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Күчлик милләт-парислар аләмни башқуруп турди.  
Һә Персияни болса Артаксеркс башқуруп турди.  Бу 
уни аләмдики әң күчлүк башқурғучи килди.  
Падишаниң әң йеқин хизмәтчилириниң 
бири Нехемия исимлик 
йәһудий еди.  Униң иши 
падишани оғилинип 
қалмисун дәп, 
падишаниң тамиғини 
тәкшүрәтти.



Бир күни Нехемия падишаниң алдиға көңүлсиз 
болуп кирди.  Падиша униңдин немә болғинини 
билгүси кәлди. “Ва, Падишам, көп яшаң”, - деди 
Нехемия.  “Мениң көңүлсизлигимниң сәвәви, мениң 

ата-бовилирим дәпинләнгән йәрләр
битчит болди, дәрвазилири көйди”.  

Нехемия көп жиллар 
бурун соқушта вәйран 
болған Иерусалим
тоғурсида ейтти.



Артаксеркс падиша: “Сән немә халайсан?” -дәп 
сориди. “Мән уни қелипиға кәлтүрүш үчүн 
Иерусалимға беришқа рухсәт бәрсиңиз”, - дәп 
ялвурди Нехемия.  Падиша Артасерикс иссиқ чирай 
билән келишим бәрди.  У шундақла, Нехемия 
сәпәргә маңғанда уни қорғаш 
үчүн 
рәсмий 
хәт 
йезип 
бәрди.



Падиша униңдинму ашуруп ярдәм 
қилди.  У Нехемиягә падишаниң 
орминини күзитидиған Асафқа арнап хәт 
йезип бәрди.  Асафқа шәһәр қорғининиң 
қурулишиға Нехемия сориған яғач-
ташларниму беришини буйриди.



Нехемия Иерусалимға йәткәндә,у шәһәр 
башчилирини чақирип: “Бизниң җағдийимиз қийин.  
Шәһәр өриливатиду, дәрвазлири болса өртиләнгән. 
Қени, қелипиға кәлтүрәйлуқ,” -деди.  У уларға бу 
ишни Артаксерксниң қоллиғанлиғини ейтип, 
ишни башлиди.  Худаниң өзлириниң йеқида 
екәнлигини ейтти.



Нехемияниң ишәнчиси билән қурулушчилар 
шатландурған болуш керәк. “Улар қелипиға 
кәлтүрәйлуқ”, -дәп келишти.  Нехемия һәр бир 
аилигә қорғанниң қайси бөлигини җөндәйдиғинини 
чүшәндүрди.



Бирақ қорғанни қайтидин җөндәйдиғанға барлиғи 
келишмиди.  Санбаллат дегән адәм вә униң он икки 
дости Тобиях билан Гешем 
йәһудий әмәс болди, 

улар қорғанниң
дәрвазиси вә 
қорғанни җөндәшкә 
қарши болди.



Иш йүзгә ашқансери Санбаллатниң аччиғи кәлди.  
У өзиниң достлири билән биргә йәһудийләрни 
хорлиди.  Тобиях: “Улар мошу қорғанни селип 
пүтәргәндә, бир кичик түлкә бу қорғанни өрүп 
ташлайду”, -деди.  Нехемия җавап бәрмиди.  
Униң орнида, у Худадин улар билән 

Худа Өзи иш қилсун
дәп дуа қилди.



Уларни хорлиғининиң нәтиҗиси болмиғанлиқтин, 
улар Иерусалимға қариши соқушуп, баринчә көп 
зиян кәлтүрүш үчүн яманлиқ уюштурди.  Нехемия 
Худадин йәнә ярдәм сорап дуа 
қилди.  Шундакла у кечә һәм 

күндүз күзәт қилишни 
қарар қилди.



Еврейлар қаттиқ ишләп, һарди.  Әнди бирлири 
болса, дүшмәнләр келип, улар ишләватқанда 
уларни өлтүрүп кетәрму дап қорқатти.  Бирақ 
Нехемия  ишни 
тохтатмиди.  У 
ишчиларни қаравуллар 
билән қоршап, уларға 
Худа уларни 
сақлайдиғинини 
әскәртти.  Худа 
һәрқандақ 
дүшмәндин 
қудрәтлик!



Нехемия яхши үлгә 
болушқа тиришти.  
Артаксеркс уни 
Иерусалимға вәзир 
қилип сайлиди.  Бу 
лавазим хәлиқтин 
униңға пул вә тамақ 
тәләп етишкә һоқуқ 
бәрди, бирақ 
у ундақ 
қилмиди.  



У адамләр қорғанни 
қелипиға кәлтүргән 
чағда, уларға 
қошулуп бар күчи 
билән ишлиди.  У 
тамақ сетип елиш 
үчүн, өзиниң пулини 
пайдиланди.



Ахири адәмләр қорғанни аяқлиди.  Дәрвазиға ишик 
қоюш керәк болди.  Санбаллат,Тобиях билан 
Гешем қорғанниң пүткинини, һечқандақ төшүк 
йоқлиғини аңлап, улар Нехемиягә зиян қилмақчи 
болди. 



Улар Нехемиягә хәт әвәтип, Оно дегән йәргә 
чақирди.  Бирақ Нехемия уларниң ялған алдап бу 
шәһәрдин чиқармақчи болғинини, шундақла униңға 
яманлиқ ясимақчи болғинини чүшәнди.  У уларға 
бериш үчүн ,ишини ташлап маңмайдиғинини 
билдүрип, җавап язди. 



Қорған 
ахири 
аяклашти, 

Нехемия уни қорғаш 
үчүн күзәт қойди.



У, шундакла,
күн чиқмиғичә 
дәрвазилар 

чоқум 

ечилмас 
керәк дәп қойди.  Кечидә 

уларни йепип, тиәкләрни 
бәкитишни буйриди.



Әнди шәһәр ховуп хәтәрсиз болғанлиқтин, 
йәһудийләрниң көплигән хәлқи башқа 
шәһәрләрдин Иерусалимға 
қайтип кәлди.  



Нехемия барлиқ қийинчилиқларға қаримастин 
өзигә Худа тапшурған ишини аяклаштурғиниға 
хошал болғанду. У Иерусалимда қелип, 
адәмләрни 
Худаға 
беқинишиға 
ярдәм қилди. 



Нехемияниң улуқ қорғини

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

Нехемия

"Сөзүңниң мәнаси йешилгәндә, нур чачар 
йолумизға."  Зәбур 119:130
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Ахири



Бу Муққәдәс китап һекайиси бизни яратқан вә Уни тонушимизни 
халайдиған бизниң әҗайип Худайимиз тоғрилиқ ейтиду. 

Худа бизниң У гуна дәп атайдиған зулум ишларни 
қилидиғанлиғимизни билиду. Гунаниң җазаси - өлүм, бирақ Худа 
сизни шу қәдәр сөйдики, Өзиниң бирдин-бир ялғуз Оғли Әйсани 
чапраста өлүп, сизниң гуналириңиз үчүн җазалинишиқа әвәтти. 

Униңдин кейин Әйса қайта тирилип, өйигә Асманға кәтти! Әгәр сиз 
Әйсаға ишәнсиңиз вә гуналириңиз үчүн кәчүрүм сорисиңиз, У шундақ 

қилиду! У һазир келип, сизниң ичиңиздә  маканлайдиған болиду, 
сизму Униң билән мәңгүлүк һаят кечидиған болисиз. 

Бу һәқиқәт дәп ишәнсиңиз, Худаға мундақ дәп ейтиңиз:
Қәдирдан Әйса, Сән - Худа вә мениң гуналирим үчүн өлүш үчүн адәм 

болуп кәлгиниңгә, вә әнди Сән қайта тирилгиниңгә ишинимән. 
Мениң һаятимға келип, мениң гуналиримни кәчүргәйсән, шуңа мән 

һазир йеңи һаят башлап, бир күни Сениң билән мәңгүлүк биллә 
болуш үчүн кетимән. Маңа Саңа бойсунушқа вә Сениң балаң болуп 

Сениң үчүн өмүр сүрүшкә ярдәм бәргәйсән. Амин. 

Муқәддәс китапни оқуп, һәр күни Худа билән 
сөзлишиңиз! Юһанна 3:16
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