىدى .كېيىن ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ نامى بىلەن
داۋۇتنى ئۆلتۈرمەسلىك توغرىسىدا قەسەم قىلدى.
سائول راستتىنال توۋا قىلدىمۇ؟
ياق ،ئۇنىڭدىكى بۇ ئۆزگىرىش ئۇزۇنغا بارمىدى .ئۇزۇن ئۆتمەي ،داۋۇت يەنە فىلىستىيلىكلەر بىلەن
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بولغان جەڭلەردە ،كۆپ قېتىم غەلىبىگە ئېرىشتى ،سائولنىڭ غەزىپى يەنە قوزغالدى.
داۋۇت چىلتار چېلىپ ،سائولدىكى يامان روھالرنى قوغلىماقچى بولدى ،ئەمما سائول ئۇنىمىدى .ئۇ
پۇرسەت كۈتۈپ تۇرۇپ ،داۋۇتنى تامغا نەيزە بىلەن مىخالپ ئۆلتۈرمەكچى بولدى.
تۇيۇقسىز ،ئۇ داۋۇتنى كۆرمىدى ،دەپ قاراپ ،نەيزىنى ئادەم ھەيران قالغىدەك كۈچ ۋە سۈرئەت
بىلەن داۋۇتقا قارىتىپ ئاتتى .ئەمما ،داۋۇت چاققانلىق بىلەن ئۆزىنى چەتكە ئالدى ،نەيزە تامغا قادىلىپ
قالدى.
ئەگەر نەيزە داۋۇتقا سانجىلغان بولسا ،ئۇ چوقۇم ئۆلگەن بوالتتى!
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داۋۇتنىڭ سائولدىن قېچىشى
«ساموئىل - 1كىتاب» 52- 11：19

ئىككىنچى قېتىملىق مەغلۇبىيەت ئارقىلىقمۇ ،سائول يەنە ئۆزىنىڭ خاتالىقى ئۈستىدە ئويالنمىدى.
ئەكسىچە ،ئۇ بارغانسېرى ئاچچىقالندى ،ھەمدە داۋۇتنى قەستلەپ ئۆلتۈرۈش پىالنىنى داۋاملىق تۈزدى.
ئۇ كۈنى ئاخشىمى ،سائول ئادەم ئەۋەتىپ ،داۋۇتنىڭ ئۆيىنى ئوغرىلىقچە كۆزىتىپ ،ئىككىنچى كۈنى
ئەتىگەندە ،داۋۇتنى ئۆلتۈرمەكچى بولدى.
ئەمما ،مىقال بۇ سۇيىقەستنى تويۇپ قېلىپ ،بۇنى داۋۇتقا ئېيتىپ قويدى .مىقال داۋۇتنىڭ ئارغامچا
بىلەن دېرىزىدىن ئارتىلىپ چۈشۈپ ،قېچىپ كېتىشىگە ياردەم بەردى .ئۇ بىر بۇتنى داۋۇتنىڭ كارىۋىتىغا
قويۇپ قويدى ،ھەمدە بۇتنىڭ بېشىغا ئۆچكە يۇڭىدىن قىلىنغان ياستۇق قويۇپ ،ئۈستىگە كىيىم يېپىپ
قويدى .لەشكەرلەر داۋۇتنى تۇتقىلى كەلگەندە ،مىقال:
-

ئۇ ئاغرىپ قالدى ،شۇڭا بارالمايدۇ -دېدى.

لەشكە رلەر بۇ ئىشنى سائول پادىشاھقا دېدى .ئەمما سائول پادىشاھ بولدى قىلمىدى .ئۇ:
-

كارىۋات بىلەن بىللە كۆتۈرۈپ كېلىڭالر ،ئۇنى چوقۇم ئۆلتۈرىمەن -دېدى.

لەشكەرلەر مىقالنىڭ يېنىغا بېرىپ ،ئۇنىڭغا داۋۇت كېسەل بولسا ،چوقۇم ئۇنى كارىۋىتى بىلەن
قوشۇپ ئېلىپ ماڭىدىغانلىقىنى ئېيتتى .مىقال:
-

ئۇنداق بولسا ،سىلەر ئۇنى ئېلىپ مېڭىڭالر  -دېدى.

مىقالنىڭ يالغان سۆزلىگەنلىكى بايقالغاندىن كېيىن ،سائول ئادەم ئەۋەتىپ مىقالنى چاقىرتىپ ،زادى
نېمە بولغانلىقىنى سورىدى.
مىقال

ئۆزىنىڭ

داۋۇتقا

مەجبۇرى

ياردەم

بەرگەنلىكى،

بولمىسا

داۋۇتنىڭ

ئۇنى

ئۆلتۈرۈۋېتىدىغانلىقىنى ئېيتتى.
ئەمما ،سائولنىڭ كۆڭلىگە ناھايىتى ئېنىق ،ئۇنىڭ قىزىمۇ يوناتانغا ئوخشاش ،ئاللىقاچان داۋۇت
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تەرەپتە تۇرۇشنى تاللىۋالغان .بۇنىڭدىن سائول ئىنتايىن ئازابالندى ،ئەمما ،ئۇ يەنىال ئاۋالقىدەك ئۆزىنىڭ
خاتالىقىنى ئېتىراپ قىلمىدى .ئەكسىچە ،ئۇ داۋۇتنى قوغالپ ئۆلتۈرمەكچى بولدى.
داۋۇت ساموئىلنىڭ قېشىغا قېچىپ باردى .سائول يەنە ئادەم ئەۋەتىپ ،ئۇ يەردە داۋۇتنى تۇتماقچى
بولدى .لېكىن ،پەرۋەردىگار ئاجايىپ بىر ئۇسۇل ئارقىلىق داۋۇتنى قۇتقۇزدى .ئۇ سائولنىڭ قولىغا
چۈشۈپ قالمىدى.

داۋۇت بىلەن يوناتان
«ساموئىل - 1كىتاب» - 52باب

داۋۇت سائولنىڭ ئۆزىنى راستتىنال ئۆلتۈرمەكچى بولغىنىنى ھېس قىلدى .ئەمما ،زادى نېمە ئۈچۈن؟
ئۇ نېمىنى خاتا قىلغاندۇ؟
داۋۇت يوناتانغا قەلبىنى كەڭ ئېچىپ ،قورسىقىدىكىنىڭ ھەممىسىنى ئۇنىڭغا ئېيتتى .ئەمما ،يوناتان
ئىشنىڭ بۇنچىۋاال ئېغىرلىقىغا ئىشەنمىدى .ئۇنىڭ ئاتىسى بىردەم خۇشال بولىدۇ ،بىردەم ئاچچىقلىنىدۇ،
دائىم ئۆزىنىڭ نېمە قىلىۋاتقانلىقىنى بىلمەيدۇ .يوناتان داۋۇتقا ،ئاتىسى ئەگەر داۋۇتنى ئۆلتۈرمەكچى
بولسا ،چوقۇم ئالدى بىلەن ئۆزىگە دەيدىغانلىقىنى ئېيتتى.
ئەمما ،داۋۇت:
-

سېنىڭ ئاتاڭ ساڭا ھەرگىز دېمەيدۇ ،چۈنكى ئۇ ،سېنىڭ مەن تەرەپتە تۇرىدىغانلىقىڭنى

بىلىدۇ .مەن پەرۋەردىگارنىڭ مەڭگۈلۈكلىگى بىلەن ئالدىڭدا قەسەم قىلىمەنكى ،ماڭا ئۆلۈمنىڭ ئارىلىقى
بىر قەدەمال قالدى -،دېدى.
يوناتان ئازابالنغان ھالدا ،داۋۇتقا:
-

ماڭا ئېيتىپ بەرگىن ،مەن نېمە قىلىشىم كېرەك؟ -دېدى.

داۋۇت ئۇنىڭغا:
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 ئەتە يېڭى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنى ،مېنىڭ پادىشاھ بىلەن ھەمداستىخان بولىدىغان كۈنۈم .لېكىن،مەن بارمايمەن ،مەن دالىدا يوشۇرۇنۇپ تۇراي .ئەگەر پادىشاھ مېنىڭ نەدىلىكىمنى سورىسا ،سەن
ئۇنىڭغا مېنى بەيتلەھەمگە بىر يىللىق قۇربانلىقنى ئۆتكۈزگىلى كەتتى ،دېگىن .ئەگەر پادىشاھ ياخشى
بوپتۇ ،دېسە ،مەن تىنچ -ئامان بولىمەن .ئەگەر ئۇ ئاچچىقالنسا ،ئۇنى ماڭا زىيانكەشلىك قىلماقچى،
دەپ بىلەيلى .ئەگەر مەن راستتىنال گۇناھ سادىر قىلغان بولسام ،مېنى ئۆزۈڭال ئۆلتۈرىۋەتكىن ،ئاتاڭغا
تاپشۇرۇشنىڭ نېمە ھاجىتى  -دېدى.
يوناتان ئازابالنغان ھالدا:
-

مەن قانداقسىگە سېنى ئۆلتۈرەي؟ مەيلى قانداق بولۇشىدىن قەتئىينەزەر ،ئەگەر ئاتام سېنى

ئۆلتۈرۈشنى قارار قىلسا ،مەن ساڭا دەيمەن  -دېدى.
-

بولىدۇ ،ئەمما ،مەن بۇنى قانداق بىلەلەيمەن؟

يوناتان ئۆزىنىڭ پىكرىنى دېدى:
-

بىز دالىدا كۆرۈشەيلى ،ئۇ يەردە ھېچكىم بىزنىڭ گېپىمىزنى ئاڭلىمايدۇ.

يوناتان داۋۇتقا دالىغا بېرىپ ،ئۇنىڭغا خەۋەر يەتكۈزىدىغانلىقى توغرىسىدا قەسەم قىلدى .ئۇ يەنە:
-

پەرۋەردىگار ئىلگىرى ئاتام بىلەن بىللە بولغاندەك ،سەن بىلەنمۇ بىللە بولسۇن  -دېدى.

داۋۇتنىڭ چىرايىدا كۈلكە پەيدا بولدى .يوناتان ئۇنىڭ چوقۇم پادىشاھ بولىدىغانلىقىغا ئىشىنەتتى،
بۇمۇ داۋۇتقا نىسبەتەن ئىنتايىن چوڭ تەسەللىي ئىدى.
توغرا ،يوناتان پەرۋەردىگارنىڭ داۋۇتنى ئۆز ئاتىسىنىڭ ئورنىغا پادىشاھ قىلىش ئۈچۈن ،ئاللىقاچان
تالالپ بولغانلىقىغا ئىشەنچ قىلدى .ئەمما ،مۇبادا داۋۇت پادىشاھ بولۇپ قالسا ،يوناتاننىڭ ئاتىسى
داۋۇتنى نۇرغۇن جاپا-مۇشەققەتلەرنى تارتقۇزغانلىقى ئۈچۈن ،داۋۇت ئۇنىڭ بالىلىرىنى جازاالرمۇ؟
يوناتان داۋۇتنىڭ بۇنداق قىلماسلىقىنى ئۆتۈندى.
ئاندىن ،يوناتان داۋۇتقا خەۋەر بېرىدىغانلىقىنى ئېيتتى .ئۇالر بىر جايدا كۆرۈشىدىغانغا
ۋەدىلەشتى .داۋۇت زىياپەت ئاخىرالشقۇچە ،ئۇ يەردە يوشۇرۇنۇپ تۇرىدىغان بولدى .يوناتان ۋە ئۇنىڭ
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چاكىرى ئۇ يەرگە بارىدىغان ۋە يوناتان ئۈچ پاي يا ئوقى ئاتىدىغان بولدى .ئەگەر پادىشاھ داۋۇتنىڭ
زىياپەتكە كەلمىگەنلىكىگە ئاچچىقالنسا ،يوناتان چاكىرىغا« ،يا ئوقى يېقىن ئەتراپتا»-،دەيدىغان
بولدى .ئەگەر ،يوناتان چاكىرىغا« ،يا ئوقى ئالدىڭدا»- ،دېسە ،داۋۇت بۇنىڭدىن پادىشاھنىڭ
غەزەپلەنگەنلىكىنى بىلىپ ،دەرھال قاچىدىغان بولدى.
زىياپەتتە ،داۋۇتنىڭ ئورنى بوش قالدى .يوناتان ،پادىشاھنىڭ داۋۇتنىڭ ئورنىغا دىققەت
قىلىدىغان ،قىلمايدىغانلىقىغا قارىدى .ئەمما ،ئۇ كۈنى ئۇنىڭ ئاتىسى ھېچنېمە دېمىدى.
ئەمما ،ئىككىنچى كۈنى ،داۋۇت زىياپەتتە يەنە كۆرۈنمىدى .پادىشاھ تاپا-تەنە تەلەپپۇزى بىلەن:
 نېمە ئۈچۈن تۈنۈگۈن ۋە بۈگۈن يىشاينىڭ ئوغلى تاماققا كەلمىدى؟ -دەپ سورىدى.يوناتان دوستىغا بولغان سادىقلىق بىلەن جاۋاب بېرىپ:
 داۋۇت بەيتلەھەمگە قۇربانلىق قىلغىلى بارماقچى بولۇپ ،مەندىن جىددىي رۇخسەت سورىدى- ،دېدى.
بۇنىڭ بىلەن سائول يوناتانغا غەزەپلىنىپ ،ئۇنى تىللىدى .ئۇنىڭ ئانىسىغا نومۇس ئېلىپ
كەلگەنلىكىنى تىلغا ئالدى.
 سەن ئۇنىڭ كەلگۈسىدە ھامان بىر كۈنى پادىشاھ بولىدىغانلىقىنى بىلمەمسەن؟ ئۇنى تۇتۇپ ماڭاتاپشۇرۇپ بەر ،چۈنكى ،ئۇ ئۆلۈمگە اليىق-دېدى.
 ئۇ نېمە ئۈچۈن ئۆلۈشى كېرەك؟ ئۇ نېمە قىلىپتۇ؟سائول نەيزىسىنى ئوغلىغا قارىتىپ ئاتتى.
يوناتان دەرھال تاماق ئۈستىلىدىن قوپۇپ كەتتى .ئۇنىڭ تاماق يېگۈسى كەلمىدى .ئۇ ھەم تاماق
يېيەلمەيتتى .چۈنكى ،ئۇنىڭ بەك ئاچچىقى كەلگەنىدى! ئاتىسىنىڭ ئاچچىقالنغان قىياپىتى ھەقىقەتەن
قورقۇنچلۇق ئىدى .ئەمما ،ئاتىسى زادى نېمە ئۈچۈن بۇنداق قىلىدىغاندۇ؟ داۋۇت ئۇنىڭغا نېمە قىلغاندۇ؟
يوناتان ،ئاتىسىنىڭ پەرۋەردىگارغا قارشىلىق قىلىۋاتقانلىقىنى چۈشەندى .بۇنىڭ ئۆزى ئۇنىڭ داۋۇتنى
نېمە ئۈچۈن ئۆلتۈرمەكچى بولغانلىقىنىڭ سەۋەبى ئىدى.
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ئىككىنچى كۈنى ئەتىگەندە يوناتان ۋە ئۇنىڭ چاكىرى ،داۋۇت يوشۇرۇنغان دالىغا كەلدى .يوناتان
بىر نەچچە تال يا ئوقى ئاتتى ھەم يا ئوقى يىققۇچى بالىغا:
-

ئالدى تەرەپتە ،ئالدىڭدا - ،دەپ ۋارقىرىدى.

باال بىر ھازا ئىزدەپ تاپالمىدى ،يوناتان يەنە:
-

ئالدى تەرىپىڭدە تۇرمامدۇ! ھايال بولمىغىن! تېز يۈگۈرگىن!  -دېدى.

بۇ گەپلەرنى ئاڭالپ ،داۋۇت پادىشاھنىڭ غەزىپى كەپال قالماستىن ،خەتەرنىڭ قاش بىلەن
كىرپىكنىڭ ئارىلىقىدا ئىكەنلىكىنى ،ئۆزىنىڭ دەرھال بۇ جايدىن ئايرىلىشى كېرەكلىكىنى چۈشەندى.
ئەمما ،ئۇ يوناتاننىڭ يا ئوقى يىققۇچى چاكىرىنىڭ يا ئوقىنى ئېلىپ كېتىشىنى كۈتۈشى كېرەك.
شۇنداق بولغاندا ئاندىن ئۇ ،بۇ جايدىن كېتەلەيدۇ .ھازىر ئۇ چوقۇم قېچىشى كېرەك ،ئەمما ،بۇ جايدىن
ئايرىلىشتىن بۇرۇن ،ئۇ چوقۇم يوناتان بىلەن خوش لىشىپ ،يوناتاننىڭ ئۆزىگە قىلغانلىرىغا رەھمەت
ئېيتىشى كېرەك .يوناتاننىڭ ئىش-ھەرىكەتلىرى راستتىنال ھەقىقىي بىر شاھزادىگە ئوخشايتتى ،يەنى
ئالىيجاناب ۋە ساداقەتمەن ئىدى.
ئۇالر ئۆز ئارا خوشالشتى .داۋۇت يوناتاننى سۆيۈپ خوشالشقاندا ،قايغۇرغانلىقىدىن ئۆزىنى
تۇتۇۋااللمىدى.
يوناتانمۇ ئۆزىنىڭ ھېسسىياتىنى يوشۇرۇپ قااللمىدى .ئۇ:
-

سەپىرىڭ تىنچ -ئامان بولسۇن ،بىزنىڭ ئەھدىمىزنى ئۇنتۇپ قالما .پەرۋەردىگار بىزنىڭ

گۇۋاھچىمىز بولسۇن - ،دېدى.
كېيىن يوناتان ئالدىدا داۋۇتنى ماڭدۇرۇۋېتىپ ،كەينىدىن ئۆزى شەھەرگە قايتتى.
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قاچقۇن داۋۇت
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ئەمدىلىكتە داۋۇت بىر بىچارە قاچقۇنغا ئايلىنىپ ،چۆللەردە سەرسان بولۇپ يۈردى .ئۇ پادىشاھ
تەرىپىدىن قوغلىنىپ ئۆلتۈرۈلمەكچى بولۇۋاتىدۇ .ئۇ ئۆزىنىڭ ياخشى كۆرگەن بارلىق نەرسىلىرىدىن
ئايرىلدى .ئۇ نۇرغۇنلىغان خەۋپ-خەتەرلەرگە يۈزلەندى .ياۋايى ھايۋانالرنىڭ ھۇجۇملىرى،
ئاچ-يالىڭاچلىق ،يولنىڭ جاپا-مۇشەققەتلىرى......
نېمە ئۈچۈن داۋۇت بۇالرنى باشتىن كەچۈرۈشى كېرەك؟ ئەجەبا ،پەرۋەردىگار ئۇنى پادىشاھ قىلىپ
تاللىغان ئەمەسمۇ؟ ئۇ ئاللىقاچان ساموئىل تەرىپىدىن مايالنغان ئەمەسمۇ؟
ئەمەلىيەتتە ،داۋۇت ئەيسا مەسىھكە سىمۋۇل قىلىنغان ئادەم ئىدى .ئەيسا مەسىھ پادىشاھلىق تەختىگە
ئولتۇرۇشتىن ئىلگىرى ،نۇرغۇنلىغان جاپا-مۇشەققەتلەرنى تارتىشى كېرەك ئىدى .داۋۇتنىڭ ئازابلىرى ۋە
جاپا-مۇشەققەتلىرى قانچە چوڭ بولۇشىدىن قەتئىينەزەر ،ئۇ چوقۇم پەقەت پەرۋەردىگارغىال تايىنىشنى
ئۆگىنىشى كېرەك ئىدى .ئەيسا مەسىھ تاكى كىرېستقا مىخالنغىچە ،پەقەت پەرۋەردىگارغىال تايانغان.
داۋۇت نەگە بېرىشى كېرەك؟
داۋۇت نوب شەھىرىگە بېرىشنى قارار قىلدى .روھانىي ئاخىمەلەك شۇ شەھەردە تۇراتتى .داۋۇت ،ئۇ
يەردە پەرۋەردىگارغا ئىلتىجا قىلماقچى بولدى ،ھازىر بۇنىڭدىن باشقا ئۇ نېمە قىالاليدۇ؟ ئۇ ئۆزىگە
ئەگەشكۈچىلەردىن ئايرىلىپ ،ئۆزى يالغۇز روھانىي بىلەن كۆرۈشمەكچى بولدى.
داۋۇتنىڭ كەلگەنلىكىنى كۆرۈپ ،ئاخىمەلەك ئىنتايىن ھەيران بولدى .ئۇ نېمە ئۈچۈن بۇ يەرگە
كەلگەندۇ؟ زادى قانداق ئىش يۈز بەرگەندۇ؟
ئەمما ،داۋۇت يالغان سۆزلەپ ،پادىشاھنىڭ ئۆزىگە مەخپىي بىر ۋەزىپىنى تاپشۇرغانلىقىنى ئېيتتى.
داۋۇت راست گەپ قىلمىدى .بۇ ئىش ھەقىقەتەن ئادەمنى ئەپسۇسالندۇرىدۇ .كېيىن ،ئۇ روھانىيدىن:
 -بىزنىڭ قورسىقىمىز بەك ئاچتى ،سىزدە يېگۈدەك بىر نەرسە بارمۇ؟-دەپ سورىدى.
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توغرا ،ئاخىمەلەكتە نان بار ،ئەمما ئۇ نانالر مۇقەددەس نانالر بولۇپ ،تېخى ئەمدىال پەرۋەردىگارنىڭ
ھۇزۇرىدىن ئالماشتۇرۇلغان نانالر ئىدى .بۇ نانالرنى پەقەت روھانىيالر يېيىشكە بوالتتى .ئەمما،
ئاخىمەلەك داۋۇت ۋە ئۇنىڭ ئادەملىرىگە خەير-ساخاۋەتلىك قىلىشى كېرەكلىكىنى ھېس قىلدى .ئۇ نان
ب ار تۇرۇپ ئۇالرنى ئاچلىقتا قالدۇرسا بولمايدىغانلىقىنى بىلەتتى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ نانالرنى داۋۇتقا
بەردى.
ئەمما ،يالغانچى ئېدوملۇق دوئەگ ئۇ يەردە نېمە ئىش قىلىدىغاندۇ؟ ئۇ پايالقچىمىدۇ؟ داۋۇت ئۇنى
كۆردى ،ئەمما ئالدىراشچىلىقتا ئۇنىڭغا بەك دىققەت قىلمىدى.
 قولىڭىزدا قىلىچ يوقمۇ؟  -داۋۇت ئاخىمەلەكتىن سورىدى  -ياكى نەيزە بولسىمۇ بولىدۇ،پادىشاھنىڭ ۋەزىپىسى جىددىي بولغانلىقى ئۈچۈن ،قورال ئېلىۋېلىشنى ئۇنتۇپ قاپتىمەن.
ئاخىمەلەك:
 فىلىستىيلىك غولىياتنىڭ نەيزىسى بۇ يەردە ،ئىشلەتسەڭ ئېلىپ كەت .بۇنىڭدىن باشقىسى يوق، دەپ جاۋاب بەردى.روھانىي خۇشاللىق بىلەن نەيزىنى داۋۇتقا بەردى .بۇ نەيزە ئەسلىدىنال ئۇنىڭغا تەۋە ئىدى.
ئاندىن ،داۋۇت پەرۋەردىگارغا دۇئا قىلمايال ،ئالدىراشلىق بىلەن فىلىستىيلىكلەرنىڭ زېمىنىغا قاراپ
مېڭىپ ،گات شەھىرىگە باردى.

دا
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داۋۇت گات شەھىرىدە
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ئىسرائىلالرنىڭ بۇ كەلگۈسى پادىشاھى ،ئەلۋەتتە گات شەھىرىگە بارماسلىقى كېرەك ئىدى .چۈنكى
بۇ شەھەر ،خۇدا ۋە ئۇنىڭ خەلقىنىڭ دۈشمىنىنىڭ شەھىرى تۇرسا! داۋۇت ھازىر خاتا بولغان يولدا
مېڭىۋاتاتتى .ئۇنىڭدىن باشقا ،بۇ جاي ئۇنىڭغا نىسبەتەن ئىنتايىن خەتەرلىك ئىدى .ئەلۋەتتە ،داۋۇت
ئۇ يەرگە قېچىپ بارسام ،سائولنىڭ قولىدىن قۇتۇلۇپ قالىمەن ،دەپ قارىدى .ئەمما ،ئۇ
فىلىستىيلىكلەرنىڭ قولىغا چۈشۈپ قېلىش ئېھتىماللىقىنى ئۇنتۇپ قالدى.
داۋۇتنى كۆرۈپ ،فىلىستىيلىكلەر ناھايىتى قورقتى .بۇ ،ئىسرائىلالر ناخشىلىرىدا« ،داۋۇت ئۆلتۈرەر
ئونمىڭالپ» دېگەن كىشى ئەمەسمۇ؟ ئۇ نېمە ئۈچۈن بۇ يەرگە كەلگەندۇ؟
ئۇالر داۋۇتنى تۇتۇپ ،ئۇنى پادىشاھ ئاقىشنىڭ قېشىغا ئېلىپ باردى .داۋۇت ئىنتايىن قورقۇپ
كەتتى.
داۋۇت ،پەقەت بىرال قۇتۇلۇش يولىنىڭ بارلىقىنى بىلەتتى .فىلىستىيلىكلەر ۋە باشقا يەھۇدىي
ئەمەسلەر ساراڭ ئادەمنى ياخشى كۆرمەيتتى .شۇڭا ئۇالر بۇنداق ئادەمنى قوغالپ چىقىراتتى.
داۋۇت بۇنى چۈشىنەتتى ،شۇڭا ئۇ بىر ساراڭ بولۇۋېلىپ ،شەھەرنىڭ تاملىرى ۋە شەھەر دەرۋازىسىدا
قااليمىقان سەكرەپ يۈردى ۋە قولى بىلەن قااليمىقان بىر نەرسىلەرنى سىزدى .ئۇنىڭ قىلغان گەپلىرىنى
ھېچكىم چۈشەنمىدى ،ئۇ يەنە تۈكۈرۈكىنى ساقىلىغا ئاققۇزدى.
داۋۇت بولسا خۇدا تەرىپىدىن مايالنغان ،خەلقنىڭ پادىشاھى بولىدىغان كىشى تۇرۇپ ،ھازىر
مۇشۇنداق ھالەتكە چۈشۈپ قالدى ،بۇ ئىشالر ھەقىقەتەنمۇ كىشىنى ئازاباليدۇ .ئۇ نېمىشقا ئۆزىگە بۇنداق
ھاقارەت كەلتۈرىدىغاندۇ؟ فىلىستىيلىكلەر قورقۇپ كەتتى! ھەقىقەتەن قورقۇنچلۇق ئەھۋال! بۇنىڭدىن
ئۇالر سەسكىندى!
پادىشاھ ئاقىشمۇ بۇنى كۆرۈپ تەنلىرى جۇغۇلداپ كەتتى .ئەمما ،ئۇ كۈلكىسىنى تۇتۇۋااللماي قالدى.
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پادىشاھ بىر تەرەپتىن تىترەپ ،يەنە بىر تەرەپتىن كۈلۈپ تۇرۇپ:
-

بۇ ساراڭ ئىسرائىلالرنىڭ قەھرىمانىمۇ؟ مەن بۇ ساراڭنى قانداق بىر تەرەپ قىلسام بولىدۇ؟

 دەپ سورىدى.-

ئۇنى ئېلىپ كېتىڭالر ،بىزنىڭ بۇ يەردىكى ساراڭالر يېتەرلىك.

شۇنىڭ بىلەن ،داۋۇت ئەركىنلىككە ئېرىشتى .بۇ ئەلۋەتتە ،ئۇنىڭ ئەقىللىك بولغانلىقىدىن ئەمەس،
بەلكى پەرۋەردىگارنىڭ ئۇنىڭغا رەھىم قىلغانلىقى ئۈچۈن ئىدى .ناھايىتى ئۇزۇن ۋاقىت ئۆتكەندىن
كېيىن ،داۋۇت ئۆزى يازغان زەبۇرنىڭ بىر كۈيىدە ،مۇنداق بايان قىلغان« :مەن جاپا-مۇشەققەتتە
قالغاندا ،پەرۋەردىگارغا ئىلتىجا قىلدىم ،ئۇ ماڭا قۇالق سالدى» گەرچە ،داۋۇت خاتا يولغا كىرىپ قالغان
بولسىمۇ ،ئەمما پەرۋەردىگارغا دۇئا قىلىشنى توختاتمىدى ،پەرۋەردىگارمۇ ھەمىشە مېھرىبانلىقى بىلەن
ئۇنىڭ دۇئاسىغا قۇالق سالدى.

ئادۇلالم ئۆڭكۈرى
«ساموئىل - 1كىتاب» 2- 1 :55

داۋۇت ،پادىشاھ ئاقىش تەرىپىدىن قوغلىۋېتىلگەندىن كېيىن ،ئۆزىنىڭ يۇرتىغا قايتتى .ئۇ يەنە
يوشۇرۇنۇپ يۈرۈشى كېرەك ئىدى .ئەمما ،نەدىنمۇ ئۆزى يوشۇرۇنغىدەك جاي تاپسۇن؟
كېيىن ،ئۇ ئادۇلالم ئۆڭكۈرىنى خىيالىغا كەلتۈردى .ئۇ ئۆڭكۈرگە داۋۇت ۋە ئۇنىڭ ئادەملىرى
سىغىشىدۇ ،ئۇالر ئۆڭكۈرنىڭ ئىچكىرىسىگە يوشۇرۇنۇۋالسا ،ھېچكىم ئۇالرنى بايقىيالمايدۇ .ئۇالر
ئۆڭكۈردە بىر مەزگىل ئارام ئالدى ۋە قوشۇننى تەرتىپكە سالدى.
ئەمما ،ئۇزۇن ئۆتمەي بىرەيلەن ئۇنىڭ شۇ يەرگە يوشۇرۇنۇۋالغانلىقىنى بايقاپ قالدى .داۋۇتنىڭ
ئاتا-ئانىسى ۋە سائولنىڭ غەزەپ-نەپرىتى ،ئۆچمەنلىكىدىن ئامانلىق ھېس قىاللمىغان باشقا
ئۇرۇق-تۇغقانلىرى ،بۇ ئۆڭكۈرگە كېلىپ داۋۇتنى ئىزدىدى ،ئۇ ئىنتايىن خۇشال بولدى .ھەم

398

مۇقەددەس كىتابتىن ھېكايە
ئائىلىسىدىكىلەر بىلەن قايتىدىن جەم بولدى .لېكىن ،ئۇنىڭ ئۇرۇق-تۇغقانلىرى بىلەن بىرگە كەلگەن
يەنە بىر قىسىم كىشىلەر بار ئىدى .ئۇالر ،سائول تەرىپىدىن ئېزىلگەن ،قەرزدار بولغان ،ئازاب-ئوقۇبەت
تارتقان ،سائولنىڭ غەزىپىگە ئۇچرىغان كىشىلەر ئىدى .بۇ كىشىلەر ئادۇلالم ئۆڭكۈرىگە كېلىپ ،داۋۇتتىن
پاناھلىق ئىزدىدى .ناھايىتى تېزال ئۇنىڭغا ئەگەشكۈچىلەر تۆت يۈز ئادەمگە يەتتى .داۋۇت ،ئۇالرنىڭ
باشلىقى بولدى.
ئۇالر ،ئادۇلالم ئۆڭكۈرىدە ناھايىتى خۇشال كۈنلەرنى ئۆتكۈزدى .گەرچە ئۆڭكۈر ھەم قاراڭغۇ ھەم
سوغۇق بولۇپ ،ھەتتا كۈنبويى شۇ ئۆڭكۈردە بولسىمۇ ،ئەمما داۋۇت ئاۋۋالقىدەكال ،پەرۋەردىگارنىڭ
شان-شەرىپى ۋە مېھىر-مۇھەببىتىنى قوشاققا قېتىپ پەرۋەردىگارنى مەدھىيلىدى .ئۆڭكۈردە ئۇ ئۆزىنى
پۈتۈنلەي پەرۋەردىگارغا تاپشۇردى ھەم خۇدانىڭ ئۆزىنى چوقۇم قۇتقۇزىدىغانلىقىغا ئىشەندى .ئۇ دائىم
مۇنداق ناخشا ئېيتاتتى« :ئاھ ،پەرۋەردىگار! پۈتۈن ئەللەر ئارىسىدا نامىڭنى مەدھىيلەيمەن ،خەلق
ئارىسىدا نامىڭنى كۆتۈرىمەن!»
داۋۇت ،ئۇ يەردە شۇنى ھېس قىلىپ يەتتىكى ،بىزنىڭ ئەھۋالىمىز مەيلى قانچىلىك قاراڭغۇلۇقتا
بولسۇن ،بىزنىڭ قەلبىمىزدە يەنىال يورۇقلۇق بار .چۈنكى پەرۋەردىگار بىز بىلەن بىللە.
ئەمما ،داۋۇت داۋاملىق ئۆڭكۈردە تۇرسا بولمايدۇ ،ئۇنى قوغالپ كەلگەنلەر ،بۇ يەردە ئۇنى ساقالپ
ئولتۇرمايدۇ.

سائولنىڭ روھانىيالرنى ئۆلتۈرۈشى
«ساموئىل - 1كىتاب» 53- 2：55
سائول داۋۇتنىڭ بىر كىچىك قوشۇن تەشكىللىگەنلىكىنى ئاڭالپ ،داۋۇتنى ئۆزىگە قارشى تۇرۇپ،
پادىشاھلىق تەختىمنى تارتىۋالماقچى دەپ قارىدى ھەم يوناتاننىڭ چوقۇم داۋۇتقا ياردەم بېرىدىغانلىقىغا
ئىشىنەتتى .بۇ ئىشنى توسۇش ئۈچۈن ،سائول خىزمەتكارلىرىنى چاقىرىپ ،يىغىن ئاچتى.
ئۇالر بىر كىچىك تاغدا يىغىن ئاچتى .سائول ئۇ يەردە قولىغا نەيزىسىنى تۇتۇپ ئولتۇراتتى .بارلىق
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خىزمەتكارلىرى ئۇنىڭ ئوڭ ،سول يانلىرىدا تۇراتتى .سائول ئېغىز ئېچىپ ،داۋۇت بىلەن يوناتاننى تىلغا
ئالدى:
-

قۇالق سېلىپ ئاڭالڭالر! يىشاينىڭ ئوغلى داۋۇت ،ماڭا ئوخشاش سىلەرگە بايلىق ۋە ھوقۇق

ب ېرەلەمدۇ؟ ئۆز ئوغلۇمنىڭ ھېلىقى خائىن بىلەن ئەھدە قىلىشقىنىنى ھېچكىم ماڭا دېمەپتۇ؟ ھېچ
قايسىڭالر ماڭا ئىچ ئاغرىتمىدىڭالرمۇ؟ مېنىڭ ئوغلۇمنىڭ بۇ توپىالڭغا قاتناشقانلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ،
ھېچقايسىڭالر ماڭا دېمەپسىلەر.
سائولنىڭ قەلبى قاراڭغۇالشتى .ئۇ ئۆزى شۇنچە ئادالەتسىز ۋە ئىشەنچسىز تۇرۇپ ،باشقىالرنىڭمۇ
ئۆزىگە ئوخشاش بولۇشىنى ئارزۇ قىلغان ئىدى .ئۇنىڭ قەلبىدىكى ياۋۇزلۇق ۋە ئۆچمەنلىك ،ئۇنى ئەسال
مەۋجۇت بولمىغان ئىشالر توغرىسىدا ئويالندۇراتتى .داۋۇت سائولنىڭ غولىياتنى مەغلۇپ قىلىشىغا ياردەم
قىلىپ ،ئۇنىڭدىكى يامان رو ھالرنى قوغلىغان ئەمەسمۇ؟ يوناتان ئۇنى ئىزچىل ياخشى كۆرۈپ،
ھۆرمەتلەپ كەلگەن ئەمەسمۇ؟ ئۇ ئۆزى داۋۇتنى كېتىشكە مەجبۇرلىغان ،يوناتاننىڭ مېھىر-مۇھەببىتىنى
رەت قىلغان ئەمەسمۇ؟
ئەمما ،سائول ئۆزىنىڭ خاتالىقىنى كۆرمىدى .ئۇنىڭ قەلبى قاتتىقالشتى.
خىزمەتكارالر ئۇزۇنغىچە جىمجىتلىقنى ساقلىدى .سائولنىڭ ئەيىبلەشلىرىگە ،ئۇالر نېمىمۇ
دېيەلىسۇن؟ ئۇالر پادىشاھ سائولنىڭ ھەر قانداق بىر غەيرىي پىكىرنىڭ بولۇشىغا يول قويمايدىغانلىقىنى
بىلىشەتتى .ئەمما ،ئۇالر داۋۇت بىلەن يوناتانغىمۇ خائىنلىق قىلىشنى خالىمايدۇ .شۇڭا ،ئۇالر پەقەت
سۈكۈت قىلىپ تۇردى.
ئېدوملۇق دوئەگ مېڭىپ ئالدىغا كەلدى .ئۇنىڭ گېپى باردەك قىالتتى .دوئەگ شۇنى ئېنىق
بىلىدۇكى ،ئەگەر داۋۇتقا راستتىنال بىر ئادەم ياردەم قىلدى دېيىلسە ،ئۇ ئادەم خان ئوردىسىدىكى ئادەم
ئەمەس ،بەلكى بىر روھانىي :يەنى باش روھانىي ئاخىمەلەك .ئۇ باش روھانىي ئاخىمەلەكنىڭ بەزى
يېمەكلىكلەرنى ۋە غولىياتنىڭ نەيزىسىنى داۋۇتقا بەرگەنلىكىنى كۆرگەن .ئۇ يەنە ئاخىمەلەكنىڭ داۋۇت
ئۈچۈن پەرۋەردىگارغا ئىلتىجا قىلغانلىقىنى بىلىدۇ .شەك-شۈبھىسىزكى بۇنداق قىلىش ،دۈشمەن بىلەن
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بىرلىشىپ ،دۆلىتىگە خائىنلىق قىلغانلىق! دوئەگ ،ئۆزىنىڭ ئېيتقان سۆزىنىڭ قانداق ئاقىۋەت ئېلىپ
كېلىدىغانلىقنى ناھايىتى ئېنىق بىلىدۇ ،ئەمما ئۇ ئازراقمۇ پەرۋا قىلمىدى .ئۇ ئەساۋنىڭ ئەۋالدى ،شۇڭا
ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ روھانىيسىنى ھۆرمەتلىمەيدۇ .ئۇ ۋە ئەساۋ ئىككىلىسى ئوخشاش بولۇپ ،ئۇالرنىڭ
پەقەت بىرال ئارزوسى بار :ئۇ بولسىمۇ بۇ دۇنيادا شان-شەرەپ ۋە بايلىققا ئېرىشىش .ئۇ پادىشاھقا
ياخشىچاق بولۇشنى ئويلىدى-دە ،گۇناھسىز كىشىلەرگە زىيانكەشلىك قىلدى .دوئەگ بولسا سائولنىڭ
كۆڭلىگە ياقىدىغان ئادەم بولۇپ ،پادىشاھقا قانداق ماسلىشىشنى بىلەتتى.
شۇنىڭ بىلەن ،سائول پادىشاھ ئاخىمەلەك ۋە بارلىق روھانىيالرنى چاقىرتىپ كەلدى .خىزمەتكارالر
روھانىيالرنىڭ ھەممىسىنى پادىشاھنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كەلدى .پادىشاھ ئۇالرنىڭ چۈشەندۈرۈشىنى
ئاڭلىمايال ،ئۇالرنى خائىن دەپ ئەيىبلىدى.
-

سەن ۋە يىشاينىڭ ئوغلى داۋۇت بىلەن بىرلىشىپ ماڭا زىيانكەشلىك قىلدىڭالر .سەن

ئۇنىڭغا يېمەكلىك ۋە غولىياتنىڭ نەيزىسىنى بېرىپسەن ،يەنە ئۇنىڭ ئۈچۈن پەرۋەردىگارغا ئىلتىجا
قىلىپسەن .سەن زادى نېمە ئۈچۈن بۇنداق قىلىسەن؟
ئاخىمەلەك ئىنتايىن ھەيران قالدى .داۋۇت بىلەن بىرلىشىپ پادىشاھقا زىيانكەشلىك قىلىش؟ ئۇ
ئەزەلدىن داۋۇتقا ئوخشاش سادىق ۋە سەمىمىي ئادەمنى كۆرۈپ باقمىغان .داۋۇت بولسا پادىشاھنىڭ
كۈيئوغلى ،مەيلى قەيەرگە بارمىسۇن ،داۋۇت ھەممە يەردە ناھايىتى ھۆرمەتكە سازاۋەر .ئاخىمەلەك،
داۋۇت بىلەن پادىشاھنىڭ ئوتتۇرىسىدا نېمە مەسىلە چىققانلىقىنى بىلمەيتتى .ئاخىمەلەك داۋۇتنى
پادىشاھنىڭ بۇيرۇقى بوي ىچە كەلگەن دەپ ئويالپ ،داۋۇت ئۈچۈن پەرۋەردىگارغا ئىلتىجا قىلغان.
ئاخىمەلەك ئەزەلدىن دۈشمەن بىلەن بىرلىشىپ ،دۆلىتىگە خائىنلىق قىلىشنى ئويالپ باقمىغان ئىدى.
لېكىن سائول بولسا رەھىمسىز ،قەلبىدىكى ئۆچمەنلىك ۋە قورقۇنچ ئۇنى يېنىكلىك بىلەن ئىش
قىلىدىغان قارام ئادەمگە ئايالندۇرۇپ قويغان ئىدى .ئۇ ھەتتا روھانىينىڭ سۆزىگە جاۋاب قايتۇرمايال،
ئۇالرنى دەرھال ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلدى.
 -ئاخىمەلەك ،سەن ۋە پۈتكۈل جەمەئەتىڭ ئۆلۈمگە اليىق.
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سائول بىرنى ئۆلتۈرۈپ ،كۆپكە ئىبرەت قىلىشنى ئويلىدى ،مۇشۇنداق قىلىش ئارقىلىق ھېچكىمنىڭ
داۋۇت تەرەپتە تۇرماسلىقىنى ئۈمىد قىالتتى .پەقەت ئۆزىنىڭ ھەيۋىتىنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن،
گۇناھسىز ئادەملەرگە زىيانكەشلىك قىلىش ،قىلماسلىق ،پەرۋەردىگارنىڭ روھانىيلىرىنىڭ قېنىنى
ئاققۇزۇش ،ئاققۇزماسلىق ،ئۇنىڭغا نىسبەتەن ئېيتقاندا ،ئانچە مۇھىم ئەمەس.
پادىشاھ يېنىدىكى خىزمەتكارلىرىغا بۇيرۇق قىلدى:
 بۇ روھانىيالرنى ئۆلتۈرۈڭالر! چۈنكى ئۇالر داۋۇت بىلەن بىرلىشىپ ،ماڭا قەست قىلدى.ئەمما بىرمۇ خىزمەتكار قول سېلىشقا پېتىنالمىدى .گەرچە ئۇالر سائولدىن قورقۇپ ،ئۇنىڭ ھەر قاچان
ئۇالرنى ئۆلتۈرۈۋېتەلەيدىغانلىقىنى بىلسىمۇ ،ئەمما ئۇالر گۇناھسىز ئادەملەرنىڭ قېنىنى ئاققۇزۇشنى،
بولۇپمۇ پەرۋەردىگارنىڭ روھانىيلىرىنى ئۆلتۈرۈشنى خالىمىدى.
پادىشاھ سائول مەغلۇپ بولۇشنى خاالمدۇ؟ ئۇنىڭ كۆزلىرى دوئەگنىڭ كۆزلىرى بىلەن ئۇچراشتى .بۇ
ئادەم بولسا ئۇنىڭغا سادىق ،ئۇ پادىشاھنىڭ بويرۇقىنى ئىجرا قىلىشتىن قورقمايدۇ .پادىشاھ دوئەگگە:
-

سەن بېرىپ روھانىيالرنى ئۆلتۈرگىن! -دېدى.

دوئەگ قورقمىدى! ئۇ ئۆزىنىڭ ئادەملىرىنى چاقىرىپ كېلىپ ،قولىدا تۆمۈرنىڭ سۇنۇقىمۇ بولمىغان
روھانىيالرنى ئۆلتۈردى .ئۇ جەمئىي  12ئادەمنى ئۆلتۈردى.
ئەمما سائول يەنە قانائەت ھېس قىلمىدى .ئۇ تېخىمۇ كۆپ قان ئاققۇزۇش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ
ھۆكۈمرانلىقىنى مۇستەھكەملەشنى ئويلىدى .ئۇ روھانىيالر ئولتۇرۇشلۇق شەھەر نوبتىكى بارلىق
كىشىلەرنى ئۆلتۈرۈپ ،ئۇ يەردە ھەر قانداق بىر مالىمانچىلىق بولۇشىنىڭ ئېھتىماللىقىنى يوق قىلدى.
ئاھ ،بۇ نەقەدەر نومۇسلۇق گۇناھ  -ھە! بۇ نېمىدېگەن قورقۇنچلۇق قاتىللىق-ھە! مەيلى ئەر ياكى
ئايال بولسۇن ،قېرى ۋە بوۋاق بولسۇن ،ئۇ يەردىكى ھەممە ئادەم ئۆلدى .ھەتتا ياۋايى ھايۋانالرنىمۇ
ئۆلتۈرۈۋەتتى .سائول نېمىشقا بۇنداق قىلىدىغاندۇ؟
خۇدانىڭ ئۇنىڭ قىلمىشى ئۈچۈن بېرىدىغان جازاسى دەھشەتلىك بولىدۇ ،ئەلۋەتتە.
ئەمدىلىكتە سائولنىڭ خۇدا ئۈچۈن قىلىدىغان خىزمەتلىرى ئاياغالشتى .ئەمما پەرۋەردىگار داۋۇتقا
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داۋاملىق ئىلتىپات قىلدى.
ئاخىمەلەكنىڭ ئوغلى ئابىئاتار يوشۇرۇنۇپ يۈرۈپ ،بۇ بااليى-ئاپەتتىن قۇتۇلۇپ قېلىپ ،داۋۇتنىڭ
قېشىغا قېچىپ باردى .داۋۇت بۇ بىر مەيدان قورقۇنچلۇق باستۇرۇشنى ئاڭالپ ،كۆز ياشلىرى تۆكۈلدى.
ئۇ ،بۇ بااليى-ئاپەتنىڭ يۈز بېرىشىدە ئۆزىنىڭ مەسئولىيىتى بار دەپ قارىدى.
-

ئۇ كۈنى ،مەن ئېدوملۇق دوئەگنىڭ ئۇ يەردە ئىكەنلىكىنى كۆرگەن ،ئۇنىڭ چوقۇم سائولغا

دەپ قويىدىغانلىقىنىمۇ بىلگەن  -ئۇ يەنە يىغالپ تۇرۇپ:
 مەن بەكرەك ئېھتىيات قىلىشىم كېرەك ئىدى ،ئاخىمەلەككىمۇ يالغان سۆزلۈمەسلىكىم كېرەكئىدى .ئەگەر مەن ئۇنىڭغا راست گەپ قىلغان بولسام ،بۇ ئىشالر يۈز بەرمەس ئىدى  -دېدى.
ئۇ ،ئاخىمەلەكنىڭ قېچىپ چىققان ئوغلى ئابىئاتار روھانىيغا:
-

يېنىمدا تۇرغىن ئابىئاتار ،مەن سېنى قوغدايمەن ھەم پەرۋەردىگارمۇ بىزنىڭ ئامانلىقىمىزنى

قوغدايدۇ  -دېدى.

داۋۇتنىڭ يوناتان بىلەن خوشلىشىشى
«ساموئىل - 1كىتاب» 11- 12 :53

داۋاملىق ئۆڭكۈردە تۇرۇۋەرسە بىخەتەر بولمايتتى .شۇڭا داۋۇت يەنە قېچىشقا باشلىدى .داۋۇت ۋە
ئۇنىڭ ھەمراھلىرى زىف چۆلىگە كېلىپ ،زىف چۆلىنىڭ ئورمانلىق ۋە تاغلىرىدا يوشۇرۇنۇپ يۈردى .ئەمما
سائول داۋاملىق ئۇنىڭ كەينىدىن قوغالپ ،ئۇنىڭغا ئاراملىق بەرمىدى .داۋۇت ھەر ۋاقىت سەگەك بولۇپ
تۇردى .ھازىر ئۇنىڭغا ئەگەشكۈچىلەرنىڭ سانى ئالتە يۈزگە يەتتى ،ئەمما سائولنىڭ قوشۇنى بىلەن
سېلىشتۇرغاند ا ،ئۇالر نېمىمۇ قىاللىسۇن؟ بۇ جەرياندا داۋۇتنىڭ روھى چۈشۈپ ،ئەندىشە ئىچىدە قالدى.
ئۇ ھامان بىر كۈنى ،سائولنىڭ قولىغا چۈشۈپ قالىدىغاندەك ھېس قىلدى.
ئەھۋال قارىماققا شۇنداقتەك قىالتتى .سائولمۇ شۇنداق ئوياليتتى .ئەمما ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسى
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داۋۇتقا غەمخورلۇق قىلدى .سائول قانچە تىرىشىپ ئۇنى ئىزدىگەنسېرى ،ھەر قېتىم ئۇنىڭ قول
ئاستىدىكىلەر قۇرۇق قول قايتاتتى .ھەر كۈنى كەچتە ،داۋۇت يۈكۈنۈپ تۇرۇپ پەرۋەردىگارنىڭ ئالدىغا
كېلىپ ،ئۇنىڭ ئۆزىنى ئاجايىپ مۆجىزىلەر بىلەن قۇتقۇزغانلىقىغا رەھمەت ئېيتاتتى .ئۇ ھەر كۈنى
ئەتىگەندە:
-

مەن ئۇخالشقا ياتقىنىمدا ،ئويغانغىنىمدا ،پەرۋەردىگار مېنى قوغدايدۇ - ،دەپ ناخشا

ئېيتاتتى.
شۇنداق ،داۋۇت سائولنىڭ قولىغا چۈشۈپ قالمىدى .چۈنكى پەرۋەردىگار بۇنداق ئىشنىڭ بولۇشىغا
يول قويمايدۇ .دەل ئەكسىچە پەرۋەردىگار داۋۇتقا كۆپ تەسەللىي ۋە ئىلھام بەردى.
بىر كۈنى يوناتان داۋۇتنى ئىزدەپ زىف چۆلىگە كەلدى.
ئۇنىڭغا نەدىن كەلگەن جاسارەتتۇ-بۇ؟ يوناتان داۋۇتنى ئىنتايىن ياخشى كۆرگەچكە ،ھاياتىنىڭ
خەۋپكە ئۇچرىشىغا قارىماي ،داۋۇتنى كۆرگىلى كەلگەن ئىدى .ئەگەر سائول بىلىپ قالسا قانداق بولۇپ
كېتەرـ ھە! ئەگەر بىرەيلەن بۇ مەخپىيەتلىكنى سائولغا دەپ قويسىچۇ؟ ئۇنداق بولۇپ قالسا ،يوناتاننىڭ
قېچىشى تەس بولىدۇ .چۈنكى سائول ئازراقمۇ ئىككىلەنمەي ،ئۆز ئوغلىنىمۇ ئۆلتۈرۈۋېتىدۇ.
ئەمما كەمتەر ھەم سادىق بولغان يوناتان ھاياتىنىڭ خەتەرگە ئۇچرىشىغا قارىماي ،بۇ يەرگە داۋۇتنى
ئىزدەپ كەلدى .ئۇ چ وقۇم داۋۇت بىلەن كۆرۈشۈپ ئۇنىڭغا ،ئۆزىنىڭ ئۇنىڭ بىلەن جاپادىمۇ ،ھاالۋەتتىمۇ
بىرگە بولىدىغانلىقىنى ئېيتىشى كېرەكلىكىنى

ئويلىغان ئىدى .شۇنداقال ئۇ يەنە داۋۇتقا تەسەللىي

بەرمەكچى بولدى .ھازىر يوناتان ئاتىسىنىڭ داۋۇتقا ئۆچمەنلىك قىلىشىنىڭ سەۋەبى ،داۋۇتنىڭ ھامان
بىر كۈنى پادىشاھ بولىدىغانلىقى ئۈچۈن ئىكەنلىكىنى ئېنىق تونۇپ يەتكەن ئىدى .يوناتانمۇ مۇشۇنداق
بولىدىغانلىقىغا

چوڭقۇر ئىشىنەتتى .ئۇ خۇدانىڭ ئىرادىسىگە بويسۇناتتى .گەرچە سائول

پەرۋەردىگارنىڭ ئىرادىسىگە خىالپلىق قىلغان بولسىمۇ ،ئەمما يوناتان خۇدانىڭ ئىرادىسىگە ئەمەل
قىلىشنىڭ ياخشى ئۈلگىسىنى تىكلىدى .يوناتان خۇدانىڭ قىلغانلىرىنىڭ ئىنتايىن گۈزەل ۋە ياخشى
ئىكەنلىكىنى بىلگەن ئىدى .مانا بۇالرنى يۇناتان داۋۇتقا ئېيتىشنى ئۈمىد قىالتتى .مانا مۇشۇ ۋەجىدىن
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يۇناتان دادىسىنىڭ ياۋۇزلىقىدىن قورقماي داۋۇتنىڭ يېنىغا كەلگەن ئىدى.
داۋۇت يوناتاننىڭ ئىنتايىن خۇشال ئىكەنلىكىنى كۆردى .يوناتان داۋۇتقا تەسەللىي بەردى:
 قورقمىغىن ،خۇداغا تايانغىن ،خۇدا ھەرگىز سېنى ئاتامنىڭ قولىغا تاپشۇرۇپ بەرمەيدۇ .سەنكەلگۈسىدە ئىسرائىلالرنىڭ كېيىنكى پادىشاھى بولىسەن ،مەن سېنىڭ ۋەزىرىڭ بولىمەن.
ساداقەتمەن يوناتان! ئۇ نەقەدەر ۋاپادار دوست ـ ھە! ئۇالر ئۆزـ ئارا بەخت تىلەشتى .ئاندىن
ئايرىلغۇسى كەلمىگەن ھالدا خوشالشتى .بۇ خوشلىشىش مەڭگۈلۈك خوشلىشىش بولۇپ قالدى .شۇندىن
كېيىن ئۇالر بۇ دۇنيادا قايتا كۆرۈشەلمىدى.

داۋۇتنىڭ زىف چۆلىدە
قۇتۇلۇپ قېلىشى
«ساموئىل - 1كىتاب» 59- 19：53
يوناتاننىڭ كېلىشى بىلەن داۋۇت چوڭ تەسەللىيگە ئېرىشتى .پەرۋەردىگارغا تېخىمۇ تاياندى.
ناھايىتى تېزال داۋۇت يەنە پەرۋەردىگارنىڭ ئۇنىڭغا تەسەللىي ۋە كۈچ-قۇدرەت ئاتا قىلىشىغا موھتاج
بولدى .چۈنكى زىفتىكى خەلق سائولغا ياردەم قىلىپ ،ئادىل بولمىغان ئىشنى قىلدى .خۇددى ئەيسا
مەسىھ ئۆز خەلقى تەرىپىدىن سېتىۋېتىلگەنگە ئوخشاش ،ھازىر داۋۇتمۇ زىفىتلىكلەر تەرىپىدىن
سېتىۋېتىلدى .زىفىتلىكلەر داۋۇتنىڭ نەدىلىكىنى بىلىدىغانلىقىنى ،پادىشاھنىڭ تېز كېلىشىنى ۋە
كەلگەندىن كېيىن داۋۇتنى ئۇنىڭغا تاپشۇرۇپ بېرىدىغانلىقى توغرىسىدا پادىشاھقا خەۋەر ئەۋەتتى.
بۇ سائولغا نىسبەتەن ئىنتايىن ياخشى خەۋەر ئىدى! سائول ئۇالرنى ماختاپ:
 ماڭا ئىچ ئاغرىتقانلىقىڭالر ئۈچۈن ،پەرۋەردىگار سىلەرگە بەخت ئاتا قىلغاي!  -دېدى.سائول راستتىنال ئۆزىنى زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچى دەپ قارامدۇ؟ ئۇ يەنە پەرۋەردىگارنىڭ نامىنى
تىلغا ئېلىۋاتىدىغۇ؟ سائول زىفىتلىكلەرنىڭ داۋاملىق ياردەم بېرىشىنى ھەم تۇيۇقسىز زەربە بېرىشنى،
ھەرگىز مەغلۇپ بولماسلىقىغا كاپالەتلىك قىلىشنى ئۆتۈندى .سائول ئۇالرنىڭ پايالقچى ئەۋەتىپ

405

مۇقەددەس كىتابتىن ھېكايە
داۋۇتنىڭ يوشۇرۇنغان ئېنىق جايىنى تەكشۈرۈپ چىقىشىنى ،ئۇنىڭ نېمە قىلىۋاتقانلىقىنى ۋە نېمە
قىلماقچى بولۇۋاتقانلىقىنى ئېنىق بىلىپ كېلىشكە بۇيرۇدى .سائۇل داۋۇتنى خۇددى ياۋايى ھايۋاننى
قوغلىغاندەك سۈرئەت بىلەن شىددەتلىك قوغالۋاتاتتى .سائول داۋۇتنى تۇتمىغۇچە بولدى قىلمايتتى.
ئەمما داۋۇتنىڭمۇ پايالقچىلىرى بار ئىدى .پا يالقچىالر داۋۇتقا ،سائولنىڭ ئاللىقاچان يول ئۈستىدە
كېلىۋاتقانلىقىنى ئېيتتى ،داۋۇت مائونغا قېچىپ كەتتى .ئەمما سائول دەرھال يېتىپ بېرىپ ،تاغدا
داۋۇتنى قوغالپ يېتىشىۋالدى .سائول ۋە ئۇنىڭ ئادەملىرى تاغنىڭ شىمالىدىكى ۋاقتىدا ،داۋۇت تاغنىڭ
جەنۇبىغا قاچتى؛ سائول تاغنىڭ شەرقىدىكى ۋاقتىدا ،داۋۇت غەربكە قاچتى .چوڭ تاغ ھەمىشە ئۇالرنى
ئايرىپ تۇراتتى.
داۋۇت ھەم جىددىيلەشتى ھەم تەشۋىشلىنىپ ئازاب ھېس قىلدى .ئۇ پەرۋەردىگارغا دۇئا قىلىپ
ياردەم سورىدى .ئەمما پەرۋەردىگار ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئاڭلىمىغاندەك قىالتتى.

نېمىدېگەن قورقۇنچلۇق ـ ھە! سائولنىڭ قوشۇنلىرى تاغنىڭ ئەتراپىدا ئىدى .داۋۇتنىڭ باشقا
قېچىش يولى يوق بولۇپ ،ئۇ قوغالپ كەلگەنلەر تەرىپىدىن قورشىۋېلىنغان ئىدى .داۋۇت تاغنىڭ
چوققىسىغا چېكىنسە بولىدۇ ،تاغ ئۆڭكۈرىگە چېكىنسىمۇ بولىدۇ ،ئەمما ئۇنداق بولۇپ قالسا ،سائول
قورشاش دائىرىسىنى بارغانسېرى كىچىكلىتىدۇ .بۇنداق بولغاندا ،داۋۇت چوقۇم سائولنىڭ قولىغا
چۈشۈپ قالىدۇ.
راستتىنال شۇنداق بوالرمۇ؟ پەرۋەردىگار داۋۇتنىڭ ،سائولنىڭ قولىغا چۈشۈپ قېلىشىغا يول قويارمۇ؟
ھەرگىز ئۇنداق بولمايدۇ! ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسى داۋۇتقا ئىلتىپات كۆرسەتكەن ئىكەن ،ئۇنى چوقۇم
قۇتقۇزىدۇ.
بۇ ۋاقىتتا ،بىر ئاتلىق ئەسكەر پادىشاھ سائولغا فىلىستىيلىكلەرنىڭ دۆلىتىگە ھۇجۇم قىلغانلىقى
توغرىسىدا خەۋەر ئېلىپ كەلدى .سائول ئامالسىز داۋۇتنى قوغالشنى توختىتىپ ،فىلىستىيلىكلەرگە قارشى
جەڭ قىلىشقا ماڭدى.
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ناھايىتى تېزال پادىشاھ سائول لەشكەرلەرنى تارقىتىشقا مەجبور بولدى .داۋۇت قۇتۇلۇپ قالدى!
داۋۇت ۋە ئۇنىڭ قول ئاستىدىكى كىشىلەر ئۆز كۆزلىرىگە ئىشەنمەي قالدى .خۇدا ئۇالرنى قۇتقۇزۇۋالدى!
شۇنىڭ بىلەن داۋۇت خۇشاللىققا تولغان مەدھىيە ناخشىسىنى ئېيتتى« :قاراڭالر! پەرۋەردىگار مېنىڭ
ياردەمچىمدۇر ،ئۇ مېنى بارلىق ئازاب-ئوقۇبەتلەردىن قۇتقۇزىدۇ!»

ئەن-گەدىن چۆلىدە
«ساموئىل - 1كىتاب» 1- 1 :52

بۇ ئاجايىپ مۆجىزە سائولنىڭ ئوي-پىكرىنى ئۆزگەرتەلمىدى .ئۇ فېلىستىيلىكلەرنى قوغالپ
چىقارغاندىن كېيىن ،دەرھال ئۈچ مىڭ كىشىلىك قوشۇن تەشكىللەپ داۋۇتنى داۋاملىق ئىزدىدى .بۇ
ۋاقىتتا ،داۋۇت ئاللىقاچان ئەن-گەدىندىكى تاغلىق رايونغا يېتىپ بارغان ئىدى .ئۇ يەردىكى قورام
تاشالر تىك بولۇپ ،پەقەت ئۆچكىلەرال بۇ يەردە ھايات كەچۈرەلەيتتى .قورام تاشالرنىڭ ئۈستىدە چوڭقۇر
يېرىقالر بولۇپ ،بۇ يېرىقالر يەر ئاستىدىكى قاراڭغۇ يولالرغا ۋە تاغ ئۆڭكۈرلىرىنىڭ كىرىش ئېغىزلىرىغا
تۇتىشاتتى .پادىچىالر بۇ يەردە پادا بېقىشاتتى .شۇڭالشقا بۇ يەردە قوي پادىلىرى بار ئىدى.
بۇ جاي داۋۇتقا نىسبەتەن ئېيتقاندا بىخەتەرمۇ؟
ياق! ئۇنى قوغالپ كەلگۈچىلەر ناھايىتى تېزال ئۇنىڭ ئىزلىرىنى بويالپ ،تۆت ئەتراپنى قورشىۋېلىشى
مۇمكىن ئىدى .بۇ ئادەمنى ھەقىقەتەن ئۈمىدسىزلەندۈرەتتى .بۇ خىل ئەھۋال قانچە ئۇزۇن ۋاقىت
داۋاملىشار؟ ئەجەبا ئۇ مەڭگۈ مۇشۇنداق سەرگەردان تۇرمۇش كەچۈرەرمۇ؟
داۋۇت ۋە ئۇنىڭ ئادەملىرى تاغ ئۆڭكۈرلىرىنىڭ چوڭقۇر جايلىرىغا يوشۇرۇنۇۋالدى .ئۇالر جىمجىتلىق
بىلەن ساقلىدى .سائول نېمە قىلىشنى پىالنالۋاتقاندۇ؟ بىر قوغدىغۇچى لەشكەر كۆزەتتە تۇردى .ئەڭ
كىچىك خەتەرگىمۇ سەل قاراشقا بولمايتتى .ئۇ لەشكەر پۈتۈن دىققىتى بىلەن كىچىككىنە شەپىلەرگە
قۇالق سالدى.
ئاڭالڭالر! تاغ ئۆڭكۈرىدىن ماڭغان ئاياغ تىۋىشى ئاڭلىنىۋاتىدۇغۇ؟ لەشكەر بىر قورام تاشنىڭ
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يوچۇقىغا چېكىندى .ئۇ قاراڭغۇدا تۇرۇپ ،بىر ئادەمنىڭ ئۇدۇلدىن مېڭىپ كېلىۋاتقانلىقىنى ئاڭلىدى ھەم
كۆردى.
لەشكەر نەپىسىنىمۇ چىقارماي جىممىدە تىڭشىدى .كىمدۇ؟ دەرۋەقە بۇ كىشى پادىشاھ سائول ئىكەن!
ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇ يالغۇز بىرال ئادەم ئىكەن! سائول تو نىنى سېلىۋېتىپ ،بىر تاغ ئۆڭكۈرىگە كىرىپ
كەتتى .لەشكەر پۇتىنىڭ ئۇچىدا مېڭىپ داۋۇتنىڭ قېشىغا كەلدى ھەم بۇ خەۋەرنى ئاستاغىنا داۋۇتقا
ئېيتتى.
سائول ئۇالرنىڭ قولىغا چۈشتى! ھازىر ئۇالر سائولنى قانداق بىر تەرەپ قىلسا قىالاليدۇ .ئۇالر ئۇنى
تۇتۇۋېلىپ ئۆلتۈرۈۋەتسىمۇ بولىدۇ ،شۇنداق بولغاندا ئۇالر سائولنىڭ ياۋۇزلۇقى سەۋەبىدىن جاپا تارتىپ
يۈرمەيدۇ .ئۇ چوقۇم ئۆلتۈرۈۋېتىلگەندە ،ئاندىن داۋۇت پادىشاھ بوالاليدۇ ،دۆلەتنىڭ تەرتىپلىرى ۋە
ئادىللىقى ئەسلىگە كېلىدۇ.
داۋۇت ۋە ئۇنىڭ ئادەملىرى يوشۇرۇنچە مېڭىپ ،سائول كىرىپ كەتكەن ئۆڭكۈرنىڭ چىقىش ئېغىزىغا
كەلدى .شۇنداق ،ئۇالر سائولنىڭ تونىنى كۆردى .داۋۇت توننى قولىغا ئېلىپ ،توننىڭ پېشىنى پىچىقى
بىلەن كېسىۋالدى .ئەمما ئۇ دەرھال پۇشايمان قىلدى ،ئۇنىڭ بۇ زادى نېمە قىلغىنىدۇ؟ بۇ بولسا
پەرۋەردىگار تەرىپىدىن مەسىھ قىلىنغۇچىنىڭ تونى ئەمەسمۇ؟ ئۇ مۇشۇنداق ئۆچ ئېلىپ ،ئۆزى سوراقچى
بولۇۋالغان ئىدى .بۇ توغرا ئەمەس ،ئەلۋەتتە.
داۋۇتنىڭ ئادەملىرى ئۇنى ئالدىرىتىپ:
 دەرھال قول سېلىڭ ،بولمىسا ئۇ قېچىپ كېتىدۇ .بىر پارچە توننىڭ پېشىنىڭ بىزگە نېمە كېرىكىبولسۇن؟  -دېيىشتى.
ئەمما داۋۇت بېشىنى چايقاپ تۇرۇپ:
 ياق ،ئۇنداق قىلسام بولمايدۇ .ئۇ بولسا پەرۋەردىگار تەرىپىدىن مەسىھ قىلىنغان .مەن ئۇنىڭغازىيانكەشلىك قىلسام بولمايدۇ - ،دېدى.
داۋۇت پەرۋەردىگارنىڭ سائولنى ئاللىقاچان ئۆزىنىڭ قولىغا تاپشۇرغانلىقىنى بىلەتتى .خۇدا ئۇنى
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سائولغا زىيانكەشلىك قىلسۇن دېمەكچى ئەمەس ،بەلكى ئۇنى مېھىر-مۇھەببەت ۋە كەچۈرۈم
قىلىشنى ئۆگەنسۇن دېمەكچى ئىدى .ھەم شۇنداقال نېمىنىڭ پەقەت خۇداغىال تايىنىش ئىكەنلىكى،
ئۆزىنىڭ ئاقلىنىپ چىقىشىنى كۈتۈپ ،باشقىالرغا زىيانكەشلىك قىلماسلىق كېرەكلىكىنى
ئۆگەتمەكچى ئىدى.
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داۋۇتقا ئەگەشكۈچىلەر بۇ ئىشتىن ئىنتايىن نارازى بولدى .كىم بۇنداق ياخشى پۇرسەتنى
بىكاردىن-بىكار قولدىن كەتكۈزۈۋېتىدۇ ؟ ئەگەر داۋۇت سائولنى ئۆلتۈرمىسە ،ئۇالر بېرىپ سائولنى
ئۆلتۈرمەكچى بولدى .ئەمما داۋۇت ئۇالرنى توسۇپ قالدى.
سائول ئۆزىگە بولغان بۇ خەۋپ-خەتەرنى ئازراقمۇ ھېس قىلمىغان ئىدى .بىر ئاز ئۆتكەندىن كېيىن،
ئۇ ئۆڭكۈردىن يېنىپ چىقتى.

داۋۇتنىڭ سائول بىلەن يارىشىشقا تىرىشىشى
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مانا ئەمدىلىكتە داۋۇت سائول بىلەن يارىشىپ قېلىشنى ئۈمىد قىلدى .ئۇ ئۆڭكۈردىن چىقىپ ،سائولغا
قاراپ توۋلىدى:
 ئى غوجام ،پادىشاھىم!سائول ئىنتايىن ھەيران قالدى .قەدىمىنى توختىتىپ ،كەينىگە بۇرۇلۇپ قارىدى؛ ئۇ ھەيران قالدى
ھەم يۈرىكى پوك-پوك قىلىپ سېلىپ كەتتى .ھە! خائىن داۋۇت!
داۋۇت ئېگىلىپ سائول پادىشاھقا تەزىم قىلىپ ،كەمتەرلىك بىلەن ئۇنىڭغا گەپ قىلدى .ئۇ سائول
پادىشاھنى ئەيىبلىمەستىن ،بەلكى:
 سىز نېم ىشقا باشقىالرنىڭ داۋۇت سىزگە زىيانكەشلىك قىلماقچى دېگەن ئۆسەك سۆزلىرىگەئىشىنىسىز؟ بۈگۈن مەن ئۇالرنىڭ سۆزلىرىنىڭ راست ئەمەسلىكىنى ئىسپاتالپ چىقتىم .سىز ئۆڭكۈردىكى
ۋاقتىڭىزدا ،مەن سىزگە ئىنتايىن يېقىن جايدا ئىدىم .ھەمدە سىزنىڭ تونىڭىزنىڭ بىر پېشىنى
كېسىۋالدىم .ئەگەر سىزنى ئۆلتۈرمەكچى بولسام ،سىزنى ئۆلتۈرۈۋېتەلەيتتىم .ئەمما مەن ئۇنداق قىلمىدىم.
چۈنكى سىز پەرۋەردىگار تەرىپىدىن مەسىھ قىلىنغان پادىشاھسىز .قاراڭ ،بۇ سىزنىڭ تونىڭىزنىڭ بىر
پارچىسى .ھازىر سىز ،مېنىڭ سىزگە زىيانكەشلىك قىلمايدىغانلىقىمغا ئىشەندىڭىزمۇ؟ سىز نېمىشقا مېنى
داۋاملىق قوغاليسىز؟ پەرۋەردىگار مېنىڭ سوراقچىمدۇر ،ئۇ ئىككىمىزنىڭ ئوتتۇرىسىدا تۇرۇپ
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ھەق-ناھەقنى ئايرىسۇن -دېدى.
بۇنى ئاڭلىغان سائول راستتىنال تەسىرلەندى .ئۇ ئىلگىرى مۇنداق كۆكسى-قارنى كەڭ ئادەمنى
كۆرۈپ

باقمىغان

ئىدى.

سائول

تونىنىڭ

پېشىگە

قارىۋىدى،

راستتىنال

تونىنىڭ

پېشىنىڭ

كېسىۋالىدىغانلىقىنى كۆردى .ئۇ ئەمدى بۇنى ئىنكار قىاللمىدى .داۋۇت ئۇنى ئاسانال ئۆلتۈرۈۋېتەلەيتتى.
ئەمما ئۇ ئۇنداق قىلمىغان ئىدى .ھەقىقەتەن ئادەمنىڭ ئىشەنگۈسى كەلمەيتتى.
 داۋۇت- ،سائولنىڭ ئاۋازى تىترەپ كەتتى: سەن مەندىن ئادىل ئىكەنسەن .مەن ئىلگىرى ساڭا قەبىھ مۇئامىلە قىلىپ كەپتىمەن .لېكىن سەنماڭا ياخشى مۇئامىلە قىلدىڭ .پەرۋەردىگار مېنى ،سېنىڭ قولۇڭغا تاپشۇرغاندا سەن مېنى ئۆلتۈرمىدىڭ.
بۈگۈن سېنىڭ ماڭا قىلغانلىرىڭغا پەرۋەردىگار ئۆزى ساڭا ياخشىلىق قايتۇرغاي.
كېيىن سائول يىغالپ كەتتى .ئەمما ئۇنىڭ كۆز ياشلىرى ئۆزىنى ئەيىبلەش ئۈچۈن ئەمەس ۋە ياكى
گۇناھىنى تونۇش ئۈچۈنمۇ ئەمەس ،بەلكى ئۆزىنىڭ بىچارە ھالغا چۈشۈپ قالغانلىقى ئۈچۈن تۆكۈلگەن
ياشالر ئىدى.
سائول يىغالپ تۇرۇپ:
 مەن بىلىمەن .سەن مەندىن كېيىن پادىشاھ بولىسەن ،سەندىن ئۆتۈنەي ،مېنىڭ ئائىلەمنىيوقاتمىغايسەن - ،دېدى.
بۇ ئىشالر يۈز بەرگەندىن كېيىن ،سائول كۆرۈنۈشتە خۇدانىڭ ئىرادىسىگە بويسۇنغاندەك قىلغان
بىلەن ،ئەمەلىيەتتە ئۇ داۋۇتتا بار بولغىنىڭ ئىشەنچ ئىكەنلىكىنى ئازراقمۇ چۈشەنمىدى .چۈشەنگەن
بولسا ،ئۇ داۋۇتنى قوغالشنى توختاتقان بوالتتى .ئەمما ئۇ ئۇنداق قىلمىدى.
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نابال ۋە ئابىگائىل
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تەخمىنەن مۇشۇ مەزگىللەردە ساموئىل پەيغەمبەر ئالەمدىن ئۆتتى .پۈتكۈل ئىسرائىل خەلقى ئۇنىڭ
ئۈچۈن قايغۇردى .ئۇنى راماھقا دەپنە قىلدى.
داۋۇتمۇ بېرىپ بۇ پەيغەمبەرنىڭ دەپنە مۇراسىمىغا قاتنىشىشنى ئويلىدى .بىراق ،ئۇ قانداق
بارالىسۇن؟ ئۇ چۆللەردە يوشۇرۇنماسلىققا نەدىمۇ چارىسى بولسۇن؟
خەۋپ-خەتەر بىر ئاز بېسىققاندىن كېيىن ،داۋۇت ۋە ئۇنىڭ ئەگەشكۈچىلىرى تاغنىڭ يېنىدىكى
كەڭ تۈزلەڭلىككە كەلدى .ناۋادا ئازراق خەتەر بايقالسا ،ئۇالر دەرھال تاغقا يوشۇرۇنۇۋالسا بوالتتى.
ئۇ ۋاقىتتىكى تۇرمۇش گەرچە بىرال خىل رېتىمدا بولسىمۇ ،ئەمما خۇشاللىقالرمۇ يوق ئەمەس ئىدى.
پادىچىالر دائىم تۈزلەڭلىككە كېلىپ پادىلىرىنى باقاتتى .بۇ داۋۇتقا نىسبەتەن بىر خۇشاللىق ئىدى.
پادىچىالرمۇ داۋۇت ۋە ئۇنىڭ ئەگەشكۈچىلىرىنىڭ يېنىدا تۇرۇشنى ياخشى كۆرەتتى .مۇنداق بولغاندا،
ئۇالر ئۆزلىرىنى بىخەتەر ھېس قىالتتى .شۇڭالشقا داۋۇتنىڭ تۇرمۇشى ئازراقمۇ مەنىسىز ئەمەس ئىدى.
چۈنكى ئۇنىڭدىمۇ پادىچىالردا بار بولغان قەلب بار ئىدى .ئۇ ھايۋانالرنى ياخشى كۆرەتتى .پادىچىالر
بىلەن بىرلىكتە قوي پادىلىرىغا قاراشنى ياخشى كۆرەتتى .ئۇ قوي پادىلىرىغا ئىنتايىن ياخشى قارايتتى.
بىر تال قوزىنىمۇ باشقىالرغا ئوغرىلىتىپ قويمايتتى .شۇنداق قىلىپ ،ئۇ پادىچىالرنىڭ يېقىن دوستى
بولۇپ قالدى.
كارمەلدە نابال ئىسىملىك بىر باي كىشى بولۇپ ،ئۇنىڭ ئۈچ مىڭ قويى ،بىر مىڭ ئۆچكىسى بار
ئىدى .نۇرغۇن ئايالردىن بېرى داۋۇت ۋە ئۇنىڭ ئادەملىرى نابالنىڭ قويلىرىنى قوغداپ كېلىۋاتاتتى.
ياز كەلدى .نابال قويلىرىنى جەنۇبتىكى مائونغا ھەيدەپ ئاپىرىپ ،ئۇ يەردە قويلىرىنىڭ يۇڭىنى
قىرقىدى .قويلىرىنى قىرقىپ بولغاندىن كېيىن ،ئىلگىرى قوي پادىلىرىغا قاراشقا ياردەملەشكەن
كىشىلەرنى چاقىرتىپ ئۇالرغا زىياپەت بەردى.
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داۋۇت ئون ئادەمنى ئۆزىنىڭ نامىدا مائونغا ئەۋەتىپ ،نابالغا ساالم يوللىدى .ئۆزىنىڭ ئىلگىرى
ئۇنىڭ قوي پادىلىرىغا قىلغان ئىشلىرىنى ئۇنىڭ سەمىگە سېلىپ ،ئۆزلىرىگە ئازراق سوۋغات ئەۋەتىشىنى
ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
ئۇ ئون ئادەم داۋۇتنىڭ سۆزلىرىنى نابالغا يەتكۈزدى ھەم ئۇنىڭ جاۋابىنى كۈتتى.
ئەمما نابال دېگەن بۇ ئادەم ئۆزىنىڭ ئىسمى-جىسمىغا اليىق ئادەم ئىدى« .نابال» دېگەن بۇ
ئىسىمنىڭ مەنىسى «كاج» بولۇپ ،ئۇ ھەقىقەتەن بىر كاج ئادەم ئىدى .نابال ،ئۇ ئون ئادەمگە:
 داۋۇت؟ داۋۇت دېگەن كىم؟ ھازىر توغرا يولدا ماڭمايدىغان ئادەملەر كۆپ .سىلەر ،مېنىڭسىلەرنىڭ قورسىقىڭالرنى تويدۇرۇشۇمنى ئۈمىد قىلماڭالر - ،دېدى.
ئۇ بۇنداق سۆزنى دېيىشكە قانداق پېتىنالىغاندۇ؟ داۋۇت ئىسرائىلالر ئۈچۈن فىلىستىيلىكلەرنى
مەغلۇپ قىلغان تۇر سا ،ئۇ قانداقسىگە داۋۇتنىڭ كىم ئىكەنلىكىنى بىلمەيدۇ؟ ساداقەتمەن ھەر بىر
ئىسرائىل خۇدانىڭ داۋۇت بىلەن بىللە ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ .نۇرغۇنلىغان ئىخالسمەن كىشىلەر داۋۇتنىڭ
ئۆزلىرىنى شۇ ۋاقىتتىكى ۋەزىيەتتىن قۇتۇلدۇرۇپ چىقىشنى ئارزۇ قىالتتى .ئەمما نابال بۇنداق ئىشالرغا
ئازراقمۇ پەرۋا قىلمىدى .ئۇ پەقەت داۋۇتنى ئاسىيلىق قىلغۇچى دەپ قارايتتى .ئۇ مۇشۇنداق قىلىش
ئارقىلىق داۋۇتقا ھاقارەت قىلىپال قالماستىن ،داۋۇتنى پادىشاھ بولۇش ئۈچۈن تاللىغان پەرۋەردىگارغىمۇ
ھۆرمەتسىزلىك قىلدى.
داۋۇت نابالنىڭ جاۋابىنى ئاڭالپ ،بىردىنال غەزەپلىنىپ يۈزلىرى قىزىرىپ كەتتى.
ئۇ قول ئاستىدىكىلەرگە يۇقىرى ئاۋاز بىلەن:
-

ھەممىڭالر قىلىچلىرىڭالرنى ئېسىڭالر! ــــ دېدى.

ئۇزۇن ئۆتمەي ،تۆت يۈز ئادەم داۋۇتقا ئەگىشىپ نابالنى ئىزدەپ بېرىپ ،ئۇنىڭغا داۋۇتنىڭ زادى كىم
ئىكەنلىكىنى تونۇتۇپ قويماقچى بولدى .ئۇ ئادەمنىڭ مەيلى قانچىلىك باي بولۇپ كېتىشىدىن
قەتئىينەزەر ،داۋۇت ئۇ كاج ئادەمنىڭ ئۆزىگە ھاقارەت قىلىشىغا يول قويمايتتى .نابال ئۆزىنىڭ كاجلىقى
سەۋەبىدىن ھاياتى ئارقىلىق بەدەل تۆلىشى كېرەك ئىدى.
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داۋۇت ئۆزىنىڭ توغرا قىلمايۋاتقانلىقىنى بىلىپ يېتەلىدىمۇ؟ ئۇ ھازىر ئۆزى ئۆچ ئالسا بوالمدۇ؟ ئۇنىڭ
مۇشۇنداق ئاچچىقلىنىشى ،نابالنىڭ خۇداغا ھۆرمەتسىزلىك قىلغانلىقى ئۈچۈنمۇ ياكى ئۆزىنىڭ نامىنىڭ
ھاقارەتكە ئۇچرىغانلىقى ئۈچۈنمۇ؟ داۋۇت ئىنتايىن غەزەپلەندى .ئۇ ئۆزىنى تۇتۇۋېلىپ بۇالرنى ئويالشقىمۇ
ئامالسىز قالغان ئىدى .ئۇ ئادەملىرىنى باشالپ مائونغا ئاتالندى.
ئەمما نابالنىڭ بىر خىزمەتكارى ،نابالنىڭ داۋۇتقا بەرگەن جاۋابىنى ئاڭالپ قېلىپ ،ئىنتايىن تىترەپ
كەتتى .ئۇ نابالنىڭ باال-قازاغا يولۇقىدىغانلىقىنى بىلدى .داۋۇت نابالنىڭ جاۋابىنى قوبۇل قىلمايدۇ .ئۇ
خىزمەتكار نېمىمۇ قىاللىسۇن؟ ئۇ نەگە بېر ىپ ياردەم سورىيالىسۇن؟ ئۇ نابالنىڭ ئايالى ئابىگائىلنى
ئىزدەپ بارسا بولىدىغانلىقىنى بىلىدۇ .ئابىگائىل نېمە قىلىش كېرەكلىكىنى بىلىدۇ .چۈنكى ئۇ ئەقىللىك
ھەم ئالىيجاناب ئايال بولۇپ ،ھەر قېتىم نابال ئەخمىقانە ئىشتىن بىرنى قىلسا ،ئۇ ئوڭشاپ ماڭاتتى .ئۇ
خىزمەتكار ئۇچقاندەك بېرىپ ئابىگائىلغا ،نابالنىڭ داۋۇتنىڭ تەلىپىنى قانداق رەت قىلغانلىقىنى داۋۇت
ئەۋەتكەن ئون ئادەمگە قانداق ھاقارەت قىلغانلىقىنى ئېيتىپ بەردى.
 ئۇ ئادەم بىزگە ئىنتايىن ياخشى قارىغان - ،دېدى ئۇ خىزمەتكار ئەڭ ئاخىرىدا يەنە: ئۇالر كېچە-كۈندۈز بىزنى ۋە ماللىرىمىزنى قوغدىغان ،ئۇالر بىز بىلەن بىللە بولغان ۋاقىتتا،بىزنىڭ بىر تال قوزىمىزمۇ يوقاپ كەتمىگەن .بىز نېمىمۇ قىالاليتتۇق؟ مەن شۇنى كېسىپ ئېيتااليمەنكى،
داۋۇت چوقۇم كېلىپ نابال ۋە ئۇنىڭ پۈتۈن ئائىلىسىدىن ئۆچ ئالىدۇ ،مەن غوجامنى ئاگاھالندۇرۇشقا
پېتىنالمىدىم ،ئۇنىڭ ئەلپازى بەكمۇ يامان  -دېدى.
ئابىگائىل بەك بىئارام بولدى .ئۇنىڭ يولدىشى نېمىدېگەن كۆزى كىچىك ئادەم ـ ھە! ئەجەبا ،ئۇ
داۋۇتنىڭ كىم ئىكەنلىكىنى بىلمەسمۇ؟ توغرا ،ئابىگائىل بىلىدۇ .ئەگەر داۋۇت كېلىپ قالسا چوقۇم بىر
مەيدان جەڭ بولىدۇ .ئۇ بۇ بىر مەيدان قىرىپ ئۆلتۈرۈشنى قانداقمۇ توسىيااليدۇ؟ ئەلۋەتتە نابال جازانى
قوبۇل قىلىشى كېرەك .ئەمما نابال ئۇنىڭ ئېرى تۇرسا! شۇنداقال داۋۇتمۇ ئۆزى ئۆچ ئالماسلىقى كېرەك.
داۋۇت بۇ ئىشنى پەرۋەردىگارغا تاپشۇرۇشى كېرەك ،چۈنكى پەرۋەردىگار ئادىل ھۆكۈم يۈرگۈزىدۇ .ئەگەر
داۋۇت ئۆ زى ئۆچ ئېلىپ ئادەم ئۆلتۈرسە ،ئۇ ئىنتايىن قورقۇنچلۇق بىر ئىش بولىدۇ.
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ئابىگائىل ئامال تاپتى .داۋۇت بۇ يەرگە كېلىشتىن بۇرۇن ،ئۇ ئالدى بىلەن ئۇنىڭ يېنىغا بېرىپ
ئۇنىڭ بىلەن كۆرۈشۈشى كېرەك.
ئۇ خىزمەتكارىغا:
-

تېز بول! بىر نەچچە ئېشەك تەييارالپ ئىككى يۈز نان ،ئىككى تۇلۇم شاراب ،بەش پىشۇرۇلغان

قوي ،بەش سېئاھ قورماچ ،بىر يۈز دانە ئۈزۈم توقاچى ،ئىككى يۈز ئەنجۈر توقاچ ئېلىپ ،ئېشەكلەرگە
ئارتىپ مېنىڭ ئالدىمدا بېرىڭالر .مەن كەينىڭالردىن بارىمەن .نابالغا ھېچنېمە دېمەڭالر  -دېدى.
ئۇ بۇ بىر مەيدان پاجىئەنى توسىياالرمۇ؟ داۋ ۇت ۋە ئۇنىڭ قول ئاستىدىكىلەر ئاللىقاچان مائونغا قاراپ
ئاتالنغان ئىدى .ھېچقانداق نەرسە ئۇالرنىڭ ئۆچ ئېلىشىنى توسىيالمايتتى .داۋۇت ئىلگىرى نابالنىڭ
پادىچىلىرىغا شۇنداق ياخشىلىق قىلغان ،نابال بولسا ياخشىلىققا يامانلىق قىلغان ئىدى .داۋۇت قەسەم
بېرىپ مۇنداق دېدى:
-

ئەگەر مەن ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكى بىر ئادەمنى ئەتە ئەتىگەنگىچە تىرىك قالدۇرسام ،خۇدا مېنى

ئېغىر جازالىغاي.
ئەمما ئۇنىڭغا قاراپ كېلىۋاتقىنى نېمە؟
داۋۇت بىر نەچچە ئېشەك ۋە ئېشەكنى ھەيدەپ كېلىۋاتقان ئادەملەرنى كۆردى .ئۇالر يېقىنالشقاندا،
ئۇ ئادەم داۋۇتقا ئۆزلى رىنىڭ ،نابالنىڭ ئايالى ئابىگائىلغا ۋاكالىتەن بۇ سوۋغاتالرنى ئۆزىگە سوۋغا قىلىشقا
كەلگەنلىكىنى ئېيتتى.
 قاراڭ ،ئۇ كەلدى.ئابىگائىل داۋۇتنى كۆرۈشى بىلەنال دەرھال ئېشەكتىن چۈشۈپ ،داۋۇتقا ئېگىلىپ تۇرۇپ تەزىم
قىلدى .ئۇ داۋۇتنىڭ كىم ئىكەنلىكىنى بىلەتتى؛ داۋۇت بولسا خۇدا تاللىغان ئىسرائىلالرنىڭ پادىشاھى
بولىدىغان ئادەم ئەمەسمۇ؟.
ئاندىن ئۇ بېشىنى كۆتۈرۈپ داۋۇتنىڭ ،ئۇنىڭ سۆزلىشىگە رۇخسەت بېرىشىنى ئۆتۈندى.
ئۇ ئىنتايىن ھۆرمەت بىلەن مۇنداق دېدى:
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 ئى ،مېنىڭ ئىگەم! سىزدىن ئۆتۈنەي ،ئېرىمنىڭ گۇناھى سەۋەبىدىن ئۇنى جازالىمىغايسىز .مەنئۇنىڭ گۇناھىنى ئۈستۈمگە ئاالي ،چۈنكى ئۇ بىر كاج ئادەم .قېرىشقاندەك ،سىز ئالدىدا ئەۋەتكەن
كىشىلەرنى كۆرمەپتىمەن .ئەگەر مەن كۆرگەن بولسام ،ئۇالرنى ھەرگىز قۇرۇق قول قايتۇرمايتتىم .سىز
ھەرگىزمۇ ئۆزىڭىز ئۆچ ئالماڭ ،چۈنكى پەرۋەردىگار سىز ئۈچۈن چوقۇم ئادىل ھۆكۈم چىقىرىدۇ.
پەرۋەردىگار نابال ۋە سىزنىڭ بارلىق دۈشمەنلىرىڭىزنى چوقۇم جازااليدۇ.
 مېنى كەچۈرۈم قىلىشىڭىزنى ئۆتۈنىمەن ،مېنىڭ سوۋغاتلىرىنى قوبۇل قىلغايسىز! پەرۋەردىگارسىزنى قوغدىغاي ،سىزگە بەخت ئاتا قىلغاي ،چۈنكى سىز ئۇنىڭ ئۈچۈن جەڭ قىلىۋاتىسىز ،سائولغا
ناھەقسىزلىك قىلمىدىڭىز.
 پەرۋەردىگار سىزنى چوقۇم قوغداپ ،بارلىق زىيانكەشلىكلەردىن ساقاليدۇ ،خۇددى ئۇ ئۆزىسۆيگەن بارلىق ئادەملىرىنى قوغدىغانغا ئوخشاش .ئەمما ئۇ سىزنىڭ دۈشمەنلىرىڭىزنىڭ جېنىنى ئېلىشنى
كېچىكتۈرىدۇ .سىز پادىشاھ بولغان چېغىڭىزدا ،ئۆز قولىڭىز بىلەن ئۆچ ئالمىغانلىقىڭىز ۋە بىگۇناھ
ئادەمنىڭ قېنىنى ئاققۇزمىغانلىقىڭىز ئۈچۈن ،چوقۇم چىن كۆڭلىڭىزدىن شۈكۈر ئېيتىسىز .شۇ ۋاقىت
كەلگەندە ،مېنى ئەسلەپ قويغايسىز!
داۋۇت بۇ گەپلەرنى ئاڭالپ ،باشتا ئىنتايىن ئاچچىقالندى .كېيىن بەكمۇ بىئارام بولدى .ئەڭ
ئاخىرىدا بولسا ،ئابىگائىلنىڭ سۆزلىرىگە قايىل بولدى.
نېمىدېگەن ياخشى ئايال ـ ھە! ھەقىقەتەن ئايال قەھرىمان ئىكەن! ھازىر ئۇ ئابىگائىلنىڭ
سۆزلىرىنىڭ توغرىلىقىنى ھېس قىلدى! ئۇ ئۆز قولى بىلەن ئۆچ ئېلىشقا ماڭغان ۋاقتىدا ،پەرۋەردىگار
ئۇنىڭغا رەھىم-شەپقەت قىلىپ ،بۇ ئايال ئارقىلىق ئۇنىڭ يولىنى توستى .ئابىگائىل ئېرىنىڭ ھاياتىنى
ساقالپ قالدى .شۇنداقال يەنە داۋۇتنى گۇناھ سادىر قىلىشتىن ساقالپ قالدى .بۇ ئايالنىڭ ئالدىدا داۋۇت
ئۆزىنى ناھايىتى ئەرزىمەس ھېس قىلدى .ئۇ ئىنتايىن مىننەتدار بولغان ھالدا:
 پەرۋەردىگار مەدھىيلەشكە اليىقتۇر .چۈنكى ئۇ بۈگۈن سېنى ئەۋەتىش ئارقىلىق مېنى قارشىئالدى .سەن مېنى ئاگاھالندۇرغانلىقىڭ ئۈچۈن بەخت-سائادەتكە ئېرىشكەيسەن .مەن ھەقىقەتەن
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سېنىڭ ئائىلەڭگە زىيانكەشلىك قىلماقچى ئىدىم ،مەن بىرمۇ ئەر كىشىنى قالدۇرۇپ قويماي ئۆلتۈرمەكچى
ئىدىم ،ئەمما پەرۋەردىگار مېنى توسۇپ قالدى  -دېدى.
ئاندىن كېيىن داۋۇت ئۇنىڭ سوۋغىتىنى قوبۇل قىلدى ھەم يەنە:
-

تىنچ-ئامان ئۆيۈڭگە قايتقىن ،ساڭا ھېچقانداق زىيان-زەخمەت يەتمەيدۇ - ،دېدى.

ئابىگائىل ئىنتايىن خۇشال بولغان ھالدا ئۆيىگە قايتتى .ھازىر ئۇ نابالغا ئۆزىنىڭ قىلغان بارلىق
ئىشلىرىنى ئېيتىپ بەرسە بولىدۇ .ئەمما ئۇ ئۆيىگە قايتقان ۋاقتىدا ،نابالنىڭ غەرق مەست ئىكەنلىكىنى
كۆرۈپ ،ئېيتىشقا ئامالسىز قالدى .ئىككىنچى كۈنى ئەتىگەندە نابال مەسلىكتىن يېشىلگەندە ،ئابىگائىل
يۈز بەرگەن بارلىق ئىشالرنى ئۇنىڭغا ئېيتىپ بەردى ،نابال قورققىنىدىن روھى چىقىپ كەتكەندەك بولۇپ
قالدى .ئون كۈن ئۆتكەندىن كېيىن ،پەرۋەردىگار ئۇنى ئۇردى .ئۇنىڭ جېنى چىقىپ كەتتى.
داۋۇت نابالنىڭ ئۆلگەنلىكىنى ئاڭالپ ،پەرۋەردىگارغا يەنە بىر قېتىم شۈكۈر ئېيتتى .چۈنكى ئۇ ئۆز
قولى بىلەن ئۆچ ئالمىدى ،بەلكى پەرۋەردىگار ئۇنى ئاقالپ چىقتى.
كېيىن ،داۋۇت ئابىگائىلنى ئۆز ئەمرىگە ئالدى.

داۋۇت يەنە بىر قېتىم سائولنىڭ جېنىنى ئالمىدى
«ساموئىل - 1كىتاب» 15- 1 :52

گەرچە سائول داۋۇتنى ئەمدى قوغلىماسلىققا قەسەم ئىچكەن بولسىمۇ ،ئەمما ئۇ ۋەدىسىگە ئەمەل
قىلمىدى.
زىفىتلىكلەر يەنە بىر قېتىم سائولغا ئۆزلىرىنىڭ ،داۋۇتنىڭ قەيەردە ئىكەنلىكىنى بىلىدىغانلىقى
توغرىسىدا خەۋەر ئەۋەتتى .سائول يەنە لەشكەر باشالپ داۋۇتنى قوغلىدى.
مۇشۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ،داۋۇتمۇ ئۆزىنىڭ چارلىغۇچىلىرىنى ئەۋەتىپ ،سائولنىڭ ھاقىالھ
ئېگىزلىكىنىڭ يېنىدا لەشكەرگاھ قۇرغانلىقىنى ،لەشكەرلەرنىڭ ئ ۇنىڭ ئەتراپىدا چېدىر تىكەنلىكىنى
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ئېنىقالپ چىقتى .شۇڭالشقا ئۇالر سائولنىڭ يېنىغا كېلەلمىدى.
داۋۇت ،بىر كۈنى كېچىدە ،ئاخىمەلەك ۋە ئۇنىڭ نەۋرە ئىنىسى ئابىشاينى باشالپ ،سائولنىڭ
بارگاھىغا قاراپ ئاتالندى .ئۇالر ئاز-ئازدىن ئالغا ئىلگىرىلەپ ،چوڭ بارگاھنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالىنى
كۆزەتتى .پادىشاھ سائولنىڭ ئەتراپى راستتىنال قوغدىغۇچى لەشكەرلەر بىلەن قاتتىق قورشالغان بولۇپ،
تۆت ئەتراپنىڭ ھەممىسىدە لەشكەرلەر بار ئىدى.
ئەمما داۋۇت ھەر قانداق بىر ئېھتىماللىقنى ئويلىدى .ئەگەر داۋۇت سائول پادىشاھنىڭ يېنىغا بېرىپ
ئۇنىڭ بىرەر نەر سىسىنى ئېلىۋېلىپ ،ئۆزىنىڭ يەنە بىر قېتىم سائولغا يېقىن يەردە تۇرغانلىقى ،سائولنىڭ
جېنىنى تامامەن ئاالاليدىغانلىقىنى ئىسپاتالپ بەرسە ،سائول داۋۇتنىڭ گۇناھسىز ئىكەنلىكىگە ئىشىنەرمۇ؟
داۋۇت چوڭقۇر ئويالنغاندىن كېيىن ،ئاندىن قارار چىقاردى .داۋۇت:
-

كىم ،مەن بىلەن بىللە سائولنىڭ لەشكەرگاھىغا بارىدۇ؟  -دەپ سورىدى.

ئابىشاي دەرھال:
-

مەن سىز بىلەن بىللە باراي  -دەپ جاۋاب بەردى.

بۇ ناھايىتى خەتەرلىك ھەرىكەت .ئەگەر بىر ئادەم ئۇالرنى كۆرۈپ قالسا ياكى ئاۋازىنى ئاڭالپ قالسا،
ئۇالرنى تۇتۇۋاالتتى.
ئۇالر قاتتىقراقمۇ نەپەس چىقارماي ئاستا-ئاستا ،قاتار تىزىلغان جەڭ ھارۋىلىرىنى بويالپ،
سائولنىڭ بارگاھى ئىچىگە يوشۇرۇنچە كىردى .ئۇالر بۇ يەردە توختاپ تۇرۇپ ،ئەتراپتىكى شەپىگە
ئىنچىكىلىك بىلەن قۇالق سالدى .ئازراقمۇ شەپە ۋە ئاۋاز ئاڭالنمىدى .بارلىق ئادەملەر جۈملىدىن
قوغدىغۇچى لەشكەرلەرمۇ ئۇخالپ قالغانىدى .نېمىدېگەن غەلىتە ئىش بۇ –ھە!
ئۇالر ئىنتايىن ئېھتىياتچانلىق بىلەن سائول پادىشاھنىڭ يېنىغا يېتىپ باردى .سائول پادىشاھ
ئىنتايىن شېرىن ئۇيقۇدا ئىدى! سائولنىڭ سەردارى ئابنەرمۇ ئۇ يەردە بولۇپ ،ئۇمۇ ئۇخالپ قالغانىدى.
سائول پادىشاھنىڭ ئەتراپىدىكىلەرنىڭ ھەممىسى ئۇيقۇدا ئىدى!
قانداقسىگە بۇنداق بولۇپ قالغاندۇ؟ پەرۋەردىگار ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى ئۇخلىتىۋەتكەن ئىدى .ھەمدە
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ھازىرچە ئۇالرنىڭ ئويغانمايدىغانلىقىغا خۇدا ھەقىقىي كېپىل ئىدى .داۋۇت بىلەن ئابىشاينىڭ كۆزلىرى
قارشى تەرەپكە تىكىلدى .ئۇالر پەرۋەردىگار نىڭ ھازىرال ئۇالر ئۈچۈن مۆجىزە ياراتماقچى بولغانلىقىنى
چۈشەندى .ئابىشاي قاتتىق ئۇخالۋاتقان سائول پادىشاھ ۋە ئۇنىڭ بېشىنىڭ يېنىغا قويۇلغان نەيزىنى
كۆرسىتىپ تۇرۇپ ،ئاستاغىنا داۋۇتقا:
 خۇدا سىزنىڭ دۈشمەنلىرىڭىزنى قولىڭىزغا تاپشۇرۇپتۇ .بىر نەيزە بىلەنال ئۇنى ئۆلتۈرۈۋېتىڭ-،دېدى.
داۋۇت ئازابالنغان ھالدا سائول پادىشاھنىڭ يۈزىگە قارىدى .بۇ ئادەم ئۇنى قانچىلىك جاپاالرغا
سېلىۋەتكەن ئىدى-ھە!
ئەمما بۇ ئادەم پەرۋەردىگار تەرىپىدىن مايالنغان .شۇڭالشقا ،داۋۇت بېشىنى چايقاپ تۇرۇپ:
-

ئۇنىڭغا زىيانكەشلىك قىلىشقا بولمايدۇ - ،دېدى.

داۋۇت ئابىشاينىڭ ئۈمىدسىزلەنگەنلىكىنى كۆرۈپ ،تۆۋەن ئاۋازدا:
بىز ئۇنى چوقۇم پەرۋەردىگارنىڭ قولىغا تاپشۇرۇپ بېرىشىمىز كېرەك .پەرۋەردىگار ئۆزى بېكىتكەنۋاقىتتا ،ئۇنى ئۇرىدۇ .ئۇ ئېھتىمال كېسەل بولۇپ قېلىشى ياكى بولمىسا جەڭگە چىققاندا قۇربان بولۇشى
مۇمكىن .ئەمما مەن ئۆز قولۇم بىلەن ئۇنىڭغا زىيانكەشلىك قىلسام بولمايدۇ - ،دېدى.
بىراق ئۇ ئابىشالنى سائولنىڭ نەيزىسى بىلەن سۇ قۇتىسىنى ئېلىشقا بۇيرۇدى .بۇ نەرسىلەرنىڭ
ئۆزىال ،سائولنىڭ ئەينى ۋاقىتتا قانچىلىك خەتەر ئىچىدە تۇرغانلىقىنى ئىسپاتالپ بېرەتتى.
كېيىن ئۇالر سائولنىڭ چېدىرىدىن ئايرىلدى .ھېچكىم ئۇالرنى كۆرمىدى .ھېچكىم ئۇالرنىڭ
ئاۋازىنىمۇ ئاڭلىمىدى.
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ئەن-گەدىن چۆلىدە
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بۇ ئاجايىپ مۆجىزە سائولنىڭ ئوي-پىكرىنى ئۆزگەرتەلمىدى .ئۇ فېلىستىيلىكلەرنى قوغالپ
چىقارغاندىن كېيىن ،دەرھال ئۈچ مىڭ كىشىلىك قوشۇن تەشكىللەپ داۋۇتنى داۋاملىق ئىزدىدى .بۇ
ۋاقىتتا ،داۋۇت ئاللىقاچان ئەن-گەدىندىكى تاغلىق رايونغا يېتىپ بارغان ئىدى .ئۇ يەردىكى قورام
تاشالر تىك بولۇپ ،پەقەت ئۆچكىلەرال بۇ يەردە ھايات كەچۈرەلەيتتى .قورام تاشالرنىڭ ئۈستىدە چوڭقۇر
يېرىقالر بولۇپ ،ب ۇ يېرىقالر يەر ئاستىدىكى قاراڭغۇ يولالرغا ۋە تاغ ئۆڭكۈرلىرىنىڭ كىرىش ئېغىزلىرىغا
تۇتىشاتتى .پادىچىالر بۇ يەردە پادا بېقىشاتتى .شۇڭالشقا بۇ يەردە قوي پادىلىرى بار ئىدى.
بۇ جاي داۋۇتقا نىسبەتەن ئېيتقاندا بىخەتەرمۇ؟
ياق! ئۇنى قوغالپ كەلگۈچىلەر ناھايىتى تېزال ئۇنىڭ ئىزلىرىنى بويالپ ،تۆت ئەتراپنى قورشىۋېلىشى
مۇمكىن ئىدى .بۇ ئادەمنى ھەقىقەتەن ئۈمىدسىزلەندۈرەتتى .بۇ خىل ئەھۋال قانچە ئۇزۇن ۋاقىت
داۋاملىشار؟ ئەجەبا ئۇ مەڭگۈ مۇشۇنداق سەرگەردان تۇرمۇش كەچۈرەرمۇ؟
داۋۇت ۋە ئۇنىڭ ئادەملىرى تاغ ئۆڭكۈرلىرىنىڭ چوڭقۇر جايلىرىغا يوشۇرۇنۇۋالدى .ئۇالر جىمجىتلىق
بىلەن ساقلىدى .سائول نېمە قىلىشنى پىالنالۋاتقاندۇ؟ بىر قوغدىغۇچى لەشكەر كۆزەتتە تۇردى .ئەڭ
كىچىك خەتەرگىمۇ سەل قاراشقا بولمايتتى .ئۇ لەشكەر پۈتۈن دىققىتى بىلەن كىچىككىنە شەپىلەرگە
قۇالق سالدى.
ئاڭالڭالر! تاغ ئۆڭكۈرىدىن م اڭغان ئاياغ تىۋىشى ئاڭلىنىۋاتىدۇغۇ؟ لەشكەر بىر قورام تاشنىڭ
يوچۇقىغا چېكىندى .ئۇ قاراڭغۇدا تۇرۇپ ،بىر ئادەمنىڭ ئۇدۇلدىن مېڭىپ كېلىۋاتقانلىقىنى ئاڭلىدى ھەم
كۆردى.
لەشكەر نەپىسىنىمۇ چىقارماي جىممىدە تىڭشىدى .كىمدۇ؟ دەرۋەقە بۇ كىشى پادىشاھ سائول ئىكەن!
ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇ يالغۇز بىرال ئادەم ئىكەن! سائول تونىنى سېلىۋېتىپ ،بىر تاغ ئۆڭكۈرىگە كىرىپ
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كەتتى .لەشكەر پۇتىنىڭ ئۇچىدا مېڭىپ داۋۇتنىڭ قېشىغا كەلدى ھەم بۇ خەۋەرنى ئاستاغىنا داۋۇتقا
ئېيتتى.
سائول ئۇالرنىڭ قولىغا چۈشتى! ھازىر ئۇالر سائولنى قانداق بىر تەرەپ قىلسا قىالاليدۇ .ئۇالر ئۇنى
تۇتۇۋېلىپ ئۆلتۈرۈۋەتسىمۇ بولىدۇ ،شۇنداق بولغاندا ئۇالر سائولنىڭ ياۋۇزلۇقى سەۋەبىدىن جاپا تارتىپ
يۈرمەيدۇ .ئۇ چوقۇم ئۆلتۈرۈۋېتىلگەندە ،ئاندىن داۋۇت پادىشاھ بوالاليدۇ ،دۆلەتنىڭ تەرتىپلىرى ۋە
ئادىللىقى ئەسلىگە كېلىدۇ.
داۋۇت ۋە ئۇنىڭ ئادە ملىرى يوشۇرۇنچە مېڭىپ ،سائول كىرىپ كەتكەن ئۆڭكۈرنىڭ چىقىش ئېغىزىغا
كەلدى .شۇنداق ،ئۇالر سائولنىڭ تونىنى كۆردى .داۋۇت توننى قولىغا ئېلىپ ،توننىڭ پېشىنى پىچىقى
بىلەن كېسىۋالدى .ئەمما ئۇ دەرھال پۇشايمان قىلدى ،ئۇنىڭ بۇ زادى نېمە قىلغىنىدۇ؟ بۇ بولسا
پەرۋەردىگا ر تەرىپىدىن مەسىھ قىلىنغۇچىنىڭ تونى ئەمەسمۇ؟ ئۇ مۇشۇنداق ئۆچ ئېلىپ ،ئۆزى سوراقچى
بولۇۋالغان ئىدى .بۇ توغرا ئەمەس ،ئەلۋەتتە.
داۋۇتنىڭ ئادەملىرى ئۇنى ئالدىرىتىپ:
 دەرھال قول سېلىڭ ،بولمىسا ئۇ قېچىپ كېتىدۇ .بىر پارچە توننىڭ پېشىنىڭ بىزگە نېمە كېرىكىبولسۇن؟  -دېيىشتى.
ئەمما داۋۇت بېشىنى چايقاپ تۇرۇپ:
 ياق ،ئۇنداق قىلسام بولمايدۇ .ئۇ بولسا پەرۋەردىگار تەرىپىدىن مەسىھ قىلىنغان .مەن ئۇنىڭغازىيانكەشلىك قىلسام بولمايدۇ - ،دېدى.
داۋۇت پەرۋەردىگارنىڭ سائولنى ئاللىقاچان ئۆزىنىڭ قولىغا تاپشۇرغانلىقىنى بىلەتتى .خۇدا ئۇنى
سائولغا زىيانكەشلىك قىلسۇن دېمەكچى ئەمەس ،بەلكى ئۇنى مېھىر-مۇھەببەت ۋە كەچۈرۈم
قىلىشنى ئۆگەنسۇن دېمەكچى ئىدى .ھەم شۇنداقال نېمىنىڭ پەقەت خۇداغىال تايىنىش ئىكەنلىكى،
ئۆزىنىڭ ئاقلىنىپ چىقىشىنى كۈتۈپ ،باشقىالرغا زىيانكەشلىك قىلماسلىق كېرەكلىكىنى
ئۆگەتمەكچى ئىدى.
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داۋۇتقا ئەگەشكۈچىلەر بۇ ئىشتىن ئىنتايىن نارازى بولدى .كىم بۇنداق ياخشى پۇرسەتنى
بىكاردىن-بىكار قولدىن كەتكۈزۈۋېتىدۇ ؟ ئەگەر داۋۇت سائولنى ئۆلتۈرمىسە ،ئۇالر بېرىپ سائولنى
ئۆلتۈرمەكچى بولدى .ئەمما داۋۇت ئۇالرنى توسۇپ قالدى.
سائول ئۆزىگە بولغان بۇ خەۋپ-خەتەرنى ئازراقمۇ ھېس قىلمىغان ئىدى .بىر ئاز ئۆتكەندىن كېيىن،
ئۇ ئۆڭكۈردىن يېنىپ چىقتى.
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داۋۇتنىڭ سائول بىلەن يارىشىشقا تىرىشىشى
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مانا ئەمدىلىكتە داۋۇت سائول بىلەن يارىشىپ قېلىشنى ئۈمىد قىلدى .ئۇ ئۆڭكۈردىن چىقىپ ،سائولغا
قاراپ توۋلىدى:
 ئى غوجام ،پادىشاھىم!سائول ئىنتايىن ھەيران قالدى .قەدىمىنى توختىتىپ ،كەينىگە بۇرۇلۇپ قارىدى؛ ئۇ ھەيران قالدى
ھەم يۈرىكى پوك-پوك قىلىپ سېلىپ كەتتى .ھە! خائىن داۋۇت!
داۋۇت ئېگىلىپ سائول پادىشاھقا تەزىم قىلىپ ،كەمتەرلىك بىلەن ئۇنىڭغا گەپ قىلدى .ئۇ سائول
پادىشاھنى ئەيىبلىمەستىن ،بەلكى:
 سىز نېمىشقا باشقىالرنىڭ داۋۇت سىزگە زىيانكەشلىك قىلماقچى دېگەن ئۆسەك سۆزلىرىگەئىشىنىسىز؟ بۈگۈن مەن ئۇالرنىڭ سۆزلىرىنىڭ راست ئەمەسلىكىنى ئىسپاتالپ چىقتىم .سىز ئۆڭكۈردىكى
ۋاقتىڭىزدا ،مەن سىزگە ئىنتايىن يېقىن جايدا ئىدىم .ھەمدە سىزنىڭ تونىڭىزنىڭ بىر پېشىنى
كېسىۋالدىم .ئەگەر سىزنى ئۆلتۈرمەكچى بولسام ،سىزنى ئۆلتۈرۈۋېتەلەيتتىم .ئەمما مەن ئۇنداق قىلمىدىم.
چۈنكى سىز پەرۋەردىگار تەرىپىدىن مەسىھ قىلىنغان پادىشاھسىز .قاراڭ ،بۇ سىزنىڭ تونىڭىزنىڭ بىر
پارچىسى .ھازىر سىز ،مېنىڭ سىز گە زىيانكەشلىك قىلمايدىغانلىقىمغا ئىشەندىڭىزمۇ؟ سىز نېمىشقا مېنى
داۋاملىق قوغاليسىز؟ پەرۋەردىگار مېنىڭ سوراقچىمدۇر ،ئۇ ئىككىمىزنىڭ ئوتتۇرىسىدا تۇرۇپ
ھەق-ناھەقنى ئايرىسۇن -دېدى.
بۇنى ئاڭلىغان سائول راستتىنال تەسىرلەندى .ئۇ ئىلگىرى مۇنداق كۆكسى-قارنى كەڭ ئادەمنى
كۆرۈپ

باقمىغان

ئىدى.

سائول

تونىنىڭ

پېشىگە قارىۋىدى،

راستتىنال

تونىنىڭ

پېشىنىڭ

كېسىۋېلىنغانلىقىنى كۆردى .ئۇ ئەمدى بۇنى ئىنكار قىاللمىدى .داۋۇت ئۇنى ئاسانال ئۆلتۈرۈۋېتەلەيتتى.
ئەمما ئۇ ئۇنداق قىلمىغان ئىدى .ھەقىقەتەن ئادەمنىڭ ئىشەنگۈسى كەلمەيتتى.
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 داۋۇت- ،سائولنىڭ ئاۋازى تىترەپ كەتتى: سەن مەندىن ئادىل ئىكەنسەن .مەن ئىلگىرى ساڭا قەبىھ مۇئامىلە قىلىپ كەپتىمەن .لېكىن سەنماڭا ياخشى مۇئامىلە قىلدىڭ .پەرۋەردىگار مېنى ،سېنىڭ قولۇڭغا تاپشۇرغاندا سەن مېنى ئۆلتۈرمىدىڭ.
بۈگۈن سېنىڭ ماڭا قىلغانلىرىڭغا پەرۋەردىگار ئۆزى ساڭا ياخشىلىق قايتۇرغاي.
كېيىن سائول يىغالپ كەتتى .ئەمما ئۇنىڭ كۆز ياشلىرى ئۆزىنى ئەيىبلەش ئۈچۈن ئەمەس ۋە ياكى
گۇناھىنى تونۇش ئۈچۈنمۇ ئەمەس ،بەلكى ئۆزىنىڭ بىچارە ھالغا چۈشۈپ قالغانلىقى ئۈچۈن تۆكۈلگەن
ياشالر ئىدى.
سائول يىغالپ تۇرۇپ:
 مەن بىلىمەن .سەن مەندىن كېيىن پادىشاھ بولىسەن ،سەندىن ئۆتۈنەي ،مېنىڭ ئائىلەمنىيوقاتمىغايسەن - ،دېدى.
بۇ ئىشالر يۈز بەرگەندىن كېيىن ،سائول كۆرۈنۈشتە خۇدانىڭ ئىرادىسىگە بويسۇنغاندەك قىلغان
بىلەن ،ئەمەلىيەتتە ئۇ داۋۇتتا بار بولغىنىڭ ئىشەنچ ئىكەنلىكىنى ئازراقمۇ چۈشەنمىدى .چۈشەنگەن
بولسا ،ئۇ داۋۇتنى قوغالشنى توختاتقان بوالتتى .ئەمما ئۇ ئۇنداق قىلمىدى.
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نابال ۋە ئابىگائىل
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تەخمىنەن مۇشۇ مەزگىللەردە ساموئىل پەيغەمبەر ئالەمدىن ئۆتتى .پۈتكۈل ئىسرائىل خەلقى ئۇنىڭ
ئۈچۈن قايغۇردى .ئۇنى راماھقا دەپنە قىلدى.
داۋۇتمۇ بېرىپ بۇ پەيغەمبەرنىڭ دەپنە مۇراسىمىغا قاتنىشىشنى ئويلىدى .بىراق ،ئۇ قانداق
بارالىسۇن؟ ئۇ چۆللەردە يوشۇرۇنماسلىققا نەدىمۇ چارىسى بولسۇن؟
خەۋپ-خەتەر بىر ئاز بېسىققاندىن كېيىن ،داۋۇت ۋە ئۇنىڭ ئەگەشكۈچىلىرى تاغنىڭ يېنىدىكى
كەڭ تۈزلەڭلىككە كەلدى .ناۋادا ئازراق خەتەر بايقالسا ،ئۇالر دەرھال تاغقا يوشۇرۇنۇۋالسا بوالتتى.
ئۇ ۋاقىتتىكى تۇرمۇش گەرچە بىرال خىل رىتىمدا بولسىمۇ ،ئەمما خۇشاللىقالرمۇ يوق ئەمەس ئىدى.
پادىچىالر دائىم تۈزلەڭلىككە كېلىپ پادىلىرىنى باقاتتى .بۇ داۋۇتقا نىسبەتەن بىر خۇشاللىق ئىدى.
پ ادىچىالرمۇ داۋۇت ۋە ئۇنىڭ ئەگەشكۈچىلىرىنىڭ يېنىدا تۇرۇشنى ياخشى كۆرەتتى .مۇنداق بولغاندا،
ئۇالر ئۆزلىرىنى بىخەتەر ھېس قىالتتى .شۇڭالشقا داۋۇتنىڭ تۇرمۇشى ئازراقمۇ مەنىسىز ئەمەس ئىدى.
چۈنكى ئۇنىڭدىمۇ پادىچىالردا بار بولغان قەلب بار ئىدى .ئۇ ھايۋانالرنى ياخشى كۆرەتتى .پادىچىالر
بىلەن بىرلىكتە قوي پادىلىرىغا قاراشنى ياخشى كۆرەتتى .ئۇ قوي پادىلىرىغا ئىنتايىن ياخشى قارايتتى.
بىر تال قوزىنىمۇ باشقىالرغا ئوغرىلىتىپ قويمايتتى .شۇنداق قىلىپ ،ئۇ پادىچىالرنىڭ يېقىن دوستى
بولۇپ قالدى.
كارمەلدە نابال ئىسىملىك بىر باي ك ىشى بولۇپ ،ئۇنىڭ ئۈچ مىڭ قويى ،بىر مىڭ ئۆچكىسى بار
ئىدى .نۇرغۇن ئايالردىن بېرى داۋۇت ۋە ئۇنىڭ ئادەملىرى نابالنىڭ قويلىرىنى قوغداپ كېلىۋاتاتتى.
ياز كەلدى .نابال قويلىرىنى جەنۇبتىكى مائونغا ھەيدەپ ئاپىرىپ ،ئۇ يەردە قويلىرىنىڭ يۇڭىنى
قىرقىدى .قويلىرىنى قىرقى پ بولغاندىن كېيىن ،ئىلگىرى قوي پادىلىرىغا قاراشقا ياردەملەشكەن
كىشىلەرنى چاقىرتىپ ئۇالرغا زىياپەت بەردى.
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داۋۇت ئون ئادەمنى ئۆزىنىڭ نامىدا مائونغا ئەۋەتىپ ،نابالغا ساالم يوللىدى .ئۆزىنىڭ ئىلگىرى
ئۇنىڭ قوي پادىلىرىغا قىلغان ئىشلىرىنى ئۇنىڭ سەمىگە سېلىپ ،ئۆزلىرىگە ئازراق سوۋغات ئەۋەتىشىنى
ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
ئۇ ئون ئادەم داۋۇتنىڭ سۆزلىرىنى نابالغا يەتكۈزدى ھەم ئۇنىڭ جاۋابىنى كۈتتى.
ئەمما نابال دېگەن بۇ ئادەم ئۆزىنىڭ ئىسمى-جىسمىغا اليىق ئادەم ئىدى« .نابال» دېگەن بۇ
ئىسىمنىڭ مەنىسى «كاج» بولۇپ ،ئۇ ھەقىقەتەن بىر كاج ئادەم ئىدى .نابال ،ئۇ ئون ئادەمگە:
 داۋۇت؟ داۋۇت دېگەن كىم؟ ھازىر توغرا يولدا ماڭمايدىغان ئادەملەر كۆپ .سىلەر ،مېنىڭسىلەرنىڭ قورسىقىڭالرنى تويدۇرۇشۇمنى ئۈمىد قىلماڭالر - ،دېدى.
ئۇ بۇنداق سۆزنى دېيىشكە قانداق پېتىنالىغاندۇ؟ داۋۇت ئىسرائىلالر ئۈچۈن فىلىستىيلىكلەرنى
مەغلۇپ قىلغان تۇرسا ،ئۇ قانداقسىگە داۋۇتنىڭ كىم ئىكەنلىكىنى بىلمەيدۇ؟ ساداقەتمەن ھەر بىر
ئىسرائىل خۇدانىڭ داۋۇت بىلەن بىللە ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ .نۇرغۇنلىغان ئىخالسمەن كىشىلەر داۋۇتنىڭ
ئۆزلىرىنى شۇ ۋاقتتىكى ۋەزىيەتتىن قۇتۇلدۇرۇپ چىقىشنى ئارزۇ قىالتتى .ئەمما نابال بۇنداق ئىشالرغا
ئازراقمۇ پەرۋا قىلمىدى .ئۇ پەقەت داۋۇتنى ئاسىيلىق قىلغۇچى دەپ قارايتتى .ئۇ مۇشۇنداق قىلىش
ئارقىلىق داۋۇتقا ھاقارەت قىلىپال قالماستىن ،داۋۇتنى پادىشاھ بولۇش ئۈچۈن تاللىغان پەرۋەردىگارغىمۇ
ھۆرمەتسىزلىك قىلدى.
داۋۇت نابالنىڭ جاۋابىنى ئاڭالپ ،بىردىنال غەزەپلىنىپ يۈزلىرى قىزىرىپ كەتتى.
ئۇ قول ئاستىدىكىلەرگە يۇقىرى ئاۋاز بىلەن:
-

ھەممىڭالر قېلىچلىرىڭالرنى ئېسىڭالر! ــــ دېدى.

ئۇزۇن ئۆتمەي ،تۆت يۈز ئادەم داۋۇتقا ئەگىشىپ نابالنى ئىزدەپ بېرىپ ،ئۇنىڭغا داۋۇتنىڭ زادى كىم
ئىكەنلىكىنى تونۇتۇپ قويماقچى بولدى .ئۇ ئادەمنىڭ مەيلى قانچىلىك باي بولۇپ كېتىشىدىن
قەتئىينەزەر ،داۋۇت ئۇ كاج ئادەمنىڭ ئۆزىگە ھاقارەت قىلىشىغا يول قويمايتتى .نابال ئۆزىنىڭ كاجلىقى
سەۋەبىدىن ھاياتى ئارقىلىق بەدەل تۆلىشى كېرەك ئىدى.
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داۋۇت ئۆزىنىڭ توغرا قىلمايۋاتقانلىقىنى بىلىپ يېتەلىدىمۇ؟ ئۇ ھازىر ئۆزى ئۆچ ئالسا بوالمدۇ؟ ئۇنىڭ
مۇشۇنداق ئاچچىقلىنىشى ،نابالنىڭ خۇداغا ھۆرمەتسىزلىك قىلغانلىقى ئۈچۈنمۇ ياكى ئۆزىنىڭ نامىنىڭ
ھاقارەتكە ئۇچرىغانلىقى ئۈچۈنمۇ؟ داۋۇت ئىنتايىن غەزەپلەندى .ئۇ ئۆزىنى تۇتۇۋېلىپ بۇالرنى ئويالشقىمۇ
ئامالسىز قالغان ئىدى .ئۇ ئادەملىرىنى باشالپ مائونغا ئاتالندى.
ئەمما نابالنىڭ بىر خىزمەتكارى ،نابالنىڭ داۋۇتقا بەرگەن جاۋابىنى ئاڭالپ قېلىپ ،ئىنتايىن تىترەپ
كەتتى .ئۇ نابالنىڭ باال-قازاغا يولۇقىدىغانلىقىنى بىلدى .داۋۇت نابالنىڭ جاۋابىنى قوبۇل قىلمايدۇ .ئۇ
خىزمەتكار نېمىمۇ قىاللىسۇن؟ ئۇ نەگە بېرىپ ياردەم سورىيالىسۇن؟ ئۇ نابالنىڭ ئايالى ئابىگائىلنى
ئىزدەپ بارسا بولىدىغانلىقىنى بىلىدۇ .ئابىگائىل نېمە قىلىش كېرەكلىكىنى بىلىدۇ .چۈنكى ئۇ ئەقىللىك
ھەم ئالىيجاناب ئايال بولۇپ ،ھەر قېتىم نابال ئەخمىقانە ئىشتىن بىرنى قىلسا ،ئۇ ئوڭشاپ ماڭاتتى .ئۇ
خىزمەتكار ئۇچقاندەك بېرىپ ئابىگائىلغا ،نابالنىڭ داۋۇتنىڭ تەلىپىنى قانداق رەت قىلغانلىقىنى داۋۇت
ئەۋەتكەن ئون ئادەمگە قانداق ھاقارەت قىلغانلىقىنى ئېيتىپ بەردى.
 ئۇ ئادەم بىزگە ئىنتايىن ياخشى قارىغان - ،دېدى ئۇ خىزمەتكار ئەڭ ئاخىرىدا يەنە: ئۇالر كېچە-كۈندۈز بىزنى ۋە ماللىرىمىزنى قوغدىغان ،ئۇالر بىز بىلەن بىللە بولغان ۋاقىتتا،بىزنىڭ بىر تال قوزىمىزمۇ يوقاپ كەتمىگەن .بىز نېمىمۇ قىالاليتتۇق؟ مەن شۇنى كېسىپ ئېيتااليمەنكى،
داۋۇت چوقۇم كېلىپ نابال ۋە ئۇنىڭ پۈتۈن ئائىلىسىدىن ئۆچ ئالىدۇ ،مەن غوجامنى ئاگاھالندۇرۇشقا
پېتىنالمىدىم ،ئۇنىڭ ئەلپازى بەكمۇ يامان  -دېدى.
ئابىگائىل بەك بىئارام بولدى .ئۇنىڭ يولدىشى نېمىدېگەن كۆزى كىچىك ئادەم ـ ھە! ئەجەبا ،ئۇ
داۋۇتنىڭ كىم ئىكەنلىكىنى بىلمەسمۇ؟ توغرا ،ئابىگائىل بىلىدۇ .ئەگەر داۋۇت كېلىپ قالسا چوقۇم بىر
مەيدان جەڭ بولىدۇ .ئۇ بۇ بىر مەيدان قىرىپ ئۆلتۈرۈشنى قانداقمۇ توسىيااليدۇ؟ ئەلۋەتتە نابال جازانى
قوبۇل قىلىشى كېرەك .ئەمما نابال ئۇنىڭ ئېرى تۇرسا! شۇنداقال داۋۇتمۇ ئۆزى ئۆچ ئالماسلىقى كېرەك.
داۋۇت بۇ ئىشنى پەرۋەردىگارغا تاپشۇرۇشى كېرەك ،چۈنكى پەرۋەردىگار ئادىل ھۆكۈم يۈرگۈزىدۇ .ئەگەر
داۋۇت ئۆزى ئۆچ ئېلىپ ئادەم ئۆلتۈرسە ،ئۇ ئىنتايىن قورقۇنچلۇق بىر ئىش بولىدۇ.
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ئابىگائىل ئامال تاپتى .داۋۇت بۇ يەرگە كېلىشتىن بۇرۇن ،ئۇ ئالدى بىلەن ئۇنىڭ يېنىغا بېرىپ
ئۇنىڭ بىلەن كۆرۈشۈشى كېرەك.
ئۇ خىزمەتكارىغا:
-

تېز بول! بىر نەچچە ئېشەك تەييارالپ ئىككى يۈز نان ،ئىككى تۇلۇم شاراب ،بەش پىشۇرۇلغان

قوي ،بەش سېئاھ قورماچ ،بىر يۈز دانە ئۈزۈم توقىچى ،ئىككى يۈز ئەنجۈر توقاچ ئېلىپ ،ئېشەكلەرگە
ئارتىپ مېنىڭ ئالدىمدا بېرىڭالر .مەن كەينىڭالردىن بارىمەن .نابالغا ھېچنېمە دېمەڭالر  -دېدى.
ئۇ بۇ بىر مەيدان پاجىئەنى توسىياالرمۇ؟ داۋۇت ۋە ئۇنىڭ قول ئاستىدىكىلەر ئاللىقاچان مائونغا قاراپ
ئاتالنغان ئىدى .ھېچقانداق نەرسە ئۇالرنىڭ ئۆچ ئېلىشىنى توسىيالمايتتى .داۋۇت ئىلگىرى نابالنىڭ
پادىچىلىرىغا شۇنداق ياخشىلىق قىلغان ،نابال بولسا ياخشىلىققا يامانلىق قىلغان ئىدى .داۋۇت قەسەم
بېرىپ مۇنداق دېدى:
-

ئەگەر مەن ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكى بىر ئادەمنى ئەتە ئەتىگەنگىچە تىرىك قالدۇرسام ،خۇدا مېنى

ئېغىر جازالىغاي.
ئەمما ئۇنىڭغا قاراپ كېلىۋاتقىنى نېمە؟
داۋۇت بىر نەچچە ئېشەك ۋە ئېشەكنى ھەيدەپ كېلىۋاتقان ئادەملەرنى كۆردى .ئۇالر يېقىنالشقاندا،
ئۇ ئادەم داۋۇتقا ئۆزلىرىنىڭ ،نابالنىڭ ئايالى ئابىگائىلغا ۋاكالىتەن بۇ سوۋغاتالرنى ئۆزىگە سوۋغا قىلىشقا
كەلگەنلىكىنى ئېيتتى.
 قاراڭ ،ئۇ كەلدى.ئابىگائىل داۋۇتنى كۆرۈشى بىلەنال دەرھال ئېشەكتىن چۈشۈپ ،داۋۇتقا ئېگىلىپ تۇرۇپ تەزىم
قىلدى .ئۇ داۋۇتنىڭ كىم ئىكەنلىكىنى بىلەتتى؛ داۋۇت بولسا خۇدا تاللىغان ئىسرائىلالرنىڭ پادىشاھى
بولىدىغان ئادەم ئەمەسمۇ؟.
ئاندىن ئۇ بېشىنى كۆتۈرۈپ داۋۇتنىڭ ،ئۇنىڭ سۆزلىشىگە رۇخسەت بېرىشىنى ئۆتۈندى.
ئۇ ئىنتايىن ھۆرمەت بىلەن مۇنداق دېدى:
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 ئى ،مېنىڭ ئىگەم! سىزدىن ئۆتۈنەي ،ئېرىمنىڭ گۇناھى سەۋەبىدىن ئۇنى جازالىمىغايسىز .مەنئۇنىڭ گۇناھىنى ئۈستۈمگە ئاالي ،چۈنكى ئۇ بىر كاج ئادەم .قېرىشقاندەك ،سىز ئالدىدا ئەۋەتكەن
كىشىلەرنى كۆرمەپتىمەن .ئەگەر مەن كۆرگەن بولسام ،ئۇالرنى ھەرگىز قۇرۇق قول قايتۇرمايتتىم .سىز
ھەرگىزمۇ ئۆزىڭىز ئۆچ ئالماڭ ،چۈنكى پەرۋەردىگار سىز ئۈچۈن چوقۇم ئادىل ھۆكۈم چىقىرىدۇ.
پەرۋەردىگار نابال ۋە سىزنىڭ بارلىق دۈشمەنلىرىڭىزنى چوقۇم جازااليدۇ.
 مېنى كەچۈرۈم قىلىشىڭىزنى ئۆتۈنىمەن ،مېنىڭ سوۋغاتلىرىنى قوبۇل قىلغايسىز! پەرۋەردىگارسىزنى قوغدىغاي ،سىزگە بەخت ئاتا قىلغاي ،چۈنكى سىز ئۇنىڭ ئۈچۈن جەڭ قىلىۋاتىسىز ،سائولغا
ناھەقسىزلىك قىلمىدىڭىز.
 پەرۋەردىگار سىزنى چوقۇم قوغداپ ،بارلىق زىيانكەشلىكلەردىن ساقاليدۇ ،خۇددى ئۇ ئۆزىسۆيگەن بارلىق ئادەملىرىنى قوغدىغانغا ئوخشاش .ئەمما ئۇ سىزنىڭ دۈشمەنلىرىڭىزنىڭ جېنىنى ئېلىشنى
كېچىكتۈرىدۇ .سىز پادىشاھ بولغان چېغىڭىزدا ،ئۆز قولىڭىز بىلەن ئۆچ ئالمىغانلىقىڭىز ۋە بىگۇناھ
ئادەمنىڭ قېنىنى ئاققۇزمىغانلىقىڭىز ئۈچۈن ،چوقۇم چىن كۆڭلىڭىزدىن شۈكۈر ئېيتىسىز .شۇ ۋاقىت
كەلگەندە ،مېنى ئەسلەپ قويغايسىز!
داۋۇت بۇ گەپلەرنى ئاڭالپ ،باشتا ئىنتايىن ئاچچىقالندى .كېيىن بەكمۇ بىئارام بولدى .ئەڭ
ئاخىرىدا بولسا ،ئابىگائىلنىڭ سۆزلىرىگە قايىل بولدى.
نېمىدېگەن ياخشى ئايال ـ ھە! ھەقىقەتەن ئايال قەھرىمان ئىكەن! ھازىر ئۇ ئابىگائىلنىڭ
سۆزلىرىنىڭ توغرىلىقىنى ھېس قىلدى! ئۇ ئۆز قولى بىلەن ئۆچ ئېلىشقا ماڭغان ۋاقتىدا ،پەرۋەردىگار
ئۇنىڭغا رەھىم-شەپقەت قىلىپ ،بۇ ئايال ئارقىلىق ئۇنىڭ يولىنى توستى .ئابىگائىل ئېرىنىڭ ھاياتىنى
ساقالپ قالدى .شۇنداقال يەنە داۋۇتنى گۇناھ سادىر قىلىشتىن ساقالپ قالدى .بۇ ئايالنىڭ ئالدىدا داۋۇت
ئۆزىنى ناھايىتى ئەرزىمەس ھېس قىلدى .ئۇ ئىنتايىن مىننەتدار بولغان ھالدا:
 پەرۋەردىگار مەدھىيەلەشكە اليىقتۇر .چۈنكى ئۇ بۈگۈن سېنى ئەۋەتىش ئارقىلىق مېنى قارشىئالدى .سەن مېنى ئاگاھالندۇرغانلىقىڭ ئۈچۈن بەخت-سائادەتكە ئېرىشكەيسەن .مەن ھەقىقەتەن
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سېنىڭ ئائىلەڭگە زىيانكەشلىك قىلماقچى ئىدىم ،مەن بىرمۇ ئەر كىشىنى قالدۇرۇپ قويماي ئۆلتۈرمەكچى
ئىدىم ،ئەمما پەرۋەردىگار مېنى توسۇپ قالدى  -دېدى.
ئاندىن كېيىن داۋۇت ئۇنىڭ سوۋغىتىنى قوبۇل قىلدى ھەم يەنە:
-

تىنچ-ئامان ئۆيۈڭگە قايتقىن ،ساڭا ھېچقانداق زىيان-زەخمەت يەتمەيدۇ - ،دېدى.

ئابىگائىل ئىنتايىن خۇشال بولغان ھالدا ئۆيىگە قايتتى .ھازىر ئۇ نابالغا ئۆزىنىڭ قىلغان بارلىق
ئىشلىرىنى ئېيتىپ بەرسە بولىدۇ .ئەمما ئۇ ئۆيىگە قايتقان ۋاقتىدا ،نابالنىڭ غەرق مەست ئىكەنلىكىنى
كۆرۈپ ،ئېيتىشقا ئامالسىز قالدى .ئىككىنچى كۈنى ئەتىگەندە نابال مەستلىكتىن يېشىلگەندە ،ئابىگائىل
يۈز بەرگەن بارلىق ئىشالرنى ئ ۇنىڭغا ئېيتىپ بەردى ،نابال قورققىنىدىن روھى چىقىپ كەتكەندەك بولۇپ
قالدى .ئون كۈن ئۆتكەندىن كېيىن ،پەرۋەردىگار ئۇنى ئۇردى .ئۇنىڭ جېنى چىقىپ كەتتى.
داۋۇت نابالنىڭ ئۆلگەنلىكىنى ئاڭالپ ،پەرۋەردىگارغا يەنە بىر قېتىم شۈكۈر ئېيتتى .چۈنكى ئۇ ئۆز
قولى بىلەن ئۆچ ئالمىدى ،بەلكى پەرۋەردىگار ئۇنى ئاقالپ چىقتى.
كېيىن ،داۋۇت ئابىگائىلنى ئۆز ئەمرىگە ئالدى.

داۋۇت يەنە بىر قېتىم سائولنىڭ جېنىنى ئالمىدى
«ساموئىل - 1كىتاب» 15- 1 :52

گەرچە سائول داۋۇتنى ئەمدى قوغلىماسلىققا قەسەم ئىچكەن بولسىمۇ ،ئەمما ئۇ ۋەدىسىگە ئەمەل
قىلمىدى.
زىفىتلىكلەر يەنە بىر قېتىم سائولغا ئۆزلىرىنىڭ ،داۋۇتنىڭ قەيەردە ئىكەنلىكىنى بىلىدىغانلىقى
توغرىسىدا خەۋەر ئەۋەتتى .سائول يەنە لەشكەر باشالپ داۋۇتنى قوغلىدى.
مۇشۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ،داۋۇتمۇ ئۆزىنىڭ چارلىغۇچىلىرىنى ئەۋەتىپ ،سائولنىڭ ھاقىالھ
ئېگىزلىكىنىڭ يېنىدا لەشكەرگاھ قۇرغانلىقىنى ،لەشكەرلەرنىڭ ئۇنىڭ ئەتراپىدا چېدىر تىككەنلىكىنى
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ئېنىقالپ چىقتى .شۇڭالشقا ئۇالر سائولنىڭ يېنىغا كېلەلمىدى.
داۋۇت ،بىر كۈنى كېچىدە ،ئاخىمەلەك ۋە ئۇنىڭ نەۋرە ئىنىسى ئابىشاينى باشالپ ،سائولنىڭ
بارگاھىغا قاراپ ئاتالندى .ئۇالر ئاز-ئازدىن ئالغا ئىلگىرىلەپ ،چوڭ بارگاھنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالىنى
كۆزەتتى .پادىشاھ سائولنىڭ ئەتراپى راستتىنال قوغدىغۇچى لەشكەرلەر بىلەن قاتتىق قورشالغان بولۇپ،
تۆت ئەتراپنىڭ ھەممىسىدە لەشكەرلەر بار ئىدى.
ئەمما داۋۇت ھەر قانداق بىر ئېھتىماللىقنى ئويلىدى .ئەگەر داۋۇت سائول پادىشاھنىڭ يېنىغا بېرىپ
ئۇنىڭ بىرەر نەرسىسىنى ئېلىۋېلىپ ،ئۆزىنىڭ يەنە بىر قېتىم سائولغا يېقىن يەردە تۇرغانلىقى ،سائولنىڭ
جېنىنى تامامەن ئاالاليدىغانلىقىنى ئىسپاتالپ بەرسە ،سائول داۋۇتنىڭ گۇناھسىز ئىكەنلىكىگە ئىشىنەرمۇ؟
داۋۇت چوڭقۇر ئويالنغاندىن كېيىن ،ئاندىن قارار چىقاردى .داۋۇت:
-

كىم ،مەن بىلەن بىللە سائولنىڭ لەشكەرگاھىغا بارىدۇ؟  -دەپ سورىدى.

ئابىشاي دەرھال:
-

مەن سىز بىلەن بىللە باراي  -دەپ جاۋاب بەردى.

بۇ ناھايىتى خەتەرلىك ھەرىكەت .ئەگەر بىر ئادەم ئۇالرنى كۆرۈپ قالسا ياكى ئاۋازىنى ئاڭالپ قالسا،
ئۇالرنى تۇتۇۋاالتتى.
ئۇالر قاتتىقراقمۇ نەپەس چىقارماي ئاستا-ئاستا ،قاتار تىزىلغان جەڭ ھارۋىلىرىنى بويالپ،
سائولنىڭ بارگاھى ئىچىگە يوشۇرۇنچە كىردى .ئۇالر بۇ يەردە توختاپ تۇرۇپ ،ئەتراپتىكى شەپىگە
ئىنچىكىلىك بىلەن قۇالق سالدى .ئازراقمۇ شەپە ۋە ئاۋاز ئاڭالنمىدى .بارلىق ئادەملەر جۈملىدىن
قوغدىغۇچى لەشكەرلەرمۇ ئۇخالپ قالغانىدى .نېمىدېگەن غەلىتە ئىش بۇ –ھە!
ئۇالر ئىنتايىن ئېھتىياتچانلىق بىلەن سائول پادىشاھنىڭ يېنىغا يېتىپ باردى .سائول پادىشاھ
ئىنتايىن شېرىن ئۇيقۇدا ئىدى! سائولنىڭ سەردارى ئابنەرمۇ ئۇ يەردە بولۇپ ،ئۇمۇ ئۇخالپ قالغانىدى.
سائول پادىشاھنىڭ ئەتراپىدىكىلەرنىڭ ھەممىسى ئۇيقۇدا ئىدى!
قانداقسىگە بۇنداق بولۇپ قالغاندۇ؟ پەرۋەردىگار ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى ئۇخلىتىۋەتكەن ئىدى .ھەمدە
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ھازىرچە ئۇالرنىڭ ئويغانمايدىغانلىقىغا خۇدا ھەقىقىي كېپىل ئىدى .داۋۇت بىلەن ئابىشاينىڭ كۆزلىرى
قارشى تەرەپكە تىكىلدى .ئۇالر پەرۋەردىگارنىڭ ھازىرال ئۇالر ئۈچۈن مۆجىزە ياراتماقچى بولغانلىقىنى
چۈشەندى .ئابىشاي قاتتىق ئۇخالۋاتقان سائول پادىشاھ ۋە ئۇنىڭ بېشىنىڭ يېنىغا قويۇلغان نەيزىنى
كۆرسىتىپ تۇرۇپ ،ئاستاغىنا داۋۇتقا:
 خۇدا سىزنىڭ دۈشمەنلىرىڭىزنى قولىڭىزغا تاپشۇرۇپتۇ .بىر نەيزە بىلەنال ئۇنى ئۆلتۈرۈۋېتىڭ-،دېدى.
داۋۇت ئازابالنغان ھالدا سائول پادىشاھنىڭ يۈزىگە قارىدى .بۇ ئادەم ئۇنى قانچىلىك جاپاالرغا
سېلىۋەتكەن ئىدى-ھە!
ئەمما بۇ ئادەم پەرۋەردىگار تەرىپىدىن مايالنغان .شۇڭالشقا ،داۋۇت بېشىنى چايقاپ تۇرۇپ:
-

ئۇنىڭغا زىيانكەشلىك قىلىشقا بولمايدۇ - ،دېدى.

داۋۇت ئابىشاينىڭ ئۈمىدسىزلەنگەنلىكىنى كۆرۈپ ،تۆۋەن ئاۋازدا:
بىز ئۇنى چوقۇم پەرۋەردىگارنىڭ قولىغا تاپشۇرۇپ بېرىشىمىز كېرەك .پەرۋەردىگار ئۆزى بېكىتكەنۋاقىتتا ،ئۇنى ئۇرىدۇ .ئۇ ئېھتىمال كېسەل بولۇپ قېلىشى ياكى بولمىسا جەڭگە چىققاندا قۇربان بولۇشى
مۇمكىن .ئەمما مەن ئۆز قولۇم بىلەن ئۇنىڭغا زىيانكەشلىك قىلسام بولمايدۇ - ،دېدى.
بىراق ئۇ ئابىشالنى سائولنىڭ نەيزىسى بىلەن سۇ قۇتىسىنى ئېلىشقا بۇيرۇدى .بۇ نەرسىلەرنىڭ
ئۆزىال ،سائولنىڭ ئەينى ۋاقىتتا قانچىلىك خەتەر ئىچىدە تۇرغانلىقىنى ئىسپاتالپ بېرەتتى.
كېيىن ئۇالر سائولنىڭ چېدىرىدىن ئايرىلدى .ھېچكىم ئۇالرنى كۆرمىدى .ھېچكىم ئۇالرنىڭ
ئاۋازىنىمۇ ئاڭلىمىدى.
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ئەڭ ئاخىرقى ئاگاھالندۇرۇش
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داۋۇت قارشى تەرەپنىڭ لەشكەرگاھىدا شەپە بولغۇچە ،يەنى تاڭ سەھەرگىچە ساقلىدى .ئۇ
سائولنىڭ چېدىرىنىڭ قارشىسىدىكى تاغقا چىقىپ ،يۇقىرى ئاۋازدا ۋارقىرىدى:
-

ئابنەر ،ماڭا جاۋاب بەرگىن! ئابنەر!

ئابنەر ئورنىدىن تۇرۇپ ۋارقىرىدى:
-

كىم ئۇ يۇقىرى ئاۋازدا ئۇ يەردە ۋارقىرىغان؟ پادىشاھنى ئۇيغۇتۇشقا پېتىنغان كىم؟

ئارقىدىنال داۋۇت يەنە:
-

سەن باتۇر ئابنەر ئەمەسمۇ؟ سەن پادىشاھنىڭ قوغدىغۇچىسى ئىدىڭغۇ! تۈنۈگۈن كەچتە

بىرەيلەن سېنىڭ چېدىرىڭغا كىرىپ ،پادىشاھقا زىيانكەشلىك قىلماقچى بولدى .دەرۋەقە بىرمۇ ئادەم
ئويغاق ئەمەس ،سەن بۇالرنى بىلەمسەن؟ سەن پەرۋەردىگار تەرىپىدىن مەسىھ قىلىنغان

كىشىنى

مۇشۇنداق قوغدامسەن؟ سەن ئۆلۈشكە تېگىشلىك .قاراپ باققىن ،پادىشاھنىڭ نەيزىسى بىلەن سۇ
قۇتىسى قەيەردە ئىكەن!
ۋارقىرىغان ئاۋاز سائولنى ئويغىتىۋەتتى .ئۇ داۋۇتنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىدى .ئابنەر داۋۇتنىڭ سۆزلىرىنى
ئېيتىپ بەردى .سائولنىڭ نەيزىسى بىلەن سۇ قۇتىسى كۆرۈنمىگەندىن كېيىن ،سائول ھەممىنى
چۈشەندى؛ داۋۇت يەنە بىر قېتىم ئۇنىڭ جېنىنى ئالمىغان ئىدى.
سائول يەنە بىر قېتىم پۇشايمان قىلدى .ئۇ يەنە بىر قېتىم داۋۇتنى قوغالپ ئۆلتۈرمەسلىككە ۋەدە
بەردى .ھەمدە يەنە بىر قېتىم داۋۇتنىڭ خۇدانىڭ بەخت-سائادىتىگە ئېرىشكەنلىكى ،ئۇنىڭ ئۆزىدىن
بەختلىك ئىكەنلىكىنى ئېيتتى.
ئەمما ،بۇ سۆزلەرنىڭ ھەممىسى پەقەت قۇرۇق سۆز بولۇپ قالدى .سائول ھەقىقىي پۇشايمان قىلمىغان
ئىدى .ئۇ پۇرسەت بولسىال داۋۇتنى قوغالپ ،ئۇنىڭغا زىيانكەشلىك قىلىشتىن قول ئۈزمەيدۇ .بۇ سائولغا
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بېرىلگەن ئەڭ ئاخىرقى ئاگاھالندۇرۇش ئىدى .بۇ داۋۇتنىڭ سائولغا بەرگەن ئەڭ ئاخىرقى
ئاگاھالندۇرۇشى بولۇپ قالدى .چۈنكى ،سائولنىڭ ئاي كۈنلىرى ئاز قېلىۋاتاتتى .پەرۋەردىگار ئۇالرنىڭ
ئەمدى ئۇچرىشىشىنى نېسىپ قىلمىغان ئىدى.

داۋۇت زىكالگ شەھىرىدە
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داۋۇت سائولنىڭ ھەقىقىي توۋا قىلمايۋاتقانلىقىنى چۈشىنىپ يەتتى .ئەمەلىيەتتىمۇ شۇنداق بولغان
ئىدى .چۈنكى سائولنىڭ داۋۇتنى قوغالپ تۇتۇشى ھەرىكىتى يەنە ناھايىتى تېزال باشالندى.
داۋۇت ھامان بىر كۈنى سائولنىڭ قولىغا چۈشۈپ قالىدىغانلىقىغا ئىشەندى .ئاھ ،داۋۇتنىڭ
ئىشەنچىسى نەگە كەتكەندۇ؟ گەرچە پەرۋە ردىگار ئۇنىڭغا ياردەم بېرىپ ،كۆپ قېتىم مۆجىزە ياراتقان
بولسىمۇ ،ئەمما ئۇ بەزىدە ئۆزىنى سائولنىڭ قولىدا ئۆلۈپ كېتەرمەنمۇ دەپ گۇمان قىلدى .پەرۋەردىگار
خۇددى ئۇنى ئاللىقاچان ئۇنتۇپ كەتكەندەك ،سائول ئۇنى توختىماي داۋاملىق قوغاليتتى .ئۇ يەنە
نېمىشقا ساقالپ تۇرس ۇن؟ ئۇ ئۆز دۆلىتىدىمۇ خاتىرجەم تۇرمۇش كەچۈرەلمىسە؟ داۋۇت ئۈچۈن پەقەت بىرال
چىقىش يولى باردەك قىالتتى .ئۇ بولسىمۇ باشقا دۆلەتكە قېچىپ كېتىش ئىدى.
شۇنىڭ بىلەن داۋۇت فىلىستىيەگە قاچتى .ھەممىگە ئايان ،فىلىستىيلىكلەر بولسا سائولنىڭ
دۈشمىنى ئىدى .ئۇ ئۆزىنىڭ ئۇ يەردە قارشى ئېلىشقا ئېرىشىدىغانلىقىغا ئىشەندى.
ئەگەر داۋۇت پەرۋەردىگاردىن ئىلتىجا قىلىپ سورىغان بولسا ،خۇدا ئۇنىڭغا توغرا بولغان يولنى
كۆرسىتىپ بەرمەسمىدى؟ ئەجەبا داۋۇت ،بۇ پەرۋەردىگارنىڭ ئىرادىسى ئەمەسلىكىنى ،ئۆزىنىڭ
خالىغانچە دۆلىتى ۋە خەلقىدىن ئايرىلسا بولمايدىغانلىقىنى بىلمەمدىغاندۇ؟
داۋۇت ۋە ئۇنىڭ قول ئاستىدىكى ئالتە يۈز ئادەم گاتنىڭ پادىشاھى ئاقىشنىڭ يېنىغا پاناھلىق
ئىزدەپ باردى .ئاقىش ئىنتايىن خۇشال بولدى .چۈنكى ،داۋۇت ئۇنىڭ قوشۇنىنى زورايتىپال قالماستىن،
يەنە ئۇنىڭ ئىسرائىلالرنى مەغلۇپ قىلىشىغا ياردەم بېرەلەيدۇ.
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ئەمما ،داۋۇت كۆز ئالدىدىكى خەتەرنى كۆرمىگەنمىدۇ؟ ئۇ ئاقىشقا ياردەملىشىپ خۇدانىڭ خەلقىگە
ھۇجۇم قىلىشى كېرەكمۇ ياكى ئاقىشنىڭ تۇپرىقىدا مېھمان بولۇپ تۇرۇپ ،ئۇنىڭغا ھۇجۇم قىلىشى
كېرەكمۇ؟ ئۇ ئاقىشنىڭ دۆلىتىدە تۇرۇپ ،قانداق قىلىپ خۇدا ۋە خۇدانىڭ خەلقىگە بولغان
ساداقەتمەنلىكنى ساقلىيااليدۇ؟ داۋۇتقا نىسبەتەن ئېيتقاندا ،ئۇنىڭ تۇرمۇشى ئۆزگىرىپ يېڭىالنغاندەك
ئەمەس ئىدى.
داۋۇتنىڭ ئۆزىگە تەۋە بىر يېرى بولغان بولسا ،ئۇ يەردە ئۆزى ۋە قول ئاستىدىكىلەر ھەم ئۇالرنىڭ
ئائىلىسىدىكى كىشىلەر تۇرمۇش كەچۈرسە ،ئۆزى خالىغان ئىشنى قىاللىسا نېمىدېگەن ياخشى بوالتتى ـ
ھە! دەپ ئويلىدى .شۇڭالشقا ،ئۇ ئاقىشتىن ئولتۇرۇشلۇق جاي بېرىشنى تەلەپ قىلدى .ئاقىش زىكالگ
شەھىرىنى ئۇنىڭغا بەردى .داۋۇت ئۇ شەھەردە بىر يىل تۆت ئاي تۇردى.
داۋۇت ئۇ يەردە تۇرغان ۋاقتىدا ،قاناندىكى ئىسرائىلالرنىڭ دۈشمەنلىرى بىلەن جەڭ قىلدى .ئۇ
ئامالەكلەر ھەمىشە پۇرسەت كۈتۈپ ،ئىسرائىلالرغا تاجاۋۇز قىالتتى .مۇشۇنداق قىلىپ داۋۇت ئۆز خەلقىگە
ياردەم بەردى .شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا فىلىستىيلىكلەرگە زىيان يەتكۈزمىدى .ھەر كۈنى كەچتە ،داۋۇت
ئىسرائىلالر بىلەن جەڭ قىلدىم دەپ ئاقىشقا يالغان سۆزلەيتتى .ئاقىش داۋۇتقا بەك ئىشىنەتتى ھەم ئۇنىڭ
بۇ يەرگە كەلگەنلىكىدىن بەك خۇشال ئىدى .ئاقىش ،ئىسرائىلالر داۋۇتقا قاتتىق ئۆچمەنلىك قىلىدۇ،
شۇڭا ئۇ چوقۇم مەڭگۈ مېنىڭ ئادىمىم بولىدۇ ،مەڭگۈ ئۆزىنىڭ دۆلىتىگە قايتالمايدۇ ،دەپ قارايتتى.
ئون ئالتە ئ ايدىن بېرى ،داۋۇت ئىزچىل ئاقىشقا يالغان سۆزلەپ ۋە ئۇنى ئالداپ كەلگەنىدى.
كۆرۈۋېلىشقا بولدىكى داۋۇت ئىنتايىن رەھىمسىز ھەم تاش يۈرەك بولۇپ قالغانىدى .ئۇ ئۆزى ئۇرۇش
قىلغان قارشى تەرەپنىڭ بىرمۇ ئادىمىنىڭ قېچىپ كېتىشىگە يول قويمايتتى .چۈنكى ،ئەگەر ئۇالرنىڭ
ئىچ ىدىكى بىرەرسى قېچىپ ،ئاقىشنىڭ يېنىغا كېلىپ ھەقىقىي ئەھۋالنى ئېيتىپ قويسا داۋۇت تۇتۇلۇپ
قاالتتى .شۇڭالشقا ،داۋۇت ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى ئۆلتۈرۈۋېتەتتى.
ئېنىقكى ،داۋۇتنىڭ ھازىرقى تۇرمۇشى ئازابلىق ھەم گۇناھقا تولغان ئىدى!
يالغانچىلىق ،كاززاپلىق ھەم رەھىمسىزلىك ئاشۇ دەۋردە كەڭ ئومۇمالشقان ئىدى .سائول ئۇنى قوغالپ
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يۈرگەن ۋاقىتالرغا سېلىشتۇرغاندا ،ھازىر ياخشىراق ئەمەسمۇ؟ ياق! ئۇ كۈنلەردە داۋۇت پەرۋەردىگارنىڭ
ئىشەنچلىك ئىكەنلىكى توغرىسىدا ناخشا ئېيتاتتى .يەنە دۇئا قىالتتى ،جاپا-مۇشەققەت ئىچىدىمۇ
خۇدادىن كەلگەن خۇشاللىق بار ئىدى .بۇ يەردە يەنى زىكالگ شەھىرىدە ،داۋۇت دۇئا قىلىشقا ئامالسىز
قالدى .ئۇ ئاللىقاچان يولدىن ئاداشقان ئىدى .بۇ يول ئۇنى پەرۋەردىگاردىن بارغانسېرى يىراقالشتۇرماقتا
ئىدى.
ئۇ قانداق قىلىپ ،قايتىدىن يېڭى يولغا قايتااليدۇ؟ پەقەت تېخىمۇ كۆپ جاپا-مۇشەققەتلەر ئارقىلىق
قايتااليدۇ.

سائول ئەندوردا
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كىشىنى ئازابقا سالىدىغان ئۇ كۈنلەردە ،داۋۇت قېچىپ فىلىستىيلىكلەرنىڭ زېمىنىغا باردى.
ئىسرائىلالرنىڭمۇ ئەھۋالى يامانالشقان ئىدى .سائول ۋە ئۇنىڭ خىزمەتكارلىرى پەرۋەردىگاردىن
بارغانسېرى يىراقالشتى.
شۇنىڭ بىلەن ،پەرۋەردىگار ئىسرائىلالرغا بولغان غەزىپىنى بىلدۈردى .ئۇ فىلىستىيلىكلەرنىڭ،
ئىسرائىلالرنىڭ دۆلىتىگە يەنە بىر قېتىم تاجاۋۇز قىلىشىغا يول قويدى .بۇ قېتىم فىلىستىيلىكلەر
ئىسرائىلىيەنىڭ ئوتتۇرا قىسمى بولغان شۇنەمگىچە تاجاۋۇز قىلىپ كىردى.
سائول ئىزچىل ئۇرۇش قىلىشقا ماھىر ئادەم ئىدى .ئەمما بۇ قېتىم ،ئۇ فىلىستىيلىكلەرنىڭ قوشۇنىنى
كۆرۈپ يۈرەكلىرى تىترەپ كەتتى .ئۇ قورقۇنچ ،يالغۇزلۇق ھېس قىلىپ ،نېمە قىلىشىنى بىلەلمەي قالدى!
بۇ ئەجەبلىنەرلىك ئەمەس! ئۇ پەرۋەردىگاردىن ۋاز كەچكەن ئىدى .گەرچە پەرۋەردىگار ئۇنى كۆپ قېتىم
ئاگاھالندۇرغان بولسىمۇ ،ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ يېنىغا قايتمىدى .ئەمدىلىكتە پەرۋەردىگارمۇ ئۇنىڭدىن ۋاز
كەچتى .سائول دۈشمەنلەرنىڭ قوشۇنىغا قارىغان ۋاقتىدا ،ئۇنى قورقۇنچ باستى .بۇ جەڭ ئاياغالشقۇچە
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ئۇ ھايات قالماسلىقى مۇمكىن ئىدى .ئۇ ئۆزىنى ئۆلۈپ كېتىدىغاندەك ھېس قىلدى .بېشىغا قاتتىق كۈن
چۈشكەن مۇشۇ كۈنلەردە ئۇ ياردەم ،كۆرسەتمە ۋە قۇتقۇزۇش تىلەپ دۇئا قىلدى .ئەمما پەرۋەردىگار
ئۇنىڭغا جاۋاب بەرمىدى.
ئەگەر سائول ئۆزىنىڭ خاتالىقىنى بوينىغا ئېلىپ ،پەرۋەردىگارنىڭ كەچۈرۈشىنى تىلەپ ئىلتىجا
قىلغان بولسا ،پەرۋ ەردىگار چوقۇم ئۇنىڭ دۇئاسىغا قۇالق سالغان بوالتتى .ئۇ كەلگۈسىگە جەسۇرلۇق
بىلەن يۈزلەنسە ،ئەنسىز يۈرىكى خاتىرجەملىككە ۋە ئاراملىققا ئېرىشكەن بوالتتى .چۈنكى توۋا قىلغانالر،
چوقۇم كەچۈرۈمگە ئېرىشىدۇ.
ئەمما ئۇنىڭ قەلبىدە پۇشايمان قىلىش ئەمەس ،بەلكى پەقەتال چوڭقۇر قورقۇش بار ئىدى .شۇنىڭ
ئۈچۈن پەرۋەردىگار ئۇنىڭ دۇئاسىغا قۇالق سالمىدى ھەم جاۋابمۇ بەرمىدى .ئۇنىڭدا قۇتقۇزۇشقا
ئېرىشىشنىڭ ئازراقمۇ ئۈمىدى يوقمۇ؟ ئۇ نەگە بېرىپ جاۋاب ئىزدىسە بوالر؟ ئەرشتىن كەلگەن جاۋاب
بولمىغان ئىكەن ،ئېھتىمال دوزاختىن كەلگەن جاۋاب بولۇشى مۇمكىن؟
ئۇ خىزمەتكارىغا بۇيرۇق قىلدى:
-

كەلگۈسىنى پەرەز قىالاليدىغان ئايالدىن بىرنى تېپىپ كەل.

ئۇنىڭ خىزمەتكارى ئەندوردا مۇنداق ئايالنىڭ بىرى بار ئىكەنلىكىنى بىلەتتى.
يېرىم كېچىدە ،سائول پالچى جىنكەش ئايال بىلەن كۆرۈشۈش ئۈچۈن ،ئىككى ئادەمنى باشالپ
ئەندورغا قاراپ يولغا چىقتى.
نېمىدېگەن ئېچىنىشلىق ـ ھە! پەرۋەردىگار تەرىپىدىن مەسىھ قىلىنغۇچى ،ئىسرائىلالرنىڭ
پادىشاھى ،ئۆزىنى نىقاپالپ ،ياسىنىپ شەيتاننىڭ خىزمەتكارى بىلەن كۆرۈشۈپ ،ئۇنىڭدىن ياردەم
تەلەپ قىلغىلى ماڭدى.
سائول ئىنتايىن چۈشكۈنلەشكەن ئىدى .بۇالرنىڭ ھەممىسى ئۇنىڭ پەرۋەردىگارنىڭ مۇقەددەس
پەرمانىنى ئاڭلىمىغانلىقتىن ھەم
بولۇۋاتاتتى.

437

توغرا يولدىن ئادىشىپ ھاالكەت يولىغا قاراپ ماڭغانلىقىدىن

مۇقەددەس كىتابتىن ھېكايە
ئەندوردىكى بۇ ئايال سائولغا ياردەم بېرىشنى خالىمىدى .ئۇ كىم؟ بۇ ئادەم ،ئۇ ئايالغا ساتقىنلىق
قىالمدۇ-يوق؟ ئەگەر بۇ ئادەم ئ ۇنىڭغا ساتقۇنلۇق قىلسا ،ئۇنىڭ ھاياتى ئاخىرلىشىدۇ .چۈنكى ،پادىشاھ
سائول پالچى جىنكەشلەرنىڭ ئىسرائىلىيىدە تۇرۇشىغا رۇخسەت قىلمىغان ئىدى.
ئەمما كېلىش مەنبەسى ئېنىق بولمىغان بۇ ئادەم ،قەسەم قىلىپ ئۆزىگە ساتقۇنلۇق قىلمايدىغانلىقىنى
ئېيتىۋاتىدۇ.
ئۇ ئايال سورىدى:
 كىمنى كۆرۈشنى خااليسەن؟ كىمنىڭ روھىنى ساڭا چاقىرىپ بېرىمەن؟سائول:
 ساموئىلنىڭ -دەپ جاۋاب بەردى.شەك-شۈبھىسىزكى ،پەيغەمبەر ساموئىل چوقۇم ئۇنىڭ سوئالىغا جاۋاب بېرىدۇ .ئەمما ساموئىل بولسا
خۇدانىڭ پەرزەنتى .ھازىر ئۇ ئاللىقاچان ئالەمدىن ئۆتكەن .ئۇنىڭ روھى بولسا خاتىرجەم ھالدا ئەرشتە
پەرۋەردىگار بىلەن بىللە .مەيلى ئادەم ياكى جىنالر بولۇشىدىن قەتئىينەزەر ،ھېچكىم ئۇنى چاقىرالمايدۇ.
ئۇنىڭ خاتىرجەملىكىنى بۇزالمايدۇ .ئەجەبا سائول بۇالرنى بىلمەمدۇ؟ ساموئىل ئۇنىڭغا يەنە نېمە ئېيتىپ
بېرەلەيدۇ؟ ئەجەبا سائول بۇ پەيغەمبەرنىڭ سۆزىنى ئاڭالشنى خاالمدۇ؟ ئەجەبا ساموئىل پەرۋەردىگارنىڭ
ھۆكۈمىنى سائولغا ئالدىن ئېيتقان ئەمەسمۇ؟ شۇنداق ،ساموئىل ئالدىن بېشارەتلىك سۆز قىلغان ،ھەمدە
سائولنى ئىسرائىلالرنىڭ پادىشاھى قىلىپ مايلىغان ئەمەسمۇ؟ ئۇ ئېيتقان بېشارەتلىك سۆزىدە ،ئەگەر
سائولنىڭ

بارلىق ئىشلىرىدا پەرۋەردىگارغا بويسۇنسا ،ئۇنىڭ كەلگۈسىنىڭ ئىنتايىن گۈزەل

بولىدىغانلىقىنى ئېيتقان .لېكىن ئىشالرنىڭ تەرەققىياتى ئۇنداق بولمىدى .ھازىر سائولدا بار بولغىنى
پەقەت ئەندىشىال ،خاالس.
تۇيۇقسىز ،ئۇ ئايال قاتتىق ۋارقىراپ كەتتى .ئۇ بىر نەرسىنى يەنى روھنى كۆرگەندەك قىلدى .ئۇ بىر
روھنى كۆردى .ۋە كېلىش مەنبەسى ئېنىق بولمىغان بۇ ئادەملەرنى چۈشەندى.
ئۇ ئايال:
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 نېمىشقا مېنى ئالدايسەن؟ سەن پادىشاھ سائولغۇ -دېدى.ئۇ ئۆزىنى چوڭقۇر قىلتاققا چۈشۈپ كەتتىم ،ھازىرال ئۆلىدىغان بولدۇم -،دەپ ئويلىدى ،ئەمما
سائول ئۇنىڭغا يەنە بىر قېتىم كاپالەت بەردى .سائول ئۇنىڭغا:
 ئەنسىرىمىگىن ،پەقەت نېمە كۆرگەنلىكىڭنى ئېيتىپ بەرگىن  -دېدى. مەن بىر روھنىڭ يەردىن چىققىنىنى كۆردۈم. ئۇنىڭ قىياپىتى قانداق ئىكەن؟ يېپىنچا كىيگەن بىر بوۋاي چىقىۋاتىدۇ.سائول قورققىنىدىن تىترەپ كەتتى  ،يەرگە يۈزىنى يېقىپ تەزىم قىلدى« .ئۇ چوقۇم ساموئىلنىڭ
روھى» دەپ ئويلىدى سائول.
سائول ئۆزىنىڭ گۈللەنگەن مەزگىللىرىدە بۇ پەيغەمبەرنىڭ گېپىنى ئاڭلىمىغان ئىدى .ھازىر بولسا،
سائول بۇ پەيغەمبەرنىڭ روھىدىن ئۆزىنىڭ كەلگۈسىنى بىلمەكچى بولۇۋاتىدۇ.
كېيىن ،ئۇ بىر ئاۋازنى ئاڭلىدى .شەيتان ھەمىشە ناھايىتى ھىيلىگەر! ئۇ سائولنى ئالدىيااليدۇ.
چۈنكى خۇدا ئۇنىڭ شۇنداق قىلىشىغا رۇخسەت قىلغان.
ئۇ ئاۋاز:
 سەن نېمىشقا مېنى ئاۋارە قىلىپ ،چاقىرىپ چىقتىڭ؟ -دەپ سورىدى.سائول:
 مەن ئىنتايىن قورقۇۋاتىمەن ،فىلىستىيلىكلەر ماڭا ھۇجۇم قىلدى .خۇدامۇ مەندىن ئايرىلىپكەتتى .قانداقال دۇئا قىلسام ،خۇدا جاۋاب قايتۇرمىدى .شۇڭالشقا ،سىزنى چاقىردىم ،ماڭا ئېيتىپ
بەرسىڭىز! مەن نېمە قىلىشىم كېرەك؟  -دېدى.
ئۇ ئاۋاز مۇنداق دېدى:
 ئەگەر پەرۋەردىگار سەندىن ئاللىقاچان ئايرىلىپ ساڭا دۈشمەن بولغان بولسا ،سېنىڭ مېنىچاقىرىشىڭنىڭ نېمە ھاجىتى؟ ئەجەبا ،ئىلگىرى پەرۋەردىگار مەن ئارقىلىق ،سېنىڭ پادىشاھلىقىڭنى
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سەندىن تارتىۋېلىپ داۋۇتقا بېرىدىغانلىقىنى ئېيتقان ئەمەسمۇ؟ ئەجەبا ،ئۇ سېنى ئاگاھالندۇرغان
ئەمەسمۇ؟ پەرۋەردىگار ساڭا ئامالەكلەرنى يوقىتىش ئەمرىنى بەرگەندە ،سەن ئۇنىڭ سۆزىگە
بويسۇنمىدىڭ .ھازىر سەن يەنە نېمىگە ئۈمىد باغاليسەن؟ فىلىستىيلىكلەر بۇ قېتىمقى جەڭدە غەلىبە
قىلىدۇ ،سەن ۋە سېنىڭ ئوغۇللىرىڭ ،مەن بىلەن بىللە بولىسىلەر.
سائول پۈتۈنلەي گۇمران بولدى .سائول يەرگە يىقىلدى ،ئۇنىڭ ۋۇجۇدىنى قورقۇنچ چىرمىۋالدى.
سائول ،ئۇ روھنىڭ ئېيتقان سۆزلىرىنىڭ ھەممىسىنىڭ راست ئىكەنلىكىنى بىلدى .ھەممىسى تۈگىدى .ئۇ
ھېچقانداق ياردەمگە ئېرىشەلمىدى ،ئېرىشكىنى پەقەتال ھۆكۈم بولدى .ئۇنىڭ ئورنىدىن تۇرغۇسى
كەلمىدى .پەقەت يېتىشنىال خالىدى .جەڭ قىلىشنىمۇ ئويلىمىدى.
ئۇ ئايال سائولنى ئورنىدىن تۇرۇپ ،بىر نەرسە يېيىشكە دەۋەت قىلدى .بىر نەرسە يېگەندىال ،ئاندىن
بەدىنىدە كۈچ بولۇپ ،لەشكەرگاھقا كېتەلەيدىغانلىقىنى ئېيتتى .سائولنىڭ خىزمەتكارلىرىمۇ ئۇنى بىر
نەرسە يېيىشكە نەسىھەت قىلدى .شۇنىڭ بىلەن ،بىر ئاز ئۆتكەندىن كېيىن ،ئۇ ئورنىدىن تۇرۇپ بىر ئاز
نەرسە يېدى.
ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ لەشكەرگاھىغا قايتقاندا ،سائولنىڭ قەلبىنى ئۈمىدسىزلىك چىرمىۋالدى .ئۇ ئايال
ئۇنىڭغا تەسەللىي ئېلىپ كېلەلمىدى .ئەكسىچە ئۇنىڭ قورقۇنچىنى تېخىمۇ ئاشۇرۇۋەتتى .سائول ئازراق
يورۇقلۇقنىمۇ كۆرەلمىدى.
پەرۋەردىگارنىڭ مۇقەددەس ئەمىرلىرى ۋە ئەھدىسىدىن يۈز ئۆرىگەن ،ئاشۇ ئادەملەرنىڭ
ئۇچرايدىغان ھۆكۈمى نەقەدەر قورقۇنچلۇق-ھە!
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داۋۇت ئاقىش بىلەن بىللە
«ساموئىل - 1كىتاب» - 59باب

فىلىستىينىڭ پادىشاھلىرى قوشۇنلىرىنى باشالپ ،ئىسرائىلنىڭ تۇپرىقىغا قاراپ داۋاملىق
ئىلگىرىلىدى .گاتنىڭ پادىشاھى ئاقىشنىڭ قوشۇنى ئەڭ ئاخىرىدا كېلىۋاتاتتى .ئاقىش ،داۋۇت ۋە ئۇنىڭ
قول ئاستىدىكىلەرگە ئۆزىگە ھەمراھ بولۇپ مېڭىشنى ،ئۇالرنىڭ ئوڭ ۋە سول تەرىپىدىن ئايرىلماسلىقنى
بۇيرۇدى.
بۇ داۋۇتقا نىسبەتەن ،راستتىنال ئىنتايىن نومۇسلۇق ھەم قورقۇنۇچلۇق ئىش ئىدى .ئۇ ئەينى ۋاقىتتا
گىگانت ئاد ەم غولىياتنى ئۆلتۈرگەن ئىسرائىلالرنىڭ بۇ قەھرىمانى ،كۈتۈلمىگەندە ئۆزىنىڭ دۆلىتىگە
ھۇجۇم قىلماقچى بولۇۋاتىدۇ مانا! ئىسرائىلالر قانداق ئويالپ قاالر؟ ئۇ ئىسرائىلالرنىڭ مەسىھ قىلىنغان
پادىشاھى ئەمەسمىدى؟ كۈتۈلمىگەندە دۈشمەن بىلەن بىرلىكتە ئۆز خەلقىگە ھۇجۇم قىلماقچى
بولۇۋاتىدىغۇ! كىم ئۇنى بۇ قورقۇنچلۇق ئەھۋالدىن قۇتقۇزۇپ قاالر؟
ئەمما ،پەرۋەردىگار ئىشەنچلىكتۇر! ئۇ بىزنى چوڭ قىيىنچىلىقالردىن قۇتقۇزۇپ قالىدۇ .بىراق ،ئۇ
ھەمىشە بىزگە ئالدى بىلەن گۇناھىمىزنى ئۆزىمىزگە تونۇتۇپ بولۇپ ،ئاندىن بىزنى توۋا قىلىشقا
چاقىرىدۇ .پەرۋەردىگار داۋۇتنىڭ ئۈستىدىمۇ مانا مۇشۇنداق قىلدى.
ئۇالر ۋە بارلىق قوشۇنالر ئافەككە يېتىپ بېرىپ ،شۇ يەردە يىغىلدى .فىلىستىيلەرنىڭ ئەمىرلىرى،
داۋۇت ۋە ئۇنىڭ قول ئاستىدىكىلەرگە دىققەت قىلدى .ئۇالر:
 بۇ ئىبرانىيالر بۇ يەردە نېمە ئىش قىلىدۇ؟  -دەپ سورىدى.ئاقىش جاۋاب بېرىپ:
 بۇ داۋۇت بولىدۇ ،ئىلگىرى ئىسرائىلنىڭ پادىشاھىنىڭ خىزمەتكارى بولغان .ئۇ ئۆزىنىڭپادىشاھىدىن ئايرىلىپ ،مېنىڭ قېشىمغا كەلگەن .ئۇ ماڭا ئىزچىل سادىقلىق بىلەن خىزمەت قىلىپ
كېلىۋاتىدۇ - ،دېدى.
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ئەمما فىلىستىينىڭ ئەمىرلىرى ئاچچىقالندى .بۇ ئىلگىرى غولىياتنى ئۆلتۈرگەن داۋۇت تۇرسا!
ئىسرائىلالر داۋۇت ئۆلتۈرەر ئون مىڭالپ ،دەپ ناخشا ئېيتىشقان؛ ئەجەبا ،ئۇ بىز بىلەن بىرلىكتە ئۆزىنىڭ
خەلقىگە ھۇجۇم قىالرمۇ؟ ھەرگىز مۇمكىن ئەمەس!
ئۇالر ئاقىشنى سۈيلەپ:
 ئۇنى كەتكۈزۈۋەت .سەن ئۇنى بىزگە ياردەم بېرىدۇ دەپ قارامسەن؟ ئۇ بىزگە خائىنلىق قىلىپ،پادىشاھ سائولنىڭ ئىلتىپاتىغا قايتىدىن ئېرىشىدۇ - ،دېدى.
ئاقىش ئامالسىز ئۇالرغا يول قويدى .ئۇ ئىنتايىن ئوڭايسىزالندى.
ئۇ داۋۇتقا:
 راستتىنال كەچۈرگىن ،سەن ئىزچىل ماڭا سادىق خىزمەت قىلىپ كەلدىڭ ،ئەمما باشقا ئەمىرلەرساڭا ئىشەنمىدى .ئەڭ ياخشىسى سەن قايتقىن -،دېدى.
داۋۇتنىڭ يۈرىكى خۇشاللىقتىن سەكرەپ كەتتى .ئۇنىڭ ئۆز خەلقىگە ھۇجۇم قىلىشى ھاجەتسىز
ئىدى .ئۇ جەڭ مەيدانىدىن ئايرىلسا بولىدىغان بولدى.
ئەمما داۋۇت ئاقىشقا ئۆزىنىڭ خۇشاللىقىنى ئاشكارا قىلمىدى .ئۇ ھېچنېمىنى بىلمىگەن قىياپەتتە:
-

مەن نېمە ئىشنى خاتا قىلدىم  -دەپ سورىدى.

ئاقىش:
-

سەن ھېچنېمىنى خاتا قىلمىدىڭ .ئەمما ئەمىرلەر سېنىڭ بۇ يەردە قېلىشىڭنى

خالىمايدىكەن - ،دېدى.
ئىككىنچى كۈنى تاڭ سەھەردە داۋۇت نارازى بولغاندەك قىياپەتتە ،ئۆز ئادەملىرى بىلەن زىكالگ
شەھىرىگە قايتتى .ئەمەلىيەتتە ئۇنىڭ قەلبى شۈكۈر بىلەن تولغان ئىدى .پەرۋەردىگار ھەقىقەتەن
مېھىر-مۇھەببەتلىك ،ئۇ داۋۇتنى بۇ قىيىنچىلىقتىن قۇتقۇزدى.
ئەمما ،ئۇ يەنە ئازابالندى .چۈنكى فىلىستىيلىكلەر ئۇنىڭ خەلقىگە ھۇجۇم قىلماقچى ئىدى .لېكىن،
ئۇ خەلقىنىڭ يېنىدا ئەمەس .ئەگەر ئۇ ئۆزىنىڭ دۆلىتىدە بولغان بولسا ،ئۇ چوقۇم بىر ئامال قىالر ئىدى.
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ئەمما ھازىر ئۇ ئىسرائىلالرغا ياردەم بېرەي دېسىمۇ ياردەم بېرەلمەيدۇ.

زىكالگ شەھىرىنىڭ گۇمران قىلىنىشى
«ساموئىل - 1كىتاب» 52- 1 :32

ئۈچ كۈندىن كېيىن ،داۋۇت ھالسىرىغان قوشۇنىنى باشالپ زىكالگ شەھىرىگە قايتتى .ئۇالر ئاياللىرى
ۋە بالىلىرى بىلەن جەم بولۇپ ئارام ئېلىشنى ئويلىدى .ئەمما ئۇالر سىرتتىكى ۋاقتىدا ،بۇ يەردە
قورقۇنچلۇق ئىش يۈز بەرگەنىدى .ئىلگىرى داۋۇت رەھىمسىزلىك بىلەن قارشى تۇرغان ئامالەكلەر ئۆچ
ئېلىشقا كەلگەن ئىدى .داۋۇت بۇ يەردىن ئايرىلغاندىن كېيىن ،ئۇالر زىكالگقا تاجاۋۇز قىلىپ كىرىپ،
ئۆزىنى قوغداشقا قۇربىتى يەتمەيدىغان ئايالالر بىلەن بالىالرنى ئەسىرگە ئالغان ئىدى .ئۇالر يەنە زاپاس
ئاشلىقالرنى بۇالپ ،بوش قالغان ئۆيلەرنى كۆيدۈرۈۋەتكەن ئىدى .داۋۇت ۋە ئۇنىڭ ئادەملىرى شەھەرگە
كەلگەندە ،پەقەت كۆرگىنى ئىس چىقىپ تۇرغان خارابلىق ۋە تىمتاس جىمجىتلىق ئىدى .شۈكۈر ئېيتىپ،
ئۇالرنى قارشى ئالغىلى چىقىدىغان ئايالالر كۆرۈنمەيتتى .ھەم بالىالرنىڭ دادىسىنى قارشى ئالغان
ئاۋازلىرى ئاڭالنمايتتى .ئۇالرنى كۈتۈپ تۇرغىنى بىر دۆۋە خارابلىق بولدى .نېمىدېگەن قورقۇنچلۇق ـ ھە!
داۋۇت ۋە ئۇنىڭ ئەگەشكۈچىلىرىنىڭ يۈرىكى پارە-پارە بولۇپ كەتتى .ئۇالر ئىس چىقىپ تۇرغان،
خارابىگە ئايالنغان ئۆيلىرىنىڭ يېنىدا ئازابالنغان ھالدا ياش تۆكتى .ئۇالر تاكى ماغدۇرى قالمىغۇچە
يىغلىدى .ئۇالرنىڭ ئاياللىرى ۋە بالىلىرى! ئۇالرغا زادى نېمە ئىش بولغاندۇ؟ ئۇالرنىڭ ھەممىسى
ئۆلتۈرۈلگەنمىدۇ؟ ئۇالر ھازىر قەيەردىدۇ؟
دەل مۇشۇ ۋاقىتتا ،باشقىچە بىر ئوي ئۇالرنىڭ كاللىسىدا پەيدا بولدى .بۇ ئۇالرنىڭ ئەڭ ئاخىرقى
ئاقىۋىتىدىنمۇ؟ ئۇالرنىڭ ئۆز يۇرتىدىن ئايرىلىپ ،سەرسان-سەرگەردانلىقتا يۈرۈشى ،ئەجەبا مۇشۇ
ئاقىۋەتكە دۇچار بولۇش ئۈچۈنمۇ؟ ئۇالر بۇ يەرگە ئۆزلىرىنىڭ ئاياللىرى ۋە بالىلىرىنى قوغداپ قېلىش
ئۈچۈن كەلگەن ئەمەسمۇ؟

443

ئەمما ھازىرچۇ؟ نېمە ئىشالر يۈز بەردى-ھە! ئۇالر نېمە ئۈچۈن

مۇقەددەس كىتابتىن ھېكايە
فىلىستىيلەرنىڭ زېمىنىغا كېلىدۇ؟ ئۇالر داۋۇتنىڭ مەجبۇرلىشى بىلەن ئۆزلىرىنىڭ ئارزۇسىغا خىالپلىق
قىلىپ بۇ يەرگە كەلگەن .داۋۇت ئۇالر ئۇچرىغان بارلىق جاپا-مۇشەققەتلەر ۋە ئازابالرنىڭ ئاپەت يىلتىزى!
ئۇالر ياشلىرىنى سۈرتۈشتى .ئۇالرنىڭ چىرايى بارغانسېرى تۇتۇلدى .ئۇالر داۋۇتقا مۇشتلىرىنى
تۈرۈپ ،ئۇنىڭغا قارشى ئاۋازدا توۋالشقا باشلىدى.
 داۋۇتنى ئاغدۇرۇۋېتەيلى! ئۇ بىزگە جاپا-مۇشەققەت ئېلىپ كەلدى .بىز ئۇنىڭغا ئەمدى قەتئىيخىزمەت قىلمايلى!
ھەتتا بەزى ئادەملەر:
 ئۇنى چالما كېسەك قىلىپ ئۆلتۈرۈۋېتەيلى!  -دېيىشتى.داۋۇتنىڭ يۈرىكى تىترەپ كەتتى .ئۇ قورقۇش ھەم نومۇس ھېس قىلدى .ئۇنىڭدىكى قەتئىيلىك ۋە
قوپاللىق بىتچىت بولدى .ئۇ قانداق قىلىشنى بىلمەي قالدى .ئۇ بارلىق ئىشالرنىڭ ئۆزىدىن يىراقالپ
كەتكەنلىكىنى بىلدى ،چۈنكى ،ئۇ ئاللىقاچان يولدىن ئادىشىپ ،پەرۋەردىگارنىڭ ئىرادىسىنى
ئىزدىمىگەن ئىدى .ھازىر ،ئۇنىڭ پەرۋەردىگارغا ئىلتىجا قىلىشتىن باشقا چىقىش يولى يوق ئىدى .ئەمما،
ئۇ گۇناھ سادىر قىلىپ پەرۋەردىگاردىن چەتنەپ كەتتى .جاھىللىق بىلەن ئۆز دېگىنىدە چىڭ تۇرۇپ،
پەرۋەردىگارغا سادىق ھەم ھەققانىي بولمىدى .يالغان سۆزلەپ ئالدامچىلىق قىلدى .ئۇ قانداق دۇئا
قىلىشنى ئۇنتۇپ كەتكەندەك قىالتتى.
شۇنىڭ بىلەن داۋۇت يەنە يىغلىدى .بۇ قېتىم ئۇ ئۆزىنىڭ سادىر قىلغان گۇناھلىرى ئۈچۈن ياش
تۆكۈۋاتىدۇ .ئۇ پەرۋەردىگار خۇداغا تايىنىپ ئۆزىنى مۇستەھكەملىدى .ئۇ پەرۋەردىگاردىن يىغالپ
تۇرۇپ ،ئۆزىنى كەچۈرۈشىنى ئۆتۈندى .ھەمدە ئەڭ ئاخىرىدا تىنچلىققا ئېرىشتى .قورقۇنچمۇ ئۇنىڭدىن
ئايرىلىپ ،ئامانلىق يېتىپ كەلدى ،ئۇنىڭدا داۋاملىق جەڭ قىلىش جاسارىتى پەيدا بولدى.
ئۇ قول ئاستىدىكىلەرگە تەسەللىي بېرىپ:
 ئەگەر خۇدا رۇخسەت قىلسا ،بىز ئۇ ئادەملەرنىڭ كەينىدىن قوغالپ يېتىمىز - ،دېدى.داۋۇت پەرۋەردىگارنىڭ ئىرادىسىگە باقمايدىغان ھەر قانداق بىر ئىشنى قىلىشنى خالىمىدى .داۋۇت
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روھانىي

ئابىئاتارنىڭ

ئېغىزى

ئارقىلىق،

پەرۋەردىگارنىڭ

رۇخسىتىگە

ئېرىشكەندىن

كېيىن

تاجاۋۇزچىالرنى قوغالپ ماڭدى.
ئۇالر نەگە بېرىپ ،بۇ تاجاۋۇزچىالرنى ئىزدىسۇن؟ ھازىر پەرۋەردىگار يەنە ئۇالر بىلەن بىللە،
پەرۋەردىگار ئۇالرغا يول كۆرسىتىپ بېرىۋاتىدۇ.
ئۇالر چۆلدە ،ھوشىدىن كېتىپ ئېسىنى بىلمەي ياتقان بىرسىنى ئۇچراتتى ھەم ئۇنى داۋۇتنىڭ
ئالدىغا ئېلىپ كەلدى .ئۇالر ئۇنىڭغا ئازراق سۇ بەردى ،ئۇ ئادەم كۆزىنى ئېچىپ ،ماغدۇرسىزالنغان ھالدا:
-

قورسىقىم ئاچتى - .....دېدى.

ئۇالر يەنە ئۇنىڭغا ئەنجۈر توقىچى بىلەن كىشمىش توقىچى بەردى .بۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭغا كۈچ
كېلىپ ،ئورنىدىن تۇرۇپ ئولتۇرۇپ ،ئۇالرنىڭ سوئالىغا جاۋاب بەردى.
ئۇ ئەسلىدە مىسىرلىق ياش بولۇپ ،بىر ئامالەكنىڭ قۇلى بولغان .ئۇالر زىكالگنى بۇالپ بولغاندىن
كېيىن ،ئوت قويۇپ ھەممە نەرسىنى كۆيدۈرۈۋەتكەن .ئەمما قايتىپ كېلىش يولىدا ،ئۇ ئاغرىپ قالغان،
ئۇنىڭ خوجايىنى ئۇنى چۆلگە تاشلىۋەتكەن .ئەگەر ،ئۇالر ئۇنى بايقىمىغان بولسا ،ئۇ چۆلدە ئاشلىق ۋە
ئۇسسۇزلۇقتىن ئۆلگەن بوالتتى.
داۋۇت ئۇنىڭدىن:
 سەن بىزنى ئامالەكلەر بار جايغا باشالپ باراالمسەن؟ -دەپ سورىدى.ئۇ ياش:
 بولىدۇ ،ئەگەر مېنى ئۆلتۈرمەسلىككە ھەم مېنى خوجايىنىمنىڭ قولىغا تاپشۇرۇپ بەرمەسلىككەماقۇل بولسىڭىز -،دېدى.
داۋۇت ماقۇل بولدى ،ئۇ ياش ئۇالرنى ئامالەكلەرنىڭ قوشۇنىغا قاراپ باشالپ ماڭدى.
ئامالەكلەرنىڭ لەشكەرگاھىدا بىر قىسىم ئادەملەر پەرۋەردىگارغا دۇئا قىلىۋاتاتتى .ئۇالر ئابىگائىل ۋە
باشقا بىر قىسىم ئايالالر ئىدى .پەرۋەردىگار ئۇالرنىڭ دۇئاسىنى ئاڭلىغان ئىدى.
داۋۇتنىڭ كېلىشى بىلەن ئامالەكلەرنىڭ قوشۇنى ھەيران قالدى.

445

ئۇالر يەپ-ئىچىپ ،ئۇسۇل

مۇقەددەس كىتابتىن ھېكايە
ئويناپ

ئېرىشكەن

نۇرغۇن

بايلىقلىرى

ئۈچۈن

تەنتەنە

قىلىشىۋاتاتتى.

ئۇالرنىڭ

زىكالگ

شەھىرىدىكىلەرنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچرىشىنى كىممۇ ئويالپ باققان؟ بۇ ئامالەكلەر بىرال ھۇجۇم بىلەن تارمار
قىلىندى .تۆت يۈز تۆگىگە مىنىپ قاچقان ياشالردىن باشقا ،بىرمۇ ئادەم قېچىپ كېتەلمىدى.
ئۇالر ئىنتايىن ئېغىر جاپا-مۇشەققەتنى باشتىن كەچۈردى .ھازىر بولسا ئىنتايىن زور خۇشاللىقتىن
بەھىرلىنىۋاتىدۇ .ھەر بىر ئادەم ئۆز ئائىلىسىدىكىلەرنى تاپتى .بارلىق ئايالالر ۋە بالىالر ھايات ئىدى .ئۇالر
ئۆز ئارا قۇچاقلىشىپ سۆيۈشتى؛ ئۇالردىن بىرىمۇ كەم ئەمەس بولۇپ ،ھەممىسىگە ھېچقانداق ئىش
بولماي ،تىنچ -ئامان ئىدى.
پەرۋەردىگار ھەقىقەتەن رەھىم قىلغۇچىدۇر! بىز ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىپ گۇناھىمىزنى تونۇپ ھەم
گۇناھ ئۆتكۈزگەنلىكىمىزگە پۇشايمان قىلىپ ،توۋا قىلغان ۋاقتىمىزدا ،ئۇ بىزنى كەچۈرۈم قىلىشنى
بەكمۇ خااليدۇ .ئۇ ئۆز خەلقىگە نىسبەتەن ئىشەنچلىك خۇدادۇر.

سائولنىڭ ئۆلۈشى
«ساموئىل - 1كىتاب» - 31باب
داۋۇت ئۆچ ئېلىۋاتقاندا ،سائول فىلىستىيلىكلەر بىلەن ئەڭ ئاخىرقى جەڭنى قىلىۋاتاتتى .ئۇنىڭ قول
ئاستىدىكى مىڭلىغان كىشىلەر ئۆلتۈرۈلدى ،نۇرغۇنلىرى تاغ تەرەپكە قاراپ قېچىپ كەتتى .سائول ۋە
ئۇنىڭ بىر نەچچە ئوغلىمۇ تاغ تەرەپكە چېكىندى .ئەمما فىلىستىيلىكلەر ئۇالرنى قويۇپ بەرمىدى.
سائولنىڭ ئوغۇللىرى ،خۇددى شىرغا ئوخشاش باتۇرلۇق بىلەن جەڭ قىلدى .ئەمما بىرىنىڭ كەينىدىن
بىرى يىقىلدى .ئۇالر بولسا ئابىناداب ،مەلكىشۇئا ،يوناتانالر ئىدى.
ئىلگىرى يوناتان داۋۇت پادىشاھ بولغاندا ،ئۇنىڭ پادىشاھلىقىدا ۋەزىر بولۇشنى ئويلىغان ئىدى.
ئۇنىڭ بۇ ئارزۇسى ئەمەلگە ئاشمىدى .پەرۋەردىگارنىڭ يوللىرى بىزنىڭ يوللىرىمىزدىن ئېشىپ چۈشىدۇ،
پەرۋەردىگارنىڭ ئوي-پىكرى بىزنىڭ ئوي-پىكرىمىزدىن ئۈستۈندۇر .ئەمما ،داۋۇتنىڭ بۇ سادىق ھەم
كەمتەر دوستىغا ئەرشتە بىر تاج ساقالنغان ،خۇدا ئۇنىڭ كۆزىدىن ئاققان ياشلىرىنى سۈرتىدۇ.
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ھازىر فىلىستىيلىكلەرنىڭ ھۇجۇم قىلىش نىشانى ،سائول ۋە ئۇنىڭ ياراغ كۆتۈرگۈچىسىگە
مەركەزلەشتى .ئۇالرنىڭ مەقسىتى بولسا پادىشاھ سائولنى تىرىك تۇتۇش ياكى بولمىسا ئۇنى ئۆلتۈرۈش
ئىدى .سائول ئۇالرنى كۆرۈپ ،قورققىنىدىن ئۆلەي دېدى .ئۇنىڭ قۇالق تۈۋىدە ھېلىقى ئايال چاقىرغان
روھنىڭ ئاۋازى جاراڭاليتتى« :ئەتە سەن ۋە سېنىڭ ئوغۇللىرىڭ ،مەن بىلەن بىللە بولىسىلەر» ئۆلۈم
ئۇنىڭ كۆز ئالدىدىال تۇرماقتا ئىدى .ئۇ فىلىستىيلىكلەرنىڭ قولىغا چۈشۈپ قېلىشنى خالىمىدى ،ئۇالر
چوقۇم ئۇنى مەسخىرە قىلىدۇ ،خوراليدۇ .ئەمما سائول ،ئۇالرنىڭ ئۆزىگە ئۇنداق مۇئامىلە قىلىشىنى
خالىمايدۇ! ئۇ چوقۇم ئۇنداق ئىشنىڭ يۈز بېرىشىدىن ساقلىنىشى كېرەك ،ئۇ دۈشمەنلەرنىڭ ئۆزىنى
خورلىشىغا يول قويمايدۇ.
شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ يەنە بىر قېتىم ،شۇنداقال ئەڭ ئاخىرقى قېتىم ئۆزىنىڭ يولىنى تاللىدى .ئۇ ئۆزىنى
ئۆلتۈرۈۋېلىشنى قارار قىلدى.
سائول ياراغ كۆتۈرگۈچىگە:
-

سەن نەيزەڭنى چىقىرىپ ،ماڭا سانجىپ مېنى ئۆلتۈرۈۋەت!  -دەپ بۇيرۇق قىلدى.

ياراغ كۆتۈرگۈچى ئۇنى ئۆلتۈرۈشكە ئۇنىمىدى .چۈنكى ،ئۇنىڭ ۋەزىپىسى بولسا سائولنى قوغداش
بولۇپ ،ھەرگىزمۇ ئۇنى ئۆلتۈرىۋېتىش ئەمەس ئىدى.
شۇنىڭ بىلەن سائول ئۆزىنىڭ نەيزىسىنى چىقىرىپ ،ئۈستىگە ئۆزىنى ئېتىپ ئۆلۈۋالدى .ياراغ
كۆتۈرگۈچى پادىشاھنىڭ ئۆلگەنلىكىنى كۆرۈپ ،ئۇمۇ نەيزىسىنى يەرگە سانجىپ ئۈستىگە ئۆزىنى ئېتىپ،
سائول پادىشاھ بىلەن بىللە ئۆلۈۋالدى.
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داۋۇتنىڭ يىغا-زارى
«ساموئىل - 5كىتاب» 12 - 1 :1
داۋۇت زىكالگ شەھىرىگە قايتقاندىن كېيىن ،تەقەززالىق بىلەن ئۇرۇش خەۋىرىنى كۈتتى .ئۈچ
كۈندىن كېيىن ،بىر ياش يىگىت داۋۇتنىڭ ئالدىغا كەلدى.

ئۇنىڭ كىيىملىرى يىرتىلغان،

ئۈستى-بېشى توپا-چاڭ ئىدى .بۇ قايغۇرغانلىقنىڭ بىر بەلگىسى ئىدى! بۇ كېلىشمەسلىكنىڭ يۈز
بەرگەنلىكىنىڭ بېشارىتى ئىدى.
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خەۋەر يەتكۈزگۈچى داۋۇتنىڭ ئالدىدا يۈكۈ نۈپ تۇرۇپ ،ئۇنىڭغا تەزىم قىلدى ۋە ئۇنىڭغا:
-

مەن ئىسرائىلالرنىڭ بارگاھىدىن قېچىپ چىقتىم .ئىسرائىلالر مەغلۇپ بولدى .خەلقلەر جەڭ

مەيدانىدىن قاچتى .ئۆلگەنلەرمۇ ئاز ئەمەس .سائول ۋە ئۇنىڭ ئوغلى يوناتانمۇ ئۆلدى -،دېدى.
داۋۇتنىڭ يۈرىكى ئورنىدىن قوزغىلىپ كەتكەندەك بولۇپ ،قاتتىق چۆچۈپ كەتتى .سائول ئۆلدى!
يوناتانمۇ ئۆلدى! يەنە نۇرغۇنلىغان ئىسرائىلالر ئۆلدى! بۇ نېمىدېگەن قورقۇنچلۇق-ھە! ! گەرچە ،سائول
ئىلگىرى داۋۇتقا زىيانكەشلىك قىلغان بولسىمۇ ،ئەمما ئۇ يەنىال ،بىر جەسۇر پادىشاھ ھەم شۇنداقال
پەرۋەردىگار تەرىپىدىن مايالنغۇچى ئىدى ئەمەسمۇ؟
داۋۇت ئۇنىڭدىن:
 سەن بۇالرنى قانداق بىلىسەن؟ -دەپ سورىدى.ئۇ ياش سۆزىنى داۋامالشتۇردى:
 مەن تاسادىپىي گىلىبوئا تېغىغا چىققانىدىم ،ئۇ يەردە سائولنىڭ نەيزىسىگە يۆلىنىپ تۇرغانلىقىنىكۆردۈم .دۈشمەنلەر ئۇنىڭغا ناھايىتى يېقىن ئىدى .ئۇ مېنى چاقىرىپ ،ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋەت دېدى .مەن
ئۇنى ئۆلتۈرۈۋەتتىم .چۈنكى ،مەن ئۇنىڭ ئۇزۇن ياشىيالمايدىغانلىقىنى پەرەز قىلدىم .مەن ئۇنىڭ
بېشىدىكى تاجىنى ،بىلەيزۈكىنى ئېلىۋېلىپ سىزگە ئەپكەلدىم -،دېدى.
بۇ ياشنىڭ دېگەن سۆزلىرى راستمىدۇ؟ ئۇ راستتىنال پادىشاھ سائولنىڭ ھاياتلىقىنى كۆرۈپ ،كېيىن
ئۇنى ئۆلتۈرۈۋەتكەنمىدۇ ياكى يالغان سۆزلەپ داۋۇتتىن بىرەر نەپكە ئېرىشمەكچىمىدۇ؟
مەيلى قانداق بولۇشىدىن قەتئىينەزەر ،ناھايىتى ئېنىقكى ئۇ ئېلىپ كەلگەن خەۋىرى ئارقىلىق
مۇكاپاتقا ئېرىشىشنى ئارزۇ قىالتتى.
داۋۇت ،پادىشاھ سائولنىڭ قىممەتلىك نەرسىلىرىنى كۆرۈپ ،كۆز ياشلىرىنى تۇتالماي قالدى .سائول
راستتىنال ئۆلۈپ كېتىپتۇ ،سادىق ھەم ئالىيجاناب يوناتانمۇ ئۆلۈپ كېتىپتۇ .داۋۇتنىڭ يۈرىكى پارە-پارە
بولۇپ كەتتى .ئۇ كىيىملىرىنى يىرتىپ ،سائول بىلەن يوناتان ئۈچۈن يىغا-زار قىلدى .ئۇ پۈتۈن بىر
كۈن ھېچنېمە يېمىدى .ئەتىگەندىن تارتىپ كەچكىچە يىغلىدى.
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كېيىن ،داۋۇت ئۆزىگە بۇ شۇم خەۋەرنى ئېلىپ كەلگەن ھېلىقى ياشنى ئويلىدى .ئۇ سائول
پادىشاھنى ئۆلتۈرگەن ،ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ مايلىغان ئادىمىگە قول تەگكۈزۈپ ،ئۇنى ئۆلتۈرۈۋەتكەن.
ئۇ مۇشۇنداق قىلىش ئارقىلىق ،ئۆزىنىڭ گۇناھكار ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىدى .داۋۇت ئۆزىنىڭ بىر
خىزمەتكارىغا بۇ ياشنى ئۆلتۈرۈۋېتىش توغرۇلۇق بۇيرۇق چۈشۈردى.

پادىشاھ داۋۇت
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داۋۇتنىڭ جاپا-مۇشەققەتلىك كۈنلىرى ئاخىرالشتى .خۇدا ئۇنى سائولنىڭ قولىدىن قۇتقۇزۇپ
چىقتى .ئەمدى ئۇ خاتىرجەم ھالدا ئۆز دۆلىتىگە قايتسا بوالتتى .پەرۋەردىگار ئۇنىڭ ھىبرونغا بېرىشى
توغرىسىدا كۆرسەتمە بەردى .ئۇ يەردە ،يەھۇدا قەبىلىسىدىكىلەر ئۇنى پادىشاھ قىلىپ مايلىدى .بۇ
داۋۇتقا نىسبەتەن ئېيتقاندا ،خۇشاللىق بىر كۈن ئىدى .ئەمما ،ئەينى ۋاقىتتا ساموئىل ئۇنى پۈتۈن
ئىسرائىلنىڭ پادىشاھى قىلىپ مايلىغان ئەمەسمۇ ،ھازىر بولسا ئۇ پەقەت بىرال قەبىلىنىڭ پادىشاھى
بولدى.
ئەھۋال زادى قانداق بولۇۋاتىدۇ ؟
ئىسرائىلنىڭ باشقا قەبىلىلىرى ،سائولنىڭ ئوغلى ئىشبوشەتنى پادىشاھ قىلىپ تىكلىدى.
ھازىر داۋۇت ئۆزىنىڭ خەلقىگە قوشۇن تارتىپ ،ئىشبوشەتتىن پادىشاھلىق تاجىنى تارتىۋالسۇنمۇ؟
ياق ،داۋۇت ئاللىقاچان ساقالشنى ئۆگەنگەن ئىدى .داۋۇت بۇ ئىشنى خۇداغا تاپشۇردى .خۇدانىڭ
بەلگىلىگەن ۋاقىتتا ئاشۇ ئەمىرلەرنى قايىل قىلىدىغانلىقىغا ئىشەندى.
ئىسرائىلالرنىڭ باشقا قەبىلىلىرى داۋۇتنى تىنچ -ئامان كۈن ئۆتكۈزگىلى قويمىدى .ئۇالر داۋاملىق
ئۇنىڭغا ھۇجۇم قىلىپ ،يەھۇدا قەبىلىسىنىمۇ ئىشبوشەتكە بويسۇندۇرۇشنى ئۈمىد قىلدى.
يەتتە يېرىم يىلدىن كېيىن ،ئىشبوشەت ئۆزىنىڭ خىزمەتكارى تەرىپىدىن ئۆلتۈرۈلدى .شۇنىڭ بىلەن
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باشقا قەبىلىلەرمۇ داۋۇتنىڭ يېنىغا كېلىپ ،ئۇنى ئۆزلىرىنىڭ پادىشاھى قىلىپ مايلىدى .مانا ئەمدىلىكتە
خۇدانىڭ ۋەدىسى ئەمەلگە ئاشقان ئىدى .پەرۋەردىگار ئۇنى جاپا-مۇشەققەتلەردىن قۇتۇلدۇرۇپ،
شان-شەرەپكە ئىگە قىلدى .داۋۇت چوقۇم مۇشۇنداق كۈلپەتلەرنى بېشىدىن ئۆتكۈزۈشى كېرەك ئىدى.
بىزنىڭ ئۇلۇغ پادىشاھىمىز ،قۇتقۇزغۇچى رەببىمىزمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش جاپا-مۇشەققەتلەرنى باشتىن
كەچۈرۈپ ،ئاندىن كېيىن ،ئۆزىنىڭ تەختىدە ئولتۇرغان ئەمەسمۇ؟

گۈللىنىش ۋە بەخت-سائادەت
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ئەمدى ئىسرائىلالرغا نىسبەتەن ئېيتقاندا ،گۈللەنگەن ۋە بەختكە ئېرىشكەن دەۋر باشالنغان ئىدى.
خەلق لەر ئىتتىپاقلىشىپ ،پەرۋەردىگاردىن ئەيمىنىدىغان پادىشاھ داۋۇتنىڭ باشقۇرۇشىغا ئورتاق
بويسۇندى .پەرۋەردىگارمۇ داۋۇتنى ياخشى كۆرۈدىغانلىقىنى ئىپادىلىدى .داۋۇت ھۆكۈمرانلىق قىلغان
مەزگىلدە ،نۇرغۇنلىغان چوڭ ئىشالر يۈز بەردى.
بىرىنچى چوڭ ئىش بولسا :يېرۇسالېمدىن ئىبارەت مۇھىم قورغاننى ھۇجۇم بىلەن ئالدى .ئۇزۇندىن
بېرى ،ئىسرائىلالر يېرۇسالېم شەھىرىنىڭ ئەتراپىدىكى تۈزلەڭلىكلەردە ئولتۇراقالشقان ،بۇ قورغان
يەبوسلىقالرنىڭ قولىدا بولۇپ ،ئۇالر بىر توپ قانانلىق ئادەملەر ئىدى.
بۇ قورغان زىئون تېغىنىڭ ئېگىزلىكىگە جايالشقان بولۇپ ،ھۇجۇم قىلغىلى بولمايدىغاندەك
كۆرۈنەتتى.
يەبوسلىقالر داۋۇتنى مەسخىرە قىلىپ:
 داۋۇت قەتئىي كىرەلمەيدۇ .توكۇر ،قارغۇالرمۇ ئۇنى چېكىندۈرەلەيدۇ .ئۇ بۇ قورغاننى مەڭگۈھۇجۇم قىلىپ ئااللمايدۇ -،دېيىشتى.
داۋۇت بۇ شەھەرنى ئېلىشنى قارار قىلدى.
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پەرۋەردىگار شەھەرنى داۋۇتنىڭ قولىغا تاپشۇرغان ئىدى.
داۋۇت يېرۇسالېمنى پايتەخت قىلىپ بېكىتتى .ئۇ شەھەرنىڭ ئەتراپىغا سېپىل تامالرنى مۇستەھكەم
قۇردى .يەنە تۇرنىڭ پادىشاھى ھىرام ئەۋەتكەن كېدىر ياغاچلىرى بىلەن ئۆزىگە ئىنتايىن چىرايلىق
قىلىپ ئوردا سالدۇردى .شۇڭالشقا ،يېرۇسالېم خۇدانىڭ ئۆز خەلقىگە بولغان ئىشەنچى ۋە
مېھىر-مۇھەببىتىنىڭ سىمۋۇلى بولۇپ قالدى .يېرۇسالېم  ،ئۇلۇغ پادىشاھنىڭ شەھىرى ،بارلىق
ئىخالسمەن ئىسرائىلالرنىڭ ياخشى كۆرىدىغان جايى بولدى .خۇدا بۇ شەھەرنى ئۆزى تالالپ ،ئۆزىنىڭ
ئۇالر بىلەن بىللە ئىكەنلىكىنى نامايان قىلدى.
ئىككىنچى شان-شەرەپلىك چوڭ ئىش بولسا ،داۋۇت فىلىستىيلىكلەرنى مەغلۇپ قىلدى.

ئۇالر

گەرچە ئۆزلىرىنىڭ بۇتلىرىنى جەڭ مەيدانىغا ئېلىپ كېلىپ ،يۈرىكىنى توختاتماقچى بولغان بولسىمۇ،
ئەمما ئۇالر مەغلۇپ بولۇشتىن ئىبارەت ئاقىۋەتتىن ساقلىنالمىدى .داۋۇت ئۇالرنى ئىككى قېتىم مەغلۇپ
قىلىپ ،ئۇالرنىڭ بۇتلىرىنى ۋەيران قىلىۋەتتى .ئۇ يەنە ئامالەكلەر بىلەن سۈرىيىلىكلەرنى مەغلۇپ
قىلىپ ،نۇرغۇنلىغان جەڭ ئولجىلىرىنى غەنىيمەت ئالدى .سۈرىيىنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى
پادىشاھالر ،داۋۇتنىڭ ھەممە جەڭ دە غەلىبە قىلغانلىقىنى ،مەغلۇپ بولمىغانلىقىنى كۆرۈپ ،ئۇنىڭغا
نۇرغۇنلىغان ئېسىل بويۇمالرنى تەقدىم قىلدى .ئۇالر يەنە داۋۇتنى ئۆزلىرى بىلەن ئىتتىپاق تۈزۈشكە
تەكلىپ قىلدى .شۇنداق قىلىپ ،پەرۋەردىگار ئىسرائىلالرنىڭ بارلىق دۈشمەنلىرىنى داۋۇتنىڭ قولىدا
باش ئەگدۈردى.
داۋۇت ئۆزىنىڭ نەزمىلىرىدە ،پەرۋەردىگارنىڭ ئۆزى ۋە خەلق ئۈچۈن قىلغان مۆجىزىلىرىنى
مەدھىيەلىگەن ھەم كەلگۈسىدە كەلگۈچى ھەقىقىي پادىشاھنى مەدھىيەلىگەن .ئۇنىڭ خۇدانىڭ
بەخت-سائادىتىگە ئېرىشىدىغانلىقى ھەمدە ئەڭ چوڭ دۈشمەن شەيتان ۋە گۇناھ ئۈستىدىن غەلىبە
قىلىدىغانلىقىنى مەدھىيەلىگەن.
شۇڭالشقا ،بىزمۇ بۈگۈن يەنىال مۇشۇ نەزمىنى ئېيتىمىز:
خۇدا ئورنىدىن تۇردى ،دۈشمەنلىرىنى تېرە-پەرەڭ قىلىۋەتتى!
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ئۇنىڭغا ئۆچمەنلەر ئۇنىڭ ئالدىدىن بەدەر قاچتى!
ئىس-تۈتەك ئۇچۇرۇلغاندەك ئۇالرنى ئۇچۇرۇپ يوقىتىسەن،
شام ئوتتا ئېرىتىلگەندەك،
رەزىللەر خۇدانىڭ ئالدىدا ھاالك بولىدۇ.

ئەھدە ساندۇقىنىڭ يېرۇسالېمغا يۆتكەپ كېلىنىشى
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ئىسرائىلالر خۇشال -خۇراملىق ئىچىدە كۈنلىرىنى ئۆتكۈزمەكتە ئىدى .داۋۇتتىن ئىبارەت بۇ پادىشاھ
ئارقىلىق ،ئۇالر خۇدانىڭ ئىنتايىن چوڭ بەخت-سائادىتىگە ئېرىشتى!
ئەڭ خۇشاللىنارلىق ئىش شۇكى ،داۋۇت ئەھدە ساندۇقىنى يېرۇسالېمغا يۆتكەپ كېلىشنى قارار
قىلغان ئىدى.
ئەھدە ساندۇقى ئىلگىرى رەزىل روھانىيالر ھوفنىي بىلەن فىنىھاس تەرىپىدىن جەڭ مەيدانىغا
يۆتكەپ ئاپىرىلغان بولۇپ ،كېيىن فىلىستىيلىكلەرنىڭ چوڭ بۇتخانىسىغا ئېلىپ كېتىلگەن .كېيىن يەنە
ئىسرائىلغا قايتۇرۇپ كېلىنگەن ئىدى .بىراق ،ئەھدە ساندۇقى

تېخىچە جايىغا قويۇلماي ،يەنىال

ئابىنادابنىڭ ئۆيىدە تۇرۇۋاتاتتى.
بۇنداق قىلىش توغرا ئەمەس ئىدى! ئەھدە ساندۇقى چوقۇم پادىشاھ ۋە خەلق بىلەن بىر يەردە
بولۇشى كېرەك .پەرۋەردىگار نىڭ بىللە ئىكەنلىكىنىڭ سىموۋۇلى بولغان ئەھدە ساندۇقىنى قويۇش
ئۈچۈن ،داۋۇت يېرۇسالېمدا ئىنتايىن چوڭ بىر چېدىر ياسىدى.
داۋۇت ئىسرائىلالرنىڭ بارلىق ئاقساقاللىرىنى يىغىپ 32 ،مىڭ ئادەمنى باشالپ ،بۇ پىالنىنى ئەمەلگە
ئاشۇردى.
ئەھدە ساندۇقىنىڭ ئابىنادابنىڭ ئۆيىدىن ئېلىپ چىقىلغاندا ،خۇدانىڭ ئەھدە بەلگىسىنىڭ
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ئۆزلىرىنىڭ ئارىسىدا بولىدىغانلىقىنى ئويلىشىپ ،كۆڭلىدە ئىنتايىن خۇشال بولۇشتى.
ئەمما ،بۇ چاغدا ئويالپ باقمىغان ئىشتىن بىرسى يۈز بەردى.
ئەھدە ساندۇقى بىر يېڭى كاال ھارۋىسىغا قويۇلدى.
ئۇالر ئەھدە ساندۇقىنى مۇشۇنداق يۆتكەشنى ئويلىغانمۇ؟ بۇنىڭغا خۇدا رۇخسەت قىلمايدۇ! خۇدا
ئىلگىرى مۇقەددەس ئەھدە ساندۇقىنى پەقەت لىۋىيلىقالرنىڭ

يۆتكىشى الزىملىقى ۋە

ئاكاتسىيە

ياغىچىدىن ياسالغان بالداق بىلەن كۆتۈرۈشى كېرەكلىكىنى تاپىلىغان ئىدى .ئەھدە ساندۇقىنى كاال
ھارۋىسى بىلەن ئېلىپ مېڭىشقا بولمايتتى .گەرچە خۇدا ئۆز خەلقىنىڭ ئۆزىگە خىزمەت قىلىشىنى
خالىسىمۇ ،ئەمما خۇدا ئۇالرغا ئۆزىگە قاندا ق خىزمەت قىلىش كېرەكلىكىنى تاپىلىغان بولۇپ ،ئۇالر
ھەرگىزمۇ ئۆزىنىڭ ئۇسۇلى بويىچە خۇداغا خىزمەت قىلماسلىقى كېرەك ئىدى.
ئابىنادابنىڭ ئوغلى ئۇززاھ بىلەن ئاھىيۇ بۇ ھارۋىنىڭ يان تەرىپىدە ماڭدى .باشقا بارلىق كىشىلەر
داۋۇتقا ئەگىشىپ ،ھارۋىنىڭ كەينىدىن ماڭدى .ئۇالر ئىنتايىن خۇشال بولۇشۇپ ،ھەر خىل چالغۇ
سازالرنى چېلىپ ،ناخشا ئېيتىشتى ،ئۇالرنىڭ ناخشا سادالىرى ھاۋا بوشلۇقىدا ياڭرىدى.
ئەمما ئەرشتە ،پەرۋەردىگار ئۆزىن ىڭ ئۇالر بىلەن بىللە ئىكەنلىكىنىڭ سىموۋۇلى بولغان ئەھدە
ساندۇقىنى بۇ خىل ئۇسۇلدا يۆتكىگەنلىكىنى كۆرۈپ ،دەر-غەزەپ بولدى .ئۇالرنىڭ ئىتائەتسىزلىكلىرى
ۋە ھۆرمەتسىزلىكى بولسا رەزىللىك ئىدى .شۇڭا خۇدانىڭ جازاسى چوقۇم ئۇالرنىڭ ئۈستىدە بولىدۇ.
ئەمەلىيەتتە ئۇالر ھەقىقەتەن جازاغا ئۇچرىدى .ئۇالر ناخوننىڭ خامىنىغا كەلگەندە ،كالىالر مۈدىرلىپ
كېتىپ ،ھارۋا قىڭغىيىپ ئەھدە ساندۇقى بىر چەتكە قىيسىيىپ قالدى.
كۆپچىلىكنىڭ يۈرىكى ئاغزىغا كەپلىشىپ قالدى.
بۇنىڭ بىلەن ئۇززاھ دەرھال قولى بىلەن ئەھدە ساندۇقىنى يۆلۈۋالىمەن دەپ قولىنى ئەھدە
ساندۇقىغا تەگكۈزدى .دەل مۇشۇ ۋاقىتتا ،پەرۋەردىگار ئۇنى ئۇردى .ئۇ ئەھدە ساندۇقىنىڭ يېنىدىال
ئۆلۈپ قالدى.
پەرۋەردىگار مۇقەددەستۇر .خۇددى ئۇززاھقا ئوخشاش بىز ھەمىشە مۇشۇ نۇقتىنى ئۇنتۇپ قالىمىز.
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ئۇززاھ ئەھدە ساندۇقى بىلەن ئۇزۇن ۋاقىت بىللە ياشاپ ،ئۇنىڭ مەۋجۇتلۇقىغا كۆنۈپ قالغان-يۇ،
بىراق ،ئەھدە ساندۇقىنىڭ مۇقەددەسلىكىگە نىسبەتەن قەلبىدە ئەيمىنىش بولمىغان.

ئەھدە ساندۇقى ئوبەد-ئېدومنىڭ ئۆيىدە
«ساموئىل - 5كىتاب» 12- 1 :2

داۋۇت بىلەن خەلق ئاممىسى ئىنتايىن قورقۇپ كەتتى .داۋۇت:
 پەرۋەردىگارنىڭ ئەھدە ساندۇقىنى ئۆزۈمنىڭكىگە قانداق يۆتكەپ ئەكىتەرمەن -،دېدى.شۇنىڭ بىلەن ،داۋۇت ئەھدە ساندۇقىنى يېقىن ئەتراپتىكى ئوبەد-ئېدومنىڭ ئۆيىگە قويدى.
ئاندىن داۋۇت قورققان ۋە مەيۈسلەنگەن ھالدا يېرۇسالېمغا قايتىپ كەلدى.
ئەھدە ساندۇقى ئوبەد-ئېدومنىڭ ئۆيىدىكى ۋاقتىدا ،پەرۋەردىگار ئوبەد-ئېدومغا ۋە ئۇنىڭ پۈتۈن
ئائىلىسىگە بەخت ئاتا قىلدى ،ئۇالر خۇشال -خۇرام ،تىنچلىققا تولغان ،باياشات تۇرمۇش كەچۈردى.
داۋۇت بۇ ئىشنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ،ئۆزىنىڭ پەرۋەردىگارنىڭ ئەھدە ساندۇقىدىن قورقۇشىنىڭ
ھاجىتى يوقلۇقىنى ،پەقەت پەرۋەردىگارنىڭ مۇقەددەسلىك ىنى ھەر ۋاقىت ئېسىدە تۇتۇپ ،ئەھدە
ساندۇقىنى ھۆرمەتلىسە بولىدىغانلىقىنى چۈشەندى.
ئۈچ ئايدىن كېيىن ،داۋۇت ئەھدە ساندۇقىنى ئوبەد-ئېدومنىڭ ئۆيىدىن يېرۇسالېمغا يۆتكەپ
ئەكېلىشنى قارار قىلدى .بۇ قېتىم ،ئۇالر ئەھدە ساندۇقىنى ھارۋىغا سالماي ،لېۋىيلىقالرغا كۆتۈرگۈزۈپ
ئېلىپ كەلدى .داۋۇت ۋە خەلق ئەھدە ساندۇقىنى كۆتۈرگۈچىلەرنىڭ يېنىدا ماڭدى .ئۇالر خۇشاللىقىدىن
نەي چېلىپ ،ناخشا ئېيتىپ ،ئۇسۇل ئويناشتى.
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مىقال
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داۋۇتنىڭ ئايالى مىقال يەنى سائولنىڭ قىزى ئوردىنىڭ دېرىزىسىدىن سىرتقا قاراپ تۇراتتى .داۋۇت
ئەھدە ساندۇقىنى يۆتكەشكە بارغاندا ،ئۇ داۋۇتقا ھەمراھ بولۇپ بارمىغان ئىدى .شۇنداقتىمۇ ئۇ داۋۇتنىڭ
تەشكىللىشىدىكى ئاممىنىڭ خۇشاللىق تەنتەنىسىنى كۆرۈشكە قىزىقتى.
ئۇالر كەلدى! ئۇ لېۋىيلىقالرنىڭ ئالتۇندىن ياسالغان ئەھدە ساندۇقىنى كۆتۈرۈپ كېلىۋاتقانلىقىنى
كۆردى .بۇ ئىنتايىن چىرايلىق بىر مەنزىرە ئىدى .ئەمما ،ئۇ خۇدانىڭ بىللە ئىكەنلىكىنىڭ بەلگىسى
بولغان ئەھدە ساندۇقىنىڭ يېرۇسالېمغا يۆتكەپ كېلىنگەنلىكىنى كۆرگەن ۋاقتىدا ،ئۇنىڭ قەلبى
ھاياجانالنمىدى .خەلقنىڭ خۇشاللىقتىن توۋلىشىۋاتقان ئاۋازلىرىنى ،قىقاس -چوقانالرنى ۋە بۇرغىنىڭ
ئاۋازلىرىنى ئاڭالپ ،ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ كەلگەنلىكىنى ھېس قىاللمىدى.
ئۇ ھاياجانالنغان خەلق توپىنى كۆرگەندە ،كۆزلىرىدە بىر خىل مەسخىرە پەيدا بولدى.
پادىشاھ داۋۇت قەيەردە؟
تۇيۇقسىز ،ئۇنىڭ ھەيرانلىقتىن كۆزلىرى قېتىپال قالدى .قىسقا يەڭلىك كاناپ كۆڭلەك كىيگەن،
ئادەتتىكى پۇقراالر بىلەن بىرلىكتە توۋلىشىپ  ،سەكرەپ ،ئۇسۇل ئويناۋاتقان كىشى دەل پادىشاھ داۋۇت
ئەمەسمۇ؟
مىقال كۆڭلىدە داۋۇتنى مەنسىتمىدى .بىر دۆلەتنىڭ پادىشاھى تۇرۇپ ،ئۆزىنىڭ ساالھىيىتىنى
ئۇنتۇپ قالغىنى نېمىسى؟ ئۇنىڭ ئۆزىنى ئادەتتىكى پۇقراالر بى لەن ئوخشاش ئورۇندا تۇتقىنى نېمىسى؟
مىقال ،داۋۇتنىڭ ئەھدە ساندۇقىنى ئېلىپ كەلگەندىن كېيىنكى خۇشاللىقىنى چۈشىنەلمىدى.
چۈنكى ،ئۇ پەرۋەردىگارنى ھەم ئۇنىڭ مۇقەددەس ئەھدىسنى سۆيمەيتتى.
داۋۇت ئەھدە ساندۇقىنى چېدىرغا قويدى .ھەم پەرۋەردىگارغا كۆيدۈرمە قۇربانلىق ۋە ئامانلىق
قۇربانلىقىنى سۇندى .ئاندىن ئۇ خۇشال -خۇرام ھالدا ئۆيىگە قايتتى .داۋۇت ئائىلىسىدە زىياپەت
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ئۆتكۈزۈپ ،ئەھدە ساندۇقىنىڭ يېرۇسالېمغا ئېلىپ كېلىنگەنلىكىنى تەبرىكلىمەكچى بولدى.
مىقال ئۇنى قارشى ئالغىلى چىقتى .ئۇنىڭ كۆزلىرىدە مەسخىرە بولۇپ ،ئۇ زەھەرخەندە ئاۋازى بىلەن
مەنسىتمىگەندەك:
 ئىسرائىلالرنىڭ پادىشاھى بۈگۈن ئادەتتىكى پۇقراالرغا ئوخشاش ،قىسقا كۆڭلەك كىيىپ،قورساقلىرىنى ئۇچۇق قويۇپتۇ ،نېمىدېگەن ساالپەتلىك!  -دېدى.
داۋۇتنىڭ خۇشاللىقى بىردىنال يوقاپ كەتتى .مىقال داۋۇت بىلەن بىرلىكتە ،بۇ خۇشاللىق ئىشنى
تەبرىكلەشنى بىلمىدى .مىقال ئۆز ئېرىنىڭ ئىسرائىلالرنى ئىدارە قىلىدىغان پادىشاھال بولۇشنى ئويالپ
قالماستىن ،يەنە روھانىيالرغا ئوخشاش خۇدا ئۈچۈن خىزمەت قىلىشنى ئوياليدىغانلىقىنى ۋە خەلق ئۈچۈن
دۇئا قىلىدىغانلىقىنى ئىپادىلەش ئۈچۈن ،بۇ قىسقا كۆڭلەكنى كىيگەنلىكىنى مىقال چۈشەنمىدى.
داۋۇت بېشىنى كۆتۈرۈپ ،ھاكاۋۇر مىقالغا قارىدى .داۋۇت:
 پەرۋەردىگار مېنى ،سېنىڭ ئاتاڭ سائولنىڭ ئورنىغا پادىشاھ قىلىپ تىكلىدى .ئۇ مېنى يۇقىرىكۆتۈردى .شۇڭالشقا مەن ئۇنى مەدھىيلەيمەن ،ئۇنىڭ ئالدىدا ئۆزۈمنى كەمتەر تۇتىمەن .خۇدانىڭ
ئالدىدا مەن ئۆزۈمنى مەڭگۈ ئەڭ تۆۋەن ئورۇنغا قويىمەن .بۇ ئادەتتىكى پۇقراالرغا يەنى سەن مەسخىرە
قىلغان ئادەملەرگە كەلسەك ،ئۇالر دەل ئەكسىچە مەن مانا مۇشۇنداق بىر ئادەم بولغانلىقىم ئۈچۈن مېنى
ھۆرمەت قىلىدۇ -،دېدى.
پەرۋەردىگار

ھاكاۋۇر مىقالنى جازاالپ ،ئۇنى تۇغماس قىلىپ قويدى.

ھاكاۋۇرالرغا قارشىدۇر ،كەمتەرلەرگە بولسا مېھرى-شەپقەتلىكتۇر.
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خۇدانىڭ داۋۇت بىلەن
ئەھدە تۈزۈشى
«ساموئىل - 5كىتاب»  - 1باب

داۋۇت ھەر قايسى جەھەتلەردىن ئۆزىنىڭ خۇدانى ھەقىقىي سۆيىدىغانلىقىنى كۆرسەتتى .ئۇ ھەر
قېتىم ئۆزىنىڭ گۈزەل ئو ردىسىغا قارىغان ۋاقتىدا ،ئەھدە ساندۇقىنى خىيالىغا كەلتۈردى .ئۆزىنىڭ
ئوردىسى قىممەتلىك كېدىر ياغىچىدىن ياسالغان بولۇپ ،ئەمما خۇدا بولسا چېدىردا تۇرۇۋاتىدۇ .داۋۇت
بۇنداق بولسا ياخشى بولمايدۇ .خۇدانىڭمۇ چوقۇم بىر ئۆيى بولۇشى كېرەك
يېرۇسالېمدا ئىنتايىن چىرايلىق بىر ئىبادەتخانا

دەپ ئويلىدى .ئۇ

ياسىتىپ ،مۇشۇ ئارقىلىق خۇداغا شان-شەرەپ

كەلتۈرۈشنى ئويلىدى.
داۋۇت ئۆزىنىڭ بۇ پىالنىنى ،پەيغەمبەر ناتانغا ئېيتتى .ناتان داۋۇتنىڭ پىكرىگە قوشۇلدى .ناتان:
 ئۆزۈڭنىڭ ئويلىغىنى بويىچە قىلغىن .چۈنكى پەرۋەردىگار سەن بىلەن بىللە -،دېدى.ئەمما ئۇ كۈنى كەچتە ،پەرۋەردىگارنىڭ سۆزى ناتانغا يېتىپ كەلدى:
 سەن بېرىپ مېنىڭ خىزمەتكارىم داۋۇتقا ئېيتقىن ،ئۇ مەن ئۈچۈن تۇرىدىغان جاي سالمىسىمۇبولىدۇ ،ئەمما ئۇنىڭ تەختىگە ۋارىسلىق قىلغۇچى ئوغلى ،كەلگۈسىدە ماڭا بىر ئىبادەتخانا سالىدۇ.
ئەجەبا ،بۇ داۋۇتنى ئىنتايىن ئۈمىدسىزلەندۈرۈپ قويمامدۇ؟
شۇنداق ،ناتان پەيغەمبەر پەقەت مۇشۇالرنىال دېگەن بولسا ،داۋۇت چوقۇم ئىنتايىن ئۈمىدسىزلەنگەن
بوالتتى .ئەمما پەرۋەردىگار يەنە باشقا سۆزلەرنىمۇ قىلدى .بۇ سۆزلەر داۋۇتنى قانائەت تاپقۇزۇپ،
ئىنتايىن خۇشال قىلدى .ئۇ ئازراقمۇ ئۈمىدسىزلەنمىدى.
ناتان مۇنداق دېدى:
 سەن پەرۋەردىگار ئۈچۈن ئىبادەتخانا سالدۇرمىساڭمۇ بولىدۇ .ئەمما پەرۋەردىگار سېنىڭجەمەئەتىڭنى قۇرۇپ چىقىدۇ.
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بۇنداق دېگەنلىكنىڭ ئۆزى « داۋۇتنىڭ بىر ئوغلى كەلگۈسىدە ئۇنىڭ ئورنىغا پادىشاھ بولىدۇ،
ئاندىن ئۇنىڭ نەۋرىلىرى ئەۋالدمۇ-ئەۋالد پادىشاھ بولىدۇ» دېگەنلىكتۇر .پەرۋەردىگار يەنە داۋۇتنىڭ
جەمەئەتىنىڭ كەلگۈسىدە مەڭگۈ پادىشاھالر جەمەئەتى بولىدىغانلىقىنى ئېيتتى .مەڭگۈ؟ بۇ ئىنتايىن چوڭ
بىر ۋەدىدۇر .بۇنىڭ ئۆزى داۋۇتنىڭ بىر ئەۋالدى كەلگۈسىدە مەڭگۈ پادىشاھ بولىدۇ ،دېگەنلىكتىن
دېرەك بېرىدۇ .كىم مەڭگۈلۈك پادىشاھ بولىدۇ؟ بۇ زات پەقەتال ئەيسا مەسىھتۇر .چۈنكى ئۇ ھەم ئىنسان
ئوغلى ھەم

خۇدانىڭ ئوغلىدۇر .ئۇ كەلگۈسىدە پادىشاھ بولىدۇ ۋە ئۇنىڭ پادىشاھلىقى مەڭگۈلۈك

بولىدۇ .بۇ ۋەدىنىڭ ئۆزى ئەيسا مەسىھنىڭ چوقۇم داۋۇتنىڭ ئەۋالدىدىن كېلىدىغانلىقىدىن دېرەك
بېرىدۇ ،ئۇ يەنى مەڭگۈلۈك پادىشاھ ،كەلگۈسىدە داۋۇتنىڭ جەمەتىدىن چىقىدۇ.
بۇ ئىنتايىن مۇھىم بولغان بىر ۋەدە! پەرۋەردىگار ئۆزى قانداقسىگە بىر ئاددىي ئادەم بىلەن
مۇشۇنداق ئەھدىنى تۈزىدۇ؟ داۋۇت بۇنىڭدىن بەكمۇ ئەجەبلەندى.
داۋۇتنىڭ قەلبى مىننەتدارلىققا ۋە ھۆرمەتكە تولدى .شۇنىڭ بىلەن ئۇ چېدىرغا كېلىپ ،يۈكۈنۈپ
ئولتۇرۇپ دۇئا قىلدى.
ئۇ دۇئا قىلىپ مۇنداق دېدى:
« ئى ،ھەممىدىن ئۈستۈن ئورۇندا تۇرغۇچى پەرۋەردىگار! سەن مېنى مۇشۇنداق يۇقىرى ئورۇنغا
چىقارغۇدەك ،مەن كىم ئىدىم؟ مېنىڭ ئائىلەم نېمە ئىدى؟ سەن يەنە ئۆز خىزمەتكارىڭنىڭ ئائىلىسىنىڭ
كەلگۈسى ئەھۋالى توغرىسىدا بېشارەت بېرىپ ،ماڭا كېيىنكى ئەۋالدلىرىمنىڭ ئىشلىرىنى كۆرسەتتىڭ.
ئى ،پەرۋەردىگار خۇدا! سەن مېنىڭ كۆڭلۈمدىكى ئىشالرنى بىلىسەن .ھەممىدىن يۇقىرى ئورۇندا
تۇرغۇچى پەرۋەردىگار ،سەن ھەممىدىن ئۇلۇغدۇرسەن! ساڭا يېتىدىغىنى يوقتۇر .سەن ئىسرائىلالرنى ئۆز
خەلقىڭ بولۇشقا تاللىدىڭ.

سەن ئۇالرنىڭ خۇداسى بولدۇڭ .پەرۋەردىگار! سەن خىزمەتكارىڭغا

شۇنداق گۈزەل ئىشالرنى ۋەدە قىلىپسەن .خۇددى ئۆزۈڭ ۋەدە قىلغىنىڭدەك ،خىزمەتكارىڭنىڭ
جەمەئەتىگە بەخت ئاتا قىلغايسەن .ئى ،رەب پەرۋەردىگار! سېنىڭ دېگىنىڭدەك ،خىزمەتكارىڭنىڭ
جەمەئەتى مەڭگۈ بەخت تاپسۇن» .
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خۇدا داۋۇتنىڭ دۇئاسىنى ئاڭلىدى .داۋۇت بىلەن تۈزگەن ئەھدىسىدە چىڭ تۇردى.
داۋۇتنىڭ ئەۋالدلىرى ،ئەۋالدتىن-ئەۋالدقىچە تاكى ئەڭ ئاخىرقى مەڭگۈلۈك پادىشاھ ،داۋۇتنىڭ
ئەۋالدىدىن تۇغۇلغۇچە پادىشاھ بولدى.

داۋۇتنىڭ گۇناھ ئۆتكۈزۈشى ۋە توۋا قىلىشى
«ساموئىل - 5كىتاب» - 11بابتىن  - 52 :15ئايەتكىچە

ئەمما ،بۇ گۈللىنىش ۋە بەخت-سائادەتلىك ۋاقىتالر ئانچە ئۇزۇن داۋاملىشالمىدى .داۋۇت
ئەقىل-پاراسەتلىك ،ئادىل ۋە خۇدانىڭ كۆڭلىدىكىدەك ئادەم بولسىمۇ ،ئەمما ئۇمۇ قۇتقۇزۇلۇشقا
موھتاج بولغان گۇناھكار ئادەم ئىدى.
يېڭى يىلنىڭ بېشىدا ،يوئاب بۇيرۇققا ئاساسەن قوشۇن باشالپ ئامالەكلەرگە ھۇجۇم قىلدى .بۇ
قېتىم ،پادىشاھ داۋۇت ئالدىنقى قېتىمقىغا ئوخشاش لەشكەر باشالپ جەڭگە چىقماي ،ئوردىدا قالدى.
چۈشتىن كېيىن ،ئۇ داۋاملىق كارىۋىتىدا يېتىپ ئارام ئېلىپ ،قۇياش پاتقاندا ،ئوردىنىڭ ئۆگزىسىگە
چىقىپ ،كەچلىك مەنزىرىنى تاماشا قىلىشنى ياخشى كۆرەتتى .ئۇنىڭ لەشكەرلىرى جەڭ مەيدانىدا قان
كېچىپ قاتتىق جەڭ قىلىۋاتىدۇ ،ئەمما ئۇ بۇ يەردە راھەت ئىچىدە كۈنلىرىنى ئۆتكۈزۈۋاتاتتى .بىر كۈنى
قۇياش پاتقا ن ۋاقىتتا ،ئۇ يەنە بىر قېتىم ئوردىنىڭ ئۆگزىسىگە چىقىپ ،ئۇ يەردىكى گۈللۈكتە سەيلە
قىلدى .ئۇ بۇ يەردە يېرۇسالېمنىڭ ئەتراپىدىكى توپ-توپ تاغالرنى ۋە پۇقراالرنىڭ ئۆيلىرىنى
كۆرەلەيتتى .ئۇ ئۆيلەرنىڭ ئىچىدىكى بىر ئۆي ئورىيانڭ ئۆيى ئىدى .ئۇ بىر سەردار بولۇپ ،قوشۇنغا
ئەگىشىپ جەڭگە چىقىپ كەتكەنىدى.
داۋۇت ئورىيانىڭ ئۆيدە ئىنتايىن چىرايلىق بىر قىزنىڭ بار ئىكەنلىكىنى كۆرۈپ ،يۈرىكى سوقتى ۋە
ئۇنى ئەمرىگە ئېلىشنى ئويلىدى .ئۇ ئادەم ئەۋەتىپ ،ئۇ ئايالنىڭ كىم ئىكەنلىكىنى سۈرۈشتۈردى .ئۇ
ئەۋەتكەن ئادەم ،ئۇ ئايالنىڭ ئورىيانىڭ ئايالى ئىكەنلىكىنى ئېنىقالپ چىقتى.
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داۋۇت بۇنى بىلگەندىن كېيىن ئۆزىنى تۇتۇۋېلىپ شۇ يەردە توختاپ قېلىشى كېرەك ئىدى .ئۇ
ئايالنىڭ داۋۇتنىڭ ئايالى بولۇشى مۇمكىن ئەمەس ئىدى .چۈنكى ،ئۇ قىز ئاللىقاچان باشقىالرنىڭ
نىكاھىغا ئۆتۈپ بولغان ئىدى .داۋۇت ئەلۋەتتە خۇدانىڭ «زىنا قىلما» ۋە «باشقىالرنىڭ ئايالىغا يامان
كۆز بىلەن قارىما» دېگەن پەرزلىرىنى بىلىدۇ.
ئەمما داۋۇتنىڭ ھەۋىسى ئىنتايىن كۈچلۈك كېلىپ ،ھەتتا ئۇ خۇدانىڭ مۇقەددەس قانۇنىنىمۇ
كۆزگە ئىلماس بولۇپ قالدى .ئۇ ئۆزىدە پەيدا بولۇۋاتقان گۇناھقا نىسبەتەن قىزىقىشتىن تىترەش ۋە
نومۇس ھېس قىلمىدى .شۇنداقال خۇداغا دۇئا قىلىپ ،گۇناھنى ئۆزىدىن يىراقالشتۇرۇشنى تىلىمەي،
ئادەم ئەۋەتىپ ،ئۇ ئايالنى چاقىرىپ ئەپكېلىپ ،ئۇ ئايال بىلەن زىنا قىلدى.
ئۇ ئايالنىڭ ئىسمى باتشېباھ بولۇپ ،ئۇ پادىشاھ داۋۇتنىڭ زورلۇقى ئاستىدا ئۇنىڭغا تېز پۈكۈپ،
پادىشاھ داۋۇتنىڭ قېشىغا كەلدى .بۇ تولىمۇ رەزىل قىلمىش ئىدى .داۋۇت بىلەن باتشېباھ خۇدانىڭ
بۇيرۇقىغا خىالپلىق قىلىپال قالماستىن ،بەلكى يەنە سادىق خىزمەتكار بولغان يەنى باتشېباھنىڭ ئېرى
ئورىياغا خائىنلىق قىلدى ۋە ئۇنى ئالدىدى.
باتشېباھ ئۆيىگە قايتىپ كەتكەندىن كېيىن ،گەرچە داۋۇت ئۆزىنىڭ قىلغان گۇناھى ئۈچۈن ئۆزىنى
ئەيىبلىمىگەن بولسىمۇ ،ئەمما باتشېباھنىڭ ھامىلىدار بولۇپ قالغانلىقىنى بىلگەندىن كېيىن ،ئۇ
جىددىيلىشىشكە باشلىدى.
داۋۇت قوشۇنغا ئورىيانىڭ يېنىپ كېلىشى توغرىسىدا خەۋەرچى ئەۋەتتى .ئورىيا قايتىپ كەلگەندىن
كېي ىن ،داۋۇت جەڭنىڭ ئەھۋالىنى بىلىشكە ناھايىتى قىزىققاندەك ساختا قىياپەتكە كىرىۋالدى .ئەمما
ئۇنىڭ قەلبىدە ئارزۇ قىلىدىغىنى بولسا ئورىيانىڭ تېزرەك ئۆيىگە قايتىشى ئىدى .شۇنداق بولغاندا ،ئۇ
ئىزا-ئاھانەتتىن قۇتۇلۇپ قاالتتى.
ئاخىرىدا ،داۋۇت ئورىيانى ئۆيىگە ئەۋەتىپ ،ئۇنىڭ ئۆيىگە قايتقان-قايتمىغانلىقىنى بىلىش ئۈچۈن،
ئۇنىڭ كەينىگە ئادەم سېلىپ قويدى .ئەمما ئورىيا ئۆيىگە قايتمىدى .باشقىالر ھەممىسى ئۇرۇش
قىلىۋاتقان تۇرسا ،ئۇ قانداقسىگە ئۆيىگە قايتسۇن؟ ياق ،ئۇ دېگەن ساداقەتمەن جەڭچى .ئۇ ئۇنداق

461

مۇقەددەس كىتابتىن ھېكايە
ئىشنى ھەرگىز قىلمايدۇ .ئۇ كۈنى كەچتە ،ئۇ خىزمەتكارالر بىلەن بىللە ئوردىنىڭ سىرتىدا ياتتى.
داۋۇت تېخىمۇ بىئارام بولدى .ئۇ قانداق قىلىپ ئورىيانى ئۆزىنىڭ ئۆيىگە كەتكۈزۈۋېتەلىسۇن؟ ئۇ
ئورىيانى بىر ۋاق تاماق يېيىشكە تەكلىپ قىلىپ ،ئۇنىڭغا كۆپ شاراب ئىچكۈزدى ،ئۇ مەست بولۇپ
ئۆزىنىڭ نېمە قىلىۋاتقانلىقىنى بىلمەي قالدى .ئەلۋەتتە ،داۋۇت ھازىر ئورىيانىڭ ئۆزىنىڭ ئۆيىگە
قايتىشىنى ئۈمىد قىالتتى .ئەمما ،ئورىيا يەنىال ئۇنداق قىلمىدى .ئىسرائىلالر ئۇرۇش قىلىۋاتقان مۇشۇ
ۋاقىتالردا ،ھېچكىم بۇ سادىق ئورىيانى ئۆيىگە كەتكۈزۈۋېتەلمىدى.
داۋۇت ئۈمىدسىزلەندى .ئەجەبا ،بۇ ئىزا-ئاھانەتنىڭ ئۆزىنىڭ ئائىلىسىگە كېلىشتىن توساپ قالغىلى
بولماسمۇ؟ پەقەت بىرال ئامال بار ،ئەگەر ئورىيا ئۆلۈپ كەتسە يۈز بەرگەن بۇ نومۇسسىز ئىشنى بىلمەي
قاالتتى .ئۇ چاغدا داۋۇت باتشېباھ بىلەن توي قىلسا بولىدۇ-دە ،بارلىق ئىشالر كۆڭۈلدىكىدەك بولغان
بوالتتى.
شۇنىڭ بىلەن داۋۇت ئىنتايىن رەزىل بولغان بىر پىالننى ئويالپ چىقىدۇ .ئۇ جەڭ مەيدانىدىكى باش
سەردار يوئابقا بىر پارچە خەت يازىدۇ .ئۇ خېتىدە ،يوئابقا ئورىيانى ئۇرۇش مەيدانىنىڭ ئەڭ ئالدىنقى
سېپىگە يەنى ئۆلۈش ئېھتىماللىقى ئەڭ زور بولغان جايغا ئەۋەتىش توغرۇلۇق بۇيرۇق چۈشۈرىدۇ ،ھەمدە
بۇ خەتنى ئورىيانىڭ ئۆزىدىن يوئابقا ئەۋەتىدۇ.
يوئاب نېمە ئۈچۈنلىكىنى سورىمايدۇ .ئۇ داۋۇت پادىشاھنىڭ بۇيرۇغىنى بويىچە قىلىدۇ .بىر
شەھەرنى قورشاپ ھۇجۇم قىلىدىغان ۋاقىتتا ،يوئاب ئورىيانى جەڭ ئەڭ كەسكىن بولىدىغان جايغا
ئەۋەتىدۇ .ئور ىيا ۋە باشقا نۇرغۇن كىشىلەر ،ئۇ يەردە جەڭ قىلىش جەريانىدا قازا قىلىدۇ.
كېيىن ،يوئاب خەۋەرچىدىن پادىشاھ داۋۇتقا ئەڭ يېڭى خەۋەردىن بىرنى ئەۋەتىپ:
 ئەگەر داۋۇت پادىشاھ نۇرغۇن ئادەمنىڭ ئۆلگەنلىكى ئۈچۈن غەزەپلەنسە ،سەن ئۇنىڭغا ئورىيائۆلدى -،دېگىن  -دېدى.
خىزمە تكار خەتنى ئېلىپ ،داۋۇت پادىشاھ بىلەن كۆرۈشكىلى كېلىدۇ .داۋۇت ئۇنىڭدىن يوئابقا:
«يوئاب بۇ ئىش ئۈچۈن ئارامسىزالنمىسۇن .چۈنكى ،بۇنداق ئىشالر جەڭ مەيدانىدا دائىم بولۇپ تۇرىدۇ»
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دېگەندەك تەسەللىي بېرىدىغان سۆزلەرنى ئەۋەتىدۇ.
داۋۇت ئىنتايىن چۈشكۈنلەشتى! ئۇ قايتا-قايتا گۇناھ سادىر قىلغان ئىدى .ئۇ زىنا قىلدى .ئادەم
ئۆلتۈردى .ئالدامچىلىق قىلدى .ساختا قىياپەتكە كىرىۋالدى .ئۇ مۇشۇالرنى قىلىش ئارقىلىق ،ئۆزىنىڭ
ياخشى نامىنى قوغداپ قالماقچى ئىدى.
باتشېباھنىڭ ئورىيا ئۈچۈن تۇتقان ماتەم كۈنلىرى ئاخىرالشقاندىن كېيىن ،داۋۇت ئۇنىڭ بىلەن توي
قىلدى .يەنە ساختىلىق بىلەن ئۆزىنىڭ ئورىياغا بولغان ھۆرمىتىنى بىلدۈرۈپ ،ئۇنى خاتىرىلىدى.
داۋۇت ھەممە ئىشالر ناھايىتى ئوڭۇشلۇق بولدى دەپ ئويلىدى .ئەمما پەرۋەردىگار ھەممىنى كۆرۈپ،
ھەممىنى بىلىپ تۇردى .ئۇ داۋۇتنىڭ بۇ قىلغانلىرىدىن خۇرسەن بولمىدى .شۇنىڭ بىلەن ئۇ داۋۇتنى
جازالىماقچى بولدى.
نەچچە ئايدىن كېيىن ،باتشېباھ داۋۇتقا بىر ئوغۇل تۇغۇپ بەردى .ئەمما داۋۇت ئازراقمۇ خوش
بولمىدى .ئۇنىڭ ۋىجدانى ،ئۇنىڭغا كېچە-كۈندۈز ئارام بەرمەيتتى.
دەل بۇ چاغدا پەيغەمبەر ناتان داۋۇتنىڭ يېنىغا كەلدى .داۋۇت بۇ پەيغەمبەرنى كۆرگەن ۋاقتىدا،
ئۇنىڭ يۈرىكى قاتتىق سوقۇپ كەتتى.
ئەجەبلىنەرلىكى شۇكى ،پەيغەمبەر ناتان داۋۇتنىڭ گۇناھىنى ئازراقمۇ تىلغا ئېلىپ قويماي ،ئۇنىڭ
بىلەن يېقىندا يۈز بەرگەن ئىشالر توغرۇلۇق پاراڭالشتى .كېيىن پادىشاھنىڭ بۇ ئىشالرغا بولغان كۆز
قارىشىنى سورىدى.
 بىر شەھەردە بىرى باي ،بىرى نامرات ئىككى كىشى بار ئىكەن .باينىڭ نۇرغۇن كاال ۋە قويلىرىبار ئىكەن ،ئەمما نامراتنىڭ بولسا پەقەت بىر تالال قوزىسى بار ئىكەن .ئۇ كىشى قوزىنى ئۆزىنىڭ بالىسىغا
ئوخشاش ياخشى كۆرىدىكەن .بىر كۈنى ،باينىڭ ئۆيىگە مېھمان كەپتۇ ،ئۇ ئۆزىنىڭ ئۆيىدىكى كاال ياكى
قوينى ئۆلتۈرمەي ،نامرات كىشىنىڭ قوزىسىنى تارتىۋېلىپ ،مېھمانالرغا يېگۈزۈپتۇ .پادىشاھنىڭ بۇ ئىشقا
نىسبەتەن كۆز قارىشى قانداق؟ -دېدى ناتان ئۇنىڭغا.
داۋۇتنىڭ ئۇ بايغا ئىنتايىن غەزىپى كەلدى .بۇ ئىنتايىن نومۇسسىزلىق ئىدى! شۇنىڭ بىلەن ئۇ
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ناتانغا:
 ئۇ باي ئۆلۈمگە اليىقتۇر .ئۇ كەمبەغەلنىڭ قوزىسىغا تۆت ھەسسە تۆلەم تۆلىشى كېرەك -دېدى.بۇ ۋاقىتتا ،ناتان پەيغەمبەر قولىنىڭ بارمىقى بىلەن داۋۇتنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ:
 ئۇ ئادەم دەل سەن -دېدى.داۋۇت ناتانغا قاراپ ،ھاڭ-تاڭ بولۇپ تۇرۇپ قالدى .ئۇنىڭ يۈزلىرى خىجىللىقتىن قىزاردى .ئۇ
ئۆزى ھېلىقى باي ئەمەسمۇ؟ ئۇ گۇناھكار ،ئۇ ئوغرى قاراقچى ئىدى! ئۇنىڭ كۆزلىرى چانىقىدىن چىقىپ
كەتكىلى تاس قالدى .ئۇ خۇددى ئۆزىنىڭ ھەممە قىلغانلىرىنى كۆرگەندەك بولدى .توغرا ،داۋۇت ھېلىقى
باينىڭ دەل ئۆزى شۇ! ئۇ ئۆزىنىڭ قىلغانلىرىدىن چوڭقۇر نومۇس ھېس قىلدى! ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ
كۆزلىرىدىن قەيەرگە بېرىپمۇ يوشۇرۇنالىسۇن؟
ناتان پەيغەمبەر يەنە مۇنداق دېدى:
سەن ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسى بولغان پەرۋەردىگارنىڭ سۆزىگە قۇالق سال .ئۇ مۇنداق

-

دەيدۇ« :مەن سېنى سائولنىڭ قولىدىن قۇتقۇزۇپ ،ئىسرائىلالرنىڭ پادىشاھى قىلىپ تەيىنلەپ ،سېنى
مايلىدىم .مەن سېنى ئاللىقاچان مولچىلىققا تولدۇردۇم ھەم يەنە داۋاملىق مول قىالتتىم .سەن نېمە ئۈچۈن
پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئەمرىنى كۆزگە ئىلماي ،ئۇنىڭ نەزىرىدە رەزىل بولغان ئىشنى قىلدىڭ؟ شۇڭا،
سېنىڭ ئائىلەڭ قىلىچتىن ئايرىاللمايدۇ .سېنىڭ ئائىلەڭدە تىنچلىق بولمايدۇ .سەن مەخپىي قىلغان
ئىشالرنى ،سېنىڭ ئائىلەڭدىكىلەر خەلقنىڭ ئالدىدا ئۇچۇق-ئاشكارا قىلىدۇ».
ئېغىر گۇناھ چوقۇم ئېغىر جازاغا ئۇچرايدۇ.
گەرچە داۋۇت نۇرغۇنلىغان گۇناھالرنى سادىر قىلغان بولسىمۇ ،ئەمما ئۇ يەنىال پەرۋەردىگارنى
ھۆرمەتلەيدىغان ئادەم ئىدى .داۋۇت ،سائول ساموئىلنىڭ ئالدىدا ئۆتكۈزگەن گۇناھىغا باھانە
ئىزدىگەندەك ،باھانە ئىزدىمىدى .شۇنداق ،داۋۇت بېشىنى تۆۋەن قىلىپ ،سەمىمىيلىك ۋە كەمتەرلىك
بىلەن ئۆتكۈزگەن گۇناھىنى بوينىغا ئالدى:
 -مەن پەرۋەردىگارنىڭ ئالدىدا گۇناھ سادىر قىلدىم -دېدى ئۇ.
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ناتان يەنە مۇنداق دېدى:
 پەرۋەردىگار سېنىڭ گۇناھىڭنى كەچۈرۈم قىلدى .سەن ئۆلمەيسەن .ئەمما سەن پەرۋەردىگارنىڭنامىغا ھاقارەت قىلغانلىقىڭ ئۈچۈن ،سەن بىلەن باتشېباھتىن بولغان باال چوقۇم ئۆلىدۇ.
داۋۇت ئۆتكۈزگەن گۇناھى ئۈچۈن ،مەڭگۈ ئېغىر يۈكنى كۆتۈرۈپ يۈرۈشى كېرەكمۇ؟ پەرۋەردىگار
مەڭگۈ غەزەپلىنەمدۇ؟ ياق ،پەرۋەردىگار گەرچە بىزنىڭ ئۆتكۈزگەن خاتالىقلىرىمىز ئۈچۈن بىزنى
جازالىسىمۇ ،ئەمما بىزنىڭ ئۆتكۈزگەن خاتالىقلىرىمىزنى كەچۈرۈم قىلىدۇ .كېيىن پەرۋەردىگار ،داۋۇت
بىلەن باتشېباھقا يەنە بىر ئوغۇل ئاتا قىلىپ ،ئۇالرنىڭ خاتالىقىنى كەچۈرگەنلىكنىڭ بەلگىسىنى بەردى.
داۋۇت بۇ بالىغا سۇاليمان دەپ ئىسىم قويدى .ئۇنىڭ

مەنىسى بولسا «ئامانلىق شاھزادىسى»

دېگەنلىك ئىدى .ھازىر داۋۇت ئۆزى بىلەن پەرۋەردىگارنىڭ ئوتتۇرىسىدا تىنچلىق بولۇۋاتقانلىقىغا
ئىشىنەتتى .پەيغەمبەر ناتان بۇ بالىغا باشقا بىر ئىسىمنى يەنى «يەدىدىيا» دېگەن ئىسىمنى قويدى.
بۇنىڭ مەنىسى بولسا «خۇدا سۆيگەن» دېگەنلىك ئىدى .داۋۇتقا نىسبەتەن ئېيتقاندا ،بۇ ئىسىم يەنە بىر
ۋەدىنى ئۆز ئىچىگە ئاالتتى .بۇ باال ئاالھىدە بىر باال بولۇپ ،پەرۋەردىگار ئۇنى ئىنتايىن ياخشى كۆرىدۇ.
داۋۇت بۇ بالىنىڭ خۇدانىڭ كەلگۈسىدە بېرىشكە ۋەدە قىلغان ھەم خۇدا سۆيگەن ئوغۇلنىڭ ئەجدادى
بولىدىغانلىقىغا ئىشەنگەن ئىدى .خۇدا بۇ ئوغۇلنىڭ سەۋەبىدىن سۇاليماننى ھەم داۋۇتنى ۋە ئۇنىڭ
خەلقىنى سۆيۈپ كەلگەن ئىدى.
پەرۋەردىگار خۇدا ،ئۆزىنىڭ ئوغلى سەۋەبىدىن بىزنى سۆيىدۇ.
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ئابشالوم
«ساموئىل - 5كىتاب»2- 1 :12

داۋۇتنىڭ ئوغۇللىرى بارا-بارا چوڭ بولۇشقا باشلىدى .خۇددى پەرۋەردىگار ئالدىن ئېيتقاندەك،
ئۇالر داۋۇتقا نۇرغۇن ئاۋارىچىلىقالرنى ئېلىپ كەلدى .ئابشالومنىڭ ئۇنىڭغا ئېلىپ كەلگەن ئاۋارىچىلىقى
ئەڭ چوڭ بولدى .ئابشالوم ،خەلق نىڭ داۋۇتنىڭ ھۆكۈمرانلىقىغا نىسبەتەن ئانچە رازى ئەمەسلىكىگە
دىققەت قىلدى ھەم ئۆزىنى داۋۇتتىنمۇ ياخشى بولغان بىر پادىشاھ بوالاليمەن ،دەپ قارىدى .ئۇ بىر
ھەقىقەتكە سەل قارىدى ،ئۇ بولسىمۇ ئاتىسى داۋۇتنى پەرۋەردىگار ئۆزى تاللىغان ئىدى.
ئابشالۇم ھەر خىل ئۇسۇلالردىن پايدىلىنىپ ،خەلقنىڭ ياخشى كۆرۈشىگە ئېرىشتى .ئۇ گۈللۈك ئات
ھارۋىسىدا ئولتۇرۇپ ماڭاتتى .ئەتراپىدا يەنە ئەللىك ئادەم ئۇنىڭغا ئەگىشىپ ماڭاتتى .بۇ كۆرۈنۈش،
ئۇنى خۇددى پادىشاھقا ئوخشاش كۆرسىتەتتى .پۇقراالر گۈللۈك ئات ھارۋىسىغا ئولتۇرغان شاھزادىنى
كۆرگەندە ،ئۇنىڭغا ئىنتايىن ھەۋەس قىالتتى .داۋۇت ئۆلگەندىن كېيىن ،ئۇالر ئابشالۇمنى پادىشاھ قىلىپ
تىكلەشنى كۆڭۈللىرىگە پۈككەن ئىدى .چۈنكى ،ئابشالۇم شاھزادىلەر ئىچىدە ئەڭ كېلىشكەن شاھزادە
ئىدى.
ھىيلىگەر ئابشالوم يوشۇرۇنچە ھەر خىل ئامالالرنى قوللىنىپ ،كىشىلەرنىڭ قەلبىنى ئۆزىگە مايىل
قىلدى .ئۇ دائىم تاڭ سەھەردە ئورنىدىن تۇرۇپ ،خان ئوردىسىنىڭ دەرۋازىسىنىڭ ئالدىغا كېلىپ
تۇراتتى .دەۋايىمنى سوراپ ،ھۆكۈم چىقىرىپ بەرسۇن دەپ پادىشاھنىڭ ئالدىغا كەلگەنلىكى ئادەملەرنى،
ئابشالوم توسۇپ قاالتتى .ئۇ يەنە:
سېنىڭ توغرا بولغان تەقدىردىم ۇ ،سەن پادىشاھنىڭ يېنىدىن ئادىل بولغان ھۆكۈمگەئېرىشەلمەيسەن -دەيتتى،
ئارقىدىن ئۇ يەنە:
-
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قالسا ،ئەھۋال پۈتۈنلەي ئوخشىمايتتى - ،دەيتتى.
ئەگەر بىرەر ئادەم ئۇنىڭغا تەزىم قىلىپ ھۆرمىتىنى بىلدۈرسە ،ئۇ دەرھال شۇ ئادەمنىڭ قولىدىن
تارتىپ تۇرغۇزۇپ ،ئۇ ئادەم ئۆزىنىڭ يېقىن دوستىدەك ،ئۇنىڭ بىلەن سۆيۈشۈپ كۆرۈشەتتى.
خەلق ئۇنى ئىنتايىن ياخشى كۆرەتتى! ئۇالر ئابشالومنى داۋۇتتىن كۆپ ياخشى دەپ قارايتتى .داۋۇت
ياشىنىپ قالدى .خەلق ئۇنى ئاسانلىقچە كۆرەلمەيدىغان بولۇپ قالدى .داۋۇت پادىشاھلىق ئورنىنى
ئابشالومغا ئۆتۈنۈپ بېرىشى كېرەك ئىدى.
خەلق ئۆزىنىڭ پادىشاھىغا خائىنلىق قىلدى .ئۇالر ئۆزىنىڭ پادىشاھىغا ساداقەتسىزلىك قىلىپال
قالماستىن ،بەلكى يەنە داۋۇتنى پادىشاھ قىلىپ مايلىغان

ھەمدە داۋۇت بىلەن ئەھدە تۈزگەن

پەرۋەردىگارغا ساداقەتسىزلىك قىلدى .داۋۇت ھۆكۈمرانلىق قىلغان مەزگىلدە ،ئەجەبا پەرۋەردىگار ئۇالرغا
زور بەخت-سائادەت ئاتا قىلمىغانمۇ؟

ئابشالومنىڭ سۇيىقەستى
«ساموئىل - 5كىتاب» 15- 1 :12

ئابشالوم ،ئاللىقاچان ئۆزۈمنى ھىمايە قىلىدىغان يېتەرلىك ھىمايە قىلغۇچىغا ئېرىشتىم ،دەپ قاراپ،
ئۆزىنىڭ پىالنىنى يۈرگۈزۈشنى قارار قىلدى.
ئۇ دادىسىنىڭ ئالدىغا بېرىپ ،ئۆزىنىڭ ھېبرونغا بېرىپ پەرۋەردىگارغا قۇربانلىق قىلىشىغا
قوشۇلۇشىنى ئۆتۈندى .داۋۇت ،ئەلۋەتتە ئوغلىنىڭ پەرۋەردىگارغا قۇربانلىق قىلماقچى بولغانلىقىدىن
ئىنتايىن خۇشال بولىدۇ .داۋۇت:
-

تىنچ-ئامان بېرىپ كەلگىن!  -دېدى.

داۋۇت ئابشالومنىڭ ئۆزىگە يالغان ئېيتىشىنى خىيالىغا كەلتۈرمىگەن ئىدى .ئابشالوم ئاللىقاچان
ئۆزىنىڭ قول ئاستىدىكى ئادەملىرىنى پۈتۈن مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا ،ئۆزىنى قولاليدىغان
يېتەرلىك كۈچنىڭ بار-يوقلىقىنى تەكشۈرۈپ بېقىشقا ئەۋەتكەنىدى .ئەگەر يېتەرلىك بولسا ،ئۇ قول
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ئاستىدىكىلەرگە بۇرغا ئاۋازىنى ئاڭلىغان ھامان ،شۇ يەردىكى خەلققە:
ئابشالوم پادىشاھ بولدى! ئابشالوم پادىشاھ بولدى!  -دەپ جاكارالشنى بۇيرۇدى.
بارلىق ئىشالر ئابشالومنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى بويىچە ،ئوڭۇشلۇق بولدى .بۇرغا چېلىنىشى بىلەنال،
كۆپ ساندىكى ئىسرائىلالر ئابشالومنىڭ ئەتراپىغا يىغىلىشىپ ،ئۇنى پادىشاھ قىلماقچى بولدى .ئۇ بۇ
ئادەملەر ئارقىلىق ئىنتايىن كۈچلۈك بىر قوشۇن تەشكىللىدى ھەم يېرۇسالېمغا ھۇجۇم قىلىپ ،دادىسىنى
ئۆلتۈرۈپ ئۆزى پادىشاھ بولماقچى بولدى.
قااليمىقانچىلىق باشالندى.

داۋۇتنىڭ ئۆزىنىڭ گۇناھى ئۈچۈن خىجىل بولۇشى
«ساموئىل - 5كىتاب» 31- 13 :12

قااليمىقانچىلىق خەۋىرى ئوردىغا يېتىپ كەلگەندىن كېيىن ،ئوردىنىڭ ئىچىنى ھودۇقۇش قاپلىدى.
ئابشالوم ،پادىشاھنىڭ ئۆز ئوغلى يېرۇسالېمغا قوشۇن تارتىپ ،ئاتىسىدىن پادىشاھلىقنى تارتىۋېلىپ،
ئۆزى پادىشاھ بولماقچى!
مەيلى پادىشاھ داۋۇت بولسۇن ياكى باشقا ئەمىرلەر بولسۇن ،ھېچكىم بۇنداق ئىشنىڭ يۈز بېرىشىنى
ئويالپ باقمىغان .ئۇالر ئاسىي قوشۇنغا قارشى تۇرمىدى .شەك-شۈبھىسىزكى ئابشالوم ۋە ئۇنىڭ
ئادەملىرى ،پادىشاھ ۋە ئەمىرلەرنىڭ بىرىنىمۇ بوش قويماي ئۆلتۈرۈپ ،ئاندىن يېرۇسالېمنى بىر
خارابلىققا ئايالندۇرۇۋېتىدۇ.
داۋۇت چوقۇم ھەرىكەت قوللىنىشى كېرەك .ئۇنىڭ ماڭىدىغان پەقەت بىرال يولى بار ،ئۇ بولسىمۇ
تېزلىك بىلەن قېچىش.
پادىشاھ ئالدىراپ-تېنەپ ئائىلىسىدىكىلەرنى ئېلىپ ،ئەمىرلەر ۋە دوستلىرى بىلەن ئوردىدىن
ئايرىلدى .شەھەرنىڭ دائىرىسىدىكى ئەڭ ئاخىرقى بىر ئۆيگە كەلگەندە ،ئۇالر توختىدى ،داۋۇت،
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ئەمىرلەر ۋە گات شەھىرىدىن ئۇنىڭغا ئەگەشكەنلەر داۋۇتنىڭ ئالدىدىن ئۆتتى.
دەل مۇشۇ ۋاقىتتا ،داۋۇت گاتلىق ئىتتاينى كۆردى .ئىتتاي داۋۇتالر بىلەن بىرلىكتە ماڭدى ،داۋۇت
ئۇنىڭغا يېرۇسالېمدا قېلىش تەكلىپىنى بەرگەن بولسىمۇ ،ئۇ داۋۇتتىن ئايرىلىشنى قەتئىي رەت قىلدى.
ئۇ داۋۇتالر بىلەن ھايات-ماماتتا بىللە بولىدىغانلىقىنى ئېيتتى .داۋۇت ئىنتايىن تەسىرلەندى ،ئۇ
مۇشۇنداق مېھىر-مۇھەببەتتىن يەنى ئەڭ خەتەرلىك پەيتتە بىر ناتونۇش ئادەمدىن كەلگەن
مېھىر-مۇھەببەتتىن ئىنتايىن تەسىرلەندى!
ئۇنىڭ ئۆز ئوغلى ئۇنى ئۆلتۈرمەكچى ،ئەمما ناتونۇش بىر ئادەم ئۇنىڭغا مۇشۇنداق مېھىر-مۇھەببەتنى
ئاتا قىلدى .بۇ مېھىر-مۇھەببەتنى كۆرۈپ ،داۋۇت ئابشالومنىڭ قىلمىشىدىن تېخىمۇ ئازابالندى.
ئەمما ،يەنە نۇرغۇنلىغان ئىشالرنى ئورۇنالشتۇرۇش كېرەك .روھانىي زادۇق بىلەن ئابىياتار ۋە باشقا
لىۋىيلىقالرنىڭ ھەممىسى ئۇالر بىلەن بىللە قېچىپ چىققان ئىدى .ئۇالر ئەھدە ساندۇقىنى كۆتۈرۈپ
كەلدى .ئاھ ،داۋۇت ئەھدە ساندۇقىنىڭ ئۆزى بىلەن بىللە بولۇشىنى نەقەدەر ئارزۇ قىلىدۇ-ھە! ئەگەر
خۇدانىڭ بىللە ئىكەنلىكىنىڭ بەلگىسى ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدا بولسا ،بۇ ئۇالرغا نەقەدەر چوڭ تەسەللىي،
ھە! ئەمما داۋۇت ،پەرۋەردىگارنىڭ ئۆزىگە قانداق مۇئامىلە قىلىدىغانلىقىنى بىلمەيدۇ ،ئۆزىنىڭ
كەلگۈسىدە يەنە قانچە ئۇزۇن ۋاقىت سەرسان بولىدىغانلىقىنى بىلمەيدۇ ،ئۇ ھەتتا ئۆزىنىڭ يېرۇسالېمغا
قايتىپ بارااليدىغان -بارالمايدىغانلىقىنىمۇ بىلمەيدۇ .ئۇ مۇقەددەس ئەھدە ساندۇقىنى كۆتۈرۈپ،
تەرەپ-تەرەپتە سەرسان بولۇپ يۈرسۇنمۇ؟ ياق ،داۋۇت ئۇنداق قىلمايدۇ .قانداق ئىش يۈز بېرىشىدىن
قەتئىينەزەر ،ئەھدە ساندۇقىغا ھېچقانداق زىيان-زەخمەت يەتمەسلىكى كېرەك.
شۇنىڭ بىلەن داۋۇت:
 پەرۋەردىگارنىڭ ئەھدە ساندۇقىنى كۆتۈرۈپ ،شەھەرگە قايتىڭالر .ئەگەر مەن پەرۋەردىگارنىڭئالدىدا ئىلتىپات تاپقان بولسام ،ئۇ مېنى چوقۇم قايتۇرۇپ كېلىپ ،ماڭا ئەھدە ساندۇقى ۋە ئۇنىڭ تۇرار
جايىنى قايتا كۆرسىتىدۇ؛ ئەگەر ئۇ مېنىڭ داۋاملىق پادىشاھ بولۇشۇمنى خالىمىسا ،ئۇنداقتا مېنىڭمۇ يەنە
تەييارلىقىم بار .پەرۋەردىگارنىڭ ئىرادىسى بويىچە بولسۇن - ،دېدى.
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ئۇ يەنە روھانىي زادۇققا:
 سەن بولساڭ روھانىي ،پەرۋەردىگاردىن تىلىگىن .سەن ئوغلۇڭ ئاخىمائاز ۋە ئابىياتارنىڭ ئوغلىيوناتاننى ئېلىپ ،يېرۇسالېمغا قايتىڭالر .سىلەر ماڭا يېرۇسالېمدا يۈز بەرگەن ئىشالرنى خەۋەر قىلىپ
تۇرۇڭالر .مەن ئېئوردان دەرياسىنىڭ يېنىدا توختاپ تۇرىمەن -دېدى.
روھانىيالر ئەھدە ساندۇقىنى ئېلىپ كەتكەندىن كېيىن ،ئازابالنغان قوشۇن زەيتۇن تېغىغا قاراپ
داۋاملىق ئىلگىرىلىدى .داۋۇت قايغۇرغانلىقىنى ئىپادىلەپ ،بېشىنى يېپىپ ياالڭ ئاياغ ھالدا ،يىغالپ
تۇرۇپ زەيتۇن تېغىغا چىقتى .ئۇنىڭغا ئەگەشكەن بارلىق كىشىلەرمۇ بېشىنى يېپىپ يىغا-زار قىلىشتى.
ئۇالرنىڭ ياخشى كۆرىدىغان ۋە ھۆرمەتلەيدىغان پادىشاھى ،ئۇالرنىڭ باتۇر قەھرىمانى ،ئۆز ئوغلىدىن
يوشۇرۇنۇپ قېچىپ يۈرمەكتە .سۆيۈملۈك پادىشاھىنىڭ مۇشۇنداق خورلۇققا ئۇچرىشىنى كۆرۈش،
ھەقىقەتەن كىشىنىڭ يۈرىكىنى ئاغرىتىدۇ! داۋۇت داۋاملىق ئالدىغا قاراپ ئىلگىرىلىدى .داۋۇت ئۆزىنىڭ
بارلىق مۇھەببىتىنى ئابشالومغا بەردى ،ئەمما ھازىر مۇشۇنداق ئازاب تارتىۋاتىدۇ ،ھەقىقەتەن
قورقۇنچلۇق-ھە! ياق ،داۋۇت ئوغلىنىڭ سەۋەبىدىن بۇنداق جاپا-مۇشەققەت تارتماسلىقى كېرەك.
ئەمما ،تېخىمۇ چاتاق ئىشالر داۋۇتنى ساقالپ تۇرماقتا .ئۇ ئاشۇ كۈنى پەيغەمبەر ناتاننىڭ ئۆزىنىڭ
قېشىغا كېلىپ ،خۇدانىڭ ئۇنىڭغا ئېيتقان گۇناھى ۋە جازاسىنى ئېسىگە ئالدى .پەيغەمبەرنىڭ سۆزى يەنە
ئۇنىڭ قۇالق تۈۋىدە جاراڭلىدى« :قىلىچ سېنىڭ ئائىلەڭدىن مەڭگۈ ئايرىلمايدۇ» شۇنداق ،خۇدانىڭ
سۆزى ئەمەلگە ئاشتى .پەرۋەردىگار ئۇنى ئېغىر جازالىدى .ئۇ قورقۇنچلۇق گۇناھ ئۆتكۈزدى :زىنا قىلدى
ۋە ئادەم ئۆلتۈردى .ھازىر خۇدا ئۇنىڭغا تەربىيە بېرىۋاتىدۇ .داۋۇت خۇدانىڭ ئادىل ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ،
ئۇ خۇدانىڭ بارلىق جازاسىنى قوبۇل قىلىدۇ .بۇنىڭدىن ئۇ تېخىمۇ ئازابالندى ،ئۇنىڭ بېشى تېخىمۇ
چۈشۈپ كەتتى.
داۋۇت ئىنتايىن قورقتى ،ئۇ ئۆزىنىڭ مەسلىھەتچىسى ئاھىتوفەلنىڭمۇ ئابشالومغا تەسلىم بولغانلىقىنى
بىلگەندىن كېيىن ،تېخىمۇ ئەنسىرەشكە باشلىدى .ئادەملەرنىڭ نەزىرى بويىچە قارايدىغان بولساق،
داۋۇتنىڭ باشقا چىقىش يولى يوق .كىممۇ ئاھىتوفەلگە ئوخشاش ئۇنىڭغا پىالن كۆرسىتەلىسۇن؟
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بارلىق ئىشالر داۋۇت بىلەن دۈشمەنلىشىۋاتىدۇ ،چۈنكى پەرۋەردىگار ئۇنىڭ بىلەن قارشىلىشىۋاتىدۇ.
ئەمما داۋ ۇت شۇنىمۇ بىلىدۇكى ،ئەگەر ئۇ ئاخىرىدا قۇتقۇزۇلسا ،بۇمۇ پەرۋەردىگاردىن كەلگەن بولىدۇ.
گەرچە پەرۋەردىگار ئۇنى قاتتىق جازاالۋاتقان بولسىمۇ ،ئۇ يەنە پەرۋەردىگاردىن قۇتقۇزۇشنى تىلىسە
بولىدۇ .ئۇ ئوغلىغا يامان مۇئامىلىدە بولمىدى ،شۇڭالشقا ئۇ پەرۋەردىگاردىن ئادىللىق تىلىسە بولىدۇ.
ئۇ دۇئا قىلىپ مۇنداق دېدى:
-

ئاھ ،پەرۋەردىگارىم! ئاھىتوفەلنىڭ مەسلىھەتىنى ئەخمىقەنىلىككە ئايالندۇرغايسەن.

خۇدا ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئاڭلىدىمۇ؟ قارىماققا ئاڭلىغاندەك قىلىدۇ ،چۈنكى داۋۇت تاغنىڭ چوققىسىدا
ھوشاينى ئۇچراتتى ،ھوماي بولسا ئۇنىڭ يەنە بىر مەسلىھەتچىسى ئىدى .ھازىرنىڭ ئۆزىدە ،داۋۇت
قىيىنچىلىق ئىچىدە ئازراق يورۇقلۇقنى كۆرگەندەك قىلدى .ئەگەر ھوشاي يېرۇسالېمغا بېرىپ ،ئابشالومغا
تەسلىم بولغاندەك يالغان قىياپەتكە كىرىۋالسا ،داۋۇتقا يوشۇرۇنچە ياردەم بېرەلەيدۇ ،ھەمدە
ئافىتوفەلنىڭ پىالنىنى بۇزۇۋېتەلەيدۇ .ھوشاي داۋۇت ئۈچۈن بۇ ئىشنى قىلىشنى ئىنتايىن خالىدى .ئۇ
يېرۇسالېمغا قايتىپ كەتتى ،ھازىر شەھەردە داۋۇتقا يوشۇرۇنچە ياردەم بېرىۋاتقان بىر نەچچە دوستى بار.

شىمەينىڭ داۋۇتنى قارغىشى
«ساموئىل - 5كىتاب» 12- 2 :12

داۋۇت يەنە نۇرغۇنلىغان خورلۇقالرغا ئۇچرىدى.
ئۇالر بىر تاغ جىلغىسىدىن ئۆتكەن ۋاقىتتا ،تۇيۇقسىز غەزەپلەنگەن بىر ئاۋازنىڭ يۇقىرى ئاۋازدا
قارغىغان ئاۋازى ئاڭالندى .پادىشاھ ۋە ئۇنىڭ خەلقى بېشىنى كۆتۈرۈپ قارىۋىدى ،تاغنىڭ چوققىسىدا
تۇرغان بىر ئادەمنى كۆردى .ئۇ ئادەم داۋۇت ۋە ئۇنىڭ ئەمىرلىرىگە تاش ئېتىپ ،توپا چاچتى ،يەنە
داۋۇتنى قارغاپ ،ئۇنى قانخور دەپ تىللىدى .ئۇ ئادەمنىڭ ئىسمى شىمەي بولۇپ ،سائولنىڭ بىر تۇققىنى
ئىدى .داۋۇتنىڭ سائولنىڭ كەينىدىن پادىشاھ بولۇشى ،شىمەيگە نىسبەتەن ئىزچىل بىر خىل ئازاب
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بولۇپ كەلگەن ئىدى .داۋۇت ھازىر قىيىنچىلىقتا تۇرۇۋاتىدۇ .ئۇ ،بۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ ئۆزىنىڭ
ئۆچمەنلىكىنى ئاشكارا قىلدى.
داۋۇتنىڭ يېنىدىكى سەردارى ئابىشاي ،بۇنىڭغا قەتئىي چىداپ تۇرالمىدى .ئۇ داۋۇتقا:
 مېنى بارغىلى قويۇڭ ،مەن ئۇنىڭ كاللىسىنى كېسىپ كېلەي -دېدى.ئەمما ،داۋۇت ئۇنىڭ بۇنداق قىلىشىنى خالىمىدى .ئەلۋەتتە شىمەينىڭ بۇنداق قىلىشى داۋۇتقا
نىسبەتەن ئىنتايىن ھۆرمەتسىزلىك .ئەمما ھازىرقى ئەھۋالالر بولسا ،پەقەت شىمەيال داۋۇتنى قارغاپ
قالماستىن يەنە ئۇنىڭغا تاش ئاتتى ،پەرۋەردىگارمۇ داۋۇت بىلەن دۈشمەنلىشىۋاتىدۇ ،ئۇنى
تەربىيەلەۋاتىدۇ .ئەگەر پەرۋەردىگار شىمەي ئارقىلىق ئۇن ىڭغا تەربىيە بېرىۋاتقان بولسا ،داۋۇت ئۇنى
ئۆلتۈرسە بولمايدۇ.
داۋۇت:
 مېنىڭ ئۆز ئوغلۇم مېنىڭ جېنىمنى ئېلىشنى ئىزدەۋاتسا ،بۇ ئادەمگە نېمە دېگۈلۈك؟ ئۇنى قارغىغىلىقويغىن ،چۈنكى پەرۋەردىگار ئۇنى شۇنداق قىلىشقا بۇيرۇغان .مەن قانداقسىگە ئۇنى ئۆلتۈرۈۋېتىمەن ؟
ب ەلكىم پەرۋەردىگار مېنىڭ قىيىنچىلىقلىرىمنى كۆرۈپ ،بۈگۈن بۇ كىشىنىڭ مېنى قارغىغانلىرىنىڭ ئورنىدا
ماڭا ياخشىلىق قايتۇرار - ،دېدى.
داۋۇت كەمتەرلىك بىلەن خۇدانىڭ جازاسىنى قوبۇل قىلدى .ئۇنىڭ ئىش-ھەرىكەتلىرى ئۇنىڭ
گۇناھىنى تونىغانلىقى ۋە ھەقىقىي توۋا قىلغانلىقىنى ئېنىق كۆرسەتتى.
كەچقۇرۇن بولغاندا ،ئۇ ھېرىپ-چارچىغان ھالدا ئېئوردانغا يېتىپ كەلدى .داۋۇت ئۇ يەردە بىر
كېچىنى ئۆتكۈزۈپ ،ئاندىن ئابشالوم بىلەن جەڭ قىلىشقا تەييارلىق قىلىشنى ئويلىدى .بۇ بىر كېچىنى
داۋۇت ئازاب ئىچىدە ئۆتكۈزدى؛ زىيانكەشلىك سەۋەبىدىن ئۆز ئائىلىسىدىن ئايرىلدى ،يېرۇسالېمدىن ۋە
ئەھدە ساندۇقىدىن ئايرىلدى؛ زىيانكەشلىك سەۋەبىدىن ئۆز خەلقىدىن ئايرىلدى .داۋۇت ئىنتايىن
ئازابالندى .ئۇ ئۆز گۇناھىنى ئېنىق تونۇدى ،ئۆزىگە ئازاب-ئوقۇبەت ئېلىپ كەلگەن كىشىنىڭ گۇناھىنىمۇ
تونۇپ يەتتى.
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كەلگۈسىدىكى مەلۇم بىر كۈنى ،رەب ئەيسامۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ئىشقا ئۇچرايدۇ .ئۇمۇ ئوخشاشال
ئۆز خەلقى تەرىپىدىن يېرۇسالېمدىن قوغالپ چىقىرىلىدۇ .ئەمما ئۇ ئۆز گۇناھى سەۋەبىدىن
ئازاب-ئوقۇبەتكە ئۇچرىمايدۇ ،چۈنكى ئۇ گۇناھ سادىر قىلمايدۇ؛ ئۇ پەقەتال ئۆز خەلقىنىڭ گۇناھى
سەۋەبىدىن ئازاب تارتىدۇ .مۇشۇنداق قىاللىغاندىال ،ئاندىن ئۇ قۇتقۇزغۇچى رەب بولۇپ ،ئۆز خەلقىنى
خۇدانىڭ لەنىتى ئاستىدىن قۇتۇلدۇرۇپ چىقااليدۇ .ئەمما داۋۇتتا بۇ قابىلىيەت يوق.

ئافىتوفەلنىڭ پىالنىنىڭ
مەغلۇپ بولۇشى
«ساموئىل - 5كىتاب» 11:53 – 12:12

داۋۇتنىڭ قاچقانلىقىنى بىلگەندىن كېيىن ،ئابشالوم ۋە ئۇنىڭ قوللىغۇچىلىرى يېرۇسالېمغا كىردى،
ئۇ يەردە خەلقلەر ئۇنى ئوتتۇرىغا ئېلىپ ،توۋلىشىپ ئۇنى پادىشاھ قىلىپ تىكلىدى .ئابشالومنى ھەيران
قالدۇرغىنى بولسا ،ئۇ ئۆز ئەگەشكۈچىلىرى ئارىسىدىن تۇيۇقسىز ھوشاينى كۆرۈپ قالدى.
شەك-شۈبھىسىزكى ،ھوشاي ئۇنىڭ دادىسىنىڭ يېقىن دوستى! ئابشالوم ھوشاينىڭ نېمە ئۈچۈن ئۆزىگە
ئەگەشكەنلىكىنى چۈشەنمىدى ،ئەمما ھوشاي ئۆزىنىڭ خۇدا تاللىغان پادىشاھقا خىزمەت قىلىشنى
ئوياليدىغانلىقىنى ئېيتتى .ئابشالوم ،ھوشاينىڭ ئۆزىنى خاتا يېتەكلىمەكچى بولغانلىقىنى ھېس قىلىپ
يېتەلمىدى ،بولمىسا ئۇ ھ وشاينىڭ دېگىنىنىڭ پادىشاھ داۋۇتنى كۆرسىتىۋاتقانلىقىنى بىلىپ يەتكەن
بوالتتى.
ئاندىن كېيىن ،يېڭى پادىشاھ ئۆز مەسلىھەتچىلىرىنى يىغىپ ،ئۇالردىن كېيىنكى قەدەمدە نېمە
قىلىش كېرەكلىكى توغرىسدا سورىدى.
ئافىتوفەل:
 -مەن بىر تۈمەن ئىككى مىڭ لەشكەرنى تالالپ ،بۈگۈن كەچتە داۋۇتنى قوغالي ،ئۇنىڭ چوقۇم
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ھېرىپ-ھالى قالمىدى ،جەڭگىۋارلىق روھىمۇ تۆۋەنلەپ كەتتى ،ئۇنىڭ روھى-كەيپىياتى ياخشى
بولمىغان پۇرسەتتىن پايدىالنساق ،ئۇنى ناھايىتى ئاسانال تۇتىۋاالاليمىز .ئۇ چوقۇم ئىنتايىن ئاالقزەدە
بولۇپ كېتىدۇ ،ئۇنىڭغا ئەگەشكەن خەلقمۇ چوقۇم قېچىپ كېتىدۇ .مەن پەقەت پادىشاھ بىر ئادەمنىال
ئۆلتۈرىمەن ،ئاندىن قالغان خەلق سىزگە ئەگىشىدۇ .مۇشۇنداق بولغاندا ھېچقانداق ئىش يۈز
بەرمەيدۇ -،دېدى.
شۇنداق ،ئافىتوفەل ئەقىل-پاراسەتلىك ئادەم ،ئۇنىڭ كۆرسەتكەن پىالنىمۇ ناھايىتى ياخشى.
ئۇنىڭ ئېيتقىنى توغرا .ئەگەر داۋۇت مۇشۇ ۋاقىتتا تۇيۇقسىز ھۇجۇمغا ئۇچرىسا ،چوقۇم ئابشالومنىڭ
قولىغا چۈشكەن بوالتتى.
گەرچە كۆپچىلىكنىڭ ھەممىسى ئافىتوفەلنىڭ پىالنىغا قوشۇلغان بولسىمۇ ،ئەمما ئابشالوم ئادەم
ئەۋەتىپ ھوشاينى چاقىرتىپ كەلدى .ئۇ ھوشاينىڭمۇ پىالنىنى ئاڭالپ باقماقچى بولدى.
ئابشالوم:
ئافىتوفەل مېنىڭ دەرھال لەشكەر تارتىپ ئاتامنى قوغلىشىمنى ئېيتتى ،سەن بۇنىڭغا قوشۇالمسەن؟سېنىڭ قانداق تەكلىپ-پىكرىڭ بار؟ -دېدى.
ھوشاي ،ئافىتوفەلنىڭ پىالنىنىڭ داۋۇتقا قانچىلىك چوڭ خەتەر ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى ھېس
قىلىپ يەتتى .چوقۇم ئۇنىڭ پىالنىنى بۇزۇۋېتىش كېرەك ،شۇڭالشقا ھوشاي:
-

ئافىتوفەل بولسا ئەقىل -پاراسەتلىك بىر ئادەم ،كىشىلەر دائىم ئۇنىڭ تەكلىپىنى ئاڭاليدۇ.

بىراق ،بۇ قېتىم مەن ئۇنىڭ تەكلىپىگە قوشۇلمايمەن .سىز ئاتىڭىز ۋە ئۇنىڭ ئەگەشكۈچىلىرىنى بىلىسىز،
ئۇالرنىڭ ھەممىسى جەڭچى ،ئۇالرنىڭ ھازىر دالىدىكى بالىلىرىدىن جۇدا قىلىنغان چىشى ئېيىقتەك پەيلى
يامان .ئۇنىڭ ئۈستىگە ئاتىڭىز ئۇرۇش تەجرىبىسى مول بولغان باتۇر جەڭچى ،ئۇ بۈگۈن كەچتە چوقۇم
قوشۇن بىلەن بىللە ئۇخلىماي ،بىرەر ئازگالغا يوشۇرۇنۇۋالدى ،ياكى بولمىسا باشقا بىرەر جايدا .بىزنىڭ
ئادەملىرىمىز ئۇالرنى ئاختۇرغان ۋاقتىدا ،چوقۇم بەزى لەشكەرلەر ئۆلتۈرۈلىدۇ .مۇشۇنداق بولغان ئىكەن،
بىزنىڭ ئەڭ باتۇر بولغان جەڭچىلىرىمىزمۇ قورقىدۇ .ئۇالر داۋۇتنىڭ كىم ئىكەنلىكىنى ناھايىتى ئېنىق
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بىلىدۇ .بىز چوقۇم باشقا بىر ئامال تېپىشىمىز كېرەك .سىز بارلىق ئىسرائىلالرنى يىغىپ ،ئۇالرنى باشالپ
جەڭگە چىقىڭ .ئاندىن بىز ئۇالرنىڭ بىرىنىمۇ قويماي مەغلۇپ قىلىمىز .ئەگەر داۋۇت بىرەر شەھەرگە
قېچىپ بارسا ،بىز ئۇ شەھەرنى بۇزۇپ تۈپتۈز قىلىۋېتىمىز - ،دېدى.
دەل مۇشۇ ۋاقىتالردا ھوشاي ئىنتايىن جىددىيلەشتى .ئابشالوم قانداق قارار چىقىرىدىغاندۇ؟ ئەگەر
ئابشالوم ئۇنىڭ پىكرىگە قوشۇلسا ،داۋۇتنىڭ تەييارلىق قىلىشقا پۇرسىتى بار بولىدۇ؛ ئەگەر ئابشالوم
ئاڭلىماي قالسا ،داۋۇتنىڭ ھاياتىنى ساقالپ قالمىقى تەس بولىدۇ.
ئەمما خۇدا داۋۇتنىڭ « :ئافىتوفەلنىڭ مەسلىھەتىنى ئەخمىقانىلىككە ئايالندۇرغايسەن ».دېگەن
دۇئاسىنى ئاڭلىدى.
 بۇ پىالن ئافىتوفەلنىڭ پىالنىدىن ياخشى ئىكەن -،دېدى ئابشالوم ،ئاندىن ئۇ ئەتراپىدىكىمەسلىھەتچىلىرىگە قارىدى.
 شۇنداق ،ھوشاينىڭ پىالنى تېخىمۇ ياخشى ئىكەن.ئۇالر ھەممىسى قوشۇلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى .پەرۋەردىگار داۋۇتنى قۇتقۇزدى ،ئابشالوم مەغلۇپ
بولىدىغان بولدى.
ھوشاي ئۇچقاندەك يۈگۈرۈپ روھانىي زادۇق بىلەن ئابىياتارنىڭ يېنىغا باردى ،ھەمدە ئوردىدا
بولغان ئىشالرنى ئۇالرغا ئېيتىپ بەردى .ئافىتوفەلنىڭ مەسلىھەتى بىكار قىلىندى ،ھوشاينىڭ بولسا
قوبۇل قىلىندى .ئاندىن كېيىن ،ئۇالر داۋۇتقا بۇرۇندىن سادىق بولۇپ كېلىۋاتقان بىر دېدەك قىز
ئارقىلىق ،شەھەرنىڭ سىرتىدا يوشۇرۇنۇپ تۇرغان ئىككى ياشقا بۇ خەۋەرنى يەتكۈزدى.
ئۇ دېدەك قىز بىلەن ئىككى ياش سۆھبەتلىشىۋاتقاندا ،ئابشالومنىڭ ئەگەشكۈچىلىرىدىن بىرى
ئۇالرنى كۆرۈپ قالدى .ئۇ دەرھال بۇنى ئابشالومغا خەۋەر قىلدى ،ئابشالوم ئىككى ياشنى ئاختۇرۇپ
تۇتۇش بۇيرۇقىنى چۈشۈردى .ئەمما ئۇالر داۋۇتنىڭ بىر دوستىنىڭ ئۆيىگە قېچىپ بېرىۋالدى .ئۇ
ئادەمنىڭ ئايالى ئۇالرنى ھويلىغا باشالپ كىردى ،ھويلىدا بىر قۇدۇق بار ئىدى.
ئۇ ئايال پەس ئاۋازدا:
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تېز بولۇڭالر! چۈشۈڭالر!  -دېدى ،ئۇالر قۇدۇقنىڭ ئىچىگە چۈشكەندىن كېيىن ،ئۇ قۇدۇقنىڭياپقۇچى بىلەن قۇدۇقنىڭ ئاغزىنى يېپىپ قويدى ھەم ئۈستىگە سوقۇلغان بۇغداينى تۆكۈپ قويدى.
ھېچكىم قۇدۇقتا ئادەم بار دەپ گۇمان قىلمايتتى.
لەشكەرلەر قۇدۇقنىڭ ئەتراپىدا ھېلىقى ئىككى ياشنىڭ يوقلۇقىنى بىلگەندىن كېيىن ،ئۆينىڭ
ئىچىگە كىرىپ تەپسىلىي بىر قېتىم ئاختۇرۇپ چىقتى .ئۇالر ھېلىقى ئايالدىن:
 ئاخىماز بىلەن يوناتان قەيەردە؟  -دەپ سورىدى. ھە ،ئۇالر دەريادىن ئۆتۈپ كەتتى -.دەپ جاۋاب بەردى ئۇ ئايال.شۇنداق قىلىپ ،ئۇ ئايال داۋۇت پادىشاھقا ياردەم بېرىپ ،پەرۋەردىگار ئۈچۈن خىزمەت قىلدى.
لەشكەر لەر ئۇ ئايال كۆرسىتىپ بەرگەن نىشان بويىچە ئاختۇردى ،ئەمما ھېلىقى ئىككى ياشنى تاپالماي،
قۇرۇق قول يېرۇسالېمغا قايتتى.
كېيىن ،ھېلىقى ئىككى ياش يوشۇرۇنغان جايىدىن چىقىپ ،داۋۇتنىڭ قېشىغا يۈگۈرگەن پېتى
بېرىپ ئۇنىڭغا خەۋەر بەردى.
داۋۇت ئافىتوفەلنىڭ پىالنىنىڭ ئۆز ىگە قانچىلىك چوڭ خەتەر ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى ھېس
قىلغاچقا ،ئۆزىگە ئەگەشكۈچىلەرنى باشالپ تېزلىك بىلەن ئېئوردان دەرياسىدىن ئۆتكەن ئىدى.
پەرۋەردىگار ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئاڭلىدى ،بۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ ئىنتايىن شۈكۈر ئېيتتى.
ئافىتوفەل ئۆزىنىڭ پىالنىنىڭ قوبۇل قىلىنمىغانلىقىنى كۆردى ،ئابشالومنىڭ ۋەزىيەتنى كەتكۈزۈپ
قويغانلىقىنى ،داۋۇتنىڭ ئاللىقاچان يەڭگەنلىكىنى ھېس قىلىپ يەتتى .ئۇ ئۆزىنىڭ كەلگۈسىنىڭ
خەتەرلىك ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ ،چۈنكى ئۇ خۇدانىڭ تاللىغان پادىشاھىدىن ئايرىلدى ،ھەتتا ئۇنىڭغا
زىيانكەشلىك قىلغىلى قىل قالدى .ئۇ ئۆزىنىڭ ئەقىل-پاراسىتى ئارقىلىق خۇدا بىلەن قارشىالشماقچى
بولدى .ھازىر ،پەقەتال ئۆزىنىڭ ھاياتىنى ئاخىرالشتۇرۇشتىن باشقا چىقىش يولى يوقلىقىنى كۆردى .ئۇ
ئوردىدىن ئايرىلىپ ،ئېشىكىگە مىنىپ ئۆيىگە قايتتى .ئۇ ئائىلىسىدە ئۆزىنىڭ ئاخىرەتلىك ئىشلىرىنى
ئورۇنالشتۇرۇپ بولغاندىن كېيىن ،ئېسىلىپ ئۆلۈۋالدى.
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ئابشالومنىڭ ئۆلۈشى
« - 5كىتاب»35 :11 - 51 :11

ئېئوردان دەرياسىنىڭ يەنە بىر تەرىپىدە داۋۇت نۇرغۇنلىغان ياخشى دوستالرنى ئۇچراتتى ،ئۇالر
ئۇنىڭغا يەيدىغان يېمەكلىك ۋە ياتقان-كۆرپە ئېلىپ كەلدى ،ئۇنىڭ ھېچ نەرسىسى كەم بولمىدى.
شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ،ئابشالوم ھوشاينىڭ تەكلىپىنى قوبۇل قىلدى .ئۇ زور بىر قوشۇن
تەشكىللەپ ،ئاماسانى قوشۇنغا سەردار قىلىپ ،ئاتىسىنى تۇتۇش ئۈچۈن ئاتالندى.
داۋۇت ئاللىقاچان ۋاقىت جەھەتتىن ئۈستۈنلۈككە ئېرىشىپ ،پىالنىنى تۈزدى .ئۇ ئۆزىگە
ئەگەشكەنلەرنىڭ سانىنى ئېنىقالپ چىقىپ ،ئۇالرنى ئۈچ بۆلەككە بۆلۈپ ،ھەر بىر بۆلەككە سەردارالرنى
بېكىتتى .ئاندىن ئۇ ئەگەشكۈچىلىرىگە:
 مەنمۇ سىلەر بىلەن بىللە جەڭگە چىقىمەن - ،دېدى.477
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ئەمما بارلىق كىشىلەر بۇنىڭغا قارشى چىقىپ ،مۇنداق دېيىشتى:
دۈشمەنلەر ھازىر سىزنىڭ جېنىڭىزنى ئىزدەۋاتىدۇ .ئۇالر بىزنىڭ قېچىشىمىز ياكى ئۆلۈشىمىزگەپەرۋا قىلمايدۇ ،ئۇالرغا كېرەك بولغىنى سىز .سىز بىر ئادەم بىز ئون مىڭ ئادەمدىنمۇ مۇھىم .سىز جەڭگە
چىقسىڭىز بولمايدۇ ،چوقۇم بۇ يەردە قېلىشىڭىز كېرەك ،شۇنداق بولغاندا بىخەتەر بولىدۇ .زۆرۈر
تېپىلغاندا سىز بۇ يەردە تۇرۇپ بىزگە ياردەم بېرەلەيسىز - ،دېيىشتى.
داۋۇت ئۆزىگە ئەگەشكۈچىلەرنىڭ ئېيتقانلىرىنىڭ توغرا ئىكەنلىكىنى چۈشەندى ،شۇڭالشقا ،گەرچە
ئۇنىڭ قەلبى قايغۇلۇق بولسىمۇ يەنىال ئۇالرنىڭ ئارزۇسىغا بويسۇنۇپ ،ئارقا سەپتە قالدى .ئەلۋەتتە ،ئۇ
پەرۋەردىگاردىن ئۆزىگە غەلىبە ئاتا قىلىشىنى تىلىدى .ئەگەر ئابشالوم غەلىبە قىلسا ،ئۇ پۈتۈنلەي مەغلۇپ
بولغان بولىدۇ .ئەگەر داۋۇت غەلىبىگە ئېرىشىپ قالسا ،ئابشالوم قانداق بولۇپ كېتەر؟ ئۇ ئۆزىنىڭ
سەردارلىرىنى چۈشىنىدۇ ،ئۇالر خائىنالرنى ھەرگىز بوش قويۇۋەتمەيدۇ ،بولۇپمۇ يوئاب ھەرگىز
ئابشالومغا ئىچ ئاغرىتمايدۇ .گەرچە داۋۇت خۇدادىن ئۆزىنىڭ غەلىبە قىلىشىنى تىللىسىمۇ ،يەنە بىر
تەرەپتىن ئابشالوم ئۈچۈن ئەندىشە قىلدى .ئابشالوم ئۇنىڭ ئوغلى ،ئۇ ئىزچىل بۇ ئوغلى ئۈچۈن
مەغرۇرلىناتتى ،بۇ ئوغلىنى ئىنتايىن ياخشى كۆرەتتى .ھازىر گەرچە ئابشالوم پەرۋەردىگار بىلەن
دۈشمەنلىشىپ ،مۇشۇنداق چوڭ گۇناھ سادىر قىلغان بولسىمۇ ،داۋۇت يەنىال ئۇنى ياخشى كۆرەتتى.
پەرۋەردىگار خۇدا ئۆزىنىڭ تەۋرات قانۇنىدا« :ئاتا-ئاناڭنى ھۆرمەت قىل»  -دېگەن .ئەمما ئابشالوم ئۆز
ئاتىسىنىڭ پادىشاھلىق ئورنىنى تارتىۋالماقچى بولدى .ئۇ قىلچە ئىككىلەنمەي پەرۋەردىگارنىڭ مەسىھ
قىلغىنىنى يەنى ئۆز ئاتىسىنى ئۆلتۈرمەكچى بولدى .ئەگەر ئابشالومنىڭ گۇناھى كەچۈرۈمگە ئېرىشمەي
تۇرۇپ ئۆلۈپ كەتسە ،بۇ نېمىدېگەن قورقۇنچلۇق .داۋۇت مۇشۇالرنى ئويلىغىنىدا ،ئىختىيارسىز تىترەپ
كەتتى.
 ئاھ ،ئابشالوم!  -داۋۇت ئېغىر ئۇھسىندى.داۋ ۇت شەھەر دەرۋازىسىنىڭ يېنىدا تۇرۇپ ،ئۆز لەشكەرلىرىنىڭ جەڭگە ماڭغانلىقىغا قاراپ تۇردى.
ئۇ ئۆز لەشكەرلىرىنىڭ جەڭگىۋارلىق روھىنىڭ ناھايىتى ئۈستۈن ئىكەنلىكىنى كۆردى ،ھەممە ئىشالر
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ناھايىتى ئوڭۇشلۇق كېتىۋاتاتتى .ئەمما ،ئۇالر ئۇنىڭ ئۆز ئوغلىنى قانداق قىالر؟
ئۈچ س ەردار ئۇنىڭ ئالدىدىن ئۆتكەن ۋاقىتتا ،داۋۇت ئۇالرنىڭ ئالدىنى توستى .ئۇالر داۋۇتنىڭ
بۇيرۇقىنى بىلىدۇ ،ئەمما داۋۇت يەنە بىر ئىشنى ئۇالرغا تاپىلىماقچى بولدى .داۋۇت ئۇالرغا:
 مەن ئۈچۈن ئابشالومغا ياخشى مۇئامىلىدە بولۇپ ،ئۇنى ئاياڭالر - ،دېدى.بارلىق لەشكەرلەر داۋۇتنىڭ بۇ تەلىپىنى ئاڭلىدى .داۋۇت قانداقسىگە بۇ رەزىل ئوغلىغا ئۇالرنىڭ
كەڭچىلىك قىلىشىنى تەلەپ قىلىدۇ؟ ئابشالوم ھەرگىز ئۆز ئادەملىرىگە داۋۇتنى قۇيىۋېتىش بۇيرۇقىنى
چۈشۈرمەيدۇ!

ئىككى تەرەپنىڭ قوشۇنلىرى چۆلدە ئۆز-ئارا ئۇرۇش قىلدى .داۋۇتنىڭ قوشۇنى ئەڭ ئاخىرىدا
ئابشالومنىڭ قوشۇنى ئۈستىدىن غەلىبە قىلدى ،چۈنكى پەرۋەردىگار داۋۇتنىڭ جەڭ قىلىشىغا ياردەم
قىلدى.
ئابشالومنىڭ قوشۇنى ناھايىتى تېزال تارقىتىۋېتىلىپ ،تىرىپىرەن بولۇپ كەتتى ،ئۇالر مەغلۇپ
بولدى ،سان-ساناقسىز ئادەملەر ئورمانلىققا قېچىپ بېرىپ ،ئۇ يەردە ھاياتىنى ساقالپ قالماقچى بولدى.
ئەمما ئۇالر ئورمانلىقتا نۇرغۇنلىغان زور خەتەرلەرگە ئۇچرىدى ،بەزىلىرى تىك قىيا تاشالرنىڭ ئارىلىقىغا
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قىسىلىپ قالدى ،بەزىلىرى سازلىقالردا ئۆلدى .ئۇ كۈنى جەڭدە يىگىرمە مىڭ ئادەم ئۆلدى.
ئابشالوم ۋە ئۇنىڭ ئاساسىي قوشۇنى تارقىتىۋېتىلگەندىن كېيىن ،ئابشالوم داۋۇتنىڭ بىر تارماق
قوشۇنىغا ئۇچراپ قالدى .ئۇنىڭغا ئەگەشكۈچىلەر ئۆزلىرىنىڭ غەلىبە قىلىشىدا ئازراقمۇ ئۈمىدنىڭ
يوقلۇقىنى ھېس قىلغاندىن كېيىن ،ئابشالومنى يالغۇز تاشالپ قويۇپ ئۆزلىرىنىڭ جېنىنى ئېلىپ قاچتى.
ھازىر ئابشالومنىڭ بىردىنبىر قىالاليدىغان ئىشى بولسا قېچىش .ئۇ تېزلىك بىلەن ئۆزىنىڭ قېچىرىغا
مىنىپ ،ئورمانلىققا قاراپ قاچتى .بەلكىم ئۇ ئورمانلىقتا ئۆز جېنىنى ساقالپ قاالر.

قېچىر چوڭ بىر تۈپ دۈپ دەرىخىنىڭ شاخلىرى تېگىدىن ئۆتكەن ۋاقىتتا ،ئابشالومنىڭ چېچى قويۇق
شاخالرغا ئارىسىغا ئېلىنىپ ،بېشى ئېسىلىپ قالدى ،ئۇ پۈتۈن كۈچى بىلەن بەدىنىنى بوشاتماقچى
بولدى ،ئەمما غەلىبە قىاللمىدى .ئۇنىڭ قېچىرى قېچىپ كەتتى ،ئۆزى بولسا دەرەخ شېخىغا ئېسىلىپ
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قالدى.
يوئابنىڭ قول ئاستىدىكى بىر لەشكەر دەل مۇشۇ ۋاقىتتا بۇ يەردىن ئۆتۈپ قالدى .ئۇ يەردىكى نېمە؟
ئۇ بىردەم زەن قويۇپ قارىغاندىن كېيىن ،ئۇچقاندەك يۈگۈرۈپ بېرىپ يوئابقا خەۋەر قىلدى .ئۇ
ھاسىرىغان ھالدا:
 مەن ئابشالومنىڭ ئورمانلىقتا دەرەخكە ئېسىلىپ قالغىنىنى كۆردۈم - ،دېدى.يوئاب خۇشال بولمىدى ،ئۇ ئاچچىقالنغان ھالدا:
 سەن نېمىشقا ئۇنى ئۆلتۈرۈۋەتمىدىڭ؟ مەن ساڭا مۇكاپات بېرەتتىم ئەمەسمۇ!  -دېدى.ئۇ ئادەم يوئابقا جاۋاب بېرىپ:
سىز ماڭا مىڭ كۆمۈش تەڭگە بەرگەن تەقدىردىمۇ ،مەن داۋۇت پادىشاھنىڭ ئوغلىنى

-

ئۆلتۈرمەيتتىم .مەن داۋۇت پادىشاھنىڭ سىز ۋە باشقا سەردارالرغا بەرگەن ئەمرىنى ئاڭلىغان ،بىزنىڭ
ئۇنىڭ ئوغلىنى قويۇپ بېرىشىمىزنى ئېيتقان -،دېدى.
يوئاب ئىنتايىن ئاچچىقالنغان ھالدا:
 سېنىڭ بىلەن بۇنداق دېيىشىشكە چوالم يوق .مەن ئۆزۈم بېرىپ ئۇنى ئۆلتۈرىمەن -،دېدى.يوئاب ئۇ يەرگە بېرىپ ،ئابشالومنىڭ دەرەخكە ئېسىلىپ قالغانلىقىنى كۆردى .ئابشالوم يوئابنىڭ
ئۆزىگە قاراپ كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ ،چوقۇم ئىنتايىن قورقتى .ھازىر ئۇنىڭ باشقا چىقىش يولى يوق
ھەم

ھېچقانداق ئىچ ئاغرىتىشقىمۇ ئېرىشەلمەيدۇ ،ئۇ ئۆزىنىڭ گۇناھى سەۋەبىدىن ئۆلۈمگە دۇچار

بولدى.
يوئاب قىلچىمۇ رەھىم قىلمىدى ،ئۇ بىرنى ئۆلتۈرۈپ ،كۆپكە ئىبرەت قىلماقچى .ئۇ داۋۇتنىڭ
ئۆتۈنىشىگە ئازراقمۇ پەرۋا قىلماي ،قولىغا ئۈچ نەيزىنى ئېلىپ ئابشالومنىڭ ئالدىغا كەلدى ۋە قولىدىكى
نەيزىلەرنى ئابشالومنىڭ يۈرىكىگە سانجىدى .ئەمما ئابشالوم ئۆلمىگەن بولۇپ مىدىرالۋاتاتتى .شۇنىڭ
بىلەن ،يوئابنىڭ ياراغ كۆتۈرگۈچىسى بولغان ئون ياش خىزمەتكار ،ئابشالومنى ئوتتۇرىغا ئېلىپ ئۇنى
ئۆلتۈردى .ئاندىن كېيىن ،ئۇالر ئۇنى دەرەختىن چۈشۈرۈپ ئېلىپ ،بىر ئازگالغا تاشالپ ئۈستىگە
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نۇرغۇنلىغان تاشالرنى دۆۋىلەپ قويدى ،شۇنىڭ بىلەن ،بۇ ساتقۇنالر ئۇچرايدىغان ھاقارەتلىك نوموس
بولۇپ قالدى.
ئابشالوم ئىلگىرى باشقىالرنىڭ ئۆزىنى ئەسلەپ تۇرۇشى ئۈچۈن ،بىر ئابىدە تۇرغۇزغانىدى .ئەمما،
ھازىر بولسا ئۇنىڭ نامى مەڭگۈ نومۇستا قالدى.
ئاخىمائاز يوئابتىن:
مەن داۋۇت پادىشاھقا ،پەرۋەردىگار بىزگە ئاللىقاچان غەلىبە ئاتا قىلدى ،دەپ خەۋەر يەتكۈزسەمبوالمدۇ ؟  -دەپ سورىدى.
يوئاب بۇ ياش بالىغا قارىدى .ئىلگىرىكى ۋاقىتالردا ،ئاخىمائاز دائىم پادىشاھ داۋۇتقا نۇرغۇنلىغان
ياخشى خەۋەرلەرنى يەتكۈزگەن .پادىشاھ ئۇنىڭ كەلگىنىنى كۆرسە ،چوقۇم ياخشى خەۋەرگە ئېرىشىمەن
دەپ ئوياليدۇ .ئەمما ،بۇ قېتىم ئۇ ئېلىپ بارغان خەۋەر كىشىنى ئانچە خۇشال قىلمايدۇ ،ئۇالر چوقۇم
پادىشاھقا ئابشالومنىڭ ئۆلۈم خەۋىرىنى يەتكۈزۈشى كېرەك .داۋۇت پادىشاھ چوقۇم ئىنتايىن ھاڭ-تاڭ
قالىدۇ ،چۈنكى ئۇ ئىشالرنىڭ بۇنداق بولۇشىنى ئارزۇ قىلمايدۇ .يوئاب پادىشاھنىڭ ھېسسىياتىنى
ئويلىشىپ ،بۇ ياشنىڭ تەلىپىنى رەت قىلدى .ئۇ:
 بۇ قېتىم بولمايدۇ ،كېلەر قېتىم پادىشاھ داۋۇتقا سەن خەۋەر يەتكۈزگىن -،دېدى.ئاندىن ئۇ باشقا بىر ئادەمگە:
 سەن بېرىپ ،پادىشاھقا بۇ يەردە يۈز بەرگەن ئىشالرنى خەۋەر قىلغىن - ،دېدى.ئۇ ئادەم يوئابقا تەزىم قىلىپ يۈگۈرۈپ كەتتى.
ئۇ ئادەمنىڭ كەتكىنىنى كۆرۈپ ،ئاخىمائاز ئىنتايىن ئۈمىدسىزلەندى .ئۇ غەلىبە خەۋىرىنى داۋۇتقا
يەتكۈزۈشنى بەكمۇ ئارزۇ قىلدى .ئۇ يەنە بىر قېتىم يوئابتىن:
 مېنى بارغىلى قويۇڭ! -دەپ ئۆتۈندى. نېمە ئۈچۈن ،ئوغلۇم؟ سەن پادىشاھقا ھېچقانداق ياخشى خەۋەر ئېلىپ بارالمايسەن. -ھېچقىسى يوق ،سىزدىن ئۆتۈنەي ،مېنى بارغىلى قويۇڭ - ،ئۇ قەتئىيلىك بىلەن شۇنداق دېدى.

482

مۇقەددەس كىتابتىن ھېكايە
ئەڭ ئاخىرىدا يوئاب يول قويدى ،ئۇ ئاخىمائازنىڭ خەۋەر يەتكۈزۈشىگە قوشۇلدى .ئاخىمائاز
ئۇچقاندەك يۈگۈرۈپ كەتتى .ئۇ تۈزلەڭلىكتىكى يېقىن بىر يول بىلەن مېڭىپ ،داۋۇتنىڭ ئالدىغا ئەڭ
ئاۋۋال يېتىپ باردى.
بۇ ۋاقىتتا ،داۋۇت پادىشاھ شەھەر دەرۋازىسىنىڭ يېنىدا جەڭ مەيدانىدىن خەۋەر كېلىشىنى ساقالپ
ئولتۇراتتى .بىر كۆزەتچى دەرۋازىنىڭ ئۆگزىسىدىن سېپىلنىڭ ئۈستىگە چىقىپ ،يىراققا نەزەر سېلىپ
تۇراتتى.
 بىرەر ئادەم كېلىۋاتامدۇ؟شۇنداق ،بىر ئادەم بۇ يەرگە قاراپ كېلىۋاتىدۇ.كۆزەتچى پادىشاھقا مەلۇم قىلدى ،پادىشاھنىڭ چىرايى دەرھال نۇرالندى .ئۇ:
 ئەگەر ئۇ يالغۇز كەلگەن بولسا چوقۇم ياخشى خەۋەر بار -،دېدى.كۆزەتچى يۈگۈرۈپ كېلىۋاتقان ئادەمنى داۋاملىق كۆزەتتى .كېيىن ئۇ تېخىمۇ يىراقتىن بىر ئادەمنىڭ
كېلىۋاتقانلىقىنى كۆردى .ئۇ پادىشاھقا يەنە بىر ئادەمنىڭ كېلىۋاتقانلىقىنى مەلۇم قىلدى.
داۋۇت:
 چوقۇم باشقا بىر خەۋەر يەتكۈزگۈچى ،ئەڭ ئالدىدا يۈگۈرۈپ كېلىۋاتقان كىشى زادۇقنىڭ ئوغلىئاخىمائازدەك قىلىدۇ - .دەپ ئويلىدى.
داۋۇت ئورنىدىن سەكرەپ تۇرۇپ:
 ئۇ ياخشى ئادەم ،چوقۇم ياخشى خەۋەر ئېلىپ كېلىدۇ -،دېدى.ھازىر ئاخىمائاز ئۇالرغا يېقىنالپ كەلدى .ئۇ توۋالپ:
ساالم! بارلىق ئىشالر ئوڭۇشلۇق! غەلىبە بىزگە مەنسۇپ!  -دېدى .ئۇ پادىشاھنى كۆرۈپ ،ئۇنىڭغاتەزىم قىلدى ،ئاندىن:
 پەرۋەردىگار خۇدا مەدھىيەلەشكە اليىقتۇر ،چۈنكى ئۇ مېنىڭ پادىشاھىمغا ھۇجۇم قىلىشقا قولكۆتۈرگەن دۈشمەنلەرنى پادىشاھىمنىڭ قولىغا تاپشۇردى -،دېدى.
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داۋۇت بۇ خەۋەرنى ئاڭالپ ئىنتايىن خۇشال بولدى .خۇدا غەلىبىنى ئاللىقاچان ئۇنىڭغا ئاتا قىلغان
ئىدى ،ئۇ ئاخىمائازغا:
 پەرۋەردىگار مەدھىيلەنسۇن!  -دېدى.ئەمما ئابشالوم قانداق بولۇپ كەتكەندۇ؟ داۋۇت:
 ئابشالوم ساالمەتمۇ؟ -دەپ سورىدى.ئاخىمائازنىڭ چىرايىنى دەرھال قارا بۇلۇت قاپلىدى .ئۇ داۋۇت پادىشاھنىڭ كۆزلىرىدىن قورقۇنچىنى
كۆردى ،ئاۋازىدىن جىددىيلىكنى ھېس قىلدى .ئۇ قورقۇنچلۇق خەۋەرنى چوقۇم پادىشاھقا دېيىشى
كېرەكمۇ؟ ئاخىمائاز ئۇنداق قىاللمايدۇ.
شۇنىڭ بىلەن ئاخىمائاز:
 مەن كىشىلەرنىڭ يۇقىرى ئاۋازدا شاۋقۇن-سۆرەن كۆتۈرگەنلىكىنى ئاڭلىدىم ،ئەمما نېمە ئىشبولغانلىقىنى بىلەلمىدىم -،دېدى.
داۋۇت تېخىمۇ ئارامسىزلىنىشقا باشلىدى .دەل مۇشۇ ۋاقىتتا يەنە بىر خەۋەرچىمۇ يېتىپ كەلدى،
ئېھتىمال ئۇ تېخىمۇ كۆپ خەۋەر ئېلىپ كەلگەندۇ.
ئۇ ئادەممۇ ئالدى بىلەن ياخشى خەۋەرنى يەتكۈزدى:
 مېنىڭ غوجام پادىشاھىمغا ياخشى خەۋەر ئېلىپ كەلدىم! بۈگۈن پەرۋەردىگار سىزگە ھۇجۇمقىلغان بارلىق دۈشمەنلەردىن ،سىز ئۈچۈن ئىنتىقام ئالدى.
پادىشاھ باش لىڭشىتتى .شۇنداق ،بۇالرنىڭ ھەممىسىنى داۋۇت ئاللىقاچان بىلدى ،ھەمدە بۇنىڭ
ئۈچۈن ئىنتايىن خۇشال بولدى ،ئەمما ئابشالوم زادى قانداق بولغاندۇ؟
ئۇ ئادەم ئۆزىنىڭ پادىشاھ بىلمەيدىغان ئىشالرنى ئۇنىڭغا مەلۇم قىالاليدىغانلىقىدىن خۇشال بولدى،
ئۇ ناھايىتى ھاياجانالنغان ھالدا:
 غوجام پادىشاھنىڭ دۈشمەنلىرى ۋە بارلىق سىزگە زىيانكەشلىك قىلماقچى بولغانالرنىڭھەممىسى ،ئۇ يىگىتكە ئوخشاش بولسۇن -،دېدى.
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داۋۇتنىڭ ھەسرەت چېكىشى
«ساموئىل - 5كىتاب»19:1 - 11:33

قايغۇلۇق خەۋەر يېتىپ كەلدى ،داۋۇت پادىشاھ چۆچۈپ چىرايى تاتىرىپ ،خەۋەر يەتكۈزگۈچىگە
ھاڭ-تاڭ بولغان ھالدا قاراپ قالدى .ئابشالوم ئۆلدى؟!
داۋۇت تۇيۇقسىز بۇرۇلۇپال ،سېپىلنىڭ ئۈستىگە يۈگۈرۈپ چىقىپ كەتتى .ئۇ ،ئۇ يەردە بىر تەرەپتىن
ئۇياق-بۇياققا مېڭىپ ،يەنە بىر تەرەپتىن ئازابالنغان ھالدا:
ئوغلۇم ئابشالوم! ئوغلۇم ،مېنىڭ ئوغلۇم! مەن سەن ئۈچۈن ئۆلۈشكىمۇ رازى! ئاھ ،ئابشالوم ،ئوغلۇم،
مېنىڭ ئوغلۇم!  -دەپ يىغلىدى.
غەلىبە خۇشاللىقنى ئۇنىڭ ئوغلىنىڭ ئۆلۈم خەۋىرى بىلەن پۈتۈنلەي تارقىلىپ كەتتى .ئۇنىڭ
قەلبىنى پەقەتال غەم-قايغۇ قاپلىدى .ئابشالوم ئۆلدى ،ئۇ ئەمدى ئۇنى قايتا كۆرەلمەيدۇ ھەم ئۇنى
كەچۈرۈممۇ قىاللمىدى .ئۇنىڭ ئوغلى ئۇنىڭ گۇناھى سەۋەبىدىن ئۆلدى ،گۇناھىغا توۋىمۇ قىاللمىدى،
پەرۋەردىگارنىڭ كەچۈرۈمىگىمۇ ئېرىشەلمىدى.
داۋۇت ئوغلىنىڭ ھاياتىغا بارلىقىنى ئالماشتۇرۇشقىمۇ رازى ئىدى .ھەتتا ئۇ ئۆزىنىڭ ھاياتىدىنمۇ
كېچىشكە رازى ئىدى ،چۈنكى ئۇ پەرۋەردىگار بىلەن يارىشىۋالغان ئىدى .ئەمما ئابشالومچۇ؟ «مېنىڭ
ئوغلۇم ئابشالوم ،ئاھ ،مېنىڭ ئوغلۇم!» ئۇ ئېغىر خورسىندى.
تۆۋە ندە ،شەھەر دەرۋازىسىنىڭ ئالدىدىكى كىشىلەر بولۇپمۇ ھېلىقى خەۋەرچى ،پادىشاھنىڭ بۇنداق
ئازابالنغانلىقىنى كۆرۈپ ،ھەممىسى ئىنتايىن مەيۈسلەندى .بۇنداق بولۇشىنى كىممۇ ئويالپ باققان؟ ئۇ
ئەسلىدە پادىشاھقا خەۋەر يەتكۈزۈپ ،ئۇنى خۇشال قىلماقچى ئىدى ،ئاقىۋەتتە ئۇنداق بولماي قالدى.
بارلىق خۇشاللىقالرنىڭ ھەممىسى غايىب بولدى .شەھەرگە كىرگەن قوشۇنىمۇ ئۇرۇش ھالىتىنى
توختاتتى .غەلىبە خۇشاللىقى ئازاب-ئوقۇبەتكە ئايالندى .كۆپچىلىكنىڭ ھەممىسى داۋۇت پادىشاھنىڭ
ئابشالوم ئۈچۈن ھەسرەت چېكىۋاتقانلىقىنى ئاڭلىدى.
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ناھايىتى تې زال پۈتۈن شەھەردىكىلەرنىڭ ھەممىسى داۋۇت پادىشاھنىڭ ئۇرۇشنىڭ غەلىبىسى ئۈچۈن
خۇشال بولماي ،بەلكى ئابشالوم ئۈچۈن ھەسرەت چېكىۋاتقانلىقىنى بىلدى .خان ئوردىسى ۋە ئەتراپنىڭ
ھەممىسى جىمجىتلىققا تولدى .لەشكەرلەرنىڭ ھەممىسى ئاستاغىنا شەھەرگە كىرىپ ،تۆۋەن ئاۋازدا گەپ
قىلىشتى .تەنتەنە قىلىشالرمۇ ،ئالقىشالشالرمۇ يوق .ئاقىۋەتنىڭ بۇنداق بولۇشىنى كىممۇ ئويالپ باققان؟
شۇنىڭ بىلەن ،بەزىلەر نارازى بولغان ھالدا غۇدۇڭشىشقا باشلىدى:
 بۇ بەك قامالشمىدى! بىز ھاياتىمىزنىڭ خەۋپكە ئۇچرىشىغا قارىماي جەڭ قىلساق ،پادىشاھ بىزنىڭغەلىبە قىلغانلىقىمىز ئۈچۈن خۇشال بولماي ،پەقەتال ئۆزىنىڭ ئوغلى ئۈچۈن قايغۇرۇۋاتىدۇ .ئېھتىمال ،بىز
ھەممىمىز ئۆلۈپ ،ئابشالوم ھايات قالغان بولسا ،ئۇ خۇشال بولۇشى مۇمكىن ئىدى .ئۇنىڭغا نىسبەتەن بىز
ئازراقمۇ مۇھىم ئەمەسمۇ؟ ئەجەبا بىز ئۇنىڭغا سادىقلىق بىلەن خىزمەت قىلمىدىقمۇ؟ قارىغاندا پادىشاھ
پەقەت ھېلىقى گۇناھكار ئابشالومنىال چوڭ بىلىدىغان ئوخشايدۇ!
يوئاب بۇ غۇدۇڭشىشالرنى ئاڭالپ ۋە ئۇالرنىڭ چىرايىدىكى نارازىلىقالرنى كۆرۈپ ،ئىنتايىن
ئەنسىرەشكە باشلىدى .ئەجەبا داۋۇت پادىشاھ ھەممىدىن ۋاز كېچىپ ،خەلق رايىنى يوقىتىپ قويسۇنمۇ؟
ئۇ ئۇنداق قىلسا بولمايدۇ! يوئاب جەسۇرلۇق بىلەن داۋۇت پادىشاھنىڭ ھۇجرىسىغا كىردى .يوئاب
پادىشاھنىڭ ئازابالنغان ھالدا چىرايىنى يېپىپ ،قاتتىق يىغالپ تۇرۇپ:
 ئاھ ،مېنىڭ ئوغلۇم ئابشالوم!  -دېگىنىنى كۆرۈپ ،ئۇمۇ ئۆزىنى تۇتىۋااللمىغىلى تاسال قالدى.يوئابنى ڭ ۋىجدانى ئۇنى ئازابالشقا باشلىدى ،ئەمما ھازىر باغرى يۇمشاقلىق قىلىشقا بولمايدۇ .ئۇ
پادىشاھقا:
 سىزنىڭ بۇنداق قىلىشىڭىز سىزنىڭ خىزمەتكارلىرىڭىزغا نىسبەتەن ئار-نومۇس .ئۇالر ھاياتىنىڭخەۋپكە ئۇچرىشىغا قارىماي ،سىز ۋە سىزنىڭ ئائىلىڭىزدىكىلەرنى قۇتقۇزدى .ئۇالر ئەسلىدە سىزنى
خۇشال بولىدۇ ،ئۆزلىرىدىن مىننەتدار بولىدۇ ،دەپ ئويلىغان .ئەمما ھازىر بىز ،سىزنىڭ بىزگە ئازراقمۇ
پەرۋا قىلمىغانلىقىڭىزنى كۆردۇق .مۇبادا ،بۈگۈن ئابشالوم ھايات قېلىپ بىز ھەممىمىز ئۆلگەن بولساق،
سىز خۇشال بوالمتىڭىز؟ خەلق ھازىر نارازى بولۇۋاتىدۇ .سىز چوقۇم مەن بىلەن بىللە چىقىپ،
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لەشكەرلەرگە تەسەللىي بېرىشىڭىز كېرەك .ئەگەر سىز ئۇنداق قىلمىسىڭىز ،مەن قەسەم قىلىمەنكى،
بۈگۈن بىرمۇ ئادەم سىزنىڭ قېشىڭىزدا بولمايدۇ .ئۇنداق بولۇپ قالسا ،سىزنىڭ ئەھۋالىڭىز ئىلگىرىكى
ھەر قانداق بىر ۋاقىتتىكىدىن چاتاق بولىدۇ -،دېدى.
داۋۇت يوئابنىڭ سۆزىدىن چۆچۈپ كەتتى ،ئەمما شۇنىڭ بىلەن بىللە يەنە داۋۇت يوئابنىڭ
سۆزىنىڭ توغرىلىقىنى ھېس قىلدى .ئۇ چوقۇم ھۇجرىسىدىن چىقىپ ،خەلق بىلەن كۆرۈشۈشى كېرەك،
بولمىسا چوڭ قااليمىقانچىلىق كېلىپ چىقىدۇ .ئۇ ئورنىدىن تۇرۇپ ،كۆز ياشلىرىنى سۈرتتى .ئاندىن ئۇ
يوئاب بىلەن بىللە چىقىپ ،شەھەر دەرۋازىسىنىڭ ئالدىدا ئولتۇردى .قوشۇن ئۇنىڭ ئالدىدىن ئۆتكەن
ۋاقىتتا ،داۋۇت ئۇالرنىڭ ئىشەنچىسى ۋە جاسارىتىگە مىننەتدارلىقىنى بىلدۈردى.
ئەمما ئۇنىڭ يۈرىكىدە قان ئېقىۋاتىدۇ .ئۇنىڭ قامەتلىك ئوغلى يوق بولدى ،ئۇ ئورمانلىقتىكى بىر
نومۇسلۇق قەبرىگە دەپنە قىلىندى.

سۇاليماننىڭ داۋۇتنىڭ ئىزباسارى بولۇشى
«تارىخالر - 1كىتاب» 12- 1 :51

ئابشالوم ئۆلتۈرۈلگەندىن كېيىن ،ئاسىي قوشۇننىڭ سەردارى يوق بولدى ،پۈتۈن مەملىكەت يەنە
تىنچلىق ھالىتىگە قايتىپ كەلدى .داۋۇت ئائىلىسىدىكىلەر ۋە ئەگەشكۈچىلىرىنى باشالپ ،يېرۇسالېمغا
قايتىپ كېلىپ ،يېڭىباشتىن يەنە پادىشاھ بولدى.
ۋاقىت ئوقتەك تېز ئۆتۈپ ،داۋۇتمۇ ياشىنىپ قالدى ،ئۇنىڭ ئالەمدىن ئۆتىدىغان كۈنلىرىمۇ ئاز
قالدى .ئۇ چوقۇم بىر ئىز باسار تەيىنلىشى كېرەك .شۇڭا ،ئۇ ئەڭ ئاخىرقى بىر قېتىم مەسلىھەتچىلىرىنى
بىر يەرگە چاقىرىپ ئۇالرغا:
 پەرۋەردىگار ماڭا ئاتا قىلغان پەرزەنتلەرنىڭ ئىچىدە ،سۇاليمان پادىشاھ بولۇشقا تالالندى .ئۇمەندىن كېيىن ئىسرائىلالرنى ئىدارە قىلىدۇ- ،دېدى .بارلىق مەسلىھەتچىلەرنىڭ ھەممىسى سۇاليماننىڭ
كەلگۈسىدە ۋارىس بولىدىغانلىقى توغرىسىدا ،داۋۇتقا كاپالەت بەردى.
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كەلگۈسىدىكى پادىشاھنىڭ كېلىشى توغرىسىدا
ئالدىن بېشارەت قىلىنىشى
«ساموئىل - 5كىتاب» - 55باب؛ «پادىشاھالر - 1كىتاب» 15- 12 :5

ھاياتىنىڭ ئاخىرلىشىشىغا ئاز قالغان ۋاقىتالردا ،داۋۇت يەنە بىر ئىنتايىن گۈزەل بولغان بىر ناخشىنى
يازدى .بۇ ناخشىدا داۋۇت پەرۋەردىگارنىڭ ئۆزىگە قىلغانلىرىنىڭ ھەممىسىگە شۈكۈر ئېيتىپ،
پەرۋەردىگارنى مەدھىيلىگەن .خۇدانىڭ ئۇنى بارلىق دۈشمەنلىرىدىن ۋە خەتەرلەردىن قۇتقۇزغانلىقىنى
ئېيتقان .داۋۇت يەنە ئۆزىنىڭ كېيىنكى ئەۋالدى رەب ئەيسا مەسىھ يەنى بارلىق پادىشاھالرنىڭ ئىچىدىكى
ئەڭ ئۇلۇغ بولغان بىر پادىشاھنى تىلغا ئالغان .داۋۇتمۇ بىر ئۇلۇغ پادىشاھ ،ئەمما ئۇ ئىنتايىن ئېغىر
گۇناھ سادىر قىلغان .توغرا ،داۋۇت ئىلگىرى خەلققە بەخت-سائادەت ئېلىپ كەلگەن ،ئەمما ئۇنىڭ
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گۇناھى سەۋەبىدىنمۇ ،خەلققە نۇرغۇنلىغان باال-قازاالر كەلدى.
ئەمما ،ئۇ ئەڭ ئۇلۇغ بولغۇچى پادىشاھ ،خەلققە پەقەت بەخت-سائادەت ئېلىپ كېلىدۇ؛ ئۇ
كەلگۈسىدە يورۇقلۇق ۋە تىنچلىق ئېلىپ كېلىدۇ ،چۈنكى ئۇ پۈتۈنلەي ئادىلدۇر ،ئۇ خۇداغا تۇلۇق
بويسۇنىدۇ؛ ئۇ گۇناھ سادىر قىلمايدۇ .گەرچە ئۇ ئۇلۇغ پادىشاھ تېخى كەلمىگەن بولسىمۇ ،ئەمما داۋۇت
ئۇنىڭ چوقۇم كېلىدىغانلىقىغا ئىشەنچ قىلغان ،چۈنكى پەرۋەردىگار داۋۇت بىلەن تۈزگەن ئەھدىسىدە
ئۇنى ئەۋەتىدىغانلىقىنى ۋەدە قىلغان .گەرچە داۋۇت ئېغىر گۇناھ سادىر قىلغان بولسىمۇ ،پەرۋەردىگار
ئۇنىڭ بىلەن تۈزگەن ئەھدىسىدە چىڭ تۇرغان .ئۇ ئۇلۇغ پادىشاھ بەخت-سائادەت ۋە خۇشاللىق ئېلىپ
كېلىپال قالماستىن ،ئۆز دۈشمەنلىرىگىمۇ ئادىللىق بىلەن مۇئامىلە قىلىدۇ؛ ئۇالر تىكەنلەرگە ئوخشاش
تاشلىۋېتىلىپ ،ئوتقا يەم بولىدۇ.
داۋۇت ئۆزىنىڭ ئەڭ ئاخىرقى بىر شېئىرىدا بۇالرنىڭ ھەممىسىنى بېشارەت قىلغان.
ئۇزۇن ئۆتمەي ،پەرۋەردىگار داۋۇتنى ئۆزىنىڭ قېشىغا ئېلىپ كەتتى .داۋۇت ئىسرائىلالرغا  22يىل
پادىشاھ بولدى ،بۇ جەرياندا دۆلەت باياشاتلىشىپ خەلق كۈچەيدى ،ئىسرائىلالر يەھۇدىي ئەمەسلەرنىڭ
ھۆرمىتىگە ئېرىشتى .داۋۇت خۇدانىڭ كۆڭلىدىكىدەك ئادەم .گەرچە ئۇ نۇرغۇنلىغان گۇناھ سادىر قىلغان
بولسىمۇ ،ئەمما ئۇ ئىزچىل خۇدانى سۆيۈپ كەلدى .ئۇ ئەزەلدىن ئۆزىنىڭ گۇناھىدىن تانغان ئەمەس،
ھەمىشە گۇناھىنى ئېتىراپ قىلغان.
داۋۇت ئۆلگەندىن كېيىن ،سۇاليمان ئۇنىڭ ئورنىغا پادىشاھ بولدى.
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سۇاليماننىڭ تاللىشى
«پادىشاھالر - 1كىتاب» 12- 3 :3

ناھايىتى تېزال ،خەلق سۇاليماننىڭمۇ ئوخشاشال پەرۋە ردىگارنى ھۆرمەتلەيدىغان ،ئۇنىڭغا خىزمەت
قىلىشنى خااليدىغانلىقىنى بايقىدى .ئۇ تەختكە ئولتۇرۇپ ئۇزۇن ئۆتمەي ،بىر كۈنى گىبېئون شەھىرىگە
بېرىپ ،مىڭ دانە مالنى كۆيدۈرمە قۇربانلىق قىلىپ ،ئۆزىنىڭ پەرۋەردىگارغا بولغان مۇھەببىتى ۋە
رەھمىتىنى بىلدۈردى .ئۇ مۇشۇنداق قىلىپ ،پەرۋەردىگارغا« :ئاھ ،مېنىڭ رەببىم ،مەن سىزگە بولغان
مۇھەببىتىمنىڭ ئازراقمۇ تەۋرەنمەيدىغانلىقىنى ئىپادىلىمەكچى بولدۇم .مەن سىزگە مۇشۇ ھايۋانالرنى
قۇربانلىق قىلغىنىمغا ئوخشاش ،مەن ئۆز ھاياتىم ئارقىلىق سىزگە خىزمەت قىلىمەن .مەن پەقەتال سىزنىڭ
ئەمىرلىرىڭ ىز بويىچە ئىسرائىلالرنى ئىدارە قىلىمەن - ،دېدى.
پەرۋەردىگار سۇاليماننىڭ قۇربانلىقىنى كۆرۈپ ،ئۇنىڭ قەلبىنى بىلدى ،شۇنىڭ بىلەن پەرۋەردىگار
سۇاليمانغا جاۋاب قايتۇردى.
شۇ كۈنى كەچتە ،پەرۋەردىگار ئۇنىڭ چۈشىدە ئايان بولۇپ ئۇنىڭغا« :سەن مەندىن نېمە تەلەپ
قىلساڭ ،مەن ساڭا شۇنى ئاتا قىلىمەن - »،دېدى.
پەرۋەردىگار ئۇنىڭغا ھەر قانداق نەرسىنى ئاتا قىالاليدۇ :بايلىق ،شان-شۆھرەت ،دۈشمەنلەر
ئۈستىدىن غەلىبە قىلىش ،كۈچ-قۇدرەت ،ھوقۇق ،ئۇزۇن ئۆمۈر ،ئومۇمەن بارلىق نەرسىلەر .ئۇ بۇ
نەرسىلەر ئىچىدىن چوقۇم تالالمدۇ؟ مەيلى ئۇ قانداق نەرسىنى تاللىسۇن ،پەرۋەردىگار چوقۇم ئۇنىڭغا ئاتا
قىلىدۇ .پەرۋەردىگار ئاق كۆڭۈلدۇر! ئۇ نېمىنى تاللىشى كېرەك؟ ئۇ قانداق جاۋاب بېرىشى كېرەك؟
سۇاليمان ئۇزۇن ئويالنمىدى ،چۈنكى بايلىق ،ھوقۇق ،شان-شۆھرەت ۋە ئۇزۇن ئۆمۈر
قاتارلىقالرنىڭ ھەممىسىگە ئادەملەرنىڭ ئېرىشىشنى ئوياليدىغانلىقىنى ئۇ بىلىدۇ .ئەمما ئۇ خەلق ئۈچۈن
ياخشى بىر پادىشاھ بولۇشنىڭ ئەڭ گۈزەل بىر ئىش ئىكەنلىكىنى تېخىمۇ ياخشى بىلىدۇ .ئىسرائىلالر
بولسا خۇدا تاللىغان خەلق .ئەڭ ياخشى بولغان ئىش بولسا ،دادىسى داۋۇتقا ئوخشاش دۆلەت ۋە خەلقنى
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بەخت-سائادەتكە ئېرىشتۈرۈش .بۇنداق چوڭ بىر دۆلەتتە نۇرغۇنلىغان خەلق بار ،ئۇ ياش،
تەجرىبىسىمۇ يوق ،ئۇ بۇنچىۋاال ئېغىر ۋەزىپىنى ئۈستىگە ئاالالمدۇ؟ ئەگەر ئۇنىڭدا يېتەرلىك
ئەقىل-پاراسەت بىلەن بۇ دۆلەتنى ئىدارە قىلمىسا ،پەقەتال بايلىق ،ھوقۇق ۋە گۈزەل زېمىن بولغاننىڭ
نېمە پايدىسى بولسۇن؟
سۇاليمان بايلىق ۋە ھوقۇققا ئېرىشىشنى رەت قىلدى .ئۇنىڭ ئەڭ بەك ئېرىشىشنى ئارزۇ قىلغىنى
بولسا ئەقىل-پاراسەت .ئۇ خۇدادىن ئەقىل-پاراسەت ۋە زېرەك قەلب ئاتا قىلىشىنى تىلىدى ،ئۇ قانداق
قىلىش كېرەكلىكىنى ۋە بۇ دۆلەتنى قانداق باشقۇرۇشنى بىلىشنى خااليتتى.
سۇاليمان « :ئاھ ،مېنىڭ رەببىم ،سەن مېنىڭ ئاتام داۋۇتنى سۆيدۈڭ ھەم ماڭا شاپائەت قىلدىڭ.
ھازىر سەن مېنى ئاتامنىڭ ئورنىغا پادىشاھ قىلدىڭ .سەن ئىلگىرى مېنىڭ ئاتامغا ،ماڭا چوقۇم
مېھرى-مۇھەببىتىڭنى ھەمراھ قىلىدىغانلىقىڭنى ئېيتقان ئىدىڭ .ئەمدى ئۆز ۋەدەڭدە تۇرغايسەن،
چۈنكى ئىسرائىل خەلقىنىڭ سانى ساناقسىز .ئاھ ،مېنىڭ پەرۋەردىگار خۇدايىم ،سەندىن ئۆتۈنەي ،ماڭا
خەلقىڭنى ئىدارە قىلىپ ،ھەق-ناھەقنى ئايرىغۇدەك ئەقىل-پاراسەت ئاتا قىلغايسەن -،دېدى.
سۇاليماننىڭ تىلىكى پەرۋەردىگارنى خۇرسەن قىلدى .ناھايىتى ئېنىقكى ،ئۇ ئۆزى ئۈچۈن
ئوي الشمىدى ،پەقەتال ئالدى بىلەن خەلقنى بەختلىك قىلىشنى ئويلىدى.
پەرۋەردىگار مۇنداق دېدى« :مەن ساڭا ئەقىل-پاراسەتلىك بىر قەلب ئاتا قىلىمەن .چۈنكى سەن
ئۆزۈڭ ئۈچۈن ھېچنېمە تىلىمىدىڭ ،پەقەتال مېنىڭ خەلقىمنى ئىدارە قىلىش ئۈچۈن ئەقىل-پاراسەت
تىلىدىڭ ،شۇڭالشقا مەن ساڭا بايلىق ۋە شان-شۆھرەت ئاتا قىلىمەن ،سەن بۇ دۇنيادىكى ۋاقتىڭدا،
پادىشاھالر ئىچىدە ھەر قانداق بىرسى ساڭا يەتمەيدۇ .ئەگەر سەن ئاتاڭ داۋۇتنى ئۈلگە قىلىپ مېنىڭ
يوللىرىمدا ماڭساڭ ،مېنىڭ قانۇنلىرىمغا ،ئەمىرلىرىمگە ئەمەل قىلساڭ ،ساڭا ئۇزۇن ئۆمۈر ئاتا قىلىمەن».
سۇاليمان ئويغانغاندىن كېيىن« ،مەن بايا چۈش كۆرۈپتىمەن - »،دېدى .ئەمما بۇ ئادەتتىكى بىر
چۈش ئەمەس .پەرۋەردىگار ھەقىقەتەن ئۇنىڭغا سۆز قىلدى ،ھەمدە ئۇنىڭغا بەرگەن ۋەدىسىگە ئەمەل
قىلدى .سۇاليماننىڭ قەلبى شۈكۈر بىلەن تولدى ،ئۇ يېرۇسالېمدىكى ئەھدە ساندۇقىنىڭ ئالدىغا كېلىپ،
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ئۇ يەردىكى قۇربانلىق سۇپىسىدا نۇرغۇنلىغان ئامانلىق قۇربانلىقى سۇندى.

سۇاليماننىڭ ئەقىل-پاراسىتى
«پادىشاھالر - 1كىتاب» 51- 12 :33

بىر كۈنى ئىككى ئايال ،پادىشاھ سۇاليماننىڭ ئالدىغا كېلىپ ،ئۆزلىرىنىڭ دەۋاسىنى سوراپ
قويۇشىنى ئۆتۈندى .پادىشاھ ئۇالرنىڭ نېمە ئۈچۈن ئۇرۇشقانلىقىنى سورىدى .ئۇ ئايالالردىن بىرى يىغالپ
تۇرۇپ بولغان ئىشنىڭ جەريانىنى سۆزلىدى:

-

ئاھ ،مېنىڭ غوجام ،مېنىڭ پادىشاھىم ،مەن ۋە بۇ ئايال ئىككىمىز بىر ئۆيدە تۇرىمىز .بىر

كۈنى مەن بىر باال تۇغدۇم ،ئۈچ كۈندىن كېيىن ئۇ ئايالمۇ بىر ئوغۇل تۇغدى .ئۆيدە پەقەت يالغۇز
ئىككىمىز .تۈنۈگۈن كەچتە ،كېلىشمەسلىك يۈز بەردى .ئۇ ئايال ئۇخالپ قېلىپ بالىسىنى بېسىپ
ئۆلتۈرۈپ قويدى .كېيىن ،ئۇ مېنىڭ ئۇخالۋاتقان ۋاقتىمدىن پايدىلىنىپ ،مېنىڭ يېنىمدىكى باالمنى
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ئېلىۋېلىپ ،ئۆزىنىڭ ئۆلۈپ قالغان بالىسىنى مېنىڭ يېنىمغا ياتقۇزۇپ قويۇپتۇ .بۈگۈن ئەتىگەن مەن
ئويغىنىپ بالىنى ئېمىتەي دېسەم ،كۈتۈلمىگەندە باال ئۆلۈك تۇرىدۇ .ئەمما مەن ئىنچىكىلىك بىلەن قاراپ،
ئۇ بالىنىڭ مېنىڭ باالم ئەمەسلىكىنى بايقىدىم .تىرىك باال بولسا مېنىڭ باالم ،ئۆلگەن باال بولسا ئۇنىڭ
بالىسى.
-

ياق ،ئۇنىڭ دېگىنى توغرا ئەمەس -،يەنە بىر ئايال ۋارقىرىدى - .تىرىك باال مېنىڭ باالم،

ئۆلگەن باال بولسا ئۇنىڭ بالىسى.
-

 -ياق ،ياق!  -بىرىنچى ئايال يەنە  -تىرىك باال مېنىڭ باالم ،ئۆلگەن باال بولسا ئۇنىڭ

بالىسى - ،دېدى.
سۇاليمان پادىشاھ كۆڭۈل قويۇپ ئاڭلىدى .ئىككىال ئايال:
 ت ىرىك باال بولسا مېنىڭ باالم ،ئۆلگەن باال بولسا ئۇنىڭ بالىسى - ،دېيىشتى .بۇ ئىككى بوۋاقبولسا ئىنتايىن كىچىك ،ئاپىسىغا ئوخشايدىغان – ئوخشىمايدىغانلىقىنى پەرق ئەتكىلى بولمايدۇ.
ھەقىقىي ئەھۋال زادى قانداق؟ بۇ ئىككى ئايالنىڭ بىرسى چوقۇم يالغان ئېيتىۋاتىدۇ .ئەمما ،زادى
قايسىسى؟
دەل مۇشۇ ۋاقىتتا ،سۇاليمان پادىشاھنىڭ ئەقىل-پاراسىتى ئاشكارا بولدى .ئۇ بۇ ئىككى ئايالنىڭ
سۆزىنى ئاڭالۋاتقان ۋاقىتتا ،سۇاليمان پادىشاھ ئۇالرنىڭ سۆزىنى ئاڭالش بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە،
ئۇالرنىڭ چىراي ئىپادىسىدىن ئۇالرنىڭ قەلبىنى كۆرۈپ يەتتى .ئۇ ئىككى ئايالنىڭ بىرىنىڭ قەلبىدە
ھەسەت ئوتىنىڭ بارلىقىنى بايقىدى .ئۇ چۈشەندى ،ئۇ ئايال يەنە بىر ئايالنىڭ بالىسىغا ھەسەت قىلغان،
چۈنكى ئۇنىڭ ئۆزىنىڭ بالىسى ئۆلۈپ كەتكەن.
سۇاليمان قانداق قىلىش كېرەكلىكىنى بىلدى.
 قىلىچ ئېلىپ كەل - ،دەپ بۇيرۇق قىلدى ئۇ خىزمەتكارىغا.قىلىچ ؟ پادىشاھ زادى نېمە قىلماقچى؟ كۆپچىلىكنىڭ ھەممىسى قىلىچىنىڭ كېلىشىنى ساقلىدى،
كەيپىيات ئىنتايىن جىددىيلەشتى.
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خىزمەتكار قىلىچ ئېلىپ كەلدى.
 تىرىك بالىنى ئىككى پارچە قىلىپ ،بىر پارچىسىنى ئۇ ئايالغا ،يەنە بىر پارچىسىنى بۇ ئايالغابېرىڭالر -،دېدى پادىشاھ.
خىزمەتكار قىلىچنى ئېلىپ كېلىۋاتقاندا ،بىرىنچى ئايال دەرھال ئۇنىڭ ئالدىنى توستى.
 ئۇنداق قىلماڭالر! ئۇنداق قىلماڭالر! -دەپ ۋارقىراپ كەتتى  -ئۇنداق قىلساڭالر بولمايدۇ! -ئۇ پادىشاھقا قولىنى چىقىرىپ يالۋۇرغان ھالدا - :ئاھ ،مېنىڭ غوجام ،مېنىڭ پادىشاھىم ،تىرىك بالىنى
ئۇ ئايالغا بېرىڭ ،ئەمما سىزدىن ئۆتۈنەي ،ھەرگىز بالىنى ئۆلتۈرمىگەيسىز! -دېدى.
يەنە بىر ئايال بولسا بىر چەتتە قاراپ تۇرغاچ:
 ئۇنداق بولسا مەيلى ،مۇشۇنداق بولغاندا باال ساڭىمۇ ،ماڭىمۇ تەۋە بولمايدۇ -،دېدى.سۇاليمان پادىشاھ ئاچچىقالنغان ھالدا ،بىرىنچى ئايالنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ:
 بالىنى ئۇ ئايالغا بېرىڭالر ،ئۇ بالىنىڭ ھەقىقىي ئانىسى -،دېدى.بالىنىڭ ئانىسى بالىسىنى قۇچاقلىغان ھالدا خۇشال -خۇرام ئۆيىگە قايتتى ،ئۇنىڭ قەلبى شادلىققا
تولغان ئىدى .نېمىدېگەن دانىشىمەن پادىشاھ-ھە! ئۇ خەلقنىڭ قەلبىنى كۆزىتەلەيدۇ؛ دەۋادا ئادىل
بولۇپ ،ھەقىقىي ئەھۋالنى قانداق ئېنىقالپ چىقىشنى بىلىدۇ .بۇ پادىشاھ بولسا خەلق بويسۇنۇشنى
خااليدىغان پادىشاھ.
يەنە بىر ئايالچۇ؟ ئۇ ناھايىتى نومۇس قىلدى ھەم گاڭگىراپ قالدى ،پادىشاھنىڭ ئۆتكۈر كۆزلىرىگە
قاراشقا پېتىنالمىدى .پادىشاھ ھەقىقىي ئەھۋالنى بىلدى ،ئۇ ئالدانمايدۇ .ئۇ ھەقىقىي ھۆرمەتكە
سازاۋەردۇر.
سۇاليماننىڭ دانىشىمەنلىك بىلەن دەۋا سورىغانلىق ھېكايىلىرى خەلق ئارىسىدا تارقالدى.
ئىخالسمەن بولغان ئىسرائىلالر بۇ ئۇلۇغ پادىشاھ ئۈچۈن خۇداغا مەدھىيلەر ئوقۇشتى ،ئەمما ئىخالسمەن
بولمىغان بىر قىسىم كىشىلەر ئىنتايىن قورقۇشتى .مۇشۇنداق دانىشمەن بىر پادىشاھ ھەقىقەتەن
خەتەرلىك .ئۇ ھەممىنى بىلەلەيدۇ ،ھەتتا كىشى قەلبىنى كۆزىتەلەيدۇ ،ئادەم ئۇنىڭ ئالدىدا ھېچنېمىنى
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يوشۇرۇشقا ئامالسىز ،ئۇ چوقۇم ئۇالرنى جازااليدۇ.
دۇنيادا ھېچقانداق بىر پادىشاھ سۇاليماندەك ئەقىل-پاراسەتلىك ئەمەس ،ھېچقانداق بىر
پادىشاھنى ئۇنىڭ بىلەن سېلىشتۇرغىلى بولمايدۇ.
ئەمما داۋۇتنىڭ ئۇلۇغ بولغان ئەۋالدى رەب ئەيسا مەسىھ ،كەلگۈسىدە قايتىپ كېلىدۇ .ئۇنىڭ
ئەقىل-پاراسىتى سۇاليماننىڭكىدىن ئۈستۈن ،سۇاليمان پەقەت مەسىھنىڭ كۆلەڭگىسى خاالس .ئۇلۇغ
پادىشاھ ئەيسانىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدا بولغاندا ،دۇنيا تېخىمۇ گۈزەل بولىدۇ .ئۇ بىزنىڭ قەلبىمىزنى
ئېنىق كۆزىتەلەيدۇ ،ھەقىقەتنى بىلىدۇ ،ئۇ ئادىلدۇر .ئۇنىڭ بىلەن بىرگە بولساق ،بىز ئامانلىققا
ئېرىشىمىز .ئەمما ئىخالسمەن بولمىغانالر تۈگىشىدۇ! ئۇالر ئۇنى ئالدىيالمايدۇ؛ ئۇ ئۇالرنى تولۇق
چۈشىنىدۇ .ھامان بىر كۈنى ،ئۇالر ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىپ ،ئۇنىڭ ئادىل ھۆكۈمىنى قوبۇل قىلىدۇ.
شۇڭالشقا ،بىز ناخشا ئېيتىپ ئۇنى مەدھىيلەيمىز « :ئۇ ،ئاشۇ ئۆزىدىن يىغالپ تۇرۇپ ياردەم
سورىغان ئاجىز-نامراتالرغا ياردەم قىالر ،ئازابالنغان ۋە ياردەمچىسىزلەرمۇ ياردەمگە ئېرىشەر».

سۇاليماننىڭ مۇقەددەس ئىبادەتخانىنى بىنا قىلىشى
«پادىشاھالر - 1كىتاب» - 2باب،
- 1باب11- 1 :1 ،

سۇاليمان تەختكە چىقىپ تۆتىنچى يىلى ،دادىسى ئۇنى ياساشقا بۇيرۇغان ئۇلۇغ قۇرۇلۇشنى ئەمەلگە
ئاشۇرۇشقا باشلىدى :يەنى مۇقەددەس ئىبادەتخانىنى قۇرۇش .داۋۇت ئاللىقاچان مۇقەددەس
ئىبادەتخانىنى قۇرۇش پىالنىنى ئۇنىڭ ئۈچۈن تۈزۈپ قويغان ئىدى ،ھەمدە بۇ ئىش ئۈچۈن زور مىقداردا
ئالتۇن-كۈمۈش ،ئۈنچە-مەرۋايىت توپلىغان ئىدى.
سۇاليمان تۇرنىڭ پادىشاھى ھىرامنى لېۋان ئورمانلىقىدىكى كېدىر ،ئارچا ياغاچلىرى بىلەن تەمىنلەپ
بېرىشىنى تەلەپ قىلدى .ھىرام كېدىر ۋە ئارچا ياغاچلىرىنى يەتكۈزۈپ كەلدى ،بۇنىڭ بىلەن قۇرۇلۇش
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باشالندى.
بۇ ئىشالر سۇاليماننىڭ ئەقىل-پاراسەتلىك بىر پادىشاھ ئىكەنلىكىنى يەنە بىر قېتىم ئىسپاتلىدى .ئۇ
ئىشچىالرنى تاللىدى ،نازارەتچىلەرنى ۋەزىپىگە قويدى .ئۇ يەنە تاش قازىدىغان ۋە ئېغىر تاشالرنى
يۆتكەيدىغان قۇلالرنى ئىشلەتتى .سۇاليمان بارلىق ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى ئەتراپلىق ئويالشتى ،شۇڭالشقا
بارلىق خىزمەتلەر ناھايىتى ئوڭۇشلۇق بولدى .بۇ ئىبادەتخانىنىڭ ئۆيلىرىدە ھېچكىم ئولتۇرمايدۇ،
پەقەتال پەرۋەردىگار تۇرىدىغان جايدۇر.
بۇ ئىبادەتخانىنى قۇرۇش ئۈچۈن ،يەتتە يىل ۋاقىت سەرپ قىلىندى.
بۇ ئىبادەتخانا داۋۇتنىڭ اليىھەسى بويىچە ياسالدى .ئىبادەتخانا مۇقەددەس جاي ۋە ئەڭ مۇقەددەس
جاينى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ ،ئەتراپى بولسا ھويال .مۇقەددەس جاينىڭ تاملىرى ئالتۇن بىلەن قاپالنغان،
ئەڭ مۇقەددەس جاينىڭ ئىچىدە زەيتۇن ياغىچىدىن ئىككى دانە پەرىشتە ياسالغان بولۇپ ،بۇ ئىككى
پەرىشتىمۇ ئالتۇن بىلەن قاپالنغان .بۇ ئىككى پەرىشتە ئىنتايىن چوڭ بولۇپ ،بىر پەرىشتىنىڭ قانىتى
ئەڭ مۇقەددەس جاينىڭ بىر تەرىپىدىكى تامغا تېگىپ تۇراتتى ،يەنە بىر پەرىشتىنىڭ قانىتى بولسا ئەڭ
مۇقەددەس جاينىڭ يەنە بىر تەرىپىدىكى تامغا تېگىپ تۇراتتى ،ئىچكىرىسىدىكى ئىككى قاناتلىرى بولسا
خانىنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئۆز-ئارا تېگىشىپ تۇراتتى .بارلىق ھەشەمەتلەر ۋە بېزىلىشلەر ،ئالتۇنالرنىڭ
ھەممىسى پەرۋەردىگارنىڭ پاكلىقى ۋە شان-شەرىپىنى نامايان قىلىپ ،ئۇنىڭ ھۆرمەت بىلەن خىزمەت
قىلىشقا اليىق ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ تۇراتتى.
ئىبادەتخانا ياسىلىش جەريانىدا ،پەرۋەردىگار يەنە بىر قېتىم سۇاليمانغا سۆز قىلىپ ،ئەگەر
سۇاليمان پادىشاھ ۋە خەلقنىڭ ئۆزىدىن داۋاملىق ئەيمەنسە ،ئۆزىنىڭ مۇقەددەس ئىبادەتخانىدا
تۇرى دىغانلىقى ،داۋۇتقا بەرگەن ۋەدىسىگە ئەمەل قىلىدىغانلىقىنى ئېيتتى.
ئىبادەتخانا ئەمدىال ياسىلىپ بولۇشىغا ،سۇاليمان ئۆزى ئۈچۈن بىر ئوردا سالدۇردى .چۈنكى ئۇ
خۇدانىڭ نامى بىلەن بۇ دۆلەتنى باشقۇرىدىغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇمۇ بىر گۈزەل بولغان ئوردىغا موھتاج
بولىدۇ.
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مۇقەد دەس ئىبادەتخانا ۋە خان ئوردىسىنىڭ قۇرۇلۇش ئىشلىرى تامامالنغاندىن كېيىن ،سۇاليمان
چوڭ بىر زىياپەت ئۆتكۈزدى .بۇ زىياپەتنىڭ دائىرىسى ئىنتايىن كەڭ بولۇپ ،ئىسرائىلدا بۇنىڭ بىلەن
سېلىشتۇرغىلى بولىدىغان زىياپەت

يوق ئىدى .تەبرىكلەش ۋاقتىدا ،سۇاليمان ئەھدە ساندۇقىنى

ئىبادەت چېدىرىدىن يېڭى سېلىنغان ئىبادەتخانىغا يۆتكەپ كەلدى .روھانىيالر ھۆرمەت ۋە ئەيمىنىش
بىلەن ئەھدە ساندۇقىنى ئەڭ مۇقەددەس جايغا قويدى.
سۇاليمان ۋە بارلىق ئىخالسمەن ئىسرائىلالرغا نىسبەتەن ئېيتقاندا ،بۇ نېمىدېگەن ئۇلۇغ بىر كۈن،
ھە! ئەينى ۋاقىتتا ئەھدە ساندۇقىنى ئىبادەت چېدىرىغا قويغان ۋاقىتتا ،داۋۇت ئىنتايىن شادلىققا
تولغان ،ئەمما بۇ ئىشنى ئۇ ۋاقىتتىكى ئىش بىلەن سېلىشتۇرغاندا تېخىمۇ ئۇلۇغدۇر! پەرۋەردىگار ھازىر،
ھەر ۋاقىت خالىغانچە يۆتكىگىلى بولىدىغان چېدىردا ئەمەس ،مۇقىم بولغان بىر تۇرالغۇدا تۇرۇۋاتىدۇ.
پەرۋەردىگارمۇ ئۆزىنىڭ خۇرسەنلىكىنى نامايان قىلدى ،روھانىيالر مۇقەددەس جايدىن چىققان
ۋاقىتتا ،بىر پارچە بۇلۇت مۇقەددەس ئىبادەتخانىنى قاپلىدى .بەزى روھانىيالر بۇلۇت سەۋەبىدىن
تۇرۇشقا ئامالسىز قالدى ،چۈنكى پەرۋەردىگارنىڭ پارالق نۇرى ئىبادەتخانىنى قاپلىغانىدى .بۇ بۇلۇت
ئىلگىرى مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ئۇسۇل بويىچە ،چۆلدە ئىبادەت چېدىردىكى ئەھدە ساندۇقىنىڭ ئۈستىدە
تۇرۇپ ،پەرۋەردىگارنىڭ ئۆز خەلقى بىلەن بىللە ئىكەنلىكىنى نامايان قىالتتى.
ئىسرائىلالر چوڭ بەخت-سائادەتكە ئېرىشكەن خەلق!
بۈگۈنكى كۈندە ،مۇقەددەس ئىبادەتخانا ئاللىقاچان مەۋجۇت بولماي قالغان بولسىمۇ ،ئەمما
پەرۋەردىگار يەنىال ئاۋۋالقىدەك ئۆز خەلقى ئىچىدە تۇرماقتا .ئۇ رەب ئەيسانى بۇ دۇنياغا ئەۋەتتى .ئەيسا
مەسىھ ئۆلۈمدىن تىرىلىپ ئەرشكە كۆتىرىلىپ كەتكەندىن كېيىن ،مۇقەددەس روھ خۇدانىڭ خەلقى
ئارىسىدا تۇرماقتا .مۇقەددەس روھ مەڭگۈ بىزدىن ئايرىلماي ،بىزنىڭ ئارىمىزدا تۇرۇپ بىزگە تەسەللىي
بېرىدۇ ،بىزگە تەلىم بېرىدۇ.
خۇدا تاللىغان خەلق نېمىدېگەن بەختلىك ،ھە!
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سۇاليماننىڭ دۇئاسى
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ئەھدە ساندۇقى ئەڭ مۇقەددەس جايغا قويۇلغاندىن كېيىن ،بارلىق خەلقنىڭ پادىشاھنى كۆرەلىشى
ئۈچۈن ،سۇاليمان ئەڭ ئېگىز جايغا چىقىپ ئولتۇردى .ئۇ ئالدىدىكى بارلىق خەلققە يۈزلىنىپ تۇرۇپ
قوللىرىنى ئاسمانغا كۆتۈرۈپ ،پەرۋەردىگارنىڭ نامى بىلەن ئۇالرغا بەخت-سائادەت تىلىدى .ئاندىن
كېيىن ،ئۇ تىزلىنىپ ئولتۇردى ،بارلىق خەلقمۇ تىزالندى .سۇاليمان پادىشاھ دۇئاسىنى باشلىدى.
« ئاھ ،ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسى بولغان پەرۋەردىگار ،يەر-يۈزى ۋە ئەرشتە سېنىڭ تەڭدىشىڭ
يوقتۇر .سەن ئاتام داۋۇتقا بەرگەن ۋەدەڭدە تۇردۇڭ .سەن راستتىنال يەر-يۈزىدىكى ئىبادەتخانىنى ماكان
قىالمسەن؟ ما نا ،ئاسمانالر بىلەن ئاسمانالرنىڭ ئاسمىنى سېنىڭ ماكانىڭ بواللمىغان يەردە ،سەن ئىنسان
قولى بىلەن ياسالغان ئىبادەتخانىالردا تۇرمايسەن ،ئەمما سەن ئۆزۈڭنىڭ خەلقىڭ بىلەن بىللە
ئىكەنلىكىڭنى ئايان قىلدىڭ .سېنىڭ خەلقىڭ بۇ ئىبادەتخانىدا ساڭا دۇئا قىلغاندا ،سەندىن ئۆتۈنەي،
ئۇالرنىڭ دۇئاسىغا قۇالق سالغايسەن .ئۇالر سەندىن گۇناھلىرىنى تىلىگەندە ،سەندىن ئۆتۈنەي،
ئۇالرنىڭ خاتالىقلىرىنى كەچۈرۈم قىلغايسەن .ئاھ ،ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسى ،سەندىن ئۆتۈنەي،
ئۆزۈڭنىڭ بۇ بىر توپ خەلقنى ئۆز خەلقىڭ بولۇشقا تاللىغانلىقىڭنى ئۇنتۇپ قالمىغايسەن.
پەرۋەردىگار سۇاليماننىڭ دۇئاسىنى قوبۇل قىلدى .ئاسماندىن قۇربانلىقالرنىڭ ئۈستىگە ئوت
چۈشۈرۈپ ئۇالرنى كۆيدۈردى.
ئۇزۇن ئۆتمەي ،پەرۋەردىگار يەنە بىر قېتىم سۇاليماننىڭ چۈشىدە كۆرۈنۈپ ،ئۇنىڭ دۇئاسىنى قوبۇل
قىلغانلىقىنى ئېيتتى .سۇاليمان ئاۋۋالقىدەكال پەرۋەردىگارنىڭ قانۇنلىرى ۋە ئەمىرلىرىگە بويسۇندى.
ئەگەر ئۇ ئۇنداق قىلمىسا ،پەرۋەردىگار چوقۇم ئۇنى جازااليدۇ ،ئۇ گۈزەل ئىبادەتخانىمۇ ۋەيران قىلىنىپ،
ئىسرائىلالرمۇ دۆلىتىدىن قوغالپ چىقىرىلىدۇ.

498

مۇقەددەس كىتابتىن ھېكايە

سۇاليماننىڭ گۇناھى
«پادىشاھالر - 1كىتاب»52- 1 :11

ئەگەر سۇاليمان پەقە ت پەرۋەردىگارغىال بويسۇنغان بولسا بەك ياخشى بوالتتى!
چاتاق بولغىنى ،ئۇنىڭ سەلتەنىتى ئەڭ يۇقىرى نۇقتىغا چىققاندا ،ئۇ پەرۋەردىگاردىن يىراقلىشىشقا
باشلىدى .ئۇ باشقا دۆلەتنىڭ پادىشاھلىرىغا ئوخشاش نۇرغۇنلىغان ئايالالرنى ئەمرىگە ئالدى .بۇ
خۇدانىڭ مۇقەددەس سۆزلىرىگە زىتتۇر .ئەڭ يامان بولغىنى ،ئۇ نۇرغۇنلىغان يەھۇدىي ئەمەس قىزالرنى
خوتۇنلۇققا ئالدى ،بۇ بولسا پەرۋەردىگار ئۆز خەلقىنى قىلماسلىققا قاتتىق ئاگاھالندۇرغان ئىشالرنىڭ
بىرى ئىدى .ئۇ يەھۇدىي ئەمەس ئايالالر ئۆزلىرىنىڭ بۇتلىرىنى يېرۇسالېمغا ئېلىپ كەلدى .سۇاليمان
ئۇالرنىڭ بۇنداق قىلىشىنى توسمىدى .ئۇ يەھۇدىي ئەمەس ئايالالر ئۆزلىرىنىڭ بۇتلىرىغا خىزمەت
قىلىشىغا قوالي بولۇش ئۈچۈن ،سۇاليماندىن ئاشۇ بۇتالر ئۈچۈن قۇربانلىق سۇپىسى ياساپ بېرىشنى
تەلەپ قىلدى .سۇاليمان ئۇالرنىڭ تەلىپىنى رەت قىلمىدى .ھازىر ،مۇقەددەس شەھەردە يەنى خۇدانىڭ
شەھىرىدە نۇرغۇنلىغان يەھۇدىي ئەمەسلەرنىڭ قۇربانلىق سۇپىلىرى پەيدا بولدى!
ئاھ ،بۇ نېمىدېگەن قورقۇنچلۇق-ھە!
سۇاليماننىڭ كۆڭلى خۇدادىن يىراقالشتى ،ئۇ بۇ بۇتالرغا قۇربانلىق سۇندى ،بۇنىڭ بىلەن ئۇ
رەزىللىكتە چېكىگە يەتتى.
نېمە ئىشالر يۈز بېرىۋاتىدۇ؟ سۇاليمان پادىشاھ ئىلگىرى چوڭ بەخت-سائادەتكە ئېرىشكەن،
پەرۋەردىگار ئىلگىرى بۇ پادىشاھنىڭ چۈشىدە ئىككى قېتىم ئۇنىڭغا سۆز قىلغان ،ئىلگىرى خۇدا بىلەن
شۇنچە يېقىن بولغان پادىشاھ ،قانداقسىگە خۇدادىن بۇنچە يىراقلىشىپ كەتكەندۇ؟
ئىخالسمەن ئىسرائىلالر چوقۇم ئۆزلىرىنىڭ پادىشاھىنىڭ گۇناھىدىن ئىنتايىن ئازابالندى .ئۇالر
ئىلگىرى دانىشمەن ھەم ئىخالسمەن بولغان بىر پادىشاھىنىڭ بولغانلىقىدىن پەخىرلەنگەن .ھازىر ئۇ
گۇناھنىڭ ئەڭ چوڭ پاتقاقلىرىغا پېتىپ قالدى .شۇنداق ،ئۇالر سۇاليماننىڭ گۇناھكار ئىكەنلىكىنى
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بىلىدۇ ،ئۇنىڭدا ئۆز خەلقىنى تۇتقۇزغىدەك ئىقتىدار يوق ،سۇاليمانمۇ ئوخشاشال قۇتقۇزغۇچى رەبنىڭ
قۇتقۇزۇشىغا موھتاج .قۇتقۇزغۇچى رەب ئۇالرنىڭ بىردىنبىر ئۈمىدىگە ئايالندى ،ئۇالر پادىشاھىنىڭ
گۇناھىدىن قانچە ئازابالنغانسېرى ،بۇ قۇتقۇزغۇچى رەبنىڭ كېلىشىگە شۇنچە تەشنا بولدى.

سۇاليماننىڭ جازاغا تارتىلىشى
«پادىشاھالر - 1كىتاب» 52- 11 :11

ئازراقمۇ ئەجەبلىنەرلىك ئەمەس ،پەرۋەردىگار سۇاليمانغا غەزەپلەندى ،ئەمدى ئۇنىڭغا كېلىدىغىنى
جازا خەۋىرى .پەرۋەردىگار ئۇنىڭغا:
 سېنىڭ پوزىتسىيەڭ مۇشۇنداق بولغىنى ئۈچۈن ،ھەمدە مېنىڭ مۇقەددەس ئەھدەم ۋە قانۇنلىرىمغائەمەل قىلمىغانلىقىڭ ئۈچۈن ،مەن سېنىڭ پادىشاھلىقىڭنى سېنىڭ قولۇڭدىن تارتىۋېلىپ ،سېنىڭ بىر
خىزمەتكارىڭغا تەقدىم قىلىمەن - ،دېدى.
بۇ سۇاليمان ئېرىشىشكە تېگىشلىك جازا ،ئەسلىدە جازا تېخىمۇ ئېغىرراق بولۇشى كېرەك ئىدى .خۇدا
سائولغا مۇئامىلە قىلغاندەك ،پۈتۈن دۆلەتنى ئۇنىڭدىن تارتىۋېلىپ ،باشقا بىرسىگە بەرسە بوالتتى .ئەمما
پەرۋەردىگار ئىلگىرى داۋۇت بىلەن ئەھدە تۈزۈپ ،ئۇنىڭ بىر ئەۋالدىنىڭ مەڭگۈ پادىشاھلىق تەختىدە
ئولتۇرۇدىغانلىقى توغرىسىدا ئۇنىڭغا ۋەدە قىلغانىدى .پەرۋەردىگار داۋۇت بىلەن تۈزگەن ئەھدىسىنى
ئۇنتۇمىدى ،گەرچە بىز ساداقەتسىز بولساقمۇ ،ئەمما پەرۋەردىگار يەنىال ئىشەنچلىكتۇر .داۋۇتنىڭ بىر
ئەۋالدى چوقۇم مەڭگۈلۈك تەختتە ئولتۇرىدۇ.
پەرۋەردىگار داۋۇت بىلەن تۈزگەن ئەھدە سەۋەبىدىن ،سۇاليمانغا ئىسرائىلنىڭ ھەممە قەبىلىلىرىنى
ئۇنىڭ قولىدىن تارتىۋالماي ،بىر قەبىلىنى ئۇن ىڭ ئائىلىسىگە سادىق بولۇشقا تاللىغانلىقىنى ئېيتتى.
پەرۋەردىگار يەنە بۇ جازانىڭ سۇاليمان بۇ دۇنيادىكى ۋاقتىدا كەلمەيدىغانلىقىغا ۋەدە قىلدى .گەرچە
سۇاليمان ئىنتايىن ئېغىر گۇناھ سادىر قىلغان بولسىمۇ ،پەرۋەردىگار يەنىال ئۇنىڭغا شاپائەت قىلدى.

500

مۇقەددەس كىتابتىن ھېكايە
ئەمما ،باشقا جازاالر سۇاليمان يەنىال بۇ دۇنيادىكى ۋاقتىدا يۈز بەردى .جەنۇب ۋە شىمالدىكى
دۈشمەنلەر قوزغىلىپ ،ئۇنىڭغا نۇرغۇنلىغان ئاۋارىچىلىقالرنى ئېلىپ كەلدى .سۇاليمان بۇ دۈشمەنلەر
بىلەن جەڭ قىلىشقا مەجبۇر بولدى .ئۇ ئەمدى «تىنچلىق شاھزادىسى» بولماي قالدى.
شۇنداق ،گۇناھ ھەمىشە تىنچلىقنى بۇزىدۇ.
كېيىن ،ئىسرائىلالرنىڭ ئىچىدە قااليمىقانچىلىق يۈز بەردى.

يەروبوئام
«پادىشاھالر - 1كىتاب» 23- 51 :11

سۇاليمان يېرۇسالېمنىڭ ئەتراپىغا ئاللىقاچان تام-سېپىلالرنى ياساتقۇزدى .سېپىل ياساشقا
قاتناشقانالرنىڭ ئىچىدە بىر ياش بولۇپ ،ئىسمى يەروبوئام ئىدى.
سۇاليمان يەروبوئامنىڭ قەيسەر ،قابىلىيەتلىك ،تىرىشچان ئىكەنلىكىنى كۆرۈپ ،ئۇنىڭغا ئىنتايىن
يۇقىرى مەرتىۋە ئاتا قىلدى.
بىر كۈنى ،يەروبوئام يېرۇسالېمدىن چىقىۋاتقاندا ،يولدا پەيغەمبەر ئاخىيا بىلەن ئۇچرىشىپ قالدى.
يەروبوئام ئۇنىڭ يېڭى بىر توننى كىيىۋالغانلىقىغا دىققەت قىلدى .ئۇالر يېقىنالشقاندا ،ئاخىيا پەيغەمبەر
يەروبوئامنىڭ ئالدىنى توسىدى ،ئاندىن ئۆزىنىڭ يېڭى تونىنى سېلىپ ،ئۇنى ئون ئىككى پارچە قىلدى.
ئاخىيا پەيغەمبەر ئۇنىڭ ئون پارچىسىنى يەروبوئامغا بەردى ،يەروبوئام ھەيرانلىقتىن قاراپال قالدى.
بۇالرنىڭ ھە ممىسى زادى نېمىدىن دېرەك بېرىدۇ؟ ئۇ پەيغەمبەرنىڭ سۆزىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ،تېخىمۇ
ھەيران قالدى ،چۈنكى پەيغەمبەر ئۇنىڭغا مۇنداق دېدى:
 ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسى پەرۋەردىگار مۇنداق دەيدۇ :مەن پادىشاھلىقنى سۇاليماننىڭ قولىدىنتارتىۋېلىپ ،ئون قەبىلىنى ساڭا تەقدىم قىلىمەن .ئەمما مەن خىزمەتكارىم داۋۇت ۋە مەن تاللىغان تۇرالغۇ
يېرۇسالېم شەھىرىنىڭ سەۋەبىدىن ،سۇاليمانغا يەنە بىر قەبىلىنى قالدۇرىمەن .ئەگەر سەن داۋۇتقا
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ئوخشاش ،مېنىڭ ئەمىرلىرىمگە ئەمەل قىلىپ مېنىڭ يوللىرىمدا چىڭ تۇرساڭ ،داۋۇتنىڭ جەمەئەتىنى
مۇستەھكەم قىلغا نغا ئوخشاش ،مەن سېنىڭ جەمەئەتىڭنى مۇستەھكەم قىلىمەن ھەم ئىسرائىلنى ساڭا
تەقدىم قىلىمەن .داۋۇتنىڭ جەمەئەتىنى ئار-نومۇستا قالدۇرىمەن ،ئەمما مەڭگۈلۈك ئەمەس تاكى ئۇالر
گۇناھىنى تونۇغىچە ،چۈنكى كەلگۈسىدىكى بىر كۈنى ،داۋۇتنىڭ ئەۋالدىدىن ئۇلۇغ بىرى دۇنياغا
كېلىدۇ ،ئۇ شۇ چاغدا ئۆزىنىڭ بارلىق شان-شەرىپىنى نامايان قىلىدۇ.
داۋۇتنىڭ ئائىلىسى ئار-نومۇسقا قالىدۇ ،بۇ خەۋەر بەك قورقۇنچلۇق! بۇ خەۋەرنى ئاڭلىغان ھەر بىر
ئىخالسمەن ئىسرائىل چوقۇم ئىنتايىن ئازابلىنىدۇ.
ئەمما يەروبوئام ئازراقمۇ ئازابالنمىدى .ئۇ ئۆزىنىڭ كەلگۈسىدە پادىشاھ بولىدىغانلىقىنى ،ھەمدە ئون
قەبىلىنى ئىدارە قىلىدىغانلىقىنى يەنى دۆلەتنىڭ چوڭ بىر قىسمى ئۆزىنىڭ بولىدىغانلىقىدىن ئىنتايىن
خۇشال بولدى .سۇاليماننىڭ جەمەئەتىگە دۆلەتنىڭ كىچىككىنە بىر قىسمى تەۋە بولىدۇ .يەروبوئامنىڭ
داۋۇتنىڭ جەمەئەتىگە پەرۋا قىلىشى نە ھاجەت؟ ئۇ ئىلگىرى داۋۇتنى ياخشى كۆرۈپ باقمىغان ھەم
پەرۋەردىگارنىڭ داۋۇت بىلەن تۈزگەن ئەھدىسىگە پەرۋامۇ قىلمىغان.
پەيغەمبەر بۇ قورقۇنچلۇق خەۋەرنى ئېيتقان ۋاقتىدا ،ئۇ ئازراقمۇ ئارامسىزلىق ھېس قىلمىدى ھەم
خۇداغا دۇئا قىلىپ كەچۈرۈم قىلىشنىمۇ تىلىمىدى .ئۇ پەقەت ئۆزىنىال ئويلىدى ،پۈتۈن قەلبى بىلەن
تېزراق پادىشاھ بولۇشنىال ئويلىدى.
داۋۇت ئىلگىرى بۇنداق قىلمىغان .داۋۇتمۇ ئوخشاشال پەيغەمبەر ئارقىلىق ئۆزىنىڭ كەلگۈسىدە
پادىشاھ بولىدىغانلىقىنى بىلگەن ،ئەمما ئۇ خۇدانىڭ ۋاقىت-سائىتىنى سەۋر-تاقەت بىلەن ساقلىغان.
ئەمما يەروبوئام سەۋر-تاقەت بىلەن ساقلىمىدى ،چۈنكى ئۇ خۇداغا تايانمىدى .ئۇ ۋە ئۇنىڭ بىلەن بىرگە
ئىشلىگەنلەر بۇ ئىشنى سۆزلەشتى ھەم قەستەن بىر مەيدان قااليمىقانچىلىق پەيدا قىلدى.
ئەلۋەتتە ،سۇاليمانمۇ بۇ خەۋەرنى ئاڭلىدى ھەم لەشكەرلىرىگە يەروبوئامنى تۇتۇش ياكى بولمىسا
ئۆلتۈرۈش بۇيرۇقىنى چۈشۈردى .ئەمما يەروبوئام مىسىرغا قېچىپ بېرىپ ،ئۇ يەردە سۇاليمان ئۆلگۈچە
تۇردى.
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سۇاليمان ياشانغان ۋاقتىدا يەنە پەرۋەردىگارنىڭ يولىغا قايتتى .ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ كۈچ-قۇدرىتى
ۋە ئەقىل-پاراسىتىنى مەدھىيلەيدىغان نۇرغۇنلىغان نەزمىلەرنى ۋە پەندى-نەسىھەتلەرنى يېزىپ
قالدۇردى .سۇاليمان  22يىل پادىشاھلىق تەختىدە ئولتۇردى .ئۇنىڭ ئوغلى رەھوبوئام پادىشاھلىق
تەختىگە ئولتۇردى.

يەھوبوئام
«پادىشاھالر - 1كىتاب» 2- 1 :15

يەروبوئام سۇاليماننىڭ ئۆلگەنلىكىنى ئاڭالپ ،دەرھال مىسىردىن قايتىپ كەلدى .ھازىر ئۇنىڭ
پۇرسىتى يېتىپ كەلدى.
رەھوبوئامنىڭ ئەگەشكۈچىلىرى ،رەھوبوئامغا يېرۇسالېمغا بارماي ،باشقا يەردە تاج كىيگۈزۈپ
پادىشاھ تىكلەشنى قارار قىلدى ،شۇنىڭ بىلەن رەھوبوئام شەقەمگە باردى.
ر ەھوبوئام ۋە بارلىق كىشىلەر شەقەمگە يىغىلغاندىن كېيىن ،ئىسرائىلالر ئۆزلىرىنىڭ سۇاليمان
پادىشاھلىق قىلغان مەزگىلدە جاپا-مۇشەققەتلىك ئۆتكەنلىكى توغرىسىدا نارازىلىق بىلدۈردى .ئۇالر
سۇاليماننىڭ ئۆزلىرىدىن ئېغىر سېلىق يىغقانلىقى ،ئۇالرنى جاپالىق ئىشالرغا سالغانلىقى توغرىسىدا
نارازىلىق قىلدى .سۇاليمان ئۇالرغا ئىنتايىن ئېغىر يۈكلەرنى يۈكلىگەن ئىدى.
ئۇالر رەھوبوئامغا - :بىزنىڭ ئېغىر ئەمگەكلىرىمىزنى ۋە ئېغىر يۈكلىرىمىزنى يېنىكلىتىپ
بېرىشىڭىزنى ئۆتۈنىمىز ،ئاندىن سىزنىڭ خىزمىتىڭىزدە بولىمىز - ،دېيىشتى.
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ئىسرائىلنىڭ پارچىلىنىشى
«پادىشاھالر - 1كىتاب» 15:2 - 52

رەھوبوئام ئۇالرغا دەرھالال قارار چىقىرالمايدىغانلىقىنى ئېيتتى .ئۇ:
 ئۈچ كۈندىن كېيىن مەن سىلەرگە جاۋابىنى بېرىمەن -،دېدى.ئۇالر كەتكەندىن كېيىن ،رەھوبوئام ئىلگىرى دادىسىغا ياردەم قىلغان مەسلىھەتچىلەرنى جىددىي
چاقىرتىپ ،مەسلىھەت قىلىشتى.
بۇ مەسلىھەتچىلەر ھەم ئەقىل-پاراسەتلىك ھەم ئېھتىياتچان كىشىلەر ئىدى ،ئۇالر:
 ئۇالرنىڭ دېگىنى بويىچە قىلىڭ .ئەگەر سىز ئۇالرغا ساخاۋەتلىك بولسىڭىز ،ئۇالر چوقۇم سىزنىڭمەڭگۈلۈك خىزمەتكارىڭىز بولىدۇ -،دېيىشتى.
ئەمما رەھوبوئام ئۇالرنىڭ پىكرىنى ئاڭلىمىدى.
ئۇالرغا ساخاۋەتلىك بولۇش؟ ئۇالرغا ياخشى مۇئامىلە قىلىش؟ ئۇ ئاللىقاچان ئۇالرغا يېتەرلىك
ياخشىلىق قىلدى ،ئۇ ئۇالرنى ئۆز مەيلىگە قويۇۋەتسە بوالمدۇ؟ ياق ،بۇ ياشانغانالر ئىنتايىن ئاجىز ئىكەن.
ئۇ ياشالرنىڭمۇ پىكرىنى ئېلىپ بېقىشى كېرەك.
 سىلەر ماڭا بىر ئەقىل كۆرسىتىڭالر! ئۇ دوستلىرىدىن سورىدى. ياق ،ئۇالرغا يول قويساڭ بولما يدۇ ،سەن ئۇالرغا چوقۇم قاتتىق سۆزلەر بىلەن جاۋاب قايتۇرۇشۇڭكېرەك ،بۇ ئۇالرغا تاقابىل تۇرۇشتىكى بىردىنبىر ئامال ،سەن ئۇالرغا :ئاتام سىلەرگە ئېغىر يۈكلەرنى
يۈكلىگەن بولسا ،مەن سىلەرگە تېخىمۇ ئېغىر يۈكلەرنى يۈكلەيمەن ،دېگىن ،شۇنداق قىلساڭ ئۇالر
سەندىن قورقىدۇ ھەم ساڭا بويسۇنىدۇ -،دېيىشتى.
رەھوبوئام بۇ تەكلىپنى يامان ئەمەس دەپ قارىدى .ئۈچ كۈن توشتى ،يەروبوئام ۋە خەلق
رەھوبوئامنىڭ ئالدىغا كېلىشتى ،رەھوبوئام ئۇالرغا قاتتىق سۆزلەر بىلەن جاۋاب قايتۇردى.
ئۇ ھاكاۋۇرلۇق بىلەن:
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 ئاتام سىلەرگە ئېغىر يۈكلەرنى يۈكلىگەن بولسا ،مەن سىلەرگە تېخىمۇ ئېغىر يۈكلەرنىيۈكلەيمەن ،ئاتام سىلەرگە قامچىالر بىلەن تەنبىھ بەرگەن بولسا ،مەن سىلەرگە چايانلىق قامچىالر بىلەن
تەنبىھ بېرىمەن ،سىلەر تېخىمۇ ئازابلىنىسىلەر -،دېدى.
ئاھ ،ئەخمەق رەھوبوئام! ئۇ ھازىر خەلقنى ئۆزىنىڭ يېنىدىن ھەيدەۋاتقانلىقىنى بىلەلمىدى ھەم
خۇدانىڭ ئۇنىڭ ئاتىسىنىڭ گۇناھى سەۋەبىدىن ئۆزىنى جازاالۋاتقانلىقىنى ھېس قىلىپ يېتەلمىدى.
ئەگەر ئۇ ھېس قىلىپ يېتەلىگەن بولسا ،پەرۋەردىگارنىڭ كەچۈرۈمىنى ۋە كۆرسەتمىسىنى تىلىگەن
بوالتتى .ئۇنداق بولغاندا ،ئۇ خەلقنىڭ ئۆزىگە بولغان ھۆرمىتىنى ساقالپ قالغان ۋە خۇدانىڭ
كۆڭلىدىكىدەك پادىشاھ بولۇپ چىققان بوالتتى .ئەمما ،ھازىر ناھايىتى ئېنىقكى ،ئۇ پەرۋەردىگارغا
خىزمەت قىلىشنى ئويالشمىدى ،پەقەتال ئۆزى ئۈچۈن ئويالشتى.
خەلق رەھوبوئامنىڭ ئاچچىق سۆزلىرىنى ئاڭالپ ،ئىنتايىن ئاچچىقالندى .ئۇالر غەزەپ بىلەن:
 بىز ئۇنى ئۆزىمىزگە پادىشاھ قىلمايمىز .بىزنىڭ داۋۇت بىلەن نېمە ئاالقىمىز بار؟ بىز يىشاينىڭئوغلىنىڭ يېنىدا نېمىگە ئېرىشىپتۇق؟ يۈرۈڭالر ،بىز ھەممىمىز ئۆيگە قايتايلى! ئى داۋۇتنىڭ جەمەئەتى،
سەن ئۈزەڭگە ئۆزۈڭ ئىگە بول! -دېيىشتى.
خەلق يۇقىرى ئاۋازدا توۋلىشىپ ،ئايرىلىشتى.
رەھوبوئام ۋەزىيەتنى كونترول قىلىشقا ئۇرۇنۇپ باقتى .ئۇ باج-ئالۋان يىغقۇچى ئادورامنى خەلقنىڭ
ئارىسىغا ئەۋەتتى ،ئەمما خەلق ئۇنى چالما-كېسەك قىلىپ ئۆلتۈردى .رەھوبوئام ئۆزىنىڭ داۋاملىق
شەقەمدە تۇرسا خەتەرلىك ئىكەنلىكىنى ھېس قىلىپ ،ئۆزىنىڭ جەڭ ھارۋىسىنى چاقىرتىپ كېلىپ،
يېرۇسالېمغا قېچىپ كەتتى.
ئىسرائىلالر داۋاملىق ئۇالرنىڭ ئاسىي يوللىرىدا ماڭدى .ئۇالر يىغىن ئېچىپ ،يەروبوئامنى پادىشاھ
قىلىپ تىكلىدى.
يېرۇسالېمدا رەھوبوئام دەرھال قوشۇن تەشكىللىدى ،ئۇ قالغان زېمىننى قولدىن كەتكۈزۈپ
قويۇشنى خالىمىدى .ئۇ ئۆزىنىڭ بىر يۈز سەكسەن مىڭ كىشىلىك قوشۇنىنى باشالپ ،يەروبوئام ۋە ئون
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قەبىلىنى مەغلۇپ قىلماقچى بولدى.
دەل مۇشۇ ۋاقىتتا ،پەيغەمبەر شېمايا رەھوبوئامنىڭ يېنىغا كېلىپ ،ئۇنىڭغا:
 پەرۋەردىگار مۇنداق دەيدۇ :سىلەر قېرىنداشلىرىڭالر ئىسرائىلالر بىلەن جەڭ قىلماڭالر ،ھەربىرىڭالر ئۆز ئۆيلۈرىڭالرغا قايتىپ كېتىڭالر! چۈنكى بۇ ئىش مەندىندۇر ،دەپ ئېيتتى -،دېدى.
شۇنداق ،ئىسرائىلالر ئارىسىدا قااليمىقانچىلىق بولۇشقا باشلىدى ،ئەمما پەرۋەردىگار داۋۇتنىڭ
جەمەئەتىنى جازاالش ئۈچۈن ،بۇنداق بولۇشقا يول قويغان.
رەھوبوئام ۋە ئۇنىڭغا سادىق بولغان ھېلىقى قەبىلە ،پەرۋەردىگارنىڭ سۆزىنى ئاڭالشقا مەجبۇر
بولۇپ ،ئۆيلىرىگە قايتىپ كەتتى.

مەبۇدقا چوقۇنۇش
«پادىشاھالر - 1كىتاب» 33- 52 :15

ھازىر ئىككى دۆلەت بار بولدى ،يەنى ئون قەبىلە يەروبوئامنى پادىشاھ قىلىپ تىكلىدى ،يەھۇدا
قەبىلىسى بولسا رەھوبوئامنى پادىشاھ قىلىپ تىكلىدى.
ئەگەر بۇ ئىككى دۆلەتنىڭ پادىشاھلىرى ۋە پۇقرالىرى خۇدادىن ئەيمەنگەن ،خۇدانىڭ سۆزىنى
ئاڭلىغان بولسا ،ئۇالر چوقۇم ناھايىتى گۈللەنگەن ،تۇرمۇشى ناھايىتى بەختلىك بولغان بوالتتى.
ئىلگىرى پەرۋەردىگار ،ئەگەر يەروبوئام ۋە ئۇنىڭ ئەۋالدلىرى ئۆزىگە خىزمەت قىلسا ،ئۇنىڭ ۋە
ئەۋالدلىرىنىڭ پادىشاھلىق ئورنىنى ساقالپ قالىدىغانلىقىنى ۋەدە قىلغان ئىدى ،ئەمما يەروبوئام بۇ
ۋەدىگە ھەقىقىي ئىشەنمىدى .ئۇ:
 ئەگەر مېنىڭ خەلقىم يېرۇسالېمغا پەرۋەردىگارغا ئىبادەت قىلىش ئۈچۈن بېرىپ ،گۈزەلئىبادەتخانا ۋە ھەشەم ەتلىك خان ئوردىسى ۋە ئۇنىڭدىكى بارلىق نەرسىلەر ،ئۇالرغا داۋۇت ۋە
سۇاليماننىڭ نەرسىلىرىنى ئەسلىتىدۇ ،شۇنىڭ بىلەن ئۇالر پۇشايمان قىلىپ قااليمىقانچىلىق چىقىرىدۇ.
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ئۇالر مېنى ئۆلتۈرۈپ ،ئاندىن داۋۇتنىڭ ئەۋالدلىرىنىڭ قېشىغا كېتىدۇ .مەن چوقۇم خەلقنىڭ يېرۇسالېمغا
بارماسلىقىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىشىم كېرەك .مەن ئۆزۈمنىڭ زېمىنىدا پەرۋەردىگارغا ئىبادەت
قىلىمەن -،دەپ ئويلىدى.
خۇدا ئىلگىرى ،ئۆزىنىڭ پەقەت يېرۇسالېمدىال ئىبادەتنى قوبۇل قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان ،ئەمما
يەروبوئام خۇدانىڭ بۇ سۆزىنى پەقەتال قەلبىدە ساقلىمىدى.
يەروبوئام مەسلىھەتچىلىرى بىلەن پىالن تۈزۈۋالغاندىن كېيىن ،ئىككى ئالتۇن موزاي ياسىدى .ئۇ
بىرىنى دۆلىتىنىڭ شىمالىي تەرىپىدىكى دانغا ،يەنە بىرىنى دۆلىتىنىڭ جەنۇبىي قىسمىدىكى
بەيت-ئەلگە قويدى.
ئۇ ھازىر خۇدانىڭ «مەبۇد ياسىما» دېگەن ئەمرىگە خىالپلىق قىلدى ،ئەمما ئۇ بۇنىڭغا پەرۋامۇ
قىلمىدى .ئەمەلىيەتتە ،ئۇ ئۆزىنى ناھايىتى ئىخالسمەن دەپ قارىدى .ئەجەبا ،ئىلگىرى خۇدا
بەيت-ئەلدە داۋۇتقا كۆرۈنمىگەنمۇ؟ ئۇ باشقا تېخىمۇ ياخشى بولغان ئىبادەت قىلىدىغان جاينى
تاپالمىدى .كېيىن ،ئۇ ئۆزى شەخسىي بىر كۈننى بېكىتىپ ،خەلقنى شۇ كۈندە ئالتۇن موزايغا قۇربانلىق
قىلىشقا بۇيرۇدى .يەھۇدىيەنىڭ ھېيتى بولسا يىلنىڭ يەتتىنچى ئېيىدا ئۆتكۈزۈلەتتى ،ئۇالر يىلنىڭ
سەككىزىنچى ئېيىنى ئۆزلىرىنىڭ ھېيتىنى تەبرىكلەش كۈنى قىلدى .يەروبوئام يەنە روھانىيالرنى
ۋەزىپىگە قويدى ،روھانىيالرنىڭ لىۋىيلىقالرنىڭ ئەۋالدى بولۇش-بولماسلىقى بىلەن كارى بولماي ،ئۆز
مەيلىچە بېكىتتى ،ئۇ بۇالرنى مۇھىم ئەمەس دەپ قارىدى؛ كىم روھانىي بولۇشنى خالىسا شۇ روھانىي
بولدى؛ ئەمەلىيەتتە ،يەروبوئام ئۆزى باش روھانىي بولدى.
ئىشالر مۇشۇ تەرىقىدە قەدەممۇ-قەدەم تەرەققىي قىلدى .ھېيت بولغان شۇ كۈنى ،ئۇ ئۆزى قۇربانلىق
سۇپىسىغا چىقىپ ،خۇشبۇي چىقىرىپ قۇربانلىقالرنى سۇندى .ئۇ يۇقىرى ئاۋازدا خەلققە« :ئەي
ئىسرائىلالر ،بۇ سىلەرنى مىسىردىن ئېلىپ چىققان خۇدايىڭالر - »،دېدى.
ئۇنىڭ گۇناھى نەقەدەر ئېغىر-ھە!
پەرۋەردىگار بىزنىڭ ئۆزىنىڭ سۆزى ،ئۆزىنىڭ بەلگىلەپ بەرگەن ئۇسۇلى بويىچە ،ئۆزىگە ئىبادەت
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قىلىشىمىزنى تەلەپ قىلىدۇ ،ھەرگىزمۇ ،بىز قانداق قىلىشنى ئويلىساق شۇنداق قىلىشنى ياقتۇرمايدۇ.
يەروبوئام يەنە قانداقسىگە پەرۋەردىگارنىڭ بەخت ئاتا قىلىشىغا ئۈمىد باغلىسۇن؟ ئۇ خۇدا
تەرىپىدىن بەخت-سائادەتكە ئېرىشەلمەيدۇ ،پەقەتال ئېرىشىدىغىنى جازادۇر.

خۇدانىڭ يەروبوئامنى ئاگاھالندۇرۇشى
«پادىشاھالر - 1كىتاب» 12- 1 :13

يەروبوئام قۇربانلىق سۇپىسىدا خۇشبۇي چىقارماقچى بولۇپ تۇرغاندا ،تۇيۇقسىز بىر ئادەم كەلدى.
ئۇ خۇددى پادىشاھنى كۆرمىگەندەك ،پەقەتال قۇربانلىق سۇپىسىغا قاراپ ،قۇربانلىق سۇپىسىغا سۆز
قىلدى.
 ئى قۇربانگاھ! ،ئى قۇربانگاھ! -ئۇ يۇقىرى ئاۋازدا سۆز قىلدى  -پەرۋەردىگار مۇنداق دەيدۇ؛داۋۇتنىڭ جەمەئەتىدە يوشىيا ئىسىملىك بىرى تۇغۇلىدۇ ،ئۇ بولسا سېنىڭ ئۈستۈڭدە خۇشبۇي يېقىپ،
قۇربانلىق سۇپىسىدىكى روھانىيالرنى سويۇپ قۇربانلىق قىلىدۇ ،شۇنداقال سېنىڭ ئۈستۈڭدە ئادەم
سۆڭەكلىرى كۆيدۈرۈلىدۇ.
يەروبوئام ھەيرانلىقتىن بىر ئېغىزمۇ سۆز قىاللمىدى .خەلقمۇ بۇ غەلىتە ئادەمگە قارىغىنىچە ،ئۇنىڭ
ئاگاھالندۇرۇشلىرىنى ئاڭلىدى .ئۇ كىم؟ نەدىن كەلگەندۇ؟
كېيىن ،ئۇ غەلىتە ئادەم ئەتراپىدىكى خەلققە قاراپ ،يۇقىرى ئاۋازدا:
 مەن سىلەرگە بېشارەتلىك ئاالمەت ئارقىلىق ،سۆزۈمنىڭ توغرىلىقىنى ئىسپاتاليمەن .بۇ قۇربانگاھيېرىلىپ ،ئۈستىدىكى كۈللەر تۆكۈلۈپ كېتىدۇ -،دېدى.
يەروبوئام ئىنتايىن ئاچچىقالندى.
ئاچچىقتىن ئۇنىڭ پۈتۈن بەدىنى تىترەپ كەتتى ،ئۇ قولىنى سوزۇپ تۇرۇپ ،ياش پەيغەمبەرنى
كۆرسىتىپ تۇرۇپ:
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ئۇنى تۇتۇڭالر - ،دەپ ۋارقىرىدى .يەروبوئام بۇ ياشنىڭ سۆزىنى قوبۇل قىاللمىدى .ئەمما ،ئۇ
سۆزلەۋاتقان ۋاقىتتا قۇربانلىق سۇپىسى يېرىلىپ ،ئۈستىدىكى كۈللەر يەرگە تۆكۈلۈپ كەتتى.
يەروبوئام ھەيرانلىقتىن تاڭ قېتىپ تۇرۇپال قالدى .ئۇ ئۆزىنىڭ سوزۇلغان قولىنى يىغىۋالماقچى
بولدى ،ئەمما قانچە تىرىشسىمۇ قولىنى يىغالمىدى .ئۇنىڭ قولى سوزۇلغان پېتى قۇرۇپ قېتىپ قالدى.
يەروبوئام پەرۋەردىگارنىڭ ئۆزى بىلەن قارشىۋاتقانلىقىنى ھېس قىلىپ يېتەلىگەنمىدۇ؟ ئۇ ھازىر توۋا
قىلىپ ،خۇدا كۆرسەتكەن ئۇسۇل بويىچە ئۇنىڭغا ئىبادەت قىالرمۇ؟
ئۆزىنىڭ قېتىپ قالغان قاتتىق قولىنى كۆرۈپ ،يەروبوئام ئىنتايىن قورقتى .ئۇنىڭ چىرايى تاتىرىپ،
پېشانىسىدىن سوغۇق تەر چىقىپ كەتتى.
يەروبوئام ئۆزى دۇئا قىلىشقا پېتىنالمىدى ،ئەمما ئۇ پەرۋەردىگار چوقۇم پەيغەمبەرنىڭ دۇئاسىنى
ئاڭاليدۇ ،دەپ قارىدى .ئۇ پەيغەمبەردىن ئۆتۈندى:
 مېنىڭ قولۇمنىڭ ئەسلىگە كېلىشى ئۈچۈن دۇئا قىلىپ قويسىڭىز.پەيغەمبەر يۈكۈنۈپ ئولتۇرۇپ ،پادىشاھنىڭ قولىنىڭ ئەسلىگە كېلىشى ئۈچۈن ،چىن قەلبىدىن
خۇداغا دۇئا قىلدى .پەرۋەردىگار مېھىر-شەپقەتلىك ۋە رەھىمدىل بولغان خۇدادۇر ،ئۇ پەيغەمبەرنىڭ
د ۇئاسىنى ئىجابەت قىلدى ،ئۇنىڭ توۋا قىلىشى ئۈچۈن ،يەروبوئامنىڭ قولى ئەسلىگە كەلدى.
يەروبوئامنىڭ قولى ھەرىكەتكە كەلگەندىن كېيىن ،ئۇ ئېغىر بىر ئۇھ تارتتى .ئۆزىنىڭ
مىننەتدارلىقىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن ،ئۇ پەيغەمبەرنى ئۆزى بىلەن بىللە تاماق يېيىشكە تەكلىپ قىلدى.
ئۇ يەنە بۇ پەيغەمبەرگە ئىنئام بەرمەكچى بولدى.
ئەمما پەيغەمبەر ئۇنىڭ تەكلىپىنى رەت قىلدى ،ئۇ يەروبوئام بىلەن بىرگە تاماق يېسە بولمايدۇ .ئۇ
يەھۇدىيەدىن كەلگەن ،يەنە يەھۇدىيەگە قايتىشى كېرەك .ئۇ:
 سەن ماڭا پادىشاھلىقىڭنىڭ يېرىمىنى بەرگەن تەقدىردىمۇ ،مەن بارمايمەن .پەرۋەردىگار مېنىڭبۇ جايدا غىزالىنىشىمغا ۋە بىر نەرسە ئىچىشىمگە رۇخسەت قىلمىغان .مەن ھەتتا كەلگەن يولۇم بىلەن
قايتساممۇ بولمايدۇ .پەرۋەردىگار مېنىڭ بۇ ئىخالسمەن بولمىغان جاي بىلەن ھەر قانداق بىر باغلىنىشتا
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بولۇپ قېلىشىمغا يول قويمايدۇ - ،دېدى.
ئاندىن كېيىن ،ئۇ كۆپچىلىكنىڭ نەزىرى ئاستىدا ،ئۇ يەردىن ئايرىلدى.
بۇ ئىشالرنىڭ ھەممىسى نېمىدېگەن ئاجايىپ-ھە! پەرۋەردىگار بۇ ئون قەبىلىنىڭ چۈشكۈنلىشىپ
كېتىشىگە يول قويمىغان ،ئۇ پادىشاھ ۋە خەلقنى ئاگاھالندۇرۇپ ،ئۇالرنى توۋا قىلىشقا چاقىرغان.

خۇداغا بويسۇنمىغان پەيغەمبەر
«پادىشاھالر - 1كىتاب» 35- 11 :13

خەلق ئۆيلىرىگە قايتقاندىن كېيىن ،كۆرگەن بارلىق ئىشالرنى ئېسىدىن چىقىرالمىدى ،ئەينى ۋاقىتتا
يۈز بەرگەن ئىشالرنى شۇ ۋاقىتتا بولمىغان كىشىلەرگە ئېيتىپ بەردى.
بەيت-ئەلدە بىر ياشانغان پەيغەمبەر بولۇپ ،ئۇ كۈنى ئۇ قۇربانلىق قىلىنغان جايغا بارمىغان ئىدى،
ئۇ ئۆزىنىڭ ئۇ يەرگە بارسا بولمايدىغانلىقىنى بىلەتتى .ئەمما ،ئۇ پادىشاھنىڭ ئۇنداق قىلىشىنى
توسۇمىغان  ،ھەتتا پادىشاھقا بىر ئېغىزمۇ ئاگاھالندۇرۇش سۆزى قىلمىغان .ئۇ توخۇ يۈرەك ئادەم بولۇپ،
بۇ گۇناھ ئىشنىڭ يۈز بېرىشىگە قاراپ تۇرغان .ھازىر ،ئۇ ھەيرانلىق بىلەن ئوغۇللىرىنىڭ ئۇ مۆجىزىلىك
پەيغەمبەر توغرۇلۇق ئېيتقان ئىشلىرىنى ئاڭلىدى .ئۇ ئۆزىدىن نومۇس قىلدى .ئۇ بۇ ياش پەيغەمبەرنىڭ
جاسارىتىگە قايىل بولدى .ئۇ ،بۇ ياش پەيغەمبەر بىلەن كۆرۈشۈشنى ۋە ئۇنىڭ بىلەن پاراڭلىشىشنى
ئويلىدى.
شۇنىڭ بىلەن ياشانغان پەيغەمبەر ئوغۇللىرىغا:
 ماڭا ئېشەكنى توقۇپ بېرىڭالر -،دېدى.ئۇ چوقۇم ئۇ پەيغەمبەر بىلەن كۆرۈشۈپ ،ئۇنى باشالپ كەلمەكچى بولدى .ئۇ ياش پەيغەمبەر
ئەلۋەتتە پادىشاھ بىلەن بىرگە غىزاالنمايدۇ ،ئەمما ئۇ چوقۇم ئۆزى بىلەن بىرگە غىزالىنىدۇ ،چۈنكى ،ئۇ
ئۆزىمۇ بىر پەيغەمبەر.
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ئۇ ناتونۇش بىر ئادەمنىڭ يول بويىدىكى دۇب دەرىخىنىڭ ئاستىدا ئارام ئېلىۋاتقانلىقىنى كۆردى .ئۇ
ئۇنىڭدىن:
 سىز يەھۇدىيەدىن كەلگەن پەيغەمبەر بوالمسىز ؟  -دەپ سورىدى. شۇنداق. مەن بىلەن مېنىڭ ئۆيۈمگە بېرىپ غىزالىنىڭ - ،ياشانغان پەيغەمبەر سىپايىلىك بىلەن ئۇنىتەكلىپ قىلدى.
 پەرۋەردىگار مېنىڭ بۇنداق قىلىشىمغا يول قويمايدۇ ،چۈنكى ئۇ ،بۇ جاي بىلەن ھەر قانداق بىرمۇناسىۋەتتە بولۇشنى خالىمايدۇ -دەپ ياش پەيغەمبەر ھەتتا ئۇنىڭ ئۆيىگە بېرىشنىمۇ خالىمىدى،
ياشانغان پەيغەمبەر ئىنتايىن ئۈمىدسىزلەندى .تۇيۇقسىز ئۇ ،بۇ ياش پەيغەمبەرنى ئۆيىگە باشالپ
بېرىشنى قارار قىلدى .ئۇ بۇ ئارقىلىق ئۆزىنىڭ پەرۋەردىگار تەرىپىدىن ئۇنتۇلۇپ قالمىغانلىقىنى
ئىسپاتلىماقچى بولدى.
ياشانغان پەيغەمبەر:
 مەنمۇ بىر پەيغەمبەر .پەرىشتە پەرۋەردىگارنىڭ نامى بىلەن ماڭا شۇنداق دېدى :سەن ئۇنىئۆيۈڭگە باشالپ بېرىپ ،ئۇنىڭغا يەيدىغان ۋە ئىچىدىغان نەرسە بەرگىن – دېدى.
ئۇ ياش پەيغەمبەر ئىنتايىن ھەيران قالدى ھەم ئورنىدىن تۇرۇپ ماڭدى .ئۇ بولسا ياشانغان بىر
پەيغەمبەر ،ئۇنىڭ بىلەن قايتسا ناھايىتى ياخشى ،چۈنكى ئۇ ھەم چارچاپ ھەم ھېرىپ كەتكەن بولۇپ،
ئالدىدىكى مۇساپە تېخى ئۇزۇن ئىدى.
ھە ،ئۇ نېمە ئۈچۈن پەرۋەردىگارنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنمايدۇ؟ گەرچە ئۇ ياشانغان بىر پەيغەمبەر
بولسىمۇ ،ئۇنىڭ ھەممە سۆزلىرى راست بولۇشى ناتايىن .ئەمما ئۇ ياش پەيغەمبەر ئۇنىڭ سۆزلىرىگە
ئىشەندى ،يالغان ئېيتقان ياشانغان پەيغەمبەرنىڭ خۇشال بولغىنى بولسا ،ياش پەيغەمبەر راستتىنال
ئۇنىڭ بىلەن بىللە ماڭدى ھەم ئۇنىڭ ئۆيىدە يېدى ھەم ئىچتى.
ھازىر ياشانغان پەيغەمبەر قانائەت ھېس قىلدى ،ئۇ ئۆزىنىڭ نام-ئابرۇيىنى قوغداپ قالدى .ئەمما
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پەرۋەردىگار ئۆزىگە بويسۇنمىغان خىزمەتكارىغا غەزەپلەندى .ئۇالر ئۈستەلدە ئولتۇرۇپ غىزالىنىۋاتقاندا،
پەرۋەردىگارنىڭ سۆزى ياشانغان پەيغەمبەرگە كەلدى ،ئۇ ياش پەيغەمبەرگە خۇدادىن كەلگەن خەۋەرنى
يەتكۈزدى.
 پەرۋەردىگار مۇنداق دەيدۇ: ئۇ ياشقا ئېيتقىن ،ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ سۆزىگە خىالپلىق قىلدى .ئۇ ياقا-يۇرتتا ئۆلىدۇ ،ئۇنىڭجەسىتى ئۆز يۇرتىنىڭ تۇپرىقىغا كۆمۈلمەيدۇ .بۇ ئۇنىڭ ،مېنىڭ سۆزۈمگە ئەمەل قىلمىغانلىقىنىڭ
جازاسى.
ياشانغان پەيغەمبەر ئارقىلىق بۇ خەۋەرنى يەتكۈزۈش ،ھەقىقەتەن قورقۇنچلۇق بىر ئىش .ئۇ ياش
پەيغەمبەرنى بويسۇنماسلىق يولىغا ماڭدۇرۇش ،ئەجەبا ئۇ ياشانغان پەيغەمبەرنىڭ خاتالىقى ئەمەسمۇ؟
ئۇالر مەيۈسلەنگەن ھالدا بىر-بىرىگە قاراشتى ،ئەمما ئۇالر چوقۇم شۇنى بىلىشى كېرەككى ،پەرۋەردىگار
بويسۇنماسلىققا ھەرگىز سەۋر-تاقەت قىلمايدۇ.
يەھۇدىيەدىن كەلگەن پەيغەمبەر ئىنتايىن ئازابالنغان ھالدا ،ياشانغان پەيغەمبەر بىلەن خوشالشتى.
كېيىن قانداق ئىشالر يۈز بەردى؟
ئاڭالڭ! شىرنىڭ ھۇۋلىغان ئاۋازى! ياش پەيغەمبەرنىڭ قورالىمۇ يوق! ئۇنىڭدا شامشۇندا بولغاندەك
ئىشەنچمۇ يوق ،شامشۇن شىرغا يولۇققان ۋاقىتتا پەرۋەردىگارغا تايانغان .ئۇ جازانىڭ يېتىپ
كەلگەنلىكىنى ،ئۆزىنىڭ ئۆلىدىغانلىقىنى بىلدى .گەرچە جازاغا ئ ۇچرىغان بولسىمۇ ،پەقەت پەرۋەردىگار
ئۇنىڭ روھىنى قۇتقۇزسا بەك ياخشى بولىدۇ.
شىر ئۇنىڭغا بارغانسېرى يېقىنالپ كەلدى .ئېشەك توختىدى ،ئۇ قورقۇپ كەتتى ،ئەمما شىر ئۇنىڭغا
قاراپمۇ قويمىدى .شىر پەقەتال پەيغەمبەرگىال قارىدى .بۇ ۋاقىتتا شىرنىڭ تېخى قورسىقى ئاچمىغان
بولۇپ ،ئۇ پەقەتال پەرۋەردىگارنىڭ جازاسىنى يۈرگۈزگىلى كەلگەن ئىدى .شىر ئۇ ياشنى چىشلەپ
ئۆلتۈردى ۋە ئورنىدىن مىدىرلىمىدى .شىر قورقۇپ كەتكەن ئېشەككە تەگمىدى ،ئۇ پەقەتال ئېشەك ۋە
ئۆلگەن ياشنىڭ جەسىتى يېنىدا جىمجىت تۇردى.
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بۇ يەردىن ئۆتكەن كىشىلەر ،ئەقىل يەتمەيدىغان ئىشنى كۆردى :بىر شىر ،ئۆلگەن بىر جەسەت ۋە
بىر تىرىك بولغان ئېشەكنىڭ يېنىدا تۇرغان ،ئەمما ئۇالرنى پارچىلىۋەتمىگەن ھەم ئۇالرنى يېمىگەن.
ئۇالر بۇ ئىشالرنى شەھەرنىڭ ھەممە جايلىرىدا سۆزلەشتى.
 يولدا بىر شىر ئۆلگەن بىر جەسەتنىڭ يېنىدا تۇرۇپتۇ! يەنە بىر ئېشەكمۇ ئۇ يەردە بار ئىكەن!ياشانغان پەيغەمبەر بۇ ئىشالرنى ئاڭالپ ،خۇدانىڭ ئۇ ساداقەتسىز چاكارنى ئىزدەپ تاپقانلىقىنى
بىلدى.
ئۇ ئوغۇللىرىغا ئېشەكنى تەييار قىلىشنى بۇيرۇپ ،ۋەقە يۈز بەرگەن جايغا كەلدى.
شۇنداق ئەمەسمۇ ،ياش پەيغەمبەرنىڭ جەسىتى يول بويىدا يېتىپ قالغان ،شىر ئۇنىڭ يېنىدا
تۇرغان .ياق ،شىر ئۇنىڭغا زىيانكەشلىك قىلمايدۇ ،شىر پەقەتال ئۇ يەردە پەرۋەردىگارنىڭ جازاسىنى
ئىجرا قىلغان.
ياشانغان پەيغەمبەر ،ئۇ ياش پەيغەمبەرنىڭ جەسىتىنى شەھەرگە ئېلىپ كېلىپ ،ئۆزىنىڭ
قەبرىستانلىقىغا قويدى ،ھەمدە ئۇنىڭ ئۈچۈن يىغا-زار قىلدى .يەھۇدىيەدىن كەلگەن بۇ پەيغەمبەر
بويسۇنمىغانلىقى ئۈچۈن ،خۇدا ئۇنى ئېغىر جازالىدى ،ئەمما ئۇ يەنىال خۇدانىڭ پەيغەمبىرىدۇر.
دەپنە مۇراسىمى ئۆتكۈزۈلۈپ بولغاندىن كېيىن ،ياشانغان پەيغەمبەر ئوغۇللىرىغا مۇنداق دېدى:
 مەن ئۆلگەندىن كېيىن ،سىلەر مېنىڭ جەسىتىمنى بۇ پەيغەمبەرنىڭ قەبرىسىگە قويۇڭالر،چۈنكى ،ئۇنىڭ پەرۋەردىگارنىڭ بۇيرۇقى بىلەن ،بەيت-ئەلدىكى قۇربانلىق سۇپىسىدا ئېيتقان
سۆزلىرى ،چوقۇم ئەمەلگە ئاشۇرۇلىدۇ.
ئەمەلىيەتتە ،دەرۋەقە ئالدىن ئېيتىلغان بېشارەتتەك بولدى .كېيىن يوشىيا مەبۇدقا چوقۇنغانالرنىڭ
سۆڭە كلىرىنى كۆيدۈرگەن ۋاقىتتا ،بۇ پەيغەمبەرنىڭ جەسىتى قويۇلغان قەبرىستانلىقنى ۋە ئۇنىڭدىكى
سۆڭەكلەرنى كۆيدۈرمىدى.
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يەروبوئامنىڭ گۇناھىنىڭ بېكىتىلىشى
«پادىشاھالر - 1كىتاب» 19- 1 :12

شەك-شۈبھىسىزكى ،پەرۋەردىگار يەروبوئامغا يېتەرلىك ئاگاھالندۇرۇش بەردى .ئەمما ،يەروبوئام
پەقەتال ئاڭلىمىدى .ئۇنىڭ ئىش-ھەرىكەتلىرى ئىنتايىن رەزىل بولغانلىقتىن ،لىۋىيلىقالر ۋە ساداقەتمەن
بولغان ئىسرائىلالرنىڭ ھەممىسى يەھۇدىيەگە قېچىپ كەتتى ،ئۇالر پەقەت شۇ يەردىال بىخەتەر بوالتتى.
كېيىن ،پەرۋەردىگار يەروبوئامنى ئاگاھالندۇردى ،چۈنكى ئۇ ۋە ئائىلىسىدىكىلەر گۇناھ سادىر قىلدى،
ئۇالر چوقۇم جازالىنىشى كېرەك.
يەروبوئامنىڭ ئىنتايىن ياخشى كۆرىدىغان بىر ئوغلى بار ئىدى .بۇ ئوغلى كېسەل بولۇپ قالدى،
ھېچكىم ئۇنىڭ كېسىلىنى ساقايتالمىدى.
ئۇنىڭ ئېسىگە ،ئىلگىرى سەن پادىشاھ بولىسەن دەپ ئالدىن بېشارەت ئېيتقان ئاخىيا پەيغەمبەر
كەلدى .بۇ پەيغەمبەر ئۇنىڭ ئوغلىنىڭ ياخشى بولىدىغان -بولمايدىغانلىقىنى چوقۇم بىلىدۇ .ئۇ ئايالىغا
بۇ ئىشنى ئېيتتى.
يەروبوئام ئايالىغا:
 شىلوھقا بارغىن ،پەيغەمبەر ئاخىيا ئۇ يەردە تۇرىدۇ .ئۇنىڭدىن بالىمىزنىڭ كەلگۈسىدە قانداقبولىدىغانلىقىنى سورىغىن ،ئۇ چوقۇم بىلىدۇ .سەن باشقىالر سېنىڭ خانىش ئىكەنلىكىڭنى بىلەلمىگىدەك
دەرىجىدە قىياپىتىڭنى ئۆزگەرتكىن .سەن ئادەتتىكى ئايالالرغا ئوخشاش ئازراق نان ،پوشكال ۋە بىر قۇتا
ھەسەلنى سوۋغاتلىق قىلىپ ئېلىۋالغىن .پەيغەمبەر سېنى مېنىڭ ئەۋەتكەنلىكىمنى بىلىپ قالمىسۇن- ،
دېدى.
ئاھ ،ئەخمەق ۋە ھۆرمەتسىز يەروبوئام! پەيغەمبەرلەرمۇ پەقەت پەرۋەردىگار ئارقىلىقال ،كەلگۈسىدە
بولىدىغان ئىشالرنى بىلەلەيدۇ .يەروبوئام راستتىنال پەرۋەردىگارنى ئالدىيااليمەن دەپ قارىدىمۇ؟ ئۇنىڭ
گۇناھى ئۇنى بارغانسېرى ئەخمەق قىلىپ قويۇۋاتاتتى!
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خانى شنىڭ ئۆزىنىڭ قىياپىتىنى ئۇنچىۋاال بەك ئۆزگەرتىپ كېتىشىنىڭ ھاجىتى يوق ،چۈنكى ئاخىيا
ياشىنىپ قالغان بولۇپ ،ھېچنېمىنى كۆرەلمىگىدەك ھالەتتە بولۇپ قالغان ئىدى .ئۇ خانىشنى ھەرگىز
تونۇيالمايدۇ.
ئەمما ئۇ خانىشنىڭ كېلىدىغانلىقىنى بىلىدۇ ،چۈنكى پەرۋەردىگار ئۇنىڭغا ئاللىقاچان بۇنى ئېيتىپ
بولغان ئىدى .ئاخىيا ئاياغ تىۋىشىنى ۋە ئىشىكنىڭ ئېچىلغان ئاۋازىنى ئاڭالپ ،كىم كەلگەنلىكىنى بىلىپ
بولدى.
 يەروبوئامنىڭ ئايالى ،كىرگىن! سەن نېمە ئۈچۈن قىياپىتىڭنى ئۆزگەرتىسەن؟ مەن سېنىڭكېلىدىغانلىقىڭنى بىلىمەن ھەم مېنىڭ ساڭا دەيدىغان سۆزلىرىم بار.
خانىش ئۇ يەردە جىمجىت ئاڭالپ تۇردى .قىياپىتىنى ئۆزگەرتكەنلىكىدىن ،ئۇ ئىنتايىن خىجىل
بولدى.
 ئېرىڭ يەروبوئامغا بېرىپ ئېيتقىن.ئاخىيانىڭ تىترىگەن ئاۋازى جاراڭلىق ئاۋازغا ئۆزگەردى ،چۈنكى ئۇ ھازىر پەرۋەردىگارنىڭ سۆزىنى
يەتكۈزۈۋاتىدۇ.
 پەرۋەردىگار مۇنداق دەيدۇ :مەن سېنى ئىسرائىلالرنىڭ پادىشاھى قىلىپ تىكلىدىم ،دۆلەتنىداۋۇتنىڭ جەمەئەتىنى ئايرىپ ساڭا بەردىم ،ئەمما سەن مېنىڭ خىزمەتكارىم داۋۇتنى ئۈلگە قىلىپ،
مېنىڭ ئەمىرلىرىمگە ئەمەل قىلمىدىڭ .سەن رەزىللىكتە ،ئىلگىرىكى پادىشاھالردىنمۇ ئېشىپ كەتتىڭ.
سەن ئۆزۈڭ ئۈچۈن مەبۇد ياساتتىڭ ھەم ئۇنىڭغا خىزمەت قىلدىڭ .سەن مېنى ئارقاڭغا تاشالپ قويۇپ،
مېنىڭ غەزىپىمنى قوزغىدىڭ .شۇڭالشقا ،مەن بااليى-ئاپەتنى يەروبوئامنىڭ جەمەئەتىگە چۈشۈرىمەن.
سېنىڭ جەمەئەتىڭدىن ئەركەكلەرنى قىرىپ تاشاليمەن ،ئۇالرنىڭ ئىسىملىرى ئەمدى داۋامالشمايدۇ.
ئۇالرنىڭ ئىچىدە بىرىمۇ قەبرىسىدە خاتىرجەم ياتالمايدۇ :شەھەردە ئۆلگەنلىرىنى ئىت يەيدۇ؛ دالىدا
ئۆلگەنلىرىنى ئاسماندىكى قۇشالر يەيدۇ .سېنىڭ ئوغلۇڭمۇ ئۆلىدۇ ،ئەمما ئۇ ئىلگىرى پەرۋەردىگارنىڭ
ئالدىدا ياخشىلىق قىلغىنى ئۈچۈن ،ئۇنىڭ جەسىتى دەپنە قىلىنىدۇ ،خەلق ئۇنىڭ ئۈچۈن يىغا-زار
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قىلىدۇ .سېنىڭ جەمەئەتىڭدە پەقەت ئۇال قەبرىگە كۆمۈلىدۇ.
 پەرۋەردىگار باشقا بىر پادىشاھ تىكلەيدۇ ،ئۇ يەروبوئامنىڭ جەمەئەتىنى كېسىپ تاشاليدۇ.پەرۋەردىگار ئىسرائىلالرنى بۇ گۈزەل زېمىندىن قوغالپ چىقىرىدۇ ،چۈنكى ئۇالر پەرۋەردىگارنىڭ
ئەھدىسىگە ئەمەل قىلمىدى ،مەبۇد ياساپ ،ئۇنىڭ غەزىپىنى قوزغىدى.
 ئېرىڭنىڭ قېشىغا بېرىپ ،مەن ساڭا ئېيتقان سۆزلەرنى ئۇنىڭغا يەتكۈزگىن.بۇ خانىشقا نىسبەتەن ئېيتقاندا ،ئىنتايىن ئېغىر زەربە .ئۇ يولدىشىغا ئېلىپ بارماقچى بولغان خەۋەر
بولسا ئىنتايىن قورقۇنچلۇق! ئۇنىڭ ئېرىنىڭ جەمەئەتى كېسىپ تاشلىنىدۇ! خەلق ئۆز زېمىنىدىن قوغالپ
چىقىرىلىدۇ! ئۇنىڭ ئوغلىمۇ ئۆلۈپ كېتىدۇ! ئاھ! نېمىدېگەن ئېغىر ئازاب -ھە!
پەيغەمبەر ئۇنىڭغا ئۆيىگە قايتقان ھامان ئوغلىنىڭ ئۆلىدىغانلىقىنى ئېيتقان.
دەرۋەقە ،ئۇ ئەمدىال ئىشىكتىن قەدەم ئېلىپ تۇرۇشىغا ،ئوغلى ئۆلۈپ قالدى .ئەمما ئۇنىڭ روھى
قۇتقۇزۇلۇپ ،پەرۋەردىگار بىلەن بىللە بولدى ،ئۇ كەلگۈسىدە يۈز بېرىدىغان بەختسىز كۈنلەرنى
كۆرمەيدىغان بولدى.
خەلق ياش شاھزادىنىڭ ئۆلۈمى ئۈچۈن يىغا-زار قىلىشتى .گەرچە ئۇنىڭ يېشى كىچىك بولسىمۇ،
ئەمما خەلق ئۇنى ياخشى ك ۆرەتتى ،ئۇنىڭ ئاقكۆڭۈل ۋە سۆيۈملۈك بىر باال ئىكەنلىكىنى بىلەتتى .ئەڭ
ئاخىرىدا ،خەلق ئۇنىڭ ئۈچۈن يىغا-زار قىلىپ ،دەپنە مۇراسىمىنى ئىنتايىن چوڭ ئۆتكۈزدى .پەيغەمبەر
ئاخىيا ئالدىن بېشارەت قىلىپ ئېيتقاندەك ،ئۇنىڭ ئىسمى ئۇنتۇلۇپ قالمىدى .پەرۋەردىگارنىڭ جازاسى
مەيلى قانچىلىك ئېغىر بولۇشىدىن قەتئىينەزەر ،ئۇ ھەمىشە ئۆزىدىن ئەيمەنگەنلەرگە ئىچ ئاغرىتىدۇ،
بويسۇنماس ،سادىق بولمىغان ئىسرائىل مىللىتىگىمۇ ،ئۇ يەنىال شۇنداق.
يۈز بەرگەن بۇ ئىشالر ئارقىلىق ،يەروبوئام يەنىال گۇناھىغا توۋا قىلمىدى.
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رەھوبوئامنىڭ جازالىنىشى
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يەھۇدىيەنىڭ ئەھۋالى ئىسرائىلنىڭ ئەھۋالىدىن ناچار ئىدى .يەھۇدىيەنىڭ پادىشاھى رەھوبوئام ۋە
خەلق پەرۋەردىگارغا پەقەتال ئۈچ يىل خىزمەت قىلدى .ئۇنىڭدىن كېيىن ،ئۇالر ئۆزلىرىنى ئاللىقاچان
كۈچلەندۇق دەپ قاراپ ،ئۆزلىرىنىڭ ئىلگىرى دۆلەتنىڭ پارچىلىنىشى سەۋەبىدىن تارتقان زور
ئار-نومۇسلىرىنى ئۇنتۇپ ،پەرۋەردىگاردىن يىراقلىشىپ ئۇنىڭغا خىزمەت قىلمىدى .رەھوبوئام ئۆزىنىڭ
يەھۇدىيەدا پادىشاھ بولۇپ تۇرالىشىنىڭ زور بەخت ئىكەنلىكىنى ئۇنتۇپ قالدى ،خەلقمۇ پەرۋەردىگارنىڭ
ئىلگىرى داۋۇت بىلەن تۈزگەن ئەھدىسىنى ئۇنتۇپ قالدى .يەھۇدىيەنىڭ ئەھۋالى ھەتتا ئىسرائىلنىڭ
ئەھۋالىدىنمۇ ئوسال بولدى .ئىسرائىلالر ئەڭ بولمىغاندا ئالتۇن موزايغا چوقۇنۇپ ،پەرۋەردىگارغا ساختا
خىزمەت قىلدى ،ئەمما يەھۇدىيەلىلەر بولسا پۈتۈنلەي قانانلىقالرغا ئوخشاش ،پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن
بۇتالرغا چوقۇندى .يەھۇدىيەلىلەرنىڭ ھەربىر ئېگىز دۆڭلىرى ۋە تاغلىرى ئۈستىدە ،ئۆزلىرى ئۈچۈن
ياسىغان بۇتالر بار ئىدى .ئۇالر يەنە ھەر قايسى جايالردا بۇتالرغا قۇربانلىق سۇپىسى ياساپ ،بايرامالرنى
ئۆتكۈزۈپ ،ھەر تۈرلۈك نومۇسسىز ئىشالرنى قىلدى.
خۇدا ب ۇ كىشىلەرنى گۇمران قىلىۋەتسە بوالتتى ،ئۇالر ھەتتا ئىسرائىلالردىنمۇ بەكرەك گۇمران
قىلىنىشقا اليىق ئىدى .ئەمما ،پەرۋەردىگار ئىلگىرى داۋۇت بىلەن ئەھدە تۈزگەن ،ئۇ يەنىال بۇ ۋەدىسىگە
ئەمەل قىلىپ ،يەھۇدىيەنى ساقالپ قالدى.
ئەمما ،پەرۋەردىگار يەھۇدىيەنى ھەقىقەتەن جازالىدى .مىسىر پادىشاھى شىشاك قۇدرەتلىك بىر
قوشۇننى باشالپ كېلىپ ،يېرۇسالېمغا ھۇجۇم قىلدى .پۈتۈن دۆلەتنىڭ ھەممە جايى ساراسىمىگە
چۈشتى.
رەھوبوئام ۋە ئۇنىڭ مەسلىھەتچىلىرى دۈشمەنگە قانداق تاقابىل تۇرۇشنى مەسلىھەتلەشمەكچى
بولۇپ تۇرغاندا ،پەيغەمبەر شىمايا ئۇالرنىڭ ئارىسىغا كېلىپ ،مۇنداق دېدى« :پەرۋەردىگار مۇنداق
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دەيدۇ :سىلەر مېنىڭدىن ۋاز كەچكىنىڭالر ئۈچۈن ،مەن سىلەرنى شىشاكنىڭ قولىغا تاپشۇرىمەن».
بۇ سۆزلەر دەرھالال ئۈنۈمىنى كۆرسىتىشكە باشلىدى .رەھوبوئام ۋە مەسلىھەتچىلەر پەرۋەردىگارنىڭ
ئادىللىقىنى ئېتىراپ قىلدى ،ئۇالر چوقۇم جازاغا ئۇچرىشى كېرەك.
پەرۋەردىگار ئۆزىنىڭ خاتالىقىنى تونۇغان ئاشۇ بىر قىسىم كىشىلەرگە ئىچ ئاغرىتتى .ھەم پەرۋەردىگار
يەھۇدىيەدا نۇرغۇنلىغان ياخشى ئىشالرنىڭ بارلىقىنى كۆردى .پەرۋەردىگار شىشاكنىڭ يېرۇسالېمغا
كىرىشىگە يول قويدى ،ئەمما ،شىشاك يېرۇسالېمنى ۋەيران قىاللمىدى .رەھوبوئام ۋە خەلق ئۆزلىرىنىڭ
گۇناھىنىڭ قانچىلىك ئېغىر ئىكەنلىكىنى تونۇپ يەتتى.
شۇنداق بولغان تەقدىردىمۇ ،يۈز بەرگەن ئىشالر يەنىال ناھايىتى قورقۇنچلۇق بولدى .شىشاك
يېرۇسالېمدىكى مۇقەددەس ئىبادەتخانىنىڭ ۋە خان ئوردىسىنىڭ قىممەتلىك نەرسىلىرىنى تارتىۋالدى،
بۇ قىممەتلىك بويۇمالرنى داۋۇت ۋە سۇاليمان تولۇپ-تاشقان قىزغىنلىق بىلەن يىغىپ ساقلىغان ئىدى.
ئۇ يەنە ئالتۇن سىپار-قالقانالرنى ئېلىپ كەتتى .ئىلگىرى سۇاليمان پادىشاھ ھەر قېتىم ئىبادەتخانىغا
كىرگەندە ،قوغدىغۇچى لەشكەرلەر بۇ سىپار-قالقانالرنى ئىشلىتەتتى.
يەھۇدىيە ھازىر ئىنتايىن نامراتالشتى ،بۇنىڭ ھەممىسى ئۇالرنىڭ پەرۋەردىگارغا خىزمەت
قىلمىغانلىقىدىن بولغان .پادىشاھ ۋە خەلق پەقەت پەرۋەردىگارغا ئەگەشكەندىال باياشات بولىدىغانلىقىنى
چۈشەنگەن بولسا ،نەقەدەر ياخشى بولغان بوالتتى -ھە!
شىشاك يېرۇسالېمدىن ئايرىلىشىغىال ،رەھوبوئام مىستىن سىپار-قالقانالرنى ياسىتىپ ،ئالتۇن
سىپار-قالقانالرنىڭ ئورنىغا قويدى ،بۇ ئارقىلىق ئۇ ئۆزىگە تەسەللىي بەردى .ھەر قېتىم رەھوبوئام
پەرۋەردىگارنىڭ ئىبادەتخانىسىغا كىرگەن ۋاقىتتا ،قوغدىغۇچى لەشكەرلەر ئۇنىڭ ئالدىدا مېڭىپ ،بۇ
مىس قالقانالرنى تۇتاتتى .قارىماققا ھەممە ئىشالر ئۆزگەرمىگەندەك كۆرۈنەتتى ،رەھوبوئام ئىلگىرىكىگە
ئوخشاش ئۆزىنى بايدەك ھېس قىالتتى.
ئەخمەق رەھوبوئام! مىس قالقانالرنى ئالتۇن قالقاننىڭ ئورنىغا دەسسەتتى! ھازىر ئۇنىڭ نامراتلىقىنى
كۆرۈۋېلىش تەس ئەمەس ئىدى .رەھوبوئام پەرۋەردىگارنىڭ يوللىرىدىن يىراقلىشىپ ،ئاخىرغىچە توۋا
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قىلمىدى.
رەھوبوئام ئون يەتتە يىل پادىشاھلىق تەختتە ئولتۇرغاندىن كېيىن ئۆلدى .رەھوبوئامنىڭ ئوغلى
ئابىيام ئۇنىڭ تەختىگە ۋارىسلىق قىلدى.

ئاسا
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ئابىيام ئاتىسىغا ئوخشاش بولۇپ ،ئۇمۇ پەرۋەردىگارنى ھۆرمەتلىمەيدىغان بىر پادىشاھ ئىدى .ئۇ
پادىشاھلىق تەختىدە پەقەت ئۈچ يىلال ئولتۇردى ،ئاندىن ئىخالسمەن ئاسا ئۇنىڭ ئورنىغا پادىشاھ بولدى.
ئاسانىڭ پەرۋەردىگارغا خىزمەت قىلىشى ،ھەقىقەتەن ئاز ئۇچرايدىغان بىر ئىش .ئۇنىڭ ئاتا-ئانىسى
ۋە چوڭ دادا -ئانىلىرى ئۇنىڭغا ئىخالسمەن بولۇش توغرۇلۇق ھېچقانداق تەلىم-تەربىيە بەرمىگەن.
ئەمما ،ئاسا چوڭ بوۋىسى داۋۇتقا ئوخشاش ،پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن پەرۋەردىگارغا ئىخالسمەن بولدى.
ئۇ ئالدى بىلەن بۇتالرغا چوقۇنۇشنى يوقۇتۇپ ،خەلقنى پەرۋە ردىگارغا ئىبادەت قىلىش يولىغا باشالپ
كىردى.
ساداقەتمەن ئىسرائىلالر خاتىرجەم بولدى .ئۇالر پەرۋەردىگارنىڭ ئۆز خەلقىنى ئۇنتۇپ قالمىغانلىقىنى
كۆردى ،ئۇالر خۇداغا ئىخالسمەن بولغان بۇ پادىشاھى ئۈچۈن ،خۇداغا شۈكۈر ئېيتتى.
پەرۋەردىگار ئاسا ۋە خەلققە بەخت ئاتا قىلدى .ئۇ ئۇالرغا ئاراملىق بېرىپ ،ئۇالرنى دۈشمەنلەرنىڭ
تاجاۋۇزىدىن ساقلىدى .ئاسا بۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ ،ئۆز دۆلىتىنى مۇستەھكەملىدى .ھازىر ،ئۇ جەڭ
قىلمىسىمۇ بولىدۇ ،شەھەرنىڭ ئەتراپىغا نۇرغۇنلىغان مۇستەھكەم قەلئەلەرنى ۋە سېپىلالرنى ياساتقۇزدى.
پەرۋەردىگار ئۇنىڭ بۇ خىزمەتلىرىگە بەخت ئاتا قىلدى.
يەھۇدىيەدا ئون يىل تىنچلىق بولدى.
ئەمما ئەھۋالدا ئۆزگىرىش بولدى .ئېفىيوپىيە پادىشاھى زەراھ تۇيۇقسىز يەھۇدىيەگە ھۇجۇم
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قوزغىدى .ئۇ زور بىر قوشۇننى باشالپ ،يەھۇدىيەنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا ھۇجۇم قوزغىدى .ئاسانىڭمۇ
قوشۇنى بار بولۇپ ،ئەمما بۇ قوشۇن زەراھنىڭ قوشۇنى بىلەن سېلىشتۇرغاندا نېمە ھېسابالنسۇن؟ ئاسا
قانداق قىلىپ ،بۇ تاجاۋۇزچى قوشۇننى ئۆز دۆلىتىنىڭ تۇپرىقىدىن قوغالپ چىقىرااليدۇ؟
پەرۋەردىگار نېمە ئۈچۈن بۇ ئىخالسمەن پادىشاھنى بۇنداق قىيىنچىلىققا قويىدۇ؟ ئۇ نېمە ئۈچۈن
دۈشمەنلەرنىڭ ھۇجۇم قىلىشىنى توسۇمايدۇ ؟ ئاسا ئۇنىڭغا نەقەدەر سادىقلىق بىلەن خىزمەت قىلغان-
ھە! ئاسا ۋە خەلق چوقۇم ئىشەنچنىڭ كۈچ-قۇدرىتىنى ئۆگىنىشى كېرەك .ھازىر ئۇالر چوقۇم
پەرۋەردىگارغا تايىنىدىغانلىقىنى كۆرسىتىشى كېرەك ،تىنچلىق دەۋرىدىال ئەمەس ،بەلكى خەتەرلىك
ۋا قىتالردىمۇ پەرۋەردىگارغا تايىنىشى ۋە ئۇنى بىردىنبىر ئۈمىدى ۋە ياردەمچىسى قىلىشى كېرەك.
ئاسا دەل مۇشۇنداق قىلدى.
ئۇ تاجاۋۇزچى قوشۇننىڭ جەڭ چاقىرىقىنى قوبۇل قىلدى ،ئەمما ئۇ پەرۋەردىگارغا تاياندى،
پەرۋەردىگارنىڭ ئۆزىنى چوقۇم قۇتقۇزىدىغانلىقىغا ئىشەندى .جەڭ باشلىنىشتىن بۇرۇن ،ئۇ دۇئا قىلىپ
مۇنداق دېدى« :ئاھ ،رەببىم! سەن چوقۇم ئاجىزالرنىڭ كۈچلۈكلەر ئۈستىدىن غەلىبە قىلىشىغا ياردەم
بېرىسەن .ئاھ ،بىزنىڭ پەرۋەردىگار خۇدايىمىز ،سەندىن ئۆتۈنەي ،بىزگە ياردەم قىلغايسەن ،چۈنكى
بىز ساڭا تايىنىمىز ۋە سېنىڭ نامىڭ ئۈچۈن بۇ زور قوشۇنغا قارشى جەڭگە چىقىمىز .ئاھ ،پەرۋەردىگار!
سەن بىزنىڭ خۇدايىمىز ،ئىنسانالر ھەرگىز سېنىڭدىن غالىب كەلمىسۇن».
پەرۋەردىگار ئاسانىڭ دۇئاسىنى ئاڭلىدى .ئاسا پادىشاھ زەراھنىڭ قوشۇنى بىلەن جەڭ قىلغان
ۋاقىتتا ،پەرۋەردىگار زور قوشۇننى مەغلۇپ قىلىپ ،ئۆز خەلقىنى غەلىبىگە ئېرىشتۈردى .زەراھ ۋە ئۇنىڭ
قوشۇنى بارلىق نەرسىلىرىنى تاشالپ ،جېنىنىڭ بارىچە قاچتى .جەڭ ئاخىرالشقاندىن كېيىن،
يەھۇدىيەنىڭ لەشكەرلىرى نۇرغۇنلىغان بايلىقالرنى ئېلىپ قايتتى.
ئاسا ۋە ئۇنىڭ خەلقى يەنە بىر قېتىم ،پەرۋەردىگارغا تايانغاندا چوقۇم نومۇسقا قالمايدىغانلىقىنى
كۆردى.
ئەمما پەرۋەردىگار بىزنىڭ قەلبىمىزنى تەكشۈرۈپ تۇرىدۇ ،ئۇ بىزنىڭ قەلبىمىزنىڭ قانچىلىك ئاجىز
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ئىكەنلىكىنىمۇ بىلىدۇ .ئاسامۇ بىر گۇناھكار ئادەم ،ئۇ پەرۋەردىگاردىن يىراقلىشىپ كېتىشكە تاسال
قالدى .پەرۋەردىگار ئازارىيا پەيغەمبەرنى ئاسا پادىشاھنىڭ ئالدىغا ئەۋەتتى .ئۇ چوقۇم ئاسانى،
دۈشمەننى مەغلۇپ قىلىش بىلەنال ھەممە ئىشنىڭ خەيرلىك بولۇپ كەتتى دەپ قاراشقا بولمايدىغانلىقى
توغرىسىدا ئاگاھالندۇرۇش كېرەك .ئاسا يەنە چوقۇم بۇتقا چوقۇنۇشنى چەكلىشى ،داۋاملىق بۇ جەڭنى
قىلىشى كېرەك.
پەيغەمبەر مۇنداق دېدى « :ئى ،ئاسا پادىشاھ ۋە يەھۇداالر ،بىنيامىنلىقالر ،سىلەر ياخشى ئويالڭالر:
سىلەر پەرۋەردىگارغا خىزمەت قىلساڭالر ،پەرۋەردىگار چوقۇم سىلەر بىلەن بىللە بولىدۇ؛ سىلەر ئەگەر
ئۇنى ئىزدىسەڭالر ،ئۇنى تاپىسىلەر؛ سىلەر ھەر ۋاقىت ئۇنىڭغا تايانساڭالر ،چوقۇم ياردەمگە
ئېرىشىسىلەر .ئەگەر سىلەر ئۇنىڭدىن يىراقالشساڭالر ،ئۇمۇ سىلەردىن يىراقلىشىدۇ .مەيلى قايسى ۋاقىتتا
بولسۇن ،ئىسرائىلالر قىيىنچىلىقتا قالغاندا پەرۋەردىگارغا قايتتى ،پەرۋەردىگارمۇ ئۇالرغا ياردەم بەردى.
سىلەر ھازىر مەزمۇت تۇرۇپ ،قوللىرىڭالرنى يۇمشاق قىلماڭالر ،چۈنكى سىلەرنىڭ قىلغان
ئەمەللىرىڭالرنىڭ ئەجىر-ئىنئامى باردۇر».
پادىشاھ بۇ گەپلەرنى ئاڭالپ ،قايتىدىن قەيسەر بولدى .ئۇ قايتىدىن قىزغىنلىق ۋە كۈچ-قۇدرەتكە
تولۇپ ،داۋاملىق بۇتقا چوقۇنۇشالرنى يوقاتتى .ئۇ بۇتالرنى چېقىپ ،بۇ بۇتالر ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىغان
بارلىق نەرسىلەرنى يوقاتتى.
ئۇ ھەتتا چوڭ ئاپىسى مائاقاھقا قارشى تۇرۇشقىمۇ پېتىندى .ئۇ بىر پەرۋەردىگارنى ھۆرمەتلىمەيدىغان
ئايال بولۇپ ،خان ئوردىسىدا ئۇنىڭ تەسىرى ناھايىتى زور ئىدى .ئۇ كىشىلەرنى ئۆزىنىڭ بۇتىغا
چوقۇنۇشقا زورلىدى ،ئۇنىڭغا بويسۇنمىغانالرنىڭ تۈگەشكىنى شۇ ئىدى .ئۇ ئۆزىنىڭ خۇداسى ئۈچۈن بىر
بۇت ياسىتىپ ،خەلقنى ئۇنىڭغا خىزمەت قىلدۇرماقچى بولدى.
ئاسا ئۇنىڭدىن قورقمىدى .ئۇنىڭ ۋالىدىخانلىق مەرتىۋىسىنى چۈشۈرۈۋەتتى ،ئۇنىڭ ئوردىدا كۈچى
قالمىدى .شۇنىڭ بىلەن ھېچكىم ئۇنىڭدىن قورقمىدى ،چۈنكى ئۇ خالىغانچە بۇيرۇق چۈشۈرەلمەيدىغان
بولدى .بۇ ئىش سەۋەبىدىن نۇرغۇنلىغان ئىخالسمەن بولمىغان ئىسرائىلالر ئاساغا غەزەپلەندى .ئەمما،
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ئاسا بۇنىڭلىق بىلەن بولدى قىلمىدى .ئاسا بۇ يىرگىنچلىك بۇتنى كېسىپ تاشالپ ،گىدرون جىلغىسىدا
ئۇنى كۆيدۈرۈۋەتتى.
بارلىق ئىخالسمەن ئەر-ئايالالر توۋلىشىپ شۈكۈر ئېيتىشتى!
خۇدا بۇ پادىشاھقا بەخت ئاتا قىلسۇن!
پەرۋەردىگار ھەقىقەتەن ئاساغا بەخت ئاتا قىلدى .يەھۇدىيە دۆلىتى ئون بەش يىل تىنچلىقتا ئۆتتى.
شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ،ئون قەبىلىنىڭ پادىشاھى بائاشا نۇرغۇنلىغان پۇقرالىرىنىڭ ئۆزىدىن
ئايرىلىپ ،يەھۇدىيە دۆلىتىگە كېتىۋاتقانلىقىنى كۆردى .ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئىخالسمەن كىشىلەر بولۇپ،
ھۆرمەتسىز پادىشاھ بائاشانىڭ خەلقى بولۇشنى خالىماي ،ئىخالسمەن پادىشاھ ئاسانىڭ ھۆكۈمرانلىقى
ئاستىدا بولۇشنى خالىدى .بائاشا خەلقنىڭ مەندىن ئايرىلىپ كېتىشىنى توسۇشۇم كېرەك دەپ قارىدى.
ئۇ خەلق مەندىن ئايرىلىشقا ئامالسىز قالسۇن دەپ ،يەھۇدىيە دۆلىتىنى كىچىكلەتمەكچى بولدى .ئۇنىڭ
مۇنداق تەلۋىلەرچە ئىش قىاللىشىدىكى سەۋەب ،ئۇ دەمەشقنىڭ پادىشاھى بەن-ھاداد بىلەن ئەھدە
تۈزگەن ئىدى ،شۇ سەۋەبتىن ئۇ ئۆزىنى كۈچلۈك ھېساباليتتى.
بائاشا قوشۇنىنى باشالپ راماھقا كەلدى ،راماھ يەھۇدىينىڭ شىمالىي قىسمىدىكى شەھەر بولۇپ،
يېرۇسالېمدىن ئىككى سائەت يىراقلىقتا ئىدى .ئۇ راماھ شەھىرىنى ئىنتايىن مۇستەھكەم قىلىپ ياساپ،
بۇ ئارقىلىق يېرۇسالېمنى كونترول قىلماقچى بولدى .مۇشۇنداق بولغاندا ،ئۇنىڭ رۇخسىتىسىز ھېچكىم
يەھۇدىيە پادىشاھىنىڭ يېنىغا بېرىشقا پېتىنالمايتتى .بۇ ئارقىلىق بائاشا ئۆز خەلقىنىڭ ئۆزىدىن ئايرىلىپ
يەھۇدىيەگە بېرىشىنى توسۇپال قالماستىن ،يەنە يەھۇدىيە دۆلىتىنىڭ سودا ئىشلىرىغىمۇ چوڭ زىيان
ئېلىپ كېلەتتى .ئۇ بۇ ئارقىلىق يەھۇدىيە دۆلىتىنى نامرات بىر دۆلەتكە ئايالندۇرۇپ قويااليتتى.
ئاسا پادىشاھ ئىنتايىن قورقتى ،بۇ ئەجەبلىنەرلىك ئەمەس ،چۈنكى ۋەزىيەت ئىنتايىن كەسكىن
ئىدى .بائاشا ۋە بەن-ھاداد ئىتتىپاقلىشىۋالدى ،ئاسا ئۇالرنى مەغلۇپ قىلىشقا ئامالسىز .بىراق ،ئاسا
پادىشاھ پەرۋەردىگارنىڭ كۈچ-قۇدرىتىنى ئۇنتۇپ قالغانمىدۇ؟ پەرۋەردىگارنىڭ ئۆزىگە تايانغانالرنى
نومۇستا قالدۇرمايدىغانلىقىنى ئېسىدىن چىقىرىپ قويغانمىدۇ؟ ئەجەبا پەرۋەردىگار ئىلگىرى ئۇ ئارقىلىق
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زەراھنىڭ كۈچلۈك قوشۇنىنى يوقاتقان ئەمەسمۇ؟ ئەجەبا پەيغەمبەر ئىلگىرى ئۇنىڭغا پەرۋەردىگارنى
ئىزدىگەنلەر ئۇنى تاپىدۇ ،دېگەن ئەمەسمۇ؟
ئەگەر ،ئاسا پەرۋ ەردىگارنىڭ ھىمايە قىلىشىنى ئىزدىگەن بولسا ،ھەممە ئىشلىرىدا پەرۋەردىگارغا
تايانغان بولسا ،نېمىدېگەن ياخشى بوالتتى-ھە!
ئەمما ،ئاسا ئۇنداق قىلمىدى .ئۇ گۇمانالندى ،پەرۋەردىگارغا تايانسا ئۆزىنىڭ قۇتقۇزۇلىدىغانلىقىغا
ئىشەنمىدى.
ئۇ ئىنسانالردىن ياردەم ئىزدىدى ،ھەتتا خۇدانىڭ دۈشمىنىدىن ياردەم سورىدى.
ئاسانىڭ ئېسىگە ،ئاتىسى بىلەن بەن-ھادادنىڭ ئاتىسىنىڭ ئەھدە تۈزگەنلىكى كەلدى .ئۇ
بەن -ھادادنىڭ بائاشا بىلەن تۈزگەن ئەھدىسىنى بىكار قىلدۇرۇپ ،بۇ ئەھدىگە ئۇنى ئەمەل قىلدۇرالىسا
ئوبدان بولىدۇ .بەن-ھادادنىڭ بىرال ۋاقىتتا ،جەڭ قىلىۋاتقان ئىككى دۆلەت بىلەن ئەھدە تۈزۈشى
مۇمكىن ئەمەستە؟
قانداق قىلغاندا بەن-ھادادنى ئۆزى بىلەن دوستلۇق ئورناتقۇزۇش توغرىسىدا ،ئاسا قاتتىق باش
قاتۇردى .كېيىن ،ئۇ بىر ئامال ئويالپ تاپتى .ئۇ بەن-ھادادقا ناھايىتى ئېسىل سوۋغات سوۋغا قىلىش
ئارقىلىق ،ئۇنى رەت قىلىشقا ئامالسىز قالدۇرماقچى بولدى .سوۋغات سېتىۋېلىش ئۈچۈن نۇرغۇنلىغان پۇل
ئىشلىتىشكە توغرا كېلەتتى ،ئەمما ،ئاسا بەن-ھادادنىڭ ياردىمىگە ئېرىشىش ئۈچۈن ،ھەر قانداق بىر
بەدەل تۆلەشكە رازى بولدى .ئۇ ھەتتا ئۆزىگە تەۋە بولمىغان نەرسىلەرنىمۇ بەن-ھادادقا سوۋغا قىلدى.
ئۇ مۇقەددەس ئىبادەتخانىدىكى قېپقالغان ئالتۇن-كۈمۈشلەرنىڭ ھەممىسىنى بەن-ھادادقا بەردى.
ئاسانىڭ چوڭ دادىسى رەھوبوئام ئىلگىرى ئىبادەتخانىدىن نۇرغۇنلىغان ئالتۇن-كۈمۈشلەرنى ئالغان،
ھازىر بولسا قېپقالغانلىرىنىڭ ھەممىسى ئېلىپ كېتىلدى.
ئەمما ،ئاسا بۇ نەرسىلەر نىڭ ئۆزىگە تەۋە ئەمەسلىكىنى بىلمەمدىغاندۇ؟ بۇ نەرسىلەر پەرۋەردىگارغا
تەۋەدۇر .ئاسا بۇالرغا پەرۋامۇ قىلمىدى .ئۇ يەنە خان ئوردىسىدىكى ئالتۇن -كۈمۈشلەرنىمۇ خىزمەتكارىغا
تاپشۇرۇپ ،ئۇنىڭغا بۇ نەرسىلەرنى بەن-ھادادقا تاپشۇرۇپ بېرىشنى بۇيرۇدى ھەم بەن-ھادادقا:
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 سىز ئىككىمىزنىڭ ئارىسىدىكى ئەھدىنى ئۇنتۇپ قالدىڭىزمۇ؟ سىزنىڭ ئاتىڭىز بىلەن مېنىڭ ئاتامئەھدە تۈزۈشمىگەنمۇ؟ ئەجەبا ،بۇ ئەھدە ھازىر مەۋجۇت بولماي قالدىمۇ؟ شۇڭالشقا ،سىزدىن ئۆتۈنەي،
بائاشا بىلەن بولغان ئەھدىڭىزنى ئۈزۈپ ،ماڭا ياردەم قىلىڭ ،شۇنىڭ بىلەن ئۇ مېنى قامال قىلىشتىن
قول ئۈزسۇن - ،دېدى.
بۇ نېمىدېگەن يىرگىنچلىك -ھە!
ھازىر ،ئاسا بىر يەھۇدىي بولمىغان كىشىدىن ،ئۆز قېرىنداشلىرى بولغان ئون قەبىلىگە قارشى
تۇرۇش ئۈچۈن ياردەم سوراۋاتىدۇ ،ئۇ ھەتتا خۇداغا تەۋە بولغان ئالتۇن-كۈمۈشلەرنى ئىشلىتىپ،
بەن-ھادادقا خۇشامەت قىلىۋاتىدۇ!
بۇنداق بولۇشىدىكى سەۋەب ،ئاسا بۇ ئىشتا پەرۋەردىگارغا تايانمىغان .بۇ بولسا ئۇنىڭ بۇنداق رەزىل
ئىشنى قىلىشىدىكى سەۋەب .گەرچە ئۇ خۇداغا ئىشىنىدىغان بىر ئادەم بولسىمۇ ،ھازىر ئۇ ئۆزى تاللىغان
خاتا يولدا مېڭىۋاتىدۇ.
بەن-ھاداد پادىشاھ ،ئاسانىڭ سوۋغىتىنى ۋە سۆزلىرىنى تاپشۇرۇۋالغاندىن كېيىن ،قانداق قىلغاندا
ئۆزىگە ئەڭ پايدىلىق بولىدىغانلىقىنى دەرھال چۈشىنىپ يەتتى .ئۇ بائاشانىڭ ئالدىراشلىق بىلەن راماھ
شەھىرىنى مۇستەھكەملەۋاتقانلىقىنى بىلىدۇ ،راماھ بائاشا دۆلىتىنىڭ جەنۇبىي قىسمىغا جايالشقان .ھازىر
بەن-ھادا د شىمالىي قىسىمدىن ئۇنىڭغا ھۇجۇم قىلسا ،ئۇنىڭ زېمىنىنىڭ بىر قىسمىنى ئىگىللىيەلەيدۇ.
بەن-ھاداد دەل مۇشۇنداق قىلدى .ئۇ قوشۇنىنى جەلىلىيەگە ئەۋەتتى.
بائاشا نەقەدەر ئاالقزەدە بولۇپ كەتكەندۇ ،ھە! ئۇ راماھتىكى ئادەملىرىنى دەرھال چاقىرتىپ
كەلدى ،ئۇالر راماھتىكى ئىشلىرىنى توختاتتى.
ئاسا قۇتۇلۇپ قالدى! ئۇ خۇشاللىقتىن ئالقىش ساداسى ياڭراتسا بوالتتى!
ئەمما ،پەرۋەردىگار نېمە دېدى؟ ئۇ بۇ ئىشقا قوشۇلدىمۇ؟
ياق! پەرۋەردىگار ئاسانىڭ خاتالىقىنى كۆردى .ھازىر يەھۇدىي ئەمەسلەر ،مۇقەددەس زېمىننىڭ بىر
قىسمىدا تۇرۇۋاتىدۇ ،بۇ ئاسانىڭ خاتالىقى .پەرۋەردىگار پەيغەمبەر ھانانى ئاسا پادىشاھنىڭ ئالدىغا
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ئەۋەتتى ،ئۇ چوقۇم ئۇنىڭغا تەنبىھ بېرىشى كېرەك.
ھانانى ئاسا پادىشاھنىڭ ئالدىغا بېرىپ ،ئۇنىڭغا پەرۋەردىگارنىڭ سۆزىنى يەتكۈزدى:
 ئەگەر سەن بەن-ھادادقا ئەمەس پەرۋەردىگارغا تايانغان بولساڭ ،ئۇنداقتا ،پەرۋەردىگار چوقۇمسېنى بائاشا ۋە بەن-ھاداد ئۈستىدىن غەلىبە قىلدۇرغان بوالتتى .زەراھنىڭ قوشۇنى شۇنچىلىك كۈچلۈك
ئەمەسمىدى؟ ئۇنىڭ جەڭ ھارۋىلىرى ۋە ئاتلىق ئەسكەرلىرى شۇنچە كۆپ ئەمەسمىدى؟ ئۇ ۋاقىتتا ،سەن
پەرۋەردىگارغا تايانغان ،ئۇ ساڭا غەلىبە ئاتا قىلغان ئەمەسمۇ؟ پەرۋەردىگارنىڭ كۆزلىرى پۈتۈن زېمىننى
كۆزىتىپ ،پۈتۈنلەي ئۆزىگە تايىنىدىغانالرنى ئىزدەيدۇ؛ ئۇ مەيلى قەيەردە شۇنداق ئادەملەرنى ئىزدەپ
تاپسا ،ئۇ ئۇالرغا كۈچ-قۇدرەت ۋە ياردەم بېرىدۇ .سەن بۇ ئىشتا بەك ئەخمەقلىق قىلدىڭ ،شۇڭالشقا،
بۇنىڭدىن كېيىن ،دەمەشق پادىشاھى بىلەن سېنىڭ خەلقىڭ ئارىسىدا جەڭ ئۈزۈلمەيدۇ.
ئاسا ئىنتايىن خىجىللىق ھېس قىلىشى كېرەك ئىدى! ئۇ ئىلگىرى داۋۇت پادىشاھ خۇدانىڭ ھۆكۈمىنى
قوبۇل قىلغان ۋاقىتتا خىجىل بولغىنىغا ئوخشاش ،خىجىللىق ھېس قىلىشى كېرەك ئىدى.
ئەمما ،ئەمەلىيەتتە ئۇنداق بولمىدى .ئاسادا گۇناھىغا توۋا قىلىدىغان قەلب يوق ئىدى .ئۇ ئەكسىچە
ھانانىغا غەزەپلىنىپ ،ئۇنى زىندانغا سوالتتى.
نۇرغۇنلىغان كىشىلەر ناھايىتى ئېھتىيات بىلەن پادىشاھقا خاتا قىلغانلىقىنى ئېيتتى ،ئەمما ئازراقمۇ
پايدىسى بولمىدى .ئاسا خۇدادىن بارغانسېرى يىراقالشتى .ئۇ يەنە ھانانى تەرىپىدە تۇرۇپ سۆز
قىلغانالرغا زۇلۇم سالدى.
ئاھ ،ئاسا قۇتقۇزغۇچى رەبكە نەقەدەر موھتاج -ھە! گەرچە ئۇ ئىخالسمەن داۋۇتنىڭ ئەۋالدى
بولسىمۇ ،ئەمما ئۇ پەرۋەردىگاردىن يىراقالشتى.
ئاسا گۇناھكار بىر ئادەم .ئۇ ياشانغان ۋاقتىدا بۇ نۇقتىنى يەنە بىر قېتىم ئايان قىلدى .ئۇ ۋاقىتتا
ئۇنىڭ پۇتىدا بىر كېسەل پەيدا بولۇپ ،ماڭالماس بولۇپ قالدى ،ئۇ پەقەتال ياتاتتى .بۇ نېمىدېگەن
ئازاب-ھە! ئۆز-ئۆزىگە خوجا بولۇشنى ياخشى كۆرىدىغان بىر پادىشاھ ،ھەر قانداق بىر ئىشتا
باشقىالرنىڭ ياردىمىگە موھتاج بولدى!
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شۇ ۋاقىتالرغا كەلگەندە ،ئاسا پەرۋەردىگارغا ئىشەنمىدى .ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ قۇتقۇزۇشىنى
تىلىمەي ،پەقەتال تېۋىپ ۋە باشقىالرنىڭ ياردىمىنى ئۆتۈندى .ئاسا ئاشۇ بىر قىسىم خۇداغا تايىنىدىغان
ئىسرائىلالرنى قاتتىق ئۈمىدسىزلەندۈردى .ھەي ،ئۇالر ئىلگىرى بۇ ئىخالسمەن پادىشاھى ئۈچۈن نەقەدەر
خۇشال بولغان!
شۇڭالشقا ،بىز ئىنسانالرغا تايانماسلىقىمىز ،پەقەتال يېگانە ،ھەقىقىي قۇتقۇزغۇچى رەبكە تايىنىشىمىز
كېرەك .ئۇ ئۇلۇغ بىر پادىشاھ ،ئۇ ئۆزىنىڭ بويسۇنۇشى ئارقىلىق ،بىزنىڭ بويسۇنماسلىقىمىز ئۈچۈن
بەدەل تۆلىدى .پەقەت ئۇال ئۆز خەلقىگە بەخت-سائادەت ئېلىپ كېلىدۇ.

ئىلياس ۋە قۇرغاقچىلىق ئاپىتى
«پادىشاھالر - 1كىتاب»1 :11- 59 :12؛ «ياقۇپ يازغان خەت»11 ،11 :2

ئون قەبىلىنىڭ پادىشاھلىقى يەنى شىمالىي ئىسرائىلدا ،بىر رەزىل پادىشاھنىڭ ئورنىغا يەنە بىر
رەزىل پادىشاھ تەختكە چىقىپ ،پادىشاھلىق مۇشۇنداق داۋامالشتى .ئۇالر ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسى
بولغان پەرۋەردىگارغا خىزمەت قىلمىدى ،ئەكسىچە يەروبوئام ياسىغان ئالتۇن مۇزايالرغا چوقۇندى .ئاھاب
پادىشاھ تەختكە چىققاندىن كېيىن ،ئۇ ئۆزىدىن ئىلگىرى ئۆتكەن بىرنەچچە پادىشاھتىنمۇ رەزىل بولدى.
ئالدى بىلەن ،ئۇ بۇتالرغا چوقۇندى .ئاندىن كېيىن ،ئۇ يەھۇدىي ئەمەس زىدونىيالرنىڭ پادىشاھىنىڭ
قىزى يەزەبەلنى خوتۇنلۇققا ئالدى .بۇمۇ رەزىللىكتۇر .چۈنكى ،پەرۋەردىگار ئىسرائىلالرنىڭ يەھۇدىي
ئەمەسلەر بىلەن توي قىلىشىنى چەكلىگەن .پەرۋەردىگارنى سۆيىدىغان ئاشۇ بىر قىسىم كىشىلەرگە
نىسبەتەن ئېيتقاندا ،بۇ ھەقىقەتەن ۋەھىمىلىك يىلالر بولدى ،ئۇ ۋاقىتتا يەنە پەرۋەردىگارغا تايىنىدىغان
نۇرغۇنلىغان كىشىلەر بار ئىدى.
يەزەبەل ئىنتايىن رەزىل بىر ئايال بولۇپ ،ئۇ ئۆزى سەجدە قىلىدىغان بۇتى بائالنى ئىسرائىليەگە
ئېلىپ كەلدى .ئۇ ئىسرائىلىيەنىڭ پايتەختى سامارىيەدە بائالغا بىر بۇتخانا ياساتقۇزدى .بۇتخانىنىڭ
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ئىچىدە ،بائال ئۈچۈن قۇربانلىق سۇپىسى ياساتتى .ئەمەلىيەتتە ،دۆلەتكە ئۇ ھۆكۈمرانلىق قىلدى .ئۇنىڭ
يولدىشى ئاھاب بىر چەتتە قاراپ تۇردى .يەزەبەل خەلقىنىڭ پەرۋەردىگارغا خىزمەت قىلىشىغا يول
قويمىدى .ئومۇمەن بائالغا باش ئۇرۇشنى رەت قىلغانالرنىڭ ھەممىسى زىيانكەشلىككە ئۇچرىدى.
ئاقىۋەتتە ،پەرۋەردىگارنىڭ نۇرغۇنلىغان پەيغەمبەرلىرى زىيانكەشلىككە ئۇچراپ ئۆلتۈرۈلدى.
پەرۋەردىگارنى سۆيىدىغان ئاشۇ بىر قىسىم كىشىلەرگە نىسبەتەن ئېيتقاندا ،بۇ ھەقىقەتەن
ۋەھىمىلىك يىلالر بولدى .ئۇ ۋاقىتتا يەنە پەرۋەردىگارغا تايىنىدىغان نۇرغۇنلىغان كىشىلەر بار ئىدى.
قارىماققا دۇنيادىكى ئىشالر مەيلى قانچىلىك ئوسال بولسۇن ،ھەمىشە پەرۋەردىگارنى سۆيىدىغان بىر
قىسىم كىشىلەر بار بولىدۇ .بۇ سادىق كىشىلەر ئۆزلىرىنىڭ دۆلىتى ئۈچۈن دۇئا قىلىدۇ .ئۇالر
پەرۋەردىگارنى ھۆرمەتلىمەيدىغان ئاشۇ بىر قىسىم كىشىلەرنىڭ پەرۋەردىگارنى ھۆرمەتلىشى ۋە
پەرۋەردىگارنىڭ كۈچ-قۇدرىتىنى نامايان قىلىشىنى تىلەيتتى.
ئاشۇ كۈنلەردە ئون قەبىلىنىڭ پادىشاھلىقى ئىچىدە ،بىر ئادەم ئىسرائىلالرنىڭ گۇناھلىرى ئۈچۈن
ئازابالندى .ئۇنىڭ ئىسمى ئىلياس بولۇپ ،مەنىسى«،پەرۋەردىگار خۇدا» دېگەنلىكتۇر .ئىلياس
پەرۋەردىگارغا دۇئا قىلىپ ،مۇنداق دېدى« :ئاھ ،پەرۋەردىگار! سەندىن ئۆتۈنەي ،بۇ زېمىنغا يامغۇر
ياغدۇرمىغايسەن .مۇشۇنداق بولغاندا ،خەلق ئۆزلىرى ئىبادەت قىلىۋاتقان خۇدايىنىڭ ھېچنېمە
قىاللمايدىغانلىقىنى چۈشەنسۇن ،ئۇالر پەقەت سەندىنال ياردەمگە ئېرىشەلەيدۇ ،چۈنكى سەن بىردىنبىر
ھەقىقىي خۇداسەن».
پەرۋەردىگار ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئاڭلىدى.
بىر كۈنى ،بىر ئادەم پادىشاھ ئاھابنىڭ ئالدىغا كەلدى .ئۇ كىم؟ ئۇ قەيەردىن كەلگەن؟
ئاھاب پادىشاھ ئۇنى تونۇمايدۇ ،ئەمىرلەرمۇ ئۇنى تونۇمايدۇ .ئۇالر بۇ كىشىنىڭ كىيگەن تونىدىن
ئۇنىڭ پەرۋەردىگارنىڭ پەيغەمبىرى ئىكەنلىكىنى بىلەلەيدۇ .يەزەبەل دەل مۇشۇ ۋاقىتتا ھەدەپ
پەيغەمبەرلەرنى قىرغىن قىلىۋاتاتتى ،خان ئوردىسىغا كىرگۈدەك ،ئۇنىڭغا بۇ نەدىن كەلگەن جاسارەتتۇ؟
بۇ ئادەم پادىشاھ ئاھابنىڭ ئالدىغا كېلىپ ،قەيسەرلىك بىلەن:
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 مەن خىزمەت قىلىۋاتقان ئىسرائىلنىڭ خۇداسى پەرۋەردىگارنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى،بۇ يىلالردا مېنىڭ سۆزۈمسىز يا شەبنەم چۈشمەيدۇ ،يا يامغۇر ياغمايدۇ -،دېدى.
ئاندىن ئۇ بۇرۇلۇپال كېتىپ قالدى.
بۇ ئىنتايىن بىر قورقۇنچلۇق خەۋەر :يا شەبنەم چۈشمەيدۇ ،يا يامغۇر ياغمايدۇ .يەر يۈزىدە
قۇرغاقچىلىق بولۇپ ،ھېچقانداق نەرسە ئۈسەلمەيدۇ ،ئاندىن ئاچارچىلىق بولىدۇ .پادىشاھ ئاھاب
پەرۋەردىگارغا ئىشەنمىگەنلىكتىن تاكى پەيغەمبەرنىڭ سۆزى ئەمەلىيەتكە ئايالنغۇچە ،ئۇنىڭ سۆزلىرىدىن
ئازاب ھېس قىلمىدى .كۈنلەر بىرىنىڭ كەينىدىن بىرى ئۆتۈۋەردى ،قۇياش بۇلۇتسىز ھاۋا بوشلۇقىدا
كۆرۈنۈپ ،ئېتىزلىقتىكى زىرائەتلەر ئىسسىققا قاقالندى .ھەر كۈنى كەچتە ،كىشىلەر شەبنەمنىڭ
چۈشۈشىگە ۋە يامغۇرنىڭ يېغىشىغا تەشنا بوالتتى ،ئەمما ھەر كۈنى ئەتىگەندە ئۇالر ئويغىنىشى بىلەنال،
ئوت شارىغا ئوخشايدىغان كۈچلۈك قۇياشنىڭ كۆك ئاسماندا پەيدا بولغانلىقىنى كۆرەتتى.
ئوتالقالر قاقاسالشتى ،سۈت كالىلىرى ۋە ئاتالر مەقسەتسىزال ئوتالقالرنى ئىزدەپ ،ئاچلىقىنى
قاندۇرماقچى بوالتتى.
خەلقنىڭ بولۇپمۇ نامراتالرنىڭ ئاشلىق ۋە ئىچىدىغان سۇلىرى يېتىشمىدى .پۈتۈن مەملىكەت
ئاچارچىلىق خەۋپىگە دۇچار بولدى.
شۇنىڭ بىلەن خەلق يىغالپ تۇرۇپ ،بائالدىن ياردەم تىلىدى .ئۇالر بۇتخانىدا تىزلىنىپ ئولتۇرۇپ،
شەبنەم چۈشۈشىنى ۋە يامغۇر يېغىشنى تىلىدى .ئۇالر بائالغا قۇربانلىق قىلىپ ،ئۇنىڭ تاشتەك قەلبىنى
يۇمشاتماقچى بولدى .ئەمما ،بائال ئۇالرغا ئىنكاس قايتۇرمىدى ،شەبنەم ۋە يامغۇرمۇ ياغمىدى.
شۇڭالشقا ،خەلق ئۆزلىرىنىڭ مەبۇدى بائالدىن گۇمانلىنىشقا باشلىدى ،ئۇ راستتىنال خۇدامۇ؟
پادىشاھ ۋە خانىش ئىنتايىن غەزەپلەندى .ھېلىقى شۇم خەۋەرنى يەتكۈزگەن ئادەم قەيەرگە
كەتكەندۇ؟ ئۇنى چوقۇم تېپىپ ،پادىشاھنىڭ ئالدىغا ئېلىپ بېرىش كېرەك .ئۇ ئۆزىنىڭ سۆزىنى
قايتۇرۇۋېلىشى كېرەك ،بولمىسا ئۇ ئۆلىدۇ!
ئۇالر بارلىق ئامالالر بىلەن ئىلياس پەيغەمبەرنى ئىزدىدى ،ئەمما ھەمىشە بىكار ئاۋارە بوالتتى ،بۇمۇ
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ئەجەبلىنەرلىك ئەمەس ،چۈنكى پەرۋەردىگار ئۆزى ئۇنى يوشۇرۇپ قويغان ئىدى.

ئىلياس قېرىت ئېقىنىنىڭ بويىدا
«پادىشاھالر - 1كىتاب» 9- 5 :11

ئىلياس پەرۋەردىگارنىڭ بۇيرۇقى بىلەن ،ئىككى تاغنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ،ئىيوردان دەرياسىنىڭ
شەرق تەرىپىدىكى قېرىت ئېقىنىنىڭ بويىدا تۇردى ،ئۇ يەردە ئىچىدىغانغا سۇ بار ئىدى.
پەرۋەردىگار ئىلياسنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئېلىپ ،ئۇنىڭغا يېتەرلىك ئوزۇقلۇق يەتكۈزۈپ بەردى.
ئەگەر پەرۋەردىگار خالىسا ،ئۆز پەرزەنتلىرىنى بۇ ئەڭ ئېغىر ئاچارچىلىقتىن ھايات ئۆتكۈزۈپ قاالاليدۇ.
ئۇ مۆجىزە يارىتىدۇ ،بۇ قېتىممۇ شۇنداق بولدى .پەرۋەردىگار قاغىالرغا ئىلياسقا نان ۋە گۆش يەتكۈزۈپ
بېرىشنى ئەمىر قىلدى .بۇ قانداقسىگە مۇمكىن بولسۇن؟ قاغا ھەمىشە ئۆزى ئۈچۈن نەرسە ئوغرىاليدۇ،
ئەمما ھازىر بولسا تاپقان ئوزۇقلۇقىنى پەيغەمبەرگە ئەكېلىپ بېرىۋاتىدۇ .ئىلياس ھەر قېتىم قاغىنىڭ
كەلگىنىنى كۆرگەن ۋاقتىدا ناھايىتى خۇشال بولۇپ ،پەرۋەردىگارنىڭ مۇشۇنداق مۆجىزىلىك ئۇسۇل
بىلەن ئۆزىنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئالغانلىقىغا شۈكۈر ئېيتاتتى.
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ئەمما يامغۇر ياغمىغانلىقتىن ،قېرىت ئېقىنىمۇ بارغانسېرى قۇرۇپ كېتىشكە باشلىدى ،ئىلياس
ئۇسسۇزلۇق خەۋپىگە دۇچار بولدى .ئەجەبا پەرۋەردىگار ئېقىندا ئازراقمۇ سۇ قويۇپ قويالماسمۇ؟ ئەلۋەتتە
قىالاليدۇ ،پەرۋەردىگار ھەممىگە قادىردۇر .ئەمما پەرۋەردىگار ئىلياسقا سۆز قىلدى .پەرۋەردىگار:
 زارەفاتقا بارغىن ،مەن ئۇ يەردىكى بىر تۇل خوتۇنغا سېنى بېقىشقا ئەمىر قىلدىم -،دېدى.ئىلياس پەرۋەردىگارنىڭ ئەمرى بويىچە ئۇ يەرگە باردى ،ئەمما ئىلياس بۇ ئەمىردىن ئازاب ۋە
ھەيرانلىق ھېس قىلدى .ئۇ نېمە ئۈچۈن يەھۇدىي ئەمەس لەرنىڭ شەھىرى زارەفاتقا چوقۇم بېرىشى كېرەك؟
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پۈتۈن ئىسرائىلدا ئۇنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئالغۇدەك بىرەر ئەر ياكى ئايال يوقمىدۇ؟ خۇدا نېمە ئۈچۈن
يەھۇدىي ئەمەس بىر ئايالنى ئاالھىدە تالاليدۇ؟
شۇنداق ،پەرۋەردىگار ئۆز ئىرادىسى بويىچە كىمنى تالالشنى خالىسا شۇنى تالاليدۇ .ئۇ بۇ ئايالنىڭ
خۇدانى ھۆرمەتلەيدىغانلىقىنى ،ئۇنىڭ ناھايىتى چوڭ ئېھتىياجىنىڭ بارلىقىنىمۇ بىلىدۇ .ئىلياس ئالدى
بىلەن ئۇ ئايالغا سۆز قىلسا ،ئاندىن خۇدا ئۇ ئايال ئۈچۈن بىر مۆجىزە يارىتىدۇ.

زارەفاتتىكى تۇل ئايال
«پادىشاھالر - 1كىتاب» 52- 12 :11

ئىلياس بۇ شەھ ەرنىڭ دەرۋازىسى ئالدىغا كەلگەندە ،بىر ئايالنىڭ ئۇ يەردە ئوتۇن تېرىۋاتقانلىقىنى
كۆردى .ئۇ ئايالنىڭ كىيىۋالغان كىيىمىدىن ئۇنىڭ بىر تۇل ئايال ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋالغىلى بوالتتى .ئۇ
ئايال پەرۋەردىگار تىلغا ئالغان تۇل ئايالمىدۇ؟
ئىلياس ئۇنىڭ بىلەن ساالمالشتى ،ئۇ ئايال بېشىنى كۆتۈرگەندىن كېيىن ،ئىلياس ئۇنىڭغا:
 ماڭا ئازراق سۇ بەرسىڭىز بوالمدۇ؟ -دېدى.ئۇ ئايال ماقۇل بولۇپ ،سۇ ئالغىلى ماڭدى.
ئىلياس ،ھازىر ئۇ ئايالنىڭ پەرۋەردىگار تىلغا ئالغان ئايال ئىكەنلىكىنى بىلدى .شۇڭالشقا ئۇ
ئايالنىڭ بىر ئاز نان ئېلىپ كېلىشىنىمۇ ئېيتتى .ئۇ ئايالنى يەنە چاقىرىپ:
 ماڭا ئازراق نان ئېلىپ كەلسىڭىز بوالمدۇ؟ -دېدى.ئۇ ئايال بۇرۇلۇپ ،بىچارە قىياپەتتە ئىلياسقا قاراپ بېشىنى چايقىدى.
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بولمايدۇ ،خۇدايىڭىز پەرۋەردىگارنىڭ ھاياتى بىلەن سىزگە قەسەم قىلىمەنكى ،مەندە نان يوق ،پەقەت
ئىدىشتا بىر چاڭگال ئۇن ،كوزىدا ئازغىنە ماي بار .مەن ھازىر بىر نەچچە تال ئوتۇن تېرىپ ،ئۆيگە
قايتىپ ئوغلۇم بىلەن ئۆزۈمگە نان ئېتىمەن .بىز يەپ بولغاندىن كېيىن ،ئۆلسەكمۇ مەيلى!
شۇنىڭ بىلەن ئىلياس بۇ ئايالغا پەرۋەردىگارنىڭ سۆزىنى يەتكۈزدى ،ئۇ مۇنداق دېدى:
 قورقماڭ ،دېگىنىڭىز بويىچە قىلىۋېرىڭ! پەقەتال ئالدى بىلەن ماڭا بىر نان قىلىپ ئەكېلىڭ،ئاندىن ئوغلىڭىز بىلەن ئۆزىڭىزگە تەييار قىلىڭ .چۈنكى ئىسرائىلنىڭ خۇداسى پەرۋەردىگار مۇنداق
دېدى :پەرۋەردىگار تاكى بۇ زېمىندا يامغۇر ياغدۇرغىچە ،ئىدىشتىكى ئۇن تۈگىمەيدۇ ،كۆزىدىكى ماي
كېمەيمەيدۇ -دېدى.
بۇ يەھۇدىي ئەمەس ئايال نەقەدەر بويسۇنغان ھە! ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ سۆزىگە نەقەدەر
ئىشەنگەن-ھە! ھېچقانداق بىر ئىككىلىنىش ۋە تاالش-تارتىشسىز ھالدا ،ئۇ ئۆيىگە قايتىپ بېرىپ،
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ئالدى بىلەن ئىلياسقا ئاندىن ئوغلى بىلەن ئۆزىگە نان تەييارلىدى.
ئۇ ئايال ئىدىشقا يەنە قارىغىنىدا ،ئىدىشتا ئۇننىڭ يەنە تۇرغانلىقىنى ،كۆزىدىكى ماينىڭمۇ يەنە بار
ئىكەنلىكىنى بايقىدى .ئۇنىڭ ئىشەنچىسى ئۇنىڭغا نومۇس ئېلىپ كەلمىدى .ئىسرائىلنىڭ خۇداسى
نەقەدەر ئۇلۇغ  -ھە!
ھازىر ،بۇ ئۈچەيلەن بىرلىكتە خاتىرجەم تۇرمۇش كەچۈرمەكتە ،ھەر كۈنى پەرۋەردىگار ئۇالرغا
ئوخشاش بىر مۆجىزە يارىتاتتى .تۇل ئايالنىڭ ئائىلىسى چوڭ بەخت-سائادەتكە ئېرىشتى .ئۇ تۇل ئايالمۇ
بەختكە ئېرىشتى .ئۇ ھەر كۈنى ئۈچەيلەنگە يېتەرلىك ئوزۇقلۇق تەييارالپال قالماستىن ،ئەڭ مۇھىمى ئۇ
ئايال ،پەيغەمبەرنىڭ ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسى پەرۋەردىگار توغرۇلۇق ئېيتقانلىرىنى ئاڭلىدى.
ئەمما ،ئۇ بەختكە ئېرىشكەنسېرى ،ئىلياسنىڭ سۆزلىرىنى قانچە كۆپ ئاڭلىغانسېرى ،شۇنچە
ئارامسىزلىق ھېس قىلىشقا باشلىدى .ئۇ ئۆزىنى بۇ ئىچ ئاغرىتىشقا اليىق ئەمەستەك ھېس قىلدى ،چۈنكى
ئۇ ھەم كۆپ ھەم ئېغىر گۇناھالرنى سادىر قىلغان ئىدى .ئىش مانا مۇشۇنداق ئىدى .بۇ يەھۇدىي ئەمەس
ئايال ،بىزنىڭ بەختكە ئېرىشىشىمىز پەقەتال پەرۋەردىگارنىڭ ئىلتىپاتىدىن بولىدىغانلىقىنى چۈشەندى،
چۈنكى پەرۋەردىگارال بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنى كەچۈرۈم قىالاليدۇ.
كېيىن يۈز بەرگەن بىر ئىش ئارقىلىق ،ئۇ ئايال بۇالرنىڭ ھەممىسىنى ناھايىتى ئېنىق چۈشەندى.
ئۇنىڭ بىردىنبىر يالغۇز ئوغلى كېسەل بولۇپ قېلىپ ،ئۆلۈپ كەتتى .ئۇ ئىنتايىن ئازابالنغان ھالدا،
كۆڭلىدە « :خۇدا گۇناھلىرىم سەۋەبىدىن مېنى جازالىدى ،پەيغەمبەرنىڭ بۇ يەرگە كېلىشى ،مۇشۇ
نۇقتىنى مېنىڭ ئېنىق چۈشىنىۋېلىشىم ئۈچۈندۇر - »،دەپ ئويلىدى.
ئۇ ئازابتىن يىغلىغان ھالدا ئىلياسنىڭ ئالدىغا كېلىپ ،ئۇنىڭغا ئۆزىنىڭ گۇمانلىرىنى ئېيتتى:
 سىزنىڭ بۇ يەرگە كېلىشتىكى مەقسىتىڭىز ،مېنىڭ گۇناھلىرىمنى ئېسىمگە كەلتۈرۈپ ،ئوغلۇمنىڭجېنىغا زامىن بولۇشمۇ؟
ئاھ ،ئۇ پەيغەمبەرنىڭ باشقا يەرگە بېرىپ تۇرۇشىنى ئارزۇ قىلدى ،ئۇ ئازابتىن ئاللىقاچان
ھالسىزالنغان ئىدى .ئۇ ئىنتايىن ئازابالندى ،ئۇنىڭ كۆرگىنى پەقەتال ئۆزىنىڭ گۇناھى ۋە خۇدانىڭ
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جازاسى ئىدى .ئۇ يەنە خۇدانىڭ ئۆزىنىڭ گۇناھىنى تونۇغان ۋە ئېتىراپ قىلغانالرنىڭ گۇناھىنى
كەچۈرىدىغانلىقىنى چۈشەنمىدى .ئۇ ئاز اب ئىچىدە ،خۇدانىڭ سۆزلىرى پەقەتال ئۆزىنىڭ گۇناھىنى
بېكىتىش ۋە جازاالش ئۈچۈن بېرىلگەندەك ،شۇڭا ئوغلىنىڭ ھاياتى ئېلىپ كېتىلگەندەك ھېس قىلدى.
ئەمما ئەمەلىيەتتە ئۇنداق ئەمەس ،خۇدانىڭ سۆزلىرى بىزگە گۇناھىمىزنى تونۇتىدۇ ،ئەمما يەنە
بىزگە تەسەللىي بېرىدۇ ،بىزگە گۇناھلىرىمىزنىڭ كەچۈرۈمگە ئېرىشكەنلىكىنى ئېيتىپ بېرىدۇ .بۇنىڭ
ئۆزى دەل پەرۋەردىگارنىڭ مۇقەددەس سۆزلىرى ئارقىلىق ،ئۇ ئايالغا ئېيتماقچى بولغان سۆزلىرى.
پەيغەمبەر:
 بالىنى ماڭا تاپشۇرۇڭ - ،دېدى .ئۇ بالىنى ئايالنىڭ قۇچىقىدىن ئېلىپ ئۇنى كۆتىرىپ ،ئۆزىياتىدىغان ئۆيگە ئېلىپ كىرىپ ،كارىۋاتنىڭ ئۈستىگە قويدى .ئاندىن يۈكۈنۈپ ئولتۇرۇپ دۇئا قىلدى.
«ئاھ ،پەرۋەردىگار! سەن بۇ تۇل ئايالنىڭ ئوغلىنى ئېلىپ كېتىپ ،ئۇنى ئازابقا قويدۇڭ .ئاھ،
پەرۋەردىگار! سەندىن ئۆتۈنەي  ،بالىنىڭ روھى تېنىگە قايتىپ كىرسۇن ،بۇ ئارقىلىق ئۇنىڭ ئانىسى
سېنىڭ مېھرىبانلىقىڭنى كۆرسۇن».
دۇئا قىلىپ بولغاندىن كېيىن ،ئۆزىنى بالىنىڭ تېنىگە ئۈچ قېتىم چاپلىدى.
كېيىن ،پەرۋەردىگار باشقا بىر مۆجىزە كۆرسەتتى :ئۇ ئىلياسنىڭ دۇئاسىنى ئاڭلىدى .ئۇ باال
قايتىدىن نەپەسلىنىشكە باشلىدى ،ئارقىدىن ئۇ كۆزلىرىنى ئاچتى .ئۇ تىرىلدى!

ئۆلگەن باال راستتىنال تىرىلدىمۇ؟ كىم ئىلگىرى بۇنداق ئىشنى ئاڭالپ باققان؟ ئەمما ،بۇنداق ئىش
يەنە يۈز بېرىدۇ ،ناھايىتى ئۇزۇن مەزگىللەردىن كېيىن يەنى رەب ئەيسا قايتا كەلگەن ۋاقىتتا ،ھەر بىر
ئادەم ئۆلۈمدىن تىرىلىدۇ .ئىلياس بولسا ئۇنىڭ كېلىشىدىن دېرەك بەرگۈچى.
خۇداغا بولغان تەشەككۈر بىلەن ،ئىلياس بالىنى ئۈستىدىن ئېلىپ چۈشۈپ ،ئانىسىغا تاپشۇرۇپ
بەردى.
-
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بالىنىڭ ئاپىسىمۇ ئىنتايىن خۇشال بولۇپ ،پەرۋەردىگارغا شۈكۈر ئېيتتى .خۇدا بولسا
مېھىر-مۇھەببەتلىك ،ئۇ ئايالنىڭ گۇناھىنى كەچۈردى .ئۇ بولسا ئىچ ئاغرىتقۇچى خۇدادۇر.
ئۇ تۇل ئايال ئىلياسقا:
 ھازىر مەن سىزنىڭ ئەۋلىيا ئىكەنلىكىڭىزنى بىلدىم ،پەرۋەردىگارنىڭ سىزنىڭ ئېغىزىڭىز ئارقىلىقئېيتقان سۆزلىرى راست ئىكەن -،دېدى.

ئۇ ئايال نەقەدەر خۇشال بولغان-ھە! خۇدانىڭ سۆزلىرى شان-شەرەپكە تولغاندۇر! ئۇنىڭ سۆزلىرى
گۇناھنى تىلغا ئېلىپال قالماستىن ،كەچۈرۈم ۋە ئىچ ئاغرىتىشنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ :ئۇ يەھۇدىي ئەمەس
ئايالغا نىسبەتەنمۇ شۇنداق بولدى.
ئىلياسمۇ بۇ ئايالغا ئوخشاش تەسەللىي ۋە ئىلھامغا ئېرىشتى .پەرۋەردىگار ئۇ بالىنى ئۆلۈمدىن
تىرىلدۈرگەن ئىكەن ئۇنداقتا ،ئۇ ئۆز خەلقىگە يېڭى ھاياتلىق ئاتا قىلىپ ،ئۇالرنى ئۆزىگە قايتىدىن
خىزمەت قىلدۇراالرمۇ؟

535

مۇقەددەس كىتابتىن ھېكايە
شۇنداق ،پەرۋەردىگار قىاللمايدىغان ئىش يوقتۇر.

ئىلياس ۋە ئوبادىيا
«پادىشاھالر - 1كىتاب» 19- 1 :11

قۇرغاقچىلىق ئۈچىنچى يىلىغا قەدەم قويدى .ئەڭ ئاخىرىدا پەرۋەردىگار ئىلياسنى ئاھابنىڭ ئالدىغا
ئەۋەتىپ ،ئۇنىڭغا پەرۋەردىگارنىڭ يامغۇر ياغدۇرىدىغانلىقىنى ئېيتىشنى بۇيرۇدى.
پۈتۈن دۆلەت بىر خىل ئېچىنىشلىق ھالەتكە چۈشۈپ قالدى .سامارىيەدە ئاچارچىلىق بەك ئېغىر
بولدى ،ھەتتا خان ئوردىسىمۇ بۇنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىدى .پادىشاھنىڭ ئات ۋە قېچىرلىرى سۇ ۋە
ئوزۇقلۇق كەمچىل بولغانلىقتىن ئۆلۈم خەۋپىگە دۇچار بولدى.
ئىلياس قەيەردە؟ پادىشاھ ۋە خانىش ھەممە يەرگە ئادەم ئەۋەتىپ ئۇنى ئىزدىتىپ ،ئېيتقان سۆزىنى
قايتۇرغۇزماقچى بولدى ،ئۇنداق قىلمىسا ئۇنى ئۆلتۈرمەكچى بولدى .ئەمما ھېچ يەردىن ئۇنى تاپالمىدى.
ئۇالر ھازىر قانداق قىلىشى كېرەك؟
ئاھاب بىر ئامال تاپتى .ئۇ ئوردىنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى ئىشالرنى باشقۇرىدىغان غوجىدارى ئوبادىيا
بىلەن بىرلىكتە پۈتۈن مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا بېرىپ ،ئۇالغالرنىڭ ئاچلىقتىن ئۆلۈپ
كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ،ئوت-چۆپ تېپىپ كەلمەكچى بولدى .ئاھاب ۋە ئوبادىيا ئىككىلىسى
بۆلۈنۈپ ئايرىم-ئايرىم يۆنىلىشكە قاراپ ماڭدى .بۇ بىر ئادەمنى ئازاباليدىغان سەپەر بولۇپ،
ئېتىز-ئېرىقالر ئوتتەك ئىسسىق دەستىدىن كاۋاپ بولغان بولۇپ ،ئازراقمۇ ئوت-چۆپ كۆرۈنمەيتتى.
ئەجەبا،

ئاھاب

پەرۋ ەردىگارنىڭ

سۆزلىرىنىڭ مۇتلەق

توغرا

ئىكەنلىكىنى

ھېس

قىلىپ

يېتەلمىگەنمىدۇ؟ شەك-شۈبھىسىزكى ئىلياسنىڭ ئېيتقان ئالدىن بېشارەتلىرى ئەمەلىيەتكە ئايالندى.
ھەممە ئىشالر خۇدانىڭ ئىسرائىلالرغا بولغان غەزىپىنى ئايان قىلىپ تۇراتتى .ئەمما ئاھاب ھەقىقەتنى
چۈشۈنۈشنى خالىمىدى ،ئۇنىڭ قەلبى قاتتىق ئىدى .ئاھاب يامغۇر ياغماسلىقنى ئىلياسنىڭ خاتالىقى دەپ

536

مۇقەددەس كىتابتىن ھېكايە
قارايتتى ،ھەمدە ساداقەتسىز پادىشاھ ئاھاب بائال چوقۇم بىزنىڭ دۇئايىمىزنى ئاڭالپ ،بىزنى قۇتقۇزىدۇ،
دەپ قارايتتى.
ئەمما ،ئوبادىيا ناھايىتى ئېنىق كۆردى .ئۇ پەرۋەردىگارنى ھۆرمەتلەيدۇ ھەم

ئۇنىڭغا خىزمەت

قىلىدۇ ،ئۇ رەزىل پادىشاھ ئاھابنىڭ ئوردىسىدا خىزمەت قىلىدۇ ،ئۇ ئۆزىنىڭ ھەر ۋاقىت زور خەتەر
ئىچىدە تۇرۇۋاتقانلىقىنى بىلىدۇ .ئەگەر ئوبادىيا يەزەبەلنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنمىسا ،ئەلۋەتتە ئۇ غوجىدار
ئوبادىيانى بوش قويىۋەتمەيدۇ .خان ئوردىسىدىكى ئ ىشالر ئىنتايىن جاپالىق ،ئەمما ئوبادىيا قورقۇپ
تۈگۈلۈۋالمىدى .ئۇ جان كۆيدۈرۈپ ئىشلىدى ،پادىشاھ ئۇنىڭدىن ئايرىاللمايدىغان بولۇپ قالدى .ئۇ يەنە
پەرۋەردىگارغىمۇ سادىق بولۇپ ،يۈز پەيغەمبەرنى ئىككى غارغا يوشۇرۇپ ،ئۇالرنى نان ۋە سۇ بىلەن
باققانىدى .ئۇ ھاياتىنىڭ خ ەۋپكە ئۇچرىشىغا قارىماي شۇنداق قىلغانىدى ،ئۇ خۇدا ئۈچۈن خىزمەت
قىلغانلىقتىن بۇنداق خەتەرلەرگە پەرۋا قىلمىدى .ئوبادىيا پۈتۈن دۆلەتنىڭ ئېچىنىشلىق ئەھۋالىنى
كۆرۈپ ،پەقەت بىرال ئامالنىڭ ئۇالرنى بۇ قىيىنچىلىقتىن قۇتقۇزۇپ قاالاليدىغانلىقىنى چۈشەندى .ھەي،
پادىشاھ ئاھاب خۇداغا دۇئا قىلغان بولسا نەقەدەر ياخشى بوالتتى-ھە!
بىر ئادەم ئۇنىڭغا قاراپ كېلىۋاتىدۇ!
ئۇ ئادەم دەرۋەقە ئىلياس پەيغەمبەر!
ئوبادىيا ئىنتايىن ھەيران قالدى ،ئۇ خۇدانىڭ بۇ ئادىمىگە چوڭقۇر تەزىم قىلدى.
 مەن خاتا كۆرمىگەندىمەن؟-ئۇ كېكەچلىگەن ھالدا سورىدى  -بۇ راستتىنال سەنمۇ ئىلياس؟ئىلياس پەيغەمبەر نېمە ئۈچۈن ئۇنى ئىزدەپ كېلىدۇ؟ ئوبادىيا دەرھالال بۇنى چۈشىنەلمىدى .ئىلياس
ئۇالرنى ئۆزىنى ئىزدەۋاتقانلىقىنى ھەمدە ئۆلتۈرمەكچى بولۇۋالغانلىقىنى ئېنىق بىلىدۇ.
ئەمما ،ئىلياس ئۇ يەردە جىمجىت قاراپ تۇراتتى .ئۇ جاۋاب بېرىپ - :خاتا ئەمەس ،بۇ مەن .سەن
پادىشاھ ئاھابقا ئىلياس بۇ يەردە ،دەپ ئېيتقىن.
ئوبادىيا تېخىمۇ ھەيران قالدى .ئۇ ھەيرانلىق بىلەن پەيغەمبەرگە قارىدى .ئىلياس ئەستايىدىللىق
بىلەن دېگەنمىدۇ؟ ئۇ پادىشاھنىڭ ئالدىغا بېرىپ ،راستتىنال ئىلياس بۇ يەردە دېيىشى كېرەكمۇ؟ ئۇنداق
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بولسا ،ئىلياس ئۆلمىسىمۇ ،ئۇ ئۆلىدۇ! ئوبادىيا:
 سەن مېنى پادىشاھنىڭ قولىغا تاپشۇرۇپ ،يەزەبەلگە ئۆلتۈرگۈزگىدەك ،مەن نېمىنى خاتا قىلدىم؟سەن ئۇنىڭ سېنى ئىزدەش ئۈچۈن پۈتۈن مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا ،ھەتتا باشقا دۆلەتلەرگىمۇ
ئادەم ئەۋەتكەنلىكىنى بىلىسەن .ئەگەر پۇقراالر سېنى بۇ يەردە ئەمەس دېسە ،پادىشاھ ئۇالرنى بۇ
سۆزىنىڭ راستلىقىغا قەسەم قىلدۇردى .ھازىر ،سەن مېنى پادىشاھقا ئۆزۈڭنىڭ بۇ يەردە ئىكەنلىكىڭنى
ئېيتىشنى بۇيرۇدۇڭ .مېنىڭ ئەندىشە قىلىدىغىنىم بولسا ،ئەگەر پەرۋەردىگار سېنى تۇيۇقسىز بۇ يەردىن
ئېلىپ كەتسە ،ئاھاب سېنى ئىزدەپ كەلگەندە ،سەن بۇ يەردە بولمايسەن .شۇنىڭ بىلەن ئۇ غەزەپلىنىپ
مېنى ئۆلتۈرىدۇ .مەن بۇنداقال ئۆلۈپ كەتسەم بولمايدۇ .سەن مېنىڭ كىچىكىمدىنال پەرۋەردىگارغا ئىبادەت
قىلىدىغانلىقىمنى بىلىسەن .مەن يەنە يۈز پەيغەمبەرنى ئىككى غارغا يوشۇرۇپ ،ئۇالرنى سۇ ۋە نان بىلەن
تەمىنلىدىم -،دېدى.
ئوبادىيا بېرىشقا پېتىنالمىدى .يەنە بىر جەھەتتىن ئېيتقاندا ،ئۇ پەرۋەردىگارنى ھۆرمەتلەيدۇ،
ئۇنىڭ ئەمىرلىرىگە ئەمەل قىلىدۇ.
ئىلياس:
 مەن خىزمەت قىلىۋاتقان مەڭگۈلۈك ساماۋى قوشۇنالر سەردارى بولغان پەرۋەردىگار خۇدانىڭھاياتى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،مەن بۈگۈن ئۆزۈمنى ئاھابنىڭ ئالدىدا ئايان قىلىمەن -،دېدى.
بۇ سۆزلەرنى ئاڭالپ ئوبادىيادا ئىشەنچ پەيدا بولدى ،ئۇ باتۇرلۇق بىلەن ئاھابنىڭ يېنىغا بېرىپ،
ئۇنىڭغا ئىلياسنىڭ سۆزلىرىنى يەتكۈزدى.
ئاھاب ئىنتايىن ھەيران قالدى .ھىم ،بۇ كىشىنى بىزار قىلىدىغان پەيغەمبەر ئاخىرى ئۇنىڭ قولىغا
چۈشتى .ئىلياس چوقۇم سۆزىنى قايتۇرۇۋېلىشى كېرەك ،بولمىسا............
ئاھاب ئىلياسنى كۆرگەندە ئۆزىنى ئازراقمۇ يوشۇرماي ،غەزەپلەنگەن ھالدا« :ئىسرائىلغا باال
كەلتۈرگۈچى كەلدىمۇ؟ بۇ ئاپەتلەرنىڭ ھەممىسىنى سەن بىزگە ئېلىپ كەلگەن ،شۇنداق ئەمەسمۇ؟-
دېدى.

538

مۇقەددەس كىتابتىن ھېكايە
ئىلياس ئاھابنىڭ غەزەپلەنگەن چىرايىغا جىمجىت قاراپ تۇرغاندىن كېيىن:
 ياق ،ئىسرائىلغا بۇ باالالرنى ئېلىپ كەلگۈچى سەن ۋە سېنىڭ ئاتاڭنىڭ جەمەئەتى ،چۈنكى سىلەرپەرۋەردىگارنىڭ ئەمىرلىرىدىن يىراقلىشىپ ،بائالغا ئەگەشتىڭالر -،دېدى.
پەيغەمبەر ۋە ئۇنىڭ سۆزلىرىدىن بىر خىل كۈچ-قۇدرەت ئايان بولۇپ ،پادىشاھ ئاھابنىڭ سۆزلىرىنى
ئاڭالشقا مەجبۇر قىلدى .پادىشاھ ئاھاب پەيغەمبەرنى زىندانغا سوالتقۇزماستىن ،ئۇنىڭ سۆزلىرىگە قۇالق
سالدى ،ھەتتا پەيغەمبەرنىڭ بۇيرۇقىنى ئاڭالپ ،بارلىق ئىسرائىلالرنى كارمەل تېغىغا يىغىپ ئۇالرنى
ئىلياسنىڭ ئالدىدا جەم قىلدى .ئىلياس يەنە پادىشاھ ئاھابقا ،بائالغا خىزمەت قىلىدىغان تۆت يۈز ئەللىك
پەيغەمبەرنى ۋە ئاشەراھنىڭ تۆت يۈز پەيغەمبىرىنىمۇ كارمەل تېغىغا جەم قىلىشنى بۇيرۇدى.

كارمەل تېغىدا
«پادىشاھالر - 1كىتاب»31- 52 :11

بەلگىلەنگەن ئاشۇ كۈنى يېتىپ كەلگەندە ،بارلىق ئىسرائىلالر ۋە پادىشاھ ئاھاب كارمەل تېغىغا
يىغىلدى .بائالغا ۋە ئاشەراھقا خىزمەت قىلىدىغان پەيغەمبەرلەرمۇ يىغىلدى .خەلق جىمجىت ھالدا
كۈتۈشۈپ تۇراتتى .ئاچارچىلىق ئۇالرغا پىكىر قىلىشنى ئۆگەتكەنىدى .ئۇالر بائالدىن نۇرغۇن قېتىم ۋە
شۇنچە ئۇزۇن تىلىسىمۇ ،يامغۇر ياغمىدى .ئۇالر خاتاالشتىمۇ-يا؟ بائال خۇدا ئەمەسمۇ؟ ئۇنىڭغا دۇئا قىلسا
پايدىسى بولماسمۇ؟ پەقەتال پەرۋەردىگارال خۇدامىدۇ؟
دەل مۇشۇ ۋاقىتتا ،ئىلياس ئالدىغا مېڭىپ كەلدى ،ئۇ:
 قاچانغىچە ئىككى پىكىر ئارىسىد ا ئارىسالدى بولۇپ تۇرىسىلەر؟ سىلەر نېمىشقا تالالش ئېلىپبارمايسىلەر؟ ئەگەر پەرۋەردىگار خۇدا بولسا ئۇنىڭغا ئەگىشىڭالر ،ئەگەر بائال خۇدا بولسا ئۇنىڭغا
ئەگىشىڭالر -،دېدى.
كىشىلەر ئۈن چىقارمىدى.
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ئىلياس ناھايىتى تېزال يامغۇر ياغىدىغانلىقىنى ۋە بۇ يامغۇرنىڭ پەرۋەردىگار تەرىپىدىن
بولىدىغانلىقىنى بىلەتتى .ئەمما يامغۇر يېغىشتىن بۇرۇن ،پەيغەمبەر ئىلياس كىشىلەرگە يامغۇرنىڭ
يېغىشى بائالنىڭ ياردىمىدىن ئەمەس ،بەلكى يېگانە پەرۋەردىگارنىڭ ياردىمىدىن بولىدىغانلىقىنى
بىلدۈرۈشى كېرەك .شۇڭالشقا ،ئۇ خەلققە يەنە بىر قېتىم سۆز قىلدى.
 مەن پەرۋەردىگارنىڭ پەيغەمبىرى ،پەرۋەردىگارنىڭ پەيغەمبەرلىرىدىن پەقەت يالغۇز مەنالقالدىم ،ئەمما بائالنىڭ پەيغەمبەرلىرىدىن بولسا تۆت يۈز ئەللىكى بار .بىزگە ئىككى بۇقا بېرىلسۇن.
بائالنىڭ پەيغەمبەلىرى بىرىنى تالالپ ،ئۇنى پارچىالپ ئوتۇننىڭ ئۈستىگە قويسۇن ،ئەمما ئوت
ياقمىسۇن؛ مەنمۇ بىر بۇقىنى ئېلىپ ئۇنى ئوتۇننىڭ ئۈستىگە قويىمەن ،ئەمما ئوت ياقمايمەن .ئاندىن
كېيىن بىز دۇئا قىاليلى .سىلەر ئۆزۈڭالرنىڭ خۇداسىنىڭ نامىنى تىلغا ئېلىپ ئىلتىجا قىلىڭالر ،مەنمۇ
پەرۋەردىگارنىڭ نامىنى تىلغا ئېلىپ ئىلتىجا قىلىمەن .قايسى خۇدا ئوت بىلەن جاۋاب بەرسە ،شۇ خۇدا
بولسۇن.
خەلق:
 بولىدۇ ،بولىدۇ ،بۇ ئوبدان گەپ بولدى - ،دېيىشتى.گەرچە بائال يامغۇر ياغدۇرالمىغان بولسىمۇ ،ئۇ چوقۇم ئوت ياغدۇرالىشى مۇمكىن .ئۇ قۇياش ئىالھى
ئەمەسمىدى؟ ئەگەر بائال ھازىرنىڭ ئۆزىدە ئوت ياغدۇرالىسا ،ئۇ يەنىال خۇدا ھېسابلىنىدۇ.
ئىلياس بائالنىڭ پەيغەمبەرلىرىگە:
 سىلەرنىڭ ئادىمىڭالر كۆپ بولغاچقا ،سىلەر ئاۋۋال بىر بۇقىنى تالالپ تەييار قىلىڭالر .ئاندىنخۇدايىڭالرنىڭ نامىنى چاقىرىپ نىدا قىلىڭالر - ،دېدى.
بائالنىڭ پەيغەمبەلىرى پايپېتەك بولۇشقا باشلىدى .ئۇالر بىر بۇقىنى تالالپ ئۇنى تەييار قىلدى.
ئاندىن ئۇالر قۇربانلىقنىڭ ئەتراپىدا تۇرۇپ دۇئا قىلىشقا باشلىدى:
 ئى ،بائال ،بىزگە جاۋاب بەرگىن ،سەندىن ئۆتۈنەيلى بىزگە جاۋاب بەرگىن ،ئاسماندىنقۇربانلىق ئۈستىگە ئوت ياغدۇرغىن.
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بائالنىڭ ئۇ تۆت يۈز ئەللىك پەيغەمبىرى ئۆز ئارا بىرلىشىپ بىرلىكتە دۇئا قىلدى:
 ئى ،بائال سەندىن ئۆتۈنەيلى ،بىزگە جاۋاب بەرگىن.پادىشاھ ۋە خەلق جىمجىتلىق بىلەن كۈتتى .ئۇالر بائالغا خىزمەت قىلىدىغان پەيغەمبەرلەرنىڭ
قۇالقنى يارغۇدەك ۋارقىراشلىرىنى ئاڭلىدى .ئوت تېخى چۈشمىدىمۇ؟ ياق ،ئازراقمۇ شەپە يوق ئىدى.
ئوتتەك قۇياش ئاۋۋالقىدەكال ،ئاسماندا نۇر چېچىپ تۇراتتى ،ئەمما ئاسماندىن ئوت چۈشۈپ قۇربانلىقنى
كۆيدۈرگىنى يوق.
بائالنىڭ پەيغەمبەرلىرى ئاالقزەدە بولۇشقا باشلىدى .ئۇالر قۇربانلىققا تېخىمۇ يېقىنراق كېلىپ،
ئۇسۇل ئويناشقا باشلىدى ،شۇنىڭ بىلەن بىللە يەنە ئۇالرنىڭ ھەممىسى بىرلىكتە:
 ئى بائال ،بىزگە جاۋاب بەرگىن!  -دەپ ۋارقىراشقا باشلىدى.شەك-شۈبھىسىزكى ،قۇياش نۇرى ئەڭ كۈچلۈك ۋاقتىدا بائال ئۇالرغا جاۋاب قايتۇرۇپ ،قۇربانلىقنىڭ
ئۈستىگە ئوت ياغدۇرۇشى مۇمكىن ،چۈنكى ،ئۇ ئوت ئىالھى ئەمەسمۇ!
ئەمما ،بائال ئۇالرغا ئى نكاس قايتۇرمىدى؛ قۇياش نۇرى ئەڭ كۈچلۈك بولغان چۈش ۋاقتىدىمۇ ،بائال
ھېچقانداق جاۋاب بەرمىدى ،قۇربانلىق ئۈستىگە ئوت چۈشمىدى.
بائالنىڭ بۇ جىمجىتلىقى خەلقنى ئىنتايىن ئۈمىدسىزلەندۈردى .ئەگەر بائال ھازىرنىڭ ئۆزىدە ئۇالرغا
ئىنكاس قايتۇرمىسا ،ئۇنداقتا كېچىككەن بولىدۇ .چۈنكى قۇياش ناھايىتى تېزال تاغنىڭ كەينىگە پاتىدۇ،
ئۇ چاغدا بارلىق ئۈمىدنىڭ ھەممىسى يوققا چىقىدۇ.
ئىلياس ناھايىتى قىزىقارلىق ھېس قىلدى .پەقەت پەرۋەردىگارال ھەقىقىي خۇدا ،بائال چوقۇم مەغلۇب
بولىدۇ ،ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىرىمۇ چوقۇم نومۇستا قالىدۇ .قاراڭ ،ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ مەبۇدى ئالدىدا ھېرىپ
ھالىدىن كەتتى ،ئىنتايىن پەرىشان ئەھۋالغا چۈشۈپ قالدى! ئۇالر يۇقىرى ئاۋازدا:
 ئى بائال ،بىزگە جاۋاب بەرگىن!  -دەپ ۋارقىراشتى.ئۇالر ئۈمىدىنى بائالغا يەنى بىر بۇتقا باغلىدى ،بۇ نېمىدېگەن ئەخمەقلىق-ھە!
ئىلياس چىداپ تۇرالماي ئۇالرنى مەسخىرە قىلىشقا باشلىدى:
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 تېخىمۇ ئۈنلۈكرەك چاقىرىڭالر ،ئۇ بەلكىم چوڭقۇر خىيالغا پاتقاندۇ ،ياكى بولمىسا باشقا بىرەرئىش بىلەن ئالدىراش بولۇپ قالغاندۇ.
ئۇالر بارلىق كۈچى بىلەن تېخىمۇ ئۈنلۈكرەك ۋارقىراشقا باشلىدى:
 ئى بائال ،بائال ،بىزگە قۇالق سالغايسەن!ئەمما ئازراقمۇ شەپە يوق ،ئۇ يەنىال جىمجىت ئىدى .ئىلياس ئۇالرنى يەنە مەسخىرە قىلىشقا باشلىدى:
 ئۇ چوقۇم يول ئۈستىدە ،ياكى بولمىسا ئۇخالپ قالدى ،ئۇنى ئويغىتىڭالر .يەنىمۇ ئۈنلۈكرەكۋارقىراڭالر.
ئەجەبا ،بائال ئىلياسنىڭ مەسخىرىلىرىنى ئاڭلىمىغانمىدۇ؟ ئۇ نېمە ئۈچۈن بۇ ئادەمنى ئۇرۇپ ،ئۇنى
ئۆلتۈرمەيدۇ؟
بائالنىڭ پەيغەمبەرلىرى ئۈمىدسىزلەندى .ئۇالر داۋاملىق تۇترۇقسىز سۆزلەپ ،ئۇسۇل ئويناپ
ۋارقىراشتى .بۇ قىلغانلىرىنىڭ قىلچىمۇ ئۈنۈمى بولمىدى ،ئۇالر ئۇنى ئەڭ ئاخىرقى قېتىم چاقىرماقچى
بولدى .بائال ئۇالرنىڭ سۆزلىرى گە قۇالق سالمىدى ،ئېھتىمال ئۇالرنىڭ قېنى بائالنى تەۋرىتەلىشى
مۇمكىن .ئۇنداق بولغاندا ،بەلكىم بائال ئۇالرغا جاۋاب قايتۇرار .پەقەت بائال ئۇالرنىڭ دۇئاسىنى ئاڭالشقا
رازى بولسا ،ئۇالر ھەتتا ئۆزلىرىنىڭ جېنىنىمۇ قۇربان قىلىشقا رازى ئىدى .ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ دىنىي
ق ائىدىسى بويىچە ،پىچاقنى ئۆزلىرىنىڭ تېنىگە سانجىدى ،پىچاق بىلەن بەدىنىنى تىلىشقا باشلىدى .يارا
ئېغىزلىرىدىن قان ئېقىپ چىقىشقا باشلىدى .خەلق بىلەن پادىشاھ جىددىيلەشكەن ھالدا ئۇالرغا قارىدى.
ئەگەر بائال خۇدا بولسا ،ئۇ ئەمدى جىمجىت تۇرۇۋەرمەيدۇ ،ئوت ھەر ۋاقىت ئاسماندىن چۈشۈشى
مۇمكىن .ئىلياسنىڭ مەسخىرىسى ۋە بائالنىڭ خىزمەتكارلىرىنىڭ قېنى ،ئۇنىڭ زادى كىم ئىكەنلىكىنى
ئېنىق چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ.
بىر چۈشتىن كېيىن ئاستا-ئاستا ئۆتۈپ كەتتى ،قۇياش پېتىشقا ئاز قالدى .روھانىيالرنىڭمۇ
ھېرىپ-ھالى قالمىدى ،ئەمما بائالدىن تېخىچە ھېچقانداق ئىنكاس يوق ئىدى.
ئىلياس ئۆزى يالغۇز ئۇ يەردە تۇرۇپ بارلىق كىشىلەرگە قارىدى.
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ئىلياس ئۇالرنى قايتا مەسخىرە قىلمىدى .مەبۇد ئاللىقاچان پادىشاھ ۋە ئىسرائىل خەلقىنىڭ ئالدىدا
نومۇسقا قالدى .ھازىر نۆۋەت ئىلياسقا كەلدى! ئۇ كۆپچىلىككە قاراپ:
 مېنىڭ قېشىمغا كېلىڭالر - ،دېدى.خەلق بائالنىڭ روھانىيلىرىنىڭ يېنىدىن ئىلياسنىڭ يېنىغا كەلدى .ئۇالر بائالنىڭ ئاسماندىن ئوت
ياغدۇرالمىغانلىقىنى ئۆز كۆزى بىلەن كۆرۈپ ھەيرانلىق ھېس قىلغان بولسىمۇ ،ئەمما ئۇالر يەنىال پەقەتال
پەرۋەردىگارنىڭ خۇدا ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلمىدى .ئۇالر ئىلياس دۇئا قىلغاندا قانداق ئەھۋالنىڭ يۈز
بېرىدىغانلىقىنى كۆرۈپ باقماقچى بولدى.
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ئىلياس پەرۋەردىگارنىڭ بۇزۇۋېتىلگەن قۇربانلىق سۇپىسىنى قايتا ياسىدى .ئۇ ئون ئىككى پارچە
تاشنى ئىشلىتىپ ،بۇ قۇربانلىق سۇپىسىنى قايتا ياساپ چىقتى ،بۇ ئون ئىككى پارچە تاش ئىسرائىلنىڭ
ئون ئىككى قەبىلىسىگە ۋەكىللىك قىلىدۇ .ئاندىن ،ئۇ قۇربانلىق سۇپىسىنىڭ ئەتراپىغا بىر ئازگال
كولىدى ،باشقىالرغا تۆت ئىدىشنى سۇغا توشتۇرۇپ ،قۇربانلىق سۇپىسى ۋە ئوتۇننىڭ ئۈستىگە قويۇشنى
بۇيرۇدى .ئۇ باشقىالرنى ئىدىشنى سۇغا توشتۇرۇپ يەنە قويۇشنى بۇيرۇدى ،قۇربانلىق سۇپىسى ۋە
ئوتۇننىڭ ئۈستىگە يەنە ئىككى قېتىم سۇ قويۇلدى.
قۇربانلىق سۇپىسى ئۈستىدىكى نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى ھۆل بولۇپ كەتتى ،قۇربانلىق سۇپىسى
ئەتراپىدىكى ئازگالمۇ سۇ بىلەن تولدى .قارىماققا ئىنتايىن شىددەتلىك ئوتال قۇربانلىقنى
كۆيدۈرەلەيدىغاندەك قىالتتى! چوقۇم ھېچكىم ئىلياسنى قۇربانلىقنىڭ ئاستى تەرىپىدىن يوشۇرۇنچە ئوت
قويۇپ بېرىدۇ دەپ ئويلىمايدۇ.
ھازىر ھەممە نەرسە تەييار بولدى.
ئاسماندىن ئوت چۈشۈرىدىغان خۇدا چوقۇم بىردىنبىر ھەقىقىي خۇدادۇر .بائال بۇنى قىاللمىدى،
پەرۋەردىگار قىالالرمۇ؟
ئىلياس قولىنى كۆتۈرۈپ دۇئا قىلىشقا باشلىدى« :ئى ئىبراھىم ،ئىسھاق ،ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسى
بولغان پەرۋەردىگار ،بۈگۈن بۇ خەلققە ئۆزۈڭنىڭ ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسى ئىكەنلىكىڭنى ۋە مېنىڭ
سېنىڭ خىزمەتكارىڭ ئىكەنلىكىمنى ئاشكارا قىلغايسەن ،ھەمدە بۇ ئىشالرنى سېنىڭ بۇيرۇقىڭ بىلەن
قىلىۋاتقانلىقىمنى بىلدۈرگەيسەن .ئى پەرۋەردىگار ،سەندىن ئۆتۈنەي ،ماڭا ئىجابەت قىلغايسەن ،ماڭا
ئىجابەت قىلغايسەن! بۇ خەلققە ئۆزۈڭنىڭ خۇدا ئىكەنلىكىڭنى ۋە ئۇالرنىڭ قەلبىنى توغرا يولغا
ياندۇرغۇچى ئۆزۈڭ ئىكەنلىكىڭنى بىلدۈرگەيسەن».
شۇنىڭ بىلەن ،بۇلۇتسىز كۆك ئاسمان دىن بىر پارچە كۈچلۈك ئوت قۇربانلىق سۇپىسى ئۈستىگە
چۈشۈپ ،قۇربانلىقنى ،ئوتۇنالرنى ،تاشالرنى كۆيدۈرۈۋەتتى ،ئازگالدىكى سۇمۇ كۈچلۈك ئوت تەرىپىدىن
قۇرۇپ كەتتى.
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پەرۋەردىگار خۇدا
«پادىشاھالر - 1كىتاب» 23- 39 :11

ئەڭ ئاخىرىدا خەلقنىڭ ھەممىسى قايىل بولدى ،ئۇالر ھاڭ-تاڭ بولۇپ تۇرۇپ قالدى!
خەلق تىزالندى! ئۇالر يۈكۈندى! ئۇالر يۈزلىرىنى يەرگە ياقتى! ئۇالر خۇشاللىقىدىن:
 پەرۋەردىگار بولسا خۇدا! پەرۋەردىگار بولسا خۇدا!  -دەپ ۋارقىراشتى.ئۇالرنىڭ كەيپىياتى ئىنتايىن جىددىيلەشتى .بائالنىڭ روھانىيلىرى نومۇسقا قالدى ،ئۇالر يېڭىلدى.
ئۇالر قانداق قىلىشى كېرەك؟ ئۇالر قېچىشى كېرەكمۇ؟
ئىلياس ئۇالرنىڭ قېچىپ كېتىشىگە يول قويمايدۇ .ئۇ بۇيرۇق چۈشۈردى:
 ئۇالرنى تۇتۇڭالر ،بىرىنىمۇ قاچۇرۇپ قويماڭالر.بىرمۇ يالغان پەيغەمبەر قېچىپ كېتەلمىدى ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى كىشون دەرياسىنىڭ بويىغا ئېلىپ
بېرىلىپ ئۆلتۈرۈلدى.
پەرۋەردىگار ئۆزىنىڭ كۈچ-قۇدرىتى ۋە شەپقىتىنى ئايان قىلدى .ھازىر ئاھاب يامغۇرنىڭ تېزال
ياغىدىغانلىقىغا ئىشەنسە بولىدۇ .ھازىر ئاھاب بۇ قۇرغاقچىلىقنى پەرۋەردىگارنىڭ چۈشۈرگەنلىكىنى ھەم
بۇنى ئاخىرالشتۇرااليدىغانلىقىنى چۈشۈنۈپ يېتىشى كېرەك.
ئىلياس پادىشاھقا:
 تېز بېرىپ يەپ-ئىچىپ ئۆيۈڭگە قايتقىن ،چۈنكى قاتتىق يامغۇر ئاۋازى ئاڭالنماقتا -،دېدى.گەرچە ئاسمان كۆپكۆك بولسىمۇ ،ئەمما پەيغەمبەر يامغۇرنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىغان ئىدى.
ئاھاب ۋە ئۇنىڭ خىزمەتكارلىرى تاماق يېگىلى كەتتى ،ئىلياس ۋە ئۇنىڭ خىزمەتكارلىرى يەنىال
كارمەل تېغىدا قالدى.
خەلق تاغدىن چۈشۈپ ئۆيىگە قايتتى ،ئۇالر «ئىلياس» دېگەن بۇ ئىسىمنى قايتا-قايتا تىلغا ئېلىپ،
ئېغىزىدىن چۈشۈرمەيتتى.
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ئىلياس ۋە ئۇنىڭ خىزمەتكارلىرى كارمەل تېغىنىڭ چوققىسىغا چىقتى .ھاۋا بوشلۇقى ئاۋۋالقىدەكال
كۆپكۆك بولۇپ ،يامغۇر ياغىدىغاندىن ئازراقمۇ شەپە يوق ئىدى .ئەمما پەرۋەردىگار ۋەدە قىلغان ئىكەن،
ئىلياس دۇئا قىلىشقا پېتىنالىدى .ئۇ يەرگە ئېڭىشىپ

يۈزىنى ئىككى تىزىنىڭ ئوتتۇرىسىغا قويۇپ

تىزلىنىپ ،ئۆزىنى پۈتۈنلەي خۇداغا تاپشۇرۇپ ،پەقەتال پەرۋەردىگارنىڭ رەھىم قىلىشىنى تىلىدى .ئۇ
دۇئا قىلىشقا باشلىدى .ئۇ خۇدانىڭ ئۆزىگە بەرگەن يامغۇر ياغدۇرۇش ۋەدىسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشىنى
تىلىدى .ئۇ يەنە پەقەتال پەرۋەردىگارنىڭ خۇدا ئىكەنلىكىگە خەلقنىڭ يەنە بىر قېتىم ئىشىنىشىنى
تىلىدى.
ئاندىن ئىلياس خىزمەتكارىغا چىقىپ دېڭىز تەرەپتىكى ئاسمانغا قاراپ بېقىشنى بۇيرۇپ:
 ئېگىز جايغا چىقىپ قاراپ باققىن ،نېمىنى كۆرەلەيدىكەنسەن - ،دېدى .ئەمما ئۇ ياش باالئادەمنى ئۈمىدسىزلەندۈرىدىغان خەۋەرنى ئېلىپ كەلدى:
 ھاۋا بوشلۇقى يەنىال بۇرۇنقىدەك بۇلۇتسىز.پەيغەمبەر چوقۇم يامغۇر ياغىدىغانلىقىغا ئىشىنەتتى ،چۈنكى پەرۋەردىگار ئاللىقاچان ۋەدە قىلغان!
ئۇ يەنە دۇئا قىلدى ،ئاندىن ھېلىقى ياشنى كۆرۈپ كېلىشكە يەنە ئەۋەتتى .ياش باال يەنە
ئۈمىدسىزلەنگەن ھالدا قايتىپ كەلدى:
 ھېچنېمە كۆرۈنمەيدۇ.ئۇدا ئارقا-ئارقىدىن يەنە ئالتە قېتىم ئىلياس ئوخشاش جاۋابقا ئېرىشتى:
 -ھېچنېمە كۆرۈنمەيدۇ
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يامغۇر
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پەيغەمبەر يەتتىنچى قېتىم بېشىنى تۆۋەن قىلىپ ،يەتتىنچى قېتىم دۇئا قىلدى:
 ئى پەرۋەردىگار ،سەن يامغۇر يېغىشقا ۋەدە قىلغان .سەندىن ئۆتۈنەي ،سېنىڭ نامىڭ سەۋەبىدىنيامغۇر ياغدۇرغايسەن.
خىزمەتكار يەتتىنچى قېتىم ئېگىزگە چىقىپ دېڭىز تەرەپكە قارىدى .ئۇ ھەيرانلىقتىن بىر ئاز تۇرۇپ
قالدى ،ئاندىن دەرھال يۈگۈرۈپ ئىلياسنىڭ يېنىغا باردى.
 بىر پارچە بۇلۇت! ئادەمنىڭ ئالىقىنى چوڭلۇقتىكى بىر پارچە بۇلۇت!پەرۋەردىگار ئۇنىڭ دۇئاسىغا جاۋاب قايتۇردى!
ئىلياس ئورنىدىن تۇردى.
 پادىشاھقا بېرىپ ئېيتقىن ،دەرھال ئۆيىگە ماڭسۇن ،يامغۇرنىڭ يولىنى توسۇۋېلىشىدىنساقالنسۇن - ،دېدى ئۇ ياشقا.
ھاۋانىڭ ئۆزگىرىشى نېمىدېگەن تېز-ھە! بۇلۇت بارغانسېرى چوڭىيىپ ،قۇياشنى توسۇۋالدى.
ئوتتەك ئىسسىق ھاۋا شۇنچە ئۇزۇن داۋامالشقاندىن كېيىنكى بۇ ئۆزگىرىش نەقەدەر چوڭ تەسەللىي-ھە!
ھاۋا بارغانسېرى قاراڭغۇالشتى ،يىراقتىن گۈلدۈرماما ئاۋازى ئاڭالندى.
ئاھاب ھارۋىسىغا چىقتى ،بەلكىم ئۇ يامغۇر يېغىشتىن بۇرۇن ئوردىسىغا قايتىپ بارالىشى مۇمكىن.
تۇيۇقسىز ھاۋا بوشلۇقى قاراڭغۇلىشىپ ئەتراپ قورقۇنچلۇق جىمجىتلىققا چۆكتى .تۇيۇقسىز بىر
كۈچلۈك چاقماق ھاۋا بوشلۇقىنى كېسىپ ئۆتتى ،كۈچلۈك گۈلدۈرماما ئاۋازى جىمجىتلىقنى بۇزدى .شامال
چىقىپ ،تۇنجى يامغۇر يېغىشقا باشلىدى.
يامغۇر ياغدى! شىددەتلىك يامغۇر ياغدى!
ئاھابنىڭ
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يۇمۇپ-ئاچقۇچە بولغان ئارىلىقتا يامغۇر چېلەكلەپ قويغاندەك يېغىشقا باشلىدى ،شىددەتلىك بوران
قاتتىق ھۆركىرەيتتى.
ئىلياسمۇ مېڭىشقا تەييارالندى .ئۇ تونىنى بېلىگە باغلىغاچ تېخىمۇ تېز يۈگۈرۈشكە باشلىدى .ئۇ
چىغىر يولنى بويالپ ئۇچقاندەك يۈگۈرۈپ تاغدىن چۈشۈپ ،ئاھابنىڭ ھارۋىسىنىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ كەتتى،
چۈنكى پەرۋەردىگار ئۇنىڭغا كۈچ-قۇدرەت ئاتا قىلغان ئىدى .مۇشۇنداق قىلىپ ،ئۇ پادىشاھنى ھىمايە
قىلىپ يېزرەئەلگە قايتتى.
ئاھاب ئىلياسنىڭ ئۆزىنى ئىنتايىن ھۆرمەتلىگەنلىكىنى كۆرۈپ يېتەلىدىمۇ؟ ئۇ ھازىر پەرۋەردىگارنىڭ
خۇدا ئىكەنلىكىنى ھەمدە بۇ خ ۇدانىڭ ئۇنىڭغا شەپقەت قىلىدىغانلىقىنى ئېتىراپ قىلدىمۇ؟ ئۇ توۋا
قىلدىمۇ؟

ئىلياس چۆل-باياۋاندا
«پادىشاھالر - 1كىتاب» - 19باب

ياق ،ئۇ توۋا قىلمىدى ،ئەمما يۈز بەرگەن ئىشالرنىڭ ئۇنىڭغا بولغان تەسىرى ئىنتايىن چوڭقۇر
بولدى .ئۇ بارلىق ئىشالرنى ئايالى يەزەبەلگە ئېيتىپ بەردى.
يەزەبەل توۋا قىلدىمۇ؟ ياق ،ئۇ ئىنتايىن غەزەپلەندى .بائالنىڭ روھانىيلىرى ئۆلۈپ كېتىپتۇ؟ ئۇنداق
بولسا ئىلياسمۇ خۇن تۆلىسۇن!
يەزەبەل خەۋەرچىدىن ئىلياسقا مۇنداق خەۋەر ئەۋەتتى« :سەن بائالنىڭ پەيغەمبەرلىرىگە قانداق
مۇئامىلە قىلغان بولساڭ ،مەن ئەتە ساڭا شۇنداق مۇئامىلە قىلىمەن».
ئىلياس ئىنتايىن ئۈمىدسىزلەندى .ئەجەبا بارلىق ئىشالرنىڭ ھەممىسى بىكار ئاۋارىچىلىك بولدىمۇ؟
ئەڭ ئاخىرىدا يەزەبەل يەنىال ئۇنى ئۆلتۈرمەكچى بولۇۋاتىدىغۇ؟ ئۇنداقتا ،ئىلياس پەقەت قىالاليدىغان
بىرال ئىش بار ،يەنى قېچىش!
قەيسەر ھەم ئىخالسمەن بولغان ئىلياس روھى چۈشكەن ھالدا چۆلگە قېچىپ باردى .ئۇ يەردە ،ئۇ
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ئۆزى يالغۇز بىر كىچىك دەرەخنىڭ ئاستىدا ئولتۇرۇپ ،پەرۋەردىگارغا ئۆزىنىڭ ئازاب-ئوقۇبەتلىرىنى
ئېيتىشقا باشلىدى.
 ئىسرائىلدا ساڭا ئىبادەت قىلىدىغان بىرمۇ ئادەم يوق ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى بائالغا سەجدە قىلىدۇ.ساڭا ئىبادەت قىلىدىغانالردىن پەقەت مەنال يالغۇز قالدىم ،ئۇالر يەنە مېنى ئۆلتۈرمەكچى بولۇۋاتىدۇ.
مېنىڭ جېنىمنى ئالغىن ،چۈنكى مېنىڭ كۈچۈم قالمىدى.
ئەمما پەرۋەردىگار ئىلياسقا تەسەللىي بەردى.
 سەن يالغۇز ئەمەس ،ئىسرائىلدا بائالغا تىز پۈكمىگەن يەنە يەتتە مىڭ ئادەم بار .مەن ئاھاب ۋەيەزەبەلنىڭ مېنىڭ خىزمىتىمنى ۋەيران قىلىشىغا يول قويمايمەن .سەن چوقۇم باشقا بىر ئادەمنى
ئۆزۈڭنىڭ خىزمىتىنى داۋامالشتۇرۇشقا مەسىھ قىلغىن .سەن شافاتنىڭ ئۆيىگە بېرىپ ،ئۇنىڭ ئوغلى
ئېلىشانى ئۆزۈڭنىڭ ئورنىغا پەيغەمبەر قىلىش ئۈچۈن مەسىھ قىلغىن .سەن بۇ يەردە بولمىغان ۋاقتىڭدا،
ئۇ مېنىڭ نامىم ئۈچۈن جەڭ قىلىدۇ .قورقمىغىن ،سېنىڭ جاپالىرىڭ بىھۇدە ئاۋارىچىلىك بولمايدۇ.
ئىلياس ئىنتايىن چوڭ تەسەللىيگە ئېرىشىپ ،ئورنىدىن تۇرۇپ شافاتنىڭ ئۆيىگە باردى .ئۇ ئېلىشانى
ئىزدەپ تاپتى ،ئۇ چاغدا ئېلىشا يەر ھەيدەۋاتاتتى .ئۇ ئون ئىككى ئۇي بىلەن قوش ھەيدەۋاتاتتى ،ئۇ
ئون ئىككىنچىسىنىڭ يېنىدا كېتىپ باراتتى .ئېلىشا ئۆزىنىڭ ھاياتىدا بۇنداق زور ئۆزگىرىش بولۇشىنى
ئازراقمۇ ئويالپ باقمىغان ئىدى.
ئىلياس ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىپ ،ئۆزىنىڭ تونىنى ئۇنىڭ ئۈستىگە تاشالپ قويدى.
ئېلىشا خۇدا ئەۋەتكەن بۇ ئەۋلىيانىڭ دېمەكچى بولغىنىنى دەرھالال چۈشەندى .ئۇ كەلگۈسىدە بۇ
پەيغەمبەرنىڭ ئورنىغا چىقىپ ،ئۇنىڭ خىزمىتىنى داۋامالشتۇرىدۇ .ئۇ ئۆز رازىلىقى بىلەن قوشلىرىنى
تاشالپ ،ئىلياسقا ئەگەشتى.
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نابوتنىڭ ئۈزۈمزارلىقى
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گەرچە ئاھابقا نىسبەتەن كارمەل تېغىدا يۈز بەرگەن ئىشالر تەستە ئېسىدىن كۆتۈرۈلگەن بولسىمۇ،
ئەمما ئۇ توۋا قىلمىدى .ياق! ئۇ پەرۋەردىگارغا خىزمەت قىلماي ،ئاۋۋالقىدەكال ئىخالسمەن بولمىغان
يەزەبەلنىڭ سۆزىگە كىرىپ ئۇنىڭغا ئەگىشىپ ،بارغانسېرى رەزىللەشتى.
سامارىيەدە ئاھابنىڭ ئىنتايىن چىرايلىق بىر ئوردىسى بار ئىدى ،يېزرەئەلدە ئىنتايىن ھەشەمەتلىك
گۈللۈك باغچە ئوراپ تۇرغان يازلىق ئوردىسى بار ئىدى .ئاھاب بۇ يەردە ئاستا ئايلىنىپ ،ئۆزىنىڭ
بايلىقلىرىدىن ھۇزۇر ئاالتتى .ئۇ يەنە نېمىدىن قانائەت ھېس قىلمايدىغاندۇ؟
شۇن داق بولسىمۇ ،ئاھاب ھەقىقەتەن تېخىمۇ كۆپ نەرسىلەرگە ئېرىشىشنى ئوياليتتى.
يېزرەئەلدىكى گۈللۈك باغچىنىڭ يېنىدا بىر ئۈزۈمزارلىق بولۇپ ،ئاھاب بۇ ئۈزۈمزارلىقنىمۇ ئىگىلەپ،
ئۇنى بىر سەي-كۆكتاتلىق باغ قىلماقچى بولدى .ئەمما بۇ ئۈزۈمزارلىق نابوت ئىسىملىك بىر ئادەمنىڭ
ئىدى ،ئۇ ئۆزىنىڭ ئۈزۈمزارلىقىنى ئۆتۈنۈپ بېرەرمۇ؟
ئاھاب نابۇت بىلەن پاراڭلىشىپ باقماقچى بولدى .ئۇ نابۇت بىلەن ئۇچراشقاندىن كېيىن ،ئۇنىڭغا
ئۆزىنىڭ پىكرىنى ئېيتتى.
 سەن ئۈزۈمزارلىقىڭنى ماڭا سەي-كۆكتاتلىق باغ قىلىش ئۈچۈن سېتىپ بەرگىن ،مەن ساڭا ئەڭياخشى ئۈزۈمزارلىقنى بېرىمەن .ئەمما سەن كۈمۈش ئالماقچى بولساڭ ئۇنىڭغىمۇ مەيلى ،ئۈزۈمزارلىق قانچە
كۈمۈشكە يارىسا ،مەن ساڭا شۇنچە بېرىمەن .ماڭا ئېيتقىن ،ساڭا نېمە كېرەك؟
ئاھاب بۇ ئىنتايىن ئادىل بولغان تەكلىپ ،نابۇتنىڭ باشقىچە پىكرى بولۇشى مۇمكىن ئەمەس دەپ
قارىدى ،ئەمما نابوت بېشىنى چايقىدى .ياق ،ئۇ ئۆزىنىڭ ئۈزۈمزارلىقىنى ساتمايدۇ .ئەمەلىيەتتە ،ئۇ
ساتسا بولمايدۇ .ساتسا پەرۋەردىگارنىڭ قانۇنىغا خىالپلىق قىلغان بولىدۇ .ئۇ ئۆزىنىڭ يېرىنى مەڭگۈ
باشقىالرغا ساتمايدۇ ،باشقىالرغا سوۋغات قىلىپمۇ بەرمەيدۇ.
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 بولمايدۇ ،پەرۋەردىگار ئاتا -بوۋىلىرىمدىن قالغان مىراسنى ساڭا بېرىشىمگە يول قويمايدۇ.ئاھاب بولسا بىر پادىشاھ ،ئۇ ،بۇ ئادەمگە پەرۋەردىگارنىڭ قانۇنىغا خىالپلىق قىلىشقا نەسىھەت
قىلغانلىقىدىن نومۇس ھېس قىلمىغاندىمۇ؟
نومۇس قىلىش؟ ياق ،ئاھاب ئىنتايىن غەزەپلەندى .ئەمما ئۇ نابۇتقا ھېچنېمە قىلىشقا پېتىنالمىدى،
چۈنكى ئۇ بىر توخۇ يۈرەك ئىدى .ئۇ ئىچى پۇشۇپ بىئارام بولغان ھالدا ئوردىسىغا قايتىپ ،يۈزىنى تام
تەرەپكە قارىتىپ كارىۋاتقا چىقىپ يېتىۋالدى .ئۇ ھېچكىمگە گەپ قىلمىدى ،ھېچكىم بىلەن كۆرۈشمىدى،
ھېچنېمە يېمىدى .ئۇ ئىنتايىن ئاچچىقالندى ،چۈنكى ئۇ ئېرىشمەكچى بولغان ئۈزۈمزارلىققا ئېرىشەلمىدى.
ئۇ بىر باتنىغاق كىچىك بالىغا ئوخشاپ قالغان ئىدى.
خانىش ئىنتايىن ئەجەبلەندى .بۇ قانداق بولغىنى؟ خانىش سورىدى:
 سەن نېمە ئۈچۈن تاماق يېمەيسەن؟ نېمىشقا بۇنچىلىك ئاچچىقاليسەن؟ مەن نابوتنىڭ ئۈزۈمزارلىقىغا ئېرىشمەكچى بولغان ،ئەمما ئۇ ماڭا سېتىپ بېرىشكە ماقۇل بولمىدى.مەن ئۇنىڭغا يېتەرلىك پۇل ياكى باشقا بىر ئۈزۈمزارلىق بەرمەكچى بولغان بولساممۇ ،ئۇ ماقۇل بولمىدى.
يەزەبەل بىر ئاز جىمجىتلىققا چۆكتى ،ئۇ ھېچنېمە دېمىدى .ئۇ ئۆزىنىڭ قۇلىقىغا قەتئىي ئىشەنگۈسى
كەلمىدى .نېمە؟ پادىشاھنىڭ ئاچچىقلىنىش سەۋەبى ،ئۇ بىر پارچە يەرگە ئېرىشمەكچى بولغاندا
نابوتنىڭ ئۇنىڭغا بەرمىگەنلىكى ئۈچۈن ئىكەن؟ يەزەبەل قاتتىق كۈلۈپ كەتتى .شۇمۇ پادىشاھ بولدىمۇ؟
ئۆزىنىڭ دۆلىتى ئىچىدە ،بۇ قانداقسىگە بىر ئاۋارىچىلىك بولسۇن :ناھايىتى ئاددىي ،پادىشاھ نېمىگە
ئېرىشمەكچى بولسا ،خالىغانچە ئالسا بولىدۇ.
 ئورنىڭدىن تۇرغىن ،سەن ئۇ ئۈزۈمزارلىققا ئېرىشمەكچى بولغان بولساڭ ،چوقۇم ئېرىشەلەيسەن.مەن ساڭا كاپالەت بېرىمەن .ئورنۇڭدىن تۇرۇپ ،بىر ئاز نەرسە يېگىن.
ئاھاب يەنە بىر قېتىم سەمىمىيەتسىز بولغان يەزەبەلنىڭ گېپىنى ئاڭلىدى ،بۇنىڭ قانچىنچى قېتىم
ئىكەنلىكى نامەلۇم .ئاھاب يەزەبەلنىڭ قانداق قىلىپ نابوتنىڭ يېرىنى ئالىدىغانلىقىنى بىلمەيدۇ ،ئەمما
ئۇ يەزەبەلنىڭ مەيلى قانداق ئىش قىلسۇن ،چوقۇم باشقىالرغا ياخشى ئاقىۋەت ئېلىپ كەلمەيدىغانلىقىنى
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ناھايىتى ئېنىق بىلىدۇ.
يەزەبەل ئۆزىنىڭ رەزىل پىالنىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا باشلىدى .ئۇ شەھەردىكى ئاقساقالالر ۋە
مۆتىۋەرلەرگە خەت ئەۋەتىپ ،ئۇالرنىڭ يالغان سۆزلەپ ،خۇدا بۇ شەھەرگە غەزەپلەندى ،چۈنكى مەلۇم
ئادەم ئېغىر گۇناھ سادىر قىلدى ،دەپ ئېيتىشىنى بۇيرۇدى .ئۇ يەنە ئۇالرنىڭ روزا تۇتۇشنى جاكارالپ،
يىغىن ئېچىپ گۇناھكارنى تېپىپ چىقىش باھانىسى بىلەن نابوتنى خەلقنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى تۆرگە
ئولتۇرغۇزۇپ ،ئۇنىڭ گۇمانلىنىشىدىن ساقلىنىشىنى ،ئاندىن ئۇالرنىڭ ئىككى ئادەمنى يالالپ ،نابوتنىڭ
ئۈستىدىن ئۇنىڭ خۇدا ۋە پادىشاھقا لەنەت ئوقۇغانلىقى توغرىسىدا يالغان گۇۋاھلىق بەرگۈزۈشىنى ھەمدە
مۇشۇ ئارقىلىق نابوتنى شەھەرنىڭ سىرتىغا سۆرەپ ئەپچىقىپ چالما-كېسەك قىلىشىنى ئېيتتى.
ئۇ ،بۇ خەتكە ئاھابنىڭ ئىسمىنى يېزىپ ،ئۇنىڭ مۆھۈرىنى بېسىپ ئەۋەتتى .بارلىق كىشىلەر بۇ
رەزىل خانىشنىڭ بۇيرۇقىغا ھۆرمەت قىلدى ،ھېچكىم قارشى پىكىر قىلمىدى.
مەلۇم ئادەمنىڭ ئېغىر گۇناھ سادىر قىلغانلىقى توغرىسىدىكى يالغان سۆز تارقىتىلدى ،روزا تۇتۇشمۇ
جاكارالندى ،يالغان گۇۋاھلىق بېرىدىغان ئىككى ئادەممۇ سېتىۋېلىندى.
يىغىن ئېچىلدى .نابۇت خەلقنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى تۆردە ئولتۇردى .ئۇ ئىككى يالغان گۇۋاھلىق
بەرگۈچى كەلدى ،ئۇالر كىمنىڭ خۇدانىڭ غەزىپىنى كەلتۈرۈپ قويغانلىقىنى بىلىدىغانلىقىنى ئېيتتى،
ھەمدە ئۇالر ئۇ گۇناھكار ئادەمنىڭ نابۇت ئىكەنلىكىنى ئېيتتى.
يىغىنغا قاتناشقۇچىالر ئىنتايىن ساختا قىياپەتتە ھەيران قالغاندەك:
-

نابۇت؟ ئۇ نېمە قىلىپتۇ؟  -دېيىشتى.
ئۇ ئىككى ئالدامچى:
 ئۇ خۇدا ۋە پادىشاھقا لەنەت ئوقۇغان ،ئۇ ئۆلۈمگە اليىق - ،دېدى.كۆپچىلىك ھاڭ-تاڭ بولغاندەك ساختا قىياپەتكە كىرىۋالدى .نابۇت نەقەدەر قورقۇنچلۇق ئىشنى

قىلغان ،ھە! خۇدانىڭ قانۇنى بويىچە ،ئۇ ئۆلۈشى كېرەك .ئۇالر نابوتنىڭ ئۆزىنى ئاقلىشىغا يول قويماي،
ئۇنى شەھەرنىڭ سىرتىغا سۆرەپ ئەپچىقىپ چالما-كېسەك قىلىپ ئۆلتۈردى.
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ئۇالر ھەقىقەتەن خۇدادىن يىراقالشقان بىر توپ ئادەملەر!
ئاخىرىدا ،ئۇالر يەزەبەلگە نابوتنىڭ ئۆلگەنلىكىنى ئېيتتى ،يەزەبەل دەرھال بۇنى ئاھابقا ئېيتتى،
نابوت ئەمدى ئۇنىڭغا پۇتلىكاشاڭ بولمايدىغان بولدى.
يەزەبەل ئاھابقا:
 سەن ھازىر ئۇنىڭ ئۈزۈمزارلىقىغا ئىگە بولدۇڭ - ،دېدى.پادىشاھ ئىنتايىن خۇشال بولدى ،ئۇنىڭ ئارزۇسى ئەمەلگە ئاشتى .ئۇ دەرھال نابوتنىڭ ئۈزۈمزارلىقىغا
بېرىپ ،ئۇنى ئۆزىنىڭ قىلىۋالدى.
ئاھاب ئۆزىنىڭ يېڭى ئېرىشكەن بۇ يېرىدىن ئىنتايىن ھۇزۇرالندى ،بۇ يەر سەي-كۆكتاتلىق باغ
قىلىشقا ئىنتايىن مۇۋاپىق كېلىدىكەن .ئۇنىڭ ئايالى ئىشنى ناھايىتى چىرايلىق قىلدى ،ئاھاب ئايالىنىڭ
پىالنىغا ئۆزىنىڭ ئارىالشمىغانلىقىدىن ئىنتايىن خۇشال بولدى.

ھۆكۈم
«پادىشاھالر - 1كىتاب» 59- 11 :51

پەرۋەردىگار ئاھابقا نىسبەتەن ئىنتايىن سەۋر-تاقەتلىك بولدى .پەرۋەردىگار بۇ پادىشاھقا ئۆزىنىڭ
كۈچ-قۇدرىتى ۋە مېھىر-مۇھەببىتىنى ئېنىق نامايان قىلدى .ئەمما ئاھاب ئىزچىل توۋا قىلماي كەلدى،
خۇدانىڭ سەۋر-تاقىتى توشتى ،ئەمدى ئۇنىڭغا كېلىدىغىنى بولسا ھۆكۈم.
پەرۋەردىگار ئىلياسقا« :سەن بېرىپ ئاھاب ب ىلەن كۆرۈشكىن ،ئۇ ھازىر نابوتنىڭ ئۈزۈمزارلىقىدا،
ئۇ ئۈزۈمزارلىقنى بۇالپ تارتىۋالغان .ئۇنىڭغا مېنىڭ سۆزۈمنى يەتكۈزگىن »،دېدى .ئاھابنىڭ خۇشاللىقى
زەربىگە ئۇچرىدى .ئۇ يېڭىدىن ئېرىشكەن بايلىقىدىن ھۇزۇر ئېلىۋاتقاندا ،ئىلياس پەيغەمبەر ياخشى
بولمىغان خەۋەرنى ئېلىپ ،ئۇنىڭ ئالدىدا پەيدا بولدى .ناھايىتى روشەنكى ،ئۇ قورقۇنۇچلۇق خەۋەردىن
بىرنى ئېلىپ كەلدى.
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ئىلياس ئۇنىڭغا:
 پەرۋەردىگار مۇنداق دەيدۇ :سەن ئادەم ئۆلتۈردۈڭ ھەم ئۇنىڭ مىراسىنى تارتىۋالدىڭ .ئىتالرنابوتنىڭ قېنىنى قانداق يالىغان بولسا ،ئۇالر سېنىڭ قېنىڭنىمۇ شۇنداق يااليدۇ -،دېدى .ئاھاب تىترەپ
كەتتى .ئۇنىڭ خۇشاللىقى دەرھالال يوقالدى.
بۇ ئادەم نېمىشقا دائىم ئۇنىڭ بىلەن قارشىلىشىدىغاندۇ؟ ئۇ نېمىشقا دائىم ئۇنىڭغا يامان خەۋەر
ئېلىپ كېلىدىغاندۇ؟
ئاھاب نارازى بولغان ھالدا:
 ئى مېنىڭ دۈشمىنىم ،سەن مېنى تاپتىڭ!  -دېدى.ئىلياس ئۇنىڭغا:
 شۇنداق ،مەن سېنى تاپتىم ،چۈنكى سەن پەرۋەردىگارنىڭ نەزىرىدە رەزىللىك قىلىپ ،ئۆزۈڭنىسېتىۋەتتىڭ .شۇڭالشقا پەرۋەردىگار سەن ۋە سېنىڭ جەمەئەتىڭنىڭ ئۈستىگە بااليى-ئاپەت چۈشۈرىدۇ.
سېنىڭ جەمەئەتىڭدىكى بارلىق ئەرلەرنىڭ ھەممىسى ئىسرائىلنىڭ ئىچىدىن ئۈزۈپ تاشلىنىدۇ .سېنىڭ
ھاكاۋۇر ۋە رەزىل بولغان خانىشىڭ يەزەبەلنى ئىتالر يىزرەئەلنىڭ سېپىلىنىڭ يېنىدا يەيدۇ - ،دېدى.
ئاھاب بۇنداق ھۆكۈمنىڭ يېتىپ كېلىشىنى ئويالپمۇ باقمىغان ئىدى .ئۇ پەيغەمبەرنىڭ سۆزىدىن
ئىنتايىن قورقۇپ كەتتى .ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ پەيغەمبەر ئارقىلىق سۆز قىلغانلىقىنى ،ھەمدە بۇ
بېشارەتنىڭ چوقۇم ئەمەلگە ئاشىدىغانلىقىنى بىلىدۇ .ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ ھۆكۈمىنى ئۆزگەرتەلەمدۇ؟
ئەگەر ئۇ توۋا قىلسا ،خۇدا ئۇنىڭغا رەھىم قىالرمۇ؟
ئاھاب خۇدانىڭ ھۆكۈمىدىن قورقۇپ كىيىملىرىنى يىرتىپ ،ماتاغا يۆگۈنۈپ روزا تۇتتى.
يەز ەبەل ئۇنى مەسخىرە قىلدى ،ئەمما بۇ قېتىم ئاھاب ئۇنىڭغا پەرۋا قىلمىدى .ئۇ قورقۇپ ئاالقزەدە
بولۇپ كەتتى .ئۇ قېنىنى كەلگۈسىدە ئىتالر يااليدۇ ،ئۇنىڭ ئەۋالدلىرى كەلگۈسىدە ئۈزۈپ تاشلىنىدۇ.
بۇالر نېمىدېگەن قورقۇنچلۇق ئىشالر ھە! ئۇ يەزەبەلنىڭ مەسخىرلىرىگە پەرۋا قىلماي ،پەقەتال قايغۇرۇپ
يۈردى.
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ئاندىن بىز پەرۋەردىگارنىڭ نەقەدەر مېھىر-شەپقەتلىك ۋە رەھىمدىل ئىكەنلىكىنى كۈرۈۋاالاليمىز!
گەرچە ئاھاب ھەقىقىي توۋا قىلمىغان بولسىمۇ ،ئەمما پەرۋەردىگار ئاھابنىڭ روزا تۇتۇپ قايغۇرغانلىقىنى
ھەم خۇدانىڭ ئالدىدا ئۆزىنى تۆۋەن تۇتقانلىقىنى كۆردى .پەرۋەردىگار ئاھابقا رەھىمدىللىك قىلدى.
پەرۋەردىگار ئىلياسنى ئاھابنىڭ قېشىغا ئەۋەتىپ ،ھۆكۈمنىڭ كەينىگە كېچىكتۈرۈلۈپ ،ئاھاب ئۆلگەندىن
كېيىن ئۇنىڭ ئوغلى پادىشاھ بولغان ۋاقىتتا بولىدىغانلىقىنى ئېيتتى.
ئۈچ يىلدىن كېيىن ،ئاھاب جەڭ مەيدانىدا ئوقيا تېگىپ ئۆلدى.
خەلق ئۇنىڭ جەڭ ھارۋىسىنى يۇيغاندا ،ئىتالر كېلىپ ئۇنىڭ قېنىنى يالىدى ،بۇ ئىشالر خۇددى
ئىلياس ئالدىن بېشارەت قىلغاندىكىدەك بولدى.

ئىلياس ۋە ئاھازىيا
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ئاھابنىڭ ئوغلى ئاھازىيا دادىسىنىڭ تەختىگە ۋارىسلىق قىلىپ ،ئىسرائىلالرنىڭ ئون قەبىلىسىگە
ھۆكۈمرانلىق قىلدى ،ئۇ پەرۋەدىگاردىن ئەيمەنمەيدىغان بىر پادىشاھ ئىدى .بۇ ئەجەبلىنەرلىك ئەمەس.
ئۇنىڭ ئاتىسى ئاھاب بىلەن ئانىسى يەزەبەل ئۇنىڭغا پەرۋەردىگارنى ھۆرمەتلەش توغرۇلۇق تەلىم
بەرمىگەن .ئوردىدا ئۇنىڭ ئاڭ لىغانلىرى ۋە كۆرگەنلىرىنىڭ ھەممىسى ئىخالسمەنلىككە زىت ئىشالر ئىدى.
ئۇ شۇنداق رەزىل بولغان ئىكەن ،قانداقمۇ ياخشى ئىشالرنى قىاللىسۇن؟
شۇنداق ،ئەگەر ئۇ پەرۋەردىگارغا ئىشەنگەن ۋە تايانغان بولسا شۇنداق قىالاليتتى .ئەلۋەتتە ئۇنىڭغا
نىسبەتەن ئېيتقاندا ،ئاشۇ ئاتا-ئانىسى خۇداغا ئىخالسمەن بولغان بالىالر بىلەن سېلىشتۇرغاندا
پەرۋەردىگارغا بويسۇنۇشى تېخىمۇ تەس .شۇڭالشقا ھەربىر خۇداغا ئىخالسمەن بولغان ئاتا-ئانا ،بېقىپ
چوڭ قىلغان بالىلىرى ئۈچۈن خۇداغا شۈكۈر ئېيتىشى كېرەك.
ئاھازىيا پەرۋەردىگارغا مۇناسىۋەتلىك بەزى ئىشالرنى بىلىدۇ .ئۇ پەيغەمبەر ئىلياستىن ئاڭلىغان
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ئىدى .ئۇ ئىلياسنىڭ ئىلگىرى ئاتىسىنى ئاگاھالندۇرغانلىقى ،ئەڭ ئاخىرىدا ئىلياسنىڭ ئۇنىڭ ئاتىسىنىڭ
قېنىنى ئىتالر يااليدىغانلىقىنىمۇ ئاتىسىغا ئېيتقانلىقىنى بىلىدۇ .پەيغەمبەرنىڭ سۆزلىرىنىڭ ھەممىسى
ئەمەلگە ئاشتى.
ئاھازىيا پەقەتال پەرۋەردىگارنىڭ ئىبادەت قىلىشقا ئەرزىيدىغانلىقىنى بالدۇرراق بىلىشى كېرەك
ئىدى .ئەمما ،ئۇ بۇ ئىشالرنى بىلىپ بېقىشنى خالىمىدى .ئۇ توۋا قىلماي ،ئاتىسىغا ئوخشاش بۇتالرغا
ئىبادەت قىلدى .ئۇ يەنە يەروبوئام ياساتقان ئالتۇن موزايغا ئىبادەت قىلدى .ئاھازىيا بولسا بىر رەزىل
پادىشاھتۇر.
پەرۋەردىگارغا ئىخالسمەن بولغان يەھۇدىيە پادىشاھى يەھۇشافات بۇ ئون قەبىلە بىلەن
ياخشىلىشىپ قېلىشنى ئويلىدى .قانداقال بولمىسۇن ،ئۇالر قېرىنداشالردە .ئۇالر بىرلىكتە بىر ئۇرۇش
كېمىسىنى ياسىدى .ئۇالر يولغا چىقىش ئۈچۈن ،مۇۋاپىق بولغان شامالنى كۈتۈپ تۇرغاندا ،بىر پەيغەمبەر
يەھۇشافاتنىڭ ئالدىغا كېلىپ مۇنداق دېدى:
 سەن ئاھازىيا بىلەن ئىتتىپاق تۈزگەنلىكىڭ ئۈچۈن ،پەرۋەردىگار سېنىڭ بۇ خىزمەتلىرىڭنىۋەيران قىلىۋېتىدۇ - ،دېدى.
ۋەقە دېگەندەك يۈز بەردى .ئۇالر مۇۋاپىق شامالنى كۈتۈپ تۇرغاندا ،قاتتىق بىر شامال چىقىپ كېمىنى
ۋەيران قىلىۋەتتى.
يەھۇشافات ھەممىنى چۈشەندى ،پەرۋەردىگار ئۇنىڭ بىلەن دۈشمەنلەشكەن ئىدى .شۇڭالشقا،
ئاھازىيا يەنە بىر قېتىم ئۇنى ئۆزى بىلەن ھەمكارلىشىشقا تەكلىپ قىلغاندا ،يەھۇشافات رەت قىلدى .ئۇ
چوقۇم بۇ رەزىل پادىشاھ بىلەن ئەھدە تۈزمەسلىكى كېرەك.
ئاھازىيا بۇالرنى چۈشەنمىدى ،ئۇ داۋاملىق ئۆزىنىڭ رەزىل يولىدا ماڭدى.
پەرۋەردىگار ئاھازىياغا ئۆزىنىڭ نەقەدەر غەزەپلەنگەنلىكىنى ئايان قىلدى .پەرۋەردىگار مۇئاب
پادىشاھىنىڭ ئىسرائىلغا خائىنلىق قىلىشىغا يول قويدى .مۇئاب پادىشاھى ئەسلىدە ئىسرائىلغا بېقىناتتى،
ھەر يىلى ئىسرائىلغا نۇرغۇنلىغان پۇل ۋە قوي-كاال سوۋغا قىالتتى .ئۇ شۇنداق قىلىۋاتقىلى ئۇزۇن يىلالر
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بولغان ئىدى ،ئەمما ،ھازىر ئۇ سوۋغا ئەۋەتىشنى رەت قىلدى.
بۇ ئاھازىياغا نىسبەتەن ئېيتقاندا ،بىر نومۇس ئىدى ،بۇنىڭ بىلەن ئۇ يەنە بىر قىسىم زېمىنىدىن
ئايرىلىپ قالدى.
ئاھازىيا تېخىچىال بۇ ئىشالرنىڭ يۈز بېرىش سەۋەبى ،ئۆزىنىڭ گۇناھى سەۋەبىدىن بولۇۋاتقانلىقىنى
چۈشەنمىدى .ئۇ ئۆزىنىڭ خاتالىقىنى تونۇپ يېتەلمىدى ھەم توۋىمۇ قىلمىدى .ئۇ قىسقا ۋاقىت ئىچىدە
يەنە بىر قېتىم مۇئاب پادىشاھىنى بويسۇندۇرماقچى بولدى ،ئەمما پەرۋەردىگار ئۇنى توسۇپ قالدى.
بىر كۈنى ،ئاھازىيا ئۆزىنىڭ ھۇجرىسىدا تۇرۇپ سىرتتىكى يولدا نېمە ئىشالرنىڭ يۈز بېرىۋاتقانلىقىنى
كۆرمەكچى بولۇپ ،دېرىزىسىنى ئاچتى ،تۇيۇقسىز ئېھتىياتسىزلىقتىن ئۇ دېرىزىدىن چۈشۈپ كەتتى.
ئۇنىڭ يارىسى ئېغىر بولۇپ ،باشقىالر ئۇنى كۆتۈرۈپ كارىۋات ئۈستىگە ئالدى.
پەرۋەردىگار بۇ پادىشاھقا نەقەدەر شەپقەتلىك بولغان-ھە! ئۇ قانچىلىغان ئاگاھالندۇرۇشالرغا
ئۇچرىغان ،خۇدا ئۇنىڭغا قانچىلىغان توۋا قىلىش ۋاقىتلىرىنى بەرگەن-ھە!
ھازىر ئۇ كېسەل بولۇپ كارىۋاتتا ياتىدۇ ،بۇ بارلىق ئىشالرنى قايتا ئويلىنىدىغان ياخشى پۇرسەت.
ھازىر ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ ئۆزىگە قارشى تۇرۇۋاتقانلىقىنى ۋە بۇالرنىڭ ھەممىسىنىڭ ئۇنىڭ خۇدادىن
يىراقالشقانلىقى سەۋەبىدىن بولغانلىقىنى چۈشەنگەنمىدۇ؟ ئۇ ئۆزىنىڭ گۇناھىنى ئېتىراپ قىلىپ،
خۇدادىن كەچۈرۈم تىلىدىمۇ؟ ياق! ئۇ ئۇنداق قىلمىدى.
ئەمما ،ئۇ ئىنتايىن قورقتى .ئۇنىڭ كېسىلى ئىنتايىن ئېغىر! ئەگەر ئۇ ياخشى بولۇپ كېتەلمىسە،
قانداق قىلىش كېرەك؟ ئۇ پادىشاھلىق تەختىگە ئولتۇرغىلى قىسقىغىنا ۋاقىت بولغان بولۇپ ،بۇ يېتەرلىك
ئەمەس ئىدى .ئۇ ئۆزىنىڭ ياخشى بولىدىغان-بولمايدىغانلىقىنى قانداق بىلەلىسۇن؟
ھازى ر ،پەرۋەردىگارنىڭ يەنە بىر پەيغەمبىرى بار.
ئاھازىيا نېمە ئۈچۈن ئىلياسنى كۆرۈشۈش ئۈچۈن چاقىرتمايدۇ؟ ئۇ خۇدانىڭ سۆزلىرىنى يەتكۈزىدۇ،
ھەمدە ئاھازىياغا پات يېقىندا نېمە ئىشالرنىڭ يۈز بېرىدىغانلىقىنى ئېيتىپ بېرەلەيدۇ.
بىراق ،ئۇ ئىلياسنى كۆرۈشۈشكە چاقىرمىدى .خان ئوردىسىدا ئۇالر خۇدانىڭ سۆزلىرىنى ئاڭلىمايدۇ.
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توغرا ئەمەس ،ئاھازىيا ئۆزىنى ھەممىدىن كۆپ نەرسىلەرنى بىلىمەن دەپ قارايتتى.
ئەكروندا بىر بۇتخانا بار بولۇپ ،بۇتخانىدا ئىالھ بائال-زەبۇبنىڭ ھەيكىلى بار ئىدى .كىشىلەرنىڭ
ئېيتىشلىرىغا قارىغاندا ،ئۇ كەلگۈسىدىن ئالدىن بېشارەت بېرەلەيدىكەن .پادىشاھ بائال-زەبۇبدىن
ئۇنىڭ نېمە دېمەكچى بولغانلىقىنى سوراپ بىلمەكچى بولدى .ئۇ بىر نەچچە خىزمەتكارىنى ئەكرونغا
ئەۋەتتى .ئۇ ئۇالرغا« :بائال-زەبۇبدىن مېنىڭ توغرامدا ،كېسىلىدىن ساقىيامدۇ؟» دەپ سوراڭالر،
دېدى.
پادىشاھنىڭ بۇيرۇقىنى بەجا كەلتۈرۈش ئۈچۈن ،خىزمەتكارالر يولغا چىقتى.
ئەمما پەرۋەردىگار بۇ رەزىل پادىشاھنىڭ ئۆزىنى ئارقىغا تاشالپ قويۇشىغا ھەرگىز يول قويمايدۇ.
پەرۋەردىگار بىر پەرىشتىسىنى ئىلياسنىڭ قېشىغا ئەۋەتتى .ئۇ پەرىشتە خۇدانىڭ ھۇزۇرىدىن كەلگەن
بولۇپ ،ئۇ خۇدانىڭ سۆزلىرىنى يەتكۈزدى.
پەرىشتە ئىلياسقا:
 سەن سامارىيەگە بېرىشقا تەييار بولۇپ تۇرغىن .ئۇ يەردە سەن ئىسرائىل پادىشاھىنىڭخىزمەتكارلىرى بىلەن ئۇچرىشىسەن .سەن ئۇالرغا چوقۇم« :ئەجەبا ئىسرائىلدا خۇدا بولمىغىنى ئۈچۈن،
سىلەر ئەكروندىكى بائال-زەبۇبدىن يول سورىغىلى بارامسىلەر؟ دېگىن - »،دېدى.
ئىلياس بويسۇنۇپ يولغا چىقتى.
سامارىيەگە بارىدىغان تاغ ئۈستىدىكى يولدا ،ئىلياس ئاھازىيانىڭ خىزمەتكارلىرى بىلەن ئۇچرىشىپ
قالدى .ئىلياس ئۇالرنى توسۇپ ،ئۇالرغا خۇدانىڭ سۆزىنى يەتكۈزدى:
 ئەجەبا ئىسرائىلدا خۇدا بولمىغىنى ئۈچۈن ،سىلەر ئەكروندىكى بائال-زەبۇبدىن يول سورىغىلىبارامسىلەر؟
خىزمەتكارالر ئىنتايىن ھەيران قالدى .بۇ ئادەم كىم؟
ئۇالر ئىلياسنى تونۇمايتتى ،ئەمما ئۇالر ئىلياسنىڭ يۇڭ كىيىم كىيگەنلىكىنى ۋە بېلىگە بەلباغ
تاقىغانلىقىنى كۆرۈپ ،ئۇنىڭ پەيغەمبەر ئىكەنلىكىنى بىلدى .ئۇالر پەيغەمبەرنىڭ خۇشال ئەمەسلىكىنى
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ئۇنىڭ سۆزىدىن بىلدى ،ئەمما ئۇالردىمۇ ئامال يوق ،چۈنكى ئۇالرنى پادىشاھ ئەۋەتكەن ئىدى.
ئۇالرنىڭ ئەمدى بائال-زەبۇبدىن يول سورىشىنىڭ ھاجىتى بارمۇ؟
ياق ،ھاجىتى قالمىدى .پەرۋەردىگار پات يېقىندا يۈز بېرىدىغان ئىشالرنى پادىشاھقا ئېيتىپ بېرىدۇ،
پەيغەمبەرنىڭ يەنە ئېيتىدىغان سۆزلىرى بار ئىدى.
 قايتىپ بېرىپ پادىشاھىڭالرغا مۇنداق ئېيتىڭالر ،پەرۋەردىگار مۇنداق دەيدۇ« :ئەجەبا ئىسرائىلداخۇدا بولمىغىنى ئۈچۈن ،سەن بائال-زەبۇبدىن يول سورىغىلى بارامسەن؟ سەن ياتقان كارىۋاتتىن
چۈشەلمەيسەن ،سەن چوقۇم ئۆلىسەن -».ئاندىن ئىلياس بۇرۇلۇپ كېتىپ قالدى.
خىزمەتكارالر پەيغەمبەرنىڭ سۆزىنى ئاڭلىماسلىققا جۈرئەت قىاللمىدى .ئۇالر پادىشاھنىڭ يېنىغا
قايتىپ كەتتى.
پادىشاھ:
 سىلەر نېمە ئۈچۈن بۇنچە تېز قايتىپ كەلدىڭالر؟  -دەپ سورىدى.شۇنىڭ بىلەن خىزمەتكارالر ئۇنىڭغا ئېيتىپ بەردى:
 بىز بىر ئادەمنى ئۇچراتتۇق ،ئۇ ئادەم « :ئەجەبا ئىسرائىلدا خۇدا بولمىغىنى ئۈچۈن ،سىلەرئەكروندىكى بائال-زەبوندىن يول سورىغىلى بارامسىلەر؟ شۇڭالشقا سەن كارىۋىتىڭدىن چۈشەلمەيسەن،
سەن چوقۇم ئۆلىسەن» دېدى.
 ئۇ قانداقراق ئادەم ئىكەن؟ ئۇ ئۇچىسىغا يۇڭ كىيىم كىيگەن ،بېلىگە بەلباغ تاقىغان ئىكەن.پادىشاھ« :ئۇ ئىلياس» دېدى .پەيغەمبەر ئىلياس ھەمىشە ئۇنىڭ ئاتىسىغا گۇناھ ۋە جازا توغرۇلۇق
سۆزلەيتتى .ئاھازىيا ئۇنىڭغا نەقەدەر ئۆچمەنلىك قىلىدۇ-ھە! ئاھازىيا ئۆزىنىڭ گۇناھىنى ئېتىراپ
قىلمىدى ھەم خۇدانىڭ ئالدىدا باش ئەگمىدى .ئۇ ئىلياسقا ئىنتايىن ئۆچ ،چوقۇم ئىلياسنى تۇتۇپ
كېلىش كېرەك ياكى بولمىسا ئۇنى قوغلىۋېتىش كېرەك .ئىلياس پەيدا بولمىسىال ،ئۇ ئەمدى ھەر قانداق
بىر يامان خەۋەرنى ئاڭلىمايدۇ .يەنە شۇنداقال ،ئىلياس چوقۇم ئېيتقان سۆزلىرىنى قايتۇرۇۋېلىش كېرەك.
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ئاھازىيا بىر ئەللىك بېشىنى چاقىرتىپ كېلىپ ،ئۇنىڭغا:
 سەن بېرىپ ئىلياسنى تۇتۇپ كەلگىن ،ئۇنى قاچۇرۇپ قويما -دېدى.ئەللىك بېشى ئۆزىگە ناھايىتى ئىشەنگەن ھالدا ،ئادەملىرىنى باشالپ يولغا چىقتى .ئۇالر ئۆزلىرىنى
چوقۇم پەيغەمبەرنى تۇتااليمىز ،دەپ قارىدى.
قاراڭالر ،ئۇ تاغنىڭ چوققىسىدا ئولتۇرۇپتۇ.
ئەللىك بېشى تاغقا چىقىشنى خالىمىدى ،ئۇ ۋە ئۇنىڭ قول ئاستىدىكى لەشكەرلەر تاغنىڭ يېنىدا
تۇردى ،ئەللىك بېشى لەشكەرلەرگە مۇنداق ۋارقىراش توغرۇلۇق ئەمىر قىلدى« :ئى خۇدانىڭ ئادىمى،
پادىشاھ سېنى چۈشسۇن دېدى!».
ئەللىك بېشى ۋە ئۇنىڭ ئادەملىرى پەيغەمبەر ناھايىتى تېزال چۈشىدۇ ،دەپ پەرەز قىلدى.
ئەمما پەيغەمبەرنىڭ ئەمەلدار ۋە لەشكەرلەرنىڭ بۇيرۇقىنى چوقۇم ئاڭلىشى ناتايىن ،ئۇ
كۈچ-قۇدرەتلىك خۇدانىڭ خىزمەتكارى.
ئۇ ئەللىك بېشى گەرچە ئىلياسنى «خۇدانىڭ ئادىمى» ،دەپ چاقىرغان بولسىمۇ ،ئىلياسقا ئۆزىنىڭ
قول ئاستىدىكىلەرگە مۇئامىلە قىلغاندەك قىلدى« ،خۇدانىڭ ئادىمى» دېگىنى پەقەتال ئىلياسقا
قارىتىلغان مەسخىرە خاالس .ئەللىك بېشى خۇدانىڭ كىم ئىكەنلىكىنى بىلمەيدۇ ھەم

شۇنداقال

«خۇدانىڭ ئادىمى» دېگەننىمۇ چۈشەنمەيدۇ.
ئەمما ئىلياس ئۇالرغا بۇنى بىلدۈرۈپ قويااليدۇ .ئىلياس ئەللىك بېشى ۋە ئۇنىڭ قول
ئاستىدىكىلەرگە،

پادىشاھقا ۋە

پۈتۈن خەلققە خۇدانىڭ بۇنداق مەسخىرە قىلىشالرغا يول

قويمايدىغانلىقى ،خۇدانىڭ چوقۇم ئەڭ ھۆرمەتكە سازاۋەر بولۇشى كېرەكلىكىنى بىلدۈرۈپ قويىدۇ.
خۇدانىڭ پەيغەمبىرى چوقۇم ئۇنىڭ سۆزلىرىنى يەتكۈزىدۇ ،شۇڭا ئۇمۇ ھۆرمەتكە سازاۋەر بولۇشى كېرەك.
ئىلياس « :ئەگەر مەن خۇدانىڭ ئادىمى بولسام ،ئاسماندىن ئوت چۈشۈپ سېنى ۋە سېنىڭ ئەللىك
ئادىمىڭنى كۆيدۈرۈپ ئۆلتۈرسۇن»  -دېدى.
ئۇنىڭ سۆزى ئاخىرلىشىشى بىلەنال ئاسماندىن ئوت چۈشۈپ ،ئەللىك بېشى ۋە ئۇنىڭ ئەللىك
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ئادىمىنى كۆيدۈرۈپ ئۆلتۈرۈۋەتتى.
پەرۋەردىگار ئىنتايىن پاك ۋە ئادىلدۇر! ئۇ مەدھىيلىنىشكە اليىقتۇر!
پەرۋەردىگار مۇشۇنداق قىلىپ ،ئۆزىنى مەسخىرە قىلغان ۋە ئۆزىگە ئىشەنمىگەنلەرنى ۋەيران قىلدى!
ئەمما پەرۋەردىگار ئاۋۋالقىدەك يەنىال مېھىر-شەپقەتلىكتۇر.
ئۇ مۇشۇنداق ئۇسۇل ئارقىلىق ئىسرائىل دۆلىتى ۋە خەلقنى توۋا قىلىشقا چاقىردى .پەرۋەردىگار
ئاۋۋالقىدەكال ئۆزى بىلەن ئەھدە تۈزگەن بۇ خەلقنى سۆيىدۇ ،ھەمدە ئۇالرنىڭ گۇناھىنى يۇيۇپ ،ئۇالرنى
ئۆزىنىڭ ھەقىقىي خەلقىگە ئايالندۇرااليدۇ.
ئاھ ،ئەگەر ئاھازىيا ۋە خەلق بۇالرنى تونۇپ يېتەلىگەن بولسا نېمىدېگەن ياخشى بوالتتى-ھە!
ئاھازىيا ئەللىك بېشى ۋە لەشكەرلەرنىڭ ئۆلگەنلىك خەۋىرىنى ئاڭالپ ،ئازابلىنىپ كەتمىدى .ئۇ
ئىلياسنىڭ خۇداسىنىڭ ھەممىدىن كۈچ-قۇدرەتلىك ئىكەنلىكىنى تونۇپ يېتەلمىدى .يۈز بەرگەن ئىش
ئىنتايىن قورقۇنچلۇق ،ئەمما بۇ بىر تاسادىپىي ئەھۋال بولۇشىمۇ مۇمكىن ،چاقماق چۈشۈپ كېتىدىغان
ئىشالر دائىم يۈز بېرىپ تۇرىدۇ .ئۇ چوقۇم ئىككىنچى قېتىم يەنە بىر ئەللىك بېشى ۋە ئەللىك لەشكەرنى
ئەۋەتىشى كېرەك .ئۇالر چوقۇم ئىتتىك يول يۈرۈشى كېرەك ،چۈنكى پادىشاھنىڭ كېسىلى بارغانسېرى
ئېغىرلىشىۋاتىدۇ .ئىلياس چوقۇم ئېيتقان سۆزىنى قايت ۇرۇۋېلىشى كېرەك ،شۇنداق بولغاندا پادىشاھ
ئاندىن ياخشى بوالاليدۇ.
پادىشاھ ئۇالرغا:
 شۇڭالشقا سىلەر تېزرەك بېرىپ ،ئىلياسنى بۇ يەرگە ئېلىپ كېلىڭالر - ،دەپ تاپىلىدى.ئىككىنچى ئەللىك بېشى قول ئاستىدىكىلەرنى باشالپ ئايرىلدى.
ئۇ قورقمامدىغاندۇ؟
ئاھ ،ياق! ئۇ ئىلياسنى ئۆزىنىڭ سۆزىنى ياۋاشلىق بىلەن ئاڭاليدۇ ،دەپ قارىدى .ئۇ لەشكەرلەرنى
تاغنىڭ يېنىدا تۇرۇشقا بۇيرۇدى .ئۇنىڭ پەيغەمبەرگە سۆز قىلىشى ئىلگىرىكى ئەللىك بېشىغا قارىغاندا،
تېخىمۇ قوپال ۋە ھۆرمەتسىز ئىدى.
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ئۇ بۇيرۇق قىلىپ:
 ئى خۇدانىڭ ئادىمى ،پادىشاھ سېنىڭ بۇ ياققا تېزراق چۈشىشىڭنى ئېيتتى - ،دېدى.ئەمما ئىلياس ئۇنىڭ بۇيرۇقىغا ئەمەل قىلمىدى .ئۇ جاۋاب بېرىپ:
 سەن مېنى خۇدانىڭ ئادىمى ،دەپ چاقىردىڭمۇ؟ مەن خۇدانىڭ ئادىمى بولسام ،ئاسماندىن ئوتچۈشۈپ سېنى ۋە سېنىڭ ئەللىك ئادىمىڭنى كۆيدۈرۈپ ئۆلتۈرسۇن - ،دېدى.
ھاۋا بوش لۇقىدىن يەنە بىر قېتىم ئوت چۈشۈپ ،ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى كۆيدۈرۈۋەتتى.
ئەمما ئاھازىيا يەنىال خۇداغا ئىشەنمەي ،توۋا قىلمىدى.
ئۇ يەنە ئۈچىنچى قېتىم يەنە بىر ئەللىك بېشى ۋە لەشكەرلەرنى ئەۋەتتى .بۇ ئەللىك بېشى يولدا
كېتىۋېتىپ ئىنتايىن قورقتى .ئۇ ،بۇ پەيغەمبەرنى مەسخىرە قىلسا بولمايدىغانلىقىنى بىلىپ يەتتى.
ئالدىنقى ئىككى ئەللىك بېشى ۋە ئۇالرنىڭ لەشكەرلىرىنىڭ ھەممىسى ئۆلدى!
شۇڭالشقا ،ئۇ ئالدىنقى ئىككى ئەللىك بېشىغا ئوخشاش قىلمىدى .ئۇ لەشكەرلەرنى تاغنىڭ يېنىدا
قالدۇرۇپ ،ئۆزى تاغقا يامىشىشقا باشلىدى.
ئۇ ئىلياسنىڭ ئالدىغا كېلىپ ،تىزلىنىپ ئولتۇردى .ئۇ بۇيرۇق چۈشۈرمەي ،يالۋۇرۇپ ئۆتۈنۈشكە
باشلىدى.
 ئى خۇدانىڭ ئادىمى -،ئۇنىڭ تەلەپپۇزى ھۆرمەتكە تولغان ئىدى  -بىزنى كەچۈرۈم قىلغايسەن-دېدى ئۇ يالۋۇرغان ھالدا  -ئاسماندىن ئوت چۈشۈپ ،ئالدىنقى ئەللىك بېشى ۋە ئۇالرنىڭ لەشكەرلىرىنى
كۆيدۈرۈۋەتتى .ئاھ ،سەندىن ئۆتۈنەي ،بىز ئۇالرغا ئوخشاش ئۆلۈپ كەتمەيلى.
پەرۋەردىگار ئۆزىنىڭ ئالدىدا كەمتەر بولغانالرنىڭ ھەممىسىگە ئىچ ئاغرىتىدۇ.
ئىلگىرى ئىلياسقا سۆز قىلغان خۇدانىڭ پەرىشتىسى ،يەنە بىر قېتىم سۆز قىلدى:
 ئۇالر بىلەن بىللە بارغىن ،قورقما.توغرا ،ئىلياس قورقماسلىقى كېرەك ،چۈنكى پەرۋەردىگارنىڭ پەرىشتىسى ئۇنىڭ بىلەن بىللە ئىدى.
گەرچە ئىلياس ئۇنى كۆرەلمىگەن بولسىمۇ ،ئەمما ئۇ ئىلياس بىلەن بىللە ئىدى.
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ئىلياس ئورنىدىن تۇرۇپ ،ئۇ ئەللىك بېشى بىلەن تاغدىن چۈشتى ،ئاندىن ئۇالر بىرلىكتە خان
ئوردىسىغا باردى.
ئىلياس پادىشاھنىڭ ئالدىغا كەلگەندىن كېيىن ،ئازراقمۇ قورقماي خۇدانىڭ سۆزىنى ئۇنىڭغا
يەتكۈزدى:
 ئەجەبا ئىسرائىلدا خۇدا بولمىغىنى ئۈچۈن ،سىلەر ئەكروندىكى بائال-زەبۇبدىن يول سورىغىلىبارامسىلەر؟ شۇڭالشقا ،سەن كارىۋىتىڭدىن چۈشەلمەيسەن ،سەن چوقۇم ئۆلىسەن.
بۇ مېھىر-شەپقەتكە ئېرىشكەن ئۆلۈم ئەمەس ،كەچۈرۈمگە ئېرىشكەن ئۆلۈممۇ ئەمەس.
بۇ خىل ئۆلۈم جەننەتتىن كەلگەن تەسەللىينى كۈتۈپ تۇرغان ئۆلۈممۇ ئەمەس.
ئادەملەرگە نىسبەتەن ،بۇ ئىشالر ئەڭ بەختسىز ئىشالردۇر.
ئاھازىيا ئۆلدى .خۇدا ئۇنىڭ پەقەتال ئىككى يىل پادىشاھ بولۇشىغا يول قويدى .خۇدا ئۇنى نۇرغۇن
قېتىم ئاگاھالندۇرغان بولسىمۇ ،ئۇ بۇنى ئاڭلىمىدى.

ئىلياسنىڭ ئاسمانغا كۆتۈرۈلىشى
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ئىلياس ئىسرائىلالرنىڭ ئارىسىدا ناھايىتى ئۇزۇن يىل ياشىدى ۋە خىزمەت قىلدى ،ئەمما ئەڭ
ئاخىرقى بىر كۈن يېتىپ كەلدى .پ ەرۋەردىگار ئۇنىڭ ئىسرائىلالرنىڭ ئارىسىدىكى قىلىۋاتقان خىزمىتىنىڭ
ئاخىرالشقانلىقىنى ،ئۇنىڭ يەر-يۈزىدىن ئەرشكە ئېلىپ كېتىلىدىغانلىقىنى ئېيتتى.
بىر كۈنى ئىلياس بىلەن ئېلىشا ئېئوردان دەرياسىنىڭ بويىغا كەلدى .ئەلۋەتتە ،ئۇالر بۇ دەريادىن
ئۆتەلمەيتتى ،ئەمما ئىلياس پەرۋەردىگارنىڭ ئۆزىگە ئاتا قىلغان كۈچ-قۇدرىتىگە تاياندى .ئۇ يېپىنچىسى
بىلەن دەريادىكى سۇغا ئۇرغان ئىدى ،سۇ ئىككىگە بۆلۈندى ،بۇ ئىككى پەيغەمبەر قۇرۇق يول بىلەن
قارشى قىرغاققا ئۆتتى.
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ئۇالر بىر تەرەپتىن ماڭغاچ ،يەنە بىر تەرەپتىن ئىلياسنىڭ پات يېقىندا خۇدا تەرىپىدىن ئېلىپ
كېتىلىدىغانلىقىنى سۆزلىشىپ ماڭدى .ئىلياس ئېلىشادىن:
 مەن سەندىن ئايرىلىشتىن بۇرۇن ،سەن مېنىڭ سەن ئۈچۈن نېمە قىلىپ بېرىشىمنى خااليسەن؟مەندىن سورىغىن - .دېدى .ئېلىشا ئىلياسنىڭ بۇنچە كۆپ مۆجىزىلەرنى يارىتالىشىنىڭ سەۋەبى،
خۇدانىڭ روھىنىڭ ئۇنىڭ بىلەن بىللە ئىكەنلىكىنى بىلەتتى .شۇڭالشقا ئېلىشا ئىلياسقا ئوخشاش
كۈچ-قۇدرەت بىلەن خۇداغا خىزمەت قىلىشنى ئارزۇ قىالتتى ،شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ:
 سېنىڭ ئۈستۈڭدىكى خۇدانىڭ روھى مېنىڭ ئۈستۈمگە ھەسسىلەپ چۈشسۇن - ،دېدى.تۇيۇقسىز ،بىر قارا قويۇن پەيدا بولۇپ ئۇالرنى ھەيران قالدۇردى .ھاۋا بوشلۇقىدا چاقماق چېقىپ،
كەينىدىنال بىر جەڭ ھارۋىسى پەيدا بولدى .ئۇ ئادەتتىكى جەڭ ھارۋىسى بولماستىن ،بەلكى بىر ئوت
ھارۋىسى ئىدى .بۇ ئوت ھارۋىسى ئۇالر ئىككىسىنى ئايرىۋەتتى ،ئاندىن ئىلياسنى ئاسمانغا ئېلىپ كەتتى.
ئىلياس مۇشۇنداق قىلىپ جەننەتكە كەتتى.
ئېلىشا ئۆزلىرىنىڭ كۆزلىرىگە ئىشەنمەي قالدى ،ئۇ ھاڭ-تاڭ بولغان ھالدا ئوت ھارۋىسىغا قاراپال
قالدى ،ئاندىن ئازابلىنىشقا باشلىدى .خۇدانىڭ ئۇ ئۇلۇغ ئادىمى ئەمدى يوق ،ئۇ قانداق قىلىشى كېرەك؟
ئىلياس ئىزچىل ھالدا ئۇنىڭغا ئۆز ئاتىسىغا ئوخشاش مۇئامىلە قىالتتى؛ ئىلياس بولمىسا ،ئۇ ئەمدى قانداق
ھايات كەچۈرەر! بۇ ئۇلۇغ پەيغەمبەر بولمىسا ،ئىسرائىلالر قانداق بولۇپ كېتەر؟ ئۇالر پۈتۈن قوشۇن ۋە
بارلىق جەڭ ھارۋىلىرىنى يوقاتقان تەقدىردىمۇ ،بولىدىغان زىيان ئىلياستىن ئايرىلغاندەك ئېغىر
بولمايتتى.
ئېلىشا:
 ئى ئاتام ،ئى ئىسرائىلنىڭ جەڭ ھارۋىلىرى ۋە ئاتلىق ئەسكەرلىرى - ،دەپ ۋارقىرىدى.ئاندىن كېيىن پەرۋەردىگار ئېلىشاغا ،گەرچە ئىلياس كەتكەن بولسىمۇ ،ئەمما ئۇنىڭ ئۈمىدسىز
ئەمەسلىكىنى ،ئۇنىڭ يەنىال بار بولۇپ ،ئوخشاشال ئېلىشاغىمۇ بەخت-سائادەت ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى
نامايان قىلدى.
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ئېلىشا يەنە بىر قېتىم ئېئوردان دەرياسىنىڭ يېنىغا بارغاندا ،دۇئا قىلدى:
 ئى پەرۋەردىگار ،سەن ئىلگىرى ئىلياس ئارقىلىق نۇرغۇنلىغان مۆجىزىلەرنى ياراتقان ،سەندىنئۆتۈنەي ،مەن بىلەنمۇ بىرگە بولغايسەن.
ئاندىن ئېلىشا ئىلياس قالدۇرۇپ كەتكەن تونى بىلەن دەريادىكى سۇغا ئۇرغان ئىدى ،سۇ يەنە بىر
قېتىم بۆلۈنۈپ بىر كىچىك يول ئېچىلدى ،ئېلىشا بۇ يول بىلەن مېڭىپ قارشى قىرغاققا ئۆتتى .ھازىر
ئېلىشانىڭ ئەندىشە قىلىشىنىڭ ھاجىتى يوق ،ئۇمۇ مۆجىزە يارىتااليدۇ ،چۈنكى پەرۋەردىگارنىڭ روھى
ئۇنىڭ بىلەن بىللە ئىدى.

بەيت-ئەلدىكى بالىالرنىڭ ئېلىشانى مەسخىرە قىلىشى
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ئىيوردان دەرياسىنىڭ بۇ تەرىپىدىكى كىشىلەر ئېلىشانىڭ قىلغان ئىشلىرىنى ئاڭلىدى ،ئۇالر
ئېلىشانىڭ ئىلياسنىڭ ئورنىغا پەيغەمبەر بولغانلىقىغا ئىشىنىشى ،ھەمدە ئۇنى ھۆرمەتلىشى كېرەك ئىدى.
ئەمما نۇرغۇن لىغان كىشىلەر خۇدادىن ئەيمەنمىدى ھەم

پەيغەمبەرنىمۇ ھۆرمەت قىلمىدى .ئۇالرنىڭ

بالىلىرىمۇ پەيغەمبەرلەرنى ھۆرمەتلەشنى ئۆگەنمىدى ،بۇنى كۆرۈۋېلىشى تەس ئەمەس ئىدى.
ئېلىشا ئېرىخادىن چىقىپ بەيت-ئەلگە ماڭغان ۋاقىتتا ،بىر قىسىم بالىالر شەھەردىن چىقىپ ،يول
بويىدا ۋە دەرەخلىكتە ئويناۋاتاتتى .ئېلىشا باشقا بىر چىغىر يول بىلەن كېلىۋاتقاندا ،بالىالر تاغدىن
ئۇنىڭغا قاراپ يۈگۈرۈپ كەلدى.
ئۇالر قاقاقالپ كۈلۈشۈپ ،ئۆز-ئارا بىر-بىرىنى ئۇياق-بۇياققا ئىتتىرىشتى.
 قاراڭالر،پەيغەمبەر كەلدى! سەن ئۇنىڭدىن قورقامسەن؟ -ياق ،مەن ئۇنىڭدىن قورقمايمەن.
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ئاندىن كېيىن ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى بىرسى تىلالشقا باشلىدى:
 تاقىر باش!باشقا بالىالرمۇ قاقاقالپ كۈلۈشتى ،ئۇالرمۇ پەيغەمبەردىن قورقمىدى.
 تاقىر باش!  -ئۇالر ۋارقىراشتى ،ئۇالرنىڭ يۈرىكى بارغانسېرى چوڭىيىشقا باشلىدى. بۇ ياققا چىققىن -دەپ چۇرقىراشتى ئۇالر -بىز سەندىن قورقمايمىز ،تاقىر باش!پەيغەمبەر چوڭقۇر ئويغا چۆمگەن ئىدى ،ئاخىرى ئۇ بېشىنى كۆتۈرۈپ ،بۇ ۋارقىراشالرنىڭ ئۆزىگە
قارىتىلغانلىقىنى ھېس قىلدى .ئاھ ،ئۇ دېگەن پەرۋەردىگارنىڭ پەيغەمبىرى ،ئۇالر ئۇنى ھاقارەتلەشكە
قانداق پېتىنالىغاندۇ؟ كىم خۇداغا ھۆرمەتسىزلىك قىلىشقا پېتىنالىغاندۇ؟
ئۇ بېشىنى كۆتۈرۈپ قارىغان ئىدى ،ئۆزىنى مەسخىرە قىلىۋاتقان ۋە ھاقارەتلەۋاتقان بىر توپ
بالىالرنى كۆردى .ئۇ ئىنتايىن غەزەپلەندى ،ئۇالرنىڭ ۋارقىراپ توۋالشلىرىدىن ئۇالرنىڭ خۇداغا بولغان
ئۆچمەنلىكىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ .ئاھ ،بۇ بالىالر ۋە ئۇالرنىڭ ئاتا-ئانىلىرى نەقەدەر رەزىل -ھە! ئۇالر
دەرۋەقە خۇدانىڭ ئۆز خەلقى ئىدى!
خۇدا ھەر قانداق بىر ئادەمنىڭ ئۆزىنى مەسخىرە قىلىشىغا يول قويمايدۇ ،ھەتتا بالىالر بولسىمۇ
بولمايدۇ ،بولۇپمۇ خۇدانىڭ ئۆز خەلقىنىڭ بالىلىرى تېخىمۇ بولمايدۇ.
 تاقىر باش!  -ئۇالر يەنە ۋارقىراشتى.شۇنىڭ بىلەن ئېلىشا دۇئا قىلىپ ،خۇدادىن بۇ بالىالرنى جازاالشنى تىلىدى ،ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ
نامى بىلەن ئۇالرغا لەنەت ئوقۇدى.
تۇيۇقسىز ،ۋارقىراپ-جارقىراۋاتقان بۇ بىر توپ رەزىل بالىالر تۆت ئەتراپقا قېچىشقا باشلىدى .ئىككى
ئېيىق دەرەخلىقتىن چىقىپ ،بۇ بىر توپ بالىالرغا ھۇجۇم قىلىپ ئۇالرنى قورقۇتۇۋەتتى ،ئۇالر جېنىنىڭ
بېرىچە قاچتى .ئۇالرنىڭ بىر قىسمى بىر تۇيۇق يولغا كىرىپ قالدى ،ئۇالرنىڭ كەينىدىن ئېيىق قوغالپ
كەلمەكتە...........
قىرىق ئىككى باال ئېيىق تەرىپىدىن پارچىلىۋېتىلدى.
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مۇشۇنداق قىلىپ ،ئىخالسمەن بولمىغان ئاتا-ئانىالر ۋە ئۇالرنىڭ بالىلىرى خۇدانىڭ غەزىپىنى
قوزغاپ ،جازاغا ئۇچرىدى.

نائامان
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ھېلىمۇ ياخشى ،ئىسرائىلدىكى بارلىق بالىالرنىڭ ھەممىسى بۇنداق رەزىل ئەمەس .بەزى بىر قىسىم
بالىالر ئاتا-ئانىسىدىن خۇدانى سۆيۈشنى ۋە پەيغەمبەرلەرنى ھۆرمەتلەشنى ئۆگەندى.
بىر ئىسرائىل قىزى سۈرىيەدە تۇراتتى .بىر قېتىملىق جەڭدە سۈرىيە ئەسكەرلىرى ئۇ قىزنى
ئاتا-ئانىسىنىڭ يېنىدىن بۇالپ كېتىپ ،دۆلىتىگە ئېلىپ كەتتى .سۈرىيەدە ئۇ بىر ئېسىلزادە ئايالنىڭ
خىزمىتىنى قىلىشقا بېرىلدى ،ئۇ ئايال نائامان ئىسىملىك قومانداننىڭ ئايالى ئىدى.
سۈرىيە پادىشاھى نائاماننى ئىنتايىن ياخشى كۆرەتتى ،چۈنكى ئۇ پادىشاھ ئۈچۈن نۇرغۇنلىغان
جەڭلەردە غەلىبىگە ئېرىشكەن ئىدى .پادىشاھ ئۇنىڭغا نۇرغۇنلىغان بايلىق ۋە شان-شۆھرەت ئاتا قىلدى.
ئەمما نائامان خۇشال ئەمەس ئىدى ،چۈنكى ئۇ ماخاۋ كېسىلى دەپ ئاتىلىدىغان قورقۇنچلۇق كېسەلگە
گىرىپتار بولغان ئىدى .ئۇنىڭ بەدىنىگە نۇرغۇنلىغان يارىالر چىققان بولۇپ ،كۆپ قىسىم تېرىلىرى
چۈشۈپ كەتكەن ئىدى .كېسىلىنى ساقايتىش ئۈچۈن ،ئۇ ھەر قانداق بەدەل تۆلەشكە رازى! بايلىق ۋە
نام-ئابروين ىڭ ئۇنىڭغا نىسبەتەن نېمە پايدىسى بولسۇن؟ ھەر قانداق بىر ئادەم بۇنداق قورقۇنچلۇق
كېسەلنى ساقايتالمىغان .ئۇ تاكى ئۆلگۈچە ئازابلىنىدۇ .كېسىلى ئېغىرالشقاندا ،ئۇ باشقا ماخاۋ كېسىلىگە
گىرىپتار بولغانالر بىلەن بىللە تۇرۇش ئۈچۈن ،ئائىلىسى ۋە دوستلىرىدىن ئايرىلىپ ،يىراق يەرگە ئېلىپ
كېتىلىدۇ .ئۇنىڭ كەلگۈسى بىر قاراڭغۇلۇقتا ئىدى.
نائامان ئىنتايىن غەمگە پاتتى ،ئۇنىڭ دوستلىرىمۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن قايغۇردى .ئۇ ئىسرائىل قىزى
خوجايىنىنىڭ كېسىلىنى ئاڭالپ ۋە ئائىلىسىدىكى غەم-قايغۇنى كۆرۈپ ،نائامان قوماندان ۋە ئۇنىڭ
ئايالىغا ھېسسىداشلىق قىلدى.
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ھېچكىم ئۇنىڭغا ياردەم قىاللماسمۇ؟ ياق ،پەقەت بىرەيلەن ئۇنىڭغا ياردەم قىالاليدۇ! ئۇ بولسىمۇ،
ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسى بولغان پەرۋەردىگاردۇر ،ئۇ ھەممىگە قادىردۇر.
ئەمما ،نائامان ئۇنى تونۇمايدۇ ،ئۇ قانداقسىگە ئۇنىڭغا ئىلتىجا قىاللىسۇن؟ ئەمما ،بۇ قىز ئۇنى
تونۇيدۇ ،يەنە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنىمۇ تونۇيدۇ .ئۇ قىز ئۆزىنىڭ خۇداسىنىڭ مۆجىزە يارىتااليدىغان
كۈچ -قۇدرىتىگە قەتئىي ئىشىنىدۇ ،ئۇ پەيغەمبەرنىڭ خۇدانىڭ خىزمەتكارى ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ .بىر
كۈنى ،ئۇ جاسارەت بىلەن ئايال خوجايىنىغا سۆز قىلدى.
ئۇ قىزچاق:
 مەن غوجامنىڭ سامارىيەدىكى پەيغەمبەر بىلەن كۆرۈشۈشىگە ئىنتىزار بولۇۋاتىمەن ،ئۇ چوقۇمغوجامنىڭ ماخاۋ كېسىلىنى ساقايتااليدۇ - ،دېدى.
نائاماننىڭ ئايالى بۇ ئىشنى ئۇنىڭغا ئېيتىپ بەردى ،نائامان دەرھال سامارىيەگە بېرىشنى قارار
قىلدى .ئۇالر نۇرغۇن قېتىم تېۋىپ ئىزدەشنىڭ تەمىنى تېتىغان ،نېمە ئۈچۈن يەنە بىر قېتىم سىناپ
باقمىسۇن؟ قانداق بولىدىغانلىقىنى كىم بىلسۇن؟
نائامان پادىشاھنىڭ ئالدىغا بېرىپ ،ئۆزىنىڭ سامارىيەگە بېرىپ پەيغەمبەر بىلەن كۆرۈشۈشىگە
رۇخسەت قىلىشىنى ئۆتۈندى .پادىشاھ ئىنتايىن خۇشاللىق بىلەن ماقۇل بولدى ،ھەتتا ئۇنى بىر قىسىم
ياردەملەر بىلەن تەمىنلىدى.
پادىشاھ:
 مەن ،سەن ئۈچۈن ئىسرائىلنىڭ پادىشاھى يەھورامغا بىر پارچە خەت يازدىم ،ئۇ بەلكىمپەيغەمبەرگە ساڭا ياردەم قىلىشنى تاپىال -،دېدى.
شۇنىڭ بىلەن ،نائامان ۋە ئۇنىڭ خىزمەتكارلىرى پادىشاھنىڭ خېتىنى ،ئالتۇن-كۈمۈشلەرنى ۋە
ئېسىل كىيىملەرنى ئېلىپ ،سامارىيەگە يېتىپ كەلدى.
نائامان پەيغەمبەرنى ئىزدەپ بارماي ،ئوردىغا بېرىپ ئىسرائىل پادىشاھىدىن ياردەم سورىدى.
نائامان پادىشاھنىڭ قوبۇل قىلىشىغا ئېرىشكەندىن كېيىن ،خەتنى ھەيرانلىقتا قالغان پادىشاھقا
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تاپشۇردى.
يەھورام خەتنى ئوقۇدى:
 مەن خىزمەتكارىم نائاماننى يېنىڭغا ئەۋەتتىم ،سەن ئۇنىڭ ماخاۋ كېسىلىدىن ساقىيىشىغا ياردەمبەرگەيسەن.
بۇ ئادەمنىڭ ماخاۋ كېسىلىنى ساقايتقىن؟ شەك-شۈبھىسىزكى ،بۇنى ئادەم ھەرگىز قىاللمايدۇ،
پەقەت خۇداال شۇنداق قىالاليدۇ.
 مەن چۈشەندىم ،سۈرىيە پادىشاھى مەن بىلەن جەڭ قىلماقچى ،بۇ ئۇنىڭ مەندىن باھانەئىزدىگەنلىكىدۇر .ئەگەر مەن بۇ ئادەمنى ساقايتالمايمەن دېسەم ،ئۇ ساقايتىشنى خالىماپسەن دەيدۇ،
ئاندىن ،بۇ ماڭا جەڭ ئېالن قىلىشنىڭ باھانىسى بولىدۇ -،دېدى يەھورام.
شۇنىڭ بىلەن ،پادىشاھ قورقۇپ كىيىملىرىنى يىرتىپ-يىرتىۋەتتى .پادىشاھنىڭ غەم-قايغۇسى
ناھايىتى تېزال ئوردىنىڭ سىرتىغا تارقالدى.
ئېلىشامۇ ئوردىدا يۈز بەرگەن ئىشالرنى ئاڭلىدى ،ئۇ دەرھال پادىشاھقا خەۋەرچىدىن خەت
ئەۋەتتى.
 سەن نېمە ئۈچۈن كىيىملىرىڭنى يىرتىسەن؟ بۇنداق قىلىشنىڭ پايدىسى بارمۇ؟ ئۇ ئادەمنى مېنىڭيېنىمغ ا ئەۋەتكىن ،ئۇ ئىسرائىلدا پەيغەمبەرنىڭ بار ئىكەنلىكىنى بىلسۇن.
ئەگەر پادىشاھ بىلمىسە ،ئۇنداقتا يەھۇدىي ئەمەسلەر بىلىپ يەتسۇن .پادىشاھ ھەقىقەتەن غەمدىن
خاالس بولدى! ئۇ ئۆزى ئۈچۈن نومۇس ھېس قىلىشى كېرەك.
ئۇزۇن ئۆتمەي ،ھەشەمەتلىك ئات ھارۋىسى پادىشاھ ئوردىسىدىن ئايرىلىپ ،پەيغەمبەرنىڭ ئاددىي
ئۆيىنىڭ ئالدىدا توختىدى .بۇالر نائاماننىڭ ئويلىغىنىغا پۈتۈنلەي ئوخشىمايتتى .نېمە ئۈچۈن شۇنچە
داڭلىق بىر قوماندان ،بۇ پەيغەمبەر بىلەن كۆرۈشكىلى كېلىدۇ؟ ئۇنىڭ دۆلىتىدە بۇنداق ئىش يوق.
خىزمەتكار پەيغەمبەرگە:
 -سۈرىيە دۆلىتىنىڭ مەشھۇر قوماندانى نائامان سىرتتا تۇرىدۇ - ،دېدى.
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نائامان پەيغەمبەرنىڭ چىقىپ ئۆزىنى قارشى ئېلىشىنى ساقالپ تۇردى .ئۇ ،بۇ ئادەم چوقۇم بىر
داڭلىق مېھماننىڭ كەلگەنلىكىدىن شەرەپ ھېس قىلىدۇ ،دەپ ئويلىدى.
ئىشىك ئېچىلدى ،ئەمما پەيغەمبەر چىقمىغان بولۇپ ،ئۇنىڭ خىزمەتكارى چىقىپ ھارۋىنىڭ ئالدىغا
كەلدى .ئۇ خىزمەتكار نائامانغا:
 سەن ئىيوردان دەرياسىغا بېرىپ يەتتە قېتىم يۇيۇنغىن ،شۇنداق قىلساڭ تېرىلىرىڭ ئەسلىگەكېلىپ ،پاكىز بولىسەن -،دېدى.
نائامان مىننەتدار بولماستىن ،بەلكى ئىنتايىن ئاچچىقالندى .ئۇ پەيغەمبەر چوقۇم ئىنتايىن بىر
ھاكاۋۇر ئادەم ،ئۇ ئۆزى چىقماي ،خىزمەتكارىنى چىقارتىپتۇ!
بۇالر نائاماننىڭ ئويلىغىنى بىلەن قەتئىي ئوخشىمىدى .ئۇ ئەسلىدە پەيغەمبەر ئۆزى چىقىپ ،ھۆرمەت
بىلەن ئۆزىنىڭ ئالدىدا تۇرىدۇ .ئاندىن ئۇ دۇئا قىلىشقا باشالپ ،ئۆزىنىڭ خۇداسى پەرۋەردىگارنىڭ نامى
بىلەن ئىلتىجا قىلىدۇ ،ھەمدە كېسەللىك بار جايلىرىغا قوللىرىنى تەگكۈزۈپ ،ماخاۋ كېسىلىنى
ساقايتىدۇ ،دەپ قارىغان ئىدى .ئەلۋەتتە ،نائامانمۇ ئۇنىڭغا ياخشى جاۋاب قايتۇرىدۇ .نائامان
پەيغەمبەرنىڭ

ئۆزىگە

ئازراقمۇ

قىزغىن

بولمايدىغانلىقىنى

ھەتتا

ئۇنىڭ

بىلەن

كۆرۈشۈشكە

چىقما يدىغانلىقىنى ئويالپمۇ باقمىغان ئىدى .يەنە ئۇ خىزمەتكارىنى چىقارتىپ ،ئۇنىڭغا ئىيوردان
دەرياسىدا يۇيۇنۇشنى ئېيتتى ،ئىيوردان دەرياسى ئىسرائىلدىكى تىلغا ئالغۇچىلىكى يوق بىر كىچىك
دەريا خاالس .ئەجەبا ئۇنىڭ دۆلىتىدە تېخىمۇ چوڭ ،تېخىمۇ ياخشى دەريا يوقمىدۇ؟ ئابارنا دەرياسى،
فارپار دەرياسى تېخىمۇ ياخشى ئەمەسمۇ؟ ئۇ ئاشۇ دەرياالردا يۇيۇنسا پاكىز بولماسمۇ؟ ئۇ ئىنتايىن
غەزەپلەندى.
نائامان ئاچچىقلىنىپ بۇرۇلۇپ ماڭدى .ئۇ بىر قارارغا كېلىپ بولغان ئىدى .ئۇ ،سۈرىيە پادىشاھىنىڭ
قوماندانى بۇنداق مۇئامىلىنى قوبۇل قىاللمايدۇ.
 كەينىڭگە يانغىن ،سۈرىيەگە قايتايلى - ،ئۇ خىزمەتكارغا تاپىلىدى.بۇ بىر قېتىملىق كۆڭۈلسىز سەپەر بولدى .ئۇ ئۇزۇن يولالرنى بېسىپ كەلگەن ،ئەمما ھېچنېمىگە

570

مۇقەددەس كىتابتىن ھېكايە
ئېرىشەلمىدى .ئۇنىڭ كېسىلى داۋاالشقا ئېرىشەلمىدى! ئۇ ماخاۋ كېسىلىنى ئېلىپ ،ئۆزىنىڭ دۆلىتىگە
قايتىشقا مەجبۇر بولدى .ئاھ ،كىشىنى نەقەدەر ئۈمىدسىزلەندۈرىدۇ -ھە!
نائاماننىڭ خىزمەتكارلىرىمۇ ئىنتايىن ئۈمىدسىزلەندى .ئاھ ،غوجام نېمىشقا پەيغەمبەرنىڭ سۆزىنى
ئاڭلىمايدىغاندۇ؟ ئۇالر نائاماننى ئىنتايىن ياخشى كۆرەتتى ،نائاماننىڭ كېسىلىنىڭ ساقىيىشىنى ئىنتايىن
ئارزۇ قىالتتى.
ئۇالر غوجىسىغا:
 ئەگەر پەيغەمبەر سىزگە چوڭ بىر ئىشنى قىلىشنى تاپىلىغان بولسا ،سىز قىلماي قاالمتىڭىز؟ ھازىرسىز قىلىشقا تېگىشلىك ئىش ،پەقەت يەتتە قېتىم يۇيۇنۇش ،شۇنداق قىلغاندا ،ئاندىن سىز
پاكىزلىنااليسىز .ئۇنداق بولغان ئىكەن ،بېرىڭ! نېمىدېگەن ئاددىي ئىش  -ھە!  -دېيىشتى.
نائامان ئۇالرنىڭ سۆزىنى ئاڭلىدى .بۇ قورقۇنچلۇق كېسەلدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ،ئۇ بارلىق
نەرسىلەردىن ۋاز كېچىشكە رازى .بارلىق نەرسىلەر؟ ئۇ ئۆزىنىڭ مەغرۇرلۇقىغا تاشالشنى خاالمدۇ؟
خىزمەتكارالر غوجىسىنىڭ ئىككىلىنىپ تۇرۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ ،ئۇنى ئالدىراتتى:
 بېرىپ يۇيۇنۇڭ! نېمىدېگەن ئاددىي ئىش!شۇنىڭ بىلەن ،نائامان ھارۋىنى توختىتىشقا ئەمىر قىلدى.
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نائامان ھارۋىدىن چۈشۈپ ،ئىيوردان دەرياسىنىڭ بويىغا كەلدى ،ئۇنىڭ خىزمەتچىلىرى چوڭقۇر بىر
ئۇھ تارتتى .ئۇ كىيىملىرىنى يېشىپ ،سۇغا كىردى .ئۇ پەيغەمبەرنىڭ تاپىلىغىنى بويىچە يەتتە قېتىم
يۇيۇندى.
ئاندىن كېيىن ئۇ ئۆزىنىڭ بەدىنىگە قارىغان ۋاقتىدا ،ئۆزىنىڭ كەيپىياتىنى تۇتۇۋااللمىغىلى تاسال
قالدى .بىر خۇشال ئىپادە ئۇنىڭ چىرايىدا جىلۋىلەندى .ئۇنىڭ بەدىنى ،ئىلگىرى ماخاۋ قاپلىغان بەدىنى
ھازىر پاكىزالندى! يارا ئىزلىرى كۆرۈنمىدى ،ئۇنىڭ تېرىلىرى پۈتۈنلەي ئەسلىگە كەلگەن ئىدى! ئۇ يەنە
بىر ساغالم ئادەمگە ئايالندى.

ماخاۋ كېسىلى ساقايدى .ئۇنىڭ بەدىنى خۇددى كىچىك بالىنىڭ بەدىنىگە ئوخشاش شۇنچىلىك
پاكىزالنغان .ئۇ بىر يېڭى ئادەم بولدى! ئۇ ئىنتايىن روھلىنىپ كەتتى .نەقەدەر ئۇلۇغ مۆجىزە ،ھە!
نائامان پەيغەمبەرگە ۋە ئۇنىڭ خۇداسىغا ئۆزىنىڭ مىننەتدارلىقىنى ۋە خۇشاللىقىنى قانداق بىلدۈرسە
بوالر؟ ئۇ سېخىيلىق بىلەن ئۇنىڭغا جاۋاب قايتۇرۇشى كېرەك.
نائامان ۋە ئۇنىڭ خىزمەتكارلىرى ئېلىشانىڭ ئۆيىگە قايتا باردى .بۇ قېتىم ،قوماندان ھاكاۋۇرلۇق
بىلەن ئات ھارۋىسىدا ئولتۇرۇپ ،پەيغەمبەرنىڭ چىقىپ ئۇنىڭ بىلەن كۆرۈشۈشنى ساقلىمىدى .بۇ قېتىم،
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نائامان ھارۋىسىدىن چۈشۈپ ،كەمتەرلىك بىلەن پەيغەمبەرنىڭ چىقىپ سۆز قىلىشىنى ساقالپ تۇردى.
ئىشىك ئېچىلىپ ،ئېلىشا چىقىپ كەلدى .خۇشاللىققا تولغان نائامان:
 مەن ساقايدىم! ھازىر مەن شۇنى بىلىپ يەتتىم ،پۈتۈن يەر-يۈزىدە ئىسرائىلدىن باشقا يەردە خۇدايوق ئىكەن -،دەپ ۋارقىرىدى.
شۇنداق ،نائامان پەقەتال پەرۋەردىگارنىڭ خۇدا ئىكەنلىكىنى تونۇپ يەتتى ،ئۇ ساقايغانلىقى
ئۈچۈن ،پەرۋەردىگارنى مەدھىيلىشى كېرەك.
ھازىر ،بۇ يەھۇدىي بولمىغان قوماندان ،يېگانە ھەقىقىي خۇداغا ئىشەندى ،ئەمما ئۇنىڭ يەنە
بىلمەيدىغان نۇرغۇن ئىشلىرى بار .ئۇ يۈز بەرگەن مۆجىزە ئۈچۈن ،چوقۇم خۇداغا جاۋاب قايتۇرۇشۇم
كېرەك ،دەپ قارىدى .ئۇ پەيغەمبەرگە جىق سوۋغا بېرىشنى ئويلىدى.
ئەلۋەتتە ،ئېلىشا بۇنى قوبۇل قىلمايدۇ .قوماندان قانچە تەلەپ قىلسىمۇ ،پەيغەمبەر ئۇنىڭ
سوۋغىتىنى ئېلىشنى قەتئىي رەت قىلدى .بۇ نائامانغا نىسبەتەن ئېيتقاندا ،ئاجايىپ بىر سەرگۈزەشتە
بولدى .باشقىالر ئۇنىڭغا ياردەم قىلدى ،ئەمما جاۋاب قايتۇرۇشىنى خالىمىدى! بۇ خۇدا مېھىر-شەپقەتلىك
خۇدادۇر! ئۇ بۈگۈندىن باشالپ تاكى ئاخىرغىچە ئۇنىڭغا خىزمەت قىلماقچى بولدى.
شۇنىڭ بىلەن نائامان:
 مەن سېنىڭ بۇ جايىڭدىن توپا ئېلىۋالسام بوالمدۇ؟ شۇنداق بولغاندا ،مەن ئۆزۈمنى سېنىڭدۆلىتىڭ ۋە خەلقىڭ بىلەن بىرگە تۇرغاندەك ھېس قىلىمەن .مەن بۇندىن كېيىن باشقا ئىالھالرغا
چوقۇنمايمەن ،پەقەتال پەرۋەردىگارغا ئىبادەت قىلىمەن .ئەمما مېنىڭ پادىشاھىم ئۆزىنىڭ بۇتخانىسىغا
بېرىپ ئىبادەت قىلغاندا ،مەن ئۇنى يۆلەپ تەڭ تېز پۈكسەم ،پەرۋەردىگار مېنى كەچۈرۈم قىالرمۇ؟ -دەپ
سورىدى.
ئېلىشا:
سەن ئامان-خاتىرجەملىكتە كېتىۋەرگىن - ،دېدى.
پەرۋەردىگار بۇ ئىشتا ئۇنى يېتەكلىگەن ئىدى.
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نائامان مىننەتدار ۋە خۇشال بولغان ھالدا ،خىزمەتچىلىرىنى ئېلىپ ماڭدى .ساغالملىق ۋە پاكىزلىقى
ئەسلىگە كەلدى ،ئەمدى قورقۇشنىڭ ھاجىتى يوق ،ھەقىقەتەن ئىنتايىن گۈزەل بولغان بىر تۇيغۇ.
ئىسرائىلالرنىڭ مېھىر-مۇھەببەتكە تولغان ،باشقىالرغا ياردەم بەرگۈچى خۇداسىنى تونۇشمۇ ،ئىنتايىن
گۈزەل بولغان ئىشتۇر.
ئېلىشامۇ موللۇق ھەم خۇشاللىق ھېس قىلدى .يەھۇدىي ئەمەسلەرنىڭ زېمىنى سۈرىيەدىمۇ ئۇنىڭ
پەرۋەردىگار خۇداسىنى تونۇيدىغان ئادەم بار بولدى .ئۇالر كەلگۈسىدە ،مېھىر-شەپقەتكە تولغان،
ئىنسانالرنى قۇتقۇزااليدىغان يېگانە خۇدانى تونۇپ يېتىدۇ.

گەھازى
«پادىشاھالر - 5كىتاب» 51- 52 :2

ئەمما بىر ئادەم موللۇق ۋە خۇشاللىق ھېس قىلمىدى ،ئۇ بولسىمۇ ئېلىشانىڭ خىزمەتكارى گەھازى.
ھەممە ئىشنى كۆرۈپ ،ئۇ ئىنتايىن ئۈمىدسىزلەندى ،چۈنكى ئۇنىڭ غوجىسى ،ئۇ باي كىشىنىڭ
سوۋغىتىنى ئېلىشنى رەت قىلغان ئىدى .بۇ ئىنتايىن ئەخمەقلىق ئەمەسمۇ؟ ئەلۋەتتە ،ھازىر ئۇ ھېچنېمىگە
ئېرىشەلمىدى.
ئۇ ئۆز-ئۆزىگە « :مەن پەرۋەردىگارنىڭ مەڭگۈلۈك ھاياتى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،مەن ئۇنىڭدىن
بىر ئاز نەرسە ئېلىۋالىمەن - »،دېدى.
ئۇ ئاستا-ئاستا غايىب بولۇۋاتقان ئات ھارۋىسىنىڭ يۆنىلىشىگە قاراپ ،ئۇچقاندەك يۈگۈردى .دەل
مۇشۇ ۋاقىتتا نائامان بېشىنى بۇراپ قارىۋىدى ،بىر ئادەمنىڭ ئۆزىنى قوغالپ كېلىۋاتقانلىقىنى كۆردى .ئۇ
پەيغەمبەرنىڭ خىزمەتكارى! نېمە ئىش يۈز بەرگەندۇ؟ پەيغەمبەر مەلۇم بىر ئىشنى ئۇنىڭغا ئېيتماقچى
بولغانمىدۇ؟  -ھارۋىنى توختات -دەپ بۇيرۇق قىلدى نائامان .ئۇ دەرھال ھارۋىدىن سەكرەپ چۈشۈپ،
ئۇ خىزمەتكارنى قارشى ئالدى.
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 بىرەر ئىش يۈز بەردىمۇ؟ -دەپ سورىدى ئۇ تاقەتسىزلىنىپ. ياق -،دەپ يالغان ئېيتتى گەھازى  -ھەممە ئىشالر تىنچلىق .ئەمما بايا مېنىڭ غوجامنىڭ يېنىغائىككى مېھمان كەلدى ،يە نى ئىككى ياش پەيغەمبەر ،ئۇالر پۇلغا ۋە كىيىم-كېچەككە ئىنتايىن
ئېھتىياجلىق ئىكەن .غوجام سىزنىڭ ئۇالرغا ئازراق نەرسە بېرىشىڭىزنى ئېيتتى.
نائامان:
 مەن ئۇالرغا ئازراق نەرسە بېرىشنى ئىنتايىن خااليمەن -،دېدى .ئاندىن نائامان گەھازىغا ئىككىقۇر كىيىم ۋە ئۇ ئېيتقاندەك ئىككى كىشىلىك پۇل بەردى.
 مېنىڭ خىزمەتكارلىرىم بۇ نەرسىلەرنى كۆتۈرۈپ ئاپىرىپ بەرسۇن - ،دېدى نائامان ئاقكۆڭۈللۈكبىلەن.
ئاھ ،رەزىل گەھازى! ھازىر قوماندان ئېرىشكىنىگە اليىق جاۋاب قايتۇرۇۋاتىدۇ .چۈنكى گەھازىنىڭ
بويسۇنماسلىقى سەۋەبىدىن ،خۇدانىڭ مېھرىبانلىقى سۈرىيەدە مەدھىيەلەشكە ئېرىشەلمەيدۇ.
ئەلۋەتتە ،گەھازى بۇ سوۋغاتالرنى ئېلىشانىڭ ئۆيىگە ئېلىپ كىرمەيدۇ .ئۇ سوۋغاتالرنى باشقا بىر
يەرگە يوشۇرۇپ قويۇپ ،ئاندىن ئېلىشانىڭ ئالدىغا خۇددى ھېچقانداق ئىش يۈز بەرمىگەندەك باردى.
ئەمما ،ئېلىشا ئۇ تەرىپىدىن ئالدانمىدى .پەرۋەردىگار ئاللىقاچان ئۇنىڭغا ھەممە ئىشنى ئايان قىلىپ
بەرگەن ئىدى .ئېلىشا بۇ خىزمەتكارىغا ئىنتايىن غەزەپلەندى.
 گەھازى ،قەيەرگە باردىڭ؟  -دەپ سورىدى ئېلىشا قاتتىقلىق بىلەن.ئەجەبا گەھازى خوجىسىنىڭ ھەممە ئىشنى ئاللىقاچان بىلىپ بولغانلىقىنى ھېس قىلمىغانمىدۇ؟
ئۇنىڭ گۇناھىنى تونۇپ كەچۈرۈم قىلىشنى تىلەپ ،رەھىم قىلىشقا ئېرىشىدىغان پۇرسىتى بار ئىدى .ئەمما
گەھازى قەلبىنى قاتتىق قىلدى.
 مەن ھېچ يەرگە بارمىدىم -،دەپ يالغان ئېيتتى ئۇ.شۇنىڭ بىلەن ،پەيغەمبەر ئازابالنغان ھالدا مۇنداق دېدى:
 -مەن ئۇ ئادەمنىڭ قايتىپ كېلىپ ،سەن بىلەن كۆرۈشكىنىنى كۆردۈم .ھازىر كۈمۈش،
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كىيىم-كېچەك ۋە باشقا نەرسىلەرنى قوبۇل قىلىدىغان ۋاقىتمۇ؟ پەرۋەردىگار نائامانغا تەلىم بەرمەكچى،
ئۇنىڭ نائامانغا ياردەم قىلىشى ،ئۇنىڭ جاۋاب قايتۇرۇشىغا ئېرىشىش ئەمەس ،پەرۋەردىگارنىڭ ياردىمى
ھەمىشە ئۇنىڭ مېھىر-شەپقىتىدىن بولىدۇ .ئەمما ،سېنىڭ ئاچكۆزلۈكۈڭ پەرۋەردىگارنىڭ خىزمىتىگە
توسقۇنلۇق قىلدى .سەن پەرۋەردىگارنىڭ ياخشى خىزمەتكارى ئەمەس .شۇڭا ،سەن ئەمدى مېنىڭ
خىزمەتكارىم بولمايسەن .سەن چوقۇم مەندىن ئايرىلىشىڭ كېرەك ،نائاماننىڭ ماخاۋ كېسىلى چوقۇم
سېنىڭ ئۈستۈڭگە چۈشىدۇ .سەن ھازىرال كەتكىن!
گەھازى تىترىگەن ھالدا ماڭدى ،ئۇنىڭ پۈتۈن بەدىنىنى ماخاۋ قاپالپ ،قاردەك ئاپئاق بولۇپ قالدى.
قورقۇنچلۇق كېسەل ئۇنىڭ ئۈستىگە چۈشتى .ئۇ كېيىنكى ئۆمرىنى ماخاۋ كېسىلى بىلەن ئۆتكۈزدى.

ئېلىشا ۋە سۈرىيەلىكلەر
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ئېلىشا ئىسرائىلدا پەيغەمبەرلىك قىلىۋاتقان ۋاقىتتا ،سۇرىيە بولسا ئىسرائىلنىڭ ئەڭ چوڭ دۈشمىنى
ئىدى .سۇرىيە پادىشاھى بەن-ھاداد قوشۇنىنى باشالپ ،ئىسرائىلنىڭ زېمىنىغا ھۇجۇم قىلدى ،ئۇنىڭ
مەقسىتى سامارىيەنى قولغا كەلتۈرۈش ئىدى .ئەگەر ،ئۇ پايتەختنى ئىگىلىۋالسا ،ئۇنداقتا پۈتۈن دۆلەت
ئۇنىڭ بولغان بولىدۇ .ئەمما پەرۋەردىگار ئاللىقاچان قانان زېمىنىنىڭ كەلگۈسىدە ئىسرائىلالرغا تەۋە
بولىدىغانلىقىنى ئېيتقان ،شۇڭالشقا ،سۈرىيەلىكلەرنىڭ ئۇنى ئىگىلىۋېلىش ھوقۇقى يوق.
ئىسرائىل پادىشاھى يەھورام بولسا رەزىل بىر پادىشاھ .ئۇ پەرۋەردىگارغا تايانماي ،بۇتالرغا
چوقۇندى .ئەمما پەرۋەردىگار ئاۋۋالقىدەكال ئۆز خەلقىنى تاشلىۋەتمەي ،ئۇالر تەرەپتە تۇردى .چۈنكى،
ئىسرائىلالر خۇدا بىلەن ئەھدە تۈزگەن خەلق ،شۇنداقال خۇدا ئۇالرغا قۇتقۇزغۇچى ئەۋەتىش توغرۇلۇق
ۋەدە قىلغان .قۇتقۇزغۇچى رەب كەلگۈسىدە ،خۇدانىڭ خەلقى تارتىشقا تېگىشلىك جازانى ئۆز ئۈستىگە
ئالىدۇ .شۇڭالشقا ،ھازىر پەرۋەردىگار خەلقىنى قۇتقۇزۇۋاتىدۇ ۋە ئۇالرنى كەچۈرۈم قىلىۋاتىدۇ .شۇڭا ،ئۇ
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ئۇالرنىڭ مەغلۇپ بولۇشىغا قاراپ تۇرمايدۇ.
قوشۇننىڭ كېيىنكى قەدەمدىكى ھەرىكەت پىالنىنى بىرلىكتە مۇزاكىرە قىلىش ئۈچۈن ،پادىشاھ
بەن-ھاداد قوماندانلىرى ۋە مەسلىھەتچىلىرىنى چاقىرتتى .ئىسرائىل پادىشاھىنىڭ ئۇالرنىڭ قەيەرگە
ھۇجۇم قىلىدىغانلىقىنى بىلىپ قالماسلىقى ئۈچۈن ،ئۇالرنىڭ سۆھبىتى ئىنتايىن مەخپىي ئېلىپ بېرىلغان
ئىدى ،ھەر قانداق بىر خەۋەرنىڭ ئاشكارىلىنىپ قېلىشىغا بولمايتتى .بولمىسا ،ئىسرائىل پادىشاھى
قارشى تەدبىر قوللىنىپ ،ئۇالرغا قارشى تۇرااليتتى .ئۇنى جەڭگە تەييارلىق قىلدۇرماسلىق ئۈچۈن ،چوقۇم
تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلىش كېرەك .يىغىندا قوشۇننىڭ ئۇرۇش نىشانىنى بېكىتىۋالغاندىن كېيىن ،ھەر بىر
ئادەم مەخپىيەتلىكنى قاتتىق ساقاليدىغانلىقى توغرىسىدا قەسەم ئىچتى .شۇڭالشقا ،بەن-ھاداد ئۆزىنىڭ
چوقۇم غەلىبە قىلىدىغانلىقىغا ئىشەندى.
ئەمما ،بۇ يەھۇدىي بولمىغان پادىشاھ ،ھەممە ئىشنى كۆرەلەيدىغان ۋە ئاڭلىيااليدىغان خۇداغا
تايانمىدى ،ئۆز خەلقىنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئالىدىغان ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسىغا تايانمىدى.
شۇڭالشقا ھەر بىر قېتىمدا ،ئۇ ئىنتايىن ئۈمىدسىزلەندى.
ئۇنىڭ قوشۇنى بەلگىلەنگەن جايغا يېتىپ بارغاندا ،ئۇ يەھورامنىڭ قوشۇنىنىڭ ئاللىقاچان جەڭگە
تەييارلىنىپ بولغانلىقىنى بايقاپ قاالتتى.
كىشىنى نەقەدەر ئۈمىدسىزلەندۈرگەن ،ھە!
ئۇنىڭ ئىنچىكىلىك بى لەن تۈزگەن پىالنلىرىنىڭ ھەممىسى مەغلۇپ بولدى.
ئەمما ،پادىشاھ بەن-ھاداد قورقۇپ ئارقىغا چېكىنمىدى ،ئۇ يەنە بىر قېتىم سىناپ باقماقچى بولدى.
ئۇالر يېرىم كېچىدە قوشۇننى يەنە بىر جايغا ئورۇنالشتۇرۇش توغرىسىدا ،يەنە بىر قېتىم مەخپىي پىالن
تۈزدى .بۇ قېتىمقى ھەرىكەتنى پەقەت قوماندانالرال بىلەتتى.
ئەمما ،ئويلىمىغان يەردىن يەھورام ۋە ئۇنىڭ لەشكەرلىرى يەنە بىر قېتىم ئۇالرنى ساقالپ تۇرغان
ئىدى.
بۇنداق ئىش كەينى-كەينىدىن بىر نەچچە قېتىم يۈز بەردى.
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پادىشاھ بەن-ھاداد ئۈمىدسىزلىنىشكە باشلىدى .ئۇ شۇنى چۈشىنەلمىدىكى ،ئۇالرنىڭ ھەرىكىتى
شۇنچە مەخپىي تۇرسا ،ئىسرائىل پادىشاھى قانداق قىلىپ ،ئۇنىڭ قوشۇنىنىڭ تۇيۇقسىز ھۇجۇم
قىلىدىغان جايىنى بىلىۋالغاندۇ؟ پەقەت بىرال خىل ئېھتىماللىق بار ،چوقۇم بىرسى ئۇنى ئالداپ،
مەخپىيەتلىكنى ئاشكارىالپ قويغان .چوقۇم ئۇنىڭ بىرەر ئەمەلدارى ،ئىسرائىلالرنىڭ پادىشاھىغا
يىغىننىڭ مەزمۇنىنى ئاشكارىالپ قويغان .بۇنىڭدىن باشقا ئېھتىماللىق يوق.
شۇڭالشقا ،بەن-ھاداد پادىشاھ يەنە بىر قېتىم يىغىن چاقىرىپ ،ئۆزىنىڭ گۇمانىنى ئوتتۇرىغا
قويدى.
 بىزنىڭ ئارىمىزدا چوقۇم پايالقچى بار ،بولمىسا ئىسرائىلالرنىڭ پادىشاھى قانداق قىلىپ ،بىزنىڭتۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلىدىغان جايىمىزنى بىلەلىسۇن؟ قايسىڭالر ،بۇ ئادەمنىڭ كىم ئىكەنلىكىنى ماڭا
ئېيتىپ بېرەلەيسىلەر؟ داۋاملىق بۇنداق كېتىۋەرسە بولمايدۇ.
ئەمەلدارالرنىڭ ھەممىسى ئىنتايىن ھەيران قالدى.
ئەمما ،بۇ زادى قانداق بولغىنى؟
ئىسرائىلالرنىڭ پادى شاھى قانداقسىگە ھەر قېتىم ئۇالرنىڭ ئۇرۇش قىلىش مەخپىيەتلىكىنى
بىلىۋالىدۇ؟ ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى بىر ئەمەلدار بۇنىڭ جاۋابىنى بىلىدۇ.
ياق ،پادىشاھ - ،ئۇ سۆزلەشكە باشلىدى - :بىز مەخپىيەتلىكنى ئاشكارلىمىدۇق .ئەمما ئىسرائىلدابىر پەيغەمبەر بولۇپ ،ئىسمى ئېلىشا .بۇ نى ئۇ قىلغان ،ئۇ ھەر قانداق ئىشنى بىلىدۇ ،بارلىق
مەخپىيەتلىكلەرنى ئىسرائىل پادىشاھىغا ئۇ ئېيتىپ بەرگەن .ئۇ چوقۇم بىزنىڭ مەخپىيەتلىكىمىزنى بىلىپ
قالغان ،ئۇ ھەتتا ،سىزنىڭ ھوجرىڭىزدا قىلغان سۆزلىرىڭىزنىمۇ ئېيتىپ بېرەلەيدۇ.
شۇنداق ،بۇ ئەمەلدار بەزى ئىشالرنى بىلىدۇ .ھېچكىم بۇ سىرنى ئاشكارىالپ قويغان ئەمەس،
پەيغەمبەر خۇدانىڭ سۆزى بويىچە خىزمەت قىلغان .ئېلىشا ئالدى بىلەن ئىسرائىل پادىشاھىنى
ئاگاھالندۇرۇپ قويغان ،ئاندىن ئۇنىڭغا قوشۇننى نەگە ئورۇنالشتۇرۇشنى ئېيتىپ بەرگەن .پەرۋەردىگار
ئۆز خەلقىنىڭ جەڭ قىلىشىغا ياردەم بەرگەن.
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ئەمما پادىشاھ بەن-ھادادقا نىسبەتەن ئېيتقاندا ،بۇ ئىشالر ئازراقمۇ چۈشىنىشلىك ئەمەس .چوقۇم
ئېلىشانى تۇتۇش كېرەك .ئەمما ،ئۇ قەيەردە؟
بەن-ھاداد تاپىالپ:
 پايالقچى ئەۋەتىپ ،ئۇنىڭ قەيەردە تۇرىدىغانلىقىنى ئېنىقالڭالر -،دېدى .ئۇزۇن ئۆتمەي ،ئۇخەۋەرگە ئېرىشتى.
 ئېلىشا دوتاندا ئىكەن.بەن-ھاداد ئەمىر قىلدى:
 زور بىر توپ قوشۇن ۋە ئاتلىقالرنى دوتانغا ئەۋەتىپ ،ئۇ سېھىرگەرنى تۇتۇڭالر.زور بىر قوشۇن؟ ئاتلىق جەڭ ھارۋىلىرى؟ بىر ئادەمنى تۇتۇش ئۈچۈن بارىدۇ؟
شۇنداق ،ئەمەلىيەتتە بەن-ھاداد بۇ پەيغەمبەردىن ئىنتايىن قورقتى .ئۇ خۇددى سېھىرگەرگە
ئوخشايدىكەن ،بۇنداق ئادەمنىڭ نېمە قىلماقچى بولغانلىقىنى ھېچكىم بىلمەيدۇ .شۇڭالشقا ،ئادەم قانچە
كۆپ بولسا شۇنچە ياخشى ،چوقۇم ئۇ پەيغەمبەرگە چىقىش يولى قويۇپ قويماسلىق كېرەك.
دوتان شەھىرى بىر كىچىك تاغنىڭ ئۈستىدە بولۇپ ،ئەتراپىنى تاغالر ئوراپ تۇراتتى.
بەن-ھادادنىڭ لەشكەرلىرى دوتانغا كەچ بولغاندا كەلدى ،ئۇالر بۇيرۇقنى تاپشۇرۇپ ئالغاندىن كېيىن،
تاغقا چىقىپ ئەتراپنى قورشىۋالدى .پۈتۈن شەھەر ئىنتايىن قاتتىق قورشىۋېلىندى ،دوتانغا
كىرىپ-چىقماقچى بولغانالرنىڭ ھېچقايسىسى سۈرىيەلىكلەرنىڭ كۆزىدىن قېچىپ قۇتۇاللمايتتى.
سۈرىيەلىكلەرمۇ ،پەيغەمبەرمۇ چوقۇم بىزنىڭ ئالقىنىمىزدىن قېچىپ كېتەلمەيدۇ ،دەپ ئويلىدى.
ئىككىنچى كۈنى سەھەردە ،پەيغەمبەر سەھەر ئورنىدىن تۇردى ،ئۇ داۋاملىق يول مېڭىپ
سامارىيەدىكى ئۆيىگە قايتماقچى بولدى .پەيغەمبەر ۋە ئۇنىڭ خىزمەتكارى شەھەرنىڭ سىرتىغا
كەلگەندە ،دوتان شەھىرىنىڭ ئاتلىقالر ۋە جەڭ ھارۋىلىرى بىلەن قاتمۇ-قات ئورۇۋېلىنغانلىقىنى
كۆردى .ئېلىشا دەرھالال بۇالرنىڭ ئۆزىنى ئىزدەپ كەلگەنلىكىنى چۈشەندى .ئۇ ۋەزىيەتنىڭ ئىنتايىن
كەسكىن ئىكەنلىكىنى بىلدى ،ئادەملەرنىڭ نوقتىنەزىرى بويىچە قارايدىغان بولساق ،ئۇالر قۇتۇلۇشقا
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ئامالسىز قالغان ئىدى.
ئېلىشا ئۆزىنىڭ ھەممىگە قادىر خۇدانىڭ پەيغەمبىرى ئىكەنلىكىنى ۋە ئۆزىنىڭ ئۇنىڭ غەمخورلۇقى
ئاستىدا ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ .ئۇ ئۆزىنىڭ پەرۋەردىگارغا تايىنىشى كېرەكلىكىنى بىلىدۇ ،ئۇنىڭ مەيلى
قانداق ئېھتىياجى بولسۇن ،پەرۋەردىگار ئۇنى چوقۇم قۇتقۇزىدۇ.
سۈرىيەلىكلەرنىڭ قوشۇنى ئۇنى قورقۇتماقچى بولدى ،ئۇنى تۇتماقچى بولدى ،ئەمما يەنە بىر
قوشۇن ئۇنى قوغداۋاتاتتى .ئېلىشا پەرىشتىلەرنىڭ يالقۇنلۇق ئاتالر ۋە ئوتلۇق جەڭ ھارۋىلىرى بىلەن،
ئۇ ۋە خىزمەتكارىنىڭ ئەتراپىدا تۇرغانلىقىنى كۆردى.
ئۇالر بىخەتەر ئىدى.
ئەمما ،ئۇنىڭ خىزمەتكارى ئەرشتىن كەلگەن پەرىشتىلەرنى كۆرمىگەن ئىدى ،ئۇنىڭ خىزمەتكارى
پەقەت سۈرىيەلىكلەرنىڭ لەشكەرلىرى ۋە ئۇالرنىڭ جەڭ ئاتلىرى بىلەن جەڭ ھارۋىلىرىنى كۆرگەن ئىدى.
خىزمەتكار ئۇالرنى چوقۇم پەيغەمبەرگە ھۇجۇم قىلىدۇ ،دەپ بەك تەمتىرەپ كەتتى.
 چاتاق بولدى ،ئى غوجام -،ئۇ قورققىنىدىن توۋالپ كەتتى -:ھازىر بىز قانداق قىلىشىمىز كېرەك؟بىز قانداق قىلغاندا چىقىپ كېتەلەيمىز؟ ئېھتىمال ،بىز چىقىپ كېتەلمەسلىكىمىز مۇمكىن.
 قورقمىغىن - ،ئېلىشا ئۇنىڭغا تەسەللىي بەردى  -بىز بىلەن بىللە بولغانالر ،ئۇالر بىلەن بىللەبولغانالردىن كۆپ.
ئەمما ،ئۇ ياش ئېلىشا كۆرگەن ئەرشتىن كەلگەن قوشۇننى كۆرەلمىدى ،ئۇ پەقەتال دۈشمەنلەرنىڭ
قوشۇنىنى كۆردى .شۇنىڭ بىلەن ئېلىشا دۇئا قىلدى« :ئى پەرۋەردىگار ،سەندىن ئۆتۈنەي ،بۇ ياشنىڭ
كۆزلىرىنى ئاچقايسەن ،ئۇنىڭغا ھەممىنى كۆرسەتكەيسەن».
ئاندىن كېيىن ،پەرۋەردىگار ئۇ ياشنىڭ كۆزلىرىنى ئاچتى ،ئۇ ھەممىنى كۆردى.
ۋاھ! تاغ ۋە دالىالرنىڭ ھەممىسىنى پەرىشتىلەر ،جەڭ ئاتلىرى ۋە جەڭ ھارۋىلىرى قاپلىغان!
دۈشمەنلەر ئۇالرغا توسقۇنلۇق ياكى زىيانكەشلىك قىاللمايدۇ .ئۇالر بىخەتەر بولدى.
ئۇ قايتا قورقمىدى ،غوجىسى بىلەن بىللە مەزمۇت ھالدا تاغدىن چۈشۈپ ،سۈرىيەلىكلەرنى قارشى
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ئېلىش ئۈچۈن ماڭدى.
شۇڭالشقا ،پەرۋەردىگار ئۆزىنى ھۆرمەتلەيدىغان كىشىلەر بىلەن بىللە بولىدۇ .مەيلى ئۆلۈم ياكى
ھاياتلىق بولسۇن ،ئۇالر ئىنتايىن بىخەتەر بولىدۇ .گەرچە بىز كۆرەلمىگەن تەقدىردىمۇ ،ئۇ بىز بىلەن
بىللە بولىدۇ.
ئېلىشا ۋە ئۇنىڭ خىزمەتكارىنىڭ تاغدىن چۈشۈ ۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ ،سۈرىيەلىكلەر ھازىر ئۇالرنى
تۇتۇۋالىدىغان بولدۇق ،دەپ قارىدى .ئۇالر ئۇچقاندەك دوتاننىڭ ئەتراپىدىكى تاغدىن چۈشۈپ،
پەيغەمبەرنى تۇتماقچى بولدى .ئەمما ،ئۇالر ئېلىشا ۋە ئۇنىڭ خىزمەتكارىنىڭ ئەتراپىدىكى ئوت
ھارۋىلىرى ،يالقۇنلۇق ئاتالرنى كۆرمىدى ،چۈنكى پەرۋەردىگار ئۇالرنىڭ كۆزلىرىنى ئاچمىغان ئىدى.
ھازىر ،ئېلىشا بۇ يەھۇدىي ئەمەسلەرگە خۇدانىڭ كۈچ-قۇدرىتى ۋە مېھىر-شەپقىتىنى كۆرسىتىپ
قويماقچى بولدى .ئۇ پەرىشتىلەرنىڭ سۈرىيەلىكلەر قوشۇنىنى يوقىتىۋېتىشىنى تىلىمىدى .ئۇ پەقەت
خۇدانىڭ ئۆزىگە بىر قېتىم پۇرسەت بېرىشىنى تىلىدى ،بۇ ئارقىلىق سۈرىيەلىكلەرنىڭ پۈتۈنلەي خۇدانىڭ
ئالىقىنىدا ئىكەنلىكىنى ئۇالرغا بىلدۈرمەكچى بولدى.
ئېلىشا پەرۋەردىگارغا دۇئا قىلدى« :ئى پەرۋەردىگار ،ئ ۇالرنىڭ كۆزلىرىنى خىرەلەشتۈرگەيسەن»
پەرۋەردىگار ئېلىشانىڭ دۇئاسىنى ئاڭلىدى.
سۈرىيەلىكلەر كۆرەلىدى ،ئەمما ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ نېمە كۆرۈۋاتقانلىقىنى بىلەلمىدى .ئۇالر نەگە
بېرىش كېرەكلىكىنى بىلەلمىدى .ئۇالر ناتونۇش بولغان ئىككى ئادەمنى كۆردى .ھازىر ئېلىشا ئۇالرغا
خالىغانچە كۆرسەتمە بەرسە بوالتتى ،پۈتۈن قوشۇن ئېلىشانىڭ كونتروللۇقى ئاستىدا ئىدى.
ئېلىشا:
 سىلەر خاتاالشتىڭالر ،بۇ ،ئۇ شەھەر ئەمەس ،ماڭا ئەگىشىپ مېڭىڭالر ،مەن سىلەرنى سىلەرئىزدىمەكچى بولغان ئادەمنىڭ قېشىغا باشالپ باراي -،دېدى.
قوشۇننىڭ باشچىلىرى ئېلىشاغا ئەگەشتى ،ئۇالرنىڭ لەشكەرلىرىمۇ مۇاليىم قويغا ئوخشاش،
باشچىلىرىغا ئەگەشتى .ئېلىشا ئۇالرنى سامارىيەگە ئېلىپ بارماقچى بولدى .ئۇالر تۆت سائەت يول ماڭدى.
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بۇ تۆت سائەت ئىچىدە ،ئۇالر جىمجىت ھالدا ئالدىدىكى ئۇ ئادەمگە ۋە ياشقا ئەگىشىپ ماڭدى.
ئاخىرى ،ئۇالر سامارىيەگە يېتىپ كەلدى .پەيغەمبەر ئالدىدا ماڭدى ،ئۇالر كەينىدىن ئۇنىڭغا
ئەگىشىپ شەھەرگە كىردى .ئاھ ،بۇ نېمىدېگەن ئاجايىپ مەنزىرە -ھە! بىر ئادەم زور بىر توپ قوشۇننى
ئەسىرگە ئالغان ئىدى!
ئەڭ ئاخىرقى بىر جەڭ ھارۋىسى ۋە ئەڭ ئاخىرقى بىر لەشكەر شەھەرگە كىرگەندىن كېيىن،
شەھەرنىڭ دەرۋازىسى تاقالدى .قوشۇننىڭ ئەڭ ئالدى ۋە ئاخىرى بولۇپ ھەممىسى ،شەھەرنىڭ
مەركىزىگە كەلدى .ئۇالر ھەيرانلىقتىن تۆت ئەتراپقا قارىدى .ئاھ ،ئۇالر زادى قەيەردە؟ ئۇالر بۇ يەرگە
كېلىپ نېمە ئىش قىلىدۇ؟ ئەتراپتىكى چىرايالرغا قاراپ ،ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ دوستلىرى ئارىسىدا
ئەمەسلىكىنى ھېس قىلدى .ئۇالر نېمە ئىش بولغانلىقىنى ئازراقمۇ بىلەلمىدى.
ئېلىشا يەنە بىر قېتىم دۇئا قىلدى « :ئى پەرۋەردىگار ،بۇ ئادەملەرنىڭ كۆزلىرىنى ئاچقايسەن ،ئۇالر
كۆرەلەيدىغان بولسۇن».
پەرۋەردىگار ئۇالرنىڭ كۆزلىرىنى ئاچتى ،ۋاي ،نېمىدېگەن قورقۇنچلۇق! ئۇالر دۈشمەنلەرنىڭ
پايتەختى سامارىيەنىڭ مەركىزىدە تۇرغان ئىدى!
ئۇالر ئىسرائىل پادىشاھىنىڭ قولىغا چۈشكەن ئىدى ،ئۇالر ئەمدى ئىسرائىلالرغا زىيانكەشلىك قىلىشقا
ئامالسىز .ئىسرائىل پادىشاھى ھەقىقەتەن ئادەتتىن تاشقىرى خۇشال بولۇپ كەتتى!
ئىسرائىل پادىشاھى ئېلىشادىن - :ئى ئاتام ،ئۇالرنى ئۆلتۈرۋەتسەم بوالمدۇ؟  -دەپ سورىدى.
ئەمما ،ئېلىشا بېشىنى چايقىدى.
 ياق - ،ئۇ ئەستايىدىللىق بىلەن جاۋاب بەردى  -سەن ئۇالرنى ئۆلتۈرسەڭ بولمايدۇ .سەن جەڭمەيدانىدىن تۇتۇپ كەلگەن ئەسىرلەرنى ئۆلتۈرمىگەن يەردە ،بۇالرنى ئۆلتۈرۈشكە تېخىمۇ بولمايدۇ ،بۇالر
پەرۋەردىگارنىڭ ئەسىرلىرى ،پەرۋەردىگار ئۇالرغا ئىچ ئاغرىتىدۇ .ئۇالر ھەم چارچىدى ھەم ئۇسساپ
كەتتى ،بىر كېچە ئۇخلىماي ،تۆت سائەت يول ماڭدى .ئۇالرغا نان ۋە سۇ بېرىڭالر ،ئاندىن ئۇالرنى ئۆز
پادىشاھىنىڭ يېنىغا يولغا سېلىپ قويۇڭالر .ئۇالر ئاللىقاچان ساۋاق ئېلىپ بولدى.
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بۇ بولسا رەھىمدىللىك ،پەرۋەردىگار ئۇالرغا رەھىمدىل بولدى .يەھۇدىي ئەمەسلەر چوقۇم بۇ
نۇقتىنى چۈشىنىشى كېرەك ،ئەمما ،ئەڭ ئالدى بىلەن ئىسرائىل پادىشاھى ۋە ئۇنىڭ خەلقى بۇ نۇقتىنى
چۈشىنىشى كېرەك .ئۇالر دۇئا قىلىپ قۇتقۇزۇشنى تىلىگىنى يوق ،ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ بۇتلىرىغا تاياندى،
ئەمما پەرۋەردىگار ئۇالر ئۈچۈن جەڭ قىلدى .سۈرىيەلىكلەر ئۆزلىرىنىڭ ئۆلتۈرۈلمىگەنلىكىدىن خۇشال
بولۇشتى ،ھەتتا ئۇالرنى ھېچكىم قۇل بولۇشقا مەجبۇرلىمىدى .ئۇالر بىر ۋاخ ئېسىل تائامدىن بەھر ئالدى.
ئۇالر ئەركىن ھالدا بۇ يەردىن ئايرىلىش رۇخسىتىگە ئېرىشتى ،قىلچە ئىككىلەنمەي ئۆز دۆلىتىگە قايتىپ
بارسا بولىدۇ .ھەقىقەتەن بەك ياخشى بولدى!
بۇ ئىش بەن -ھادادنى چوڭقۇر ئويالندۇردى ،شۇڭالشقا خېلى بىر مەزگىلگىچە ،ئۇ ئىسرائىلنىڭ
زېمىنىغا تاجاۋۇز قىلمىدى .بۇ خىل ئۇسۇل ئارقىلىق ،پەرۋەردىگار ئۆزىنىڭ مېھىر-مۇھەببىتىنى ئىسرائىل
پادىشاھى ۋە ئۇنىڭ خەلقىگە ئايان قىلدى .گەرچە ئۇالر پەرۋەردىگارغا ئىلتىجا قىلمىسىمۇ ،ئەمما
پەرۋەردىگار ئۇالرنى دۈشمەنلەرنىڭ قولىدىن قۇتقۇزدى .مۇشۇنداق بولغاندا ،ئۇالر پەرۋەردىگارنىڭ
مېھىر-مۇھەببىتىنى

چۈشىنەلەيدۇ.

ھازىرمۇ،

پەرۋەردىگار

ئاۋۋالقىدەكال

ئۆز

خەلقىگە

مېھىر-مۇھەببەتلىكتۇر.
پەرۋەردىگار مۇنداق دېدى « :ئۇالر ماڭا ئىلتىجا قىلمىسىمۇ ،مەن يەنىال ئۇالرغا جاۋاب قايتۇردۇم».
بۇ ئەيسا مەسىھنىڭ سەۋەبىدىن بولغان.
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سامارىيەنىڭ قۇتقۇزۇلۇشى
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پادىشاھ بەن-ھاداد ھەيرانلىقتىن ئاستا-ئاستا ئەسلىگە كەلدى .ئۇ تەۋرىنىشكە ئۇچرىدى ،ئەمما،
ئۇ ئۆزىنىڭ ئەسلىدىكى پىالنىدىن ۋاز كەچمىدى .ئىسرائىلىيە يەنىال ئۇنىڭ دۈشمىنى ،ئۇ يەنە بىر قېتىم
ئىسرائىلنى مەغلۇپ قىلىشقا ئۇرۇندى .ئۇ ئىسرائىلالرنىڭ ئۆزىگە مېھرىبان مۇئامىلە قىلغانلىقىنى پۈتۈنلەي
ئۇنتۇپ ،ئۆز كۈچىنى كۈچەيتىشكە باشلىدى .ئۇ قوشۇنىنى يىغىپ يەنە تاغقا چىقىپ ،سامارىيەنى قامال
قىلدى .بەن-ھاداد ئازراقمۇ توۋا قىلمىدى.
ئەمما ،ئىسرائىلالرنىڭ ئەھۋالى تېخىمۇ چاتاق بولدى ،خۇدانىڭ خەلقى بولسىمۇ ،ئۇالر توۋا
قىلمىدى .ئالدىنقى قېتىم يۈز بەرگەن ئىشالردىن ،ئۇالر ئازراقمۇ ساۋاق ئالمىدى .خۇدانىڭ
مېھىر-مۇھەببەتلىك بولغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇالرنى سۈرىيەلىكلەرنىڭ قولىدىن قۇتقۇزغانلىقىدىن ئىبارەت
ھەقىقەتنى ،ئۇالر ھېس قىاللمىدى .پادىشاھ ۋە خەلق داۋاملىق ئۆزىنىڭ ساداقەتسىزلىك يولىدا
مېڭىۋەردى .ئۇالر پەرۋەردىگارنى ئۇنتۇپ ،بۇتالرغا باش ئۇردى.
شۇڭالشقا ،پەرۋەردىگار سامارىيەنىڭ مۇھاسىرگە ئېلىنىشىغا رۇخسەت قىلدى .سۈرىيەلىكلەر پۈتۈن
شەھەرنى قورشاپ ،شەھەر دەرۋازىسىنى قاتتىق قوغدىدى ،ھەر قانداق بىر ئادەم كىرىپ-چىقالمايتتى.
ئەگەر بەن -ھاداد قۇرال كۈچى ئارقىلىق بۇ شەھەرنى تارتىۋااللمىسا ،ئۇنداقتا ،ئۇ باشقا ئۇسۇل ئارقىلىق
ئىسرائىل پادىشاھىنى ،بۇ شەھەرنى تاپشۇرۇپ بېرىشكە مەجبۇر قىلىدۇ .ئاچارچىلىق ئۇنى تەسلىم
قىلدۇرااليدۇ ،چۈنكى ،شەھەرگە ئاشلىق يۆتكەپ كىرگىلى بولمايتتى .پادىشاھ يەھورام ئەڭ ئاخىرىدا
شەھەرنىڭ دەرۋازىسىنى ئېچىپ ،ئۇالرنى كىرگۈزۈشكە مەجبۇر بولدى .ئەڭ دەسلەپكى ۋەزىيەت قارىماققا
مۇشۇنداق ئىدى.
سامارىيە نەچچە ئاي مۇھاسىرىگە ئېلىندى .شەھەردىكى ئاشلىق بىلەن تەمىنلەش بارغانسېرى
ئازايدى ،ئازلىقىدىن ئادەمنى ھەيران قالدۇراتتى .يېمەكلىكلەر ئىنتايىن قىممەتلىشىپ ،ئەڭ ئاخىرىدا
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ئازراقمۇ ئاشلىق قالمىدى .ئەمما خەلق ئىنتايىن ئاچ ئىدى ،ئۇالر ئامالسىز ئىلگىرى قاراپ قويۇشقىمۇ
ئەرزىمەيدىغان نەرسىلەرنىمۇ يېيىشكە باشلىدى .ئۇالر ھەتتا ئۆزلىرىنىڭ ئېشەكلىرىنىمۇ ئۆلتۈرۈپ يېدى.
نېمىدېگەن رەزىللىك! ئېشەك بولسا ناپاك بولغان ھارام ھايۋان .ئەمما ئاچلىقتىن قۇرساق غولدۇرالپ
كەتسە ،سىز قانداق قىالاليسىز؟ سىز نېمە تاپسىڭىز ،شۇنى يەرسىز .ئۇالر پۈتۈن بىر ئېشەكنىڭ
ھەممىسىنىمۇ يەپ كەتتى ،ھەتتا ئېشەكنىڭ بېشىنىمۇ يېدى .ئېشەكنىڭ بېشىنىمۇ ھەر بىر ئادەم
يېيەلىگىنى يوق ،چۈنكى ئېشەك بېشى ئىنتايىن قىممەت ئىدى .ئۇنىڭدىن كېيىن ،تېخىمۇ قورقۇنچلۇق
ئىشالر يۈز بەردى .ئادەمنىڭ ئىشەنگۈسى كەلمەيدۇ ،بىر ئانا ھەتتا ئۆزىنىڭ ئوغلىنىمۇ ئۆلتۈرۈپ،
پىشۇرۇپ يەۋەتكەن!
ئاھ ،نېمىدېگەن ئېچىنىشلىق ئەمەلىيەت ،ھە! خۇدانىڭ خەلقى ھەقىقەتەن مۇشۇنداق ئىشالرنى
قىلغان .پادىشاھ بەن-ھاداد ھەقىقەتەن ناھايىتى ئەتراپلىق پىالن تۈزگەن .ئاچارچىلىق چوقۇم
ئىسرائىل پادىشاھىنى شەھەرنى تاپشۇرۇپ بېرىشكە مەجبۇر قىلىدۇ .ئۇ ئارزۇ قىلغان ئىش يۈز بېرىش
ئالدىدا تۇرماقتا.
بەن-ھاداد ئىلگىرى ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسىنىڭ قانچىلىك كۈچ-قۇدرەتكە ئىگە ئىكەنلىكىنى ئېنىق
بىلگەن بولسىمۇ ،ئەمما ،ئۇ خۇدانى نەزىرىگە ئىلمىدى.
شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ،پەيغەمبەر ئىلياس ئىزچىل ئۇالرغا سۆز قىلدى .ئۇ پادىشاھ
ۋە خەلقنى توۋا قىلىپ ،گۇناھىنى بوينىغا ئېلىشقا مۇراجىئەت قىلدى .ئەگەر ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ
گۇناھىنى تونۇپ يەتسە ۋە ئۇنىڭدىن يىراقالشسا ،پەرۋەردىگار چوقۇم ئۇالرنى قۇتقۇزىدۇ .ئەمما ھازىرغا
قەدەر ،ئۇالر پەيغەمبەرنىڭ سۆزىگە قۇالق سالمىدى .ئۇالر داۋاملىق مۇھاسىرە ئىچىدە تۇرۇۋەردى.
بىر كۈنى پادىشاھ سامارىيەنىڭ شەھەر سېپىلىنىڭ ئۈستىگە چىقىپ ،ۋەزىيەتنىڭ قانچىلىك كەسكىن
ئىكەنلىكىنى بىلىپ باقماقچى بولدى .ئەمما ،ئۇ قەلبىدە ئازابالنمىدى .ئۇ « :بۇ بىزنىڭ خاتالىقىمىز» ،
دېيەلمىدى .ئۇ ئىلياسقا ئىنتايىن ئاچچىقالندى ،پەرۋەردىگارغىمۇ ئاچچىقالندى.ئۇ مۇداپىئە ئىشلىرىنى تەكشۈردى ،يەنە لەشكەرلەرنىمۇ كۆزدىن كەچۈردى .ھەممىسى ناھايىتى
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تەرتىپلىك ئىدى ،ئەمما بۇنىڭ نېمە پايدىسى؟ ئۇالر بەن-ھادادقا تاقابىل تۇرالمايدۇ ھەم مۇھاسىرىگە
ئېلىپ تۇرغانالرنىمۇ قوغلىۋېتەلمەيدۇ.
نۇرغۇنلىغان ئادەملەر سېپىلنىڭ ئۈستىگە چىقىپ ،مېڭىشقا باشلىدى .تۇيۇقسىز بىر ئايال
پادىشاھنىڭ ئالدىغا كېلىپ ،پەرياد كۆتۈرۈشكە باشلىدى:
 ئى مېنىڭ غوجام ،مېنىڭ پادىشاھىم ،ماڭا ياردەم بەرگەيسىز! ئەگەر پەرۋەردىگار ساڭا ياردەم قىلمىغان بولسا ،ئۇنداقتا مەن ،سەن ئۈچۈن نەگە بېرىپ ياردەمئىزدەيمەن؟ مەن ،سەن ئۈچۈن نېمە قىلىپ بېرىمەن؟  -دېدى پادىشاھ يەھورام.
شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ ئايال قورقۇنچلۇق بىر ئىشنى بايان قىلدى .ئۇ يەنە بىر ئايالنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ
سۆزلىدى:
 نەچچە كۈننىڭ ئالدىدا ،بۇ ئايال ماڭا؛‹ بۈگۈن بىز سېنىڭ ئوغلۇڭنى يەيلى ،ئەتە مېنىڭئوغلۇمنى يەيلى-›،دېدى .ئاندىن كېيىن ،بىز مېنىڭ ئوغلۇمنى قاينىتىپ پىشۇرۇپ يېدۇق .ئەمما
ئىككىنچى كۈنى ،مەن ئۇنىڭغا؛ ‹ ئوغلۇڭنى ئېلىپ كەلگىن ،چۈشتىن كېيىن بىز ئۇنى يەيلى- ›،دېدىم.
ئەمما ،ئۇ ئۆزىنىڭ ئوغلىنى يوشۇرۇپ قويدى.
پادىشاھ ئۇ يەردە تۇرۇپال قالدى ،ئۇنىڭ يۈرىكى پىچاق بىلەن تىلغاندەك ئېچىشىپ ،ھېچنېمە
دېيەلمىدى .ئارقىدىن ئۇ ئازابالنغانلىقىدىن كىيىملىرىنى يىرتىۋەتتى.
قارىماققا پادىشاھ ئىنتايىن ئازابالنغان ئىدى ،ئەمما ،ئۇ ئۆزىنىڭ ۋە خەلقنىڭ بۇنداق جازاغا
ئۇچرىغانلىقىنى ئېتىراپ قىلمىدى .ئۇ ئېلىشاغا ئىنتايىن غەزەپلەندى.
پادىشاھ ئەمەلدارلىرىغا:
 پەيغەمبەر بۇنىڭ ئۈچۈن بەدەل تۆلىشى كېرەك ،ئەگەر مەن ئۆز سۆزۈمنى ئەمەلگە ئاشۇرالمىسام،پەرۋەردىگار مېنى جازالىسۇن .مەن قەسەم قىلىمەنكى ،بۈگۈن چوقۇم ئېلىشانىڭ كاللىسى ئېلىنىدۇ- ،
دېدى.
پادىشاھ بىر ئادەمنى چاقىرتىپ كېلىپ ،ئۇنى ئېلىشانىڭ كاللىسىنى ئېلىشقا ئەۋەتتى.
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بۇ ۋاقىتتا ،ئېلىشا سامارىيەدىكى ئۆزىنىڭ ئۆيىدە ئولتۇراتتى .شەھەردىكى ئەڭ مۇھىم كىشىلەر يەنى
شەھەر باشلىقى ۋە ئاقساقالالرنىڭ ھەممىسى ،ئۇنىڭ بىلەن بىللە ئىدى .ئۇالر ئېلىشادىن نېمە قىلىش
كېرەكلىكىنى سورىدى؟ ئەھۋال بۇنداق داۋاملىشىۋەرسە بولمايتتى .ئەھۋال كۈندىن-كۈنگە يامانالشتى.
ئېلىشا پەقەت بىرال يولنىڭ بار ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ :يەنى كەمتەرلىك ۋە توۋا قىلىش .تۇيۇقسىز،
ئۇ سۈكۈتكە چۆمۈپ ،گۇمان بىلەن ئالدى تەرەپكە قارىدى .ئۇ باشقىالر كۆرەلمەيدىغان بەزى
مەنزىرىلەرنى كۆردى ،باشقىالر ئاڭلىيالمايدىغان ئاۋازالرنى ئاڭلىدى .ئاندىن ،ئۇ:
 بۇ جالالتنىڭ بالىسىنىڭ مېنىڭ كالالمنى ئالدۇرۇش ئۈچۈن ،ئادەم ئەۋەتكەنلىكىنى كۆردۈڭالرمۇ؟ دېدى.ياق ،باشقىالر ھېچنېمىنى كۆرمىدى ،ئەمما ئېلىشا بولسا بىر پەيغەمبەر.
 پەخەس بولۇڭالر -،دېدى ئېلىشا  -ئۇنى كىرگۈزمەڭالر .ئەگەر ئۇ كەلسە ،ئىشىكنى تاقىۋېلىڭالر،ئۇنىڭ كېلىدىغان ۋاقتى بولدى .ئۇ كىرمەكچى بولغاندا ،ئۇنى ئىتتىرىپ چىقىرىۋېتىڭالر.
ئېلىشانىڭ سۆزى ئاياقالشماستىن ،پادىشاھ يېتىپ كەلدى.
ئۇ ئېلىشاغا قاتتىق ئاچچىقلىدى.
 سەن ،پەرۋەردىگارنىڭ بىزگە چۈشۈرگەن قورقۇنچلۇق بااليى-ئاپىتىنى كۆرگەنسەن؟ سىلەر يەنەقۇتقۇزۇش ۋە ياردەم بېرىش توغرۇلۇق چوڭ سۆھبەت ئېلىپ بېرىۋاتامسىلەر ،بۇنىڭ نېمە پايدىسى بار؟
ھازىر ،ئۆز ئانىلىرى بالىلىرىنى يېمەكتە .مېنى يەنە داۋاملىق پەرۋەردىگارغا ئۈمىد باغاليدۇ ،دەپ
قارىماڭالر ،ئۇنىڭ قىلچە پايدىسى يوق.
ئېلىشا قولىنى كۆتۈرۈپ ،غەزەپلىنىۋاتقان پادىشاھنى ئۆزىنىڭ گېپىنى ئاڭالشقا مەجبۇر قىلدى.
ئېلىشا مۇنداق دېدى:
 سىلەر پەرۋەردىگارنىڭ سۆزىنى ئاڭالڭالر ،پەرۋەردىگار مۇنداق دەيدۇ :ئەتە مۇشۇ ۋاقىتتا،مۇھاسىرە بىكار بولۇپ ،دۈشمەنلەر بۇ يەردىن ئايرىلىدۇ ،شەھەرنىڭ دەرۋازىلىرى ئېچىلىپ ،بۇغداي ۋە
ئۇنالر يەنە سېتىلىشقا باشاليدۇ .ئازابلىق كۈنلەر ئۆتۈپ كېتىدۇ .يىگىرمە تۆت سائەت ئىچىدە ،شەھەر
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ئازاد بولىدۇ.
ھەقىقەتەن كىشىنىڭ ئىشەنگۈسى كەلمەيدۇ! پادىشاھ پەيغەمبەرگە قانداق جاۋاب بېرىشنى بىلەلمەي
قالدى.
ئەمما بىر ئادەم قانداق جاۋاب بېرىشنى بىلدى ،ئۇ پادىشاھ بىلەن بىللە كەلگەن ھەربىي ئەمەلدار
ئىدى .پادىشاھ تېخى جاۋاب بەرمەستىنال ،ئۇ قاقاقالپ كۈلۈپ كەتتى.
 قارا  -ئۇ قولى بىلەن ئاسماننى كۆرسىتىپ تۇرۇپ - :پەرۋەردىگار ئاللىقاچان ئەرشنىڭدېرىزىلىرىنى ئېچىۋەتتى ،ئاشلىق يامغۇرغا ئوخشاش يەرگە چۈشىدۇ - ،ئۇ يەنە ئۆزىنى تۇتالماي
قاقاقالپ كۈلۈپ كەتتى.
  -ھە ي ،ئېلىشا ،بۇ مۇمكىن ئەمەس ،بۇ ئەسال مۇمكىن ئەمەس - ،ئۇ شۇنداق دېدى.بۇ ئادەم قانداقسىگە پەرۋەردىگارنى مەسخىرە قىلىشقا پېتىنالىغاندۇ؟
ئېلىشا ئېيتقان بۇ سۆزلەر ،ئۇنىڭ ئۆزىدىن كەلگەن ئەمەس ،ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ سۆزلىرىنى
يەتكۈزۈۋاتىدۇ .شۇڭالشقا ،بۇ ئادەم ئېلىشانى مەسخىرە قىلىپال قالماستىن ،خۇدانىمۇ مەسخىرە
قىلىۋاتىدۇ ،جازا ناھايىتى تېزال ئۇنىڭ بېشىغا كېلىدۇ.
پەيغەمبەر قولىنى كۆتۈرۈپ:
 پەخەس بول ،سەن بۇ ئەھۋالالرنى ئۆز كۆزۈڭ بىلەن كۆرىسەن ،ئەمما يېيەلمەيسەن -،دېدى.شەھەرنىڭ سىرتىدا تۆت ئادەم بولۇپ ،ئۇالر ماخاۋ كېسىلىگە گىرىپتار بولغاچقا ،شەھەرگە كىرسە
بولمايتتى .ئۇالرنىڭ قورسىقى ئىنتايىن ئېچىپ كەتكەن ئىدى ،ئەمما ئۇالر نېمە قىلىش كېرەكلىكىنى
بىلەلمىدى.
 ھە ،بىز شەھەرگە كىرىشنى سىناپ باقساق بولمامدۇ ،ئېھتىمال شەھەرنى قوغداۋاتقانالر بىزنىكىرگۈزۈشى مۇمكىن .ئۇ چوق ۇم بىزنىڭ بۇ يەردە ئاچلىقتىن ئۆلۈپ قېلىشقا تاس قالغانلىقىمىزنى بىلىدۇ،
 دېدى ،بىرىنچى كىشى. -قىلچە پايدىسى يوق - ،ئىككىنچى كىشى سۆز قىلدى-شەھەردىمۇ يېمەكلىك قالمىدى.
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 سەن مېنىڭ نېمە ئويالۋاتقانلىقىمنى بىلەمسەن؟  -دېدى ،ئۈچىنچى كىشى - .ئەڭ ياخشى ئامالبولسا ،دۈشمەنلەرگە تەسلىم بولۇش .ئۇنداق بولغاندا ،بەلكىم ئۇالر بىزگە ئازراق يېمەكلىك بېرىپ
قېلىشى مۇمكىن.
 ئەگەر ئۇالر بىزنى ئۆلتۈرۈۋەتسىچۇ؟ ھەي ،بىز مەيلى بۇ يەردە بواليلى ،ياكى شەھەردە بواليلى ،ئوخشاشال يېمەكلىك بولمىغانلىقتىنئۆلۈپ كېتىمىز .ئاچارچى لىق بەكمۇ قورقۇنچلۇق ،يەنىال سۈرىيەلىكلەر بىزنى ئۆلتۈرۈۋەتسۇن.
ئۇالر دۈشمەنلەرنىڭ يېنىغا بېرىشنى قارار قىلدى .ئەمما ،ئۇالر چوقۇم قاراڭغۇ چۈشۈشىنى
ساقلىشى كېرەك ،چۈنكى شەھەرگە قارايدىغان كىشىلەر ،ئۇالرنى كۆرۈپ قالسا بولمايدۇ .شەھەرگە
قارىغۇچى كۆزەتچىلەر ئۇالرنىڭ پىالنىنى بىلىپ قالسا ،چوقۇم ئۇالرنى ئوقيا بىلەن ئېتىپ ئۆلتۈرۈۋېتىدۇ.
قاراڭغۇ چۈشتى ،ئۇالر ئېھتىياتچانلىق بىلەن ئاستا-ئاستا مېڭىپ ،دۈشمەنلەرنىڭ لەشكەرگاھىغا كەلدى.
ئۇالر نېمىگە ئېرىشەر؟ ئۇالر دۈشمەنلەر تەرىپىدىن بەك بالدۇر بايقىلىپ قالسا بولمايدۇ ،چۈنكى ،ئەگەر
شۇنداق بولۇپ قالسا ،ئۇالر گەپ قىلىشقا ئۈلگۈرمەستىنال ئوقيا بىلەن ئېتىپ ئۆلتۈرۈلىدۇ .لەشكەرگاھ
ئىنتايىن جىمجىت بولۇپ ،لەشكەرلەرنىڭ ۋارقىراشقان ئاۋازلىرى ۋە قۇرالالرنىڭ جاراڭ-جۇرۇڭ قىلغان
ئاۋازلىرىمۇ ئاڭالنمايتتى .سىرتتا چارلىغۇچىالردىن بىرىمۇ يوق ئىدى .ھەقىقەتەن ئاجايىپ ،ھە!
ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئۇخالپ قالغانمىدۇ؟ تېخى ئۇخاليدىغان ۋاقىت بولمىغان تۇرسا؟
ئۇ تۆت ئادەم ئۆمىلەپ تېخىمۇ يېقىنالپ كەلدى ،ئۇالر بىرىنچى چېدىرنىڭ ئىشىك ئالدىغا كەلدى.
چېدىرنىڭ يېنىدا لەشكەرلەر يوق ئىدى .ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى بىرسى ئېھتىيات بىلەن ،بىرىنچى
چېدىرنىڭ پەردىسىنى قايرىدى .چېدىرنىڭ ئىچىدە لەشكەرلەر يوق ئىدى.
ئۇالر ئۆز-ئارا بىر-بىرىگە قاراشتى .زادى قانداق ئىش بولۇپ كەتتى؟ ئۇالر باشقا چېدىرالرغىمۇ قاراپ
باقتى ،ئۇالر باشقا چېدىرالردا يېمەكلىك ،قورال-ياراق ،كىيىم-كېچەكلەرنىڭ بارلىقىنى ،ئەمما
لەشكەرلەرنىڭ يوقلۇقىنى بايقاپ قالدى.
ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى بىرسى:
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 سىلەر بۇنىڭ قانداق ئىش ئىكەنلىكىنى بىلەمسىلەر؟ -دەپ سورىدى.ياق ،ئۇالر بىلمەيدۇ ،ئەمما ئۇالر ھەممىنى ئېنىق كۆردى .دۈشمەنلەر كەتتى .ئۇالر ھەم كۈلۈشۈپ ھەم
ۋارقىرىشىپ ،خۇشاللىقتىن چاۋاك چېلىشتى.
 كېلىڭالر ،بۇ يەردە ئىچىدىغان ،يەيدىغان نەرسىلەر يېتەرلىك ئىكەن!ئۇالر بىر چېدىرغا كىرىپ ،يەپ-ئىچىشتى.
زادى قانداق ئىش يۈز بەرگەندۇ؟
ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسى پەرۋەردىگار بىر مۆجىزە كۆرسىتىپ ،ئۆز خەلقىنى قۇتقۇزدى .ئۇ ھەممىنى
ئىدارە قىلغۇچى ،رەبلەرنىڭ رەببىدۇر .ئۇ سۈرىيەلىكلەرگە چاقماقنىڭ ئاۋازىغا ئوخشايدىغان دەھشەت
بىر ئاۋازنى ئاڭالتتى!
ئۇالر ئۆز-ئارا بىر-بىرىگە:
 ئاڭالڭالر! ئىنتايىن قورقۇنچلۇق .ئاڭالڭالر! بۇالر نېمىلەر؟ جەڭ ھارۋىلىرى ،ئاتلىقالرنىڭقوشۇنى!  -دېيىشتى.
ئاللىبۇرۇن قاراڭغۇ چۈشكەن بولۇپ ،ئۇالر ئېنىق كۆرەلمىگەن ئىدى ،ئەمما ئۇالر ،ئىسرائىلالرغا زور
بىر توپ قوشۇننىڭ ياردەمگە كەلگەنلىكىنى ئېنىق بېكىتتى! ئۇالر ئىنتايىن قورقۇپ كەتكەنلىكىدىن،
ئويلىنىشقىمۇ ئۈلگۈرمىدى .ئۇالر ئۆمىلەپ ئورۇنلىرىدىن تۇرۇشۇپ ،چېدىرلىرىنى بۇزۇپ ،نەرسىلىرىنى
يىغىشتۇرۇشقىمۇ ئۈلگۈرمەي قاچتى .ئۇالر ھەممە نەرسىلىرىنى تاشالپ ،ئۇچقاندەك قاچتى.
پەرۋەردىگار نەقەدەر زور كۈچ-قۇدرەتكە ئىگە ،ھە! خۇدانىڭ ياردىمىگە ئېرىشكەن ئادەم،
بەخت-سائادەتلىكتۇر!
ماخاۋ كېسىلىگە گىرىپتار بولغان ،ئۇ تۆت ئادەم ئىنتايىن خۇشال بولۇشتى .ئۇالر ئىنتايىن ياخشى
غىزاالندى ،يەنە نۇرغۇنلىغان گۆھەرلەرگە ئىگە بولدى!
ئۇالرنىڭ بىرسى:
 -ئاڭالڭالر ،بىز بۇنداق قىلساق بولمايدۇ .بىز بۇنداق خوش خەۋەرنى شەھەرگە ئېلىپ كىرەيلى،
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باشقىالرمۇ خۇشال بولسۇن .ئەمما ،بىز بۇالرنى ئويالپمۇ باقمىغان .بۇنداق قىلساق توغرا بولمايدۇ- ،
دېدى.
باشقىالرمۇ ئۇنىڭ پىكرىگە قوشۇلدى .ئىككىنچى ئادەم:
 شۇنداق ،بىزنىڭ بۇنداق قىلىشىمىز توغرا بولمايال قالماستىن ،بەلكى ئىنتايىن خەتەرلىك .تاڭئاتقاندا ،شەھەرگە قارايدىغان كۆزەتچىلەر دۈشمەنلەرنىڭ كېتىپ قالغانلىقىنى كۆرىدۇ ،ئۇنداق
بولغاندا ،ئۇ بۇ يەرگە كېلىپ ،بىزنى ئىزدەيدۇ .بىزنىڭ ئۇالرغا ھېچنېمىنى ئېيتمىغانلىقىمىزنى بىلىپ
قالسا ،ئۇالر چوقۇم ئىنتايىن غەزەپلىنىدۇ - ،دېدى.
 شۇنداق -،باشقىالرنىڭ ھەممىسى قوشۇلدى -،بىز چوقۇم ئۇالرغا ئېيتىشىمىز كېرەك ،پادىشاھبۇنى چوقۇم بىلىشى كېرەك.
شۇنىڭ بىلەن ئۇالر شەھەرگە بېرىپ كۆزەتچىلەرنى چاقىرىپ ،ئۇالرغا ئېيتتى:
-

ئاڭالڭالر ،سۈرىيەلىكلەر ئاللىقاچان كېتىپ قاپتۇ!

كۆزەتچىلەر ئۇالرنىڭ سۆزىگە ئۇنچە ئاسان ئىشىنىپ كەتمىدى.
 بۇ راست -،ئۇالر يەنە توۋالشقا باشلىدى  -بىز دۈشمەنلەرنىڭ لەشكەرگاھىغا بارغان ئىدۇق ،ئۇيەردە ھېچكىم يوق ئىكەن .ئەمما ئات ۋە ئېشەكلەرنىڭ ھەممىسى ئۇ يەردە ئىكەن ،چېدىر يەنىال بۇرۇنقىغا
ئوخشاش تۇرۇپتۇ.
كۆزەتچىلەر ئەمدى ئۇالرنىڭ سۆزىگە ئىشەندى.
ئۇالر بۇ خوش خەۋەرنى باشقا كىشىلەرگە يەتكۈزدى ،بۇ خوش خەۋەر ناھايىتى تېزال ،پادىشاھنىڭ
ئوردىسىغا يېتىپ كەلدى .پادىشاھ ئۇخالپ قالغان ئىدى ،ئەمما ،چاكارالر ئاڭلىغان خەۋەرنى پادىشاھقا
يەتكۈزۈشكە ئەرزىيدۇ دەپ قاراپ ،ئۇنى ئويغاتتى .ئاندىن ئۇالر يۈز بەرگەن ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى
پادىشاھقا يەتكۈزدى.
پادىشاھ ،ھازىر پەيغەمبەرنىڭ بىر كۈن ئاۋۋال ئېيتقان ئالدىن بېشارىتىنى ئويلىدىمۇ؟ ئۇ ھازىر« ،بۇ
بىزنىڭ
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قۇتقۇزغانلىقىغا شۈكۈر ئېيتتىمۇ-يوق؟ ياق ،يەھورام پەرۋەردىگارغا تايانمىدى ،ئۇ پەيغەمبەرنىڭ سۆزىگە
ئىشەنمىدى.
 مەن نېمە ئىش يۈز بەرگەنلىكىنى بىلدىم -،دېدى پادىشاھ تەشۋىشلەنگەن ھالدا ،ئۇ يەنە  -بۇھىيلىگەر سۈرىيەلىكلەر بىزنىڭ قورسىقىمىزنىڭ ئىنتايىن ئاچ ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ ،ئۇالر تاغ ۋە دالىالرغا
يوشۇرۇنۇۋالدى.

ئىسرائىلالر شەھەردىن

چىقىپ

يېمەكلىك ئىزدەپ ماڭغاندا ،ئۇالر بىزنىڭ

ئادەملىرىمىزنى تۇتۇۋېلىپ ،شەھەرگە ھۇجۇم قىلىدۇ  -دېدى.
ئاھ ،نېمىدېگەن ئىشەنچىسى ئاجىز پادىشاھ ،ھە! پەرۋەردىگار ئۇنى قانداقسىگە يەنە قۇتقازسۇن؟
پادىشاھ ھەر قانداق بىر ھەرىكەت قىلىشنى خالىمىدى .ئۇنىڭ قول ئاستىدىكى بىر ئەمەلدارى بۇنداق
قىلىش ئانچە ياخشى ئەمەس دەپ قارىدى ،ئەڭ بولمىغاندا ،ئۇالر بېرىپ قاراپ بېقىشى كېرەك .ئۇ
ئەمەلدار پادىشاھقا:
 بىز بىر قىسىم ئاتلىق لەشكەرلەرنى ئەۋەتىپ ،كۆزىتىپ باقايلى ،بىزنىڭ يەنە بىر نەچچەئاتلىرىمىز بار ،ئەڭ بولمىغاندا ،ئەھۋالنىڭ قانداق ئىكەنلىكىنى بىلەلەيمىز -،دېدى.
پادىشاھ ماقۇل بولۇپ ،تۆت ئاتلىق ئەسكەرنى چارالشقا ئەۋەتتى .ئۇالر ئېھتىياتچانلىق بىلەن
دۈشمەنلەرنىڭ لەشكەرگاھىغا ماڭدى.
دۈشمەنلەر يوق.
شۇنداق ،ئەمما ئۇالر يوشۇرۇنۇۋالغان بولۇشى مۇمكىن .ئۇالر ناھايىتى ئېھتىيات بىلەن تەپسىلىي
تەكشۈردى .ھەر خىل كىيىم-كېچەكلەر ،قورال-ياراقالر ۋە سايمانالرنىڭ ھەممىسى تاشلىۋېتىلگەن
ئىدى .ھازىر ناھايىتى ئېنىق بولدىكى ،سۈرىيەلىكلەر يوشۇرۇنۇۋالماستىن ،بەلكى ئۇالر قېچىپ كەتكەن!
پۈتۈن شەھەردىكىلەرنىڭ ھەممىسى ناھايىتى تېزال بۇ خەۋەرنى بىلدى .سۈرىيەلىكلەر كېتىپ قاپتۇ!
خەلق شەھەردىن چىقىپ ،دۈشمەنلەرنىڭ لەشكەرگاھىغا قاراپ يۈگۈردى .بەزى كىشىلەر بۇ پۇرسەتتىن
پايدىلىنىپ تىجارەت قىلىشنى ئويلىدى! ئۇالر بىر قىسىم ئاشلىقالرنى يىغىۋېلىپ ،شەھەر دەرۋازىسىنىڭ
يېنىدا تۇرۇپ ساتتى .ئۇنداق بولغاندا خەلقنىڭ ھەممىسىنىڭ دۈشمەنلەرنىڭ لەشكەرگاھىغا بېرىشىنىڭ
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ھاجىتى يوق ،ئۇالر شەھەر دەرۋازىسىنىڭ يېنىدا ئاشلىق ساتسىال بولىدۇ.
بارغانسېرى تېخىمۇ كۆپ ئادەم ،بۇ يەرگە يىغىلىشقا باشلىدى .ئۇالر ئۆز-ئارا ئىتتىرىشىپ نەرسە
ساتقۇچىالرنىڭ يېنىغا قىستىلىشىپ بېرىپ ،نەرسە سېتىۋالماقتا ئىدى .ئەمما پادىشاھ خەلقنىڭ ئارىسىدا
بىرەر ئىشنىڭ چىقىشىدىن ئەنسىرەپ ،ھەر بىر شەھەر دەرۋازىسىنىڭ ئالدىغا بىردىن ئەمەلدار
ئورۇنالشتۇرۇپ ،تەرتىپ ۋە ئامانلىقنى ساقلىدى .بىر كۈننىڭ ئالدىدا ،ئېلىشانى ئۆتكۈر سۆزلەر بىلەن
مەسخىرە قىلغان ،ھېلىقى ئەمەلدارمۇ شەھەر دەرۋازىسىنىڭ ئالدىدا تۇردى .ئۇ خەلقنىڭ ئاشلىق ۋە ئۇننى
قانداق سېتىۋالىدىغانلىقىغا قاراپ تۇردى.
ئۇ كۆڭلىدە نېمە ئويالۋاتىدۇ؟
خەلق ئىنتايىن قىستا-قىستاڭچىلىقتا قالدى ،بۇنچىۋاال كۆپ ئادەمنىڭ بىرال ۋاقىتتا شەھەردىن
كىرىپ-چىقىشى مۇمكىن ئەمەس .ئۇ قوللىرى بىلەن ئۇالرنى توسۇپ « :ئارقاڭالرغا قايتىڭالر!» دەپ
بۇيرۇق قىلدى ،ئەمما ،ئارقىدىكىلەر ئالدىدىكىلەرنى ئىتتىرىپ ،خەلق ئارقىغا قايتىشقا ئامالسىز قالدى.
ئۇالر پەقەت ئالدىغا قاراپ ئىلگىرىلىسە بولىدۇ ،بولمىسا باشقىالر تەرىپىدىن يەرگە يىقىتىالتتى .شۇنىڭ
بىلەن ۋەقە يۈز بەردى .خەلق ئەمەلدارنى يىقىتىۋەتتى ،ئاندىن ئۇ كىشىلەرنىڭ ئاياق ئاستىدا قالدى.
شۇنداق قىلىپ ،ئۇ دەسسىلىپ ئۆلدى.
ئېلىشانىڭ سۆزى ئەمەلگە ئاشتى .ئۇنى مەسخىرە قىلغۇچى كىشى ،كىشىلەرنىڭ ئاشلىق
سېتىۋالغانلىقىنى ئۆز كۆزى بىلەن كۆردى ،ئەمما ئۆزى بولسا بۇنىڭدىن مەڭگۈ بەھرىلىنەلەيدۇ .خۇدا نېمە
دېگەن بولسا شۇنى قىلىدۇ .پەرۋەردىگارنىڭ ئېيتقان سۆزلىرى ،مانا مۇشۇنىڭغا ئوخشاش تاكى زامان
ئاخىرىغىچە ئەمەلگە ئاشىدۇ.
خۇدانىڭ مۇقەددەس سۆزلىرىگە ئىشەنگەن كىشى بەخت-سائادەتلىكتۇر ،ئەمما ئۇنىڭ سۆزلىرىنى
مەسخىرە قىلغۇچىالرنىڭ ھەممىسى چوقۇم ھاالك بولىدۇ.
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يەھۇ
«پادىشاھالر - 5كىتاب» - 9بابدىن - 12بابقىچە »

ساداقەتسىز پادىشاھ ئاھاب ئۆلدى .ئەمما ئىلياس پەرۋەردىگارنىڭ نامى بىلەن ئېيتقان ،كەلگۈسىدە
ئۇنىڭ جەمەئەتىگە جازا كېلىدىغانلىقى توغرىسىدىكى ئالدىن بېشارەت تېخى ئەمەلگە ئاشمىدى.
پەرۋەردىگار ئىلگىرى ئىلياسقا مۇنداق ئالدىن بېشارەت قىلىش توغرىسىدا ئەمىر قىلغان:
«ئاھاب سەن پەرۋەر دىگارنىڭ نەزىرىدە رەزىل بولغاننى قىلىپ ،ئۆزۈڭنى ساتتىڭ ،شۇڭا مەن
بااليى-ئاپەتنى بېشىڭغا چۈشۈرىمەن .مەن سېنى كېسىپ تاشاليمەن ،ئاھابنىڭ جەمەئەتىگە تەۋە بولغان
ئەرلەرنى ،ئىسرائىلالرنىڭ ئىچىدىن كېسىپ تاشاليمەن ،چۈنكى سەن ئىسرائىلالرنى گۇناھقا پاتتۇردۇڭ.
ئىتالر يېزرەئەلدىكى ئېتىزلىقتا ،يەزەبەلنىڭ گۆشىنى يەيدۇ».
بۇ سۆزلەرنىڭ ھەممىسى تېخى ئەمەلگە ئاشمىدى .ئاھاب ئۆلدى .ئىلياس ئوت ھارۋىسى بىلەن
ئەرشكە ئېلىپ كېتىلدى ،ئېلىشا ئۇنىڭ ئورنىدا پەيغەمبەر بولدى.
ئاھابنىڭ ئوغلى ئاھازىيا ،دادىسىغا ئوخشاش رەزىل ئىدى ،ئاھازىيانىڭ ئورنىغا پادىشاھ بولغان
يەھورامنى ئۇالر بىلەن سېلىشتۇرغاندا ،ياخشى دەپ كەتكىلى بولمايتتى .گەرچە پەرۋەردىگار ئۇنى
ئاگاھالندۇرغان بولسىمۇ ،ئۇ توۋا قىلمىدى .پادىشاھ ۋە خەلق ئاۋۋالقىدەكال پەرۋەردىگاردىن
يىراقلىشىپ ،بۇتالرغا چوقۇندى.
شۇنىڭ بىلەن ،ئېلىشا پەرۋەردىگارنىڭ سۆزلىرىنىڭ ئەمەلگە ئاشىدىغان ۋاقتىنىڭ يېتىپ
كەلگەنلىكىنى بىلدى .ئاھابنىڭ ئائىلىسىگە كېلىدىغان جازانى ئىجرا قىلغۇچىنى ،خۇدا ئۆزى بېكىتتى،
ئۇ ئادەم بولسا نىمىشنىڭ نەۋرىسى يەھۇ ئىدى .پەرۋەردىگار ئاللىقاچان ئىلياسقا ،يەھۇنىڭ چوقۇم
ئىسرائىلالرنىڭ پادىشاھى بولۇپ مايلىنىدىغانلىقىنى ئېيتقان ئىدى .يەھۇ ،ئاھاب ۋە ئۇنىڭ
ئائىلىسىدىكىلەرگە كېلىدىغان جازانى ئىجرا قىلغۇچىدۇر .ھازىر ،بۇ جازا كېلىش ئالدىدا تۇرىدۇ.
بىر كۈنى ،ئېلىشا ياش بىر پەيغەمبەرنى چاقىرتىپ ئۇنىڭغا« :سەن يىراققا سەپەرگە چىقىشقا تەييار
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بولغىن - »،دەپ تاپىلىدى .ئۇ ياش تونىنى يېشىپ بېلىگە باغالپ ،يول ماڭالماسلىقنىڭ ئالدىنى ئالدى.
ئۇ تەييارلىنىپ بولغاندىن كېيىن ،ئېلىشا ئۇنىڭغا بىر قۇتا ماي بەردى .ئېلىشا ئۇنىڭغا مۇنداق دېدى:
 ئالغىن ،بۇنى ئېلىپ گىلىئاددىكى راموتقا بارغىن .ئۇ يەرگە بېرىپ نىمىشنىڭ ئوغلى يەھۇنىتاپقىن ،ئۇ چاغدا يەھۇ قوشۇننىڭ سەردارلىرى بىلەن بىللە بولغان بولىدۇ .سەن ئۇنىڭ بىلەن چوقۇم
يالغۇز سۆزلەشكىن .سەن ئۇنى ئىچكىرى ئۆيگە ئېلىپ كىرىپ ،ئىشىكنى تاقىغىن .ئاندىن ،سەن
قۇتىدىكى ماينى ئۇنىڭ بېشىغا قويۇپ« :پەرۋەردىگار مۇنداق دەيدۇ‹:مەن سېنى ئىسرائىلالرنىڭ
پادىشاھى قىلدىم› دېگىن .دەپ بولغاندىن كېيىن ،دەرھال ئىشىكنى ئېچىپ قېچىپ چىققىن ،ھايال
بولما»
ياش پەيغەمبەر ئېلىشانىڭ بۇيرۇغىنى بويىچە يولغا چىقتى .ئۇ قوشۇننىڭ راماتتا ئىكەنلىكىنى
بىلەتتى ،شۇڭا قوشۇننىڭ سەردارلىرىمۇ چوقۇم ئۇ يەردە .يەھۇ ئۇالرنىڭ ئارىسىدا بار .يەھورام ئاغرىپ
قالغان بولۇپ ،يېزرەئەلدە تۇرۇۋاتاتتى ،يەھۇدىيە پادىشاھى ئاھازىيا ،دەل مۇشۇ ۋاقىتتا ئۇنى يوقالپ
كەلگەن ئىدى.
پەيغەمبەر بىر ئىشنىڭ يۈز بېرىدىغانلىقىنى چۈشەندى .ئۇ ئاھابقا كېلىدىغان جازا توغرىسىدىكى
بېشارەتنىڭ يۈز بېرىدىغانلىقىنى چۈشەندى .ئىسرائىلالرنىڭ كەلگۈسىدە ،پەرۋەردىگار تەرىپىدىن
مايالنغان بىر يېڭى پادىشاھى بولىدۇ ،ئۇ ئاھابنىڭ جەمەئەتىدىن بولمىغان كىشىدۇر .پەرۋەردىگار
ئاھابنىڭ پۈتۈن ئائىلىسىنى كېسىپ تاشاليدۇ .ئۇنىڭ جەمەئەتىدىكى بارلىق ئەرلەرنىڭ ھەممىسى
ئۆلتۈرۈلىدۇ ،رەزىل يەزەبەلمۇ ئۆلتۈرۈلىدۇ .پەرۋەردىگار كەلگۈسىدە ئاھابنىڭ ئۈستىدە ھۆكۈم قىلىدۇ،
ئۇنىڭ ئايالى ۋە بالىلىرىنىڭ ئۆتكۈزگەن بارلىق گۇناھلىرى ئۈستىدە ھۆكۈم ئېلىپ بارىدۇ.
ئۇالرنىڭ گۇناھلىرى ھەقىقەتەن ناھايىتى ئېنىق! پەرۋەردىگارنىڭ نۇرغۇنلىغان پەيغەمبەرلىرى
ئالدى-كەين ى بولۇپ زىيانكەشلىككە ئۇچرىدى ،نابوت ۋە ئۇنىڭ نەۋرىلىرى زىيانكەشلىككە ئۇچرىدى،
زىيانكەشلىككە ئۇچرىغان ئىخالسمەن كىشىلەر سان-ساناقسىز ئىدى .ئاخىرى ،جازا يېتىپ كەلدى.
ئاھابدىن ئىبارەت بۇ رەزىل جەمەئەتنىڭ ئاخىرقى كۈنلىرى يېتىپ كەلدى.
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ياش پەيغەمبەر بىر تەرەپتى ن ئالدىراشلىق بىلەن يول يۈرسە ،يەنە بىر تەرەپتىن بۇ ئىشالرنى ئويالپ
ماڭدى .ئۇ شەھەرگە كىرىپال لەشكەرگاھنى كۆردى .قوشۇننىڭ سەردارلىرىنىڭ ھەممىسى بولۇپ ،ئۇنىڭ
ئىچىدىكى بىرسى يەھۇ .ئۇ سەردارالرغا قاراپ ماڭدى .ئۇالر ئۇچىسىغا كاناپتىن تون كىيگەن بىر
ئادەمنىڭ مەزمۇت قەدەملەر بىلەن ئۆزلىرىگە قاراپ كېلىۋاتقانلىقىدىن كۆرۈپ ،ھەيران بولۇشتى.
ياش باال سەردارالرنىڭ يېنىدا توختاپ:
 ئى سەردار ،سىزگە دەيدىغان سۆزۈم بار  -دېدى.ئۇ ئەتراپتىكىلەرگە كۆز يۈگۈرتۈپ ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدىن يەھۇنى ئىزدەيتتى.
ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى بىرسى:
 سەن بىزنىڭ ئارىمىزدىكى كىمگە سۆز قىلىسەن؟  -دېدى. سىزگە سۆزۈم بار ،سەردار  -دېدى ياش پەيغەمبەر ،ياش پەيغەمبەر ئۇ كىشىنىڭ ئۇالرنىڭسەردارى ئىكەنلىكىنى بىلدى ھەم ئۇنىڭ بىلەن ئايرىم سۆزلەشكۈسى بار ئىكەنلىكىنى ئېيتتى .يەھۇ
ئورنىدىن تۇرۇپ ،پەيغەمبەر بىلەن بىللە ئۆيگە كىردى .ئىشىكنى تاقاپ بولغاندىن كېيىن ،ياش
پەيغەمبەر قۇتىدىكى ماينى يەھۇنىڭ بېشىغا قويۇپ مۇنداق دېدى:
 ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسى پەرۋەردىگار مۇنداق دەيدۇ :مەن سېنى پەرۋەردىگارنىڭ خەلقى بولغانئىسرائىلالرغا پادىشاھ قىلىپ مايلىدىم .سەن ھازىر غوجا ڭنىڭ پۈتۈن ئائىلىسىدىكىلەرنى ئۆلتۈرىسەن،
مەن يەزەبەل قېنىنى ئاققۇزغان نۇرغۇنلىغان پەيغەمبەرلىرىمنىڭ ئىنتىقامىنى ئاالي .ئاھابنىڭ پۈتۈن
جەمەئەتى يوقىتىلىدۇ .ئىتالر يەزەبەلنى يېزرەئەلدىكى شۇ پارچە يەردە يەيدۇ ،ھېچكىم ئۇنى دەپنە
قىلمايدۇ.
پەيغەمبەر يەھۇنىڭ بۇ سۆزلەرگە قانداق ئىنكاستا بولىدىغانلىقىنى كۈتمەستىن ،ئىشىك تەرەپكە
قاراپ ئۇچقاندەك يۈگۈرۈپ ،قېچىپ كەتتى .سىرتتىكى سەردارالر ئۇنىڭ قېچىپ كەتكەنلىكىنى كۆرۈپ،
قاقاقالپ كۈلۈشۈپ كەتتى .يەھۇ قايتىپ كەلگەندىن كېيىن ،ئۇالر يەھۇنىڭ بېشىدىكى مايدىن ئۇنىڭ
مايالنغانلىقىنى بىلدى .ئۇالر يەھۇدىن ئۇ ساراڭنىڭ بۇ يەرگە نېمىشقا كەلگەنلىكىنى سورىدى .ئۇ نېمە
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قىلماقچى ئىكەن؟
ئىسرائىلالر مانا مۇشۇنداق پەيغەمبەرلەر توغرۇلۇق خالىغانچە مۇنازىرە ئېلىپ بارىدۇ .ئۇالر
پەيغەمبەرنى پەرۋەردىگارنىڭ سۆزىنى يەتكۈزگىلى كەلگەن ،دەپ قارىمايدۇ ،ئۇالر پەرۋەردىگارنىڭ
سۆزلىرى ،بىز بىلەن نېمە مۇناسىۋىتى بولسۇن ،دەپ قارايدۇ ،شۇڭالشقا ئۇالر پەيغەمبەرنى «ساراڭ»،
دېيىشكە پېتىنالىدى .يەھۇ بايا يۈز بەرگەن ئىشالرنى سەردارالرغا ئېيتىش-ئېيتماسلىقنى بىلەلمەي
قالدى.
 ھە - ...دەپ جاۋاب بەردى ئۇ -:سىلەر بۇ پەيغەمبەرلەرنى بىلمەمسىلەر؟ ئۇالر ھەمىشە بىردەمئۇنى ،بىردەم بۇنى دەيدۇ .ئۇالرنىڭ سۆزلىرىگە قوشۇننىڭ سەردارلىرى پەرۋا قىلمايدۇ.
 بىزنى ئالدىمىغىن  -دېيىشتى ئۇالر  -ئۇ ئادەم ساڭا چوقۇم مۇھىم بىر ئىشنى ئېيتتى .بىزگە يالغانئېيتمىغىن.
يەھۇ ئاخىرىدا ھەممىنى ئېنىق ئېيتتى:
 ئۇ ياش ماڭا ‹:پەرۋەردىگار مۇنداق دەيدۇ؛ مەن سېنى ئىسرائىلالرنىڭ پادىشاھى قىلىپمايلىدىم› -دېدى
ئەسلىدە مۇنداق ئىكەن ،ھازىر ئۇالر چۈشەندى .ئۇالر يەھۇنى دەرھال پادىشاھ قىلىپ تىكلىدى.
شۇنىڭ بىلەن بىللە يەنە ئۇالر سەكرىشىپ كەتتى ھەم كىيىملىرىنى يېشىپ يەرگە پايانداز قىلىپ،
يەھۇنى ئۇنىڭ ئۈستىدە ماڭغۇزدى .ئۇالر ھەتتا كىيىملىرىنى پەلەمپەينىڭ ئۈستىگە يېيىپ ،يەھۇنى
ماڭدۇرۇپ ئۈستىگە ئېلىپ چىقتى .ئۇالر يەنە پەلەمپەينىڭ ئەڭ ئۈستۈنكى قەۋىتىدە ،يەھۇ ئۈچۈن بىر
تەخت ياساتقۇزدى .ئاندىن ئۇالر كاناي چېلىپ:
 يەھۇ پادىشاھ بولدى! يەھۇ پادىشاھ بولدى! -دەپ جاكارالشتى.قوشۇن ئۇالرنىڭ كاناي چالغانلىقىنى ۋە توۋالشقانلىرىنى ئاڭلىدى .نېمە ئىش يۈز بەرگەندۇ؟ يەھۇ
پادىشاھ بولدى .قاراڭالر ،يېڭى پادىشاھ ئۇ يەردە تۇرىدۇ .ناھايىتى تېزال ،بۇ خەۋەر پۈتۈن قوشۇنغا
تارقالدى :يەھۇ پەرۋە ردىگار تەرىپىدىن يېڭى پادىشاھ بولۇپ مايلىنىپتۇ .پۈتۈن قوشۇن ئەگىشىپ
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توۋالشتى« :بىزنىڭ يېڭى پادىشاھىمىز يەھۇ مەڭگۈ ياشىسۇن!»
بۇالرنىڭ ھەممىسى يەھۇنىڭ قول ئاستىدىكى سەردارالرنىڭ ئۇنى ياخشى كۆرىدىغانلىقىنى
ئىپادىلەپ بەردى.
يەھۇ پەرۋەردىگارنىڭ ئۆزىگە تاپشۇرغان بۇرچىنى ئورۇنداشقا تەييارالندى .ئاھابنىڭ جەمەئەتىنى
چېپىپ تاشالش؟ بۇنىڭدىمۇ ياخشى ئىش يوق .يەھۇ ئاھابنىڭ جەمەئەتىگە ئىنتايىن ئۆچ .ئەجەبا بۇتالرغا
چوقۇنۇشنى ئۇالر ئېلىپ كەلگەن ئەمەسمۇ؟ يەنە يەزەبەلمۇ بار ،ئۇ ئايال ئىسرائىل ئەمەس .ئۇ بولسا
يەھۇدىي ئەمەس ،ئۇ ھەتتا ئاھابتىنمۇ رەزىل.
ئەمما يەھۇ بۇ ئىشنى ئەقىل-پاراسەت بىلەن بىر تەرەپ قىلىشى كېرەك .چوقۇم ئىچكى ئۇرۇش يۈز
بەرمەسلىكى كېرەك ،شۇڭالشقا پادىشاھ يەھۇرام ئۇنىڭ پادىشاھ بولغانلىقى توغرىسىدا ئازراقمۇ شەپە
ئاڭالپ قالماسلىقى كېرەك .ئۇ سەردارالرنى بىر تەرەپكە چاقىردى.
 ئاڭالڭالر  -دەپ يەھۇ ئېيتتى  -يەھۇرام چوقۇم ھەر قانداق بىر خەۋەرنى ئاڭالپ قالماسلىقىكېرەك .بولمىسا ئۇ ھەرىكەت قوللىنىپ ،بىزگە ئاۋارىچىلىك ئېلىپ كېلىدۇ .ئەگەر سىلەر ماقۇل
بولساڭالر ،مەن ھەر قانداق بىر ئادەمنىڭ شەھەردىن چىقىپ يېزرەئەلگە بېرىپ خەۋەر يەتكۈزۈشىنى
خالىمايمەن.
سەردارالر يېڭى پادىشاھنىڭ پىكرىگە قوشۇلدى .ئۇالر ھەر قانداق بىر ئادەمنىڭ راماتتىن ئايرىلىپ،
يەھۇرامنىڭ يېنىغا بارماسلىققا كاپالەتلىك

قىلدى .بىر كۆزەتچى يېزرەئەلنىڭ شەھەر سېپىلىنىڭ

ئۈستىدە تۇراتتى ،كۆزىتىش مۇنارى پادىشاھ ئوردىسىغا ئىنتايىن يېقىن ئىدى .يەھۇرام بۇ ۋاقىتتا
ئوردىسىدا بولۇپ ،ئاغرىپ قالغان ئىدى .ئۇ سۈرىيەلىكلەر بىلەن بولغان ئەڭ ئاخىرقى بىر قېتىملىق
جەڭدە يارىالنغان بولۇپ ،ھازىر يېزرەئەلدە تۇرۇپ ،يارىسىنى داۋالىتىۋاتاتتى .كۆزەتچى كۆرگەن
ئىشلىرىنى توختىماي پادىشاھقا مەلۇم قىلىپ تۇراتتى .يەھۇرام بىلەن سۈرىيەلىكلەرنىڭ ئارىسىدا تېخى
تىنچلىق بولمىغاچقا ،ھەر ۋاقىت ئەھۋالدا ئۆزگىرىش يۈز بېرىشى مۇمكىن ئىدى.
يەھۇدىيەنىڭ پادىشاھى ئاھازىيامۇ ئۇنىڭ ئوردىسىدا بولۇپ ،ئۇ نەۋرە ئىنىسى يەھۇرامنى يوقالپ
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كەلگەن ئىدى .تۇيۇقسىز كۆزەتچىنىڭ ئاۋازى ئاڭالندى.
 توپا-چاڭ كۆتىرىلىۋاتىدۇ ،نېمە كېلىۋاتقاندۇ ،بىر توپ قوشۇن!پادىشاھ يەھۇرامنىڭ چىرايى ئاقىرىپ كەتتى .چوقۇم يەنە ئۇرۇش بولدى ،ئۇالر ئۇنىڭغا خەۋەر
يەتكۈزگىلى كەلگەن.
يەھۇرام تاپىالپ مۇنداق دېدى:
 بىر خەۋەرچىنى ئۇالرنىڭ ئالدىغا ئەۋەتىڭالر ،ئۇ ئۇالردىن ھەممە ئىش تىنچلىقمۇ دەپ سورىسۇن.خەۋەرچى يولغا چىقتى .ئۇ چوڭ قوشۇننىڭ ئالدىغا يېتىپ كەلگەندە ،ئۇالرنىڭ سەردار يەھۇ باشالپ
كەلگەن قوشۇن ئىكەنلىكىنى كۆردى.
 پادىشاھ ھەممە ئىش تىنچلىقمۇ دەپ سوراۋاتىدۇ؟ -دەپ يەھۇغا قاراپ توۋلىدى ئۇ. تىنچلىقمۇ ،ئەمەسمۇ بۇنىڭ سەن بىلەن نېمە مۇناسىۋىتى بار؟-يەھۇ ئۇنىڭغا قاراپ توۋلىدى.خەۋەرچى ئىنتايىن ھەيران قالدى ،ئۇ ئارقىغا بۇرۇلۇپ ئوردىغا قايتماقچى بولغاندا ،يەھۇ ئۇنىڭغا قاراپ:
 ئارقاڭغا يېنىپ كەينىمگە ئۆتكىن - ،دېدى .ئۇ ئادەم بۇيرۇقنى ئاڭالشقا مەجبۇر بولدى ،ئۇياۋاشلىق بىلەن يەھۇ ۋە ئۇنىڭ قوشۇنىغا ئەگەشتى .كۆزەتچى خەۋەرچىنى ناھايىتى تېزال خەۋەر ئېلىپ
كېلىدۇ دەپ قارىغان ئىدى ،ئەمما خەۋەرچى قايتىپ كەلمىدى .ئاجايىپ غەلىتە ،خەۋەرچى قوشۇننىڭ
ئالدىدا كېلىشى كېرەك ئەمەسمۇ؟ ئۇنىڭ ئېتىنىڭ ھېرىپ قالىدىغان ۋاقتى ئەمەسقۇ.
كۆزەتچى پادىشاھقا قاراپ:
 خەۋەرچى ئۇالرنىڭ يېنىغا يېتىپ باردى ،ئەمما قايتىپ كەلمىدى - ،دېدى.بۇ خەۋەر پادىشاھنى تېخىمۇ ئەنسىزلىككە سالدى .ئېھتىمال سەردار ئۆزى پادىشاھقا مەلۇم قىلغۇدەك
ئىنتايىن مۇھىم خەۋەر بولۇشى مۇمكىن .ئەمما يەھۇرامنىڭ خەۋەرنى بالدۇرراق بىلگۈسى كېلىپ ،يۈرىكى
ئوت بولۇشقا باشلىدى.
 يەنە بىر خەۋەرچىنى ئەۋەتىڭالر -پادىشاھ تاپىلىدى  -ئۇ مېنىڭ نامىم بىلەن تىنچلىقمۇ ،ئەمەسدەپ سورىسۇن؟
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ئىككىنچى خەۋەرچىمۇ ئات مىنىپ چىقىپ كەتتى ،ئەمما ،ئۇ يەھۇنىڭ ئالدىغا بېرىپ پادىشاھنىڭ
سۆزىنى يەتكۈزگەندىن كېيىن ،ئوخشاشال قاتتىق جاۋابقا ئېرىشتى« :تىنچلىقمۇ ،ئەمەسمۇ بۇنىڭ سەن
بىلەن نېمە مۇناسىۋىتى بار؟ ئارقاڭغا يېنىپ كەينىمگە ئۆتكىن!»
يەھۇ ئوردىنىڭ ئېھتىيات قىلىدىغانلىقىنى بىلىدۇ ،ئۇ چوقۇم ۋاقىتنى چىڭ تۇتۇشى كېرەك ،بولمىسا
يەھۇرام ئۇنىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ كېتىدۇ .ئۇ خ ىزمەتكارنىڭ قولىدىن ئاتنىڭ تىزگىنىنى ئېلىپ ،ھارۋىنى
ئۆزى ھەيدىدى .ئۇ ھارۋىنى ئۇچقاندەك ھەيدىدى.
كۆزىتىش سېپىلىنىڭ ئۈستىدىكى ۋە پادىشاھ ئوردىسىدىكى كىشىلەرنىڭ ھەممىسى ئىنتايىن
جىددىيلەشتى .كۆزەتچى ھەيرانلىق بىلەن ئىككىنچى خەۋەرچىنىڭمۇ قايتىپ كەلمىگەنلىكىنى بايقىدى.
ھازىر قوشۇن ناھايىتى يېقىنالپ كەلدى ،ئۇ ئەمدى قوشۇننىڭ باشالمچىسىنى ئېنىق كۆرەلەيدۇ .ئۇ
ئەبلەخ قانداق ھەيدەۋاتقاندۇ! ئۇ قارىماققا بىر تەلۋىگە ئوخشايدىكەن!
ئۇ پەقەت بىرال ئادەم مۇشۇنداق ھەيدەيدۇ دەپ ئويلىدى .باشقا ئادەم ئەمەس ،پەقەت سەردار يەھۇ.
ئۇ پادىشاھقا قاراپ:
 ئىككىنچى خەۋەرچىمۇ قايتىپ كەلمىدى .ئەگەر مەن خاتا كۆرمىگەنال بولسام ،كېلىۋاتقىنى سەرداريەھۇ ،ئۇ ھارۋىنى داۋاملىق ئۇچقاندەك ھەيدەيدۇ - ،دېدى.
پادىشاھ ئۆزىنى ھەممىنى بىلىپ بولغاندەك ھېس قىلدى .ئەگەر يەھۇ ئۆزى كېلىپ جەڭ مەيدانىدا
يۈز بەر گەن ئىشالرنى خەۋەر قىلماقچى بولغان بولسا ،ئۇ چوقۇم ئىنتايىن مۇھىم ئىش .يەھۇرام يەنە
داۋاملىق ساقالپ تۇرالمىدى .گەرچە ئۇنىڭ يارىسى تېخى پۈتۈنلەي ياخشى بولۇپ كەتمىگەن بولسىمۇ،
ئۇ ئورنىدىن تۇرۇپ:
 ماڭا ھارۋا تەييارالڭالر - ،دەپ تاپىلىدى.ئۇ ئۆزىنىڭ بىر نەۋرە قېرىندىشى ئاھازىيانى بىرگە بېرىشقا تەكلىپ قىلدى .ئۇالر ھەر قايسىسى
ئۆزلىرىنىڭ ھارۋىلىرىغا ئولتۇرۇپ ،يەھۇنى قارشى ئالغىلى ماڭدى .يەھۇرام جىددىيلىشىپ
كەتكەنلىكىدىن ،ھەتتا خىزمەتكار ھارۋىنى تەييارالپ بواللماستىنال ماڭماقچى بولدى.
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يەھۇرام بىلەن يەھۇ نابوتنىڭ ئۈزۈمزارلىقىدا ئۇچراشتى ،يەنى ئاھاب ئۆزىنىڭ قىلىۋالغان ھېلىقى بىر
پارچە يەردە ،بۇ دەل كېلىپ قېلىشمۇ؟ ياق ،بۇ دەل كېلىپ قېلىش ئەمەس ،بۇ خۇدانىڭ
ئورۇنالشتۇرۇشى .ئۇالرنىڭ ئارىلىقى ئىنتايىن يېقىنالپ قالغاندا ،يەھۇرام:
 يەھۇ ،ھەممە ئىش تىنچلىقمۇ؟  -دەپ سورىدى. قانداق تىنچلىق بولسۇن؟-دەپ جاۋاب بەردى يەھۇ  -سېنىڭ رەزىل ئاناڭ يەزەبەل ئىزچىلبۇتالرغا چوقۇنۇپ كەلدى ،سەن ئۇنىڭ بىلەن ئوخشاش گۇناھ سادىر قىلغان تۇرساڭ ،قانداقمۇ تىنچلىق
بولىدۇ؟ -دېدى.
شۇ ۋاقىتتا ،يەھۇرامنىڭ كۆزلىرى ئېچىلدى ،ئۇ يەھۇنىڭ نېمە ئۈچۈن كەلگەنلىكىنى چۈشەندى .ئۇ
جەڭ مەيدانىنىڭ خەۋىرىنى ئېلىپ كەلمەپتۇ .ئۇ ئۇنى ئۆلتۈرگىلى كېلىپتۇ .ئۇ ئاتنىڭ تىزگىنىنى ئىتتىك
تارتىپ پادىشاھ ئوردىسىغا قايتماقچى بولدى ،ھەمدە قول ئاستىدىكىلەرنى يىغىپ كېلىپ ،يەھۇغا قارشى
تۇرماقچى بولدى .ئۇ بېشىنى بۇراپ ئاھازىياغا  -ئى ئاھازىيا ،ئۇ يۈز ئۆرۈپتۇ ،تېز قاچقىن!  -دېدى.
ئاھازىيامۇ ھارۋىسىنى كەينىگە بۇرىدى ،ئەمما ئۇ ھودۇقۇش ئىچىدە ،يەھۇنىڭ ئوقياسىغا يا ئوقىنى
سېلىپ ،يەھۇرامغا قارىتىپ ئاتقانلىقىنى كۆردى .ئۇ يەھۇرامغا ئوقيا تېگىپ يەرگە يىقىلغانلىقىنى ،ئۆز
كۆزى بىلەن كۆردى .ئۇ ناھايىتى ئېنىق كۆردى :يا ئوقى يەھۇرامنىڭ كەينى تەرىپىدىن كېلىپ ،يۈرىكىگە
تەگدى ،ئۇ ئۆلدى .ئاندىن ئۇ يەھۇنىڭ سەردارىغا « بىدكار ،ئۇنى نابوتنىڭ ئۈزۈمزارلىقىغا تاشلىغىن»
دېگىنىنى ئاڭلىدى.بۇ ئىنتايىن قورقۇنچلۇق ئەمەسمۇ؟ يەھۇرام دەپنە قىلىنىشى كېرەك ئەمەسمۇ؟ ئۇ پادىشاھ ئەمەسمۇ؟
يەھۇ بىدكارغا:
 بىدكار ،مەن بىلەن بىللە ئۇنىڭ ئاتىسى ئاھابقا ئەگەشكەن ۋاقىتالر ئېسىڭدە بارمۇ ،ئۇنىڭئاتىسى بۇ ئېتىزلىقنى قانداق قىلىپ ئۆزىنىڭ قىلىۋالغان؟ يەنە ئېسىڭدە بولسۇنكى ،ئىلياس
پەرۋەردىگارنىڭ نامى بىلەن مۇنداق دېگەن«:پەرۋەردىگار مۇنداق دەيدۇ؛ مەن نابوتنىڭ ۋە ئۇنىڭ
ئوغۇللىرىنىڭ قېنىنى كۆردۈم ،مەن چوقۇم بۇ ئۈزۈمزارلىققا سېنىڭ جازايىڭنى بېرىمەن » .ھازىر،
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پەرۋەردىگارنىڭ سۆزى بويىچە ،ئۇنى ئۈزۈمزارلىققا تاشلىغىن .ئۇنى دەپنە قىلمىغىن ،ئىتالر كېلىپ
ئۇنىڭ گۆشىنى يەيدۇ .بۇ پەرۋەردىگارنىڭ ئۇنىڭغا بەرگەن جازاسىدۇر.
شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ،ئاھازىيا يېرۇسالېمغا قاراپ قاچتى .ئەمما ،ئۇنى قاچۇرۇپ قويۇشقا ھەرگىز
بولمايدۇ .ئۇ يېرۇسالېمغا بېرىۋالسا ،يەھۇغا جەڭ ئېالن قىلىدۇ .شۇنداقال يەنە ،ئۇ ئاھابنىڭ نەۋرىسى،
ئۇمۇ پەرۋەردىگارنىڭ نەزىرىدە رەزىل بولغان نى قىلغان ،ئۇمۇ پەرۋەردىگارنىڭ ھۆكۈمىگە ئۇچرىغان.
يەھۇ ئاھازىيانى قوغالش بۇيرۇقىنى بەردى .ئۇ قول ئاستىدىكىلەرگە:
 ئۇنى ھەرگىز قاچۇرۇپ قويماڭالر! -دېدى.بۇ بىر دەھشەتلىك قوغالپ زەربە بېرىش بولدى .ئاھازىيا خېلى ئۇزۇن قاچتى ،پەقەت ئۇ بىر
تۈزلەڭلىككە چىقىۋالسىال ،ئوقيا ئۇنىڭغا تەگمەيدۇ .ئۇ بىر تاغنىڭ يانباغرىغا يامىشىۋاتقاندا ،قوغالپ
زەربە بەرگۈچىلەرنىڭ ئوقياسى ئۇنىڭغا تېگىپ يارىالندى .ئۇ يەنە پۇرسەت تېپىپ مەگىددوغىچە قېچىپ
باردى .ئۇ شۇ يەردە يوشۇرۇنۇپ يارىسىنى داۋاالتماقچى بولدى .ئەمما يەھۇنىڭ ئادەملىرى ئۇنى شۇ يەرگە
قوغالپ بېرىپ ،ئۇنى تېپىۋالدى .ئاندىن ئۇنى يەھۇنىڭ ئالدىغا ئېلىپ باردى .يەھۇ ئۇنى ئۆلتۈرۈۋەتتى.
پەرۋەردىگارنىڭ ناھەقلىق ئۈستىدە ئاقالش ئېلىپ بارغان كۈنلىرى ئۆتۈپ كەتتى ،ئەمما يەھۇنىڭ
قىلىدىغان ئىشلىرى تېخى تۈگىمىدى ،يەزەبەل تېخى ھايات ،ئۇ چوقۇم ئۆلۈشى كېرەك .يېزرەئەلدىكى
پادىشاھ ئوردىسى ،سىرتتا قانداق ئىشالرنىڭ يۈز بەرگەنلىكىنى ئاللىقاچان بىلىپ بولغان ئىدى .يەھۇرام
ئۆلتۈرۈلدى ،ئاھازىيا قېچىپ كەتتى .يەزەبەل نۆۋەتنىڭ ئەمدى ئۆزىگە كەلگەنلىكىنى بىلىپ يەتتى .يەھۇ
چوقۇم ئۇنى بوش قويۇۋەتمەيدۇ.
يەزەبەل بولسا بىر ھاكاۋۇر ئايال .ئۇ ھەتتا ئوغۇللىرى ئۆلتۈرۈلگەن ھەم

ئۆزى قېچىپ كېتىش

ئامالسىز قالغان ۋاقىتتا بولسۇن ،باشقىالرنىڭ ئۆزىنى نومۇستا قالدۇرۇشىنى خالىمايدۇ .ئۇ زىدونىي
پادىشاھىنىڭ قىزىنىڭ قانداق ئۆلىدىغانلىقىنى يەھۇغا كۆرسىتىپ قويماقچى بولدى .بۇ يەھۇدىي
بولمىغان ئايال كۆڭۈل قويۇپ ياسانغاندىن كېيىن ،پادىشاھلىق تاجىنى تاقىدى .ئاندىن ئۇ دېرىزىنىڭ
يېنىدا ئولتۇرۇپ ساقلىدى .ئۇنىڭ چىرايىدىن ھېچقانداق بىر قورقۇش ۋە ئازابنىڭ ئىپادىسىنى كۆرگىلى
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بولمايتتى.
يەھۇنىڭ جەڭ ھارۋىسى پادىشاھ ئوردىسىنىڭ ھويلىسىغا كىردى .شەھەر دەرۋازىسىنىڭ ئۈستىدە،
يەزەبەل دېرىزىگە يۆلىنىپ ،يەھۇنىڭ كىرگىنىگە قاراپ ئولتۇرغان ئىدى .ئۇ سۆزىنى يەھۇغا ئېنىق
يەتكۈزۈش ئۈچۈن ،ئالدى تەرەپكە قاراپ سۈرۈلدى .ئەمما ئۇنىڭ ئېغىزىدىن رەھىم قىلىشنى تىلەيدىغان
بىر ئېغىزمۇ سۆز چىقمىدى.
 ئۆز غوجىسىنى ئۆلتۈرگەن زىمرى ،ھەممە ئىش تىنچلىقمۇ؟ -ئۇ يەھۇغا قاراپ توۋلىدى.بۇ مەسخىرىلىك سۆزلەرنى ئاڭالپ ،يەھۇ ئىنتايىن غەزەپلەندى ،ئۇ بېشىنى كۆتۈرۈپ قارىغان ئىدى،
ئۇ رەزىل ئايالنىڭ كۆز ئالدىدىال تۇرغىنىنى كۆردى! ئۇ يەھۇنىڭ قەستەن غەزىپىنى قوزغاۋاتىدۇ .ئۇ
يەھۇغا نېمە دەۋاتىدۇ ،ئ ۆز غوجىسىنى ئۆلتۈرگەن؟ ئۇ ئايال يەھۇنى زىمرى بىلەن بىر تاياقتا ھەيدەشكە
پېتىنىۋاتىدىغۇ؟ توغرا ،زىمرى ئۆز غوجىسىنى قەستلەپ ئۆلتۈرگەن ،ئەمما ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ ئەمرى
بويىچە ،ئۆز غوجىسىنى ئۆلتۈرگىنى يوق .لېكىن ،يەھۇ بولسا پەرۋەردىگارنىڭ جازاسىنى ئىجرا
قىلىۋاتىدۇ ،شۇڭالشقا ،ئۇ قەستلەپ ئۆلتۈرمىگەن .يەزەبەل زىمرىنىڭ ياخشى ئاقىۋەت كۆرمىگەنلىكىنى
ئەسكەرتىش ئارقىلىق ،يەھۇنى قورقۇتماقچى بولۇۋاتقانمىدۇ؟ ئۇنىڭ خۇددى زىمرى بىلەن پەرقى
يوقتەك! يەزەبەل بۇنىڭ ئۈچۈن چوقۇم بەدەل تۆلەيدۇ .يەھۇ چوقۇم تېز ئۇرۇش قىلىپ ،تېز غەلىبە
قىلىشى كېرەك ،چۈنكى يەزەبەل ئىنتايىن ھىيلىگەر بولۇپ ،يەھۇ تېز ھەرىكەت قىلمىسا ،كېيىن تەس
بولىدۇ.
بىر نەچچە خىزمەتكار يەزەبەلنىڭ ئارقىسىدا تۇراتتى.
 كىم ماڭا ئەگىشىدۇ؟  -يەھۇ ئۇالرغا قاراپ ۋارقىرىدى.خىزمەتكارالر ئۇنىڭغا قارىدى ،ئۇالر ئاللىقاچان يېڭى پاد ىشاھقا خىزمەت قىلىشقا تەييارلىنىپ بولغان
ئىدى ،ئەمما ئۇالر ئۇنىڭغا قانداق ياردەم قىلىشى كېرەك؟
 ئۇنى تۆۋەنگە تاشلىۋېتىڭالر!  -يەھۇ ئۇالرغا قاراپ ۋارقىرىدى.ئۇالر دەرھالال ئىجرا قىلدى .ئۇالر يەزەبەلنى تۇتۇپ ،دېرىزىدىن سىرتقا تاشلىدى ،ئۇ ھويلىنىڭ
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ئىچىگە چۈشتى .نېمىدېگەن قورقۇنچلۇق! ئۇنىڭ قانلىرى تامالرغا ۋە ئاتالرغا چېچىلدى .ئاندىن يەھۇ
ئۇنى ئاتلىرىغا دەسسىتىپ ،ئۈستىدىن ئۆتۈپ كەتتى.
ئارقىدىنال ،يەھۇ پادىشاھنىڭ ئوردىسىغا كىردى ،ھېچكىم ئۇنىڭغا قارشى چىقمىدى ،ئۇ پادىشاھ
بولۇپ ،بۇ يەردە تۇرسا بولىدۇ .ئۇ ئۈستەلدە ئولتۇرۇپ تاماق يېدى ،تاكى تاماقنى يەپ بولغۇچە ،يەزەبەل
توغرۇلۇق بىر ئېغىزمۇ سۆز قىلمىدى.
كېيىن ،ئۇ غەزەپ ۋە ئۆچمەنلىك بىلەن:
 سىلەر بېرىپ ئۇنى دەپنە قىلىڭالر ،چۈنكى ،ئۇ قانداقال بولمىسۇن پادىشاھنىڭ قىزى  -دېدى.ئۇالر ئۇنى دەپنە قىلىش ئۈچۈن بارغاندا ،پەقە ت ئۇنىڭ بېشى ،پۇتى ۋە قولىنىال تاپتى .ئۇنىڭ
بەدىنىنىڭ باشقا قىسىملىرى نەگە كەتكەندۇ؟ ھە ،ئۇالر چۈشەندى ،ئەمما ئېغىزىدىن چىقىرالمىدى .ئۇالر
بۇ ئىشنى ئويلىغان ۋاقتىدا ،ئىختىيارسىز تىترەپ كەتتى.
ئۇالر قايتىپ بارغاندىن كېيىن ،نېمىلەرنى تېپىۋالغانلىقىنى يەھۇغا سۆزلەپ بەردى ،يەزەبەلنىڭ
تېنىنىڭ نېمە ئۈچۈن ئاشۇ بىر نەچچە قىسمى قالغانلىقىنى يەھۇ بىلەتتى .يەھۇ:
 بۇالرنىڭ ھەممىسى پەرۋەردىگارنىڭ ئىلياس ئارقىلىق ئېيتقانلىرى‹ :يېزرەئەلدىكى ئېتىزلىقتا،ئىتالر يەزەبەلنىڭ گۆشىنى يەيدۇ ›.شۇڭالشقا ،يەزەبەلنىڭ جەسىتى خۇددى قىغقا ئوخشاش ئېتىزلىقتا
يېيىلىپ تۇرىدۇ .ئۇنىڭ قەبرىسى ۋە قەبرە ئابىدىسىمۇ يوق ،ناھايىتى تېزال ئۇ باشقىالر تەرىپىدىن
ئۇنتۇلۇپ كېتىدۇ.
ھازىر يەھۇنىڭ ۋەزىپىسى تامامالندىمۇ؟
ياق ،ئاھابنىڭ يەنە يەتمىش ئوغلى سامارىيەدە تۇرىدۇ ،ئۇالرنىمۇ چوقۇم ئۆلتۈرۈش كېرەك .يەھۇ
سامارىيەلىكلەرنىڭ ئۆزىگە قانداق قارايدىغانلىقىنى بىلمەيدۇ ،ئەمما ،ئۇ بۇنى چوقۇم ئايدىڭالشتۇرۇشى
كېرەك .ئۇ سامارىيە شەھىرىدىكى ئەڭ مۇھىم ئادەملەرنىڭ ھەممىسىگە خەت يېزىپ ،ئۇالرغا يەھۇرامنىڭ
ئاللىقاچان ئۆلتۈرۈلگەنلىكىنى ،ئۆزىنىڭ ھازىر پادىشاھ بولغانلىقىنى ،ھەمدە قوشۇننىڭ ئۆزىنىڭ قولىدا
ئىكەنلىكىنى ئېيتتى .ئەمما ،ئۇ يەنە خېتىنى داۋامالشتۇرۇپ يازدى« :ئېھتىمال سىلەر ئاھابنىڭ

604

مۇقەددەس كىتابتىن ھېكايە
ئوغۇللىرى ئىچىدىن بىرىنى پادىشاھ قىلىپ تاللىشىڭالر مۇمكىن؟ ئۇنداق بولسىمۇ مەيلى ،سىلەر ئۇنىڭ
يەتمىش ئوغلى ئىچىدىن ئەڭ مۇنەۋۋەر ،ئەڭ قەيسەر ب ىرىنى تاللىساڭالر بولىدۇ ،ئەمما سىلەر چوقۇم
ئۇنىڭ ئۈچۈن ،مەن بىلەن جەڭ قىلىشىڭالر كېرەك».
بۇ خەتلەرنىڭ كۆرسەتكەن رولى ،يەھۇنىڭ ئۈمىد قىلغىنىدەك بولۇپ چىقتى .سامارىيەلىكلەر
ئۇالرنىڭ يەھۇنىڭ رەقىبى بواللمايدىغانلىقىنى بىلىدۇ .يەھۇرامنىڭ ئۆلۈم خەۋىرى ،يەزەبەلنىڭ
قورقۇنچلۇق ئاقىۋىتى ،يەھۇنىڭ قولىدىكى زور قوشۇن ،ئۇالرنى ئىنتايىن قورقۇنچقا سالدى ،ئۇالر
يەھۇغا ئەسال تاقابىل تۇرالمايدۇ.
 ئىككى پادىشاھ ئۇنىڭ قولىدا يىقىلدى  -ئۇالر ئۆز-ئارا شۇنداق دېيىشتى  -بىز ئۇنىڭغا قانداقمۇتاقابىل تۇرااليمىز؟ توغرا ،بىز يەنىال ئاقىل بولۇپ ئۆزىمىزنى ئايىغىنىمىز ياخشى.

ئۇالر يەھۇغا

ياخشىچاق بولىدىغان بىر پارچە خەت يازدى.
« بىز سىزنىڭ خىزمەتكارىڭىز ،سىزنىڭ تاپىلىغانلىرىڭىزنىڭ ھەممىسىگە چوقۇم ئەمەل قىلىمىز .بىز
ھېچكىمنى پادىشاھ قىلىپ تىكلىمەيمىز ،سىز قانداق قىلىشنى خالىسىڭىز شۇنداق قىلىڭ .بۇ دەل يەھۇ
ئارزۇ قىلغان جاۋاب ئىدى».
يەھۇ يەنە بىر پارچە خەت يېزىپ مۇنداق دېدى« :ئەگەر سىلەر ماڭا بويسۇنۇپ ،مېنىڭ سۆزۈمنى
ئاڭاليدىغان بولساڭالر ،ئەتە مۇشۇ ۋاقىتتا ،ئاھابنىڭ جەمەئەتىدىكى بارلىق ئەرلەرنىڭ كاللىسىنى ئېلىپ
يېزرەئەلگە كېلىپ ،مەن بىلەن كۆرۈشۈڭالر».
سامارىيەدىكى كىشىلەر بۇ خەتنى ئوقۇپ ،ھاڭ-تاڭ بولغىنىدىن تۇرۇپال قالدى .يەھۇنىڭ بۇ نېمە
دېگىنى؟ ئۇالر چوقۇم ئاھابنىڭ جەمەئەتىدىكى بارلىق ئەرلەرنىڭ كاللىسىنى يەھۇنىڭ ئالدىغا ئېلىپ
بېرىشى كېرەكمۇ ،ياكى ئەڭ مۇھىم بولغان يەتمىش ئادەمنىڭ كاللىسىنى ئېلىپ بېرىش كېرەكمۇ؟ بۇنىڭغا
ھېچكىم ئېنىق بىر نېمە دېيەلمىدى ھەم ئۇالرنىڭ بۇ مەسىلىنى قايتا سوراشقا ۋاقتى يېتىشمەيدۇ .يەھۇ
ئۇالرغا پەقەت بىر كۈنال ۋاقىت بەردى.
ئۇالر زادى قانداق قىلىشى كېرەك؟ ھازىر يەھۇنىڭ ئۆزى يەھۇرام ۋە يەزەبەلنى ئۆلتۈرۈپ بولدى،
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ئاھابنىڭ ي ەتمىش ئوغلىنىڭ ئۇ تەرىپىدىن چوقۇم ئۆلتۈرۈلۈش ئېھتىماللىقى چوڭ .شۇڭالشقا ،ئۇالر
ئاھابنىڭ يەتمىش ئوغلىنى ئۆلتۈرۈپ ،ئۇالرنىڭ كاللىسىنى سېۋەتلەرگە سالدى .ئەمما ،ئۇالر ئۆزلىرى
ئاپىرىپ بەرمىدى .ئەگەر يەھۇنىڭ بۇنداق مەقسىتى بولماي قالسا ،ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ كاللىسىنىمۇ ساقالپ
قااللمايدۇ.
ئاشۇ كۈنى كەچتە ،قورقۇنچلۇق نەرسە قاچىالنغان سېۋەتلەر ،پادىشاھ ئوردىسىنىڭ دەرۋازىسى
ئالدىغا ئاپىرىپ قويۇلدى .كۆزەتچى دەرھال پادىشاھقا مەلۇم قىلدى.
 ئۇالر شاھزادىلەرنىڭ باشلىرىنى ئەۋەتىپتۇ.يەھۇ بۇنىڭغا ھەيران قالمىدى.
 ئۇالرنىڭ كا للىسىنى ئىككى دۆۋە قىلىپ ،شەھەر دەرۋازىسىنىڭ ئالدىدا ئەتە ئەتىگەنگىچەقويۇڭالر  -ئۇ شۇنداق تاپىلىدى.
ئىككىنچى كۈنى سەھەردە ،خەلق شەھەردىن چىقىپ ئېتىزلىققا ئەمگەك قىلغىلى ماڭغاندا ،شەھەر
دەرۋازىسى ئالدىدىكى قورقۇنچلۇق مەنزىرىنى كۆردى ،ئىككى دۆۋە ئادەم بېشى! ئۇالر قورققىنىدىن
تىترەپ كەتتى .ئۇالر يەنىمۇ يېقىنراق بېرىپ قارىغاندا ،ئۇالرنىڭ ھەممىسىنىڭ پادىشاھنىڭ
ئوغۇللىرىنىڭ كاللىسى ئىكەنلىكىنى بايقىدى .بۇنى كىم قىلغاندۇ؟
ئۇالر قورقۇشقا باشلىدى.
پادىشاھمۇ سەھەردە بۇ يەرگە چىققان ئىدى ،ئۇ ئىككى دۆۋە ئادەم بېشىنى كۆردى ،يەنە
قورقۇۋاتقان خەلقنىمۇ كۆردى.
پادىشاھ ئۇالرغا تەسەللىي بەردى .ئۇ:
 ياق ،بۇنى چوقۇم سىلەر قىلمىدىڭالر .مەنمۇ قىلمىدىم ،مەن يەھۇرامنى ئۆلتۈردۈم ،بۇئەمەلىيەت ،ئەمما بۇ ئادەملەرنى كىم ئۆلتۈردى؟ ئەنسىرىمەڭالر ،چۈنكى بۇ چوقۇم يۈز بېرىدىغان ئىشالر؛
پە رۋەردىگار ئاللىقاچان بۇ ئىشنى بېشارەت قىلغان ،شۇڭالشقا ئۇالر چوقۇم ئۆلتۈرۈلىدۇ .پەرۋەردىگارنىڭ
خىزمەتكارى ئىلياس ئارقىلىق ئېيتقان سۆزى ئەمەلگە ئاشتى .ھازىر بۇنى چۈشەندىڭالرمۇ؟
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يەھۇنىڭ سۆزى ئۇالرنىڭ گۇمانىنى يوق قىلدى ،كېيىن يەھۇ مەيلى نېمە ئىش قىلسۇن ،ئۇالر
ھەرگىز توسقۇنلۇق قىلمايدۇ .ھازىر ئۇ يېزرەئەلدە تۇرىدىغان ئاھابنىڭ جەمەئەتىدىكى بارلىق كىشىلەرنى
ئۆلتۈرۈپ بولدى ،قېلىپ قالغىنى ئۇنىڭ خىزمەتكارلىرى ۋە ئەگەشكۈچىلىرى ئىدى.
ھازىر يەھۇ پايتەخت سامارىيەگە ھۇجۇم قىلىشقا ئاتالنماقچى بولدى .يولدا ،ئۇ ئاھازىيانىڭ
ئەلچىلىرىنى ئۇچراتتى ،ئۇالر يەھۇدىيەنىڭ شاھزادىلىرى ئىدى .ئۇالر يېزرەئەلگە يەھۇرام بىلەن
يەزەبەلنى يوقالپ ماڭغان ئىدى .ئۇالر ئىككىسىنىڭ ئۆلگەنلىكىنى بىلمىگەن ئىدى ،بولمىسا ئۇالر
بىخەستەلىك بىلەن ئۆزىنىڭ ساالھىيىتىنى ئاشكارا قىلمىغان بوالتتى .بۇ كىشىلەرمۇ ئاھابنىڭ
ئەۋالدلىرى ،ئۇالر ئاھابنىڭ جەمەئەتى بىلەن ئىنتايىن دوستانە ئىدى .پەرۋەردىگار ئاھابنىڭ
ئەۋالدلىرىدىن بىرىمۇ قالمىسۇن ،دەپ ئېيتقان ،بۇ سۆزلەر بۇ ئادەملەرنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .ئۇالرمۇ
ئۆلتۈرۈلدى.
يەھۇ داۋاملىق ئالغا قاراپ ئىلگىرىلىدى ،ئۇ يەھۇنادابنى ئۇچراتتى ،يەھۇناداب ئىخالسمەن بىر ئادەم
ئىدى .خۇدا ئۇالرنى بۇ يەردە ئۇچراشتۇرغان ئىدى .يەھۇناداب پەرۋەردىگاردىن ئەيمىنىدىغان ھايات
كەچۈرگەن ئىدى ،شۇڭا ئۇ خەلقنىڭ ياخشى كۈرىشىگە ئېرىشكەن .ئەگەر يەھۇ يەھۇناداب بىلەن دوست
بواللىسا ،ئۇنداقتا ئۇ يەھۇنىڭ خەلقنىڭ كۆڭلىنى ئۆزىگە مايىل قىلىشىغا ياردەم بېرەلەيدۇ .ئەمما
يەھۇناداب يەھۇنىڭ مەيدانىدا تۇراالرمۇ؟
يەھۇ ئۇنىڭدىن:
 مېنىڭ كۆڭلۈم ساڭا سادىق بولغاندەك ،سېنىڭ كۆڭلۈڭمۇ ماڭا سادىقمۇ؟  -دەپ سورىدى.يەھۇناداب سەمىمىيلىك بىلەن:
 شۇنداق  -دەپ جاۋاب بەردى.يەھۇ ئۇنىڭغا - :قولۇڭنى ماڭا بەرگىن - ،دېدى .يەھۇناداب قولىنى ئۇنىڭغا ئۇزارتتى ،يەھۇ ئۇنى
ئۆزى بىلەن بىللە جەڭ ھارۋىسىغا ئولتۇرغۇزدى.
يەھۇ ئۇنىڭغا:

607

مۇقەددەس كىتابتىن ھېكايە
 مەن بىلەن بىللە بارغىن ،ئۇنداق بولغاندا ،سەن مېنىڭ پەرۋەردىگارغا قانداق قىزغىنلىقىمنىبىلىسەن  -دېدى.
ۋاھ ،يەھۇ ئۆزى ۋە ئۆزىنىڭ ۋەزىپىسىدىن قانچىلىك مەغرۇرالنغان-ھە! ئىخالسمەن يەھۇناداب
ئۇنىڭ يېنىدا ئولتۇرغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇ خۇدانىڭ بىزنىڭ نېمە قىلغانلىقىمىزنى كۆرۈپال قالماستىن ،يەنە
بىزنىڭ قانداق قىلغانلىقىمىزنى كۆرىدىغانلىقىنى ئويالپ باققانمىدۇ؟
ئۇ خۇدا ياخشى كۆرىدىغان ئۇسۇل بىلەن ئەمەس بەلكى ئالدىراشلىق بىلەن ئۆزىنىڭ ئۇسۇلى
ئارقىلىق ،بۇ ۋەزىپىنى تاماملىغانلىقى توغرىسىدا ،قەلبىدە بىرەر ئاۋاز ئۇنى ئاگاھالندۇردىمۇ؟
پەرۋەردىگارنىڭ ئىلياس ئارقىلىق ئېيتقان سۆزى ئەمەلگە ئاشتى .ئاھابنىڭ پۈتۈن جەمەئەتى ھاالك
بولدى ،يەھۇنىڭ پادىشاھ بولۇشىغا ھېچنېمە توسالغۇ بولمىدى .ئۇ ئەمدى نېمە قىلىشى كېرەك؟ ئۇ
دۆلەتنى قانداق ئىدارە قىلىشى كېرەك؟ ئۇ ئاھاب ۋە ئۇنىڭ ئوغۇللىرىغا ئوخشاش بائالغا خىزمەت
قىالمدىغاندۇ؟ ياكى ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسى پەرۋەردىگارنىڭ ئىرادىسىگە بويسۇنامدىغاندۇ؟
ياق ،يەھۇ بائالغا خىزمەت قىلىشنى ياخشى كۆرمەيدۇ .ئۇ خەلققە بۇ نۇقتىنى ئىنتايىن ئېنىق
چۈشەندۈرۈپ قويدى .ئەمما ،ئۇ ئۆزىنىڭ قارىشىنى ئۇچۇق بايان قىلماي ،قۇۋلۇق بىلەن بۇ ئىشنى بىر
تەرەپ قىلدى .ئۇ بائالغا خىزمەت قىلىدىغان روھانىيالرنى ئۆلتۈرمەكچى بولدى .بۇ ياخشى ئىش ،ئەمما
ئۇ يەنە بىر قېتىم ،بۇ ئىشنى ئۆزىنىڭ ئۇسۇلى بويىچە بىر تەرەپ قىلدى .ئۇ ئۆزىنى بائالغا خىزمەت
قىلىمەن دەپ ساختا كۆرسىتىپ ،بائالنىڭ بارلىق روھانىيلىرىنى چاقىرىپ كەلمەكچى بولدى .ئەگەر
ئۇالرنىڭ ھەممىسى كەلسە ،يەھۇ ئۇالرنى ئۆلتۈرمەكچى بولدى.
ئۇ بائالنىڭ بارلىق روھانىيلىرى ۋە پەيغەمبەرلىرىنى ،بائالنىڭ بۇتخانىسىغا چاقىرتتى.
 بىرى كەم بولسا بولمايدۇ -ئۇ شۇنداق دېدى  -چۈنكى ،مەن بائالغا چوڭ قۇربانلىق سۇنىمەن.كەلمىگەنلەرنىڭ بىرىمۇ ھايات قالمايدۇ.
بائالنىڭ روھانىيلىرىنىڭ بىرىمۇ كەلمەسلىككە پېتىنالمىدى ،بۇتخانا ئادەم بىلەن لىق تولدى .يەھۇ
ئالدى بىلەن تەپسىلىي بىر قېتىم كۆزىتىپ چىقىپ ،ئۇالرنىڭ ھەممىسىنىڭ بائالغا خىزمەت
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قىلىدىغانلىقىغا ئىشەنچ قىلغاندىن كېيىن ،لەشكەرلەرگە بۇيرۇق قىلدى« :ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى
ئۆلتۈرۈۋېتىڭالر ،بىرىمۇ قېچىپ كەتمىسۇن».
لەشكەرلەر ئۇنىڭ بۇيرۇقىغا ئەمەل قىلىپ ،بائالنىڭ روھانىيلىرىنىڭ ھەممىسىنى ئۆلتۈرۈۋەتتى.
ئۇنىڭدىن كېيىن ،يەھۇنىڭ لەشكەرلىرى بۇتخانىنىڭ ئۆيلىرىنى بۇزۇپ كۆيدۈرۈشكە باشلىدى .ئۇالر
بائالنىڭ ھەيكىلىنى ۋە قۇربانلىق سۇپىسىنى بۇزۇپ كۆيدۈرۈۋەتتى ،ئەڭ ئاخىرىدا پۈتكۈل بۇتخانىنى
بۇزۇپ ،ئۇنى بىر دۆۋە توپىغا ئايالندۇرۇۋەتتى.
ھەممە ئىش تامامالندى ،يەھۇ پەرۋەردىگارنىڭ تاپشۇرغان ۋەزىپىسىنى ئورۇنداپ بولدى ،شۇڭالشقا،
ئۇ ماختاشقا ئېرىشتى .پەرۋەردىگار ئۇنىڭغا مۇنداق دېدى« :سەن مېنىڭ نەزىرىمدە دۇرۇس بولغاننى
قىلدىڭ ،ھەمدە ئاھابنىڭ جەمەئەتىگە مېنىڭ كۆڭلۈمدىكىنى قىلدىڭ ،سېنىڭ ئەۋالدلىرىڭ تۆتىنچى
ئەۋالدقىچە ،سېنىڭ تەختىڭگە ۋارىسلىق قىلىپ ،ئىسرائىلالرنىڭ پادىشاھلىق تەختىدە ئولتۇرىدۇ.
يەھۇنىڭ ئەۋالدلىرى تۆت قېتىم پادىشاھ بولىدۇ».
پەرۋەردىگار يەھۇنىڭ نەتىجىلىرىنى كۆردى ،ئەمما ئۇ يەنە تېخىمۇ كۆپ ئىشالرنىمۇ كۆردى .ئۇ
يەھۇنىڭ ئۆزى تاپشۇرغان ۋەزىپىنى ئادا قىلىش جەريانىدا ،ئۆزىنىڭ يولىدىن قانداق ئازغانلىقىنىمۇ
كۆردى .گەرچە يەھۇ پەرۋەردىگار تاپشۇرغان ئىشنى تاماملىغان بولسىمۇ ،ئەمما ئۇ شۇ ئىشنى قانداق بىر
تەرەپ قىلىش توغرۇلۇق پەرۋەردىگاردىن ئەزەلدىن سوراپ باقمىدى .چۈنكى ،ئۇ پەرۋەردىگارنى ھەممە
نەرسىدىن ئارتۇق سۆيمەيتتى ،ئۇ پۈتۈن قەلبى بىلەن خۇداغا تەۋە بولمىدى ،ئۇ خۇدانىڭ
شان-شەرىپىنى ئىزدىمەي ،ئۆزىنىڭ شان-شەرىپىنى ئىزدىدى .بۇالرنى ئۇنىڭ پادىشاھ بولۇش
جەريانىدىن كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ.
ئۇ بائالغا قاتتىق قارشى تۇرغان بولسىمۇ ،ئەمما پەرۋەردىگارغا خىزمەت قىلمىدى ،ئۇ يەروبوئام
ياساتقان ئالتۇن موزايغا خىزمەت قىلدى .ئۇ خۇددى يەروبوئامغا ئوخشاش ،خەلقنىڭ يېرۇسالېمدىكى
مۇقەددەس ئىبادەتخانىغا بېرىپ ،يەھۇدىيە پادىشاھىغا مايىل بولۇپ قېلىشىدىن قورقتى .پەرۋەردىگار
ئىلگىرى ئۆز خەلقىنىڭ ئۇ نىڭغا دۇئا قىلىشىدىن خۇرسەن بولىدىغانلىقىنى ئېيتقان ئىدى.
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يەھۇ پەرۋەردىگار تەرىپىدىن مايلىنىپ پادىشاھ قىلىنغان بولسىمۇ ،ئەمما ئۇ پەرۋەردىگارغا
تايانمىدى .ياق ،يەھۇ پەرۋەردىگارنى ھۆرمەتلەيدىغان پادىشاھ ئەمەس .ئۇ خۇداغا ئىبادەت قىلىشقا
كۆڭۈل بۆلمىدى .ياق ،يەھۇ رەب ئەيسانىڭ سىموۋۇلى ئەمەس.
يەھۇنىڭ خەلقنىڭ بەخت-سائادىتى بولۇشى مۇمكىن ئەمەس ،ئۇ خەلققە بەختسىزلىك ئېلىپ
كەلدى .ئۇنىڭ گۇناھى سەۋەبىدىن ،پەرۋەردىگار سۇرىيە پادىشاھى ھازائەلنىڭ ئۇنى مەغلۇپ قىلىشىغا
رۇخسەت قىلدى ،ھەمدە ھازائەل ئۇنىڭ زېمىنىنىڭ كۆپ قىسمىنى ئىگىلىۋالدى .ئۇنىڭ جاسارىتى ۋە جاپا
بىلەن قىلغان خىزمەتلىرىنىڭ ھەممىسى يوق بولدى ،چۈنكى ،ئۇ ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسى بولغان
پەرۋەردىگارنىڭ ياخشى كۈرىشىدىن مەھرۇم قالدى.

ئاتالىيا بىلەن يەھوشېبا
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ئىككى قەبىلىدىن تەركىب تاپقان يەھۇدىيە پادىشاھلىقىنىڭ پادىشاھى يوق بولدى.
ئاھازىيا يەھۇ تەرىپىدىن ئۆلتۈرۈلدى .ئۇنىڭ بالىلىرى تېخى كىچىك بولغانلىقتىن ،بىرىمۇ ئۇنىڭ
پادىشاھلىق تەختىگە ۋارىسلىق قىاللمايتتى.
ئەمما ،پادىشاھ بولمىغىنى بىلەن ئۇنىڭ ئانىسى ئاتالىيا بار ئىدى .ئاتالىيا بولسا خۇدانى
تونۇمايدىغان ئاھاب بىلەن يەزەبەلنىڭ قىزى ئىدى ،ئۇمۇ ئاتا-ئانىسىغا ئوخشاش ئىنتايىن رەزىل ئىدى.
ئۇ ئاھازىيانىڭ ئاتىسى يەھۇرامغا ياتلىق بولۇپ ،خانىش بولدى ،ئۇنىڭ يەھۇدىيەدا قىلغان ئىشلىرى
بىلەن يەزەبەلنىڭ ئون قەبىلىنىڭ پاد ىشاھلىقىدا قىلغان ئىشلىرى ئوخشاش ئىدى .ئۇنىڭ ئېلىپ
كەلگىنى بۇتالرغا چوقۇنۇش بولدى .يەھۇرام ئۆلگەندىن كېيىن ،ئۇ پادىشاھنىڭ ئانىسى بولۇپ قالدى.
ئۇ دائىم ئوغلى ئاھازىياغا يوشۇرۇن پىالنالرنى كۆرسىتىپ بېرەتتى .ئاھازىيانىڭ پەرۋەردىگارنى
ھۆرمەتلىمەسلىكى ئەجەبلىنەرلىك ئەمەس ،چۈنكى ،ئۇ ئانىسى بىلەن بىرلىكتە بۇتالرغا ئىبادەت قىالتتى.
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ئۇ ھەتتا ئىسرائىل دۆلىتىدىكى مۇھىم كىشىلەر ۋە قابىلىيەتلىك كىشىلەرگە ،پەرۋەردىگاردىن
يىراقلىشىپ بائالغا ئىبادەت قىلىش توغرۇلۇق تەلىم بېرەتتى.
ھازىر ئاھازىيا ئۆلدى .ئۇنىڭ جەسىتى يېرۇسالېمغا قايتۇرۇپ كېلىنىپ ،دەپنە قىلىندى .ئەمما،
ئاتالىيا بۇ ئىشالرنىڭ ئاھاب ۋە يەزەبەلنىڭ رەزىل گۇناھلىرى ئۈچۈن ،خۇدا تەرىپىدىن بېرىلگەن جازا
ئىكەنلىكىنى چۈشەنمەيدۇ .ئۇمۇ ئوخشاشال ئاشۇ گۇناھالرنى سادىر قىلدى ،ئەمما ئۇ خۇدانىڭ ئۆزىنى
جازالىشىدىن ئەنسىرىمىدى ھەم

ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسىغىمۇ ئىشەنمىدى .بائالال ئۇنىڭ خۇداسى.

ئەمما ،ئۇ شۇنى ئېنىق بىلىدۇكى ،ھازىر ئاھازىيا ئۆلدى ،ئۇ ئەمدى ھوقۇقنى قولىغا ئالسا بولىدۇ.
ئۇ كۆپ توسالغۇالرغا ئۇچرىمىدى ،چۈنكى يەھۇ ئاللىقاچان ئاھازىيانىڭ ئەۋالدلىرى ئىچىدىكى بىر
نەچچە شاھزادىنى ئۆلتۈرۈۋەتكەن .ئوردىدىكى بىر نەچچە كىچىك شاھزادىنىڭ تېخى يېشى كىچىك،
پادىشاھلىق تەختكە ۋارىسلىق قىاللمايدۇ .ئەمما ،بۇ شاھزادىلەر ئاستا-ئاستا چوڭ بولىدۇ ،ئۇالرنىڭ
ئىچىدىكى بىرى كەلگۈسىدە چوقۇم پادىشاھ بولۇشى كېرەك .خەلق چوقۇم داۋۇتنىڭ ئەۋالدلىرى
پادىشاھلىق تەختتە ئولتۇرۇشى كېرەك ،دەپ ئوياليدۇ .ئۇ ۋاقىتالر كەلگەندە ،ئاتالىيانىڭ ھوقۇقى
تارتىۋېلىنىدۇ ،ئۇنداق بولغاندا ،ئۇ يەنە بىر قېتىم ئىككىنچى ئورۇنغا چۈشۈپ قالىدۇ .ئاتالىيا ئۇنداق
بولۇشىنى خالىمايدۇ .ئۇ بىرىنچى ئورۇندا ئولتۇرۇشى كېرەك.
ئۇنىڭدىن باشقا ،ئۇ داۋۇتنىڭ جەمەئەتىگە ئۆچمەنلىك قىلىدۇ ،چۈنكى ئۇ پەرۋەردىگارغا
ئۆچمەنلىك قىلىدۇ .مۇبادا ئۇ قارار قىلىدىغان ئىش بولسا ،ئىسرائىلالرغا مۇناسىۋەتلىك بولغان ئەھدە
چوقۇم ئەمەلگە ئاشمايدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ كۆڭلىدە بىر رەزىل ئوي ئويلىدى :ئەگەر بارلىق
شاھزادىلەرنىڭ ھەممىسى ئۆلۈپ كەتسە ،ۋارىسلىق قىلغۇچى يوق بولىدۇ ،ئۇنداق بولغاندا ئۇ بىر ئۆمۈر
ھوقۇق تۇتىدۇ.
شاھزادىلەر بولسا ئۇنىڭ نەۋرىلىرى .ئەجەبا ،ئۇ ئۆزىنىڭ نەۋرىلىرىنى ياخشى كۆرمەسمۇ؟ ئەمما ،بۇ
ئىش ئۇنىڭ بىرىنچى ئورۇندا ئولتۇرۇش-ئولتۇرالماسلىقىغا باغالنغاندا ،ئۇ ھېچنېمىنى ئويلىمىدى ،ھەتتا
ئۆزىنىڭ نەۋرىلىرىنى قۇربان قىلىشتىنمۇ يانمىدى.
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ھەتتا يەزەبەلمۇ ئۇنىڭغا ئوخشاش رەزىل ئەمەس ئىدى .يەزەبەل ھەقىقەتەن پەرۋەردىگارنىڭ
نەزىرىدە رەزىل بولغان نۇرغۇن ئىشالرنى قىلدى ،ئەمما ،ئۇ ئەزەلدىن ئۆزىنىڭ ئائىلىسىدىكى كىشىلەرگە
زىيانكەشلىك قىلمىغان.
ئاتالىيا شۇنداق قىلىشقا جۈرئەت قىلدى .ئۇ چوقۇم داۋۇتنىڭ جەمەئەتىدىكى بىرىنىمۇ قالدۇرماي
ئۈزۈل-كېسىل ۋەيران قىلىۋەتكەندە ،ئاندىن پادىشاھ بوالاليدۇ .ئاندىن كېيىن ،ئۇ ياستۇقنى قىرالپ
قويۇپ ،غەم-ئەندىشىسىز يەھۇدىيەگە ھۆكۈمرانلىق قىالاليدۇ ،باشقىالرنىڭ ھوقۇقىنى تارتىۋېلىشىدىنمۇ
ئەنسىرەشنىڭ ھاجىتى يوق.
ئۇنداقتا ،خۇدانىڭ داۋۇتنىڭ جەمەئەتى مەڭگۈلۈك پادىشاھلىق تەختىدە ئولتۇرىدۇ ،دېگەن ۋەدىسى
قانداق ئەمەلگە ئاشىدۇ؟ شەيتان غەلىبىگە ئېرىشەمدۇ؟
چۈنكى ،شەيتان ئاتالىيانى مۇشۇنداق قورقۇنچلۇق ئىشنى قىلىشقا رىغبەتلەندۈرۈۋاتىدۇ .شەيتان
داۋۇتنىڭ جەمەئەتىنى ۋەيران قىلماقچى بولۇۋاتىدۇ ،ئۇنداق بولۇپ قالسا ،خۇدانىڭ ۋەدىسى ئەمەلگە
ئاشمايدۇ ،قۇتقۇزغۇچىمۇ دۇنياغا كەلمەيدۇ .شەيتان ئىنسانالرنىڭ قۇتقۇزۇلۇشىنى خالىمايدۇ .شۇڭالشقا،
ئۇ مىسىر پادىشاھىنى ئىسرائىلالرنى يوقىتىشقا رىغبەتلەندۈرگەن؛ ئوخشاشال ،ئۇ ئاتالىيانى رەزىل ئىش
قىلىشقا قۇترىتىۋاتىدۇ.
شەيتان غەلىبە قىالالمدۇ؟
شەيتاننىڭ فىرئەۋىننى قۇترىتىپ تۈزگەن سۇيىقەستى ،مەغلۇپ بولدى ،خۇدا ئۆز خەلقىنى
مىسىردىن ئېلىپ چىقىپ ،قانان زېمىنىغا باشالپ كىردى.
شەيتان بۇ قېتىم ئاتالىيادىن پايدىلىنىپ غەلىبىگە ئېرىشەرمۇ؟
ياق! گەرچە ئەھۋال كۆرۈنۈشكە ئادەمنى ئۈمىدسىزالندۈرسىمۇ ،ئەمما پەرۋەردىگار ئاۋۋالقىدەكال
شەيتاننىڭ ئۈستىدىن غەلىبە قىلىدۇ .ئۇنىڭ سۆزلىرى ۋە ۋەدىلىرى چوقۇم ئەمەلگە ئاشىدۇ.
ئاتالىيا ئۆزىنىڭ رەزىل قەستلەش پىالنى بىلەن ئالدىراش بولۇۋاتقاندا ،يەنە بىر ئايالمۇ ئۆزىنىڭ
پىالنى بىلەن ئالدىراش ئىدى.
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ئۇ بولسىمۇ ئىخالسمەن يەھوشېبا ئىدى ،ئۇ ئۆلۈپ كەتكەن ئاھازىيانىڭ سىڭلىسى بولۇپ،
شاھزادىلەرنىڭ كىچىك ئاپىسى ئىدى .ئۇ خۇدانى ھۆرمەتلەيدىغان روھانىي يەھوياداغا ياتلىق بولۇپ،
پادىشاھ ئوردىسىغا يىراق بول مىغان مۇقەددەس ئىبادەتخانىنىڭ بىر ئۆيىدە تۇراتتى .ئۇ ئاتالىيانىڭ
يوشۇرۇن قەستنى بايقاپ قالغاندىن كېيىن ،دەرھال ھەرىكەت قولالندى .ئۇ كۆپ ئىشالرنى قىاللمايدۇ،
ئەمما ئۇ ئۆزى قىالاليدىغان ئىشنى قىلدى .ئۇ بارلىق كىچىك شاھزادىلەرنى قۇتقۇزۇپ ،ئۇالرنى رەزىل
چوڭ ئا پىسىنىڭ ئالىقىنىدىن يىراق قىلىشنى خااليدۇ ،ئەمما بۇ مۇمكىن ئەمەس .ئۇ پەقەت بىر شاھزادىنىال
ئېلىپ كەتتى .ئۇ باال ناھايىتى كىچىك بولۇپ ،تېخى بىر ياشقىمۇ توشمىغان ئىدى .خۇداغا شۈكۈر،
بالىنىڭ ئىنىك ئانىسى يەھوشېباغا ياردەم قىلدى ،ئۇالر كىچىك پادىشاھنى ،پادىشاھ ئوردىسىدىكى
كىشىلەر ئىنتايىن ئاز بارىدىغان بىر ئۆيگە يوشۇرۇپ قويدى.
كىچىك شاھزادە ۋە ئۇنىڭ ئىنىك ئانىسى بىرلىكتە داۋۇتنىڭ ئۆيىگە يوشۇرۇنۇپ تۇردى ،ئەمما باشقا
شاھزادىلەر ئاتالىيانىڭ بۇيرۇقى بىلەن ئۆلتۈرۈلدى .كىشىنى ھاڭ-تاڭ قالدۇرىدىغان بۇ خەۋەر پۈتۈن
مەملى كەتكە تارقالغاندا ،ئىخالسمەن بولغان ئىسرائىلالر نەقەدەر قايغۇرغان-ھە! داۋۇتنىڭ بارلىق
ئەۋالدلىرى ئۆلتۈرۈلدى! ئەمدى پەرۋەردىگارنىڭ ۋەدىسى قانداق ئەمەلگە ئاشىدۇ؟
ئەمما پەرۋەردىگارغا ۋە ئۇنىڭ سۆزىگە تايىنىدىغان كىشىلەر ،گەرچە دائىم ئېغىر قىيىنچىلىقالرغا
ئۇچراپ تۇرسىمۇ ،يەنىال خۇدانىڭ ۋەدىسىگە قەتئىي ئىشەندى .ئۇالر داۋۇتنىڭ ئەۋالدىنىڭ ھامان بىر
كۈنى پادىشاھ بولىدىغانلىقىغا قەتئىي ئىشەندى ،داۋۇتنىڭ ئۇ ئۇلۇغ ئەۋالدى چوقۇم يېتىپ كېلىدۇ!
يەھوشېبا ئۆزىنىڭ ئىنتايىن ئېھتىيات قىلىشى كېرەكلىكىنى بىلىدۇ ،چۈنكى بارلىق ئىشالر بۇ بالىنى
ئۈستىگە يۈكلەنگەن ئىدى .ئالدىن بېرىلگەن بېشارەتلەرنىڭ ئەمەلگە ئېشىشى ئۈچۈن ،خۇدا ئۇنىڭ
قۇتقۇزۇلۇشىغا رۇخسەت قىلدى.
قۇتقۇزغۇچى دۇنياغا كەلگەن چاغدا ،پۈتۈن دۇنيانىڭ قۇتقۇزۇلۇش ئۈمىدى بەيتلەھەمدىكى بۇ
كىچىككىنە بوۋاققا باغالنغان ئىدى .شۇڭالشقا ،شەيتان ئۇنى ئۆلتۈرمەكچى بولدى .ئۇ ھېرود خاننى
كۈشكۈرتۈپ  ،بەيتلەھەمدىكى بارلىق كىچىك بالىالرنى ئۆلتۈرگۈزدى.
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ئەمما ،خۇدا كىچىك ئەيسانى قۇتقۇزۇپ ،ئۇنى مىسىرغا تىنچ-ئامان ئېلىپ كەلدى .شۇنىڭ
ئۈچۈن،خۇدا بۇ كىچىك شاھزادىنىمۇ قۇتقۇزدى ،ئۇ يەنە بۇ بالىنى قوغدايدۇ.
گەرچە يەھوشېبا بىلەن يەھويادا خۇدانىڭ بۇ كىچىك شاھزادىنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئالىدىغانلىقىنى
بىلىپ تۇرسىمۇ ،ئەمما ئۇالر يەنىال بىخەستەلىك قىلىشقا پېتىنالمىدى.
بىر ئاز ئۆتكەندىن كېيىن ،يەھوشېبا بالىنى كارىۋىتى بىلەنال ئېلىپ ،ئۇ ئۆيدىن چىقىپ كېتىپ،
مۇقەددەس ئىبادەتخانىدىكى ئۆزىنىڭ ئۆيىگە ئېلىپ كەتتى .ئاتالىيا مۇقەددەس ئىبادەتخانىغا كەلمەيدۇ،
چۈنكى بۇ يەر ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسىنىڭ قەسىرى .ئۇ پەقەتال بائالنىڭ بۇتخانىسىغا بارىدۇ .بۇ باال
يەھوشېبا بىلەن يەھويادانىڭ تەربىيەسىدە بولۇۋاتىدۇ.
بۇ بالىنىڭ باققان ئاتا-ئانىسى پەرۋەردىگارنى ھۆرمەتلەيدىغان كىشىلەر ،ئۇالر ئۇنىڭغا
پەرۋەردىگارغا خىزمەت قىلىشنى ،پەرۋەردىگارنىڭ سۆزىنى ئاڭالشنى ئۆگىتىدۇ .بۇ باال ئىبادەتخانىدا
ئالتە يىل تۇردى ،ئاز ساندىكى بىر قانچە ئىشەنچلىك كىشىلەردىن باشقا ھېچكىم ،بۇ بالىنىڭ
كەلگۈسىدىكى پادىشاھ ئىكەنلىكىنى بىلمەيتتى.
مۇشۇ ۋاقىتالردا ،ئاتالىيا پۈتۈن دۆلەتكە ھۆكۈمرانلىق قىلدى .ئۇ كۈچىنىڭ بارىچە بارلىق ئامالالرنى
قوللىنىپ ،كىشىلەرنى خۇداغا ساداقەتسىزلىك قىلىپ ،بۇتالرغا چوقۇنۇشقا يېتەكلىدى.
ئىسرائىلالر بۇ رەزىل ئايالنىڭ زورلۇق-زۇمبۇرلىقىغا باش ئەگكىلى ئالتە يىلدىن ئارتۇق ۋاقىت
بولدى .ئەجەبا ،قۇتقۇزۇش مەڭگۈ يېتىپ كەلمەسمۇ؟
ياق ،قۇتقۇزۇش يېتىپ كەلدى .روھانىي يەھويادا مۇۋاپىق ۋاقىتنى كۈتۈۋاتىدۇ .ئۇ دائىم دۇئا
قىلىپ ،پەرۋەردىگارنىڭ ئىرادىسىنى تىلىدى.
ھازىر يوئاش يەتتە ياشقا كىردى ،يەھويادا ئەمدى ساقالپ تۇرالمايمەن دەپ قارىدى .ئەمما ،ئۇ
قىلىدىغان ئىش ئىنتايىن خەتەرلىك .ئەگەر ئاتالىيا بىلىپ قالسا ،ئۇ ۋە يەھوشېبانىڭ ھاياتىنى ساقالپ
قېلىشىمۇ تەس بولىدۇ .ئەمما يەھويادا بىلەن يەھوشېبا خۇداغا تايىنىدىغان كىشىلەر ،ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ
خۇدا ئۈچۈن ئىش قىلىۋاتقانلىقىنى بىلىدۇ .شۇڭالشقا ،ئۇالر چىداملىق ۋە يۈرەكلىك بولدى.
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ئەمما بۇنىڭلىق بىلەن يەھويادا بىپەرۋالىق قىلسا بولمايدۇ.
ئۇ ھەممىنى ئەتراپلىق ئويلىنىپ بولغاندىن كېيىن ،ئاندىن جاسارەتكە تولدى .ئۇ خۇدانىڭ ئۆزى
بىلەن بىرگە ئىكەنلىكىگە ھەمدە تۈزگەن پىالنىغا چوقۇم بەخت ئاتا قىلىدىغانلىقىغا قەتئىي ئىشىنىدۇ.
ئالدى بىلەن ،ئۇ بەش نەپەر سەردارنى قېشىغا تەكلىپ قىلىپ ،ئۇالرغا داۋۇتنىڭ جەمەئەتىدىن يەنە
بىر شاھزادىنىڭ ھايات ئىكەنلىكىنى ،ھەمدە پەرۋەردىگارنىڭ ۋەدىسى بويىچە ،ئۇنىڭ چوقۇم پادىشاھ
بولىدىغانلىقىنى ئېيتتى .ئاندىن كېيىن ،ئۇ ياش شاھزادىنى ئۇالرغا كۆرسەتتى.
بۇ قەھرىمانالر خۇدانىڭ مۆجىزىسىنى كۆرگەن ۋاقتىدا ،ئۇالر كۆڭلىدە نېمە ئويلىغاندۇ؟ داۋۇتنىڭ
جەمەئەتىدىن يەنە بىر شاھزادە ھايات! داۋۇتنىڭ جەمەئەتىدىن يەنە بىر پادىشاھ ،كەلگۈسىدە
پادىشاھلىق تەختتە ئولتۇرىدۇ! پەرۋەردىگار نەقەدەر قۇدرەتلىك ،نەقەدەر ئىشەنچلىك ،ھە! ئۇالر
يەھويادا بىلەن ئەھدە تۈزۈشتى ،ھەمدە ئۇنىڭغا ياردەم بېرىدىغانلىقى ۋە ئۇنىڭغا ۋە پادىشاھقا سادىق
بولىدىغانلىقى توغرىسىدا قەسەم ئىچىشتى.
ئاندىن كېيىن ،ئۇالر پۈتۈن مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا بېرىپ ،لىۋىيلىقالر ۋە ھەر قايسى
جەمەئەتنىڭ ئاقساقاللىرى بىلەن مەخپىي كۆرۈشتى .ئۇالر ،ئۇ ئادەملەرگە داۋۇتنىڭ جەمەئەتىدىن بىر
شاھزادىنىڭ ھايات ئىكەنلىكىنى ئېيتتى ،ئۇ ئادەملەر ئۇالرنى پۈتۈن قەلبى بىلەن قوللىدى .بىر ھېيت
يېتىپ كەلدى ،يېرۇسالېم ۋە مۇقەددەس ئىبادەتخانا ئادەم بىلەن لىق تولدى ،ھېچكىم بىرەر ئىش
چىقىدۇ دەپ ئويلىمىغان ۋاقىتتا ،ئۇالر مۇقەددەس ئىبادەتخانىغا مەخپىي يىغىلدى.
يەھويادا ئۇالرغا يەنە بىر قېتىم ،خۇدانىڭ ئاھازىيانىڭ بىر ئوغلىنى قۇتقۇزۇپ قالغانلىقىنى،
پادىشاھلىق تەختىدە ئولتۇرۇشقا تېگىشلىكىنىڭ ئۇ يەھۇدىي بولمىغان ئايال ئاتالىيا بولماستىن ،بەلكى
بۇ باال ئىكەنلىكىنى ئېيتتى.
كىچىك يوئاش ئېلىپ كېرىلىپ ،كۆپچىلىكنىڭ ئالدىدا تۇردى .شۇنداق ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى
كۆردى :خۇدا ئۇنىڭ سۆزلىرىنى قوغدىدى .خۇداغا تايانغان ئادەملەر ھەرگىز نومۇستا قالمايدۇ .ئۇالر
يەھويادا ۋە پادىشاھقا سادىق بولىدىغانلىقى توغرىسىدا يەنە بىر قېتىم قەسەم بەردى.
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ئاندىن كېيىن ،ئۇالر چوقۇم يوئاشنى پادىشاھ قىلىدىغانلىقىنى قارار قىلدى .يەھويادا ئۇالرغا نېمە
قىلىش كېرەكلىكىنى تەپسىلىي ئېيتىپ بەردى .ئۇالر كەلگەن ۋاقتىدا ،باشقىالرنىڭ دىققىتىنى قوزغاپ
قويماسلىق ئۈچۈن ،قورال ئېلىپ كەلمىگەن ئىدى .مۇقەددەس ئىبادەتخانىدا ئۇالر ئىشلىتىدىغان قۇرالالر
بار ئىدى .بىر قىسىم ئادەملەر مۇقەددەس ئىبادەتخانىنىڭ كىرىش ئىشىكىنى قوغدىدى ،يەنە بىر قىسىم
ئادەملەر ياش پادىشاھنىڭ ئەتراپىدا تۇرۇپ ،ئۇنى قوغدىدى.
بۇ كۈن يېتىپ كەلدى .ھەر بىر ئادەم ئۆز ئورنىدا تۇردى .ئۇالرنىڭ ھەممىسى قۇرال ئالغان ،ھەمدە
بۇيرۇق تاپشۇرۇۋالغان ،بىرمۇ ئادەمنىڭ كىرىشىگە رۇخسەت يوق .ئۆز بېشىمچىلىق بىلەن ئادەم كىرگىلى
قويغانالر ئۆلتۈرۈلىدۇ.
شۇنىڭ بىلەن ،يۇئاشنى سىرتقا يەنى مۇقەددەس ئىبادەتخانىنىڭ ھويلىسىغا ئېلىپ چىقتى .ئۇ
ئۇچىسىغ ا پادىشاھلىق تونى كىيىپ ،بېشىغا پادىشاھلىق تاجى تاقىدى ،قولىدا بولسا تەۋرات قانۇنى بار
ئىدى .چۈنكى ،ئىسرائىلالرنىڭ پادىشاھى چوقۇم ،ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسىنىڭ تەۋرات قانۇنىنى
ھۆرمەتكە ئىگە قىلىشقا كاپالەتلىك قىلىش الزىم.
ئاندىن كېيىن ،روھانىيالر ئۇنىڭغا يېقىن كېلىپ ،ئۇنى ماي بىلەن مەسىھ قىلدى .ھازىر ،ئۇ
پەرۋەردىگارغا تاپشۇرۇلۇپ ،خۇدانىڭ خىزمەتكارى بولدى .بارلىق كىشىلەر جىمجىت ھالدا قاراپ
تۇرۇشتى ،ئۇالر داۋۇتنىڭ جەمەئەتىدىكى شاھزادىنىڭ ،پەرۋەردىگارنىڭ روھانىيلىرى تەرىپىدىن قانداق
مايلىنىپ پادىشاھ بولغانلىقىنى كۆردى .ئەڭ ئاخىرىدا ،خەلق« :پادىشاھ ياشىسۇن!» -دەپ
ۋارقىراشتى ،كاناي چېلىنىپ ،يېڭى پادىشاھنىڭ مايالنغانلىقىنى تەبرىكلەشتى .چاۋاك ئاۋازى بۇلۇتالرنى
يېرىپ ئۆتتى.
مۇقەددەس ئىبادەتخانىنىڭ سىرتىدىكى كىشىلەر ۋاراڭ-چۇرۇڭ ئاۋازالرنى ئاڭالپ ،كېلىپ
كۆرگىنىدە ،ئۇالر ھەيران قېلىشتى ،ئۇالر ياش پادىشاھنى كۆردى .مۇزىكا ۋە ۋارقىراشقان ئاۋازالر تېخىمۇ
ياڭراشقا باشلىدى« :پادىشاھ ياشىسۇن!» دەپ توۋلىغان ئاۋازالر يىراق-يىراقالرغا تارقالدى.
ھازىرغا قەدەر ،پادىشاھ ئوردىسىدىكى ئاتالىيا ،مۇقەددەس ئىبادەتخانىدا نېمە ئىشالرنىڭ يۈز
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بەر گەنلىكىنى ھېس قىلىپ يېتەلمىدى ،ئەمما ئۇمۇ ۋارقىراشقان ئاۋازالرنى ئاڭلىدى .مۇقەددەس
ئىبادەتخانىدىكى قانداق شاۋقۇن-سۈرەن ،ھە! نېمە ئىش يۈز بەرگەندۇ؟ ئۇالر نېمىگە توۋلىشىۋاتىدۇ؟
ئۇ خاتا ئاڭالپ قالمىغاندۇ؟ ئۇالر « :پادىشاھ ياشىسۇن! » -دەپ ۋارقىرىشىۋاتىدۇ ،ئەمما بۇ مۇمكىن
ئەمەس ،يەھۇدىيەدە پادىشاھ يوق.
ئۇ ئاللىقاچان ئادەم ئەۋەتىپ ،داۋۇتنىڭ جەمەئەتىدىكى بارلىق شاھزادىلەرنى ئۆلتۈرۈۋەتكەن،
قانداقسىگە يەنە پادىشاھ بولسۇن؟
ئۇ قورقىدىغان ئىش ئەمەلىيەتكە ئايالنغان بولسا ،ئۇنىڭ يۈرىكى تىترەپ كەتتى .ئەگەر بۇ راست
بولسا ،ئۇنىڭ ئۆلگىنى شۇ! ئۇ چوقۇم ئېنىق ئايدىڭالشتۇرۇشى كېرەك .ئۇ دەرھال ئوردىدىن ئايرىلىپ،
مۇقەددەس ئىبادەتخانىنىڭ ھويلىسىغا كەلدى .كۆز ئالدىدىكى ئەھۋالالرنى كۆرۈپ ،ئۇنىڭ قانلىرى
قېتىپ قالدى!
تۈۋرۈكنىڭ يېنىدا ،يەنى ئىلگىرىكى پادىشاھ دائىم تۇرىدىغان ئورۇندا ،بىر ياش پادىشاھ تۇراتتى.
ئۇ ئۇچىسىغا پادىشاھلىق تونى كىيگەن ،بېشىغا تاج تاقىغان بولۇپ ،قولىدا تەۋرات قانۇنى تۇراتتى.
لەشكەرلەر قوللىرىدا قۇرال تۇتۇپ ،ئۇنىڭ ئەتراپىدا تۇراتتى ،خەلق« :پادىشاھ ياشىسۇن!»  -دەپ
توۋلىشىۋاتاتتى.
ئاتالىيا دەرھالال نېمە ئىش يۈز بەرگەنلىكىنى چۈشەندى .داۋۇتنىڭ جەمەئەتىدىكى بىر شاھزادە
تېخى ھايات ئىكەن ،ئۇالر ھەممىسىنى ئۆلتۈرۈۋەتمىگەن ئىكەن .داۋۇتنىڭ جەمەئەتىدىكى بىر شاھزادە
يەنىال پادىشاھلىق تەختىدە ئولتۇرۇپتۇ .ئاتالىيانىڭ ھاكىمىيەت دەۋرى ئاخىرالشتى .ئۇ كېيىملىرىنى
يىرتىپ« :ئاسىيلىق! ئاسىيلىق! »  -دەپ ۋارقىرىدى .ئۇ ئۆزىنىڭ چوقۇم ئۆلىدىغانلىقىنى بىلدى .ئۇ
قېچىپ ،پادىشاھ ئوردىسىغا يوشۇرۇنۇۋالماقچى بولدى .ئەلۋەتتە ،ئوردىدا چوقۇم ئۇنى قوغدايدىغان
ئادەملەر بار.
ئەمما يەھويادا سەردارالرغا بۇيرۇق چۈشۈردى :چوقۇم ئۇنى ئۆلتۈرۈش كېرەك ،ئەمما،
پەرۋەرد ىگارنىڭ مۇقەددەس ئىبادەتخانىسىدا ،ئۇنى ئۆلتۈرۈشكە بولمايدۇ .پەرۋەردىگارنىڭ مۇقەددەس
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ئىبادەتخانىسىغا ،بۇ يەھۇدىي بولمىغان رەزىل ئايالنىڭ قېنى تۆكۈلسە بولمايدۇ .سەردارالر ئاتالىيانى
مۇقەددەس ئىبادەتخانىدىن ئايرىلىپ ،ئوردىغا قايتىشى ئۈچۈن ،ئۇنى قويۇپ بەردى .ئۇ پادىشاھ
ئوردىسىدا ئۆلتۈرۈلدى ،ئۇنىڭ ھاكىمىيەت دەۋرى ئاخىرالشتى .ئۇنىڭ پەرۋەردىگارنىڭ خەلقىگە
يۈرگۈزگەن بارلىق رەزىللىكلىرى ،چوقۇم خۇدانىڭ مەڭگۈلۈك جازاسىغا مەھكۇم بولىدۇ.
يۇئاش تەختكە چىققاندا ،پەقەت يەتتە ياشتا ئىدى .خۇداغا شۈكۈر ،ئۇنىڭ ئىخالسمەن كىچىك
ئاتىسى يەھويادا ،ئۇنىڭغا ناھايىتى ئۇزۇن ۋاقىت مەسلىھەتچى بولدى .يەھويادا ھايات ۋاقتىدا ،ھەممە
ئىش ئىنتايىن ياخشى بولدى .بائالغا ئىبادەت قىلىشنى پۈتۈن كۈچ بىلەن بىكار قىلدى؛ خەلق
تەسىرلىنىپ ،ھەقىقىي خۇدا پەرۋەردىگارغا ئىبادەت قىلدى .يۇئاش بۇ ئىشالرنى قىلىشقا ياردەم بەردى.
يۇقىرىقى ئىشالردىن قارىغاندا ،ئۇنى پەرۋەردىگارنى ھۆرمەتلەيدىغان بىر باال دېيىشكە بولىدۇ.
خۇداغا ئىبادەت قىلىدىغان كىشىلەر ،ئىخالسمەن بىر پادىشاھىنىڭ بولغانلىقىدىن كۆڭلىدە ئىنتايىن
خۇشال بولۇشتى.
ئەمما يەھويادا ئۆلدى ،يۇئاش مۇستەقىل ھاكىمىيە ت يۈرگۈزدى ،بۇ ۋاقىتتا كىشىلەر ئۇنىڭ ئاجىز بىر
ئادەم ئىكەنلىكىنى بايقىدى ،ئۇنىڭ قىلغان بارلىق ئىخالسمەن ھەرىكەتلىرىنىڭ ھەممىسى ھەقىقىي
ئەمەس ئىدى .چۈنكى ،ئۇنىڭ كىچىك ئاتىسى ئىخالسمەن بولغانلىقتىن ،ئۇ ئىخالسمەندەك كۆرۈنەتتى،
ئەمما ،ئۇنىڭ قەلبى پەرۋەردىگارغا تەۋە ئەمەس ئىدى .خەلق ئىچىدىكى ئەڭ مۇھىم ئادەمدىن بىرى
ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىپ ،تىزلىنىپ تۇرۇپ ،ئۇنىڭغا كىچىك ئاتىسى يەھويادانىڭ بەك قاتمال ،بەك تەرسا
ئىكەنلىكىنى ،بۇتالرغا چوقۇنىشىنىڭ زىيىنى يوقلىقىنى ئېيتقاندا ،يۇئاش بۇتالرغا چوقۇنۇشنى قايتا
يولغا قويدى .ئۇ ئىخالسمەن كىچىك ئاتىسىنىڭ ئۆزىگە بەرگەن بارلىق تەلىملىرىنى ئۇنتۇپ قالدى،
ئۇزۇن ئۆتمەي ،پادىشاھ ۋە خەلق يەنە بۇتالرغا چوقۇنۇشقا باشلىدى .شۇنداق ،ئەگەر قەلب
پەرۋەردىگارغا ھەقىقىي قايتمىسا ،پەرۋەردىگارنى ھۆرمەتلەيدىغان تەلىم-تەربىيەلەرنى قوبۇل
قىلغاننىڭمۇ ھېچقانداق پايدىسى يوق .ئەمما ،ئاشۇ پەرۋەردىگارنى ھۆرمەتلەيدىغان كىشىلەر بېقىپ چوڭ
قىلغان ،لېكىن يەنىال پەرۋەردىگاردىن يىراقالشقان كىشىلەر ،كەلگۈسىدە ھەسسىلەپ جازاغا ئۇچرايدۇ.
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پەرۋەردىگارنىڭ يۇئاشقا غەزەپلىنىشى ئەجەبلىنەرلىك ئەمەس .ئەجەبا ،پادىشاھ ئۆلۈمدىن قۇتقۇزۇپ
چىقىلغان ئەمەسمۇ؟ جازانىڭ يېتىپ كېلىشىمۇ ئەجەبلىنەرلىك ئەمەس.
ئەمما ،ئالدى بىلەن پەرۋەردىگار پەيغەمبەرلەر ئارقىلىق ئۇنى ئاگاھالندۇردى .ئۇالر پادىشاھ ۋە
خەلقنى توۋا قىلىشقا مۇراجىئەت قىلدى ،ئەمما ئۇالر ئاڭلىمىدى .ئۇالر پەيغەمبەرلەرنىڭ سۆزلىرىنى
مەسخى رە قىلىپ ،داۋاملىق ئۆزىنىڭ گۇناھ يولىدا ماڭدى.
پەرۋەردىگار يەنە بىر پەيغەمبەرنى سۆز قىلىشقا ئەۋەتتى ،ئۇ بولسىمۇ يەھويادانىڭ ئوغلى زەكەرىيا
ئىدى .ئاھ ،يۇئاش ئۇنىڭ سۆزىنى چوقۇم ئاڭلىشى كېرەك ئەمەسمىدى ،ھە! پەيغەمبەر خەلققە« :سىلەر
نېمە ئۈچۈن پەرۋەردىگارنىڭ ئ ەمرىگە خىالپلىق قىلىسىلەر؟ سىلەرنىڭ يوللىرىڭالر مەڭگۈ راۋاج تاپمايدۇ.
چۈنكى ،سىلەر پەرۋەردىگاردىن ۋاز كەچتىڭالر ،شۇڭالشقا پەرۋەردىگارمۇ سىلەردىن ۋاز كېچىدۇ- »،
دېدى.
ئەمما ،ئۇنىڭ سۆزلىرىنىڭمۇ پايدىسى بولمىدى .ياق ،ئەكسىچە قارمۇ-قارشى بولدى .بۇ سۆزلەر
يۇئاش نىڭ ئىنتايىن غەزىپىنى قوزغىدى ،ئۇ پەيغەمبەرنى ئۆلتۈرۈش توغرۇلۇق بۇيرۇق چۈشۈردى .شۇنداق
قىلىپ ،ئىلگىرى يۇئاشقا ياردەم بەرگەن يەھويادانىڭ ئوغلى زەكەرىيا ،يۇئاش تەرىپىدىن بۇيرۇق
چۈشۈرۈلۈپ ئۆلتۈرۈلدى .نېمىدېگەن يىرگىنچلىك ۋاپاغا جاپا قىلىش -ھە!
زەكەرىيانىڭ ئۆلۈش ئالدىدىكى ئەڭ ئاخىرقى بىر ئېغىز سۆزى بولسا« :پەرۋەردىگار ھەق-ناھەقنى
ئۆزى ئايرىسۇن! » ئۇ ،بۇ ئىشنى پەرۋەردىگارنىڭ قولىغا تاپشۇردى .پەرۋەردىگار ئۆز نامىنىڭ
شان-شەرەپكە ئېرىشىشى ئۈچۈن ،چوقۇم ئادىل ھۆكۈم يۈرگۈزىدۇ .پەرۋەردىگار ،بۇ ساداقەتسىز
كىشىلەرنى ۋە ئىشالرنى چوقۇم جازااليدۇ.
شۇنداق ،پەرۋەردىگار كۆردى ،ھەمدە جازا يۈرگۈزدى .سۈرىيەلىكلەر يەھۇدىيەگە ھۇجۇم قىلدى،
گەرچە ئۇالرنىڭ پەقەت كىچىككىنە بىر قوشۇنى بولسىمۇ ،ئەمما ئۇالر چوڭ غەلىبىگە ئېرىشتى .چۈنكى،
پەرۋەردىگار يەھۇدىيە ۋە يەھۇدىيە پادىشاھى بىلەن دۈشمەن بولدى.
يەھۇدىيە قوشۇنىنىڭ سەردارلىرىنىڭ ھەممىسى ئۆلتۈرۈلدى ،يۇئاش ئېغىر يارىالندى .ئۇ كارىۋاتتا
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ئاغرىق ئازابىغا بەرداشلىق بېرەلمەي ياتقاندا ،بىر ئەمەلدارى تەرىپىدىن ئۆلتۈرۈلدى.
خۇدا مۆجىزە ئارقىلىق ،داۋۇتنىڭ بۇ ئەۋالدىنى قۇتقۇزۇپ قالغان ئىدى .كېيىن ،ئۇنىڭ ئاقىۋىتى
بەكمۇ قورقۇنچلۇق بولدى .چۈنكى ،ئۇ خۇدادىن ۋە خۇداغا خىزمەت قىلىشتىن يىراقالشقان ئىدى.
چۈنكى ،ئۇ خۇدانىڭ ئەمىرلىرىگە بويسۇنمىدى ،ئۇ خەلقنىڭ بەخت-سائادىتى بواللمىدى ،ئەكسىچە
خەلققە لەنەت ئېلىپ كەلدى.
ئۇلۇغ پادىشاھ ئەيسا مەسىھ ،كەلگۈسىدە خەلقنىڭ بەخت-سائادىتى بوالاليدۇ ،چۈنكى ،ئۇ ھەر بىر
ئىشتا خۇداغا بويسۇندى ،ئۆزىنىڭ خەلقىگە گۈللىنىش ئېلىپ كەلدى ،ئۇ بەخت-سائادەت ئېلىپ كەلدى.
ئۆتمۈشتە ،بارلىق خۇداغا ئىشەنگۈچى ئىسرائىلالر ،بۇ ئۇلۇغ پادىشاھ ئۈچۈن دۇئا قىلغان؛ بۈگۈنكى
كۈندە بارلىق ئېتىقادچىالر مۇشۇ ئۇسۇ ل ئارقىلىق ،ئۇنىڭغا بولغان مىننەتدارلىقىنى بىلدۈرىدۇ.
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«يۇنۇس پەيغەمبەرنىڭ كىتابى»
- 1باب ۋە - 5باب

يېروبوئام  Ⅱشىمالدىكى ئون قەبىلىنى ئىدارە قىلدى .ئۇ پادىشاھلىق قىلغان دەۋردە ،يۇنۇس
ئىسىملىك بىر پەيغەمبەر ئۆتكەن.
بىر كۈنى ،پەرۋەردىگار ئۇنى چاقىرىپ ،ئۇنىڭغا« :سەن نىنەۋىي شەھىرىگە بېرىپ ،ئۇ يەردىكى
كىشىلەرگە مېنىڭ سۆزۈمنى يەتكۈزگىن .ئۇالرغا ،ئۇالرنىڭ رەزىللىكلىرىنىڭ چېكىدىن ئاشقانلىقى
ئۈچۈن ،مېنىڭ جازااليدىغانلىقىمنى ئېيتقىن ،مەن ئەمدى ئۇالرغا سەۋر-تاقەت قىلىپ تۇرالمايمەن» -
دېدى.
ئەمما ،يۇنۇس پەرۋەرد ىگارنىڭ پەيغەمبىرى بولسىمۇ ،لېكىن ،ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ تاپىلىغىنى
بويىچە ئىش قىلىشنى خالىمىدى .ئەكسىچە ،ئۇ ئىئوپپاغا قېچىپ باردى ،ئۇ يەردە بىر كېمە تېپىپ،
قارشى قىرغاقتىكى تارشىش شەھىرىگە بارماقچى بولدى.
كېمىدە يۇنۇس ئۆز-ئۆزىگە مۇنداق دېدى« :ئەگەر خۇدا نىنەۋىي شەھىرىگە ئۆزىنىڭ سۆزىنى
يەتكۈزۈش ئۈچۈن ئادەم ئەۋەتمەكچى بولسا ،ئەڭ ياخشىسى باشقا بىرسىنى ئەۋەتسۇن .مەن ،ئۇ يەھۇدىي
ئەمەسلەرگە توۋا قىلىش توغرۇلۇق ئېيتىشنى خالىمايمەن! ئەگەر ،ئۇ يەردىكى كىشىلەر مېنىڭ سۆزۈمنى
ئاڭالپ راستتىنال توۋا قىلسا ،پەرۋەردىگار چوقۇم ئۇالرنى كەچۈرۈم قىلىدۇ ،ئۇالرنى جازالىمايدۇ ،چۈنكى
ئۇ مېھرىباندۇر .ئەمما ،ئۇ يەھۇدىي ئەمەسلەر چوقۇم جازالىنىشى كېرەك .پەيغەمبەر بولساممۇ ،مەن ئۇ
يەرگە بارمايمەن .مەن ئىسرئىلالرغا خۇدانىڭ سۆزىنى يەتكۈزىمەن ،چۈنكى ،ئۇالر خۇدا تاللىغان خەلق،
خۇدانىڭ ئىچ-ئاغرىتىشىغا اليىق بولغىنى ئىسرائىلالر .ئۇ يەھۇدىي ئەمەسلەرگە كەلسەك ،ئۇالرنىڭ
ئۆزىنى ھاالكەتكە دۇچار قىلىشىغا يول قويايلى!
ھاكاۋۇر يۇنۇس ئۆزىنى خۇدانىڭ ئالدىدىن قاچااليمەن دەپ ئويلىدى!
كېمە يولغا چىققان ۋاقىتتا ،يۇنۇس كېمىنىڭ ئاستىدىكى بىر ئۆيگە كىرىپ ،ناھايىتى تېزال ئۇيقۇغا
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كەتتى.
كىممۇ خۇدانىڭ ئالدىدىن قېچىپ كېتەلىسۇن؟ ئۇ ئەۋەتمەكچى بولغان خىزمەتكار چوقۇم ،ئۇ
خۇرسەن بولىدىغان ئىشنى قىلىشى كېرەك .ھازىر ،خۇدا قاتتىق بوراننى ئەۋەتىپ ،يۇنۇسنى توسماقچى
بولدى.
تۇيۇقسىز ئاسماننى قارا بۇلۇت قاپالپ ،بوران چىقىشقا باشلىدى .ئۇزۇن ئۆتمەي ،دېڭىز يۈزىدە
قاتتىق بوران ھۆركىرەپ ،دولقۇن كۆتۈرۈلىشكە باشلىدى .كېمىدىن چاراس-چۇرۇس يېرىلغان ئاۋازالر
ئاڭلىنىشقا باشلىدى ،قاتتىق دولقۇننىڭ يۇقىرىالپ-پەسلىشىگە ئەگىشىپ ،كېمە توختىماي چايقىلىنىپ،
ھەر ۋاقىت ئىككىگە پارچىلىنىپ كېتىدىغاندەك تۇراتتى .ئۇالر ئىنتايىن قورقۇپ كەتكەنلىكتىن كېمىدىكى
بەزى يۈك-تاقالرنى دېڭىزغا تاشالپ ،كېمىنىڭ ئېغىرلىقىنى يېنىكلەتتى .ئۇالر ئەزەلدىن بۇنداق قاتتىق
بوراننى كۆرۈپ باقمىغان ئىدى .ھەر بىر ئادەم ئۆزى ئىشىنىدىغان خۇدالىرىنىڭ نامىنى چاقىرىپ ،ياردەم
سورىدى .ئەمما ،ئۇالر بۇ بوراننى ئاشۇ يېگانە خۇدانىڭ ئەۋەتكەنلىكىنى بىلمەيتتى ،كېمىدىكى
بىردىنبىر ھەقىقىي خۇدانى تونۇيدىغان ئادەم بولسا ئۇخالۋاتاتتى.
كېمە باشلىقى يۇنۇسنى ئويغاتتى.
 ھەي ،ئۇيقۇچى ئادەم ،تېز ئورنىڭدىن تۇر! سەن يەنە قانداقسىگە ئۇخلىيالىدىڭ؟ سىرتتىكىبوران ئاۋازىنى ئاڭلىغىن! ئورنىڭدىن تۇرۇپ ،ئۆزۈڭنىڭ خۇداسىغا ئىلتىجا قىلغىن ،ئېھتىمال ئۇ بىزنى
قۇتقۇزۇپ قېلىشى مۇمكىن -دېدى ئۇ يۇنۇسقا.
يۇنۇس ئۇيغۇنۇپ ،كۆزلىرىنى ئۇۋىلىدى .بايا ،ئۇ نەقەدەر شېرىن ئۇخلىغان-ھە! ئەمما ،سىرتتىكى
بوران نېمىدېگەن دەھشەت-ھە! كېمىنىڭ توختىماي پۇالڭشىغىنىنى كۆرۈپ ،كېمە باشلىقى ئىنتايىن
قورقتى.
بۇ ۋاقىتتا ،بوران تېخىمۇ كۈچىيىشكە باشلىدى .بۇ بااليى-ئاپەتتىن ھېچكىم قېچىپ
قۇتۇاللمايدىغاندەك قىالتتى .دېڭىزچىالر ئاالقزەدە بولۇپ ،بىر يەرگە كېلىشتى ،چۈنكى ،ئۇالر ناھايىتى
تېزال دەھشەتلىك دولقۇنغا يەم بولىدۇ.
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كېمىدە چوقۇم ئېغىر بىر گۇناھ سادىر قىلغان كىشى بار ،شۇڭالشقا ،مۇشۇنداق بااليى-ئاپەت
كۆپچىلىكنىڭ بېشىغا كەلدى.
ئۇالر:
 بىز چەك تارتىپ باقايلى -دېيىشتى .ئۇالر ،بۇ ئارقىلىق كىمنىڭ گۇناھكار ئىكەنلىكىنى بىلىشنىئارزۇ قىلدى .يۇنۇسمۇ چوقۇم چەك تارتىشى كېرەك.
يۇنۇس ھەممىنى چۈشەندى ،ئۇ پەرۋەردىگاردىن قەستەن قاچتى ،ئەمما پەرۋەردىگار ئۇنى
تېپىۋالدى.
شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر چەك تارتىشقا باشلىدى .چەك يۇنۇسقا چىقتى .بۇ خۇدانىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى
ئىدى.
يۇنۇس ،بۇ ھاكاۋۇر ئىسرائىل ،ئىلگىرى يەھۇدىي ئەمەسلەر خۇدانىڭ سۆزىنى ئاڭالشقا اليىق ئەمەس
دەپ قارىغان ،ھازىر ئۆزىنىڭ گۇناھى سەۋەبىدىن ،ئۆزى بىلەن بىر كېمىدىكى كىشىلەرگە قورقۇنچ ۋە
ئاالقزەدىلىك ئېلىپ كەلدى .يۇنۇس ئەسلىدە بۇ كېمىدىكى كىشىلەرگە بەخت ئېلىپ كېلىشى كېرەك
ئىدى! ئەمما ،ھازىر بولسا ئۇالرغا نەقەدەر زور بااليى-ئاپەت ئېلىپ كەلدى!
كېمىدىكى كىشىلەر يۇنۇسقا مۇناسىۋەتلىك ئىشالرنى بىلىشنى ئويلىدى :سەن كىم؟ قەيەردىن
كەلدىڭ؟ سەن قايسى مىللەتتىن بولىسەن؟ سەن نېمە ئىش قىلىسەن؟
يۇنۇس ئۇالرغا ئۆزىنىڭ ئىسرائىل ئىكەنلىكىنى ھەمدە پۈتۈن يەر-زېمىننى ۋە دېڭىزالرنى ياراتقان
پەرۋەردىگار خۇداغا خىزمەت قىلىدىغانلىقىنى ئېيتتى .ئۇ يەنە ئۇالرغا ،پەرۋەردىگارنىڭ ئۇنىڭغا بىر
ئىشنى قىلىشنى بۇيرۇغانلىقىنى ،ئەمما ئۇنىڭ قىلىشنى خالىماي ،پەرۋەردىگارنىڭ ئالدىدىن
قاچقانلىقىنى ئېيتىپ بەردى.
قاراڭالر! يۇنۇس ئەسلىدە قىلىشنى خالىمايدىغان ئىشنى قىلدى :يەنى يەھۇدىي ئەمەسلەرگە
خۇدانىڭ سۆزىنى يەتكۈزدى!
دېڭىزچىالر ئۇنىڭغا تىكىلىپ قاراپ تۇردى .يۇنۇس پۈتۈن كائىناتنى ياراتقان خۇداغا بويسۇنۇشنى
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خالىمىدى ،يەنى بۇ قورقۇنچلۇق بوراننى ئەۋەتكۈچى خۇداغا بويسۇنمىدى.
كېمىدىكى كىشىلەر ئىنتايىن قورقۇشقا باشلىدى .ئۇالر:
 سەن نېمىشقا ئۆزۈڭنىڭ خۇداسىغا بويسۇنۇشنى خالىمىغانسەن؟ ھازىر ،بىز سېنى قانداق قىلساقبوالر؟ قارا ،بىز ھازىر بۇ بوراندا ئۆلىدىغان بولدۇق  -دېيىشتى.
يۇنۇس بۇالرنىڭ ھەممىسىنىڭ ئۆزىنىڭ خاتالىقى ئىكەنلىكىنى چۈشەندى .پەرۋەردىگار ئۇنى تاپتى،
پەقەت ئۇ كېمىدىن ئايرىلسا ،ئۇالر ئاندىن قۇتقۇزۇپ قىلىنىدۇ.
يۇنۇس:
 سىلەر مېنى كۆتۈرۈپ دېڭىزغا تاشالڭالر ،ئاندىن دېڭىز تىنچلىنىدۇ .چۈنكى ،بۇ بوران-چاپقۇنمېنىڭ سەۋەبىمدىن پەيدا بولغان  -دېدى.
ئەمما ،دېڭىزچىالر يۇنۇسنى كېمىدىن تاشالشقا پېتىنالماي ،كېمىنى قىرغاققا ئاپىرىۋېلىش ئۈچۈن،
بار كۈچى بىلەن پاالق ئۇردى ،ئەمما دېڭىز دولقۇنى بارغانسېرى كۈچىيىشكە باشلىدى.
ئەڭ ئاخىرىدا ،ئۇالر جاسارەت بىلەن كېمە ھەيدىدى ،ئەمما يەنىال مۇۋەپپەقىيەت قازىنالمىدى .بوران
ئۇالرنىڭ بارلىق تىرىشچانلىقلىرىنى بىكار قىلغان ئىدى .ئەگەر داۋاملىق مۇشۇنداق كېتىۋەرسە ،ئۇالرنىڭ
كېمىسى دېڭىزغا چۆكۈپ كېتىدۇ .ئەڭ ئاخىرىدا ،ئۇالر ئاشۇ ناتونۇش ئادەمنىڭ دېگىنى بويىچە قىلىشنى
قارار قىلدى .نېمىدېگەن ئېچىنىشلىق! ئەمما ،بىر ئادەمنىڭ تۇنجۇقۇپ ئۆلگىنى ،پۈتۈن كېمىدىكىلەرنىڭ
ھاياتىدىن ئايرىلغىنىدىن ياخشىراق ئىدى .ئۇالر بۇ ئادەمنىڭ خۇداسىنىڭ ئۆزلىرىگە غەزەپلەنمەسلىكىنى
ئۈمىد قىلدى .ئەجەبا ،بۇ ئىسرائىلنىڭ ئۆزى ،ئۇالرنىڭ ئۇنى دېڭىزغا تاشلىشىنى ئېيتقان ئەمەسمۇ؟
ئۇالر خۇداغا دۇئا قىلىپ مۇنداق دېدى:
 ئى پەرۋەردىگار ،سەندىن ئۆتىنىمىز ،بۇ ئادەمنىڭ جېنىنى ئالغانلىقىمىزنى بىزدىن كۆرمىگەيسەن،بىگۇناھ بىر ئادەمنىڭ قېنىنى تۆكۈشنىڭ گۇناھىنى ئۈستىمىزگە قويمىغايسەن.
ئاندىن كېيىن ،ئۇالر تىترىگەن قوللىرى بىلەن يۇنۇسنى كۆتۈرۈپ دېڭىزغا تاشلىدى.
يۇنۇس دېڭىزغا تاشالنغاندىن كېيىن دولقۇنالرغا ئەگىشىپ لەيلەپ ،كېمىدىن بارغانسېرى
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يىراقلىشىپ كەتتى ،ئەڭ ئاخىرىدا ئۇالر كىچىككىنە بىر قارا نەرسىنى كۆرەلىدى .ئەڭ ئاخىرىدا يۇنۇس
سۇنىڭ ئاستىغا چۆكۈپ كەتتى .نېمىدېگەن قورقۇنچلۇق مەنزىرە-ھە!
دەرھال ،بوران-چاپقۇن توختىدى ،دېڭىز يۈزى جىمجىت ھالىتىگە قايتتى.
كېمىچىلەرنىڭ ھەممىسى ،بۇالرنىڭ ھەممىسىنى يۇنۇسنىڭ خۇداسىنىڭ يەنى ئىسرائىلالرنىڭ
خۇداسى پەرۋەردىگارنىڭ قىلغانلىقىنى چۈشەندى .ئۇالر پەرۋەردىگاردىن قاتتىق ئەيمەندى ھەم
پەرۋەردىگارغا ئاتاپ قۇربانلىق قىلىپ قەسەم ئىچىشتى.
يۇنۇس سۇنىڭ ئاستىغا چۆكۈپ كەتتى .ئۇ ئۆزىنىڭ گۇناھىنى تونۇپ يەتتى ،ئۇ ئۆزىنىڭ خۇدانىڭ
مەڭگۈلۈك جازاسىغا ئۇچرايدىغانلىقىنى بىلىدۇ.
ئەمما ،يۇنۇس ئەسلىدە ئۇچراشقا تېگىشلىك جازاغا ئۇچراپ ئۆلۈپ كەتمىدى .خۇدا ھەممىنى ئىدارە
قىلغۇچىدۇر ،خۇدا چوڭ بىر بېلىقنى يۇنۇسنى يۇتىۋېلىشقا ئەۋەتتى .ئەمما ،بۇ بېلىق يۇنۇسقا زىيان
يەتكۈزمىدى .پەرۋەردىگار ھەممىگە قادىر بولغۇچى خۇدادۇر! يۇنۇس بۇ بېلىقنىڭ قورسىقىدا داۋاملىق
ھايات تۇردى.
مۇشۇنداق قىلىپ يۇنۇس ئۆزىنىڭ گۇناھىنى تۇنۇپال قالماستىن ،ئۆزى ئۇچراشقا تېگىشلىك جازانىمۇ
بىلىپ يەتتى ،ئۇ ئۆزىنىڭ خۇدانىڭ مېھىر-شەپقىتىگە ۋە كەچۈرۈمىگە اليىق ئەمەسلىكىنىمۇ تونۇپ
يەتتى.
بېلىقنىڭ قورس ىقىدا نەپەس ئېلىش تەس ،ئەمما ،خۇدا يۇنۇسنى قوغدىغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇ ھايات
قالدى.

يۇنۇس بېلىقنىڭ قورسىقىدا تۇرۇپ ،ئۆزىنىڭ پەرۋەردىگار خۇداسىغا دۇئا قىلدى .ھازىر ئۇ كەمتەرلىك
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بىلەن بويسۇنىدىغان ،پۈتۈنلەي باشقىچە بىر يۇنۇس بولدى ،ئۆزىنىڭ گۇناھىنى تونۇپ يەتكەن،
خۇدانىڭ مېھىر-شەپقىتىگە ئېرىشىپ ،ھايات قالغان يۇنۇسقا ئايالندى.
ئۇ چىن كۆڭلىدىن يەھۇدىي ئەمەسلەرنىڭ پەيغەمبىرى بولۇشنى خالىدى .شۇنىڭ بىلەن
پەرۋەردىگار ئۇ بېلىققا يۇنۇسنى قۇرۇق جايغا قەي قىلىشقا ئەمىر قىلدى.

يۇنۇسنىڭ نىنەۋىي شەھىرىدىكىلەرگە خۇدانىڭ
سۆزىنى يەتكۈزۈشى
«يۇنۇس»  - 2 - 3بابالر
پەرۋەردىگار يۇنۇسنى يەنە بىر قېتىم چاقىرىپ ئۇنىڭغا« :نىنەۋىي دېگەن بۈيۈك شەھەرگە بېرىپ،
ئۇ يەردىكى كىشىلەرگە مەن ساڭا تاپشۇرغان سۆزلەرنى جاكارال - »،دېدى.
بۇ قېتىم يۇنۇس خۇداغا بويسۇنغان ھالدا ماڭدى.
نىنەۋىي شەھىرى ئىنتايى ن چوڭ بولۇپ ،يۇنۇس ئۈچ كۈن ۋاقىت سەرپ قىلغاندىال ،ئاندىن بۇ
شەھەرنى ئايلىنىپ بوالاليتتى.
يۇنۇس شەھەرگە كىرگەندىن كېيىن ،دەرھالال خۇدانىڭ سۆزلىرىنى جاكارالشقا باشلىدى« :خۇدا
مۇنداق دېدى :قىرىق كۈندىن كېيىن ،نىنەۋىي شەھىرى ۋەيران قىلىنىدۇ!»
قىرىق كۈن؟ خۇدا ن ىنەۋىي شەھىرىگە ناھايىتى مېھرىبان بولدى ،ئۇالرنىڭ يەنە قىرىق كۈنلۈك توۋا
قىلىش پۇرسىتى بار .توۋا قىلغانلىكى كىشىلەر خۇدانىڭ كەچۈرۈم قىلىشىغا ئېرىشەلەيدۇ.
يۇنۇسمۇ بۇ نۇقتىنى ناھايىتى ئېنىق بىلىدۇ ،ئۇنىڭ قەلبىنىڭ چوڭقۇر قاتلىمىدىكى يەھۇدىي
ئەمەسلەرگە بولغان ئۆچمەنلىك يەنە قوزغىلىشقا باشلىدى .ئۇ يەھۇدىي ئەمەسلەرنىڭ توۋا قىلىشىنى،
خۇدانىڭ ئىچ ئاغرىتىشىغا ئېرىشىشىنى خالىمايدۇ ،ئۇ ئۇالرنىڭ ھەممىسىنىڭ ھاالك بولۇشىنى خااليدۇ.
ئۇ نىنەۋىي شەھىرىدىكىلەرنىڭ خۇدانىڭ سۆزىنى قانداق ئاڭلىغانلىقىنى كۆردى ھەم

ئۇالرنىڭ

ئىنكاسىنىمۇ كۆردى :ئۇالر مەسخىرە قىلمىدى ،زاڭلىقمۇ قىلمىدى ،ئۇالر ئەستايىدىللىق بىلەن ئاڭلىدى.
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بىر كۈن ئۆتكەندىن كېيىن ،يۇنۇس خۇدانىڭ سۆزلىرىنى يەتكۈزۈشتىن توختاپ قالدى .ئۇ
شەھەرنىڭ بىر بولۇڭىغا كەلدى ،ئۇ ئۆزىنىڭ يەتكۈزگەنلىرىنى يېتەرلىك بولدى دەپ قارىدى .ئەمما،
يۇنۇس خالىمىغان بولسىمۇ ئۇنىڭ سۆزلىرى ناھايىتى زور تەسىر پەيدا قىلدى .نىنەۋىي شەھىرىدىكىلەر
يۇنۇسنىڭ سۆزلىرىگە ئىشەندى .ئۇالر خۇدانىڭ ئۆزلىرىنى جازااليدىغانلىقىغا ئىشىنىپ ،ئىنتايىن
قورقۇشتى .بۇ خەۋەر نىنەۋىي شەھىرىنىڭ پادىشاھىنىڭ قۇلىقىغا يەتتى ،ئۇمۇ ئىنتايىن قورقتى .خۇدا
بۇ گۈزەل شەھەرنى ۋە ئۇنىڭدىكى بارلىق نەرسىلەرنى ۋەيران قىلىۋېتەرمۇ؟ ئۇنداق بولسا نېمىدېگەن
قورقۇنچلۇق!
نىنەۋىي شەھىرىنىڭ پادىشاھى ھەممە ئادەمنىڭ روزا تۇتۇشىنى جاكارلىدى ،ھەر بىر ئادەمنىڭ بۆزگە
يۆگىنىشى توغرۇلۇق ئەمىر قىلدى ،بۆزگە يۆگىنىش ئازابالنغانلىقنىڭ ئىپادىسى ئىدى .پادىشاھ ئۆزىمۇ
ئېسىل تونىنى تاشالپ ،ئۈستىگە بۆز ئارتتى .ئاندىن كېيىن ،ئۇ كۈل دۆۋىسى ئۈستىدە ئولتۇرۇپ،
ئىنتايىن ئازابالندى .ئۇ ھەم يېمىدى ھەم ئىچمىدى ،شۇنداقال ئۇ پۈتۈن شەھەردىكىلەرنىڭ شۇنداق
قىلىشىنى ئەمىر قىلدى .ھەتتا ھايۋانالرغىمۇ بۆز ئارتتى ،ھەمدە ئۇالرنىڭمۇ ئىچىشىگە ،يېيىشىگە رۇخسەت
قىلىنمىدى.
پادىشاھ خۇدانىڭ پەقەت سىرتقى جەھەتتىكى ئىپادىلەردىن قانائەت ھاسىل قىلمايدىغانلىقىنى
چۈشەندى ،ئۇالر چوقۇم ھەقىقىي توۋا قىلىشى كېرەك ،ھەر بىر ئادەم چوقۇم گۇناھ قىلىشنى ۋە
رەزىللىكلەرنى توختىتىشى كېرەك .ئاندىن كېيىن ،ئۇالر چوقۇم خۇدانىڭ كەڭچىلىك قىلىشىنى تىلىشى
كېرەك ،چۈنكى ،پەقەت خۇدا ئۇالرنىڭ دۇئاسىغا دىققەت قىلىپ غەزەپلەنمىگەندە ،ئاندىن ئۇالر ھاالك
بولمايدۇ.
خەلق نىنەۋىي پادىشاھىنىڭ دېگىنى بويىچە قىلدى .ئۇالر روزا تۇتتى ،دۇئا قىلدى ،توۋا قىلدى،
بۆزگە يۆگىنىپ يول ماڭدى .نىنەۋىي شەھىرى خۇشاللىققا تولغان شەھەر بولماي قالدى ،پۈتۈن شەھەرنى
قايغۇ قاپلىۋالدى.
خۇدا بۇالرنىڭ ھەممىسىنى كۆردى ،خۇدا نىنەۋىي شەھىرىدىكىلەرنىڭ گۇناھلىرىغا قانداق توۋا
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قىلغانلىقىنى ،ئۆزىنى قانداق تۆۋەن تۇتقانلىقىنى كۆردى .خۇدا ئۇالرنى كەچۈرۈم قىلىپ ،نىنەۋىي
شەھىرىنى جازالىمىدى.
يۇنۇس ئەسلىدە خۇشال بولۇشى كېرەك ئىدى ،چۈنكى ،ئىلگىرى ئۇنىڭغا ئىچ ئاغرىتقان خۇدا
نىنەۋىي شەھىرىدىكىلەرگىمۇ ئىچ ئاغرىتقان ئىدى .ئۇ ئەسلىدە ئېيتقان سۆزلىرىگە خۇدانىڭ
بەخت-سائادەت ئاتا قىلغانلىقىغا خوش بولۇشى كېرەك ئىدى .ئەمما ،يۇنۇس خۇشال بولمىدى .ئۇ ،بۇ
شەھەرنىڭ ئىچ ئاغرىتىشقا ئەمەس ،بەلكى جازاغا ئۇچرىشىنى ئۈمىد قىلدى .ئۇ نىنەۋىي
شەھىرىدىكىلەرنىڭ توۋا قىلغانلىقىنى كۆرۈپ ،ئىنتايىن ئۈمىدسىزلەندى .ئۇ ئەڭ دەسلەپتىال مۇشۇنداق
بىر نەتىجىنىڭ بولۇشىدىن ئەنسىرىگەن ئىدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ پەرۋەردىگارغا غەزەپلىنىپ مۇنداق
دېدى:
 مەن سېنىڭ مېھىر-شەپقەتلىك ،كەچۈرۈمچان خۇدا ئىكەنلىكىڭنى بىلەتتىم ،سەن ئاسانلىقچەغەزەپلەنمەيسەن ،مېھىر-مۇھەببىتىڭ ئىنتايىن مول ،ھەمدە كىشىلەرنى كەچۈرۈم قىلىشنى ئىنتايىن
خااليسەن .ئۆز يۇرتۇمدىكى چاغدىال مۇشۇنداق بولۇشىنى دېمىگەنمىدىم؟ شۇڭالشقا ،مەن تارشىشقا
قاچماقچى بولغانمەن .ئى پەرۋەردىگار ،سەندىن ئۆتۈنەي ،مېنىڭ جېنىمنى ئېلىپ كەت ،چۈنكى ،مەن
نېمە ئۈچۈن ھايات تۇرۇپ ،بۇ يەھۇدىي ئەمەسلەرنىڭ قۇتقۇزۇلغانلىقىنى كۆرىمەن؟
ئەگەر پەرۋەردىگار ھازىرنىڭ ئۆزىدە يۇنۇسقا غەزەپلەنگەن بولسىمۇ ،بۇ ئادىل بوالتتى .ئەجەبا ،بۇ
پەيغەمبەر تېخىچە خۇدانىڭ ساۋىقىغا ئېرىشمىگەنمىدۇ؟ ئەجەبا ،ئۇ بېلىقنىڭ قورسىقىدا تۇرۇپ دېگەن
سۆزلىرىنىڭ ھەممىسىنى ئۇنتۇپ قالغانمىدۇ؟ ئەجەبا ،ئۇ خۇدانىڭ ئىچ ئاغرىتىشىنىڭ ئىسرائىلالرغىال
ئەمەس ،بەلكى يەھۇدىي ئەمەسلەرگىمۇ بولىدىغانلىقىنى چۈشەنمىگەندىمۇ؟
ئەمما ،پەرۋەردىگار غەزەپلەنمەستىن ،ئەكسىچە يۇنۇسقا مۇنداق دېدى:
 سېنىڭ مۇشۇنداق غەزەپلىنىشىڭ توغرىمۇ؟ئەمما ،يۇنۇس پۈتۈن شەھەرنى كۆرگىلى بولىدىغان ئېگىز بىر جايغا كىچىككىنە بىر چەللە ياساپ،
چەللىنىڭ ئاستىدا ئولتۇرۇپ ،نىنەۋىي دېگەن بۇ شەھەرنىڭ زادى قانداق بولىدىغانلىقىغا قاراپ
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ئولتۇردى.
ئەمما ،ھېچقانداق ئىش يۈز بەرمىدى .پەقەت ئوتتەك ئىسسىق قۇياش ئۇنىڭغا قاراپ تۇردى ،ئۇ
ئولتۇرغان يەر بارغانسېرى ئىسسىپ ،ئولتۇرۇش مۇمكىن بولماي قالدى .پەرۋەردىگار يۇنۇسقا ياردەم
قىلىپ ،ئۇنىڭ يېنىغا بىر تۈپ ئابدىمىلىك دەرىخىنى ئۆستۈرۈپ بەردى .ئۇ ئابدىمىلىك دەرىخى ناھايىتى
تېز ئۆسۈپ ،يۇنۇسنىڭ بېشىغا سايە تاشالپ ،ئۇنى ئىسسىقتىن ساقلىدى.
بۇ قېتىم يۇنۇس ئىنتايىن خۇشال بولدى.
ئەمما ،ئىككىنچى كۈنى ئۇ دەرەخ قۇرۇپ قالدى! دەرەخ شاخلىرى ساڭگىالپ ،يوپۇرماقلىرى يەرگە
چۈشۈپ كەتتى .ئۇ دەرەخ ئالدىنقى كۈنى قىسقىغىنا ۋاقىتتا ئۆسۈپ چوڭ بولغان ئىدى ،ھازىر بولسا يەنە
قىسقىغىنا ۋاقىتتا قۇرۇپ يوق بولدى .سايىمۇ يوق بولدى.
نېمە ئىش يۈز بەردى؟
ئەسلىدە خۇدا بىر قۇرتنى ئابدىمىلىك دەرىخىنىڭ يىلتىزىنى يېيىشكە ئەۋەتتى ،شۇڭالشقا دەرەخ
قۇرۇپ ئۆلدى .قۇياش چىققان ۋاقىتتا ،خۇدا كۈچلۈك بىر شەرق شامىلىنى ئەۋەتتى ،قۇياشنىڭ ئوتتەك
ئىسسىقىدا ،يۇنۇس ئۆزىنى ئايلىنىپ يىقىلىپ چۈشىدىغاندەك ھېس قىلدى .ئۇنىڭ خۇشاللىقى غايىب
بولدى :ئۇنىڭغا سايە بولۇپ تۇرغان دەرەخ ئۆلدى ،ئەمما رەزىل بولغان نىنەۋىي شەھىرىگە يەنىال ھېچ
ئىش بولمىدى .يۇنۇس ئۆزىنى ئۆلگەندەك ھېس قىلدى.
ئاندىن كېيىن ،پەرۋەردىگار يۇنۇسقا سۆز قىلدى:
 سېنىڭ بۇ دەرەخ ئۈچۈن غەزەپلەنگەنلىكىڭ توغرا بولدىمۇ؟يۇنۇس:
 شۇنداق ،شۇنداق گۈزەل بىر تۈپ دەرەخ بىردەمنىڭ ئىچىدىال ئۆلۈپ قالدى ،بۇ ھەقىقەتەنقورقۇنچلۇق بولدى  -دېدى.
شۇنىڭ بىلەن ،پەرۋەردىگار يۇنۇسنى ئاگاھالندۇردى:
 -بۇ ئابدىمىلىك دەرىخىنى سەن تىكمىگەن ،شۇنداقال سەن پەرۋىش قىلىپ ئۆستۈرمىگەن ،ئۇ بىر

629

مۇقەددەس كىتابتىن ھېكايە
كېچىدە ئۆسۈپ ،بىر كېچىدە قۇرۇپ قالدى ،سەن ئۇنىڭغا ئىچ ئاغرىتىۋاتىسەن .بۇ بۈيۈك شەھەر نىنەۋىي
ھەم ئۇنىڭدا مېنى تونۇمايدىغان بارلىق خەلق ۋە بالىالر بار ،مەن قانداقسىگە ئۇالرغا ئىچ ئاغرىتمايمەن؟
ئەجەبا ،مەن ئۇالر ۋە ئۇالرنىڭ ھايۋاناتلىرى ،دەل-دەرەخلىرىنى ۋەيران قىلىۋېتىشنى خااليمەنمۇ؟
ئەجەبا ،سەن مېنىڭ بۇ خەلقلەرنى ياخشى كۆرىدىغانلىقىمنى بىلمەمسەن؟ ئەجەبا ،سەن مېنىڭ ئۇالرنى
كەچۈرۈم قىلىشنى خااليدىغانلىقىمنى ،ئۇالرغا مېھىر-مۇھەببىتىمنى ئايان قىلىشنى خااليدىغانلىقىمنى
بىلمەمسەن؟
ھازىر يۇنۇس بۇالرنىڭ ھەممىسىنى چۈشەندىمۇ؟ بىز بۇنى بىلمەيمىز ،ئەمما بىز بۇنى ئاللىقاچان
چۈشۈنۈپ يەتتۇق ،چۈنكى ،ئەيسا مەسىھنىڭ سۆزلىرى بىزگە مۇنداق تەلىم بېرىدۇ « :چۈنكى خۇدا
دۇنيادىكى ئىنسانالرنى شۇ قەدەر سۈيىدىكى ،ئۆزىنىڭ بىردىنبىر يېگانە ئوغلىغا ئېتىقاد قىلغان ھەر بىر
كىشى ھاالك بولماي ،مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئېرىشىشى ئۈچۈن ،ئۇنى قۇربان بولۇشقا ئەۋەتىپ بەردى».

ئىسرائىل پادىشاھلىقىدىكى
ئون قەبىلىنىڭ ھاالك بولۇشى
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ئېلىشا ئۆلگەندىن كېيىن ،خۇدا ئىسرائىلالرنى توۋا قىلىشقا چاقىرىش ئۈچۈن ،بەزى پەيغەمبەرلەرنى
ئەۋەتتى .يەشەيا ،ئاموس ۋە ھوشىيا ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئۈچ كىشىدۇر .ئۇالر ئىسرائىلالرنى قايتا باشتىن
پەرۋەردىگارنىڭ ئالدىغا كېلىشكە چاقىردى ،ھەمدە ئالدىن بېشارەت سۆز قىلىپ ،ئەگەر ئۇالر داۋاملىق
بۇتالرغا چوقۇنسا ،ئۇالرنىڭ چوقۇم جازاغا ئۇچرايدىغانلىقىنى ئېيتتى .ئۇالرنىڭ دۆلىتىنىڭ مەۋجۇت
بولمايدىغانلىقى ھەمدە ئۇالرنىڭ يەھۇدىي ئەمەس لەر تەرىپىدىن ئەسىرگە ئېلىپ كېتىلىدىغانلىقىنى
ئېيتتى .پەرۋەردىگار يەنە ئۇالرغا ،ئەگەر ئۇالرنىڭ توۋا قىلسا خۇدانىڭ چوقۇم كەلگۈسىدە كەلگۈچى
مەسىھنىڭ سەۋەبىدىن ئۇالرغا ئىچ ئاغرىتىدىغانلىقىنى ئېيتتى.
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ئەمما ،ئىسرائىلالر پەيغەمبەرلەرنىڭ سۆزلىرىگە ئىشەنمىدى .يۇقىرىدا پادىشاھ ،تۆۋەندە خەلق
داۋاملىق ئۆزلىرىنىڭ رەزىل يوللىرىدا كاجلىق بىلەن ماڭدى.
ئاھاب ئۆلگەندىن كېيىن ،ئىسرائىلدا بىرىنىڭ كەينىدىن بىرى بىر قاتار رەزىل پادىشاھالر تەختكە
چىقتى ،ئەڭ ئاخىرىدا پىكاھ تەختكە چىقتى .ئۇ ئۆزىنىڭ دۆلىتىنى ئىنتايىن كۈچلۈك ھېس قىلىپ،
دەمەشق پادىشاھى رەزىن بىلەن بىرلىشىپ ،يەھۇدىيە پادىشاھىغا ھۇجۇم قىلدى.
يەھۇدىيە پادىشاھى ئاھاز ئاسۈرىيە پادىشاھى تىگالت-پىلەسەرگە نۇرغۇنلىغان سوۋغاتالرنى
ئەۋەتىپ ،پىكاھ بىلەن رەزىننىڭ ھۇجۇمىدىن ئۆزىنى قۇتقۇزۇشىنى ئۆتۈندى .تىگالت-پىلەسەر يەھۇدىيە
پادىشاھىنىڭ تەلىپىگە ماقۇل بولۇپ ،دەمەشق شەھىرىگە قوشۇن تارتتى .ئۇ دەمەشق شەھىرىگە ھۇجۇم
قىلىپ ،ئۇ يەردىكى خەلقنى ئەسىرگە ئالدى .شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ،ئۇ يەنە نۇرغۇنلىغان
ئىسرائىلالرنى ئەسىرگە ئېلىپ كەلدى.
مۇشۇنداق قىلىپ ،بىر قىسىم جازاالر ئىسرائىلالرنىڭ ئۈستىگە چۈشتى ،ئەمما ئۇالر يەنىال توۋا
قىلمىدى .كېيىن ،ھوشىيا پىكاھنىڭ ئورنىغا پادىشاھ بولغاندىن كېيىن ،داۋاملىق پەرۋەردىگارنىڭ
نەزىرىدە رەزىل بولغان ئىشالرنى قىلدى ،شۇنىڭ بىلەن خۇدا يېڭىدىن تەختكە چىققان ئاسورىيە
پادىشاھى سالمانئەزەرنى ئىسرائىلغا ھۇجۇم قىلىشقا ئەۋەتتى .سالمانئەزەر ئىسرائىلغا ھۇجۇم قىلىپ
ھوشىيانى مەغلۇپ قىلىپ ،ئۇنى ئۆزىنىڭ ئەمەلدارى قىلدى.
ئەمما ،سالمانئەزەر ئىسرائىلغا ناھايىتى مېھرىبان بولدى ،ئۇ ھوشىيانىڭ ئۆزىنىڭ دۆلىتىدە ئەركىن
مېڭىپ يۈرۈشىگە رۇخسەت قىلدى ،بىراق ،ئۇ چوقۇم ھەر يىلى ئاسورىيە پادىشاھىغا سوۋغا تەقدىم
قىلىشى كېرەك ئىدى.
ئەمما ،ئۇزۇن ئۆتمەي ھوشىيا ئاسورىيە پادىشاھىغا داۋاملىق سوۋغا تەقدىم قىلمىدى .ئۇ مىسىر
پادىشاھى بىلەن مەخپىي كېلىشىم تۈزدى ،مىسىر پادىشاھى ئۇنىڭ ئاسورىيە پادىشاھىنىڭ
ھۆكۈمرانلىقىدىن قۇتۇلۇشىغا ياردەم بېرىشكە ماقۇل بولدى .سالمانئەزەر بۇ ئىشنى بىلگەندىن كېيىن
ئىنتايىن غەزەپلەندى .ئۇ ئىسرائىلنى تاالن-تاراج قىلىش ئۈچۈن ،سامارىيەگە لەشكەر باشالپ كەلدى.
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ئۇ سامارىيەنى ئۈچ يىل قامال قىلغاندىن كېيىن ،ئاندىن ئۇنى ئىشغال قىلدى .ھوشىيانى زىندانغا
تاشلىدى ،ئىسرائىلالر پۈتۈن ئاسور ىيە زېمىنىنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا سۈرگۈن قىلىندى.
ھازىر ئىسرائىل دۆلىتى مەۋجۇت بولماي قالدى .پەرۋەردىگار ناھايىتى ئۇزۇن ۋاقىت ئىسرائىلالرغا
ئىزچىل سەۋر -تاقەتلىك بولدى ھەم

ئۇالرغا ئىچ ئاغرىتتى ،ئەمما پەرۋەردىگار ئۇالرنى ھەرگىز ئۆز

مەيلىگە قويۇۋەتمەيدۇ .ئىسرائىل قايتا بىر دۆلەت بولۇپ شەكىللەنمىدى .كېيىن ،پەقەت ئاز ساندىكى
بىر قىسىم يەھۇدىيالر ئۆز دۆلىتىگە قايتىپ ،يەھۇدىيە قەبىلىسىگە قوشۇلدى .ئاشۇ بىر قىسىم ئاز
ساندىكى يەھۇدىيالر ،پەرۋەردىگارنىڭ ئىسرائىلالرنىڭ ئون قەبىلىسى بىلەن تۈزگەن ئەھدىسىدىن ۋاز
كەچمىگەنلىكىنى ئىسپاتالپ بەردى .ئەمما ،ئۇالرنىڭ ئۆزىگە تەۋە بولغان دۆلىتى بولماي قالدى ،چۈنكى
خۇدا ئۇالرنى شۇنچىلىك ياخشى كۆرۈپ ،ئۇالرغا بەخت-سائادەت ئاتا قىلغان بولسىمۇ ،ئەمما ئۇالر
پەرۋەردىگاردىن ۋاز كېچىپ ،باشقا ئىالھالرغا ئىبادەت قىلدى .ئۇالر پەيغەمبەرلەرنىڭ سۆزلىرىگە قۇالق
سالماي ،ئەكسىچە خۇدانىڭ مۇقەددەس ئەھدىسى ۋە قانۇنلىرىنى رەت قىلدى .نەتىجىدە،
پەرۋەردىگارنىڭ غەزىپى ئۇالرنىڭ ئۈستىگە چۈشۈپ ،ئۇالرنى كۆز ئالدىدىن كېسىپ تاشلىدى.
كەلگۈسىدە پەرۋەردىگار ئىلگىرى ئۆز دۆلىتىنى رەت قىلغان بارلىق دۆلەتلەرنى رەت قىلىدۇ ،ئەمما،
ئۇ دۆلەتلەردىكى خۇدادىن ئەيمەنگەن كىشىلەر رەب ئەيسانىڭ قۇتقۇزۇشىغا ئېرىشىدۇ .كىشىلەر ،ئۇالر
ئارقىلىق خۇدانىڭ دۇنيادىكى ئىنسانالرنى قانچىلىك ياخشى كۆرىدىغانلىقىنى كۆرۈپ يېتىدۇ.

سامارىيەلىكلەر
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ھازىر ئىسرائىلالرنىڭ ئ ون قەبىلىسىنىڭ زېمىنى قاقاسلىققا ئايلىنىپ ،بارلىق كىشىلەر بۇ جايدىن
يىراقالپ كەتكەندەك بولۇپ قالدى .بۇ زېمىننىڭ ھەممە يېرىدە ياۋايى ھايۋاناتالر پەيدا بولدى ،ھەتتا
شىرالرمۇ پەيدا بولۇشقا باشلىدى.
بىر مەزگىل ئۆتكەندىن كېيىن ،ئاسورىيە پادىشاھى ئۆزىنىڭ بىر قىسىم پۇقرالىرىنى سامارىيە
شەھىرىگە يۆتكەپ ،شۇ يەردە ئولتۇراقالشتۇردى .بۇ زېمىندىكى ياۋايى ھايۋاناتالر ئۇالرنىڭ تۇرمۇشىغا
نۇرغۇنلىغان خەتەرلەرنى ئېلىپ كەلدى .بەزى ئادەملەر شىرالر تەرىپىدىن ئۆلتۈرۈلدى ،بۇ خەلقلەرنى
ئىنتايىن قورقۇنچقا سالدى.
ئۇالر ئۆز-ئارا:
 مۇشۇنداق ئىشنىڭ يۈز بېرىشى بىزنىڭ بۇ زېمىننىڭ خۇداسىغا خىزمەت قىلمىغانلىقىمىزدىنبولغان ،شۇڭا ئۇ بىزگە غەزەپلىنىۋاتىدۇ .بىز ئۇنىڭغا قانداق خىزمەت قىلىمىز؟ -دېيىشتى.
ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ بۇ مەسلىسىنى ئاسورىيە پادىشاھىغا يەتكۈزدى ،شۇنىڭ بىلەن ئاسورىيە پادىشاھى
ئ ۇالرنىڭ تەلىپى بويىچە ،سۈرگۈن بولغان بىر روھانىينى ئۇالرنىڭ قېشىغا پەرۋەردىگارغا قانداق خىزمەت
قىلىشنى ئۆگىتىشكە ئەۋەتتى .يامان بولغىنى بۇ روھانىيمۇ پەرۋەردىگارغا قانداق خىزمەت قىلىشنى
بىلمەيتتى ،ئۇ بەيت-ئەلدە تۇرۇپ ،پەرۋەردىگارغا موزاي ئارقىلىق ئىبادەت قىلىشنى ئۆگەتتى .ئەمما،
قانداقال بولمىسۇن پەرۋەردىگارنىڭ نامى ئىسرائىل زېمىنىدا قايتا باشتىن باشقىالر تەرىپىدىن ئەسكە
ئېلىنىدى.
بۇرۇن ئاشۇ زېمىندا ئولتۇراقالشقان ئىسرائىلالر بىلەن ئاسورىيە پادىشاھىنىڭ بۇيرۇقى بىلەن كۆچۈپ
كەلگەن خەلق ،ئارىلىشىپ ئولتۇراقالشتى .ئۇالر يېڭى بىر مىللەتنى يەنى سامارىيەلىكلەرنى
شەكىللەندۈردى .بۇ سامارىيەلىكلەر ئالتۇن موزايغا ئىبادەت قىلىش ئارقىلىق پەرۋەردىگارغا خىزمەت
قىلدى ،شۇنىڭ بىلەن بىللە يەنە ئۆزلىرىنىڭ مەبۇدلىرىغىمۇ خىزمەت قىلدى.
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ئەيسا مەسىھ بۇ دۇنيادىكى ۋاقتىدا ،ئۇمۇ سامارىيەگە بارغان .ئۇ ئۇالرنىڭ ئۆزىنى تونۇشى ئۈچۈن،
ئۇالرغا تەلىم بەردى .چۈنكى ،سامارىيەلىكلەرمۇ پەقەت ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق قۇتقۇزۇلىدۇ.

يەھۇدىيە دۆلىتىنىڭ ئاسىيلىقى
«پادىشاھالر - 5كىتاب» 13- 1 :12

شىمالدىكى ئىسرائىلالرنىڭ ئون قەبىلىسى ئاسورىيەلىكلەر تەرىپىدىن سۈرگۈن قىلىنغان ۋاقىتالردا،
رەزىل ئاھاز يەھۇدىيە دۆلىتىنىڭ پادىشاھلىق تەختىگە چىقتى .ئۇ ئىلگىرىكى بارلىق پادىشاھالردىنمۇ
رەزىل ئىدى .ئۇ يېرۇسالېمدىكى مۇقەددەس ئىبادەتخانىنى تاقاپ قويۇپ ،خۇداغا خىزمەت قىلمىدى،
ئەكسىچە ،ئۇ شەھەرنىڭ بۇلۇڭ-پۇچقاقلىرىغىچە ئۆزىنىڭ مەبۇدىغا قۇربانلىق سۇپىسى ياساتتى ،ئۇ يەنە
يېرۇسالېمنىڭ يېقىن ئەتراپىغا ئاممونىيالرنىڭ مەبۇدى كېموشنىڭ ھەيكىلىنى ياساتتى .كىشىلەر،
جۈملىدىن ئاھازمۇ ئۆز ئوغلىنى بۇ بۇتقا قۇربانلىق قىلىپ سۇندى.
مۇشۇنداق ئىشالرنىڭ يەھۇدىيە دۆلىتى ئىچىدە يەنى داۋۇتنىڭ ئەۋالدلىرىنىڭ ئىچىدە يۈز بېرىشى
ھەقىقەتەن قورقۇنچلۇق بىر ئىش بولدى.
پەرۋەردىگار ئۆز پەيغەمبەرىنى ئۇالرنى ئاگاھالندۇرۇشقا ئەۋەتتى .ئۇ پەيغەمبەرلەر يەھۇدىيالرنىڭ
گۇناھلىرى ئۈستىدىن شىكايەت قىلدى ،ھەمدە ئۇالرغا جازانىڭ يېقىنالپ كېلىۋاتقانلىقى توغرىسىدا
ئاگاھالندۇرۇش بەردى .پەيغەمبەرلەر يەنە ئاشۇ بىر قىسىم ھەققانىي يەھۇدىيالرغا خۇدانىڭ بۇ
كىشىلەرگە بەرگەن ۋەدىسىنىڭ چوقۇم ئەمەلگە ئاشىدىغانلىقى توغرىسىدا ئالدىن بېشارەت بەردى.
پەرۋەردىگار يەشەياغا مۇنداق دېدى« :مېنىڭ خەلقىمگە تەسەللىي بەرگىن ،ئۇالرغا ئېيتقىن ،بىر باال
دۇني اغا كېلىدۇ ،ئۇنىڭ نامى تىنچلىق ئەلچىسى دەپ ئاتىلىدۇ ،ئۇالرنىڭ گۇناھلىرى كەچۈرۈمگە
ئېرىشىدۇ».
مىكا پەيغەمبەرمۇ پەرۋەردىگارنىڭ يەھۇدىيەنى جازااليدىغانلىقى توغرىسىدا ئالدىن بېشارەت
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بەرگەن ،ئۇ خۇداغا سادىق بولغان ئاشۇ بىر قىسىم كىشىلەرگە مۇنداق دېگەن« :ئەمما سەن ،ئى
بەيتلەھەم ئەفراتاھ ،گەرچە يەھۇدىيە زېمىنىدا ئورنىڭ كىچىك بولسىمۇ ،ئەمما گەلگۈسىدە چىققۇسى
سەندىن ،خەلقىم ئىسرائىلالرنىڭ يولباشچىسى».
ئۇلۇغ پادىشاھ مەسىھ ،يەھۇدىيە زېمىنىنىڭ بەيتلەھەمدە دۇنياغا كەلگەن.
پەرۋەردىگار ئۆزىنىڭ يەھۇدىيەگە بولغان زور سەۋر-تاقىتىنى كۆرسەتتى ،رەزىل پادىشاھ ئاھاز
ئۆلگەندىن كېيىن ،ئۇ باشقا بىر پادىشاھنى يەنى ئىخالسمەن ھەزەكىيانى پادىشاھ قىلىپ تىكلىدى.

ھەزەكىيا
«تارىخالر - 5قىسىم» - 59باب ۋە - 32باب

ھەزەكىيا پەرۋەردىگاردىن ئەيمەندى ،بۇ ھەقىقەتەن ئاجايىپ بىر ئىش ئىدى ،چۈنكى ،ئۇ
كىچىكىدىن تارتىپ رەزىل ئاتىسىنىڭ يېنىدا كۆرگەنلىرىنىڭ ھەممىسى بولسا يامان ئىشالر ۋە بۇتالرغا
چوقۇنۇش ئىدى .ھەزەكىيا ئەجدادى داۋۇتقا ئوخشاش پۈتۈن جان-دىلى بىلەن پەرۋەردىگارغا خىزمەت
قىلىشنى قارار قىلدى .ئۇ پۈتۈن قەلبى بىلەن ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسى پەرۋەردىگارغا تاياندى ،ئۇنىڭدىن
كېيىن ۋە ئۇنىڭدىن بۇرۇن پادىشاھ بولغانالرنىڭ ئىچىدە بىرەرسىمۇ ،ئۇنىڭغا ئوخشاش قىاللمىدى.
بۇ يەھۇدىيە دۆلىتىدىكى بۇرۇندىن تارتىپ پەرۋەردىگارنى ھۆرمەتلەيدىغان كىشىلەرنى ئىنتايىن
خۇشال قىلدى .بۇ پادىشاھ ئۆز خەلقىگە نەقەدەر زور بەخت-سائادەت ئېلىپ كەلگەن –ھە! چۈنكى
پەرۋەردىگار ئۇنىڭ بارلىق ئىشلىرىنى ئوڭۇشلۇق قىلغان ئىدى .ھەزەكىيا بۇتالرغا چوقۇنۇشنى چەكلىدى.
بۇتالرغا ئىبادەت قىلىش بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغان بارلىق نەرسىلەرنى يوق قىلدى.
خەلقنىڭ ئىلگىرى ئۇ يەرلەردە رەزىل ئىشالرنى قىلىشقا ئىشلەتكەن دەرەخلەرنى ھەتتا ئۇالرنىڭ
يىلتىزلىرىنىمۇ قومۇرۇپ تاشلىدى ،كۆيدۈرمە قۇربانلىق قىلىدىغان يۇقىرى سۇپىالرنى بۇزۇپ تاشلىدى،
بۇتالرنى ۋە قۇربانلىق سۇپىلىرىنى پاچاقالپ تاشلىدى.
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ھەزەكىيا ئىلگىرى ئاھاز بۇيرۇق چۈشۈرۈپ تاقىتىۋەتكەن مۇقەددەس ئىبادەتخانىنىڭ ئىشىكلىرىنى
قايتىدىن ئاچقۇزدى ،ھەمدە روھانىيالر بىلەن الۋىيلىقالرنىڭ بارلىق نەرسىلەرنى قايتىدىن رەتلىشىنى
بۇيرۇدى .ئاندىن ،بۇ ئىشالرنىڭ ھەممىسى قىلىنىپ بولغاندىن كېيىن ،ئۇ پۈتۈن يەھۇدىيە ۋە
ئىسرائىلالرنىڭ ئون قەبىلىسىگە ئەلچىلەرنى ئەۋەتىپ ،ھەر بىر ئادەمنى يېرۇسالېمدىكى پەرۋەردىگارنىڭ
مۇقەددەس ئىبادەتخانىسىغا كېلىپ ،ئۆتۈپ كېتىش ھېيتىنى ئۆتكۈزۈشكە تەكلىپ قىلدى .ئىسرائىلالر
ئۆتۈپ كېتىش ھېيتىنى ئۆتكۈزمىگىلى ناھايىتى ئۇزۇن ۋاقىت بولغان ئىدى.
ھەزەكىيا مۇنداق خەت يازدى « :ئى ئىسرائىلالر ،سىلەر ئىبرائىم ،ئىسھاق ،ياقۇپ ئېتىقاد قىلىپ
كەلگەن پەرۋەردىگار خۇداغا قايتىڭالر ،ئۆزۈڭالر ئۇنىڭغا بويسۇنۇپ ئۇنىڭ مۇقەددەس جايىغا كېلىڭالر،
چۈنكى ،سىلەرنىڭ پەرۋەردىگار خۇدايىڭالر رەھىمدىل ۋە كەچۈرۈمچاندۇر .ئەگەر سىلەر ئۇنىڭ يېنىغا
قايتساڭالر ،ئۇ ھەرگىزمۇ سىلەردىن ئۆزىنى قاچۇرمايدۇ».
ئىسرا ئىلدا خەت ئەۋەتكۈچى ئەلچىلەر مەسخىرە ۋە زاڭلىق قىلىشالرغا ئۇچرىدى ،ئەمما يەھۇدىيەدە
خەلق ئەلچىلەرنى خۇشال -خۇراملىق بىلەن كۈتۈۋالدى .خەلق ئىنتايىن خۇشال بولغان ھالدا
يېرۇسالېمغا كەلدى .سۇاليمان پادىشاھ دەۋرىدىن كېيىن ،بۇنداق داغدۇغىلىق ھېيت ئۆتكۈزۈلمىگەن
ئىدى.
پەرۋەردىگار يەھۇدىيەگە بولغان مېھىر-مۇھەببىتىنى يەنە بىر قېتىم نامايان قىلدى .ھەزەكىيا
خەلقنى پەرۋەردىگارنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كەلدى .پەرۋەردىگارغا ئىخالسمەن بولغان ئاشۇ بىر قىسىم
كىشىلەر ،ھەزەكىيانىڭ ئۈستىدىن كەلگۈسىدە كېلىپ ،ئۆز خەلقىنى خۇدانىڭ ئالدىغا ئېلىپ كېلىدىغان
ئۇلۇغ كاپالەتچىنىڭ سايىسىنى كۆردى.

يەھۇدىيە دۆلىتىنىڭ بېسىمغا ئۇچرىشى
«پادىشاھالر - 5قىسىم» – 11باب - 13ئايەتتىن - 19باب - 1ئايەتكىچە
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ئاسۈرىيە پادىشاھى ئىسرائىل دۆلىتىنى يوقىتىپ ،سەككىز يىلدىن كېيىن ،يەنە يەھۇدىيە دۆلىتىگە
ھۇجۇم قىلدى .ئەمما ،ھەزەكىيا خۇدانىڭ چوقۇم ياردەم بېرىدىغانلىقىغا ئىشىنىپ ،ئازراقمۇ قورقمىدى.
ئۇ ئۆزىنىڭ لەشكەرلىرىگە مۇنداق دېدى « :باتۇر لەشكەرلىرىم ،ئاسۈرىيە پادىشاھى سەنناخېرىپتىن
قورقماڭالر ،كۈچلۈك ،جەسۇر بولۇڭالر .گەرچە ئاسۈرىيەلىكلەرنىڭ قوشۇنى زور بولسىمۇ ،ئەمما بىزنىڭ
پەرۋەردىگار خۇدايىمىز بار ،ئۇ بىزنىڭ دۈشمەنلەرنى مەغلۇپ قىلىشىمىزغا چوقۇم ياردەم بېرىدۇ».
بۇ سۆزلەر ئىشەنچ بىلەن ئېيتىلغان ،لەشكەرلەر بۇ سۆزلەرنى ئاڭلىغاندىن كېيىن زور ئىلھامغا
ئېرىشتى.
ئەمما ،يامان بولغىنى پەرۋەردىگار سەنناخېرىپنىڭ يەھۇدىيە زېمىنىنىڭ چوڭ تۇپرىقىنى
ئىگەللىۋېلىشىنى توسىمىدى ،قورغانالر بىر-بىرلەپ قولدىن كەتتى .ھەزەكىيا ئۈمىدسىزلەندى ،ئۇ
يېرۇسالېمنىڭمۇ ھۇجۇمغا ئۇچراپ ،ئۆز دۆلىتىنىڭ ھاالك بولۇشىدىن قورقتى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ
پەرۋەردىگاردىن قانات ئاستىغا ئېلىشىنى تىلىمەي ،بەلكى ئۆزىنىڭ سەنناخېرىپغا بويسۇنغانلىقىنى
ئىپادىلىدى.
 ماڭا ئېيتىپ بېرىڭ ،سىز ئۈچۈن نېمە قىلىشىم كېرەك؟ پەقەت سىز مېنىڭ دۆلىتىمدىنئايرىلسىڭىزال ،قانداق شەرتىڭىز بولسا مەن ماقۇل بولىمەن - ،دېدى ئۇ.
سەنناخېرىپ يەھۇدىيەنىڭ ئۆزىگە نۇرغۇنلىغان ئالتۇن-كۈمۈشلەرنى ھەدىيە قىلىشىنى ئېيتتى.
ھەزەكىيادىن تەلەپ قىلىنغان ئالتۇن-كۈمۈش بەك كۆپ ئىدى ،ھەزەكىيا مۇقەددەس ئىبادەتخانىنىڭ
ئىشىك ۋە تۈۋرۈكلىرىگە قاپالتقان ئالتۇنالرنى ئاجرىتىپ ئېلىپ ،سەنناخېرىپنىڭ تەلىپىنى قاندۇردى.
بۇ نېمىدېگەن نومۇس-ھە!
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ھەزەكىيا مۇشۇ ئۇسۇل ئارقىلىق ئۆزىنىڭ دۆلىتىگە ئەركىنلىك سېتىۋېلىشقا ئۇرۇندى ،ئەمما،
سەنناخېرىپ ئۆز ۋەدىسىگە ئەمەل قىلمىدى ،ئۇ يەھۇدىيە چېگراسىغا داۋاملىق قوشۇن باشالپ كىردى.
ئۇ ھەتتا يېرۇسالېمغا ھۇجۇم قىلىپ ،مۇھاسىرىگە ئېلىۋالدى .بۇ ھەزەكىياغا نىسبەتەن ئېيتقاندا،
ئەكسىچە بىر ياخشى ئىش بولدى ،چۈنكى ،ھازىرنىڭ ئۆزىدە ئۇ ،يەھۇدىي بولمىغان دۆلەتنىڭ
پادىشاھىغا ئىشلىگەنلىكىنىڭ ئۆزىنىڭ ئەخمىقانىلىق ئىكەنلىكىنى ھېس قىلىپ يەتتى .ئۇ چوقۇم پەقەتال
پەرۋەردىگارنىڭ ياردىمىگە تايىنىشى كېرەك .سەنناخېرىپ قوشۇنىنىڭ سەردارى بولغان راب-شاكەھنى
چوڭ قوشۇن بىلەن يېرۇسالېمغا ئەۋەتىپ ،ھەزەكىيانىڭ تەسلىم بولۇشىنى تەلەپ قىلدى .ھەزەكىيانىڭ
خەۋەرچىلىرى شەھەر تېمىنىڭ ئۈستىدە تۇرۇپ ،راب-شاكەھنىڭ ئاچچىق گەپلىرىنى ئاڭلىدى.
راب-شاكەھ مۇنداق دېدى:
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 بېرىپ پادىشاھىڭالرغا ئېيتىڭالر ،بىزنىڭ ئۇلۇغ ئاسۈرىيە پادىشاھىمىز مۇنداق ئېيتتى :سىلەرنې مە ئۈچۈن تەسلىم بولمايسىلەر؟ سىلەر كىمگە تايىنىسىلەر؟ مىسىر پادىشاھىغىمۇ؟ بۇ بەك ئەخمەقلىق
بولىدۇ .مىسىر ئەزەلدىن تارتىپ بىرەر ئادەمنى قۇتقۇزۇپ باقمىغان .سىلەر پەرۋەردىگارغا تايانماقچىمۇ؟
ھەزەكىيا ئۇنىڭ قۇربانلىق سۇپىلىرىنىڭ ھەممىسىنى بۇزۇپ تاشلىغان ئەمەسمۇ؟ ئەجەبا ،سىلەر خۇدا
ھازىر كېلىپ بىزگە ياردەم بېرىدۇ ،دەپ ئويالمسىلەر؟ »
بۇ ئەخمەق يەھۇدىي ئەمەسلەر ئۇ بۇرۇۋېتىلگەن قۇربانلىق سۇپىلىرىنىڭ بۇتالرغا قۇربانلىق قىلىش
ئۈچۈن

ئىشلىتىلگەنلىكىنى،

پەرۋەردىگارغا

قۇربانلىق

سۇنۇش

ئۈچۈن

ئىشلىتىلمىگەنلىكىنى

بىلمەمدىغان دۇ؟ ئۇ يەنە ھاكاۋۇرلۇق بىلەن نۇرغۇنلىغان ھۆرمەتسىزلىك بىلەن ئېيتىلغان سۆزلەرنى
قىلدى.
سىلەر ئۆزۈڭالرنى يەڭدىم دەپ قالماڭالر ،كېلىڭالر ،بىز ئۆز-ئارا كېلىشىم تۈزەيلى .مەن سىلەرگەئىككى مىڭ ئات بېرىپ ،ئاتقا مېنىدىغان ئادىمىڭالرنىڭ يېتىشىدىغان  -يېتىشمەيدىغانلىقىنى كۆرۈپ
باقاي .يېتىشمەيدۇ ،شۇنداقمۇ؟ »
ھەزەكىيانىڭ خەۋەرچىلىرى ياۋۇزالرچە ئېيتىلغان بۇ سۆزلەرنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ،ئىنتايىن
قورقتى .ئۇنىڭ دېگىنى خاتا ئەمەس ئىدى ،ئۇالرنىڭ قوشۇنى بىلەن ئاسۈرىيەلىكلەرنىڭ قوشۇنىنى
سېلىشتۇرغاندا ،كۈچلۈك-ئاجىزلىق پەرقى ئىنتايىن چوڭ ئىدى.
 بۇنداق ئەخمەقلىق قىلماڭالر -راب-شاكەھ داۋاملىق شۇنداق دەپ ئېيتاتتى -تەسلىم بولۇڭالر!پەرۋەردىگار سىلەرگە ياردەم بەرمەيدۇ .ئۇ ماڭا بۇ زېمىننى ھاالك قىلىۋېتىشنى تاپىلىغان.
 سىزدىن ئۆتۈنۈپ قااليلى – دېيىشتى ئۇالر راب-شاكەھكە -بىزگە ئىبرانىي تىلىدا سۆزلىمەي،ئارامىي تىلىدا سۆزلىگەن بولسىڭىز.
ئەمما ،راب-شاكەھ قاقاقالپ كۈلۈپ كەتتى .ئۇ ئۇالرنىڭ نېمە ئۈچۈن بۇنداق تەلەپ قويغانلىقىنى
چۈشىنەتتى .شەھەر سېپىلىنىڭ ئۈستىدىكى ئادەملەر ،لەشكەرلەرنىڭ بۇ سۆزلەرنى ئاڭالپ قېلىشىنى
خالىمايتتى ،چۈنكى ،ئۇ نداق بولۇپ قالسا لەشكەرلەرنىڭ جاسارىتى يوقاپ كېتەتتى .ئەمما ،ئۇ بۇ
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سۆزلەرنى لەشكەرلەرنىڭ ئاڭلىشى ئۈچۈن ئېيتقان ئىدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ تېخىمۇ ۋارقىراپ سۆزلەشكە
باشلىدى ،شەھەر سېپىلىنىڭ ئۈستىدىكى لەشكەرلەر ئۇنىڭ ئېيتقان ھەر بىر ئېغىز سۆزىنى ناھايىتى
ئېنىق ئاڭلىدى.
 ئاسۈرىيە پادىشاھىنىڭ سۆزىگە قۇالق سېلىڭالر .پادىشاھ مۇنداق ئېيتتى :سىلەر ھەزەكىياغائالدانماڭالر ،چۈنكى ،ئۇنىڭ سىلەرنى مېنىڭ قولۇمدىن قۇتقۇزۇپ چىققۇدەك كۈچى يوق .ئۇ سىلەرنىڭ
پەرۋەردىگارغا تايىنىشىڭالرنى ئېيتتى ،ئەمما ،سىلەر ئۇنىڭ سۆزىگە قۇالق سالماڭالر .ئاسۈرىيە
پادىشاھىغا تەسلىم بولۇڭالر ،شۇنداق بولغاندا ،سىلەر ياخشى كۈنگە ئېرىشىسىلەر .ئۇ سىلەرنى
يېمەك-ئىچمەك مول بىر جايغا باشالپ ئېلىپ بارىدۇ .ئۇ جاي ئەلۋەتتە سىلەرنىڭ بۇ جايدا ئاشلىقتىن
ئۆلگىنىڭالردىن كۆپ ياخشى .ئەمدى بۇنداق داۋاملىق ئەخمەقلىق قىلماڭالر! قايسى دۆلەت ئىلگىرى ئۆز
خۇداسىنىڭ قۇتقۇزۇشىغا ئېرىشىپ باققان؟ بىرمۇ دۆلەت ئېرىشمىگەن! سامارىيەمۇ مېنىڭ قولۇمدىن
قۇتۇلۇپ كېتەلمىگەن .ئەجەبا ،پەرۋەردىگار ھازىر يېرۇسالېمنى قۇتقۇزارمۇ؟ ئۇنداق سۆزلەرگە
ئىشەنمەڭالر! پەرۋەردىگار سىلەرنى قۇتقۇزۇشقا كەلمەيدۇ!.
خەلق جىمجىت تۇرۇپ ئاڭلىدى ،لېكىن جاۋاب قايتۇرمىدى ،چۈنكى ،ھەزەكىيا ئۇالرنىڭ جاۋاب
قايتۇرماسلىقىنى ئېيتقان ئىدى .ئەمما ،ھەي ،ئۇالرنىڭ قەلبى نەقەدەر غەم-قايغۇغا تولغان -ھە!
ھەزەكىيا راب-شاكەھنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ،ئۇمۇ ئىنتايىن مەيۈسلەندى .ئەگەر
پەرۋەردىگار ئۇالرنىڭ تەرىپىدە تۇرماي قالسا ،ئۇنداقتا ھەممە ئىشالردا ئازراقمۇ ئۈمىد يوق .ئەجەبا،
پەرۋەردىگار ئۆز خەلقىنىڭ دۇئاسىغا ئەمدى قۇالق سالماسمۇ؟
ھەزەكىيا بىر خەۋەرچىنى يەشەيانىڭ يېنىغا ئەۋەتتى.
 سەندىن ئۆتۈنەيلى ،بىز ئۈچۈن دۇئا قىلغىن .بىز ھەممىمىز ئىنتايىن غەمگە پاتتۇق .ئەجەبا،پەرۋەردىگار راب-شاكەھنىڭ رەزىل گەپ-سۆزلىرىنى ئاڭلىمىغانمىدۇ؟ ئۇ كۆرەڭلىك بىلەن مەڭگۈلۈك
خۇدانى مەسخىرە قىلدى .سەندىن ئۆتۈنەيلى ،بىز ئۈچۈن دۇئا قىلغىن.
يەشەيا ئۇالرغا مۇنداق دېدى « :پەرۋەردىگار مۇنداق دەيدۇ:
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كۇپۇرلۇق سۆزلىرىدىن قورقما .مەن چوقۇم ئۇنى قاتتىق قورقۇنچقا سېلىپ ،ئۆز دۆلىتىگە قايتۇرۇپ قىلىچ
ئاستىغا قويىمەن».
پەيغەمبەر يەشە يانىڭ بۇ سۆزلىرى ھەزەكىيا ۋە خەلققە چوڭ ئىلھام بەردى .ئۇالر تەسلىم بولمىدى،
راب-شاكەھ يېرۇسالېمنىڭ تەسلىم بولۇشقا قوشۇلمىغان خەۋىرىنى ئېلىپ ،ئۆز پادىشاھىنىڭ يېنىغا
قايتىپ كەتتى.

يېرۇسالېمنىڭ قۇتقۇزۇلۇشى
«پادىشاھالر - 5كىتاب»31- 9 :19

بارلىق ئاالمەتلەرنىڭ ھەممىسى ھەزەكىيانىڭ مەغلۇپ بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ تۇرغاندەك
قىالتتى ،ئەمما پەرۋەردىگارنىڭ ۋەدە قىلغان قۇتقۇزۇش كۈنى ئاخىرى يېتىپ كەلدى .سەنناخېرىپ
داۋاملىق يەھۇدىيە زېمىنىدا ئالغا قاراپ ئىلگىرىلەۋاتقان ۋاقىتتا ،ئېفىيوپىيە پادىشاھىنىڭ لەشكەر تارتىپ
ئۆزىگە قاراپ ھۇجۇم قىلغانلىقىنى ئاڭالپ ،يېرۇسالېمغا ھۇجۇم قىلىشنى توختىتىپ تۇرۇشنى قارار
قىلدى.
ئۇ ھەزەكىياغا خەۋەرچىدىن مۇنداق خەت ئەۋەتتى« :سەن يەنە قارشىلىق قىلساڭمۇ پايدىسى يوق،
چۈنكى ،ھېچقانداق بىر ئادەم مېنىڭ قولۇمدىن قېچىپ قۇتۇاللمىغان ،يېرۇسالېممۇ بۇنىڭ سىرتىدا
ئەمەس ».ئۇ يەنە شۇنداق دېيىشكە پېتىندى « :سىلەر تايانماقچى بولغان خۇدايىڭالرغا ئالدانماڭالر؛
باشقا دۆلەتلەر چوقۇنغان ئىالھالرمۇ ئۇالرنى قۇتقۇزالمىغان ،سىلەرنىڭ خۇدايىڭالر ئۇالرنىڭ
ئىالھلىرىدىن كۈچلۈك ئەمەس».
ئاھ رەزىل ۋە ھاكاۋۇر سەنناخېرىپ!
ھەزەكىيا بۇ خەتنى ئوقۇغاندىن كېيىن ،پەرۋەردىگارنىڭ ئالدىغا كېلىشتىن ئىبارەت ،پەقەتال بىرال
چىقىش يولى بارلىقىنى چۈشەندى .ئ ۇ پەرۋەردىگار بىلەن بىللە بولۇپ ،ئۇنىڭغا ئۆزىنىڭ
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ئازاب-ئوقۇبەتلىرىنى ئەرز قىلىشى كېرەك ،چۈنكى ،پەقەت خۇداال ئۇنى قۇتقۇزۇپ قاالاليدۇ.
ئۇ مۇقەددەس ئىبادەتخانىغا كېلىپ ،ئۇ خەتنى خۇدانىڭ ئالدىدا ئاچتى ،ئاندىن تىزلىنىپ ئولتۇرۇپ
دۇئا قىلدى.
 ئاھ ،ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسى پەرۋەردىگار ،سەن يەر-يۈزىدىكى پۈتۈن ئەللەرنىڭ خۇداسىئۆزۈڭ ،سەن يەر-زېمىننى ياراتتىڭ .ئاھ پەرۋەردىگار ،سەندىن ئۆتۈنەي ،سەنناخېرىپنىڭ مەڭگۈلۈك
خۇداغا قىلغان ھاقارەتلىرىگە قۇالق سالغىن .ئاسۈرىيە پادىشاھلىرىنىڭ ھەممىسى ھەقىقەتەن باشقا
ئەللەرنى بويسۇن دۇرۇپ ،ئۇالرنىڭ زېمىنىنى ۋەيران قىلدى ھەم باشقا ئەللەرنىڭ خۇدالىرىنىڭ ئۇالرنى
قۇتقۇزۇشقا قۇدرىتى يەتمىدى ،چۈنكى ،ئۇالر ئەسلىدىنال خۇدا ئەمەس ،ئۇالر بولسا ئادەم قولى بىلەن
ياسالغان ياغاچ ۋە تاشالردۇر .پەقەت سەنال ھەممىگە قۇدرەتلىك خۇدادۇرسەن .ئاھ ،پەرۋەردىگار،
سەندىن ئۆتۈنەي  ،بىزنى سەنناخېرىپنىڭ قولىدىن قۇتقۇزغايسەن ،بۇ ئارقىلىق دۇنيادىكى پۈتۈن
ئەللەر ،پەقەتال يالغۇز سېنىڭ پەرۋەردىگار خۇدا ئىكەنلىكىڭنى بىلىپ يەتسۇن!»
پەرۋەردىگار ھەزەكىيانىڭ دۇئاسىنى ئاڭلىدى.
پەيغەمبەر يەشەيا ھەزەكىياغا خەۋەرچىدىن خەت ئەۋەتتى ،خەتتە مۇنداق دېيىلگەن ئىدى:
« ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسى پەرۋەردىگار مۇنداق دەيدۇ :سەن مەندىن ئاسۈرىيە پادىشاھى سەنناخېرىپغا
ھۇجۇم قىلىشنى تىلىدىڭ ،مەن دۇئايىڭنى ئاڭلىدىم .ئۇ ،بۇ شەھەرگە ھۇجۇم قىلىپ كېرەلمەيدۇ،
چۈنكى ،مەن ئۆزۈمنىڭ سەۋەبىدىن يەنە شۇنداقال مېنىڭ خىزمەتكارىم داۋۇت سەۋەبىدىن ،بۇ شەھەرنى
چوقۇم قوغداپ قالىمەن».
ئاشۇ كۈنى كېچىدە ،سەنناخېرىپ ۋە ئۇنىڭ لەشكەرلىرى غەلىبە بىزنىڭ قولىمىزدا دەپ قاراپ،
شېرىن ئۇيقۇغا غەرق بولغان چاغدا ،پەرۋەردىگارنىڭ بىر پەرىشتىسى چىقىپ ،ئاسۈرىيەلىكلەرنىڭ
لەشكەرگاھىغا كىرىپ ،بىر يۈز سەكسەن بەش مىڭ ئادەمنى ئۆلتۈردى.
ئەتىسى سەھەردە ،قالغان ئادەملەر ئۇيغۇنۇپ ئەتراپىنىڭ ھەممىسىنىڭ ئۆلگەن جەسەتلەر بىلەن
تولغانلىقىنى كۆردى.
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ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسى پەرۋەردىگار ئۆزىنىڭ خۇدا ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىدى! ئۇنىڭدىن پاناھلىق
ئىزدىگەن ئادەم بەختلىكتۇر!
سەنناخېرىپ ئالدىراپ-تېنەپ نىنەۋىي شەھىرىگە قېچىپ كەتتى .كېيىن ،ئۇ ئۆز خۇداسىنىڭ
بۇتخانىسىدا ئۇنىڭغا باش ئۇرۇۋاتقاندا ،ئىككى ئوغلى تەرىپىدىن ئۆلتۈرۈلدى.

ھەزەكىيانىڭ ئېغىر كېسەل بولۇپ قېلىشى
«پادىشاھالر - 5قىسىم» 11 – 1 :52

بۇ قورقۇنچلۇق ھەم جىددىي كۈنلەردە ،پادىشاھ ھەزەكىيا ئېغىر كېسەل بولۇپ قالدى .بىر
زەھەرلىك يارا ئۇنىڭ ساالمەتلىكىنى بۇزدى ،قارىماققا ئۇ ئۆلۈپ كېتىدىغاندەك قىالتتى .مەيلى
قانچىلىك ئۇستا ،داڭلىق تېۋىپ بولۇشىدىن قەتئىينەزەر ئۇنىڭ كېسىلىنى ساقايتالمىدى .بارلىق كىشىلەر
پادىشاھنىڭ ئۆلۈپ كېتىدىغانلىقىغا ئىشەندى .بۇ يەھۇدىيە دۆلىتىگە ئېغىر غەم-قايغۇ ئېلىپ كەلدى،
چۈنكى ،ھەزەكىيانىڭ پادىشاھلىق ئورنىغا ۋارىسلىق قىلىدىغان ئوغلى يوق ئىدى ،شۇنداقال يەنە
ئاسۈرىيەلىكلەرنىڭ قوشۇنى ئۇالرنىڭ دۆلىتىنى ۋەيران قىلماقچى بولۇپ تۇراتتى.
پەيغەمبەر يەشەيا پەرۋەردىگارنىڭ خەۋىرىنى ئېلىپ كەلدى « :سەن ئاخىرەتلىك ئىشلىرىڭنى
ئورۇنالشتۇرۇپ ،ئائىلەڭدىكىلەرگە ۋەسىيەت قالدۇرغىن ،چۈنكى سېنىڭ ئۆلىدىغان ۋاقتىڭ يېتىپ
كەلدى».
ھەزەكىيا قاتتىق ئازابلىنىپ ،يۈزىنى تام تەرەپكە قاراتتى .ئۇ ئۆلىدىغان بولدى .ئۇنىڭ ۋەزىپىسى
مۇشۇنداق ئاخىرلىشامدىغاندۇ؟ ئۇ خۇداغا قاتتىق نالە قىلدى« :ئى پەرۋەردىگار ،مەن شۇنداق تېز
بېرىشىم كېرەكمۇ؟»
ئۇ يەنە دۇئا قىلىپ مۇنداق دېدى « :ئى پەرۋەردىگار ،مەن بىر ئۆمۈر ساڭا خىزمەت قىلدىم ،يەنە
سېنىڭ نەزىرىڭدە ياخشى بولغاننى قىلدىم .مەن خەلقنى سېنىڭ ئالدىڭغا باشالپ كەلدىم ،ئەمما ،مەن

643

مۇقەددەس كىتابتىن ھېكايە
كەتكەندىن كېيىن ،كەلگۈسىدە ئۇالرنىڭ ئۈستىدە قانداق ئىشالر بوالر؟ ئى پەرۋەردىگار ،سەندىن
ئۆتۈنەي ،بىزگە ئىچ ئاغرىتقىن .ئى پەرۋەردىگار ،ساڭا ئىلتىجا قىالي ،مېنى ساقايتقايسەن .سەن بولساڭ
ھەممىگە قادىرسەن ».ھەزەكىيا قاتتىق ئازابلىنىپ يىغلىدى.
پەرۋەردىگار ھەزەكىيانىڭ دۇئاسىنى ئاڭلىدى .يەشە يا چىقىپ كېتىۋېتىپ تېخى ھويلىنىڭ
ئوتتۇرىسىغا بارماي تۇرۇپ ،پەرۋەردىگارنىڭ سۆزى ئۇنىڭغا يېتىپ كېلىپ ،ئۇنى كەينىگە چاقىردى.
 سەن قايتىپ بارغىن - ،دېدى خۇدا -بېرىپ ھەزەكىياغا ئېيتقىن :پەرۋەردىگار سېنىڭ ئەجدادىڭداۋۇتنىڭ خۇداسى مۇنداق دەيدۇ؛ مەن سېنىڭ دۇئايىڭنى ئاڭلىدىم ،سېنىڭ كۆز ياشلىرىڭنى كۆردۈم،
مەن چوقۇم سېنى ساقايتىمەن .ئۈچىنچى كۈنىگە كەلگەندە ،سەن چوقۇم پەرۋەردىگارنىڭ
ئىبادەتخانىسىغا چىقىسەن .مەن يەنە ساڭا ئون بەش يىل ئۆمۈر قوشىمەن ،ھەمدە سېنى ۋە بۇ شەھەرنى
ئاسۈرىيە پادىشاھىنىڭ قولىدىن قۇتقۇزىمەن .مەن ئۆزۈم ۋە خىزمەتكارىم داۋۇتنىڭ سەۋەبىدىن ،بۇ
شەھەرنى چوقۇم ساقالپ قالىمەن» .
يەشەيا خۇشال -خۇراملىق بىلەن پادىشاھ ھەزەكىيانىڭ يېنىغا قايتىپ كىرىپ ،بۇ خوش خەۋەرنى
ھەزەكىياغا ئېيتتى .ئۇ يەنە ھەزەكىياغا قانداق ق ىلغاندا ساقايغىلى بولىدىغانلىقىنى ئېيتىپ بەردى .ئۇ
چوقۇم بىر دانە ئەنجۈر پوشكىلىنى يارا ئۈستىگە چېپىشى كېرەك ئىدى.
بۇ خوش خەۋەرنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ،ھەزەكىيا ئادەتتىن تاشقىرى خۇشاللىققا چۆمدى .ئۇ دەرھالال
ئۆلۈپ كەتمەيدىغان بولدى! ئۇ يەنە ئون بەش يىل ياشايدۇ! بۇ ئون بەش يىل جەريانىدا ،ئۇ خەلق
ئۈچۈن قانچىلىغان ئىشالرنى قىلىپ بېرەر-ھە! ئاھ ،پەرۋەردىگار مېھىر-شەپقەتكە تولغاندۇر! ئۇ
ھەزەكىيانى زور قىيىنچىلىق ئىچىدىن قۇتقۇزۇپ چىقتى .ھەزەكىيا خۇداغا قانداق رەھمەت ئېيتىشنى
بىلمەي قالغاندەك قىالتتى.
 ئاھ پەرۋەردىگا ر ،سەن مېنى ماڭا اليىق بولغان مۇئامىلىگە ئۇچراتمىدىڭ ،سەن مېنى ساقايتتىڭ،مېنى ساغالم بولۇشقا چاقىردىڭ .ئۆلگەن ئادەم ساڭا مەدھىيە ئوقىيالمايدۇ ،ئەمما تىرىك ئادەم شۇنداق
قىالاليدۇ .تىرىك ئادەم بۈگۈنكى ماڭا ئوخشاش ساڭا شۈكۈر ئېيتىدۇ.
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يەشەيا باشقىالرغا بىر د انە ئەنجۈر پوشكىلى قىلدۇرۇپ ،يارا ئېغىزىغا چاپلىدى ،ھەزەكىيانىڭ
ساالمەتلىكى ئەسلىگە كەلدى .ئۈچىنچى كۈنى ،ئۇ مۇقەددەس ئىبادەتخانىغا بېرىپ ،خۇدانىڭ ئۆزىگە
ئاتا قىلغان بەخت-سائادىتىگە شۈكۈر ئېيتتى.

ھەزەكىيانىڭ ھاكاۋۇرلىقى
«پادىشاھالر - 5قىسىم» »51- 15 :52

ئا سۈرىيەلىكلەرنىڭ قوشۇنى چېكىندۈرۈلگەندىن كېيىن ،ھەزەكىيا بىر مەزگىل تىنچ-خاتىرجەم
كۈنلەرنى ئۆتكۈزدى .ئۇ ئېغىر كېسەلدىن ساقايدى .خۇدا ئۇنى سەنناخېرىپنىڭ قولىدىن قۇتقۇزدى،
سەنناخېرىپنىڭ قوشۇنى يوقىتىلغاندىن كېيىن ،ئۇنىڭ ئۆزىمۇ ئۆلتۈرۈلدى .خەۋپ-خەتەر ئاللىقاچان
ئۆتۈپ كەتتى.
ھەزەكىيا ۋە ئۇنىڭ دۆلىتى نۇرغۇنلىغان دۆلەتلەرنىڭ ھۆرمىتىگە ئېرىشتى .يىراق ئەللەرنىڭ نۇرغۇن
پادىشاھلىرى ئۇنىڭ ئېغىر كېسەلدىن ساقايغانلىقى ۋە ئاسۈرىيەلىكلەرنىڭ قولىدىن قۇتۇلغانلىقىنى
تەبرىكلىدى .ئۇالر ئۇنىڭغا نۇرغۇنلىغان قىممەتلىك سوۋغاتالرنى ئېلىپ كەلدى ،ھەزەكىيا ئىلگىرىكى
ۋاقىتالرغا ئوخشاش باي-باياشاتلىققا تولدى.
بىر كۈنى بابىلدىن ئەلچىلەر كەلدى.
ھەزەكىيا ،بۇ زىيارەت قىلغۇچىالرنى ناھايىتى خۇشاللىق بىلەن قارشى ئالدى .ئۇ ،بۇ ئەلچىلەرگە
ئۆزىنىڭ ئوردىسى ۋە بارلىق بايلىقلىرىنى يەنى ئالتۇن-كۈمۈشلىرىنى ،پۇراقلىق دورا-دەرمانالر ۋە ئېسىل
مايلىرىنىڭ ھەممىسىنى كۆرسەتتى .ئۇ يەنە ئۇالرنىڭ ئۆزىنىڭ قۇرال-ياراق ئامبىرىنى كۆرۈشگىمۇ
رۇخسەت قىلدى .ئۇ نېمىدېگەن باي ،ھە! نېمىدېگەن قۇدرەتلىك-ھە!
ھەزەكىيا بۇ كۆزنى قاماشتۇرىدىغان نەرسىلەرنى كۆز-كۆز قىلىۋاتقاندا ،بۇ نەرسىلەرنى ئۆزىگە ئاتا
قىلغان پەرۋەردىگار خۇدانىڭ نامىنى تىلغا ئالمىدى ھەم خۇدانىڭ ئۆزىگە كۆرسەتكەن مۆجىزىلىرىنىمۇ
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تىلغا ئالمىدى ،ئۇنىڭ قەلبىدە ئويلىغىنى پەقەتال ئۆزىنىڭ بايلىقى ۋە كۈچ-قۇدرىتى ئىدى.
خۇدا ھەزەكىيانىڭ ئىشەنمەسلىكىنى ۋە ھاكاۋۇرلۇقىنى كۆردى.
ب ابىلنىڭ ئەلچىلىرى كەتكەندىن كېيىن ،پەيغەمبەر يەشەيا پادىشاھ ھەزەكىيا بىلەن كۆرۈشكىلى
كەلدى ،يەشەيا سورىدى:
 بۇ ئادەملەر سېنى كۆرگىلى قەيەردىن كەلگەن؟ ئۇالر سېنىڭ ئائىلەڭدىن نېمىلەرنى كۆردى؟ھەزەكىيا پەيغەمبەر يەشە يانىڭ ئالدىدا ئۆزىنىڭ گۇناھىنى بوينىغا ئالمىدى .ئۇ ،بۇ كىشىلەرنىڭ
بابىلدىن كەلگەن ئەلچىلەر ئىكەنلىكىنى ،ئۇالرغا ئۆزىنىڭ بارلىق بايلىقلىرىنى كۆرسەتكەنلىكىنى ئېيتتى.
ئۇ ئۆزىنىڭ ئىشەنمەسلىكى ۋە ھاكاۋۇرلىقىنى تىلغا ئالمىدى .ئەمما ،ئۇ دېمىگەن تەقدىردىمۇ ،يەشەيا
بۇالرنىڭ ھەممىسىنى بىلگەن ئىدى ،چۈنكى ،خۇدا ئۇنىڭغا ئاللىقاچان بۇالرنىڭ ھەممىسىنى ئېيتقان
ئىدى.
يەشەيا ئېيتتى:
سەن پەرۋەردىگارنىڭ مۇنۇ سۆزىگە قۇالق سالغىن« :بىر كۈنى ،سېنىڭ ئائىلەڭدىكى بارلىقنەرسىلەرنى جۈملىدىن ئەجدادلىرىڭ بۈگۈنگىچە توپلىغان ھەممە نەرسىلەرنى بابىللىقالر ئېلىپ كېتىدۇ،
بىرىنىمۇ قالدۇرمايدۇ .يەنە شۇنداقال سېنىڭ كېيىنكى ئەۋالدلىرىڭغا كەلگەندە ،ئۇالر يەھۇدىي بولمىغان
بابىللىقالر تەرىپىدىن ئەسىرگە ئېلىنىپ ،بابىل پادىشاھلىرىنىڭ قۇلى بولىدۇ».
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ماناسسەھ
«تارىخالر - 5كىتاب» 52 – 1 :33

ھەزەكىيا خۇداغا ئىخالسمەن ئىدى ،ئەمما ،ئۇنىڭ ئوغلى ماناسسەھ بولسا بىر رەزىل ياش ئىدى .ئۇ
ئون ئىككى ياش ۋاقتىدا پادىشاھلىق تەختىگە چىقتى ،ئۇ بۇزۇۋېتىلگەن قۇربانلىق سۇپىلىرىنى قايتىدىن
ياساتتى ،يەنە بائال ئۈچۈن قۇربانلىق سۇپىسى ياساتتى ،ئۇ ھەتتا پەرۋەردىگارنىڭ مۇقەددەس
ئىبادەتخانىسىنىڭ ئىچىدە ،بۇتالرغا ئاتاپ قۇربانلىق سۇپىسى ياساتتى.
خەلق ئۇنىڭدىن ئۆگىنىپ ،ئۇ بۇتالرغا خىزمەت قىلدى.
گەرچە پەرۋەردىگار پەيغەمبەرلەر ئارقىلىق ماناسسەھ ۋە خەلققە سۆز قىلغان بولسىمۇ ،ئەمما ئۇالر
ئاڭلىمىدى ھەم ئۆزىنىڭ رەزىل يوللىرىدا داۋاملىق مېڭىۋەردى .ئەمما ،پەرۋەردىگارغا ئىخالسمەن بولغان
بىر قىسىم كىشىلەر ئۆلۈشكە رازى بولدىكى ،ھەرگىز پەرۋەردىگاردىن يۈز ئۆرۈمىدى .ئاشۇ كىشىلەرنىڭ
تۇرمۇشى ئىنتايىن جاپالىق ئىدى ،ئۇالر خەۋپ-خەتەرلەرگە ،زىيانكەشلىكلەرگە ئۇچرىدى ،ھەتتا
ئۆلتۈرۈلدى؛ يېرۇسالېمنىڭ كوچىلىرىغا ئۇالرنىڭ قانلىرى ئاقتى.
شۇنىڭ بى لەن پەرۋەردىگار ئۆز قەدىمىنى تاشلىدى .پەرۋەردىگار ئالدى بىلەن ماناسسەھنى
دۈشمىنىنىڭ قولىغا تاپشۇردى ،بابىل پادىشاھى ئۇالرغا ھۇجۇم قىلىپ ،ماناسسەھنى تۆمۈر ئىلمەك بىلەن
ئىلىپ ،مىس زەنجىر بىلەن باغالپ ،بابىلنىڭ قاماقخانىسىغا سوالپ قويدى.
يالغۇز ھەم قاراڭغۇ قاماقخانىدا ،ماناسسەھ ئۆزىنىڭ گۇناھىنى ئاستا-ئاستا تونۇپ يەتتى .ئۇنىڭ
بۇتالرغا چوقۇنۇشى پەرۋەردىگارنىڭ غەزىپىنى قوزغىغان ئىدى .ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ قانۇنىغا خىالپلىق
قىلىپ ،ئۇنىڭ ئاگاھالندۇرۇشىغا بويسۇنمىغان ئىدى .ئۇ خۇدانىڭ خەلقىنى خۇداغا قارشى تۇرۇشقا
چاقىرغان ئىدى .خۇدا ئۇنىڭغا زەربە بەردى ،مۇشۇنداق جازا ئۇنىڭغا نىسبەتەن ئادىل ئىدى.
ماناسسەھ ئېغىر كۈنلەردە قالغاندا ،پەرۋەردىگار خۇدانىڭ ياردەم بېرىشىنى ئۆتۈندى .ئۇ دۇئا قىلىپ
خۇدانىڭ ئىچ ئاغرىتىشىنى ۋە كەچۈرۈم قىلىشىنى ئىلتىجا قىلدى .ئۇ ئۆزىنىڭ گۇناھىنى ئېتىراپ قىلدى،
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مۇشۇنداق جازاغا اليىق ئىكەنلىكىنى بوينىغا ئالدى.
خۇدا ئىنتايىن رەھىمدىلدۇر ،ئۇنىڭ مېھىر-مۇھەببىتى ھەمىشە بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزدىن ھالقىپ
كېتىدۇ .پەرۋەردىگار ھەمىشە چىن كۆڭلىدىن توۋا قىلغان ۋە كەچۈرۈم ئىزدىگەن ئادەملەرنىڭ دۇئاسىغا
قۇالق سالىدۇ ۋە ئۇالرنى كەچۈرۈم قىلىدۇ .پەرۋەردىگار ئىلگىرى يەشەيا پەيغەمبەر ئارقىلىق مۇنداق
دېگەن « :سىلەر تازىلىنىپ ،ئۆزۈڭالرنى پاكالڭالر ،مېنىڭ كۆز ئالدىمدىكى رەزىللىكلىرىڭالرنى چىقىرىپ
تاشالڭالر! سىلەرنىڭ گۇناھلىرىڭالر گەرچە قىپقىزىل بولسىمۇ ،مەن ئۇنى ئاققا ئۆزگەرتىمەن».
پەرۋەردىگار ماناسسەھنىڭ دۇئاسىغا قۇالق سېلىپ ،ئۇنىڭ گۇناھىنى كەچۈرۈم قىلدى.
خۇدا ماناسسەھنى يېرۇسالېمغا قايتۇرۇپ ئېلىپ كېلىپ ،ئۇنى قايتىدىن پادىشاھلىق تەختىگە
چىقاردى .شۇنىڭدىن كېيىن ،ئۇ تاكى ئۆلگۈچە پەرۋەردىگارغا سادىقلىق بىلەن خىزمەت قىلدى.

يوسىيا
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ماناسسەھ ئۆلگەندىن كېيىن ،ئۇنىڭ رەزىللىكلىرىنىڭ ئۈلگىلىرى كەلتۈرۈپ چىقارغان ئاقىۋەت،
ناھايىتى تېزال ئۇچۇق نامايان بولدى .ئۇنىڭ ۋارىسلىق قىلغۇچىسى يەنى ئۇنىڭ ئوغلى ئامون تەختكە
چىقتى ،ئۇ ماناسسەھ ئىلگىرى چوقۇنغان بۇتالرغا خىزمەت قىلدى ،خەلقمۇ پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن ئۇنى
ئۆزىگە ئۈلگە قىلدى.
ئەمما ،ئەڭ ئاخىرقى جازا يېتىپ كېلىشتىن بۇرۇن ،پەرۋەردىگار ئۆز خەلقىگە بولغان
مېھىر-مۇھەببىتىنى يەنە بىر قېتىم نامايان قىلىپ ،سادىق بولغان بىر پادىشاھنى ئۇالرغا ئەۋەتتى .ئۇ
بولسىمۇ خۇداغا ئىخالسمەن بولغان يوسىيا ئىدى ،پەرۋەردىگار يوسىيا ئارقىلىق خەلقنى قايتىدىن ئۆز
يېنىغا قايتۇرۇپ ئەكەلدى.
باشقا يەھۇدىيە پادىشاھلىرى ،پەرۋەردىگارغا يوسىيادەك ئۇنچىلىك سادىقلىق بىلەن خىزمەت
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قىلمىغان ئىدى .ئۇ پۈتۈن جان-دىلى ۋە ۋۇجۇدى بىلەن پەرۋەردىگارغا خىزمەت قىلىپ ،ئوڭ-سولغا
ئېغىپ كەتمىدى .ئۇ يەھۇدىيە چېگراسى ئىچىدىكى بۇتالرغا چوقۇنۇشنى چەكلىدى ،ھەتتا ،چېگرا
ھالقىپ بەيت-ئەلگە بېرىپ ،كىشىلەرنىڭ ئۇ يەرگە بېرىپ موزايغا چوقۇنۇشىغا يول قويمىدى .ئۇ
بەيت-ئەلدىكى ۋاقتىدا ،ئىلگىرى ئالتۇن موزايغا خىزمەت قىلغان ساختا پەيغەمبەرلەرنىڭ قەبرىسىنى
كۆردى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ بۇيرۇق چۈشۈرۈپ قەبرىلەرنى ئاچقۇزۇپ قەبرىدىكى سۆڭەكلەرنى ئېلىپ
چىقىپ ،قۇربانلىق سۇپىسىنىڭ ئۈستىدە كۆيدۈرۈپ ،ئەڭ ئاخىرىدا قۇربانلىق سۇپىلىرىنى بۇزۇپ
تاشلىدى .ئۇ پەقەت بىرال قەبرىگە چېقىلمىدى؛ يەنى ئىلگىرى يەھۇدىيەگە بېرىپ ،ھازىر يۈز بەرگەن
بارلىق ئىشالرنى ئالدىن بېشارەت قىلغان پەيغەمبەرنىڭ قەبرىسى ئىدى.
شۇنداق قىلىپ ،پەرۋەردىگارنىڭ يەروبۇئامغا ئېيتقان سۆزلىرى ئەمەلگە ئاشتى.
ئەمما ،يوسىيانىڭ ئىخالسمەنلىكى خەلقنىڭ قەلبىنى ئۆزگەرتەلمىدى ،چۈنكى ،يوسىيانىڭ ئۆزىمۇ
بىر گۇناھكار ئىنسان ئىدى .پەقەت بىرال ئادەم ئىنسانالرنىڭ قەلبىنى ئۆزگەرتەلەيدۇ ،ئۇ بولسىمۇ رەب
ئەيسادۇر .ئۇنىڭ روھى بىزنىڭ قەلبىمىزگە يېتىپ كەلگەندە ،بىز ئاندىن ئۆزگىرىمىز ،ئاندىن
ئۆزىمىزنىڭ گۇناھىدىن نەپرەتلىنىمىز ھەم شۇنداقال خۇداغا ھەقىقىي خىزمەت قىلىمىز.
يوسىيا ئۆلگەندىن كېيىن ،رەزىللىك يەنە كۆپەيدى ،ھۆكۈم ئېلىپ بېرىلىدىغان ۋاقىتالر يېتىپ
كەلگەن ئىدى.
پەيغەمبەر ئەزەكىيال كىشىلەرگە ئەڭ ئاخىرقى ئاگاھالندۇرۇشنى بەردى « :بااليىئاپەت يېتىپ
كەلدى! بااليىئاپەت يېتىپ كەلدى! پەرۋەردىگار مۇنداق دېدى؛ مەن ئۆز غەزىپىمنى سېنىڭ ئۈستۈڭگە
چۈشۈرىمەن ،سېنىڭ قىلغانلىرىڭغا ئاساسەن ساڭا ھۆكۈم قىلىمەن .مېنىڭ كۆزلىرىم ساڭا ئىچ
ئاغرىتمايدۇ ،ساڭا رەھىم قىلمايدۇ .بۇ ئارقىلىق سەن مېنىڭ پەرۋەردىگار ئىكەنلىكىمنى تونۇپ
يېتىسەن».
بۇالرنىڭ ھەممىسى بىھۇدە ئاۋارىچىلىك بولدى .ھەتتا ،بابىل پادىشاھى نىبوقادنەسار يەھۇدىيە
پادىشاھى يەھوئاكىننى ۋە نۇرغۇنلىغان خەلقنى ئەسىر قىلىپ ئېلىپ كەتكەندىن كېيىن ،قالغان ئاشۇ بىر
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قىسىم خەلق يەنىال بۇرۇنقىدەك توۋا قىلمىدى.
بابىل پادىشاھى يەھۇدىيە دۆلىتى ئۈچۈن يېڭى بىر پادىشاھ تىكلەپ بەردى ،ئۇنىڭ ئىسمى زەدەكىيا
ئىدى .زەدەكىيا ئالدىدىكى پادىشاھقا ئوخشاش رەزىل ئىدى ،ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ نەزىرىدە رەزىل بولغان
ئىشالرنى قىالتتى.

خۇدانىڭ يەھۇدىيە دۆلىتىنى جازالىشى
«يەرەمىيانىڭ كىتابى» - 31باب ۋە - 31باب

زەدەكىيا بابىل پادىشاھىغا توققۇز يىل خىزمەت قىلدى .كېيىن ،ئۇ مىسىر پادىشاھىنىڭ ياردىمىگە
تايىنىپ ،بابىل پادىشاھىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىدىن قۇتۇلماقچى بولدى .نىبوقادنەسار لەشكەر تارتىپ
يەھۇدىيە دۆلىتىگە ھۇجۇم قىلىپ ،پۈتۈن دۆلەتنى ئىشغال قىلىۋېلىپ ،نۇرغۇنلىغان شەھەرلەرنى
كۆيدۈرۈۋېتىپ ،يېرۇسالېمنى قورشاۋغا ئېلىۋالدى.
پ ەيغەمبەر يەرەمىيا خۇدادىن كەلگەن قورقۇنچلۇق خەۋەرنى يەھۇدىيە پادىشاھىغا ئېلىپ كەلدى:
« مەن بۇ شەھەرنى بابىل پادىشاھىنىڭ قولىغا تاپشۇرىمەن ،ئۇ ،بۇ شەھەرنى ئوت بىلەن كۆيدۈرۈپ،
سىلەرنى بابىلغا سۈرگۈن قىلىپ ئېلىپ كېتىدۇ».
ئەمما ،بۇ ئاگاھالندۇرۇشنىڭ ئازراقمۇ ئۈنۈمى بولمىدى ،خەلق بۇرۇنقىدەكال بۇتالرغا چوقۇندى.
لېكىن ،زەدەكىيا يەرەمىياغا خەت ئەۋەتىپ مۇنداق دېدى« :سەندىن ئۆتۈنەيلى ،بىز ئۈچۈن پەرۋەردىگار
خۇدايىمىزغا دۇئا قىلغىن».
ئۇنىڭ بۇنداق قىلىشى ھەرگىزمۇ گۇناھىغا توۋا قىلغانلىق بولماستىن ،پەقەت جازادىن قورقۇشال
ئىدى ،خاالس .ئەمما ،يەرەمىيا « :بابىل پادىشاھى بۇ شەھەرنى ئوت بىلەن كۆيدۈرىدۇ»  -دېدى.
يەھۇدىيە دۆلىتىدىكى ئەمەلدارالر يەرەمىياغا ئىنتايىن ئۆچمەنلىك قىلدى .يەرەمىيا يېرۇسالېم
شەھىرىدىن كەتمەكچى بولغاندا ،ئۇالر ئادەم ئەۋەتىپ يەرەمىيانى تۇتۇۋېلىپ« :سەن بېرىپ بابىل
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پادىشاھىغا تەسلىم بولماقچى! » -دېدى.
 سىلەرنىڭ دېگىنىڭالردەك ئەمەس -دېدى يەرەمىيا قارشىلىق بىلەن  -مەن بابىل پادىشاھىغاتەسلىم بولغىلى بارمايمەن - ،دېدى.
ئەمما ،ئۇالر ئۇنىڭ سۆزىگە ئىشەنمەي ،ئۇنى ئۇردى ،ھەمدە زىندانغا سوالپ قويدى.
يەرەمىيا ئۆز قېرىنداشلىرى ئۈچۈن قانچىلىك ئازاب تارتقان-ھە! ئۇالرنىڭ ھاالك بولۇشى
بېكىتىلگەن ،ئەمما ئۇالر توۋا قىلمايۋاتىدۇ .بۇ ۋاقىتتا يەرەمىيا ھەم ئازابالندى ھەم تەشۋىشلەندى.
ئەمما ،زىنداندا پەرۋەردىگار ئۇنىڭ بىلەن بىرگە بولدى .پەرۋەردىگار يەرەمىياغا تەسەللىي بېرىپ
مۇنداق دېدى« :مېنىڭ ئەھدەم مەڭگۈ بىكار قىلىنمايدۇ .گەرچە يېرۇسالېم ۋەيران قىلىنىپ ،خەلقىم
ئەسىرگە ئېلىنسىمۇ ،ئەمما ،مەن داۋۇتقا بەرگەن ۋەدەمنى چوقۇم ئەمەلگە ئاشۇرىمەن .يەتمىش يىلدىن
كېيىن ،خەلق يەنە قايتىدىن يېرۇسالېمغا قايتىپ كېلىدۇ .كەلگۈسىدە داۋۇتنىڭ بىر ئەۋالدى پادىشاھ
بولۇپ ،يەر-يۈزىدە ئادىل ھۆكۈم يۈرگۈزىدۇ».
داۋۇتنىڭ ئۇ ئەۋالدى بولسا رەب ئەيسادۇر.
يەرەمىيا زىنداندىكى ۋاقتىدا ،خۇدانىڭ سۆزلىرىنىڭ راست ئىكەنلىكى ئىسپاتلىنىپ چىقتى:
دۈشمەنلەر يېرۇسالېمنى داۋاملىق مۇھاسىرىگە ئالدى .خۇدا ئىلگىرى ھەزەكىياغا ياردەم قىلغاندەك
زەدەكىياغا ياردەم قىلمىدى .زەدەكىيا ئىنتايىن قورقتى ،يەھۇدىيە دۆلىتى ئاچارچىلىق ۋە ۋابا خەۋپىگە
دۇچ كەلدى.
تۇيۇقسىز ،ئۇنىڭ ئېسىگە يەرەمىيا كەلدى.
زەدەكىيا ئادەم ئەۋەتىپ يەرەمىيانى چاقىرتىپ كەلدى .پەيغەمبەر يەرەمىيا ئۇنىڭ ئالدىدا تۇرغىنىدا،
ئۇ تەقەززالىق بىلەن يەرەمىيادىن:
 پەرۋەردىگاردىن سۆز بارمۇ؟  -دەپ سورىدى. بار -،دەپ جاۋاب بەردى پەيغەمبەر « :پەرۋەردىگار ئېيتتى؛ سەن بابىل پادىشاھىنىڭ قولىغاتاپشۇرۇلىسەن».
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نېمىدېگەن قورقۇنچلۇق! ئۇ ھەمىشە ئوخشاش بولغان قورقۇنچلۇق خەۋەرنى ئېلىپ كېلىدۇ!
ئەمما ،كە ينىدىن پەيغەمبەر پەرۋەردىگاردىن كەلگەن يەنە بىر سۆزنى يەتكۈزدى« :بۇ شەھەردە
قالغانلىكى كىشىلەرنىڭ ھەممىسى قىلىچ ئاستىدا ،ئاچارچىلىقتىن ۋە ۋابادىن ئۆلىدۇ؛ ئەمما ،بابىل
پادىشاھىغا تەسلىم بولغانالر چوقۇم ھايات قالىدۇ».
ئەمما ،ئەمەلدارالر پەيغەمبەرنىڭ سۆزىگە قۇالق سالمىدى ،ئۇالر ئىنتايىن غەزەپلەندى .ئۇالر:
 يەرەمىيا لەشكەرلەرنىڭ جاسارىتىگە زەربە بەردى .ئۇ ،بۇ يەردىكى كىشىلەرنىڭ ئامان بولۇشىنىخالىماستىن ،ئۇالرنىڭ ئاپەتكە ئۇچرىشىنى خااليدۇ .ئۇنى ئۆلتۈرۈۋېتەيلى!  -دېيىشتى.
توخۇ يۈرەك پادىشاھ زەدەكىيا ،ئۇ پەقەت ئاۋارىچىلىكقا يولۇققان ۋاقتىدىال پەيغەمبەرنىڭ پىكرىنى
ئاڭالپ بېقىشنى ئىزدەيدۇ ،ھازىر ،ئۇ يەنە ئەمەلدارالرنىڭ يەرەمىيانى ئۇالرنىڭ قولىغا تاپشۇرۇپ بېرىش
نەسىھەتكە قۇالق سالدى .ئۇالر يەرەمىيانى يەنە بىر قېتىم تۇتۇپ ،ئۇنى بىر قۇدۇقنىڭ يېنىغا سۆرەپ
ئېلىپ كېلىپ ،قۇدۇققا تاشلىدى .ئۇالر يەرەمىيانى چوقۇم سۇدا تۇنجۇقۇپ ئۆلىدۇ دەپ قارىغان ئىدى،
ئەمما ،ئۇالر خاتا ئويالپ قالغان ئىدى ،چۈنكى قۇدۇقتا سۇ يوق بولۇپ ،پەقەت پېتىقال بار ئىدى .يەرەمىيا
تۇنجۇقۇپ ئۆلۈپ قالمايدۇ.
پادىشاھ زەدەكىيانىڭ ئەمەلدارلىرى ئىچىدە ئەبەد-مەلەك ئىسىملىك بىر ئادەم بار ئىدى .بۇ ئادەم
ئۇالرنىڭ يەرەمىياغا قىلغان ئىشلىرىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ،ئىنتايىن ئاالقزەدە بولۇپ كەتتى .گەرچە
ئەبەد-مەلەك يەھۇدىي بولمىسىمۇ ،ئەمما ئۇ پەيغەمبەرنىڭ ئېيتقان سۆزلىرىگە ئىشىنەتتى ،سەۋەبى ،ئۇ
خۇداغا ئىشىنەتتى .ئۇ ،ئاشۇ كىشى لەرنىڭ يەرەمىياغا ئۇنداق مۇئامىلە قىلىشىغا قوشۇلمايتتى ،شۇنىڭ
بىلەن ئۇ پادىشاھ زەدەكىيانىڭ ئالدىغا كېلىپ:
 ئۇ كىشىلەر يەرەمىياغا ئىزچىل يامانلىق قىلىپ كېلىۋاتىدۇ .ئۇالر ئۇنى كۆزدىن يوقاتماقچىمۇ؟ ئۇالرئۇنى ئۆلتۈرمەكچىمۇ؟ ئۇالر يەرەمىيانى قۇدۇققا تاشلىماسلىقى كېرەك ،ئۇ ئاچلىقتىن ئۆلۈپ قالىدۇ ،چۈنكى
شەھەردە ئاللىقاچان ئاشلىق قالمىدى - ،دېدى.
پادىشاھ زەدەكىيا ئۇنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ،ئەبەد-مەلەكنىڭ يەرەمىيانى قۇدۇقتىن
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تارتىپ چىقىرىشىغا رۇخسەت قىلدى.
بۇ كىشى بىر قىسىم كونا التا-پۇتا ۋە جۇل-جۇل كىيىم لەرنى ئارغامچا بىلەن يەرەمىيانىڭ يېنىغا
چۈشۈرۈپ بەردى .بىچارە پەيغەمبەر ،ئۇچرىغان ئازاب-ئوقۇبەتلەر ۋە ئۇزۇن كۈنلەردىكى ئاچارچىلىق
سەۋەبىدىن ،ئۇ ئورۇقالپ ئوتۇندەك بولۇپ قالغان ئىدى ،ئۇ ئارغامچا ئۇنى يارا قىلىپ قوياتتى.
 سىز ئۇ التا-پۇتىالرنى قول-پۇتلىرىڭىزنىڭ ئاستىغا قويۇۋېلىڭ -دەپ ۋارقىرىدى ئەبەد-مەلەكيەرەمىياغا  -بولمىسا ئارغامچا سىزنى يارىالندۇرۇپ قويىدۇ .بىز سىزنى تارتىپ چىقىرىمىز.
ئەبەد-مەلەك پەرۋەردىگارنىڭ ئىلتىپاتىغا ئېرىشتى ،يەرەمىيا ئۇنىڭغا مۇنداق دېدى:
-

ئىلگىرى مەن ئېيتقانغا ئوخشاش ،بۇ شەھەر ۋەيران بولىدۇ ،ئەمما پەرۋەردىگار سېنى

قۇتقۇزىدۇ ،چۈنكى ،سەن ئۇنىڭغا تاياندىڭ .بۇالرنى پەرۋەردىگار ئېيتتى!
يېرۇسالېم شەھىرىنىڭ ئەھۋالى بارغانسېرى يامانالشتى .سانسىزلىغان ئادەملەر ئاچلىق ۋە كېسەل
سەۋەبىدىن ئۆلۈپ كەتتى.
پادىشاھ زەدەكىيا يەنە بىر قېتىم ئادەم ئەۋەتىپ يەرەمىيانى چاقىرتىپ كەلدى ،ئەمما بۇ قېتىم
مەخپىي ئىدى ،مۇنداق بولغاندا ،ئۇنىڭ ئەمەلدارلىرى بۇ ئىشنى بىلمەي قاالتتى.
– ماڭا سەمىمىيلىك بىلەن جاۋاب بەرگىن - ،ئۇ يەرەمىيادىن ئۆتۈنۈپ سورىدى  -سېنىڭ ماڭا
بېرىدىغان ياخشى پىكرىڭ يوقمۇ؟
يەرەمىيا چوڭقۇر بى ر ئۇھ تارتقاندىن كېيىن ،جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېدى:
 ئەگەر ،مەن ساڭا جاۋاب بەرسەم ،سەن مېنى چوقۇم ئۆلتۈرۈۋېتىسەن؛ ئەگەر ،مەن ساڭا نەسىھەتقىلسام ،سەن بۇنى ئاڭلىمايسەن.
 -ياق ،مەن ساڭا قەسەم قىلىپ بېرەي،

پادىشاھ زەدەكىيا ئېيتتى  -مەن سېنى چوقۇم

ئۆلتۈرمەيمەن .ماڭا ئېيتىپ بەرگىن ،بىز قانداق قىلىشىمىز كېرەك.
 -ئۇنداق بولسا ياخشى – دېدى يەرەمىيا

 -پەرۋەردىگار مۇنداق دېدى :ئەگەر سەن بابىل

پادىشاھىغا تەسلىم بولساڭ ،جېنىڭ چوقۇم ھايات قالىدۇ ،بۇ شەھەر ئوت بىلەن كۆيدۈرۈلمەيدۇ؛ ئەگەر
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سەن بويسۇنماي بابىل پادىشاھىغا ت ەسلىم بولمىساڭ ،ئۇنداقتا بابىل پادىشاھى بۇ شەھەرنى ئىشغال
قىلىۋالىدۇ ھەم ئوت بىلەن كۆيدۈرىدۇ ،سەنمۇ قېچىپ قۇتۇاللمايسەن.
بۇ سۆزلەرنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ،پادىشاھ زەدەكىيا ئاالقزەدە بولۇپ:
 مەن ئىلگىرى بابىل پادىشاھىغا تەسلىم بولغان يەھۇدىيالرنىڭ مېنى مەسخىرە قىلىشىدىن ،ماڭاھاقارەت قىلىشىدىن قورقىمەن - ،دېدى.
يەرەمىيانىڭ ئامالى قالمىدى .ئۇ ئۆتۈنگەن ھالدا:
 پەرۋەردىگارغا بويسۇنغىن ،شۇنداق قىلساڭ ،سېنىڭ ھاياتىڭ ئامان قالىدۇ .ئەگەر سەن تەسلىمبولۇشقا ئۇنىمىساڭ ،سەن ۋە سېنىڭ بارلىق مىراسىڭ ئولجا قىلىنىپ ئېلىپ كېتىلىدۇ .پەرۋەردىگارنىڭ
سۆزىگە بويسۇنغىن!  -دېدى.
ئەمما ،ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ سۆزىگە بويسۇنۇپ ،تەسلىم بولمىدى.

يەھۇدىيە دۆلىتىنىڭ ئىشغال قىلىنىشى
«پادىشاھالر - 5كىتاب» « ،55- 1 :52يەرەمىيانىڭ كىتابى» - 39باب

يېرۇسالېم مۇھاسىرىگە ئېلىنىپ تەخمىنەن ئىككى يىلدىن كېيىن ،شەھەر سېپىلى ھۇجۇم قىلىنىپ
ئۆرۈۋېتىلدى .بابىللىقالرنىڭ لەشكەرلىرى يېرۇسالېم شەھىرىگە كىرىپ ،شەھەرنى كۆيدۈرۈپ،
بۇالڭ-تاالڭ قىلىپ ،ئادەملەرنى ئۆلتۈردى .ئەڭ ئاخىرىدا ،مۇقەددەس ئىبادەتخانىغا ۋە پادىشاھ
ئوردىسىغا ھۇجۇم قىلىپ كىردى.
پادىشاھ زەدەكىيا لەشكەرلىرىنى باشالپ ئاالقزەدىلىك بىلەن پادىشاھ ئوردىسىدىن ئايرىلىپ،
گۈللۈكتىن ئالدىراپ ئۆتۈپ ،كەڭ جىلغىغا قاراپ بەدەر قاچتى .ئۇ ئاتقا مىنىپ ئەڭ تېز سۈرئەت بىلەن
قاچتى.
بابىللىقالر زەدەكىيانىڭ قاچقانلىقىنى بايقاپ قالدى ،شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر ئۇنى قوغالپ ماڭدى .بۇ
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بىر مەيدان دەھشەتلىك قوغالش بولدى ،ئۇالر زەدەكىياغا يېتىشىۋېلىپ ،ئۇنى قورشاپ تۇتۇۋالدى.
بارلىق ئىشالر ئاخىرالشتى! ھازىر ،ئۇ بويسۇنمىغانلىقى ئۈچۈن بەدەل تۆلىدى.
لەشكەرلەر ئىنتايىن خۇشال بولغان ھالدا ،ئۇنى پادىشاھ نىبوقادنەسارنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كەلدى،
نىبوقادنەسار ئۇنىڭغا بولغان جازانى ئېالن قىلدى .جازا يېتىپ كەلدى! ئۇ ئىنتايىن قورقۇنچلۇق جازا!
زەدەكىيانىڭ ئوغۇللىرى ،يەھۇدىيە دۆلىتىنىڭ ئەمەلدارلىرىنىڭ ھەممىسى زەدەكىيانىڭ كۆز ئالدىدا
ئۆلتۈرۈلدى .كېيىن ،زەدەكىيانىڭ كۆزلىرى ئويۇپ تاشالندى .بۇالردىن كېيىن ،ئۇ مىس زەنجىر بىلەن
كىشەنلىنىپ ،بابىلغا ئېلىپ بېرىلىپ زىندانغا تاشالندى.
يېرۇسالېم كۆيدۈرۈپ ۋەيران قىلىندى ،شەھەردىكى خەلقنىڭ بەزىلىرى ئۆلتۈرۈلدى ،بەزىلىرى
ئەسىر قىلىنىپ ئېلىپ كېتىلدى.
پەقەت يەرەمىياغا ھېچ ئىش بولمىدى .نىبوقادنەسار پادىشاھ ھېچقانداق بىر ئادەمنىڭ ئۇنىڭغا زىيان
يەتكۈزمەسلىكى توغرىسىدا بۇيرۇق چۈشۈردى ،يەنە ئۇنىڭ پۈتۈن شەھەردە ئەركىن يۈرۈشىگە رۇخسەت
قىلدى .ئەمما ،يەرەمىيا ئۆزىنىڭ دۆلىتى ۋە قېرىنداشلىرى ئۈچۈن قاتتىق ئازابالندى .بىز ھازىرنىڭ
ئۆزىدىمۇ ئۇ يازغان «يەرەمىيانىڭ يىغا-زارى» دېگەن كىتابتىن ،ئۇنىڭ قايغۇ-ھەسرىتىنى ئوقۇپ
چۈشىنەلەيمىز.
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خۇدانىڭ ئەھدىسىنىڭ مەڭگۈلۈك تۇرغۇزۇلۇشى
«پادىشاھالر - 5كىتاب» 32 – 51 :52

بارلىق قىممەتلىك بويۇمالرنىڭ ھەممىسى ئېلىپ كېتىلدى ،مۇقەددەس ئىبادەتخانا ۋە پادىشاھ
ئوردىسى ئوتتا كۆيدۈرۈلۈپ ،بىر دۆۋە كۈلگە ئايالندى .ھەممە نەرسە ۋەيران قىلىندى .يەھۇدىيە دۆلىتى
ۋە يېرۇسالېم شەھىرى مەۋجۇت بولماي قالدى .بارلىق ئۈمىدنىڭ ھەممىسى خۇددى كۆيۈپ كۈلگە
ئايالنغاندەك ئىدى .پەرۋەردىگارمۇ بەرگەن ۋەدىسىنى ئۇنتۇپ قالغاندەك قىالتتى.
ئەمما ،ياق ،ئۇ بەرگەن ۋەدىسىنى ئۇنتۇپ قالمىدى! بابىلدا غەلىتە ئىشالر يۈز بەردى.
زەدەكىيانىڭ ئالدىدا پادىشاھلىق تەختىدە ئولتۇرغان يەھوئاكىن بابىلدا زىنداندا ئىدى .ئۇ بابىلدا
ئوتتۇز يەتتە يىل زىندانىدا تۇرغاندىن كېيىن ،بابىلنىڭ يېڭى پادىشاھى ئەۋىل-مېروداقنىڭ ئەلچىسى
ئۇنىڭ يېنىغا كېلىپ ،ئۇنىڭ ئەركىن بولغانلىقىنى ،ز ىنداندىن ئايرىلسا بولىدىغانلىقىنى ئېيتتى.
بۇنىڭغا ئادەمنىڭ ھەقىقەتەن ئىشەنگۈسى كەلمەيدۇ ،ئەمما ،ياخشى خەۋەر پەقەت بۇ بىرال ئەمەس
ئىدى .يېڭى پادىشاھ ئوردىسىدا ئۇنىڭ بىلەن كۆرۈشتى ،ئۇنىڭغا ئىنتايىن دوستانە مۇئامىلە بىلەن گەپ
قىلدى .پادىشاھ ئۇنىڭ بىلەن بىر جو زىدا ئولتۇرۇپ تاماق يېدى ،يەنە ئۇنىڭغا باشقا بابىل
پادىشاھلىرىدىنمۇ يۇقىرى ئورۇن بەردى .يەھوئاكىننى يەنە ئۆمرىنىڭ ئاخىرىغىچە تەمىنلىدى .بۇ قانداق
مۇمكىن بولسۇن؟
ئەۋىل-مېروداق نېمە ئۈچۈن يەھۇدىيە پادىشاھى يەھوئاكىنغا بۇنداق مۇئامىلە قىلىدۇ؟
ئاھ ،چۈنكى پەرۋەردىگار ئۇنى شۇنداق قىلدۇرغان .پەرۋەردىگار ئۆز خەلقىگە تەسەللىي بېرىپ،
ئۇالرغا مۇنداق دېدى « :سىلەرگە يەنە ئۈمىد ۋە يورۇقلۇق بار .مېنىڭ ئەھدەم بولسا ئېنىق ۋە
ئىشەنچلىك .بۇنىڭ بەلگىسى بولسا داۋۇتنىڭ ئەۋالدى يەھوئاكىن ھۆرمەتكە ئىگە بولدى».
ساداقەتمەن يەھۇدىيالر تەسەللىيگە ئېرىشتى .ئۇالر شۇنى چۈشىنىپ يەتتىكى ،داۋۇتنىڭ
جەمەئەتىدىن كەلگۈسىدە يېڭى بىر پادىشاھ مەيدانغا چىقىدۇ.
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ھەقىقەتەن شۇنداق بولدى .رەب ئەيسا كەلدى ،ئۇ مەڭگۈلۈك پادىشاھتۇر ،ئاسمان ۋە يەر-يۈزىدىكى
پۈتۈن ھوقۇق ئۇنىڭغا مەنسۇپتۇر.

پەيغەمبەر ئەزەكىيال
«ئەزەكىيالنىڭ كىتابى»

گەرچە يەھۇدىيالر ئۆزلىرىنىڭ گۇناھلىرى سەۋەبىدىن بابىلغا سۈرگۈن قىلىنغان بولسىمۇ ،ئەمما،
پەرۋەردىگار ئۆز خەلقىنى ئۇنتۇپ قالمىدى .ئۇالرنىڭ سۈرگۈن بولغان كۈنلىرىدە ،پەرۋەردىگار
ئاۋۋالقىدەكال ئۇالرنىڭ ئارىسىغا پەيغەمبەرلىرىنى ئەۋەتتى .ئەزەكىيال بولسا ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى
بىرسىدۇر.
ئەزەكىيال خەلقنى توۋا قىلىشقا چاقىردى ،شۇنداق بولغاندا ئۇالر پۈتۈنلەي ھاالك بولمايتتى.
-

«ئۇالرغا ئېيتقىن» پەرۋەردىگار ئېيتتى« :مەن مەڭگۈلۈك نامىم بىلەن قەسەم قىلىمەنكى،

مەن يامان ئادەملەرنىڭ ھاالك بولۇشىدىن خۇشال بولمايمەن ،ئۇالرنىڭ ماڭا قايتىپ ھايات قېلىشىدىن
خۇشال بولىمەن .سىلەر يامان يوللىرىڭالردىن قايتىڭالر! ئى ئىسرائىلالر ،سىلەر نېمىشقا ھاالكەتنى
تالاليسىلەر؟»
ئەزەكىيال يەنە ئۇالرغا تەسەللىي بېرىپ ،خۇدانىڭ ئۇالرنى ئۆز دۆلىتىگە قايتۇرۇپ كېلىپ،
داۋۇتنىڭ ئۇلۇغ ئەۋ الدىدىن بىرسىنى پادىشاھ قىلىش ۋەدىسىنى ئېيتىپ بەردى.
نۇرغۇنلىغان كىشىلەر ئەزەكىيالنىڭ سۆزىگە قۇالق سالدى .ئۇالر بۇتالرغا چوقۇنۇشنىڭ قانچىلىك
يىرگىنچلىك ئىكەنلىكىنى ھېس قىلىپ يەتتى ھەم شۇنداقال ئۆزلىرىنىڭ قانچىلىك ئېغىر گۇناھ سادىر
قىلغانلىقىنى چۈشەندى .خۇ دا بۇ سۆزلەرنى ئېيتىش ئارقىلىق ،ئۆز خەلقىنى دۆلىتىگە قايتۇرۇشقا
تەييارلىق قىلدى.
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دانىيال ۋە ئۇنىڭ دوستلىرى
«دانىيالنىڭ كىتابى» - 1باب

پەرۋەردىگار سەرسان بولۇپ يۈرگەن يەھۇدىيالرغا پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتىپال قالماستىن،
بابىللىقالرغىمۇ پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتتى .چۈنكى ،بابىللىقالر ۋە ئۇالرنىڭ پادىشاھىمۇ ،ئىسرائىلالرنىڭ
خۇداسىنىڭ يېگانە خۇدا ئىكەنلىكىنى بىلىپ يېتىشى كېرەك.
بۇ پەيغەمبەر بولسا دانىيال.
نىبوقادنەسار پادىشاھ يېرۇسالېمنى ئىشغال قىلىپ ،ئۇنىڭدىكى نۇرغۇن بايلىقالرنى ئېلىپ كەتتى،
يەنە نۇرغۇنلىغان ئادەملەرنىمۇ بابىلغا ئېلىپ كەتتى .ئۇ ئىسرائىلالرنىڭ خان جەمەئەتى ۋە ئاقسۆڭەكلەر
ئائىلىسىدىنمۇ نۇرغۇنلىغان ياشالرنى ئېلىپ كەتتى .ئۇ شۇنداق قىلىپ ئىسرائىلالرنىڭ بايلىقلىرى ھەم
ئۇالرنىڭ كەلگۈسىدىكى پادىشاھىنىمۇ بۇالپ ئېلىپ كەلدى .ئەمما ،پادىشاھ نىبوقادنەسار بۇ ياشالرنى
زىندانغا سولىماستىن ،بەلكى ئۇالرنىڭ ئەمەلدار بولۇپ ،كەلگۈسىدە ئۆزىگە خىزمەت قىلىشى ئۈچۈن
ئۇالرنى تەربىيلىدى.
ئۇالر بابىللىقالرنىڭ قاتتىق تەلىم-تەربىيلىرىنى قوبۇل قىلدى ،بابىللىقالر ئۇالرغا غەيرىي
مەدەنىيەتنى ئۆگەتتى ،يەنە ئۇالرغا بابىللىقالرنىڭ تىلىنى ئۆگەتتى .ئۇالرنىڭ جىسمانىي تېنىدىنمۇ
ناھايىتى ياخشى خەۋەر ئېلىندى .پادىشاھ ئۆزى يەيدىغان تاماق ۋە شارابتىن ،ھەر كۈنى ئۇالرغا بىر
ئۈلۈش بېرەتتى .يەھۇدىيالرنىڭ يېمەك-ئىچمەك جەھەتتىكى بارلىق قانۇنلىرىغا پادىشاھ ئازراقمۇ
پىسەنت قىلمىدى .بۇ يەھۇدىي ياشلىرى ئۆزلىرىنىڭ ئۆتمۈشىنى قانچە بالدۇر ئۇنتۇپ كېتىپ،
بابىللىقالرغا قانچە تېز ئوخشاپ كەتسە شۇنچە ياخشى ئىدى .چۈنكى ،ئۇنداق بولغاندا ،ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ
خۇداغا تەۋە بولغان ،تالالنغان ،پاك مىللەت ئىكەنلىكىنى ئۇنتۇپ قاالتتى .ئۇالر ئۈچ يىل
تەربىيەلەنگەندىن كېيىن ،ئاندىن بابىلدا خىزمەت قىالتتى.
دانىيال ۋە ئۇنىڭ دوستلىرى بۇ ياشالرنىڭ ئارىسىدا بولۇپ ،ئۇالرنىڭ قوبۇل قىلغىنى مۇشۇنداق
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تەربىيە شەكلى ئىدى .بۇ ئۈچ دوست بولسا ھانانىيا ،مېشائىل ،ئازارياالر ئىدى .ئۇالرنىڭ چوقۇم
بابىللىقالردىن بولۇشى ئۈچۈن ،ئۇالرغا بابىللىقالرنىڭ ئىسىملىرى قويۇلۇشى كېرەك ئىدى .دانىيالنىڭ
ئىسمى بەلتەشاسارغا ،ھانانىيانىڭ ئىسمى شادراكقا ،مېشائىلنىڭ ئىسمى مىشاكقا ،ئازاريانىڭ ئىسمى
ئەبەدنېگوغا ئۆزگەرتىلدى.
پەرۋەردىگار بۇ تۆت ياشنى بىرلىكتە قىلىپ ئىنتايىن ياخشى قىلغان ئىدى ،ئۇالر ھەر ۋاقىت
قىيىنچىلىقالرغا يولۇققان ۋاقىتتا ،ئۆز ئارا ياردەم قىالاليتتى .دانىيالنىڭ يېتەكلىشى ئاستىدا ،بۇ تۆت ياش
خۇدانىڭ قانۇنىغا ئەمەل قىلىپ ،پادىشاھنىڭ تامىقىنى يېمەسلىككە ،بەرگەن شارابنى ئىچمەيدىغانغا
ئىرادە باغالشتى.
دانىيال ناھايىتى ئەدەپ بىلەن ئۆزلىرىنى باشقۇرىدىغان ئاغۋات بېشىدىن ،ئۆزى ۋە ئۈچ دوستىنىڭ
پادىشاھ بەلگىلەپ بەرگەن يېمەك-ئىچمەك ۋە شارابتىن بەھرىمەن بولمىسىمۇ بولىدىغانلىقىنى ئېيتتى.
چۈنكى ،ئۇنداق بولۇپ قالسا خۇدانىڭ قانۇنى بويىچە ،ئۇالر ئۆزلىرىنى ناپاك قىلغان بوالتتى.
ئاغۋات بېشى ئازراقمۇ خاپا بولمىدى .ئۇ جىمجىت تۇرۇپ ئاڭلىدى ،ئاندىن ئېيتتى:
 مەن ئازراقمۇ پەرۋا قىلمايمەن ،ئەمما ،پادىشاھ نېمە دەيدۇ؟ مېنىڭ غوجام يەنى پادىشاھ،سىلەرنىڭ يېمەك-ئىچمىكىڭالرنى بەلگىلەپ بەرگەن ،ئەگەر سىلەر بۇنىڭدىن بەھرىمەن بولمىساڭالر،
سىلەرنىڭ تېنىڭالر ،سىلەر بىلەن تەڭ ياشتىكىلەردىن ناچار بولۇپ قالىدۇ .پادىشاھ بۇنى بىلىپ قالسا
غەزەپلىنىدۇ ،مېنىڭ كالالمنى ساقالپ قالمىقىممۇ تەس بولىدۇ.
دانىيال بۇ نۇقتىنى چۈشىنىدۇ ،ئەمما ،ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ چوقۇم ئۇالرنىڭ يېمەك-ئىچمىكىگە
بەخت ئاتا قىلىدىغانلىقىغا ئىشىنەتتى.
ئۇ پىكىر بېرىپ ،مۇنداق دېدى:
 بىزگە نان ،سەي-كۆكتات ۋە سۇ بېرىپ ،ئون كۈن سىناپ بېقىڭ .ئاندىن بىزنىڭ چىرايىمىزبىلەن پادىشاھنىڭ تامىقىدىن بەھرىمەن بولۇۋاتقان ياشالرنىڭ چىرايىغا قاراپ بېقىڭ ،ئاندىن ئۆز
خالىغىنىڭىز بويىچە ئىش كۆرگەيسىز!
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ئاغۋات بېشى ئۇالرغا يول قويدى.
دانىيال ۋە ئۇنىڭ ئۈچ دوستى دېگىنى بويىچە ئون كۈن يەپ-ئىچتى .ئون كۈندىن كېيىن ،ئاغۋات
بېشى ئۇالرنىڭ چىرايىنىڭ پادىشاھنىڭ تامىقىدىن بەھرىمەن بولۇۋاتقان بارلىق ياشالردىن چىرايلىق،
ساغالم ،جەسۇر ئىكەنلىكىنى كۆردى .كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى ،ئۇالر پادىشاھ بەلگىلەپ بەرگەن تاماقنى
يېيىشكە ،پادىشاھ بەلگىلەپ بەرگەن شارابنى ئىچىشكە موھتاج ئەمەس .پەرۋەردىگار ئۇالرنىڭ ھالىدىن
خەۋەر ئالىدۇ ،ئۇالرنىڭ تېنىنى قوغدايدۇ .خۇدا ئۇالرنىڭ تېنىگە ساغالملىق ئاتا قىلىپال قالماستىن،
ئۇالرغا يەنە ئەقىل-پاراسەت ئاتا قىلىپ ،ئۇالرنى باشقىالرغا قارىغاندا ،كۆزگە كۆرۈنىدىغان قىلدى .ئۇالر
ئۆگەنگەن بارلىق دەرسلەردە باشقىالردىن ئەقىللىك ئىدى ،ھەمدە باشقىالرغا قارىغاندا ،بابىللىقالرنىڭ
كىتابلىرىغا پۇختا ئىدى.
دانىيال پەرۋەردىگار تەرىپىدىن ئاالھىدە ئەقىل-پاراسەتكە ئىگە بولدى .كۈندۈزى بولسا ئۇ غايىبانە
ئاالمەت كۆرەتتى ،ئاخشىمى بولسا گۈزەل چۈشلەرنى كۆرەتتى .خۇدا ئۇنىڭغا ئاالھىدە چۈشىنىش
قابىلىيىتى ئاتا قىلدى ،ئۇ غايىبانە ئاالمەت ۋە چۈشلەرگە تەبىر بېرەلەيتتى .پەرۋەردىگار دانىيالنى بابىلدا
ئۆزىگە خىزمەت قىلىدىغان پەيغەمبەر قىلىش ئۈچۈن ،ئۇنى شۇنداق تەييارلىدى.
ئۈچ يىلدىن كېيىن ،سۈرگ ۈن بولغان بۇ ياشالرنىڭ ھەممىسى پادىشاھ نىبوقادنەسارنىڭ ئالدىغا
ئېلىپ كېلىندى .پادىشاھ ھەر بىرسى بىلەن سۆزلەشكەندىن كېيىن ،ناھايىتى تېزال دانىيال ۋە ئۇنىڭ
ئۈچ دوستىنىڭ ئەقىل-پاراسىتىنى بايقىدى ،ئۇالر ئۆزلىرى بىلەن بىللە سۈرگۈن بولغان بۇ ياشالردىن
ئەقىل-پاراسەتلىك بولۇپال قالماستىن ،يەنە بابىل دۆلىتىدىكى پىر-ئۇستازالردىن ئون ھەسسە يۇقىرى
ئىدى .شۇڭالشقا ،پادىشاھ نىبوقادنەسار دانىيال ۋە ئۇنىڭ ئۈچ دوستىنى ئۆز دۆلىتىدە يەنى ئۆزىنىڭ
يېنىدا مۇھىم ۋەزىپىلەرگە قويدى.
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پادىشاھ نىبوقادنەسارنىڭ چۈشى
«دانىيالنىڭ كىتابى» - 5باب

زور كۈچكە ئىگە بابىل پادىشاھى نىبوقادنەسار كارىۋاتتا ياتاتتى .گەرچە ئاللىقاچان يېرىم كېچە
بولغان بولسىمۇ ،ئەمما ،ئۇ ئۇخلىيالمىدى .بىر قورقۇنچلۇق چۈش ئۇنى ئويغىتىۋەتتى ،ئۇ كارىۋات
ئۈستىدە ئۇياق-بۇياققا ئۆرۈلۈپ ،داۋاملىق ئۇخالشنى ئارزۇ قىلدى .ئەمما ،ئۇ چۈش ئۇنىڭ كاللىسىدا
توختىماي پەيدا بولۇپ ،ئۇنى ئۇخالشقا ئامالسىز قالدۇردى .ئۇ ئاجايىپ بىر چۈش ئىدى ،نىبوقادنەسار،
بۇ چۈشنىڭ ئۆزىنىڭ ھۆكۈمرانلىقى بىلەن چوقۇم باغلىنىشلىق ئىكەنلىكىنى جەزملەشتۈردى.
ئاخىرى تاڭ يورۇدى.
 مېنىڭ دۆلىتىمدىكى بارلىق مۇنەججىملەرنى ۋە دانىشىمەنلەرنى چاقىرىپ كەل -دەپ بۇيرۇققىلدى پادىشاھ خىزمەتكارىغا .ئۇزۇن ئۆتمەي ،ئۇالر يېتىپ كېلىپ ،پادىشاھنىڭ تەختى ئالدىدا
تۇرۇشتى .ئۇالر ئىنتايىن ھۆرمەت بىلەن پادىشاھنىڭ سۆزىگە قۇالق سالدى.
پادىشاھ نىبوقادنەسار ئۇالرغا مۇنداق دېدى - :مەن بىر چۈش كۆرۈپ ،كۆڭلۈم پاراكەندە بولدى،
بۇ چۈشنىڭ قانداق چۈش ئىكەنلىكىنى بىلسەم دەيمەن.
 پادىشاھىمىز ،مەڭگۈ ياشىغايال!  -دېدى ئۇالر  -خىزمەتكارلىرىغا بۇ چۈشنى ئېيتىپ بەرسىلە،خىزمەتكارلىرى تەبىر بەرسۇن.
 ياق - ،دېدى پادىشاھ - :سىلەر ماڭا چۈشۈمنى يېشىپ بېرىپال قالماستىن ،يەنە ئۇ چۈشنىڭقانداق چۈش ئىكەنلىكىنى ئېيتىپ بېرىسىلەر .سىلەرنىڭ ئىالھالرنىڭ روھلىرى بىلەن ئاالقەڭلەر بار
ئەمەسمۇ؟ ئۇالر سىلەرگە ،بۇ چۈشنى ۋەھىي ئارقىلىق ئېيتىپ بەرسۇن.
ئاندىن كېيىن ،ئۇ ئىنتايىن كەسكىنلىك ۋە شەپقەتسىزلىك بىلەن شۇنداق دېدى :ئەگەر سىلەر
چۈشۈمنى ۋە ئۇنىڭ تەبىرىنى ئېيتىپ بېرەلمىسەڭالر ،قاتتىق جازاغا ئۇچرايسىلەر .چۈنكى ،مۇشۇنداق
بولغاندا ،مەن سىلەرنىڭ ئىالھالرنىڭ روھلىرى بىلەن ئاالقىمىز بار دەپ مېنى ئالدىغان ھېكايەڭلەرنى
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بىلەلەيمەن .سىلەر چوقۇم ئۆلتۈرۈلىسىلەر ،سىلەرنىڭ ئۆيۈڭالر ھاجەتخانىغا ئايالندۇرۇلىدۇ .ئەمما،
سىلەر ماڭا چۈشۈمنى ئېنىق ئېيتىپ تەبىر بېرەلىسەڭالر ،چوڭ ئىلتىپاتقا ئىگە بولىسىلەر.
ئۇالر پادىشاھنىڭ سۆزلىرىدىن ئىنتايىن ھەيران قېلىشتى ،ھەمدە شۈبھىلىنىپ بىر-بىرىگە
قاراشتى .كىم بۇنداق ئىشنى ئاڭالپ باققان؟ پادىشاھنىڭ بۇيرۇقى ئىنتايىن بىمەنە ئىدى ،ئەھۋال ئۇالرغا
نىسبەتەن ئىنتايىن پايدىسىز بولدى ،ئۇالر پادىشاھنىڭ ئەمرىگە قارىتا قانداق قىلىشنى زادى بىلەلمىدى.
ئۇالر پادىشاھقا ئېگىلىپ تەزىم قىلىپ ،ئېيتتى:
 ئالىيلىرى چۈشلىرىنى خىزمەتكارلىرىغا ئېيتىپ بەرگەيال ،خىزمەتكارلىرى تەبىر بەرسۇن.ئەمما ،پادىشاھ سەۋر-تاقەت قىلمىدى .ئۇ بىر كېچە ياخشى ئارام ئااللمىغانلىقىدىن ،ھازىر ئىنتايىن
غەزەپلەندى.
 ھىم ،سىلەر ئۇنىڭ قانداق چۈش ئىكەنلىكىنى بىلمەيسىلەر؟ -ئۇ غەزەپ بىلەن ئېيتتى  -سىلەرقەستەن كەينىگە سۈرۈپ ،مېنى پىكرىنى ئۆزگەرتىدۇ دەپ قاراۋاتىسىلەر .مۇبادا ،مەن سىلەرگە چۈشۈمنى
ئېيتىپ بەرسەم ،سىلەرگە ئاسان بولىدۇ ،شۇنداقمۇ ئەمەسمۇ؟ ئاندىن كېيىن ،سىلەر بىرلىكتە
ئۇنداق-بۇنداق تەبىرلەرنى بېرىسىلەر ،ئۇالر پەقەت يالغانچىلىقتىن ئىبارەت ،خاالس .ھازىر ،مەن ئەڭ
ئاخىرقى قېتىم يەنە بىر ئېيتاي ،ئەگەر ،سىلەر مېنىڭ چۈشۈمنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى ئېيتىپ
بېرەلىسەڭالر ،مەن سىلەرنىڭ مېنىڭ چۈشۈمنى يېشىپ بېرەلەيدىغانلىقىڭالرنى بىلىمەن .بولمىسا ،سىلەر
قانداق جازاغا ئۇچرايدىغانلىقىڭالرنى بىلىۋېلىڭالر!
سېھىرگەرلەرمۇ سېھىر قىاللمىدى ،ئۇالرنىڭ مەغلۇپ بولۇشى ئېنىق بولدى .ئۇالر پادىشاھ ئۈچۈن
يېڭى بىر چۈش توقۇپ بېرەلمەيدۇ ،ئەلۋەتتە ،ئۇنداق بولۇپ قالسا ،پادىشاھ دەرھالال ئۇالرنىڭ ئۆزىنى
ئالداۋاتقانلىقىنى بىلىپ قالىدۇ .قانداق قىلىش كېرەك؟ ئۇالرنىڭ پادىشاھنىڭ نېمە ئۈچۈن ئادەمنى
ئۇنداق ئەخمەق قىلىدىغانلىقىنى چۈشىنىشى تەس ئىدى .ئىلگىرى ،رەم-پالچىالر ۋە دانىشىمەنلەر
بۇنداق ئىشقا زادى يولۇقۇپ باقمىغان ئىدى .ئۇالر يەنە بىر قېتىم پادىشاھقا چۈشەندۈردى.
ئۇالر ئېيتتى:
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 پادىشاھ سورىغان سوئال ئىنتايىن تەس ،ئىالھالردىن باشقا ھېچكىم بۇنى ئېيتىپ بېرەلمەيدۇ.چۈنكى ،ئىالھالر ھەممىنى بىلگۈچىلەردۇر.
 بىر توپ ئالدامچىالر!  -پادىشاھ غەزەپ بىلەن ۋارقىرىدى  -سىلەر بىلمەيسىلەر؟ پەقەت ئىالھالربىلىدۇ؟ سىلەر ئىزچىل ماڭا يالغان سۆزلەپسىلەر!
ئاندىن كېيىن ،پادىشاھ خىزمەتكارلىرىغا بۇيرۇق چۈشۈردى:
 ئۇالرنى ئېلىپ كېتىڭالر .بارلىق دانىشمەنلەرنى ،مۇنەججىملەرنى ۋە رەمچى-پالچىالرنىئۆلتۈرۈڭالر! بىرىمۇ قالمىسۇن ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئالدامچى!
پادىشاھنىڭ خىزمەتكارلىرى دانىشمەنلەرنىڭ ئۆيىنى چارلىدى ،ئۇالر دانىيالنىڭ يېنىغا كەلدى.
دانىيال ئىنتايىن ھەيرانلىق ھېس قىلدى .ئۇ ئۇالرنىڭ نېمە ئۈچۈن كەلگەنلىكىنى بىلمىدى،
چۈنكى ،دانىيال پادىشاھ ئوردىسىدا يۈز بەرگەن ئىشالرنى ئاڭلىمىغان ئىدى.
 سىلەر نېمە قىلغىلى كەلدىڭالر؟  -دەپ سورىدى دانىيال. سېنى تۇتقىلى. نېمە ئۈچۈن؟ نېمە ئىش يۈز بەردى؟پادىشاھنىڭ خۇسۇسىي قوغدىغۇچىسى ئارىئوق ،ئوردىدا يۈز بەرگەن ئىشالرنى ئۇنىڭغا ئېيتىپ
بەردى.
دانىيال بىر ئاز ئويالندى .يۈز بەرگەن ئىش ھەقىقەتەن غەلىتە ئىدى .ئۇ ،پادىشاھ نىبوقادنەسار
كۆرگەن مۇھىم چۈشنىڭ خۇدا تەرىپىدىن كەلگەنلىكىگە جەزم قىلدى .ھازىر ،پادىشاھتىن باشقا ،پەقەت
خۇداال بۇ چۈشنىڭ قانداق چۈش ئىكەنلىكىنى بىلەتتى.
دانىيال قەلبىدە خۇداغا دۇئا قىلىپ ،ئۇ چۈشنى ئۆزىگە ئايان قىلىشىنى تىلىدى ،بۇنداق بولغاندا،
ئۇ ۋە دوستلىرى ھەم بابىلدىكى دانىشىمەنلەر قۇتۇلۇپ قاالتتى .بۇنداق بولغاندا ھەم خۇدانىڭ نامىغا
شان-شەرەپكە ئېرىشەتتى!
دانىيال ئارىئوقتىن سورىدى:
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 پادىشاھ بىلەن كۆرۈشۈشۈمگە ياردەم قىالالمسىز؟ مەن بەزى بىر ئىشالرنى سورىماقچىمەن.ئارىئوق دانىيالنىڭ تەلىپىگە ماقۇل بولدى ،دانىيال پادىشاھنىڭ ئالدىغا كەلدى ،ئۇ ئىنتايىن
ھۆرمەت بىلەن پادىشاھنىڭ جازا ئىجرا قىلىدىغان مۆھلەتنى ئازراق ئارقىغا سۈرىشىنى تەلەپ قىلدى.
 ئەگەر ماڭا ئازراق ۋاقىت بەرگەن بول سىڭىز ،مەن چۈشىڭىزنىڭ تەبىرىنى ئېيتىپ بەرگەن بوالتتىم دېدى دانىيال پادىشاھقا .چۈنكى ،دانىيال خۇدانىڭ ئۆزىگە ئېھتىياجلىق بولغان ئەقىل-پاراسەتنىبېرىدىغانلىقىغا ئىشىنەتتى.
 ناھايىتى ياخشى -،پادىشاھ جاۋاب بەردى  -مەن سېنى ساقاليمەن.دانىيال دەرھال دوستلىرىنىڭ يېنىغا بېرىپ ،يۈز بەرگەن ئىشالرنىڭ جەريانىنى سۆزلەپ بەردى.
 ھازىر ،پەقەت يېگانە خۇداال بىزنى قۇتقۇزۇپ قاالاليدۇ -،دېدى دانىيال  -بىز ئەرشتىكىخۇدانىڭ رەھىم-شەپقەت قىلىپ ،بۇ سىرنى بىزگە ئېيتىپ بېرىپ ،بىزنى ۋە باشقا دانىشمەنلەرنى ھاالك
بولۇشتىن ساقالپ قېلىشنى ئىلتىجا قىاليلى.
ئۇنىڭ ئۈچ دوستى ئىنتايىن تەسىرلەندى .شۇنداق ،ئۇالر پەقەت خۇدانىڭال ئۆزلىرىگە ياردەم
قىالاليدىغانلىقىنى بىلىدۇ.
توپتوغرا بىر كۈن ،ئۇالر خۇدادىن ئۆزلىرىگە ئەقىل-پاراسەت ئاتا قىلىپ ،بۇ چۈشنىڭ سىرىنى
بىلىشىگە ياردەم قىلىشنى تىلەپ دۇئا قىلدى.
يېرىم كېچىدە ،خۇدا ئۇالرنىڭ دۇئاسىغا قۇالق سالدى .پادىشاھنىڭ چۈشى ۋە ئۇنىڭ تەبىرى
غايىبانە ئاالمەت ئارقىلىق دانىيالغا ئايان بولدى.
دانىيال ھەقىقەتەن ئىنتايىن خۇشال بولدى .پەرۋەردىگار ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئاڭالپ ،ئۇنى ھاالك
بولۇشتىن قۇتقۇزۇپ قالدى .ئۇ يۇقىرى ئاۋازدا خۇداغا مەدھىيە ئوقۇدى« :خۇدانىڭ نامى مەدھىيەلەشكە
اليىقتۇر! قەدىمدىن ھازىرغىچە ۋە مەڭگۈ ،ئەقىل-پاراسەت ۋە كۈچ-قۇدرەت ئۇنىڭغا مەنسۇپتۇر! ئۇ
چوڭقۇر ۋە سىرلىق ئىشالرنى ئاشكارىلىغۇچىدۇر  ،قاراڭغۇلۇقتا يوشۇرۇنغان ئىشالرنى ياخشى
بىلگۈچىدۇر ،نۇر ئۇنىڭ بىلەن بىللىدۇر .ئاھ ،ئاتا-بوۋىلىرىمنىڭ خۇداسى! ساڭا شۈكۈر ئېيتىمەن،
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سېنى مەدھىيەلەيمەن ،چۈنكى ،سەن ماڭا پادىشاھنىڭ چۈشى توغرىسىدا ئەقىل-پاراسەت ئاتا
قىلدىڭ».
تاڭ يورۇشى بىلەنال ،دانىيال ئارىئوق بىلەن كۆرۈشكىلى ماڭدى.
دانىيال دېدى - :مېنى پادىشاھ بىلەن كۆرۈشتۈرۈڭ ،مەن چۈشنىڭ تەبىرىنى ئۇنىڭغا ئېيتىپ
بېرىمەن.
ئارىئوق دانىيالنىڭ تەلىپىنى پادىشاھقا يەتكۈزدى.
ئۇ دانىيالنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ:
 مەن سۈرگۈن بولغان يەھۇدىيالرنىڭ ئىچىدىن سىزنىڭ چۈشۈڭىزنى يېشىپ بېرەلەيدىغانبىرسىنى تاپتىم  -دېدى.
پادىشاھ دانىيالدىن:
 ب ەلتەشاسار ،مېنىڭ چۈشۈمدە كۆرگەنلىرىمنى ماڭا ئېيتىپ بېرەلەمسەن؟ ئۇ چۈشكە تەبىربېرەلەمسەن؟  -دەپ سورىدى.
دانىيال جاۋاب بەردى:
 پادىشاھ سورىغان سىرلىق ئىشنى مۇنەججىملەر ،رەمچى-پالچىالر ،سېھىرگەرلەر ۋە پىر-ئۇستازالرئېيتىپ بېرەلمەيدۇ .ئۇالر سىزگە قانداق ئېي تىپ بېرەلەيدۇ؟ ھېچكىم ئېيتىپ بېرەلمەيدۇ .پەقەت
ئەرشتىكى خۇداال ھەممىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر .ئۇ ئەڭ سىرلىق ئىشالرنىمۇ ئاشكارا قىالاليدۇ ،ھەمدە
سىزنىڭ كۆرگەن چۈشۈڭىزنى ۋە بۇ چۈشنىڭ تەبىرىنى ،ئاشۇ خۇدا ماڭا ئايان قىلدى .پەقەت خۇداال بۇ
چۈشنى بىلىدۇ ،چۈنكى بۇ چۈش نى ئۇ سىزگە كۆرسىتىش ئارقىلىق ،ئاخىرقى كۈنلەردە يۈز بېرىدىغان
ئىشالرنى سىزگە ئايان قىلدى.
پادىشاھ پۈتۈن زېھنى بىلەن ،بۇ يەھۇدىي ياشنىڭ سۆزىنى داۋاملىق ئاڭلىدى.
دانىيال ئېيتتى « :تۆۋەندىكىلەر سىزنىڭ چۈشىڭىزدە كۆرگەنلىرىڭىز .سىز بىر گىگانت ھەيكەلنى
كۆردىڭىز  ،بۇ ھەيكەل ناھايىتى ئېگىز بولۇپ ،سىزنىڭ ئالدىڭىزدا نۇر چاقنىتىپ تۇراتتى ،ئۇ ھەيۋەتلىك
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ھەم قورقۇنچلۇق ئىدى .بۇ ھەيكەل ئوخشىمىغان بىر قانچە قىسىمدىن تەركىب تاپقان ئىدى .ئۇنىڭ
بېشى ئالتۇندىن ،كۆكرىكى ۋە قوللىرى كۈمۈشتىن ،بەل ۋە ساغرىلىرى مىستىن ياسالغان.
يۇتا-پاچاقلىرى تۆمۈردىن ،پۇتى تۆمۈر بىلەن الينىڭ ئارىالشمىسىدىن ياسالغان ئىدى» .
پادىشاھ بېشىنى لىڭشىتتى .توغرا ،بۇالرنى ھەقىقەتەن ،ئۇ چۈشىدە كۆرگەن.
 سىز ئۇ ھەيكەلگە قاراپ تۇرغان ۋاقتىڭىزدا - ،دانىيال سۆزىنى داۋامالشتۇردى -غەلىتە بىر ئىشيۈز بەردى .تۇيۇقسىز ،بىر پارچە تاش ئۇنىڭغا ئۇرۇلدى .ئۇ تاش قارىماققا ئېگىز تاغالرنىڭ تېشىغا
ئوخشىمايتتى ھەم ئادەم قولى بىلەن ياسالغان تاشمۇ ئەمەس ئىدى .تاش زور كۈچ بىلەن ھەيكەلنىڭ
پۇتىغا ئۇرۇلۇپ ،ئۇنىڭ پۇتىنى چېقىۋەتتى .ئارقىدىنال ،مۇستەھكەم بولغان ھەيكەل پارچە-پارچە بولۇپ
كەتتى .ئۇنىڭدىكى ئالتۇن ،كۈمۈش ،تۆمۈر ،مىس ۋە اليالرنىڭ ھەممىسى پارچە-پارچە قىلىنىپ ،شامال
بەئەينى يازلىق خاماندىكى توپىالرنى ئۇچرىغاندەك ،ھەممىنى ئۇچۇرۇپ كەتتى ،ھېچنېمە قالمىدى .ئۇ
ھەيۋەت ۋە چىرايلىق ھەيكەلنىڭ ھېچنېمىسى قالمىدى.
پادىشاھ ئاڭلىغاندىن كېيىن ،ئىنتايىن قايىل بولدى .توغرا ،ئۇنىڭ كۆرگەن چۈشى! نېمىدېگەن
قورقۇنچلۇق!
دانىيال يەنە بىرقەدەم ئىلگىرىلەپ سۆزلىدى - :ئەمما ،ئۇ ھەيكەلنى سوقۇۋەتكەن تاش توختىماي
ئۇزاردى ،بارغانسېرى يوغىناپ چوڭ بىر تاغقا ئايالندى .ئۇ تاغ ئىنتايىن چوڭ بولۇپ ،پۈتۈن دۇنيانى
قاپلىدى.
 پادىشاھىم ،ئەجەبا بۇ سىز كۆرگەن چۈش ئەمەسمۇ؟پادىشاھ يەنە بېشىنى لىڭشىتتى .ھەقىقەتەن شۇ چۈش .بۇ ۋاقىتتا ،پادىشاھ دانىيالنىڭ چۈشىگە
توغرا تەبىر بېرەلەيدىغانلىقىغا پۈتۈنلەي ئىشەندى.
 ئى پادىشاھىم ،سىز ئۆزىڭىزنى پادىشاھالرنىڭ پادىشاھى دەپ ئاتىدىڭىز .شۇنداق ،چۈنكى،سىزنىڭ كۈچ-قۇدرىتىڭىز ناھايىتى زور .بۇ كۈچ-قۇدرەتنى ۋە سىز ئېرىشكەن شان-شەرەپلەرنى،
سىزگە ئەرشتىكى خۇدا ئاتا قىلغان .سىز ئاشۇ ھەيكەلنىڭ ئالتۇن بېشىدۇرسىز .ئەمما ،سىزنىڭ
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پادىشاھلىقىڭىز مەڭگۈ داۋامالشمايدۇ .سىزدىن كېيىن يەنە بىر پادىشاھلىق كېلىدۇ ،ئەمما ،كۈچ-قۇدرەت
ۋە ھوقۇقتا سىزگە يەتمەيدۇ .ئۇ ھەيكەلنىڭ كۈمۈشتىن ياسالغان كۆكرىكى ۋە قولىدۇر .يەنە ئۈچىنچى
بىر پادىشاھلىق مىس پادىشاھلىق مەيدانغا كېلىدۇ .ئارقىدىن تۆتىنچى پادىشاھلىق مەيدانغا كېلىدۇ ،ئۇ
تۆمۈردەك مۇستەھكەم بولۇپ ،تۆمۈر باشقا نەرسىلەرنى چېقىپ ئېزىۋەتكەندەك ،ئۇمۇ باشقا دۆلەتلەرنى
ئېزىۋېتىدۇ .ئەمما ،ئۇمۇ مەڭگۈلۈك مەۋجۇت بواللمايدۇ .سىز كۆرگەندەك تۆمۈر بىلەن الينىڭ
ئارالشمسىدىن ياسالغان پۇت ۋە بارماقالر ،يەنە بىر دۆلەتكە ۋەكىللىك قىلىدۇ .بۇ پادىشاھلىق تۆمۈردەك
كۈچكە ئىگە بولىدۇ .تۆمۈر بىلەن الينىڭ ئارىالشمىسىدىن ياسالغان پۇتنىڭ بارماقلىرى ،ئۇ
پادىشاھلىقنىڭ بىر قىسمىنىڭ كۈچىيىدىغانلىقىنى ،يەنە بىر قىسمىنىڭ ئاجىزلىشىدىغانلىقىنى
كۆرسىتىدۇ .ئەمما ،تۆمۈر بىلەن الي ئارالشمىغانغا ئوخشاش ،ئۇ دۆلەتنىڭ خەلقلىرى ئۆز ئارا
چىقىشالمايدۇ .ئۇ دۆلەتلەرنىڭ ئاخىرقى پادىشاھلىرى تەختىدىكى ۋاقتىدا ،ئەرشتىكى خۇدا باشقا بىر
پادىشاھلىقنى تىكلەيدۇ ،ئۇ پادىشاھلىق مەڭگۈ گۇمران بولمايدۇ .ھەم بارلىق دۆلەتلەرنى ھاالك قىلىپ،
مەڭگۈ ھۆكۈم سۈرىدۇ .بۇنىڭ ئۆزى بولسا سىز چۈشىڭىزدە كۆرگەن يوغان تاشتۇر .ئۇ دۆلەتنى ئىنسانالر
بەرپا قىلماستىن ،ئەرشتىكى خۇدا ئۆزى بەرپا قىلغاندۇر ،ھەمدە بۇ دۆلەت مەڭگۈ مەۋجۇت بولۇپ ،پۈتۈن
دۇنيانى قاپاليدۇ .ئى پادىشاھىم ،خۇدا كەلگۈسىدە يۈز بېرىدىغان بارلىق ئىشالرنى سىزگە ئايان قىلغان.
كۆرگەن چۈشۈڭىز مانا شۇ ،مۇشۇنداق تەبىر بېرىشمۇ توغرىدۇر.
پادىشاھ ھەقىقەتەن ھەيرانلىق ھېس قىلدى .شۇنداق ،بۇ چۈشنى ئېيتىپ بېرىشىدە ئازراقمۇ خاتالىق
يوق ،چۈشكە بولغان تەبىرمۇ ھەقىقەتەن قايىل قىالرلىق ئىدى.
بۇ ياش ھەقىقەتەن ئۆزىنىڭ خۇداسى بىلەن ئاالقە قىلغان! بۇ خۇدا ھەقىقەتەن ئىنتايىن ئۇلۇغ خۇدا
ئىكەن!
پادىشاھ چوڭقۇر ھۆرمەت بى لەن يەرگە تىزلىنىپ دانىيالغا باش ئۇردى ھەم ئۇنىڭغا ھەدىيە ئاتا
قىلدى.
نىبوقادنەسار ئېتىراپ قىلىپ ،شۇنداق دېدى:
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 سىلەرنىڭ خۇدايىڭالر ھەقىقەتەن ئىالھالرنىڭ ئىالھى ،رەبلەرنىڭ رەببى ئىكەن ،ئۇ يەنەسىرالرنى ئاشكارا قىلغۇچى ئىكەن .ئۇ ساڭا مېنىڭ چۈشۈمگە تەبىر بېرىدىغان ئەقىل-پاراسەتنى بېرىپتۇ.
ئاندىن كېيىن ،پادىشاھ دانىيالنى يۇقىرى قىلدى ،ھەمدە ئۇنىڭغا نۇرغۇنلىغان ئېسىل سوۋغاتالرنى
ھەدىيە قىلىپ ،ئۇنى بابىل ئۆلكىسىنى ئىدارە قىلىشقا قويدى ،يەنە شۇنداقال ،ئۇنى بابىلدىكى بارلىق
دانىشىمەنلەرنىڭ ئاقساقىلى قىلدى .چوڭ بىر مۆجىزە بۇ يەردە يۈز بەردى ،يېگانە خۇدانىڭ بىر
خىزمەتكارى ،خۇداغا ئىشەنمەيدىغان پادىشاھ نىبوقادنەسارنىڭ ھۆرمىتىگە ئېرىشتى!
شۇنداق ،خۇدا بابىلدىن ئىبارەت بۇ جايدا ،ئۆزىنىڭ پادىشاھلىقى ئۈچۈن تەييارلىق قىلىۋاتىدۇ.
خۇددى نىبوقادنەسار بابىلدا ،دانىيالغا سەجدە قىلغاندەك ،ھامان بىر كۈنى پۈتۈن دۇنيادىكى
كىشىلەرنىڭ ھەممىسى ،پۈتۈن دۇنيانىڭ پادىشاھى بولغان ئەيسا مەسىھنىڭ ئالدىغا كېلىپ ،ئۇنىڭغا
تىزلىنىپ تۇرۇپ سەجدە قىلىدۇ .دۇنيا كىشىلىرى ئۇنىڭغا سوۋغا تەقدىم قىلىدۇ ،ھەمدە ئۇنىڭغا ھۆرمەت
بىلدۈرىدۇ.
دانىيال ۋە خۇدا غا ئىشىنىدىغان بارلىق يەھۇدىيالر ،زور ئىلھامغا ئېرىشتى .ئۇ ۋاقىتالردا ،دۇنيا
ئادەملەر تەرىپىدىن ئىدارە قىلىنماي ،خۇدا تەرىپىدىن ئىدارە قىلىنىدۇ .ئۇنىڭ پادىشاھلىقى يېقىنالپ
قالدى .ئىنسانالر ئىدارە قىلغان پادىشاھلىق غەلىبىگە ئېرىشەلمەيدۇ ،ئەيسا مەسىھ كەلگۈسىدە قايتىپ
كېلىدۇ ،ئۇنىڭ پادىشاھلىقى مەڭگۈ مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ.
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ئالتۇن ھەيكەل
«دانىيالنىڭ كىتابى» - 3باب

ئۆز ھوقۇقىنىڭ سىموۋۇلى قىلىش ئۈچۈن ،پادىشاھ نىبوقادنەسار بىر ئالتۇن ھەيكەل ياساپ ،ئۇنى
بابىل ئۆلكىسىنىڭ دۇرا تۈزلەڭلىكىگە ئورناتتى .بۇ ھەيكەل پۈتۈنلەي ئالتۇندىن ياسالغان بولۇپ،
ئىنتايىن ئېگىز ئىدى ،ناھايىتى يىراق جايدىنمۇ كۆرگىلى بوالتتى .بۇ ھەيكەلنىڭ ئېگىزلىكى ئوتتۇز
مېتىر ،كەڭلىكى ئۈچ مېتىر ئىدى .ئۇنىڭ ھەيۋەت ۋە ھەشەمەتلىكى بابىلنىڭ كۈچىگە ۋەكىللىك قىلىنغان
ئىدى.
بۇ ھەيۋەت ئالتۇن ھەيكەل قۇياشنىڭ نۇرى ئاستىدا ،ۋالىلداپ كۆزنى چاقنىتاتتى .پادىشاھ پۈتۈن
دۆلەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى ئەمەلدارالرنى يىغىپ ،ئالتۇن ھەيكەل ئۈچۈن ،بايرام ئۆتكۈزمەكچى
بولدى.
بارلىق ئەمەلدارالرنىڭ ھەممىسى ،بۇ چوڭ بايرامغا قاتنىشىش ئۈچۈن جەم بولدى .ئۇالر ئۇچىلىرىغا
بايراملىق كىيى ملەرنى كىيىپ ،مۇزىكا ئەترىتى ئالتۇن ھەيكەلنىڭ يېنىدىن ئۆتىشىگە ،بۇ مۇراسىمنى
باشلىماقچى بولدى ،ئىنتايىن ھەيۋەتلىك مەنزىرە پەيدا بولدى .باشلىنىش مۇراسىمى مۇزىكا بىلەن
باشلىنىدۇ ،ئۇ بىر غايەت چوڭ مۇزىكا ئەترىتى بولۇپ ،ھەر-تۈرلۈك سازالرنىڭ ھەممىسى بار ئىدى.
م ۇزىكا چېلىنىشى بىلەنال ،يىغىلغان بارلىق كىشىلەر يەرگە تىزلىنىپ ،ئالتۇن ھەيكەلگە سەجدە قىلىشى
كېرەك ئىدى.
 ئاڭالڭالر - ،جاكارچى ئاگاھالندۇردى -:تىزلىنىپ ،سەجدە قىلمىغانالرنىڭ ھەممىسى دەرھاليالقۇنالپ تۇرغان ئوت تونۇرىغا تاشلىنىدۇ.
بۇ قانداق مۇراسىم ،ھە! پۈتۈن دۆلەتتىكى يۇقىرى-تۆۋەندىكىلەرنىڭ ھەممىسى ھەيكەلگە باش
ئۇرۇپ ،بابىلنىڭ ھوقۇقىغا سەجدە قىلىشتى!
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ئەمما ،ئۈچ ئادەم تىك ھالدا تۇراتتى.
ئۇالر شادراك ،مىشاك ،ئەبەدنېگوالر ئىدى .ئۇالر ئالتۇن ھەيكەلگە سەجدە قىلمايدۇ ،چۈنكى ،ئۇالر
ئادەمگە ئەمەس ،بەلكى خۇداغا بويسۇنۇش كېرەكلىكىنى بىلىدۇ.
بىر نەچچە كىشى پادىشاھنىڭ ئالدىغا كېلىپ ،مۇنداق دېدى:
 پادىشاھ مەڭگۈ ياشىغاي! ئى پادىشاھىم ،سىز ئەمىر قىلىپ ،مۇزىكا ئاۋازىنى ئاڭلىغان ھامان،ھەممەيلەننىڭ تىزلىنىپ ئالتۇن ھەيكەلگە باش ئۇرۇشىمىزنى ئېيتقان .بۇ ئەمىرگە بويسۇنمىغانالرنىڭ
چوقۇم يالقۇنالپ تۇرغان تونۇرغا تاشلىنىدىغانلىقىنى ئېيتقان .ئى پادىشاھىم ،سىزنىڭ دۆلىتىڭىزدە بىر
قانچە يەھۇدىي بار ،يەنى شادراك ،مىشاك ،ئەبەدنېگۇالر .ئۇالر سىزگە پەرۋا قىلمىدى ،سىزنىڭ
خۇدايىڭىزغا سەجدە قىلمىدى ھەم سىز تىكلىگەن ئالتۇن ھەيكەلگىمۇ باش ئۇرمىدى.
پادىشاھ قاتتىق غەزەپلەندى .يەنى ،ئۇ ئۆز دۆلىتىدە مۇھىم ۋەزىپىلەرگە قويغان ،ھېلىقى ئۈچ
كىشىمۇ؟ شۇنىڭ بىلەن ،پادىشاھ دەرھال ئادەم ئەۋەتىپ ،ئۇالرنى ئېلىپ كەلدى .ئۇالر پادىشاھنىڭ
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ئالدىغا ئېلىپ كېلىندى.
نىبوقادنەسار ئۇالردىن سورىدى:
-

شادراك ،مىشاك ،ئەبەدنېگو ،سىلەر مېنىڭ خۇدايىمغا خىزمەت قىلمىدىڭالر ھەم

مەن

تۇرغۇزغان ئالتۇن ھەيكەلگىمۇ باش ئۇرمىدىڭالر ،بۇ راستمۇ؟ ھازىر سىلەرنىڭ توۋا قىلىدىغان
پۇرسىتىڭالر بار .ئەگەر ،سىلەر مۇزىكا ئاۋازىنى ئاڭلىغاندا ،مەن ياسىغان ئالتۇن ھەيكەلگە سەجدە
قىلىشقا ماقۇل بولساڭالر ،مەن سىلەرنى كەچۈرىمەن.
پادىشاھ تېخىمۇ كەسكىن ھالدا ،ئۇالرغا قاراپ:
 ئەمما ،ئەگەر سىلەر سەجدە قىلمىساڭالر ،چوقۇم يالقۇنالپ تۇرغان ئوت تونۇرغا تاشلىنىسىلەر .ئۇۋاقىتتا ،قايسى خۇدا سىلەرنى مېنىڭ قولۇمدىن قۇتقۇزۇپ چىقااليدىكىن ،قېنى؟
ئۇالر يۈرەكلىك بىلەن شۇنداق جاۋاب قايتۇردى - :ئى نىبوقادنەسار! بىز سىزنىڭ ئالتۇن
ھەيكىلىڭىزگە سەجدە قىلمايمىز .بىز جازانىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى بىلىمىز ،بۇنىڭغا نىسبەتەن ،بىز
بەرداشلىق بېرەلەيمىز .بىزنىڭ خۇدايىمىز ھەممىگە قادىردۇر ،ئۇ چوقۇم بىزنى يالقۇنلۇق ئوت تونۇرىدىن
قۇتقۇزۇپ چىقااليدۇ .ئۇنداق بولمىغان تەقدىردىمۇ ،ئى پادىشاھ ،بىز سىزنىڭ خۇدايىڭىزغا خىزمەت
قىلمايمىز ،ئالتۇن ھەيكەلگىمۇ سەجدە قىلمايمىز ،بۇنى سىز بىلىسىز.
بۇ ياشالرنىڭ ئادەمنى تىترىتىدىغان سۆزلىرىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ،نىبوقادنەسار ئاچچىقتىن
يېرىلىپ كېتەيال دەپ قالدى .بۇ يەھۇدىيالر ئۇچۇق-ئاشكارا ئۇنىڭغا قارشى چىقىشقا ،بۇيرۇقىغا ھۆرمەت
قىلماسلىققا قانداق پېتىندى؟ ئۇ تاقەت قىلىپ تۇرالمىدى ،چوقۇم ئۇالرغا ئۆزىنىڭ قالتىسلىقىنى
كۆرسىتىپ قويۇشى كېرەك .ئۇالرنى چوقۇم يوقىتىش كېرەك! ئۇالرنىڭ خۇداسى ھەممىگە قادىر بولسا،
قېنى ئۇالرنى قۇتقۇزۇپ باقمىسۇنمۇ!
پادىشاھ غەزەپ بىلەن خىزمەتكارالرغا ۋارقىرىدى:
 تونۇرنىڭ ئوتىنى ئادەتتىكىدىن يەتتە ھەسسە قىزىتىڭالر ،ھەمدە مېنىڭ قوشۇنىمدىكى ئەڭپالۋانالرنى چاقىرىپ كېلىڭالر.
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پالۋانالر ئۇنىڭ ئالدىغا كەلگەندە ،ئۇ شۇنداق بۇيرۇق قىلدى:
 بۇ ياققا كېلىپ ،ئۇالرنى باغالپ تونۇرغا تاشالڭالر!بۇ ۋاقىتتا ،تونۇرنىڭ ئوتى ئىنتايىن دەھشەت ئىدى .شادراك ،مىشاك ،ئەبەدنېگوالرنى پالۋانالر ئوت
تونۇرىغا تاشلىدى ،پالۋانالر ئوت تونۇرىغا يېقىن كەلگەنلىكتىن ،ئوت ئۇالرنى كۆيدۈرۈپ ئۆلتۈردى
نىبوقادنەسار ئېيتتى:
 مېنىڭ تەختىمنى ئوت تونۇرىغا يېقىنراق ئەكېلىڭالر  ،مەن قانداق ئىش يۈز بېرىدىغانلىقىنىكۆرۈپ باقاي.
بۇ ۋاقىتتا ،نىبوقادنەسار ،ھەيرانلىقتىن چۆچۈپ ئورنىدىن تۇرۇپ كەتتى.
-

قاراڭالر!  -ئۇ تىترىگەن قوللىرى بىلەن ئوت تونۇرىنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ ،ئەمىرلىرىگە

ۋارقىرىدى.
-

بىز ئوتقا ئۈچ ئادەمنى تاشلىغان ئەمەسمۇ؟  -دېدى ئۇ ھەيرانلىق بىلەن  -ئۇالر باغالقلىق

ئەمەسمىدى؟
ئەمىرلەر بېشىنى لىڭشىتىپ جاۋاب بەردى:
 ئى پادىشاھىم ،ئۈچ ئادەم ھەم ئۇالر باغالقلىق ئىدى. ئەمما - ،پادىشاھ يەنە بىر ئۇھ تارتىپ - ،مەن باغالقسىز تۆت ئادەمنىڭ ئوت ئىچىدە ئەركىنمېڭىپ يۈرگەنلىكىنى كۆردۈم ،ئۇالرنىڭ ھېچقانداق يېرى يارىالنمىغان ئىكەن .ھەمدە تۆتىنچىسىنىڭ-،
پادىشاھنىڭ ئاۋازى تۇيۇقسىز تۆۋەنلەپ كەتتى  -تۆتىنچىسىنىڭ قىياپىتى ئىالھالرنىڭ ئوغلىغا
ئوخشايدىكەن.
ئازراقمۇ خاتا ئەمەس! خۇدا ئۇ الرنى نىبوقادنەسارنىڭ ئوت تونۇرىدىن قۇتقۇزۇپ قالدى!
پادىشاھ ئوت تونۇرىغا يېقىن كېلىپ:
 ھەممىدىن ئۇلۇغ بولغۇچى خۇدانىڭ خىزمەتكارلىرى شادراك ،مىشاك ،ئەبەدنېگو ،بۇ يەرگەچىقىڭالر!  -دەپ ۋارقىرىدى.
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ئۇالر ئوت تونۇرىنىڭ ئىشىكىدىن چىقتى.
پادىشاھ ۋە ئۇنىڭ ئەمىرلىرى ،ئۇالرنىڭ ئەتراپىنى ئورۇۋېلىشتى ،ئۇالر يارىالنمىغان ئىدى .ئۇالرنىڭ
بەدىنىدە يارا ئىزى يوق ئىدى ،چاچلىرىمۇ كۆيمىگەن ،كىيىملىرىنىڭ رەڭگىمۇ ئۆزگەرمىگەن ئىدى،
ھەتتا ،ئىس-تۈتەكنىڭ پۇرىقىمۇ يوق ئىدى .بۇ ھەقىقەتەن بىر مۆجىزە ئىدى.
نىبوقادنەسار پادىشاھ ئېيتتى - :شادراك ،مىشاك ،ئەبەدنېگوالرنىڭ خۇداسى مەدھىيەلەشكە
اليىقتۇر! ئۇ ئۆز ئەلچىسىنى ئەۋەتىپ ،ئۆزىگە تايانغان قۇللىرىنى قۇتقۇزۇۋالدى .مەن ھازىر شۇنداق
پەرمان چۈشۈرىمەنكى ،مەيلى قايسى دۆلەتنىڭ پۇقراسى بولۇشىدىن قەتئىينەزەر ،بۇ خۇداغا قارا
چاپاليدىكەن ،چوقۇم ئۆلتۈرۈلىدۇ ،ئۇنىڭ ئۆيى ھاجەتخانىغا ئايالندۇرۇلىدۇ ،چۈنكى ،باشقا ئىالھالر
مۇنداق قۇتقۇزۇپ باقمىغان.
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شۇنداق ،پەقەت بىرال خۇدا مۇشۇنداق قۇتقۇزااليدۇ ،ئۇ بولسىمۇ پەرۋەردىگاردۇر .ئۇ ھەم ئەڭ
يۇقىرى بولغۇچى خۇدا بولۇپال قالماستىن ،يېگانە خۇدادۇر!
مۇشۇ ئىش سەۋەبى دىن ،پادىشاھ بابىل ئۆلكىسىدە ئۇالرنىڭ ئورنىنى يۇقىرى قىلدى.
بۇ ئىش يەھۇدىيالرغا نىسبەتەن نەقەدەر زور تەسەللىي ،ھە! چۈنكى ،ئەڭ ئاخىرىدا غەلىبىگە
ئېرىشكۈچى بابىل پادىشاھى ئەمەس ھەم

دۇنيادىكى باشقا كۈچلەرمۇ ئەمەس ،بەلكى ،خۇدانىڭ

پادىشاھلىقىدۇر .بۇ پادىشاھلىق تا ،خۇدانىڭ ۋەدىسىگە ئاساسەن كەلگۈچى مەسىھ بولسا پادىشاھتۇر.

نىبوقادنەسارنىڭ ئىزاغا قېلىشى
«دانىيالنىڭ كىتابى» - 2باب

گەرچە پادىشاھ نىبوقادنەسار ،خۇدانىڭ كۈچ-قۇدرىتىنى ئېتىراپ قىلغان بولسىمۇ ،ئەمما ئۇ خۇداغا
ھەقىقىي قايتمىدى .ئۇ ئوي-پىكرىدە خۇدانى ئويلىماي ،پەقەت ئۆزىنىڭ ھوقۇق ۋە كۈچىنى كۆردى.
بىر كۈنى ،ئۇ بابىل شەھىرىنىڭ گۈزەل مەنزىرىسىدىن ھۇزۇر ئېلىش ئۈچۈن ،خان ئوردىسىنىڭ
ئۆگزىسىگە چىقتى .بۇ ھەشەمەتلىك خان ئوردىسى ،ئابىدىلەر ،ھەيكەللەر ،ھەر بىرسى ئۇنىڭ زور
ھوقۇق ۋە كۈچىگە ۋەكىللىك قىالتتى .ئۇ ئۆزىنىڭ شان-شۆھرىتى ،بايلىقى ۋە ھەيۋىتىدىن مەستخۇش
بولۇپ ،ۋارقىرىدى« :مەن ئۆز ئىززىتىم ۋە شان-شەرىپىم نامايان قىلىنسۇن دەپ ،ئۆزۈمنىڭ زور
كۈچ-قۇدرىتى بىلەن بەرپا قىلغان بابىل شەھىرى مۇشۇ ئەمەسمۇ؟»
ئۇنىڭ سۆزى تېخى ئاياغ الشماي تۇرۇپال ،ئەرشتىن مۇنداق ئاۋاز ئاڭالندى« :ئى پادىشاھ
نىبوقادنەسار! بۇ سۆز ساڭا كەلدى :سېنىڭ پادىشاھلىقىڭ سەندىن ئېلىپ كېتىلىدۇ .سەن كىشىلەر
ئارىسىدىن ھەيدىۋېتىلىپ ،ياۋايى ھايۋانالر بىلەن بىللە تۇرىسەن ،كالىالرغا ئوخشاش ئوت-چۆپ
يەيسەن .سەن ھەممىدىن ئالىي بولغۇچىنىڭ ھەممىنى ئىدارە قىلىدىغانلىقى ،ئۇنىڭ ھوقۇقنى قايسى
كىشىگە بېرىشنى خالىسا ،شۇ كىشىگە بېرىدىغانلىقىنى تونۇپ يەتكۈچە شۇنداق بولىسەن».
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پەرۋەردىگار دەرھال نىبوقادنەسارنى ئۇردى ،ئۇ قورقۇنچلۇق بىر كېسەلگە گىرىپتار بولدى .ئۇ
ئۆزىنى بىر ياۋايى ھايۋان دەپ قاراپ ،غالجىرالشتى .ئۇ غالجىرالشقاندا ،ياۋايى ھايۋانالرغا ئوخشاپ
قاالتتى ،شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ خان ئوردىسىدىن ھەيدىۋېتىلىپ ،ئىنسانالر دۇنياسىدىن ئايرىلدى .ئۇ
ياۋايى ھايۋانالر توپىغا قېتىلىپ ،كالىالردەك ئوت-چۆپ يېدى ،ھەمدە ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئۇخلىدى،
تېنى شەبنەمدىن چىلىق-چىلىق ھۆل بولۇپ كەتتى .ئۇنىڭ قىياپىتىمۇ ياۋايى ھايۋانالرنىڭكىگە ئوخشاش
ئىدى :چاچلىرى ئۇزۇن بولۇپ ،تىرناقلىرى قۇشنىڭ تىرناقلىرىغا ئوخشايتتى.
بۇنىڭدىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى ،خۇدا ئۆز ئىرادىسى بويىچە كىشىلەرنىڭ ھاكاۋۇرلۇقىنى
بىتچىت قىلىدۇ!
مەلۇم كۈنلەر ئۆتكەندىن كېيىن ،خۇدا نىبوقادنەسارنىڭ ئەقىل-پاراسىتىنى ئۇنىڭغا قايتۇرۇپ
بەردى .پادىشاھ ،يۈز بەرگەن ئىشالرنى ئېسىدە ساقلىدى .ئۇ ئىلگىرى ئۆزىنى بىر ياۋايى ھايۋان دەپ
قاراپ ،كاال پادىلىرى بىلەن بىرگە تۇرمۇش كەچۈرگەن ئىدى.
ئاندىن كېيىن ،ئۇ خۇدانىڭ دانىيال ئارقىلىق ئۆزىگە ئەسكەرتىش بەرگەنلىكىنى ئېسىگە ئالدى.
خۇدا ئۇنىڭ ھاكاۋۇرلۇقىنى جازالىدى .نىبوقادنەسار كەمتەرلىك بىلەن بېشىنى تۆۋەن قىلدى .ئۇ
ھەرگىزمۇ ئاشۇ ھەممىگە قادىر بولغۇچى ئەمەس ھەم شۇنداقال ئىسرائىلالرنىڭمۇ خۇداسى ئەمەس .ئۇ
خۇدانى مەدھىيەلەپ ،ئۇنىڭدىن ئەيمەندى ،بۇ خۇدانىڭ مەڭگۈلۈك خۇدا ،يېگانە خۇدا ئىكەنلىكىنى
ئېتىراپ قىلدى.
-

ئۇنىڭ

ھوقۇقى

مەڭگۈلۈكتۇر،

-

ئۇ

شۇنداق

دېدى

-

ئۇنىڭ

پادىشاھلىقى

ئەۋالدتىن-ئەۋالدقىدۇر ،ئۇنىڭ ئالدىدا يەر-يۈزىدىكى بارلىق ئىنسانالر ئىنسانالر ئىنتايىن كىچىكتۇر.
ئەرشتىكى قوشۇنالر ۋە يەر-يۈزىدىكى بارلىق ئىنسانالر ئارىسىدا ،ئۇ ئۆز ئىرادىسى بويىچە ئىش قىلىدۇ.
ئەمدى مەنكى نىبوقادنەسار ئەرشتىكى خۇداغا ھەمدۇسانا ئوقۇيمەن ،ئۇنى تېخىمۇ ئىززەتلەيمەن ۋە ئۇنى
ئۇلۇغاليمەن ،چۈنكى ئۇنىڭ قىلغانلىرى ھەقتۇر ،ئۇنىڭ يوللىرى توغرىدۇر .ئۇنىڭ تەكەببۇرلۇق يولىدا
ماڭغانالرنى چۈشۈرۈش قۇدرىتى بار.
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نىبوقادنەسارنىڭ ئەقىل-ھوشى ئەسلىگە كەلدى ،ئۇ خان ئوردىسىغا قايتىپ ،ئىلگىرىكىگە
ئوخشاش پادىشاھ بولدى .بىر مەزگىل ئۆتكەندىن كېيىن ،ئۇ پۈتۈن دۆلەتكە بىر مۇراجىئەتنامە چىقاردى.
بۇ مۇراجىئەتنامىدە ئۆزىنىڭ بېشىدىن ئۆتكەن بارلىق ئىشالرنى دېدى ،ھەمدە دانىيالنىڭ خۇداسىنىڭ
ئەرشنىڭ پادىشاھى ئىكەنلىكىنى ،ئۇنىڭ مۆجىزە كۆرسىتىپ ،ئۆزىنىڭ ھاكاۋۇرلۇقىنى بىتچىت
قىلغانلىقىنى ئېيتتى.
مۇشۇنداق قىلىپ ،پەرۋەردىگار يەھۇدىي ئەمەسلەرنىڭ ئارىسىدا ،ئۆزىنىڭ شان-شەرىپىنى نامايان
قىلدى.

بەلشازار
«دانىيالنىڭ كىتابى» 2 - 1 :2
نىبوقادنەسار ئۆلگەندىن كېيىن ،كەينى-كەينىدىن بىر نەچچە پادىشاھ بابىلدا تەختكە ئولتۇردى.
ئەڭ ئاخىرقى بىر پادىشاھ بولسا بەلشازار ئىدى.
بابىل پادىشاھلىقى زور ھوقۇق ۋە كۈچكە ئىگە بولسىمۇ ،ئەمما پادىشاھلىقنىڭ مۇنقەرز بولىدىغان
كۈنلىرى يېقىنالپ قالغان ئىدى .مېدىئا بىلەن پارسدىن ئىبارەت ئىككى چوڭ دۆلەت ،بابىلغا ھۇجۇم
قىلماقچى بولۇپ ،ئالدىغا ئىلگىرىلىگەن ئىدى .پارسلىقالر ئاللىقاچان بابىل شەھىرىگە ھۇجۇم قىلىپ،
شەھەرنىڭ بىر قىسمىنى ئىگىلەپ بولغان ئىدى .بەلشازار ۋە ئۇنىڭ قوشۇنى ساقالش ھالىتىدە ئىدى.
مۇشۇنداق ۋەزىيەت ئاستىدا ،بەلشازار بۇرۇنقىدەك زىياپەت قىلىشنى توختاتمىدى.
بەلشازار مانا مۇشۇنداق قىلدى .ئۇ نېمىدېگەن كاج ۋە ئەقىلسىز-ھە! ئۇ يەنە مىڭغا يېقىن ئادەمنى
زىياپەتكە تەكلىپ قىلدى .ھەر قايسى جايالردىكى ئەمەلدارالر ۋە ئۇالرنىڭ خانىملىرى زىياپەتكە تەكلىپ
قىلىندى .ئۇالر خۇددى ھېچقانداق ئىش يۈز بەرمىگەندەك يەپ-ئىچىشتى .بولۇپمۇ پادىشاھ بەلشازار ،ئۇ
شارابنى بەك كۆپ ئىچتى.
تۇيۇقسىز ،پادىشاھنىڭ مەستخۇش كاللىسىغا بىر ئوي كەلدى .ئۇنىڭ بىر بۇتخانىسىغا ،بوۋىسى
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نىبوقادنەسار يېرۇسالېمدىن ئولجا ئېلىپ كەلگەن ،چىرايلىق ئالتۇن ،كۈمۈش جام-قاچىالر تىزىلغان
ئەمەسمۇ .بۇ ئالتۇن ،كۈمۈش قاچىالرنى ئىسرائىلالر خۇدانىڭ مۇقەددەس ئىبادەتخانىسىغا قويغان
بولۇپ ،خۇداغا خىزمەت قىلغاندا ئىشلىتىلگەن .ئەمما ،ئۇ خۇدا كىم؟ بۇ ۋاقىتتا ،ھېچكىم بۇ خۇداغا
كۆڭۈل قويمىغان بولۇپ ،بەلشازار ئۇنى تېخىمۇ ئېتىراپ قىلمايتتى.
بەلشازار شۇ جام-قاچىالرنى ئېلىپ كېلىشنى ئەمىر قىلدى ،مۇقەددەس ئىبادەتخانىدا ئىشلىتىلگەن
ئەسۋابالردا شاراب ئىچسە ،چوقۇم بەك قىزىقارلىق بولىدۇ.
 بېرىپ ،ئاشۇ جام-قاچىالرنى ئېلىپ كەل - ،ئۇ خىزمەتكارىغا بۇيرۇق قىلدى.ئالتۇن ،كۈمۈش قاچىالر ئېلىپ كىرىلىشى بىلەنال ،شارابالر قويۇلدى ،كۆپچىلىك ئۆز-ئارا شاراب
سۇنۇشۇپ ،تويغۇدەك ئىچىشتى .نېمىدېگەن كۆڭۈللۈك زىياپەت-ھە! كىم بۇنداق سورۇننى باشتىن
ئۆتكۈزۈپ باققان-ھە! ئۇالر كۈلۈشۈپ ،ۋارقىراشتى ،ئۆز-ئارا مەسخىرە قىلىشتى ،يەنە بابىللىقالرنىڭ
ئىالھلىرىنى مەدھىيلەيدىغان ناخشىالرنى ئوقۇشتى.

بارماق بىلەن تامغا
يېزىلغان خەت
«دانىيالنىڭ كىتابى» 32 – 2 :2

تۇيۇقسىز ،ناخشا ۋە كۈلكە سادالىرى توختاپ قالدى!
ئۇ ئادەملەرنىڭ ھەممىسى نېمىگە قاراۋاتىدۇ؟ پادىشاھنىڭ تەختى ئۈستىدە ،چىراغداننىڭ
ئۇدۇلىدىكى تامنىڭ ئۈستىدىكى قانداق نەرسە؟ بىر قول خەت يېزىۋاتامدۇ-قانداق؟
پادىشاھنىڭ چىرايى قەغەزدەك ئاقىرىپ كەتتى ،كۆزلىرى خۇددى كۆز چانىقىدىن چىقىپ
كېتىدىغاندەك ئىدى .ئۇ تەخت ئۈستىدىن تۇرۇپ كېتىشنى ئويلىدى ،ئەمما ،پۇتلىرى توختىماي تىترەپ،
ئىككى تىزى بىر-بىرىگە ئۇرۇالتتى .شۇنىڭ بىلەن ،پادىشاھ تەختىدىكى ئورۇندۇققا چۆكۈپ ئولتۇرۇپ
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قالدى ،ئۇنىڭ پۇت-قوللىرى بوشىشىپ كەتتى.
ئۇ نېمىنى كۆردى؟
تامغا بىر قول خەت يېزىۋاتىدۇ!
مېھمانالرمۇ ھودۇققىنىدىن گەپ قىاللماي قالدى ،ھەممە ئادەم قورققىنىدىن ئۆزىنى يوقىتىپ قويدى،
زىياپەت زالىنىڭ ئىچى جىمجىتلىققا چۆمدى.
ئۇ كىمنىڭ قولى؟ يازغىنى نېمە؟
پادىشاھ نېمە قىلىشىنى بىلەلمەي ،گاڭگىراپ قالدى .ئۇ قورقۇشۇش ئىچىگە چۆمدى.
 دەرھال دانىشمەنلەرنى چاقىرىپ كېلىڭالر - ،ئۇ يۇقىرى ئاۋازدا شۇنداق دەپ تاپىلىدى -ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى چاقىرىپ كېلىڭالر ،بۇ قول يازغان خەتلەرنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى ماڭا ئېيتىپ
بەرسۇن .ئەگەر ،ئۇالر ماڭا ھەممىنى ئېيتىپ بېرەلىسە ،مەن ئۇالرنى چوڭ مۇكاپاتاليمەن .مەيلى كىم
بولۇشىدىن قەتئىينەزەر ،بۇ خەتلەرنى ئوقۇپ ،مەنىسىنى يېشىپ بېرەلىسە ،سۆسۈن تون كىيدۈرۈلۈپ،
بوينىغا ئالتۇن زەنجىر تاقالسۇن ھەم مېنىڭ دۆلىتىمدە ئۈچىنچى دەرىجىلىك مەرتىۋە بېرىلسۇن.
دانىشمەنلەرنىڭ ھەممىسى چاقىرىلدى ،ئۇالر يېتىپ كەلگەندىن كېيىن ،تامدىكى خەتلەرنى كۆردى.
ئەمما ،ئۇالر خەتلەرنى ئازراقمۇ ئوقۇيالمىدى ،چۈشەندۈرۈشتىن سۆز ئېچىش تەس ئىدى .بۇ ھەقىقەتەن
چوڭ سىر ئىدى.
بەلشازار تېخىمۇ ھودۇقۇپ كەتتى .بۇ ئىشالرنىڭ ھەممىسى ھەقىقەتەن ئادەمنى قورقۇنچقا ساالتتى.
قورققىنىدىن ئۇنىڭ يۈزلىرى ئۆلۈك ئادەمنىڭكىدەك تاتىرىپ ،پۈتۈن بەدىنى توختىماي تىترەيتتى.
بۇ ۋاقىتتا ،خانىش زىياپەت زالىغا كىرىپ كەلدى ،ئۇ ئاالقزەدە بولغان پادىشاھقا:
 پادىشاھ مەڭگۈ ياشىغاي! ھودۇقماڭ! قورقماڭ! گەرچە سىزنىڭ دانىشىمەنلىرىڭىز ،ئۇ خەتلەرنىڭمەنىسىنى سىزگە يېشىپ بېرەلمىگەن بولسىمۇ ،ئەمما ،سىزنىڭ پادىشاھلىقىڭىزدا بىر ئادەم بار ،ئۇ چوقۇم
قىالاليدۇ .سىزنىڭ بوۋىڭىز نىبوقادنەسار پادىشاھ بولغان چاغالردا ،ئۇ كىشى بارلىق دانىشىمەن،
پىر-ئۇستازالرنىڭ بېشى بولغان ،ئۇ ھەممىدىن ئەقىل-پاراسەتلىك .ئۇنىڭدىكى ئەقىل-پاراسەت
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ئىالھالرغا خاس ئەقىل-پاراسەتتۇر .ئۇ چۈشلەرگە تەبىر بېرەلەيدۇ ،سىرلىق ئىشالرنى يېشەلەيدۇ.
دەرھال ئۇنى چاقىرتىپ كېلىڭ ،ئۇنىڭ ئىسمى دانىيال ،سىزنىڭ بوۋىڭىز ئۇنىڭغا بەلتاشاسار دەپ ئىسىم
قويغان .ئۇ چوقۇم سىز گە ،بۇ غەلىتە ئىشنى يېشىپ بېرەلەيدۇ.
شۇنىڭ بىلەن ،پادىشاھ دەرھال ئادەم ئەۋەتىپ ،دانىيالنى ئىزدەتتى .پەيغەمبەر دانىيال كەلدى،
پادىشاھ ئۇنىڭدىن:
 سەن ،مېنىڭ بوۋام يەھۇدىيەدىن ئېلىپ كەلگەن دانىيال بوالمسەن؟دانىيال جاۋاب بەردى:
 شۇنداق ،مەن بولىمەن.پادىشاھ يەنە « :ئاڭلىشىمچە ،سەن ناھايىتى ئەقىل-پاراسەتلىك ۋە دانىشىمەن ئىكەنسەن .سەن
بۇ تامدىكى خەتلەرنى كۆردۈڭمۇ؟ مەن دانىشمەنلەرگە بۇ خەتنى ئوقۇشقا ،ھەمدە مەنىسىنى ئېيتىپ
بېرىشقا ئەمىر قىلغان ئىدىم ،ئەمما ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى قىاللمىدى .ئاڭلىشىمچە ،سەن تەبىر بېرىشكە،
سىرالرنى يېشىشكە ماھىر ئىكەنسەن .ھازىر ،سەن بۇ خەتلەرنى ئوقىيالىساڭ ،ھەمدە مەنىسىنى يېشىپ
بېرەلىسەڭ ،مەن ساڭا سۆسۈن تون ھەدىيە قىلىمەن ،بوينۇڭغا ئالتۇن زەنجىرلەرنى ئېسىپ،
پادىشاھلىقىمدا ئۈچىنچى دەرىجىلىك مەرتىۋە بېرىمەن - ،دېدى.
ياشانغان پەيغەمبەر تىمتاسلىققا چۆمدى ،ئاندىن ئېيتتى:
 سىزنىڭ ئىنئامىڭىز ئۆزىڭىزدە قالسۇن ،مۇكاپاتنى باشقىالرغا بېرىڭ .مەن سىزگە بۇ خەتلەرنىئوقۇپ ،مەنىسىنى يېشىپ بېرىمەن .ئەمما ،مەن ئالدى بىلەن سىزگە تارىختىن بىر ئاز سۆزلەپ بېرەي.
سىزنىڭ بوۋىڭىز نىبوقادنەسار ،ئۇ زور كۈچ-قۇدرەتكە ۋە ھوقۇققا ئىگە پادىشاھ ئىدى .ھەممىدىن ئالىي
بولغۇچى خۇدا ئۇنى پادىشاھ قىلىپ تىكلىدى ،ھەمدە شان-شەرەپ ،ھەيۋەت ئاتا قىلدى .ئۇنىڭغا
بېرىلگەن كۈچ-قۇدرەتتىن ،ھەر قايسى ئەل-يۇرت ۋە مىللەتلەر ئۇنىڭ ئالدىدا قورقۇپ تىترەيتتى .ئۇ
خالىسا ئادەم ئۆلتۈرەتتى ،خالىغاننى يۇقىرى قىالتتى .ئەمما ،ئۇ كۆڭلىدە ھاكاۋۇرلىشىپ ،ئۆزىنى خۇدا
بىلەن تەڭ ئورۇندا قويدى ،ھەمدە خۇدانىڭ ئاگاھالندۇرۇشىغا پەرۋا قىلماي ،توۋا قىلمىدى .ئاندىن
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كېيىن ،خۇدانىڭ جازاسى ئۇنىڭ ئۈستىگە چۈشتى .ئۇ ئىنسانالر دۇنياسىدىن قوغلىۋېتىلىپ ،ياۋايى
ھايۋانالردەك قەلب بېرىلدى .كېيىن ،ئۇ ھەممىدىن ئالىي بولغۇچى خۇدانىڭ ئىنسان پادىشاھلىقىنى
ئىدارە قىلىدىغانلىقى ۋە پادىشاھلىق ھوقۇقنى ئۆزى تاللىغان كىشىگە بېرىدىغانلىقىنى تونۇپ يەتكەندىن
كېيىن ،ئاندىن پادىشاھلىقى ئەسلىگە كەلتۈرۈلدى .ئى بەلشازار! سىز بۇالرنىڭ ھەممىسىنى بىلسىڭىزمۇ،
ئەمما ئۆزىڭىزنى تۆۋەن قىلماستىن ،ئەكسىچە تېخىمۇ رەزىل ئىشالرنى قىلدىڭىز .سىز ئەرشتىكى خۇداغا
كۇپۇرلۇق قىلىپ ،مۇقەددەس ئىبادەتخانىدىن ئېلىپ كېلىنگەن جام-قاچىالردا شاراب ئىچتىڭالر .سىز
يەنە بۇتالرنى مەدھىيەلەپ ،سىزگە شان-شەرەپ ئاتا قىلغان ،ھەممە ئىشالرنى ئىدارە قىلغۇچى خۇداغا
شان-شەرەپنى مەنسۇپ قىلمىدىڭىز ،ئەكسىچە ئۇنىڭغا كۇپۇرلۇق قىلىپ ،ئۇنى ھاقارەت قىلدىڭىز.
شۇڭالشقا ،خۇدا بۇ قولنىڭ كۆرۈنگەن قىسمىنى ئەۋەتىپ ،بۇ خەتلەرنى يازغۇزدى .ھازىر ،مەن بۇ
خەتلەرنى سىزگە يېشىپ بېرىمەن.
ئارقىدىن ،ھەممە يەرنى بىر ئاز جىمجىتلىق قاپلىدى .دانىيال ئۇ خەتلەرنى ئوقۇشقا باشلىدى:
 مېنې ،مېنې ،تەكەل ،ئۇپھارسىن ،مەنىسى بولسا ھېساب ،ھېساب ،ئۆلچەش ،پارچىلىنىش.،ھېساب بولسا خۇدا سىزنىڭ پادىشاھلىقىڭىزنىڭ ھېسابىنى قىلىپ ،ئۇنى ئاياغالشتۇردى .ئۆلچەش
بولسا سىز ۋە سىزنى ڭ پادىشاھلىقىڭىز تارازىغا سېلىنىپ ،خۇدانىڭ ئۆلچىمىگە يەتتىمۇ يوق دەپ قاراپ
چېقىلدى ،نەتىجىدە ،سىز بەك كۆپ قەرزدار بولۇپ چىقتىڭىز .پارچىلىنىش بولسا سىزنىڭ دۆلىتىڭىز
چوقۇم پارچىلىنىپ ،مېدىئالىقالر بىلەن پارسلىقالرغا بېرىلىدۇ.
تېپىشماق مۇشۇنداق قىلىپ يېشىلدى.
ئاشۇ كۈنى كەچتە ،پارسلىقالر بابىل شەھىرىگە ھۇجۇم قىلىپ ،بەلشازارنى ئۆلتۈرۈپ ،ئۇنىڭ
پادىشاھلىقىنى گۇمران قىلدى.
پەقەت پەرۋەردىگارال ھەممىنى ئىدارە قىلغۇچىدۇر!
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دانىيال شىرالر ئۆڭكۈرىدە
«دانىيالنىڭ كىتابى» - 2باب

بەلشازار پارسلىقالرنىڭ قولىدا ئۆلتۈرۈلدى .ئارقىدىن دارىئۇس پادىشاھ بولدى .پۈتۈن پادىشاھلىقنى
ئىدارە قىلىش ئۈچۈن ،ئۇ بىر يۈز يىگىرمە ۋەزىرنى تەيىنلىدى ،يەنە ئۇالرنىڭ ئۈستىدىن نازارەت
قىلىدىغان ،ئۈچ نازارەتچىنى تەيىنلىدى .بۇ ئۈچ كىشى ئۇنىڭ ئۈچۈن پادىشاھلىقنى ئىدارە قىالتتى.
ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى باش نازارەتچىنىڭ بىرى دانىيال ئىدى.
دانىيالدا ئاالھىدە بىر روھىي خۇسۇسىيەت بولغانلىقتىن ،ئۇ دانالىق جەھەتتە ،قالغان ئىككى باش
نازارەتچىدىن ئېشىپ چۈشەتتى ،ئۇالرغا قارىغاندا تېخىمۇ ئەقىل-پاراسەتلىك ،تېخىمۇ ئەستايىدىل،
تېخىمۇ سەمىمىي ئىدى .پادىشاھمۇ بۇنى كۆرۈپ يەتتى .گەرچە دانىيال ئاللىقاچان ياشىنىپ قالغان
بولسىمۇ ،ئەمما ئۇ ئەڭ سەمىمىي ،ئەڭ دانا ،ئەڭ ئەقىل-پاراسەتلىك ئىدى.
بۇ خۇدانىڭ رول ئوينىغانلىقىدىن بولغان .خۇدانىڭ روھى دانىيالنىڭ ئۈستىدە بولغاچقا ،ئۇنى ئۆز
ئىرادىسى بويىچە يېتەكلەيتتى .پادىشاھ ئۇنى پۈتۈن دۆلەتنى ئىدارە قىلىشقا قويماقچى بولدى.
قالغان نازارەتچىلەر ،پادىشاھنىڭ پىالنىدىن ئىنتايىن نارازى بولدى ،ئۇالر دانىيالغا ھەسەت قىلىشقا
باشلىدى .دانىيالنى ئەرز قىلىش ئۈچۈن ،ئۇالر پادىشاھلىقتىكى مەمۇرىي ئىشالردىن سەۋەنلىك ئىزدىدى.
ئەمما ،ئۇالر قانچە كالال قاتۇرسىمۇ ،دانىيالنىڭ پادىشاھ ئالدىدا ئاشكارا قىلىدىغان سەۋەنلىكىنى
تاپالمىدى .دانىيال قىلغان ھەر بىر ئىش شۇنچىلىك ياخشى ئىدى.
دانىيال سادىقلىق بىلەن پادىشاھ ۋە خەلق ئۈچۈن كۈچ چىقاردى ،بارلىق ئىشالردا پەرۋەردىگارغا
خىزمەت قىلدى ،ئۇنىڭدىن ھېچقانداق بىر سەۋەنلىك تاپقىلى بولمايتتى.
شۇنىڭ بىلەن ،دانىيالنىڭ دۈشمەنلىرى بىر يەرگە يىغىلىپ ،دانىيالنى قانداق بىر تەرەپ قىلىشنى
مەسلىھەت قىلىشتى .ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى بىرى مۇنداق دېدى:
 -دانىيالنىڭ خۇداسىنىڭ قانۇنىغا مۇناسىۋەتلىك ئىشتىن باشقا ،ئۇنى ئەيىبلىگۈدەك باھانىنى
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مەڭگۈ تاپالمايمىز .سىلەر بىلىسىلەر ،ئۇ خۇداسىنىڭ قانۇنىغا خىالپلىق قىلمايدۇ.
شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر بىر نەچچە كىشىنى تالالپ ،پادىشاھنىڭ ئالدىغا كىرگۈزدى .ئۇالر شۇنداق
دېدى:
 دارىئۇس پادىشاھ مەڭگۈ ياشىغاي! پادىشاھلىقىڭىزدىكى بارلىق باش نازارەتچىلەر ،ۋەزىرلەر ۋەخەلق بى رلىكتە مەسلىھەتلەشتۇق ،ھەر قانداق كىشى ئوتتۇز كۈن ئىچىدە ،ھەر قانداق بىر ئىالھقا
دۇئا-تىالۋەت قىلىشقا ۋە ھەر قانداق بىر كىشىدىن بىر نەرسە تىلەشكە رۇخسەت بولمىسۇن ،پەقەت
سىزدىنال تىلىشىگە رۇخسەت بولسۇن دېگەن يارلىقنى چۈشۈرۈشنى اليىق تاپتۇق .بۇ پەرمان قەتئىي
بولسۇن ،ئۇنىڭغا خىالپلىق قىلغانالر شىرالر ئۆڭكۈرىگە تاشالنسۇن .ئى ئالىيلىرى! سىزدىن ئۆتۈنەيلى،
بۇ چەكلەش پەرمانىنى چۈشۈرگەيسىز .ھەم مېدىئا ۋە پارس قانۇنى بويىچە ،ئۆزگەرتىلمەسلىكى ئۈچۈن
ئېالن قىلغايسىز.
بۇ دارىئۇسقا نىسبەتەن نېمىدېگەن زور ھۆرمەت ،ھە! ئەگە ر ئۇ ،بۇ يارلىقنى ئېالن قىلسا ،پۈتۈن
دۇنيادىكى كىشىلەر ئۇنىڭ قانچىلىك زور ھوقۇق ۋە كۈچكە ئىگە ئىكەنلىكىنى تونۇپ يېتىدۇ.
پادىشاھ بۇ چەكلەش پەرمانىغا قوشۇلدى ،ھەمدە چەكلەش پەرمانىغا ئۆزىنىڭ قاشتاش مۆھۈرىنى
باستى.
دانىيال پادىشاھنىڭ چەكلەش پەرمانىنى ئاڭلىدى .ئۇ چەكلەش پەرمانىنىڭ نېمىدىن دېرەك
بېرىدىغانلىقىنى چۈشىنىپ يەتتى ،ئوتتۇز كۈن ئىچىدە دۇئا قىلىشقا بولمايدۇ .ئەمما ،ئۇنىڭ دۇئا
قىلىشىغا رۇخسەت قىلىنمىسا ،ئۇ قانداقمۇ ياشىيالىسۇن؟
ئەمما ،ئۇ خۇداغا دۇئا قىلسا ،پادىشاھنىڭ چەكلەش پەرمانىغا خىالپلىق قىلغان بولىدۇ .ئۇنداق
بولۇپ قالسا ،ئۇ شىرالر ئۆڭكۈرىگە تاشلىنىدۇ .دانىيال قاتتىق بىر تالالشقا دۇچ كەلدى .ياكى پادىشاھقا
بويسۇنۇپ ،داۋاملىق ھايات قېلىش؛ ياكى خۇداغا بويسۇنۇپ ،شىرالر ئۆڭكۈرىگە تاشلىنىشى كېرەك.
دانىيال خۇداغا بويسۇنۇشنى تاللىدى .ئۇ پادىشاھ ئوردىسىدىن ئايرىلىپ ،شىرالر ئۆڭكۈرىدە خۇدا
بىلەن بىللە بولۇشنى تاللىدىكى ،ھەرگىزمۇ خۇدانىڭ قانۇنىغا خىالپلىق قىلىشنى خالىمىدى .دانىيالغا
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نىسبەتەن ئېيتقاندا ،پادىشاھ ئۇنىڭغا زور شان-شەرەپ ۋە بايلىق بەرگەن بولسىمۇ ،ئەمما ،خۇدا بىللە
بولمىسا ،ئۇ نەرسىلەرنىڭ ھېچقانداق قىممىتى بولمايتتى.
ئادەتتىكى كۈنلەردە ،دانىيال ھەمىشە ئۆيىنىڭ ئۆگزىسىدىكى بالىخانىدا دۇئا-تىالۋەت قىالتتى،
ئۇنىڭ دېرىزىسى يېرۇسالېمغا قارايتتى .ھازىر ،ئۇ يەنە ئادەتتىكى ۋاقىتالرغا ئوخشاش ،يېرۇسالېمغا
قاراپ تىزلىنىپ ئولتۇرۇپ ،خۇدانىڭ ئۇلۇغلۇقىنى مەدھىيەلىدى .ھەمدە ئۆزىنىڭ گۇناھلىرىنى ئېتىراپ
قىلدى ۋە ئۆز خەلقى ئۈچۈن گۇناھالرنى بوينىغا ئالدى .ئۇ خۇدانىڭ كەڭچىلىك قىلىشىنى تىلىدى ھەم
ئۆزىگە كۈچ-قۇدرەت ئاتا قىلىشىنى ،ئىشەنچكە تولىشىنى تىلىدى .ھەر ۋاقىت ،ئۇنىڭ دۈشمەنلىرى
ئۆينىڭ ئەتراپىدا ،ئۇنى كۆزىتىپ تۇراتتى.

ئۇال ر پادىشاھنىڭ ئالدىغا كېلىپ ،كۆرگەنلىرىنىڭ ھەممىسىنى ئېيتتى.
 ئى ئالىيلىرى -،ئۇالر ئېيتتى  -سىز ئوتتۇز كۈن ئىچىدە ھەر قانداق بىر ئادەمنىڭ يەنىپادىشاھتىن باشقا ،ئىالھالرغا دۇئا-تىالۋەت قىلىپ ،بىر نەرسە تىلىشىگە رۇخسەت قىلىنمايدىغان،
خىالپلىق قىلسا شىرالر ئۆڭكۈرىگە تاشلىنىدىغان بىر چەكلەش پەرمانىنى چىقارغان ئەمەسمۇ؟
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 ھەقىقەتەن شۇنداق ئىش بار - ،پادىشاھ جاۋاب بەردى  -بۇ چەكلەش پەرمانىنى شەخسەن ئۆزۈمتەستىقلىغان ھەم ئۇنىڭغا قاشتاش مۆھۈرىمنى باسقان ،مېدىئا ۋە پارس قانۇنى بويىچە ،ئۆزگەرتىشكە
بولمايدۇ– .
ھازىر - ،دەپ گېپىنى داۋامالشتۇردى ئۇالر  -دانىيال ،يەنى ھېلىقى يەھۇدىي ،سىز ئۇنىڭغا
پادىشاھلىقىڭىزدا ئەڭ يۇقىرى ئورۇن بەرگەن ئىدىڭىز ،ئەمما ئۇ سىزنىڭ دېگەنلىرىڭىزگە پەرۋا
قىلمىدى .ئۇ بىر كۈننىڭ ئىچىدە ئۈچ قېتىم خۇداسىغا دۇئا-تىالۋەت قىلىۋاتىدۇ ،خۇددى سىز ئۇ يارلىقنى
چۈشۈرمىگەندەكال پەرۋاسىز.
پادىشاھ بۇ سۆزلەرنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ،كۆڭلى پاراكەندە بولدى .ئۇ ،بۇ ئىشنى رەزىل باش
نازارەتچىلەر ۋە ۋەزىرلەرنىڭ قەستەن قىلىۋاتقانلىقىنى چۈشەندى.
پادىشاھ پۈتۈن بىر كۈن يەنى كۈن پاتقۇچە ئويلىنىپمۇ ،دانىيالنى قۇتقۇزۇپ قاالاليدىغانغا ئامال
تاپالمىدى .ئۇالر يەنە بىر قېتىم يىغىلىپ ،پادىشاھنىڭ ئالدىغا كېلىپ:
 ئى ئالىيلىرى! ياخشىراق ئويلىنىپ بېقىڭ .سىز ئۆز قولىڭىز بىلەن مۆھىرىڭىزنى باسقان پەرماننىئۆزگەرتكىلى بولمايدۇ .دانىيالنى چوقۇم شىرالر ئۆڭكۈرىگە تاشالش كېرەك -،دېيىشتى.
پادىشاھ ئۆزى چۈشۈرگەن يارلىقنى ئىجرا قىلىشقا مەجبۇر بولدى .شۇنىڭ بىلەن دانىيالنى تۇتۇپ،
پادىشاھنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كەلدى.
 دانىيال ،سەن چوقۇم شىرالر ئۆڭكۈرىگە تاشلىنىشىڭ كېرەك - ،پادىشاھ ئېيتتى  -مەن ھەرقانداق بىر ئىشنى ئۆزگەرتمەيمەن .ئەمما ،سەن سادىقلىق بىلەن خىزمەت قىلىدىغان خۇدايىڭ سېنى
قۇتقۇزۇۋالدى!
ئۇندىن كېيىن ،ياشانغان پەيغەمبەر دانىيال شىرالر ئۆڭكۈرىنىڭ يېنىغا ئېلىپ كېلىنىپ،
يىرتقۇچالرنىڭ ئارىسىغا تاشالندى.
ئاشۇ رەزىل دۈشمەنلەر غەلىبە قىلدى .ئۇالر ئاخىرى دانىيالنى كۆزدىن يوقاتتى .ئۇالر بۇ قېتىم
دانى يالنىڭ ھېچقانداق چىقىش يولى يوقلىقىغا ،ھېچكىمنىڭ ئۇنى قۇتقۇزۇپ قااللمايدىغانلىقىغا
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ئىشەندى .ئۇالر يوغان بىر تاش بىلەن ئۆڭكۈر ئاغزىنى ئېتىشقا ئەمىر قىلدى ،پادىشاھ گەرچە ئۇنداق
قىلىشنى خالىمىسىمۇ ،يەنىال ئۆزىنىڭ مۆھۈرىنى بېسىشقا مەجبۇر بولدى.
ھازىر ،دانىيال شىرالر ئۆڭكۈرىدىن چىقالمايدۇ.
كېيىنكى ۋاقىتالردا ،رەب ئەيسانىڭ دۈشمەنلىرىمۇ ئوخشاشال تاش بىلەن قەبرە ئاغزىنى پېچەتلەيدۇ.
ئۇالر ،ئۇنى قەبرىگە پېچەتلىۋەتتۇق دەپ قارايدۇ ،ئەمما ئۇالر ئۇنىڭ كۈچىنىڭ قەبرە ۋە تاشالر ئۈستىدىن
ھەم ئۆلۈمدىن غالىب كېلىدىغانلىقىنى بىلمەيدۇ .ھازىر ،خۇدانىڭ دۈشمەنلىرى دانىيالنى شىرالر
ئۆڭكۈرىگە سوالپ قويدۇق ،ئۇنى ھېچكىم قۇتقۇزالمايدۇ ،دەپ قارىدى.
ئەمما ،دانىيالنىڭ تايانغىنى ئادەملەر ئەمەس ،بەلكى خۇدادۇر .قىيىنچىلىقتا قالغاندا ،ئۇ خۇداغا
ئىلتىجا قىلدى .كېيىنكى ۋاقىتالردا ئەيسا مەسىھ قورق ۇنۇش ۋە قىيىنچىلىقالر ئىچىدە ،خۇداغا دۇئا
قىلغانغا ئوخشاش ،دانىيال خۇداغا قەتئىيلىك بىلەن دۇئا قىلدى .قۇتقۇزغۇچى رەب كىرېست ئۈستىدىكى
ئاخىرقى ئازابلىق ۋاقىتالردىمۇ ،يەنىال پەرۋەردىگار خۇداغا تايىنىدۇ .چۈنكى ،قۇتقۇزغۇچى رەب چوقۇم
غەلىبىگە ئېرىشىدۇ ،دانىيالمۇ چوقۇم غەلىبىگە ئېرىشىدۇ .ئوخشاشال ،ئەگەر بىزمۇ رەب ئەيسانىڭ بىزگە
نىسبەتەن ئىشەنچلىك ئىكەنلىكىگە ،ھەمدە ئۇنىڭ غەلىبە قىلغانلىقىغا ئىشەنسەك ،پەرۋەردىگارغا
تايانغانالرنىڭ ھەممىسى چوقۇم غەلىبىگە ئېرىشىدۇ.
پادىشاھ كېچىچە بىئارام بولۇپ ئۇخلىيالمىدى .ئۇ تاماقمۇ يېمىدى ،ئۇخلىيالمىدى ،مۇزىكا
ئاڭالشنىمۇ خالىمىدى.
تاڭ ئەمدىال يورۇشىغا ،پادىشاھ ئورنىدىن تۇرۇپ كەتتى .ئۇ ئالدىراشلىق بىلەن شىرالر ئۆڭكۈرىگە
قاراپ ماڭدى .ئۇ شىرالر ئۆڭكۈرىنىڭ يېنىغا كېلىپ ،تاش ۋە پېچەتنىڭ شۇ پېتى تۇرغانلىقىنى كۆردى.
ھەي ،دانىيال قۇتقۇزۇلماپتۇ .ئۇ راستتىنال ئۆلۈپ كەتكەنمىدۇ؟
پادىشاھ ئازابالنغان ھالدا دانىيالنى چاقىردى:
 دانىيال ،سەن تېخى ھاياتمۇ؟ ئى مەڭگۈلۈك خۇدانىڭ خىزمەتكارى دانىيال! سەن سادىقلىق بىلەنخىزمەت قىلىدىغان خۇدا سېنى شىرالرنىڭ ئاغزىدىن قۇتقۇزۇۋالمىدىمۇ؟
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ئاڭالڭ ،ئۆڭكۈردىن بىر ئاۋاز چىقىۋاتىدۇ ،ئۇ دانىيالنىڭ ئاۋازى.
 ئالىيلىرى مەڭگۈ ياشىغاي!  -ئۆڭكۈردىن ئاۋاز ئاڭالندى.پادىشاھ چوڭقۇر بىر ئۇھ تارتتى ،ئۇ ئىنتايىن خۇشال بولدى .دانىيال شىرالر تەرىپىدىن قىيما-چىيما
قىلىنماپتۇ .ئۇ تېخى ھايات ئىكەن ،گەپ قىلىۋاتىدۇ .زادى قانداق ئىش يۈز بەرگەندۇ؟
 مېنىڭ خۇدايىم - ،دانىيال ئېيتتى - :ئۆزىنىڭ ئەلچىسىنى ئەۋەتىپ ،شىرالرنىڭ ئاغزىنىيۇمدۇرۇپ ،ماڭا زىيان-زەخمەت يەتكۈزمىدى .ئى ئالىيلىرى ،چۈنكى ،مەن گۇناھسىز.
پادىشاھ ھەقىقەتەن ئادەتتىن تاشقىرى خوش بولدى!
دانىيالنىڭ خۇداسى ئۆزىنىڭ خىزمەتكارىنى قۇتقۇزدى .نەقەدەر ئۇلۇغ خۇدا-ھە! ئۇ مەدھىيەلەشكە
اليىقتۇر! ھازىر ،پادىشاھ دانىيالنىڭ ئۆڭكۈردىن چىقىشىغا رۇخسەت قىلدى.
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 دەرھال تاشنى ئېلىۋېتىڭالر - ،پادىشاھ بۇيرۇق قىلدى  -ئۇنى چىقىرىڭالر.دانىيال ئۆڭكۈردىن چىقىرىلدى ،ئۇنىڭ بەدىنىدە ئازراقمۇ يارا ئىزى يوق ئىدى .خۇدا ئۇنىڭ
دۇئاسى ئارقىلىق ،ئۇنىڭ ھاياتىنى قۇتقۇزدى .بىرمۇ شىر ئۇنىڭغا چېقىلىشقا جۈرئەت قىاللمىدى.
پادىشاھ دانىيالنىڭ ئۈستىدىن ئەرز قىلغان بارلىق كىشىلەرنى ھەتتا ئۇالرنىڭ باال-چاقىلىرىنىمۇ
تۇتۇپ ،شىرالر ئۆڭكۈرىگە تاشالش توغرىسىدا پەرمان چىقاردى.
ھەش-پەش دېگۈچە ،ئۆڭكۈردىن ئېچىنىشلىق چىرقىرىغان ئاۋازالر ئاڭلىنىشقا باشلىدى .ئۆڭكۈرگە
تاشالنغانالر تېخى ئۆڭكۈرنىڭ تېگىگە بارماي تۇرۇپال ،شىرالر تەرىپىدىن تۇتۇۋېلىندى ،شىرالر ئۇالرنىڭ
سۆڭەكلىرىنىمۇ قىيما-چىيما قىلىۋەتتى .بۇ پادىشاھنىڭ ئۇالرغا قاراتقان جازاسى ،بۇ ھەم خۇدانىڭ ئۆز
خەلقىنىڭ دۈشمەنلىرىگە بولغان جازاسىدۇر!
ئۇالر دانىيالنى يوقاتماقچى بولغاندا ،خۇداغا ھاقارەت قىلدى .ئۇالر خۇدانىڭ خەلقىگە ئۆچمەنلىك
قىلىپ ،ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنى قەستلەشكە ئۇرۇندى .ئەمما ،خۇدا ئۆزىنىڭ نامىنى ۋە شان-شەرىپىنى
قوغداش ئۈ چۈن ،ئۆز خەلقىنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئالىدۇ ،خىزمەتكارىنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئالىدۇ .ئۇنىڭغا
ۋە خەلقىگە ئۆچمەنلىك قىلغانالر ،جازادىن قېچىپ قۇتۇاللمايدۇ.
پادىشاھ دارىئۇس يۈز بەرگەن بارلىق ئىشالردىن ئىنتايىن ھاياجانالندى.
شۇنىڭ بىلەن ،پادىشاھ ھەر قايسى جايالردىكى بارلىق پۇقراالرغا ،دانىيالنىڭ خۇداسىنى
ھۆرمەتلەش ،ھەمدە ئۇنىڭ ئالدىدا قورقۇپ تىترەپ تۇرۇش توغرىسىدا يارلىق چۈشۈردى.
 چۈنكى ،ئۇ مەڭگۈ ھايات خۇدادۇر ،ئۇ پادىشاھتۇر .ئۇنىڭ پادىشاھلىقى مەڭگۈ ھاالك قىلىنماس،ئۇنىڭ ھاكىمىيىتى مەڭگۈلۈكتۇر .ئۇ بااليى-قازادىن قوغدايدۇ ۋە قۇتقۇزىدۇ ،ئۇ ئەرش ۋە يەر-يۈزىدە
كارامەت مۆجىزىلەرنى يارىتىدۇ ،ئۇ دانىيالنى شىرالرنىڭ چاڭگىلىدىن قۇتقۇزدى –دېدى پادىشاھ.
يەھۇدىي بولمىغان بىر ئادەمدىن ،ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسىنى مۇشۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭالش،
نېمىدېگەن گۈزەل ئىش-ھە! خۇدا بابىل شەھىرىدىن كىشىلەر تەرىپىدىن تونۇلدى ،زور شان-شەرەپكە
ئېرىشتى ،بۇ نەقەدەر زور مۆجىزە -ھە!
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دانىيالنىڭ دۇئاسى
«دانىيالنىڭ كىتابى» - 9باب

يەھۇدىيالرنىڭ بابىلغا سۈرگۈن بولغىنىغا يەتمىش يىل بوالي دەپ قالدى .بىر قىسىم كىشىلەر ،بۇ
يەھۇدىي ئەمەسلەرنىڭ دۆلىتىنى ئۆزىنىڭ گۈزەل بېغى دەپ قارىدى .ئۇالرنىڭ تۇرمۇشى باياشات تۇرسا،
يەنە نېمىگە ئىنتىلسۇن؟ ئۇالر مۇقەددەس شەھەر يېرۇسالېمنى ئويلىمىدى ،پەرۋەردىگارنىڭ ئۆيى بولغان
مۇقەددەس ئىبادەتخانىنىمۇ ئويلىمىدى .داۋۇتنىڭ جەمەئەتىدىن كېلىدىغان قۇتقۇزغۇچى پادىشاھقا
نىسبەتەن ،ئۇالرنىڭ قەلبىدە تەلپۈنۈش بولمىدى.
ئەمما ،بىر قىسىم ئىخالسمەن يەھۇدىيالر ،خۇدانىڭ ۋەدىسىنى ئىزچىل ئۇنتۇپ قالمىدى .ئۇالر
يېرۇسالېمنى قايتىدىن قۇرۇپ ،مۇقەددەس ئىبادەتخانىنى قايتىدىن تۈزەپ ،ئۆز تۇپرىقىدا پەرۋەردىگارغا
خىزمەت قىلىشقا ،ئىنتايىن ئىنتىزار بولدى .ئەمما ،ئۇالرنىڭ ئۈمىد باغلىغىنى يەنىال قۇتقۇزغۇچىنىڭ
كېلىشى بولدى.
خۇدا ئىلگىرى شۇنداق ۋەدە قىلغان! پەيغەمبەر يەشەيا ۋە يەرەمىيا ،بۇ توغرۇلۇق ئالدىن بېشارەت
قىلغان .يەرەمىيا ئىلگىرى بېشارەت قىلىپ ،ئۇالرنىڭ بابىل پادىشاھىغا يەتمىش يىل خىزمەت قىلغاندىن
كېيىن ،ئاندىن ئۆزىنىڭ دۆلىتىگە قايتىدىغانلىقىنى ئېيتقان .يەشەيا ھەتتا ئۇالرنىڭ يېرۇسالېمغا
قايتىشىغا رۇخسەت قىلىدىغان پادىشاھنىڭ ئىسمىنىمۇ ئېيتقان .بۇ پادىشاھ بولسا پارس پادىشاھى
قۇرەشتۇر .كۈنلەر يەتمىش يىلغا يېقىنالپ قالدى ،ئۇالر خۇداغا قەتئىيلىك بىلەن دۇئا قىلدى.
دانىيالمۇ يەرەمىيانىڭ ئالدىن بېشارىتىنى ئوقۇغان ئىدى .ھازىر ،بۇ يەتمىش يىل ئاخىرلىشىشقا ئاز
قالغان ئىدى.
دانىيال پەرۋەردىگارنىڭ ئالدىغا كېلىپ ،تىزلىنىپ تۇرۇپ قەتئىيلىك بىلەن خۇداغا دۇئا قىلدى.
پەرۋەردىگار ئۇنىڭ دۇئاسىغا قۇالق سېلىپ ،ئۆز ئەلچىسى پەرىشتە جەبرائىلنى ئۇنىڭغا ئايان قىلدى.
جەبرائىل ئۇنىڭغا ۋەدە بېرىپ ،يەھۇدىيالرنىڭ ئۆز تۇپرىقىغا چوقۇم قايتىدىغانلىقىنى ئېيتتى .ھەمدە
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خۇدانىڭ ۋەدىسىدىكى مەسىھنىڭ چوقۇم كېلىدىغانلىقىنى ئېيتتى .پەرىشتە دانىيالغا يەنە كىشىلەرنىڭ
بۇ قۇتقۇزغۇچىنى رەت قىلىپ ،ئۇنى ئۆلۈمگە ئېلىپ بارىد ىغانلىقىنى ،ئەمما ئۇنىڭ ئۆزىنىڭ گۇناھى
سەۋەبىدىن ئەمەس ،بەلكى باشقىالرنىڭ گۇناھى سەۋەبىدىن ئۆلىدىغانلىقىنى ئېيتتى .ئۇ يەنە يېرۇسالېم
شەھىرىنىڭ ۋە مۇقەددەس ئىبادەتخانىنىڭ ۋەيران قىلىنىپ ،قايتا قۇرۇلمايدىغانلىقىنى ئېيتتى .بۇ
جاۋابالردىن دانىيالنىڭ قەلبى ئىنتايىن ئازابالندى.

يېرۇسالېمغا قايتىش
«ئەزرانىڭ كىتابى» - 1باب

پەرۋەردىگار يەشەيانىڭ ئالدىن بېشارىتىنى ئەمەلگە ئاشۇردى :قۇرەش پارسنىڭ پادىشاھى بولدى.
پەرۋەردىگار پارس پادىشاھى قۇرەشنىڭ قەلبىدە خىزمەت ئىشلىدى ،ئۇ پۈتۈن دۆلەتكە يارلىق چۈشۈرۈپ
مۇنداق دېدى« :پا رس پادىشاھى قۇرەش مۇنداق دەيدۇ؛ ئاسمانالرنىڭ خۇداسى بولغان پەرۋەردىگار،
مېنى مۇقەددەس ئىبادەتخانا سېلىشقا بۇيرۇدى .سىلەرنىڭ ئاراڭالردىكى ئۇنىڭ خەلقى بولغانالر،
يېرۇسالېمغا قايتىپ بېرىپ ،ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسى پەرۋەردىگارنىڭ ئىبادەتخانىسىنى قۇرۇشقا
قاتناشساڭالر بولىدۇ .خۇدا بۇ كىشىلەر بىلەن بىللە بولسۇن».
تەقۋادار ئىسرائىلالر خۇشاللىققا چۆمگەن ھالدا ،بۇ پەرمانغا بويسۇندى .قۇرەش نىبوقادنەسار
يېرۇسالېمدىن ئولجا ئېلىپ كەلگەن ئالتۇن-كۈمۈش جامالرنى ئۇالرغا قايتۇرۇپ بەرگەندە ،ئۇالر تېخىمۇ
خۇشاللىققا چۆمدى .قۇرەش يە نە يەھۇدىيالر بىلەن بىللە ئولتۇراقالشقان بابىللىقالرنىڭ يەھۇدىيالرغا
ياردەم قىلىپ ،ئۇالرغا ئالتۇن-كۈمۈش ۋە ھايۋانالرنى تەقدىم قىلىشىنى ئەمىر قىلدى.
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مۇقەددەس ئىبادەتخانىنى
قايتا قۇرۇش
«ئەزرانىڭ كىتابى» - 3باب ۋە - 2باب »

يەھۇدىيالر نۇرغۇن يىلالر ئىلگىرى ئۇالرنىڭ ئەجدادلىرى مىسىردىن نۇرغۇن مال-مۈلۈكنى ئېلىپ
قايتقانغا ئوخشاش ،ئەتراپىدىكى كىشىلەرنىڭ ھەدىيە قىلغان مال-مۈلۈكلىرىنى ئېلىپ ،بابىل
شەھىرىدىن ئايرىلدى .يەشۇئا بىلەن روھانىي زەرۇببابەل خەلقنى خۇدانىڭ ئالدىغا يېتەكلىدى.
ئۇزۇن مۇساپىلەرنى پىيادە بېسىش ئارقىلىق ،ئۇالر ئاخىرى يېرۇسالېمغا يېتىپ كەلدى .ئۇالرنىڭ
تۇنجى بولۇپ قىلغان ئىشى بولسا مۇ سانىڭ تەۋرات قانۇنىدا بەلگىلەنگەن ئىشالرنى ئادا قىلدى ،يەنى
ئىسرائىلالرنىڭ خۇداسىغا بىر قۇربانلىق سۇپىسى ياسىدى ،ھەمدە ئۇنىڭدا كۆيدۈرمە قۇربانلىق قىلدى.
ئۇالر بارلىق ئۈمىدىنى پەرۋەردىگارغا باغلىدى.
ئەمما ،پەقەت بىر قۇربانلىق سۇپىسى قۇرۇشال كۇپايە قىلمايتتى ،ئۇالرنىڭ ھەقىقىي مەقسىتى بولسا
مۇقەددەس ئىبادەتخانىنى تېزراق قۇرۇپ چىقىش ئىدى .ئۇالر لېۋاندىن كېدىر ياغاچلىرىنى ئەكەلدۈرۈپ،
يېرۇسالېمغا قايتقان ئىككىنچى يىلى ،مۇقەددەس ئىبادەتخانىنىڭ ئۇلىنى قۇرۇشقا كىرىشتى.
تەنتەنىلىك قۇربانلىق سۇنۇش مۇراسىمى باشالندى ،روھانىيالر ۋە الۋىيلىقالر ئالدىغا كېلىپ ،كاناي
ۋە جاڭالرنى چېلىپ ،ئىسرائىلالرنىڭ پادىشاھى بولغان داۋۇت بەلگىلەپ بەرگەن كۆرسەتمىلەر بويىچە،
پەرۋەردىگارغا ھەمدۇسانا ئوقۇشتى .ئۇالر پەرۋەردىگارغا ئاتاپ ناخشا ئوقۇشتى« :پەرۋەردىگار
مېھرىباندۇر ،ئۇنىڭ ئىسرائىلالرغا بولغان مېھىر-مۇھەببىتى مەڭگۈلۈكتۇر ».ئۇالر ناخشا ئېيتىۋاتقاندا،
خەلق يۇقىرى ئاۋازدا« :پەرۋەردىگارنى مەدھىيلەيمىز!»  -دەپ توۋالشتى.
ئەمما ،بەزى كىشىلەر قاتتىق يىغالپ كەتتى .ئۇالر ئىلگىرىكى مۇقەددەس ئىبادەتخانىنى كۆرگەن
ياشانغان كىشىلەر ئىدى .ئۇالر ئىسرائىلالرنىڭ سۈرگۈن بولۇشتىن ئىلگىرىكى شان-شەرىپىنى كۆرگەن
كىشىلەر ئىدى ،ئۇالر ئۈن سېلىپ يىغلىدى .ئۆتكەنكى يىلالردا نۇرغۇنلىغان ئىشالر يۈز بەردى! بۇ زېمىن
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نۇرغۇن جاپا-مۇشەققەتنى باشتىن ئۆتكۈزدى .گۈزەل بولغان مۇقەددەس ئىبادەتخانا ۋەيران قىلىنىپ،
خەلقنىڭ بەزىلىرى ئۆلتۈرۈلدى ،بەزىلىرى سۈرگۈن قىلىندى .گەرچە ،ئۇالر ھازىر قايتىپ كەلگەن
بولسىمۇ ،ئەمما ،قالدۇق ئاز بىر قىسىم كىشىلەر قايتىپ كەلدى .ئۇالر كەلگۈسىدە يەنە قانداق
كۈلپەتلەرگە يولۇقار؟ ئەتراپىنىڭ ھەممىسى دۈشمەن بىلەن تولغان .ئۇالر يەنە قايتىدىن كۈچلىنەلەرمۇ؟
ئۇالر بۇ ئىشالرنى ئويلىغانسېرى ،كۆڭلى بۇزۇلۇپ ،كۆز ياشلىرى توختىماي ئاقاتتى .قالغان كىشىلەر
داۋاملىق تەنتەنە قىلىۋاتقاندا ،ئۇالر قاتتىق يىغا-زار قىلىشتى .ئاۋاز ناھايىتى يىراق جايالرغا تارقالدى،
كىشىلەر ھەتتا ،كىملەرنىڭ يىغالۋاتقانلىقىنى ،كىملەرنىڭ ئالقىشالۋاتقانلىقىنى پەرق قىاللمىدى.
سامارىيەلىكلەر ،يەھۇدىيەلىك لەرنىڭ يېرۇسالېمدا مۇقەددەس ئىبادەتخانىنى قايتا سالماقچى
بولغانلىق خەۋىرىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ،زەرۇببابەل قاتارلىقالردىن ئۆزلىرىنىڭمۇ ياردەم بەرگۈسى
بارلىقىنى ئېيتتى.
ئۇالر شۇنداق دېيىشتى:
 بىز سىلەرگە ئوخشاش خۇداغا ئىبادەت قىلىمىز ،بىز سۈرگۈن بولۇپ ،بۇ يەرگە كەلگەندىن تارتىپئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىپ كېلىۋاتىمىز.
ئەمما ،زەرۇببابەل ئۇالرنىڭ ياردەم بېرىشىغا قوشۇلمىدى .چۈنكى ،سامارىيەلىكلەر خۇدا تاپىلىغان
ئۇسۇل بويىچە ،ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلمايتتى ،ھەمدە ئۇالر ئاللىقاچان تالالپ چىقىلغان پاك مىللەت بولماي
قالدى.
 بىز شەخسەن ئۆزىمىز بۇ ۋەزىپىنى تاماماليمىز - ،ئۇ شۇنداق دېدى  -پارس پادىشاھى قۇرەشبىزنىڭ مۇشۇنداق قىلىشىمىزنى ئېيتقان.
سامارىيەلىكلەرنىڭ مۇقەددەس ئىبادەتخانىنى قايتا قۇرۇشقا ياردەم بېرىش تەلىپى رەت قىلىنغاندىن
كېيىن ،ئىنتايىن غەزەپلىنىپ ،يەھۇدىيالرنىڭ خىزمەتلىرىگە توسقۇنلۇق قىلدى .ئەگەر يەھۇدىيالر
خۇدانىڭ ئۆزلىرى بىلەن بىللە ئىكەنلىكىگە قەتئىي ئىشەنگەن بولسا ،ئۇالر خۇدانىڭ قوغدىشىغا
ئېرىشەتتى ،ئەمما ،سامارىيەلىكلەرنىڭ توسقۇنلۇقى ۋە ئاۋارىچىلىقى ،ئۇالرنىڭ روھىنى چۈشۈردى ،ئەڭ
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ئاخىرىدا ،ئۇالر مۇقەددەس ئىبادەتخانىنى قايتا قۇرۇش ئىشىنى توختاتتى .شۇنداق قىلىپ ،مۇقەددەس
ئىبادەتخانىنى قايتا قۇرۇش خىزمىتى قىرىق يىلدىن ئارتۇق ۋاقىت توختىتىپ قويۇلدى.
ئەمما ،شۇ ۋاقىتالردا ،باي كىشىلەر پەرۋەردىگارنىڭ ئىبادەتخانىسىنى ياساشقا كۈچى ئاجىزلىق
قىلغانلىقىدىن ئاغرىنىپ ،ئۆزلىرى ئۈچۈن ئۆي-ئىمارەت سېلىشقا باشلىدى .شۇنىڭ بىلەن پەرۋەردىگار
ئەلچىسى بولغان پەيغەمبەر ھاگاينى ئۇالرنىڭ يېنىغا ئەۋەتىپ ،ئۇالرنىڭ ئاجىزلىقىنى ۋە رەزىللىكلىرىنى
ئەيىبلىدى .ئۇالر ئۆزلىرى ئۈچۈن ئۆي-ئىمارەت سالدى ،ئەمما پەرۋەردىگارنىڭ ئىبادەتخانىسىنى ياساش
ئىشىچۇ؟ ئۇنداق قىلىش توغرا ئەمەس .ئەگەر ،ئۇالردا خىزمەتكە بولغان قىزغىنلىق ۋە ئىشەنچ بولغان
بولسا ،قورقۇشنىڭ ھاجىتى يوق ئ ىدى ھەم

ئۇالر پەرۋەردىگارنىڭ ئۆزلىرىگە قانداق بەخت ئاتا

قىلىنغانلىقىنى كۆرگەن بوالتتى .پەيغەمبەرمۇ ئۇالرغا تەسەللىي بېرىپ ،خۇدانىڭ ئۇالر بىلەن بىللە
ئىكەنلىكى ،ھەمدە ،ئۇنىڭ ئۇالر بىلەن تۈزگەن ئەھدىسىنى مەڭگۈ ئۇنتۇپ قالمايدىغانلىقىنى ئېيتتى.
گەرچە ،ئۇالر ئ ىلگىرىكى ۋاقىتالرغا ئوخشاش ئۇنچىلىك باي بولمىسىمۇ ،ئەمما ،بۇ ئىبادەتخانا
سۇاليماننىڭ دەۋرىدىكىدىنمۇ ئارتۇق شان-شەرەپكە ئىگە بولىدۇ .پەيغەمبەر زەكەرىيامۇ ئۇالرغا
تەسەللىي بېرىپ ،ئاشۇ ئۇلۇغ پادىشاھنىڭ چوقۇم كېلىدىغانلىقىنى ئېيتتى .ئاشۇ ئۇلۇغ پادىشاھ،
ئۇالرنىڭ قۇتقۇزغۇچى رەببىدۇر.
خەلق بۇ سۆزلەردىن كۈچ-قۇدرەتكە ئېرىشىپ ،يەنە مۇقەددەس ئىبادەتخانىنى قۇرۇشقا باشلىدى،
پەرۋەردىگار ئۇالرغا بەخت ئاتا قىلدى ،تۆت يىلدىن كېيىن ،مۇقەددەس ئىبادەتخانا قۇرۇلۇپ بولدى.
كۆپ ساندىكى ئىسرائىلالر ،زەرۇببابەل بىلەن يەشۇئاغا ئەگىشىپ ،يېرۇسالېم ۋە يەھۇدىيە زېمىنىغا
قايتتى .يەنە نۇرغۇنلىغان ئىسرائىلالر بابىلدا قالدى.
يەتمىش توققۇز يىلدىن كېيىن ،يەنە بىر توپ ئىسرائىلالر قانان زېمىنىغا قايتتى .بۇ قېتىم ،ئۇالرنى
يېتەكلەپ ئېلىپ ماڭغان كىشى بولسا ئەزرا ئىدى.
ئەزرا بولسا پەرۋەردىگارنىڭ تەۋرات-قانۇنىغا پىششىق بولغان تەۋراتشۇناس ئىدى .ئۇ ئۆز
قېرىنداشلىرىنى سۆيەتتى ،پەرۋەردىگارنىڭ تەۋرات-قانۇنىنى قايتىپ كەلگەن ئاشۇ كىشىلەرگە
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ئۆگىتىشنى خااليتتى .ئۇ ،ئۇالرنىڭ تەۋراتتىكى نۇرغۇن مەزمونالرنى ئۇنتۇپ قالغانلىقىنى بايقىدى.
يېڭىدىن تەختكە چىققان پادىشاھ ئارتاخشاشتا ،ئەينى يىلالردىكى پادىشاھ قۇرەشكە ئوخشاش،
خەلقنىڭ ئۆز يۇرتىغا قايتىپ كېتىشىنى خااليتتى .ئۇ ھەتتا ئەزراغا بىر قوغدىغۇچى قوشۇن بېرىپ،
ئۇالرنى بۇ خەتەرلىك سەپەردىن قوغداپ قالماقچى بولدى .ئەزرا پادىشاھ ئارتاخشاشتانىڭ تەلىپىنى
چىرايلىق رەت قىلدى .ئۇ خۇداغا تاياندى ،چۈنكى ،خۇدا ئەزرا ۋە ئۇنىڭ قېرىنداشلىرىنىڭ يېرۇسالېمغا
تىنچ-ئامان قايتىدىغانلىقى توغرىسىدا ۋەدە قىلغان ئىدى.
ئەزرا خەلقنىڭ گۇناھلىرى ئۈستىدە قەيسەرلىك بىلەن جەڭ قىلدى ،ئۇ خەلققە پەرۋەردىگارنىڭ
تەۋرات-قانۇنى توغرىسىدا ،قەتئىيلىك بىلەن تەلىم بېرىپ ،خەلققە زور بەخت-سائادەت ئېلىپ كەلدى.
بۇ ۋاقىتالردا ،سامارىيەلىكلەر يەھۇدىيەلىكلەرگە توختىماي ئاۋارىچىلىك تۇغدۇردى .يەھۇدىيالر
يېرۇسالېم شەھىرىنىڭ شەھەر سېپىلىنى قايتا ياساۋاتقاندا ،ئۇالر پادىشاھ ئارتاخشاشتاغا بىر پارچە خەت
ئەۋەتتى .ئۇالر خېتىدە ،ي ەھۇدىيالرنىڭ ئىزچىل خائىن بىر مىللەت بولغانلىقتىن ،پادىشاھ
نىبوقادنەسارنىڭ يېرۇسالېمنى ۋەيران قىلغانلىقىنى ئېيتتى .ئۇالر پارس پادىشاھىنىڭ يەھۇدىيالرنىڭ
شەھەر سېپىلىنى قايتا قۇرۇشىغا يول قويماسلىقىنى ،بولمىسا يەنە ئۇالرنىڭ قااليمىقانچىلىق چىقىرىپ،
ھەدىيە سۇنمايدىغانلىقىنى ئېيتتى.
پارس پادىشاھى ئۇالرنىڭ ئېغىۋاگەرچىلىكىگە ئىشىنىپ ،يېرۇسالېمنىڭ شەھەر سېپىلىنى قايتا
قۇرۇشنى چەكلەش پەرمانىنى چىقاردى.
بۇ كىشىنى نەقەدەر ئۈمىدسىزلەندۈرىدۇ -ھە!
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نەھەمىيانىڭ دۇئاسى
«نەھەمىيانىڭ كىتابى» - 1باب ۋە - 5باب

پادىشاھ ئارتاخش اشتانىڭ ئوردىسىدا بىر يەھۇدىي ساقىي بولۇپ ،ئۇنىڭ ئىسمى نەھەمىيا ئىدى .ئۇ
سادىق بىر كىشى بولۇپ ،گەرچە ئامالسىز بابىلدا قالغان بولسىمۇ ،ئەمما ،يېرۇسالېمدىكى قېرىنداشلىرىغا
ئىنتايىن ھېسسىداشلىق قىالتتى.
بىر كۈنى ،ئۇنىڭ قېرىندىشى ھانانى يېرۇسالېمدىن ئۇنى يوقالپ كەلدى .نەھەمىيا قاناندىكى
يەھۇدىي قېرىنداشلىرىنىڭ ئەھۋالىنى ئىنچىكىلىك بىلەن سورىدى .ئۇ ناھايىتى ئېچىنىشلىق بىر
ھېكايىنى ئاڭلىدى .ھانانى ئۇنىڭغا ،يېرۇسالېمغا قايتقان يەھۇدىيالرنىڭ زور قىيىنچىلىقالرغا ،قاتتىق
ھاقارەتلەرگە ئۇچرىغانلىقىنى ئېيتىپ بەردى .ئۇال ر باشقا دۆلەتلەرنىڭ ئاۋارە قىلىشى ۋە ھاقارەت
قىلىشىغا ئۇچرىدى .يېرۇسالېمنىڭ شەھەر سېپىلى باشقىالر تەرىپىدىن ئۆرۈۋېتىلدى ،شەھەر دەرۋازىسى
ئوتتا كۆيدۈرۈۋېتىلدى .يېرۇسالېم شەھىرىنىڭ ھېچقانداق بىر قوغدىنىش توسىقى قالمىدى.
نەھەمىيا بۇ سۆزلەرنى ئاڭلىغاندىن كېيىن  ،ئىنتايىن قايغۇردى ،ئۇ كۈل تۆپىسىدە ئولتۇرۇپ ،قاتتىق
يىغا-زار قىلدى .يېرۇسالېم شەھىرىنىڭ ھېچقانداق بىر قوغدىنىش توسىقى يوق ،ھەر قانداق چاغدا
دۈشمەنلەرنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچراش خەۋپى بار .ئەگەر ،ئەڭ ئادەتتىكى قوغدىنىش توساقلىرى بولمىسا،
ئۇنداقتا نۇرغۇنلىغان كىشى لەرنىڭ ئۆز دۆلىتىگە قايتقانلىقىنىڭ نېمە ئەھمىيىتى بولسۇن؟
نەھەمىيا ئىنتايىن قايغۇردى ،ئۇ تۆت كۈن روزا تۇتۇپ ،پەرۋەردىگارنىڭ ئالدىغا كېلىپ تىزلىنىپ،
ئۇنىڭ ياردەم بېرىشىنى ئىلتىجا قىلدى.
 ئى پەرۋەردىگار ،ئەھدىسىدە تۇرغۇچى خۇدا! – دەپ دۇئا قىلدى ئۇ  -ئىسرائىلالر گۇناھ قىلىپ،ساڭا قارشى تۇردى .شۇنداق ،مەن ۋە ئاتامنىڭ جەمەئەتى ،سېنىڭ ئالدىڭدا گۇناھ قىلدۇق .سەندىن
ئۆتۈنەي ،خىزمەتكارىڭ مۇساغا تاپىلىغان:

ئەگەر سىلەر گۇناھ قىلساڭالر ،مەن سىلەرنى پۈتكۈل

ئىنسانالرنىڭ ئارىسىغا چېچىۋېتىمەن؛ ئەمما ،سىلەر ماڭا قايتىپ كەلسەڭالر ،مەن سىلەرنى مەن
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تاللىغان ،مېنىڭ نامىمدىكى جايغا ئېلىپ بارىمەن،

دېگەن سۆزلىرىڭنى ئونۇتمىغايسەن .ئى

پەرۋەردىگار ،دۇئايىمغا قۇالق سالغايسەن ،مېنى پادىشاھنىڭ ئالدىدا ئىلتىپاتقا ئىگە قىلغايسەن.
بىر كۈنى ،ئۇ ساقىيلىق قىلدى .ئۇ پادىشاھ ئارتاخشاشتانىڭ جامىغا شاراب قويۇپ ،ئۇنى پادىشاھقا
سۇندى .پادىشاھ ئارتاخشاشتا ئۇنى كۆزەتتى .بۇ يەھۇدىيغا نېمە بولغاندۇ؟ ئۇ قارىماققا ئازابالنغاندەك،
خۇشال ئەمەستەك كۆرۈنەتتى .نەھەمىيا ئادەتتىكى ۋاقىتالردا ئۇنداق ئەمەس ئىدى.
پادىشاھ ئارتاخشاشتا سورىدى:
 بىرەر كېسەللىك بول مىسا ،چىرايىڭ نېمىشقا شۇنچە غەمكىن كۆرۈنىدۇ؟ بۇ باشقا نەرسە ئەمەس،سېنىڭ قەلبىڭدە چوقۇم بىر دەرد بار.
نەھەمىيا قورقۇشقا باشلىدى ،ئۇ گەپ قىلماي ،جىمجىت تۇرسا بولمايتتى .ئۇ چوقۇم ئېغىز ئېچىپ
سۆز قىلىشى كېرەك ،پادىشاھقا نېمە ئۈچۈن غەمكىن بولۇپ قالغانلىقىنى ئېيتىشى كېرەك.
شۇنىڭ بىلەن ،ئۇ قەلبىدە ئەرشتىكى خۇداغا دۇئا قىلدى.
 پادىشاھ مەڭگۈ ياشىغاي!  -ئۇ ئارامسىزالنغان ھالدا ئېيتتى  -ئاتا-بوۋىلىرىم ياشىغان جايخارابلىققا ئايالندۇرۇلغان ،شەھەر دەرۋازىلىرى ئوتتا كۆيدۈرۈۋېتىلگەن تۇرسا ،مەن قانداقمۇ غەمكىن
بولماي تۇرااليمەن؟
پادىشاھ ئارتاخشاشتا ئىنتايىن ھەيران بولدى ھەم  -ئۇنداقتا ،سېنىڭ نېمە تەلىپىڭ بار؟-
سورىدى.
 ئى پەرۋەردىگار ،ماڭا ياردەم قىلغايسەن!  -نەھەمىيا ئىچىدە دۇئا قىلدى .ئاندىن ،پادىشاھئارتاخشاشتاغا مۇنداق دېدى  -ئەگەر پادىشاھىم مۇۋاپىق كۆرگەن بولسا ،مېنى يەھۇدىيەگە ئەۋەتكەن
بولسىڭىز ،ئاتا-بوۋىلىرىمنىڭ قەبرىلىرى جايالشقان شەھەرگە بېرىپ ،ئۇنى يېڭىباشتىن قۇرۇپ چىقسام
دەيمەن.
ئۇ ئاخىرى بۇ سۆزنى ئېغىزىدىن چىقىرالىدى .پادىشاھ ئارتاخشاشتا غەزەپ قىالرمۇ؟
پادىشاھ غەزەپلەنمىدى .پەرۋەردىگار نەھەمىيانىڭ دۇئاسىغا قۇالق سالدى.
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 سەن ،ئۇ يەردە قانچىلىك ۋاقىت تۇرماقچى؟  -پادىشاھ سورىدى.نەھەمىيا تېخىمۇ جاسارەتكە تولدى ،ئۇ ھەتتا پادىشاھقا تېخىمۇ كۆپ تەلەپلەرنى قويدى ،پادىشاھ
ماقۇل بولدى .پادىشاھ نەھەمىيانىڭ سەپەردە توسالغۇالرغا ئۇچرىماسلىقى ئۈچۈن ،ئۇنىڭغا يارلىقنامە
پۈتۈپ بەردى ،بۇنىڭ بىلەن ئۇ نۇرغۇن ياردەملەرگە ئېرىشتى.
نەھەمىيا سەركەردىلەر ۋە ئاتلىق لەشكەرلەرنىڭ قوغدىشى ئاستىدا ،يېرۇسالېمغا يېتىپ كەلدى.
ئالدى بىلەن ،ئۇ ھەر قانداق بىر ئادەمگە ئۆزىنىڭ نېمە قىلغىلى كەلگەنلىكىنى ئېيتىپ بەرمىدى.
ئۇ ئۈچ كۈن تۇرغاندىن كېيىن ،يېرىم كېچىدە ئورنىدىن تۇرۇپ ،قېچىرىغا مىنىپ ،بىر نەچچە
دوستلىرى بىلەن شەھەر سېپىلى ۋە شەھەر دەرۋازىسىنى كۆزەتكىلى چىقتى .يېرۇسالېمدىكى بارلىق
كىشىلەرنىڭ ھەممىسى ئۇخالۋاتقان بولۇپ ،ھەممە ئائىلىنىڭ چىراغلىرى ئۆچۈك ئىدى .ئەمما ،ئاي ۋە
يۇلتۇزالرنىڭ نۇرى ،ئۇ نىڭ شەھەر سېپىلى ۋە شەھەر دەرۋازىسىنىڭ ۋەيران بولغان ھالىتىنى ئۇنىڭغا
ئېنىق كۆرسىتىپ تۇراتتى .ئەھۋال ھەقىقەتەن ئىنتايىن چاتاق ئىدى ،شەھەر سېپىلىدا نۇرغۇنلىغان چوڭ
يوچۇقالر بار ئىدى ،شەھەر سېپىلىنىڭ بەزى جايلىرى پۈتۈنلەي ئۆرۈۋېتىلگەن ئىدى .بەزى جايالر
شەھەر سېپىلىنىڭ ئۆرۈۋېتىلگەن پارچىلىرى بىلەن ناھايىتى ئېگىزلەپ ،ماڭىدىغان يولالرنى توسۇۋالغان
ئىدى .ياغاچتىن ياسالغان شەھەر دەرۋازىسىنىڭ بولسا ھېچقانداق ئىزناسى قالمىغان بولۇپ ،پۈتۈنلەي
ئوت بىلەن كۆيدۈرۈۋېتىلگەن ئىدى.
ھانانى ئازراقمۇ كۆپتۈرۈپ سۆزلىمىگەن ئىدى ،يېرۇسالېمنىڭ ھەقىقەتەن ھېچقانداق بىر قوغدىنىش
توسىقى يوق ئىدى.
نەھەمىيا ،بۇ ئەھۋالالرنى ئۆزگەرتىشكە ئىرادە باغلىدى .ئىككىنچى كۈنى ،ئۇ قېرىنداشلىرى
ئارىسىدىكى ئاقساقالالر ۋە ئاقسۆڭەكلەرنى چاقىرتىپ كەلدى .نەھەمىيا ئۇالرغا ئۆزىنىڭ بۇ يەرگە نېمىشقا
كەلگەنلىكىنى ئېيتىپ بەردى ،ھەمدە ئۆزى كۆرگەن شەھەر سېپىلى بىلەن شەھەر دەرۋازىسىنىڭ
ئەھۋالىنىمۇ ئېيتتى .ئۇ يەنە ئۇالرغا پەرۋەردىگارنىڭ قانداق قىلىپ ،ئارتاخشاشتانىڭ ئۆزىنى يېرۇسالېمغا
بېرىشىغا چىن كۆڭلىدىن رۇخسەت قىلدۇرغانلىقىنى ئېيتىپ بەردى.
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 ئەمدى ،بىز چوقۇم يېرۇسالې منىڭ شەھەر سېپىلىنى قايتا قۇرۇپ چىقىشىمىز كېرەك - ،دېدىنەھەمىيا ئېيتتى  -بۇ شەھەرنىڭ ئازراقمۇ قوغدىنىش توسۇقنىڭ بولماسلىقى ،بىزگە نىسبەتەن بىر
ئاھانەت.

يېرۇسالېمنىڭ شەھەر سېپىلىنىڭ قايتا قۇرۇلۇشى
«نەھەمىيانىڭ كىتابى» - 2باب

نەھەمىيانىڭ سۆزى ،پەرۋەردىگارنىڭ بەخت-سائادىتىگە ئېرىشتى ،خەلق يېرۇسالېمنىڭ شەھەر
سېپىلىنى قايتا قۇرۇشنى قارا قىلدى .ئەتراپتىكى دۈشمەنلەر ئۇالرنى كۆزەتتى .ئۇالر يەھۇدىيالرنىڭ
يېرۇسالېمنىڭ شەھەر سېپىلىنى قايتا قۇرماقچى بولغانلىقىنى ئاڭالپ ،ئۇالرنى مەسخىرە قىلغىلى كەلدى،
سانبالالت ۋە تو بىيا ئىسىملىك ئىككى كىشى بار ئىدى.
 سىلەر نېمە قىلىۋاتىسىلەر؟  -دېدى ئۇالر مەسخىرە قىلىپ  -سىلەر پادىشاھقا خائىنلىققىلماقچىمۇ؟
نەھەمىيا سالماقلىق بىلەن جاۋاب بەردى:
 ئەرشتىكى خۇدا ،بىزنىڭ ھەممە ئىشلىرىمىزنى ئوڭۇشلۇق قىلىدۇ ،ئۇنىڭ خىزمەتكارلىرى بولغانبىزلەر ،قايتا قۇرۇشىمىز كېرەك .سىلەرنىڭ يېرۇسالېم ۋە پەرۋەردىگار بېرىشكە ۋەدە قىلغان يېرۇسالېمدا
ھەسسەڭالر يوق ،ھوقۇقىڭالر يوق ھەم ئەسكە ئېلىنمايسىلەر.
شەھەر سېپىلىنى قايتا قۇرۇش داۋاملىق ئېلىپ بېرىلدى.
سانبالالت ۋە توبىيا ئىنتايىن غەزەپلەندى.
 بۇ ئاجىز يەھۇدىيالر نېمە ئىش قىلىۋاتىدۇ؟  -ئۇالر غەزەپ بىلەن ۋارقىرىدى « :ئۇالر شەھەرسېپىلىنى قايتا قۇرۇش خىزمىتىنى مەڭگۈ ئورۇنداپ بواللمايدۇ .ئۇالر قانداق قىلىپ ،پارچە-پارچە بولۇپ
كەتكەن تاش دۆۋىلىرى ئىچىدىكى تاشالرنى ئېلىپ ،شەھەر سېپىلىنى قۇرۇپ چىقالىسۇن؟
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توبىيا مەسخىرە قىلىپ:
 ئۇالر ياسىغان شەھەر سېپىلىنى ھەتتا تۈلكىمۇ ۋەيران قىلىۋېتەلەيدۇ - ،دېدى.ئەمما ،شۇنداق مەسخىرىلەر بولۇۋاتقان بولسىمۇ ،لېكىن ،سېپىل قۇرۇش ئىشى داۋاملىق ئېلىپ
بېرىلدى.
دۈشمەنلەر تېخىمۇ غەزەپلەندى ،ئۇالر يەنە بىر قەدەم ئىلگىرىلەپ ،بىر يەرگە يىغىلىپ ،نەھەمىيا
ۋە ئۇنىڭ قېرىنداشلىرىغا ھۇجۇم قىلماقچى بولدى .بەختكە يارىشا ،نەھەمىيا ئۇالرنىڭ قەستىنى بىلىپ
قېلىپ ،قول ئاستىدىكىلەرنى قورالالندۇردى .بىر بۆلەك ئادەملەر قولىغا قۇرال ئېلىپ ،سېپىل ياساۋاتقان
يەنە بىر بۆلەك ئادەملەرنى ھىمايە قىلدى .ئەمما ،ھەر بىر قۇرۇلۇشقا قاتناشقان ئادەم ،بېلىگە خەنجەر
ئاستى .بىر ئادەم قولىغا نەي ئېلىپ ،خەتەر كۆرۈلگەن ھامان دەرھال نەي چېلىپ ،بەلگە بەردى.
دۈشمەنلەر ئۆزلىرىنىڭ قەستىنىڭ ئاشكارا بولۇپ قالغانلىقىنى ھېس قىلىپ ،چېكىندى .ئەمما ،بۇ
ئىشالردىن ئىلگىرى ،ئۇالر ھەر خى ل ئامالالرنى قوللىنىپ ،نەھەمىيانى ئالدام خالتىسىغا چۈشۈرمەكچى
بولدى .ئەمما ،نەھەمىيا ئۇالرغا ئالدانمىدى.
يەھۇدىيالر ئەللىك ئىككى كۈن قۇرۇلۇش قىلدى ،ئۇالر ھەر كۈنى قاق سەھەردىن كەچ كىرگۈچە
ئىشلىدى .خۇدا ئۇالرنىڭ سەۋر-تاقىتىنى ۋە تىرىشچانلىقىنى مۇكاپاتلىدى؛ نەھەمىيانىڭ دۇئاسى
خۇدانىڭ قۇلىقىغا يەتتى ،شەھەر سېپىلى پۈتتى .يېرۇسالېم يەنە بىر قېتىم مۇستەھكەم شەھەرگە
ئايلىنىپ ،كىشىلەر ئۇنىڭ ئىچىدە كۆڭۈللۈك تىرىكچىلىك قىلدى.
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خانىش ۋاشتىنىڭ خانىشلىقتىن مەھرۇم قىلىنىشى
«ئەستەرنىڭ كىتابى» - 1باب

ئاھاشۋېروش پارس دۆلىتىنىڭ پادىشاھى بولدى .بىر قېتىم ،ئۇ ئىنتايىن چوڭ بىر زىياپەت
ئۆتكۈزدى .ئۇنىڭ شۇشان شەھىرىگە جايالشقان خان ئوردىسى ،ئىنتايىن ھەشەمەتلىك بېزەلگەن ئىدى.
ئۇ يەر ئاق ،يېشىل ۋە كۆك كەندىر يىپتىن توقۇلغان پەردىلەر بىلەن بېزەلگەن بولۇپ ،بۇ پەردىلەر
مەرمەر تاش تۈۋرۈكلىرىگە بېكىتىلگەن ،كۆمۈش ھالقىالرغا ئاق رەڭلىك كەندىر يىپ ۋە سۆسۈن يۇڭلۇق
شوينىالر بىلەن ئېسىلغان ئىدى ،ئاق تاش ۋە ئاق مەرمەر تاشالر ،سەدەپ ۋە قارا مەرمەر تاشالر
ياتقۇزۇلغان مەيدان ئۈستىگە ئالتۇن-كۈمۈشتىن ياسالغان دىۋانالر قويۇلغانىدى؛ ئىچىملىكلەر ئالتۇن
جامالرغا قۇيۇلۇپ ئىچىلەتتى ،جامالر بىر-بىرىگە ئوخشىمايتتى .شارابالر ئىنتايىن مول بولۇپ ،ھەر بىر
ئادەم ئۆز خاھىشى بويىچە ئىچەتتى .زىياپەت يەتتە كۈن داۋامالشتى ،پادىشاھ غەرق مەست بولدى ،ئۇ
ئۆزىنىڭ نېمە قىلىۋاتقانلىقىنى بىلمەيتتى.
شۇ ۋاقىتتا ،ئۇنىڭ كاللىسىدا ئەخمىقانە بىر ئوي پەيدا بولدى ،ئۇ خانىشنىڭ بايراملىق كىيىملىرىنى
كىيىپ ،خانىشلىق تاجىنى تاقاپ ،زىياپەت زالىغا كېلىشىنى ئويلىدى .پادىشاھ ئوردىدىكى ئاقسۆڭەكلەر
ئالدىدا ،ئۇنىڭ گۈزەللىكىنى نامايان قىلماقچى بولدى ،چۈنكى ،خانىش ھەقىقەتەن بەك گۈزەل ئىدى.
پادىشاھ يەتتە ھەرەم ئاغىسىنى ،خانىشنى تەكلىپ قىلىپ ئەكېلىشكە بۇيرۇدى.
بۇ چاغدا ،خانىش ئارقا ئوردىدا ئايالالرغا زىياپەت بېرىۋاتاتتى ،ھەرەم ئاغىلىرىدىن پادىشاھنىڭ
ئەمرىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ،ئۇنىڭ چىرايى دەرھال تاتىرىپ كەتتى .ئۇنداق قىلىش ،شۇ يەرنىڭ
ئۆرپ-ئادىتىگە خىالپ ئىدى ،ئۇ پادىشاھنىڭ يېنىغا بارمىدى.
خانىش كېلىشكە ئۇنىمىدى ،ئاھاشۋېروش ئىنتايىن غەزەپلەندى ،خانىش ئۇنىڭ خۇشال
كەيپىياتىنى بۇزۇپ ،غەزىپىنى قوزغىدى .ئۇ بۇنداقال بولدى قىلىۋەتسە بولمايتتى .ئۇ ئۆزىنىڭ ئەڭ ئاقىل
مەسلىھەتچىلىرىنى ۋە ئىشەنچلىك كىشىلىرىنى چاقىرتىپ ،ئۇالردىن خانىشنىڭ ئەمىرىگە قارشى
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چىققانلىقىنى قانداق بىر تەرەپ قىلىش توغرىسىدا سورىدى.
ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى مەمۇكان ئىسىملىك بىرسى مۇنداق دېدى:
 خانىش ئىنتايىن قورقۇنچلۇق ئىشتىن بىرنى قىلدى .ئۇ مۇشۇنداق قىلىش بىلەن پادىشاھنىڭئالدىدا گۇناھ قىلىپال قالماستىن ،پۈتۈن دۆلەتتىكى ئەرلەرنىڭ زىتىغا تەگدى .خانىشنىڭ قىلغىنى بارلىق
ئايالالرنىڭ قۇلىقىغا يەتسە ،ئۇالر :خانىش پادىشاھنىڭ ئەمرىگە بويسۇنماپتۇ ،بىزمۇ ئەرلىرىمىزنىڭ
سۆزلىرىنى ئاڭلىمىساق بولىدىكەن ،دېيىشىدۇ .ئۇالر ئەرلىرىنى چوقۇم ئۇچۇق-ئاشكارا كۆزگە
ئىلمايد ىغان بولىدۇ ،ئەھۋال ئۆزگىرىپ ئادەمنىڭ غەزىپىنى قوزغايدىغان بولىدۇ .ئالىيلىرى چوقۇم
بۇنداق ئەھۋالالرنىڭ يۈز بېرىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشى كېرەك .خانىش ۋاشتىنى خانىشلىقتىن قالدۇرۇپ،
پادىشاھقا بويسۇنىدىغان يېڭى بىر خانىشنى بېكىتىش كېرەك .ئۇنداق بولغاندا ،بارلىق ئايالالر ئەرلىرىگە
بويسۇنۇش كېرەكلىكىنى بىلىپ يېتىدۇ.
پادىشاھ ،بۇ تەكلىپنى ناھايىتى ياخشى دەپ قارىدى ،باشقا مەسلىھەتچىلەرمۇ باش لىڭشىتىپ،
قوشۇلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
خانىش ۋاشتى ،مۇشۇنداق قىلىپ خانىشلىقتىن چۈشۈرۈلدى ،پادىشاھ يەنە پۈتۈن دۆلەتكە يارلىقنامە
چى قىرىپ ،ھەر بىر ئەر كىشى ئۆز ئائىلىسىدە خوجايىن بولسۇن ،دەپ بۇيرۇق قىلدى.

ئەستەرنىڭ خانىش بولۇشى
«ئەستەرنىڭ كىتابى» - 5بابدىن - 12بابقىچە

بىر مەزگىل ئۆتكەندىن كېيىن ،پادىشاھ ئاھاشۋېروشنىڭ ئاچچىقى پەسلىدى ،ئۇ دائىم خانىش
ۋاشتىنى ئوياليدىغان بولدى .ئۇ ۋاشتىنى ناھايىتى سېغىندى ،ئەمما ،ئۇنى قايتۇرۇپ كېلەلمەيتتى،
چۈنكى ،پادىشاھ يارلىقىنى ئۆزگەرتىشكە بولمايتتى .ئاھاشۋېروش ئايالى بولمىغانلىقى ئۈچۈن ،قايغۇردى
ھەم يالغۇزلۇق ھېس قىلدى.
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پادىشاھنىڭ خىزمەتكارلىرى ئۇنىڭغا ،پۈتۈن دۆلەتتىكى چىرايلىق قىزالرنى ئوردىغا چاقىرتىپ
كېلىپ ،پادىشاھنىڭ ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى خالىغان بىرىنى خانىش ۋاشتىنىڭ ئورنىغا ،خانىش قىلىپ
بېكىتىش تەكلىپىنى بەردى .پادىشاھ ،بۇ تەكلىپنى ماقۇل كۆرۈپ ،پۈتۈن دۆلەتتىكى چىرايلىق قىزالرنى
شۇشان شەھىرىدىكى ئوردىسىغا ئېلىپ كېلىش توغرىسىدا ئەمىر قىلدى.
شۇشان شەھىرى دە موردىكاي ئىسىملىك بىر يەھۇدىي بار بولۇپ ،ئۇ ئۆزىنىڭ قېرىنداشلىرىنى
ئىنتايىن سۆيەتتى ،ھەمىشە ئۇالرغا ياردەم قىالتتى .ئۇ پادىشاھنىڭ يارلىقىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ،بىر
پىالن ئويالپ چىقتى .ئۇنىڭ ئىنتايىن چىرايلىق بىر نەۋرە سىڭلىسى بار ئىدى ،يەنى ئۇنىڭ تاغىسىنىڭ
قىزى بولۇپ ،موردىكاي ،ئۇ قىزنى ئۆزىنىڭ قىزىغا ئوخشاش بېقىپ چوڭ قىلغان ئىدى .ئۇ قىزنىڭ ئىسمى
ئەستەر بولۇپ ،ئۇمۇ ئوردىغا ئېلىپ كېلىندى.
موردىكاي ئەستەرنىڭ دۆلىتى ۋە قايسى مىللەتتىن ئىكەنلىكىنى ئاشكارا قىلمىدى.
ئەستەر ۋە باشقا نۇرغۇنلىغان قىزالر بىرلىكتە ،پادىشاھ ئوردىسىغا ئېلىپ كېلىندى ،ئەستەر نەۋرە
ئاكىسىنىڭ تاپىلىغىنىنى ئېسىدە تۇتۇپ ،ئۆزىنىڭ يەھۇدىي ئىكەنلىكىنى ھېچكىمگە ئېيتمىدى.
بىر يىلدىن كېيىن ،ئەستەر پادىشاھنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كېلىندى .ئاھاشۋېروش ئۇنى بىر كۆرۈپال،
ئۇنىڭ بارلىق قىزالردىن چىرايلىق ئىكەنلىكىنى بېكىتتى ۋە ئۇنى خانىش قىلدى.
بىر يەھۇدىي قىز ،پارس پادىشاھلىقىنىڭ خانىشى بولدى ،بۇ ھەقىقەتەن بىر مۆجىزە ئىدى،
چۈنكى ،يەھۇدىيالر پارس پادىشاھلىقىدا باشقىالر تەرىپىدىن كۆزگە ئېلىنمايتتى .بۇ پەرۋەردىگارنىڭ
ئىرادىسىدۇر .پەرۋەردىگار ئەستەرنى ئۆز خەلقىنى ھاالك بولۇشتىن قۇتقۇزۇپ قېلىش ئۈچۈن ،پادىشاھ
ئوردىسىغا ئېلىپ كىردى.
شۇ ۋاقىتالردا ،مۇنداق بىر ۋەقە يۈز بەردى.
پادىشاھنىڭ قول ئاستىدىكى ئىككى سەركەردە ئۇنىڭغا ئۆچمەنلىك قىلىپ ،قەستلىمەكچى بولدى.
موردىكاي ئۇالرنىڭ قەستىنى سېزىپ قېلىپ ،بۇنى ئەستەرگە مەلۇم قىلدى ،ئەستەر بۇنى پادىشاھقا مەلۇم
قىلدى .ئۇ ئىككى ئادەم ناھايىتى تېزال ئۆلتۈرۈلدى .بۇ ئىش تارىخ-تەزكىرىگە پۈتۈلدى.
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بۇ ئىشتىن كېيىن ،پادىشاھ يەنە بىر ئادەمنىڭ مەنسىپىنى ئۆستۈرۈپ ،ئۇنىڭغا ئەڭ يۇقىرى مەنسەپنى
بەردى .ئۇ كىشى بولسا ئاگاگىي جەمەئەتىدىن ھامان ئىدى .پادىشاھ خىزمەتكارلىرىغا ئۆزىنى ھۆرمەت
قىلغانغا ئوخشاش ،ھاماننىمۇ ھۆرمەت قىلىش ،ئۇنىڭغا تەزىم قىلىپ باش ئۇرۇش توغرىسىدا ئەمىر
قىلدى .شۇڭالشقا ،ھامان ھەر بىر قېتىم پادىشاھ ئوردىسىنىڭ دەرۋازىسىدىن ئۆتكەندە ،بارلىق
كىشىلەرنىڭ ھەممىسى ،خۇددى پادىشاھنى كۆرگەندەك  ،ئۇنىڭغا تەزىم قىلىپ ،باش ئۇرۇپ ھۆرمەت
بىلدۈرەتتى.
پەقەت بىرال ئادەم ئۇنىڭغا باش ئۇرمايتتى ،ئۇ يەھۇدىي مىللىتىدىن بولغان موردىكاي ئىدى.
پادىشاھ ئوردىسىدىكىلەرنىڭ ھەممىسى ئىنتايىن ھەيران بولۇپ ،نېمە ئۈچۈن پادىشاھنىڭ ئەمرىگە
بويسۇنمايدىغانلىقىنى سورايتتى.
 چۈنكى ،مەن بىر يەھۇدىي - ،دېدى موردىكاي  -مەن پەقەت مېنىڭ خۇدايىمغىال باش ئۇرىمەن.بىر مەزگىل ئۆتكەندىن كېيىن ،بىر ئوردا ئەمەلدارى ھامانغا بۇ ئىشنى يەتكۈزدى ،ھامان
موردىكاينىڭ ئۆزىگە باش ئۇرمىغانلىقىنى كۆرۈپ ،ئىنتايىن غەزەپلەندى .ئۇ ،چوقۇم بۇ كىشىنى جازالىشى
كېرەك! پەقەت ،ئۇنىڭ ئۆزىنىال ئەمەس ،پۈتۈن يەھۇدىيالرنىمۇ جازاالش كېرەك .چوقۇم ئۇالرنى يوقىتىش
كېرەك!
ھامان پادىشاھنىڭ ئالدىغا كېلىپ ،ئۆزىنىڭ پىالنىنى ئېيتتى.
 سىزنىڭ دۆلىتىڭىزدە بىر مىللەت بار - ،دېدى ئۇ  -پادىشاھنىڭ قانۇنلىرىغا بويسۇنمايدۇ .بۇئىنتايىن خەتەرلىك ،سىزنىڭ ھوقۇق ۋە كۈچىڭىزگە زىيان يەتكۈزىدۇ .ئالىيلىرى ئۇالرغا سەۋر-تاقەت
قىلماسلىقى كېرەك ،مېنىڭ ئۇالرنى يوقىتىشىمغا رۇخسەت بەرگەن بولسىڭىز.
پادىشاھ ھاماننىڭ ئۆزىنىڭ مەنپەئەتىنى ئويلىغانلىقىدىن ،ئىنتايىن خۇشال بولدى ۋە قولىدىكى
ئۈزۈكىنى مۆھۈر قىلىشى ئۈچۈن ئۇنىڭغا بەردى ھەم ئۇنىڭ يەھۇدىيالرغا قانداق مۇئامىلە قىلىشنى
خالىسا شۇنداق قىلسا بولىدىغانلىقىنى ئېيتتى.
شۇنىڭ بىلەن ھامان بىر يارلىق پۈتتى ھەم بۇ يارلىقنى دۆلەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا ئەۋەتتى،
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يارلىقتا ئون ئىككىنچى ئاينىڭ ئون ئۈچىنچى كۈنى ،بارلىق يەھۇدىيالرنىڭ ،مەيلى ئەر بولسۇن ئايال
بولسۇن ،قېرى-ئاجىزالر بولسۇن ،ھەممىسىنىڭ ئۆلتۈرۈلۈپ مال-مۈلكى مۇسادىرە قىلىنىدىغانلىقى
يېزىلغان ئىدى.
بۇ خەۋەر يەھۇدىيالر ئارىسىدا چوڭ قااليمىقانچىلىق پەيدا قىلدى .موردىكاي ئازابالنغانلىقتىن
قاتتىق پەرياد كۆتۈر دى ،ئۆزىنىڭ قايغۇرغانلىقىنى ئىپادىلەش ئۈچۈن ،ئۇ كىيىملىرىنى يىرتىپ ،ئۈستىگە
ماتا ئارتىپ ،ئۈستىلىرىگە كۈل چاچتى .ئۇ قاتتىق يىغا-زار قىلغان ھالدا ،يېرۇسالېمنىڭ كوچىلىرىدىن
ئۆتۈپ ،پادىشاھ ئوردىسىنىڭ دەرۋازىسى ئالدىغا كېلىپ توختىدى .ئۇ ئەستەر بىلەن سۆزلىشىپ ،ئۇنىڭغا
يېقىندا يۈز بەرگەن ئىشالرنى ئېيتىپ بېرىشنى ئويلىدى .ئەمما ،ماتا كىيگەن ئادەمنىڭ ئوردىغا كىرىشىگە
رۇخسەت قىلىنمايتتى.
بەختكە يارىشا ،ئەستەرنىڭ دېدەكلىرى ۋە ھەرەمئاغىلىرى موردىكاينى كۆرۈپ قېلىپ ،خانىشقا
موردىكاينىڭ ماتا كىيىم كىيىپ ،قاتتىق يىغا-زار قى لىپ ،پادىشاھ دەرۋازىسىنىڭ ئالدىدا تۇرغانلىقىنى
ئېيتىپ بەردى .بۇ ئىش خانىشنى ئىنتايىن بىئارام قىلدى .زادى قانداق ئىش موردىكاينى بۇنچىلىك
قايغۇغا سالغاندۇ؟
خانىش دەرھال بىر ئادەمدىن موردىكاينىڭ ماتا كىيىملىرىنى سېلىۋېتىپ ،باشقا كىيىم
ئالماشتۇرۇۋېلىشى ئۈچۈن ،كىيىم-كېچەك چىقىرىپ بەردى .ئەمما ،موردىكاي ئالماشتۇرۇشقا ئۇنىمىدى.
بۇ خانىشنى تېخىمۇ بىئارام قىلدى ،ئۇ موردىكايغا زادى نېمە ئىش بولغانلىقىنى سوراپ بېقىش
ئۈچۈن ،بىر ھەرەمئاغىسىنى موردىكاينىڭ قېشىغا ئەۋەتتى .ھەرەمئاغىسى قايتىپ كېلىپ ،خانىشقا،
پادىشاھنىڭ ئون ئىككىنچى ئاينىڭ ئون ئۈچىنچى كۈنى ،بارلىق يەھۇدىيالرنى ئۆلتۈرۈشكە ئەمىر
قىلغانلىقىنى ،ھاماننىڭ بۇ ۋەزىپىنى ئىجرا قىلىدىغانلىقىنى ئېيتىپ بەردى .موردىكاي ھەرەمئاغىسىدىن
ئەستەرگە بىر پارچە خەت ئەۋەتتى ،خەتتە ،ئەستەرنىڭ پادىشاھنىڭ ئالدىغا بېرىپ ،ئۆز قېرىنداشلىرى
ئۈچۈن ئىلتىجا قىلىپ بېقىشىنى ئېيتتى.
ئەستەر ئىنتايىن قورقتى .ئىسرائىلالر ،ئۇنىڭ بىچارە قېرىنداشلىرى! كىممۇ ئۇالرنى قۇتقۇزۇپ قاالر؟
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ئەمما ،ئۇ پادىشاھنىڭ ئالدىغا بارسا بولمايتتى ،چۈنكى پادىشاھ چاقىرمىسا ،ھېچكىم پادىشاھنىڭ ئالدىغا
بارالمايتتى .چاقىرىلماي تۇرۇپ ،پادىشاھنىڭ ئالدىغا بارسا ،چوقۇم ئۆلتۈرۈلەتتى ئەگەر ،پادىشاھ ئالتۇن
ھاسسىسىنى ئۇنىڭغا سۇنسا ،ئۇ ھايات قاالتتى .ياق ،ئەستەر بېرىشقا جۈرئەت قىاللمىدى .پادىشاھ ئۇنى
ئىلگىرىكىگە ئوخشاش ياخشى كۆرمەيدىغان بولۇپ قالدى ،پادىشاھ ئۇنى چاقىرتمىغىلى ئوتتۇز كۈن
بولدى .ئەگەر ،ھازىر ئەستەر تەشەببۇسكارلىق بىلەن پادىشاھنىڭ ئالدىغا بارسا ،پادىشاھ چوقۇم
غەزەپلىنىدۇ .ئۇ ھەرەمئاغىسىنى بۇالرنى موردىكايغا ئېيتىپ قويۇشقا ئەۋەتتى.
ئەمما ،موردىكاي رازى بولمىدى .ئۇ ھەرەمئاغىسىغا ،ئەستەرنىڭ چوقۇم پادىشاھ بىلەن كۆرۈشۈشى
كېرەكلىكىنى ئېيتىپ قويۇشنى تاپىلىدى.
 سەن كۆڭلۈڭدە مەن ئوردىدا ياشاۋاتىمەن ،شۇڭا بارلىق يەھۇدىيالردىن بىخەتەر بولۇپ ،قۇتۇلۇپقالىمەن ،دەپ خىيال ئەيلىمە -دەپ يازدى موردىكاي  -ئەگەر ،بۇ چاغدا سەن جىم تۇرۇۋالساڭ،
پەرۋەردىگار يەھۇدىيالرغا باشقا تەرەپتىن مەدەت ۋە نىجات بېرىپ ،ئۇالرنى قۇتقۇزۇپ قالسا ،سەن چوقۇم
ئۆلىسەن .كىم بىلسۇن ،پەرۋەردىگارنىڭ سېنى خانىش قىلىشى ،سېنىڭ قېرىنداشلىرىڭنى بۈگۈنكى
قىيىنچىلىقالردىن قۇتقۇزۇپ ،ئۇالرغا ياردەم قىلىش ئۈچۈنمۇ تېخى؟ سەن چوقۇم پادىشاھنىڭ يېنىغا
بېرىشىڭ كېرەك.
ھازىر ،ئەستەر موردىكاينىڭ تاپىلىغىنى بويىچە قىلىشنى قارار قىلدى ،ئەمما ئۇ ناھايىتى قورقتى،
چۈنكى ئۇ ھاياتىنىڭ خەۋپكە ئۇچرىشىغا قارىماي ،ھەرىكەت قىلماقچى بولۇۋاتىدۇ .ئۇ ھەرەمئاغىسىدىن
موردىكايغا يەنە بىر پارچە خەت ئەۋەتىپ ،مۇنداق دېدى « :مەن پادىشاھ بىلەن كۆرۈشكىلى بارىمەن،
ئەمما مەن ئۈچۈن دۇئا قىلغايسەن ھەم شۇشاندىكى بارلىق يەھۇدىيالرغا ئېيتقىن ،ئۇالر مەن ئۈچۈن ئۈچ
كېچە-كۈندۈز روزا تۇتسۇن .مەن ۋە مېنىڭ دېدەكلىرىممۇ شۇنداق قىلىمىز .ئاندىن كېيىن ،مەن
قېرىنداشلىرىم ئۈچۈن ،قانۇنغا خىالپ بولسىمۇ ،پادىشاھ بىلەن كۆرۈشكىلى بارىمەن .ماڭا ئۆلۈم كەلگەن
بولسا ،ئۆلسەممۇ مەيلى.
ھازىر ،ئەستەر يەھۇدىيالرنىڭ ھەقىقىي قىزى ،ئۇ ئۆز ھەرىكىتى ئارقىلىق ،قېرىنداشلىرىغا بولغان
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مېھىر-مۇھەببىتىنى ئىسپاتلىماقتا.
ئەستەر ۋە ئۇنىڭ دېدەكلىرى بىرلىكتە روزا تۇتۇپ دۇئا قىلدى ،موردىكاي ۋە شۇشان شەھىرىدىكى
بارلىق يەھۇدىيالرمۇ روزا تۇتۇپ دۇئا قىلدى .پەرۋەردىگار ئۇالرنىڭ دۇئاسىغا قۇالق ساالرمۇ؟
ئۈچىنچى كۈنى ،ئەستەر شاھانە كىيىملىرىنى كىيىپ ،ئوردىنىڭ ئىچكىرىكى ھويلىسىغا كىردى .ئۇ
دەرۋازا ئالدىدا تۇردى.
پادىشاھ دەرۋازىغا ئۇدۇل بولغان تەختىدە ئولتۇراتتى ،ئۇ ئەستەرنىڭ ھويلىدا تۇرغىنىنى كۆرۈپ،
ئىنتايىن خۇشال بولدى .ئۇ ئەستەرگە قارىدى ،ئۇ نېمىدېگەن گۈزەل-ھە! شۇنىڭ بىلەن ،پادىشاھ
ئالتۇن ھاسىسىنى ئەستەرگە ئۇزارتتى.
ئەستەر ئېغىر يۈكتىن قۇتۇلغاندەك ،ئىنتايىن خۇشال بولدى ،ئۇ ئالدىغا مېڭىپ ،پادىشاھنىڭ ئالتۇن
ھاسىسىنىڭ ئۇچىنى سىلىدى .ئۇنىڭ قەلبى ئىنتايىن خۇرسەن ئىدى ،پەرۋەردىگارنىڭ ئۆزىنىڭ
دۇئاسىغا جاۋاب قايتۇرغانلىقىغا ،قەلبىدىن شۈكۈر ئېيتتى .ھازىر ،پەرۋەردىگار يەنە داۋاملىق ئۇنىڭغا
قارىماقتا ئىدى.
 ئى خانىش ئەستەر ،سەن نېمىشقا كەلدىڭ؟ -ئاھاشۋېروش ئىنتايىن مۇاليىملىق بىلەن سورىدى؟ سەن نېمە تەلەپ قىلىسەن؟ ماڭا ئېيتقىن ،مېنىڭ پادىشاھلىقىمنىڭ يېرىمىنى سورىساڭمۇ ،ساڭابېرىمەن.
شۇنىڭ بىلەن ئەستەر ئېيتتى:
 ئەگەر پادىشاھىم اليىق كۆرسە ،ھاماننى ئېلىپ ،بۈگۈن تەييارلىغان زىياپىتىمگە قەدەم تەشرىپقىلغان بولسىڭىز؟
 مەن بېرىشنى ناھايىتى خااليمەن - ،دەپ جاۋاب بەردى پادىشاھ ،ئاندىن ھاماننى خانىشنىڭزىياپىتىگە چاقىرىش ئۈچۈن ،ئادەم ئەۋەتتى.
ئۇ كۈنى كەچتە ،پادىشاھ ۋە ھامان خانىشنىڭ زىياپىتىگە داخىل بولۇۋاتقاندا ،پادىشاھ ئېيتتى:
 -ئەستەر ،ماڭا ئېيتقىن ،ساڭا نېمە كېرەك ،مەن چوقۇم ساڭا بېرىمەن.
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ئەمما ،ئەستەر قورقۇنچاقلىق قىلدى .ئۇ باشقا بىر كۈنى ،ئۆزىنىڭ يەھۇدىي ئىكەنلىكىنى پادىشاھقا
ئېيتماقچى بولدى .ئەتە ،ئەتە ئۇنىڭغا ئېيتىمەن ،شۇنىڭ بىلەن ئەستەر جاۋاب بەردى:
 پادىشاھىم ،ئەتە ھامان بىلەن يەنە بىر قېتىم زىياپىتىمگە داخىل بولغان بولسىڭىز؟ شۇ چاغدا،مەن پادىشاھىمغا تەلىپىمنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى ئېيتىمەن.
ئاندىن كېيىن ،ھامان خۇشال -خۇرام ئۆيىگە قايتتى ،ئۇ ئىنتايىن كۆرەڭلىك بىلەن پادىشاھ
ئوردىسىنىڭ دەرۋازىسىدىن ئۆتتى .پادىشاھلىقتىكى يۇقىرى-تۆۋەندە ،كىم ئۇنىڭغا ئوخشاش بۇنداق زور
شان-شەرەپكە ئىگە بواللى دى؟ ئۇ پادىشاھ بىلەن بىللە ،خانىشنىڭ زىياپىتىگە داخىل بولدى ،ھەمدە
خانىش ئۇنى ئىككىنچى كۈنىمۇ زىياپەتكە داخىل بولۇشقا تەكلىپ قىلدى .ئەجەبا ،ھەر بىر ئادەم ئۇنىڭغا
ساالم بېرىپ ،باش ئۇرماسلىقى كېرەكمۇ .ئۇ ئۆزىنىڭ قالتىسلىقىغا ئىشىنىپ ،داۋاملىق ئالغا قاراپ ماڭدى.
تۇيۇقسىز ،ئۇ ئۆزى ئىنتايىن ئۆچمەنلىك قىلىدىغان ،ھېلىقى يەھۇدىينى كۆرۈپ قالدى .ئادەتتىكى
ۋاقىتالرغا ئوخشاش ،موردىكاي ئۇنىڭغا باش ئۇرمىدى .ھامان ئۇ يەردىن ئۆتكەندە ،ھەتتا ئۇ ئورنىدىن
تۇرۇپمۇ قويمىدى .ھامان خالىغان ۋاقىتتا ،ئۇنى ئۆلتۈرۈپ تاشلىسا بوالتتى ،ئەمما ،ئۇ ئاچچىقىغا ھاي
بەردى .ئۇ يەھۇدىينىڭ كۈنلىرى ئاز قالدى!
ئۆيىگە قايتقاندىن كېيىن ،ھامان ئايالى ۋە دوستلىرىنى چاقىرىپ ،ئۇالرغا پادىشاھنىڭ ئۆزىنىڭ
قانداق قىلىپ پادىشاھنىڭ ھەممە ئەمىرلىرى ۋە ئەمەلدارلىرىدىن ئۈستۈن قىلغانلىقىنى ئېيتىپ بەردى،
ئۇ يەنە قان داق قىلىپ پادىشاھ بىلەن خانىشنىڭ زىياپىتىگە داخىل بولغانلىقى ۋە ئىككىنچى كۈنىمۇ
تەكلىپ قىلىنغانلىقىنى ،پەقەت بىرال ئىشنىڭ ئۇنى خۇرسەن قىلمايۋاتقانلىقىنى ئېيتىپ بەردى.
 ئۇ قانداق ئىش؟ ھە ،ھېلىقى يىرگىنچلىك يەھۇدىي ،پادىشاھ ئوردىسىنىڭ ئالدىدا مېنى كۆرگەندە ،ئورنىدىنتۇرمىدى ،مەن بۇ ئىشقا چىداپ تۇرالمىدىم.
 ئۇنداقتا ،سىز نېمە ئۈچۈن سەۋر-تاقەت قىلىسىز؟ -داپ سورىدى ئۇنىڭ ئايالى.ھاماننىڭ دوستلىرىنىڭ ھەممىسى ئايالىنىڭ گېپىگە قوشۇلۇشتى؛ ھامانغا ئوخشاش بۇنداق ئۇلۇغ
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ئادەم ،موردىكاينىڭ ھۆرمەتسىزلىكىگە چىداپ تۇرماسلىقى كېرەك.
 ئۇنىڭ ئۈچۈن ئېگىز بىر دار تەييارالڭ - .شۇنداق تەكلىپ بېرىشتى ئۇالر  -ئەتە ئەتىگەنپادىشاھنىڭ يېنىغا بېرىپ ،موردىكاينى دارغا ئاسقۇزۇشنى تەلەپ قىلىڭ ،ئۇنداق بولغاندا ،ھەممە ئادەم
بۇنى كۆرەلەيدۇ .ئاندىن ،سىز خۇشال -خۇراملىق بىلەن خانىشنىڭ زىياپىتىگە داخىل بولمامسىز.
ھامان بۇ تەكلىپنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ئىنتايىن خۇشال بولدى ھەم دەرھال ئادەملىرىگە ئەللىك
گەز ئېگىزلىكتىكى داردىن بىرنى ياساتتى .موردىكاي ھاالك بولىدۇ ،يەنە ئۇنىڭ پۈتۈن مىللىتى ،ئۇنىڭ
بىلەن بىرگە ھاالك بولىدۇ.
ئاشۇ كۈنى كەچتە ،پادىشاھ ئاھاشۋېروش بىئارام بولۇپ ئۇخلىيالمىدى .ئۇ خىزمەتكارلىرىغا
تارىخ-تەزكىرىنى ئەكەلدۈرۈپ ،ئوقۇتتى.
بىر خىزمەتكار ئوقۇشقا باشلىدى « :پادىشاھنىڭ قول ئاستىدىكى ئىككى سەركەردە ،پادىشاھنى
قەستلىمەكچى بولدى .موردىكاي ئىسىملىك بىر كىشى ،بۇنى بايقاپ قېلىپ ،پادىشاھنىڭ ھاياتىنى
قۇتقۇزۇپ قالدى».
ھە ،شۇنداقمۇ؟  -دەپ ئويالندى پادىشاھ  -ئەگەر ،شۇ ۋاقىتتا موردىكاي مېنى قۇتقۇزمىغانبولسا ،مەن ئاللىقاچان ئۆلۈپ كېتىدىكەنمەن.
پادىشاھ سورىدى:
 مەن موردىكايغا قانداق شان-شەرەپ ۋە مەرتىۋە بەردىم؟خىزمەتكار كىتابقا قاراپ ،ئىلتىپات ئاتا قىلىنغان خاتىرىلەرنى تاپالمىدى.
 ھېچنېمە يوق ئىكەن؟ ھە ،ئۇنداق بولسا دەرھال قىلىش كېرەك -دېدى پادىشاھ ،بۇ ۋاقىتتا تاڭيورۇغان ئىدى.
 ھويلىدا كىم بار؟ دەپ سورىدى پادىشاھ.خىزمەتكارالر ،ھاماننىڭ ئەمدىال پادىشاھنىڭ ھويلىسىغا كىرگەنلىكىنى كۆردى .ھامان تاڭ
سەھەردە ،پادىشاھتىن موردىكاينى دارغا ئېسىشقا ئىجازەت سوراپ كەلگەن ئىدى .ئۇ ئۆزىنى چوقۇم
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ئىجازەت ئاالاليمەن ،دەپ قارىغان ئىدى ،چۈنكى ،پادىشاھ ئەزەلدىن ئۇنىڭ تەلىپىنى رەت قىلغان
ئەمەس ئىدى.
 ھامان -،دېدى پادىشاھ  -پادىشاھ ئىززەت-ھۆرمىتىنى قىلىشنى ئويلىغان كىشىگە نېمىلەرنىقىلىشى كېرەك؟
ھاماننىڭ يۈرىكى خۇشاللىقتىن سەكرەپ كەتتى .ئۇ شەك-شۈبھىسىزكى ،شۇ كىشى مەن بولىمەن،
دەپ ئويلىدى .ئۇنىڭدىن باشقا ،پادىشاھ يەنە كىمنى ئويالر؟
ھامان مۇنداق دەپ ئېيتتى:
 پادىشاھ ئىززەت-ھۆرمىتىنى قىلىشنى ئويلىغان كىشىگە ،پادىشاھىم دائىم كىيىدىغان شاھانەكىيىم -كېچەك ۋە دائىم مىنىدىغان ئارغىماق ،يەنى بېشىغا شاھانە تاج تاقالغان ئارغىماق ئېلىپ
كېلىنىپ ،شاھانە كىيىم بىلەن ئارغىماقنى پادىشاھنىڭ ئەڭ مۆھتەرەم ئەمىرلىرىدىن بىرىگە تۇتقۇزسۇن،
ئۇ كىيىمنى شۇ كىشى كەيدۈرۈپ ۋە ئۇنى ئارغىماق قا مىنگۈزۈپ ،شەھەر كوچىلىرىنى ئايالندۇرسۇن ۋە
ئۇنىڭ ئالدىدا :قاراڭالر! پادىشاھ ئىززەت-ھۆرمىتىنى قىلىشنى ياخشى كۆرگەن كىشى ،مۇشۇنداق
مۇئامىلە قىلىنىدۇ ،دەپ جاكارالپ ماڭسۇن.
ھامان ئۆزىنىڭ شان-شەرىپىنى ئويلىدى ،ئۇ ئۆزىنى ئاتنىڭ ئۈستىدە ئولتۇرغاندەك ،بارلىق خەلق
ئۇنى ئالقىشالۋاتقاندەك ھېس قىلدى.
ھاماننىڭ سۆزى تۈگىشى بىلەن ،پادىشاھ ئۇنىڭغا باش لىڭشىتتى.
 بۇ ياخشى ئامال ئىكەن ،ھامان .دەرھال شاھانە كىيىم بىلەن ئارغىماق تەييارال ،دېگىنىڭ بويىچە،يەھۇدىي موردىكايغا شۇنداق قىلغىن! سېنىڭ دېگەنلىرىڭنىڭ بىرىمۇ كەم بولۇپ قالمىسۇن.
ھامان ئازراقمۇ چۈشەنمىدى .ئۇ چوقۇم ھېلىقى يەھۇدىيغا ،يەنى ئۆزى دارغا ئېسىشنى ئويلىغان
ھېلىقى يەھۇدىيغا ،شاھانە كىيىم كىيگۈزۈشى كېرەك! ئۇ چوقۇم ،ئۇنى ئاتقا مىندۈرۈپ يېرۇسالېمنىڭ
كوچىلىرىدا ئايالندۇرۇشى كېرەك ،يەنى« :پادىشاھ ئىززەت-ھۆرمىتىنى قىلىشنى ياخشى كۆرگەن
كىشىگە ،مۇشۇنداق مۇئامىلە قىلىنىدۇ - »،دەپ جاكارالپ مېڭىشى كېرەك .بۇ نېمىدېگەن قامالشمىغان
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ئىش ،ئەمما ،پادىشاھنىڭ ئەمرىگە خىالپلىق قىلىشقا بولمايدۇ.
ھامان ئەس-ھوشىنى يوقاتقان ھالدا ،ئوردىدىن ئايرىلدى ،پادىشاھنىڭ دېگىنى بويىچە ئىش
قىلدى .ئۇ موردىكايغا شاھانە كىيىم كىيگۈزدى ،ئۇنىڭغا پادىشاھنىڭ ئېتىنى تەييارلىدى .ئاندىن ،ئاتقا
مىندۈرۈپ شەھەر كوچىلىرىنى ئايالندۇردى ھەم ئۇنىڭ ئالدىدا « :پادىشاھ ئىززەت-ھۆرمىتىنى قىلىشنى
ياخشى كۆرگەن كىشىگە ،مۇشۇنداق مۇئامىلە قىلىنىدۇ- » ،دەپ جاكارالپ ماڭدى.
ب ۇ ھامانغا نىسبەتەن ئىنتايىن چوڭ ھاقارەت ۋە نومۇس!
ھامان پادىشاھنىڭ ئەمرىنى ئىجرا قىلىپ بولغاندىن كېيىن ،ئىنتايىن ئازابالنغان ھالدا ،ئۆيىگە
قايتىپ ،ئايالى زەرەشكە ۋە بارلىق دوستلىرىغا يۈز بەرگەن ئىشالرنى سۆزلەپ بەردى .ئۇنىڭ ئايالى بۇ
سۆزلەرنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ،ئىنتايىن ھودۇقۇپ كەتتى ۋە شۇنداق دېدى:
 چۈنكى موردىكاي يەھۇدىي بولغانلىقى ئۈچۈن ،سىز ئۇنى يېڭەلمەيسىز .سىزنىڭ مەغلۇبىيىتىڭىزئاللىقاچان باشلىنىپ بوپتۇ.
ئۇنىڭ دېگىنى ئىنتايىن توغرا ،قانداق دۈشمەن خۇدانىڭ خەلقى ئۈستىدىن غالىب كېلىپ باققان؟
ھېچكىم! با رلىق دۈشمەنلەرنىڭ ھەممىسى ئۇنىڭ ئالدىدا مەغلۇپ بولغان!
ئۇالر تېخى سۆھبەتلىشىۋاتقاندا ،پادىشاھنىڭ ھەرەمئاغىسى كېلىپ ،ھاماننى خانىش ئەستەرنىڭ
زىياپىتىگە بېرىشقا تەكلىپ قىلدى.
پادىشاھ ئەستەرگە ئىنتايىن يېقىنچىلىق قىلدى ۋە ئۇنى توختىماي ماختىدى.
 ئى خانىش ئەستەر ،ماڭا ئېيتقىن ،ساڭا نېمە كېرەك؟  -دەپ سورىدى پادىشاھ يەنە بىر قېتىم دۆلىتىمنىڭ يېرىمىنى سورىساڭمۇ ،ساڭا بېرىمەن.ھازىر ،ئەستەر دۇئاسىنىڭ خۇدانىڭ قۇلىقىغا يەتكەنلىكىنى چۈشەندى ،خۇدا ئۇنىڭ روزىسىنى
قوبۇل قىلغان ئىدى .ئۇ پادىشاھقا يۈرەكلىك بىلەن ئۆزىنىڭ تەلىپىنى ئېيتتى.
 ئى پادىشاھىم - ،ئۇ كۆز ياشلىرىنى تۆكۈپ تۇرۇپ ئېيتتى  -سىزدىن تەلىپىمنى قاندۇرۇشنىتەلەپ قىلغىنىمنى ماقۇل كۆرگەن بولسىڭىز ،ئۇنداقتا ،مېنىڭ ۋە مېنىڭ خەلقىمنىڭ ھاياتىنى ماڭا
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قايتۇرۇپ بەرگەيسىز .چۈنكى ،مەن ۋە مېنىڭ مىللىتىمدىكىلەرنىڭ ھەممىسى ئۆلتۈرۈلمەكچى بولۇۋاتىدۇ،
بىز ھاالك بولۇش ئالدىدا تۇرىمىز .ئەگەر ،بىز قۇل ۋە دېدەكلىككە سېتىۋېتىلگەن بولساق ،مەن سۈكۈت
قىلىپ تۇراتتىم .ئەمما ،مەن ھازىر سۈكۈت قىاللمايمەن ،چۈنكى ،بىزنىڭ ناھايىتى تېزال نەسلىمىز
قۇرۇتۇلماقچى بولۇۋاتىدۇ.
پادىشاھ تەسىرلەن دى ،ئەستەرنىڭ گۈزەللىكى ۋە كۆز ياشلىرى ،ئۇنىڭ يۈرىكىنى يۇمشاتتى.
 بۇ ئىشنى ئاڭالپ ،مەن ئىنتايىن ھەيران قالدىم - ،دېدى پادىشاھ  -بۇنداق قىلىشقا پېتىنغانكىم؟ بۇ ئادەم قەيەردە؟
ئەستەر ھاماننى كۆرسىتىپ تۇرۇپ:
 ئۇ رەزىل ئادەم ھاماندۇر!  -دېدى.ھامان قورقۇپ ئاالقزەدە بولدى ،ئۇ پادىشاھنىڭ غەزەپ بىلەن ئورنىدىن تۇرۇپ ،چارىباققا قاراپ
ماڭغانلىقىنى كۆردى.
ھازىر ،ھامان خانىش ئەستەر بىلەن يالغۇز قالدى .ئېھتىمال ،خانىش ئۇنىڭ جېنىنى ساقالپ قاالر.
ئۇ خانىش يۆلىنىدىغان دىۋانغا تىزلىنىپ ،قوللىرىنى كۆتۈرۈپ ،خانىش ئەستەرنىڭ ئۆزىنىڭ جېنىنى
ئامان قويۇشىنى ئۆتۈندى.
دەل شۇ چاغدا ،پادىشاھ ئاھاشۋېروش چارباغدىن زىياپەت زالىغا كىردى .ئۇ قاتتىق غەزەپلىنىدىغان
ئىشتىن بىرنى كۆردى :ھېلىقى ھامان خانىشنىڭ دىۋانىغا يۆلىنىپ تۇراتتى!
پادىشاھ ئەمدى تاقەت قىلىپ تۇرالمىدى! ھامان خانىشنىڭ ئوردىسىدا ،خانىشقا ھاقارەت قىلىشقا
جۈرئەت قىلىپتۇ!
 ئۇنى تۇتۇڭالر  -پادىشاھ خىزمەتكارالرغا ۋارقىرىدى ،شۇنىڭ بىلەن خىزمەتكارالر ئۇنى تۇتۇپ،سىرتقا سۆرەپ ئېلىپ چىقتى.
پادىشاھنىڭ بىر ھەرەمئاغىسى:
 -ھاماننىڭ ئۆيىنىڭ يېنىدا ئەللىك گەز ئېگىزلىكتىكى بىر دار بار ئىكەن ،ئۇ بۇنى موردىكاي ئۈچۈن
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ياساتقان ئىكەن  -دېدى.
غەزەپلەنگەن پادىشاھ بۇيرۇق قىلدى:
 ئۇنىڭ ئۆزىنى ئېسىڭالر!ئۇالر ھاماننى ھېلىقى دارغا ئاستى ،ئىلگىرى پادىشاھ تەرىپىدىن ئەتىۋارالنغان ھامان ،ھازىر ،ئۆزى
موردىكاي ئۈچۈن ياساتقان دارغا ئېسىلدى.
ئەستەر پادىش اھتىن يەنە بىر قېتىم ،ئۆز مىللىتىدىكى كىشىلەرنىڭ جېنىنى ئامان قويۇشىنى
ئۆتۈندى .ئۇ يەنە پادىشاھقا موردىكاينىڭ ئۆزىنىڭ نەۋرە ئاكىسى ئىكەنلىكىنى ئېيتتى .شۇنىڭ بىلەن
پادىشاھ موردىكاينى يۇقىرى كۆتۈرۈپ ،ھاماننىڭ ئورنىغا ئۇنى قويدى ھەم

يەنە ئەينى ۋاقىتتا

پادىشا ھنىڭ نامى بىلەن يارلىق چۈشۈرگەن ،ھاماندىن تارتىۋالغان ھېلىقى ئۈزۈكنى موردىكايغا بەردى.
پادىشاھ ھاماننىڭ ئۆيى ۋە مال-مۈلۈكلىرىنى ئەستەرگە سوۋغا قىلدى.
گەرچە قانۇننى ئۆزگەرتكىلى بولمىسىمۇ ،پادىشاھ يەنىال ئەستەر بىلەن موردىكاينىڭ يەھۇدىيالرنى
قۇتقۇزۇشىغا قوشۇلدى.
موردىكاي ھەر قايسى جايالرغا خەت ئەۋەتتى ،خەتتە يەھۇدىيالرنىڭ ئۆزىنى قوغداشقا
بولىدىغانلىقى ،ئۆالرنى ئۆلتۈرۈشنى قەستلىگەنلەرگە قارشى تۇرسا بولىدىغانلىقى يېزىلدى .بۇ
خەتلەرنىڭ ھەممىسىگە پادىشاھنىڭ مۆھۈر ئۈزۈكى بېسىلدى.
ئون ئىككىنچى ئاينىڭ ئون ئۈچىنچى كۈنى يېتىپ كەلدى .شۇ كۈنى ،يەھۇدىيالرنىڭ دۈشمەنلىرى
ئۇالرنى يوقاتماقچى بولغاندا ،بارلىق يەھۇدىيالر ھەر قايسى جايالردىكى شەھەرلەرگە يىغىلىپ،
ئۆزلىرىگە ھۇجۇم قىلماقچى بولغان دۈشمەنلىرىنى ئۆلتۈردى .ھاماننىڭ ئون ئوغلىنىڭ ھەممىسى
ئۆلتۈرۈلدى ،يەھۇدىيالر قۇتقۇزۇلۇپ قېلىندى.
ئىككىنچى كۈنى زىياپەت بېرىپ تەبرىكلەيدىغان كۈن ئىدى .ئەستەر بىلەن موردىكاي ،خۇدانىڭ
ئۆز خەلقىنى قۇتقۇزغانلىقىنى خاتىرىلەش ئۈچۈن ،ھەر يىلى مۇشۇ كۈننى تەبرىكلەش توغرىسىدا يارلىق
چۈشۈردى .ھەر يىلى بىر قېتىم ئۆتكۈزۈلىدىغان بۇ بايرامنىڭ ئىسمى «پۇرىم» بايرىمى بولۇپ،
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يەھۇدىيالر شۇنىڭدىن ئېتىبارەن بۇ بايرامنى ئىزچىل داۋامالشتۇرۇپ كەلدى.

سۈرگۈن بولغاندىن كېيىن

دۆلىتىگە قايتقاندىن كېيىن ،يەھۇدىيالر ئۆز تۇپرىقىدا قايتىدىن تۇرمۇش كەچۈرۈشكە باشلىدى.
ئۇالر يېرۇسالېم ۋە مۇقەددەس ئىبادەتخانىنى قايتىدىن قۇردى ،پۈتۈن دۆلەتتىكى شەھەرلەرنىڭ ۋەيران
بولغان يەرلىرىنى قايتىدىن رىمونت قىلدى.
ئەمما ،ئۇالر ئىلگىرىكى ۋاقىتالردىكىگە ئوخشاش ئەركىن بىر مىللەت بولماي قالدى .ئەڭ دەسلەپتە،
ئۇالر پارس ئىمپېرىيەسىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىدا بولدى ،ئاندىن كېيىن ،باشقا دۆلەتلەرگە بويسۇندى .ئەڭ
ئاخىرىدا ،ئۇالر رىملىقالرنىڭ بويۇنتۇرىقىدا بولدى .رىملىقالر كۈچلۈك بىر مىللەت بولۇپ ،ئۇالر ئەينى
ۋاقىتتا نۇرغۇنلىغان جايالرنى ئىگىلىۋالغان ئىدى .كۈچلۈك رىم ئىمپېرىيەسى بىلەن سېلىشتۇرغاندا،
پەلەستىن پەقەت كىچىككىنە بىر ئۆلكە ئىدى ،ئۇالر رىم پادىشاھىنىڭ بۇيرۇقى بىلەن ئىدارە قىلىنىدىغان
بولدى.
ھاكاۋۇر يەھۇدىيالر باشقا بىر مىللەتكە بويسۇندى ،بۇنىڭغا ئادەمنىڭ بەرداشلىق بېرىشى ھەقىقەتەن
تەس .داۋۇت ۋە سۇاليماننىڭ دەۋرىدە ،ئەھۋال نەقەدەر ئوخشىمايدۇ -ھە! ئۇالر شۇ دەۋرلەردە
شۇنچىلىك كۈچلۈك ،شۇنچىلىك ھۆرمەتكە سازاۋەر ئىدى-ھە!
 سىلەر قاراپ تۇرۇڭالر -،ئۇالر شۇنداق دېيىشتى  -قۇتقۇزغۇچى مەسىھ كەلگەندە ،بىزدۈشمەنلەرنىڭ بويۇنتۇرۇقىدىن قۇتۇلىمىز .بۇ توغرىسىدا ھەممە پەيغەمبەرلەر ۋەدە قىلغان.
ئەمما ،ئۇالر خاتاالشتى ،ھەممە پەيغەمبەرلەر بۇنداق ۋەدە قىلغان ئەمەس .پەيغەمبەرلەرنىڭ
ھەممىسى قۇتقۇزغۇچى مەسىھنىڭ كېلىدىغانلىقى ،ھەمدە ئۇالرنى گۇناھ ۋە شەيتاننىڭ قۇللۇقىدىن
قۇتقۇزىدىغانلىقى توغرىسىدا ۋەدە قىلغان .قۇتقۇزغۇچى رەب ،گۇناھكارالرنىڭ قۇتقۇزغۇچى رەببىدۇر.
يەھۇدىيالر ئۆزلىرىنى گۇناھكار دەپ قارىمايتتى .ئۇالر ئۆزلىرىنى ئاقكۆڭۈل ،سەمىمىي دەپ قارايتتى.
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بابىلدا ،ئۇالر بۇتالرغا چوقۇنىشىنىڭ رەزىل ۋە قورقۇنچلۇق ئىكەنلىكىنى بىلىپ يەتكەن ،شۇنىڭدىن
كېيىن ،ئۇالر قايتا بۇتالرغا چوقۇنمىدى .ئۇالر مۇقەددەس كىتابنىڭ كونا ئەھدە قىسمىدىكى كىتابچىالرغا
قاتتىق ئەمەل قىلىپ ،دائىم خۇدانىڭ تەۋرات قانۇنىدىكى تەلىملەرنى ئوقۇدى .ئۇالر ئۆزلىرىنى خۇدانىڭ
تەۋرات قانۇنىغا ئەمەل قىلىۋاتىمىز ،دەپ قارايتتى.
ئۇالرنىڭ ئوقۇتقۇچىلىرى ياكى ئۇستازلىرى ،يەنى تەۋرات ئۇستازلىرى ئۇالرغا ،ئەگەر ئۇالرنىڭ
تەۋرات قانۇنىغا سادىقلىق بىلەن ئەمەل قىلسا ،ئاندىن خۇدانىڭ رازى بولىدىغانلىقى توغرىسىدا تەلىم
بېرەتتى .ئەمما ،ئۇالرنىڭ گۇناھكار بولغانلىقى ئۈچۈن ،خۇدانىڭ تەۋرات قانۇنىغا پۈتۈنلەي ئەمەل
قىلىپ بواللمايدىغانلىقى ،شۇڭا ئۇالر ئۈچۈن تەۋرات قانۇنىغا ئەمەل قىالاليدىغان بىر قۇتقۇزغۇچى
رەبنىڭ الزىم ئىكەنلىكى توغرىسىدا ،كۆپچىلىككە تەلىم بەرمەيتتى.
ئۇالرنىڭ يەنە سادۇقىيالر دەپ ئاتىلىدىغان باشقا ئۇستازلىرى بار بولۇپ ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى
ھېچقانداق ئىشەنچىسى يوق كىشىلەر ئىدى .ئۇالر بارلىق پەيغەمبەرلەرنىڭ تەلىملىرىگە ئىشەنمەيتتى.
ئۇالر خەلققە ھەربىر ئادەمنىڭ ئۆزىنىڭ ھالىدىن ياخشى خەۋەر ئېلىشى الزىملىقى توغرىسىدا تەلىم
بېرەتتى ،چۈنكى ،ئۇالر ئۆتۈپ كەتكەن شان-شەرەپلىك ۋە قۇدرەتلىك كۈنلەر قايتا كەلمەيدۇ ،دەپ
قارايتتى .ئۇالر يەنە ئادەم ئۆلسە ھاياتىنىڭ ئاخىرلىشىدىغانلىقى توغرىسىدا تەلىم بېرىدۇ :ئۇالر مەڭگۈلۈك
ھاياتقا ئىشەنمەيدۇ ھەم پەرىشتىلەرنىڭ ماكانى بولغان جەننەتنىڭ بار ئىكەنلىكىگىمۇ ئىشەنمەيدۇ.
ئۇالر خۇدانىڭ سوراق قىلىدىغانلىقىغا ئىشەنمىگەنلىكى ئۈچۈن ،ئۆزلىرىنى قۇتقۇزغۇچى رەبكە موھتاج
ئەمەس ،دەپ قارايتتى.
بەختكە يارىشا ،ئاز ساندىكى يەنە بىر قىسىم كىشىلەر بار بولۇپ ،ئۇالر ئىخالسمەن ،سادىق
ئىسرائىلالردىن ئىدى .ئۇالر بارلىق قايغۇ ۋە جاپا-مۇشەققەتلەرنىڭ ھەممىسىنىڭ گۇناھ سەۋەبىدىن
بولغانلىقىنى بىلەتتى؛ ئۇالر يەنە ئۆزلىرىنىڭ گۇناھكار ئىنسان بولغانلىقى ئۈچۈن ،خۇدانىڭ چۈشۈرگەن
تەۋرات قانۇنىغا پۈتۈنلەي ئەمەل قىاللمايدىغانلىقىنى بىلەتتى .پەقەت خۇدانىڭال ئۆزلىرىنى گۇناھتىن
قۇتقۇزااليدىغانلىقى ،كەلگۈسىدە خۇدانىڭ قۇتقۇزغۇچى رەبنى دۇنيانىڭ گۇناھى ئۈچۈن قۇربان بولۇشقا
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ئەۋەتىدىغانلىقىغا ئىشىنەتتى.
ئاھ ،بۇ كىشىلەر قۇتقۇزغۇچى رەبنىڭ كېلىشىگە نەقەدەر تەشنا بولغان-ھە! ئۇ ،ئۇالرنىڭ بىردىنبىر
ئۈمىدى!
ئەمما ،قۇتقۇزغۇچى رەب كېلىشتىن بۇرۇنقى ناھايىتى ئۇزۇن بىر مەزگىل ،ھېچقانداق بىر پەيغەمبەر
كېلىپ ،ئۇالرغا تەسەللىي بەرمىدى.
ئەڭ ئاخىرقى بىر پەيغەمبەر ماالكى ،قۇتقۇزغۇچى رەب كېلىشتىن بۇرۇن ،يەنە بىر پەيغەمبەرنىڭ
كېلىدىغانلىقى ،بۇ پەيغەمبەرنىڭ قۇتقۇزغۇچى رەبكە يول ھازىراليدىغانلىقى توغرىسىدا ئالدىن ئېيتقان.
ئەمما ،بۇ پەيغەمبەر تېخى كەلمىدى.
ئەگەر ئۇالر خۇدانىڭ ۋەدىسىدە چىڭ تۇرمىسا ،ئاشۇ قاراڭغۇ كۈنلەردە ،ئىشەنچىسىنى يوقىتىپ
ئۈمىدسىزلىنىشى مۇمكىن .ئۇالر «زەبۇر» دىن تۆۋەندىكى سۆزلەرنى ئوقۇيااليدۇ« :ئى ئىسرائىل ،سەن
پەرۋەردىگارغا تەلپۈنگەن ،چۈنكى ،ئۇ مېھىر-شەپقەتلىك ،مول ئىلتىپاتقا ئىگىدۇر .ئۇ ئىسرائىلالرنى
بارلىق گۇناھالردىن قۇتقۇزغۇچىدۇر ».بۇ سۆزلەر ،ئۇالرنىڭ ئىشەنچىسى ۋە جاسارىتىنى كۈچەيتتى.
ئۇالر يەنە پەيغەمبەرلەرنىڭ قۇتقۇزغۇچى رەبنىڭ كېلىشىگە مۇناسىۋەتلىك سۆزلىرىنى ئوقۇپ،
خۇدانىڭ چوقۇم ۋەدىسىدە تۇرىدىغانلىقىغا ئىشەندى .مۇشۇنداق قىلىپ ،ئۇالر قاراڭغۇ-زۇلمەت
كۈنلەردىمۇ خۇشال بولۇشتى ،خۇددى ھاباقۇق پەيغەمبەر ئېيتقاندەك« :چۈنكى ئەنجۈر دەرىخى
چېچەكلىمىسىمۇ ،ئۈزۈم تاللىرىدا مېۋە بولمىسىمۇ ،زەيتۇن دەرىخىگە قىلغان ئەجىر يوققا چىققان
بولسىمۇ  ،ئېتىزالر ھېچ نان بەرمىگەن بولسىمۇ ،قوتىنىدىن قوي پادىسى ئۈزۈلگەن بولسىمۇ ،ئېغىلدا كاال
پادىسى يوق بولسىمۇ ،مەن ھامان پەرۋەردىگاردىن شادلىنىمەن ،ماڭا نىجاتىمنى بەرگۈچى خۇدايىمدىن
خۇشال -خۇرام بولىمەن » .قۇتقۇزغۇچى رەب پات ئارىدا كېلىدۇ!
ئۇالر بابىلدىن قايتىپ كېلىپ ،تۆت يۈز يىل ئۆتۈپ كەتتى .ئەڭ ئاخىرىدا ،ئۇالر ئۇزاق ۋاقىت تەقەززا
بولغان كۈنلەر يېتىپ كەلدى :يەنى قۇتقۇزغۇچى رەبنىڭ كېلىشىگە ئاز قالدى!
يېڭى ئەھدە كىتاب بىزگە قۇتقۇزغۇچى رەبكە مۇناسىۋەتلىك نۇرغۇن ئىشالرنى ئېيتىپ بېرىدۇ.
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