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НӘҺӘМИЯ
Нәһәмия бәни-Исраил үчүн дуа қилиду

1 1 Хакаляниң оғли Нәһәмияниң сөзи будур. Йигирминчи йили Кисләв 
айида мән өзәм Шушан ордисида турсам,  2 өз бурадәрлиримдин бири 

болған Ханани дегән киши билән бир нәччә адәм Йәһудадин чиқип кәлди. 
Мән уларниң өзидин әсирликтин қутулуп қалған йәһудийлар билән 
Йерусалим тоғрисида сорисам,  3 улар маңа җавап берип: «Әсирликтин 
қутулуп қелип, жутта турғанлар болса чоң тәңлик билән рәсвалиққа чүшүп 
қалди. Йерусалимниң сепили болса йиқитилип дәрвазилириниң өзи көйүп 
кәтти» деди.  
4 Шуни аңлап, мән олтирип йиғлап, нәччә күнгичә пәряд қилип роза тутуп 
асманниң Тәңрисиниң алдида дуа қилип,  5 ейттимки: «Әй асманниң 
Тәңриси болған Худавәндә, әй чоң қорқунучлуқ Худа, сән болсаң сени 
дост тутуп әмирлириңни беҗа кәлтүргәнләргә әһдәңни сақлап, мәрһәмәт 
көрсәткүчидурсән.  6 Әмди сән қулақ селип, көзлириңни ечип, мән 
бәндәңниң һели кечә-күндүз сениң алдиңда бәндилириң бәни-Исраил үчүн 
қилған дуасини аңлиғин. Биз бәни-Исраил саңа қилған гуналарни мән иқрар 
қилимән, чүнки мән өзәм билән атамниң ханидани һәммимиз гуна қилдуқ 
әмәсму?  7 Биз болсақ сениң алдиңда яманлиқ қилип, сениң өз бәндәң Мусаниң 
васитиси билән әвәткән буйруқ, қанун вә әһкамлириңни тутмидуқ.  8 Амма 
сән өз бәндәң Мусаға сөз қилип: ‹ Әгәр силәр маңа бевапалиқ қилсаңлар, 
силәрни таипиләрниң арисида паракәндә қилимән.  9 Лекин әгәр силәр 
маңа йенип келип, буйруқлиримни тутуп әмәлгә кәлтүрсәңлар, паракәндә 
болғанлириңлар асманниң четидә болсиму, мән уларни андин йиғип, анда 
мениң исмим турсун дәп илғиған җайниң өзигә елип кәлтүримән› дегән 
сөзүңни яд қилғин.  10 Улар болса сениң бәндилириң болуп, сән өз чоң 
қудритиңни ишлитип күчлүк қолуң билән қутқузған хәлқиң әмәсму?  11 Әй 
Худавәндә, бәндәңниң дуасиға қулақ селип, чиң көңүл билән исмиңдин 
қорқидиған бәндилириңниң дуасини аңлап, бу күн өз бәндәңни раваҗлиқ 
қилип, уни бу кишиниң алдида илтипат таптурғин» дедим. Чүнки мән 
падишаһниң сақийи едим.  
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Артахшаста падишаһ Нәһәмияни Йерусалимға әвәтиду

2 1 Артахшаста падишаһниң сәлтәнитиниң йигирминчи йили Нисан 
айида вәқә болдики, падишаһниң алдида турған шарабни мән елип 

униңға бәрдим. Мундин илгири һеч қачан падишаһниң алдида өзәм ғәмкин 
көрүнмигән едим.  2 Падишаһ мәндин соал қилип: «Сән кесәл болмай туруп, 
немишкә йүзүң ғәмкин көрүниду. Җәзмән көңлүң беарам болса керәк» десә, 
мән наһайити қорқуп кетип,  3 падишаһқа сөзләп: «Падишаһ әбәдкичә яшисун! 
Ата-бовилиримниң қәбирлири бар шәһәрниң өзи вәйран болуп, дәрвазилири 
отта көйүп кәткәндин кейин йүзүм ғәмкин көрүнмисунму?» дедим.  
4 Падишаһ мәндин: «Немә әрзиң бар?» дәп сориса, мән асманниң Тәңрисигә 
дуа қилип, андин падишаһқа сөзләп:  5 «Әгәр бу иш падишаһқа яхши көрүнүп, 
қулуң алдиңда илтипат тапқан болса, сән мени Йәһудаға ата-бовилиримниң 
қәбирлири бар шәһәргә әвәткин. Мән уни йеңилап ясай» дедим.  6 У вақит 
падишаһ өзи мәликиси йенида олтарақлиқ һалитидә мәндин: «Сениң сәпириң 
қанчилик болуп, қачан йенип келисән?» дәп сориди. Бу тәриқидә падишаһ өзи 
мени әвәтишкә рази болғач униңға тайин вақитни дәп бәрдим.  
7 Андин кейин мән падишаһқа илтимас қилип: «Әгәр падишаһқа яхши 
көрүнсә, мән Йәһудаға барғичилик мени өткили қойсун дәп, дәрияниң 
у тәрипидики валийларниң намида маңа бир хәт берилсун.  8 Буниңдин 
башқа падишаһлиқ җаңгилиниң үстидә туруқлуқ Асафниң намидиму 
бир хәт берилип: ‹ Бәйткә тәәллуқ ординиң дәрвазилири билән шәһәрниң 
сепили вә мән өзәм олтаридиған өй үчүн ишләткили маңа яғач бәрсун› дәп 
буйрулсун» десәм, Худайимниң яхши қоли үстүмдә болғач падишаһ мениң 
әрзимни қобул қилди.  9 Мән дәрияниң у тәрипидики валийларниң қешиға 
йетип кәлгәндә падишаһниң хетини уларға бәрдим. Падишаһ болса қошун 
сәрдарлири билән бир мунчә атлиқларни маңа қетип әвәткән еди.  
10 Хороний болған Санбалат билән аммоний болған Тобия дегән әмәлдарниң 
өзи буни аңлап: «Бәни-Исраилға яхшилиқ қилғили бир адәм кәпту» дәп 
билгинидә тола ичи пушти.  

Нәһәмия Йерусалимниң сепиллирини айлинип йүрүп чағлайду

11 Мән Йерусалимға йетип келип, үч күн турғандин кейин,  12 бир кечиси 
мән өзәм маңа һәмраһ болған бир нәччә адәмләр билән қопуп, Йерусалимға 
қилидиғиним тоғрисида Худайимниң мениң көңлүмгә селип бәргинини 
һеч кимгә ейтип бәрмәй, өзәм мингән улағдин башқа һеч һайванниму 
биллә алмай,  13 кечиси вади дәрвазисидин чиқип, әҗдиһа булиқи билән 
қиғ дәрвазисиниң тәрипигә меңип берип, Йерусалимниң сепиллириниң 
йиқилип дәрвазилириниң көйүп кәткинини көрдүм.  14 Андин кейин мән 
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булақ дәрвазиси билән шаһанә көлниң тәрипигә барсам, тегимдики улаққа 
өткили җай йоқ еди.  15 Буниң үчүн мән кечиси җилға билән йүрүп, сепилни 
чағлап, вади дәрвазиси билән йенип кирип кәлдим.  
16 Лекин валийлар болса мениң қәйәргә берип, немә қилғинимни билмәй 
қалди. Мән өзәм шу вақитқичә, хаһи йәһудий, хаһи каһин, хаһи әмир, 
хаһи һаким, хаһи қалған әмәлдарларға һеч хәвәр бәрмигән едим.  17 Амма 
андин кейин мән уларға сөз қилип: «Силәр өзәңлар бизләрниң тәңликкә 
чүшкинимизни билип, Йерусалимниң қандақ хараб болуп, дәрвазилириниң 
отта көйүп кәткинини көрдүңлар. Әмди келиңлар. Биз һақарәттә қалмайли 
дәп, Йерусалимниң сепилини ясайли» дәп ейтип,  18 Худайимниң яхши 
қоли мениң үстүмдә болғинини уларға ейтип берип, падишаһниң маңа 
қилған сөзиниму дәп бәрсәм, улар: «Биз қопуп ясайли» дәп ейтишип, бу 
яхши ишқа қоллирини мустәһкәм қилишти.  
19 Лекин хороний болған Санбалат билән аммоний болған Тобия әмәлдар вә 
әрәб Гешәмниң өзи буни аңлиғанда бизни мәсқирә қилип кәмситип: «Немә 
қилмақчи болдуңлар? Падишаһқа асийлиқ қилғили қоптуңларму?» деди.  
20 Мән уларға җавап берип: «Асманниң Тәңриси өзи бизгә раваҗ бериду. Биз 
униң бәндилири болғач қопуп ясаймиз. Лекин силәр болсаңлар Йерусалимда 
хаһи һәссәңлар, хаһи һәққиңлар, хаһи хатирәңлар йоқтур» дедим.  

Йерусалимниң сепиллири қайта ясилиду

3 1 У вақит Әляшиб дегән улуқ каһин өзи өзиниң каһин бурадәрлири билән 
қошулуп қопуп, қой дәрвазисини ясап, уни муқәддәс қилип, қанатлирини 

тикләп қоюп, андин Меаһ мунариғичә сепилни ясап, уни муқәддәс қилип, 
Хананәәл мунариғичиму шундақ қилди.  
2 Уларниңкигә улап Йерихониң адәмлири ясап, уларниңкигә улап Имриниң 
оғли Заккур ясиди.  
3 Белиқ дәрвазисини Һассәнааһниң оғуллири ясап, кешәклирини орнитип, 
қанатлирини тикләп, килтаңлар бекитип, балдақлап қойди.  
4 Уларниңкигә улап Мәримот бән-Урия бән-Һақозниң өзи оңлиди. Униңкигә 
улап Мәшуллам бән-Бәрәкя бән-Мәшезабәл оңлиди. Униңкигә улап Баананиң 
оғли Садоқ оңлиди.  
5 Униңкигә улап тәқоалиқларниң өзи оңлиди. Лекин уларниң чоңлири болса 
өз хоҗисиниң ишиға боюн сунғили унимиди.  
6 Кона дәрвазини Пасеаһниң оғли Йояда билән Бәсодяниң оғли Мәшулламниң 
өзи ясап кешәклирини орнитип, қанатлирини тикләп, килтаңлар бекитип, 
балдақлап қойди.  
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7 Уларниңкигә улап Гибийон билән Миспаһ әһлидин болуп, дәрияниң 
у тәрипидики валийниң қол астида турған гибийоний Мәлатя билән 
меронотий Ядонниң өзи оңлиди.  
8 Уларниңкигә улап зәргәрләрдин болған Харһаяниң оғли Уззийәлниң өзи 
оңлиди. Униңкигә улап әтирчиләрдин болған Хананяниң өзи оңлиди. Бу 
тәриқидә улар Йерусалимни қелин тамғичә мустәһкәм қилип барди.  
9 Уларниңкигә улап Хурниң оғли болуп, Йерусалимниң йерим һәссисиниң 
чоңи болған Рәфаяниң өзи оңлиди.  10 Униңкигә улап Харумафниң оғли 
Йәдая өз өйиниң уттурида оңлап қойди. Униңкигә улап Хашабнияниң оғли 
Хаттушниң өзи оңлиди.  

11 Харимниң оғли Малкия билән Пахәт-Моабниң оғли болған Хашшубниң өзи 
кейинки парчисини оңлап, тонурларниң мунариниму растлиди.  
12 Уларниңкигә улап Һалохәшниң оғли болуп, Йерусалимниң йерим 
һәссисиниң чоңи болған Шаллумниң өзи билән униң қизлири оңлиди.  
13 Вади дәрвазиси болса уни Ханунниң өзи билән Заноаһниң олтарғучилири 
оңлап, уни ясап, қанатлирини тикләп, килтаңлар бекитип балдақлап қоюп, 
қиғ дәрвазисиғичә бир миң гәз узун сепил соқти.  
14 Қиғ дәрвазиси болса уни Рекабниң оғли болуп Бәйт-Һаккәрәмниң жутиниң 
чоңи болған Малкия оңлап ясап, қанатлирини тикләп, килтаңлар бекитип, 
балдақлап қойди.  

15 Булақ дәрвазиси болса уни Колхозәниң оғли болуп Миспаһ жутиниң чоңи 
болған Шаллунниң өзи оңлап ясап, өгүзини селип, қанатлирини тикләп, 
килтаңлар бекитип балдақлап қоюп, шаһанә бағниң йенидики Силоам көлини 
яндиған сепилни Давутниң шәһиригә чүшидиған пәләмпәйгичә оңлап барди.  
16 Униң кәйнидин Азбуқниң оғли болуп Бәйт-Зурниң йериминиң чоңи 
болған Нәһәмияниң өзи бир парчини ясап, Давутниң қәбирлиригичә оңлап, 
коланған көлгә йетип, палванларниң өйиниң уттуриғичә елип барди.  
17 Униң кәйнидә лавийлар чүшүп, Баниниң оғли болған Рехумниң өзи 
ишлиди. Униңкигә улап Қеиланиң йериминиң чоңи болған Хәшабяниң өзи 
өз жутиға тәккән һәссисини оңлиди.  
18 Униң кәйнидә уларниң бурадәрлири чүшүп, өзи Хенададниң оғли болуп 
Қеиланиң йериминиң чоңи болған Баввайниң өзи ишлиди.  
19 Униңкигә улап Йәшуаниң оғли болуп Миспаһниң чоңи болған Езәрниң өзи 
ярағ ханисиға чиқидиған җайдики доқмушқичә бир парчини ясиди.  
20 Униң кәйнидә Заббайниң оғли болған Барухниң өзи ғәйрәт билән ишләп 
бир парчини оңлап, доқмуштин тартип улуқ каһин болған Әляшибниң 
өйиниң дәрвазисиғичә елип барди.  
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21 Униң кәйнидә Урия бән-Һақозниң оғли болған Мәримотниң өзи йәнә 
бир парчини оңлап, Әляшибниң өйиниң дәрвазисидин башлап Әляшибниң 
өйиниң ахириғичә елип барди.  
22 Униң кәйнидә түзләңликтә олтарақлиқ каһинлар ишлиди.  
23 Уларниң кәйнидә Бәнямин билән Хашшубниң өзи өз өйиниң уттурида 
ишләп турди. Уларниң кәйнидә Маасея бән-Ананяниң оғли болған Азаряниң 
өзи өз өйиниң уттурида ишләп ясиди.  
24 Униң кәйнидә Хенададниң оғли болған Бинуйиниң өзи Азаряниң өйидин 
тартип доқмуш билән булуңғичә йәнә бир парчини оңлиди.  
25 Узайниң оғли Палал болса доқмушниң уттуридин тартип зинданниң 
йенидики үстүн ордидин ташқириға чиқип турған мунардин башлап бир 
парчини оңлиди. Униң кәйнидә Паросниң оғли Пәдая ишлиди.  
26 Офәлдә олтарақлиқ бәйтниң қуллири болса шәриқ тәрипидики су 
дәрвазиси билән ташқириға чиқип турған мунарғичә ишләп кәлди.  
27 Уларниң кәйнидә тәқоалиқлар чүшүп, ташқириға чиқип турған чоң 
мунарниң уттуридин тартип Офәлниң сепилигичә йәнә бир парчини ясиди.  
28 Ат дәрвазисиниң жукириқи һәссиси болса уни каһинлар оңлап, һәр бир 
киши өз өйиниң уттурида ишлиди.  
29 Уларниң кәйнидә Иммәрниң оғли болған Садоқниң өзи чүшүп, өз өйиниң 
уттуридики парчини оңлиди. Униң кәйнидә Шәканяниң оғли болуп шәриқ 
дәрвазисини бақидиған Шәмаяниң өзи ишлиди.  
30 Униң кәйнидә Шеләмяниң оғли Хананя билән Залафниң алтиничи оғли 
болған Ханун чүшүп, йәнә бир парчини оңлиди. Уларниң кәйнидә Бәрәкяниң 
оғли Мәшуллам чүшүп, өз һойлисиниң уттуридики парчини оңлиди.  
31 Униң кәйнидә зәргәрләрдин болған Малкияниң өзи чүшүп, бәйтниң 
қуллириниң өйи билән содигәрләрниң өйигичә ясап, көрәк дәрвазисиниң 
уттури билән булуңдики мунарғичә оңлиди.  
32 Булуңдики мунар билән қой дәрвазисиниң арилиқини зәргәрләр билән 
содигәрләрниң өзи оңлиди.  

Тосқунлуқларға қаримай йәһудийлар сепилләрни ясап туриду

33 Санбалатниң өзи бизниң сепилни ясап турғинимизни аңлиғинида 
аччиқи келип, тола ғәзәплинип йәһудийларни мәсқирә қилип,  
34 өз бурадәрлириниң өзи билән Самарийәниң әскәрлириниң алдида сөзләп: 
«Бу зәип йәһудийлар немә қиливатиду? Улар өзини мустәһкәм қилип 
қурбанлиқ өткүзгили халамду? Бу ишниң өзини бир күндә пүткүзәләмдикән? 
Улар көйүп кәткән ташларни чалмилиқниң тегидин чиқирип, уларға җан 
киргүзәмдикән?» деди.  35 Аммоний болған Тобия униң йенида туруп: «Улар 
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қанчә ясисиму, бир түлкә үстигә чиқса, теминиң ташлири йиқилип чүшәтти» 
деди.  
36 – Әй Худайимиз, бизниң қандақ һақарәт қилинғинимизға қарап, уларниң 
қилған дәшнимини өз бешиға яндуруп, уларни өзи әсир болуп кетидиған 
жутта талинишқа тапшурғин.  37 Улар ишләп турғучиларға хапилиқ 
салғини үчүн уларниң бәдкарлиқини һәргиз япмай, гунайиниму алдиңдин 
өчүрмигин. –  
38 Һәр қандақ болса, биз сепилни ясап туруп, хәлиқ ишқа көңүл қойғач 
сепилниң йерим егизлики пүтти.  

4 1 Лекин Санбалат, Тобия вә әрәбләрниң өзи билән аммоний вә 
ашдодийлар: «Йерусалимниң сепили ясилип туруп, йоруқлири йепилди» 

дәп аңлиса, тола аччиқлап,  2 сүйқәст қилишип: «Биз Йерусалимға һуҗум 
қилип, шәһәрниң ичигә паракәндичилик салайли» дәп иттипақлашти.  3 У 
вақит биз Худайимизға дуа қилип, өзимизни уларниң һуҗумидин сақлимақ 
үчүн кечә-күндүз уларға қарши қаравулчи қойдуқ.  
4 Лекин йәһудийларниң өзи: «Мәдикарларниң күчи кетип қалди. 
Чалма-кесәк болса зиядә болғач биз сепилни ясап болалмаймиз» деди.  
5 Дүшмәнлиримиз болса бизниң тоғримизда: «Улар һечнемини аңлап 
көрмәстә биз уларниң оттурисиға чүшүп, уларни өлтүрүп, ишини 
тохтитивәтмәйлиму?» дәп ейтишқан еди.  
6 Уларниң арисида олтарақлиқ йәһудийларниң өзи он мәртивичә бизниң 
қешимизға келип: «Улар һәр тәрәптин бизгә қарши йиғилип келиду» дәп 
ейтса,  
7 мән хәлиқни йиғип, сепилниң кәйнидики пәс билән очуқ йәрләрдә 
тизип, уларға қилич, нәйзә вә яларни туттуруп өз ханиданлириға мувапиқ 
сәп бағлитип тизип қойдум.  8 Андин мән көрәктин өткүзүп әмирләр 
билән чоңлар вә қалған хәлиққә қопуп сөзләп: «Силәр болсаңлар улардин 
қорқмай, бәлки һәйвәтлик болған улуқ Худавәндиниң өзини яд қилип 
туруп, өз бурадәрлириңлар билән оғул-қизлириңлар, хотунлириңлар 
билән өйлириңлар үчүн соқушуңлар» дедим.  
9 Дүшмәнлиримизниң өзи бизниң бу ишни билип қелип, Худа уларниң 
мәслиһәтини инавәтсиз қилғинини аңлиғинида һәммимиз сепилгә 
йенип келип, һәр бир киши өз ишиға қайталиди.  10 У күндин тартип 
хизмәткарлиримниң йерими ишләп туруп, йәнә йерими нәйзә билән сипар 
елип, я тутуп, савутларни кийип туруп, әмирләр болса Йәһуданиң пүтүн 
ханиданиниң кәйнидә туридиған болди.  11 Там салидиған тамчилар болсун, 
йүк көтиридиған йүкчиләр билән йүкләп қойидиғанлар болсун, һәммиси 
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бир қоли билән иш қилип, йәнә бир қоли билән ярағ тутуп,  12 тамчиларниң 
ичидин һәр бир киши қиличини белигә есип туруп, тамчилиқ қилатти. 
Амма канайчи болса мениң йенимда туратти.  
13 Мән өзәм әмирләр билән чоңлар вә хәлиқниң қалғанлириға сөзләп: «Иш 
болса тола болуп, даириси кәңридур. Мана бизләр сепилдә бөләк-бөләк 
турушуп, бир-биримиздин нери туримиз.  14 Буниң үчүн қәйәрдин канайниң 
авазини аңлисаңлар, анда бизниң қешимизға йиғилип келиңлар. Тәңримиз 
өзи бизниң тәрипимиздин җәң қилиду» дәп ейттим.  
15 Бу тәриқидә биз ишләп туруп, хәлиқниң йерими күн туққандин тартип юлтуз 
көрүнгичилик нәйзә билән қураллинип турди.  16 Мәзкур вақитта мән хәлиққә 
сөзләп: «Һәр киши өз хизмәткарини биллә елип, Йерусалимниң ичидә қонсун. 
Шундақ қилип улар кечиси бизни сақлап, күндүзи иш қилсун» дәп ейтип қойған 
едим.  17 Буниң үчүн, хаһи мән, хаһи бурадәрлирим, хаһи хизмәткарлирим 
болсун, хаһи қешимдики муһапизәтчиләр болсун һечқайсимиз кийим салмай, 
бәлки һәр ким суға барсиму, ярағлирини көтирип баратти.  

Нәһәмия намратларни қоллайду

5 1 Амма авам хәлиқ билән хотунлири болса өз бурадәрлири болған 
йәһудийларниң үстигә қаттиқ товлишип,  2 бәзиси: «Биз билән оғул-

қизлиримиз болсақ, толидурмиз. Бизгә ашлиқ берилсун. Биз йәп тирик 
турайли» дәп ейтип,  3 бәзиси: «Биз болсақ өз етизлиқ, үзүмзарлиқ вә 
өйлиримизни қосиқимизни тойдурғили ашлиқ алмақ үчүн гөрүгә қойдуқ» 
дәп, 4 бәзиси: «Биз болсақ падишаһниң баҗ-алвани үчүн зираәт билән 
үзүмзарлиқлиримизниң үстигә қәриз алдуқ.  5 Лекин бизниң бәдәнлиримиз 
болса бурадәрлиримизниң бәдәнлиридәк болуп, бизниң балилиримизниң 
өзи уларниң балилириға охшаш болған болсиму, биз оғул билән 
қизлиримизни қуллуққа беридиған болдуқ. Дәрвәқә һели қизлиримизниң 
бәзиси қуллуққа кетип қалди. Амма зимин билән үзүмзарлиқлиримиз 
башқа кишиләрниң қолида болғач шуни тосиялмай қалдуқ» деди.  
6 Мән уларниң пәряди билән бу сөзләрни аңлисам, тола аччиқим келип,  7 өз 
көңлүмдә ойлиғандин кейин чоңларниң өзи билән мәнсәпдарларни әйипкә 
буйруп, уларға: «Силәрниң һәр бириңлар бурадириңлардин җазанә елип 
турисиләр әмәсму?» дәп, андин кейин мән уларға қарши чоң бир мәҗлис 
ечип,  8 уларға таипиләрниң өзигә сетилған йәһудий бурадәрлиримиз болса 
биз күчимизниң йетишичә пул төләп, уларни азат қилмидуқму? Әмди өз 
бурадәрлириңларни сатамсиләр? Яки уларға өз-өзини бизгә сетип бәргили 
лазим кәлгәйму?» дәп ейттим. Улар шүк туруп җавап берәлмисә,  9 мән уларға 
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сөзләп: «Силәрниң қилғиниңлар наһәқтур. Силәр болсаңлар дүшмәнлиримиз 
болған таипиләргә бизни дәшнәм қилғили пурсәт бәрмәй, Худайимизниң 
қорқунучисида йүрсәңлар болмамти?  10 Мән өзәм билән бурадәрлирим вә 
хизмәткарлирим болса биз пул билән ашлиқму уларға бәрдуқ. Келиңлар, 
биз мундақ пайда елишни ташлайли.  11 Силәр болсаңлар бу күн уларниң 
етиз билән үзүмзарлиқлирини, зәйтунлуқлириниң өзи билән өйлирини 
уларға яндуруп берип, пул билән ашлиқ, шараб билән яғниң пайдисидин 
өтүңлар» дедим.  12 Улар җавап берип: «Биз буни яндуруп берип, улардин 
һечнемини тәләп қилмай, ейтқиниңдәк қилайли» десә, мән каһинларни 
қичқирип, мәзкур кишиләрни мундақ қилимиз дәп қәсәм қилдуруп,  13 өз 
етикимни қеқип: «Һәр ким бу қилған вәдини сақлимиса, Худа униң өзини 
өйи билән мүлкидин қеқивәтсун. Дәрвәқә бу кишиниң өзи мундақ қеқип 
етилип ташлансун» дедим. У вақит җамаәтниң һәммиси: «Амин» дейишип, 
Худавәндигә һәмдусана ейтти. Андин кейин хәлиқниң өзи вәдә қилғинидәк 
әмәл қилди.  

Нәһәмияниң диянәтлики

14 Буниңдин башқа зикир қилинсунки, мән он икки йил ичидә, йәни мән 
Йәһуда жутида уларниң үстигә валий тиклинип, Артахшаста падишаһниң 
сәлтәнитиниң йигирминчи йилидин тартип униң оттуз иккинчи йилиғичә, 
хаһи мән, хаһи бурадәрлирим болса валийлиқниң ненидин йемидуқ.  
15 Мәндин илгири өткән валийлар болса баһаси қириқ шеқәл күмүчтин 
зиядә болған иш билән шарабни хәлиқтин елип, гәдинигә еғир йүк салған 
еди. Уларниң хизмәткарлириму хәлиққә буйруқчилиқ қилған еди. Лекин 
мән болсам Худадин қорқуп мундақ қилмидим.  16 Бу тәриқидә мән сепилни 
ясап туруп, хизмәткарлиримниң һәммисиму анда болуп ишқа мәшғул еди. 
Лекин бизниң һеч биримиз йәр сетивалмидуқ.  17 Бизниң чөримиздики 
ят хәлиқләрниң арисида олтирип қешимизға келип турғанлардин башқа 
йәһудийларниң өзи билән уларниң чоңлиридин бир йүз әллик киши мениң 
дастихинимдин йәп туратти.  18 Һәр күни мениң хираҗитимдә растланған 
қушлардин башқа бир кала билән алтә данә хилланған қой тәйяр қилинип, 
һәр онинчи күни һәр хил шарабтин тола бериләтти. Лекин шундақ болсиму, 
валийлиқниң ненини тәләп қилмидим, чүнки хәлиқниң үстидики йүк еғир 
еди.  19 Әй Худайим, мениң бу хәлиқ үчүн қилғинимниң һәммисини яд 
қилип, мениң яхшилиқимға саниғин.  
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Сепилниң ясилип болуши

6 1 Биз техи дәрвазиларниң қанатлирини тиклимигән вақтида Санбалат, 
Тобия вә Гешәм әрәб билән қалған дүшмәнлиримизниң өзи бизниң 

тоғримизда: «Улар сепилни ясап болуп, униңда йоруқ қалмиди» дәп 
аңлиғинида,  2 Санбалат өзи Гешәмни мениң қешимға әвәтип: «Кәлгин, биз 
Оно вадисидики палан кәнттә җәм болушайли» дәп ейтқузди, чүнки улар 
маңа яманлиқ қилғили қәстлигән еди.  3 Лекин мән уларға хәвәр әвәтип: 
«Мән болсам чоң бир ишқа қол қойғач баралмаймән. Немә үчүн иш тохтап 
қалсун, чүнки уни қоюп қешиңларға берип кәлсәм, шундақ болуп қалиду» дәп 
ейтқуздум.  4 Улар төрт мәртивә мениң қешимға охшаш хәвәрни әвәтсиму, 
мән һәр мәртивә уларға илгәркидәк җавап бәрдим.  5 Униң үчүн Санбалат 
бәшинчи мәртивә охшаш тәриқидә өз хизмәткарини әвәтсә, бу өзи очуқ хәтни 
қолида көтирип кәлди.  6 Униң ичидә йезилип: «Мана таипиләрниң арисида 
мәшһур болуп Гешәмниң гепигә қариғанда сән өзәң билән йәһудийлар болса 
инқилаб чиқиридиған хиялни қилғач, сән өзәң сепилни ясап, уларға падишаһ 
болғили халайсән имиш.  7 Буниңдин башқа Йерусалимда җақирап: ‹ Мана 
Йәһудада бир падишаһ қопти› дәп җакалимақ үчүн бир нәччә пәйғәмбәрни 
тикләп қойған имишсән. Әмди бу хәвәр падишаһқа берилиду. Униң үчүн 
келип, биз билән мәслиһәт қилишқин» дәп пүтүклүк еди.  8 У вақит мән 
униң қешиға хәвәрчи әвәтип: «Бу қилған гепиңниң йилтизи болмай, буни 
өз қосиқиңдин чиқардиң» дәп җавап бәрдим.  9 Чүнки улар болса бизни 
қорқутуп, қолимизни суслаштуруветип, иштин қалдурғили қәстлигән еди. 
Лекин мән болсам: «Әй Худа, әмди қолумни қувәтләндүргин» дәп ейтип,  
10 андин Шәмая бән-Дәлая бән-Мәһетабәлниң қешиға кирсәм, у өзи өйини 
қулуплап олтарған еди. У маңа сөзләп: «Биз болсақ Худаниң өйи болған 
бәйтниң ичигә кирип, бәйтниң дәрвазилирини етип қоюп туруп көрүшәйли, 
чүнки улар сени өлтүргили келиду. Дәрвәқә кечидә сени өлтүргили келиду» 
деди.  11 Мән униңға җавап берип: «Мәндәк бир адәм қечип кетәмду? Мәндәк 
бир киши җан қутқузмақ үчүн бәйткә кириваламду? Йоқсу, мән кирмәймән» 
дедим.  12 Чүнки мән ойлисам, у өзи Худа тәрипидин әвәтилгән болмай, 
бәлки Тобия билән Санбалатниң өзи уни иҗаригә алғач, мени қорқутмақ 
үчүн маңа қарши мундақ пәйғәмбәрлик қилған екән.  13 Дәрвәқә уларниң 
өзи мениң қорқуп кетип, бир иш қилип селип гунаға чүшүп қалсам, мән 
тоғрилиқ яман гәп чиқирип, мени бәднам қилмақ үчүн униң өзигә пул бәргән 
екән.  14 Әй Худайим, Тобия билән Санбалатни ядиңда сақлап. әмәллирини 
өзигә яндуруп, Ноадя дегән пәйғәмбәр хотунниму мени қорқутқан 
башқа пәйғәмбәрләргә қошуп, ядиңдин чиқармай қойғин.  15 Сепил болса 
әллик икки күн ичидә тәйяр болуп, Елул айиниң йигирмә бәшинчи күни 
пүтти.  16 Дүшмәнлиримизниң һәммиси буни аңлап, чөримиздики һәммә 
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таипиләрниң өзи буни көргинидә улар өзи өз нәзиридә тола пәсләп кәтти, 
чүнки улар болса бу ишниң өзи Худайимизниң тәрипидин болғинини уқуп 
қалған еди.  
17 У күнләрдә Йәһуданиң чоңлири Тобияға тола хәт әвәтип, Тобияниң 
тәрипидинму уларға хәтләр әвәтилип туратти.  18 Чүнки у өзи Арахниң оғли 
Шәканяниң күйоғли болуп, Йәһоханан болса Бәрәкяниң оғли Мәшулламниң 
қизини хотунлуққа алғини үчүн Йәһуданиң ичидики тола кишиләр қәсәм 
қилип, униң өзи билән әһдә бағлашқан еди.  19 Бу сәвәбтин улар мениң 
алдимда униң яхши гепини қилип, мениң сөзүмни униңға чүшүп берәтти. 
Тобияниң өзиму мени қорқутмақ үчүн хәтләр әвәтип туратти.  

Шәһәрниң муһапизәт қилиниши

7 1 Сепилниң өзи ясилип болуп, дәрвазилири тиклинип қоюлуп, 
дәрвазивәнләрниң өзи билән шеир оқуғучилар вә лавийлар тохтитилип 

тикләнгәндин кейин,  2 мән өз биртуққиним Ханани билән ординиң сәрдари 
болған Хананяниң өзини Йерусалимниң үстигә қоюп қойдум, чүнки бу 
киши өзи ишәшлик киши болуп, Худаниң қорқунучисида толилардин 
ашатти.  3 Мән уларға сөз қилип: «Йерусалимниң дәрвазилири болса күн 
егизләнгичилик ечилмай туруп, дәрвазивән техи туруп турған вақитта 
қанатлириниң өзи йепилип, килтаңлири етилсун. Силәр болсаңлар 
Йерусалимниң олтарғучилиридин муһапизәтчиләр қоюп, һәр бирини өз 
җайида турғузуп, һәр қайсисини өз өйиниң алдида тохтитип қоюңлар» 
дедим.  4 Шәһәр болса чоң һәм кәңри болғини билән ичидики хәлиқ кам 
болуп, өйлири техи ясалмиған еди.  

Зәрубабәл билән әсирликтин йенип келгәнләр

5 У вақит Худайим мениң көңлүмгә: «Сән чоңларниң өзи билән 
мәнсәпдарлар вә хәлиқни йиғип, уларниң нәсәбнамисини язғин» дегән 
хиялни салса, өзи авал чиқип кәлгәнләрниң нәсәбнамисини тепип, униңда 
пүтүклүк көрдүмки,  6 Йәһуда жутидин Нәбукәднәсәр падишаһниң һөкүми 
билән әсир қилинип, әсирликкә кәлтүрүлүп, андин Йерусалим билән 
Йәһудаға йенип, һәр бири өз шәһиригә келип,  7 Зәрубабәл билән Йәшуа, 
Нәһәмия билән Азаря, Раамя билән Нахамани, Мордикай билән Билшан, 
Мисперәт билән Бигвай, Нәхум билән Баана дегәнләргә қошулуп йенип 
келип,
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 Исраил хәлқидин болған адәмләрниң сани мундақ еди, йәни  
8 Паросниң әвлатлири болса икки миң бир йүз йәтмиш икки киши болуп,  
9 Шефатяниң әвлатлири болса үч йүз йәтмиш икки киши еди.  
10 Арахниң әвлатлири болса алтә йүз әллик икки киши болуп,  
11 Йәшуа билән Йоабниң нәслидин болған Пахәт Моабниң әвлатлири болса 
икки миң сәккиз йүз он сәккиз киши еди.  
12 Еламниң әвлатлири болса бир миң икки йүз әллик төрт киши болуп,  
13 Заттуниң әвлатлири болса сәккиз йүз қириқ бәш киши еди.  
14 Заккайниң әвлатлири болса йәттә йүз атмиш киши болуп,  
15 Биннуиниң әвлатлири болса алтә йүз қириқ сәккиз киши еди.  
16 Бебайниң әвлатлири болса алтә йүз йигирмә сәккиз киши болуп,  
17 Азгадниң әвлатлири болса икки миң үч йүз йигирмә икки киши еди.  
18 Адониқамниң әвлатлири болса алтә йүз атмиш йәттә киши болуп,  
19 Бигвайниң әвлатлири болса икки миң атмиш йәттә киши еди.  
20 Адинниң әвлатлири болса алтә йүз әллик бәш киши болуп,  
21 Хизқияниң нәслидин болған Атерниң әвлатлири болса тохсан 
сәккиз киши еди.  
22 Хашумниң әвлатлири болса үч йүз йигирмә сәккиз киши болуп,  
23 Безайниң әвлатлири болса үч йүз йигирмә төрт киши еди.  
24 Харифниң әвлатлири болса бир йүз он икки киши болуп,  
25 Гибийонниң әвлатлири болса тохсан бәш киши еди.  
26 Бәйтләһәм билән Нәтофаниң адәмлири болса бир йүз сәксән сәккиз болуп,  
27 Анатотниң адәмлири болса бир йүз йигирмә сәккиз киши еди.  
28 Бәйт-Азмавәтниң адәмлири болса қириқ икки киши болуп,  
29 Қирят-Йеарим, Кефира вә Бәәротниң адәмлири болса йәттә йүз қириқ үч 
киши еди.  
30 Рама билән Гебаниң адәмлири болса алтә йүз йигирмә бир киши болуп,  
31 Микмасниң адәмлири болса бир йүз йигирмә икки еди.  
32 Бәйтәл билән Һайниң адәмлири болса бир йүз йигирмә үч киши болуп,  
33 йәнә бир Небониң адәмлири болса әллик икки киши еди.  
34 Йәнә бир Еламниң әвлатлири болса бир миң икки йүз әллик төрт киши 
болуп,  
35 Харимниң әвлатлири болса үч йүз йигирмә киши еди.  
36 Йерихониң әвлатлири болса үч йүз қириқ бәш киши болуп,  
37 Лод, Хадид вә Онониң әвлатлири болса йәттә йүз йигирмә бир киши еди.  
38 Сәнааниң әвлатлири болса үч миң тоққуз йүз оттуз киши еди.  

39 Каһинларниң сани болса шу, йәни
 Йәшуаниң ханиданидин болған Йәдаяниң әвлатлириниң өзи тоққуз йүз 
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йәтмиш үч киши болуп,  
40 Иммәрниң әвлатлириниң өзи бир миң әллик икки киши еди.  
41 Пашхурниң әвлатлириниң өзи бир миң икки йүз қириқ йәттә киши болуп,  
42 Харимниң әвлатлириниң өзи бир миң он йәттә киши еди.  

43 Лавийларниң сани болса шу, йәни
 Һодавяниң нәслидин болған Қадмийәлниң ханиданидин чиққан Йәшуаниң 
әвлатлириниң өзи йәтмиш төрт киши болуп,  
44 өзи шеир оқуғучилар болуп,
 Асафниң әвлатлири болғанларниң өзи бир йүз қириқ сәккиз киши еди.  

45 Өзи дәрваза баққучилар болуп,
 Шаллум билән Атер, Талмон билән Аққуб, Хатита билән Шобайниң әвлатлири 
болғанларниң өзи бир йүз оттуз сәккиз киши еди.  

46 Бәйтниң қуллири болса
 Зиханиңки билән Хасуфа вә Таббаотниң әвлатлири,  
47 Қеросниңки билән Сия вә Падонниң әвлатлири,  
48 Ләбананиңки билән Хагаба вә Салмайниң әвлатлири,  
49 Хананниңки билән Гиддәл вә Гахарниң әвлатлири,  
50 Реаяниңки билән Резин вә Ниқоданиң әвлатлири,  
51 Газзамниңки билән Узза вә Пасеаһниң әвлатлири,  
52 Бәсайниңки билән Меуним вә Нәфушисимниң әвлатлири,  
53 Бақбуқниңки билән Хақуфа вә Хархурниң әвлатлири,  
54 Базлитниңки билән Мәхида вә Харшаниң әвлатлири,  
55 Барқосниңки билән Сисера вә Темаһниң әвлатлири,  
56 Нәзияһниңки билән Хатифаниң әвлатлири болғанлар еди.  

57 Сулайманниң хизмәткарлириниң нәсли болса шу, йәни
 Сотайниңки билән Софәрәт вә Пәруданиң әвлатлири,  
58 Яаланиңки билән Дарқон вә Гиддәлниң әвлатлири,  
59 Шефатя билән Хаттилниң әвлатлири, Покәрәт-Зәбайим билән Амонниң 
әвлатлири болуп,  

60 бәйтниң һәммә қуллири билән Сулайманниң хизмәткарлириниң 
әвлатлириниң сани болса үч йүз тохсан икки киши еди.  

61 Тәл-Мелах билән Тәл-Харшадин, Кәруб билән Аддон вә Иммәртин чиқип 
келип: «Биз Исраилдинму әмәсму?» дәп билмәй, өз ханидан билән нәслини 



 15 НӘҺӘМИЯ

дәп берәлмигән кишиләр болса шу, йәни:  62 сани алтә йүз қириқ икки болуп, 
Дәлаяниң әвлатлири билән Тобияниңки билән Нәқоданиң әвлатлири болған 
кишиләр еди.  
63 Каһинларниң ичидә саналғанлар болса шу, йәни Хабаяниңки билән 
Һақозниң әвлатлири вә гилиядий болған Барзиллайниң қизлиридин хотун 
елип, уларниң исми билән аталған Барзиллайниң әвлатлири еди.  
64 Буларниң өзи нәсәбнамилирини издәп тапмиғач налайиқ санилип, 
каһинлиқтин чиқирилди.  65 Валий болса уларға сөзләп: «Силәр болсаңлар 
бир каһин урим билән тумимни көтирип қопмиғичилик һәммидин 
муқәддәс нәрсиләрдин йемәйсиләр» деди.  

66 Һәммә җамаәтниң сани болса қириқ икки миң үч йүз атмиш киши еди.  
67 Буниңдин башқа уларниң йәттә миң үч йүз оттуз йәттә қул билән 
дедәклириму болуп, икки йүз қириқ бәш шеир оқуғучи әр билән хотун 
кишилири һәм бар еди.  

68 Уларниң атлири болса йәттә йүз оттуз алтә болуп, қечирлири икки йүз 
қириқ бәш данә еди. Төгилириниң өзи төрт йүз оттуз бәш данә болуп, алтә 
миң йәттә йүз йигирмә данә ешикиму бар еди.  
69 Ханиданларниң бәзи чоңлири иш үчүн һәдийә берип, валий болса хәзинигә 
салмақ үчүн бир миң алтун драхма билән әллик қачини берип, бәш йүз оттуз 
данә каһинлиқ көйнәкниму бәрди.  
70 Ханиданларниң бәзи чоңлири ишниң хәзинисигә салмақ үчүн йигирмә 
миң алтун драхма билән икки йүз мина күмүчни бәрди.  
71 Қалған хәлиқниң һәдийәлири болса йигирмә миң алтун драхма билән 
икки миң мина күмүч вә атмиш йәттә каһинлиқ көйнәк еди.  
72 Каһинлар билән лавийлар, дәрвазивән билән шеир оқуғучилар, хәлиқниң 
бәзиси билән бәйтниң қуллири, шундақла Исраилниң һәммиси өз 
шәһәрлиридә олтирип қалди. Йәттиничи ай башланғанда бәни-Исраил өз 
шәһәрлиридә олтарған еди.  

Худаниң қанун китапидин оқуп берилиду

8 1 Хәлиқниң һәммиси болса бир җисимдәк болуп, су дәрвазисиниң 
алдидики мәйданда йиғилип, Әзра катип әрз қилип: «Мусаниң васитиси 

билән Худавәндә бәни-Исраилға бәргән қанун китапини кәлтүргин» дәп ейтти.  
2 Буниң үчүн йәттиничи айниң авалқи күнидә Әзра каһин бар җамаәтниң, 
йәни әр вә хотунлар вә өзи ишиткинини пәмләйдиғанларниң алдиға қанун 
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китапини елип келип,  3 су дәрвазисиниң алдидики мәйданда туруп, уни 
әтигәндин чүшгичә әр-хотунлар вә пәмләйдиғанларниң алдида оқуп бәрди. 
Һәммә хәлиқниң қулақлири болса қанун китапиниң тәрипигә тиңлап турди.  
4 Әзра катип өзи шу иш үчүн ясалған яғач мунбәрниң үстигә чиқип турса, униң 
оң йенида Матитя, Шема, Аная, Урия, Хилқия билән Маасея қопуп туруп, униң 
чәп йенида Пәдая, Мишаәл, Малкия, Хашум, Хашбаддана, Зәкаря вә Мәшуллам 
қопуп турди.  5 Бу тәриқидә Әзра һәммә хәлиқниң үстидә туруп, пүтүн 
хәлиқниң алдида китапни ачса, хәлиқниң һәммиси орнидин қопти.  
6 Әзраниң өзи: «Улуқ Тәңри Худавәндигә һәмдусана болсун» десә, хәлиқниң 
һәммиси қол көтирип «Амин, амин» дәп җавап берип, еңишип, йүзлирини 
йәргә қоюп Худавәндигә сәҗдә қилди.  7 Хәлиқниң һәр бири өзи җайида туруп 
турғинида Йәшуа, Бани, Шерәбя, Ямин, Аққуб, Шаббитай, Һодия, Маасея, 
Қелита, Азаря, Йозабад, Ханан вә Пәлая дегәнләрниң өзи хәлиққә қанунни 
пәмләткили туруп,  8 Худаниң қанун китапидин рошән тәриқидә оқуп берип, 
мәнисини баян қилип, уларға оқуп бәргинини уқтуруп қойди.  9 Валий болған 
Нәһәмия билән Әзра каһин вә хәлиққә тәлим берип турған лавийлар болса 
хәлиқниң һәммиси қанунниң сөзини аңлап йиғлашқини үчүн һәммә хәлиққә 
сөзләп: «Бу күн өзи Тәңриңлар Худавәндиниң муқәддәс күни болғач ғәмкин 
болуп йиғлимаңлар» деди.  10 Андин уларға йәнә сөзләп: «Силәр берип, убдан 
таам йәп, шерин шараб ичип, өзигә бир немә тәйяр қилалмиған кишигә 
һәдийә әвәтиңлар, чүнки бу күн өзи Худавәндимизниң муқәддәс күнидур. 
Гәмкин болмаңлар, чүнки Худавәндидә шатлиқ қилиш силәрниң күчүңлар 
болиду» деди.  11 Лавийлар болса һәммә хәлиқни хатирҗәм қилдуруп: «Бу 
күн муқәддәс күн болғач җим туруп, ғәмкин болмаңлар» деди.  12 У вақит 
хәлиқниң һәммиси берип, йәп-ичип, һәдийәләр әвәтип, хушлуқ қилишти, 
чүнки улар болса уларниң өзигә ейтилған сөзни көңлигә алған еди.  13 Әтиси 
һәммә хәлиқниң ханиданлириниң чоңлири билән каһинлар вә лавийларниң 
өзи, қанунниң сөзини убданрақ уқайли дәп, Әзра катипниң қешиға йиғилди.  

Сайивән һейти өткүзүлиду

14 Улар Худавәндиниң Мусаниң васитиси билән буйруған қануниниң өзидә: 
«Бәни-Исраил болса йәттиничи айниң һейтида сайивәнниң ичидә олтирип,  
15 өзиниң һәммә шәһири билән Йерусалимда елан қилип җақирап: ‹ Таққа чиқип 
зәйтун шахлири, явайи зәйтун шахлири, һадас дәриғиниң шахлири, хорма 
шахлири вә зич йопурмақлиқ дәрәқниң шахлирини елип келип, пүтүлгәнгә 
мувапиқ сайивән ясалсун› дәп ейтсун» дегән сөзни пүтүклүк тапти.  16 У вақит 
хәлиқ чиқип, мундақ нәрсиләрни елип келип, һәр бири өзи үчүн өгүзиниң 
үстидә, һойлисиниң ичидә, Худаниң бәйтиниң һойлисида, су дәрвазисиниң 
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мәйдани билән Әфраим дәрвазисиниң мәйданида сайивән тикти.  
17 Әсирликтин йенип кәлгән җамаәтниң һәммиси сайивәнләр тикип, бу 
сайивәнләрниң ичидә олтиришти. Нунниң оғли Йәшуаниң күнлиридин 
тартип у күнгичә мундақ ишни қилмиғач наһайити чоң хушлуқ болған 
еди.  18 Авалқи күндин тартип ахирқи күнгичә күнлүки Худаниң қанун 
китапи оқулатти. Улар болса йәттә күнгичә һейт қилип, қанунға мувапиқ 
сәккизинчи күнидә бир муқәддәс йиғилишни қилди.  

Хәлиқниң роза тутуп гунайини тонуши

9 1 Лекин мәзкур айниң йигирмә төртиничи күни бәни-Исраил йиғилип, роза 
тутуп, палас кийип бешиға топа чечип,  2 Исраилниң нәсли болса, һәммә 

биганиләрдин айрилип, өз гуналири билән ата-бовилириниң хаталирини 
иқрар қилғили қопуп туруп,  3 күнниң төрттин биридә Тәңриси Худавәндиниң 
қанун китапи оқулғинида һәр бири өз җайида өрә туруп, күнниң йәнә төрттин 
биридә өз гуналирини иқрар қилип, Тәңриси Худавәндигә сәҗдә қилип турди.  
4 Йәшуа билән Бани, Қадмийәл билән Шебаня, Бунни билән Шерәбя, Бани билән 
Кәнани болса лавийларниң пәләмпәйниң үстидә туруп, Тәңриси Худавәндигә 
үнлүк аваз билән дуа қилди.  5 У вақит Йәшуа билән Қадмийәл, Бани билән 
Хашабния, Шерәбя билән Һодия, Шебаня билән Пәтахя дегән лавийларниң өзи 
ейттики: «Қопуп, Тәңриңлар Худавәндигә әбәдиләбәдкичә һәмдусана ейтип 
ейтиңларки: ‹ Һәммә һәмд билән мәдһийидин егиз болған шәрәплик исмиңға 
һәмдусана болғай.  

6 Йеганә сән Худавәндидурсән, сән асманларниң өзини дәрвәқә асманларниң 
асманини юлтузлириниң һәммиси билән қошуп апиридә қилип, йәрниң өзи 
билән униң йүзидики пүтүн барлиқини яритип, деңизлар билән ичидики 
пүтүн барлиқини пәйда қилип, һәммисини муһапизәт қилғучи сәндурсән. 
Асманниң қошуни болса саңа сәҗдә қилиду.  
7 Сән Абрамни илғап, уни калданийларниң зиминидики Урдин чиқирип 
уни Ибраһим дәп атиған Рәб Худа болуп,  8 униң көңлини алдиңда иманда 
мәзмут тапқач униң билән әһдә бағлап: «Сениң нәслиңгә қанааний билән 
хиттийларниң жутини, аморий билән пәриззийләрниңкини, йәбусий билән 
гиргашийларниңкини берип, уларға ата қилимән» дәп вәдә қилип, өзәң адил 
болғач сөзүңни беҗа кәлтүрдүң.  
9 Сән ата-бовилиримизниң Мисирда тартқан тәңликни көрүп, қизил 
деңизниң бойида қилған пәрядини аңлидиң.  
10 Сән болсаң Фирәвн билән хизмәткарлириниң һәммиси вә жутидики һәммә 
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хәлқиниң үстигә аламәт билән мөҗизә көрсәттиң, чүнки сән өзәң буларниң 
уларниң үстигә йоғанлиқ қилғинини билип, мундақ қилип, бу күндикидәк 
өзәңгә бир нам пәйда қилдиң.  
11 Дәрвәқә сән болсаң уларниң алдида деңизни икки һәссигә бөлдиң. 
Шундақки, улар деңизниң оттурисида қуруқ йәрдә маңғандәк өтүп кәтти. 
Лекин уларни қоғлиғучиларниң өзини җушқун суларға таш ташлиғандәк 
чоңқурға ташливәттиң.  
12 Сән өзәң күндүзи булут түврүкидә, кечиси от түврүкидә болуп, уларниң 
маңған йолида уларни йетәклидиң.  
13 Сән Синай теғиға чүшүп, асман тәрипидин уларға сөз қилип, тоғра әһкам 
билән раст қанун берип, яхши бәлгүлимиләр билән әмирләрни ата қилип,  
14 муқәддәс шабатиң тоғрисида уларға билдүрүп, бәндәң Мусаниң васитиси 
билән уларға әмир билән бәлгүлимиләр вә қанунни бәрдиң.  
15 Улар ач қалса, сән асмандин уларға нан берип, улар уссап қалса, қорам 
таштин уларға су чиқирип берип: «Өзәм қол көтирип силәргә бәргили вәдә 
қилған жутқа берип, уни егиливелиңлар» дәп уларға буйрудуң.  

16 Лекин ата-бовилиримизниң өзи йоғанлиқ қилип, гәдәнлирини қатуруп, 
буйруқлириңға қулақ салмай туруп,  
17 аңлиғили унимай, уларға көрсәткән мөҗизилириңни ядму қилмай 
гәдәнлирини қатурувелип, қуллуққа йәнә янмақ үчүн бойни қаттиқ қилип, 
өзигә бир сәрдарни тиклисиму, сән өзәң әпу қилгили тәйяр туруп, рәһимдил 
болуп, ғәзипи кәч, шәпқити кәңри бир Худа болғач уларни ташливәтмидиң.  
18 Буниңдин башқа улар өзи үчүн бир қуйма мозайни тәйяр қилип: «Сени 
Мисирдин чиқирип кәлгән Худайиң өзи шудур» дәп ейтишип чоң күпүр 
ишларни қилсиму,  19 сән өз чоң мәрһәмитиңгә қарап уларни чөлдә 
ташливәтмидиң. Булут түврүки болса күндүзи улардин айрилмай йетәкләп, 
от түврүкиниң өзи улардин айрилмай, маңидиған йолида уларға йоруқлуқ 
берип турди.  
20 Сән уларға тәлим бәрмәк үчүн өз яхши Роһуңни уларға берип, еғизлиридин 
маннани тохтитивәтмәй, уссап қалса, су берип,  
21 қириқ йил давамида баяванда уларға пәрвиш қилип турғиниң үчүн уларниң 
кәмчилики болмай, кийимлири конирип қалмай, путлириму ишшимиди.  
22 Буниңдин башқа сән уларға жутлар билән хәлиқләрни берип, башқа-башқа 
тәрәптә һәссә бәрдиң. Шундақки, улар болса Сихонниң жутини, йәни Хешбон 
падишаһиниң жути билән Башан падишаһи Огниң жутини егилиди.  
23 Сән болсаң уларниң әвлатини асманниң юлтузлиридәк авутуп, сән ата-
бовилириға «Анда берип егиливалисиләр» дәп ейтқан жутниң өзигә уларни 
елип кәлдиң.  



 19 НӘҺӘМИЯ

24 Бу тәриқидә уларниң әвлатлири келип, жутни алса, сән уларниң алдида 
жутниң олтарғучиси болған қанаанийларни мәғлуп қилип, падишаһлири 
билән қошуп жут хәлқиниң өзини халиғинидәк қилсун дәп, уларниң қолиға 
тапшуруп бәрдиң.  
25 Улар болса мәһкәм шәһәрлириниң өзи билән бир һосуллуқ жутни егиләп, 
һәр яхши нәрсидин толуқлуқ өйләр билән коланған қудуқлар, үзүмзарлиқ, 
зәйтунлуқ вә нурғун мевилик дәрәқләргә егә болувелип, йәп тоюп семиз 
болуп, кәңри немитиңдин сөйүнүп турди.  
26 Шундақ болсиму, улар асийлиқ қилип саңа зит қопуп, қанунуңни арқисиға 
ташлап, уларниң өзини сениң тәрипиңгә яндурмақ үчүн уларға несиһәт 
қилған пәйғәмбәрләрни өлтүрүп, чоң күпүр ишларни қилатти.  
27 Бу сәвәбтин сән уларниң өзигә зулум қилған дүшмәнлириниң қолиға 
тапшуруп бәрдиң. Улар өзи тәңлик вақтида саңа пәряд қилса, сән асман 
тәрипидин аңлап, чоң мәрһәмитиңгә мувапиқ уларни дүшмәнлириниң 
қолидин қутқузсун дәп, уларни қутқузидиған кишиләрни әвәттиң.  
28 Амма улар арам тапса, көз алдиңда йәнә яманлиқ қилғили башлиғач, 
уларниң үстигә сәлтәнәт қилсун дәп, уларни дүшмәнлириниң қолиға 
тапшуруп бәрдиң. Лекин улар йәнә саңа пәряд қилса, сән асман тәрипидин 
аңлап, өз мәрһәмитиңгә мувапиқ уларни тола мәртивә қутқузуп,  
29 уларға тәнбиһ берип, қанунуңниң тәрипигә яндурғили халайттиң. Амма 
улар йоғанлиқ қилип, буйруқлириңға қулақ салмай турди. Әһкамлириңға 
әмәл қилған киши уларниң васитиси билән яшайдиған болсиму, бу 
әһкамлириңға қарши гуна қилип, кәйнигә тартивелип, боюнлирини қатуруп, 
аңлиғили унимайтти.  
30 Сән болсаң тола йил уларға сәвир-тақәт қилип туруп, өз Роһуңни әвәтип, 
пәйғәмбәрләрниң васитиси билән уларға тәнбиһ берип турсаңму, аңлиғили 
унимиғач уларни ят хәлиқләрниң қолиға тапшуруп бәрдиң.  
31 Лекин мәрһәмитиң чоң болғач уларни тамамән йоқитивәтмәй, рәһимдил 
меһриванлиқ Худа болуп турғач уларни ташлимидиң.  

32 Әмди, әй һәйвәтлик, қудрәтлик болған улуқ Тәңри, әй әһдә билән мәрһәмәтни 
сақлиғучи Худайимиз, Ассур падишаһлириниң күнлиридин тартип бу күнгичә 
биз билән падишаһлиримизниң үстигә, әмир билән каһинлиримизниң үстигә, 
пәйғәмбәр билән ата-бовилиримизниң үстигә, шундақла пүтүн хәлқиңниң 
үстигә кәлгән тәңликниң һәммиси саңа сәл көрүнмисун.  
33 Буниң һәммиси бизниң үстимизгә кәлгән болсиму, буниң тоғрисида сән 
адилдурсән, чүнки сән растлиқ билән иш қилған болсаңму биз яманлиқ қилдуқ.  
34 Падишаһлирим билән әмирлиримиз, каһинлиримиз билән ата-
бовилиримиз болса, сениң қанунуңгә мувапиқ әмәл қилмай, сән уларниң 
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үстигә әвәткән буйруқ билән тәнбиһләргә қулақ салмай,  35 өз жутида сениң 
уларға бәргән чоң немитиңдә туруп, сән уларға бәргән кәңри һосуллуқ жутта 
олтирип, саңа ибадәт қилмай, өз яман ишлиридин янмиған еди.  
36 Мана биз болсақ бу күнләрдә қул болуп қалдуқ. Сән униң мевиси билән 
һосулидин йесун дәп, ата-бовилиримизға бәргән жутниң өзидә қул болуп 
қалдуқ.  
37 Бу жут болса сән бизниң гуналиримиз үчүн үстимизгә қоюп қойған 
падишаһларға өз кәңри һосулини берип туриду. Булар болса һәм 
бәдәнлиримизгә, һәм чарва мелимизға егә болувелип, халиғинини қилиду. 
Биз болсақ мундақ чоң бир тәңликкә чүшүп қалдуқ› дәп ейтиңлар» деди.  

Әһдигә мөһүр басқанлар вә әһдиниң мәзмуни

10 1 Бу һәммә ишлар үчүн биз чиң бир әһдә бағлап хәтливелип, 
әмирлиримиз билән лавийлар вә каһинлиримиз униңға мөһүр басти.  

2 Мәзкур хәткә мөһүр басқанлар болса  Хакаляниң оғли Нәһәмия валий билән 
Зидқия,  3 Сәрая, Азаря вә Йәрәмия,  4 Пашхур, Амаря вә Малкия,  5 Хаттуш, 
Шебаня вә Маллук,  6 Харим, Мәримот вә Обадя,  7 Даниял, Гиннитон вә Барух,  
8 Мәшуллам, Абия вә Миямин,  9 Маазя, Билгай вә Шәмая дегән каһинлар еди.  
10 Буниңдин башқа лавийлардин болған Йәшуа бән-Азаня билән Хенададниң 
әвлатидин болған Бинуйи вә Қадмийәлниң өзи,  11 андин буларниң 
бурадәрлири болған Шебаня, Һодия, Қелита, Пәлая вә Ханан,  12 Мика, Рәхоб вә 
Хәшабя,  13 Заккур, Шерәбя вә Шебаня,  14 Һодия, Бани вә Бәнину дегәнләр еди.  
15 Буниңдин башқа хәлиқниң сәрдарлири болған Парос, Пахәт-Моаб, Елам, 
Затту вә Бани,  16 Бунни, Азгад вә Бебай,  17 Адония, Бигвай вә Адин,  18 Атер, 
Хизқия вә Аззур,  19 Һодия, Хашум вә Безай,  20 Хариф, Анатот вә Небай,  
21 Магпияш, Мәшуллам вә Хезир,  22 Мәшезабәл, Садоқ вә Яддуа,  23 Пелатя, 
Ханан вә Аная,  24 Һошия, Хананя вә Хашшуб,  25 Һалохәш, Пилха вә Шобәк,  
26 Рехум, Хашабна вә Маасея,  27 Ахия, Ханан вә Анан,  28 Маллук, Харим вә 
Баана дегәнләр еди.  

29 Қалған хәлиқ билән каһинлар вә лавийлар болса, дәрвазивәнләр, шеир 
оқуғучилар вә бәйтниң қуллири болса, шуниңдәк Худаниң қануниниң 
тәрипигә йенип, жуттики хәлиқлиридин айрилип олтарған кишиләрниң 
һәммиси, хаһи хотунлири болсун, хаһи оғул-қизлири болсун, әқил-пәм 
тапқанларниң һәммиси болса,  30 өз улуқлири болған бурадәрлиригә 
қошулуп, қәсәм қилип ант ичтики: «Биз болсақ Худаниң Мусаниң 
васитиси билән берилип Худа тәрипидин кәлгән қануниға әмәл қилип, 
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Рәб Худавәндимизниң һәммә әмир, пәрман вә бәлгүлимиләргә тоғра әмәл 
қилайли.  31 Қизлиримиз болса уларни биганә хәлиқләргә бәрмәй, уларниң 
қизлириниму оғуллиримизға хотун қилип бәрмәйли.  
32 Биганиләр шабат күнидә сатқили нәрсиләр яки һәр хил йегүлүк кәлтүрсә, 
шабат күни вә я һейт күнидә улардинму алмайли. Һәр йәттиничи йилни 
азатлиқ йилидәк тутуп һәр қәриздин өтәйли.  
33 Буниңдин башқа һәр йилниң өзидә Худайимизниң өйидики хизмәт үчүн 
бир шеқәлниң үчтин бирини берәйли дәп, үстимизгә пәрз қилип тохтаттуқ.  
34 Шундақки, тәқдим нан билән һәр күнки йегүлүк қурбанлиқи үчүн, һәр 
күнки көйдүрмә қурбанлиқ билән шабат күнлиридики қурбанлиқи үчүн, 
йеңи айлардики қурбанлиқи билән һейтларниңки үчүн, шүкүр қурбанлиқи 
билән Исраилниң капарити үчүн қилинидиған қурбанлиқи вә Худайимизниң 
өйидики һәр иш үчүн шуни бәрмәкчи болдуқ.  
35 Андин биз, хаһи каһинлар, хаһи лавийлар болсун, хаһи хәлиқ болсун чәк 
ташлап қандақ йилдин йилға тайин вақитларниң ичидә өз ханиданлиримизға 
қарап отун қурбанлиқини қанунда пүтүлгәндәк Тәңримиз Худавәндиниң 
қурбангаһида көйдүрмәк үчүн Худайимизниң өйигә кәлтүрүп,  
36 һәр йил зираитимизниң тунҗи һосули билән һәр хил дәрәқниң 
һәммә мевисиниң тунҗи һосулини Худавәндиниң өйигә елип келәйли.  
37 Шундақ һәм қанунда пүтүлгәндәк тунҗи оғуллиримизниң өзи билән 
чарва маллиримизниң тунҗилирини елип келип, хаһи калилиримизниң 
тунҗилири болсун, хаһи қойлиримизниңки болсун һәммиси Тәңримизниң 
өйигә кәлтүрүп, Худайимизниң өйидә хизмәт қилип турған каһинларға 
тапшуруп,  38 унимизниң йеңилиқи билән пулаңлатма қурбанлиқимизниң 
йеңилиқи вә һәр хил дәрәқниң һәр хил мевисиниңки вә шараб билән 
яғниңкини Тәңримизниң өйигә елип келип, каһинларға тапшуруп, 
йеримиздин чиққан һосулниң ондин бир үлүшини лавийларға берәйли, 
чүнки лавийларниң өзи биз һәр қайси шәһәрдә олтирип йәрни терисақ, 
һосулниң ондин бир үлүшини алсун.  39 Лавийлар ондин бир үлүшни йиғса, 
Һарунниң әвлатидин болған бир каһин лавийлар билән биллә туруп, 
лавийларниң өзиму тапқан ондин бир үлүшниң ондин бирини Тәңримизниң 
өйидики хәзиниләрниң ханилириға елип кәлсун.  40 Чүнки хаһи қалған 
бәни-Исраил болсун, хаһи Лавийниң әвлатлири болсун булар ашлиқ, шараб 
вә яғдин болған һәдийәлирини муқәддәс ханиниң қачилири анда болуп 
каһинларниң өзи билән дәрвазивәнләр вә шеир оқуғучилар бар ханиларға 
кәлтүрүши керәк. Биз болсақ Худайимизниң өйини унтумай туруп, шундақ 
қилмақчи болдуқ».  
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Хәлиқниң Йерусалим вә башқа шәһәрләрдә макан тутуши

11 1 Хәлиқниң мәнсәпдарлири болса Йерусалимда олтарди. Лекин 
хәлиқниң қалғанлири: «Һәр онинчи адәм муқәддәс шәһәр болған 

Йерусалимда олтирип, онниң тоққузи башқа шәһәрләрдә олтарсун» дәп чәк 
ташлиди.  2 Амма қайси кишиләр өз хаһиши билән Йерусалимда олтарғили 
униса, уларниң һәммисини хәлиқ даңлиди.  3 Йәһуданиң шәһәрлири 
болса анда олтарғучиларниң өзи, хаһи авам исраилийлар болсун, хаһи 
каһин, хаһи лавийлар болсун, хаһи бәйтниң қуллири, хаһи Сулайманниң 
хизмәткарлириниң әвлати болсун, һәр бири өз шәһиридә өзиниң мирас 
һәссисидә олтарақлиқ еди. Амма жутниң чоңлири болуп Йерусалимда 
олтарғучиларниң баяни болса:  4 Бәни-Йәһуданиң бәзиси билән бәни-
Бәняминниң бәзиси Йерусалимда олтарақлиқ болғач, бәни-Йәһуданиң 
ичидин анда олтарғанларниң өзи Пәрәзниң әвлатлиридин болған Атая бән-
Уззия бән-Зәкаря бән-Амаря бән-Шефатя бән-Маһалалаәл  5 билән Маасея 
бән-Барух бән-Колхозә бән-Хазая бән-Адая бән-Йояриб бән-Зәкаря бән-
Шилони еди.  6 Йерусалимда олтарақлиқ бәни-Пәзәрниң һәммиси болса төрт 
йүз атмиш сәккиз палван киши еди.  
7 бәни-Бәняминниң ичидин анда олтарғучиларниң өзи болса Саллу бән-
Мәшуллам бән-Йоәд бән-Пәдая бән-Қолая бән-Маасея бән-Итийәл бән-Йәшая 
еди.  8 Униңдин башқа Габбай билән Саллайму болуп, һәммиси тоққуз йүз 
йигирмә сәккиз киши еди.  
9 Зикриниң оғли Йоел болса уларниң үстигә һаким болуп, Һасәнуаниң оғли 
Йәһуданиң өзи шәһәрниң наиб һакими еди.  

10 Каһинларниң ичидин анда олтарғучилар болса Йоярибниң оғли Йәдая 
билән Якин  11 вә Худаниң бәйтиниң үстигә турған Сәрая бән-Хилқия бән-
Мәшуллам бән-Садоқ бән-Мәрайот бән-Ахитуб дегәнләр болуп,  12 уларниң 
бәйттә ишләп турған сәккиз йүз йигирмә икки бурадәрлириму бар еди. 
Булардин башқа Адая бән-Йәрохам бән-Пәлая бән-Амзи бән-Зәкаря бән-
Пашхур бән-Малкия  13 билән униң бурадәрлири болуп, ханиданлириниң 
чоңлири болған икки йүз қириқ икки кишиму бар еди. Булардин башқа 
Амашай бән-Азарәл бән-Ахзай бән-Мәшиллемот бән-Иммәрниң өзи  14 билән 
униң күчлүк бурадәрлири болған бир йүз йигирмә сәккиз киши болуп, 
уларниң үстидики сәрдари Забдийәл бән-Гедолимму бар еди.  
15 Лавийларниң ичидин анда олтарғучилар болса Шәмая бән-Хашшуб 
бән-Азриқам бән-Хесабя бән-Бунниниң өзи  16 билән Худаниң бәйтиниң 
ташқиридики ишлардин хәвәр елип лавийларниң чоңлиридин болған 
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Шаббитай билән Йозабад дегәнләр еди.  17 Булардин башқа шеир оқуғучиларниң 
чоңи болуп ибадәттә мәдһийини башлиғучи болған Маттаня бән-Мика бән-
Забди бән-Асаф билән униң өз бурадәрлириниң ичидә иккинчиси болған 
Бақбуқя вә Абда бән-Шамуа бән-Галал бән-Йәдутунму бар еди.  18 Муқәддәс 
шәһиридики лавийларниң һәммиси икки йүз сәксән икки киши еди.  
19 Аққуб билән Талмон дәп атилип, дәрвазиларни сақлиғучи болғанларниң өзи 
билән уларниң бурадәрлири болса бир йүз йәтмиш икки киши еди.  
20 Қалған Исраил болса каһин вә я Лавий болса Йәһуданиң һәммә башқа 
шәһәрлиридә туруп, һәр бири өз мирас һәссисидә олтарақлиқ еди.  
21 Лекин бәйтниң қуллириниң өзи Офәлдә олтарақлиқ болуп, Зиха билән 
Гишпа болса бәйтниң қуллириниң үстидә турди.  
22 Асафниң әвлатидин чиқип шеир оқуғучилардин болған Уззи бән-Бани бән-
Хесабя бән-Маттаня бән-Миканиң өзи Йерусалимдики лавийларниң үстидә 
туруп, Худаниң бәйтидики ишларни бақатти.  23 Чүнки падишаһ өзи лавийлар 
тоғрисида һөкүм чиқирип, шеир оқуғучилар үчүн күнлүк берилидиған 
ашлиқни тохтитип буйруған еди.  
24 Амма хәлиқ билән туташ һәр нә иш болса Йәһуданиң оғли Зераһниң 
әвлатидин болуп падишаһниң вәкили болуп турған Мәшезабәл бән-Пәтахяниң 
қолида еди.  

25 Бәни-Йәһуданиң бәзиси кәнтләрниң өзи билән буларға тәвә болған 
йәрләрдә олтирип, Қирят-Арба билән униңға тәвә болған йәрләрдә, Дибон 
билән униңға тәвә болған йәрләрдә, Йәқабзийәл билән униң кәнтлиридә 
олтарди.  26 Буниңдин башқа улар Йәшуа, Молада вә Бәйт-Пеләт дегән 
йәрләрдә,  27 Хазар-Шуал, Бәршеба вә униң кәнтлиридә,  28 Зиқлағ, Мәкона вә 
униң кәнтлиридә,  29 Ән-Риммон, Зора вә Ярмутта,  30 Заноаһ билән Адуллам 
вә униң кәнтлиридә, Лакиш билән униң тәәллуқ йәрлиридә, Азеқа билән 
униң кәнтлиридә олтирип, Бәршебадин тартип Һинном вадисиғичә чедир 
тиккән еди.  
31 Бәни-Бәнямин болса Гебадин башлап, Микмас билән Ая, Бәйтәл билән униң 
кәнтлиригә йейилип,  32 Анатот, Ноб вә Ананяда  33 Хазор, Рама вә Гиттайимда,  
34 Хадид, Зебойим вә Нәбаллатта,  35 Лод билән Оно вә һүнәрвәнләрниң 
вадисида олтарақлиқ еди.  
36 Йәһудада олтарған лавийларниң бәзиси Бәняминға қошулуп кәткән еди.  

Зәрубабәл билән йенип келгән каһин билән лавийлар
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12 1 Шаалтийәлниң оғли Зәрубабәл билән Йәшуаға қошулуп чиқип кәлгән 
каһинлар билән лавийлар болса шу, йәни Сәрая, Йәрәмия вә Әзра,  

2 Амаря, Маллук вә Хаттуш,  3 Шәканя, Рехум вә Мәримот,  4 Иддо, Гиннито 
вә Абия,  5 Миямин, Маадя вә Билга,  6 Шәмая, Йояриб вә Йәдая,  7 Саллу 
билән Амоқ, Хилқия билән Йәдая еди. Буларниң өзи Йәшуаниң күнлиридә 
каһинлар билән өз бурадәрлириниң чоңлири еди.  
8 Лавийлар болса шу, йәни Йәшуа билән Бинуйи, Қадмийәл билән Шерәбя, 
Йәһуданиң өзи билән өз бурадәрлиригә қошулуп мәдһийә оқушниң үстидә 
турған Маттаня еди.  9 Буниңдин башқа уттурида туруп, уларниң өзи билән 
нөвәтлишип иш тутидиған Бақбуқя билән Унни дегән бурадәрлириму бар 
еди.  10 Йәшуадин Йояқим төрәлди, Йояқимдин Әляшиб төрәлди, Әляшибтин 
Йояда төрәлди.  11 Йоядадин Йонатан төрәлди, Йонатандин Яддуа төрәлди.  
12 Йояқимниң күнлиридә каһинларниң ханиданлириға баш болған 
кишиләр шу, йәни Сәраяниң ханиданиға Мәрая, Йәрәмияниңкигә Хананя,  
13 Әзраниңкигә Мәшуллам, Амаряниңкигә Йәһоханан,  14 Маллуқниңкигә 
Йонатан, Шебаняниңкигә Йүсүп,  15 Харимниңкигә Адна, Мәрайотниңкигә 
Хәлиқай,  16 Иддониңкигә Зәкаря, Гиннитонниңкигә Мәшуллам,  17 Абияниңкигә 
Зикри, Минямин билән Моадяниңкигә Пилтай,  18 Билганиңкигә Шамуа, 
Шәмаяниңкигә Йәһонатан,  19 Йоярибниңкигә Маттәнай, Йәдаяниңкигә Уззи,  
20 Саллайниңкигә Қаллай, Амоқниңкигә Әбәр,  21 Хилқияниңкигә Хәшабя, 
Йәдаяниң ханиданиға Нәтанәл баш еди.  
22 Әляшиб, Йояда, Йоханан вә Яддуаниң күнлиридә лавийларниң 
ханиданлириға баш болған кишиләрниң өзи хәтлинип, Парс падишаһи 
Дариюсниң сәлтәнитиниң вақтида каһинларму китапқа йезилған еди.  
23 Бәни-Лавийниң ханиданлириға баш болғанларниң өзи Әляшибниң оғли 
Йохананниң күнлиригичә тарих китапиға йезилип кәлгән еди.  
24 Лавийларниң башлири болса Хәшабя билән Шерәбя, Қадмийәлниң 
оғли Йәшуаниң өзи билән уларниң уттурида туруп Худаниң адими 
Давут буйруғинидәк уларниң өзи билән нөвәтлишип мәдһийә оқуйдиған 
бурадәрлири еди.  25 Булардин башқа дәрвазиларниң йенидики хәзиниләрдин 
хәвәр елип, дәрвазивәнләр болған Маттаня билән Бақбуқя, Обадя билән 
Мәшуллам, Талмон билән Аққуб дегәнләр бар еди.  26 Булар болса Йояқим 
бән-Йәшуа бән-Йосадақниң күнлиридә яшап, Нәһәмия валий билән Әзра 
каһинниң вақтида һаят еди.  

Йерусалимниң сепилини Худаға аташ

27 Йерусалимниң сепили Худаға аташ үчүн вақит кәлсә, лавийларниң өзи 
турған һәр җайидин издилип: «Әмди хуш болушуп мәдһийә оқуш билән аташ 
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һейтини тутушуп, җаңҗаң билән танбур вә чаң челишайли» дәп, Йерусалимға 
кәлтүрүлди.  28 У вақит шеир оқуғучиларниң оғуллири Йерусалимниң 
чөрисидики жут билән нәтофатийларниң кәнтлиридин йиғилип,  29 Бәйт-
Гилгал билән Геба вә Азмавәтгә тәәллуқ болған йәрлиридин йиғилип кәлди, 
чүнки шеир оқуғучиларниң өзи Йерусалимниң чөрисидә өзигә кәнтләр 
ясиған еди.  30 Каһинлар билән лавийлар болса өзини муқәддәс қилғандин 
кейин хәлиқниң өзи билән дәрвазилар вә сепилни муқәддәс қилди.  
31 Мән Йәһуданиң чоңлирини сепилниң үстигә чиқарғандин кейин мәдһийә 
оқуғучилардин икки чоң әтрәтни растлап қойдум. Бир әтрәт болса сепилниң 
үстидә оң тәрәпкә меңип, қиғ дәрвазисиғичә барди.  32 Уларниң кәйнидин 
Һошиаяниң өзи билән Йерусалимниң чоңлириниң йерим сани,  33 Азаря, Әзра 
вә Мәшуллам,  34 Йәһуда билән Бәнямин, Шәмая билән Йәрәмия,  35 вә канай 
көтирип йүргән бир нәччә каһин билән Зәкаря бән-Йонатан бән-Шәмая бән-
Маттаня бән-Микая бән-Заккур бән-Асафниң өзи  36 вә униң бурадәрлири 
болуп Худаниң адими Давутниң нәғмилирини көтирип йүрүп Шәмая, 
Азарәл, Милалай, Гилалай, Маай, Нәтанәл, Йәһуда вә Ханани дегәнләр уларға 
әгишип йүрүп, уларниң алдида Әзра катипниң өзи маңди.  37 Улар болса булақ 
дәрвазисиниң үстидин уттур меңип, Давутниң шәһириниң пәләмпийигә 
чиқип, Давутниң ордисиниң үстидики егиз тамдин өтүп, шәриқ тәрипидики 
су дәрвазисиғичә барди.  
38 Башқа тәрәпкә меңип турған мәдһийә оқуйдиған әтрәтниң өзигә мән өзәм 
билән хәлиқниң йерим сани әгишип, сепилниң үстидә йүрүп, тонур мунари 
билән чиқип йүрүп, кәң сепилгичә берип,  39 Әфраим дәрвазиси билән кона 
дәрваза вә белиқ дәрвазисиниң үстидин йүрүп, Хананәәл мунари билән 
Мея мунаридин өтүп, қой дәрвазисиғичә меңип, зиндан дәрвазисиға берип 
тохтидуқ.  
40 Андин кейин мәдһийә оқуйдиған икки әтрәт билән мән өзәм маңа қошулуп 
чоңларниң йерим сани болғанларниң өзи Худаниң бәйтигә дахил болуп,  
41 Еляқим, Маасея, Минямин, Микая, Әлйоенай, Зәкаря вә Хананя дегәнләрму 
қошулуп, канай көтирип кирип,  42 улардин башқа Маасея билән Шәмая, 
Елиазар билән Уззи, Йәһоханан билән Малкия, Елам билән Езәр дегәнләр һәм 
дахил болди. У вақит шеир оқуғучиларниң өзи Йизрахя дегән башламчисиға 
әгишип, шеир оқуғили турди.  
43 У күнниң өзидә хәлиқ чоң қурбанлиқларни өткүзүп, Худа уларға чоң 
хушлуқ бәргәч шатлиқ қилип, хотунлар билән балиларму хуш болди. 
Шундақки, Йерусалимниң бу хушлуқи йираққа аңланди.  

Хәлиқниң лавайларға күнлүк һәссисини берип туруши
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44 У күнниң өзидә һәдийә билән тунҗи һосул вә ондин бир үлүшни 
қоюлидиған хәзиниләрниң үстигә адәмләр тохтитилди. Булар болса 
шәһәрниң етизлиқлиридин каһинлар билән лавийларға тегидиған 
һәссиләрни анда йиғишқа қоюлди. Чүнки каһинлар билән лавийлар өз 
хизмитини башлиғини үчүн Йәһуданиң ичидә чоң хушлуқ болған еди.  
45 Булар болса Тәңрисиниң ибадәт ишлири билән паклаш ишлиридин хәвәр 
елип туруп, шеир оқуғучилар билән дәрвазивәнләрму Давут билән униң 
оғли Сулайманниң буйруғинидәк өз ишини қилатти.  46 Чүнки қедимки 
замандин тартип Давут билән Асафниң күнлиридә шеир оқуғучиларниң 
башламчилири болуп, Худаға һәмдусана ейтилип шеир оқулатти.  47 Зәрубабәл 
билән Нәһәмияниң күнлиридә Исраилниң һәммиси шеир оқуғучилар билән 
дәрвазивәнләрниң күнлүк һәссисини һәр күни берип туруп, лавийларға 
аталғинини берәтти. Лавийларму Һарунниң әвлатлириға аталғини берәтти.  

Нәһәмия Худаниң Тәврат қануни үчүн ғәйрәт қилиду

13 1 У күнниң өзидә Мусаниң китапи хәлиққә оқулуп аңлитилса: «Һеч бир 
аммоний билән моабий киши һәргиз Худаниң җамаитигә кирмисун.  

2 Чүнки булар су билән нан елип, бәни-Исраилниң алдиға чиқмай, бәлки 
уларниң үстигә ләнәт оқутмақ үчүн Биламни иҗаригә алған еди. Лекин 
Тәңримиз өзи бу ләнәтни бәрикәткә айландурди» дегән сөз униң ичидә 
йезиқлиқ чиқип қалди.  3 Улар қанунни аңлиғинида һәммә арилаш ят 
кишини Исраилниң ичидин чиқиривәтти.  
4 Лекин бир вақиттин илгири Тәңримизниң бәйтиниң хәзинисиниң үстидә 
туруп, Тобияға туққан болған Әляшиб каһин болса,  5 илгири йегүлүк 
қурбанлиқи билән мәстики вә қачилар қоюлуп, лавийлар билән шеир 
оқуғучилар вә дәрвазивәнләргә берилидиған буғдай, шараб вә яғниң ондин 
бир үлүши анда йиғилип, каһинларға тәккән һәдийәләр қоюлидиған җайниң 
өзидә Тобияға чоң бир һуҗрини растлап бәргән еди.  
6 Лекин мән у күнләрниң өзидә йоқ едим, чүнки мән болсам Бабил падишаһи 
Артахшастаниң сәлтәнитиниң оттуз иккинчи йилида падишаһниң қешиға 
йенип кәткән едим. Амма бир нәччә вақиттин кейин падишаһтин рухсәт 
елип,  7 Йерусалимға кәлсәм, Әляшибниң Тобия үчүн Худаниң бәйтиниң 
һойлисида бир һуҗра растлап бәргини билән қандақ яманлиқ қилғинини 
уқуп қалдим.  8 Бу иш өзи маңа тола яман көрүнгәч Тобияниң һәммә өй 
әсваблирини һуҗриниң ташқириға ташливетип,  9 һуҗриларни пакизлитип, 
Худаниң бәйтиниң қачилири билән йегүлүк қурбанлиқи вә мәстикини анда 
яндуруп кәлтүрүп қойдурдум.  
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10 Уқуп бақсам, лавийларниң тәккән һәссиси берилмигәч хизмәттә турған 
лавийлар билән шеир оқуғучиларниң һәр бири өзи етизлиқиға қечип кәткән 
екән.  11 Бу сәвәбтин мән валийларни әйипкә буйруп: «Немә үчүн Худаниң өйи 
ташлинип қалди» дәп ейтип, уларни йиғип, өз җайида тохтитип қойдум.  12 У 
вақит Йәһуданиң һәммиси буғдай, шараб вә яғниң ондин бир үлүшини елип 
келип, хәзиниләргә тапшурди.  13 Андин кейин мән Шеләмя каһинниң өзи 
билән Садоқ катип вә лавийлардин болған Пәдаяниң өзини хәзиниләрниң 
үстигә тохтитип қоюп, Ханан бән-Заккур бән-Маттаняни уларға яндап 
қойдум. Чүнки булар болса ишәшлик кишиләр болуп, бурадәрлиригә һәссә 
үләштүрүш уларниң вәзиписи еди.  
14 Буниң үчүн, әй Худайим, мени яд қилип, өз Тәңримниң өйи билән униң 
рәсимлири тоғрисида қилған яхши ишлиримни унтумиғин.  

15 У вақитта қарап бақсам, уларниң шабатниң өзидә сиққучта үзүм дәссәп, 
ешәкләргә ашлиқ артип өйгә кәлтүрүп, шабат күнидиму шараб билән 
үзүм, әнҗир билән һәр хил йүкләрни Йерусалимға елип кәлгинини көрүп, 
қайси вақит бу йегүлүк нәрсиләрни сатса, уларни әйипләттим.  16 Анда 
олтарақлиқ тирийларму белиқ билән һәр хил нәрсиләрни кәлтүрүп, шабат 
күнидә Йерусалимниң өзидә Йәһуданиң хәлқигә сататти.  17 Буниң үчүн мән 
Йәһуданиң чоңлирини әйипкә буйруп: «Немә үчүн мундақ сәт ишни қилип, 
шабат күнини беһөрмәт қилдиңлар?  18 Ата-бовилириңлар мундақ қилғини 
үчүн Худа биз билән бу шәһәрниң үстигә бу һәммә балани кәлтүрди әмәсму? 
Әмди силәр шабат күнини беһөрмәт қилип, Исраилниң үстигә техи чоң ғәзәп 
кәлтүрисиләрму?» дәп ейттим.  
19 «Қачанки шабатниң кечиси башлинип, Йерусалимниң дәрвазилирида 
қараңғу болғили турса, дәрвазилар етилсун» дәп буйруп ейтип: «Шабатниң 
өзи өтүп болмаста уларни ачмаңлар» дәп уларға буйруқ берип: «Шабат 
күнидә һеч бир йүк киргүзүлмисун» дәп, өз хизмәткарлиримни дәрвазиларда 
пасибан қилип қойдум.  20 Шундақ қилсам, содигәр билән һәр хил мал 
сатқучиларниң өзи бир-икки мәртивә дәрвазиниң сиртида қонуп қалди.  
21 Амма мән уларни қорқутуп: «Немишкә сепилниң йенида қонисиләр? 
Әгәр йәнә бир мәртивә шундақ қилсаңлар, қолум силәргә тегиду» дедим. У 
вақиттин тартип улар шабатниң өзидә йәнә кәлмиди.  
22 Мән лавийларға һәм сөз қилип: «Өзәңларни муқәддәс қилип, шабат 
күниниң муқәддәс сақланмиқи үчүн келип, дәрвазиларда пасибанлиқ 
қилиңлар» дәп ейттим.
 Бу сәвәбтин, әй Худайим, өз чоң мәрһәмитиңгә мувапиқ маңа рәһим қилғин.  
23 У вақит һәм көрдүмки, бәзи йәһудий кишиләр ашдодий, аммоний вә 
моабий хотунларниң өзини хотунлуққа алған еди.  24 Уларниң балилири 
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болса йәһудий тилида түз гәп қилалмай, йеримчә ашдодий вә я башқа 
хәлиқниң зуванида гәп қилғили турди.  25 Буниң үчүн мән уларни әйипкә 
буйруп ләнәт оқуп, уларниң бәзисини уруп сақаллирини жулуп, Худа билән 
уларға қәсәм берип ейттимки: «Силәр болсаңлар қизлириңларни уларниң 
оғуллириға бәрмәй, уларниң қизлирини оғуллириңлар вә я өзәңлар үчүнму 
хотунлуққа алмаңлар.  26 Исраилниң падишаһи Сулайман болса шу ишларниң 
сәвәбидин гунаға чүшүп қалмидиму? У өзи Худайиниң амриқи болуп, Худа 
уни пүтүн Исраилниң үстигә падишаһ қилип қойғач тола хәлиқләрниң 
арисида униңдәк падишаһ тепилмиди. Шундақ болсиму, биганә хотунлар 
уни гунаға тиқти әмәсму?  27 Әмди биз силәрниң биганә хотунларни елип, 
Тәңримизгә қарши гуна қилип, бу қилған чоң яманлиқиңларни көрүп туруп, 
шүк туримизму?» дәп ейтип,  
28 улуқ каһин Әляшибниң оғли болған Йояданиң балилириниң ичидин болуп 
хороний Санбалатниң күйоғли болған бирини қешимдин қоғливәттим.  
29 Әй Худайим, улар болса каһинлиқни напак қилип, каһинлиқ билән 
лавийларниң әһдисини беһөрмәт қилғини үчүн уларни көңлүңгә селип 
қойғин.  
30 Бу тәриқидә мән уларни биганиликтин пак қилип, каһинлар билән 
лавийларниң ишлирини тәйинләп, һәр бирини өз ишиға тохтитип,  31 тайин 
вақитларда отун һәдийәсини кәлтүрүп, тунҗи һосул һәдийәсини йиғмақ 
үчүн қоюп қойдум.
 Әй Худайим, мени яд қилип, буни яхшилиқимға саниғин.  


