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   مۇناجات - 1

  
         !ھه لىكبهخت نهقهدەر  1

  ،كىرمىگۈچى ساالسىغا يامانالرنىڭ     

 ،ماڭمىغۇچى يولىدا گۇناھكارالرنىڭ     

                 .يۈرمىگۈچى ئارىسىدا *چىلهرىمهسخىر     

      ،ئۇالر تاپىدۇ سۆيۈنچ تهلىملىرىدىن پهرۋەردىگارنىڭ   2

               . قىالر پىكىر دەھهققى تهلىملهر شۇ كۈندۈز-كېچه

  ،بويىغا ئېرىق تىكىلگهن دەرەختۇر گويا ئۇ  3

             . تۇرار بېرىپ مېۋىلهرنى پهسلىدە ئۆز  

                                         ،پۇرماقلىرىيو ئهسال الشماسوس

  .بوالر ئوڭۇشلۇق ئىشلىرى ھهممه

     ،ئۇالرغا ئوخشىماس يامانالر بىراق  4

                     *.نغاتوپا سورۇلغان شامالدا ئوخشار ئۇالر  

         ، سورىقىدا خۇدانىڭ يامانالر كۆتۈرەلمهس باش  5

  .قاتارىدا ھهققانىيالر تۇرالماس گۇناھكارالر    

  ،يولىنى ھهققانىيالر يورۇتار پهرۋەردىگار  6 

  .ئۇالرنى ھاالكهتكه باشالر يولى يامانالر
___________________________________ 

   .قىلغۇچىالرنى كۆرسىتىدۇمهسخىرە خۇدا ۋە خۇدانىڭ يولىنى _ چىلهر مهسخىرى*
 دېنى خاماندا زىرائهتلهرنىڭ قاتارلىق تېرىق شال، بۇغداي،_ توپان *

 بولۇپ توپىدەك يوپۇرماقلىرىنىڭ غول، قالغان قېلىپ كېيىن ئايرىۋېلىنغاندىن
  . ئۇۋاقلىرى كهتكهن
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  اجاتمۇن -2

  
  ؟                        خهلقلهر قۇتۇرار نېچۈن  1  

      ؟   ئادەملهر ئويالر قهستىسۇي ئاشمايدىغان ئىشقا نېچۈن 

  ،پادىشاھالر جاھاندىكى تۈزۈشۈپ سهپ  2

 ،    ھۆكۈمدارالر بىرلىكته كولىشىپ ئورا

          .تۇرار قارشى پادىشاھقا تاللىغان ئۇ ۋە پهرۋەردىگار  

  ،كىشهنلهرنى سالغان ئۇالر تاشالپ ئۈزۈپ« :ئۇالر ەيدۇد  3 

 ».سىرتماقالرنى بوينىمىزدىكى چۆرۈۋېتهيلى      

  ،تهختىدە ئهرش ئولتۇرغۇچى ،كۈلمهكته مانا  4 

  .مهسخىرە ئۇالرنى قىلماقتا پهرۋەردىگار

                                      ،بىلهن غهزەپ ئۇالرنى لهرئهيىب  5 

  .بىلهن قهھرى ساالر ۋەھىمىگه

 _ تېغىمدا مۇقهددەس ئۆز« :ئۇ دەيدۇ 6 

  ».ئونداىس پادىشاھىمنى ئولتۇرغۇزدۇم تهختكه      
        

           *،پهرمانىنى پهرۋەردىگارنىڭ قىالي ئېالن  7 

  ،ئوغلۇمسهن مېنىڭ سهن« :ماڭا ئۇ دېدى

 . ئىكهنلىكىمنى ئاتاڭ سېنىڭ بۈگۈن جاكارلىدىم      

      ،خهلقنى بارچه ئىلكىڭگه بېرىمهن ،مهندىن سورا  8

  .زېمىننى پۈتۈن ساڭا قىلىمهن تهئهللۇق
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  ،قارشىالشقانالرنى قىلىسهن ۋەيران بىلهن كالتهك تۆمۈر  9 

  »  .ئۇالرنى قىلىسهن پارە-پارە چاققاندەك قاچىنى ساپال      
  

  ،پادىشاھالر ئهي ،ئهمدى تېپىڭالر ئهقلىڭالرنى 10 

  .ھۆكۈمرانالر جاھاندىكى ڭالربولۇ ئاگاھ

  ، قىلىڭالر ئىتائهت ئهيمىنىپ پهرۋەردىگارغا   11 

  .رقورقۇڭال خۇدادىن ھهم شادلىنىڭالر     
  ،  ئوغۇلغا ئېگىڭالر باش ،ئاچچىقالنمىسۇن  12

  ،                   بىردىنال غهزىپى ئۇنىڭ تۇتسا  

                       .               يولۇڭالردا ماڭغان بولىسىلهر ھاالك

    .ئۇنىڭدا تاپقانالر پاناھ لىكتۇربهخت نهقهدەر      
____________________________________  

  .ئېيتقان سۆزلىرىدۇر نىڭئايهتكىچه پادىشاھ -9ئايهتتىن باشالپ  -7*
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  مۇناجات    3-

  .يۈرگهندە يازغان قېچىپ بۇ مۇناجاتنى داۋۇت ئۆز ئوغلى ئابسالومدىن
  
  ،پهرۋەردىگار ئى، رەقىبلىرىم ركۆپتۇ نهقهدەر  1 

  .چىققانالر قارشى ماڭا جىقتۇر شۇنچه     

 :ئۈستۈمدىن كىشىلهر نۇرغۇن دېيىشهر  2 

 *سېالھ           ».خۇدادىن نىجاتلىق ئۇنىڭغا يوقتۇر«

         ،قالقىنىمدۇرسهن پهرۋەردىگار ئى، ئهمما  3

  .نكۆتۈرگۈچىسه قهددىمنى، شۆھرىتىم-شان
  

      ،پهرۋەردىگارغا ئاۋازدا رىيۇقى قىلغانىدىم پهرياد  4

   ھسېال       .ماڭا تېغىدىن سىئون مۇقهددەس بهردى جاۋاب ئۇ 

  ،پاناھىدا ئۆز خۇدا مېنى ساقلىغاچ  5

 ،   ئۇيقۇغا بهخىرامان كېتىمهن ياتسام  

  .      تاڭدا يهنه ئويغىنىمهن ئامان-تىنچ  

  ،شىلهردىنكى مىڭلىغان قورقماسمهن 6 

  .ھۇجۇمىدىن قىلغان تهرەپتىن ھهر ئۇالرنىڭ   
     
  ،                كهلگىن ياردەمگه، پهرۋەردىگار ئى  7

 .قۇتقۇزغىن مېنى، ئىالھىم ئى

   ، رەقىبلىرىمنىڭ سالىسهن ىكىگهتسته  

   .رەزىللهرنىڭ سۇندۇرىسهن چىشلىرىنى     
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  ،نىجاتلىق كېلهر سهندىن ،پهرۋەردىگار ئى  8 

  سېالھ       .بهرىكهتلىك قىلغايسهن خهلقىڭنى ۆزئ
___________________________________  

ئىبرانىيچه سۆز بولۇپ، بۇ سۆز ھهققىدە تۆۋەندىكىدەك بىرقانچه _ سېالھ *
دېگهن » قىلىڭالر تهپهككۇربىرئاز توختاپ، چوڭقۇر «. 1 :چۈشهندۈرۈشلهر بار

  .قىلىش ھهققىدە بېرىلىدىغان بهلگهئىبادەت قىلغۇچىالرغا سهجدە . 2. مهنىدە
  .مهرغۇل. 4. مۇزىكىدىكى مهلۇم بىر بهلگه. 3
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   مۇناجات    4-

 تهڭكىشىدە ئېيتىلسۇن دەپ، سازالر تارلىق بولۇپ، مۇناجات يازغان داۋۇت
  .تاپشۇرۇلغان بېشىغا نهغمىچىلهر

  
    ،ساڭا قىلسام نىدا ،بهرگىن جاۋاب  1

   .خۇدا ىلغۇچىق ھىمايه مېنى ئېه     

     ،قالغىنىمدا كۈلپهتته قىلغانىدىڭ ئازاد مېنى       

  .ماڭا قىلىپ رەھىم يهنه دۇئايىمنى ئاڭلىغىن       
  
  ،بالىلىرى ئىنسان ئهي 2 

  ھۆرمىتىمنى،-ئىززەت مېنىڭ قىلىسىلهر دەپسهندە قاچانغىچه       
  شىكايهتلهرنى، ئاساسسىز قهدىرلهيسىلهر قاچانغىچه       

   سېالھ   انغىچه توقۇپ چىقىسىلهر ماڭا قارشى يالغانچىلىقالرنى؟قاچ
   ،شۇنى قويۇڭالر بىلىپ  3

        ،تهقۋادارالرنى تالاليدۇ پهرۋەردىگار

  .نىدايىمنى مېنىڭ ئاڭاليدۇ

   *!قىلماڭالر گۇناھ ،قورقۇڭالر خۇدادىن  4 

  ،ئورنۇڭالردا يېتىپ جىمجىت       

  سېالھ              !ئويلىنىڭالر چوڭقۇر بۇنى       

  ،قۇربانلىقالرنى قىلىڭالر بىلهن دىل چىن  5

  .ئىشهنچىڭالرنى باغالڭالر پهرۋەردىگارغا       
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 :كىشىلهر نۇرغۇن سورايدۇ  6 

  ؟بىزگه كىم قىالر ياخشىلىق      

  چۈشۈرگىن ،پهرۋەردىگار ئېه

  .ئۈستىمىزگه نۇرىنى جامالىڭنىڭ     

  ،كۆڭلۈمنى قىلدىڭ خۇشال زىيادە  7 

 .  لىرىشاراب ۋە قىئاشل مۇبولغانالردىن مول شۇنچه       

           ،رامانبهخى كېلهر ئۇيقۇم ياتسامال  8

     ساقلىغۇچى ئېسهن-ئامان مېنى چۈنكى

  .          ئۆزۈڭدۇرسهن پهرۋەردىگار_  سهن پهقهت       
___________________________________  

ئاچچىقالنساڭالر، «بهزى تهرجىمىلهردە _  رقىلماڭال گۇناھ قورقۇڭالر، خۇدادىن*
  .، دەپ ئېلىنغان»ئاچچىقىڭالر سىلهرنى گۇناھقا باشلىمىسۇن
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    مۇناجات    5-

 ،تهڭكهش قىلىنىپ ئېيتىلسۇن دەپ ان مۇناجات بولۇپ، نهيگهداۋۇت يازغ
  .نهغمىچىلهر بېشىغا تاپشۇرۇلغان

  
  ،دۇئايىمغا سالغىن قۇالق، پهرۋەردىگار ئېه  1

       .زارىمغا-ئاھ بۆلگىن كۆڭۈل      

 ، ھالىمغا مېنىڭ يهتكىن، پادىشاھىم ،ئىالھىم ئېه  2

      . ساڭا چۈنكى قىلماقتىمهن دۇئا      

 ،      ئاۋازىمنى سهھهردە ئاڭاليسهن، پهرۋەردىگار ئېه  3

 .      جاۋابىڭنى كۈتىمهن قىلىپ ئىلتىجا تهڭ بىلهن تاڭ      

  ،يامانلىقنى رمايدىغانياقتۇ خۇدادۇرسهن 4

    .   رەزىللىكنى قىلمايسهن ھهمراھ ئۆزۈڭگه     

       ،قىلغۇچىالرغا ئهسكىلىك نهپرەتلىنىسهن  5

   .ئالدىڭدا ھاكاۋۇرالر تۇرالماس تىك      

  ،يالغانچىالرنى قىلىسهن ھاالك  6

            .گهرلهرنىيلىھى، قانخور كۆرىسهن ئۆچ      

  ،ئۆيۈڭگه سېنىڭ كىرىمهن مهن، شۇنداق  7

  .ماڭا بولغاچ مۇھهببىتىڭ مهڭگۈلۈك، چهكسىز      

  ،ئىبادەتخاناڭدا مۇقهددەس قىلىمهن سهجدە     

 . ساڭا باردۇر ئىخالسىم     
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  ،ھهققانىيلىقىڭدا مېنى باشلىغىن، پهرۋەردىگار ئى  8

 .ئهتراپىمدا دۈشمهنلىرىم يۈرەر پايالپ چۈنكى

  . ئالدىمدا يولۇڭنى ئۆز قىلغىن روشهن      

  ،ئېغىزلىرىدا ئۇالرنىڭ يوقتۇر سهمىمىيلىك  9

 ،               دىللىرىنى چىرمىۋالغاندۇر رەزىللىك      

   ،گاللىرى كهبىدۇر قهبرە ئوچۇق

   .تىللىرى تولغاندۇر شامهتكهۇخ      

  ،گۇناھلىرىنى ئۇالرنىڭ بېكىتكهيسهن، خۇدا ئى  10

  .ئۆزلىرىنى رئۇال كۆرسۇن ئورىدا كولىغان ئۆزى        

  ،ساڭا ئۇالر قىلغاچقا ئىتائهتسىزلىك       

  .ئۇالرنى قوغلىۋەتكىن، ئۇالر پاتتى گۇناھقا كۆپ      
 
    ،كهنلهرئېرىش پاناھىڭغا بولسۇن خۇرسهن سهندىن ئهمما  11

     .كۈيلهر-ناخشا ياڭراتسۇن، شادلىنىپ دائىم ئۇالر        

     ،ئاستىغا ىڭقانىتىڭن ئۇالرنى ئالغايسهن سهن       

         .سۆيگهنلهر سېنى شادلىنىدۇ سېنىڭدىن ۋاقىتتا شۇ  

  ،يالرغاىھهققان قىلىسهن ئاتا بهخت، پهرۋەردىگار ئى 12

  .ئۇالرغا بولىسهن باشپاناھ، قىلىپ قالقان ساخاۋىتىڭنى       
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   مۇناجات    6-

ئېيتىلسۇن  ەتهڭكىشىد سازالر تارلىق سهككىز بولۇپ، مۇناجات يازغان داۋۇت
  .تاپشۇرۇلغان بېشىغا نهغمىچىلهر دەپ،

  
  پهرۋەردىگار، ئى  1

  ،لىمهئهيىب بىلهن قهھرىڭ مېنى     
      .تهربىيه بهرمه ىڭدەماڭا غهزىپ  

  ،ماڭا قىل رەھىم ،پهرۋەردىگار ئى  2   

           .قهۋەتال كهتتىم زەئىپلىشىپ

  ،ماڭا بهرگىن شىپالىق ،پهرۋەردىگار ئى

   .    بىراقال ئۇستىخانلىرىم هتتىك بوشىشىپ  

   ،قهلبىمگه تولدى ھهسرەت ،پهرۋەردىگار ئى  3

       ؟  قاچانغىچه ئهھۋالدا بۇ يۈرەرمهن   

     ،    جېنىمنى قالغىن ساقالپ ،پهرۋەردىگار ئۆتۈنهي 4  

  .مېنى قۇتقۇز مۇھهببىتىڭدە مهڭگۈلۈك

 ،              ئۆلسه ئهسلىمهس سېنى ھېچكىم چۈنكى  5

                        .ئىچىدە گۆر ئېيتار مهترەھ ساڭا كىم  

  ،ساڭا قىلىپ پهرياد-ناله قالمىدى مادارىم ھېچ 6

  .ئورنۇمدا كېچىسى ھهر بولۇر دەريا يېشىم كۆز     

     ،ئهلهمدىن-دەرد كهتتى نۇرى كۆزلىرىمنىڭ  7  

  .دەستىدىن دۈشمهنلىرىم كۆزلىرىم ئاجىزالشتى     
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  ،پهرۋەردىگار زارىمغا سالدى قۇالق ،قبهرھه  8  

     .قىلغۇچىالر يامانلىق ئهي يېنىمدىن يوقىلىڭالر     

  ،ئىلتىجايىمنى ئاڭالپ پهرۋەردىگار  9  

  .دۇئايىمنى قىلدى قوبۇل

   ،ۋەھىمىدە ۋە نومۇس دۈشمهنلىرىم ھهممه قاالر  10

  .      شهرمهندە بولۇپ ،چېكىنهر تۇيۇقسىزال 
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   مۇناجات -7

 سۆزىگه قىلغان ئادەمنىڭ بىر ئىسىملىك كۇش بولغان لىسىدىنىقهب بىنيامىن
 .ئېيتقان مۇناجىتى قىلىپ ئىلتىجا قارىتا داۋۇتنىڭ پهرۋەردىگارغا

  
  ،    سهندىن پاناھ تاپىمهن ،پهرۋەردىگار ئىگهم ئى  1 

  ،دۈشمهنلىرىمدىن بارلىق قىلىپ خاالس       

  .يۈرگهنلهردىن قوغالپ مېنى قۇتقۇزغايسهن      

 ، مېنى تاشالر تىتىپ شىردەك ئۇالر، بولمىسا   2

 .جېنىمنى قۇتقۇزىدىغانغا يوقتۇر ھېچكىمىم

 ، يامانلىقنى بىرەر بولسام قىلغان ،پهرۋەردىگارىم ئى  3

  ،           قوللىرىمنى بىلهن ئىشالر ناھهق بولسام بۇلغىغان

 ، يامانلىقنى دوستۇمغا بولسام قىلغان 4

       ،دۈشمىنىمنى بولسام بۇلىغان سىزهۋەبس

  ،مېنى قوغالپ تۇتۇۋالسۇن دۈشمىنىم  5 

 ،       تېنىمنى چهيلهپ ئۇالر ئالسۇن جېنىمنى      

   سېالھ     .ئىززىتىمنى قىلسۇن يهكسان بىلهن يهر    
 
             ،قىلما سۈكۈت، غهزەپلهنگىن، پهرۋەردىگار ئى  6

        ،خۇدا ئى هنلىرىمگهدۈشم قهھرلىك چىققىن قارشى  

  ،     سوتقا تارتقىن ئۇالرنى، ئويغانغىن ئۈچۈن مهن  

 . ئۇالرغا قىلغىن ئادا ھۆكۈمنى بېكىتكهن سهن  
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 ،    ئورنىڭدا بۈيۈك ئولتۇرغىن ئۈچۈن ئاچماق سوت  7

  .       ئهتراپىڭغا توپالشسۇن خهلقلهر ھهممه

    ،خهلقلهرگه اچارئ سوت پهرۋەردىگار 8 

  ھۆكۈم قىلغايسهن پهرۋەردىگار ئى      

                         . دىيانىتىمگه ،ھهققانىي ھالدا اليىق 

  ،يامانلىقىنى رەزىللهرنىڭ ئاخىرالشتۇرغىن 9

  ، ھهققانىيالرنى قىلغىن تهۋرەنمهس      

  .لهرنىقهلب سىنىغۇچىسهن ،خۇدا ھهققانىي ئى      
             

    ،خۇدا قالقىنىمدۇر 10 

   .پاكالرغا قهلبى بولۇر كارنىجات 

  ،خۇدا سوتچىدۇر ئادىل 11

   .دائىما رەزىللهردىن نهپرەتلىنهر  

  ،يولىنى يامان ئىنسان تاشلىمىسا ئهگهر  12

  ،قىلىچىنى ئۇ بىلهپ

 .                       ئوقىنى يا قۇيار بهتلهپ

  ،الرنىقورال ئهجهللىك قويغاندۇر تهييارالپ ئۇ 13 

  .ئوقىنى ئوتلۇق يايىنىڭ قويغاندۇر بهتلهپ

 ،    بوالر ھامىلدار گۇناھقا كىشى رەزىل 14 

  ،توالر زەھهرگه ئاچچىق سىقىرقو      

  .بوالر يالغانچى بالىسى قانتۇغ      

  ،          ئورا ئۈچۈن باشقىالر كولىسا كىم  15 

  .ئۇنىڭغا ئۆزى چۈشهر يىقىلىپ      
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            ، باشقىالرغا قىلسا يامانلىق كىم  16 

  .بېشىغا ئۆز كېلهر يېنىپ      

  ،   باشقىالرغا سالسا زۇلۇم كىم  

  .           بېشىغا ئۆز كېلهر يېنىپ     

  ،    پهرۋەردىگارغا ھهققانىي ئېيتىمهن تهشهككۈر  17

   .نامىغا خۇدانىڭ ئۇلۇغ ئوقۇيمهن مهدھىيه  
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   ناجاتمۇ    8-

 نهغمىچىلهر دەپ، ئورۇنالنسۇن* تا»گىتتىف«بولۇپ،  مۇناجات يازغان داۋۇت
  . تاپشۇرۇلغان بېشىغا

   
  ،پهرۋەردىگار رەببىمىز ئى  1   

  ،يۈزىدە يهر بار نامىڭ ھهيۋەت شۇنچه      

    .پهلهكته-ئاسمان قىلدىڭ ننامايا شهرىپىڭنى      

     ،ئۆزۈڭنى هتتىڭلهدھىيهم تىللىرىدا بوۋاقالرنىڭ ۋە بالىالر  2  

  . ئېغىزلىرىنى قىساسچىالرنىڭ ۋە دۈشمهن ئۈچۈن شيۇمۇ  

  _ ئاسمانغا قىلغان ئىجاد بارماقلىرىڭ مهن قارىسام 3

  ،ئايغا ۋە يۇلتۇزالرغا قويغان ئورۇنالشتۇرۇپ كۆككه      

     ؟ئهتكۈدەك ياد ئۇنى سهن، ئىدى نېمه ئىنسان :دەيمهن  4  

    ؟ بۆلگۈدەك كۆڭۈل شۇنچه ،ئىدى ېمهن نهسلى ئادەم      

  ،ئورنىنى قىلدىڭ تۆۋەن ئازراقال پهرىشتىلهردىن  5  

  .تاجىنى شۆھرەتنىڭ-شان ئۇنىڭغا سهن كىيدۈردۈڭ

  ،جاھاننى كۈللى ئۇنىڭغا باشقۇرغۇزدۇڭ  6

    .  ھهممىنى ئۇنىڭغا پۈكتۈردۈڭ تىز      

  ، ھايۋانالر ياۋايى، كاال ،قوي پۈكهر تىز  7

  ،بېلىقالر دېڭىزدىكى ،ئۇچارقانات ماندىكىئاس  8  

  .      جانلىقالر ھهممه ياشىغۇچى دېڭىزدا شۇنداقال  

  ،پهرۋەردىگار رەببىمىز ئى  9

   .بار نامىڭ ھهيۋەت شۇنچه يۈزىدە يهر     
____________________________________  
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شى بولۇ اڭشهھىرىدە ئىجاد قىلىنغان بىر خىل ساز ياكى ئاھ» گات«_ گىتتىف *
بىرەر بايرام ياكى مۇراسىمدا ئېيتىلغان  ،يهنه بىر چۈشهندۈرۈلۈش بويىچه. مۇمكىن

 .ناخشىدۇر
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  مۇناجات    9-

 دەپ، نهغمىچىلهر ئېيتىلسۇن* دە»الببهن-مۇت«بولۇپ،  مۇناجات يازغان داۋۇت
  .تاپشۇرۇلغان بېشىغا

  
  ،تهشهككۈرۈمنى ئېيتىمهن دىلىمدىن چىن، خۇدا ئى  1  

  .كارامهتلىرىڭنى پۈتكۈل سېنىڭ ئهيلهپ ايانب     

  ،شادلىقىمنى ،خۇشاللىق ئالدىم سهندىن  2  

       .نامىڭنى كۈيلهيمهن ،خۇدا ئۇلۇغ ئى      

   ،قاچقىنىدا بولۇپ مهغلۇپ دۈشمهنلىرىم   3

  .ئالدىمدا ئۇالرنى قىلىسهن ھاالك  
 ،  دەۋايىمدا ھهق سهن ئاقلىدىڭ مېنى ،چۈنكى  4  

      .ئورنۇڭدا سهلتهنهتلىك بولۇپ سوتچى ئادالهتلىك

   ،ئهللهرنى يات قىلىپ سوراق  5  

  ،خهلقلهرنى رەزىل قىلدىڭ ھاالك     

  .        ناملىرىنى مهڭگۈگه ئۆچۈرۈۋەتتىڭ     

   ،ئهبهدكه بولدى ۋەيران دۈشمهنلهر  6  

  .خارابىلىككه شهھهرلىرى ئايلىنىپ

 . بېتىدە ىختار ناملىرى جايالرنىڭ ئۇ قالمىدى      
 

  ،تهختىدە شاھلىق مهڭگۈ ئولتۇرار پهرۋەردىگار 7  

 .  ئهسلىدە تهختىنى ئۇ قۇرغاندۇر ئۈچۈن ھۆكۈم      

  ،ئادالهتته قىالر سوراق ئۇ دۇنيانى  8  

  .خهلقلهرگه چىقىرار ھۆكۈم ئادىل     
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  ،ئېزىلگهنلهرگه قورغاندۇر پهرۋەردىگار  9  

   .نلهردەكۈ لىقئازاب دائىم ئۇ بوالر پاناھ
   

   بىلگهنلهر پهزىلهتلىرىڭنى سېنىڭ  10  

    ،       ساڭا باغالر ئىشهنچىسىنى      

     ئهتمهيسهن تهرك، چۈنكى      

  .خۇدا ئى ،تهلپۈنگهنلهرنى ساڭا
  

 ،پهرۋەردىگارنى سۈرگهن ھۆكۈم* سىئوندا كۈيلهڭالر  11  

  .      نىئهجرى بۈيۈك ئۇنىڭ ئارا ئهللهر ئهيلهپ بايان      

  ،ھېسابىنى قاننىڭ تۆكۈلگهن ئالغۇچىدۇر ئۇ ،چۈنكى 12  

  .پهريادىنى ئۇالرنىڭ ئۇنتۇماس ،بىچارىلهرنى ئېتىپ ياد     
  

  ،ماڭا كۆرسىتىپ شهپقىتىڭنى ،پهرۋەردىگار ئى 13  

  .ردابىدىنىگ ئۆلۈمنىڭ مېنى قۇتقۇز     

  .ئازابىغا سالغان ماڭا ئۆچمهنلهرنىڭ ،قارىغىن

  ،  ئالدىدا خهلقنىڭ قۇدرىتىڭنى هيئهيل بايان 14  

                           .دەرۋازىلىرىدا نىڭشهھىرى سىئون      

  .شادلىققا چۆمۈلهي لىقىڭدىننىجات      
  
  ،ئورىغا كولىغان ئۆزلىرى چۈشتى ئهللهر يات  15

  .تۇزاققا قويغان يوشۇرۇپ قالدى ئىلىنىپ پۇتلىرى    
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  ،پهرۋەردىگار ۆزىنىئ نۇتتىتو بىلهن ھۆكۈمى 16  

  .يامانالر قالدى چۈشىلىپ بىلهن يامانلىقلىرى

   سېالھ* خىگگائون                                                                   

  ،يامانالر كېتهر كىرىپ قهبرىلهرگه 17

  .قوۋمالر بارلىق ئۇنتۇغان خۇدانى     

 ،     لىرىليوقسۇ ىڭدۇنيان بۇ كهتمهس ئۇنتۇلۇپ مهڭگۈلۈك  18

  .ئارزۇلىرى ئېزىلگهنلهرنىڭ قالماس ئاشماي ئهمهلگه  
  

  ،    رەزىللهر كهلمىسۇن غالىب، قىل ياردەم، پهرۋەردىگار ئى 19  

  .ئهللهر يات قىلىنسۇن سوراق ئالدىڭدا     

    ،ئۇالرنى سالغىن قورقۇنچقا ،پهرۋەردىگار ئى 20  

  سېالھ         .ىكهنلىكىنىئ بهندە پهقهتال ئۇالر يهتسۇن بىلىپ
____________________________________  

  . بىر خىل مۇزىكا ئاھاڭىنىڭ نامى بولۇشى مۇمكىن_ الببهن -مۇت*
  .يېرۇسالېم شهھىرىنى كۆرسىتىدۇ_ سىئون *
ياكى » سېغىنىپ سۈكۈت قىلىش«ئېنىق مهنىسى نامهلۇم بولۇپ، _ خىگگائون *
 .دېگهن مهنىلهرنى بىلدۈرۈشى مۇمكىن» كېرەكمۇزىكا پهس ئاۋازلىق بولۇشى «
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     مۇناجات    10-

   
  ،يىراقتا تۇرىسهن قېچىپ مهندىن نېچۈن ،پهرۋەردىگار ئى  1 

       ؟بېشىمغا چۈشكهندە كۈن ئۆزۈڭنى يوشۇرىسهن مهندىن نېچۈن

  ،ئاجىزالرغا زۇلۇم سالماقتا تهكهببۇرلۇقتا يامانالر  2 

  .تۇزاقلىرىغا ئۇالرنىڭ ماقتاقال چۈشۈپ ئاجىزالر      

   ،پهرۋەردىگارنى ئىلماس كۆزگه يامانالر  3 

  ،ھهۋەسلىرىدىن ئۇالر پهخىرلىنىپ      

  .لهرنىكۆز ئاچ ئۇچۇرار ماختاپ      

  ،قىداىھاكاۋۇرل خۇدانى ئىزدىمهس يامانالر  4 

  .خىياللىرىدا-ئوي ئۇالرنىڭ يوقتۇر خۇدا      

  ،  ھهمىشه رىيوللى ئۇالرنىڭ بوالر لۇقئوڭۇش 5

  ، نهزەرگه ئالماي كېلىشىنى بېشىغا ھۆكۈمىنىڭ خۇدا

   .دۈشمهنلىرىگه قاقار قدىما ھالدا مهغرۇر      

 ، تهۋرەنمهسمىز«: كۆڭۈللىرىدە دەر ئۇالر  6

   .»ئۇچرىماسمىز كۈلپهتلهرگه ھېچقاچان 

  ،ئېغىزلىرىغا تولغاندۇر زورلۇق ۋە لهنهت، ھىيله 7 

         .تىللىرىدا چاچار زەھهر ۋە يامانلىق

  ،پىنهانلىرىدا مهھهللىلهرنىڭ تۇرۇپ مۆكۈپ  8 

 ،            تۇيۇقسىزال قىالر قهتل گۇناھسىزالرنى      

  .پاناھسىزالرغا كۆزلىرى تىكىلگهندۇر
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  ،ئۇالر كهبى شىر تۇرغان مۆكۈپ چاتقاللىقتا 9 

  ،ئاجىزالرنى تۇتۇشقا تۇرار پايالپ       

  .ئۇالرنى تۇتۇۋاالر ،لىرىغاقىلتاق چۈشۈرۈپ      

  ،يامانالر تۇرۇپ مۆكۈپ كۈتهر پۇرسهت 10 

  .پاناھسىزالر ئۇالرنىڭ چۈشهر چاڭگىلىغا       

  ،بىزنى خۇدا قالدى ئۇنتۇپ«: كۆڭۈللىرىدە يامانالر دەر  11 

   ».كۆزلىرىنى يۇمۇۋالغاندۇر ،بىزگه ھهرگىز سالمايدۇ نهزەر  
  
    ،يامانالرنى جازالىغايسهن ،خۇدا ئى ئۆتۈنهي  12

  .بىچارىلهرنى ئۇنتۇمىغايسهن ،پهرۋەردىگار ئى       

   ،سېنى خۇدا ئى ئىلماس كۆزگه يامانالر نېچۈن   13 

          ».مېنى خۇدا جازالىمايدۇ«: دەر كۆڭۈللىرىدە نېچۈن

  ،بۇالرنى تۇرىسهن كۆرۈپ ،بىلىمىز 14 

  .غازۇلۇملىرى ،زەھهرخهندە ئۇالرنىڭ  
  ،نهزىرىڭنى ۇۋاتىسهنتۇر تاشالپ       

    .قىنىڭغاىئال ھامان يامانالرنى ئالىسهن       

   ،ساڭا تاپشۇرار ئۆزلىرىنى پاناھسىزالر 

  .يېسىرالرغا-يېتىم قىلغۇچىسهن ياردەم       

  ،بىلهكلىرىنى يامانالرنىڭ ۋە رەزىل سۇندۇرغايسهن 15 

  .ئۇالرنى جازالىغايسهن يوقالغۇچه رەزىللىكلىرى      

  ،پهرۋەردىگار پادىشاھتۇر ڭگۈلۈكمه  16 

  .قىلمىغانالر ئېتىقاد ئۇنىڭغا زېمىنىدىن يوقىالر       
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 ،      ئىستهكلىرىگه ئېزىلگهنلهرنىڭ سالىسهن قۇالق ،پهرۋەردىگار ئى  17 

 .يۈرەكلىرىگه ئۇالرنىڭ بېرىسهن قۇۋۋەت       

  .  تىالۋەتلىرىگه-دۇئا تۇرىسهن بۆلۈپ كۆڭۈل  

    ،ھهققىنى گهنلهرنىڭئېزىل ،يېسىر-تىميې قوغدايسهن 18

      .ئۇالرنى قورقۇتالماس ھېچكىم ئالهمدە پانىي       
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    مۇناجات -11

 بېشىغا نهغمىچىلهر دەپ، ئېيتىلسۇن قىلىپ ناخشا بولۇپ، مۇناجات يازغان داۋۇت
  .تاپشۇرۇلغان

    
   ،پهرۋەردىگاردا تۇرسام تاپقان پاناھلىق  1

  »تېغىڭغا ئۆز كهت ئۇچۇپ ىكهب قاچقۇش«

  ؟!ماڭا نېمىسى دېگىنىڭالر     

  ،يايىنى تارتىپ يامانالر مانا  2  

  ،ئوقىنى سېلىپ قىلدى تهق      

  .ياخشىنى بولۇپ ئاتماقچى يوشۇرۇن      

  ،        كىشى ھهققانىي قىالالر نېمىمۇ 3

  ؟ئۇللىرى ھهققانىيلىقنىڭ بۇزۇلسا      
         

  ،ئهرشتىدۇر تهختى ىڭپهرۋەردىگارن 4  

 . دەرگاھىدا مۇقهددەس تۇرار ئۇ      

 ،         ئىنسانالرنى ھهممه ئۇ تۇرار كۆزىتىپ      

  .ئىنسانالرغا كۆزلىرى تىكىلگهندۇر بىلهن دىققهت

 ،      رەزىللهرنى ۋە ھهققانىي كۆزىتهر پهرۋەردىگار 5  

   .مهپتۇنالرنى زوراۋانلىققا كۆرەر ئۆچ      

        ،چوغالر ،گۈڭگۈرت، ئوت ،شامال قىزىق  6  

  .                           بوالر نېسىۋە ھاياتىغا يامانالرنىڭ

  ،ھهققانىيلىقنى سۆيهر ،پهرۋەردىگار ھهققانىيدۇر 7  

                  .چېهرىنى ئۇنىڭ كۆرەر دۇرۇسالر كۆڭلى پهقهت
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  مۇناجات    12-

 دەپ، نهغمىچىلهر ئېيتىلسۇن* تا»ىتشېمىن«بولۇپ،  مۇناجات يازغانداۋۇت 
 . تاپشۇرۇلغان بېشىغا

    
  ،پهرۋەردىگار ئى، قۇتۇلدۇرغىن  1  

  ،تهقۋادارالر كهتتى تۈگهپ      

                             .ئىنسانالر سادىق ساڭا قالمىدى      

 ،                    بىرىگه-بىر ئادەملهر سۆزلهر يالغان  2

                 .قهلبىدە يوق چىللىقتراس سىمۇبول سىلىق ئاغزى  

  ،كېلىمىز غالىب بىلهن تىلىمىز«: ئۇالر دەيدۇ 4- 3

  ،        زىمىزئاغ كىدۇرڭئۆزىمىزنى      

 »؟!خوجىمىز ىتبوالاليت كىممۇ      

  ،ئېغىزلىرىنى امهتچىلهرنىڭخۇش ئېتىۋەتكهي پهرۋەردىگار    

  .نىتىللىرى پوچىالرنىڭ ھهم كېسىۋەتكهي    
  
                                      :خۇدا دەيدۇ »باراي مهن«  5

  ،ئېزىلگهنلهر تارتقاچ زۇلۇم«

  ،مىسكىنلهر قىلغاچ ناله

  ئۇالرنى يهتكۈزەي      

 ».ئامانلىقىغا بولغان تهشنا      

  ،كهبى كۈمۈش ساپ تاۋالنغان قېتىم يهتته تونۇردا  6  

  .سۆزلىرى پهرۋەردىگارنىڭ سۆزلهردۇر چىن      



25 

 

      ،مىسكىنلهرنى قوغدىغايسهن ،پهرۋەردىگار ئى  7

 . بىزنى دەۋردىكىلهردىن بۇ قوغدىغايسهن مهڭگۈ      

  ،ئىنسانالر ئىشالرنى پهس تهرىپلىشىپ  8  

  .يامانالر راپىمىزدائهت شىدۇۈيۈر غادىيىپ      
___________________________________ 

   .ئاھاڭى ناخشا خىل بىر ياكى ساز تارلىق سهككىز_ شېمىنىت *
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   مۇناجات    13-

 بېشىغا نهغمىچىلهر دەپ، قىلىپ ئېيتىلسۇن ناخشا بولۇپ، مۇناجات يازغان داۋۇت
  .تاپشۇرۇلغان

    
  ؟مېنى مهڭگۈ ئۇنتارسهنمۇ ،پهرۋەردىگار ئى  1 

  ؟يۈزۈڭنى مهندىن قاچانغىچه ارسهنيوشۇر      

  ،ئهندىشىدە قاچانغىچه ،ئۆتهرمهن يۇتۇپ ھهسرەت  2 

    ؟يهلكهمگه قاچانغىچه تۇرار دەسسهپ دۈشمىنىم      

  ،ماڭا سېلىپ نهزىرىڭنى بهرگىن جاۋاب ،پهرۋەردىگار ئىگهم ئى 3 

  .ئۇيقۇغا مهڭگۈلۈك كېتهرمهن بولمىسا كۆزلىرىمنى، نۇرالندۇرغىن     
 ، رەقىبلىرىم بوالر خۇش يۇمۇلسا كۆزلىرىم ئهگهر  4 

  .  دۈشمهنلىرىم دېيىشهر »كهلدىم غالىب ڭدىنئۇنى مهن«  

  ،مۇھهببىتىڭگه مهڭگۈلۈك مهن كهلدىم تايىنىپ  5

  .    قهلبىمگه شادلىق تاشسۇن لۇپتو ىڭدىننىجات      

  ،ماڭا سهن ئهيلىگهچ ئىلتىپات 6 

  . ساڭا ئوقۇيمهن مۇناجات ،پهرۋەردىگار ئى      
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  مۇناجات    14-

بولۇپ، ناخشا قىلىپ ئېيتىلسۇن دەپ، نهغمىچىلهر بېشىغا  يازغان مۇناجاتداۋۇت 
  .تاپشۇرۇلغان

  
  . »خۇدا يوقتۇر« دېيىشهر كۆڭۈللىرىدە ئهخمهقلهر  1

  ،قىلمىشلىرى بولۇپ رەزىل، يىرگىنچلىك     

                           .يولدا توغرا بىرسىمۇ ئۇالرنىڭ ماڭمىغاندۇر  

  ،نهزەر ېلىپس ئىنسانغا ئهرشتىن پهرۋەردىگار 2

  .ئىزدەر ئادەم ئاقىل ئىزدىگۈچى خۇدانى      

  ،بۇزۇلغان بىردەك، ھهممىسى ئازغۇندۇر  3

  .ماڭغان يولدا توغرا ھهتتا يوقتۇر بىرىمۇ        
  
     ؟!پاسىقالر قىلمىشلىرىنى ئهجهبا چۈشهنمهسمۇ  4

  ،يۇتار يهپ يىگهندەك نان خهلقىمنى مېنىڭ ئۇالر        

 .ئۇالر ئهسال قىلماس ئىبادەت گارغاپهرۋەردى        

  ،خۇدا بولغاچ بىرگه بىلهن ھهققانىيالر  5

  .مانا باسماقتا ۋەھىمه ئهخمهقلهرنى        

 ؟        !گهنلهرنىڭئېزىل ئارزۇلىرىنى يوقاتماقچىمۇسىلهر  6

  .ئۇالرنىڭ پاناھىدۇر پهرۋەردىگار ئهمما       
  
  !ئىدى كهلسه چىقىپ سىئوندىن نىجاتلىق ئىسرائىلالرغا  7

  ،خهلقىنى زۇلۇمدىكى چىقارغىنىدا ھۆرلۈككه پهرۋەردىگار      

           .ئهۋالدى ياقۇپ سۆيۈنهر_  ئىسرائىلالر شادلىنار           
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 مۇناجات    15-

  مۇناجات يازغان داۋۇت
  
  ،   چېدىرىڭغا مۇقهددەس كىرەلهر كىم، پهرۋەردىگار ئى  1 

         ؟تېغىڭدا سىئون مۇقهددەس قىالالر ەتئىباد ساڭا كىم     

 :يهردە ئۇ قىالالر ئىبادەت  2 

  ،ماڭىدىغانالر يولدا توغرا     

 ،قىلىدىغانالر ئىش ھهققانىي

     ،سۆزلهيدىغانالر دىلىدىن چىن ھهقىقهتنى  

  ،چاپلىمايدىغانالر قارا باشقىالرغا  3

  ،قىلمايدىغانالر يامانلىق دوستىغا     

  .قىلمايدىغانالر ھاقارەت ىغاقوشنىس     

  ،يىرگىنىدىغانالر پهسكهشلهردىن  4 

 ، ھۆرمهتلهيدىغانالر تهقۋادارالرنى      

  .تۇرىدىغانالر ۋەدىسىدە تارتسىمۇ زىيان

 ،                    بهرمهيدىغانالر زقهر پۇل جازانىغا  5

 ، سالمايدىغانالر زىيان بىگۇناھقا يهپ پارا     

  . بۇالر مانا رەنمهستۇرتهۋ مهڭگۈ     
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 مۇناجات    16-

 *مىقتام يازغان داۋۇت
  

  ،خۇدا ساقلىغىن مېنى ئۆزۈڭ 1 

  .پاناھ تاپارمهن سهندىن چۈنكى     

 :پهرۋەردىگارغا مهن دېدىم 2

 ».باشقا سهندىن يوقتۇر بهختىم ،ئىگهمدۇرسهن«

     ،خهلقىڭ تهقۋادار زېمىندىكى تۇرئالىيجاناب  3 

  .مېنىڭ ئۇالر ۇشاللىقىمدۇرخ بارلىق     

      ،ئىالھالرغا غهيرىي بولسا ماقچوقۇن كىمكى  4 

  .قهۋەتال لىرىدەرد ئۇنىڭ ئاشار     

                      ،ئۇالرغا ئاتاپ قىلماسمهن قۇربانلىق     

  .تىلىمغا ھهتتا ناملىرىنى ئالماسمهن     
  
  *،نېسىۋەمدۇر ،ئىستىقبالىم پهرۋەردىگار 5 

 .قولۇڭدىدۇر كېلهچىكىم ،پهرۋەردىگار ئى     

                    ،  قىلىنغاندۇر تهقدىم ماڭا لىرىڭقىرىز ئېسىل 6

    .بايلىقىمدۇر بهختىم گۈزەل قىلغان ئاتا سهن  
   

  ،پهرۋەردىگارغا نهسىههتچىم ئېيتىمهن ھهمدۇسانا 7 

   .ماڭا قهلبىم كۆرسىتهر يولنى توغرا كېچىدىمۇ     

  ،يادىمدا دائىم ھهر تۇتارمهن دىگارنىپهرۋەر 8 

   .پهقهتال تهۋرەنمهسمهن ئۇ بولغاچ يېنىمدا ئوڭ     
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  ،قهلبىمدە بار خۇشاللىق، شادلىقتا روھىم شۇڭا 9 

  .تېنىمگه مېنىڭ بهردىڭ ئامانلىق-بىخهتهرلىك     

 ،     ئىچىگه گۆر مېنى قويمايسهن تاشالپ ،بىلىمهن  10 

  .  چىرىشىگه تېنىنىڭ دارىڭنىڭتهقۋا قويمايسهن يول      

  ،ماڭا يولىنى ھاياتلىق بېرىسهن كۆرسىتىپ 11

  ، ھۇزۇرۇڭغا تاشقاندۇر تولۇپ خۇشاللىق     

  .قولۇڭدا ئوڭ باردۇر شادلىق مهڭگۈلۈك  
 ___________________________________  
 يۇلۇپپ، تاش تاختىغا ئوسۆزنىڭ مهنىسى ئېنىق ئهمهس بولۇ بۇ_ مىقتام * 

 .لىرىنى كۆرسىتىشى مۇمكىنمۇناجات يېزىلغان
ئىبراھىم پهيغهمبهرنىڭ نهۋرىسى ياقۇپنىڭ ئون ئىككى ئوغلى بولغان _ نېسىۋەم *   

 پهقهت الۋىي دېگهن. زېمىن ئاتا قىلغان-بولۇپ، خۇدا ئۇالرنىڭ ئهۋالدلىرىغا يهر
ۋىيالرنى چۈنكى خۇدا ال. زېمىن بهلگىلهپ بهرمىگهن-ئوغلىنىڭ ئهۋالدلىرىغا يهر

مهن ئۆزۈم «ئۆزىگه روھانىيلىق خىزمىتىنى قىلىشقا تاللىۋالغان ۋە ئۇالرغا 
  .دېگهن» سىلهرنىڭ نېسىۋەڭالر بولىمهن
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  مۇناجات    17-

  دۇئاسى داۋۇتنىڭ
  

 ،پهرۋەردىگار ئى  1  

   ،دەۋايىمغا قىلغان ساڭا سالغىن قۇالق       

  ،يادىمغاپهر-ناله مېنىڭ قىلغىن تىبارېئ       

  .دۇئايىمغا سهمىمىي ،چىن قويغىن كۆڭۈل       

   ،مېنى ئاقلىغىن دەپ »گۇناھسىز« 2

 .   ئادىللىقنى كۆرەر كۆزۈڭ ،چۈنكى  

  ،قهلبىمنى مېنىڭ سىناپ  3 

 ،  خىيالىمنى كېچىدە كۆزىتىپ      

  ،مېنى بولساڭمۇ باققان تهكشۈرۈپ      

              .نۇقساننى ھېچبىر تاپالمىدىڭ      

     .ئاغزىمنى ئويلىدىم دەپ، يۇماي چىڭ      

   ،تهلىملىرىڭنى سېنىڭ بىلىپ ئهال 4

  ،ئۆزۈمنى تارتتىم يولىدىن زوراۋانالرنىڭ

    .قىلمىشلىرىنى يامانالرنىڭ ميۇقتۇرمىدى    

  ،ئېلىپ قهدەم مهن ماڭدىم ئىزىڭدىن 5

  .تېيىلىپ پۇتلىرىم كهتمىدى شۇڭا      
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    ،ساڭا قىلدىم تىجائىل ،ئىگهم ئى 6 

  .ماڭا سهن بهرگهچكه جاۋاب      

 ، دىققىتىڭنى ماڭا بېرىپ      

   .سۆزلىرىمنى تىڭشىغىن      

  ،مۇھهببىتىڭنى مهڭگۈلۈك ئهتكىن بهخش ماڭا 7

   ، نىجاتكارى تايانغانالرنىڭ ئۆزۈڭگه ئى

  . قۇتقۇزغۇچىسى قۇدرەتلىك قالغانالرنىڭ ھۇجۇمغا 

  ،          مېنى ئاسرىغىن چۇقۇڭدەكىقار كۆز  9- 8

  .رەزىللهردىن بولغان قىلماقچى ھاالك مېنى      

  ،مېنى غىنيوشۇر ئاستىغا قاناتلىرىڭ      

  .دۈشمهنلىرىمدىن ئهشهددىي قورشىۋالغان      

  ،باغىرلىرى ئۇالرنىڭ قاتتىقتۇر تاشتهك  10 

  .ئېغىزلىرى ھهم سۆزلهيدۇ چوڭ      

  ،مېنى ىئالد قورشاۋغا چۈشۈپ پېيىمغا  11 

 . جېنىمنى مېنىڭ ئۇالر بولۇپ ئالماق 

  ،شىرالرغا ياش تۇرغان بۆكتۈرمىدە ئوخشار ئۇالر 12 

  . تاالشقا ئولجىسىنى كهبى شىر ھېرىسمهن ئوۋغا       
  
 ، ئۇالرنىڭ توسۇپ ئالدىنى ،خۇدا ئۆتۈنهي   13

   ،ئۇالرنى پۈكتۈرۈپ تىز بىلهن قىلىچىڭ

  .نىجېنىم رەزىللهردىن قۇتقۇزغىن      
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  بىلهن قولۇڭ ئۆز مېنى قۇتقۇز ،پهرۋەردىگار ئى 14 

  .رەزىللهردىن دۇنيادىكى پانىي بۇ       

  ،نېسىۋىسى ئۇالرنىڭ دۇنيادىدۇر مۇشۇ پهقهت       

  .قورسىقى ئۇالرنىڭ تويار بىلهن نېمهتلىرىڭ       

   ،كۆڭۈللىرى تاپار قانائهت بىلهن لىرىپهرزەنت       

       .كىنىمۈل-مال ئۇالر لدۇرارقا بالىلىرىغا       

  ، كۆرەرمهن يۈزۈڭنى بىلهن ھهققانىيلىقىم  15 

  .قانارمهن دىدارىڭغا ئويغانغىنىمدا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



34 

 

  
      مۇناجات    18-

 ئېيتىلسۇن قىلىپ ناخشا بولۇپ، مۇناجات يازغان داۋۇت قۇلى پهرۋەردىگارنىڭ بۇ
 دۈشمهنلىرى بارلىق داۋۇتنى دىگارپهرۋەر .تاپشۇرۇلغان بېشىغا نهغمىچىلهر ،دەپ

 مۇناجاتنى پهرۋەردىگارغا بۇ داۋۇت كۈنى قۇتقۇزغان قولىدىن نىڭسائۇل پادىشاھ ۋە
  .   ئوقۇغان

  
   .سېنى سۆيىمهن پهرۋەردىگار مادارىم-كۈچ  1 

  ،پهرۋەردىگاردۇر نىجاتكارىم ،قورغىنىم ،تېشىم قورام  2 

  ،باشپاناھىم ،تېغىم گىگانت بولىدىغان پاناھ ماڭا      

  .خۇدايىمدۇر قۇتقۇزغۇچۇم يېڭىلمهس ،قالقىنىم      

 ،     پهرۋەردىگارغا ئىگىسى مهدھىيهلهر قىلسام ئىلتىجا  3 

 .شۇندىال قۇتقۇزىالرمهن قوللىرىدىن دۈشمهنلىرىم      

          ،مېنى چىرمىدى ئاسارەتلىرى ئۆلۈم 4 

  .    مېنى چۈمكىدى دولقۇنلىرى ھاالكهت      

 ،باغالندىم تانىلىرىدا گۆرىستان  5 

  .كهلدىم دۇچ لىرىغاتۇزاق ئۆلۈم      

  ،پهرۋەردىگارغا قىلدىم ئىلتىجا ئارا كۈلپهت ئېغىر 6 

   .خۇدايىمغا كۆتۈرۈپ پهرياد قىلدىم تهلهپ ياردەم      

  ،دەرگاھىدا پهرۋەردىگار ئاڭلىدى ئاۋازىمنى      

  .قۇلىقىغا ئۇنىڭ باردى يېتىپ ئاھۇزارىم      
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  ،تهۋرىدى يهر ،پىسىلكىن زېمىن چاغ شۇ  7

  ،مىدىرلىدى ،تىترەپ ئۇلى تاغالرنىڭ      

  .كهلگهنىدى دەرغهزەپكه خۇدا چۈنكى      

 ،تۈتهكلهر-ئىس بۇرنىدىن خۇدانىڭ چىقتى  8 

      ،الۋىالر-ئوت ئاغزىدىن خۇدانىڭ ئېتىلدى      

 .چوغالر قىپقىزىل ھهتتا كۈيهتتى لداپالۋۇ    

    ،          خۇدا چۈشكهندە تامان يهر يېرىپ كنىكۆ  9

  .ئاستىدا ئايىغىنىڭ بۇلۇتالر قارا تۇراتتى      

     *،قا»رۇبكې« بىر ئۇچتى مىنىپ ئۇ 10 

 .قاناتلىرىدا شامالنىڭ قىلدى پهرۋاز

  ،قاراڭغۇلۇقنى ئۇ قىلغانىدى يېپىنچا  11

  .ئۇنى تۇراتتى قورشاپ بۇلۇتالر قارا، قويۇق      

 ،                                   نۇرى پارالق ئالدىنى يورۇتقانىدى  12 

                       ،          چوغالرنى قىپقىزىل ۋە مۆلدۈر ياغدۇرۇپ   

                                                                     .  بۇلۇتالرنى قاپقارا پارچىلىدى   

   ئاسماندا گۈلدۈرلهپ ئاۋازى ارنىڭپهرۋەردىگ   13

                    ،خۇدا ئۇلۇغ ئاۋازىنى ياڭرىتىپ

 .             چوغالر قىپقىزىل ۋە مۆلدۈر ياغدۇردى

  ،ئوقلىرىنى ياغدۇرۇپ ،دۈشمهنلىرىنى خۇدا تارقىتىۋەتتى 14 

   .ئۇالرنى قىلىپ تىرىپىرەن چاقتۇرۇپ چاقماقالر      
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  ،تهنبىهىڭدىن ،ەردىگارپهرۋ ئى  15 

   ،زەربىسىدىن تىنىقىڭنىڭ قهھرلىك 

  ،تېگى دېڭىزنىڭ قالدى كۆرۈنۈپ      

                            .ئۇلى زېمىننىڭ قالدى ئېچىلىپ  

  ،قولىنى سۇنۇپ كۆكتىن پهرۋەردىگار  16 

  .مېنى ئالدى تارتىپ سۇالردىن چوڭقۇر      

  ،ىندۈشمىنىمد ۋەھشىي مېنى قۇتقۇزدى  17 

  ،بولغانالردىن ئۆچ ماڭا

  .مهندىن ئىدى كۈچلۈك ئۇالر چۈنكى      

  ،ماڭا ئۇالر قىلدى ھۇجۇم كۈنلىرىمدە ئاپهتلىك  18 

  .ئهمما بولدى يۆلىكىم-يار پهرۋەردىگار      

 ، ماڭا بهردى نىجاتلىق بولغاچ خۇرسهن مهندىن ئۇ  19

   .جايغا بىخهتهر ھهم مېنى چىقتى ئېلىپ

   ،خۇدا قىلدى ياخشىلىق ئۈچۈن مھهققانىيلىقى  20 

  .ماڭا بهردى ئىنئام پاكلىقىدىن قولۇمنىڭ      

  ،يولىدا پهرۋەردىگارنىڭ كهلدىم مېڭىپ چۈنكى  21 

  .خۇدايىمغا قىلمىدىم ئاسىيلىق ،قىلىپ رەزىللىك  

  ،ھۆكۈملىرى بارلىق ئۇنىڭ دائىم بولدى ئالدىمدا كۆز  22 

  .هرمانلىرىنىپ ئۇنىڭ ھهم قويمىدىم قايرىپ ياققا بىر

  ،بولدۇم غۇبارسىز ئالدىدا ئۇنىڭ  23 

  .ساقلىدىم قىلىشتىن گۇناھ ئۆزۈمنى      

  ،بولغاچقا ھهققانىي ئۆزۈم، پاك قولۇم  24 

    .ماڭا بهردى ئىنئام پهرۋەردىگار



37 

 

 
  ،ۋاپادارلىقىڭنى كۆرسىتىسهن ۋاپادارالرغا  25

  .ھهققانىيلىقىڭنى ئادەملهرگه ھهققانىي

  ، ئادەملهرگه پاك كۆرسىتىسهن پاكلىقىڭنى  26 

  .ئهگرىلهرگه نىيىتى قايتۇرىسهن جاۋاب اليىقىدا

     ،چارىسىزالرنى قۇتقۇزىسهن  27 

      .ۋۇرالرنىھاكا ئۇرىسهن يهرگه

   ،ياققۇچىسهن چىرىغىمنى ھاياتلىق ،پهرۋەردىگار  28

      . ئايالندۇرىسهن لۇققايورۇق زۇلمىتىمنى ،ئىالھىم

    ،قىالاليمهن ھۇجۇم قوشۇنىغا مهندۈش، تايىنىپ ساڭا 29

        .ئۆتهلهيمهن بۆسۈپ سېپىلالردىن ياردىمىڭدە ،ئىگهم ئى
              

      ،يولدۇر مۇكهممهل يولى خۇدانىڭ  30

    .قهتتۇرھهقى سۆزلىرى ئېيتقان ئۇنىڭ

  .قالقاندۇر بىر خۇدا ئىزدىگۈچىلهرگه پاناھ

       !؟خۇدا دۇركىم باشقا دىن»بولغۇچى بار مهڭگۈ«  31

     ؟باشپاناھ تاشتهك قورام بوالر كىم باشقا ئىگىمىزدىن  

  ،باغلىغۇچى قۇدرىتىدە بېلىمنى خۇدادۇر 32

  .قىلغۇچى زىنۇقسانس-ئهيىب يولۇمنى      

          ،پۇتلىرىمنى ئۇ قىلىپ يۈگۈرۈك كېيىكنىڭكىدەك  33 

     .    مېنى تۇرغۇزدى مهزمۇت ھهم تاغالردا گىزېئ

   ،قىلىشقا جهڭ ئۇ ئۆگهتتى قوللىرىمنى  34

                     .تارتىشقا ئوقيانى تۇچ لهكلىرىمنىىب



38 

 

            
  ،قالقىنىڭنى نىجاتلىق ماڭا بهردىڭ ،ئىگهم ئى 35 

      .مېنى قىلدى يۈكسهك مۇاليىملىقىڭ، يۆلهپ قولۇڭ ئوڭ 

 ،   قهدىمىمنى بىر ھهر باسقان سهن قىلغاچ بىخهتهر  36

 . يوللىرىمنى يۈرىمهن مېڭىپ تېيىلماستىن

   ،دۈشمهنلىرىمنى تۇتۇۋالدىم يۈرۈپ قوغالپ  37

  .ئۇالرنى يوقاتماستىن كهينىمگه قايتمىدىم      

    ،       قايتا تۇرالماس، ىۋەتتىمجناي ئۇالرنى مهن 38 

  .ئاستىغا پۇتلىرىمنىڭ ئۇالر يىقىلدى      

   ،بېلىمنى نبىله قۇدرەت-كۈچ باغلىدىڭ جهڭگه  39 

  . قىلغانالرنى ھۇجۇم ماڭا پۇتلىرىمغا ئهگدۈردۈڭ باش

  ،رەقىبلىرىمنى قىلدىڭ مهجبۇر چېكىنىشكه  40 

  .بولغانالرنى ئۆچ ماڭا يوقاتتىم      

  ،قۇتقۇزىدىغانالر چىقمىدى كۆتهرسىمۇ پهرياد ئۇالر  41 

  . پهرۋەردىگار بهرمىدى جاۋاب يالۋۇرسىمۇ قىلىپ ناله

  ،دەكنتوزا ئۇچقان شامالدا ئۇالرنى ئېزىۋەتتىم  42 

 .پاتقاقتهك كوچىدىكى ئۇالرنى چهيلىۋەتتىم

  . مېنى قىلدىڭ مۇستهسنا قارشىلىششتىن بىلهن خهلق  43

    ،ئهللهرگه يات مېنى قىلغانىدىڭ باش

  . خىزمىتىمنى مېنىڭ ئۇالر قىلماقتا

  ،ماڭا ئۇالر بويسۇنار بىلهن ئاڭالش ئاۋازىمنى 44 

  . ئالدىمدا شۈمشىيىپ ئهللهر يات ولىدۇب تهسلىم      
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 ،ئهللهر يات يوقاتقان جاسارىتىنى  45 

                    .چىقىشار قورغانلىرىدىن ھالدا گهنىتىتر
  

   !پهرۋەردىگار ھاياتتۇر  46

  ،ھهمدۇسانا لسۇنىئېيت تېشىمغا قورام ئۇ

  !خۇدا بولغان نىجاتكارىم ئۇلۇغالنسۇن      

  ،ماڭا بهرگۈچى ئېلىپ قىساس ۇرخۇداد  47 

  .ئاستىمغا قول خهلقلهرنى بويسۇندۇرغۇچىدۇر
 

 ،                دۈشمهنلىرىمدىن مېنى قۇتقۇزدۇڭ ،پهرۋەردىگار ئى  48

           ،قىلغانالردىن ھۇجۇم ماڭا قىلدىڭ ئۈستۈن      

  .زوراۋانالردىن ھهم قۇتۇلدۇردۇڭ

           ،لدىدائا ياتالر ئېيتىمهن رەھمهت ساڭا 49 

  .نامىڭغا ئوقۇيمهن كۈيى مهدھىيه      
 

   بىگه،ىغهل تۈرەر ئۆزى تىكلىگهن پادىشاھنى ئۇلۇغئېرىشپهرۋەردىگار   50 

 _ پادىشاھقا تاللىغان ئۆزى ھهببىتىنىمۇ مهڭگۈلۈك بېغىشالر ئۇ      

     .ئهۋالدلىرىغا ئۇنىڭ ۋە داۋۇت دئهبه تا
____________________________________  

بىر  كۈچلۈك پهرىشتىگه ئوخشايدىغان، ئهرشته ياشايدىغان ئىنتايىن_ كېرۇب *
دېگهنلىك، بىر خىل » ئۇچتى كېرۇبقا مىنىپ« خۇدا. خىل قاناتلىق مهخلۇق

ئوخشىتىش بولۇپ، خۇدانىڭ پهرىشتىلىرىنىڭ ئۇنىڭ خىزمىتىدە بولىدىغانلىقىنى 
 .كۆرسىتىدۇ
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 مۇناجات    19-

 بېشىغا نهغمىچىلهر دەپ، ئېيتىلسۇن قىلىپ ناخشا بولۇپ، جاتمۇنا يازغان داۋۇت
  .تاپشۇرۇلغان

  
  ،شهرىپىنى-شان خۇدانىڭ جاكارالر ئهرش  1 

  .ئىجادىنى ئۇنىڭ قىالر نامايان ئاسمان      

  ،كۈن ھهر ئۇالر سۆزلىشهر توختىماستىن  2 

  .  تۈن ۋە كېچه خۇدانى تهرىپلىشهر     

  ،تىللىرىنى ئۇالر گهرچه بولسىمۇ ئىشلهتمىگهن  3

  .ئۈنلىرىنى ئۇالر گهرچه بولسىمۇ چىقارمىغان      

  ،يۈزىگه يهر تامام كهتكهن يېيىلىپ تىۋىشلىرى  4

   .چهتلىرىگه جاھاننىڭ بارغاندۇر يېتىپ خهۋىرى      
  

  ،ئاسمانغا خۇدا تىككهندۇر چېدىر بىر ئۈچۈن قۇياش  

         .ئوغۇلغا بولغان تويى ئوخشاپ قۇياش ئۇندىن چىقار  5

  .پالۋانغا چىققان شكهيۈگۈرۈ گويا ئوخشاپ ئۇ شادلىنار      

  ،چېتىدىن بىر ئاسماننىڭ ئۇ ئۆرلىسه 6 

                        ،چېتىگىچه بىر يهنه لهپگۈرچۆ بارار

  .ھارارىتىدىن ئۇنىڭ نهرسه ھېچ قاچالماس
  
  ،تهلىملىرى پهرۋەردىگارنىڭ مۇكهممهلدۇر 7 

  ،ۋۇجۇدىنى نسانئى ئۇ يېڭىالر      
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  ،پهرزلىرى پهرۋەردىگارنىڭ ئىشهنچلىكتۇر      

  .نادانالرنى قىالر دانا      

  ،كۆرسهتمىلىرى پهرۋەردىگارنىڭ توغرىدۇر  8 

  .لهرنىقهلب شادالندۇرار

 ،ئهمرلىرى پهرۋەردىگارنىڭ ئوچۇقتۇر      

   .كۆزلهرنى قىالر روشهن      

  ،پهرۋەردىگارغا قىلىش ئىخالس پاكلىقتۇر  9 

  .ئهبهدىيگه داۋاملىشار ئىخالسمهنلىك      

 ،ھۆكۈملىرى پهرۋەردىگارنىڭ بهرھهقتۇر      

  . بىرىگه ھهر ئۇالرنىڭ سىڭگهندۇر ئادىللىق      

  ،  ئالتۇندىن ساپ بارچه ھهتتا ،ئالتۇندىن ئۇالر قىممهتتۇر 10

 . ھهسهلدىن تامچىغان كۆنىكىدىن ھهرە ھهتتا ھهسهلدىن، شېرىندۇر      
 ،                   بهندەڭنى مهن ئاگاھالندۇرار شۇنداقال  11

  . ئىنئامىنى كاتتا ئاالر بۇالردا تۇرغۇچى چىڭ     
               

  ،خاتالىقلىرىنى قىلغان ئۆزى يېتهلىسۇن بىلىپ كىم 12

  .مېنى پاكلىغىن گۇناھلىرىمدىن قىلغان بىلمهي      

  ،شتىنىلقى گۇناھ بىلىپ بهندەڭنى ساقلىغايسهن 13 

  .ئۈستۈمدىن مېنىڭ گۇناھ قىلمىغاي ھۆكۈمرانلىق      

         ،شۇندىال مهن بولۇرمهن ئهيىبسىز      

  .گۇناھ ئېغىر قىلىشتىن ساقلىنىمهن      

     ، نىجاتكارىم ۋە تېشىم قورام ،پهرۋەردىگار ئى  14

   .ىملىرخىيال ۋە سۆزلىرىم سېنى قىلغاي خۇش      
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   مۇناجات    20-

 بېشىغا نهغمىچىلهر دەپ، ئېيتىلسۇن قىلىپ ناخشا بولۇپ، مۇناجات يازغان داۋۇت
  .تاپشۇرۇلغان

    
  ،نىدايىڭغا بهرگهي جاۋاب پهرۋەردىگار قالغىنىڭدا كۈلپهتته 1

 . پاناھىدا ئۆز سېنى ساقلىغاي خۇدا يېتهكلىگهن ياقۇپنى  

  ،ئىبادەتخانىدىن مۇقهددەس بهرگهي ياردەم  2  

  .دىنسىئون سېنى يۆلىگهي      

  ،لىرىڭهھهدىي ئاتىغان بولغاي يادىدا خۇدانىڭ  3

 سېالھ       .قۇربانلىقلىرىڭ كۆيدۈرمه ھۇزۇرىدا قىلىنغاي قوبۇل

  ،ئارمانلىرىڭنى ئاشۇرغاي ئهمهلگه  4

  .پۈككهنلىرىڭنى كۆڭلۈڭگه قىلغاي ئىجابهت      

  ،شادلىقتا سالىمىز چۇقان ئۈچۈن بهڭىغهل ئېرىشتۈرگهن  5  

  . نامىدا ئىگىمىزنىڭ تۇغىمىزنى هغهلىب كلهپتى      
                

  ،خۇدا قۇتقۇزار پادىشاھنى تاللىغان ئۆزى ،بىلدىمكى  6  

    ،ئۇنىڭغا بېرىپ جاۋاب دىنئهرشئهال مۇقهددەس

       .قولىدا ئوڭ قۇدرەتلىك قىالر ئاتا غهلىبه زور  

 ،ىرىغائاتل بهزىلىرى ،ھارۋىلىرىغا جهڭ ئىشىنهر بهزىلهر  7  

  .پهرۋەردىگارىمىزغا ئىشىنىمىز بىز ئهمما

                                       ، بولۇپ ھاالك ئۇالر يىقىلدى 8  

  .تۇرۇپ تىك بىز رۇسلىدۇق قهددىمىزنى
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  ،پادىشاھقا قىلغىن ئاتا هغهلىب، پهرۋەردىگار ئى  9  

 .قىلغىنىمىزدا ئىلتىجا بهرگهيسهن جاۋاب      
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          مۇناجات    21-

 بېشىغا نهغمىچىلهر دەپ، ئېيتىلسۇن قىلىپ ناخشا بولۇپ، مۇناجات يازغانداۋۇت 
  .تاپشۇرۇلغان

  
  ،قۇدرىتىڭدىن *پادىشاھ شادلىنار ،پهرۋەردىگار ئى  1 

           .غهلىبهڭدىن ئېرىشتۈرگهن ئۇ خۇشالدۇر 

  ،ئىستهكلىرىنى ئاشۇردۇڭ ئهمهلگه سهن 2

  سېالھ     .تىلهكلىرىنى سورىغان مىدىڭقىل رەت

  ،ئۇنىڭغا قىلدىڭ ئاتا بهرىكهتلهر مول 3 

  .         بېشىغا كىيدۈردۈڭ تاج ئالتۇندىن ساپ      

  ،تىلىسه ئۆمۈر بهردىڭ ئۆمۈر 4 

  .مهڭگۈگه ئۇزارتتىڭ ھاياتىنى      

 ،     غهلىبه قىلغان ئىنئام سهن ئېرىشتۈردى شۆھرەتكه زور  5

   .ممىتىڭدەىھ سېنىڭ ئۇ تىقۇچ ەپشهر بهھهيۋەت

  ،ئۇنىڭغا قىلىپ ئاتا بهرىكهت مهڭگۈلۈك 6

  .شادلىققا ئۇنى چۆمدۈرىسهن ھۇزۇرۇڭدا    

  ،پهرۋەردىگارغا باغالر ئىشهنچ پادىشاھ، بهرھهق  7

  .ئهسال تهۋرەنمهس مۇھهببىتىدە نىڭخۇدا ئۇلۇغ 

    ،دۈشمهنلىرىڭنى بارلىق ئېلىپ رىئهس  8 

  .بولغانالرنى ئۆچ ساڭا ۇتارسهنت قولۇڭدا ئوڭ
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                       ،ئۇالر كۆيهر كهبى چوغالر نۇردىكىتو  9 

  ،قهھرىڭنى قىلغىنىڭدا نامايان

 _ يالقۇنى ئوت كېتهر يالماپ      

 .                                                ئۇالرنى يۇتار غهزەپلىرىڭ

  ،ئهۋالدلىرىنى الرنىڭئۇ يۈزىدىن يهر يوقىتارسهن 10 

    .نهسلىنى دۇنياسىدىن ئىنسانىيهت قۇرۇتارسهن       

  ،ساڭا ئۇالر رۇنسىمۇئۇ قىلىشقا يامانلىق  11 

  ،مىكىر-ھىيله ھهم چىقسىمۇ ئويالپ      

  .پهقهتال ئاشۇرالماس ئهمهلگه ئهمما

     ،ئۇالرنى دۈرىسهنچېكىن  12 

  .ئوقيايىڭنى بهتلىگهندە يۈزلىرىگه

  ،قۇدرىتىڭنى كۆرسهتكهيسهن هرۋەردىگارپ ئى  13 

   .غهلىبىلىرىڭنى هيلىلمهدھىيه ئېيتىپ ناخشا 
___________________________________   

 ئۆزى پادىشاھنىڭ داۋۇت ىيهتتهئهمهل» پادىشاھ«ئېلىنغان  تىلغا مۇناجاتتا بۇ*
 قۇدرىتىنى ئۈچىنچى خۇدانىڭ ۋە ارلىقىنىدمىننهت بولغان خۇداغا بولۇپ،

    .قىلغان بايان نىڭ تىلى بىلهنسهخش
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  مۇناجات    22-

 ئاھاڭدا دېگهن »جهرەن چىشى سهھهردىكى تاڭ«بولۇپ،  مۇناجات يازغان داۋۇت
  . تاپشۇرۇلغان بېشىغا نهغمىچىلهر دەپ، ئېيتىلسۇن

      
  ؟  مېنى نېچۈن تاشلىۋەتتىڭ خۇدايىم، خۇدايىم ئاھ  1

 ؟مېنى كهتتىڭ تاشالپ يىراق نېچۈن ،قۇتقۇزماستىن      

  .پهريادىمنى-ناله مېنىڭ نېچۈن ئاڭلىمايسهن      

  ،                يىنبوكۈ قىلسام ناله جاۋاب ھېچبىر بهرمىدىڭ ،رەببىم ئى  2 

   .كېچىلىرى ئارام ھېچبىر تاپماسمهن سوراپ ياردەم، ئۇرۇپ ئاھ  

  ،مۇقهددەستۇرسهن ،شۈبهىسىزكى سهن لېكىن 3  

   .ئولتۇرغۇچىسهن قىلىپ تهخت مهدھىيهسىنى ئىسرائىلنىڭ      

  ،ئىشهنچىسىنى ساڭا باغلىغاندۇر ئهجدادلىرىمىز 4  

  .     ئۇالرنى قۇتۇلدۇردۇڭ ،ئىشهنچىسىنى ساڭا باغلىدى  

  ،      ئۇالر قالدى ئامان ساڭا رەببىم قىلىپ زار-ناله  5

  .ئۇالر قالمىدى ئۇياتتا قىلغانلىقتىن ئىشهنچ ساڭا
     

 ،  كهبى قۇرت بهلكى ئهمهس ئىنسان مهن، ئهمما 6

 ،    زەبۇندۇرمهن ۋە خار ئارىسىدا ئىنسانالر 

  .     رمهنكهمسىتىلگهندۇ ئارىسىدا خهلق ئاۋام 

  .مېنى قىالر مازاق ھهممىسى كۆرگهنلهرنىڭ 7  

  :باشلىرىنى چايقىشىپ، ئېغىزلىرىنى پۈرۈشتۈرۈپ دېيىشهر       
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 ،                    ئۆزىنى ئۇ ئهمهسمىدى تاپشۇرغان پهرۋەردىگارغا«  8  

  .ئۇنى ئهمدى پهرۋەردىگار قۇتقۇزسۇن        

  ،ئۇنىڭدىن بولسا شادالنغان پهرۋەردىگار ئهگهر        

  »!ئۇنى باقسۇن قۇتۇلدۇرۇپ ،قېنى      
 
                  ،مېنى ڭتۇغدۇردۇ قارنىدىن ئانامنىڭ سهن ،لېكىن  9

  .        سېنى قىلغانىدىم تايانچىم چېغىمدىال ئهمچهكتىكى  

  ،بولغاندىال ئاپىرىدە مهن ئىدىڭ خۇدايىم مېنىڭ 10

 .چېغىمدىال قورساقتىكى تاپشۇرۇلغانىدىم ساڭا

  ،يىراققا مېنى تاشالپ كهتمىگىن 11  

  ،مېنى قىستاپ كۈلپهتلهر كهلمهكته        

                                               .ماڭا ھېچكىم قىلماس ياردەم        

  ،مېنى ئالدى قورشاۋغا بۇقىالر نۇرغۇن 12 

  *.راپىمنىئهت ئورىۋالدى بۇقىلىرى كۈچلۈك باشاننىڭ

  ،   گويا ئۇالر شىردەك ۋاتقانىھۆركىر تالىشىپ ئولجا 13  

  .ماڭا قىلىشىپ خىرىس ئاچتى يوغان ئېغىزلىرىنى      

 ، ىتىمقۇدر كهتتى مهندىن تۆكۈلۈپ سۇدەك گويا  14

 ،       ئۇستىخانلىرىم كهتتى ئاجراپ ئۈگۈلىرىدىن       

  ،  يۈرىكىم ئېرىدى ئىچىمدە بولۇپ شام گويا

  .           جاسارىتىم يوقالدى مىدسىزلىكتىنئۈ  

   ،پارچىسىغا ساپال ئوخشاپ مادارىم-كۈچ قۇرىدى  15

  ، تاڭلىيىمغا تىلىم قالدى چاپلىشىپ

  .سىغاتوپى ئۆلۈم مېنى ڭقويدۇ      
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  ،رەزىللهر توپ بىر مېنى ئالدى قورشاۋغا 16  

  ،ئىتالر ئاشۇ ئورىۋالدى راپىمنىئهت       

  .ئۇالر تهشتى قوللىرىمنى-پۇت       

  ،مانا سۆڭهكلىرىم قالدى كۆرۈنۈپ  17  

  .                 ماڭا رەزىللهر ئۇ تۇرماقتا ھومىيىپ        

  ،كىيىملىرىمنى ئۇالر ئۈچۈن بۆلۈشمهك  18  

  .كۆڭلىكىمنى تاشلىدى تارتىشقا چهك        
  

  ،                       يىراققا كهتمه تاشالپ مېنى ،پهرۋەردىگار ئى  19  

   .     ماڭا قىلغىن ياردەم تېزدىن خۇدا مهدەتكارىم  

  ،جېنىمنى مېنىڭ قۇتقۇز قىلىچتىن  20  

  .ھاياتىمنى قىممهتلىك چاڭگىلىدىن ئىتالرنىڭ       

  ،ئاغزىدىن شىرنىڭ مېنى تىۋالتار  21  

  .مۈڭگۈزىدىن بۇقىالرنىڭ ياۋا تېنىمنى       

  ،قېرىنداشلىرىمغا نامىڭنى جاكاراليمهن  22  

  . ئارىسىدا ئېتىقادچىلىرىڭ سېنى مهدھىيهلهيمهن  
    

  ،    مهدھىيهلهڭالر ئۇنى ،پهرۋەردىگارغا ئىخالسمهنلهر ئهي  23  

 ،كهلتۈرۈڭالر شهرەپ-انش ئۇنىڭغا ،ئهۋالدلىرى ياقۇپنىڭ ئهي

     .ئهيمىنىڭالر ئۇنىڭدىن ،ئهۋالدلىرى ئىسرائىل ئهي

         ،           خورالنغانالرنى قالمىدى ئۇنتۇپ ئۇ ،چۈنكى  24   

        ،ئۆزىنى يوشۇرمىدى ھهم يىرگهنمىدى ئۇالردىن  

 .    نىدالىرىنى ئۇالرنىڭ ئاڭلىدى ،بهلكى      
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    ، خۇدا ئى ئارىسىدا جامائهت بۈيۈك لهامىدۇرسهنئى مهدھىيهلىرىمنىڭ 25  

  .ئالدىدا ئىخالسمهنلهرنىڭ ساڭا قهسهملىرىمنى قىالي ئادا        

    ،نېمهتلهردىن قانائهتلىنهر ئېزىلگهنلهر  26    

  ، ئۇنى لهرمهدھىيه تهلپۈنگهنلهر پهرۋەردىگارغا

               .             قهلبىڭالرنى سىلهرنىڭ ياشناتقاي مهڭگۈ خۇدا

  ،    خهلقلهر بارچه ئۇنى ئېتىپ ياد ،پهرۋەردىگارغا يۈزلىنهر 27

  .قهبىلىلهر بارلىق ئالدىڭدا قىالر سهجدە ،پهرۋەردىگار ئى        

  ،پهرۋەردىگارغا تهۋەدۇر پادىشاھلىقى ئالهمنىڭ ،بهرھهق  28  

             .       ئارا ئهللهر ،مىللهت بارلىق يۈرگۈزەر سهلتهنهت ئۇ       

 ،   بايالر گۈللهنگهن دۇنيادىكى پهرۋەردىگارغا قىالر سهجدە  29    

  .      قالغانالر بېرىپ ئاغزىغا گۆر ھهتتا ئالدىدا ئۇنىڭ پۈكهر تىز  

                 ،خىزمىتىدە پهرۋەردىگارنىڭ ئهۋالد بىر بولۇر 30

                      .ھهققىدە ئىگهم ئهۋالدالر ئۇچۇرغا بوالر ئىگه      

  ،ھهققانىيلىقى خۇدانىڭ ئهۋالدالرغا كېيىنكى جاكارلىنار 31  

    .ئاشۇرغانلىقى ئهمهلگه ھهققانىيلىقنى ئۇنىڭ قىلىنار بايان
____________________________________ 

 دەرياسىنىڭ ئىئوردان »باشان« .قىلىنغان سىمۋول دۈشمهنگه بۇقىالر ئايهتته بۇ*
 بۇقىلىرى يوغان ۋە كۈچلۈك چاغدا ئهينى يهر ئۇ بولۇپ، يهر پىدىكىتهرى شهرقى
  .چىقارغان داڭ بىلهن
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   مۇناجات    23-

  مۇناجات يازغان داۋۇت
  

       ،مېنى ئۇ باقار، پهرۋەردىگار قويچىمدۇر  1   

  .ھتاجلىقنىمو ھېچ مهن شۇڭا كۆرمهسمهن 

                       ،     يايالقالردا يېشىلپاي مېنى ئۇ يايلىتار  2 

  .بويىغا سۇالر شىلدىرلىغان بارار باشالپ

  ،ماڭا بېرىپ ۋەتۋقۇ-كۈچ روھىمنى ئۇرغۇتار  3 

  .يولىدا ھهققانىيهت مېنى باشالر ئۈچۈن شهرىپى

   ،الردىنجىلغى تۇرغان تاشالپ سايه ئۆلۈم گهر ئۆتسهممۇ  4 

     ، خهتهرلهردىن قورقماسمهن بولغاچ يار ماڭا ئۆزۈڭ     

  .تهشۋىشلهردىن قىالر خاالس تايىقىڭ بىلهن ھاساڭ
  

  ،     ماڭا سېلىپ داستىخان ئالدىدا دۈشمهنلىرىم  5 

     *،بېشىمغا سۈركهرسهن ياغ مېنى لهپئهزىز 

 .جامىمغا ھايات تاشار تولۇپ شارابىم بهخت

  ،مۇھهببىتىڭ مهڭگۈلۈك ۋە شاپائهت ،بهرھهق  6

 ،ماڭا شىپياندى ئۆمۈرۋايهت بوالر ھهمراھ  

 .  ڭداھۇزۇرۇ پهرۋەردىگار ياشايمهن مهڭگۈ  
____________________________________  

ساھىبخان ئهزىز مېهماننى كۈتۈۋالغاندا  زاماندائهينى _ بېشىغا ياغ سۈركهش *
ئۇنىڭ بېشىغا خۇش پۇراقلىق ياغ سۈركهش بىلهن چوڭقۇر ھۆرمىتىنى 

 .بىلدۈرەتتى
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 مۇناجات    24-

  ن مۇناجات داۋۇت يازغا
   

   ،مهۋجۇدات بارلىق ئۇنىڭدىكى، دۇنيا تهۋەدۇر پهرۋەردىگارغا   1

     . مهخلۇقات ھهممه ياشىغۇچى ئۇنىڭدا ھهم يۈزى يهر

 ،جاھاننى قۇرغاندۇر ئۈستىگه دېڭىزالر ئۇ چۈنكى   2

  .ئۇنى قىلغاندۇر مۇستهھكهم ئۈستىدە سۇالر چوڭقۇر
  

              ؟چىقاالر كىممۇ تېغىغا سىئون پهرۋەردىگارنىڭ   3

                      ؟ قىالالر ئىبادەت كىممۇ ئىبادەتخانىسىدا مۇقهددەس

 ، بولغان ساپ قهلبى، پاك قولى قىالالر ئىبادەت   4

 ، بهرمىگهن كۆڭۈل ساختىغا

 . ئىنسان ئىچمىگهن قهسهم يالغاندىن

 ، تاپار بهخت خۇدادىن ئادەملهر ئۇنداق   5

 . ئاقلىنار هرىپىدىنت خۇدا نىجاتكارى

 ،  خۇداغا تهلپۈنهر ئادەملهر مۇشۇنداق   6

  ، خۇدا قىلغان ئېتىقاد ياقۇپ ئى

  . جامالىڭغا ئۇالر تهلپۈنگۈچىلهردۇر

  سېالھ

  ، دەرۋازىالر ئهي ئېچىلىڭالر   7

 !       قوۋۇقالر ئهبهدىيلىك ئهي ئېچىلىڭالر

 .   كهلسۇن كىرىپ پادىشاھ شهۋكهتلىك
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 ؟ كىمدۇر پادىشاھ تلىكشانۇشهۋكه بۇ   8

 ، پهرۋەردىگاردۇر قۇدرەتلىك، كۈچلۈك ئۇ

 . پهرۋەردىگاردۇر قادىر مهيدانىدىكى جهڭ ئۇ

 ، دەرۋازىالر ئهي ئېچىلىڭالر   9

 ! قوۋۇقالر ئهبهدىيلىك ئهي ئېچىلىڭالر

 . كهلسۇن كىرىپ پادىشاھ شهۋكهتلىك

 ؟ كىمدۇر پادىشاھ شانۇشهۋكهتلىك بۇ   10

  *،پهرۋەردىگاردۇر ردارسه قۇدرەتلىك ئۇ

  سېالھ    .پادىشاھتۇر شهۋكهتلىك بىردىنبىر ئۇ
___________________________________  

ساماۋىي قوشۇنالرنىڭ «بهزى تهرجىمىلهردە _ قۇدرەتلىك سهردار پهرۋەردىگار *
پهرىشتىلهرنىڭ سهردارى بولغان «ياكى » سهردارى بولغان پهرۋەردىگار

   .ىنغان، دەپ ئېل»پهرۋەردىگار
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  مۇناجات    25-

  مۇناجات يازغان داۋۇت
 
  .دۇئا ئوقۇيمهن غىنىپېس ساڭا، پهرۋەردىگار ئى  1

                           ،ساڭا ئىشىنىمهن كهلدىم تايىنىپ، ئىالھىم ئى  2

   ،مېنى قىلما شهرمهندە قارىتىپ يهرگه  

  .دۈشمهنلىرىمنى ئۈستۈمدىن قىلغۇزۇپ غهلىبه

  ،باغلىغانالر ئۈمىد ساڭا بولماس ندەشهرمه  3

  . ئۇرۇنغانالر قىلىشقا خائىنلىق بوالر شهرمهندە 

  ،يولۇڭنى ماڭا كۆرسهتكىن ،پهرۋەردىگار ئى  4

  .مېڭىشنى قانداق ئۇنىڭدا ماڭا ئۆگهتكىن     

 ،    مېنى باشلىسۇن ھهقىقىتىڭ ،ماڭا بهر تهلىم  5

  ،ئىالھىمسهن قۇتقۇزغۇچى سهن چۈنكى       

    .باغلىغانمهن ئۈمىد ساڭا كۈنبويى     

   ،ڭنىىرەھىم ئالغايسهن يادىڭغا ،پهرۋەردىگار ئى  6

 .       مۇھهببىتىڭنى مهڭگۈلۈك كۆرسهتكهن ئهزەلدىن  

   تۇتمىغىن ئېسىڭدە، پهرۋەردىگار ئى  7 

 ،    لىرىمنىئهيىب ۋە گۇناھ ئۆتكۈزگهن كتهئۆسمۈرلۈ  

  ،مېنى ئهتكىن ياد مۇھهببىتىڭدە مهڭگۈلۈك     

    .مېهرىبانلىقىڭنى ماڭا كۆرسىتىپ     
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  ،پهرۋەردىگار ئادىلدۇر، شاپائهتلىك  8

               .گۇناھكارالر باشلىنار يولغا توغرا شۇڭا      

  ،يولغا دۇرۇس يېتهكلهر كهمتهرلهرنى  9

    .پېئىلالرغا كىچىك ئۆگىتهر يولىنى ئۆز        

    ،   باشالر بىلهن قىتىسادا ۋە مۇھهببىتى يولغا توغرا   10

  .پهرۋەردىگار قىلغۇچىالرنى رىئايه ئهمرلىرىگه ۋە ئهھدىسى        

  ،ھۆرمىتىنى نامىڭنىڭ ئۆز قىلىپ ،پهرۋەردىگار ئى 11

  .مېنى قىلغىن كهچۈرۈم بولسىمۇ كۆپ گۇناھلىرىم  
 
   ،پهرۋەردىگارغا قىلسا ئىخالس كىمكى ئهگهر 12

  .خۇدا ىڭغائۇن ئۆگىتهر يولنى دۇرۇس        

  ،كىشى ئۇ ياشار ئىچىدە سائادەت-بهخت  13

   .ئهۋالدلىرى ئۇنىڭ قىالر ۋارىسلىق زېمىنىغا

  ،           تۇتار دوست قىلغانالرنى ئىخالس ئۆزىگه خۇدا  14

   .نۇتارتو ئېنىق ئهھدىسىنى ئۆز ئۇالرغا

 ، كۆزلىرىمنى پهرۋەردىگارغا دائىم تىكىمهن  15

  .پۇتلىرىمنى ئاالر تارتىپ ئۇ تىنتۇزاق
  

   ،ماڭا كۆرسهت ىتىڭنىھىمم ئىگهم ئى باق ھالىمغا  16

  .ئارا كۈلپهت، ئازاب قالدىم ،يالغۇزدۇرمهن

 ، يۈرىكىمنى باسماقتا ئهلهملهر-دەرد 17

  .مېنى ئۆزۈڭ قۇتقۇزغىن لهردىندەرد شۇ
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  ،لىرىمنىدەرد ۋە ئازاب ئۆتكۈزگىن نهزىرىڭدىن 18

  .ىرىمنىگۇناھل بارلىق ئۆزۈڭ كهچۈرگىن  

  ،قارا ،كۆپتۇر نهقهدەر دۈشمهنلىرىم  19

  .ماڭا ئۇالر بولماقتا ئۆچ ۋەھشىيلهرچه         

  ،ھاياتىمنى قوغدىغىن ھهم قۇتقۇز  20

  ، مېنى قىلما شهرمهندە      

 .                 سېنى پهقهت بىلىمهن باشپاناھىم      

  ،مېنى قوغدىغاي دۇرۇسلۇق، دىيانهتلىك  21

 .ئۈمىدىمنى اغلىدىمب ساڭا ،چۈنكى

 .   ئىسرائىلنى قۇتقۇزغىن كۈلپهتلهردىن بارلىق ،خۇدا ئى  22
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 مۇناجات    26-

  مۇناجات يازغان داۋۇت
  
  ،مېنى ئاقلىغىن ،پهرۋەردىگار ئى  1 

  ،دىيانىتىمنى كهلدىم ساقالپ      

                               .سېنى پهقهت قىلدىم تايانچىم  

   ،                   مېنى كۆزەت ،كۆر سىناپ ،پهرۋەردىگار ئى  2

  .  قهلبىمنى ،هتنىي مېنىڭ لىغىنپاك  

  ،ئالدىمدا كۆز مۇھهببىتىڭ مهڭگۈلۈك بولغاچ ئايان  3

  .يولۇڭدا ھهقىقهت كۆرسهتكهن سهن كهلدىم مېڭىپ      

  ،يالغانچىالرغا ئهمهسمهن رىكشې  4 

  .ساختىپهزلهرگه الشمايمهنىئار     

 ، پاسىقالردىن يىرگىنىمهن  5 

  .بىرگه بولمايمهن بىلهن رەزىللهر     

      ،قوللىرىمنى يۇيارمهن قهلبته پاك، پهرۋەردىگار ئى  6

  .          سۇپاڭنى قۇربانلىق سېنىڭ ئاندىن ئايلىنارمهن  

  ، ئاۋازىمنى كۆتۈرۈپ ئېيتاي شۈكۈر  7

  .كارامهتلىرىڭنى بارلىق سېنىڭ ئهيلهپ بايان  

    ،نىئىبادەتخانى تۇرغان سهن سۆيىمهن ،پهرۋەردىگار ئى 8

   .جاينى بولغان ننامايا شهۋكىتىڭ  

  ،جېنىمنى ئالمىغىن قاتارى گۇناھكارالر  9

  .ھاياتىمنى قاتارى قانخورالر
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  ،قوللىرى ئوڭ ئۇالرنىڭ تولۇپ پارىغا  10 

  .قوللىرى بۇلغانغاندۇر بىلهن سۇيىقهست     

  ،دىيانىتىمنى يوقاتمىدىم بولسام مهن  11 

  .مېنى قۇتقۇز ،قىلىپ ئىلتىپات      

   ،يهردە خهتهربى مېنىڭ تۇرار پۇتلىرىم  12

  .جامائىتىدە تهقۋادارالر پهرۋەردىگارنى تهرىپلهيمهن      
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   مۇناجات    27-

  مۇناجات يازغان داۋۇت
   
  ،پهرۋەردىگار تۇرسا نۇرۇم ۋە نىجاتلىقىم  1 

  ؟ياشاي قورقۇپ كىملهردىن يهنه مهن      

  ،پهرۋەردىگار تۇرسا قورغىنى ھاياتىمنىڭ     

  ؟تۇراي تىترەپ ئالدىدا كىملهر يهنه     

  ،  دۈم چۈشتى پپۇتلىشى دۈشمهنلىرىم ،لىرىمرەقىب  2 

   .ھۇجۇم قىلغاندا ماڭا بولۇپ يېمهك گۆشۈمنى

  ،قورشاۋغا مېنى ئالسىمۇ لهشكهرلىرى ياۋ 3 

  .ئهسال قهلبىمدە بولماس قورقۇنچ     

  ،جهڭگه قارشى ماڭا ئۇالر ئاتالنسىمۇ     

  .يهنىال باردۇر ئىشهنچىم تهۋرەنمهس     
  
         ،ئىشنى بىر پهرۋەردىگاردىن ئۆتۈنىمهن 4 

      :ئىستىگىمنى يهنى ئېيتاي      

  ،ئۆيىدە پهرۋەردىگارنىڭ ئۆمۈر بىر ياشاپ«

 ،      ھۆسنىگه گۈزەل ئۇنىڭ قانسام      

 »    .ھهققىدە ئىگهم قىاللىسام هپهككۇرت

  ،بېشىمغا كهلگىنىدە كۈنلهر ئېغىر 5

  .ئاستىغا سايىۋىنى مېنى ئۇ ئاالر      

  ،جايغا ئېگىز پاناھلىنىدىغان مېنى چىقىرىپ     

  .چېدىرىغا مۇقهددەس قۇيار يوشۇرۇپ      
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  .ئالدىدا رەقىبلىرىم كۆتۈرۈلدى قهددىم ئهمدى  6 

            ،پهرۋەردىگارنى شالپئالقى بىلهن شادلىق

 ،                      چېدىرىدا خۇدانىڭ قۇربانلىق قىالرمهن  

               .ناۋا-نهغمه ياڭرىتىپ كۈيلهيمهن ئۇنى
  
  ،نىدا قىلسام ئاۋازىمنى ئاڭلىغايسهن ،پهرۋەردىگار ئى 7 

  .ماڭا بېرىپ جاۋاب ئىلتىپات كۆرسهتكهيسهن      

 »ساڭا پهقهت تهلپۈنىمهن، ارپهرۋەردىگ ئى« 8 

  .»ماڭا تهلپۈنگىن« دېگىنىڭدە ،مهن دېدىم      

  ،                             دىدارىڭنى مېنىڭدىن قاچۇرمىغىن  9 

  .قۇلۇڭنى مهن ىڭدەغهزىپ تاشلىمىغىن      

  ،مهدەتكارىم ،خۇدا ئى كهلدىڭ بولۇپ      

  .نىجاتكارىم ،مېنى تاشلىما ،ئهتمه تهرك      

  ،ئانام-ئاتا مېنىڭدىن كهچسىمۇ ۋاز  10 

  .پهرۋەردىگارىم مېنى ئاالر قوينىغا ئۆز      
  

  ،ماڭا ئۆگهت يولۇڭنى ھهق ،پهرۋەردىگار ئى  11 

  ،يولۇڭغا ھهققانىيهت مېنى باشال      

    .  ئهتراپىمدا دۈشمهنلىرىم باردۇر چۈنكى      

  ،مېنى مهيلىگه رەقىبلىرىمنىڭ قويما تاشالپ 12 

  ،ھۇجۇمنى قارشى ماڭا گۇۋاھچىالر ساختا بۇ ىدىباشل

  . تىللىرى ئۇالرنىڭ زەھهردۇر ،ياۋۇز شۇنچه
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  بولمىسا ئىشهنچىم ئهگهر ئۆزۈمنى ئىدىم تاريوقى 13 

  .دۇنيادا بۇ مېهرىبانلىقىنى پهرۋەردىگارنىڭ كۆرۈشكه     

  ،پهرۋەردىگارنى كۈتكىن تهلمۈرۈپ 14 

  ،     ىڭنىيۈرىك قىل هتلىكئجۈر ،بول دادىل 

  .پهرۋەردىگارنى كۈتكىن تهلمۈرۈپ ،شۇنداق   
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   مۇناجات    28- 

  داۋۇت يازغان مۇناجات
  

  ،ساڭا قىلىمهن ئىلتىجا ،پهرۋەردىگار ئى  1 

  .ماڭا قويمىغىن سالماي قۇالق ،تېشىم قورام ئى      

  ،جاۋاب بهرمىسهڭ تۇرۇۋېلىپ جىم ئهگهر      

               .ئوخشاپ مۇردىغا گۆردىكى وياگ قاالرمهن      

  ،يۈزۈمنى قىلىپ تهرەپكه جايىڭ مۇقهددەس 2 

  ،دەردىمنى قىلسام بايان ،قولۇمنى تۇرۇپ كۆتۈرۈپ      

  .منىشۈۈئۆتۈن قىلغان ساڭا ،ئاڭلىغىن

  ،قاتارىغا رەزىللهر ،قىلغۇچىالر يامانلىق 3 

  ،ئهسال مېنى قويمىغىن چۈشۈرۈپ      

      ،قوشنىلىرىغا ئۇالر بولسىمۇ هدوستان    

  .دىللىرىدا ئويالر يامانلىق    

  ،قاراپ قىلمىشلىرىغا ئۇالرنى جازالىغايسهن 4 

  .ھېسابالپ يامانلىقلىرىنى قىلغان     

 ،  جازا اليىق ئهمهللىرىگه بهرگىن قايتۇرۇپ    

  .ساناپ قىلغانلىرىنى قوللىرىنىڭ 
   
  ،زىللهرنىرە قىالر ۋەيران پهرۋەردىگار 5

  .ئۇالرنى قايتىدىن كهلتۈرمهس ئهسلىگه      

     ،نىئهجرى خۇدانىڭ ئىلماس كۆزگه ئۇالر چۈنكى      

                   .    ياراتقانلىرىنى ئۇنىڭ ئالماس ىگهپىسهنت 
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    ،پهرۋەردىگارغا ئوقۇلسۇن ھهمدۇسانا 6   

               . تىجايىمغائىل مېنىڭ ئۇ سالدى قۇالق  

  ،پهرۋەردىگار قالقىنىمدۇر ۋە قۇدرىتىم 7

  .ئۇنىڭغا باغالپ ئىشهنچ ئېرىشتىم ياردىمىگه      

  ،قهلبىمدىن شادلىنىپ مهن شۇڭا      

  .مۇناجىتىمدا ئۇنىڭغا ئېيتارمهن شۈكۈر      

  ،خهلقىنىڭ ئۆز پهرۋەردىگار قۇدرىتىدۇر-كۈچ 8

  .پادىشاھنىڭ تاللىغان ئۆزى قورغىنىدۇر لىقنىجات

  ،خهلقىڭنى ئۆز قۇتقۇزغايسهن ،پهرۋەردىگار ئى 9 

  ،بولغانالرنى تهۋە ئۆزۈڭگه قىلغايسهن بهرىكهتلىك      

  .ئۇالرنى مهڭگۈ باققايسهن بولۇپ چوپانى      
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  مۇناجات    29-

  داۋۇت يازغان مۇناجات
    
  ،پهرۋەردىگارنى تهرىپلهڭالر ،لهرىپهرىشت ئهي 1

  .قۇدرىتىنى ۋە شهرىپى-شان ئۇنىڭ تهرىپلهڭالر     

  ،   نامىغا ئۇنىڭ مۇناسىپ پهرۋەردىگارنى تهرىپلهڭالر 2

 .پهرۋەردىگارغا مۇقهددەس، پارالق قىلىڭالر سهجدە 
      
          ،ئوكىيانالردا-دېڭىز ئاڭلىنار ئاۋازى پهرۋەردىگارنىڭ  3

           ،  خۇدا كشانۇشهۋكهتلى گۈلدۈرلىتهر گۈلدۈرماما  

  . سادا ياڭرىتىپ ئۈستىدە سۇالر بىپايان ئاۋازى ئۇنىڭ 

  ،قۇدرەتلىكتۇر ئاۋازى پهرۋەردىگارنىڭ 4

  .ھهيۋەتلىكتۇر ئاۋازى پهرۋەردىگارنىڭ     

  ،دەرەخلىرى كېدىر كېتهر سۇنۇپ ئاۋازى پهرۋەردىگارنىڭ جاراڭلىسا 5 

 *لىۋان كېتهر بولۇپ پارە-پارە ئاۋازىدا پهرۋەردىگارنىڭ، شۇنداق

   .كېدىرلىرى                

      لىۋان كېتهر سهكرەپ موزايدەك ئاۋازى پهرۋەردىگارنىڭ جاراڭلىسا 6 

  ،تاغلىرى      

  . تېغى *سىريون كېتهر تاقالپ بۇقىدەك كۆندۈرۈلمىگهن

  .چاقماقالرنى چاقتۇرار ئاۋازى پهرۋەردىگارنىڭ  7 

  ،جهزىرىنى-چۆل رىتهرتىت ئاۋازى پهرۋەردىگارنىڭ  8 

  .        چۆللۈكىنى كادېش ساالر زىلزىلىگه پهرۋەردىگار       
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     *،دەرەخلىرى دۇپ تولغىنار ئاۋازى پهرۋەردىگارنىڭ ياڭرىسا  9 

  .ئاۋازى پهرۋەردىگارنىڭ جاراڭلىسا ئورمانالر يالىڭاچلىنار       

   ،ۋارقىرىشار دەپ »خۇدا ئۇلۇغدۇر ئاجايىپ«

      .      تۇرغانالر ئىبادەتخانىسىدا ىڭپهرۋەردىگارن 

 ،    تهختىدە ئۆز ئىدى پهرۋەردىگار بولغاندا باالسى توپان  10

   .مهڭگۈگه سۈرەر ھۆكۈم ئۇ ،پهرۋەردىگار پادىشاھتۇر      

 ،        خهلقىگه ئۆز بېرەر قۇدرەت-كۈچ پهرۋەردىگار  11

                       .          بهختىگه ئامانلىق-تىنچ ئۇالرنى تولدۇرار
___________________________________  

نىڭ ئىسرائىلىيهچوڭ، سۈپهتلىك كېدىر دەرەخلىرى بىلهن تونۇلغان، _ لىۋان *
  .شىمالىغا جايالشقان تاغ تىزمىسىدۇر

لىۋاننىڭ ئهڭ ئېگىز تاغ چوققىسى بولۇپ، ئۇ يهنه خېرمون تېغى _ ون سىري*
  .دەپمۇ ئاتىلىدۇ

پهرۋەردىگارنىڭ ئاۋازىدىن «بهزى تهرجىمىلهردە _  دەرەخلىرى دۇپ رتولغىنا*
  .، دەپ ئېلىنغان»مارالالرنىڭ قورسىقىدىكى ئوغالقلىرى چۈشۈپ كېتهر
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  مۇناجات    30-

داۋۇت  مۇراسىمىدا ئېيتىش ئۈچۈن ئاتاش خۇداغا ئىبادەتخانىنى مۇقهددەس
  يازغان مۇناجات

 
  ،سېنى يمهنئۇلۇغال ،پهرۋەردىگار ئى  1  

     .مېنى ڭدۇقۇتقۇز گىردابىدىن ئۆلۈم      

   كۈلۈشكه قىلىپ زاڭلىق مېنى

  .دۈشمهنلىرىمنى قويمىدىڭ      

          ،ئىالھىم ئى ،پهرۋەردىگار ئى  2  

  ،ساڭا قىلسام ناله      

  .ماڭا بهردىڭ شىپالىق      

     ،جېنىمنى قىلدىڭ نېرى ماكانىدىن ئۆلۈكلهر 3  

  .مېنى ساقلىدىڭ كېتىشتىن كىرىپ گۆرگه      
  

  ،پهرۋەردىگارغا ئوقۇڭالر ھهمدۇسانا ،تهقۋادارالر ئهي 4  

  .نامىغا مۇقهددەس ئۇنىڭ ئېيتىڭالر شۈكۈر      

  ،  ئاچقۇچه يۇمۇپ كۆزنى ىغهزىپ كېتهر ئۆتۈپ        5

   .ئاداققىچه ھهمراھدۇر شاپائىتى ئۇنىڭ ئهمما      

  ،زارە-يىغا گهر ئهتسىمۇ داۋام كېچىچه      

  .سهھهردە كېلهر يېتىپ راملىقخۇ-شاد      
  

 :چېغىمدا تاپقان روناق مهن دېدىم مهغرۇرلىنىپ  6  

  » .ئهسال تهۋرەنمهسمهن«  
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  ،شاپائىتىڭنى ماڭا كۆرسىتىپ، پهرۋەردىگار ئى  7  

  .مېنى قىلدىڭ بۈيۈك تاغدەك      

     ،ئاالقزادە بولدۇم ئهمما      

 .دىدارىڭنى قاچۇرغىنىڭدا      

  ،ساڭا قىلىپ ئىلتىجا ،پهرۋەردىگار ئى  8  

                     :ساڭا ئىگهم دېدىمكى تىلهپ رەھىم

  ،ماكانىغا ئۆلۈكلهر كهتسهم، تۈگهپ ئۆمرۈم 9

  ؟ساڭا تىگهر پايدام نېمه

   ،ۋاپادارلىقىڭنى سېنىڭ جاكارالپ جهسىتىم      

  ؟ساڭا مهدھىيه ئوقۇياالرمۇ      

  ،رۋەردىگارپه ئى  10  

  ،ئاھىمغا سېلىپ قۇالق شهپقىتىڭنى كۆرسهتكىن

    .ماڭا بولغىن مهدەتكار ،پهرۋەردىگار ئى      
  
 ،                               ماتىمىمنى ۇپئايالندۇر ئۇسسۇلغا  11

  ،كىيىمىمنى ھازا ئۈستۈمدىن سالدۇرۇپ      

  .بېلىمنى بىلهن كهمهرى شادلىق باغلىدىڭ  

        ،ھهمدۇسانا ئوقۇسۇن قىلماي سۈكۈت ۋۇجۇدۇم شقاشۇڭال  12  

  .ساڭا مهڭگۈ ئېيتاي شۈكۈر ،ئىالھىم ئى ،پهرۋەردىگار ئى      
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  مۇناجات    31-

 بېشىغا نهغمىچىلهر دەپ، ئېيتىلسۇن قىلىپ ناخشا بولۇپ، داۋۇت يازغان مۇناجات
  .غانۇلتاپشۇر

  
   ،   پاناھ سهندىن تاپارمهن، پهرۋەردىگار ئى  1

    ،قىلما شهرمهندە ھهرگىز مېنى      

  . دائىما ھهققانىيسهن ،مېنى قۇتقۇز

  ،ئاھىمغا سېلىپ قۇالق ،مېنى تېزدىن قۇتقۇز  2 

  ،ماڭا بولغىن تاش قورام ،سهندە مهن پاناھلىناي      

  .ماڭا بهرگىن بولۇپ قورغان جېنىمنى قۇتقۇزۇشقا

                    ،مېنىڭ قورغىنىمدۇرسهن ،تېشىم قورام ،بهرھهق  3 

  .نامىڭنىڭ ئۈچۈن ھۆرمىتى ،ئۆزۈڭ مېنى يېتهكله       

 ،     ساقلىغايسهن تۇزاقلىرىدىن دۈشمهنلهرنىڭ  4

  .اشپاناھىمدۇرسهنب مېنىڭ سهن ،چۈنكى

  ،خۇدا ۋاپادار_  پهرۋەردىگار ئى 5 

   ،قولۇڭغا روھىمنى تاپشۇردۇم      

              .  قۇتقۇزۇشقا مېنى ئۆزۈڭ تهييارسهن     

  ،       ىدىغانالرنىچوقۇن االرغبۇت كۆرىمهن ئۆچ 6

  .ئىشهنچىمنى پهرۋەردىگارغا باغلىغانمهن      

            ،مېنى قىالر خۇرام-شاد مۇھهببىتىڭ مهڭگۈلۈك  7

 ، جاپالىرىمنى كۆردۈڭ ،بهرھهق  

  .لىرىمنىئازاب يهتتىڭ بىلىپ
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  ،قولىغا دۈشمهن بهرمىدىڭ تاشالپ مېنى  8

  .جايغا بىخهتهر قويدۇڭ ئورۇنالشتۇرۇپ       

  ،رەھىم ماڭا قىلغايسهن ،پهرۋەردىگار ئى 9 

  ،قالدىم كۈلپهتته مهن ،چۈنكى      

  ،كۆزلىرىم خىرەلهشتى ئهلهمدىن-دەرد      

  .تېنىم ،روھىم ھهم كهتتى ئاجىزالپ    

 ، ھاياتىم بىلهن ھهسرەت ماقتاىرئۇپ 10

  ،للىرىميى تۈگىمهكته قايغۇدا-غهم      

  ،دەستىدىن گۇناھلىرىم كهتمهكته ماغدۇرۇم      

  .يىلىكلىرىم ،ئۇستىخان بولماقتا قاقشال ،قۇرۇپ

  ،ھاقارىتىگه دۈشمهنلىرىمنىڭ قالدىم  11 

  .ئاھانىتىگه قوشنىلىرىمنىڭ ھهتتا      

 ،                        ۋەھىمه بىر تونۇشلىرىمغا مهن بولدۇم

  .  كۆرسه مېنى كوچىدا ئۇالر قاچار

  ،ئادەملهردەك ئۆلگهن خۇددى مهن ئۇنتۇلدۇم  12 

   .قاچىالردەك ساپال سۇنغان بهئهينى تاشالندىم     

  ،تۆھمهتلهرنى قىلغان ماڭا ئاڭلىدىم  13 

  .ئهتراپىمنى تۇرار ئوراپ ۋەھىمه

  ،ئۇالر قارشى ماڭا ههتلىشهرمهسلى      

  .جېنىمنى بولۇپ ئالماق تۈزەر پىالن      

 ،            سهن پهقهت تايانچىم ،پهرۋەردىگار ئى  14 

 ».خۇدايىمسهن مېنىڭ سهن«: شۇڭا دەيمهن    
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  ،سېنىڭ پهقهت ئىلكىڭدىدۇر ھاياتىم  15

 _ دۈشمهنلىرىمنىڭ مېنى قۇتقۇز چاڭگىلىدىن      

  .قىلغۇچىالرنىڭ زىيانكهشلىك ماڭا      

 ،   نۇرىنى دىدارىڭنىڭ قۇلۇڭغا چۈشۈرگىن  16

  .مېنى قۇتقۇزغىن مۇھهببىتىڭدە ۈلۈكمهڭگ     

  ،قىلما شهرمهندە ھهرگىز مېنى ،پهرۋەردىگار ئى  17

 .ساڭا قىلدىم ئىلتىجا مهن چۈنكى      

  ،شهرمهندە بولغاي رەزىللهر

                   .گۆرگه بارغاي تۇتۇلۇپ زۇۋانى

     ،قىلغۇچىالرنىڭ مازاق ،كۆرسىتىپ كىبىر ققانىيالرغاھه  18 

 .ئۇالرنىڭ لهۋلىرى سۆزلىگهن يالغان قالغاي پلىشىپچا      

  ،قىلغانالرغا ئىخالس ساڭا، پهرۋەردىگار ئى  19 

  .ئۇالرغا مولدۇر نهقهدەر ئىلتىپاتلىرىڭ      

  ،         تارتقانالرغا پاناھ سېنى نېمهتلىرىڭنى قىلىسهن ئاتا  

  .ئالدىدا خهلقىئالهم_  ئهھلى جاھان      

  ،ھۇزۇرۇڭدا ساقالپ الرنىقىلغان پاناھ سېنى  20

      ،لىرىدىنسۇيىقهست ئىنسانالرنىڭ قوغدايسهن

  ،پاناھىڭغا ئۆز ئۇالرنى ئېلىپ      

 .     تىللىرىدىن چېقىمچىالرنىڭ ساقاليسهن

  ،پهرۋەردىگارغا بولسۇن ھهمدۇساناالر 21 

       ماڭا كۆرسهتتى ئۇ چۈنكى      

     ، بىتىنىمۇھهب-مېهىر چهكسىز ئۆزىنىڭ      

  .قالغاندا قورشاۋدا شهھهر
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 :دېگهنىدىم دۈككىدە-دەككه  22 

  ».بولدۇم مهھرۇم نهزىرىڭدىن«

   ،يىغلىغىنىمدا قىلىپ ناله ساڭا لېكىن      

 .پهريادىمغا سالدىڭ قۇالق      
  

 ،ئۇنى سۆيۈڭالر ،تهقۋادارلىرى پهرۋەردىگارنىڭ ئهي  23 

  ،سادىقالرنى ئۆزىگه قوغدار پهرۋەردىگار       

  .ھاكاۋۇرالرنى جازاالر قاتتىق ئهمما       

  ،باغلىغانالر پهرۋەردىگارغا ئۈمىدىنى ئهي  24 

  .قهلبىڭالر تولسۇن جاسارەتكه ،بولۇڭالر غهيرەتلىك      
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    مۇناجات    32-

  مۇناجات تهربىيهۋى يازغان داۋۇت
  
  ،ھه-ئىنسانالر بهختلىك نهقهدەر  1

  ،غانالرقىلىن كهچۈرۈم گۇناھلىرى  

  .                 قىلىنغانالر ئهپۇ ئىتائهتسىزلىكى

  ،ھه-ئىنسانالر بهختلىك نهقهدەر  2 

 ،   قىلغانالر ساقىت گۇناھلىرىنى خۇدا  

 .بولمىغانالر مىكىر-ھىيله للىرىدەۈكۆڭ  
 
 ،    گۇناھلىرىمغا بولماي ئىقرار  3

       ،ئۇرۇپ ئاھ كۈنبويى يۈردۈم      

                 .تائازاب انلىرىمئۇستىخ چىرىدى      

  ،ماڭا كهلدى ئېغىر جازالىشىڭ كۈندۈز-كېچه ،پهرۋەردىگار ئى 4 

    .تومۇزدا كهبى سۇ كهتكهن قۇرۇپ ،كهتتى قۇرۇپ ئىلىكلىرىم       

   سېالھ  

  ،گۇناھلىرىمنى قىلدىم ئىقرار ئهمدى 5

     .ئهسكىلىكىمنى ئالدىڭدا دۇمتونۇ      

 ، »گۇناھىمغا ئىقرارمهن، ۋەردىگارپهر«: دېگىنىمدە  

    .گۇناھلىرىمنى كهچۈرۈپ ،مېنى قىلدىڭ خاالس

 سېالھ          
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  ،ساڭا قىلسۇن دۇئا شۇڭا 6

  .بارىدا پۇرسىتىنىڭ تهقۋادارالر      

       ، ناۋادا تاشسىمۇ بولۇپ تاشقىن ئوكيان-دېڭىز      

     .ئۇالرغا بارالماس يېتىپ تاشقىنلىرى ،ىزكىشۈبهىس

     ،گاھىمدۇرسهنھپانا مېنىڭ سهن ،پهرۋەردىگار ئى  7 

  ،مېنى كۈلپهتتىن ساقاليسهن      

            .      ناخشىلىرى نىجاتلىق ئهتراپىمدا ياڭرار  

     سېالھ  

 *      ،يولۇڭنى كۆرسىتىمهن ساڭا بېرىپ ئىدراك-ئهقىل 8

           . مېڭىشنى يولۇمدا ئۆگىتىمهن ئېلىپ خهۋەر ھالىڭدىن  

  ،بولما ئاڭسىز قېچىردەك ياكى ئات  9 

  .ساڭا ئۇالر بويسۇنماس بولمىسا يۈگهن ،قامچا
  

  ،بېشىغا يامانالرنىڭ كېلهر ئهلهملهر-دەرد  10 

  .تايانغانالرغا ئۇنىڭغا ئاچار قۇچاق مۇھهببىتى مهڭگۈلۈك پهرۋەردىگارنىڭ      

  ،نىڭالرشادلى بولۇپ خۇرسهن پهرۋەردىگاردىن ،ھهققانىيالر ئهي  11 

  . ياڭرىتىڭالر ئالقىش شادلىقتىن ،پاكالر قهلبى ئهي      
____________________________________  

 .   ته سۆزلىرىدۇرىئېيتقان بىۋاسخۇدانىڭ  ئايهتلهر -9 ،-8: ئهسكهرتىش*
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  مۇناجات    33-

  
  ،شادلىقتا كۈيلهڭالر پهرۋەردىگارنى ،ھهققانىيالر ئهي 1

  .ماڭغانالرغا يولدا دۇرۇس يارىشار لهشىيهمهدھ ئۇنى       

  ، پهرۋەردىگارغا بىلدۈرۈڭالر مىننهتدارلىق چېلىپ *لىرا  2 

  .           ئۇنىڭغا ئاتاپ چىلتاردا لىقتار ئون چېلىڭالر كۈي       

  ،خۇداغا بېغىشالپ ئېيتىڭالر ناخشا يېڭى  3 

 ، ئاۋازىڭالر ياڭرىسۇن بىلهن شادلىق      

  .ۋايىغا يهتكۈزۈپ تارىنى چېكىڭالر      

   ،سۆزلىرى پهرۋەردىگارنىڭ ھهقىقهتتۇر ،چۈنكى  4 

   .ئىشلىرى بارلىق ئۇنىڭ ساداقهتلىكتۇر 

  ،     ئادالهتنى ۋە ھهققانىيهت سۆيهر ئۇ  5

  .       مۇھهببىتىنى مهڭگۈلۈك زېمىنغا تولدۇرغاندۇر     

  ،         بۇيرۇقىدا پهرۋەردىگارنىڭ ئاسمان يارالدى  6 

  .تىنىقىدا نهپهس ئۇنىڭ يۇلتۇزالر      

  ،ئوكيانالرغا ئۇ بېكىتتى راچېگ-چهك  7 

  .                   ئامبارلىرىدا سۇالرنى ئۇ ساقلىغاندۇر      

  ، مهخلۇقاتالر جىمى پهرۋەردىگاردىن ئهيمهنسۇن  8 

  .ئىنسانالر بارلىق دۇنيادىكى ئۇنىڭدىن قورقسۇن      

  ، بولدى بار دېسه »ۇنبولس بار« خۇدا چۈنكى  9

  .بولدى ئاپىرىدە نهرسىلهر يوق ئهمرىدىن  
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                          ،قارارلىرىنى خۇداسىزالرنىڭ پهرۋەردىگار قىالر بىكار  10 

  .مهقسهتلىرىنى پۈككهن كۆڭلىگه ئۇالرنىڭ قىالر يوق      

  ،قارارلىرى پهرۋەردىگارنىڭ مهڭگۈلۈكتۇر ئهمما 11 

  .مهقسهتلىرى ئاشار ئهمهلگه قىچهئهۋالد-نتىئهۋالد      

    ،تلىكتۇربهخ تونۇغانالر دەپ خۇدايىمىز *پهرۋەردىگارنى 12 

                      .  بهختلىكتۇر خهلق تاللىغان قىلىپ تهۋە ئۆزىگه پهرۋەردىگار 

  ،پهرۋەردىگار سېلىپ نهزەر شتىنئهر 13

    .تۇرار كۆرۈپ ئىنسانالرنى جىمىكى      

  ،خۇدا ئولتۇرۇپ تهختىدە 14 

 .ئىنسانالرغا ساالر نهزەر

 ،               يۈرىكىنى ئىنسانالرنىڭ ياراتقاچ خۇدا 15

 .ئىشلىرىنى جىمى ئۇالرنىڭ تۇرار بىلىپ  
  

    ،بىلهن بۈيۈكلىكى شۇنىنىڭقو بواللماس غالىب پادىشاھ  16 

           .     بىلهن كىكۈچتۈڭگۈرلۈ ئۆزىنى قۇتقۇزالماس پالۋان     

      ،بىلهن ئات مهغلۇبىيهتتىن دېيىش مهنقۇتۇلى ئهخمهقلىقتۇر 17

  .بىلهن كۈچى قارا ئات ھېچكىمنى قۇتقۇزالماس       

 ،               قىلغانالردا ئىخالس ئۇنىڭغا نهزىرى خۇدانىڭ ،بهرھهق 18 

  .باغلىغانالردا ئۈمىد مۇھهببىتىگه مهڭگۈلۈك ئۇنىڭ      

                ،  ئۆلۈمدىن ئۇالرنى ۇقۇتقۇزىد 19 

          .ئاچارچىلىقتىن ساقاليدۇ     

  ،كۈتىمىز تهلمۈرۈپ پهرۋەردىگارنى  20 

   .قالقىنىمىز ،مهدەتكار بىزنىڭ ئۇدۇر       
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  ،قهلبىمىز ئۇنىڭدىن شادلىنار 21 

  .بىز باغلىدۇق ئىشهنچ خۇداغا مۇقهددەس ،چۈنكى      

  ،سهندە ىدىمىزئۈم ،پهرۋەردىگار ئى 22 

  .بىزگه بولغاي يار مۇھهببىتىڭ مهڭگۈلۈك       
___________________________________  

  .قهدىمكى بىر خىل تارلىق چالغۇ ئهسۋاب _لىرا *
بۇ ئايهتته خۇدانىڭ خاس نامى بولۇپ، ئىبرانىيچه نۇسخىدا _ پهرۋەردىگار *
 .، دەپ ئېلىنغان»ياھۋەھ«
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  ۇناجاتم    34-

داۋۇت . هنقوغلىۋېتىلگ تهرىپىدىن پادىشاھ بولۇۋالغاچقا، ئابىمهلهك ساراڭ داۋۇت
   .يازغان بۇ مۇناجاتنى شۇ ۋەقهلهرنى ئهسلهپئۇش
  

  ،پهرۋەردىگارنى دائىم ھهر تهرىپلهيمهن 1  

  .لهشنىمهدھىيه ئاغزىمدىن چۈشۈرمهسمهن      

   ،غاپهرۋەردىگار ئوقۇيمهن ئاپىرىن دىلىمدىن چىن  2  
  .خۇشاللىققا چۆمۈلهر ئاجىزالر بۇنى ئاڭالپ

  ،كىنىۈبۈيۈكل پهرۋەردىگارنىڭ بىرلىكته لهيلىهمهدھىي  3  

  .نامىنى ئۇنىڭ ھهممىمىز ئۇلۇغاليلى      

 ،                            دۇئايىمنى پهرۋەردىگار قىلىپ ئىجابهت  4  

 .مېنى قىلدى خاالس ۋەھىمىلهردىن ھهممه      
  
  ،                       خۇداغا سېغىنىپ كىم باقسا چېهرى رلىنارنۇ 5 

  .               ئهسال يۈزلىرى ئۇالرنىڭ قالماس قاراپ يهرگه 

   ،نىدايىنى قىرنىڭېپ ئاڭالپ پهرۋەردىگار 6

  .مېنى قۇتقۇزدى كۈلپهتلهردىن ھهممه   

   ،پهرىشتىسى خۇدانىڭ قوغداپ تهرەپتىن ھهر 7  

  .ئىخالسمهنلهرنى پهرۋەردىگارغا خهۋپتىن قۇتقۇزار      

 ، مېهرىبانلىقىنى خۇدانىڭ بىلگىن ۋە قىلغىن ھېس  8

  .ئۇنى قىلغانالر باشپاناھ بوالر بهختلىك شۇنچىلىك 
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  ،تهقۋادارلىرى ئۇنىڭ ئهي ،قىلىڭالر ئىخالس پهرۋەردىگارغا  9  

        .نهرسىسى ھېچ بولماس كهم نىڭرالقىلغان ىخالسئ ئۇنىڭغا      

   ، ئارسالنالر كۈچلۈك مۇمكىن قېلىشى ئاچ ۋە ئۇسسۇز 10  

  .     باغلىغانالر مىدئۈ پهرۋەردىگارغا ھتاجلىقتامو ھېچ قالماس ئهمما  

  ،سۆزۈمگه سېلىڭالر قۇالق ،بالىلىرىم ئهي كېلىڭالر  11  

  .           سىلهرگه ئۆگىتهي قىلىشنى ئىخالس پهرۋەردىگارغا       

  ،زوقلىنىشنى ھاياتتىن ىسهئىست كىمكى  12  

  ،        كۆرۈشنى ئۆمۈر ئۇزۇن ،ياشاپ بهختلىك      

  ،سۆزدىن يامان تىلىنى تارتسۇن  13  

 .لهۋلىرىدىن سۆزلهر يالغان چىقمىسۇن    

 ،ياخشىلىق قىلسۇن ،تارتىپ باش يامانلىقتىن  14  

 .ئامانلىق-تىنچ ئىزدىسۇن  
                                     

  ،            ھهققانىيالرغا ساالر نهزەر پهرۋەردىگار  15

   .نىدالىرىغا ئۇالرنىڭ بېرەر جاۋاب  

 ،                رەزىللهردىن پهرۋەردىگار ئۆرەر يۈز  16  

  .          يۈزىدىن يهر ناملىرىنى قىالر يوق       

  ،ھهققانىيالر قىلسا ناله پهرۋەردىگار ساالر قۇالق  17

  .قۇتۇلدۇرار كۈلپهتلهردىن بارلىق ئۇالرنى       

  ،پهرۋەردىگار يېقىندۇر مىسكىنلهرگه  18  

 .     قۇتقۇزار چهككهنلهرنى روھى
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 ،قىيىنچىلىقالر كهلگهن دۇچ ئادەم ھهققانىي بوالر كۆپ  19  

  .پهرۋەردىگار قىالر خاالس ئۇالردىن ئهمما       

                    ،  سۆڭهكلىرىنى بارلىق ئۇنىڭ خۇدا ساقالر ئامان  20

 .ئۇستىخىنىنى تال بىر قىلماس سۇنۇق ھهتتا      
                      

  ،قىلمىشلىرى رەزىللهرنىڭ ئۆزلىرىگه كېلهر ئېلىپ ئۆلۈم 21  

  .ھهققانىيالرنى كۆرگهنلهر ئۆچ جازالىنار       

  ،پهرۋەردىگار ھاياتىنى تهقۋادارلىرىنىڭ قۇتقۇزار  22

  .بوالر خالىي جازادىن قىلسا ناھپا ئۇنى كىمكى      
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   مۇناجات    35-

 داۋۇت يازغان مۇناجات 
  
  ،چىققانالرغا قارشى ماڭا چىققىن قارشى ،پهرۋەردىگار ئى 1 

       .قىلغانالرغا ئۇرۇش قارشى ماڭا قىلغىن ئۇرۇش    

  ،قولۇڭغا ئېلىپ قالقانلىرىڭنى 2

       .    يېنىمغا كېلىپ قىلغىن ياردەم

 ، كهلگهنلهرنى قوغالپ مېنى ۋالغىنتوسۇ بىلهن نهيزەڭ ۋە ئايپالتا 3

  . روھىمنى رىغبهتلهندۈر ،ماڭا دەپ »قۇتقۇزغۇچىڭ سېنىڭ مهن«  

  ،بولغانالر ئالماق جېنىمنى  4 

  .بولۇپ رەسۋا ،بولغاي شهرمهندە

    ،ۋاتقانالرىقىل هستسۇيىق ماڭا      

        .ۇپبول يۈز قارا ،كهينىگه يانسۇن      

  ،قوغلىۋەتكهي يىراق ئۇالرنى پهرىشتىسى پهرۋەردىگارنىڭ  5 

   .كهتكهي توزۇپ ساماندەك ئۇچقان شامالدا گويا ئۇالر

  ،پهرىشتىسى پهرۋەردىگارنىڭ ئۇالرنى قوغلىۋەتكهي  6

  .يوللىرى ماڭغان ئۇالرنىڭ بولغاي تېيىلغاق ھهم قاراڭغۇ     

  ،السىزسهۋەب قۇرۇپ تۇزاق ماڭا ئۇالر  7 
  .ئورا كوالپ جېنىمنى بولدى ئالماق

  ،باشلىرىغا ئۇالرنىڭ كهلگهي باال تۇيۇقسىز  8 

   ،تورىغا قۇرغان ئۆزلىرى قالسۇن يۆگىشىپ  

  .ئورىغا كولىغان ئۆزلىرى چۈشۈپ بولسۇن ھاالك      
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  ،پهرۋەردىگاردىن مهن شۇندا شادلىنارمهن  9 

  .لىقىدىننىجات بهرگهن ماڭا خۇشال بوالرمهن     

  :           قهلبىمدىن چىن دەيمهن  10

  ؟ ساڭا كىممۇ كېلهر تهڭ ،پهرۋەردىگار ئى«

 ،سهنال پهقهت قۇتقۇزغۇچى كۈچلۈكلهردىن ئاجىزالرنى      

 ».سهنال يهنه قوغدايدىغان زالىمالردىن موھتاجالرنى ،ئېزىلگهن  
          
    ،گۇۋاھچىالر يامان نىيىتى چىقىپ ئوتتۇرىغا  11   

  .قىالر سوراق سوراپ ئىشالرنى يوق ۋىرىمخه     

 ،         ئۇالر قايتۇرۇپ يامانلىق ياخشىلىقىمغا  12 

  .  قالدۇرار ئازابتا مېنى ئىچىمدىن-ئىچ      

  ، بولغاندا كېسهل ئۇالر ،قايغۇرۇپ كىيدىم ماتا  13 

 ،         دۇئا قىلدىم ئۈچۈن ئۇالر ،تۇتتۇم روزا بولۇپ كهمتهر  

   .زامان ھهر دۇئالىرىم لېكىن ىقالد جاۋابسىز  

 ،  النغاندەكئازاب ئۈچۈن دوستۇم ياكى قېرىندىشىم قايغۇردۇم  14

  .ئادەمدەك تۇتقان ماتهم ئۈچۈن ئانىسى خۇددى مهيۈسلهندىم      

 ،     راپىمغائهت ئوالشتى بولۇپ خۇشال كېتىۋېدىم پۇتلىشىپ  15 

  .چىقىشقا قارشى ماڭا ھهم بولۇشتى جهم      

 ،    ئۇالرغا قوشۇلۇپ ئادەملهرمۇ پهس ۇشناتون  

 .ماڭا بهردى زەربه توختىماي ،قىلىپ مازاق      

   ، مېنى قىلىشىپ مهسخىرە سىزالرچهنومۇس 16 

 .چىشلىرىنى غۇچۇرالتتى ،قىلىشىپ خىرىس 
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  ؟قاچانغىچه تۇرارسهن قاراپ ،پهرۋەردىگار ئى 17 

  ،زەربىسىدىن ياۋۇزالرنىڭ مېنى قۇتقۇز      

       .ئېغىزىدىن شىرنىڭ قانخور جېنىمنى ئهزىز       

  ،      ئالدىدا جامائهت ساڭا ئېيتىمهن تهشهككۈر 18 

                  .ئارىسىدا تهقۋادارالر سېنى لهيمهنمهدھىيه     

          ،بولغانالر رەقىب سىزالسهۋەب ماڭا كۈلمىسۇن قىلىپ زاڭلىق  19 

   .قالغانالر بولۇپ ئۆچ سىزسهۋەب اماڭ ئااليتمىسۇن كۆزلىرىنى  

  ،ئېغىزلىرىغا ئىناقلىقنى ئۇالر قويماس ئېلىپ ،ىزكىشۈبهىس 20

     .ياشايدىغانالرغا خاتىرجهم-تىنچ پىالنالر شۇم تۈزەر بهلكى

 :ئېغىزلىرىنى ئېچىپ چوڭ ماڭا ئۇالر ۋارقىرىشار 21

  ».قىلمىشلىرىڭنى بىلهن كۆزىمىز ئۆز كۆردۇق ،ۋاي«
  

  ،قىلمىغىن سۈكۈت ،ئۇالرنى كۆردۈڭ، گهمئى ئى  22 

  .يىراقالشمىغىن مهندىن ،پهرۋەردىگار ئى       

    ، ڭنىۈھۆكۈم ئادىل ماڭا چىقارغىن، ئۆتۈنهي   23

  .دەۋايىمنى قوللىغايسهن ئىگهم ئى ،خۇدا ئى

  ،مېنى ئاقلىغىن ئادالىتىڭدە ئىالھىم ،پهرۋەردىگار ئى  24 

  .دۈشمهنلىرىمنى ويمىغىنق يول كۈلۈشكه قىلىپ مهسخىرە      

  ،ئۇالرنى دېيىشكه »ئاشتى ئهمهلگه ئارزۇيىمىز«، قويمىغىن يول  25

 . ئۇالرنى ماختىنىشقا دەپ »ئۇنى يۇتۇۋالدۇق ئاخىر بىز«، قويمىغىن يول  
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  ،بولغانالر خۇشال كۈلپىتىمدىن  26 

         .بولغاي شهرمهندە بېسىپ غهپلهت

  ،قانالرتۇت ئۈستۈن ئۆزىنى مهندىن     

  .قالغاي تانومۇس بولۇپ رەسۋا

 ،        بولىدىغانالر خۇش گۇناھسىزلىقىمدىن  27 

  .شادلىققا چۆمۈپ سالسۇن چۇقان       

  پهرۋەردىگار سۆيۈنگهن ئامانلىقىدىن قۇلىنىڭ«

  . چاغدا ھهر ئۇالر دېسۇن» ئۇلۇغدۇر       

  ،ئادالىتىڭنى تىلىم ئهيلهر بايان  28 

 .       سېنى هلهيمهنمهدھىي كۈنبويى      
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  مۇناجات    36-

بولۇپ، ناخشا قىلىپ ئېيتىلسۇن  داۋۇت يازغان مۇناجاتپهرۋەردىگارنىڭ بهندىسى 
  . نهغمىچىلهر بېشىغا تاپشۇرۇلغان ،دەپ

  
  ،    قهلبىمگه بولدى ئايان چۈشهنچه بىر  1

  .ھهققىدە ئىتائهتسىزلىكى رەزىللهرنىڭ

  .نهزىرىدە ئۇالرنىڭ يوقتۇر قۇشقور خۇدادىن     

  ،مهغرۇرلۇقتا ئۇالر تۇتار چوڭ ئۆزلىرىنى  2 

  ،ھهتتا گۇناھلىرىنى ماستونۇ      

  .ئهسال ئۇالردىن رەتلهنمهسنهپ      

  ،ئېغىزلىرىدىن چىقار زەھهر، مىكىر-ھىيله  3 

     . ئىشالردىن ياخشى ،ئاقىالنه تارتىدۇ باش      

  ،كېچىلىرى دىمۇياتقان تۈزۈشهر پىالن رەزىل  4

 ،                                 ئۆزلىرىنى يولىغا گۇناھ ئاتقاندۇر

   . يامانلىقنى قىلماس رەت ھېچقاچان
  
  ،بۈيۈكلۈكته كهبى شئهر مۇھهببىتىڭ ،پهرۋەردىگار ئى 5 

  .     چهكسىزلىكىدە پهلهك-ئاسمان ۋاپادارلىقىڭ   

 ، پهرۋەردىگار ئى  6

  ،تاغالرغا بۈيۈك رئوخشا ھهققانىيلىقىڭ

   ،قىغالۇچوڭقۇر ئوكيان-دېڭىز ھۆكۈملىرىڭ      

                       .ھايۋانغا ھهم ئىنسان قىلىسهن غهمخورلۇق
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  ،خۇدا ئى ،مۇھهببىتىڭ مهڭگۈلۈك بىباھادۇر  7

  .سايىسىدا قاناتلىرىڭ ئىنسانالر تاپار پاناھ      

 ، دىننېمهتلهر مول ئۆيۈڭدىكى ئۇالر قانائهتلىنهر  8

                        .    دەريالىرىڭدىن ھۇزۇرلۇق سېنىڭ ئاالر بهھرە

  ،بۇلىقىسهن ھاياتلىق ئۆزۈڭ چۈنكى 9 

  .بىلهن نۇرۇڭ ھهقىقهتنى كۆرىمىز      

  ،غانالردىنتونۇ سېنى مۇھهببىتىڭ مهڭگۈلۈك ئايرىلمىغاي  10 

  .پاكالردىن قهلبى ئادالىتىڭ ئايرىلمىغاي      

    ،تهكهببۇرالر مېنى سۇندەسسىمى  11 

  .رەزىللهر مېنى قوغلىمىسۇن      

  ،قىلغۇچىالر يامانلىق چۈشتى غۇالپ ،مانا قارا  12 

  .ئۇالر تۇرالماس ئهمدى ،يىقىتىلدى      
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  مۇناجات -37
  داۋۇت يازغان مۇناجات

  
 ،قىلما بىئارام ڭنىكۆڭلۈ رەزىللهردىن  1

  . ىلماق ھهسهت دىنچىڭىئ يامانالرغا  

 ،تىزال شۇنچه ئۇالر كېتهر قۇرۇپ چۆپتهك  2

 .بىردەمدىال كېتهر زۇپتو مامكاپتهك      

 ،    پهرۋەردىگارغا باغال ئىشهنچ ،لقى ياخشىلىق  3

 .      زېمىندا بهرگهن خۇدا ياشايسهن ئامان-نچتى 

 ،پهرۋەردىگارنى ئهگهر بىلسهڭ دەپ شادلىقىم  4

  .ئارزۇالرنى دىكىقهلبىڭ ئاشۇرار ئهمهلگه ئۇ      

 ،پهرۋەردىگارغا ئىشلىرىڭنى قىل ئامانهت  5

 .ئۇنىڭغا ئىشهن، ساڭا بوالر چىيېتهك ئۇ      

 ،قىڭنىقانىيلىھهق ئۇ رۇتاروي سهھهردەك تاڭ  6

 . گۇناھسىزلىقىڭنى چاقنىتار كهبى قۇياش چۈشتىكى  

 ،   پهرۋەردىگارنى كۈتكىن قىلىپ سۈكۈت بىلهن سهۋر  7

 ،        رەزىللهردىن تاپقان روناق نبولمىغى بىئارام  

 .   ئاشقانالردىن ئهمهلگه پىالنى ھارام

 ،ىڭنىغهزىپ باسقىن، ئاچچىقىڭدىن يانغىن  8

  .يامانلىقنى پهقهت كېلهر ئېلىپ بىئاراملىق ،بولما بىسهرەمجان  
  
 ،    قىلغۇچىالر رەزىللىك چىقىرىلىدۇ قوغالپ زېمىنىدىن  9

 .باغلىغانالر پهرۋەردىگارغا ئۈمىدىنى ولىدۇب ئىگه زېمىنغا ئهمما      
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 ،كۈنلىرى رەزىللهرنىڭ تۈگهيدۇ يېقىندا پات  10

 .ئۇالرنى تاپالمايسهن ئىزدەپمۇ، ماكانلىرىدىن يوقىالر      

 ،                  تايىنىدىغانالر خۇداغا بىلهن كهمتهرلىك لېكىن  11  

  .ھۇزۇرلىنار بهرىكهتتىن مول، بولۇپ ئىگه زېمىنغا

 ،ھهققانىيالرغا قىلىدۇ قهست رەزىللهر  12

 .ئۇالرغا بولۇپ ئۆچ، غۇچۇرلىتىدۇ چىشلىرىنى      

 ،         رەزىللهرنى قىالر مهسخىرە ئىگىمىز ئهمما  13

  .جازالىنىدىغانلىقىنى ئۇالرنىڭ بىلهر ئۇ، چۈنكى      

 ،  ھتاجالرنىمو، بىچارە ئۈچۈن يىقىتىش  14

    .    كىرىچىنى ڭئوقياسىنى تارتتى رەزىللهر

 ،ماڭغانالرنى يولدا دۇرۇس ئۈچۈن قىرىش      

 .قىلىچىنى سۇغاردى لىپىدىنغى      

 ،يالىرى سۇندۇرۇلۇپ ئۇالرنىڭ ئاخىرى  15

 .قىلىچلىرى سانجىلىدۇ يۈرەكلىرىگه ئۆز      
 

 ،ئادەملهرنىڭ ھهققانىي دۇنيامۇ ئاز قولىدىكى  16

 .     رەزىللهرنىڭ بايلىقلىرىدىن نۇرغۇن ئهۋزەلدۇر      

 ، بىلهكلىرى رەزىللهرنىڭ سۇندۇرۇلىدۇ  17

 .ھهققانىيالرنى تۇرار يۆلهپ پهرۋەردىگار      

 ، ئىنسانالرغا پاك بۆلهر كۆڭۈل پهرۋەردىگار  18

 .     ئۇالرغا قاالر مهڭگۈ زېمىنى بېرىلگهن      

 ،كۈنلهردە ئېغىر ئۇالر قالماس قاراپ يهرگه  19

 .هھهتچىلىكتهق يۈرۈيدۇ توق      
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 ،رەزىللهر بوالر ھاالك بىراق  20

 ،تۈگهر زۇپتو گۈلدەك ياۋا دۈشمهنلىرى پهرۋەردىگارنىڭ      

  .كېتهر يوقاپ، بولۇپ غايىپ تۈتهكتهك-ئىس

 ،رەزىللهر قايتۇرمايدۇ ئېلىپ زقهر  21

 .قىالر ساخاۋەت بىلهن شهپقهت ھهققانىيالر      

 ، رىشكهنلهرېئ ىتىگهبهرىك پهرۋەردىگارنىڭ بوالر ئىگه زېمىنغا  22

 .ئۇچۇرغانالر لهنىتىگه ئۇنىڭ چىقىرىالر قوغالپ زېمىنىدىن
 

 ،پهرۋەردىگار ئادەمدىن بىر بولسا خۇرسهن  23

 .قىالر مهزمۇت قهدەملىرىنى ئۇنىڭ ئۇ      

 ،پهرۋەردىگار ئۇنى تۇرغاچقا يۆلهپ  24

 .                تۇرار مهزمۇت لمايىيىق پۇتالشسىمۇ      

 ،ئهمدى قېرىدىم، مهن ئىدىم ياش  25

 ، تاشلىۋەتكهنلىكىنى ئادەمنى ھهققانىي خۇدانىڭ ھېچ كۆرمىدىم      

 .تىلىگهنلىكىنى نان پهرزەنتلىرىنىڭ ئۇنىڭ      

 ،بېرەر ئۆتنه ئادەم ئۇ بولۇپ شهپقهتلىك  26

 .كېلهر ئېلىپ هتبهرىك پهرزەنتلىرىمۇ      

 ،ىيامانلىقن تاشال، قىلغىن ياخشىلىق  27
  .نىزېمىن بهرگهن خۇدا مهڭگۈگه قىلىسهن ماكان      

 ،     ئادالهتنى سۆيهر پهرۋەردىگار چۈنكى  28

 .خهلقىنى تهقۋادار ئۆزىنىڭ تاشلىماس      

 ،ئۇالرنى ساقاليدۇ، قوغدايدۇ تائهبهد      

 .نهسلىنى رەزىللهرنىڭ قۇرۇتىدۇ بىراق
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 ،زېمىنغا بوالر ئىگه ھهققانىيالر  29

  .ئۇنىڭدا ياشار مهڭگۈ تۇتۇپ نماكا      

 ،بولۇر دانا سۆزلىرى الرنىڭھهققانىي  30

     .بولۇر ئادىل ھهممىسى ئۇالرنىڭ       

 ،تهلىملىرى خۇدانىڭ ئالغاچ ئورۇن قهلبىدىن  31

  .قهدەملىرى بېسىلماس خاتا شۇڭا

 ،رەزىللهر يۈرەر پايالپ ھهققانىيالرنى  32

 .يۈرەر زدەپئى پهيتىنى ئۆلتۈرۈشنىڭ ئۇالرنى      

 ،قولىغا رەزىللهرنىڭ ئۇالرنى قالدۇرماس پهرۋەردىگار  33

 .ئۇالرغا چىقارغۇزمايدۇ ھۆكۈممۇ قارشى ھهم      
 
                      .        پهرۋەردىگارنى كىنكۈت تهلمۈرۈپ  34

 ،   يولىنى ئۇنىڭ تۇتقىن چىڭ      

 .سېنى زېمىنغا قىالر ئىگه

 .چىقىرىلىشىنى قوغالپ ىندىنزېم رەزىللهرنىڭ كۆرىسهن

 ،تاپقىنىنى روناق زوراۋاننىڭ، رەزىل كۆرگهنمهن  35

 .بولغىنىنى دەرەختهك نباراقسا-بۈك تارتقان يىلتىز چوڭقۇر      

 ،قارا بولدى يوق، ئۇ كهتتى ئۆتۈپ ئهمما  36

  .قايتا تاپالمايمهن ئىزدىسهممۇ ئۇنى      

 ،دۇرۇسالرنى زەتكۆ، باق ئادەملهرگه پاك  37

 .ئىستىقبالى بولىدۇ سۆيگهنلهرنىڭ چلىقنىنتى      

 ،      تۈگهر قىرىلىپ ئىتائهتسىزلهر، بىراق  38

 .كېتهر قۇرۇپ نهسلى رەزىللهرنىڭ      
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 ،يالرغاىھهققان بېرەر لىقنىجات پهرۋەردىگار  39

 .ئۇالرغا كۈنلهردە ئېغىر بوالر باشپاناھ      

 ،هرۋەردىگارپ قىلىپ ياردەم ئۇالرنى قۇتقۇزار     40

 ،ساقالر ئامان قۇتۇلدۇرۇپ رەزىللهردىن      

 .تاپار پاناھ پهرۋەردىگاردىن ئۇالر چۈنكى      
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   مۇناجات    38-

  مۇناجىتى خاتىرە يازغان داۋۇت
  

  ،پهرۋەردىگار ئى  1 

  ،لىمهئهيىب بىلهن قهھرىڭ مېنى

      .بهرمه تهربىيه ىڭدەغهزىپ ماڭا  

  ،ئوقلىرىڭ تېنىمگه كىردى 2 

                      .قوللىرىڭ مېنى باستى     

        ، بولدى يارا باغرىم-يۈرەك غهزىپىڭدىن 3 

   .          بولدى پارە مېنىڭ تېنىم گۇناھىمدىن     

  ،كهلكۈنىگه گۇناھلىرىم بولدۇم غهرق 4 

 .      يهرگه پاتتىم گۇناھىمنىڭ سالمىقىدىن     

      ،جاراھىتىم كهتتى سېسىپ پيىرىڭال 5

    .              نادانلىقىم بۇنىڭغا بولدى سهۋەب 

  ،مۈكچىيىپ قهددىم پۈكۈلدى بهللىرىم 6 

  .پېتىپ قايغۇغا يۈرىمهن كۈنبويى     

  ،   بهدىنىم پۈتۈن كۆيۈپ ماقتائاغرى  7 

  .يېرىم ساق ھېچبىر قالمىدى تېنىمدە      

        ،مېنىڭ جېنىم قالدى كېلىپ تۇمشۇقۇمغا  8 

 .مېنىڭ قهلبىم قىالر پهرياد ھهسرەتتىن      
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  ،ساڭا ئاياندۇر ئارزۇلىرىم ،رەببىم ئى  9 

  .ساڭا ئهمهستۇر يوشۇرۇن ئۇرۇشۇم ئاھ      

 ،   كهتتى ھالى جىغىلداپ يۈرىكىم  10 

    .كهتتى نۇرى كۆزلىرىمنىڭ ھهتتا  

  ،        هۋەبىدىنس كېسىلىم تۇغقانلىرىم، بۇرادەر-يار  11

  .مهندىن ئېلىپ ئۆزلىرىنى قاچتى يىراق

  ،            بولغانالر قىلماقچى قهست جېنىمغا قۇرار تۇزاق  12 

  .قۇرار مهسلىههت ئۈچۈن قىلماق زىيانكهشلىك ماڭا ئۇالر

  .ئۇالر كۈنبويى ئويالر قهستىسۇي ،مىكىر-ھىيله      

  ،ئادەمدەك گاس ئاڭلىمايمهن مىنىھېچنې  13 

  .گاچىالردەك قىلمايمهن سۆز ھېچبىرىگه      

  ،ئادەمدەكمهن پاڭ قۇلىقى ،شۇنداق  14 

 .گاچىدەكمهن يوق تىلى رەدىيهگه      
              

  ، ساڭا باغلىدىم ىمنىئۈمىد ،پهرۋەردىگار ئى  15

 .       ماڭا بېرىسهن جاۋاب ئىالھىم ،ئىگهم ئى     

 ،          راۋالربى كۈلمىسۇن ئۈستۈمدىن ،تىلهيمهن  16

  .قىلغانالر ھاكاۋۇرلۇق تېيىلغىنىمدا     

 ،   خۇدا ئى قالدىم دەپ يىقىالي 17 

  .ماڭا دائىم ھهمراھدۇر ئازاب

  ،گۇناھىمغا قىلىپ ئىقرار 18

 .خاتالىقىمغا قىلدىم نپۇشايما  
  



92 

 

      ، كۈچلۈكتۇر ھهم سهگهك دۈشمهنلىرىم  19

 .    كۆپتۇر نچهشۇ ئۆچلهر ماڭا سىزالسهۋەب  

  قايتۇرغانالر، يامانلىق ياخشىلىقىمقا 20
  .    چىقار قارشى دەپ ماڭدىڭ يولدا توغرا     
         تاشلىما، مېنى ئۆتۈنهي پهرۋەردىگار، ئى 21 
  .يىراققا كهتمه تاشالپ مېنى ئىالھىم، ئى      
  نىجاتكارىم، ئىگهم، ئى 22 

 .ياردەم تېزدىن قىلغىن ماڭا
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   مۇناجات39- 

 نهغمىچىلهرنىڭ دەپ، ئېيتىلسۇن قىلىپ ناخشا بولۇپ، داۋۇت يازغان مۇناجات
  .تاپشۇرۇلغان غايىدۇتۇن بېشى

  
  : مۇنداق مهن دېدىم ئۆزۈمگه-ئۆز  1 

  ، تىلىمنى تارتاي، گۇناھكار بولۇپ ئۈچۈن قالماسلىقىم«

  ».ئېغىزىمنى يايقو تىكىپ ئالدىدا رەزىللهرنىڭ      

    ،سۆزلىشىم بولسىمۇ ككېرە گهرچه  2 

  ،سۈرمىدىم زۇۋان ،قىلىپ سۈكۈت      

  . ئازابىم ئېشىۋەردى مېنىڭ ئهمما      

 ،               باغرىم قاينىدى بولۇپ زەرداب  3 

  .يۈرىكىم كۆيدى ئويلىغانچه      

 :دېدىم مۇنداق بولماي ئاخىر

  ،قىسقىلىقىنى ھاياتنىڭ چۈشىنهي، پهرۋەردىگار ئى« 4 

    .            قىنىىقالغانل ساناقلىق نلىرىمنىڭكۈ      

  ».ئىكهنلىكىنى ئۆتكۈنچى ئۆمۈرنىڭ قاالي بىلىپ

 ،   غېرىچال نهچچه ئۆمرۈمنى قىلغانسهن ،بىلىمهن 5

 ،           ئالدىڭدا سېنىڭ يولۇم ھايات ئهمهستۇر ئۇزۇن  

                    الھسې             .پهقهتال ئۆمرى ئىنسانالرنىڭ تىنىقتۇر بىرال      

     ،ئهجىرلىرى ئىنسانالرنىڭ يوقىلىدۇ سايىدەك 6

  .نهشلىرىتې-ئالدىراپ ئۇالرنىڭ بىهۇدىدۇر

  ئۇالر بىلمهس لېكىن ،يىغار بايلىق      

  .قالىدىغانلىقىنى كىملهرگه بايلىقلىرىنىڭ  
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  ؟ئهمدى كۈتهي نېمىنى ،پهرۋەردىگار ئى  7 

  .قالدى سهندىال پهقهت ئۈمىدىم      

                                            ،گۇناھلىرىمنى قىلغىن ساقىت  8 

  .مېنى قويما رىسىگهىمهسخ ھاماقهتلهرنىڭ      

  ،ئاغزىمنى ئاچمايمهن قىلىپ سۈكۈت  9 

  .مېنى جازالىشىڭ ئادىلدۇر ،چۈنكى      

     ،جازالىشىڭنى ئهمدى توختاتقايسهن  10

 .                          زەربىسىنى ۇڭنىڭقول تېنىم كۆتۈرەلمهس   

   ،       ئىنساننى سهن جازالىغاندا، لهپئهيىب گۇناھلىرىنى  11

  .قهدىرلىگهنلىرىنى قىلىسهن يوق چۈشكهندەك كۈيه   

  .ئۆمرى ئىنساننىڭ خاالس تىنىقتۇر بىر       

  سېالھ                                                        

  ،   دۇئايىمغا سالغىن قۇالق ،پهرۋەردىگار ئى  12 

 ،    پهريادىمغا-ناله مېنىڭ قويغىن كۆڭۈل  

  ،ياشلىرىمغا كۆز تۇرمىغىن قىلىپ سۈكۈت      

  ،ئالدىڭدا سېنىڭ مۇساپىرمهن بىر چۈنكى      

   .  دۇنيادا پانىي بۇ غېرىبمهن بوۋىلىرىمدەك-ئاتا    

  ،    ماڭا مىغىنىقار بىلهن غهزەپ  13

 . شادلىققا چۆمىلهي بۇرۇن ئۆلۈمدىن      
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 مۇناجات - 40

  
      ،پهرۋەردىگارنى كۈتتۈم قىلىپ تاقهت- سهۋر  1

 .پهريادىمنى ئۇ ئاڭلىدى سېلىپ قۇالق      

  ،ىدىنگىرداب ھاالكهت مېنى ئۇ ارتىۋالدىت  2

 .سازلىقتىن-پاتقاق چوڭقۇر چىقىرىۋالدى      

 ،ىرىمنىپۇتل تۇرغۇزۇپ ئۈستىگه تاش قورام      

 .قهدەملىرىمنى مېنىڭ قىلدى مۇستهھكهم      

   ،كۈينى بىر يېڭى ماڭا قىلدى ئاتا پهرۋەردىگار  3

 .مۇناجاتنى لهيدىغانمهدھىيه ئىگىمىزنى      

 ، قۇدرىتىنى ئۇنىڭ كۆرۈپ ئادەم نۇرغۇن  

  .ئۇنى ھۆرمهتلهر باغالپ ئىشهنچ پهرۋەردىگارغا      

 ،پهرۋەردىگارغا رباغلىغانال ئىشهنچ بهختلىكتۇر  4 

 ،ئىالھالرغا ساختا چوقۇنمىغانالر      

  .ئارىسىدا بۇتپهرەسلهر يۈرمىگهنلهر      
 
  ،مۆجىزىلىرىڭ ركۆپتۇ نچهشۇ، پهرۋەردىگار ئىگىمىز ىئ  5

 .پىالنلىرىڭ ۋە ئىلتىپات كاتتا قىلغان ئۈچۈن بىز      

 ،   مېهنهتلىرىڭ ۋە ئهجىر قىلسام بايان سانسىزدۇر      

  . تهڭدىشىڭ ھېچبىر سېنىڭ يوقتۇر      

 ، ھهدىيهلهرنى ياكى قۇربانلىق ئىستىمهيسهن   6

 .لىقىنىنقۇربا گۇناھ نه، كۆيدۈرمه نه ئىستىمهيسهن   

 .قۇالقلىرىمنى ئاچتىڭ بۇنى دەپ ئاڭلىسۇن      
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 ،مانا كهلدىم مهن«: دېدىم شۇڭا  7

          .      يازمىالردا هددەسمۇق ھهققىدە مهن پۈتۈلگهندۇر      

 ،لىقىمدۇرخۇشال ئاشۇرۇش ئهمهلگه ئىرادەڭنى، ئىالھىم ئى  8

  ».پۈتۈلگهندۇر چىڭ قهلبىمگه تهلىملىرىڭ       

 ،ئادالىتىڭنى جاكارلىدىم ئارىسىدا جامائهت زور  9

 .ئاغزىمنى مۇۋالمايمهنيۇ، بىلىسهن، پهرۋەردىگار ئى       

 ،ئادالىتىڭنى قهلبىمدە يۈرمىدىم يوشۇرۇپ  10

 .نىجاتلىقىڭنى ھهم ۋاپادارلىقىڭ ئهيلىدىم بايان        

 ،جامائهتتىن بۈيۈك مىتۇتمىد پىنهان         

  .قىتىڭنىھهقى ۋە مۇھهببىتىڭ مهڭگۈلۈك        
 
 ،شهپقىتىڭنى مهندىن ئايىمىغىن، پهرۋەردىگار ئى  11

 .مېنى ساقلىغاي قىتىڭھهقى، مۇھهببىتىڭ مهڭگۈلۈك        

 ،مېنى كۈلپهتلهر ھېسابسىز-ھهددى چىرمىۋالدى  12

 .              نۇرۇمنى كۆز ۋالغاچتوسۇ گۇناھلىرىم، بولدۇم كور        

 ،گۇناھلىرىم بولغاچقا كۆپ چېچىمدىن بېشىمدىكى        

  .   جاسارىتىمنى جىسمىمدىن ئهتتى تهرك        

 ،ئىلتىپاتىڭنى يهتكۈزۈپ مېنى قۇتقۇز،  پهرۋەردىگار ئى  13

 .ياردىمىڭنى بهرگىن ماڭا تېزدىن،  رۋەردىگارپه ئى        

 ،بولغانالر ئالماقچى جېنىمنى   14

 .كۈلۈپتۆ يۈزى بولسۇن شهرمهندە         

 ،بولغانالر خۇشال جاپايىمدىن        

     .بولۇپ رەسۋا چېكىنسۇن  
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         ، مهسخىرە مېنى قىلىپ كۈلگهنلهر ىدايىقمى 15

  .                               ەشهرمهند بولسۇن ئىچىدە ئهندىشه 

    ،                              كىشىلهر بارلىق تهلپۈنگۈچى ساڭا  16

  .شادالنسۇن بولۇپ خۇشال سهندىن

 :دائىم ھهر سۆيگهنلهر لىقىڭنىنىجات

 !دېسۇن» ئۇلۇغدۇر پهرۋەردىگار«        

 ،ئۆزۈم ھاجهتمهن، بىچارە بىر  17

  .ئىگهم ئېتهر ياد مېنى، بىراق        

  ،     نىجاتكارىم ھهم مهدەتكارىمسهن  

 . ئىالھىم ئى، بولما ھايال         
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 مۇناجات -41

 بېشىغا نهغمىچىلهر دەپ، ئېيتىلسۇن قىلىپ ناخشا بولۇپ، داۋۇت يازغان مۇناجات
  .تاپشۇرۇلغان

   
  ،ئالغۇچى خهۋەر ھالىدىن الرنىڭغېرىب بهختلىكتۇر  1 

  .ئۇنى قۇتقۇزار پهرۋەردىگار چۈشكهندە كۈن شىغابې     

  ،پهرۋەردىگار ئۇنى قوغداپ ،ساقاليدۇ ھاياتىنى  2 

  ،بهختىيار ئۇ ياشايدۇ نداىزېم قىلغان ئاتا خۇدا     

  .                            زىنهار ئۇنى تاشلىماس مهيلىگه رەقىبلىرىنىڭ  

  ،ىداقالغىن يېتىپ تۇتۇپ ئورۇن ،بولۇپ ساقسىز  3 

  ،ئۇنىڭغا بېرەر ەتقۇۋۋ ،بولۇپ يۆلهك پهرۋەردىگار      

  .چاغلىرىدا بولغان كېسهل بېرەر شىپالىق      
  
  :خۇداغا قىلدىم ئىلتىجا  4 

 ،ماڭا قىلىپ شهپقهت ،پهرۋەردىگار ئى     

  ،مېنى ساقايتقىن     

  .ساڭا بولساممۇ چىققان قارشى ،قىلىپ گۇناھ     

  :مېنى ارغارق دۈشمهنلىرىم رەھىمسىز  5 

   ».نامى ئۆچسۇن ،ئۇ ئۆلۈپ تېزراق« 

 ،يېنىمغا كېلىپ بىرەرسى ئۇالردىن  6 

  .ماڭا ئېيتار سۆزلهرنى يالغان     

  ،غهيۋەتنى ھهققىدە مهن توپالپ كۆڭلىدە     

         . خااليىققا ئۇالرنى يايار چىقىپال يېنىمدىن  
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  ،ئۆچلهر ماڭا پىچىرلىشار ھهققىدە مهن  7 

                  :دېيىشهر مۇنداق قهستىدە كهشلىكزىيان     

 ،ئۇنىڭغا چاپلىشىپتۇ كېسهل يامان«  8 

    ».ئهسال ئهمدى ئۇ تۇرالماس ئورنىدىن ياتقان  

 دوستۇممۇ قهدىناس ئىشهنگهن ئۆزۈم ھهتتا 9 

  .تۇرۇپمۇ يهپ تۇزۇمنى- ئاش ،مېنى سېتىۋەتتى     
               

 ، شهپقىتىڭنى ماڭا قىلىپ ،پهرۋەردىگار ئى 10 

 ،مېنى ئورنۇمدىن تۇرغۇزغايسهن      

  .ئهنتىمنى ئاالاليمهن ئۇالردىن شۇندا     

   ،دۈشمهنلىرىمنى ئۈستۈمدىن قىلغۇزمىدىڭ غهلىبه 11 

 .ئىكهنلىكىڭنى خۇش مهندىن ،شۇنىڭدىن بىلدىم     

  ،       ماڭا بولىسهن يۆلهك ئۈچۈن بولغىنىم دىيانهتلىك  12

  .           ھۇزۇرۇڭدا مېنى ۇزىسهنتۇرغ مهڭگۈ     

  ،        پهرۋەردىگارغا بولغاي مهدھىيهلهر  13 

  ،خۇداغا تاللىغان ئىسرائىلالرنى      

                !ئامىن ،ئامىن !مهڭگۈگه-مهڭگۈدىن
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   مۇناجات    42-

 ئېيتىلسۇن قىلىپ خشانا بولۇپ، تهربىيهۋى مۇناجات يازغان لىرىئهۋالد وراھنىڭك
  .تاپشۇرۇلغان بېشىغا نهغمىچىلهر  دەپ،

   
  ،ئېقىنالرغا بولغاندەك تهشنا يىككې چاڭقىغان 1 

  !خۇدا ئى ،ساڭا بولدۇم تهشنا      

      *،خۇدا بىردىنبىر بولغان بۇلىقى ھاياتلىق_  ساڭا ئىنتىزارمهن  2

     ؟ۇڭغاھۇزۇر كىرىپ ،چېهرىڭنى سېنىڭ كۆرەرمهن قاچانمۇ

  ،غىزا بولدى كۈندۈز-كېچه ئۈچۈن مهن ياشلىرىم كۆز 3 

  .ماڭا دائىم رەقىبلىرىم دېيىشهر »خۇدايىڭ قېنى«

 :مدەىئهسلىگىن كۈنلهرنى ئۆتكهن بۇزۇلىدۇ كۆڭلۈم  4 

  ،ئۆتكۈزۈشكه ھېيت بىلهن جامائهت باراتتىم

 ،  ئۆيىگه پهرۋەردىگارنىڭ باشاليتتىم لهرنىىكىش      

  . دەمدە شۇ بولۇپ خۇشال ىشاتتۇقتوۋل ئېيتىپ مهدھىيه  

  !؟چۈشكۈنسهن شۇنچه نېمىشقا ،قهلبىم ئهي  5

  !؟تاپمايسهن ئارام نېمىشقا ،كۆڭلۈم ئهي     

  ،ئۇنى يهنىال هيمهنمهدھىيهل ،خۇدادىن كۈت ئۈمىد

  .*يۈزۈمنى بولۇشتىن شهرمهندە ساقلىغۇچىدۇر خۇدايىم  
  
  ،كۆڭلۈمنى باستى غهم ،ئىالھىم ئى  6 

  ،سېنى ئهسلهيمهن شۇڭا      

  ،زېمىنىدا ئىئوردان      

  .تاغلىرىدا مىزار ۋە رمونهخ      
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  ،قىراتمىلىرىڭدەكرشا چۈشكهن ئېقىپ گۈلدۈرلهپ  7 

  ،كۈلپهتلىرىڭ بېشىمغا كهلمهكته توختىماي      

  .ئۆركهشلىرىڭ ،دولقۇنلىرىڭ مدىنۈئۈست مانا ئۆتمهكته بېسىپ
  

  ،مۇھهببىتىنى مهڭگۈلۈك پهرۋەردىگار تهركۆرسى كۈندۈزى  8 

  ،ناخشامنى ئېيتىدىغان مهن ماڭا ئۇ قىالر ئاتا كېچىسى      

               .  مۇناجاتلىرىمنى بېغىشلىغان خۇداغا ئىگىسى ھاياتىمنىڭ      

  :خۇداغا تېشىم قورام ئېيتارمهن  9 

  ؟مېنى نېچۈن قالدىڭ ئۇنتۇپ

  ،يۈرىمهن تۇتۇپ ماتهم نېچۈن      

  ؟   ئاستىدا مىزۇلۇ دۈشمهنلىرىمنىڭ

       ،  تهنىلىرى-تاپا دۈشمهنلىرىمنىڭ جېنىمدىن ئۆتتى  10

  .دېيىشلىرى »خۇدايىڭ قېنى«: ماڭا دائىم  

  !؟چۈشكۈنسهن شۇنچه نېمىشقا ،قهلبىم ئهي  11 

  !؟تاپمايسهن ئارام نېمىشقا ،كۆڭلۈم ئهي     

  ،ئۇنى يهنىال هيمهنلمهدھىيه ،خۇدادىن كۈت ئۈمىد

 .* يۈزۈمنى بولۇشتىن شهرمهندە ساقلىغۇچىدۇر خۇدايىم  
____________________________________  

، »ھايات خۇدا«بهزى تهرجىمىلهردە _  ھاياتلىق بۇلىقى بولغان بىردىنبىر خۇدا*
  .دەپ ئېلىنغان

بهزى تهرجىمىلهردە  _  يۈزۈمنى بولۇشتىن شهرمهندە ساقلىغۇچىدۇر خۇدايىم*
   .، دەپ ئېلىنغان»ئۇ مېنىڭ ئىالھىمدۇر، ئۇ قۇتقۇزار مېنى«
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  اجاتمۇن -43

  

 ،                   مېنى ئاقلىغىن دەپ »گۇناھسىز«، خۇدا ئى  1

 ،                دەۋايىمنى قارشى خهلققه ساداقهتسىز قوللىغىن  

 .مېنى قۇتقۇز ھىيلىگهرلهردىن ،ئادالهتسىز

  ،خۇدا ئى تۇرۇپ باشپاناھىم 2  

  ؟نېمىشقا مېنى ئېتىسهن كتهر    

  ،نيۈرىمه تۇتۇپ ماتهم نېچۈن    
  ؟ئاستىدا زۇلۇمى دۈشمهنلىرىمنىڭ    

 ،                                     ھهقىقىتىڭنى كۆرسهت، ڭنىنۇرۇ چاچقىن    3

  ،تېغىڭغا مۇقهددەس مېنى ئۇالر يېتهكلىسۇن        

    .جايىمىزغا چرىشىشئۇ بارسۇن ئېلىپ  

  ،شۇندا بارىمهن سۇپاڭغا قۇربانلىق 4

 .     ئالدىغا خۇدا انبولغ لىقىمشاد بىردىنبىر

  ،ساڭا ئېيتىمهن ھهمدۇسانا لىرا چېلىپ      

  .خۇدا ئى بولغان ئىالھىم مېنىڭ

  !؟چۈشكۈنسهن شۇنچه نېمىشقا ،قهلبىم ئهي  5 

  !؟تاپمايسهن ئارام نېمىشقا ،كۆڭلۈم ئهي     

                  ،ئۇنى يهنىال هيمهنمهدھىيهل ،خۇدادىن كۈت ئۈمىد

  .* يۈزۈمنى بولۇشتىن شهرمهندە ىدۇرساقلىغۇچ خۇدايىم  
___________________________________  

، دەپ »ئۇ مېنىڭ ئىالھىمدۇر، ئۇ قۇتقۇزار مېنى«بهزى تهرجىمىلهردە بۇ مىسرا  *
    .ئېلىنغان
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   مۇناجات    44-

 ئېيتىلسۇن قىلىپ ناخشا بولۇپ، تهربىيهۋى مۇناجات يازغان ئهۋالدلىرى راھنىڭكو
  .تاپشۇرۇلغان بېشىغا ىلهرنهغمىچ دەپ،

  
  ،   ئارىسىدا ئهجدادلىرىمىزنىڭ زاماندا قهدىمكى ،خۇدا ئى      1

    ئىشلىرىڭنى مۆجىزىلىك كۆرسهتكهن سهن      

 ،             قىمىزداىقۇل ئۆز بىز ئاڭلىغانىدۇق      

  .بۇنى بهرگهنىدى ئېيتىپ بوۋىلىرىمىز-ئاتا      

         ، خهلقلهرنى يات وغلىۋېتىپق زېمىنىدىن بىلهن قولۇڭ ئۆز  2

  .بوۋىلىرىمىزنى-ئاتا ئورۇنالشتۇرغانىدىڭ يۇرتىغا ئۇالرنىڭ  

  ،                                        خهلقلهرنى يات ئازابالپ قاتتىق

  .          ئهجدادلىرىمىزنى تاپقۇزدۇڭ روناق      

   ،بىلهن شهمشىرى زېمىنىنى ئۇالر ئهمهس ئالغان  3

  .بىلهن بىلىكى ئۆز يوق ئېرىشكىنى غهلىبىگه      

     ،خۇدادىن سهن كېلىشى غالىب ئۇالرنىڭ بهلكى      

  ،              نۇرىدىن چېهرىڭنىڭ، قۇدرىتىڭ ،قولۇڭ ئوڭ  

       .ئۇالردىن سهن سۆيۈندۈڭ چۈنكى  
       

  ،پادىشاھىمسهن مېنىڭ خۇدا ئى  4 

  .غۇچىسهنقىل ئاتا غهلىبه نهسلىگه ياقۇپ      

  ،دۈشمهنلىرىمىزنى قوغلىۋېتىمىز ياردىمىڭدە  5 

  .قارشىالرنى بىزگه چهيلىۋېتىمىز بىلهن قۇدرىتىڭ



104 

 

  ،ئوقيايىمغا ئۆز يوقتۇر ئىشهنچىم  6 

  .                   ئۇتۇققا مېنى ئېرىشتۈرەلمهس شهمشىرىم

  ،بىزنى ئۈستىدىن رەقىبلىرىمىز قىلغۇزدۇڭ غهلىبه  7

  .نهپرەتلهنگهنلهرنى بىزدىن ىڭقىلد شهرمهندە      

   ،سېنى تهرىپلهيمىز پهخىرلىنىپ دائىم ھهر  8

  سېالھ                  .نامىڭنى لهيمىزمهدھىيه ئهبهدىي خۇدا ئى  
  
 ،      ئاھانهتكه قالدۇردۇڭ ،ئېتىپ تهرك بىزنى ھازىر سهن بىراق  9

  .جهڭگه بىرگه بىلهن قوشۇنلىرىمىز ھهتتا چىقمايسهن      

 ،    ئالدىدا رەقىبلىرىمىز بىزنى قىلدىڭ غلۇپمه  10

 .         ھالدا شۇ بىزنى بۇلىدى نهپرەتلهنگهنلهر بىزدىن  

     ،ئۇالرغا بوغۇزالشقا بهردىڭ تۇتۇپ كهبى قوي بىزنى 11

  .ئارىسىغا خهلقلهر يات ھهم بىزنى چېچىۋەتتىڭ

  ،خهلقىڭنى ئۆز قىلىپ قۇل ساتتىڭ ئهرزان  12

  .   بىزنى سېتىپ بولدى پايخان قىممىتىمىز-قهدىر  

  ،                 ھاقارىتىگه ئهللهرنىڭ يات بىزنى ڭقالدۇردۇ  13 

  .مهسخىرىسىگه ۋە نهپىرىتى ئهتراپىمىزدىكىلهرنىڭ      

    ،بىزنى قالدۇردۇڭ مازاققا ئارىسىدا ئهللهر يات  14 

 .باشلىرىنى چايقىشىپ ئۇالر قىلىدۇ مهسخىرە  

  ،ئالدىمدا كۆز تۇرار قالغانلىقىم قانومۇس 15-16

  .بوينۇمدا مېنىڭ باردۇر شهرمهندىچىلىك       

   تۇرغۇچىالرنىڭ قارشى ۋە رەقىبلهر چۈنكى

.                                                              مغاقۇلىقى يېتهر دائىم ئاھانهتلىرى-تىل
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  ،ھهممىسى بۇالرنىڭ شتىچۈ بېشىمىزغا  17 

  ،سېنى گهرچه بولساقمۇ ئۇنتۇمىغان

  .ئهھدەڭنى بولساقمۇ بۇزمىغان ياكى        

 ، بىزنى ئهزدىڭ قىلماي ئاتا سىرەتنۇ سهن  18-19

 .خهلقىڭنى قالدۇردۇڭ ياردەمچىسىز خارابىدە        

 ،     كۆڭلىمىز سهندىن بولسىمۇ قايتمىغان گهرچه 

   .قهدەملىرىمىز يولۇڭدىن ىمۇبولس چهتنىمىگهن        

  ،بولساق ئۇنتۇغان نامىنى ئىگىمىزنىڭ بىز ئهگهر  20

  ،بولساق قىلغان دۇئا ئىالھقا يات كۆتۈرۈپ قول        

 ؟                        قاالرمىدى بايقىماي پهرۋەردىگار ئىگىمىز  21 

 .     سىرالرنى بارلىق قهلبىدىكى ئىنسان بىلهر ئۇ        

       ،قىرىلماقتىمىز كۈنبويى ساداقىتىمىزدىن بولغان اساڭ  22

  .بولماقتىمىز قاتارىدا قويالرنىڭ سويۇلىدىغان
        

  ؟نېمىشقا ياتىسهن ئۇخالپ ،پهرۋەردىگار ئى ئويغانغىن  23 

           !يېنىمىزغا كهلگىن ،مهڭگۈگه بىزنى تاشلىۋەتمىگىن       

             ،ئۆزۈڭنى يوشۇرىسهن نېمىشقا  24 

       ؟ كۈلپهتلىرىمىزنى، ئېزىلىش كۆرمهيسهن نېمىشقا       

  ،نومۇسىمىز-ئار بولدى پايخان  25 

  .تېنىمىز تۇپراققا- چاڭ مىلهندى  

  ،ياردىمىڭنى بىزگه بهرگىن ،خۇدا كهلگىن  26

              . بىزنى قىلغىن ئازاد مۇھهببىتىڭدە مهڭگۈلۈك
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  مۇناجات    45-

بولۇپ،  تهربىيهۋى مۇناجات ھهققىدىكى مۇھهببهت يازغان ئهۋالدلىرى كوراھنىڭ
  .تاپشۇرۇلغان بېشىغا دەپ، نهغمىچىلهر ئېيتىلسۇن ئاھاڭدا دېگهن» نىلۇپهرلهر«
  

  ،        قهلبىمنى مېنىڭ سالغاچ ھاياجانغا ئىش بىر گۈزەل  1 

  ،شېئىرىمنى يازغان ئاتاپ پادىشاھقا ئوقۇماقتىمهن     

 .  كهبى شائىر بىر گويا ردۇرماھى سۆزگه تىلىم     

  ،ئارىسىدا ئىنسانالر ئادەمسهن كېلىشكهن ئهڭ  2 

  ،سۆزلهر شهپقهتلىك تۆكۈلهر لهۋلىرىڭدىن    

  .ساڭا خۇدا قىلغاندۇر ئاتا بهخت مهڭگۈلۈك    

  ،قىلىچىڭنى يېنىڭغا ئاسقىن ،پادىشاھ باھادىر ئى  3 

 .       ھهيۋىتىڭنى ۋە شهۋكىتىڭ قىلغىن ئايان    

  ،ئۈستىدە ئات بىلهن ھهيۋەت قۇچقىن زەپهر  4 

    ،  ئادالهتنى ۋە ھهقىقهت، كهمتهرلىك قوغدىغىن  

       .قۇدرىتىڭدە قىل ئىشالرنى زور غايهت     

  ،رەقىبلىرىڭنىڭ يۈرىكىگه سانجىالر ئوقلىرىڭ ئۆتكۈر  5

               .ئاياغلىرىڭنىڭ ئاستىغا يىقىالر دۈشمهنلىرىڭ    

  ،مهڭگۈلۈكتۇر تهختىڭ ڭسېنى ،خۇدا ئى  6

 .                   ھاسىسىدۇر ئادالهت، ھاساڭ سهلتهنهت  

  ،ھهققانىيهتنى سۆيىسهن، نىناھهقچىلىك كۆرىسهن ئۆچ  7 

     .       شادلىقىنى ساڭا ياغدۇردى خۇدا لىغانتال سېنى شۇڭا  

 . سېنى شادالندۇردى بهكرەك ھهمراھلىرىڭدىن  
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  ،مۇرمهككىنىڭ ڭدىنكىيىملىرى كېلهر ھىدى  8 

  .دارچىننىڭ ۋە مۇئهتتهر شۇنداقال    

  ،ساداسى سازالرنىڭ تارلىق سارايالردىكى بېزەلگهن چىشىدا پىل    

  .سېنى قىالر خۇرسهن ئاڭلىنىپ يېقىملىق    

  ،ئارىسىدا ئىززەتلىگهنلىرىڭنىڭ باردۇر قىزلىرى شاھ  9 

  .دايېنىڭ ئوڭ تۇرار ڭمهھبۇبۇ بېزەلگهن ئالتۇنىدا ئوفىر  
      
  ،سۆزۈمگه سالغىن قۇالق ،قىز ئهي تىڭشىغىن  10 

 .  ئېسىڭدە بولمىسۇن ئۆيى ئاتاڭنىڭ ،خهلقىڭنى ئۇنتۇغىن  

  ، تۇرقۇڭغا گۈزەل مهپتۇندۇر پادىشاھ  11 

                 .ئۇنىڭغا قىل ئىتائهت ،ئۇ خوجايىنىڭدۇر     

  ،ھهدىيهلهر ساڭا كېلهر ئېلىپ خهلقى تىر  12 

  . پۇلدارالر ئۇ سهندىن ئىستهر تئىلتىپا     
  

 ،             جرىسىداۇھ مهلىكه قىالر جىلۋە نهقهدەر  13 

  .ئالتۇندا زەر كىيىملىرى كهشتىلهنگهندۇر     

      ،كىيىملىرىدە كهشتىلىك ئۇ كهلتۈرىلهر ئالدىغا پادىشاھ  14 

  .بىرگه بىلهن ئۇنىڭ كېنىزەكلىرىمۇ كېلىنهر ئېلىپ ئالدىغا      

  ،ھالدا خۇشال ھهممىسى كېلىنىدۇ شالپبا  15 

   .سارىيىغا پادىشاھ ئۇالر كىرىشىدۇ     
  

 ،         بوۋىلىرىڭنىڭ-ئاتا ئوغۇللىرىڭ باسار ئىزىنى  16 

  .    جاھاننىڭ پۈتكۈل ئۇالرنى قىلىسهن شاھزادىلىرى  
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  ،نامىڭنى ساقالتقۇزىمهن ئهسته قىچهئهۋالد-ئهۋالدتىن  17 

  .سېنى خهلقلهر شارماختى ئهبهدىلئهبهد    
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 مۇناجات    46-

 ئېيتىلسۇن ئاھاڭىدا» تئاالمو«بولۇپ،  مۇناجات يازغان لىرىئهۋالد كوراھنىڭ
  .تاپشۇرۇلغان بېشىغا نهغمىچىلهر دەپ،

  
 ،              رەببىمىزدۇر بولغۇچىمىز باشپاناھ ،قۇدرەت-كۈچ  1 

  .ياردەمدىدۇر زامان ھهر ئهگهر قالساق كۈلپهتته      

  ،ناۋادا زېمىن كهتسىمۇ بولۇپ ئۈستۈن-ئاستىن 2-3 

  .ئاستىغا دېڭىزالرنىڭ سىمۇچۈش غۇالپ تاغالر      

  ،تاشسىمۇ ياساپ ئۆركهش ،دېڭىزالر پدولقۇنلىنى  

 ، كهتسىمۇ تهۋرەپ تاغالر ،دېڭىزنىڭ تاشقىنىدىن      

  سېالھ        .ئهسال يوقتۇر قورقۇنۇش بىزدە     
            

  ،  دەريا بىر كېلىدىغان ئېلىپ شادلىق ئېقىنلىرى باردۇر  4

    .ماكانىغا مۇقهددەس نىڭخۇدا ئۇلۇغ_  شهھىرى خۇدانىڭ  

  ،ئهسال ماكان ئۇ تهۋرەنمهس ،خۇدا بولغاچ شهھهردە شۇ  5 

  .خۇدا كېلهر ياردەمگه تهڭ بىلهن ئېتىشى تاڭ      

  ،شاھلىقالر بولدى گۇمران  6 

  .خهلقلهر ۈرۈپكۆت غوۋغا      

   ئاۋازى رەببىمىزنىڭ جاراڭلىسا      

  .كېتهر ئېرىپ زېمىن-يهر

    ،بىرگىدۇر بىلهن بىز *پهرۋەردىگار سهردار قۇدرەتلىك  7

  سېالھ    .قورغىنىمىزدۇر خۇدا قىلغان ئېتىقاد ياقۇپ      
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    ،قۇدرىتىنى پهرۋەردىگارنىڭ كۆرۈڭالر  8 

 .لىرىنىۋەيرانچىلىق كۆرسهتكهن زېمىندا      

  ، ئۇرۇشالرنى ھهممه ئۇ توختاتقۇچىدۇر 9   

  .نهيزىلهرنى ،ئوقيا سۇندۇرۇپ

 .          ھارۋىلىرىنى جهڭ كۆيدۈرۈپ

                ،  ئۇرۇشۇڭالرنى توختىتىڭالر«: ئۇ دەيدۇ  10

  !خۇدالىقىمنى مېنىڭ قويۇڭالر بىلىپ

  ،ئالهمدە پۈتۈن ئۇلۇغلىنىمهن      

 ».مېنى ۇلۇغالرئ خهلقلهر بارچه      

     ،بىرگىدۇر بىلهن بىز پهرۋەردىگار سهردار قۇدرەتلىك  11 

  سېالھ    .قورغىنىمىزدۇر خۇدا قىلغان ئېتىقاد ياقۇپ      
___________________________________  

ساماۋىي قوشۇنالرنىڭ «بهزى تهرجىمىلهردە _ قۇدرەتلىك سهردار پهرۋەردىگار *
پهرىشتىلهرنىڭ سهردارى بولغان «ياكى » ارسهردارى بولغان پهرۋەردىگ

 .، دەپ ئېلىنغان»پهرۋەردىگار
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   مۇناجات    47-

 دەپ، ئېيتىلسۇن قىلىپ ناخشا بولۇپ، مۇناجات يازغان ئهۋالدلىرى كوراھنىڭ
  .تاپشۇرۇلغان بېشىغا نهغمىچىلهر

  
  ،چاۋاكالر چېلىپ ،خهلقلهر بارچه ئهي  1 

                       .ئالقىشالر رياڭرىتىڭال ئاتاپ خۇداغا      

   ،ھهيۋەتلىكتۇر پهرۋەردىگار بۈيۈك چۈنكى 2

   .پادىشاھتۇر ئۇلۇغ ھۆكۈمدار جاھانغا ئۇ     

 ،     دۈشمىنىمىزنى بىزگه ئۇ بهردى ئهگدۈرۈپ باش  3 

   .خهلقلهرنى يات يىقىلدۇردى ئاستىغا ئايىغىمىز      

  ،يهرنى بۇ بهردى تالالپ بىزگه قىلىپ نېسىۋە 4 

     .زېمىننى بولغان پهخرى* ياقۇپنىڭ سۆيگهن ئۆزى      

 سېالھ                

 ،ئارا چۇقان چىقتى تهختكه خۇدا بولۇپ سۈرمهك ھۆكۈم  5 

  .ئورنىغا ئۆز ساداسىدا *بۇرغا پهرۋەردىگار چىقتى      

  ،ناۋا-نهغمه ياڭرىتىپ پهرۋەردىگارنى كۈيلهڭالر 6 

 .ناخشا بىلهن ساز ياڭرىتىپ پادىشاھىمىزنى ركۈيلهڭال      

  ،پهرۋەردىگار پادىشاھتۇر جاھانغا پۈتكۈل چۈنكى 7 

  .  كۈيلهڭالر ئۇنى ئېيتىپ مۇناجاتالر      

  ،ئۈستىدە خهلق بارچه خۇدا سۈرمهكته ھۆكۈم  8

  .تهختىدە مۇقهددەس ئۆزىنىڭ ئۇ ئولتۇرۇپ      
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                               ،  ھۆكۈمدارلىرى ئهللهرنىڭ جاھاندىكى يىغىلىپ  9 

                   ،خهلقىگه خۇدانىڭ قىلغان ئېتىقاد راھىمئىب قوشۇلىدۇ      

  ،پادىشاھلىرى جاھاننىڭ پۈتكۈل تهۋەدۇر خۇداغا ،بهرھهق     

     .ئۇنى ئۇلۇغالر ئهھلى جاھان، پهرۋەردىگار دۇرۈمرانھۆك ئالىي ئهڭ  
____________________________________  

 .لىرىنى كۆرسىتىدۇئهۋالدياقۇپ ۋە ئۇنىڭ _  اقۇپي*
قوچقار قاتارلىق ھايۋانالرنىڭ مۈڭگۈزىدىن ياسالغان، پۈۋلهپ _ بۇرغا *

  .كانايچېلىنىدىغان قهدىمىي 
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    مۇناجات    48-

  مۇناجات يازغان ئهۋالدلىرى كوراھنىڭ
  

 !پهرۋەردىگار ئۇلۇغدۇر  1 

  ،غىداتې مۇقهددەس ئۇنىڭ     

  ،شهھىرىدە خۇدايىمىزنىڭ     

  .مهدھىيهلىنىشكه كۆپ-كۆپتىن ئۇ اليىقتۇر     

       ،تېغى سىئون كۆركهم ۋە بۈيۈك  2

  .جاھاننىڭ پۈتكۈل شادلىقىدۇر

  ، چوققىلىرىدەك تېغىنىڭ سافون ھهيۋەتلىكتۇر     

 .پادىشاھنىڭ ئۇلۇغ شهھىرىدە ئۇ تۇرار     

  ،ېرۇسالېمنىڭي قهلئهلىرىدە تۇرۇپ خۇدا  3

  .ئۆزىنىڭ قىالر نامايان قوغدىغۇچىلىقىنى 
         

             ،پادىشاھالر قوشۇنلىرىنى يىغىپ يهرگه بىر  4

  .ئۇالر بولۇپ قىلماق جهڭ ماڭغانىدى

  ،ئاالقزادە بولدى شهھهرنى كۆرۈپال ئۇالر ،لېكىن  5

  .ۋەھىمىگه چۈشۈپ قېچىشتى بهدەر ئارقىسىغا     

          ،ھهممىسىنى ئۇالرنىڭ پبېسى تىترەك  6

                             .كهبى ئايال يىگهن تولغاق قىينالدى 

    ،شامىلىڭنى شهرق چىقىرىپ، خۇدا ئى  7 

  .نى»كېمىلىرى *تارشىشنىڭ« قىلدىڭ ۋەيران     
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 _ شهھىرى پهرۋەردىگارنىڭ سهردار قۇدرەتلىك 8

  ،شهھىرىدە خۇدايىمىزنىڭ     

  . زدەكالىئاڭلىغىنىم خۇددى بولدى نىمىزكۆرگى    

  . مهڭگۈگه شهھهرنى بۇ قىالر كهمھمۇسته خۇدا

  سېالھ

  ،ئىچىدە ئىبادەتخاناڭ مۇقهددەس ،خۇدا ئى  9

  .ھهققىدە مۇھهببىتىڭ مهڭگۈلۈك ئويالندۇق چوڭقۇر     

    ،خۇدا ئى ،مهدھىيهلهر بېغىشالنغان ساڭا  10 

  .جاھانغا هڭك تارالدى نامىڭدەكال خۇددى        

  ،ھۆكۈملىرىڭدىن ھهققانىي  11 

  ،تېغى نسىئو بولسۇن خۇش       

  .شهھهرلىرى يهھۇدىيه شادالنسۇن       
  

  ،خهلقلىرى خۇدانىڭ ئهي  12 

  .*  يېرۇسالېمنى قىلىڭالر زىيارەت  

  ، ئۇنى كۆرۈپ ئايلىنىپ 

  . مۇنارلىرىنى چىقىڭالر ساناپ  

  ،سېپىللىرىنى چىقىڭالر كۆزىتىپ  13 

  ،قهلئهلىرىنى كهچۈرۈڭالر كۆزدىن        

 .         ئۇالرنى ئهۋالدالرغا كېيىنكى ئۈچۈن قىلىش بايان

  ،ئهبهدكه خۇدايىمىزدۇر بىزنىڭ خۇدا ،بهرھهق  14

  .مهڭگۈگه يېتهكلهر بىزنى ئۇ        
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___________________________________  
ماندىكى ئهڭ تارشىشنىڭ كېمىلىرى ئهينى زا. شهھهر ئىسمى_ تارشىش *

نىڭ كۈچىگه سىمۋول قۇدرەتلىك كېمىلهر بولۇپ، بهلكىم بۇ يهردە ئىنسانالر
  .ى مۇمكىنقىلىنغان بولۇش

  .سىئون دەپمۇ ئاتىلىدۇ_ يېرۇسالېم *
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    مۇناجات    49-

 دەپ، ئېيتىلسۇن قىلىپ ناخشا بولۇپ، مۇناجات يازغان لىرىئهۋالد كوراھنىڭ
  .تاپشۇرۇلغان ېشىغاب نهغمىچىلهر

  
  ،سېلىڭالر قۇالق ئهھلى جاھان ئهي  1  

  .ئاڭالڭالر ياخشى خهلقلهر ئهي      

  ،بولسۇن ئادەم ئاددىي ياكى سىلزادەئې  2  

   .سالسۇن قۇالق ھهممىسى نامرات ۋە باي

 ،     دۇردانىالرنى تولغان ھېكمهتكه ئهيلهي بايان  3  

  .يالرنىئو ڭقۇرچو قهلبىمدىكى چۈشهندۈرەي      

  ،سۆزلهرگه ھېكمهتلىك مهن بېرىپ دىققىتىمنى  4  

  .مهنىلىرىگه سىرلىق ئۇنىڭ بېرەي شهرھى چېلىپ *لىرا       
       
 ،        بېشىمغا كهلسه كۈلپهت يۈرەي قورقۇپ قاىشنېم مهن  5  

    !؟تۇرسا قاپالپ راپىمنىئهت ياۋۇزلۇقلىرى رەقىبلىرىمنىڭ      

    ،ئۇالر هرئىشىن گهكىمۈل-مال  6  

  .ماختىنار كىدىنكۆپلۈ بايلىقىنىڭ

   ،        تۆلىيهلمهس بهدەل خۇداغا ھېچكىم ئۈچۈن قېرىندىشى  9- 7

  ،ئهمهس مكىنمۇ تۆلهش بهدەل ئۈچۈن قېرىندىشى 

  . بولماس ئالغىلى سېتىپ، ھاياتى ئىنسان باھاسىزدۇر  

  ،قېرىندىشىنى ئۆلۈمدىن ھېچكىم قۇتقۇزالماس

  .كۆرمهسلىكىنى ئازابىنى گۆر ،ياشاپ مهڭگۈ     
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  ،چىدىغانلىقىنىىئ شهربىتى ئۆلۈم دانىشمهنلهرنىڭ بىلىمىز  10  

  .ئۆلىدىغانلىقىنى ئوخشاشال ئهخمهقلهرنىڭمۇ ۋە نادان

 .     نىكىمۈل-مال باشقىالرغا كېتهر قالدۇرۇپ ھامان ئۇالر

  ،يهرلىرىگه ئىسىملىرىنى بهرسىمۇ قىلىپ نام گهر  11  

  .مهڭگۈگه قاالر بولۇپ ئۆيلىرى قهبرىلىرى ئۇالرنىڭ      

  .گىچهدەۋر-دىندەۋر قهبرىلهر شۇ تۇرالغۇسىدۇر      

  ،ئىنسان ياشاۋەرمهس مهڭگۈ بولسىمۇ بايلىقى  12 

  .ھامان تۈگهيدۇ ئۆلۈپ كۈنى بىر ئوخشاش ھايۋانغا      

  ،ئهخمهقلهرنىڭ ئىشهنگهن ئۆزىگه ئاقىۋىتى بوالر مۇشۇنداق  13  

  سېالھ       .بولغانالرنىڭ قايىل سۆزلىرىگه ئهگىشىپ ئۇالرغا      

  ،ئۇالرغا ئۆلۈم بولۇپ پادىچى  14

  .ماكانىغا ئۆلۈكلهر كهبى قوي ئۇالرنى ھهيدەر      

  ،ئىچىدە گۆر كېتهر چىرىپ جهسهتلىرى

  .يىراقتا قاالر ئۆيلىرىمۇ ھهشهمهتلىك      

  كهلگهندە كۈنى غهلىبه ھهققانىيالر

  .ئۈستىدە ڭئۇالرنى سۈرەر ھۆكۈم

            ،مېنى تارتار يېنىغا ئۆز خۇدا لېكىن  15  

  سېالھ         .جېنىمنى قىلىپ خاالس ئازابىدىن گۆر  
  

  ،كهتسه بېيىپ بىرەرسى بولما رەمجانبىسه  16  

  .كۆپهيسه كىمۈل ۋە مال ئائىلىسىنىڭ      

  ،ئۆلگهندە ئۇ كېتهلمهس ئېلىپ ھېچنېمىسىنى  17  

  . قهبرىسىدە كىمۈل ەۋ مال بولماس للهبى
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  ،چېغىدا ھايات ئۆزىنى ئۇ قىلسىمۇ ھېس بهختلىك  18  

  ،تاپقىنىدا روناق ئۇ ماختىسىمۇ كىشىلهر      

  ،يېنىغا بوۋىلىرىنىڭ-ئاتا يهنىال ئۇ كېتهر  19  

 .     ققالۇيورۇق ئۇالر مهڭگۈ چىقالماس      

  ،ۇنىب ئىنسانالر بار بايلىقى چۈشهنمهس  20  

  .كۈنى بىر ئۆلىدىغانلىقىنى ئوخشاش ھايۋانغا      
___________________________________  

  .قهدىمكى بىر خىل تارلىق چالغۇ ئهسۋاب_ لىرا *
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   مۇناجات    50-

  مۇناجات يازغان ئاساف
   

  ، ئهھلىگه جاھان قىلدى خىتاب پهرۋەردىگار_  خۇدا قادىر  1  

  .   يۈزىدىكىلهرگه يهر پۈتكۈل بولغان قىچهمهغرىب-تىنمهشرىق       

  ،سىئوندىن جۇاللىدى نۇرى پارالق خۇدانىڭ  2  

  .ماكاندىن ئاشۇ بولغان كامالىتى گۈزەللىكنىڭ       

   ،ئۇ كهلمهكته ،زىنهار تۇرماس قىلىپ سۈكۈت رەببىمىز  3  

   ،كېلهر يالماپ يالقۇنى ئوت ئالدىدا       

       .كېلهر ھۇۋالپ چاپقۇن-بوران راپىدائهت        

  ،گۇۋاھلىققا زېمىننى بىلهن ئاسمان چاقىرىپ ئۇ  4  

 :سوراققا ئۈچۈن تارتىش خهلقىنى ئۆز ،مۇنداق دەيدۇ       

  ،خهلقىمنى سادىق ماڭا يىغىڭالر ھۇزۇرۇمغا«  5  

 ».تۈزگهنلهرنى ئهھدە بىلهن مهن قىلىپ قۇربانلىق        

  ، ھهققانىيلىقى خۇدانىڭ بوالر نامايان شتهئهر  6

   .ئۆزى خۇدا سوراقچىسىدۇر ئالهمنىڭ ،بهرھهق

  سېالھ

  ،خۇدا ياراتقان سىلهرنى، خۇدادۇرمهن مهن«  7

  ،ماڭا سېلىڭالر قۇالق ،خهلقىم ئهي

  . ساڭا بار شىكايىتىم ،ئىسرائىل ئهي       

  ،سېنى ئهيىبلىمهيمهن ئۈچۈن قۇربانلىقىڭ  8  

  . قۇربانلىقىڭنى كۆيدۈرمه نئاتىغا دائىم ئهيىبلىمهيمهن  
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   ،بۇقىلىرىڭ ئېغىلىڭدىكى ماڭا ئهمهستۇر الزىم  9  

  .ئۆچكىلىرىڭ قوتىنىڭدىكى ياكى        

  ،ھايۋانالر بارلىق ئورمانالردىكى مېنىڭكىدۇر ،چۈنكى  10  

       . ۋارانالر-مال يايالقالردىكى مىڭلىغان           

    ، قاناتالر ئۇچار تاغالردىكى تهۋەدۇر ماڭا  11  

  .جانىۋارالر جىمى داالدىكى 

   ،ناۋادا ئاچسا قورسىقىم سهندىن سورىماسمهن  12  

             .ماڭا تهۋەدۇر مهئىشهتلهر ئۇنىڭدىكى ،دۇنيا بۇ چۈنكى       

  ،گۆشىنى بۇقا يهرمهنمۇ مهن ،ئهجهبا  13  

 ؟    !قېنىنى ئۆچكه ئىچهرمهنمۇ        

  ،        ماڭا ئېيت شۈكۈرلهرنى ۈپىتىدەس قۇربانلىق  14  

                   .خۇداغا ئۇلۇغ مهن ۋەدەڭگه بهرگهن قىل ۋاپا

  ،بېشىڭغا چۈشسه كۈن ۋاقىت ھهر مېنى چاقىر  15  

   ».شۇندا مېنى ئۇلۇغاليسهن ،سېنى قۇتقۇزىمهن  
             

 :رەزىللهرگه دەيدۇكى خۇدا ئهمما  16  

 ؟              نىزاملىرىمنى قىلىشقا ائهتقىر بار ھهققىڭ نېمه«

 ؟ئهھدەمنى ئېلىشقا تىلغا بار ھهققىڭ نېمه        

  ،تهلىملىرىمنى تۇرساڭ كۆرىدىغان ئۆچ  17  

 .سۆزلىرىمنى تۇرساڭ دىغانىقىل رەت

 ،                                         بىلهن ئوغرى لىشىسهنتدوس  18  

 .             بىلهن رزىناخو لىشىسهنىئار       
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  ،تىلىڭنى تارتمايسهن سۆزلهردىن پاسىق  19  

  .يالغانچىلىقالرنى چىقار توقۇپ تىلىڭ        

  ،تۇغقىنىڭغا چاپاليسهن قارا ئولتۇرۇۋېلىپ  20  

  .قېرىندىشىڭغا قورساق بىر قىلىسهن تۆھمهت        

  ، ئىشالرنى بۇ قىلغىنىڭدا قىلدىم سۈكۈت  21  

  .مېنى شۇڭا ئويلىدىڭ دەپ ،ئوخشاش ئۆزۈڭگه        

    ،سېنى چوقۇم ئهيىبلهيمهن مهن ،بىراق

  .قىلمىشلىرىڭنى قويىمهن ئالدىڭغا        

     ،قىلمىشىڭالرنى ئويالڭالر ياخشى ،ئۇنتۇغانالر مېنى ئهي  22

  .ڭالرنىھهممى قىلىۋېتىمهن بىتچىت بولمىسا

  .سىلهرنى قۇتقۇزالماس ھېچكىم چاغدا ئۇ        

 ،           ئۇلۇغالر مېنى ئېيتقانالر شۈكۈر ماڭا سۈپىتىدە قۇربانلىق  23  

 ».ھازىرالر يول ئۈچۈن ئېرىشمهك لىقىمغانىجات قىلىپ شۇنداق       
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  مۇناجات -51

بولۇپ، ناخشا قىلىپ ئېيتىلسۇن دەپ، نهغمىچىلهر بېشىغا  داۋۇت يازغان مۇناجات
 ياتقاندىن ئورۇندا بىر دېگهن ئايال بىلهن* باهباتش داۋۇت پادىشاھ .تاپشۇرۇلغان

 .يهتكۈزگهنىدى سۆزىنى خۇدانىڭ كېلىپ پهيغهمبهر ناتان ئالدىغا داۋۇتنىڭ كېيىن،
 .يازغان مۇناجاتنى بۇ داۋۇت بىلهن پادىشاھ شۇنىڭ

 
   ،خۇدا ئى ،ئهيلىگهيسهن ئىلتىپات رەھىمىڭنى  1

   .سهندە بار مۇھهببهت مهڭگۈلۈك چۈنكى  

 ،   گۇناھىمنى قىلغان مېنىڭ ۈرگهيسهنكهچ

  .سلىتىڭدەىخ رەھىمدىللىك چهكسىز

  ،مېنى ئىگهم ئهتمىشىمدىن پاكلىغايسهن 2

 .گۇناھىمنى بارلىق مېنىڭ پاكىز يۇيۇپ

 ،قىلمىشىمغا بار ئىقرارىم مېنىڭ ،بهرھهق 3

  .ئالدىمدا كۆز دائىم تۇرار گۇناھلىرىم

         ،دىڭدائال سېنىڭ بىلهن ئالدى قىلدىم گۇناھ 4

 .خۇدا ئى ئىگىسىمهن ئىشالر رەزىل نهزىرىڭدە

  ،ئۆزۈڭ پهقهت ئىگىسىسهن ئادالهتنىڭ

  .چىقارماققا ھۆكۈم ماڭا ھهقتۇرسهن

 ،مدىالىتۇغۇلغىن سىزكىشۈبهى گۇناھكارمهن 5

          .بولغىنىمدىال پهيدا قارنىدا ئانامنىڭ ھهتتا  

 ،ىقىنىپاكل قهلبىمنىڭ ئىستهيسهن سهن 6

  .دانالىقىڭنى قاتلىمىغا چوڭقۇر كىمنىڭىيۈر الغىنس
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 ،پاكلىناي *لىپهكگۈلدە مېنى تازىال 7

                .ئايلىناي ئاققا قاردىن مېنى يۇيغىن

  ،بوالي خۇرام-شاد ،ئاڭالپ كهچۈرگىنىڭنى 8

   .النغايشاد ھهم ئۇستىخانلىرىم نيانجىغا سهن

 ،گۇناھلىرىمنى قىلىپ ساقىت نهزىرىڭدىن 9

 .ئىتائهتسىزلىكىمنى قىلغان ساڭا ۋەتكىنۆچۈرۈئ

 ،رەببىم ماڭا قىلغىن ئاتا يۈرەك پاك بىر 10

  .تهقدىم قىلىپ قايتا قهلبنى ئىخالسمهن

 ،مېنى زىنهار ھۇزۇرۇڭدىن قوغلىمىغىن 11

 .روھىڭنى مۇقهددەس مهندىن تارتىۋالما

 ،شادلىقىنى نىجاتلىقنىڭ يېڭىباشتىن قىلدۇرغايسهن ھېس 12

 .قهلبنى ئىتائهتمهن بىر ماڭا ىلغايسهنق ئاتا

  ،ڭنىيولۇ چىن هيئۆگىت ئازغۇنالرغا مهن شۇندىال  13

  .يېنىڭنى قىلسۇن ماكان ،قىلىپ توۋا گۇناھكارالر

 !خۇدا نىجاتكارىم ،خۇدا ئېه 14

 ،مېنى قۇتقۇزغىن جىنايىتىدىن تۆكۈش قان

 .نىجاتلىقىڭنى كۈيلهي ،لىنىپشاد شۇندا

 ،            تىلىمنى مېنىڭ سۆزلهت ،ئىگهم ئى 15

  .مهدھىيهمنى بولغان ساڭا ئاغزىم ئېيتسۇن

   ،ئۇنى ئىدىم قىالر بولمىسا ،قىلىشنى قۇربانلىق ئىستىمهيسهن 16

 .كۆڭلۈڭنى قىلماس خۇرسهن قىلساممۇ قۇربانلىق رمهكۆيدۈ 

  ،پۇشايمىنى نىڭقهلب دەل _ قۇربانلىق قىلىدىغان خۇرسهن خۇدانى 17

  .كۆڭۈلنى قىلغان توۋا قىلىپ پۇشايمان ئهتمهيسهن تهرك ،خۇدا ئى
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    ، شهھىرىنى *سىئون ياشناتقايسهن بىلهن شاپائىتىڭ 18

  .سېپىللىرىنى يېرۇسالېمنىڭ قۇرغايسهن يېڭىباشتىن

  ،شۇندىال قۇربانلىقالردىن بېكىتىلگهن بولىسهن مهمنۇن 19

  ،قۇربانلىقالرنى پۈتۈن ۋە كۆيدۈرمه سهنىقىل قوبۇل

          .سۇپاڭدا قۇربانلىق تورپاقالرنى قىالر قۇربانلىق ئاۋام  
____________________________________  

داۋۇت  پادىشاھ .دېگهن ئادەمنىڭ ئايالى ۇرىياخىت خهلقىدىن بولغان ئ_ با باتشه*
جهڭ نى گۇناھىنى يوشۇرۇش ئۈچۈن ئۇرىيا ئايال بىلهن زىنا قىلغان ۋە بۇئۇ 

ناتان پهيغهمبهر  .نى ئۆز ئهمرىگه ئالغانباهباتشۈپ، ئاندىن ئۆلتۈرگۈز مهيدانىدا
. داۋۇتنىڭ يېنىغا خۇدا تهرىپىدىن ئهۋەتىلىپ، ئۇنىڭغا تهنبىه بهرگهن پادىشاھ

- 27باب -12 ،ئايهتتىن -1باب 11 »لىسامۇئئىككىنچى . مۇقهددەس كىتاب«
 .ئايهتكىچه قاراڭ

 روھانىيالر مۇراسىملىرىدا پاكلىنىش گۇناھتىن زاماندىكى ئهينى _ لېپهكگۈل*
 تهگكۈزۈپ، قانلىرىغا قۇربانلىقنىڭ ياكى سۇ شاخلىرىنى لېپهكگۈلنىڭ پۇراقلىق
لىيهتته بۇ ئايهتته داۋۇت ئهمه .چاچاتتى قارىتىپ نهرسىلهرگه ۋە ئادەم ئاندىن

داۋۇت پهقهت . ئاشۇنداق پاكلىنىش مۇراسىمىدىن ئۆتهي دېگهنلىكى ئهمهس
لىش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ گۇناھىدىن پاكلىنىش ئارزۇسىنى لېپهكگۈلنى سىمۋول قى

  . پادىلىگهنىئ
  .يهنه بىر نامىدۇر ڭيېرۇسالېم شهھىرىنى_ سىئون *
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  مۇناجات - 52

سائۇل پادىشاھنىڭ ئالدىغا بېرىپ،  ،ئىسىملىك بىر ئېدوملۇق دوئېگ ،مۇناجات بۇ
قىلىپ قويغاندىن  ئۆيىدە ئىكهنلىكىنى خهۋەر ئاخىمهلهكنىڭداۋۇتنىڭ روھانىي 

قىلىپ  ناخشابولۇپ،  تهربىيهۋى مۇناجاتپىدىن يېزىلغان ىداۋۇت تهر كېيىن
   . ، نهغمىچىلهرنىڭ بېشىغا تاپشۇرۇلغانئېيتىلسۇن دەپ

  
  ؟نوچى ئهي رەزىللىكىڭدىن ماختىنىسهن نېچۈن  1

      .                                 مۇھهببىتى بولغان ماڭا خۇدانىڭ مهڭگۈلۈكتۇر 

 ،                  ئۇستىرىغا ئۆتكۈر ئوخشار، ئىتتىك تىلىڭ  2

 .                        يالغانچىلىققا ماھىردۇر، قىلىشنى ۋەيران ئىستهر ئۇ  

          ، يامانلىقنى ياخشىلىقتىن كۆرىسهن ئهۋزەل  3

    سېالھ           .يالغانچىلىقنى سۆزلهشتىن ھهق      

  ،سۆزلهرگه يالغان تۈگهشتۈرىدىغان ادەمنىئ ئامراقسهن  5- 4

  .مهڭگۈگه يوقىتىدۇ سېنى خۇدا ئۈچۈن شۇنىڭ  

 ،  ئۆيۈڭدىن ارچىق تارتىپ سېنى ئۇ تۇتۇۋېلىپ      

  سېالھ         .ئالهمدىن يپانى بۇ رتاشال يۇلۇپ يىلتىزىڭنى  

    ،قاالر تاڭ-ھاڭ ھهققانىيالر كۆرۈپ بۇنى        6

  :قىالر زاڭلىق دەپ ۇنداقم نوچىنى ئۇ           

  ،ئىدى ئادەم كۈچلۈك تايانمىغان خۇداغا ۇب، قاراڭالر«  7

  ،ىدىتايانغان بايلىقىغا ئۆز پهقهت ئۇ  

 »  .كۈچلهنگهنىدى بهدىلىگه قىلىش ۋەيران باشقىالرنى 
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  ، دەرىخىمهن زەيتۇن ئۆسكهن باراقسان خۇددى مهن   8

  ،مهنئۆسى گۈللىنىپ مۇستهھكهم ئۆيىدە خۇدانىڭ  

  . ئىشىنىمهن مهڭگۈ مۇھهببىتىگه-ېهىرم ئۇنىڭ 

      ،ساڭا باغاليمهن ئۈمىد ،خۇدا بولغاچ شاپائهتلىك         9

                                            ئارىسىدا خهلقىڭ تهقۋادار  

   .ئىشلىرىڭغا ياخشى قىلغان ئېيتىمهن شۈكۈر مهڭگۈ  
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   مۇناجات -53

ئېيتىلسۇن دەپ، * تا»ماخاالت«بولۇپ،  مۇناجات تهربىيهۋىداۋۇت يازغان 
  .نهغمىچىلهر بېشىغا تاپشۇرۇلغان

  
  ،دەر »يوق خۇدا« كۆڭلىدە ئۆز ئهخمهقلهر  1

 .بۇزۇقالردۇر، رەزىل ئۇالر ئهسلىدە

             .يوقتۇر ماڭغۇچى يولدا توغرا بىرمۇ ئۇالردىن

  ، دىنئهرشئهال ىگارپهرۋەرد ساالر نهزەر ئىنسانغا  2

 . ئۇالردىن ئاقىل بىرەر تهلپۈنگهن ماڭا ،دەپ بارمىدۇ  

  ،ئازغۇچى، پاسىق بولۇپ بۇزۇلغان ئۇالر ئهمما        3

  . ماڭغۇچى يولدا توغرا ئهمهس بىرىمۇ ئۇالرنىڭ ھهتتا          

 ؟  !پاسىقالر بارلىقىنى خۇدانىڭ ئهجهبا بىلمهسمۇ  4

  ،      يۇتار-يهپ ئېزىپ ەكناند، خهلقىمنى بۇالپ ئۇالر

  .ئۇالر خۇداغا قىلماس تىالۋەت-دۇئا ئهسال

  ،ۋەھىمه كۈچلۈك شۇنچه ئۇالرنى باسار  5

  .   يهردە يوق قورقۇنچ ھېچبىر ھهتتا         

     خۇدا *تهرېنچىۋيا ،ئىسرائىل ئهي چۈنكى 

  . ئۇستىخانلىرىنى ئالغانالرنىڭ قورشاۋغا سېنى

  ،ئۇالرنى دۇرىسهنقال ئۇياتتا دەرۋەقه سهن

  .قىلغۇچىالرنى يامانلىق قىلغاندۇر رەت خۇدا چۈنكى

 !ئىسرائىلغا نىجاتلىق ئىدى كهلسه چىقىپ سىئوندىن، ئېه  6

  ،لىققالخۇشا چۆمهر ئىسرائىل، شادلىنار ئهۋالدلىرى ياقۇپ

 . چىقارغاندا ھۆرلۈككه خهلقىنى ئاسارەتتىكى خۇدا
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__________________________________  
نىڭ ياكى نامهلۇم بولۇپ، ئۇ مهلۇم مېلودىيهنىڭ مهنىسى »ماخاالت«_ ماخاالت *

 .شى مۇمكىنبولۇ ياكى مهلۇم مۇزىكىلىق كۆرسهتمه ،نىڭ ئىسمىبئهسۋا-چالغۇ
  .، دەپ ئېلىنغان»چېچىۋېتهر«بهزى تهرجىمىلهردە _  تهرېيانچىۋ*
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  مۇناجات    54-

 يوشۇرۇنۇپ ئارىمىزدا بىزنىڭ داۋۇت«بېرىپ  يېنىغا شاھنىڭپادى لسائۇ زىفلىقالر بۇ
مۇناجات  داۋۇت يازغان تهربىيهۋى *قىلغاندىن كېيىنچېقىمچىلىق دەپ » يۈرىدۇ

 .نهغمىچىلهر بېشىغا تاپشۇرۇلغان ،دەپ سۇنئورۇنالن بىلهن سازالر بولۇپ، تارلىق
  
     ،مېنى ئۆزۈڭ قۇتقۇزغىن، خۇدا ئى  1

   .مېنى نقوغدىغى قۇدرىتىڭدە  

  ،دۇئالىرىمنى ئاڭلىغىن، خۇدا ئى  2

  .نىدالىرىمنى-مۇناجات تىڭشىغىن

  ،ماڭا چىقماقتا قارشى دۈشمهنلهر زوراۋان  3

  .جېنىمغا ئهزىز قىلماقچى قهست ئۇالر

  .خۇداغا ئهسال ئۇالر بهرمهس تىبارېئ

  ،خۇدا مهدەتكار كامىلكى ئىشهنچىم  4

  .ماڭا بولىدۇ يۆلهك-يار ئىگىمىز

 ،                                                  جازا يامانچه يامانغا ئۇ بهرگهي  5

        .خۇدا ۋاپادار دۈشمهننى قىلىپ ھاالك

   ،قۇربانلىقىمنى خالىس ساڭا سۇناي ،پهرۋەردىگار ئى 6

  .نامىڭنى لهيمهنمهدھىيه ،شاپائهتلىك سهن بولغاچقا

  ،مېنى قىلدىڭ خاالس كۈلپهتلهردىن بارلىق ،خۇدا شۇنداق 7

  .مهغلۇبىيىتىنى دۈشمهنلىرىمنىڭ كۆردۈم بىلهن كۆزۈم ئۆز
___________________________________  

ئايهتكىچه -29ئايهتتىن -14باب 23-» بىرىنچى سامۇئىل. تهۋرات«بۇ ۋەقهلهر *
   .قىلىنىدۇ بايان
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   مۇناجات -55

 قىلىنىپ هڭكهشت سازدا تارلىق بولۇپ،مۇناجات  تهربىيهۋىيازغان  داۋۇت
  .تاپشۇرۇلغان بېشىغا دەپ، نهغمىچىلهر ئېيتىلسۇن

  
  ،خۇدا ئى دۇئايىمغا سالغىن قۇالق   1

 .ئىلتىجايىمغا بولمىغىن بىپهرۋا 

 ،ھالىمغا بۇ سېلىپ نهزەر بهرگىن جاۋاب   2

 .دائىما پهرىشانمهن، قاقشاپ يۈرىمهن 

  ،ماڭا تهھدىت دۈشمهنلهر سالدى   3

  .                            جاپا-هبىرج سالماقتا رەزىللهر

  ،ماڭا ئۇالر قىالر شىكايهت

  .بېشىمغا ياغار باال قهھرىدىن

  ،ىدەقهپىس سىقىالر يۈرىكىم   4

  .    تهشۋىشىدە ئۆلۈم بېسىالر ۋۇجۇدۇم

  ،جىسمىمنى ئالدى چىرماپ ئهنسىزلىك   5

  .مېنى قاپلىماقتا تىترەكلهر، ۋەھىمه

  ،كهبى تهرلهركهپ قانىتىم ئىدى بولسا   6

      .ئارامگاھنى ئىدىم تاپار قىلىپ پهرۋاز

  ،يىراقالرغا بېرىپ قېچىپ ھهقىقهت دەر   7

    سېالھ            .باياۋانغا، جهزىرە-چۆل ئىدىم قونار

  ،ئىدىم تاپار جاي پاناھ بىر يهرلهردىن ئۇ   8

  .ئىدىم قۇتۇالر قۇيۇنالردىن، چاپقۇن-بوران
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 ،        ياۋلىرىمنى لىپقى بىسهرەمجان، ئىگهم ئى   9

 .     تىللىرىنى بىرقانچىغا بۆلىۋەتكىن

  شهھىرىمىزدە كۆردۈممهن چۈنكى

 .دىلىنىېج ۋە ھهرىكىتى زوراۋاننىڭ  

  ،كۈندۈز-كېچه ئۇالر قىالر قاراۋۇللۇق  10-11

 .سېپىلىنى شهھهر يۈرۈپ ئايلىنىپ

 ،شۇملۇق ۋە جىنايهت شهھهرنى قاپلىغان، ۋاھالهنكى

 .بۇزۇقچىلىق ۋە ھىيله، زۇلۇم ئالغان هئىلكىگ ئۆز
  

 ،قىلغانالر ھاقارەت ماڭا ئهمهس دۈشمهنلىرىم  12

 .ئىدىم قىالر تاقهت-سهۋر بولمىسا

  ،كهمسىتكهنلهر مېنى ئهمهس ئۆچمهنلىرىم

 . ئىدىم قاچۇرار ئۆزۈمنى ئۇالردىن بولمىسا

  ،يېقىنىم مېنىڭ _ سهن دەل قىلغۇچى بۇنى ئهمما   13

  .ھهمراھىم ياخشى ۋە دوستۇم جىگهرجان

  ،ئىدۇق دوستالر سىرداش بىز  14

  ھويلىسىدا ئىبادەتخانا مۇقهددەس

              .قئىدۇ يۈرگهن بىلله ئارىسىدا جامائهت 

  ،تۇيۇقسىزال ئالسۇن قوينىغا دۈشمهنلىرىمنى ئۆلۈم   15

  ،ماكانىغا ئۆلۈكلهر ئۇالر كهتسۇن تىرىك

 .ىللىرىداد ئۇالرنىڭ تۇتار ماكان رەزىللىك چۈنكى
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  ،خۇداغا يالۋۇرۇپ قىالرمهن ئىلتىجا  16

  .ماڭا بېرەر نىجاتلىق پهرۋەردىگارىم

  ،دەردىمنى تۆكۈپ قىلسام پهرياد   17

  ،ئاۋازىمنى ئاڭالر خۇدا

  .ئاخشىمى ۋە چۈش ،ئهتىگهن

  ،بولسىمۇ كۆپ شۇنچه گهرچه  18

  .اڭام چىققانالر قارشى

  ،                   مېنى جهڭلهردە قۇتقۇزار ئۇ

                .جېنىمغا مهييهتكۈز زەرەر

  ،كهلگۈچى سۈرۈپ ھۆكۈم ئهزەلدىن  19

  سېالھ                      ،دۇئالىرىمنى مېنىڭ ئاڭالپ

  .دۈشمهنلىرىمنى قىالر مات

  ،يولىدىن يانماس ئۇالر چۈنكى

  .خۇدايىمدىن ھهم قورقماس

 ، كۆتۈردى مۇشت ھهمراھىم ئۇ  20

  .بىلگهنلهرگه دوست ئۆزىنى

  ھهم ئۇ قىلدى خىالپلىق

  .ۋەدىسىگه بهرگهن دوستىغا

  ،ئاغزى سىلىقتۇر مايدىن سېرىق  21

  .دىلى تولغاندۇر شۇملۇققا بىراق

  ،  تىلى سۆزلهر شهربهتتهك-شىكهر

 .ئېيتقانلىرى خهتهرلىكتۇر شهمشهردەك ئىتتىك لېكىن
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 ، قايغۇڭنى-غهم تاپشۇر پهرۋەردىگارغا 22

  .سېنى قۇۋۋەتلهر-قولالپ ئۇ

  ،ھهرگىز يىقىتماس پهرۋەردىگار

  .ئادەمنى ماڭغان يولدا توغرا

 ، خۇدا ئېه  23

  ،دۈشمهنلىرىمنى ھاڭلىرىغا ھاالكهت تاشاليسهن سهن

  ،يېرىمىنى ئۆمرىنىڭ ياشىيالماس ھىيلىگهرلهر، قانخور

  .        چىمنىئىشهن بولغان ساڭا يوقاتماسمهن مهن ئهمما
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   مۇناجات -56

ھاڭدا ئادېگهن » يىراقتىكى ئۈنسىز كهپتهر«بولۇپ،  *مىقتامداۋۇت يازغان 
داۋۇت بۇ مۇناجاتنى . ئېيتىلسۇن دەپ، نهغمىچىلهر بېشىغا تاپشۇرۇلغان

    .لىكلهر ئۇنى گات دېگهن شهھهردە تۇتۇۋالغاندا يازغانىيهستىلىف
  
  .خۇدا ئى، ماڭا نقىلغى شهپقهت  1

  ،دەپسهندە مېنى قىلىپ كىشىلهر   

       .ئهزمهكته بهكال، قىيناپ كۈنبويى 

  .ئۇرۇنماقتا قىلىشقا زىيانكهشلىك رەقىبلىرىم 2

  ،نۇرغۇنلىرى ئۇالرنىڭ تهكهببۇرلىشىپ

  .چىقارماقتا جېدەل-جهڭگى قارشى ماڭا

  ،    چېغىمدا قورققان خۇدا ساڭا قىلدىم ئىشهنچ 4- 3

                 .قېتىدا چوڭقۇر يۈرىكىمنىڭ مېنىڭ بولغاچ رىڭۋەدىلى

                  ،ئهزەلدىنال ساڭا خۇدا بولغاچ ئىشهنچىم

  .                  ماڭا ئىنسان دەپ قىالالر نېمىمۇ، قورقمىدىم  

  ،دائىما سۆزلىرىمنى مېنىڭ ئۇالر بۇرمىالر  5

  .ماڭا رقىلىشتۇ زىيانكهشلىك ئۇالرنىڭ خىياللىرى

  ،چىقماقتا جۇمغاھۇ ھالدا يوشۇرۇن ماڭا ئۇالر  6

  .قىلماقتا قهست ھاياتىمغا پېيىمگه مېنىڭ چۈشۈپ

  !؟شۇنچه تۇرۇپمۇ گۇناھى ئۇالر قاالرمۇ جازاسىز  7

 .قهھرىڭدە قىلغايسهن گۇمران ئۇالرنى، خۇدا ئى
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  ،                سهرسانچىلىقلىرىمنى بۇ قويغانسهن لهپىخاتىر  8

     ،ياشلىرىمنى كۆز قويغانسهن قاچىالپ غاتۇلۇم

        .    بۇالرنى دەپتىرىڭگه قويغانسهن يېزىپ

  ،ساڭا قىلسام ئىلتىجا هرچېكىن دۈشمهنلىرىم  9

  .خۇدا ئى، تهرەپتىدۇرسهن مهن، ىزكىشۈبهىس

  ،ۋەدىلىرىنى بهرگهن ماڭا ئۇنىڭ ۋە خۇدانى ئۇلۇغالرمهن  10

  .سۆزلىرىنى ئېيتقان اڭام ئۇنىڭ ۋە ئىگهمنى ئۇلۇغالرمهن

  ،ئهزەلدىنال ساڭا خۇدا بولغاچ ئىشهنچىم   11

  .ماڭا ئىنسان دەپ قىالالر نېمىمۇ، قورقمىدىم   

  ،خۇدا ئى ،ۋەدىلىرىمدە بولماس تۇرمىسام  12

  .ساڭا قۇربانلىقلىرىمنى شۈكۈر شۇڭا سۇنىمهن

  ،ئۆلۈمدىن قالدىڭ قۇتقۇزۇپ مېنى چۈنكى  13

  .كېتىشتىن پۇتلىشىپ پۇتلىرىمنى ھهم ساقلىدىڭ

  ،ئالدىڭدا دەپ يۈرسۇن ئامان مېنى ىڭمهقسىت  

  .نۇرىڭدا ھاياتلىق ھهم دەپ ماڭسۇن  
___________________________________  

بۇ سۆزنىڭ مهنىسى ئېنىق ئهمهس بولۇپ، تاش تاختىغا ئويۇلۇپ _ مىقتام *
 .يېزىلغان مۇناجاتلىرىنى كۆرسىتىشى مۇمكىن
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 تمۇناجا    57-

، دەپ ئېيتىلسۇن ئاھاڭدا دېگهن» قىلمىغىن ھاالك«، بولۇپ مىقتام يازغان داۋۇت

، قېچىپ ىنپادىشاھت سائۇل مۇناجاتنى بۇ داۋۇت. تاپشۇرۇلغان بېشىغا نهغمىچىلهر

  .يازغان چېغىدا نۇۋالغانۇيوشۇر ئۆڭكۈرگه بىر

 
  ،خۇدا ئى كۆرسهتكىن شهپقهت 1

  .ماڭا كۆرسهتكىن شهپقهت

  ،سهندە تاپارمهن اناھپ مهن چۈنكى

  ،ئاستىدا قاناتلىرىڭنىڭ

 .كهتكۈچه ئۆتۈپ خهتهر تاكى

 ،  بولغۇچىغا ئۇلۇغ_  خۇداغا قىالرمهن نىدا  2

 .قىلغۇچىغا ئىجرا ئىرادىسىنى ھهققىدىكى مهن  

     ،        نىجاتلىقىنى ئهۋەتهر ئهرشتىن ئۇ  3

   سېالھ       ،خارلىغانالرنى مېنى قىالر شهرمهندە  

                     .ساداقىتىنى ۋە مۇھهببىتى ماڭا هركۆرسىت  

  ،شىرالرنىڭ ئارىسىدا ياتارمهن مهن  4

  .كۆزلهرنىڭ ئاچ يهيدىغان گۆشى ئادەم

  ،بولسا قىلىچ ئۆتكۈر خۇددى تىللىرى

  .ئۇالرنىڭ چىشلىرى كهبى ئوقالر ۋە نهيزە

 ،پهلهكته-ئاسمان كۆرسىتىلگهي ئۇلۇغلۇقىڭ، خۇدا ئى  5

      .يۈزىدە يهر پۈتكۈل بولغاي نامايان شهرىپىڭ-شان
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  ،رەقىبلىرىم يوللىرىمغا قۇرار تۇزاق  6

  .يۈرەكلىرىم بۇ ئېزىلدى ئهلهملهردىن

  ،يوللىرىمغا كولىۋىدى ئورا ئۇالر

  سېالھ                          .ئورىلىرىغا قازغان چۈشتى ئۆزلىرى
  ،ساڭا كامىل ئىشهنچىم، خۇدا كامىل ئىشهنچىم  7

  .ناخشا ساڭا ئېيتىمهن ئوقۇپ مهدھىيه اشۇڭ

 !روھىم ئهي ئويغان  8

 !              چىلتارىم ،لىرا سايرا

  ،                           بىلهن ساز-نهغمه تاڭنى ئويغىتايلى

 .بىلهن مهدھىيه تاڭنى ئويغىتايلى

  ،خۇدا ئىگهم ئى ،ساڭا ئېيتىمهن ھهمدۇسانا  9

    .ئارا هلقىئالهمخ، ئهل بارچه كۈيلهيمهن سېنى  

        ،بىپايان كهبى ئاسمان مۇھهببىتىڭ مهڭگۈلۈك چۈنكى  10

     . تاقاشقان بۇلۇتالرغا مولدۇر شۇنچه ساداقىتىڭ  

 ،پهلهكته-ئاسمان كۆرسىتىلگهي ئۇلۇغلۇقىڭ، خۇدا ئى 11

    .يۈزىدە يهر پۈتكۈل بولغاي نامايان شهرىپىڭ-شان
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  مۇناجات    58-

، دەپ ئېيتىلسۇن ئاھاڭدا دېگهن» قىلمىغىن ھاالك«، بولۇپ مىقتام نيازغا داۋۇت

  .تاپشۇرۇلغان بېشىغا نهغمىچىلهر
  
  ؟تىنالتراس ھۆكۈمدارالر قارار ھهق چىقىرامسىلهر  1

  ؟ھۆكۈمىڭال ئۈستىدىكى خهلقنىڭ ئادىلمىدۇ

      ،چىقىرىسىلهر قارار ئويالپ يامانلىق كۆڭلۈڭالردا ،ياق  2

  .قىلىسىلهر زوراۋانلىق الرئۆزۈڭ يۈزىدە يهر 
  
  ،چىققاندىال ياتقۇدىنىبال ئاداشقاندۇر رەزىللهر  3

 .تۇغۇلۇپال سىدىنىئان رئازا يولدىن يالغانچىالر

  ،كهبى يىالن زەھهرلىك ئۇالر زەھهرخهندىدۇر  5- 4

  ،بهئهينى كوبرا ئاڭلىمايدىغان ئاۋازىنى نهي ئۇالرنىڭ جاھىللىقى

     .يىقهتئ ئۇالر ئاڭلىماس ۈيىنىك مۇڭلۇق ئويناتقۇچىنىڭ يىالن  
  
 ،چىشلىرىنى ئۇالرنىڭ ۋەتكىنۇسۇندۇر ئۇرۇپ ،خۇدا ئى  6

  .چىشلىرىنى توڭكاي شىرالرنىڭ ئۇ ۋەتكىنيۇلۇ ،ئىگهم ئى

 ،يوقالسۇن كهبى سۇالر كهتكهن ئېقىپ خۇددى ئۇالر  7

  .كهتسۇن سۇنۇپ شۇئان ئوقى ،بهتلىسه ئوقيالىرىنى  

*،يوقالغاندەك ئېرىپ ماڭغانسېرى لىلهرقۇلۇ خۇددى ۇالرئ يوقالسۇن ئارىمىزدىن   8

  .    بوۋاقتهك كهتكهن چۈشۈپ بويىدىن ئايالنىڭ ئۇالر كۆرمىسۇن كۈن  

  ،ئىسسىقىنى سهزگۈچه قازان ئوچاقتا يېقىلىپ تىكهن  9

  .ھهممىسىنى قېرىالرنىڭ-ياش_  ئۇالرنى يوقۇتىۋەتكىن ،خۇدا ئى
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       ، بوالر خۇش ققانىيالرھه خۇدايىم جازالىسا يامانالرنى  10

   .ئۇالر يۇيىدۇ پۇتلىرىنى قېنىدا يامانالرنىڭ

  ،ئالۇر ئىنئام ھهققانىيالر« :ئىنسانالر دەركى شۇڭا  11

  ».باردۇر خۇدا قىلغۇچى سوراق يۈزىدە يهر ،سىزكىشۈبهى
___________________________________  

نى چاغدا كىشىلهر قۇلۇلىلهر ئهي_  ماڭغانسېرى ئېرىپ يوقالغاندەك قۇلۇلىلهر*
  .ماڭغانسېرى ئېرىپ تۈگهيدۇ، دەپ قارىغان
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  مۇناجات    59-

 تۇرۇشقا كۆزىتىپ ئۇنى ئهۋەتىپ پايالقچىالرنى سائۇل پادىشاھ مىقتامنى بۇ داۋۇت
  .  يازغان قىلغاندا ئۆلتۈرۈۋېتىشكه بۇيرۇق كهلگهندە پۇرسىتى ۋە
 
       ،قىبلىرىمدىنرە مېنى ئىگهم قۇتقۇز  1

  .تۇرغانالردىن قارشى ماڭا مېنى قوغدا

  ،قولىدىن يامانالرنىڭ قۇتقۇزغايسهن  2

  .    قوينىدىن قانخورالرنىڭ قىلغىن ئازاد

        ،يۈرمهكته پايالپ ئۇالر ئۈچۈن ئالماق جېنىمنى  4- 3

     .مېنىڭدە بولسۇن گۇناھالر نه ،جىنايهت نه

  ، قىلماقتا ۇيىقهستس ماڭا بىرلىشىپ ۋەھشىيلهر 

  .ئۇالرغا قىلمىساممۇ يامانلىق ھېچ

  ،قىلىشقا ھۇجۇم ماڭا بولماقتا تهييار ئۇالر

  ،بېرىشكه ياردەم ماڭا كهلگىن

 .ھالىمغا ئۇشبۇ مېنىڭ سېلىپ نهزەر

  *،خۇدا سهردار قۇدرەتلىك_  پهرۋەردىگار ئى 5

   ،خۇدا تاللىغان ئىلالرنىائىسر ئى  

 ، جازاالشقا رنىخۇداسىزال بارلىق كهلگىن

  سېالھ    .ساتقۇنالرغا رەزىل قىلمىغىن شهپقهت
   ،ئۇالر كېلهر ئاخشىمى ھهر  6

  ،يۈرەر ھاۋشىپ شهھهردە ئىتتهك اللما
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 ،چىقار يامانلىق ئېغىزلىرىدىن توختىماستىن  7

 ، ئوخشار خهنجهرگه ئۇالرنىڭ تىللىرى

  .ئويالر دەپ »بىلهر كىممۇ قىلغانلىرىمىزنى« ئىچىدە 

    ،كۈلىسهن ئۈستىدىن ئۇالر سهن خۇدا نلېكى 8

  .قىلىسهن مازاق ئهللهرنى خۇداسىز بارلىق
   

 ،      خۇدا قۇدرىتىم -كۈچ ئى تهلمۈرىمهن ساڭا 9

  .دائىما ماڭا باشپاناھىمدۇرسهن چۈنكى

  ،بېرەر ياردەم كېلىپ ماڭا پهرۋەردىگار ۋاپادار  10

  .كۆرسىتهر مهغلۇبىيىتىنى دۈشمهنلىرىمنىڭ

   ،ئىگهم بولغان لقىنىمىزقا ئى  11

  ،ئۇالرنى قىلما ھاالك

  ،ھالىنى ئۇالرنىڭ خهلقىم ئۇنتۇمىسۇن

    ،ئۇالرنى قىلغىن سهرسان بىلهن قۇدرىتىڭ

                                  .                                يۈزلىرىنى ئۇالرنىڭ قاراتقىن يهرگه  

                  ،يامانلىققا تولغاندۇر ئېغىزلىرى 12

  ،  ئۇالرنىڭ تىللىرىدىن تامار زەھهر

  ،يالغانچىلىقلىرى ۋە سۆز يامان

  .تهكهببۇرلىقىنىڭ ئىلگهي ىدىنمشۇقتۇ

  ،ئۇالرنى قىل يوق غهزىپىڭدە 13

                              .بىرىنى قالدۇرماي تاشال قىرىپ

                               ،دۇنياغا پۈتۈن بولسۇن ئايان

  سېالھ      .ئىكهنلىكى ھۆكۈمران خۇدانىڭ لىرىغائهۋالد ياقۇپ
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  ،ئۇالر كېلهر ئاخشىمى ھهر  14

 .يۈرەر ھاۋشىپ شهھهردە ئىتتهك اللما

  ،قاترار ھهريانغا ئىزدەپ ئوزۇق  15

  .ھۇۋالر قېلىپ ئاچ ئهگهر تاپالمىسا
 

  ،قۇدرىتىڭنى كۈيلهيمهن مهن ،ھالهنكىۋا  16

  .ىتىڭنىمۇھهبب ۈكمهڭگۈل ،سهھهردە ھهر

 ،       قورغىنىمسهن مېنىڭ سهن چۈنكى

 .پاناھگاھىمسهن كۈنلهردە ئېغىر

  ،ئىگهم بولغان قۇۋۋەت-كۈچ ماڭا ئى 17

  .مهدھىيهم مېنىڭ ساڭا باردۇر

     ،قورغىنىمدۇرسهن مۇستهھكهم مېنىڭ سهن

     .خۇدادۇرسهن كۆرسهتكۈچى مۇھهببهت ماڭا
____________________________________  

 قوشۇنالرنىڭ ساماۋىي« تهرجىمىلهردە بهزى_  پهرۋەردىگار سهردار قۇدرەتلىك*

 بولغان سهردارى پهرىشتىلهرنىڭ« ياكى» پهرۋەردىگار بولغان سهردارى

  .ئېلىنغان دەپ، »پهرۋەردىگار
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  مۇناجات -60

 »ۇپهرىلنې گۇۋاھلىق«، بولۇپ مىقتام بىر ئىگه قىممهتكه تهربىيهۋى يازغان داۋۇت

 شبۇئۇ .تاپشۇرۇلغان بېشىغا نهغمىچىلهرنىڭ، دەپ ئېيتىلسۇن ئاھاڭدا دېگهن

 ،كېيىن قىلغاندىن جهڭ بىلهن زوباھلىقالر-امرئار ۋە ىميناخارا-امرئار داۋۇت مىقتام

 مىڭ ئىككى ئون ئېدوملىقالردىن جىلغىسىدا تۇز يوئاب بېشى لهشكهر ھهمدە

  .نيېزىلغا كېيىن ئۆلتۈرگهندىن نىئادەم
  

  ،بىزنى قىلىپ رەت قىلدىڭ يهكسان بىلهن يهر ،خۇدا ئى 1

 .ھهممىمىزنى يېنىڭغا قايتۇر ئهمدى ،غهزەپلهندىڭ           

 ،زېمىننى-يهر ئېچىۋەتتىڭ تهۋرىتىپ سهن 2

 .ئۇنى ئوڭشا ،يهر سىلكىنمهكته مانا 

 ،خهلقىڭگه ئۆز سالدىڭ ئازاب ،خۇدا ئى 3

              . بىزگه ئىچكۈزدىڭ شارابىنى جازا 

   ،بارالرغا ئىخالسى ساڭا تۇغى بهلگه تىكلىدىڭ ئهمما 4

          سېالھ        .ئۇنىڭغا قېچىپ ئوقيالىرىدىن ياۋ دەپ پاناھالنغاي 

 ،ئىجابهت بىزگه قىلىپ بىزنى قۇتقۇز قولۇڭدا ئوڭ 5

  .نىجات شۇندا تاپسۇن بهندىلىرىڭ سۆيگهن ئۆزۈڭ 
   
  :بىلهن ۇقهددەسلىكىم ئۆز دەيدۇ شۇنداق خۇدا 6

 ،دىيارىنى شهكهم بېرىمهن بۆلۈپ خهلقىمگه شادلىقتا«

 .       ۋادىسىنى تسۇككو بېرىمهن قىلىپ تهقسىم

 ،ماڭا مهنسۇپتۇر رايونى ئادگىل 7

 .ماڭا تهئهللۇق ھهم مۇماناسسه
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 ،دۇبۇلغامدۇر بېشىمدىكى _ ىميئهفرا

 .ھاسامدۇر سهلتهنهت مېنىڭ ايهھۇد

 ،ماڭا ئابوم قاچىدۇر دىغانيۇيى پۇت 8

 .ئىدومغا تاشاليمهن ۇمنىقچورۇ

 ،سالىمهن چۇقان

  *».قىلغىنىمغا هغهلىب ئۈستىدىن فىلىستىيه
  
    ،كىرەر باشالپ بىلهن زەپهر ئىدومغا مېنى كىم 9

 ؟           بارار باشالپ شهھهرگه مۇستهھكهم ئۇ مېنى كىم

  ؟كهچتىڭمۇ ۋاز بىزدىن ،خۇدا ئى 10

 .  جهڭدىمۇ بولمىدىڭ گهبىر بىلهن بىز

 ،ياردەمدە بول بىزگه قارشى دۈشمهنگه 11

 .ياردىمىدە ئىنساننىڭ قازىنىش زەپهر بىهۇدىدۇر 

 ،باتۇرالرچه قىلىمىز كۈرەش بىلهن قۇدرىتى خۇدانىڭ 12

 .      چهتۈگىگۈ دۈشمىنىمىز قىالر مهغلۇپ ئۆزى ئىگهم
____________________________________  

 ئومۇمىي ئايهتلهرنىڭ بۇ، بولۇپ ناملىرى هرنىڭي، نامالر ىكىدلهريهتئا -8 ،-7*

، بولسىمۇ يهردەقه خهلقلهر بارچه ۋە، ھۆكۈمراندۇر ياغاندۇ پۈتكۈل خۇدا مهنىسى

  .مهنسۇپتۇر خۇداغا ھهممىسى
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 مۇناجات    61-

 دەپ، ئېيتىلسۇن تهڭكىشىدە سازالر تارلىق بولۇپ، داۋۇت يازغان مۇناجات
  .تاپشۇرۇلغان بېشىغا هرنهغمىچىل

  
  ،پهريادىمنى ئاڭلىغايسهن ،خۇدا ئى 1 

  .دۇئايىمنى قىلغان ساڭا قىلغىن قوبۇل      

   ،ساڭا يىراقتىن قىلىمهن ئىلتىجا ،قهلبىمنى باسقاندا چۈشكۈنلۈك  2  

  .          تاشقا قورام ئېگىز پاناھلىنىدىغان مېنى يېتهكلىگىن  

  ،پاناھىمباش مېنىڭ سهن ،شۈبهىسىزكى  3 

  .*قورغىنىم مۇستهھكهم قوغدايدىغان دۈشمىنىمدىن     

  ،قىالي ماكان مهڭگۈلۈك چېدىرىڭنى  4 

             .تاپاي پاناھ سايىسىدا قاناتلىرىڭنىڭ     

  سېالھ    

  ،قهسهملىرىمنى سهن ئاڭالپ ،خۇدا ئى  5 

 .   بهختنى ئاتىغان قىلغانالرغا ئىخالس ساڭا ،ماڭا بهردىڭ 

  ، ئۆمرىنى پادىشاھنىڭ پئۇزارتى  6

     .تهختىنى ئهتكىن داۋام قىچهئهۋالد-تىنئهۋالد     

  ،ئالدىڭدا كۆز سۈرسۇن ھۆكۈم مهڭگۈ ئۇ ،خۇدا ئى  7 

   .دائىما ساداقىتىڭ ۋە مۇھهببىتىڭ ئۇنى قوغدىغاي  

  ،نامىڭغا سېنىڭ ئاتاپ مهڭگۈ قىالي ناۋا-نهغمه  8 

 .ئادا قىلىپ كۈنى ھهر قهسهملىرىمنى بهرگهن ساڭا
___________________________________  

 .    ئېلىنغان دەپ، »مۇنارىم كۈچلۈك« تهرجىمىلهردە بهزى_  قورغىنىم مۇستهھكهم*
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    مۇناجات -62

 نهغمىچىلهر ،دەپ ئېيتىلسۇن ئاھاڭىدا» يىدۇتۇن«، بولۇپ داۋۇت يازغان مۇناجات

  .تاپشۇرۇلغان بېشىغا

  
  ،دادىنخۇ پهقهت جېنىم تاپار ئارام  1

        .ئۇنىڭدىن كېلهر پهقهت ماڭا نىجاتلىقمۇ 

  ،خۇدادۇر پهقهت نىجاتكارىم، تېشىم قورام  2

 .قورغىنىمدۇر ئۇ چۈنكى تهۋرەنمهسمهن 
  
 ؟     قىلىسىلهر ھۇجۇم ماڭا قاچانغىچه رەزىللهر ئهي  3-4

  ؟بولىسىلهر ئۆلتۈرمهكچى مېنى ھهممىڭالر قاچانغىچه

            ،قاشانى قالغان لىڭشىپ، تام قالغان يىپقىيسى يىقىتقاندەك خۇددى  

      .مېنى شتۇريىقىتى ئورنۇمدىن ھهيۋەتلىك قهستىڭالر سىلهرنىڭ  

   ،يالغانچىلىققا سىلهر ئامراق شۇنچه  

  ،ئېغىزىڭالردا بىلهن تىلىگىنىڭالر بهخت

  .ئىچىڭالردا قارغايسىلهر

  سېالھ        

 ،    جېنىم ئهي تاپ ئارام خۇدادىنال پهقهت  5

  .ئۈمىدىم بارلىق مېنىڭ ئۇنىڭدىدۇر چۈنكى

  ،خۇدادۇر پهقهت نىجاتكارىم ،تېشىم قورام  6

  .  قورغىنىمدۇر ئۇ چۈنكى تهۋرەنمهسمهن
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 ،       كېلۇر خۇدادىن شۆھرىتىم-شان ،نىجاتلىقىم  7

  .تېشىمدۇر قورام، باشپاناھىم مېنىڭ خۇدا

  ،خۇداغا ئىشىنىڭالر ىمدائ ھهر خااليىق ئهي 8 

 .ئۇنىڭغا دەردىڭالرنى ۋە كۆڭۈل ئهيلهپ ئىزھار

               .پاناھگاھ بىر بولىدۇ بىزگه پهرۋەردىگار چۈنكى  
  سېالھ        

  ،        تىنىقتۇر بىرال پهقهت ئىنسان  9

     .          قۇرۇقتۇر ئۇنىڭ شۆھرىتىمۇ

    ،الرئۇ تارازىغا سېلىنسا كېتهر كۆتۈرۈلۈپ

  .يېنىكتۇر تىنىقتىنمۇ بىر ئۇالر چۈنكى

 ،  زومىگهرلىككه تايانما  10

   .بۇالڭچىلىققا باغلىما ئۈمىد 

  ،ئاۋۇسا بايلىقىڭ ئهگهردە

  .ئۇنىڭغا بهرمه كۆڭۈل

             ».ماڭا مهنسۇپتۇر قۇدرەت-كۈچ«: دېدىڭ خۇدا  11-12

  » .ماڭا تهۋەدۇر مۇھهببهت مهڭگۈلۈك«: تهكىتلىدىڭ  

  ،ئىنسانغا ھهربىر قايتۇرىسهن سهن، ھهقبهر

  .يارىشا ئهمهللىرىگه قىلغان
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  مۇناجات -63

  مۇناجات يازغان ۋاقتىدا يۈرگهن بولۇپ سهرسان چۆلىدە يهھۇدىيه داۋۇت
  
  ،        ساڭا قىلىمهن ئېتىقاد پهرۋەردىگارىم    1

  .خۇدا ئى بولۇپ ئىنتىزار سېنى ئىزدەيمهن

  ،كهبى يهر قاقاس، اققۇرغ بولغان تهشنا سۇغا

  .ساڭا ئىنتىلهر ۋۇجۇدۇم، ئۆزۈڭگه بولدۇم تهشنا

 ،     سالسام نهزەر تۇرۇپ جايدا مۇقهددەس  2

  .         كۆرۈۋالسام شهرىپىڭنى-شان، قۇدرەت-كۈچ

  ،مۇھهببىتىڭ مهڭگۈلۈك قىممهتتۇر ھاياتتىنمۇ 3

  .مېنىڭ تىلىم مهدھىيهلهر سېنى شۇڭا

            ،بولسىال تهندە جېنىم سېنى گهمىئ تهرىپلهيمهن  4

     .ساڭىال قىلىمهن دۇئا كۆتۈرۈپ قوللىرىمنى    

                         ،ئويلىسام سېنى خۇدا يېتىپ ئورنۇمدا  6- 5

     ،       قىلسام خىيال ھهققىدە سهن كېچىلىرى

  ، ئاغزىمدىن كۈلهرۆت لهرهمهدھىي چۆمۈپ شادلىققا 

                            ،داستىخاندىن لمو تويغاندەك قورسىقىم 

 .ئىلتىپاتىڭدىن مول سېنىڭ تويدى روھىم  

   ،خۇدا ئى ماڭا كهلدىڭ بولۇپ مهدەتكار سهن  7

  .سايىسىدا قاناتلىرىڭ سېنى كۈيلهيمهن 

 ،    سېنى بىلدىم چىمنتايا بىردىنبىر 8

            .مېنى يۆلهر قولۇڭ ئوڭ  
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  ،   چۈشهر گۆرگه يوق تېگى ئهمما  9

  .     چۈشكهنلهر پېيىگه جېنىمنىڭ 

    ، جانلىرى ئۇالرنىڭ ئېلىنار اتچقىلى  10

     .تهنلىرى ئۇالرنىڭ ھهم بوالر يهم چىلبۆرىگه

       ،بوالر خۇرسهن خۇدادىن پادىشاھ ئىشىنىمهنكى  11

،                       ئۇلۇغالر خۇدانى ئىچكهنلهر قهسهم دەپ» گۇۋاھ خۇدا«

  .تۇتۇالر زۇۋانى سۆزلىگهنلهرنىڭ يالغان، هرھهقب
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    مۇناجات -64

 بېشىغا نهغمىچىلهر، دەپ ئېيتىلسۇن قىلىپ ناخشا، بولۇپ داۋۇت يازغان مۇناجات

  .تاپشۇرۇلغان

  
 ، ئاھىمنى مېنىڭ ئاڭال، خۇدا ئى سالغىن قۇالق   1

 .نىھاياتىم قوغدىغىن قهستىدىن دۈشمهنلهرنىڭ        

  ،ىدىنسۇيىقهست رەزىللهرنىڭ ئۆزۈڭ مېنى ساقلىغىن    2

                        .قهستىدىن يامانالرنىڭ ھاياتىمنى قىل ئامان 

 ،تىللىرى ئۇالرنىڭ ئۆتكۈر كهبى شهمشهر بهئهينى  3

       .سۆزلىرى زەھهر ئۇالرنىڭ لىككبهتله ئوقيادەك خۇددى    

            ،كىشىلهرنى گۇناھسىز ئۇالر ئاتار يوشۇرۇن  4

  .ئۇالرنى تارتماستىن تهپ تۇتار ئوققا تۇيۇقسىز  

  ،بىرىنى-بىر ئىلهامالندۇرۇپ قىلىشقا بهتنىيهتلىك  5

  ،      قۇرۇشنى تۇزاق ۇنيوشۇر ئۆزئارا مهسلىههتلىشهر

  »  .ئىشالرنى بۇ قاالتتى بىلىپ كىم«:ئۇالر ئوياليدۇ      

 :چىقىپ الپئوي سۇيىقهست ھهرخىل ئۇالر دەيدۇ 6

  ».بىرلىشىپ تۈزدۇق پىالن كهممهلمۇ«         

  .دۇنياسى ئىچكى ئىنساننىڭ، ھه سىرلىق دېگهننېمى           

 ، ئاتار ئوق ئۇالرغا خۇدا ئهمما      7

  .بوالر دارىيار تۇيۇقسىز ئۇالر

                                ،بۇالر گۇمران ئىلىنىپ تىللىرىدىن  8

   .قىالر مهسخىرە لهركۆرگهن ئۇالرنى  



151 

 

  ،ئىنسانالرنى ھهممه باسار قورقۇنچ  9

                                   ،قۇدرىتىنى خۇدانىڭ ئويلىغاندا 

                              .كارامهتلىرىنى ئۇنىڭ قىالر بايان  

  ،دائىما پهرۋەردىگاردىن النسۇنشاد ھهققانىيالر  10

  ،قوينىدا رۋەردىگارنىڭپه ئۇالر ھهم تاپسۇن پاناھ

  .  ئۇنىڭغا ئېيتسۇن ھهمدۇسانا الرپاك قهلبى
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  مۇناجات -65

 بېشىغا نهغمىچىلهر، دەپ ئېيتىلسۇن قىلىپ ناخشا، بولۇپ داۋۇت يازغان مۇناجات

  .تاپشۇرۇلغان
  
 ،                 خۇدا ئى ساڭا بولۇپ ئوقۇماق ھهمدۇسانا 1

       *.سىئوندا سېنى تهكۈتمهك كىشىلهر   

  .      جايدا شۇ ئۇالر ئاشۇرار ئهمهلگه ۋەدىلىرىنى

    ،     خۇدا ئى ئاڭلىغۇچى دۇئاالرنى 2

                .ئالدىڭغا سېنىڭ كېلىدۇ ئىنسان ھهممه

   ،بىزنى بولسىمۇ بېسىۋالغان الرگۇناھ 3

     .      لىرىمىزنىھگۇنا قىلىسهن كهچۈرۈم 

  لىكتۇربهخت نهقهدەر 4

           ،كىشىلهر تاللىغان قىلىپ يېقىن ئۆزۈڭگه سهن  

                        ،ھويلىلىرىڭدا مۇقهددەس ئۇالر ياشار  

 ،        بهرىكىتىدىن ئۆيۈڭنىڭ مهمنۇن بولىمىز

  .مۇقهددەسلىكىدىن ئىبادەتخاناڭنىڭ  

      بىلهن غهلىبهڭ ئۇلۇغ  5

 ،       بىزگه بېرىسهن جاۋاب

                .  خۇدا ۇتقۇزغۇچىمىزق ئى  

 ،ئىنساننىڭ بارچه ئۈمىدىسهن

  . زېمىننىڭ چېتىدىكىلهرگىچه تاكى  
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  ،بېلىڭنى باغالپ بىلهن قۇدرەت  6

  .تاغالرنى تىكلىدىڭ بىلهن كۈچۈڭ

  ،شاۋقۇنلىرىنى دېڭىزالرنىڭ ىتىسهنتىنچ  7

  .ىنىتوپىالڭلىر ئهللهرنىڭ يات ھهم

  ،     ئهللهر يىراقتىكى كارامهتلىرىڭدىن ئهيمىنهر  8

  .خهلقلهر ياڭرىتار كۈي غهربكىچه-شهرقتىن

  ،بۆلۈپ كۆڭۈل يهرگه سهن  9

  ئۇنى سۇغىرىپ بىلهن سۇ

                 .زېمىنىڭنى مۇنبهتلهشتۈردۈڭ بهكمۇ

  ،دەريالىرىڭنى، ئۆستهڭ، ئېرىق تولدۇردۇڭ سۇغا

  .بهندىلىرىڭنى هتهمىنلهشك بىلهن ئاشلىق

  .بولۇشنى شۇنداق قىلدىڭ نېسىپ سهن  

  ،چۆنهكلهرنى سۇغا تولدۇرۇپ 10

  .قىرلىرىنى تاراشاليسهن

  ،يهرنى مشىتىپۇي بىلهن يامغۇر

  .زىرائهتلهرنى مول ئۇندا ئۈندۈرىسهن

  ،نىڭيىلالر تاقايسهن قىلىپ تاج بېشىغا ھوسۇلنى مول 11

  .قهدىمىڭ رجايال يهتكهنال بوالر توق، باياشات-باي

  ،ئوتالقالر داالدىكى بوالر ئهلۋەك ۋە يۇققو 12

  .باغالر كهمىرىدە شادلىق بېلىنى داۋانالرمۇ-تاغ

 ،         ئوتالققا توپى قويالر ياراشقان كهبى ىنېكئ  13

  .جىلغىغا كهتكهن تولۇپ مايسىالر ۋە زىرائهت

 .شادلىقتا ياڭرىتىپ ئېيتار ناخشا ئۇالر شۇڭا



154 

 

___________________________________  
 مهركىزىي ئۈستىگه تاغ بۇ. ئىسمىدۇر تاغنىڭ بىر يېرۇسالېمدىكى_  سىئون*

 پۈتكۈل ھهتتا نام بۇ مۇناجاتلىرىدا زەبۇر بهزىدە. سېلىنغان ئىبادەتخانا

  .كۆرسىتىدۇ يېرۇسالېمنىمۇ
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    مۇناجات    66-

 بېشىغا نهغمىچىلهر، دەپ ئېيتىلسۇن ىلىپق ناخشا، بولۇپ داۋۇت يازغان مۇناجات

    .تاپشۇرۇلغان
  
  ،ئالقىشالر ياڭرىتىڭالر خۇداغا ئهھلى جاھان ئهي 1-2

  ،قېتىڭالر ناخشىغا-كۈي تهرىپلهپ خىسلهتلىرىنى

  .ئوقۇڭالر مهدھىيهلهر ئۇنىڭغا ھاياجاندا

           : خۇداغا خااليىق ئهي دەڭالر شۇنداق 3

  !قۇدرىتىڭ ھه-ھهيۋەتلىك نهقهدەر« 

  ،خۇدا ئى كارامىتىڭ كۆرسىتىلگهندە

  .     ئالدىڭدا قاالر تۈگۈلۈپ دۈشمهنلىرىڭ

  ،ساڭا قىلماقتا سهجدە جاھان-يهر پۈتكۈل 4

  ».نامىڭغا ئوقۇماقتا ھهمدۇسانا كۈيلهپ

  سېالھ

  ،قۇدرىتىنى بۈيۈك خۇدانىڭ كۆرۈڭالر  5

 .كارامهتلىرىنى كۆرسهتكهن ئۇنىڭ

   ،يېرىپ نىدېڭىز ئاچتى يول ئۇ  6

              .يولدىن قۇرغاق خهلقلهر ئۆتتى مېڭىپ

    .خۇدادىن بولۇپ مىننهتدار قىلدۇق تهنتهنه

  ،خۇدا سۈرىدۇ ھۆكۈم مهڭگۈ بىلهن قۇدرىتى ئۆز 7

 .   ئالدىدا كۆز ئاياندۇر ئىشلىرى ئىنسان پۈتكۈل

  سېالھ  .      ئۇنىڭغا چىقمىسۇن قارشى ئىتائهتسىزلهر         



156 

 

  ،خۇدايىمىزنى لهڭالرمهدھىيه خهلقلهر يات هيئ  8

  .       ئالقىشالرنى ،ھهمدۇسانا ئاتاپ ئۇنىڭغا ياڭرىتىڭالر  

  ،ھاياتىمىزنى كهلدى ساقالپ ئۇ  9

  .پۇتلىرىمىزنى كېتىشتىن تېيىلىپ
  
  ،سىنىدىڭ بىزنى سهن، خۇدا ئى  10

  .               تاۋلىدىڭ تاۋلىغاندەك ئوتتا كۈمۈشنى

      ،           بىزنى چۈشۈردۈڭ ققاتۇزا سهن  11

  .يۈكنى ئېغىر ئارتتىڭ ھهم يهلكىمىزگه

 .*دۈشمىنىمىزنى ئۈستىمىزدىن ڭىدىقىلدۇرغان غهلىبه  12

   ،بىزنى ئۆتكۈزۈپ ئوتتىنمۇ، سۇدىنمۇ ئۆزۈڭ سهن

  .خهلقىمىزنى كهلدىڭ ئېلىپ مولچىلىققا ئاخىرى

  ،قالغىنىمدا كۈلپهتته مىدىبهرگهن ۋەدە ساڭا، خۇدا ئى   13-14

                .باسقىنىدا كۈن ئېغىر يهلكهمنى مىدىقىلغان قهسهم

  ،قۇربانلىقالرنى كۆيدۈرمه ئىبادەتخاناڭغا كىرىپ ئېلىپ  

 .                        قهسهملىرىمنى بهرگهن ساڭا، دەپ قىلىمهن ئادا

  ،مالالرنى بورداق ئاتاپ ساڭا خۇدا ئى  15

  .ېغىشاليمهنب قۇربانلىققا كۆيدۈرمه

  ،تىمهنپۇرى، كۆيدۈرۈپ يېغىنى قارقوچ

      . سۇنىمهن ئۆزۈڭگه ئۆچكىلهرنىمۇ ۋە بۇقا

               سېالھ                

        ،سۆزۈمنى تىڭشاڭالر، بارالر ئىخالسى خۇداغا ئهي  16

 .  كارامهتلىرىنى كۆرسهتكهن ماڭا خۇدانىڭ بېرەي سۆزلهپ
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  ،نىدا ىمقىلد خۇداغا كۆتۈرۈپ ئاۋازىمنى  17

                     . ھهمدۇسانا ،مهدھىيه ئۇنىڭغا ئوقۇدۇم  

  ،دۇئايىمغا ئىدى سالماس قۇالق پهرۋەردىگار  18

  .گۇناھقا مېنىڭ قهلبىم ناۋادا بولسا مايىل

  ،خۇدا ئاڭلىدى دۇئايىمنى، شۈبهىسىزكى  19

  .ماڭا تۇردى سېلىپ قۇالق قىلغىنىمدا دۇئا

  ،  دايىمىزنىخۇ ھهممىمىز تهرىپلهيلى  20

  ،دۇئايىمنى قىلمىدى رەت ئۇ

  .مۇھهببىتىنى مهڭگۈلۈك قىلمىدى خالىي مهندىن
____________________________________  

، »قويدۇڭ يول يانجىشىغا بېشىمىزنى ھارۋىلىرىنىڭ جهڭ« تهرجىمىلهردە بهزى*

  .ئېلىنغان دەپ
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   مۇناجات    67-

، دەپ ئېيتىلسۇن قىلىپ ناخشا، قىلىنىپ تهڭكهش سازالردا رلىقتا مۇناجات ۇب

  .تاپشۇرۇلغان بېشىغا نهغمىچىلهر

  
   ،خۇدا قىلغايسهن بهختلىك بىزنى  1

  ،بىزگه كۆرسىتىپ شهپقىتىڭنى

  ،جىلۋىلىرىنى دىدارىڭنىڭ

  سېالھ                .ئۈستىمىزگه بىزنىڭ چېچىپ

 ،يولۇڭ سېنىڭ بولغاي مهلۇم ئارا ئالهم  2

 .نىجاتلىقىڭ ئارىسىدا ئهللهر ارچهب

  ،خهلقلهر ھهممه خۇدا سېنى لىگهيمهدھىيه 3

  .مىللهتلهر جىمى ساڭا ئوقۇغاي ھهمدۇسانا

  ،خۇدا ئى يېتهكلهيسهن ئۆزۈڭ بىر ئهلنى بارچه  4

  ،خۇدا ئى چىقىرىسهن ھۆكۈم ئادىل ئۈستىدىن ئۇالرنىڭ ھهم

  سېالھ  .ساڭا ايياڭراتق ئالقىش شادلىنىپ ئىنسانالر بارلىق شۇڭا  

  ،خهلقلهر ھهممه خۇدا سېنى لىگهيمهدھىيه 5

  .مىللهتلهر جىمى ساڭا ئوقۇغاي ھهمدۇسانا

  ،ھوسۇلنى ئالدۇق زېمىندىن-يهر  6

  . بىزنى قىلدى بهختىيار خۇدايىمىز

 ،      قىلغاي ئاتا بهخت بىزگه خۇدا  7

  .قىلغاي ئىخالس ئۇنىڭغا ئىنسان بارچه 
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 مۇناجات -68

 بېشىغا نهغمىچىلهر ،دەپ ئېيتىلسۇن قىلىپ ناخشا ،بولۇپ غان مۇناجاتداۋۇت ياز

 .تاپشۇرۇلغان
 
        ،پهرۋەردىگار ئىدى بولسا قىلغان ھهرىكهت  1

           .ئىدى بوالر تىرىپىرەن دۈشمهنلىرى

             .ئىدى قاچار تهرەپكه ھهر ئۆچمهنلىرى    

                                  ،تۈتهكنى-ئىس كهتكهندەك ئۇچۇرۇپ شامال 2

  .رەزىللهرنى قىلىدۇ يوق جهزمهن خۇدا 

  ،ئالدىدا خۇدا رەزىللهر بوالر ھاالك

                                                .ئوتتا ئېرىگهن مومدەك خۇددى 

 ،بوالر خۇشال ،قىلىپ تهنتهنه ھهققانىيالر  3

  .ارشادلىن ،ئۇرغۇپ روھى ھۇزۇرىدا خۇدا  

                                       
 ،                     ئېيتىڭالر ھهمدۇسانا خۇداغا  4

 .قېتىڭالر ناخشىغا-كۈي نامىنى

     *،ئۇلۇغالڭالر ،ئۈستىدىدۇر بۇلۇتالر ئۇ 

   . نامى ئۇنىڭ دۇر»ياھ_  بولغۇچى بار مهڭگۈ« 

   .چۆمۈڭالر لىققاخۇشال ھۇزۇرىدا

 ،    ېتىمالرغاي بولغان ئاتا  5

        ،تۇنالرغاخو تۇل چىققان ئىگه  

  . مۇقهددەستۇر ماكانى ،خۇدادۇر ئۇ
          



160 

 

  ،غېرىبالرنى خۇدا قىالر ئۇچاقلىق-ئۆي 6

 ،سۈرگۈنلهرنى باشالر يهرگه مۇنبهت ،قىلىپ ئازاد

  .بويسۇنمىغانالرنى قالدۇرار يهرگه قاغجىراق ،لېكىن
  

  ،خۇدا سۆزلىگهن تېغىدا سىناي ئى 8- 7

  ،  خۇدا تاللىغان ئىسرائىلالرنى ئى  

  ،باغرىدىن ئاسمان تۆكتى يامغۇر ،تىترەپ زېمىن

 . ماڭغىنىڭدا باشالپ ئارا چۆللهر قوۋمىڭنى ئۆز

 ،ئۈستىگه بهندىلىرىڭ ۋە زېمىن ،خۇدا ئى  9

 .ياغدۇردۇڭ يامغۇرۇڭنى خاسىيهتلىك

      .بهردىڭ قۇۋۋەت ئۇالرغا ھالسىرىغاندا 

 ،تۇتتى ماكان بهندىلىرىڭ بولغان نائىل ىڭگهشهپقىت  10

  .ئېرىشتى ىتىڭگهبهرىك سېنىڭ قوۋمىڭ ئېزىلگهن
 

 ،        جاكارلىدى غهلىبىسىنى پهرۋەردىگار  11

 :تارقاتتى خهۋەرنى خۇش ،بولۇپ توپ ئايالالر-قىز

 ».قېچىشتى قوشۇنلىرى ئۇالرنىڭ ۋە پادىشاھالر«      12

 .بۆلۈشتى ئولجىالرنى ئايالالر-قىز ئولتۇرغان ئۆيدە

 ،ئولجىالر بۇ ھهممىسىگه بولدى بايلىق  13

 ،پادىچىالر ماكانسىز-ئۆي ھهتتا بولدى باي

 ،                 قاناتلىق كۈمۈش يهنه بولدى ئىگه

  .ئۇالر كهپتهرلهرگه پهيلىك ئالتۇن
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 ،قىلغىنىدا تىرىپىرەن شاھالرنى يات خۇدا قادىر  14

 .تېغىدا *نزەلمو بولدى پهيدا ھالهت قاندەكياغ قار
 
  ،  تېغى اشانب ھهيۋەتلىك ئهي  15

   ،تېخى كۆپ شۇنچه چوققىلىرىڭ  

 ،تېغى باشان ھاكاۋۇر ئهي  16

 ،قارايسهن بىلهن ھهسهت شۇنچه نېچۈن

 _ تېغىغا سىئون تاللىغان قىلىپ ماكان خۇدا

                                           ؟ئۇنىڭدا تۇرسا تۇتقان ماكان مهڭگۈ خۇدا

 ،ساناقسىز-سان، نۇرغۇن ھارۋىلىرى جهڭ خۇدانىڭ  17

  .ئىگىمىز كىرەر ئىبادەتخانىغا مۇقهددەس تېغىدىن سىناي
 

 ،چىققىنىڭدا يۇقىرىغا سهن رەببىمىز  18

 .ئهسىرلهرنى نۇرغۇنلىغان كېتىسهن ئېلىپ

 ،      ئىنسانالردىن قىلىسهن قوبۇل سېلىق

 ،انالردىنقىلغ ئىتائهتسىزلىك ساڭا ھهتتا

  .سىئوندىن ئالىسهن ئورۇن خۇدا ئىگهم
 

 ،ئىگىمىزگه بولسۇن مهدھىيهلهر  19

 ،كۆتۈرمهكته ئېغىرچىلىقىمىزنى كۈنى ھهر ئۇ

  سېالھ       .بىزگه نىجاتكاردۇر پهرۋەردىگار

 ،                  خۇدا نىجاتكار رەببىمىز بىزنىڭ پهقهت  20

 .قولىدا ئىگهمنىڭ قادىر قۇتقۇزۇش ئۆلۈمدىن
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 ،بېشىنى دۈشمهنلىرىنىڭ قىلىۋېتهر تالقان- كۇكۇم خۇدا ،بهرھهق  21

            *.بېشىنى چاچلىق ئۇزۇن مېڭىۋەرگهنلهرنىڭ يولدا يامان چاقار

                                                          :دېدى مۇنداق پهرۋەردىگار  22

 ،ارىدىندىي باشان كېلىمهن قايتۇرۇپ دۈشمهنلىرىمنى«

 .يېرىدىن چوڭقۇر دېڭىزنىڭ ئۇالرنى چىقىمهن ئېلىپ

 _ قانغا پۇتلىرىڭ مىلىنىدۇ بىلهن شۇنىڭ  23

 ،قېنىغا دۈشمهنلىرىڭنىڭ

 ».ئىتلىرىڭمۇ نېسىۋىسىنى ئاالاليدۇ ئۇالردىن
 
         ،كۆرۈنمهكته قهدەملىرىڭ زەپهر سېنىڭ ،خۇدا ئى 24

 _  دىگارىمپهرۋەر بولغان پادىشاھىم مېنىڭ ،خۇدا ئى

       .كۆرۈنمهكته كېتىۋاتقىنىڭ ئىبادەتخانىغا مۇقهددەس  

   ،مۇناجاتچىالر ئالدىڭدا ماڭماقتا 25

 .سازچىالر كهينىڭدە

  .قىزالر داپچى ئوتتۇرىسىدا
  
  ،خۇداغا ياڭرىتىڭالر سادا-ئالقىش ئارا جامائهتلهر 26

              .       پهرۋەردىگارغا ئوقۇڭالر مهدھىيه *،ئىسرائىلالر ئهي

 قهبىلىسى نيامىنبى كىچىك يهردە ئۇ ئهنه  27

 .ماڭماقتا بولۇپ باشالمچى ئۇالرغا

 ،ئهمىرلىرى يهھۇدىيه تۈزگهن سهپ كهينىدە ئۇالرنىڭ باردۇر

  .ئهمىرلىرى نىڭىنافتال ھهم زەبۇلۇننىڭ شۇنداقال
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 ،قۇدرىتىڭنى قىلىپ نامايان ،خۇدا ئى  28

 .كۈچۈڭنى كىنكۆرسهت كۆرسهتكهندەك ئىلگىرى

 ،  ئىبادەتخاناڭغا يېرۇسالېمدىكى كېلىپ  29

          .ساڭا لهرھهدىيه ئاتار پادىشاھالر

 ،ھايۋانالرغا يىرتقۇچ ئاشۇ قومۇشلۇقتىكى بهرگىن تهنبىه  30

 .ئهللهرگه يات كهبى موزايالر ماڭىدىغان باشالپ بۇقىالر

 ،قىلغانالرنى تهمه تهڭگه-كۈمۈش بىزدىن ئۇرغىن يهرگه

  .ئۇرۇشخۇمارالرنى ئهللهردىكى يات ھهم قىلغىن ارمارت
  

 ،كېلهر ئهلچىلهر مۆتىۋەر ردىنىمىس  31

           .قىالر تهقدىم ھهدىيه خالىس خۇداغا وپىيهيئېفى

 ،               پادىشاھلىقالر جاھاندىكى ئى  32

        ،ئېيتىڭالر ناخشا مهدھىيه ئىگىمىزگه

 سېالھ         .ڭالرقېتى كۈيىڭلهرگه رەببىمىزنى  

         ،يۈرىدىغان ئاسمانالردا ،بولغان بار قهدىمدىن  33

 ،يارغان باغرىنى ئاسمان ئاۋازىدا قۇدرەتلىك

 .ئېيتىڭالر ناخشىالر-كۈي شهنىگه ئىگىمىزنىڭ

 ،قۇدرىتىنى پهرۋەردىگارنىڭ جاكارالڭالر  34

 ، ھوقۇقىنى سهلتهنهتلىك ئۈستىدىن ئىسرائىل يۈرگۈزەر ئۇ

  .قۇدرىتىنى-كۈچ سامادا ھهم ئۇ قىالر نامايان
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      .ئىبادەتخانىسىدا مۇقهددەس خۇدا شهۋكهتلىكتۇر  35

     ،پهرۋەردىگار تاللىغان ئىسرائىلالرنى 

       .قىالر ئاتا قۇدرەت-كۈچ ۋمىغاقو ئۆز

   !خۇداغا ئوقۇلغاي مهدھىيهلهر  
___________________________________  

 مىنگۈچىگه بۇلۇتالرغا« تهرجىمىلهردە بهزى_  ئۇلۇغالڭالر ،دىدۇرئۈستى بۇلۇتالر ئۇ*

  .ئېلىنغان دەپ، »ھازىرالڭالر يول

 ياغقاندا قار تېغىغا نزەلمو ،بولۇپ »قاپقارا« مهنىسى تىلىدىكى ئىبرانىي _ نزەلمو*

 ،ئوخشاش شۇنىڭغا خۇددى .ئۆزگهرتىدۇ پۈتۈنلهي مهنزىرىسىنى تاغنىڭ قار ئاپئاق

 پۈتۈنلهي زېمىن ،كېيىن قوغلىۋەتكهندىن زېمىندىن پادىشاھالرنى ىزئىمانس خۇدا

 .كېلىدۇ قىياپهتكه باشقا

 مهزگىلدە بىر ئاالھىدە ياكى ئۇرۇش زاماندا قهدىمكى_  باش چاچلىق ئۇزۇن*

 بولغان كۆرسهتمهكچى ئادەتنى شۇ يهردە بۇ، بولۇپ قويغان چاچ ئۇزۇن كىشىلهر

 .مۇمكىن بولۇشى

، »چىققانالر بۇلىقىدىن ئىسرائىلنىڭ ئهي« تهرجىمىلهردە بهزى _ رئىسرائىلال ئهي*

  .ئېلىنغان دەپ
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   مۇناجات -69

 نهغمىچىلهر، دەپ ئېيتىلسۇن ئاھاڭىدا» لۇپهرنې«، بولۇپ داۋۇت يازغان مۇناجات

  .تاپشۇرۇلغان بېشىغا
  
  ،مېنى قۇتقۇزغىن خۇدا ئى   1

 *!يهتتى اتۇمشۇقۇمغ سۇ 

  ،كهتتىم پېتىپ تقاققاپا يوق تېگى  2

  ،بولۇپ غهرق كهلكۈندە

 .كهتتىم چۆكۈپ غاڭقۇرچو

  ،كهتتى ھالىم چېكىپ پهرياد  3

  ،كهتتى قۇرۇپ گاللىرىم

  خۇدايىمغا تهلمۈرۈپ

                .كهتتى نۇرى كۆزۈمنىڭ

  ،مېنىڭ كۆپتۇر چېچىمدىن  4

 .ئۆچلهر ماڭا سهۋەبسىز

  ،ئۇالر ماڭا چاپالر قارا

  _ بولغانالر يوقاتماقچى مېنى

 .دۈشمهنلهر كۈچلۈك مهندىن

               ،نهرسىنى بۇلىمىغان مهن

  .ئۇالر دەيدۇ ،بهر قايتۇرۇپ  
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  ،ئايان ساڭا نادانلىقىم، خۇدا ئى  5

 _       قهبىهلىكلىرىم يهنه مېنىڭ

  .ئايان ساڭا ، ئهمهس يوشۇرۇن

  _ پهرۋەردىگار ئى  6

 ،    خۇدا سهردار درەتلىكقۇ 

  سهۋەبىمدىن مېنىڭ

  كۈتكهنلهر باغالپ ساڭا ئۈمىدىنى

  .قالمىغاي قاراپ يهرگه

     ،خۇدا تاللىغان ئىسرائىلالرنى ئى  

     ،تهلپۈنگهنلهر ساڭا

     سهۋەبىمدىن مېنىڭ

      .بولمىغاي شهرمهندە

  ،خۇدا ئۈچۈن سهن ھاقارەتلهندىم  7

  .مۇستانو ىمقالد ،چۈشۈپ يۈزۈم          

  ،        تۇغقانلىرىمغا بولدۇم يات  8

  .قېرىنداشلىرىمغا ئاتالدىم يۇرتلۇق ياققا

 مۇھهببىتىم بولغان ئۆيۈڭگه مۇقهددەس چۈنكى  9

  .        قهلبىمنى مېنىڭ ئوتتهك خۇددى ئۇرغۇتىدۇ

  ،     ھاقارەتلىرىمۇ قىلغانالرنىڭ ھاقارەت ساڭا

  .ئۈستۈمنى مېنىڭ ھهم باستى  

  يىغلىسام تۇتۇپ روزا نمه 10

 ،ئۆزۈمنى تۇتۇپ تۆۋەن

  .    مېنى ئۇالر قىلدى مهسخىرە
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  ،ئۆزۈم يۈرسهممۇ مهيۈسلىنىپ، تۇتۇپ ماتهم  11

        .قالدىم يهنه چۆچىكىگه-سۆز ئۇالرنىڭ مهن

 ، ئولتۇرغانالر قوۋۇقىدا شهھهر قىلدى تهنه 12

  . بولدۇم تېما ناخشىسىغا مهيخورالرنىڭ
 
 ،                         ساڭا توختىماي قىلىمهن دۇئا شۇنداقتىمۇ  13

                   ،سهندە بولغاچ مۇھهببهت مهڭگۈلۈك  

       نىجاتلىقىڭنى ئىشهنچلىك تىڭداۋاق خالىغان 

         . ماڭا بهرگىن قىلىپ جاۋاب دۇئالىرىمغا   

  ،بولغانالردىن ئۆچ ماڭا مېنى قۇتقۇز 14

  ،پاتقاقلىقتىن لغانقا پېتىپ مېنى قۇتقۇز

  .قاينىمىدىن چوڭقۇر سۇنىڭ مېنى قۇتقۇز

 ، سۇلىرىغا كهلكۈن مېنى قىلما غهرق 15

  ،دولقۇنىغا دېڭىز مېنى يۇتقۇزمىغىن

  .   ھاڭغا تهگسىز مېنى قىلمىغىن يهم

       ،گىنبهر جاۋاب ئۆزۈڭ ماڭا، پهرۋەردىگار ئى 16

  ،  ماڭا ئهۋزەل مۇھهببىتىڭ مهڭگۈلۈك چۈنكى  

  .    خۇدا كۆرسهت جامالىڭنى چهكسىز رىمېه

  ، يوشۇرمىغىن قۇلۇڭدىن مهن جامالىڭنى  17

  ،بېشىمغا مېنىڭ چۈشتى كۈن ئېغىر چۈنكى

  .بهرگىن جاۋاب تېزدىن ماڭا، ئىالھىم ئى
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  ،ماڭا يېقىنالشقىن، پهرۋەردىگار ئى  18

  ، دۈشمهنلىرىمدىن قىلىپ خاالس

  .جېنىمغا بولغىن قۇتقۇزغۇچى
  

 ، ھاقارەتلهنگهنلىكىمنى قانداق مېنىڭ هنبىلىس  19

  ،قالغانلىقىمنى بىهۆرمهت بولۇپ رەسۋا

 .رەقىبلىرىمنى بارلىق مېنىڭ بىلىسهن سهن

  ،ھاقارەتلهر قىلدى زىدە قهلبىمنى  20

  .چۆمۈلدىم ھهسرەتلهرگه ۋە قايغۇ

  ،بىرەرى دەپ قىالرمۇ ھېسداشلىق تهلمۈرسهممۇ

  ،بىرەرسى دەپ بىرەرمۇ تهسهللى ياكى

 .ھېچكىم تۇريوق، چىقمىدى بىرەرسىمۇ  

 ،زەھهرنى ئوزۇقلۇقۇمغا بهردى ئۇالر  21

  .        نىشاراب بۇزۇلغان ئۇسسۇزلۇقۇمغا  

                   ،بولغاي قىلتاق ئۆزلىرىگه زىياپىتى  22

  . بولغاي قاپقان ئۈچۈن مېهمانلىرى                                

  ،تۇرغاي رەپتىت مادارسىز پۇتلىرى-بهل 23

 .بولغاي كور تورلىشىپ كۆزلىرى

  ،چۈشۈرگهيسهن ئۇالرغا غهزىپىڭنى 24

  .كۆيدۈرگهيسهن ئوتىدا قهھرىڭنىڭ

  ،بولسۇن خاراب ئۇالرنىڭ ماكانلىرى 25

  . قالسۇن چۆلدەرەپ چېدىرلىرى
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 ،        جازالىغانالرغا سهن قىلماقتا زىيانكهشلىك تېخىمۇ ئۇالر چۈنكى 26

  .ئازابىغا ملهندۈرگهنلهرنىڭىزەخ سهن قوشماقتا ئازاب

  ،جازاسىغا ئۇالرنىڭ قوشقىن جازا، پهرۋەردىگار ئى 27

 .ئۇالرغا بهرمىگىن نېسىۋىسىنى ئادالهتنىڭ ھهم

  ،ئۇالرنى دەپتىرىدىن ھاياتلىقنىڭ ئۆچۈرۈۋەتكىن  28

  .ئۇالرنى پۈتمىگىن قاتارىغا ھهققانىيالر ھهم  
 
 ،ئېزىلدىم ۋە ىمتارتت دەرد ئۆزۈم بىراق 29

                    .ئىگهم ئال پاناھىڭغا، مېنى قۇتقۇز   

  ،  نامىڭنى مۇناجاتتا هيمهنلمهدھىيه  30

  . سېنى ئېيتىپ شۈكۈر ئۇلۇغاليمهن

 ،   قىالر خۇرسهن سېنى قىلىش بۇنداق 31

 ، ئهۋزەلدۇر قىلغاندىن تهقدىم ئۆكۈز ساڭا بۇ  

               .         ئهالدۇر ۇبۇقىالردىنم تۇياقلىق ۋە مۈڭگۈزلۈك

   ، بوالر خۇش كۆرۈپ بۇنى ئېزىلگهنلهر  32

 . ئىلهاملىنار روھلىنىپ تهلپۈنگهنلهر خۇداغا  

  ،دەردلىرىگه نىڭموھتاجالر ساالر قۇالق خۇدا چۈنكى  33

  .بهندىلىرىگه تارتقان ئازاب قارىماس ئېتىبارسىز  

                     ،    خۇدانى زېمىن-ئاسمان لىسۇنمهدھىيه  34

  . ئۇنى ھهم جانىۋارالر، ئوكيان-دېڭىز لىسۇنمهدھىيه   
  
  
    



170 

 

 ،  سىئوننى قۇتقۇزار خۇدا چۈنكى  35

    .  شهھهرلىرىنى يهھۇدىيه قىالر بىنا قايتا

  ،بوالر مهنسۇپ خهلقىگه خۇدانىڭ يهر ئۇ  

 .         ماكانلىشار ھهم زېمىندا شۇ ئۇالر

      . قىالر ئاتا زېمىننى بۇ دلىرىغائهۋال قۇللىرىنىڭ خۇدا 36

  .ماكانلىشار يهرلهردە بۇ سۆيگهنلهر خۇدانى
___________________________________  

 تهھدىتلهرگه ۋە خهتهر-خېيىم سۆزلهر قاتارلىق »كهلكۈن«، »سۇ« مۇناجاتتا بۇ*

 .قىلىنغان سىمۋول
  

  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  



171 

 

  
  مۇنجات    70-

 نهغمىچىلهر ،دەپ ئېيتىلسۇن قىلىپ ناخشا ،بولۇپ جىتىمۇنا خاتىرە يازغان داۋۇت

  .تاپشۇرۇلغان بېشىغا
   

  ،پهرۋەردىگار ئى  1   

  ،ماڭا قىلىپ ياردەم تېزرەك      

  .خۇدا ئى مېنى قۇتقۇز

  ،بولسۇن شهرمهندە چۈشۈپ يۈزى  2  

  .قىلغانالر قهست ھاياتىمغا      

  ،قالسۇن ئارقىدا بولۇپ رەسۋا

  .النغانالرشاد جاپايىمدىن      

  ،ماڭا كۈلگهنلهر ،قىلىپ مهسخىرە  3  

  .ئارقىغا قايتسۇن بولۇپ شهرمهندە

  ،شادالنسۇن ،بولۇپ خۇشال سهندىن  4  

   .ساڭا تهلپۈنگهنلهر ھهممه  

  ،سۆيگهنلهر نىجاتلىقىڭنى

 .»خۇدا ئۇلۇغدۇر« دائىم دېسۇن    

  ،ھاجهتمهن ،بىچارە بىر مهن  5  

  .ايېنىمغ كهلگهيسهن تېز ،خۇدا ئى
  ،قۇتقۇزغۇچۇم ،مهدەتكارىم مېنىڭ سهن     

   .  بولما ھايال، ئۆتۈنهي، پهرۋەردىگار ئى     
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  مۇناجات - 71

 

  ،ماڭا ھدۇرسهنناباشپا سهنال، پهرۋەردىگار  1

  .رەسۋا قىلىپ قاراتمىغىن يهرگه مېنى

  ،ھهققانىيلىقىڭدا ئۆز مېنى قۇتقۇزغىن 2

  .ئاھلىرىمغا سېلىپ قۇالق مېنى قۇتۇلدۇر  

            ،ماڭا دائىم بولغىن پاناھ تاشتهك قورام  3

   ،كهبى قورغان تېغىمدۇرسهن مېنىڭ سهن

   .قۇتقۇزماققا ئۆزۈڭ مېنى قىلدىڭ ئىرادە  

     ،قولىدىن رەزىللهرنىڭ قىلغىن ئازاد مېنى ئىگهم 4

 .قىنىدىنىئال ئادەملهرنىڭ يوق رەھىمى ،ئادالهتسىز 

  ،خۇدايىم دىگارپهرۋەر ئى ،ئۈمىدىمسهن ئۆزۈڭ 5

  .تايانچىم بولدۇڭ سهن تارتىپ ياشلىقىمدىن 

  ،تاياندىم ساڭا باشالپ ۋاقتىمدىن ھامىله 6

 ،چىقاردىڭ ئۆزۈڭ سهن قورسىقىدىن ئانامنىڭ

 .كهلدىم ئاتاپ ساڭا مهدھىيهمنى بۇيان شۇندىن 

  ،مهن نهمۇنه ئۈچۈن ئادەملهر كۆپ 7

 .پاناھىمدۇرسهن قۇدرەتلىك سهن چۈنكى 

  ،ھهمدۇساناالر ساڭا چۈشمهس ئهسال ئاغزىمدىن 8

 .ساداالر ئالقىشلىغان شهرىپىڭنى-شان چۈشمهس 

                        ،قالمىغاندا ھالىم قېرىپ مېنى كهتمىگىن تاشالپ 9

  .ئايرىلغاندا قۇۋۋىتىمدىن مېنى ئهتمىگىن تهرك
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 ،     قهستلىشىپ مېنى دۈشمهنلىرىم چۈنكى 10

 ،بىرلىشىپ بولغانالر اقئالم جېنىمنى

 ،    ئهتتى تهرك ئۇنى خۇدا«: دېيىشهر 11

 ،تۇتايلى قوغالپ ئۇنى

   ».ئهمدى يوقتۇر قۇتۇلدۇرىدىغانالر

 ،خۇدا ئى كهتمىگىن يىراق مهندىن 12

 .                       يېنىمغا كهلگىن تېزراق ياردەمگه 

  ،بولسۇن يوق بولۇپ شهرمهندە قارىلىغۇچىالر مېنى 13

 .تويسۇن جاق بولۇپ رەسۋا ئويلىغانالر قهست ماڭا 
 
  ،زىنهار بولمايمهن ئۈمىدسىز ئۆزۈم بىراق 14

 .ئاشار بارغانچه ئالقىشلىرىم بولغان ساڭا

 ،نىجاتىڭ ۋە ئادالىتىڭ چۈشمهس ئاغزىمدىن 15

  .  ئىشلىرىڭ جايىپئا ئاشۇ يهتمهيدىغان ئهقلىم  

 ،ئالدىڭدا بولۇپ لهببهي 16

                        ،خۇدا رەببىم ئىشلىرىڭنى بۈيۈك لهيمهنھىيهمهد           

 .سېنىال پهقهت دەپ ھهققانىي جاكاراليمهن    

 ،ياشلىقىمدىن ڭبىلدۈردۈ سهن بىلمىگهننى ،خۇدايىم ئى 17

 .چاغدىن شۇ كهلدىم بولۇپ جاكارچىسى كارامهتلىرىڭنىڭ 
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                                             ،چاچلىرىم قارا ئاقارغاندا قېرىپ 18

                                          .ئىالھىم مېنى كهتمه تاشالپ

 ،رىتىڭنىقۇد الرغائهۋالد قىالي بايان

  ،كهلگهنلهرگه كېيىن مهندىن بېرەي سۆزلهپ

 .مۆجىزىلىرىڭنى ئۇلۇغ كۆرسهتكهن سېنىڭ

 ،     داخۇ تهڭداشسىز قىلغان كارامهتلهرنى ئۇلۇغ 19

  ،پهلهككه-ئاسمان ئادالىتىڭ تاقىشار

             .ساڭا ئوخشاش ئىشنى بۇنداق قىالالر كىممۇ

 ،كۆرسهتكىنىڭ كۈلپهتلهرنى-ئازاب ماڭا 20

   ،ئېلىپ تارتىپ مېنى زىدىنئاغ گۆر دەل

 .باشلىغىنىڭ ھاياتقا يېڭى جانالندۇرۇپ

 ،ھۆرمىتىمنى قىلىسهن ئۈستۈن بهك تېخىمۇ 21

 .تهسهللى بېرىسهن ماڭا كېلىپ مغايېنى 
  
             ،لىرا چېلىپ سېنى كۈيلهيمهن الھىمئى 22

  ،ھهمدۇسانا ئېيتىمهن ساداقىتىڭگه

  ،چىلتارىمدا بار كۈيلىرىم مهنسۇپ ساڭا

 .خۇدا مۇقهددەس تاللىغان ئىسرائىلالرنى 

                  ، لهۋلىرىم قىالر تهنتهنه كۈيلىسهم سېنى 23

 .قهلبىم قىلغان ھۆر سهن ،لىنارشاد

 ،ئادالىتىڭنى سېنىڭ ئهيلهر بايان ھهمىشه تىلىم 24

 .بولغانالرنى نىيهتته شۇم يىقىتتىڭ قىلىپ رەسۋا چۈنكى 
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  مۇناجات - 72

  مۇناجات يازغان سۇاليمان
 
  ،ئادالىتىڭنى قىلغىن ئاتا* پادىشاھقا، خۇدا ئى  1

 . ھهققانىيىتىڭنى* ئوغلىغا شاھنىڭ بهرگىن  

   ،چىقارغاي ئادىل ھۆكۈملهرنى ئۈستىدىن خهلقىڭ ئۇ  2

   .بولغاي ھهققانىي بهندىلهرگه يوقسۇل ،ئاجىز  

  ،مهمۇرچىلىق خهلقلهرگه كهلگهي ئېلىپ تاغالر  3

  .باياشاتلىق بهرگهي ئېدىرالرمۇ ئادالهتتىن

 ،  مۆمىنلهرگه ئېزىلگهن پادىشاھ بولۇپ ئاقلىغۇچى  4

   الىلىرىنىب نامراتالرنىڭ قۇتۇلدۇرغاي

  .زالىمالرنى قىلغاي بىتچىت ھهم

  ،ساڭا قىلغاي ئىخالس ئهۋالدقىچه- ئهۋالدتىن بهندىلىرىڭ ،خۇدا ئى  5

 .ئاسماندا تۇرغۇچه پارالپ ئاي ۋە كۈن تاكى

                 ،ھۆكۈمرانى پادىشاھنىڭ كهبى يامغۇر  6

  ،ئوتالقالرنى ئورۇلغان يېڭىدىن ياشارتقاي

  .زېمىننى-يهر يسۇغارغا بولۇپ يېغىن

  ،زامانىدا ئۇنىڭ ھهققانىيالر تاپقاي روناق  7

  زېمىندا بولغاي تىنچلىق

                .        ئاسمانغا توختىغىچه بېرىشتىن نۇر ئاي تاكى

  ،    ئوكيانغىچه دېڭىزدىن قىلغاي ھۆكۈمرانلىق ئۇ  8

  .چېتىگىچه زېمىننىڭ دەرياسىدىن راتىف
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  ،ئۇنىڭغا پۈكهر تىز الرياشاۋاتقان باياۋاندا-چۆل 9

     .چاڭغا-توپا مىلىنىپ بوالر مهغلۇپ رەقىبلىرى  

  ،پادىشاھلىرى ئارالالرنىڭ ۋە *تارشىش تاپشۇرار باج ئۇنىڭغا 10

  .شاھلىرى *بانىڭسى ۋە *باشى قىلىشار تهقدىم سوۋغا

  ،ئېگهر باش ئۇنىڭغا پادىشاھالر بارلىق  11

 .خهلقلهر بارچه بوالر خىزمىتىدە

 ،     قىلغانالرنى ناله ۇتقۇزارق ئۇ  12

  ،ئاجىزالرنى باشپاناھسىز

  .يوقسۇلالرنى يوق مهدەتكارى

  ،يوقسۇلالرغا ،ئاجىز ئۇ ئاغرىتار ئىچ  13

  .پاناھسىزالرغا غېرىب ئۇ بوالر پاناھ

  ،ئۇالرنى زوراۋانلىقتىن ۋە زۇلۇم قىالر خاالس ئۇ  14

 .جېنى ئۇالرنىڭ قىممهتتۇر نهزىرىدە ئۇنىڭ

 !پادىشاھ ۇنياشىس  15

  ،بولغاي سوۋغا ئالتۇنلىرى بانىڭشى ئۇنىڭغا

  .تىلهنگهي بهخت كۈنبويى، قىلىنىپ دۇئاالر دائىم           

  ،                بولغاي مول زىرائهتلهر ئېتىزالردا  16

  .ئوخشىغاي باشاق ھهتتا ئېدىرالردا

 ،يبولغا زىيادە ئورمانالردەك تاغلىرىدىكى لىۋان ھوسۇلالر          
 .تاپقاي روناق چۆپتهك يايالقتىكى ئاھالىلىرى شهھهر       
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 ، ئۆچمىگهي مهڭگۈ ئۇنىڭ نامى  17

                      ،پارلىغاي كهبى قۇياش چاغ ھهر

  ،ئۇنىڭدىن رقوۋمال بارلىق تاپقاي بهخت  

                  .ئاتىغاي دەپ بهختلىك ئۇنى خهلقلهر ھهممه  

  ،پهرۋەردىگار تاللىغان ائىلالرنىئىسر تهرىپلهنگهي  18

  .ئۇدۇر پهقهت ئىگىسى كارامهتلهر ۋە مۆجىزە بارچه

 ،    شهرىپى-نام ئۇنىڭ تهرىپلهنگهي مهڭگۈگه  19

   .شهرىپى-شان قاپلىغاي يۈزىنى يهر پۈتكۈل 

  !ئامىن ،ئامىن
  

  ).بولدى تامام دۇئالىرى داۋۇتنىڭ ئوغلى نىڭيىشاي بىلهن شۇنىڭ(    20
____________________________________  

  . كۆرسىتىدۇ ئۆزىنى پادىشاھنىڭ سۇاليمان_  پادىشاھ*

 سۇاليمان يهردە بۇ بهلكىم. كۆرسىتىدۇ ئۆزىنى يهنه سۇاليماننىڭ_  ئوغلى شاھنىڭ*

 ئوغلى پادىشاھنىڭ داۋۇت ڭىئۆزىن ،ئارقىلىق ئاتاش دەپ» ئوغلى شاھنىڭ« ئۆزىنى

 .مۇمكىن بولۇشى تهكىتلىگهن ئىكهنلىكىنى

  .شهھىرى پورت مهشهۇر ئىسپانىيهدىكى_  تارشىش*

  .  ئىسمى جاينىڭ بىر جهنۇبىدىكى غهربىي ئهرەبىستاننىڭ ھازىرقى_  شىبا*
 .مىئىس جاينىڭ بىر تهرىپىدىكى شىمال يشهرقى ئافرىقانىڭ_  سىبا*
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    مۇناجات -73

  مۇناجات يازغان ئاساف
  
  !بهرھهق  1

  ،سرائىلالرغائى خۇدا مېهرىباندۇر    

  .پاكالرغا قهلبى خۇدا مېهرىباندۇر

   ھاكاۋۇرالرنىڭ ۋە رەزىل  2-3

  ،كۆرگىنىمدە تاپقىنىنى روناق

  .ئۇالرغا قىلدىم ھهسهت

  ،پۇتلىرىم كالۋالىشىپ  

  .شۇڭا دېدىم يىقىالي پۇتلىشىپ

   ئۆلگۈچه تاكى  4

  ،ئۇالر غۇربهتسىز ياشايدۇ

  .بوالر مهزمۇت بهدىنى، ساالمهت تېنى

  ،تارتماس دەرد باشقىالردەك رئۇال  5

  .قالماس بااليىئاپهتكه ھهم

  ،مارجىنىدۇر بوينىدىكى كىبىرلىك  6

  .تونلىرىدۇر ۋالغاننۇۇئور زوراۋانلىق

 ،   چىققان تومپىيىپ سېمىزلىكتىن كۆزلىرى  7

 .تاشقان تولۇپ نىيهتلىرى ئهخمىقانه قهلبىگه
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  ،قىالر مهسخىرە  8

  .ئۇالر دۇسۆزلهي بىلهن تىللىرى زەھهردەك

  ،مهغرۇرلىنىپ

  .    ساالر تهھدىت دەپ »سىلهرگه سالىمىز زۇلۇم«  

  ،ئېغىزلىرى ئۇالرنىڭ قارشىدۇر شكهئهر  9

  .تىللىرى يهردە ھهممه سۆزلهر قۇرۇق

  ،يۈزلىنهر بهك ئۇالرغا خهلق شۇڭا  10

    .كىرىشهر يامانلىققا سۆزلىرىنى ئىچىپ سۇدەك

  :رەزىللهر دەر  11

  ؟بىلهرمۇ ىھهممىن خۇدا ئۇلۇغ«

 » ؟بىلهر قانداق ئۇ بىلسه

  ،بوالر رەزىل شۇنداق مانا يامانالر 12

 .توپالر بايلىق، راھهتته دائىم ئۇالر
  

  ؟بىهۇدىمۇ تۇتقىنىم پاك قهلبىمنى 13

  ؟بىكارمىدۇ ھاياتتا ياشاش گۇناھسىز

  ،ئازابتىمهن كۈنبويى ئۈچۈن نېمه 14

  .جازادىمهن سهھهردە ھهر ئۈچۈن نېمه

   ،ئىدىم بولسام ئويدا شۇنداق مهن ئهگهر  15

  .ئىدىم بوالر قىلغان ئاسىيلىق *خهلقىڭگه 

 تىرىشقاندا چۈشىنىشكه بۇالرنى مهن  16

 .ماڭا بىلىندى ئېغىر شۇنچه بۇالر
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  كىرشىمگه ئىبادەتخانىسىغا خۇدانىڭ  17

  ،چۈشهندىم

         .تهقدىرىدە ئۇالرنىڭ بارلىقىنى نېمىلهرنىڭ

  ،دەرۋەقه، خۇدا ئى  18

  ،ئۇالرنى قويىسهن يهرلهرگه تېيىلغاق

 .ئاخىرى ئۇالر بوالر پارە-پارە تېيىلىپ

  ،ئۇالر يوقىالر ئىچىدە ۋەھىمه  19

  .بوالر پارچه-پارچه دەقىقىدىال بىر ھهم

  ،ئوخشار چۈشكه ھاياتى ئۇالرنىڭ  20

  .يوقىالر ھهممىسى ئويغانسىال

  ،ئهسال ئىلمايسهن كۆزگه ئۇالرنى

 . قوزغالغاندا ئورنۇڭدىن رەببىم ئى  
                

    ،ئېچىشار ئىچىم 21

  .                           ئاغرار سانجىلىپ يۈرىكىم

             ،ئىكهنمهن نادان، ھاماقهت مهن چۈنكى 22

  .  ئىكهنمهن ھايۋان ئاڭسىز گويا ئالدىڭدا

  ،          سېنى سېغىنىمهن ھهمىشه مهن ئهمما  23

       .مېنى تۇتتۇڭ قولۇمدىن ئوڭ خۇدا ئى

  ،يېتهكلهر مېنى تىڭههنهسى، بىلىمهن  24

    .          كېلهر قولۇمغا شهرەپمۇ- شان ئاخىرى

  ،شتهئهر يوقتۇر كارىممهدەت باشقا سهندىن  25

  .يۈزىدە يهر ھهم ئىستىمهسمهن باشقىنى سهندىن
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  ،ئهگهردە زەئىپلهشسه قهلبىم، تېنىم  26

                                ،تېنىمنىڭ، قهلب خۇدا قۇۋۋىتىدۇر  

  .مېنىڭ ئۇ نېسىۋەمدۇر مهڭگۈلۈككه

  ، شۈبهىسىزكى  27

  ،تۇرغانالر يىراق سهندىن بوالر ھاالك

 ،                     ئۇالرنى قىلىسهن يوق

  .بولغانالر ۋاپاسىز ساڭا يوقىلىدۇ   

  ،خۇداغا تۇرۇش يېقىن ئهۋزەلدۇر دەيمهن شۇڭا 28

  ،ئۆزۈمگه پهرۋەردىگارنى امانز ھهر قىلدىم پاناھ

  .ھهممىگه قۇدرىتىنى خۇدانىڭ قىلىپ بايان 
___________________________________  

  .ئېلىنغان دەپ، »پهرزەنتلىرىڭگه« تهرجىمىلهردە بهزى _ خهلقىڭگه*
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   مۇناجات    74-

  *مۇناجات تهربىيهۋى يازغان ئاساف
 
  ، خۇدا ئى نېچۈن بىزنى ئهتتىڭ تهرك   1

   ؟قاالمسهن ئۇنتۇپ مهڭگۈ شۇنداق بىزنى

   قويلىرىڭغا بىزدەك ئىلكىڭدىكى سېنىڭ  

   ؟چاچىسهن ئوتلىرىڭنى غهزەپ نېچۈن

  ،           ئالغىن ئهسكه مىڭنىقوۋ قىلغان ئازاد تۆلهپ بهدەل  2

 ،  ئالغىن ئهسكه قهبىلهڭنى قۇتقۇزغان دەپ بولسۇن مۈلكۈم

  .   ئالغىن ئهسكه تېغىنى سىئون قىلغان ماكان ئۆزۈڭ

  ،       جايىڭنى مۇقهددەس بولغان خاراب كۆرگىن كېلىپ  3

 .سىلهرنىنهر ئۇنىڭدىكى قىلغان ۋەيران قىپچې-ئۇرۇپ دۈشمهنلهر

 ،         جايىڭدا مۇقهددەس سېلىشتى داۋراڭ رەقىبلىرىڭ  4

  .ئۇندا قاداپ تۇغلىرىنى قىلىشتى تهنتهنه غهلىبىسىگه

 ، ھۇجۇمچىالردەك بۇ قىلىشتى كۆز-كۆز ئۆزلىرىنى 5

 .كهسكۈچىدەك ئورمان خۇددى ئوينىتىشتى پالتىلىرىنى

  ، كىردى جايىڭغا مۇقهددەس ئۇالر ئاندىن 6

  .    چېقىشتى نهقىشلهرنى بىلهن بولقا ۋە پالتا

 ،    قويۇشتى ئوت جايىڭغا مۇقهددەس ئۇالر، خۇدا ئى 7

  .               لىشتىقى دەپسهندە جاينى قىلىدىغان ئىبادەت ساڭا  

  ،»ھهممىسىنى ئۇالرنىڭ بىز بويسۇندۇرايلى« ئۇالر ئويالپ كۆڭۈللىرىدە 8

 . جايلىرىنى مۇقهددەس زېمىندىكى خۇدانىڭ كۆيدۈرۈۋەتتى
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 ،ئارىمىزدىن بولدى غايىب كارامهتلىرىڭ  9

  .يېنىمىزدىن يىراق كهتتى پهيغهمبهرمۇ

   ،ھه -ئىشالر بۇ قىالر داۋام قاچانغىچه

  .ھهممىسىدىن باقساڭ سوراپ ئهگهر بۇنى بىلمهس ھېچكىم

  ؟قاچانغىچه خۇدا سېنى قىالر مهسخىرە رەقىبلىرىڭ  10

  ؟ئهبهدكىچه سېنىڭ نامىڭ قاالرمۇ ھاقارەتكه

  ؟قولۇڭنى ئوڭ خۇدا ئېه ،قولۇڭنى تارتىۋالدىڭ نېمىشقا  11

 !ئۇالرنى يوقاتقايسهن خۇدا ئېلىپ قوينىڭدىن قولۇڭنى

  ،خۇدا ڭىدىكهلگهن بولۇپ شاھ بىزگه ئهزەلدىن  12

 .زېمىنىمىزدا ئۈچۈن بىز غهلىبىلهرنى قازانغانتىڭ

  ،سۈيىنى دېڭىز بۆلگهنىدىڭ ئىككىگه بىلهن كۈچۈڭ  13

  .باشلىرىنى ئهجدىهاالرنىڭ ئۇنىڭدىكى يارغانىدىڭ  

  ،باشلىرىنى* نىڭلىۋياتان دېڭىزدىكى چاققانىدىڭ  14

  .گۆشلىرىنى قىلىپ وزۇقئ ھايۋانالرغا چۆلدىكى بهرگهنىدىڭ

  ،ئېرىقالرنى قىلغانتىڭ ھاسىل يهردىن ئېچىپ كۆزىنى بۇالق  15

  .دەرياالرنى ئېقىۋاتقان توختىماي قۇرۇتقانتىڭ

  ،ئىككىلىسىنى ھهر تۈن ۋە كۈن سهن ياراتتىڭ  16

  .كۈننى ۋە ئاي ئورنىغا ئۆز ئورۇنالشتۇردۇڭ

  ،پاسىلالرنى-چېگرا بارلىق ئايرىدىڭ 17

 .قىشنى بىلهن ياز ئۆزۈڭ ىڭقىلد پهيدا
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  ،پهرۋەردىگار ئى تۇتقايسهن ئېسىڭدە  18

  .قىلغانلىرىنى مهسخىرە دۈشمهنلىرىڭنىڭ

  ،پهرۋەردىگار ئى ئۇنتۇمىغايسهن

  .ئىلمىغانلىرىنى كۆزگه خهلقنىڭ ھاماقهت

  ،بهندىلىرىڭنى پاناھسىز دۈشمهنگه ۋەھشىي بهرمىگىن تۇتۇپ  19

  .ھاياتىنى ىنلىرىڭنىڭمۆم ئېزىلگهن ئۇنتۇمىغىن مهڭگۈ

 ،خۇدا ئالغىن ئېسىڭگه ئهھدەڭنى تۈزگهن بىلهن بىز  20

  ،  كهتتى يامراپ زومبۇلۇقالر ۋە زورلۇق

          .بۇلۇڭالردا قاپلىغان قاراڭغۇلۇق زېمىندىكى

  ،قالمىسۇن قاراپ يهرگه ئېزىلگهنلهر  21

  .ئوقۇسۇن مهدھىيهلهر نامىڭغا سېنىڭ ئۇالر

  ،خۇدا ئى كېلىپ يېنىپ ئارىمىزغا 22

 .    قايتىدىن قوغدىغىنا نامىڭنى  

  دائىم ھهر كىشىلهرنىڭ ھاماقهت

     .يادىڭدىن چىقارمىغىن قىلغانلىرىنى مهسخىرە  

  ،ئېسىڭدە دائىم بولسۇن چۇقانلىرى دۈشمىنىڭنىڭ  23

 .تېخىچه داۋراڭلىرى ئۇالرنىڭ توختىمىدى
___________________________________  

 يىلى - 587ئىلگىرىكى مىالدىيهدىن نهبۇكهدنهسهر پادىشاھى بابىل مۇناجات بۇ*

 ۋە قىلغان ۋەيران ئىبادەتخانىنى مۇقهددەس، قىلىپ ئىشغال يېرۇسالېمنى

 كېيىن قىلغاندىن سۈرگۈن بابىلونغا ،ئېلىپ ئهسىرگه ئىسرائىلالرنى كۆپلىگهن

  .  مۇمكىن بولۇشى يېزىلغان

 ھايۋان قورقۇنچلۇق كېتىدىغان ئوخشاپ دىهاغائهج ياشايدىغان دېڭىزدا _ لىۋياتان*

   .ئۇچرايدۇ رىۋايهتلىرىدە لىقالرنىڭكهنئان، بولۇپ
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   مۇناجات    75-

 ئېيتىلسۇن ئاھاڭدا دېگهن» قىلمىغايسهن ھاالك«، بولۇپ مۇناجات يازغان ئاساف

   .تاپشۇرۇلغان بېشىغا نهغمىچىلهر ،دەپ
  
 ،             مىزئېيتى ۈرشۈك، خۇدا ئى ئېيتىمىز ۈرشۈك ساڭا  1

  ،   بىزگه يېقىنسهن سهن چۈنكى           

 .                         ھهمىشه كارامهتلىرىڭنى قىلىمىز بايان        
  
  ،ۋاقىتتا بېكىتكهن مهن« :ئېيتار خۇدا 2

  .سورايمهن ئادالهتته سورىقىمنى

  ،تهۋرىنىپ زېمىنالر-يهر گهر تۇرسىمۇ 3

  سېالھ»        .ئورنىتىپ تۈۋرۈك ئاڭا قويغۇچىسى ئۆزۈمدۇرمهن

                ،»ماختانما« :ماختانچاققا دەيمهن مهن  4

   ،غادايما مهغرۇرلىنىپ« :پاسىقالرغا  

  ،كۆرەڭلهپ كۈچۈڭدىن ئۆز  5

     ».ئاتما پو، ئۈشالپ تۇمشۇقۇڭنى 
            

   ،خۇدادىن پهقهتال كېلهر يۈكسىلىش چۈنكى 6

   .*شىمالدىن، جهنۇب ياكى ربغه، شهرق ،كهلمهيدۇ

   ،سوتچىدۇر ىربىردىنب پهرۋەردىگار، بهرھهق  7

  .قىالر خار بىرىنى، قىلىسا ئهزىز بىرىنى ئۇ
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 ،                    بوالر قهدەھ بىر قولىدا پهرۋەردىگارنىڭ چۈنكى  8

  .بوالر تولغان شاراب كۆپۈكلۈك، ئاچچىق ئۇنىڭغا

   ،غازېمىن تۆكسه ئۇنى خۇدا قاچانكى
   .ئىچىۋاالر قوشۇپ دۇغلىرىنى پاسىقالر 

  ھهققىدە خۇدا تاللىغان الرنىياقۇپ 9

 ،بېرىمهن گۇۋاھلىق مهڭگۈ مهن

  .ئېيتىمهن مۇناجاتالر نامىغا ئۇنىڭ ھهم 
  
                  *.كېسىۋىتىمهن خورىكىنى ماختانچاقالرنىڭ چوڭ خورىكى 10

  .ئېرىشتۈرىمهن هشهرەپك-شان ھهققانىيالرنى-ئادىل بىراق  
____________________________________  

 غهرب، شهرق« تهرجىمىلهردە بهزى_  شىمالدىن، جهنۇب ياكى غهرب، شهرق*

  . ئېلىنغان دەپ، »باياۋاندىن-چۆل ياكى

  .سۆزلىرىدۇر بىۋاسىته ئېيتقان خۇدانىڭ ئايهت - 10: ئهسكهرتىش*
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   مۇناجات    76-

 ئېيتىلسۇن تهڭكىشىدە سازالر تارلىق، بولۇپ مۇناجات مۇڭلۇق يازغان ئاساف بۇ

  .تاپشۇرۇلغان بېشىغا نهغمىچىلهر، دەپ
     

  ،     خهلقىگه يهھۇدىيه مهشهۇردۇر خۇدا  1

                   .ئېلىدە ئىسرائىلىيه بۈيۈكتۇر نامى

 ،                     سىئوندىدۇر جايى تۇرار  2

   .*دىدۇرسالېم چېدىرى مۇقهددەس

  ،ئوقلىرىنى ئوتلۇق دۈشمهننىڭ سۇندۇردى يهردە شۇ ئۇ 3

   .ىنىلىرقورال جهڭ بارلىق ۋە قىلىچ ،قالقان تاشلىدى چېقىپ

  سېالھ      

   ،چاچار نۇرالر پارالق شهرىپىڭ، خۇدا ئى 4

 .    بار ھهيۋىتىڭ زور تاغالردىنمۇ باي ئوۋغا  

    ،غانداقىلىن تاالڭ-بۇالڭ باتۇرلىرى دۈشمىنىڭنىڭ 5

  ،   پالۋىنى بىرمۇ ھهتتا كۆرتۈرەلمىدى قول  

  .     ھهممىسى كهتكهنىدى ئۇيقۇغا مهڭگۈلۈك تامام

  ،خۇدا ئى كهلگهن قىلىپ ئېتىقاد ياقۇپ كىرەشلىرىڭدىنرگۈ  6

  .مهيدانىدا ئۇرۇش قالدى تۇرۇپ ھارۋىلىرى جهڭ ھهم ئات  

      ،خۇدا ئى، سهندىنال پهقهت تېگىشلىكتۇر قورقۇشقا 7

  ؟ئالدىدا غهزىپىڭنىڭ تۇتاالر تىك ئۆزىنى كىممۇ

  ،تۇرغىنىڭدا ئورنۇڭدىن سهن ئۈچۈن قىلىش ئېالن ھۆكۈم 9- 8

  .   خۇدا ئى، سۈكىناتى قورقۇنچ باستى زېمىننى-يهر
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  ،ھۆكۈمۈڭنى بۈيۈك تۇرۇپ دائهرشئهال جاكارلىدىڭ

                 ھسېال         .ئېزىلگهنلهرنى قىبارل جاھاندىكى بولۇپ قۇتقۇزماق 

 ،     شۆھرىتىڭنى ئاشۇرار غهزىپىڭ سېنىڭ خۇدا 10

  .  قهھرىڭنى بېلىڭگه باغلىدىڭ قىلىپ كهمهر 
  
 ،       پهرۋەردىگارىڭالرغا قىلغاننى قهسهم قىلىڭالر ئادا   11

 .   خۇداغا اليىق قورقۇشقا ئهللهر قوشنا كهلتۈرسۇن سوۋغا  

     ،سۇندۇرار خۇدا كىبرىنى ئهمهلدارالر  12

  .     پادىشاھالر بارلىق ئۇنىڭدىن قورقار  
___________________________________  

  .ئاتىلىشى قىسقارتىلىپ يېرۇسالېمنىڭ_  سالېم*
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    مۇناجات    77-

 نهغمىچىلهر ،دەپ ئېيتىلسۇن ئاھاڭىدا» يىدۇتۇن«، بولۇپ يازغان مۇناجات ئاساف

  .تاپشۇرۇلغان بېشىغا
  
  ،پهريادىمنى خۇداغا كۆتۈرىمهن  1

  . ىمنىزار مېنىڭ ئۇ ئاڭالر مۇقهررەر

  ،تهلپۈندىم ساڭا رەببىم مۇشهققهتته 2

                    ،ئۆتۈندىم قىلىپ دۇئا كېچىلىرى  

  .كۆڭلۈم بۇ ئېرىشمىدى گهتهسهللى  

  ،    سېغىنىپ سېنى، خۇدا ئى چهكتىم زارئاھۇ  3

  سېالھ        .ئېيتىپ ياد ىسېن ،ئۆزۈمنى بولدۇم يوقىتار

  ،    كۆزلىرىم ئۇيقۇسىزدۇر بهرمىگهچ جاۋاب سهن 4

   .تىللىرىم كهلمهس گهپكه بىئاراملىقتا كۆڭۈل 
   
     ،كۈنلهرنى كهتكهن ئۆتۈپ تىمهنئې ياد 5

          .چاغالرنى گۈزەل شتىكىۈئۆتم يىراق

     ،   ىدىتولغان بىلهن مۇناجاتلىرىم ئېيتقان ،كېچىلهر ئۇ 6

  :بولدى پهيدا سۇئالالر شۇنداق ۈمدەلكۆڭ، ئويالپ ئۇالرنى

               ؟ئېتهرمۇ تهرك مهڭگۈگه مېنى رەببىم  7

         ؟قىلماسمۇ شهپقهت-رەھىم ماڭا ئهمدى

   ؟ ئۆچتىمۇ بىزگه ئهمدى مۇھهببىتى ئۆچمهس  8

                    ؟بولدىمۇ ئىناۋەتسىز مهڭگۈگه ۋەدىلىرى
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  ؟قالدىمۇ ئۇنتۇپ ياكى قىلىشنى قهتشهپ خۇدا 9

  سېالھ         ؟ئالدىمۇ غهزەپ ياكى ئورنىنى رەھىمدىللىك

             ،شۇكى اليدىغىنىئازاب ئهڭ مېنى« :دېدىم مهن ئاندىن  10

   ».بولدى سىلىمايدىغان بېشىمىزنى ئهمدى خۇدا ئۇلۇغ  
  
  ،ياردەملىرىڭنى ئىگهم ئېتىمهن ياد 11

  .مهتلىرىڭنىكارا بۇيانقى قهدىمدىن

 ،    خىيالىمدا ئهجىرلىرىڭ بوالر زاھىر  12

  .دىلىمدا ئىشلىرىڭ قىلغان ئۈچۈن بىزلهر  

  ،مۇقهددەستۇر يولۇڭ سېنىڭ، خۇدا ئى  13

  .                      گانىدۇريې ئالهمدە قىڭئۇلۇغلۇ

  ،        خۇدادۇرسهن بولغان ئىگىسى مۆجىزىلهر  14

  .     هتكهنسهنكۆرس ئىنسانىيهتكه قۇدرىتىڭنى

  ،خهلقىڭنى ئۆز ڭقۇتقۇزدۇ قۇدرىتىڭدە  15

  .ئهۋالدىنى يۈسۈپنىڭ بىلهن ياقۇپ   

 سېالھ            

   كۆرگىنىدە سېنى* سۇالر، خۇدا ئى  16

                                                             . قورققانىدى سهندىن تىترەپ  

             .ىىدكهلگهن لهرزىگه تېگى دېڭىز

  ،كۈپتۆ سۇالر كۆكسىدىن بۇلۇت قارا  17

  ،گۈلدۈرلىتىپ لدۈرماماگۈ ھهم ئاسمانمۇ

  .ئېتىلغانتى چېقىپ چاقماق ئوقلىرىڭ نۇر
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      ،گۈلدۈرلىگهنىدى گۈلدۈرماماڭ يۇنداقۇ  18

  ،چۆمۈلگهنىدى نۇرغا جاھان ىڭدىنقمىقچا

 .تهۋرىگهنىدى يهرمۇ بولۇپ ئاالقزادە

  ،ڭىدىئاچقان يول دېڭىزدىن سهن  19
   ،قىلدىڭ ئىمكان ئۆتۈشكه سۇالردىن ئۇلۇغ  

        .ئىزىڭ ئىدى كۆرۈنمهس ئهسال لېكىن 

    ،پادىسىدەك قوي قوۋمىڭنى لىدىڭيېتهك  20

  .قويچىدەك سهن قىلىپ ھارۇننى ۋە مۇسا
____________________________________  

 يۈز دېڭىزدا قىزىل تىكى»چىقىش مىسىردىن« يهردە بۇ مۇئهللىپ_  سۇالر*

  .تۇتقان كۆزدە ۋەقهلهرنى بهرگهن
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  مۇناجات    78-

 مۇناجات تهربىيهۋى يازغان ئاساف

 
 ،   تهلىمىمگه سالغىن قۇالق ،خهلقىم ئهي  1 

  .سۆزلىرىمگه ھهربىر مېنىڭ بهر زېهنىڭنى    

  ،  ئاغزىمنى مهن ئاچاي بىلهن ھېكمهت  2 

                       .ساۋاقالرنى ۈشتىكىئۆتم سىلهرگه ئهيلهپ بايان  

  ،ئهجدادىمىز بۇالرنى قالدۇرغان ئېيتىپ بىزگه 3 

  .       بىز ئۇالردىن بۇالرنى بىلگهنتۇق ۋە ئاڭلىغان

  ،ئۇالرنى شۇڭا مايمىزيوشۇر نهسلىمىزدىن 4 

       ،ئهۋالدالرغا بېرىمىز سۆزلهپ بىز

  ،قۇدرىتىنى ۋە ئىشى شهرەپلىك خۇدانىڭ      

  .مۆجىزىلىرىنى كۆرسهتكهن ئۇنىڭ ھهم      

  ،نهسلىگه ياقۇپ ئۇ چۈشۈردى پهرزلىرىنى 5 

 .        غاالرئىسرائىل ھهم ئۇ تۇرغۇزدى قانۇنلىرىنى

  ،دەپ» بۇالرنى ئۆگىتىڭالر باالڭالرغا«

 .    ئهجدادىمىزغا ئۇ قىلغانىدى ئهمر           

 ،بىلگهي چوقۇم بۇالرنى ئهۋالدلىرىمىز 6

  ،بالىالرمۇ بولغان تۇغۇلماقچى ھهتتا       

 .ئۆگهتكهي بالىلىرىغا ئهۋالد-ئهۋالدمۇ       

  ،خۇدانى ئۇالر قىلغاي يۆلهك-يار 7 

   ،ئهمرلىرىگه ئۇنىڭ قىلىپ رىئايه  

   .كۆڭۈللىرىگه پۈكۈپ ئهجرىنى       
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   _ ئهجدادلىرىنى ئۇالر دورىمىسۇن 8

  .جاھىللىقىنى، ئىتائهتسىز ئۇالرنىڭ       

  ،دىللىرىدا بولمىسۇن سهمىمىيهتسىزلىك

  .ئۇالردا بولمىسۇن ساداقهتسىزلىك

 ، نهسلى ئهفرايىم بولسىمۇ ئوقيالىق 9

  .قاچتى بۇرۇلۇپ ئارقىغا جهڭدە

  ،بويسۇنمىدى ئهھدىسىگه خۇدانىڭ ئۇالر 10

 .     ماڭمىدى بويىچه قانۇنى ئۇنىڭ ھهم 

            ،ئىشلىرىنى خۇدانىڭ ئۇالر ئۇنتۇغاندۇر  11 

  .مۆجىزىلىرىنى كۆرسهتكهن ئۇنىڭ يهنه      

 ،   دااللىرىدا زوئان مىسىردىكى  12

  .ئهجدادلىرىمىزغا مۆجىزە كۆرسىتىلگهنىدى

 ،  ئۆتكۈزگهنىدى ئۇالرنى يېرىپ دېڭىزنى 13 

 .                تۇرغۇزغانىدى تىك كهبى قىيا سۇنى        

  ،بىلهن بۇلۇت ئۇالرنى يېتهكلىسه كۈندۈزى  14 

  .بىلهن نۇرى ئوتنىڭ باشلىغانىدى يول كېچىسى

 ،                  چىقارغانىدى سۇ يېرىپ تاشنى چۆلدە ئۇ  15 

 .قىلغانىدى مول كهبى دېڭىز سۈيىنى       

 ،سۇالر چىقىپ ئېتىلىپ تاشالردىن  16 

  .ئۇالر كهبى دەريا ئاققانىدى  

 ،غاخۇدا ئۇلۇغ كۆتۈردى ئىسيان چۆلدە ئهمما 17
  .گۇناھقا ئېغىر يهنه ئۇالر پاتتى بىلهن شۇنىڭ       
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  ،خۇدانى سىناپ قهستهن ئۇالر  18 

  .تائامنى قىلدى تهلهپ ئۈچۈن نهپسى   

 :خۇداغا قىلىپ ھاقارەت ئۇالر دېگهنىدى  19 

 »؟داالغا-چۆل مۇشۇ داستىخان ساالالمدۇ«           

          ،                 تاشنى ئۇرۇۋىدى ئۇ، دەرۋەقه  20 

  .چىقتى ئېتىلىپ بۇالقتهك سۇالر        

  بىلهن نان بىزگه ئۇ ئهمدى«

  .دېيىشتى» ؟بېرەلهمدۇ گۆشنى    

  ،غهزەپلهندى پهرۋەردىگار بۇنى ئاڭالپ 21

 ،                          چۈشتى ئوتى غهزەپ نهسلىگه ياقۇپ  

 .تهگدى لىگهنهس ئىسرائىل ئۇنىڭ قهھرى       

 ، خۇداغا ئۇالر ىئىشهنمىد   22

 .نىجاتلىقىغا ئۇنىڭ تايانمىدى

  ،ئاسمانغا يهنه قىلىپ ئهمر خۇدا بىراق 23 

               .ئېچىشقا دەرۋازىسىنى ئهرشنىڭ بۇيرۇدى 

  ،ماننا ياغدۇردى كۆكتىن ئۈچۈن يېمهكلىكى  24 

  .ئۇالرغا بهردى يېمهكلىكىنى ئهرش ،دېمهك        

 ،يېدى ېنىنىن پهرىشتىلهرنىڭ ئىنسانالر  25

 .تويدى ئۇالر ،بۇنى قىلغاچ ئاتا خۇدا        

 ، شامىلىنى شهرق ئۇچۇردى كۆكته خۇدا  26

 . شامىلىنى جهنۇب كهلدى يېتهكلهپ        

 _ ئۇالرغا گۆشلهرنى ياغدۇردى توزاندەك-چاڭ  27

  .ئهتراپىغا كهبى قۇمالر ساھىلدىكى قوندۇردى قۇشالرنى        
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  ، سىغاىئوتتۇر بارگاھلىرىنىڭ ىبۇالرن ياغدۇردى ئۇ   28

  .ئهتراپىغا چېدىرلىرىنىڭ چۈشۈردى        

   ،قورساقلىرى تويدى، خالىغانچه يېدى ئۇالر  29

        .تىلىگهنلىرى خۇدادىن ئۇالرنىڭ ئىجابهت بولدى

  ،تۇرۇپال تويماي تېخى ئۇالرنىڭ نهپسى لېكىن 30 

  ،ىالتۇرغاند ئېغىزلىرىدا گۆشلىرى چايناۋاتقان        

  ،ئۇالرغا خۇدانىڭ كېلىپ غهزىپى      31 

  ،پالۋانلىرىنى جهسۇر ئهڭ ئۇالرنىڭ قىرىۋەتتى        

  .          ياشلىرىنى ياراملىق، تالالنغان ئىسرائىلنىڭ        

  ،قىلمىدى توۋا لېكىن، كۆرگۈلۈكنى كۆپ شۇنچه كۆردى  32 

   .ئىشهنمىدى ئاڭا لېكىن ،مۆجىزىلهرنى كۆپ شۇنچه كۆردى

    ئۇالرنىڭ ھاياتىنى خۇدا شۇڭا  33

  ،ئىچىدە مهنىسىزلىك ئاخىرالشتۇردى     

  .دۈككىدە-دەككه يىللىرى ئۆتتى

 ،                        خۇدانى ئالدى ئهسكه ئۇالر كهلگهندە ئۆلۈم  34

  .                ئۇنى باشلىدى ئىزدەشكه بىلهن ئىخالس قىلىپ توۋا          

 _ باشپاناھىمىز تاشتهك قورام« رئۇال ئويلىدى  35 

 ».نىجاتكارىمىز، قۇتقۇزغۇچى_  خۇدا ئۇلۇغ       

   ،ئىدى ئېغىزدا ماختاشلىرى ئۇالرنىڭ لېكىن  36 

 .                                    ىدىئ يالغان دېگهنلىرى ىداتىللىر       

  ،كۆڭۈللىرىدە ئىدى يوق سادىقلىق خۇداغا  37 

  .ئهھدىسىگه تۈزگهن لمايتتىقى ئهمهل شۇڭا
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  ،بولغاچ رەھىمدىل يهنىال خۇدا بىراق   38 

  ،ئۇالرنى يوقاتمىدى ،كهچۈرۈپ گۇناھلىرىنى       

  ،غهزىپىنى بېسىۋالدى قايتا-قايتا

  .ھهممىسىنى قهھرىنىڭ تۆكمىدى ھهم         

 ،ئىنسانلىقىنى ئۇالرنىڭ ئۇ ئهسلىدى   39 

  .كهلمهيدىغانلىقىنى قايتىپ كهتسه كهبى نهپهس        

  ،قېتىم تاالي چۆلدە قىلغاچ ئىسيان ئۇالر بىراق  40 

  .يېرىم كۆڭلى بولدى ،خۇدانىڭ دىلى يهپ ئازار        

  ،خۇدانى سىناپ چىقىپ يولدىن قايتىدىن ئۇالر  41

  كهلگهن قىلىپ ئېتىقاد ئىسرائىلالر قىلدى زېدە

  .يۈرىكىنى خۇدانىڭ مۇقهددەس        

  ،قۇدرىتىنى-كۈچ خۇدانىڭ الرئۇ ئۇنتۇدى  42

  .كۈنىنى قۇتۇلدۇرغان ياۋدىن چىقىرىپ ئهستىن        

 ،               مۆجىزىلىرىنى مىسىردىكى خۇدانىڭ ئۇالر ئۇنتۇدى  43

   .كارامهتلىرىنى كۆرسهتكهن تۈزلهڭلىكىدە ئانزو            

  ،ئۇالرنىڭ دەرياسىنى خۇدا قويغاچ ئايالندۇرۇپ قانغا   44  

 . دەريانىڭ سۇلىرىنى بولمىدى مۇمكىن هكچمىئ

  ،ئۇالرغا قىلدى پهيدا ئاپىتى چىۋىن نهشتهرلىك   45 

  .قىالرغا خاراب زېمىنىنى ئهۋەتتى پاقىالرنى        

  ،    ھۇجۇمىغا كهتكىلهرېچ ئۇچرىدى ئېتىزلىرى   46 

  .ئۇالرغا بولدى يهم ھهممىسى ھوسۇللىرىنىڭ        

  ،ئۈزۈمزارلىرى ەمۆلدۈرد بولدى ۋەيران   47 

  .        ئهنجۈرلىرى سوغۇقتا قالدى ۈپشئۈش        
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  ،كالىلىرى-قوي بولدى ۋەيران تېگىپ مۆلدۈر  48 

  .ماللىرى-چارۋا سوقۇپ چاقماق كهتتى كۆيۈپ        

  ،خۇدادىن ياغدى نهپرەت ،كۈلپهت، غهزەپ-قهھر  49 

                .   ئهرشتىن پهرىشتىلهر بۇزغۇنچى تۈركۈم بىر بۇ كهلدى     

  ،خۇدانىڭ يېتىپ چهككه غهزىپى  50

 ،                ئۇالرنىڭ بولۇپ ئايىماق جېنىنى

                         .ئۇالرغا ئهۋەتتى كېسهل ۋابا

  ، بالىالرنى تۇنجى بارلىق مىسىردا ئۆلتۈرۈۋەتتى پهرۋەردىگار 51

  .لالرنىئوغۇ تۇنجى بولغان غۇرۇرى چېدىرىنىڭ *ھام يهنى       

     ،بولۇپ پانچو ماڭدى باشالپ كهبى پادا خهلقىنى ئۇ  52 

            .بولۇپ قويچى پادىسىغا جهزىرىدە ،باياۋان-چۆل       

  ،ئۇالرنى خۇدا قىلغاچ ئېسهن-ئامان  53 

  ،يولىنى ماڭدى خالىي تىنقورقۇنچ

  .دۈشمهنلىرىنى دېڭىزغا قىلدى غهرق       

  ، زېمىنىغا مۇقهددەس ۇالرنىئ يېتهكلىدى خۇدا  54 

    .تېغىغا ئېرىشكهن قولىدا ئوڭ كهلدى ئېلىپ

  ،ئهللهرنى يات يهردىن ئۇ قوغلىۋېتىپ خۇدا 55

  .يهرلىرىنى بهردى بۆلۈپ ئىسرائىلالرغا       

 .         ئۆيلىرىنى بهردى ئېلىپ قهبىلىسىگه ئىسرائىل

 ، قىلىپ ئىتائهتسىزلىك ئۇالر ئهمما  56

  ،نىخۇدا ئۇلۇغ ىكۆرد سىناپ

  .پهرزلىرىنى ئۇنىڭ ئهتتى تهرك       
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  ، ئۇالر قىلدى ۋاپاسىزلىق تېيىپ يولدىن ئهجدادلىرىدەك 57

  .  ئوخشار ياغا كهتكهن ئېگىلىپ خۇددى ئىشهنچسىزلىكته

   ،ئىبادەتگاھالر قۇرۇپ لىكتهئېگىز 58

 ، بۇتالر ھهرخىل ئۇنىڭغا ياساپ

  ، ىنىئاچچىق خۇدانىڭ ئۇالر كهلتۈردى

  . يۈرىكىنى خۇدانىڭ ئۆرتىدى

  ،پهرۋەردىگار غهزەپلهندى كۆرۈپ بۇنى  59 

  .ئىسرائىلالر ھامان شۇ قىلىندى رەت

  ،   ماكانىنى *ىكىدشىلو يهنه ئۇ ئهتتى تهرك  60 

 .چېدىرىنى تىككهن ئارىسىغا ئىنسانالر

  ، ئهسىرلىككه ئۇ تاپشۇردى *قۇدرىتىنى     61

 .نلهرگهدۈشمه ھهم بهردى *شۆھرىتىنى

  ،ئاستىغا قىلىچ ىنىقوۋم ئۆز بهردى تاشالپ  62 

  .بېشىغا ئۇالر غهزىپىنى ھهم چاچتى

  ،يىگىتلىرى قىران ئۇالرنىڭ كۆيدى ئوتتا  63

  .        قىزلىرى بهرنا قالدى كۈيسىز-ناخشا

  ،ئالدىدا تىغ روھانىيلىرى يىقىلسىمۇ 64 

   . ھازا تۇتالمىدى ئاياللىرى قالغان تۇل

  ،كهبى ئادەم ئويغانغان ئۇيقۇدىن ئىگهم چاغ بۇ  65 

  . كهبى باتۇر روھالنغان بىلهن كۈچى شارابنىڭ       

     ،رەقىبلىرىنى چېكىندۈردى قىلىپ مهغلۇپ  66 

  .ئۇالرنى قىلىپ رەسۋا مهڭگۈگه  
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  ،                             چېدىرىنى يۈسۈپ قىلىپ رەت خۇدا 67 

 ،ىنىقوۋم ئهفرايىم تاللىماستىن

  ،ىنىقوۋم يهھۇدا تاللىدى بهلكى 68

  .تېغىنى سىئون سۆيگهن ئۆزى يهنى

 ،                  پهلهك-ئاسمان ئىبادەتگاھ مۇقهددەس قۇرۇلدى 69 

  .يارالغاندەك زېمىن-ئاسمان ئهبهدىيدۇر ۋە مهزمۇت       

  ،داۋۇتنى تالالپ پهرۋەردىگار 70 

  .ئۇنى قوتىنىدىن قوي چاقىرىۋالدى      

  ،  قويالرنى ساغلىق بېقىشتىن يهنى 71 

    _ ىنىقوۋم ياقۇپ بېقىشقا چاقىردى      

  .ئىسرائىلنى بولغان مهنسۇپ ئۆزىگه  

  ،قويۇپ كۆڭۈل ئۇالرنى داۋۇت باقتى  72

  .بولۇپ ماھىر شۇنداقال يېتهكلىدى
___________________________________  

» چېدىرى ھام«. ئهجدادىدۇر مىسىرلىقالرنىڭ ئۇ، بولۇپ ئوغلى نۇھنىڭ_  ھام*

  .كۆرسىتىدۇ مىسىرنى

 كىلومېتىر 32 يېرۇسالېمدىن، بولۇپ شهھهر بىر ياشىغان ئهفرايىمالر_  شىلو*

 يهردە مۇشۇ لهردەلمهزگى دەسلهپكى ساندۇقى ئهھدە. جايالشقان يىراقلىققا

    .قارالسۇن بابقا -1» لسامۇئى بىرىنچى .مۇقهددەس كىتاب«. ساقالنغانىدى

 بىلهن ىقوۋم ئۆز خۇدا سۆزلهر دېگهن» شۆھرىتى« ۋە» قۇدرىتى« ئايهتتىكى -61*

 .كۆرسىتىدۇ ساندۇقنى ساقالنغان ئهھدىسى تۈزگهن
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  مۇناجات -79

 *مۇناجات يازغان ئاساف

 
 ،زېمىنىڭغا كىردى بېسىپ ئهللهر يات، خۇدا ئى  1 

 ،  ئىبادەتخاناڭنى مۇقهددەس بۇلغاپ ئۇالر      

    .يېرۇسالېمنى ئايالندۇردى ىگهخاراب      

 ،ئۇالر قىلدى يهم قۇشالرغا ئاسماندىكى  2 

 .جهسهتلىرىنى قۇللىرىڭنىڭ     

  ،ھايۋانالرغا داالدىكى بهردى تاشالپ     

 .ئهتلىرىنى بهندىلىرىڭنىڭ مۆمىن     

 ،ئۇالر ئېقىتتى قىلىپ دەريا يېرۇسالېمدا  3 

 .قانلىرىنى خهلقىڭنىڭ      

 ،                     ھهتتا قالدۇرمىدى جاننىمۇ تىرىك بىرەر  

 .     جهسهتلىرىنى كۆمگىلى      

 ،ئهللهرنىڭ قوشنا قالدۇق ھاقارىتىگه  4

 .             ئۇالرنىڭ بولدۇق نىشانى مهسخىرە      

   !؟مهڭگۈگىمۇ، قاچانغىچه غهزىپىڭ، پهرۋەردىگار ئى 5

               ؟بېسىالرمۇ غهزىپىڭ يانغان بولۇپ ئوت     

  ،ئهللهرگه تونۇمىغان سېنى چاچ قهھرىڭنى 6

  .سهلتهنهتلهرگه قىلمىغان ئېتىقاد ساڭا ۋە 

   ،  نهسلىنى ياقۇپنىڭ قىلدى ۋەيران ئۇالر چۈنكى 7

 .ماكانىنى ئۇنىڭ قىلىپ خانىۋەيران     
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        ،ئهجدادىمىز قىلسا گۇناھ سورىقىنى ئالما بىزدىن  8

 ،قىلغىن ھىمرە تېزراق بىزگه      

 .ئهھۋالىمىز بىزنىڭ چۈنكى ناچار بهكمۇ      

 ،                                    پهرۋەردىگار نىجاتكارىمىز ئى  9

 ،نامىڭنىڭ ئۈچۈن شۆھرىتى      

 .مهدەتكار بىزگه بولغىن     

 ،گۇناھىمىزنى كهچۈرگهيسهن     

 .بىزنى غىنقۇتقۇز ئۈچۈن نامىڭ     

 ،دەپ» خۇداسى ڭئۇالرنى قېنى«  10

 ؟  بوالمدۇ قىلسا مازاق ئهللهر يات        

 ،قۇللىرىڭنى ئۇالر تۇرسا قىلغان قىرغىن       

 .جازالىغانلىقىڭنى ئۇالرنى بىزگه كۆرسهت      

 ،ئاڭلىغايسهن زارلىرىنى-ئاھ ئهسىرلهرنىڭ  11

 .ساقلىغايسهن دەقۇدرىتىڭ بۇيرۇلغانالرنى ئۆلۈمگه       

 ،ئىگهم ئى  12

 ،ئهللهرنىڭ قوشنا ھاقارىتىنى قىلغان ساڭا       

 . ئۇالرنىڭ بهر ئۆزىگه ئاشۇرۇپ ھهسسه يهتته       

 ،پاداڭدۇرمىز قوي، قوۋمىڭ ئۆز سېنىڭ بىز  13

  ،ئېيتىمىز شۈكۈر -ھهمدۇسانا مهڭگۈ ساڭا        

     .      ئېتىمىز داۋام ئهۋالدقىچه-ئهۋالدتىن مهدھىيهمىزنى  
____________________________________  

 بۇرۇنقى دىنيهمىالدى نهبۇكهدنهسهر پادىشاھى بابىل مۇناجات بۇ يازغان ئاساف*

 ۋەيران ئىبادەتخانىنى مۇقهددەس يهردىكى ئۇ جۈملىدىن، يېرۇسالېمنى يىلى - 587
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 كهتكهندىن ئېلىپ بابىلونغا، ئېلىپ ئهسىر ئىسرائىلالرنى ساندىكى كۆپ، قىلىپ

 .يېقىن ئېهتىماللىققا بولۇشى يېزىلغان كېيىن
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 مۇناجات -80
 ئېيتىلسۇن ئاھاڭدا دېگهن» نېلۇپهرى گۇۋاھلىق«، بولۇپ مۇناجات يازغان ئاساف بۇ

  . تاپشۇرۇلغان بېشىغا نهغمىچىلهر، دەپ
  
                        ،باشلىغۇچى يول بولۇپ قويچى ئىسرائىلالرغا ئى  1

    ، يېتهكلىگۈچى پادىسىدەك قوي نهسلىنى پيۈسۈ            

 ، ئولتۇرغۇچى تهختته ئوتتۇرىسىدا* كېرۇبالر     

 ،سالغىن قۇالق بىزگه، ئۆتۈنهي          

 .چاچقىن نۇرۇڭنى شهرەپلىك-شان           

 ، قهبىلىلىرىمىزدە ماناسسه ۋە بىنيامىن، ئهفرايىم  2

 .زنىبى قۇتقۇزغىن، قۇدرىتىڭنى كۆرسىتىپ          

  ،         خۇدا ئى بىزنى گۈللهت قايتا   3

   ،دىدارىڭنى بىزگه كۆرسهتكىن

   .نىجاتلىقنى تاپارمىز شۇندا

   ،خۇدا سهردار قۇدرەتلىك  _پهرۋەردىگار ئى  4

   ،دۇئايىمىزنى كۆرمهي قوبۇل غهزىپىڭدىن  

 ؟   بىزلهرنى قىالرسهن رەت قاچانغىچه 

 ،    يېيىشكه ئورنىغا نان بهردىڭ قايغۇ  5

.                                               ئىچىشكه بهردىڭ ياشنى لهكېچ-لهكېچ  

   ،نىشانى تالىشىش بىزنى ئهللهرگه قوشنا قىلدىڭ   6

  . بىزنى قىلىشار مهسخىرە ئۆزئارا دۈشمهنلىرىمىز          
  



204 

 

  ،خۇدا سهردار قۇدرەتلىك ئى  7

  ،          بىزنى گۈللهت قايتا

  ، دىدارىڭنى بىزگه كۆرسهتكىن          

   .نىجاتلىقنى تاپارمىز شۇندا          

 *،كۆچىتى ئۈزۈم تۈپ بىر كهلدىڭ ئېلىپ مىسىردىن  8

  .ئۇنى تىكتىڭ ئۆزۈڭ قوغالپ ئهللهرنى يات         

  ،كۆچهتكه ئۇ بهردىڭ قىلىپ تهييار زېمىن  9

       .زېمىنغا يېيىلدى كهڭ تارتىپ يىلتىز 

 ،تېگىدە سايىسى ئۇنىڭ قالدى تاغالر  10

 .ئاستىدا شاخلىرى قالدى دەرەخلىرى كېدىر          

 ،دېڭىزغىچه تا شاخلىرىنى ئۇزارتتى ئۇ  11

  .دەرياسىغىچه راتىف نوتىلىرىنى          

  ،سىنىاقاش ئۇنىڭ بۇزۇپ نېچۈن 12

 ؟مېۋىسىنى بېرىسهن ئۆتكهنلهرگه يولدىن         

 ،قىلماقتا خاراب ئۇنى توڭگۇز ياۋا ئورماندىكى  13

  .ئوزۇقالنماقتا ئۇنىڭدىن ھايۋاناتالر داالدىكى         

  ، خۇدا سهردار قۇدرەتلىك ئى  14

  .يېنىمىزغا كهلگىن قايتا

  ،ئۈزۈمزارلىققا سېلىپ نهزەر سامادىن     

  .            تاللىرىغا ئۈزۈم قىلغىن غهمخورلۇق     

  ،بۇ يىلتىزغۇ ئۆستۈرگهن قولۇڭدا ئوڭ 15

          .ئىدىغۇ ئوغلۇڭ قىلغان چوڭ ئۈچۈن ئۆزۈڭ ئۇ 
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 ،ئوتتا كۆيدۈرۈلدى، كېسىۋېتىلدى ئۇ مانا   16

 .بېقىشىڭدا غهزەپلىك بولماقتا ھاالك          

  ،تاللىغاننى ئۆزۈڭ ئالغايسهن ئاستىڭغا قانات  17

      .ئۆستۈرگهننى ئۈچۈن ئۆزۈڭ قىلغايسهن ئامان  

 ،شۇندا ايرىلمايمىزئ سهندىن ھهرگىز بىزلهر  18

 .ساڭا قىلىمىز ئىبادەت، بىزنى گۈللهتكىن  

  ،خۇدا سهردار قۇدرەتلىك  _پهرۋەردىگار ئى  19

  ،          بىزنى گۈللهت قايتا

  ، دىدارىڭنى بىزگه كۆرسهتكىن          

    .نىجاتلىقنى تاپارمىز شۇندا          
___________________________________  

بىر  كۈچلۈك شتىگه ئوخشايدىغان، ئهرشته ياشايدىغان ئىنتايىنپهرى_ كېرۇب *
 ئهينى ۋاقىتتا خۇدانىڭ ئهھدە ساندۇقىنىڭ ئۈستىگه بۇ .خىل قاناتلىق مهخلۇق

ئهھدە ساندۇقىنىڭ يهنه  خۇدانىڭ. ھهيكىلى ئورنىتىلغان دانه ئىككى مهخلۇقنىڭ
ۇرىسىدا تهختته كېرۇبالر ئوتت«تىن شۇ سهۋەب. دۇر»خۇدانىڭ تهختى«بىر ئىسمى 
 . لىنغانېدەپ ئ» ئولتۇرغۇچى

    .ئىسرائىلالرغا سىمۋول قىلىنغان_  بىر تۈپ ئۈزۈم كۆچىتى*
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   مۇناجات    81-

 چېلىنسۇن *تا»گىتتىف« بېشىغا نهغمىچىلهر ،بولۇپ مۇناجات يازغان ئاساف بۇ

  .تاپشۇرۇلغان دەپ
 
             ،خۇداغا بولغان قۇۋۋىتىمىز-كۈچ  1

   .ئوقۇڭالر مهدھىيهلهر لىقتاشاد

  خۇدانى كهلگهن قىلىپ ئېتىقاد ياقۇپ

 .قېتىڭالر ناخشىغا-كۈي بولۇپ خۇش

 ،قولۇڭالرغا ئېلىپ رانىلى ڭلۇقمۇ، داپ، چىلتار  2

   .ئېيتىڭالر قىلىپ تهڭكهش ناخشاڭالرنى مهدھىيه

 ،تولغاندا ئاي ۋە تۇغقاندا ئاي يېڭى  3

  .چېلىڭالر بۇرغىالرنى قىلىپ بايرام

  ،        پهرماندۇر بىر چۈشكهن الرغائىسرائىل بۇ 4

  .مىدۇرھۆكۈ خۇدانىڭ قىلغان ئېتىقاد ياقۇپ

    ،ۋاقتىدا چىققان مىسىردىن نهسلىنى يۈسۈپ  6- 5

  .         بېكىتكهندۇر قىلىپ قانۇن ئىسرائىلالرغا بۇنى
   

 :ئاڭلىدىم ئاۋازنى بىر نۇشناتو مهن 

  ،ىلدىمق بىكار يۈكتىن مۈرىسىنى ئۇنىڭ«

 .قىلدىم ئازاد ۋەتتىنېس قوللىرىنى

  ،قىلساڭ نىدا قىستاڭچىلىقتا  7

  .                   قۇتۇلدۇردۇم سېنى مهن

 ،   بهردىم جاۋاب ساڭا ئارىسىدىن بۇلۇتالر قارا 

  سېالھ         .سىنىدىم سېنى بويىدا سۇ ئاققان* ادمىرىبا
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                       !ئىسرائىلالر ئهي سال قۇالق ،خهلقىم تىڭشا  8

  :  ئاگاھالندۇراي سىلهرنى مهن
 ،  بهرمهڭالر ئورۇنزېمىنىڭالردا يات ئىالھالرغا   9

  .قىلماڭالر قويۇپ، سهجدە باش ئۇالرغا ھهم
  چىققان ئېلىپ مىسىردىن سىلهرنى  10

                . مهندۇرمهن پهرۋەردىگارىڭالر  
  ئاچساڭالر، ئېغىزىڭالرنى

    .ۇرىمهنتولد بهرىكهتكه  
   نى ئاڭلىمىدى،      سۆزۈم خهلقىم بىراق  11

  .ئىسرائىل خهلقى ماڭا بويسۇنمىدى 
 ،     تهرسالىقىغا ئۆز ئۇالرنى قويۇۋەتتىم مهن شۇڭا 12

       .ئۆزى خالىغان يولالرغا ئۇالر دەسسهپ مېڭىۋەردى  
    ئىدى، سالسا قۇالق سۆزۈمگه خهلقىم  13

  .ئىدى ماڭسا ولداي باشلىغان مهن ئىسرائىلالر
  ئىدىم، ئهگدۈرەر باش تېزال ئۇالرنىڭ دۈشمهنلىرىنى  14

   .ئىدىم قۇيار بىلدۈرۈپ قۇدرىتىمنى رەقىبلىرىگه
  بويسۇنار ئىدى، ئۆچمهنلهر قورقۇپ ماڭا شۇندا، 15

                            .ئىدىئۇالر ھهمىشه شهرمهندىلىكته قاالر   
  ئىدىم، باقار لىدائېسى ئهڭ بۇغداينىڭ سىلهرنى 16

  ».ئىدىم قاندۇرار ىڭالرنىتهشنالىق چىقىرىپ ھهسهل تاشتىن
___________________________________  

 .نامى ئاھاڭنىڭ ياكى ساز خىل بىر قىلىنغان ئىجاد شهھىرىدە گات_  گىتتىف*

   .ناخشىدۇر ئېيتىلغان مۇراسىمدا ياكى بايرام بىرەر ،هچۈشهندۈرۈلۈشت بىر يهنه

 بۇ ئىسرائىلالر. مهنىدە دېگهن جېدەل، ئېلىشىش، بولۇپ ئىسمى جاينىڭ_  ىبامىر*
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 سىنىماقچى پهرۋەردىگارنى ۋە ىدىرەنجىگهن پهيغهمبهردىن مۇسا يهرلهردە

  .قارالسۇن بابقا -17 »چىقىش مىسىردىن .تهۋرات«. ىدىبولغان
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   مۇناجات -82

   مۇناجات يازغان ئاساف
  
  ،مهجلىسته ئهرشتىكى ئولتۇرۇپ بولۇپ باش خۇدا  1

  :ھۆكۈمدارالرغا مۇنداق دەيدۇ  
   
  ؟قاچانغىچه چىقىرىسىلهر ھۆكۈم ناھهق«   2

  سېالھ      ؟چاغقىچه نه باسىسىلهر يان رەزىللهرگه

  ،ئادالهتنى كۆرسىتىڭالر نامراتالرغا ،يېسىر-يېتىم  3

  .ئاجىزالرنى ۋە ئېزىلگهنلهر ئاقالڭالر

  ،قۇتقۇزۇڭالر يوقسۇلالرنى ۋە نمىسكى  4

  .قىلىڭالر ئازاد ئۇالرنى رەزىللهردىن

  ،ھهممىسى ئۇالرنىڭ بىلىمسىزدۇر ۋە نادان  5

  .       ئۇللىرى يهرنىڭ تهۋرەر، ئارا زۇلمهت ئۇالر ماڭار  

   ،›ئىالھالر‹ سىلهر :سىلهرگه مىدىدېگهن  6

 !›پهرزەنتىسىلهر‹ نىڭخۇدا ئۇلۇغ ھهممىڭالر

  ،ئۆلىسىلهر بهندىلهردەك باشقا هرمۇسىل لېكىن  7

            ».تۈگهيسىلهر ھۆكۈمرانالردەك بارلىق خۇددى  
  

 ،                     خۇدا ئى كېلىپ يۈزىگه يهر قىلغىن سوراق  8

  .ساڭا تهۋەدۇر خهلقلهر پۈتكۈل چۈنكى
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   مۇناجات    83-

     مۇناجات يازغان ئاساف
  
                        ،خۇدا ئى قالما جىمىپ چىقارماي ئۈن  1

 .   خۇدا ئى كهتمه يوقاپ قىلىپ سۈكۈت          

                                           بولغانالر ئۆچ ساڭا چۈنكى  2

            .چىقماقتا كۆتۈرۈپ باش          

  بولغانالر دۈشمهن ساڭا

  .سالماقتا داۋراڭ شۇنچه

  ،ئىشلىتىپ قۇۋلۇق ئۇالر  3

  .خهلقىڭگه قىالر سۇيىقهست

  ،تۈزۈشهر پىالن قارشى

  .قهدىرلىگهنلهرگه سهن

  :ئۇالر دەيدۇ  4

 ،نىئىسرائىلالر قىاليلى يوق قاتارىدىن قوۋم بارچه، يۈرۈڭالر«  

  ».نامى ئۇالرنىڭ ئېغىزىمىزغا ئىككىنچى ئېلىنمىسۇن  

  ،قىلىشماقتا مهسلىههتلهر بىرگه ئۇالر 5

  .            شمهكتهتۈزۈ ئىتتىپاقمۇ قارشى ساڭا

  ، نهسىللىرى ئىسمائىلنىڭ، ئىدوملۇقالر، مانا  6

  ،اگرىالرھ ۋە موئابلىقالر

  ،     ئامالهك ۋە ئاممون ،گىبال  7

  ،ئاھالىلىرى تىر ھهمدە فىلىستىيه
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               ،قوشۇلدى ئۇالرغا ئاسسۇرىيهمۇ  8

  ئوغۇللىرىغا لۇت ئۇالر

   ھسېال        كهلگهنىدى بولۇپ يۆلهك-يار
  انلىقالرغامىدي سهن، خۇدا ئى  9

 ايابىنغ ۋە سىسىرا دەرياسىدا قىشون
  ،بولساڭ تۇرغان تاقابىل قانداق

  .ئۇالرغا تۇرغىن تاقابىل شۇنداق

  ،قىرىلغانىدى يېزىسىدا ئېندور ئۇالر  10

 .ئايالنغانىدى ئوغۇتقا كهبى تېزەك تهنلىرى   

     ئۇالرنىڭ قىلغايسهن ھاالك  11

          *،زىئېبتهك ۋە ئورېب بهگلىرىنى

       .*زالمۇننادەك ھهم زەباخ ئهمىرلىرىنى

     :دېگهنىدى مۇنداق ئۇالر چۈنكى  12

                قىلىۋااليلى كىمۈل ئۆزىمىزنىڭ«  

   *».يايالقلىرىنى-چىمهن خۇدانىڭ

      ئۇالرنى قىلىۋەت سهرسان، ئىالھىم ئى  13

  .قامغاقتهك قالغان بوراندا

  ئۇالرنى نۋەتكىۇسور

  .ساماندەك قالغان شامالدا

 _  ئۇالرنى كۆيدۈرۈۋەتكىن  14

  ،تۇتاشقان ققاىئورمانل ئوخشاش ئوتقا

  .ياماشقان باغرىغا تاغ كهبى يالقۇن
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  ،بىلهن بورىنىڭ ئۇالرنى قوغلىۋەتكىن  15

     .بىلهن ڭۇقۇيۇن ئۇالرغا سال ۋەھىمه

   ،پهرۋەردىگار ئى، يۈزىنى نومۇستا چۈشۈرگىن  16

  . ئۇالر سېنىڭدىن سورىغىچه ياردەم كىتا 

  ،            نومۇستىن ئۇالر بولغاي يۈز قارا  17

                                 . زېمىندىن يوقالغاي بولۇپ رەسۋا

  *پهرۋەردىگار پهقهت ،بىلسۇنكى ئۇالر 18

     .تۇرار بۈيۈك ئهڭ جاھاندا پۈتكۈل
___________________________________  

  .سهركهردىلىرىدۇر ياكى بهگلىرى مىديانالرنىڭ_  زىئېب ۋە ئورېب*

  .ئهمىرلىرىدۇر مىديانالرنىڭ_  زالمۇننا ۋە زەباخ*

        .كۆرسىتىدۇ زېمىنىنى ىيهئىسرائىل_  يايالق-چىمهن*

 نۇسخىدا ئىبرانىيچه، بولۇپ نامى خاس خۇدانىڭ ئايهتته بۇ_  پهرۋەردىگار*

 .ئېلىنغان دەپ، »ياھۋەھ«
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 مۇناجات    84-

 ،دەپ سۇنئورۇنالن *تا»گىتتىف« ،بولۇپ مۇناجات يازغان ئهۋالدلىرى كوراھنىڭ

   .تاپشۇرۇلغان بېشىغا نهغمىچىلهر
  
      ، جايىڭ چرىشىشئۇ دۇرزىزهئ نهقهدەر 1

 . سهردار قۇدرەتلىك_  پهرۋەردىگار ئى  

 ،تهشنا مهن بولدۇم شۇنچىلىك سېغىنىپ 2

  .ھويلىلىرىغا ادەتخانىنىڭئىب ئىگهم ئى

      ،ئىنتىزار شۇنچه جىسمىم ۋە قهلبىم بولماقتا

  *.خۇداغا بىردىنبىر بولغان بۇلىقى ھاياتلىق  

 ،خۇدا سهردار قۇدرەتلىك ئى بولغان شاھ ماڭا 3

    ،ئهتراپلىرىغا سۇپاڭنىڭ قۇربانلىق

 ،ئۇۋا سالدى قۇشقاچالر ھهتتا

 .بېقىشقا بالىلىرىنى تاپتى جاي قارلىغاچمۇ

 ،بولغانالر ئىبادەتخاناڭدا لىكبهخت نهقهدەر 4

 سېالھ            .ئوقۇۋاتقانالر ھهمدۇسانا ساڭا توختىماستىن

 ،تاپقانالر قۇدرەت-كۈچ سهندىن لىكبهخت نهقهدەر 5

 .بولغانالر ئىنتىزار قىلىشقا تاۋاپ سىئوننى قهلبىدىن

 ،    ۇالرئ ئۆتكهندە جىلغىدىن قۇرغاق قاپلىغان زار-يىغا 6

 ،    ئايالندۇرار ماكانغا بۇالقلىق يهرنى ئۇ

  .بهرىكهتلىنهر بىلهن يامغۇرلىرى كۈز يهر ئۇ 
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 ،تاپار قۇۋۋەت ئۈستىگه قۇۋۋەت ئۇالر ماڭغانسېرى 7

 .بوالر ھازىر ھۇزۇرىدا خۇدانىڭ ،بېرىپ يېتىپ سىئونغا

   ،خۇدا سهردار قۇدرەتلىك_  پهرۋەردىگار ئى  8

 .دۇئالىرىمغا سالغىن قۇالق

 ،ئىلتىجايىمنى تىڭشىغىن

    سېالھ          . خۇدا تاللىغان ياقۇپنى ئى  

 ،         پادىشاھقا قالقىنىمىز بۆلگىن كۆڭۈل ،ئىالھىم 9

  .تاللىغىنىڭغا ئۆزۈڭ بهر نهزىرىڭنى

                 ،كۈن بىر ئۆتكهن *ئىبادەتخاناڭدا ،بهرھهق 10

 .كۈندىن مىڭ ئۆتكهن يهردە باشقا ئهۋزەلدۇر

  ،تۇرۇشنى بوسۇغىسىدا ئۆيىنىڭ خۇدا بىلىمهن ئهال

                   .ياشاشتىن ئۆيىدە پاراغهتلىك-راھهت رەزىللهرنىڭ

   ،ئىگىمىز پهرۋەردىگار قالقاندۇر ،قۇياش بىزگه 11

 .شاپائهت ۋە شۆھرەت-شان ئۇ قىالر ئاتا

 ،ماڭغانالردىن يولدا دۇرۇس

  .ئهبهدتا ياخشىلىقىنى ئايىماس

 ، سهردار قۇدرەتلىك_  پهرۋەردىگار ئى 12

  .تايانغانالر ساڭا بهختلىكتۇر
____________________________________  

 ئاھاڭنىڭ ياكى ساز خىل بىر قىلىنغان ئىجاد شهھىرىدە گات _ گىتتىف*

 لىدىغانئېيتى مۇراسىمدا ياكى بايرام بۇ« ،شىدەۈچۈشهندۈرل بىر يهنه. ئىسمىدۇر

  .يىلگهنېد »ناخشا
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، »خۇدا ھايات« تهرجىمىلهردە بهزى_  خۇدا بىردىنبىر بولغان بۇلىقى ھاياتلىق*

 .ئېلىنغان دەپ

 دەپ، »ھويلىلىرىدا نىڭناڭئىبادەتخا« تهرجىمىلهردە بهزى_  ئىبادەتخاناڭدا*

  .ئېلىنغان
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    مۇناجات -85

، دەپ ئېيتىلسۇن قىلىپ ناخشا ،بولۇپ مۇناجات يازغان ئهۋالدلىرى كوراھنىڭ

 .تاپشۇرۇلغان بېشىغا نهغمىچىلهر
  

        ، ئىگهم ئى ئهيلهپ ئىلتىپات زېمىنغا تهگكهن نهزىرىڭ  1

 .                ياقۇپنىڭ يۇرتىنى ياشناتقانىدىڭ-گۈللهپ قايتا

 ، خهلقىڭنىڭ قىلمىشىنى قىلىپ ئهپۇ 2

 سېالھ     .ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنى كهچۈرگهنىدىڭ  

                              ،ئىچىڭگه يۇتۇۋېتىپ ئاچچىقىڭنى 3

  .  باسقانىدىڭ قهھرىڭنى يانغان ئوتتهك           

     ،خۇدا ئى كهلگهن بېرىپ نىجاتلىق بىزگه   4

  ،بېرىپ ھاي ئاچچىقىڭغا بولغان بىزگه

  .                        غاقوينى مېهرىڭنىڭ ئۆز قايتىدىن بىزنى ئالغىن          

  ؟        تۇرامسهن غهزەپلىنىپ ئهبهدىي خۇدا بىزگه        5

  ؟سوزامسهن ئهۋالدقىچه-ئهۋالدتىن ىڭنىغهزىپ          

  خهلقىڭنىڭ سهندىن ئۈچۈن لىنىشىشاد  6

                                      ؟             قويمامسهن گۈللهندۈرۈپ قايتا بىزنى

  ، مۇھهببىتىڭنى مهڭگۈلۈك بهرگىن بىزگه  7

  .            نىجاتلىقىڭنى ھهم بىزگه قىلغىن ئاتا
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 ،                                           سۆزلىرىگه خۇدانىڭ ساالي قۇالق    8

     ئىگهم بېرىدۇ ئامانلىق، خاتىرجهملىك 

                                                     ،تهقۋادارلىرىغا ۋە خهلقى ئۆز           

 .    يهنه ئۇالر يولدا خاتا دەپ ماڭمىسۇن  

  ،خۇدا قۇتقۇزار ئىخالسمهنلهرنى ،شۇنداق  9      

  .                   زېمىنىمىزدا شهرىپى-شان بولۇپ زاھىر           
                         ساداقىتى ۋە مۇھهببىتى مهڭگۈلۈك خۇدانىڭ  10

 .     ئامانلىقنى ۋە ھهققانىيلىق كېلهر ئېلىپ  

  ،بوالر مهۋجۇت زېمىندا ۋاپادارلىق 11

         .  باقار ئهرشلهردىن ھهققانىيلىق

  ،قىالر ئاتا بهرىكهت پهرۋەردىگار  12

      .بوالر ھوسۇللۇق چوقۇم يهرلىرىمىز

       ،خۇدانىڭ بولۇپ ئهلچىسى ،ھهققانىيلىق  13     

 .پهرۋەردىگارنىڭ ھازىرالپ يول ئالدىدا كېلهر          
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  مۇناجات -86

 دۇئاسى داۋۇتنىڭ
  
   ،خۇدا رەببىم ئى، مهندۇرموھتاج ۋە بىچارە  1

      .ماڭا بهرگىن جاۋاب سېلىپ قۇالق نىدايىمغا

  . جېنىنى قالغىن ساقالپ بهندەڭنىڭ سادىق ساڭا  2

 .                          قۇلۇڭنى غانتايان ساڭا پهقهتال ،قۇتقۇزۇۋالغىن

                   . خۇدايىمسهن مېنىڭ بىربىردىن سهنال چۈنكى  

 ،ماڭا ئهيلىگىن ئىلتىپات، رەببىم ئى  3

 .ساڭا ئىلتىجا كۈنبويى قىلماقتىمهن  

             ،قىلغىنا شاد بىر كۆڭلىنى قۇلۇڭنىڭ پېقىر مهن  4

 .ساڭا ىمهنقىل دۇئا سېغىنىپ مهن چۈنكى  

  ،ئهپۇچان ۋە مېهرىبان سهن بهرھهق، رەببىم ئى  5

        .قاچان ھهر قىلغانالرغا ئىلتىجا ،چهكسىز مېهرىڭ  

  ،دۇئايىمغا مېنىڭ بۆلگىن كۆڭۈل، پهرۋەردىگار ئى 6

  .                         ئىلتىجايىمغا سورىغان شهپقهت سالغىن قۇالق           

  ،بېشىمغا چۈشكهندە كۈن سېنى بىمرەب سېغىنىمهن         7

  .دائىما ماڭا كهلدىڭ بېرىپ جاۋاب سهن چۈنكى  

  ،ئالدىدا *ئىالھالر يغهيرى رەببىم ئى گانىسهنېي  8

  .  ئۆزۈڭال بىر پهقهت قىلغۇچى نىئىش ئۇلۇغ  

                         ۋمالرقو بارلىق ياراتقان سهن  9

  قىالر سهجدە ئالدىڭغا كېلىپ   

 .                 ئۇالر ئۇلۇغالر مىڭنىنا ھهم  



219 

 

 ، ئىگىسىسهن مۆجىزىلهر ئۇلۇغ ئاجايىپ  10

          .                       خۇدادۇرسهن سهنال يالغۇز، بهرھهق  

  ،يولۇڭنى ماڭا ئۆگهتكىن، پهرۋەردىگار  11

 .ياشاي يولدا ھهق ساڭا ئهگىشىپ  

  ، قهلبىمنى بۇ ئۆزۈڭگىال قاراتقىن  

 . قىالي ئىخالس ساڭا ىمدىندىل چىن  

 ،ساڭا ئېيتىمهن شۈكۈرلهر بىلهن قهلبىم پۈتۈن  12

 .خۇدا رەببىم مهڭگۈگه نامىڭنى ئۇلۇغاليمهن  

  ،دەرگاھىدىن جهھهننهم جېنىمنى قۇتقۇزدۇڭ چۈنكى  13

  .ماڭا بولغاچ چهكسىز شۇنچه مۇھهببىتىڭ ئۆزگهرمهس         

           ، مهنمهنچىلهر تۇرىدۇ قارشى ماڭا، خۇدا ئى 14

 .   لهريۋەھشى مېنى ئىزدەر ئۈچۈن ئالماق جېنىمنى      

          .ئۇالر قىلچه سېنى قويماس ئىلىپ كۆزگه        

 ، شهپقهتلىكسهن، رەھىمدىل رەببىم لېكىن  15

       ،  غهزەپلهنمهيسهن ئاسانلىقچه  

  .چهكسىزسهن ساداقهتته، مۇھهببهت-مېهىر  

                                      ،ئهيلىگىن هتشهپق ماڭا، باق ھالىمغا  16

 ،قىلغىن ئاتا مادار-كۈچ قۇلۇڭغا مهندەك  

  . قۇتقۇزغىن مۇشهققهتتىن قۇلۇڭنى پېقىر  

 ، شهپقىتىڭنى ماڭا كۆرسهت  17

  ،          پهرۋەردىگار ئى بهرگىن ياردەم

 ، سهللىته قهلبىم تاپسۇن          

 .لغانالربو ئۆچ ماڭا شهرمهندە بولسۇن
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___________________________________  
دۇنيادىكى ھهر خىل خهلقلهر » ئىالھالر«بۇ يهردە ئېيتىلغان _ ئىالھالر *

  .ئىشىنىدىغان يالغان ئىالھالرنى كۆرسىتىدۇ
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 مۇناجات -87

  مۇناجات مۇڭلۇق يازغان ئهۋالدلىرى نىڭكوراھ
 
  .تۇرار* شهھهر قۇرغان خۇدا ئارا تاغالر مۇقهددەس   1

         جايلىرىدىن بارلىق ئىسرائىلىيهنىڭ پهرۋەردىگار  2

                .كۆرەر ياخشى ئهڭ شهھىرىنى سىئون 

 ،شهھىرى خۇدانىڭ ئهي 3

 سېالھ         . ئىشالر ئۇلۇغ پۈتۈلمهكته شهرىپىڭگه

  
 *،ىسىدائار تونۇغانالر مېنى باردۇر بابىللىقالر ۋە* ابلىقراخ  4

 .قاتاردا شۇ لىكمۇئېفىيوپىيه ھهم تىرلىق، لىكفىلىستىيه

  ».سىئوندا تۇغۇلغان ئادەملهر بۇ«: ھهققىدە ئۇالر دەيمهن     
       
   :ئېيتىالر مۇنداق توغرۇلۇق سىئون       5

     ،»بولغانالر مىللهتتىن ھهر تۇغۇلغان سىئوندا«

                              .قىالر پۇختا سىئوننى ئۆزى خۇدا ئۇلۇغ

 : پهرۋەردىگار تىزىمغا پۈتكىنىدە قوۋمنى يات  6

  سېالھ           .قويار يېزىپ دەپ» تۇغۇلغان سىئوندا كىشى بۇ«

   :ئېيتار مۇنداق ناخشىنى ئۇسسۇلچىالر، ناخشىچى      7

 ».سېنىڭدىدۇر يىممهنبه ھايات مېنىڭ، سىئون ئهي«        
___________________________________  

  .سىئون شهھىرىنى، يهنى يېرۇسالېمنى كۆرسىتىدۇ_ خۇدا قۇرغان شهھهر *
  .لهقىمىدۇرمىسىرنىڭ _ اب راخ*
  .سۆزلىرىدۇر بىۋاسىته ئېيتقان خۇدانىڭئايهت -4: ئهسكهرتىش*
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   مۇناجات    88-

 تهربىيهۋى يازغان ھېمان ئوغلى نىڭئهزراخ ۋە ئهۋالدلىرى نىڭكوراھ

 ئېيتىلسۇن قىلىپ ناخشا اھاڭىدائ» لېئانوت-ماخاالت«، بولۇپ مۇناجات

       .تاپشۇرۇلغان بېشىغا نهغمىچىلهر ،دەپ
 
         ، خۇدا نىجاتكارىم، پهرۋەردىگار ئى 1

 .    نىدا قىلدىم ساڭا مهن كۈندۈز-كېچه

  ،دۇئايىمنى قىلغىن قوبۇل  2 

  .نىدايىمنى ئاڭلىغىن      

  ،پاتتى جېنىمغا دەردلهر چۈنكى  3 

  .يېقىنالشتى ئۆلۈمگه ھاياتىممۇ      

    ،ئاغزىغا گۆر ساڭگىلىدى پۇتۇم بىر  4 

   .تېنىمدا ھېچ قالمىدى مادار-كۈچ  

  ،پهرقسىزمهن ھېچبىر ئۆلۈكلهردىن  5 

  .  مۇردىدەكال لهھهتتىكى تېنىم  

            ،دەكئۆلۈكلهر ئۇنتۇلغانمهن  

          .ئۇالردەكال مهھرۇممهن مېهرىڭدىن       

  ،ھاڭغا چوڭقۇر مېنى هنس تاشلىۋەتتىڭ 6

 .قاراڭغۇلۇققا ،زۇلمهت ھهم تاشلىدىڭ

    ،قهھرىڭ سېنىڭ پلۇبو يۈك باستى يهلكهمنى 7

  سېالھ          .دولقۇنلىرىڭ ھايات بولدى زەربه قاتتىق ماڭا
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 ،  دوستلىرىمنى مېنىڭدىن قىلدىڭ يىراق  8

  ،ئۇالرنى ھهم مېنىڭدىن يىرگهندۈردۈڭ

  .مېنى لىپقى چىقالماس قويدۇڭ قاماپ

  ،ئازابتا خىرەلهشتى كۆزلىرىم، پهرۋەردىگار ئى  9

 ،نىدا ساڭا قىلىمهن كۈنى ھهر

 .دۇئاغا كۆتۈرۈپ قوللىرىمنى

               ؟ىڭنىلىرتكارامه كۆرسهتمهكچىمۇسهن لۈكلهرگهئۆ 10

   سېالھ         ؟سېنى مۇمهدھىيهلهر تۇرۇپ ئورنىدىن مۇردىالر      

  ؟مۇھهببىتىڭنى مهڭگۈلۈك قىلسۇن بايان كىممۇ دەرىقهب 11

       ؟نىساداقىتىڭ ماختىسۇن كىممۇ ماكانىدا ئۆلۈكلهر

                  ؟نىكارامهتلىرىڭ كۆرەلىسۇن كىممۇ قاراڭغۇلۇقتا  12 

  ؟نىياخشىلىقىڭ دا»زېمىنى ئۇنتۇلغانالر«      

  ،ساڭا قىلىمهن ناله ،پهرۋەردىگار ئى  13

  .دۇئا قىلىپ سهھهردە ھهر      

  ؟مېنى نېچۈن تاشلىۋەتتىڭ ،پهرۋەردىگار ئى  14

 ؟دىدارىڭنى يوشۇرىسهن مهندىن نېچۈن   

               ، چېغىمدىن ياش ئۆلۈشكه قالغانتىم تاس ئېزىلىپ  15

   .دەھشىتىڭدىن ئۈمىدسىزلىككه قالدىم پېتىپ قىينىلىپ    

  ،ئۈستۈمنى باستى غهزىپىڭ-قهھر  16

  .مېنى قىلدى نابۇت ۋەھىمىلىرىڭ
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  ،قوينىغا ئېلىۋالدى مېنى ئۇالر كهبى كهلكۈن  17

  .قورشاۋىغا ئۇالرنىڭ مهن قالدىم چۈشۈپ      

     ، دوستلىرىمنى، ھهمراھلىرىم مېنىڭدىن قىلىپ يىراق  18

  .قاراڭغۇلۇقنى ماڭا پهقهت قىلدىڭ يار
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   مۇناجات89- 

  مۇناجات تهربىيهۋى يازغان ئېتان ئهۋالدى نىڭئهزراخ
 
  كۈيلهيمهن، ئهبهدىي پهرۋەردىگار مهڭگۈلۈك مۇھهببىتىڭنى    1

   .بايان ئهيلهيمهنىچه ئهۋالدق-ئهۋالدتىنساداقىتىڭنى   
    ،ئۆزگهرمهس مهڭگۈ مۇھهببىتىڭ جاكاراليمهنكى  2

  .    تهۋرەنمهس، مهزمۇت دەكئهرشئهال ساداقىتىڭ 

             :دېدىڭكى رەببىم، سهن  3
    لغان بهندەم بىلهن ئهھدە قىلدىم،تاللىۋا«  

       .قۇلۇم بولغان داۋۇتقا قهسهم قىلدىم

       ،قىلىمهن ئىگه دانلىققاىخان ئهبهدىي ئهۋالدلىرىڭنى سېنىڭ 4

  »   .قىلىمهن كاپالهتلىك قىلىشىغا ۋارىسلىق تهختكه نهسلىڭنىڭ  

  سېالھ      

  ،تهبرىكلىنهر مۆجىزىلىرىڭ دائهرشئهال، ئىگهم ئى 5

  .لىنهرمهدھىيه ئارىسىدا پهرىشتىلهر ساداقىتىڭ

  ،يوقتۇر بىرى تهڭداش ساڭا بۈيۈكلۈكته 6

  .ئوخشىماستۇر ساڭا ھېچكىم دائهرشئهال

  ،تۇرار تىترەپ پهرىشتىلهر ھهيۋىسىدىن خۇدانىڭ 7

  .                    تۇرار قورقۇپ ھهممهيلهن ئهتراپىدا  

  *،دىگارپهرۋەر سهردار قۇدرەتلىك_  خۇدا ئى 8

  ؟بار كىم يهنه ئىگىسىدىن قۇدرەت ئوخشاش ساڭا

   .تۇرار ئوراپ ساداقهتلىك ئهتراپىڭنى
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  ،ھۆكۈمرانسهن ئۇنىڭغا سهن بولسۇن مهغرۇر قانچه دېڭىز  9

  .تىنچالندۇرىسهن بېسىپ ئۇنى ياساپ دولقۇن ئۆركهشلىسه   

 ،  قىلدىڭ بهربات سهن *نىخابرا دېڭىزدىكى  10

  .قىلدىڭ بىتچىت ىدۈشمىنىڭن قۇدرىتىڭدە

  ،سېنىڭكىدۇر جاھان پۈتۈن_  زېمىن، ئاسمان 11

 .ئىجادىڭدۇر سېنىڭ پهقهت نهرسه ھهممه ئۇنىڭدىكى

  ،ھهممىنى ئۇالردىكى ۋە جهنۇب، شىمال ياراتقانسهن  12

 .     چوققىلىرى خهرمون، تابور كۈيلهر نامىڭنى شادلىقتا  

  ، كۈچلۈكتۇر قولۇڭ، قۇدرەتلىك بىلىكىڭ  13

 .    غالىبتۇر قولۇڭ ئوڭ كۆتۈرۈلگهن تۈنئۈس 

  ،     ئادالهتتۇر، ھهققانىيلىق بولسا ئۇلى تهختىڭنىڭ 14

  .  ھهمراھىدۇر ھۆكۈمرانلىقىڭنىڭ ساداقهتلىك ۋە مۇھهببهت

  ،ھېسابلىنار بهختلىك خهلق قىلغان ئالقىشالرنى ،تهنتهنه  15

  .   پهرۋەردىگار ئى نۇرىدا ھۇزۇرۇڭنىڭ ئۇالر ياشار 

  ،بوالر شاد دائىم ئۇالر بىلهن نامىڭ 16

  .قىالر تهنتهنه سۆيۈنۈپ ئادالىتىڭدىن

  ،كېلهر سهندىن شهرىپى-شان ،قۇۋۋەت-كۈچ ئۇالرنىڭ 17

  .قىالر غهلىبه دائىم ئۇالر بولغاچ شاپائىتىڭ
   

 ،                  پهرۋەردىگارغا مهنسۇپتۇر پادىشاھىمىز بىزنىڭ، بهرھهق 18

  .خۇداغا مۇقهددەس تاللىغان رنىئىسرائىلال تهۋەدۇر  
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   :بهندەڭگه ئۆز سادىق دېگهنىدىڭ مۇنداق ۋەھىيىڭدە بىر  19

  ،يهتكۈزدۈم ياردىمىمنى ئهزىمهتكه بىر مهن«

  .كۆتۈردۈم، تالالپ ئۇنى ئارىسىدىن ئهل

  ،تاپتىم داۋۇتنى قۇلۇم، دېمهك  20

  ،بېشىغا سۈركهپ مېيىمنى مۇقهددەس

  .تىكلىدىم قىلىپ پادىشاھ سىلهرگه ئۇنى

 ،بوالر يۆلهك ئۇنىڭغا قولۇم 21

 .تولدۇرار كۈچكه ئۇنى بىلىكىم

  ،يېڭهلمهس پهقهت ئۇنى دۈشمهنلىرى  22

  .ئېزەلمهس قىستاپ ئۇنى پهسكهشلهرمۇ

  ،   قىلىمهن ۋەيران ئالدىدا ئۇنىڭ رەقىبلىرىنى  23

  .قىلىمهن يهكسان بىلهن يهر ئۆچمهنلىرىنى

  ،بوالر يار غائۇنىڭ مۇھهببىتىم، ساداقىتىم  24

  .                          قۇچار زەپهر ئۇ بىلهن نامىم مېنىڭ  

 *،غادېڭىز نقىلغۇزارمه ھۆكۈمرانلىق ئۇنى مهن  25
  .دەرياالرغا ھهم يۈرگۈزەرمهن ھوقۇقىنى

                              :دېدىكى قىلىپ نىدا ماڭا ئۇ 26

  ،   خۇدايىمدۇرسهن، ئاتام مېنىڭ سهن‹ 

    ›.تېشىمدۇرسهن قورام، جاتكارىمنى

  ،قىلىمهن ئوغلۇم تۇنجى مېنىڭ ئۇنى مهن 27

  .تىكلهيمهن قىلىپ پادىشاھ ئۇلۇغ ئهڭ دۇنيادىكى

  ،ئهبهدىيدۇر ئۇنىڭغا مۇھهببىتىم  28

 .          بۇزۇلماستۇر مهڭگۈگه ئهھدەم قىلغان
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  ،قىلىمهن ئىگه دانلىققاىخان ئهبهدىي ئهۋالدلىرىنى  29

    .قىلدۇرىمهن داۋام كهبى ئاسمان ۇنىڭئ نىتهختى

  ،كهتسه چىقىپ تهلىملىرىمدىن ئهۋالدلىرى ئۇنىڭ مۇبادا  30

  .كۆرمىسه ئىش بويىچه ھۆكۈملىرىم

  ،بۇزسا پهرمانلىرىمنى ئۇالر  31

  ،قىلمىسا ئىتائهت ئهمرلىرىمگه

  ،بىلهن تاياق ئىتائهتسىزلىكلىرىنى مهن ئۇندا  32

  .جازااليمهن نبىله هتجاراھ-يارا گۇناھلىرىنى

  ،ئۈزمهيمهن داۋۇتتىن مۇھهببىتىمنى لېكىن  33

        .قىلمايمهن خىيانهت ۋەدەمگه ياكى

  ،بۇزمايمهن ئهسال ئهھدەمنى تۈزگهن  34

   .قايتمايمهن پهقهت ۋەدەمدىن  

  ،ئىچكهنمهن قهسهم نامىمدا مۇقهددەس مهن  35

   .يانمايمهن سۆزۈمدىن ئېيتقان داۋۇتقا  

  ،داۋاملىشار ئهبهدىي ىلىرئهۋالد ئۇنىڭ  36

  .تۇرار پارالپ كهبى قۇياش تهختى ئۇنىڭ

  كهبى ئاي گۇۋاھچى سادىق ئاسماندىكى ئۇ  37

  ».ئهبهدىي تۇرار مهزمۇت، مۇستهھكهم  

 سېالھ    

  ،         تاشلىۋەتتىڭ قىلىپ رەت ئۇنى سهن ھازىر بىراق  38

  .غهزەپلهندىڭ پادىشاھقا بېكىتكهن تالالپ ئۆزۈڭ

  ،ئهھدىنى تۈزگهن بىلهن قۇلۇڭ قىلدىڭ ئىنكار 39

   .ھوقۇقىنى_  تهخت-تاج ئۇنىڭ تاشلىۋەتتىڭ 
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   ،قورغانلىرىنى بارلىق ئۇنىڭ قىلدىڭ ۋەيران  40

  .قهلئهلىرىنى-شهھهر قىلدىڭ خارابه

  ،شهھىرىنى ماقتاىبۇل ئۆتۈۋاتقانالر يولدىن  41

  .بولدى رەسۋا ئالدىدا ئهللهر قوشنا ئۇ

  ،رەقىبلىرىنى ۇنىڭئ ڭقىلدۇردۇ غهلىبه  42

  .دۈشمهنلىرىنى پۈتكۈل قىلدىڭ خۇشال

  ، بىسىنى قىلىچىنىڭ ئۇنىڭ قايتۇردۇڭ  43

              .ئۇنى قىلدىڭ مهغلۇپ دەلهرجهڭ

  ،ھهيۋىتىنى ئۇنىڭ ئۇردۇڭ يهرگه  44

  .تهختىنى ڭزۇتتۇتو كۈلدەك

  چۆمدۈرۈپ خىجالهتكه 45

  سېالھ                                           .ياشلىقىنى قىسقارتتىڭ

  ،پهرۋەردىگار ئى 46

  ؟قاچۇرىسهن مهندىن ئۆزۈڭنى قاچانغىچه

   ؟كۆيدۈرىسهن قاچانغىچه ئوتۇڭنى غهزەپ-قهھر

 ،قىسقىلىقىنى ئۆمرۈمنىڭ ،خۇدا ئى تۇتقىن ئهسته  47

   .  ھاياتى ئىنساننىڭ بىهۇدىلىكتۇر نېمىدېگهن  

 ؟ كۆرمهيدىكهن ئۆلۈم ياشاپ ئىنسان قايسى 48

           سېالھ        ؟قالىدىكهن ساقالپ ئامان جېنىنى ئۆز گۆردىن 

   ،رەببىم ئى 49

 ؟قالدى نهلهردە ۋەدىلىرىڭ قىلغان داۋۇتقا ساداقهتته

  ؟قالدى قهيهردە مۇھهببىتىڭ-مېهىر كۆرسهتكهن بۇرۇن  
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 ،ئالغايسهن ئهسكه مهسخىرىلهرنى ئۇچراۋاتقان قۇلۇڭ  50

          !كۆرگهيسهن ھاقارەتلىرىنى غانقىل ماڭا ئهلنىڭ بارچه  

 ،   قىالر مهسخىرە دائىم مېنى رەقىبلىرىڭ 51

  .قىالر خار پادىشاھنى تاللىغان ئۆزۈڭ

    !بولغاي ھهمدۇساناالر مهڭگۈ پهرۋەردىگارغا  52

  !ئامىن، ئامىن
____________________________________  

 قوشۇنالرنىڭ ساماۋىي« مىلهردەتهرجى بهزى_  پهرۋەردىگار سهردار قۇدرەتلىك*

 بولغان سهردارى پهرىشتىلهرنىڭ« ياكى» پهرۋەردىگار بولغان سهردارى

  .ئېلىنغان دەپ، »پهرۋەردىگار

 خىل بىر ئۇچرايدىغان رىۋايهتلىرىدە قهدىمىي خهلقىنىڭ كهنئان_  راخاب*

 رگهكۈچله قىلغۇچى ۋەيران ۋە دېڭىزغا ھاالكهتلىك ئۇ، بولۇپ مهخلۇق دېڭىزدىكى

 .قىلىنغان لۋوسىم

، دېڭىز ئوتتۇرا نى»دېڭىز« يهردىكى بۇ مۇتهخهسسىسلهر بهزى_  دەرياالر ۋە دېڭىز*

 قانداقال. قارايدۇ دەپ ،ئېقىملىرى تارماق ئۇنىڭ ۋە دەرياسى فىرات نى»دەرياالر«

 قارشى پادىشاھلىقىغا ئۇنىڭ ۋە خۇدا» دەرياالر« ۋە» دېڭىز« يهردىكى بۇ، بولمىسۇن

 . قىلىنغان سىمۋول دۈشمهنلهرگه چىققان
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  مۇناجات - 90

   دۇئاسى پهيغهمبهرنىڭ مۇسا تهقۋادار 
  
 ،بىزگه كهلدىڭ بولۇپ پاناھ، رەببىم ئى 1

   .ئهۋالدقىچه-ئهۋالدتىن

   ،قىلىنماستىنال بهرپا تاغالر  2

 ،يارىتىلماستىنال ئالهم ۋە زېمىن  

  ،ئهزەلدىنال ئىدىڭ خۇدا ئۆزۈڭ  

 .يهنىال ۇدادۇرسهنخ مهڭگۈگه 

  ،  »قايتىڭالر تۇپراققا، ئىنسانالر ئهي« ئهگهر دېسهڭ  3

 .         ئايلىنار تۇپراققا شۇئان ئىنسان          

   گويا يىل مىڭ ئۈچۈن سهن، بهرھهق  4

 ،كۈندەكال بىر ئۆتكهن تۈنۈگۈن  

  .    سائهتتهكال بىرنهچچه كېچىدىكى ياكى    

   ،كۈندەككهل كېتىسهن ئېلىپ ئىنساننى  5

  ،                    چۈشتهك گوياكى تۈگهر ئۆمرى ئۇنىڭ  

  .مايسىدەك چىققان ئۈنۈپ سهھهردە تاڭ  

  ،سهھهردە چىقار ئۈنۈپ الرىمايس  6

    .ئاخشامغىچه كېتهر سولىشىپ 

  ،                غهزىپىڭدىن بولىمىز ھاالك بىز، شۈبهىسىزكى  7

  .قهھرىڭدىن چۈشىمىز ۋەھىمىگه     
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 ،               ئالدىڭدا يامانلىقىمىزنى قىلىسهن ئاشكارا   8

     .نۇرىدا جامالىڭنىڭ گۇناھلىرىمىزنى پىنهان  

 ،ئۆتهر نهپرەتته- غهزەپ كۈنلىرىمىز  9

 .كېتهر تائازاب تارتىپ ئۇھ يىللىرىمىز  

       ،   بوالر يىلچه يهتمىش مىزئۆمرى  10

                 .       بارالر رىۇماغد ئۇلىشار سهكسهنگه  

  چاغلىرىمىزمۇ ياخشى ئهڭ ئهمما

 ، ئۆتهر قايغۇدا ۋە جاپا           

 ،تۈگهر ئاچقۇچه يۇمۇپ كۆزنى كۈنلىرىمىز  

 .  كېتهر ئۆتۈپ ئۇچقاندەك ھاياتىمىز  

  ؟يېتهر ئويالپ كىم قۇدرىتىنى غهزىپىڭنىڭ  11

  ؟ئهيمىنهر سهندىن كىم اليىق قهھرىڭگه  

 ،بىزگه ئۆگهتكىن شنىقهدىرله ،قىسقا ئۆمۈر  12

  .         قهلبىمىزگه ئورنىسۇن ساۋاقلىرى ئۆمۈرنىڭ شۇ  

 ،                ئارىمىزغا كهلگىن قايتىپ، مهن ئۆتۈنهي ئىگهم ئى   13

   ؟شهپقىتىڭگه بولۇپ موھتاج ياشايمىزكى قاچانغىچه  

 !بهندىلىرىڭگه سۆيگهن سېنى ئهيله رەھىم  

  ،مۇھهببىتىڭگه چىن بىزنى گهر اڭقاندۇرس سهھهردە ھهر      14

  .شهنىڭگه قۇتلۇق سېنىڭ ياڭراتقايمىز ئالقىش كۈن ھهر

  ،بولساڭ سالغان ئازاب ئۇزۇن قانچه بىزگه  15

  ،بولساڭ قويغان كۈلپهتلهرگه قانداق بىزنى          

  .بىزگه بهرگىن شادلىق، كۈلكه شۇنچه ئهمدى          
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  ،قىڭنىنىجاتلى كۆرسۇن بهندىلىرىڭ سادىق  16

 .شۆھرىتىڭنى-شان پهرزەنتلىرى ئۇالرنىڭ

 ،بولسۇن يار بىزگه مېهرىڭ، رەببىمىز ئى  17

 ،بولسۇن ئوڭ ئىشلىرىمىز، قىلغىن مهدەت  

  .تولسۇن لىق بهرىكىتىڭگه قوللىرىمىز  
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   مۇناجات -91

  
   ،پاناھىدا نىڭخۇدا ئۇلۇغ تۇتسا ماكان كىمكى  1

  .سايىسىدا خۇدا قادىر ھهممىگه ئۇ ياشار

 ،قورغىنىمسهن، باشپاناھىم«: پهرۋەردىگارغا ئېيتارمهن  2

  ».خۇدايىمسهن باغلىغان ئىشهنچىمنى  

   ،قىلتاقلىرىدىن قىلتاقچىنىڭ سېنى قۇتقۇزار خۇدا، بهرھهق  3

   .ۋابادىن قىلغۇچى قىرغىن

   ،سېنى ئاالر ئاستىغا قاناتلىرى ئۇ كهبى بۈركۈت  4

  ،قاناتلىرى ئۇنىڭ والرب پاناھ ئۈچۈن سهن

  .ساداقىتى بوالر ئىستىهكامىڭ ۋە قالقان

  ،ۋەھىمىسىدىن كېچىنىڭ نه قورقماسسهن  5

 . ئوقتىن ئېتىلغان كۈندۈزى نه  

     ،ۋابادىن تارقالغان بىلدۈرمهي قاراڭغۇدا نه 6

 .ئاپهتتىن ئهجهللىك كهلگهن يورۇقتا نه

  ،يېنىڭدا بۇ يىقىلسىمۇ كىشىلهر مىڭلىغان گهرچه  7

  ، يېنىڭدا ئۇ ياتسىمۇ جهسهتلهر تۈمهنلىگهن  

  .ساڭا يېقىنالشماس ھېچ قازاالر-باال  

      ،ئىشالرنى بۇ بىلهن كۆزۈڭ ئۆز پهقهت كۆرىسهن  8

  .جازاالنغىنىنى قانداق پاسىقالرنىڭ  
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 ،ئۈچۈن قىلغىنىڭ پاناھ پهرۋەردىگارنى  9

                               ،ئۈچۈن بىلگىنىڭ دەپ ىمقورغىن خۇدانى ئۇلۇغ 

 ،بېشىڭغا كهلمهس يامانلىق ھېچبىر  10

 .چېدىرىڭغا يېقىنالشماس ۋابا ھېچ  

  ،   پهرىشتىلىرىگه ئۈچۈن سهن بېرەر ئهمر پهرۋەردىگار  11

 .يوللىرىڭدا ھهممه سېنى قوغدار ئۇالر  

 ،قوللىرىدا كۆتۈرۈپ سېنى پهرىشتىلهر يۈرەر  12

  .  تاشقا رەربى پۇتلىرىڭ دەپ كهتمىسۇن ئۇرۇلۇپ  

 ،شىرنى ۋە يىالن دەسسهيسهن بېسىپ  13

  .         ئارسالننى ۋە يىالن زەھهرلىك چهيلهيسهن  

  :پهرۋەردىگار دەيدۇكى  14

 .                               قۇتقۇزىمهن ئۇنى ئۈچۈن سۆيگهنلىكى مېنى«   

      .                           قوغدايمهن ئۈچۈن تونۇغانلىقى مېنى  

 ،قىلغىنىدا ئىلتىجا بېرىمهن جاۋاب  15

  ،كۈنلىرىدە ئېغىر بولىمهن بىلله بىلهن ئۇنىڭ  

  . شۆھرەتكه قىلىمهن سازاۋەر، ئۇنى قۇتقۇزۇپ  

  ،ئۇنى قىلىمهن مهمنۇن، قىلىپ ئاتا ئۆمۈر ئۇزۇن  16

   ».لىقىمنىنىجات ئۇنىڭغا بېرىمهن  
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   مۇناجات    92-

  مۇناجات ىغانئېيتىلىد* كۈندە ئېلىش دەم
         
  ،           ئېيتىش ۈرشۈك ساڭا بهختتۇر نهقهدەر، پهرۋەردىگار ئى  1

  .قېتىش ناخشىغا نامىڭنى بهختتۇر نهقهدەر، خۇدا ئۇلۇغ ئى  

  ، سهھهردە مۇھهببىتىڭنى مهڭگۈلۈك ئهيلهپ بايان  2

  _ كېچىدە ھهربىر تهرىپلهش ساداقىتىڭنى

  ،ناۋاسىدا چىلتارنىڭ ۋە ساز تارلىق ئون  3

  .مۇڭلىرىدا يېقىملىق لىرانىڭ

  ،خۇدا ئى كارامهتلىرىڭدە شادالندۇردۇڭ مېنى چۈنكى  4

   .خۇشاللىقتا ئېيتارمهن ناخشا ئهجرىڭدىن قىلغان ماڭا  

   .مۆجىزىلىرىڭ سېنىڭ بۈيۈك نهقهدەر، پهرۋەردىگار ئى  5

  .مهقسهتلىرىڭ، نىيهت ،يۈكسهك شۇنچىلىك
  

  ،ئادەملهر نادان هسبىلم ھهقىقهتنى تۆۋەندىكى  6

  .ئهخمهقلهر ۋە ھاماقهت يهنه ئۇنى چۈشهنمهيدۇ

  ،رەزىللهر ئۆسسىمۇ تېز ئۆسكهندەك چۆپ-ئوت گهرچه  7

   ،پهسكهشلهر بارلىق ھهمدە ياشنىسىمۇ گۈللهپ شۇنچه 

 . ئۇالر دۇچاردۇر ھاالكهتكه مهڭگۈلۈك لېكىن 

   .پهرۋەردىگار ئى، قادىردۇرسهن مهڭگۈ ھهممىگه 8

 ،         بوالر ھاالك مۇقهررەركى دۈشمهنلىرىڭ، قارا مانا 9

     .قىلغۇچىالر يامانلىق ھهم بولىدۇ تىرىپىرەن
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  ،مېنى سهن كۈچلهندۈردۈڭ بۇقىدەك ياۋا لېكىن  10

 .*  ىمېيىن روھالندۇرغۇچ ڭسۈركىدى بېشىمغا ھهم

  ،مهغلۇبىيىتىنى دۈشمهنلىرىمنىڭ كۆردۈم  11

    .زارىنى-يىغا رەقىبلىرىمنىڭ رەزىل ئاڭلىدىم   

  ،ھهققانىيالر ياشنار گۈللهپ دەرىخىدەك خورما خۇددى  12

  .ئۆسهر ئاينىپ دەرىخىدەك كېدىر لىۋاندىكى يهنه ھهم

 ،ھۇزۇرىغا پهرۋەردىگار ئۇالر تىكىلگهندۇر  13

 .ئاراملىرىدا-ھويال ئىگىمىزنىڭ ياشنار گۈللهپ

  ،مېۋە بېرىدۇ يهنه ئۇالر قېرىسىمۇ  14

   .ھهمىشه تۇرار پكىرىكۆ باراقسان-بۈك

  ،ئادىلدۇر پهرۋەردىگار« :دەيدۇكى ئۇالر شۇڭا  15

 ».خۇدادۇر پاناھىمىز تاشتهك قورام، دائىم ئۇ ئادالهتلىك
___________________________________  

 ئىش كۈندە بۇ هھۇدىيالرغاي ئارقىلىق غهمبهرپهي مۇسا خۇدا_  كۈنى ئېلىش دەم*

 باب -20» چىقىش مىسىردىن. تهۋرات«. قىلغان همرئ ھهققىدە ئېلىش دەم قىلماي

   .قاراڭ ئايهتلهرگه 11- 8

 بېشىغا مېهماننىڭ دەسرائىلىيهئى ۋاقىتتا ئهينى_  سۈركهش ماي بېشىغا*

 .ئىدى بار ئادىتى سۈركهش ماي پۇراقلىق خۇش روھالندۇرىدىغان
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  مۇناجات    93-

     
  ،  پهرۋەردىگار ھۆكۈمراندۇر  1   

 ،يېپىنچىسى ۇنىڭئ ھهيۋەت

  ،ئۇلۇغۋارلىق ئورالغاندۇر       

 .        پوتىسى بهل ئۇنىڭ قۇدرەت      

  ،دۇنيا قىلىنغان مهزمۇت

  .ئهسال ئۇ تهۋرەنمهس      

  ،ئهزەلدىن تهختىڭ مۇستهھكهمدۇر  2  

 .                           ئهلمىساقتىن ڭئۆزۈ مهۋجۇتسهن      

   ،پهرۋەردىگار ئى  3  

  ،سۇلىرى دېڭىز ماقتاىقىررشا

  ،شاۋقۇنلىرى ياڭرىماقتا

  .دولقۇنلىرى گۈلدۈرلىمهكته      

  ،گۈلدۈرلهشلىرىدىن دېڭىزالرنىڭ  4  

  ،يۇلقۇنۇشلىرىدىن دولقۇنالرنىڭ      

  .پهرۋەردىگار شتىكىئهر قۇدرەتلىكتۇر     

       ،لىرىڭپهرز ئۆزگهرمهستۇر ،پهرۋەردىگار ئى  5  

  .مۇقهددەسلىكىڭ كمهڭگۈلۈ زىننهتتۇر ئۆيۈڭگه
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   مۇناجات    94-

   
  ،          خۇدا ئى، پهرۋەردىگار جازالىغۇچى ئى  1 

 .   جۇال چاچقىن، پهرۋەردىگار جازالىغۇچى ئى

  ،ئوتتۇرىغا چىقىپ ،سوراقچىسى جاھان ئى  2 

 .تهكهببۇرالرغا بهرگىن جازا اليىقىدا     

  ،ماختىنار قاچانغىچه رەزىللهر، پهرۋەردىگار ئى 3

  ؟ئۇالر يۈرۈشهر كۆتۈرۈپ بېشىنى قاچانغىچه

 ، ئۇالر بىلهن تهكهببۇرلۇق ۋاالقشىيدۇ  4

  !قىلغۇچىالر يامانلىق ئۇ ئاتىدۇ پو

  ،ئۇالر ئېزىپ قوۋمىڭنى تاللىغان سهن 5

         .ساالر جهبىر بولغانالرغا تهۋە ساڭا  

 ، الرنىغېرىب، خوتۇن تۇل قىلىپ قىرغىن  6

  .يېتىمالرنى پاناھسىز ئۆلتۈرىدۇ    

  ،پهرۋەردىگار كۆرمهيدۇ« :دەر ئۇالر 7

 ».زىنهار بىلمهيدۇ خۇداسى ياقۇپنىڭ     
                   

  !بېقىڭالر ئويالپ ،ھاماقهتلىرى ئهلنىڭ ئهي 8

  ؟ئهقلىڭالر بوالر قاچان ،ئهخمهقلهر ئهي     

 !؟ياراتقۇچى قۇالقنى ئاڭلىماسمۇ  9

  !؟قىلغۇچى ئاتا كۆزنى كۆرمهسمۇ
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  ؟ سىلهرنى جازالىماسمۇ خۇدا جازالىغۇچى ئهللهرنى يات 10

  ؟ئادەمنى لىمهسمۇتهربىيه ئۆگهتكۈچى ئهقىل ئىنسانغا 

  ،پىكرىنى-ئوي ئىنساننىڭ بىلىدۇ خۇدا  11

 .ھهممىسى خىيالالرنىڭ بىهۇدىدۇر  
              
  ، پهرۋەردىگار ئى، ىكىش تهربىيهلىگهن سهن بهختلىكتۇر  12

               !تاپار بهخت تهلىمىڭدىن، ىنتهربىيهڭد ئىنسان

   ،كۈنلهردە يامان قىلىسهن ئامان ئۇالرنى سهن  13

  .بولغۇچه ھاالك چۈشۈپ ئورىغا يامانالر تاكى

  ،ئهتمهس تهرك قوۋمىنى ئۆز پهرۋەردىگار  14 

  .كهتمهس تاشالپ بولغانالرنى مهنسۇپ ئۆزىگه     

  ،  هتكهئادال ھامان قايتار ھوقۇقى پهرمان-ھۆكۈم  15

 .كهينىدە ئادالهتنىڭ قىالر ھىمايه پاكالر قهلبى      

 ؟        ئوتتۇرىغا چىقىپ كىم مېنى قوغدايدۇ رەزىللهردىن  16

 ؟يامانالرغا ھالدا قارشى تهرەپته مهن تۇرار كىم

 ،                              خۇدا ماڭا ئىدى بولسا بهرمىگهن ياردەم ئهگهر 17

  . داىماكان لهركئۆلۈ قاپلىغان جىتلىقجىم ئىدىم ياتار 
         
    ،دېگىنىمدە كېتهي تېيىلىپ ،پهرۋەردىگار ئى 18

  .مۇھهببىتىڭدە مهڭگۈلۈك مېنى يۆلىدىڭ      

  ،قالغىنىمدا ئهندىشىدە ،قايغۇ-غهم  19

  .ماڭا بېرىپ تهسهللى شادالندۇرىسهن    
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             ،ئهمهلدارالر چىرىكلهشكهن بواللماس دوست ساڭا  20

             .ئىشالر ئهسكى قىلغانلىرىدا قىالر قالقان قانۇننى

  ،ئۆلتۈرۈشكه ھهققانىيالرنى بىرلىشهر ئۇالر 21

  .ئۆلۈمگه بىگۇناھالرنى قىالر ھۆكۈم  

  ،قورغىنىمدۇر پهرۋەردىگار 22

 .                        تېشىمدۇر قورام _ پاناھگاھىم      

  ،جازاالر ئۇالرنى داخۇ ئۈچۈن گۇناھلىرى 23

  ،قىالر ھاالك ئۇالرنى خۇدا ئۈچۈن رەزىللىكى

             .تاشالر قىرىپ ئۇالرنى پهرۋەردىگارىمىز ،شۇنداق
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    مۇناجات    95-

    
  ،بېغىشالپ پهرۋەردىگارغا كېلىڭالر ئېيتايلى ناخشا  1

 . ئالقىشالپ هيلىلمهدھىيه خۇدانى قۇتقۇزغۇچى تاشتهك قورام  

 ،                كىرەيلى ئېيتىپ ۈرشۈك خۇدانىڭ زۇرىغاھۇ  2

 .       ئېيتايلى مهدھىيهلهر قىلىپ ناۋا ئۇنىڭغا بىلهن تهنتهنه  

             ،ئۇلۇغدۇر پهرۋەردىگار ئىگىمىز_  خۇدا چۈنكى  3

    .ئۈستۈندۇر *دىن»ئىالھالر« بارلىق ،پادىشاھ بۈيۈك بىر ئۇ 

  ،   زېمىننىڭ ىچهيهرلىرىگ چوڭقۇر ئهڭ تاكى الردىنچوققى  4

  .ئۇنىڭ دۇركىمۈل ،قولىدا ئۇنىڭ جىمىسى

 ،  ئۇالرنى تقانايار ئۇ، خۇداغا تهۋەدۇر ئوكيانالر-دېڭىز  5

  .ئۇنى كهلتۈرگهن قاۋۇجۇد قوللىرى، مهنسۇپتۇر ئاڭا زېمىن

        ،          غارپهرۋەردىگا كېلىڭالر قىاليلى سهجدە  6

  .ئۇنىڭغا پۈكهيلى تىز بىزنىڭ ئۇ ياراتقۇچىمىز

  ،خۇدايىمىزدۇر بىزنىڭ ئۇ چۈنكى 7

  ،قوۋمدۇرمىز غهمخورلۇقىدىكى ئۇنىڭ بىز

  .دۇرمىزىقويلىر قىلىۋاتقان پهرۋىش ئۇ

 ،             ئهگهر سالساڭالر قۇالق ئاۋازىغا ئۇنىڭ بۈگۈن  8

 ،بولغىنىدەك ادمىرىبا ئهجدادىڭالر بولماڭالر جاھىل«: دەركى ئۇ

  * .قىلغىنىدەك تهرسالىق داھماسسا باياۋان-چۆل

  ،ىدىسىنىغان مېنى يهردە شۇ ئهنه بوۋاڭالر-ئاتا 9

  .ىدىتهكشۈرگهن مېنى تۇرۇپمۇ كۆرۈپ مۆجىزىلىرىمنى
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    ،لىرىڭالردىنئهجداد يىرگىنىپ يىلغىچه قىرىق مهن 10

  ،مهندىن يىراقتۇر قهلبى ئۇالرنىڭ‹: دېدىمكى

  ›.يولۇمدىن مېنىڭ ئۇالر ماڭماس

 :شۇڭا غهزەپته يهنه ئېيتتىم قىلىپ قهسهم  11

        ›».ئارامگاھىمغا مېنىڭ ئۇالر كىرەلمهس‹
___________________________________  

 خهلقلهر خىل ھهر دۇنيادىكى» ئىالھالر« ئېيتىلغان يهردە بۇ_  ئىالھالر*

  .كۆرسىتىدۇ ئىالھالرنى يالغان ئىشىنىدىغان

» سىناش« ۋە» جېدەل« مهنىسى، بولۇپ ئىسىملىرى هري_  ھماسسا ۋە مىرىبا*

 ۋە ىدىرەنجىگهن پهيغهمبهردىن مۇسا يهرلهردە بۇ ئىسرائىلالر. دېگهنلىكتۇر

 بابقا 17-» چىقىش مىسىردىن .تهۋرات«. ىدىبولغان سىنىماقچى پهرۋەردىگارنى

  .قارالسۇن
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  مۇناجات    96-

 
  ،بېغىشالپ رغاپهرۋەردىگا ئېيتىڭالر ناخشا يېڭى  1

  .ئاتاپ ئۇنىڭغا غهزەللهر ياڭرىتىڭالر ئهھلى جاھان ئهي

   ،    نامىنى خۇدانىڭ تهرىپلهڭالر ناخشاڭالردا  2

  .نىجاتلىقىنى ئۇنىڭ كۈنى ھهر ئهيلهپ بايان

  ،ئارا ئهللهر شهرىپىنى-شان تارقىتىڭالر  3

 .ئارا خهلق ئىشلىرىنى ئاجايىپ

  ،دائىما پهرۋەردىگار بولغاچ ئۇلۇغ 4

  ،ىنىشكهلمهدھىيه ھهسسىلهپ اليىقتۇر ئۇ

  ،ئىالھالردىن غهيرىي ئۇ بولغاچ ئۈستۈن

  .ئهيمىنىشكه ئهرزىيدۇ ئۇال پهقهت

  ،ئىالھلىرى باشقىالرنىڭ بۇتتۇر پهقهت  5

  . ئهرشلهرنى ياراتقاندۇر خۇدا ئهمما

  ،ئۇنى كبۈيۈكلۈ ۋە شهرەپ-شان تۇرار ئوراپ  6

  .تۇرارگاھى نىڭئۇ تولغاندۇر گۈزەللىككه ۋە قۇدرەت

  ،پهرۋەردىگارنى قوۋمالر-ئهل ئهي تهرىپلهڭالر  7

  .قۇدرىتىنى ۋە شۆھرەت-شان ئۇنىڭ كۈيلهڭالر

  ،ئوقۇڭالر ھهمدۇسانا مۇناسىپ شهرىپىگه پهرۋەردىگار  8

 .                      كىرىڭالر بىلهن ھهدىيه ھويلىسىغا ئىبادەتخانا خۇدانىڭ  

  ،قورقۇڭالر اردىنپهرۋەردىگ ،ئهھلى جاھان ئهي  9

  ،قىلىڭالر سهجدە پهرۋەردىگارغا مۇقهددەس، پارالق  
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 :ئارا ئهللهر ئېيتىڭالر 10

   ،دۇرۈمرانھۆك ئالىي ئهڭ پهرۋەردىگار« 

 .    ئادالهتته خهلقلهرنى سورار ئۇ

  ».تهۋرەنمهستۇر، مۇستهھكهم دۇنيا، بهرھهق

   ،  ئاسمانالر بولسۇن خۇش ،جاھان-يهر شادالنسۇن   11

  .    جانلىقالر ئۇنىڭدىكى ۋە دېڭىز قىلىشسۇن نتهنهته

  ،           چارۋىالر ئۇنىڭدىكى ،دالىالر يايرىسۇن  12

 .                                        ئورمانالر ئالدىدا ئىگىمىز ئېيتسۇن ناخشا  

  ، قىلىشقا ھۆكۈمرانلىق كېلىدۇ جهزمهن پهرۋەردىگار چۈنكى 13

  .باشقۇرۇشقا ھهققانىي خهلقلهرنى، ئادالهتته ۇنيانىد كېلىدۇ        
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  مۇناجات -97

 
  ،  پهرۋەردىگار دۇرۈمرانھۆك ئالىي ئهڭ 1

   ،خهلقلهر ھهممه بۇنىڭدىن خۇشالالنسۇن

  .ئهللهر يىراقتىكى ئهڭ ھهتتا شادالنسۇن  

    ،پهرۋەردىگار تۇرار ئارا پىنهانلىق ۋە قسىرلى 2

 . تۇرار مهزمۇت ئۇنىڭ تهختى دالهتتهئا، ھهققانىيهت

  ،ئالدىدا تۇرار كۆيۈپ الۋۇلداپ ئوتالر 3

   .ھهرياندا كۆيدۈرۈۋېتهر رەقىبلىرىنى  

  ،جاھاننى ئۇ رۇتاريو چاقتۇرۇپ چاقمىقىنى  4

        .بۇنى كۆرۈپ كېتهر پتىترە زېمىن-يهر

   ،ھهتتا تاغالر بۈيۈك كېتهر ئېرىپ مومدەك  5

  .  ئالدىدا هرۋەردىگارپ ھۆكۈمرانى ئالهمنىڭ

                   ، ھهققانىيلىقىنى ئۇنىڭ جاكارالر ئهرشلهر  6

   .شهرىپىنى- شان ئۇنىڭ كۆرەر خهلقلهر جىمى

  ،بۇتپهرەسلهر ئاخىر قاالر شهرمهندىلىكته 7

                            .ماختىغانالر بۇتلىرىنى ئهرزىمهس 

  . »ئىالھالر« قبارلى قىالر سهجدە پهرۋەردىگارغا 
  
  ،پهرۋەردىگار ئى   8

        ،شهھهرلىرى يهھۇدىيه پۈتۈن ئادالىتىڭدىن الندىشاد  

  .      ھۆكۈملىرىڭنى ئاڭالپ ئونىس چۆمدى خۇشاللىققا  
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  ،پهرۋەردىگار ئى، بهرھهق   9

 ،دۇرسهنخۇدا ئۇلۇغ ھۆكۈمران جاھانغا

  .ئۈستۈندۇرسهن شۇقهدەر ئىالھالردىن غهيرىي  
  
 ،يامانلىقنى كۆرۈڭالر ئۆچ، سۆيگهنلهر ۋەردىگارنىپهر ئهي  10

 ،  جېنىنى تهقۋادارلىرىنىڭ ئۆز قوغدار پهرۋەردىگار

   .سادىقالرنى ئۇ چاڭگىلىدىن رەزىللهرنىڭ قۇتقۇزار

 ،ھهققانىيالرغا چېچىلغاندۇر ئۇرۇقتهك خۇددى نۇر   11

  .دۇرۇسالرغا دىلى تېرىلغاندۇر شادلىق

    ،خۇشاللىنىڭالر دىگاردىنپهرۋەر، ھهققانىيالر ئهي  12

 .ئېيتىڭالر شۈكۈر ئۇنىڭغا ئېتىپ ياد مۇقهددەسلىكىنى
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  مۇناجات    98-

  
 ، ناخشا يېڭى ئېيتىڭالر بېغىشالپ پهرۋەردىگارغا  1

    ، خۇدا ئىگىسىدۇر مۆجىزىلهر ئاجايىپ چۈنكى

 .     ئۇنىڭغا بهرگهندۇر زەپهر قولى ئوڭ، بىلىكى مۇقهددەس  

     ،ھهممىگه غهلىبىسىنى نامايان خۇدا ىلدىق  2

  .ئهللهرگه جاھاندىكى كۆرسهتتى ئادالىتىنى

  ،مۇھهببىتىنى ۋە مېهىر ئىسرائىلالرغا يهتكۈزدى ئۇ  3

  ،ساداقىتىنى بولغان ئىسرائىلالرغا زىنهار ئۇ ئۇنتۇمىدى

  .ئۇتۇقىنى ئىگىمىزنىڭ ھهم كۆردى ئاۋام بارچه

  ،                 خۇداغا ياڭرىتىڭالر ئالقىش، ئىنسانالر بارچه ئهي  4

  .        ئۇنىڭغا ناخشاڭالردا ئوقۇڭالر مهدھىيهلهر بولۇپ خۇش          

  ،قىلىڭالر ناۋا-نهغمه بىلهن لىرا ئاتاپ خۇداغا 5

   .ئېيتىڭالر غهزەل-ناخشا بىلهن لىرا ئۇنىڭغا ھهم

  ،خۇداغا پادىشاھىمىز ئالقىشالر ياڭرىتىڭالر  6

  .بۇرغىدا بىلهن كاناي ئاڭا بولسۇن ئالقىشىمىز

  ،                     جانلىقالر ئۇنىڭدىكى ۋە دېڭىز جۇشقۇنلىسۇن  7

             .جانلىقالر يهنه زېمىن تهنتهنه قىزغىن قىلسۇن 

                 ،دەرياالر خۇشاللىقتىن خۇداغا چالسۇن چاۋاك  8

  .          تاغالر ھهم قاتسۇن كۈيگه خۇدانى بىلهن شادلىق

     ،     قىلىشقا ھۆكۈمرانلىق كېلىدۇ جهزمهن پهرۋەردىگار چۈنكى  9

   .   باشقۇرۇشقا ھهققانىي خهلقلهرنى، ئادالهتته دۇنيانى كېلىدۇ  
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     مۇناجات    99-

  
  !پهرۋەردىگار ھۆكۈمراندۇر ئالىي ئهڭ  1

     ،               ئولتۇرار تهختته ئوتتۇرىسىدا* كېرۇبالر ئۇ  

 ،    قوۋمالر پۈتكۈل تىترىسۇن ئهيمىنىپ نىڭدىنئۇ

   .  جايالر ھهممه كهلسۇن زىلزىلىگه ھهيۋىسىدىن

  ،پهرۋەردىگار سىئونغا ھۆكۈمراندۇر  2

  .سۈرەر ھۆكۈم ئۈستىدىن الرۋمقو بارلىق ئۇ
 

  ،پهرۋەردىگار ئى مۇقهددەستۇرسهن 3

  .ئۇالر ىسۇنلمهدھىيه نامىڭنى بۈيۈك، ھهيۋەتلىك

 ، خۇدا_  شاھىمىز قۇدرەتلىك سۆيگۈچى ئادالهت ئى  4

  ،ئارىسىغا لىرىئهۋالد ياقۇپ ئورناتقانتىڭ ئادىللىقنى

  .ئۇالردا ئاشقانىدى ئهمهلگه ھهققانىيهت ۋە ئادالهت
 

    ،ئۇلۇغالڭالر پهرۋەردىگارىمىزنى 5

  .قىلىڭالر سهجدە قويۇپ باش ىغائايىغ

  !مۇقهددەستۇر ئۇ چۈنكى

    *،وھانىيلىرىدىندۇرر ئۇنىڭ ھارۇنالر ۋە مۇسا 6

  .قىلغانالردىندۇر ئىلتىجا ئۇنىڭغا سامۇئىلمۇ

  ،پهرۋەردىگارغا قىلغاندا دۇئا ئۇالر

  .ئۇالرغا بهرگهنىدى جاۋاب ئۇ بهرھهق
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  *،ئۇالرغا ئىچىدىن تۈۋرۈكى بۇلۇت سۆزلىگهنىدى پهرۋەردىگار  7

  .پهرمانالرغا-پهرز بهرگهن خۇدا قىلىشتى ئهمهل ئۇالر
   

   .ئۇالرغا بهردىڭ جاۋاب، پهرۋەردىگار زئىگىمى ئى  8

 ، دائىما قىلدىڭ مهغپرەت گۇناھلىرىنى ئۇالرنىڭ

     .قىلمىغىنىدا توۋا ئۇالرنى جازالىدىڭ ئهمما  
    
  ،                                      ئۇلۇغالڭالر پهرۋەردىگارىمىزنى  9

  ،قىلىڭالر سهجدە ئۇنىڭغا تېغىدا نسىئو مۇقهددەس

                           !پهرۋەردىگارىمىز ۇقهددەستۇرم چۈنكى
__________________________________  

 بىر كۈچلۈك ئىنتايىن ياشايدىغان ئهرشته، ئوخشايدىغان پهرىشتىگه_  كېرۇب*

 بۇ ئۈستىگه ساندۇقىنىڭ ئهھدە خۇدانىڭ ۋاقىتتا ئهينى .مهخلۇق قاناتلىق خىل

 يهنه ساندۇقىنىڭ ئهھدە خۇدانىڭ. ئورنىتىلغان لىھهيكى دانه ئىككى مهخلۇقنىڭ

 تهختته ئوتتۇرىسىدا كېرۇبالر« سهۋەبتىن شۇ. دۇر»تهختى خۇدانىڭ« ئىسمى بىر

  .ئېلىنغان دەپ ،»ئولتۇرار
، تهيىنلىنىپ ۋاسىتىچىلىككه ئوتتۇرىسىدىكى نالرئىنسا بىلهن خۇدا_  روھانىي*

 خهلقنىڭ شۇنداقال، قىلىدىغان دۇئا، نقىلىدىغا قۇربانلىق ئۈچۈن خهلقى ئۆز ۋە ئۆزى

 ئۇنىڭغا، چۈشهندۈرۈپ قانۇنىنى تهۋرات ئۇالرغا ئۈچۈن قىلىشى ئىتائهت خۇداغا

  . ئادەم قىلىدىغان دەۋەت قىلىشقا ئهمهل

-چۆل، چىقىپ ئېلىپ مىسىردىن قوۋمىنى ئۆز مۇسا_  ئىچىدىن تۈۋرۈكى بۇلۇت*

، چۈشۈپ تۈۋرۈكى بۇلۇت ىنئاسماند كېتىۋاتقىنىدا باشالپ يول باياۋاندا

 .تهۋرات« .ىدىئاڭالنغان ئىچىدىن تۈۋۈكىنىڭ بۇلۇت ئاۋازى پهرۋەردىگارنىڭ

  .قارالسۇن كه33:9» چىقىش مىسىردىن
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    مۇناجات - 100

      مۇناجىتى ئېيتىش شۈكۈر
  

  ،ئىنسانالر جاھاندىكى پۈتكۈل ئهي  1 

  .ئالقىشالر پهرۋەردىگارغا ياڭرىتىڭالر

  ،ئۇنىڭغا قىلىڭالر ئىبادەت بىلهن خۇشاللىق  2 

  .ھۇزۇرىغا كىرىڭالر ئوقۇپ مۇناجات بىلهن شادلىق      

  ، گانىدۇريې پهرۋەردىگار ،بىلىڭالركى  3 

  ،تهۋەدۇرمىز ئۇنىڭغا بىز ،ياراتقاندۇر ئۇ بىزنى

       .قويلىرىدۇرمىز يايلىقىنىڭ ،خهلقىدۇرمىز ئۇنىڭ بىز

  ،ئېيتىپ شۈكۈر -ناھهمدۇسا كىرىڭالر دەرۋازىلىرىدىن  4 

  ،  ئوقۇپ مهدھىيه ھويلىلىرىغا قىلىڭالر تهشرىپ قهدەم

  .بىلدۈرۈپ مىننهتدارلىق نامىنى تهرىپلهڭالر

  ،شاپائهتلىكتۇر پهرۋەردىگار ،بهرھهق  5 

 ،مهڭگۈلۈكتۇر مۇھهببىتى-مېهىر ئۇنىڭ      

  .ساداقهتلىكتۇر قىچهئهۋالد-تىنئهۋالد      
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  مۇناجات101- 

  يازغان مۇناجات داۋۇت
  
     ،ئادالىتىڭنى ۋە مۇھهببهت مهڭگۈلۈك كۈيلهيمهن  1

  .    سېنى قاتىمهن كۈيلىرىمگه پهرۋەردىگار ئى

  ،    ماڭىمهن قىلىپ ئېهتىيات بولسىمۇ توغرا يولۇم  2

  ؟كېلهرسهن ياردەمگه قاچانمۇ پهرۋەردىگار

 ،  رەزىللىك، قىلمىش پاسىق ئهسال كهلمهس خىيالىمغا  3

  ،     شۇنچىلىك بار نهپرىتىم ئازغۇنالرغا چىققان نيولدى

  .قىلچىلىك يوق ھهۋىسىم گۇناھالرغا قىلغان ئۇالر

  ،خالىيدۇر ئهگرىلىكتىن مېنىڭ كۆڭلۈم  4

  .يىراقتۇر رەزىللىكتىن ھهممه ھهمدە

  ،بىلىپ دۈشمهن ئۇنى قىالرمهن يوق ئهيلىسه تۆھمهت كىمكى باشقىالرغا  5

  .قىلىپ سۈكۈت تۇرالماسمهن مهنمهنچىنى، ئۈستۈن ھالى ئهگهر كۆرسهم

 ،     بولسا سادىق خۇداغا ئهرشتىكى كىم  6

  .بېرىمهن ئورۇن ئوردامدىن ئۆز ئۇالرغا

  ماڭغانالرنى يولدا ھهق، توغرا

                   . مهنىقوي مىتىمگهزخى مېنىڭ

  ،يوقتۇر ئورۇن ئوردامدا لىگهرلهرگهيھى  7

  .ستۇربواللما زۇرۇمداھۇ يالغانچىالر

  ،سهھهردە ھهر رەزىللهرنى قىلىمهن يوق زېمىنىمدىن  8

  .شهھىرىدە پهرۋەردىگارنىڭ ھهتتا قالماس يامان بىرمۇ
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     مۇناجات    102-

 قىلغان قىلىپ پهرياد-داد پهرۋەردىگارغا ئادەمنىڭ بىر كهتكهن ھالىدىن ئېزىلىپ

  .دۇئاسى

  
  ،دۇئايىمنى پهرۋەردىگار ئاڭلىغايسهن  1

  .پهريادىمنى قىلغان نىڭمې تىڭشىغايسهن

  ،قالغىنىمدا كۈلپهتته خۇدا مهندىن دىدارىڭنى يوشۇرمىغىن  2

  .ماڭا بهرگىن جاۋاب تېزدىن سېلىپ قۇالق قىلسام نىدا

    ،بولۇپ غايىب كهتمهكته تۈتهكتهك-ئىس مېنىڭ ئۆمرۈم  3

  .كۆيۈپ ئوتتهك ئۆرتهنمهكته ۋۇجۇدۇم

   .كهتتى قۇرۇپ چۆپتهك قۇرۇق يۈرىكىم  4

  .كهتتى ئازالپ تامىقىم ،ىهاسىزئىشت

  ،قىينالدىم كۆپ نادامهتته ۋە ھهسرەت  5

  .قالدىم بولۇپ ئۇستىخان بىر ،تېرە بىر ئورۇقالپ

    ، تازقارىمهن يۈرگهن ئۇچۇپ باياۋاندا گويا مهن  6

     .قۇشمهنۋھۇ قىلغان ماكان خارابىنى ۋەيرانه

       ،قۇشمهن يېتىم ئۆگزىدىكى گويا مهن  7

  .ئۇيقۇسىزمهن، ئوچۇق كۆزۈم ياتساممۇ

  ،دۈشمهنلىرىم مېنى قىالر مهسخىرە كۈنبويى  8

  .ئىسمىم مېنىڭ قالدى بولۇپ يانداش سۆزگه ھاقارەتلىك

  ،                                           ماڭا قىلغاچ غهزەپ-قهھر سهن  10- 9

  .ئورنىغا نان قورسىقىمغا يېدىم كۈل
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  ،ىملىكىمنىئىچ ئىچهلمهيمهن يېشىمسىز كۆز

 .    مېنى تاشلىدىڭ كهبى ئهخلهت خۇدا ،بهرھهق

  ،غۇۋاالشتى ھاياتىممۇ كۆلهڭگىدەك گۇگۇمدىكى  11

   .غازاڭالشتى-قاقشال بولۇپ چۆپتهك تېنىم

      ،پهرۋەردىگار مهڭگۈلۈكتۇر تهختىڭ لېكىن  12

  .     داۋاملىشار تائهبهدكه ئهلمىساقتىن شۆھرىتىڭ

  ،قىلىسهن رەھىم سىئونغا، ىمايئاي ياردىمىڭنى سهن    13

  ،  كهلدى ۋاقتى قىلىش ياردەم، بولۇپ مېهرىبان ئۇنىڭغا چۈنكى 

  .كهلدى يېتىپ سائىتى-ۋاقىت قىلىشنىڭ ياردەم، شۇنداق 

  ،                 ئوننىڭىس سۆيهر قهلبىدىن چىن تاشلىرىنى قۇللىرىڭ        14

  .نىڭئۇ ئاغرىتىپ ئىچىنى تۇپرىقىغا بولغان خاراب  

  ،پهرۋەردىگار قىالر ھۆرمهت نامىڭغا ئهللهر بارچه  15

  .ھۆكۈمرانالر ،شاھ ھهممه ئالهمدىكى ئهيمىنهر شهرىپىڭدىن
  

  ، قۇرار قايتا سىئوننى پهرۋەردىگار  16

  .    بوالر نامايان خۇدانىڭ شۆھرىتى-شان 

  ،دۇئاسىنى مىسكىننىڭ پهرۋەردىگار قىالر قوبۇل  17

  .    پهريادىنى نىڭغېرىب قىلمايدۇ رەت  

  ئۈچۈن ئهۋالد بىر كېلىچهك  18

  ،قۇدرىتىنى خۇدانىڭ لهڭالرىخاتىر

  .خۇدانى لىسۇنمهدھىيه خهلقلهر كهلگۈسىدە

    ،زارىنى- ئاھ مهھبۇسالرنىڭ، دەپ ئاڭالي خۇدا چۈنكى   19-20

  .بۇيرۇلغانالرنى ئۆلۈمگه يهنه، دەپ قىالي ئازاد
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  ،ىدىنماكان مۇقهددەس ئۈستىمىزگه سالدى نهزەر

  .   دىنئهرشئهال پهرۋەردىگار تامان زېمىن قارىدى

 ،بولغىنىدا جهم رۋمالقو، پادىشاھالر   21-22

  .قىلغىنىدا ئىبادەت پهرۋەردىگارغا

  ،سىئوندا جاكارالر ئۇلۇغلۇقىنى ئۇنىڭ

  .داسالېميېرۇ ئوقۇر مهدھىيه شهنىگه
 ،             ۋاقتىمدا قىران قىلدى ئاجىز خۇدا بىراق  23

  .يېرىمىدا ئۆمرۈمنىڭ قىسقارتتى ياتىمنىھا
  

  ،خۇدا ئى يوقتۇر چېكى يىللىرىڭنىڭ  24

 .                    يېرىمىدا ئۆمرۈمنىڭ ئالما جېنىمنى

  ،ئهلمىساقتا يارتقانتىڭ دۇنيانى  25

  .قولۇڭدا ئۆز بولدى بهرپا ئاسمانمۇ

           ،يوقىلىدۇ ھهممىسى ئۇالرنىڭ بىراق  26

 .           مهڭگۈلۈكسهن ۋە هبهدىيئ بولساڭ سهن 

  ،كونىرىغاندا كىيىمدەك گويا ئۇالر

  .ئالماشتۇرىسهن كهبى كىيىم ئۇالرنى سهن

  .                                    بىردىنال بوالر يوق زېمىن-ئاسمان  

   ،پهرۋەردىگار ئۆزگهرمهس سهنال لېكىن  27

         .بار ھاياتلىق ئهبهدىي سهندە پهقهت  

 ،           لىرىىبال قۇللىرىڭنىڭ ياشايدۇ خاتىرجهم  28

              .ئهۋالدلىرى ئۇالرنىڭ ياشنار گۈللهپ ھۇزۇرۇڭدا
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  مۇناجات    103-

  داۋۇت يازغان مۇناجات
  
  ، قهلبىم ئهي مېنىڭ ئېيتقىن ھهمدۇسانا ئىگىمىزگه  1

  .  ۋۇجۇدۇم ئهي نامىنى مۇقهددەس ئۇنىڭ تهرىپلىگىن  

  ،قهلبىم ئهي مېنىڭ ئېيتقىن ھهمدۇسانا هئىگىمىزگ  2

  .دائىم ھهر شهپقىتىنى خۇدانىڭ ئۇنتۇمىغىن

  ،                   گۇناھلىرىڭنى بارلىق ئۇ كهچۈرەر  3

  .كېسهللىرىڭنى ھهرقانداق ساقايتار

  ،ھاياتىڭنى ئۆلۈمدىن قۇتقۇزار ئۇ  4

   .رەھىمدىللىقىنى ،مۇھهببىتى ھهم ياغدۇرار  

  ،يىبو ئۆمۈر قىالر مهمنۇن تىدەبهرىكى سېنى ئۇ  5

  .كهبى بۈركۈت تۇرار ئۇرغۇپ قۇۋۋىتىڭ-كۈچ چېغىڭدەك ياش
 

 ،           ھهققانىيهت يۈرگۈزەر پهرۋەردىگار  6

        . ئادالهت مهزلۇمالرغا بارلىق ئېزىلگهن

  ،يولىنى ئۆز پهيغهمبهرگه مۇسا خۇدا قىلدى نامايان  7

  .نىكارامهتلىرى ئهۋالدلىرىغا ئىسرائىل

 ،     شهپقهتلىكتۇر ،رەھىمدىل خۇدا  8

 ، كهلمهس غهزىپى ئاسانلىقچه  

  .چهكسىزدۇر مۇھهببىتى-مېهىر
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  ،ئۇزاققىچه بىزنى ئۇ ئهيىبلىمهس  9

  .ئاداققىچه ئهمهستۇر غهزىپىمۇ

        ،  يارىشا گۇناھلىرىمىزغا بىزگه قىلمىغاندۇر مۇئامىله ئۇ   10

  .قارىتا رىمىزغاقىلمىشلى ئۇ بىزنى جازالىمىغاندۇر
  

       ،قانچىلىك بولسا ئېگىز زېمىندىن ،ئاسمان  11

  .شۇنچىلىك چهكسىزدۇر مۇھهببىتى بولغان ئىخالسمهنلهرگه خۇدانىڭ  

  ،قانچىلىك بولسا يىراق تىنمهغرىب مهشرىق  12

  .شۇنچىلىك بىزدىن ئۇ گۇناھلىرىمىزنى يىراقالشتۇرغاندۇر

  ،ىكقانچىل كۆيسه بالىلىرىغا ئۆز ئاتا  13

  . شۇنچىلىك ئىخالسمهنلىرىگه قىالر كۆيۈمچانلىق پهرۋەردىگار  

  ،ياسالغانلىقىمىزنى نېمىدىن بىزنىڭ بىلهر ئۇ ،شۇنداق  14

  .ئىكهنلىكىمىزنى تۇپراق بىزنىڭ ئۇ ئاالر ئېسىگه

  ،ئۆمرى ئىنساننىڭ قىسقىدۇر مايسىدەك  15

  .  ئۆزى ئىنساننىڭ رگۈلدۈ ئېچىلغان داالدا

  ، توزار گۈل ئۇ شامال اچىقس ئهگهردە  16

  .بوالر غايىب قالدۇرماستىن ئىز ھېچبىر

   ،قىلغانالرغا ئىخالس ئۆزىگه پهرۋەردىگار ئهمما 18- 17

  ،بولغانالرغا سادىق ئهھدىسىگه ئۇنىڭ ھهم

 ،  تۇتقانالرغا ئېسىدە قىلىشنى ئهمهل ئهمرلىرىگه  

  ،ئاداققىچه مۇھهببىتىنى مهڭگۈلۈك كۆرسىتهر ئۇ

   . ئهۋالدقىچه-ئهۋالدتىن ئېتهر اۋامد ھهققانىيىتى
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  ،ئهرشكه تهختىنى ئورناتقاندۇر پهرۋەردىگار  19

   .ئۈستىدە ھهممىنىڭ قىالر ھۆكۈمرانلىق ئۇ
  

  ،پهرىشتىلىرى قۇدرەتلىك پهرۋەردىگارنىڭ ئهي  20

  ،سالغۇچىلىرى قۇالق سۆزىگه ئۇنىڭ سىلهردۇرسىلهر

 ،    قىلغۇچىلىرى ئىجرا ئهمرلىرىنى ئۇنىڭ

  . پهرۋەردىگارنى كۈيلهڭالر تهرىپلهپ اشۇڭ  

  ،شتىكىلىرىئهر خۇدانىڭ ئهي  21

  ،خىزمهتچىلىرى قىلىدىغان ئىجرا ئىرادىسىنى ئۇنىڭ سىلهردۇرسىلهر

      .          پهرۋەردىگارنى كۈيلهڭالر تهرىپلهپ شۇڭا  

  ،ياراتقانالر پهرۋەردىگار ئهي  22

    ،جايدا هممهھ سۈرگهن ھۆكۈم ئۇ پهرۋەردىگارنى تهرىپلهڭالر

  .پهرۋەردىگارغا ھهمدۇسانا ئېيتقىن قهلبىم مېنىڭ ئهي
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    مۇناجات    104-

  
    ! پهرۋەردىگارغا ئېيتقىن ھهمدۇسانا ،قهلبىم ئهي  1

  ،       خۇدا ئى، ھهيۋەتلىكسهن، شهۋكهتلىك-شان    

 .  ئۇلۇغلۇقتا تهڭداشسىزسهن ئىالھىم

  ،پۈركهنگهن ائۇنىڭغ سهن، يورۇقلۇق لىباسىڭدۇر  2

   .تىكىلگهن كهبى چېدىر گۈمبىزى ئاسمىنىڭنىڭ

  لىملىرىنى تۇرارگاھىڭ ئهرشتىكى 3

  ،سۇالرغا كۆكتىكى ئورنىتىپسهن

  ،بۇلۇتنى قىلىپ كهبى ھارۋىسى جهڭ

  .قانىتىدا شامالنىڭ ماڭدۇرۇپسهن

   ،پهرىشتىلىرىڭنى قىلىسهن شامال  4

  *.خىزمهتكارلىرىڭنى قىلىسهن يالقۇنى ئوت

   مۇكهممهل شۇنچه يهرنى رنىتىپسهنئو  5

  .تهۋرەنمهس زامان ھېچبىر ئۇلىدىن ئۇ

  ،ئورىغان كهبى لىباس يهرنى دېڭىز  7- 6

       .    قالغانتى ئاستىدا سۇ چوققىالرمۇ

     ، سۇالرنى ندۇرگهچئهيمه گۈلدۈرماماڭ  

      .يانغانتى ئورنىغا ئۆز تېزدىن سۇالر

  ،بولدى ئايان ۋادىالرمۇ ،كۆرۈنۈپ تاغالر  8

  .جايالشتى كېلىپ يهرگه بۇيرۇغان سهن ھهم سۇالر

  ،زېمىننى دەپ باسمىسۇن يهنه تېشىپ سۈيى دېڭىز 9

 .سىزىقنى چېگرا سىزدىڭ يۇپقو چهك ئۇالرغا سهن



260 

 

  ،ئېچىلىپ كۆزى بۇالق ۋادىدا بولغاچ سهن   10-11

  .              سۇلىرى ئاقتى شىلدىرالپ ئارا تاغالر

 ،    جانىۋارالر داالدىكى دىنئۇنىڭ ئىچسه سۇالر  

  .تهشنالىقى ئېشهكنىڭ ياۋا ھهتتاكى ئىدى قانار

  ،           قونىدۇ چۈشۈپ كۆكتىن قۇشالرمۇ بويىغا سۇ 12

  .  سايرايدۇ يۈرۈپ تاقالپ شاخالردا ئۇالر دائىم

  ،تاغالرنى سۇغىرىسهن بىلهن سۇ ئهرشتىكى 13

           .زېمىننى تولدۇرىسهن مېۋىگه ئۆستۈرگهن ئۆزۈڭ

  ،ئۆستۈردۈڭ چۆپلهرنى-ئوت دالىدا ئۈچۈن چارۋا  14

  ،دەپ ئالسۇن يهردىن قارا ئىنسانالر زۇقىنىئو

 . ئۆستۈردۈڭ كۆكتاتالرنى-زىرائهت ئېتىزالردا

  ،شارابتا ئهيلىسهڭ شاد كۆڭۈللهرنى 15

  ،تهنلهرگه بىلهن نېنىڭ بهردىڭ قۇۋۋەت

  .يۈزلهرگه بىلهن مېيىڭ بهردىڭ جىلۋە
 

  دەرەخلىرى كېدىر ۋاندىكىلى  16

  ،ئۇنى تىككهندۇر پهرۋەردىگار

  .ئۇالرنى سۇغىرار قانغۇچه خۇدا

   ،ياسار ئۇۋا كېلىپ قۇشالر دەرەخلهرگه ئۇ 17

  .بوالر ئۆيى لهيلهكنىڭ دەرەخلىرى ئارچا

 ،ئوينار تاغالردا ئۆچكىلىرى تاغ 18

 .بوالر پاناھ سۇغۇرغا قىيا تىك
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  ،ياراتتىڭ ئاينى ئۈچۈن ىشئاير پهسىللهرنى، خۇدا ئى 19

   .بىلدۈردۈڭ ۋاقىتنى پاتىدىغان قۇياشقىمۇ  

  ،بولىدۇ كېچه چۈشۈرسهڭ قاراڭغۇلۇق  20

  .يۈرىدۇ كېزىپ شىپىرالپ جانلىقالر ئورمانالردا

  ،ھۇۋلىشار ئىزدەپ ئولجا ئارسالنالر 21

  .سورار سهندىن خۇدا ،ئۇالر قلىرىنىرىزى

  ،           ايتارق ئۇۋىسىغا ئۇالرمۇ چىقسا قۇياش  22

 .ئاالر ئارام ئۇۋىسىدا كېلىپ قايتىپ

  ،مېڭىشار ئىشىغا ئۆز ئادەم ھهممه  23

  .قىالر مېهنهت كهچكىچه ئهتىگهندىن

             . كۆپتۇر شۇنچه مهخلۇقاتلىرىڭ ياراتقان پهرۋەردىگار  24

                ، يۈزى زېمىن تولغاندۇر بىلهن جانلىقالر ياراتقان سهن  

  .      مېۋىسىدۇر ھېكمىتىڭنىڭ ھهممىسىال ۇالرنىڭب 

    ،ياتار دېڭىز بىپايان ئالدىڭدا ئهنه  25

  ،ياشار جانلىق ساناقسىز-سان ئۇنىڭدا

  .باردۇر كىچىكى ۋە چوڭى ئۇالرنىڭ ھهم  

  ،بار* اتانلىۋي ياراتقان سهن يهنه ئۇندا  26

  .           قاتنار كېمه بىلهن قېيىق ئۇنىڭ ئۈستىدە

    ، كۈتهر ئوزۇق ئۈچۈن رىزقى سهندىن الرئۇ 27

  .تهلمۈرەر جامالىڭغا ئۈچۈن ئوزۇق

  ،ئاالر قولۇڭدىن سېنىڭ ئۇالر ئوزۇقىنى  28

  .تويار قورسىقى ئۇالرنىڭ ئوزۇقتا شۇ
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  ،يوشۇرغىنىڭدا جامالىڭنى ئۇالر چۈشهر دۈككىگه-دەككه  29

  .توختاتقىنىڭدا نهپهسلىرىنى، قايتار يهرگه قارا ئۈزۈپ جان  

   ،يارىتىالر ئۇالر ئهۋەتكىنىڭدە نهپىسىڭنى ئۆز سهن  30

  .            يېڭىلىنار يۈزى يهر پۈتۈن  
  

  ،بولغاي ئهبهدىي شۆھرىتى پهرۋەردىگارنىڭ  31

     .   بولغاي خۇرسهن ياراتقانلىرىدىن پهرۋەردىگار  

  ،تىترەر زېمىن باقسا يهرگه پهرۋەردىگار  32

 .چىقار نتۈتۈ، يېنىپ ئوتالر تهگسه تاغقا

 بولسىال تهندە جېنىم ناۋادا  33

  ،خۇدايىمغا ئوقۇيمهن مهدھىيه

 .ئۇنىڭغا ئېيتىمهن ھهمدۇسانا مهڭگۈ  

  ،بولغاي رازى خۇدا ئويلىرىمدىن 34

  ،خۇشال بولدۇم پهرۋەردىگاردىن چۈنكى

 ،قالمىغاي يۈزىدە يهر گۇناھكارالر  35

  .تاپقاي زاۋال رەزىللهر

   ،پهرۋەردىگارغا مقهلبى ئهي ئېيتقىن ھهمدۇسانا

  .ئۇنىڭغا ھهممىڭالر ئوقۇڭالر ھهمدۇسانا
____________________________________  

_  خىزمهتكارلىرىڭنى قىلىسهن يالقۇنى ئوت، پهرىشتىلىرىڭنى قىلىسهن شامال*

 ئوت قىلىسهن خىزمهتكار ،شامالنى قىلىسهن پهرىشته« تهرجىمىلهردە بهزى

  .ئېلىنغان دەپ، »يالقۇنىنى

 ھايۋان قورقۇنچلۇق كېتىدىغان ئوخشاپ ئهجدىهاغا ياشايدىغان دېڭىزدا _ لىۋياتان*

 .ئۇچرايدۇ رىۋايهتلىرىدە كهنئانلىقالرنىڭ، بولۇپ
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    مۇناجات    105-

 
  ،ئېيتىڭالر شۈكۈرلهر پهرۋەردىگارغا 1

  ،                        ئوقۇڭالر مهدھىيهلهر شهنىگه ئۇنىڭ  

  !         قىلىڭالر بايان ارائ ئهللهر كارامهتلىرىنى

                                ،نهغمىگه-ناخشا قېتىپ كۈيلهڭالر خۇدانى        2

  .ھهممىگه جاكارالڭالر ئۇنىڭ مۆجىزىلىرىنى

  ،خۇدانىڭ خىسلهتلىرىنى مۇقهددەس ڭالرغالئۇلۇ  3

   .الرنىڭسېغىنغان پهرۋەردىگارنى شادالنسۇن قهلبى  

 ،                                   كۈچىگه-قۇدرىتىگه نىڭخۇدا تهلپۈنۈڭالر  4

  .مېهرىگه-ھۇزۇرىغا ئۇنىڭ ھهم ئىنتىلىڭالر

  ،كارامهتلىرى ئۇنىڭ بولسۇن ئېسىڭالردا 5

  .ھۆكۈملىرى چىقارغان ۋە مۆجىزىلىرى

 ،             نهسىللىرى ئىبراھىمنىڭ قۇلى خۇدانىڭ ئى  6

 .لىرىئهۋالد ياقۇپنىڭ تاللىغان ئۆزى ئۇ

  ،خۇدايىمىزدۇر بىزنىڭ ئۇ، پهرۋەردىگاردۇر ئۇ 7

 .      ئىگىدۇر هكۈچك يهردە ھهممه ھۆكۈملىرى ئۇنىڭ  

  ،يادىدىدۇر ئهبهدىي ئهھدىسى تۈزگهن ئۇنىڭ  8

 .          سۆزىدۇر قىلغان ۋەدە ئاداققىچه ئۇنىڭ بۇ

  ،ىدىتۈزگهن ئهھدە بىلهن ئىبراھىم پهرۋەردىگار  9

  .ىدىئىچكهن قهسهم ئىسهاققىمۇ

  .ىدىبهرگهن قىلىپ نىزام ياقۇپقىمۇ بۇنى ئۇ  10

    :ىدىدېگهن مۇنداق قىلىپ ئهھدە مهڭگۈلۈك* ئىسرائىلغا  
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  ،قىلىمهن مۈلكۈڭ سېنىڭ زېمىنىنى كهنئان«  11

  »   .قىلىمهن نېسىۋەڭ تهئهللۇق ساڭا ئۇنى  

  ،ئىدى سانلىق ئاز ناھايىتى ئۇالر چاغدا ئۇ  12

  .ئىدى ىرمۇساپ ھهم يوق نهزەردە

  ،ئىدى سهرسان يۇرت-يۇرتمۇ ئۇالر  13

  .ئىدى كېزەر ئهلگه-ئهلدىن

 ،قويمىدى يول ئېزىشىگه ئۇالرنى ھېچكىمنىڭ خۇدا  14

 :ئاگاھالندۇردى مۇنداق پادىشاھالرنىمۇ ،دەپ ئۇالرنى 

  ،چېقىلماڭالر تاللىغانلىرىمغا مېنىڭ« 15

  ».قىلماڭالر زىيانكهشلىك پهيغهمبهرلىرىمگه

  ،كهنئانغا خۇدا بهردى ىلىقئاچارچ  16

 . نانغا-ئاش ئۇالرنى قىلدى زار

  ،  ىدىئهۋەتكهن مىسىرغا يۈسۈپنى ئالدىنئاال دەپ ئۇالرنى خۇدا 17

 .               ىدىساتقان قىلىپ قۇل ئۇنى ئاكىلىرى

   ، ىدىلهنگهنزەخىم زەنجىردە پۇتلىرى ئۇنىڭ  18

   .ىدىسېلىنغان بويۇنتۇرۇق بوينىغا

  ،   كۆرۈلگۈچه بېشارىتى پهرۋەردىگارنىڭ ندىتاۋال ئۇ  19

  .چهئىسپاتالنغۇ كۆرسهتكهنلىرى چۈشىدە يۈسۈپنىڭ خۇدا  

  ،قىلدى ئهمر ۋنپىرئه قىلىشقا ئازاد ئۇنى  20

  .بهردى ھۆرلۈك ئۇنىڭغا ھۆكۈمرانى ئهللهرنىڭ

  ،قىلدى غوجىدار ئوردىسىغا ئۇنى هۋنئپىر  21

  .ىدىتهيىنل قىلىپ باشلىق گهكىمۈل-مال بارلىق
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  ،ۋەزىرلىرىنى ئىختىيارىغا ئۇنىڭ بهردى  22

  .ئاقساقاللىرىنى تاپشۇردى ئۆگىنىشكه دانالىق

  ،كهلدى مىسىرغا ئىسرائىلالر قىلىپ شۇنداق  23

  .بولدى مۇساپىر ئهۋالدلىرى ياقۇپ زېمىنىدا *ھامنىڭ

  ،پهرۋەردىگار قىلدى نهسىللىك كۆپ ئۇالرنى  24

  .ۇالرئ بولدى ككۈچلۈ دۈشمهنلىرىدىن ھهم

  ،سىرلىقالرىم بولۇپ بىزار ئۇالردىن شۇڭا  25

  .  ئۇالر بولدى مۇئامىلىدە مىكىر-ھىيله

  ،مۇسانى قۇلى ئۆز خۇدا ئهۋەتتى ئاندىن  26

 . ھارۇننى تاللىغىنى ئۆز يوللىدى 

  ،مىسىردا ئۇالر قىلدى بايان ئاالمهتلىرىنى خۇدانىڭ  27

  .زېمىنىدا ھام كۆرسهتتى مۆجىزىلىرىنى ئۇنىڭ

   ،پهرۋەردىگار قىداقاراڭغۇلۇ قىلسىمۇ زۇلمهت زېمىننى  28

   .ئۇالر قىلمىدى ئىتائهتسىزلىك ئهمرىگه ئۇنىڭ

  ،سۇلىرىنى مىسىرنىڭ خۇدا قىلدى قان  29

 .      بېلىقلىرىنى ئۇالرنىڭ ئۆلتۈرۈۋەتتى  

  ،يهرلىرىنى قاپلىدى ئاپىتى پاقا 30

  .سارىيىنى پادىشاھ پاقىالر ھهتتا قاپلىدى

  ،چىۋىنالر غۇژ-غۇژ قاپلىدى بىلهن ئهمرى ىڭخۇدان 31

 .پاشىالر غىڭ-غىڭ باستى يهرنى ھهممه

  ،ياغدى مۆلدۈر ئورنىغا يامغۇر 32

  .ئۇردى چاقماق مىسىرنى
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 ،تاللىرى ئۈزۈم ،دەرىخى ئهنجۈر بولدى نابۇت  33

  .بارلىقى دەرەخلهرنىڭ بولدى ۋەيران

  ،چېكهتكىلهر يهنه كهلدى بىلهن ئهمرى خۇدانىڭ 34

  . چېكهتكىلهر ساناقسىز-سان كهلدى مىژىلداپ  

  ،گىياھالرنى بارلىق ئۇالر قويمىدى  35

  .ھوسۇلالرنى ېتىزالردائ تۈگهتتى يهپ

  _ بالىالرنى تۇنجى مىسىردىكى خۇدا ئۆلتۈردى ئاخىرىدا  36

  .ئوغۇلالرنى بىرىنچى بولغان رۇرىغۇ ئۇالرنىڭ

    .چىقاردى بىلهن قبايلى كۈمۈش-ئالتۇن سهپهرگه ئىسرائىلالرنى ئۇ  37

     .ئىدى كۈچلۈك ھهم ساغالم ھهممىسى ئۇالرنىڭ

  ،بولدى خۇشال مىسىرلىقالر كهتكىنىگه ئۇالرنىڭ 38

  .قورققانىدى بهك ئىسرائىلالردىن مىسىرلىقالر چۈنكى

  ،قىلدى سايىۋەن بۇلۇتنى پهرۋەردىگار  39

  .             بهردى قىلىپ نۇر ئوتنى ئۇالرغا تۈندە 

 ،قىلدى ئاتا نهبۆدۈ ،تىلىگهنىدى خۇدادىن رئۇال  40

  .چۈشۈردى نان ئاسماندىن ئۇالرنى ئۈچۈن توقالش

   ،چىقاردى سۇ ئارىلىقلىرىدىن يېرىپ تاشنى  41

  .قىلدى پهيدا دەريا-ئېقىن چۆلدە قاقاس

  ،   مىدىۇتئۇن ۋەدىسىنى مۇقهددەس خۇدا بهرھهق  42

  .دىىساقل يادىدا-ئهس ئىبراھىمنى بولغان قۇلى

  ،قىلىپ شاد مىسىردىن چىقاردى خهلقىنى ئۇ  43

  .ئېتىپ ناخشا خهلقى قىلدى تهنتهنه كىگهھۆرلۈ
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 ،پهرۋەردىگار ئۇالرغا بهردى زېمىنلىرىنى ئهللهرنىڭ يات 44

 ،     ئۇالر بولدى مۇيهسسهر مېهنهتلىرىگه-ئهجىر باشقىالرنىڭ

  ،قانۇنلىرىغا پهرۋەردىگارنىڭ قىلىپ ئىتائهت شۇڭا  45

  .پهرمانلىرىغا ئۇنىڭ ۇنۇڭالربويس

  !پهرۋەردىگارغا ئوقۇڭالر ھهمدۇسانا
___________________________________  

     .ئىسمى بىر يهنه پهيغهمبهرنىڭ ياقۇپ_  ئىسرائىل*

» زېمىنى ھام«. ئهجدادىدۇر مىسىرلىقالرنىڭ ئۇ، بولۇپ ئوغلى نۇھنىڭ_  ھام*

  .كۆرسىتىدۇ مىسىرنى
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  مۇناجات    106-
  
  ،پهرۋەردىگارغا ئوقۇڭالر ھهمدۇسانا  1

  .ئۇنىڭغا ئېيتىڭالر شۈكۈرلهر

  ،ئهتلىكتۇر شاپا پهرۋەردىگار چۈنكى

 .مهڭگۈلۈكتۇر مۇھهببىتى ئۇنىڭ

  ؟تهرىپلىيهلهر تولۇق كىممۇ خۇدانىڭ قۇدرىتىنى  2  

 ؟مهدھىيهلهر مۇكهممهل ئېيتاالر ئۇنىڭغا كىم  

 ،قىلغانالر ئىش هتلىكئادال، ھه-لىكبهخت نهقهدەر  3

  .تۇتقانالر يولىنى ھهققانىيهت دائىم ھهر
         

  ،ئېسىڭگه مېنى ئالغايسهن، پهرۋەردىگار ئى  4

  .خهلقىڭگه ئۆز كۆرسهتكىنىڭدە ممىتىڭنىھى

  .كهلگهندە نىجاتلىقىڭ ھالىمدىن ئالغىن خهۋەر 

  ،كۆرەي ئىقبالىنى خهلقىڭنىڭ تاللىغان ئۆزۈڭ  5

 ،                     كۈلهي بولۇپ جور كۈلكىسىگه ئۇالرنىڭ

     .يۈرەي ماختىنىپ بىلهن خهلقىڭ مهنسۇپ ساڭا
         

                       ،ئۆتكۈزدۇق گۇناھ بىزمۇ ئهجدادلىرىمىزدەك خۇددى  6

 .قىلدۇق ھهممىمىز ئىشالرنى يامان ھهم ئىپالس، رەزىل

                        ،             چېغىدا مىسىردىكى ئهجدادلىرىمىز 7

  .        مۆجىزىلىرىنى خۇدانىڭ مهنسىتمىگهنىدى

  ،بويىدا دېڭىز قىزىل ئۇالر كۆتهرگهنىدى يانئىس

   .مۇھهببىتىنى خۇدانىڭ تۇتماستىن ئېسىدىمۇ  
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  ،ئۈچۈن شهرىپى ئۆزىنىڭ پهرۋەردىگار ئهمما  8

  .قىلغانىدى نامايان قۇدرىتىنى قۇتقۇزۇپ ئۇالرنى

  ،   دېڭىزنىڭ قىزىل قۇرۇپ سۈيى بىلهن ىئهمر ئۇنىڭ  9

      ماڭغاندەك ئېلىپ چۆللۈكته خۇددى ئۇالرنى 

        .ىدىماڭغان تهكلهپيې ئاستىدىن دېڭىز

 ئۇالرنى پهرۋەردىگار  10

  ،قىلدى ئازاد قوللىرىدىن دۈشمهنلىرىنىڭ   

  .قۇتقۇزدى چاڭگىلىدىن رەقىبلىرىنىڭ

  ،ىبولد غهرق ئاستىدا سۇ دۈشمهنلىرى  11
  .قالمىدى ھايات بىرەرسىمۇ ئۇالردىن

  ،ئۇالر ئىشهندى ۋەدىسىگه خۇدانىڭ شۇندىال  12

  .ناخشىالر-كۈي ئوقۇدى لهپمهدھىيه پهرۋەردىگارنى
  

 ،  پهرۋەردىگارنى ئۇنتۇدى ئۆتمهي ئۇزۇن ئۇالر لېكىن  13

                             .       ئىرادىسىنى خۇدانىڭ ئۆزلىرىگه كۆرمىدى راۋا

  ،بولدى تهسلىم نهپسىگه چۆلدە ئۇالر  14

  .كۆردى سىناپ پهرۋەردىگارنى ھهم

  ،ئۇالرغا بهردى پهرۋەردىگار نهرسىسىنى قىلغان تهلهپ  15

    .ئۇالرغا ئهۋەتتى قىلىپ كۈشهندە كېسهلنى بىر بىراق

  ،مۇساغا ھهزرىتى قىلدى ھهسهت ئۇالر چېدىرلىرىدا  16

     .ھارۇنغا روھانىي مۇقهددەس تاللىغان خۇدا ۋە 

  ،يۇتۇۋالدى داتاننى يېرىلىپ يهر بىلهن شۇنىڭ  17

  .قاپسىۋالدى بىلهن ھهمراھلىرى ئابىرامنى
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  ،                 ىدىچۈشۈرۈلگهن ئوت ئارىسىغا لىرىھراھهم  18

  .كۆيدۈرۈۋەتتى رەزىللهرنى يالقۇنى ئوت

  ،تېغىدا *سىناي ئۇالر ياساپ بۇتنى موزاي  19

  .                             بۇتقا ئالتۇن شۇ دىچوقۇن قىلىپ سهجدە 

           ،  ئۇالر بۇتىنى كالىنىڭ بىر يهيدىغان چۆپ  20

  .ئورنىغا پهرۋەردىگارنىڭ شهرەپلىك-شان قويدى   

  ،خۇدانى قۇتقۇزغۇچىسى ئۇالر ئۇنتۇدى  21

  .قىلغۇچىنى ئىشالرنى ئۇلۇغ مىسىردا

   ،دېڭىزدا قىزىل كۆرسىتىپ كارامىتىنى  22

  .ياراتقۇچىنى مۆجىزىلهر دىيارىدا ھام

  ،بولغانىدى قىلماق ھاالك ئۇالرنى خۇدا شۇڭا  23

  چىقىپ مۇسا تالالنغان تهرىپىدىن خۇدا لېكىن

 .باسقانىدى غهزىپىنى خۇدانىڭ تىلهپ رەھىم

  ،قىلدى رەت كىرىشنى زېمىنغا گۈزەل بۇ ئۇالر  24

  .ئىشهنمىدى ۋەدىسىگه پهرۋەردىگارنىڭ

  ،چېدىرلىرىدا ئۆز ئۇالر ۇپتۇر قاقشاپ  25

  .ئاۋازىغا پهرۋەردىگارنىڭ سالمىدى قۇالق

  ،قىلىپ قهسهم كۆتۈرۈپ قولىنى خۇدا شۇڭا  26

    .يوقىتىمهن چۆللهردە ئۇالرنى« :دېدىكى

 ،        قىلىپ ۋەيران ئهللهردە يات ئهۋالدلىرىنى  27

      ».تارقىتىمهن يىراقالرغا، يۇرت ياقا

  ،چوقۇنۇپ ئىالھىغا بائال ئۇالر تېغىدا پېئور 28

  .يىشتىېي قۇربانلىقالرنى ئاتالغان ئۆلۈكلهرگه
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  ،خۇدانىڭ كهلتۈردى غهزىپىنى ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى 29

  .ئۇالرنىڭ ئارىسىغا تارقالدى كېسهل ۋابا ۋەجىدىن شۇ

            ،    ئوتتۇرىغا چىقىپ پىنىخاس شۇڭا  30

                                 .دادىللىقىدا ۋابانى ئۇ توختاتتى

 ،ھېسابالندى دەپ ھهققانىي پىنىخاس بىلهن بۇنىڭ  31

  .تارقالدى قىچهئهۋالد-ئهۋالدتىن تۆھپىسى ئۇنىڭ 
    
  يهنه ئۇالر قوزغىدى غهزىپىنى خۇدانىڭ  32

                 .*بويىدا سۇنىڭ بولغان پهيدا ادمىرىبا

  .مۇساغا يهتتى ئازار سهۋەبلىك بۇ

  ،كهچتهگ جېنىغا مۇسانىڭ ۇالرئ چۈنكى  33

  . ئۇالرغا سالدى سۆزلهپ مۇسا قىلىپ بىخهستهلىك

  قىلىپ خىالپلىق ئهمرىگه پهرۋەردىگارنىڭ  34

          ،ئهللهرنى يات ھهممه قىلماي ھاالك

     بىلهن ئۇالر لىشىپىئار ئهكسىچه 35

  .قىلىقلىرىنى ئۇالرنىڭ ئۆگهندى

    ،لىرىغابۇت ئۇالرنىڭ دىچوقۇن 36

  .ئۇالرغا بۇت كهلدى ئېلىپ ھاالكهت

  ،قۇربانلىققا ئاتىدى ئوغۇللىرىنى-قىز  37

  .شهيتانغا-جىن ئۇالرنى بېغىشالپ
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 ،الرغابۇت ىكىكهنئاند ئاتاپ  38

  ئوغۇللىرىنىڭ-قىز تۆكتى ئۇالر   

  ،قانلىرىنى بىگۇناھ

  .زېمىننى بۇلغىدى قانالر

  ،ئىشلىرى ئۇالرنىڭ بولدى ئايالدەك پاھىشه  39

  .قىلمىشلىرى ئۆز ئۇالرنى لغىدىبۇ
  

  ،غهزەپلهندى خهلقىگه تاللىغان ئۆزى پهرۋەردىگار  40

  .نهپرەتلهندى قوۋمىدىن بولغان تهۋە ئۆزىگىال پهقهت

  ،قولىغا ئهللهرنىڭ يات بهردى تاشالپ ئۇالرنى شۇڭا  41

  .ئۇالرغا قىلدى ھۆكۈمرانلىق كهلگهنلهر بولۇپ ئۆچمهن

  ،ئۇالر ىئېزىلد قولىدا رەقىبلىرى  42

  .ياۋالر ئهگدى بېشىنى، پۈكۈپ قهددىنى

  ،پهرۋەردىگار ئۇالرنى قۇتقۇزسىمۇ قېتىم تاالي  43

         ،كهلگهچ قىلىپ رەت بويسۇنۇشنى قهستهن ئهمما

   .ئۇالر سهۋەبىدىن گۇناھلىرى ئاخىردا گۇمران بولدى   

  ،ئاڭلىغاندا پهريادىنى ئۇالرنىڭ شۇنداقتىمۇ  44

  .   جاپالىرىغا خۇدا سالدى نهزەر بىلهن رەھىمدىللىك  

  ،ئېلىپ ئېسىگه ئهھدىسىنى پهرۋەردىگار ئۈچۈن ئۇالر  45

 ،يېنىپ نىيىتىدىن بۇرۇنقى بىرله مۇھهببىتى-مېهىر  

  ،قىلدۇردى شهپقهت-رەھىم ئۇالرغا  46

  .سېلىپ دىلىغا ئالغۇچىالرنىڭ ئهسىر ئۇالرنى
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                ،بىزنى ۇتقۇزغىنق، پهرۋەردىگار خۇدايىمىز ئى  47

  .بىزلهرنى يۇرتىمىزغا ئهكهلگىن يىغىپ قايتا

   ،كۈيلهيلى، لهيلىمهدھىيه سېنى شۇندا

  .                   ئېيتايلى رەھمهت-كۈرشۈ نامىڭغا مۇقهددەس شۇ

  ،مهڭگۈگه- مهڭگۈدىن مهدھىيهلهنگهي  48

   !پهرۋەردىگار تاللىغان ئىسرائىلالرنى  

              !بىرلىكته دېسۇن» ئامىن« خااليىقالر  

  ! ئوقۇڭالر ھهمدۇسانا پهرۋەردىگارغا
____________________________________  

  خورېب_  سىناي*

      .قارالسۇن بابقا 17-» چىقىش مىسىردىن .تهۋرات«_  سۇ بولغان پهيدا ادمىرىبا*
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   مۇناجات    107-

  
                 ،پهرۋەردىگار شاپائهتلىكتۇر، دىگارغاپهرۋەر ئېيتىڭالر شۈكۈر  1

 .قىالر داۋام مهڭگۈلۈككه مۇھهببىتى-مېهىر ئۇنىڭ    

 ،  قۇتقۇزغانالر پهرۋەردىگار نىمهدھىيه بۇ ئېيتىڭالر  2

  .قۇتقۇزۇلغانالر قولىدىن ياۋ قىلىڭالر بايان     

  _ يىغىلغانالر يۇرتالردىن ھهر نىمهدھىيه بۇ ئېيتىڭالر  3

  .كهلگهنلهر شىمالدىن، جهنۇب، غهرب، شهرق    

                       ، باياۋاننى باسمىغان ئاياغ ئادەم كېزىپ بهزىلىرى 4

  . يهرنى ھېچبىر تۇتقان ماكان ئادەم تاپالمىدى   

    ،ئۇسسۇغانىدى، ئاچ ئۇالر 5

  .ئۈزۈلگهنىدى ئۈمىدلىرى   

  ،ىگارغاپهرۋەرد قىلغانىدى نىدا قالغىنىدا كۈلپهتته 6

  .ئازادلىققا كۈلپهتتىن ئۇالرنى چىقاردى پهرۋەردىگار   

  ،يهرنى بىر ماكانالشقۇدەك ئۇالر تاپقۇچه  7

  .ئۇالرنى خۇدا باشلىدى يولغا تۈز   

  ،پهرۋەردىگارغا ئۇالر ئېيتسۇن شۈكۈر  8

 ،مۇھهببىتىگه مهڭگۈلۈك ئۇنىڭ   

  .مۆجىزىلىرىگه كۆرسهتكهن ئىنسانالرغا   

  ،چاڭقىغانالرنىڭ ئۇسسۇزلۇقىنى غۇچىدۇرقاندۇر ئۇ  9

  .ئاچالرنىڭ سىقىنىرقو بىلهن نېمهتلهر ئېسىل تويدۇرغۇچىدۇر ئۇ    
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     ،ياشىغانىدى قاراڭغۇلۇقتا زۇلمهت بهزىلهر  10

  .ئىدى مهھبۇسالر چهككهن ئازاب، كىشهنلىنىپ ئۇالر     

  ،     ئهمرلىرىنى خۇدانىڭ ئۇرۇپ يهرگه ئۇالر چۈنكى  11

 .   كۆرسهتمىلىرىنى نىڭخۇدا ئۇلۇغ ئىلمىغانىدى كۆزگه     

  ،     ئۇالرنى خۇدا قىلدى كهمتهر تارتقۇزۇپ دەرد  12

  .ھېچبىرى يۆلهيدىغان چىقمىدى ئۇالر گهر يىقىلسىمۇ  

  ،پهرۋەردىگارغا قىلغانىدى نىدا قالغىنىدا كۈلپهتته 13

  .ئازادلىققا كۈلپهتتىن ئۇالرنى چىقاردى پهرۋەردىگار   

  ،     ئۇالرنى چىقاردى زۇلمهتتىن قاراڭغۇ  14

 .ئاسارەتلىرىنى-زەنجىر سۇندۇرۇپ     

                        ،پهرۋەردىگارغا ئۇالر ئېيتسۇن ۈرشۈك  15

  ،مۇھهببىتىگه مهڭگۈلۈك ئۇنىڭ    

  .مۆجىزىلىرىگه كۆرسهتكهن ئىنسانالرغا    

                 ،دەرۋازىالرنى تۇچ ئۇ تاشلىدى پاچاقالپ  16

  .تاقاقالرنى تۆمۈر تاشالپ چېقىپ     
   
  ، گۇناھلىرىدىن بولدى ھاماقهت بهزىلهر  17

  .  قهبىهلىكلىرىدىن ئازابالرغا بولدى دۇچار     

  ، بىزار بولۇپ يېمهكلىكلهردىن  18

                                 .ئۇالر گىردابىغا ئۆلۈم قالدى بېرىپ     

  ،پهرۋەردىگارغا قىلغانىدى نىدا اقالغىنىد كۈلپهتته 19

  .ئازادلىققا كۈلپهتتىن ئۇالرنى چىقاردى پهرۋەردىگار   
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  ،كاالمىدىن خۇدانىڭ شىپا تېپىپ كېسهللىرى 20

  .گىردابىدىن ئۆلۈم ئۇالرنى قۇتقۇزدى    

  ،پهرۋەردىگارغا ئۇالر ئېيتسۇن شۈكۈر  21

 ،مۇھهببىتىگه مهڭگۈلۈك ئۇنىڭ    

  .مۆجىزىلىرىگه هتكهنكۆرس ئىنسانالرغا    

  ،قۇربانلىقىنى مىننهتدارلىق خۇداغا سۇنۇپ  22

  .كارامهتلىرىنى ئۇنىڭ قېتىڭالر گهمهدھىيه  
       
         ،پاراخوتالردا-كېمه ئولتۇرۇپ بهزىلهر  23

  .دېڭىزالردا قىالتتى تىرىكچىلىك     

  ،قۇدرىتىگه پهرۋەردىگارنىڭ ئۇالر گۇۋاھچىدۇر  24

 . كارامهتلىرىگه كۆرسهتكهن ردادېڭىزال چوڭقۇر     

  ،بورانالرنى ھۆركىرىتىپ بىلهن ئهمرى  25

  .دولقۇنالرنى ئۇ قىلغانىدى پهيدا     

  ،پهلهككه-ئاسمان كۆتۈرۈلۈپ گاھ كېمىلهر 26

  ،تهكتىگه دولقۇن چۈشكىنىدە گاھ    

     .ساراسىمىگه چۈشكهنىدى خهتهردىن ئۇالر  

 ، تىدەلدەڭشىيت مهستلهردەك گويا ئۇالر  27

 .قالمىغانتى ئامالى-چارە ھېچقانداق     

  ،پهرۋەردىگارغا قىلغانىدى نىدا قالغىنىدا كۈلپهتته 28

  .ئازادلىققا كۈلپهتتىن ئۇالرنى چىقاردى پهرۋەردىگار   

  ،        توختاتتى بوراننى ئۇ 29

 .تىنچىدى دولقۇنالرمۇ    
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    ،دولقۇننى تىنچىتقاچقا ئۇالر شادالندى 30

  .ئۇالرنى خۇدا يېتهكلىدى پورتقا قىلغان ننىشا    

  ،پهرۋەردىگارغا ئۇالر ئېيتسۇن شۈكۈر 31

 ،مۇھهببىتىگه مهڭگۈلۈك ئۇنىڭ   

  .مۆجىزىلىرىگه كۆرسهتكهن ئىنسانالرغا   

  ،خۇدانى ئۇلۇغلىسۇن ئارىسىدا خهلق ئۇالر 32

  . خۇدانى لىسۇنمهدھىيه مهجلىسىدە ئاقساقالالر    
  
  ،ئادەملىرى يهرنىڭ بۇ قىلسا گۇناھ  33-34

                 ،دەريالىرى الرۇئايالندۇر باياۋانغا

  ،بۇالقلىرى قاغجىرار تۈگهپ سۈيى  

     .   يهرلىرى مۇنبهت بوالر تۇپراق شورلۇق     

 ،     باياۋاننى-چۆل قىالر كۆل يهنه ئۇ  35

 .يهرلهرنى چاڭقاق ئايالندۇرار بۇالقالرغا     

  ،يهرگه ئاشۇ رۇپجايالشتۇ ئاچالرنى 36

  .شهھهرگه بىر يهرنى ئۇ ئايالندۇرار    

  ،ئۇالر تېرىپ يهر، تىكىپ ئۈزۈم 37

  .ھوسۇلالر مول ئالىدۇ    

  ،پهرۋەردىگار ئۇالرغا بهرگهچ بهرىكهت 38

 ،ئۇالرنىڭ ئاۋۇپ سانى كۆلهمدە زور    

  .ۋارانالر-مال ئۇالردا بوالر زىيادە    

  ،دۈشمهنلىرى سېلىپ دەرد، كۈلپهت، زۇلۇم 39

 ، سانلىرى كهتسه ئازىيىپ، خورلىنىپ ناۋادا 
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 ، پهرۋەردىگار قىلىپ شهرمهندە ھۆكۈمدارلىرىنى ياۋ 40

  .قىالر سهرسان باياۋاندا، چۆل-دەشت ئۇالرنى    

 ،    مىسكىنلهرنى قىلىپ ئازاد زۇلۇمدىن  41

 .ئهۋالدلىرىنى قىلىدۇ كۆپ پادىسىدەك قوي     

  ،ھهققانىيالر دۇشادلىنى كۆرۈپ بۇنى  42

        .پاسىقالر تۇرار ئۈنسىز، لىپئېتى ئاغزى     

  ،بارالر ئهقلى ئىشالرغا بۇ قويسۇن كۆڭۈل  43

  .    ئۇالر چۈشهنسۇن مۇھهببىتىنى مهڭگۈلۈك خۇدانىڭ     
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  مۇناجات    108-

  مۇناجات ڭلۇقمۇ يازغان ۋۇتدا
  
         !خۇدا ئى ،ساڭا كامىلدۇر ئىشهنچىم  1 

  .ناخشامدا ئوقۇيمهن مهدھىيه بىلهن قهلبىم پۈتۈن      

  ،ئهمدى ئويغان چىلتار *،لىرا ئهي  2 

                          .           تاڭنى ئويغىتايلى ئوقۇپ قهسىدە      

 ،  ساڭا ئېيتىپ شۈكۈرلهر، پهرۋەردىگار ئى  3

  .  ئارا ئهللهر يات، خهلقلهر سېنى كۈيلهيمهن  

 ، بىپايان ئاسماندىن مۇھهببىتىڭ مهڭگۈلۈك ۈنكىچ 4   

 .  تاقاشقان بۇلۇتالرغا، مولدۇر شۇنچه ساداقىتىڭ           

 ، پهلهكته-ئاسمان كۆرسىتىلگهي ئۇلۇغلۇقۇڭ، خۇدا ئى 5

  .يۈزىدە يهر پۈتكۈل بولغاي نامايان شهرىپىڭ-شان    

    ،قولۇڭدا ئوڭ بىزنى قۇتقۇز، ئىجابهت قىلىپ دۇئايىمنى  6

  .شۇندا تاپار نىجاتلىق بهندىلىرىڭ سۆيگهن ئۆزۈڭ
  
 : بىلهن مۇقهددەسلىكى ئۆز دېدى مۇنداق خۇدا 7 

 ، دىيارىنى شهكهم بېرىمهن بۆلۈپ خهلقىمگه شادلىقتا«    

  .                           ۋادىسىنى كوتۇكس بېرىمهن قىلىپ تهقسىم    

 ، ماڭا مهنسۇپتۇر رايونى گىلئاد 8

                               .   ماڭا تهئهللۇق ھهم مۇهساناسم     

  ، دۇبۇلغامدۇر بېشىمدىكى_  ىميئهفرا           

      .ھاسامدۇر سهلتهنهت مېنىڭ يهھۇدا           
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 ، ماڭا ئابوم قاچىدۇر يۇيىدىغان پۇت  9 

 . ئىدومغا تاشاليمهن ۇمنىقچورۇ           

 ، هنسالىم چۇقان           

  *».قىلغىنىمغا غهلىبه ئۈستىدىن فىلىستىيه           
  
 ؟ كىرەر باشالپ بىلهن زەپهر ئىدومغا مېنى كىم  10

 ؟بارار باشالپ شهھهرگه مۇستهھكهم ئۇ مېنى كىم          

  ؟كهچتىڭمۇ ۋاز بىزدىن، خۇدا ئى 11

  ؟جهڭدىمۇ بولمىدىڭ بىرگه بىلهن بىز          

  ،ياردەمدە بول گهبىز قارشى دۈشمهنگه  12

  .ياردىمىدە نساننىڭىئ قازىنىش زەپهر بىهۇدىدۇر          

        ،باتۇرالرچه قىلىمىز جهڭ بىلهن قۇدرىتى خۇدانىڭ  13

 .  تۈگىگۈچه دۈشمىنىمىز چهيلهر دەسسهپ ئۆزى ئىگهم          
 ___________________________________  
  .ئهسۋاب لغۇچا تارلىق خىل بىر قهدىمكى_  لىرا*

 ئومۇمىي ئايهتلهرنىڭ بۇ، بولۇپ ناملىرى هرنىڭي، نامالر ىكىلهردئايهت -9 ،-8*

، بولسىمۇ يهردەقه خهلقلهر بارچه ۋە، ھۆكۈمراندۇر ياغاندۇ پۈتكۈل خۇدا مهنىسى

  .مهنسۇپتۇر خۇداغا ھهممىسى
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  مۇناجات -109

 بېشىغا نهغمىچىلهر ،دەپ ئېيتىلسۇن قىلىپ ناخشا ،بولۇپ داۋۇت يازغان مۇناجات 

  .تاپشۇرۇلغان
  
  ، خۇدا ئىگىسى مهدھىيهمنىڭ ئى  1

                .تۇرما ئۈنسىز ،قىلىپ سۈكۈت

  ،ماڭا رەزىللهر قىلماقتا ھاقارەت 2 

 .                              قارا چاپالپ تىلىدا يالغانچى       

 ، قورشاۋغا مېنى ئالدى سۆزلىرى نهپرەتلىك 3

 .ماڭا ئۇالر قىلىپ ھۇجۇم سهۋەبسىز       

  ،ئۇالرغا مهن بهرسهممۇ مۇھهببىتىمنى 4

   ،ماڭا قارشى ئۇالر قىلدى شىكايهتلهر    

 .دۇئا قىلىمهن ئۈچۈن ئۇالر شۇنداقتىمۇ

  ،يامانلىقنى بهردى ياخشىلىقىمغا  5

  .نهپرەتنى بهردى سۆيگۈمگه     

   ،سوتتا ئۇنى ئهيىبلىسۇن ئادەم رەزىل بىر  6

  .يېنىدا ئوڭ بولسۇن بىرسى دەۋاگهردىن        

  ،سوراقتا ئۇ چىقسۇن بولۇپ ئهيىبكار  7

  .      ھهتتا بولسۇن گۇناھلىق دۇئاسىمۇ        

  ،بولسۇن قىسقا ئۆمرى 8

  .ئالسۇن باشقىسى مهنسىپىنى

  ،بولسۇن يېتىم بالىلىرى 9

  .قالسۇن تۇل خوتۇنى       
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  ،بولسۇن سهرگهردان ىپئايرىل ئۆيىدىن غېرىبانه ئوغۇللىرى 10

 .بولسۇن تىلهمچى ئىزدەپ نىرىزقى يۇرتالردا ياقا  

  ،نىكىمۈل-مال جازانىخورالر تارتىۋالسۇن 11

  . بىساتلىرىنى ھهممه ياتالر بۇلىۋالسۇن         

  ،ھېچكىم ئۇنىڭغا كۆرسهتمىسۇن مېهرىبانلىق  12

  .بىركىم بالىلىرىغا يۈرمىسۇن بۆلۈپ كۆڭۈل

  ، نهسلى ڭئۇنى قۇرۇتۇلۇپ  13

 .ئهۋالدلىرى كېيىنكى قالمىسۇن 

  ،خۇدانىڭ بولسۇن يادىدا قهبىهلىكى ئهجدادلىرىنىڭ  14

  .ئانىسىنىڭ ھهم گۇناھلىرى ئۇنتۇلمىسۇن

       ،گۇناھلىرى دائىم بولسۇن ئالدىدا كۆز خۇدانىڭ  15

  .نامىنى ئۇنىڭ پهرۋەردىگار قىلسۇن يوق يۈزىدىن يهر       

 ،                       باشقىالرغا كۆرسهتمهستىن لىقمېهرىبان ئۇ چۈنكى 16

  زۇلۇم سېلىپ بهلكى ،بولدى ئۆلتۈرمهك

   .يوقسۇلالرغا ،سۇنۇق دىلى ،ئېزىلگهن        

  ،ئوقۇشقا لهنهت ئىدى خۇشتار ئۇ  17

 . بېشىغا ئۇنىڭ كهلسۇن لهنهت شۇڭا       

  ،تىلهشكه بهخت ئىدى يوق رايى  

  .ئۇنىڭغا بولسۇن يىراق بهخت شۇڭا       

  ،   لهنهتلهرنى كىيىدۇ قىلىپ كىيىم ئۆزىگه ئۇ   18

  ،ئىچىگه كىرسۇن سۇدەك ئاققان لهنهتلىرى  

  .سۆڭهكلىرىگه كهبى ماي كهتسۇن سىڭىپ
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  ،تونىدەك ئۇنى ئورىۋالسۇن لهنهتلىرى  19

  .بهلبېغىدەك باغلىۋالسۇن بېلىنى دائىم   

         ،بولغانالرنى كايهتتهشى جازالىسۇن شۇنداق ئهنه پهرۋەردىگار  20

 . قىلغانالرنى ھۇجۇم ماڭا بىلهن سۆزلهر يامان ،ئهدەپلىسۇن 
 
  ،             پهرۋەردىگار رەببىم ئى 21

  ،ماڭا قىل ياردەم ئۈچۈن ھۆرمىتى نامىڭنىڭ

  .ئهال بولغاچ مۇھهببىتىڭ مهڭگۈلۈك ،مېنى قۇتقۇز

  ،بىچارە ،ھاجهتمهن مهن چۈنكى  22

  .ئىچىمدە جىق ۇدەردىمم      

  ،                  كۆلهڭگىدەك گۇگۇمدىكى غۇۋاالشتى ھاياتىممۇ  23

  .چېكهتكىدەك قېقىۋېتىلگهن قېقىلدىم چهتكه      

 ،    كهتتى مادارى پۇتۇمنىڭ تۇتۇپ روزا  24

                          .يهتتى ھارغىنلىق ،جۈدەپ تېنىم   

  ،ارەسۋ بولدۇم ئالدىدا دۈشمهنلىرىم  25
 .قاراشقاندا ماڭا ئۇالر چايقار بېشىنى       

  ،ماڭا قىل ياردەم رەببىم ئى، پهرۋەردىگار  26

  .بولغاچقا سهندە مۇھهببهت مهڭگۈلۈك، مېنى قۇتقۇز

  ،قىلغانلىقىڭنى سېنىڭ ئىشنى بۇ بىلسۇن ئۇالر  27

  .ئىكهنلىكىنى پهرۋەردىگار بولغۇچىنىڭ نىجاتكار ماڭا       

  ،ماڭا لهنهت وقۇۋەرسۇنئ ئۇالر مهيلى  28

  .ماڭا بهخت قىلىسهن ئاتا سهن بىراق     
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  ،قاالر خىجالهتته ئۇالر قىلسا ھۇجۇم       

         .توالر شادلىققا قۇلۇڭ مهنكى ئهمما       

  ،خىجالهتنى قىلسۇن كىيىم رەقىبلىرىم  29

  .نومۇسنى يېپىنسۇن قىلىپ تون       

  ،ئېيتىمهن شۈكۈر پهرۋەردىگارغا  30

  .لهيمهنمهدھىيه ئىچىدە ئاۋام ئۇنى       

  ،يېنىدا ئوڭ موھتاجالرنىڭ تۇرار ئۇ چۈنكى  31

 . قۇتقۇزۇشقا قىلغانالردىن مهھكۇم ئۆلۈمگه ئۇالرنى    
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   مۇناجات -110

  داۋۇت يازغان مۇناجات
  
  :ئىگهمگه ئېيتتىكى پهرۋەردىگار  1

 ،يېنىمدا ئوڭ مېنىڭ سهن ئولتۇرغىن«

 ».ئاستىغا ئايىغىڭ دۈشمهنلىرىڭنى دەسسهتكۈچه مهن

 ،سىئوندىن ھۆكۈمرانلىقىڭنى زورايتار پهرۋەردىگار  2

 » .ئۈستىدىن دۈشمهنلىرىڭ سۈرگىن ھۆكۈم سهن«: ئۇ دەركى  

  ،يىغقاندا قوشۇنلىرىڭنى كۈنى قىلىدىغان جهڭ سهن  3

  .  ئىختىيارلىقىدا ئۆز چىقار تهقۋادارلىرىڭ  

  ،ئالدىڭغا هۋقىرانالرن كېلۇر سۈبهىدە

           .تاغقا تۇرغان سهن دەكچۈشكهن شهبنهم خۇددى
 

              :قهسىمىنى مۇنۇ قىلغان ئۆزگهرتمهس پهرۋەردىگار  4

 *».دىكىقاتارى مالكىسىدىقنىڭ روھانىيدۇرسهن مهڭگۈلۈك«

              ،تهرىپىڭدە ئوڭ سېنىڭ ئىگهم تۇرار، پهرۋەردىگار ئى 5

  .دەكۈنى كۆرسهتكهن ىنىغهزىپ قىالر بىتچىت رنىپادىشاھال 

  ،خهلقلهرگه خۇداسىز چىقىرار ھۆكۈم ئۇ  6

  ، يۈزىدە يهر قىلىۋېتهر تالقان-كۇكۇم باشلىرىنى  

  . جهسهتلهرگه دۇرارتول زېمىنىنى ئۇالرنىڭ

  ،                            ئىچهر سۇ بۇالقتىن ئۈستىدە يول ئىگهم  7

  .كۆتۈرەر ئېگىز هيدىسىنىم، ئېلىپ تەقۇۋۋ-كۈچ
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___________________________________  
 خۇدانىڭ ئۇلۇغ ھهم پادىشاھى شهھىرىنىڭ )سالېميېرۇ( سالېم_  مالكىسىدىق*

 بهخت ئۇنىڭغا ۋە كۆرۈشكهن بىلهن پهيغهمبهر ئىبراھىم ئۇ، بولۇپ روھانىيسى

» ادىشاھىپ ھهققانىيهت« مهنىسى ئىسىمنىڭ دېگهن »مالكىسىدىق«. تىلىگهن

» پادىشاھى ئامانلىق« مهنىسى دېگهننىڭ» پادىشاھى سالېم«. دېگهنلىكتۇر

 نهسهبى، ئهۋالدى- ئۇرۇق، ئانىسى-ئاتا ئۇنىڭ يازمىالردا مۇقهددەس .دېگهنلىكتۇر

. يوق خاتىرە بىرەر توغرىسىدا شىئاخىرلىشى ۋە باشلىنىشى ھاياتىنىڭ ئۇنىڭ ھهمدە

 .قارالسۇن بابقا -14» يارىتىلىشى ئالهمنىڭ. راتتهۋ«
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  مۇناجات -111

  
  !پهرۋەردىگارغا ئوقۇڭالر ھهمدۇسانا         1 

 ،                                 ئارىسىدا جامائهت يولدىكى ھهق            

      .خۇداغا بىلهن ئىخالس ئېيتىمهن كۈرشۈ          

  ،قىلغانلىرى ئۈچۈن بىز پهرۋەردىگارنىڭ ئۇلۇغدۇر         2 

 .بىلگهنلىرى قهدرىنى ئۇالرنىڭ ئېلىشار تىلغا بۇنى            

  ،شهرەپلىكتۇر، ھهيۋەت ئهجرى پهرۋەردىگارنىڭ  3

 .        قىلۇر داۋام مهڭگۈلۈككه ھهققانىيلىقى ئۇنىڭ

  ،ساالر ئېسىگه كىشىلهرنىڭ مۆجىزىلىرىنى  4

        .         پهرۋەردىگار شهپقهتلىكتۇر، رەھىمدىل

  ،    نىرىزقى ئىخالسمهنلىرىنىڭ بېرەر خۇدا  5

  .                ئهھدىسىنى ئۆز تۇتار ئېسىدە تائهبهد            

  ،قۇدرىتىنى قوۋمىغا ئۆز كۆرسهتتى پهرۋەردىگار  6 

  .   زېمىنىنى ياتالرنىڭ ئۇالرغا بېرىپ ئېلىپ

  ، ئىشىدا ھهربىر ۋاپادار، ئادىل ئۇ  7

  .          ليورۇقلىرىدايو باردۇر ئىشهنچ  

 ،     تائهبهدكه، مهڭگۈ ئۇالر داۋاملىشار  8

   .ساداقهتلىكته، دۇرۇس ئۇالر ئورۇندىالر  

  !خۇدا سۈرلۈكتۇر، مۇقهددەس 9

  ،              قوۋمىغا ئۆز بهردى قۇتۇلۇش

   .مهڭگۈگه ھهم بېكىتتى ئهھدىسىنى  
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   ،ىنۇرباشل ئىخالسمهنلىكتىن پهرۋەردىگارغا دانالىق  10

 .بولۇر ھېكمهتلىك قىلغۇچىالر ئهمهل ئهمرىگه

  . پهرۋەردىگارغا ئاتالغان ھهمدۇساناالر مهڭگۈلۈك بولۇر  
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  مۇناجات    112-

  

  !ئوقۇڭالر ھهمدۇسانا پهرۋەردىگارغا  1
  بارالر، ئىخالسى بهختلىكتۇر پهرۋەردىگارغا نهقهدەر  

  .سۆيۈنىدىغانالر بويسۇنۇشتىن ئهمرلىرىگه ئۇنىڭ     
  ئهۋالدلىرى، ئۇالرنىڭ زېمىندا بوالر كۈچلۈك  2

                                   .ماڭغانلىرى يولدا دۇرۇس بهختلىكتۇر  
   بوالر، تولۇپ، دۆلهتمهن بايلىققا ئۆيلىرى 3

    .بوالر مهڭگۈلۈك ھهققانىيلىقى ئۇالرنىڭ     
  ماڭغانالرغا، ايولد دۇرۇس چېچىالر نۇر قاراڭغۇلۇقتا  4 

   .شهپقهتلىك، ھهققانىيدۇر خۇدا رەھىمدىل،  
              بوالر، بهختلىك ئادەم مهرد ساخاۋەتلىك،  5

                       .تاپار روناق قىلىدىغانالر ئىش ئادىل      
 بولماس،             مهغلۇپ ئهبهدىي ھهققانىيالر  6 

   .ئۇنتۇلماس مهڭگۈگه ھهققانىيالر
  ئۇالرغا، كهلسه خهۋەر شۇم كهتمهس رقۇپقو  7

    .پهرۋەردىگارغا تايانغاچ ئۇالرنىڭ توقتۇر كۆڭلى       
 ئۇالرنىڭ، مۇستهھكهمدۇر ئىرادىسى  8 

   ئهسال،  قورقمايدۇ      
 .دۈشمهنلىرىنىڭ تىنىىمهغلۇبىي كۆرەر     
  سهدىقه، بېرەر يوقسۇلالرغا ئۇالر، سېخىيدۇر  9

  ئۇالرنىڭ،      ققانىيلىقىھه ئۇنتۇلماس مهڭگۈ      
    .كىشىلهرنىڭ ھۆرمىتىگه بوالر نائىل تېپىپ، قۇدرەت      



290 

 

  رەزىللهر، چىدىمايدۇ كۆرۈپ بۇنى  10 
    يهر، ئۆزى گۆشىنى ئۆز ئاچچىقىدا       

        .ئۈزۈلهر لىشىپ ئۈمىدلىرىپزەئى  
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 مۇناجات    113-

 
 !ۇڭالرئوق ھهمدۇسانا پهرۋەردىگارغا  1

  ،لهڭالرمهدھىيه نىئۇ، قۇللىرى ئۇنىڭ ئهي 

  .ئېيتىڭالر لهرهمهدھىي نامىغا پهرۋەردىگار

     خۇدانىڭ شۆھرىتى-نام تهرىپلهنسۇن  3- 2

  .ئاداققىچه تا كېيىنمۇ ۋە ھازىرمۇ

        خۇدانىڭ شۆھرىتى-نام لهنسۇنمهدھىيه

   .شامغىچه-گۇگۇم تاكى ىندتاڭ-هىسۈب 

   ، ئۈستىدىن ئىنسان بارچه خۇدا قىالر ھۆكۈمرانلىق  4

                 .پهلهكتىن تۇرار ئۈستۈن، بۈيۈكتۇر شهرىپى-شان  

  ،   پهرۋەردىگارغا ئىگىمىز بواللماس تهڭ ھېچكىم  6- 5

  ،ئولتۇرۇپ تهختته ساماۋى ئۇ ئوخشار كىممۇ

           ؟ سالغۇچىغا نهزەر يۇقىرىدىن زېمىنغا-ئاسمان 

               ،   توزانىدىن يوقسۇللۇق رنىيوقسۇلال قۇتقۇزار ئۇ 7

                               .ئهۋرىزىدىن موھتاجلىق موھتاجالرنى ئۇ چىقار ئېلىپ  

  ،قېشىغا شاھزادىلهر ئۇالرنى ئولتۇرغۇزار 8

  .يېنىغا شاھزادىلىرى خهلقىنىڭ ئۆز ھهتتا

  ،ئايالغا تۇغماس بېغىشالر شادلىق ئۇ 9

    . بالىغا تولدۇرار ىنىقۇچىق ئۆيىدە ئۆز 

 .پهرۋەردىگارغا ئوقۇڭالر ھهمدۇسانا  
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  مۇناجات -114

  
                    ،چىققىنىدا مىسىردىن ئىسرائىلالر  1

  ،     ئايرىلغىنىدا خهلقلهردىن يات ئهۋالدى ياقۇپ      

 ،      خۇدا قىلدى ماكان نهسلىنى يهھۇدا 2

  .ئىدى خهلق ىلكىدىكىئ خۇدانىڭ ئىسرائىلالر           

  ،ئارقىغا ياندى بىلىپ بۇنى دېڭىز  3

 .       ئاقتى كهينىگه بۇرۇلۇپ دەرياسى ئىئوردان  

 ،قوچقارالردەك سهكرىدى چۆچۈپ تاغالر 4

 .                 قوزىالردەك ئۈركۈدى دۆڭلهرمۇ      

      ؟قاچىسهن نېمىشقا، دېڭىز ئهي 5

  ؟ئاقىسهن كهينىڭگه مىشقانې، دەرياسى ئىئوردان ئهي     

 ؟سهكرەيسىلهر نېمىشقا، تاغالر ئهي  6

 ؟ئۈركۈيسىلهر نېمىشقا، دۆڭلهر ئهي      

 ،   ماسىدىنىيس رەببىڭنىڭ تهۋرەن، زېمىن ئهي  7

 .كهلگىنىدىن خۇدانىڭ قىلغان ئېتىقاد ياقۇپ

  ،ئايالندۇردى كۆلچهككه تاشنى ئۇ 8

  .قىلدى پهيدا بۇالقنى تاشتىن ئۇيۇل  
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  مۇناجات    115-

 
   ،بىزگه بولمىسۇن ،پهرۋەردىگار ئى بىزگه بولمىسۇن 1

           ، ئۆزۈڭگه پهقهت شۆھرەت-شان مهنسۇپ بولسۇن

                                     ۋە مۇھهببهت مهڭگۈلۈك چۈنكى

  .بىزگه كۆرسهتتىڭ ساداقىتىڭنى چهكسىز

  ،خهلقلهر يات بىزنى قىلىشىپ مهسخىرە 2

 .دېيىشهر» خۇداسى ئۇالرنىڭ قېنى«

  ،تۇرار دائهرشئهال خۇدايىمىز بىزنىڭ  3

  .قىالر ئىشنى شۇ خالىسا قىلىشنى نېمه  

     ،پهقهت بۇتتۇر كۈمۈش-ئالتۇن ئىالھلىرى نىڭخهلقلهر يات  4

  .ئىجاد قىلىدۇ قولىدا ئۆز ئىنسان ئۇالرنى

   ،سۆزلىيهلمهس تۇرۇپ ئېغىزلىرى ئۇالرنىڭ  5

  .       كۆرەلمهس نېمىنىھېچ تۇرۇپ كۆزلىرى

  ،ئاڭلىيالماس تۇرسىمۇ قۇالقلىرى  6

 .پۇرىيالماس مىنىھېچنې تۇرۇپمۇ بۇرنى  

  ،تۇتالماس ئۇالر، بولسىمۇ قوللىرى  7

  .ماڭالماس، بولسىمۇ پۇتلىرى

 .چىقىرالماس ئاۋاز كانايلىرىدىن  

 ،باغلىغانالر ئۈمىد ئۇالرغا ۋە ياسىغانالر الرنىبۇت  8

  .قاالر ئوخشاپ لىرىغاۇتب ئاخىرى ئۆزلىرى

 ،                         ئىگىمىزگه تايىنىڭالر، ئهۋالدلىرى ئىسرائىل ئهي  9

  .سىلهرگه قالقاندۇر ،يۆلهنچۈك ئۇ
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                        ،ئىگىمىزگه تايىنىڭالر *،جهمهتى ھارۇن ئهي  10

  .                         سىلهرگه قالقاندۇر ،يۆلهنچۈك ئۇ

  ،بارالر ئىخالسى پهرۋەردىگارغا ئهي  11

                                                       .ئىگىمىزگه تايىنىڭالر

                    .سىلهرگه قالقاندۇر، يۆلهنچۈك ئۇ

  ،ئېتهر ياد بىزنى پهرۋەردىگار  12

  ،بېرەر بهرىكهت ئهۋالدىغا ئىسرائىل

  .بېرەر بهرىكهت جهمهتىگه ھارۇن

      ،ئهگهر قىلسا ئىخالس پهرۋەردىگارغا ھهممىسى  13

  .بېرەر بهرىكهت چوڭىغىچه-كىچىكىدىن

 ،                               ئهۋالدلىرىڭالرغا ۋە سىلهر ئىگىمىزدىن  14

    .دائىما قايياغ سائادەت-بهخت ھهسسىلهپ

  ،زېمىننى ۋە اسمانئ پهرۋەردىگار ياراتقۇچى  15

  .بهختنى چهكسىز قىلغاي ئاتا سىلهرگه

  ،پهرۋەردىگارغا تهئهللۇقتۇر ئاسمانالر  16

  .ئىنسانالرغا بهرگهن ئۇ زېمىننى

  ،قهبرىلىكته سۈكۈتتىدۇر ئۆلۈكلهر  17

  .                           ئىگىمىزگه گۆردە بولماس مهدھىيهلهر 

 ، تائهبهدكه ۋە بۈگۈن بىز لېكىن 18

                             .مهڭگۈگه تهرىپلهيمىز رەببىمىزنى

                                     !ئىگىمىزگه ئوقۇيلى ھهمدۇسانا  
___________________________________  

  .كۆرسىتىدۇ روھانىيلىرىنى خۇدانىڭ_  جهمهتى ھارۇن*
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  مۇناجات    116-

   
  ،پهرۋەردىگارنى مهنسۆيى مهن  1

  ،نىدايىمنى ئاڭالر ئۇ چۈنكى      

  .                  ئۆتۈنۈشۈمنى مېنىڭ ئاڭالر

 ،ماڭا ئۇ سالغاچ قۇالق  2

  .ئۇنىڭغا قىلىمهن نىدا ئۆمۈرۋايهت       

  ،       مېنى چىرمىدى ئاسارەتلىرى ئۆلۈم  3 

  ،                مېنى قاپسىدى ۋەھىمىسى ستانىگۆر      

 .مېنى ئالدى لكىگهئى ھهسرەت، قايغۇ      

  ،نامىنى پهرۋەردىگار ئېلىپ تىلغا قىلدىم نىدا  4 

  ».جېنىمنى پهرۋەردىگار دەپ قۇتقۇزغىن«  

  ،ھهققانىيدۇر ،شهپقهتلىك پهرۋەردىگار  5

  .   رەھىمدىلدۇر خۇدايىمىز بىزنىڭ ئۇ       

  ،پاناھسىزنى ساقاليدۇ پاناھىدا پهرۋەردىگار  6 

  .مېنى قۇتقۇزدى ەچۈشكهند كۈن بېشىمغا ئۇ       

  ،ئارامگاھىڭغا ئهمدى قايتقىن، قهلبىم ھهي  7 

  .ماڭا ئهيلىدى ئىلتىپات پهرۋەردىگار چۈنكى          
  
  ،جېنىمنى ئۆلۈمدىن ساقلىدىڭ ،خۇدا ئى  8 

  ،كۆزلىرىمنى قىلىشتىن زار-يىغا       

  .پۇتلىرىمنى كېتىشتىن پۇتلىشىپ      
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             .ئالهمدە پانىي مهنياشاي ئۈچۈن سهن ،پهرۋەردىگار ئى  9

 ،يهنىال بولساممۇ خار شۇنچه  10

  .ساڭا مهن باغلىدىم ئىشهنچ
 

              :ئارا تهشۋىش مهن دېدىم لېكىن   11

                       ».رئىنسانال ھهممه يالغانچىدۇر«

 ،ئىلتىپاتىغا قىلغان ماڭا پهرۋەردىگارنىڭ  12

  ؟ئۇنىڭغا قىالي جاۋاب قانداق  

        ،خۇداغا سۇندۇم قهدىهىنى نىجاتلىق   13

 .نامىغا ئۇنىڭ ئېيتىپ ۈكۈرش

  ،ئالدىدا خهلقى پهرۋەردىگارنىڭ 14 

  .ئادا قىلىمهن قهسىمىمنى     

  ئۆلۈپ كهتسه تهقۋادار بهندىلىرى،  15
  .پهرۋەردىگار ئهتىۋارالر ئۇالرنىڭ ئۆلۈمىنى

  

  ،قۇلۇڭدۇرمهن سېنىڭ مهن ،ارپهرۋەردىگ ئى  16

  * .قۇلۇڭدۇرمهن پېقىر سېنىڭ ،بهرھهق      

  .        ئاسارەتتىن ئۆزۈڭ مېنى قىلدىڭ ئازاد          

      ،ساڭا سۇنىمهن قۇربانلىقى شۈكۈر 17

  .خۇدا ئى ،نامىڭغا ئېيتىمهن شۈكۈر      
  
  ،ئالدىدا خهلقى پهرۋەردىگارنىڭ 18

  .ئادا قىلىمهن قهسىمىمنى
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            ،ئاراملىرىدا- ھويال ئىبادەتخانىنىڭ  19

  ،ئوتتۇراڭدا سېنىڭ تۇرۇپ، يېرۇسالېم ئهي   

 .                              ئادا قىلىمهن قهسىمىمنى

 .پهرۋەردىگارغا ئوقۇڭالر ھهمدۇسانا
___________________________________  

 »ئوغلىدۇرمهن دېدىكىڭنىڭ ،ۇرمهنقۇلۇڭد سېنىڭ مهن« :ئىبرانىيچىدە مىسرا بۇ*

 »تۆۋەن قۇلدىنمۇ ،تۆۋەن ئهڭ« ئوخشىتىش بۇ تىلىدا ئىبرانىي .ئېلىنغان دەپ

 تهرجىمىسى سۆزمۇسۆز تهرجىمىسىدە ئۇيغۇرچه ،ئىپادىلىگهچكه مهنىنى دېگهن

 .ئالدۇق دەپ »پېقىر« ئۇنى ،ئهمهس بىلهن
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  مۇناجات -117

  
 ،     پهرۋەردىگارنى لهڭالرمهدھىيه ،ئهھلى جاھان ئهي  1

           . خۇدانى ئالقىشالڭالر، قوۋمالر پۈتكۈل ئهي      

  ،مۇھهببىتى مهڭگۈلۈك ئۇنىڭ بۈيۈكتۇر  2

  ،ۋاپادارلىقى قىالر داۋام مهڭگۈلۈككه      

 . پهرۋەردىگارغا ئوقۇڭالر ھهمدۇسانا      
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  مۇناجات    118-

   
 ،  پهرۋەردىگار شاپائهتلىكتۇر ،خۇداغا ىڭالرئېيت ۈرشۈك  1

      .قىالر داۋام مهڭگۈگه مۇھهببىتى-مېهىر ئۇنىڭ  

  . ئىسرائىلالر دېسۇن» مهڭگۈلۈك مۇھهببىتى-مېهىر ئۇنىڭ«  2 

  .بولغانالر تهۋە جهمهتىگه ھارۇن دېسۇن» مهڭگۈلۈك مۇھهببىتى-مېهىر ئۇنىڭ«  3

  .بارالر ئىخالسى پهرۋەردىگارغا ېسۇند» مهڭگۈلۈك مۇھهببىتى-مېهىر ئۇنىڭ«  4
  
  ،بېشىمغا چۈشكهندە كۈن پهرۋەردىگارغا قىلدىم نىدا  5

     .  ماڭا بهردى نىجاتلىق جاۋابهن نىدايىمغا      

 ،  پهرۋەردىگار تهرەپته مهن ،قورقمايمهن  6 

     !ئىنسانالر مېنى قىاللىسۇن نېمه  

                ،   پهرۋەردىگار يۆلهنچۈكۈم تهرەپتىدۇر مهن  7

  .بولغانالر ئۆچ ماڭا بوالر مهغلۇپ ئالدىمدا كۆز      

  ،پهرۋەردىگارنى قىلماق باشپاناھ  8 

  .ئىنساننى قىلىشتىن يۆلهنچۈك ئهۋزەلدۇر      

  ،پهرۋەردىگارنى قىلماق اشپاناھب  9 

  .ھاكىمالرنى قىلماقتىن تايانچ ئهۋزەلدۇر      

  ،مېنى ئهللهر يات بارلىق بولسىمۇ قورشىۋالغان  10

      .ئۇالرنى مهن قىلدىم مهغلۇپ ياردىمىدە پهرۋەردىگارنىڭ  

 ،ئهتراپىمنى بولسىمۇ تۇرغان قورشاپ، شۇنداق  11

  .ئۇالرنى مهن قىلدىم مهغلۇپ ياردىمىدە پهرۋەردىگارنىڭ
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  ،ھهرىلهردەك مېنى ئۇالر بولسىمۇ قورشىۋالغان  12 

  .دەكئوتى تىكهن قۇرغاق تېزدىن شۇنچه ئۆچۈرۈلدى

  .ئۇالرنى مهن قىلدىم مهغلۇپ ياردىمىدە پهرۋەردىگارنىڭ

     ،ئىتتىرىلگهندە قالغانىدىم تاس يىقىلغىلى  13 

  .ياردىمىدە پهرۋەردىگارنىڭ يىقىلمىدىم مهن ،بىراق

  ،          قۇدرىتىم-كۈچ ۋە مۇناجىتىم پهرۋەردىگار 14

  .نىجاتكارىم مېنىڭ ئۇ بولدى      
  

  ،ياڭرىماقتا تهنتهنىسى نىجاتلىق چېدىرلىرىدا ڭھهققانىيالرنى  15 

              .قۇچماقتا زەپهر قولى ئوڭ كۈچلۈك پهرۋەردىگارنىڭ  

    ،قىلماقتا غهلىبه قولى ئوڭ كۈچلۈك پهرۋەردىگارنىڭ  16 

          .قۇچماقتا زەپهر قولى ئوڭ كۈچلۈك پهرۋەردىگارنىڭ  

  ،ياشايمهن بهلكى ،ئۆلمهيمهن مهن  17 

  .ئهيلهيمهن بايان مۆجىزىلىرىنى پهرۋەردىگارنىڭ      

                       ،   پهرۋەردىگار بولسىمۇ جازالىغان قاتتىق مېنى  18

         .          زىنهار ئۆلۈمگه قويمىدى تاشالپ ئهمما 

  ،ماڭا بېرىڭالر ئېچىپ دەرۋازىنى كىرىدىغان ھهققانىيالر 19 

  .هرۋەردىگارغاپ ئېيتىمهن شۈكۈر ،كىرىپ مهن

  ،پهرۋەردىگارنىڭ بۇ دەرۋازىسىدۇر 20 

   .ھهققانىيالرنىڭ يولىدۇر كىرىش

       ،خۇدا ئېيتىمهن شۈكۈر ساڭا 21 

   بېرىپ جاۋاب ماڭا چۈنكى

  .                 ماڭا بولدۇڭ نىجاتكار      
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  ،تامچىالرغا تاش بىلىنگهن كېرەكسىز  22 

              .      قۇرۇلۇشقا بولدى ئۇلتاش      

  ،بۇ ئىشىدۇر قىلغان پهرۋەردىگارنىڭ 23 

                          .ئۇ بولدى كارامهت ئالدىمىزدا كۆز  

  ،كۈندە مۇشۇ ياراتقان پهرۋەردىگار 24 

  . تهنتهنه قىلىپ تواليلى خۇشاللىققا
  

  ،بىزنى قۇتقۇزغىن، ئۆتۈنهي، پهرۋەردىگار ئى  25 

 .ئىشىمىزنى قىلغايسهن ىكمۇۋەپپهقىيهتل، ئۆتۈنهي      

  ،كهلگۈچىگه نامىدا پهرۋەردىگارنىڭ بولغاي يار بهخت  26

   .سىلهرگه ئۆيىدىن پهرۋەردىگارنىڭ تىلهيمىز بهخت

   ،ياراتقۇچىدۇر_  *پهرۋەردىگار  27

  .يېگانىدۇر بىردىنبىر

 .  ئۈستىمىزگه نۇرىنى چاچار ئۇ

  بىلهن تانىالر باغالڭالر قۇربانلىقنى

        .گهبۇرجهكلىرى سۇپىسىنىڭ قۇربانلىق  

،                                       ئېيتىمهن شۈكۈر ،ئىالھىمسهن مېنىڭ سهن  28

                                             .ئۇلۇغاليمهن، ئىالھىمسهن مېنىڭ سهن

 ،پهرۋەردىگار شاپائهتلىكتۇر ،خۇداغا ئېيتىڭالر شۈكۈر 29

              .قىالر داۋام مهڭگۈگه مۇھهببىتى-هىرمې ئۇنىڭ     
___________________________________  

 نۇسخىدا ئىبرانىيچه، بولۇپ نامى خاس خۇدانىڭ ئايهتته بۇ_  پهرۋەردىگار*

   .ئېلىنغان دەپ، »ياھۋەھ«
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  مۇناجات    119-

  
       ،ماڭىدىغانالر يولدا دۇرۇس بهختلىكتۇر نهقهدەر  1

  .ياشايدىغانالر بويىچه تهلىملىرى رۋەردىگارنىڭپه         

  ،تۇتۇپ پهرزلىرىنى ئۇنىڭ يهنه بهختلىكتۇر  2

 .   تهلپۈنىدىغانالر ئۇنىڭغا بىلهن قهلبى پۈتۈن

   ،ئهسال ئۇالر قىلماس ناھهقچىلىك  3

  .يولىدا پهرۋەردىگارنىڭ ئۇالر ماڭار

  ،ئهمرلىرىڭنى چۈشۈردۈڭ پهرۋەردىگار  4

  .ئۇالرنى دەپ داڭالرئورۇن دىلىئهستاي  

  ،مېنىڭ بولغاي قهتئىي قارارلىرىم 5

  .سېنىڭ قىلىشقا ئهمهل ىڭغاپهرمانلىر         

  ،ئهمرلىرىڭگه بۆلسهم كۆڭۈل  6

  .شهرمهندىلىككه ئهسال قالماسمهن

  ،سېنى قهلبىمدىن پاك لهيمهنمهدھىيه  7

  .ھۆكۈملىرىڭنى ئادىل ئۆگهنگىنىمدە

  ،قىلىمهن ئهمهل پهرمانلىرىڭغا  8

  . تاشلىۋەتمىگىن ھهرگىز مېنى 
 
   ؟ماڭاالر يولدا پاك قىلىپ قانداق يىگىت ياش  9

  .بوالر قىلغاندا ئهمهل كاالمىڭغا پهقهت ئۇ

  ،ساڭا تهلپۈندۈم بىلهن قهلبىم پۈتۈن 10

    .ماڭا قويما يول ئېزىشقا يولۇڭدىن ھهق
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     ،             بولماسلىقنى گۇناھكار قىلىپ نىيهت     11

   . سۆزلىرىڭنى چىڭ قهلبىمدە لىدىمساق

 ، ساڭا پهرۋەردىگار بولسۇن ھهمدۇسانا  12

 .ماڭا نىزاملىرىڭنى ئۆگهتكهيسهن  

  ،ھۆكۈملىرىڭنى قىلىمهن بايان  13

 .                                      تهلىملىرىڭنى جاكاراليمهن 

  ،بايلىقلىرىدىن بولغاندەك خۇرسهن ئادەملهر  14

  .پهرزلىرىڭدىن ئۆزۈم شادلىنىمهن

  ،ئۈستىدە نىزاملىرىڭ قىلىمهن پىكىر چوڭقۇر 15

  .ھهققىدە قهدىمىڭ-يول ئويلىنىمهن

  ،مېنى نىزامىڭ سۆيۈندۈردى 16

  .كاالمىڭنى ئۇنتۇمايمهن
  

  ،قۇلۇڭغا مهن كۆرسهتسهڭ شهپقىتىڭنى   17 

 .كاالمىڭغا قىالي ئهمهل، ياشاپ ھايات مهن شۇندا

  ،ىمنىكۆزلىر مېنىڭ ئاچقىن  18

   .كارامهتلهرنى تهلىملىرىڭدىكى كۆرەي

  ،زېمىندا مۇساپىرمهن   19 

 .مايوشۇر ئهمرىڭنى
  ،ئېزىلمهكته يۈرىكىم  20

 .   ھۆكۈمۈڭگه تهلپۈنۈشتىن

 ،      تهكهببۇرالرنى ئۇچرىغان لهنهتكه ئهيىبلهرسهن 21

  .     مهغرۇرالرنى كهتكهن ئېزىپ ئهمرىڭدىن  
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  ،مهسخىرىلهرنى ،ۇقخورل مهندىن تاشال ئېلىپ 22

  .پهرزلىرىڭنى كهلدىم قىلىپ ئادا چۈنكى

  ،ھۆكۈمرانالر قىلسىمۇ هستسۇيىق ماڭا توپلىشىپ 23

   .ئويلىنار يهنىال ھهققىدە نىزاملىرىڭ قۇلۇڭ پېقىر         

  ،سۆيۈنىشىمدۇر پهرزلىرىڭ  24

  .مهسلىههتچىمدۇر مېنىڭ ھهم
  

                    ،     مېنى ئالماقچى قوينىغا تۇپراق قارا  25

    .ھاياتىمنى قۇتقۇزغىن قىلىپ ۋاپا ۋەدەڭگه        

  ،يوللىرىمنى يۈرگهن ساڭا قىلسام بايان 26

  .نىزاملىرىڭنى ماڭا ئۆگهت ،بهردىڭ جاۋاب

  ،مېنى قىل قادىر چۈشىنىشكه تهلىمىڭنى 27

  .ئىشلىرىڭنى كارامهت قىالاليمهن خىيال شۇندا

  ،جېنىمغا يهتتى ھاردۇق دەستىدىن غۇسسىالر-غهم  28

  .ماڭا بهرگىن قۇدرەت-كۈچ ئاساسهن كاالمىڭغا

 ،مېنى قىل نېرى يولىدىن مىكىر-ھىيله  29

     .تهلىملىرىڭنى ماڭا ئۆگهت ئهيلهپ ئىلتىپات  

        ،يولىنى ساداقهت مهن تاللىدىم 30

  .ھۆكۈملىرىڭنى تۇتىمهن ئالدىمدا كۆز  

  ،ىرىڭنىپهرزل تۇتىمهن چىڭ، پهرۋەردىگار  31

 .     مېنى قويمىغىن ىلىكتهشهرمهند

 ،   ئهمرلىرىڭنى سېنىڭ قىلىمهن ئادا قىزغىن  32

  .  مېنى قىلدىڭ قادىر قىلىشقا شۇنداق چۈنكى
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   ،ئهمرلىرىڭنى چۈشهندۈرگىن، پهرۋەردىگار  33

  .ئۇالرنى قىالي ائىجر ئاخىرغىچه   

 ، تۇتاي يولۇڭنى، يورۇتقايسهن قهلبىمنى  34

  .قىالي ئهمهل ئۇالرغا بىلهن ۋۇجۇدۇم پۈتۈن       

  ،مېنى قىلغىن بويسۇنىدىغان ئهمرلىرىڭگه 35

 .   مېڭىشنى يولۇڭدا سېنىڭ سۆيىمهن چۈنكى

  ،مهنپهئهتلهرگه قهلبىمنى قىلماي مايىل 36

  .   لىرىڭگهپهرز سېنىڭ قىلغىن خۇشتار بهلكى

  ،ساختىلىقتىن قىلىپ يىراق نهزىرىمنى  37

 .   روھالندۇرغىن مېنى بىلهن يولۇڭ ئۆز 

  ،ۋەدەڭنى بهرگهن قۇلۇڭغا ئاشۇرساڭ ئهمهلگه 38

  .سېنى ھۆرمهتلهر تېخىمۇ خهلقلهر  

 ،ھاقارەتلهرنى مهندىن قىل يىراق، قورقىمهن 39

 .ھۆكۈملىرىڭنى بىلىمهن ئهال، بهرھهق

  ،يوليورۇقلىرىڭغا تهلپۈنىمهن نهقهدەر  40

  .  ھهققانىيلىقىڭدا ھالندۇرغىنرو مېنى  
       
  ،مۇھهببىتىڭنى مهڭگۈلۈك كۆرسىتىپ ،پهرۋەردىگار ئى  41

  .                      نىجاتلىقىڭنى قىلغان ۋەدە ماڭا قىل ئاتا  

  ،قىلغانالرغا ھاقارەت ماڭا بېرەلهيمهن جاۋاب شۇندا  42

  .كاالمىڭغا سېنىڭ پهقهت مهنتايىنى مهن چۈنكى   
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  ،پۇرسىتىنى گۇۋاھلىقنىڭ ھهقىقىي ماڭا بهرگىن  43

  .ئۈمىدىمنى ڭگهىھۆكۈم سېنىڭ پهقهت باغلىغانمهن

  ،تهلىملىرىڭگه دائىما بويسۇنىمهن  44

  .مهڭگۈگه ھهم قىلىمهن رىئايه   

  ،      جايالردا ھهممه بىخهتهرمهن، ئهركىن مهن  45

  .يوليورۇقلىرىڭغا كهلدىم قىلىپ ئىتائهت چۈنكى  

 ،ئالدىدا شاھالر سۆزلهيمهن پهرزلىرىڭنى  46

           .ئهسال قالماسمهن نومۇستا ئۇچراپ گهرەددىيه  

  ،بولۇرمهن خۇرسهن ئهمرلىرىڭدىن  47

        .سۆيهرمهن شۇنچه ئۇالرنى ھهم

  ،كۆكسۈمدە تۇرار قولۇم ھۆرمهتلهپ ئهمرلىرىڭنى  48

  .ھهققىدە رمانلىرىڭپه سۆيگهن مهن ئويلىنىمهن
       

 _ ۋەدەڭنى بهرگهن قۇلۇڭغا مهن ئۇنتۇمىغىن  49

  .كاالمىڭنى ئاشۇ بېغىشلىغان ئۈمىد ماڭا

                ،قالغىنىمدا كۈلپهتته تهسهللىدۇر ماڭا ئۇ  50 

  .ماڭا ۋەدەڭ قىالر ئاتا روھ يېڭى

  ،تهكهببۇرالر ئىم دا مېنى قىلسىمۇ مهسخىرە  51

  ،   زىنهار ئاغمىدىم تهلىملىرىڭدىن سېنىڭ لېكىن   

  ،ھۆكۈملىرىڭنى بۇيانقى قهدىمدىن ئهسلىسهم  52

     .تهسهللىنى ماڭا ئۇالر بېرەر، پهرۋەردىگار ئى  

                ،تهلىملىرىڭنى رەزىللهر ئهتكهچ تهرك  53

  .غهزىپىمنى بولغان ئۇالرغا باسالمايمهن   
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  ،ۇنياداد پانىي بولۇپ مۇساپىر گهر يۈرسهممۇ  54

  .ناخشا بىر گۈزەل ماڭا بولدى پهرمانلىرىڭ   

  ،تهلىملىرىڭگه قىلىمهن رىئايه، پهرۋەردىگار ئى  55

 .كېچىدە ھهربىر نامىڭنى ئېتىمهن ياد

  ،يوليورۇقلىرىڭغا سېنىڭ كهلدىم قىلىپ رىئايه  56

   .ماڭا كهلدى ئېلىپ بهخت قىلىش بۇنداق
  

 ، ئۆزۈڭنى ربى پهرۋەردىگار مهنبىلى دەپ نېسىۋەم 57

 .كاالمىڭنى تۇتۇشقا چىڭ بار ۋەدەم

                ،شهپقىتىڭنى كهلدىم ئىستهپ قهلبىمدىن چىن 58

  .ئىلتىپاتىڭنى قىلغان ۋەدە ماڭا كۆرسهت  

  ،               يولۇمغا مېڭىۋاتقان سېلىپ نهزەر  59

       ،تامانىغا پهرزلىرىڭ بۇرىدىم قهدىمىمنى

  ،ئالدىرىدىم 60

  ،قىلىشقا ئىجرا ئهمرلىرىڭنى    

  .ئىككىلهنمىدىم ھېچ ھهم     

  ،مېنى بىلهن ئارغامچىالر چىرمىۋالسىمۇ رەزىللهر گهر  61

  .تهلىملىرىڭنى سېنىڭ ئهسال ئۇنتۇماسمهن

  ھۆكۈملىرىڭدە بولغاچ ئادالهت  62

 ،ساڭا ئوقۇيمهن ھهمدۇسانا   

  .كېچىدە يېرىم تۇرۇپ ئورنۇمدىن

  ، قىلغانالرغا السئىخ ساڭا دوستتۇرمهن  63

  .قىلىدىغانالرغا رىئايه يوليورۇقلىرىڭغا شېرىكمهن   
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  ،زېمىن تولغاندۇر مۇھهببىتىڭگه مهڭگۈلۈك  64

  .ئۆگهتكىن ماڭا نىزاملىرىڭنى، پهرۋەردىگار ئى    
 
                 ، ئاساسهن ۋەدەڭگه بهرگهن ئۆزۈڭ  65

  .سهن قىلدىڭ ياخشىلىق قۇلۇڭغا   

    ،ماڭا بهرگهيسهن بىلىم ۋە ئهقىل  66

  .  پهرمانلىرىڭغا ئىشهندىم مهن چۈنكى 

  ،ئىلگىرى جازاالشتىن مېنى سهن ئىدىم ئازغۇن 67

  .سۆزۈڭنى سېنىڭ ئهمدى ئېسىمدە تۇتىمهن چىڭ

  ،ياخشىلىقىڭنى ئايىمىدىڭ، شاپائهتلىكسهن نهقهدەر  68

  .نىزاملىرىڭنى ماڭا ئۆگهتكىن   

  ،ماڭا بوھتان يالغاندىن چاپلىسىمۇ تهكهببۇرالر  69

  .يوليورۇقلىرىڭغا بويسۇنىمهن قهلبىمدىن چىن ئهمما   

                   ،ئهزەلدىن قهلبى ئۇالرنىڭ بىخۇدالشقان  70

  .                    تهلىمىڭدىن سۆيۈنىمهن بولسام مهن

  ،ماڭا بولدى پايدىلىق جاپالىرىم تارتقان  71

 .يولىدا ىڭپهرمانلىر ئۆگهندىم مېڭىشنى چۈنكى       

             ،ئهال بىلىمهن تهلىملىرىڭنى ئېيتقان  72

  .ھهتتا كۈمۈشتىن-ئالتۇن مىڭلىغان       
   
  ،مېنى ياسىدى، ياراتتى قوللىرىڭ  73

   .ئهمرلىرىڭنى چۈشىنهي، ماڭا بهر ئهقىل  
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  ،    ساڭا بارالر ئىخالسى بوالر خۇش كۆرۈپ مېنى  74

  .كاالمىڭغا غانمهنباغلى ئۈمىدىمنى مهن چۈنكى       

  ،ئادىللىقىنى ھۆكۈملىرىڭنىڭ بىلىمهن  75

  .مېنى جازالىدىڭ بىلهن ساداقىتىڭ       

   ،قۇلۇڭغا مهن بويىچه ۋەدەڭ بهرگهن  76

  .ماڭا بولسۇن تهسهللى مۇھهببىتىڭ مهڭگۈلۈك       

 ،   ھاياتىمنى ساقلىغايسهن، قىلىپ رەھىم  77

 .ملىرىڭنىتهلى كهلدىم بىلىپ دەپ شادلىقىم       

  ،تهكهببۇرالر بولسۇن شهرمهندە 78

  ،قىلغانالر ناھهقچىلىك ماڭا سهۋەبسىزال     

   .بوالر ھهققىدە تهلىملىرىڭ پهقهت ئويلىرىم    

         ،يېنىمغا كهلسۇن قىلىدىغانالر ئىخالس ساڭا 79

 .ئۇالرغا ئۆگىتىمهن پهرزلىرىڭنى      

  ،پهرمانلىرىڭنى قىالي ئىجرا سهمىمىي 80

   .مېنى ئۇالر قويماس لىكتهشهرمهندى       
   
 ،     نىجاتلىقىڭغا زارىقىمهن 81

  .كاالمىڭغا باغلىغاچ ئۈمىدىمنى       

  ،دەپ» بېرەركىن تهسهللى قاچان« سېنى 82

  .كۈتۈپ ۋەدە كۆزلهر تالدى زارىقىشتىن      

 ،تۇلۇمغا كېرەكسىز قۇرىغان ئىستا گهر قالساممۇ ئوخشاپ  83

  .يادىمدا پهرمانلىرىڭنى ساقلىدىم چىڭ دەم هرھ       
  



310 

 

  ،قۇلۇڭنى مهن كۈتكۈزەرسهن قاچانغىچه  84

  ؟قىلغانالرنى زىيانكهشلىك ماڭا جازاالرسهن قاچانلىققا        

  ،كوالر ئورا ئۈچۈن مهن تهكهببۇرالر  85

  .چىقار قارشى ڭگهىتهلىم سېنىڭ ئۇالر       

      ،ھهممىسىال ئهمرلىرىڭنىڭ ئىشهنچلىكتۇر  86

  .ماڭا قىلماقتا زىيانكهشلىك سهۋەبسىز دۈشمهنلهر، قىل ياردەم       

 ،      مېنى ئۇالر قالسىمۇ دەپ قىالي يوق يۈزىدىن يهر  87

 .يوليورۇقلىرىڭنى ئهتمىدىم تهرك ئهمما       

  ،            مۇھهببىتىڭدە مهڭگۈلۈك مېنى روھالندۇرغىن    88

  . پهرزلىرىڭگه بهرگهن سېنىڭ بويسۇناي        
    

  ،مهڭگۈلۈكتۇر كاالمىڭ ،پهرۋەردىگار ئى    89 

  .پۈتۈلگهندۇر مۇكهممهل شتهئهر ئۇ

   ،ساداقىتىڭنى بىلدۈردۈڭ قىچهئهۋالد-ئهۋالدتىن   90 

   .يهرنى قىلىپ مۇستهھكهم ئورنىغا ئۆز ئورناتتىڭ  

  ،دۇنيا پۈتۈن تۇرماقتا بولۇپ مهۋجۇت بىلهن ئهمرىڭ    91

  .ساڭا قۇلدۇر مهۋجۇدات كۈلپۈت چۈنكى    

  ،تهلىملىرىڭدىن ئهگهر بولسام شادالنمىغان  92 

  .ئوقۇبهتلهردىن-ئازاب ئىدىم بوالر ھاالك  

  ،يوليورۇقلىرىڭنى سېنىڭ ئهسال ئۇنتۇماسمهن  93 

     .                          ھاياتىمنى روھالندۇردى ئۇالر چۈنكى     

  ،مېنى قۇتقۇز ،مهنسۇپتۇرمهن ساڭا مهن   94 

  . يوليورۇقلىرىڭنى كهلدىم قىلىپ ئىجرا چۈنكى     
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  ،             مېنى قىلماققا ۋەيران رەزىللهر كۈتسىمۇ پهيت     95

  .    پهرزلىرىڭنى يهنىال ساقاليمهن دىلىمدا ئهمما       

  ،نهرسىنىڭ ھهممه چهكلىكلىكىنى مهن كۆردۈم  96 

  .ئهمرلىرىڭنىڭ يوقتۇر كهمتۈكى ئهمما         
                 

  ،تهلىملىرىڭنى سۆيىمهن قهدەر شۇ 97  

                             .نىالرئۇ كۈنبويى ئېتىمهن ياد     

  ،بىلهن ئهمرىڭ بولدۇم دانا رەقىبىمدىن  98

 .بىلهن مهن دائىم بولغاچ بىرگه تهلىمىڭ چۈنكى        

  ،مهندە بولدى كۆپرەك ئۇستازلىرىمدىن ئىدراك-ئهقىل     99

  .ھهققىدە ئهمرلىرىڭ قىلدىم تهپهككۇر چوڭقۇر چۈنكى  

  ،بولدۇم دانالىقراق ئاقساقالالردىنمۇ 100 

  .بويسۇندۇم يوليورۇقلىرىڭغا چۈنكى

  ،ئهگىشىشنى كاالمىڭغا بىلىپ ئهال   101

   .رەزىللىكنى ھهممه كهلدىم قىلىپ رەت     

  ،كهتمىدىم قېيىپ ھۆكۈملىرىڭدىن 102 

  .تهلىم بهرگهنسهن ئۆزۈڭ چۈنكى      

  ،تىلىمغا تېتىدى شېرىن كاالمىڭ 103 

  .   ئاغزىمغا تۇيۇلدى تاتلىق ھهسهلدىن     

  ،يوليورۇقلىرىڭدىن بولۇرمهن دانا 104 

  .يولالردىن ساختا شۇڭا نهپرەتلىنىمهن         
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  ،لىرىمغاپۇت كاالمىڭ بولۇپ چىراغ 105 

  .يوللىرىمغا ئۇ بېرەر نۇر

  ،قهسىمىمگه سادىقمهن، ئىچتىم قهسهم 106 

 .ھۆكۈملىرىڭگه ئادىل بويسۇنىمهن

  ،  مۈشكۈللۈكته، قىيىنچىلىق مهن قالدىم 107

  .          بويىچه ۋەدەڭ مېنى روھالندۇر ،پهرۋەردىگار ئى  

     ،     لىرىمنىمهدھىيه چىققان دىلىمدىن چىن قىل بۇلقو  108

  .   تهلىملىرىڭنى ماڭا ئۆگهتكىن ،پهرۋەردىگار ئى      

  ،ئاستىدا خهۋپ دائىم بولسىمۇ ھاياتىم   109

  .ئهسال ئۇنتۇماسمهن تهلىملىرىڭنى ئهمما      

  ،رەزىللهر گهرچه ئۈچۈن مهن قۇرسىمۇ تۇزاق 110 

  .زىنهار چىقماسمهن يوليورۇقلىرىڭدىن        

  ،پهرزلىرىڭ اڭام مىراستۇر مهڭگۈلۈك 111 

  .قهلبىمنىڭ ئۇالر شادلىقىدۇر ،شۈبهىسىزكى     

  ،بويسۇنۇشقا بار قارارىم 112 

  .نىزاملىرىڭغا ئاداققىچه     
  

  ،يۈزلىمىچىلهرنى ئىككى كۆرىمهن ئۆچ  113

 .تهلىملىرىڭنى سېنىڭ سۆيىمهن، بىراق         

  ،ماڭا قالقاندۇرسهن، باشپاناھ   114

  . كاالمىڭدا سېنىڭ ردۇربا ئۈمىدىم        

  ،قىلغۇچىالر يامانلىق ئهي، يوقىلىڭالر ئالدىمدىن كۆز 115

 .        بار قارارىم بويسۇنماققا ئهمرىگه خۇدايىمنىڭ        
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  ،ھاياتىمغا بول يۆلهك-يار قىلغىنىڭدەك ۋەدە ئۆزۈڭ 116

  .ھالغا ئۈمىدسىز مېنى قويما، قىلىپ شهرمهندە        

  ، نىجاتلىققا ئېرىشهي شۇندا ،ماڭا لغىنبو يۆلهنچۈك  117

   .دائىما پهرمانلىرىڭغا سېنىڭ بۆلهي كۆڭۈل ھهم 

          ،تايغانالر پهرمانىڭدىن ئهرزىمهستۇر نهزىرىڭدە  118

              . ئۇالر قىلسىمۇ نهيرەڭۋازلىق قانچىلىك بىهۇدىدۇر        

  ،ئالتۇننى تاۋالپ ئوتتا ئايرىغاندەك ئهخلىتىنى  119

  ،ھهممىسىنى رەزىللهرنىڭ يۈزىدىن يهر قىلىسهن يوق         

  .پهرزلىرىڭنى بارلىق سېنىڭ سۆيىمهن مهن        

       ،سېنىڭدىن قورقۇپ تىترەر ۋۇجۇدۇم  120

  .ھۆكۈملىرىڭدىن چۈشىمهن ۋەھىمىگه         
  

  ،ئىشالرنى توغرا، ئادىل قىلدىم  121

  .نىمې قالدۇرما قولىغا زالىمالرنىڭ         

  ،بهختىگه قۇلۇڭنىڭ مهن بهرگىن كاپالهت  122

  .ئېزىشىگه مېنى تهكهببۇرالرنىڭ قويما يول         

  ،تهلمۈرۈپ نىجاتلىقىڭغا سېنىڭ تالدى كۆزلىرىم  123

  .كۈتۈپ ئېشىشىنى ئهمهلگه ۋەدەڭنىڭ ئىشهنچلىك         

     ،                 مۇھهببىتىڭنى مهڭگۈلۈك يهتكۈزۈپ قۇلۇڭغا مهن  124

 .    نىزاملىرىڭنى ماڭا ئۆگهت         

 ،   قۇلۇڭغا مهن بهرگىن ئىدراك-ئهقىل 125

  .شۇندىال چۈشىنهلهيمهن پهرزلىرىڭنى      
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  ،قىلىشقا ھهرىكهت كهلدى ۋاقتىڭ، پهرۋەردىگار ئى  126

  .قانۇنلىرىڭغا بويسۇنمىدى خهلق چۈنكى         

  ،ئهمرلىرىڭنى بىلىمهن ئهال التۇندىنئ، بهرھهق  127

  .ئۇالرنى كۆرىمهن ئارتۇق ئالتۇندىن ساپ ھهتتا         

  ،پهرمانلىرىڭنى قارايمهن دەپ ئادىل  128

  .ساختىلىقالرنى بارلىق كۆرىمهن ئۆچ       
  

  ،بىباھا سېنىڭ بولغاچ پهرزلىرىڭ  129

  .ئۇالرغا مهن شۇڭا بويسۇنىمهن         

  ،يولىمىزغا چاچار نۇر، يېشىلگهندە نىسىمه كاالمىڭنىڭ  130

  .ئىنسانالرغا ساددا ئۇ بېرەر ئىدراك-ئهقىل         

  ،تهقهززالىق مېنىڭ قىسار نهپسىمنى  131

  .      ئىنتىزارلىق ئهمرىڭگه باردۇر چۈنكى         

  ،شهپقىتىڭنى كۆرسىتىپ ئالغىن خهۋەر ھالىمدىن  132

  .مېهرىڭنى هندەككۆرسهتك سۆيگهنلهرگه نامىڭنى         

  ،قهدىمىمنى قىلماقلىققا مهزمۇت بار ۋەدەڭ  133

  .گۇناھنى ھېچبىر قويما قىلىپ خوجا ماڭا         

  ،        مېنى قۇتقۇز مىدىنزۇل ئىنسانالر  134

   .يوليورۇقۇڭنى سېنىڭ تۇتاي چىڭ         

  ،ماڭا چېچىپ نۇرىنى جامالىڭنىڭ   135

                     .   قۇلۇڭغا مهن نئۆگهتكى پهرمانلىرىڭنى          

  ،قانۇنۇڭغا بويسۇنمىغاچ خهلقلهر  136

  .ئاقماقتا بولۇپ دەريا يېشىم كۆز         



315 

 

  ،ئۆزۈڭ ئادىلسهن ،پهرۋەردىگار ئى 137  

  .ھۆكۈملىرىڭ ھهم ھهققانىي       

                                         ، پهرزلىرىڭ بۇيرۇغان ئادىلدۇر 138

 .      نىڭالرئۇ ھهممىسى ئىشهنچلىكتۇر    

  ،تېنىمنى كۆيدۈرمهكته غهزەپلىرىم 139

  .سۆزۈڭنى مهنسىتمىگهچ رەقىبلىرىم     

  ،سېنىڭ ۋەدىلىرىڭ بولغاچقا ئىشهنچلىك 140

  .قۇلۇڭ مهنكى ،شۇنچىلىك ئۇالرنى سۆيهر     

  ،بولۇپ ئىنسان كېرەكسىز خارالنساممۇ  141 

  .ئۇنتۇپ ئهسال قلىرىڭنىيوليورۇ قالماسمهن      

  ،ئادالىتىڭ مهڭگۈلۈكتۇر  142 

  .تهلىملىرىڭ ھهقىقهتتۇر      

 ،كۈلپهت ۋە ئازاب بېشىمغا كهلگىنىدە  143 

  .ئۈلپهت شادلىق ماڭا بولدى ئهمرلىرىڭ

  ،تائهبهدكه ئادىلدۇر پهرزلىرىڭ  144 

  .  قهلبىمگه قىل ئاتا نۇر، مهن روھلىناي       
 

  ،ساڭا قىلىمهن نىدا قهلبىمدىن چىن ،پهرۋەردىگار ئى  145 

  .ماڭا بهر جاۋاب ،پهرمانلىرىڭغا بويسۇنىمهن       

  ،مېنى قۇتقۇزغىن، قىلىمهن ئىلتىجا  146 

 .پهرزلىرىڭنى شۇندا تۇتاي چىڭ  

      ،سۈبهىدە تىلهپ مهدەت قىلىمهن پهرياد  147 

 .سۆزۈڭگه سېنىڭ پهقهت باغلىغاچقا ئۈمىدىمنى      
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           ،كېچىچه چىقىمهن قمايقا كىرپىك  148 

  .ھهققىدە ۋەدەڭ سېنىڭ پېتىپ ئويغا

  ،ئاۋازىمنى ئاڭلىغايسهن ،پهرۋەردىگار مۇھهببهتلىك  149 

    .ھاياتىمنى زغىنقۇتقۇ ،پهرۋەردىگار ئادالهتلىك

                    ،ئىنسانالر رەزىل ماڭا كهلمهكته يېقىنالپ  150 

   .رئۇال يىراقتۇر تهلىملىرىڭدىن  
  ،ماڭا يېقىنسهن ،پهرۋەردىگار ئى  151 

  .توغرا ھهممىسى ئهمرلىرىڭنىڭ      

  ،شۇنى بىلدىمكى بېرى ئۇزۇندىن  152 

  .ىنىمهڭگۈلۈك پهرزلىرىڭنىڭ      
      
                    ،مېنى قۇتقۇزغىن، ئازابلىرىمغا سېلىپ نهزەر   153

  .تهلىملىرىڭنى سېنىڭ مهن ئۇنتۇمىدىم      

 ، مېنى قۇتقۇزغىن ،قوللىغىن دەۋايىمنى   154

               .ھاياتىمنى ساقلىغىن بويىچه ۋەدەڭ      

  ،قاالر نىجاتسىز ئىنسانالر رەزىل  155

  . ئۇالر ئهمرلىرىڭگه بهرمىگهچ تىبارئې  

 ،                 سېنىڭدە مولدۇر شهپقهت-مېهىر ،پهرۋەردىگار  156 

  .                                 ھۆكۈمۈڭدە دەكدېگىنىڭ روھالندۇرغىن مېنى      

  ،قىلغۇچىالر زىيانكهشلىك كۆپ شۇنچه گهر بولسىمۇ  157 

        .زىنهار مهسمهنۈئۆر يۈز پهرزلىرىڭدىن      

    ،ئىتائهتسىزلهرگه نهپرەتلىنىمهن  158 

  .سۆزلىرىڭگه قىلمىغاچ رىئايه
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   ،رىڭنىيوليورۇقلى سېنىڭ ،ھه-سۆيىمهن نهقهدەر   159

                   .مېنى روھالندۇر بىلهن مۇھهببىتىڭ مهڭگۈلۈك          

  ،ھهقىقهتتۇر ئاساسى كاالمىڭنىڭ  160 

  .قىلۇر داۋام مهڭگۈگه، ئادىل ھۆكۈملىرىڭ  
   

  ،ھۆكۈمدارالر قىلسىمۇ زىيانكهشلىك سهۋەبسىزال  161 

   .تۇرار قورقۇپ كاالمىڭدىن پهقهت قهلبىم        

  ،شۇنچه كهلدىم سۆيۈنۈپ المىڭدىنكا  162 

  .هزىنىگهخ زور غايهت ئېرىشكهندەك      

  ،يالغانچىلىقتىن يىرگىنىمهن  163 

  .تهلىمىڭدىن سۆيۈنىمهن      

      ،بار مهدھىيهم ۋاق يهتته كۈن ھهر ساڭا  164 

  . يار ئادىللىق ھۆكۈمۈڭگه ھهممه ،بهرھهق  

  ،بوالر ئامانلىق سۆيگهنلهرگه تهلىمىڭنى  165

  .ئۇالر يىقىلماس پۇتلىشىپ نهرسىگه ھېچ      

   .نىجاتلىقىڭنى كۈتىمهن تهلمۈرۈپ، پهرۋەردىگار ئى  166 

  .ئهمرلىرىڭنى سېنىڭ مهن كهلدىم قىلىپ ئىجرا      

  ،قىلىمهن رىئايه پهرزلىرىڭگه  167

  .سۆيىمهن قىزغىن ئۇالرنى ھهم      

  ،نىزاملىرىڭغا، پهرزلىرىڭ بويسۇنىمهن  168 

  .ساڭا ئاياندۇر ئهمهللىرىم ھهممه، ھهقبهر      
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  ،ئاھۇزارىمغا سالغىن قۇالق پهرۋەردىگار   169

           . ماڭا بهرگىن ئىدراك ۋەدەڭگه قىلىپ ۋاپا  

  ،ئىلتىجايىمنى پهرۋەردىگار ئاڭلىغايسهن  170 

  .مېنى قۇتقۇزغىن كاالمىڭغا قىلىپ ۋاپا

  ،ھهمدۇسانا چىقار ئۇرغۇپ ىرىمدىنلهۋل  171 

 .ماڭا ئۆگهتتىڭ ئهمرلىرىڭنى سهن چۈنكى      

  ،                            تىللىرىمدا كۈيلىنهر كاالملىرىڭ    172

  .بۇيرۇقۇڭدا ئادىللىق باردۇر چۈنكى  

  ،قولۇڭنى ياردەمگه قىلغىن تهييار   173

  .يولۇڭنى تاللىغانمهن مهن چۈنكى      

  ،پهرۋەردىگار تهشنامهن جاتلىقىڭغانى  174 

  .توالر شادلىققا مېنىڭ قهلبىم تهلىمىڭدىن      

   ،ساڭا ئوقۇي ھهمدۇسانا ،ماڭا بهر ئىلهام  175

  .ماڭا قىلسۇن ياردەم ھۆكۈملىرىڭ      

  ،قۇلۇڭنى ئىزدە، يولۇمدىن كهبى قوي ئاداشتىم  176 

  .ئهمرلىرىڭنى ئۇنتۇماسمهن مهن چۈنكى
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   مۇناجات - 120

  مۇناجات ئېيتىلغان يولىدا بېرىش ئىبادەتخانىغا يېرۇسالېمدىكى
  
  ،پهرۋەردىگارغا قىلسام نىدا  1 

  ،قالغىنىمدا كۈلپهتته      

  .ماڭا دىبهر جاۋاب ئۇ      

 ،                                    خۇدا ئى مېنى قۇتقۇزغىن«  2 

  »  تىلالردىن ئالدامچى، لهۋلهردىن يالغانچى

  .ئۇنىڭغا قىلدىم ئىلتىجا دەپ

 !تىل يالغانچى ئهي  3 

  ؟خۇدا سېنى ئۇرار قانداق

  ؟جازا قانداق ساڭا بېرەر      

  ،تېگهر ئوقلىرى باتۇرالرنىڭ  4 

                        .كۆيدۈرەر چوغلىرى ئارچىالرنىڭ      

   ،دىيارىدا مهشهك بولدۇم مۇساپىر، ۋاي ھالىمغا  5

  .چېدىرىدا دارالرنىڭقې بولدۇم بهختسىز

 ،                                   يهردە بۇ ياشاشتىن تويدۇم 6

  .ئارىسىدا خهلق ئۆچ تىنچلىققا      

  ،تىنچلىقنى مهن سۆيۈپ 7

  ،گهر» ياشايلى تىنچلىقتا« دېسهممۇ  

  .دەر »ئۇرۇشايلى« ئۇالر بىراق
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    مۇناجات    121-

 مۇناجات ئېيتىلغان لىدايو بېرىش ئىبادەتخانىغا يېرۇسالېمدىكى
 

 ،تاغالرغا تىكىمهن كۆزلىرىمنى 1    

  .     ماڭا ياردەم دەپ كېلهر قهيهردىن     

 ،                              ياردەمنى قىالر پهرۋەردىگارال  2  

  .زېمىننى-ئاسمان ياراتقاندۇر ئۇ      

  ،پۇتلىرىڭنى تېيىلىشتىن ئۇ ساقالر  3 

         .                         سېنى ۇقوغدايد تۇرۇپ سهگهك

  ،ئىسرائىلنى قوغدىغۇچى ،بىلگىنكى 4

  .                            ئۇيقۇنى ئهتكهندۇر تهرك، ئۇخلىماس     

  ،پهرۋەردىگار قوغدىغۇچىڭدۇر 5

  .تۇرار بولۇپ سايىۋەن يېنىڭدا ئوڭ

  ،زىنهار ساڭا يهتكۈزەلمهس زەرەر 6 

                                 .كۈندۈز ۋە چهكې ،قۇياش ۋە ئاي  

  ،پهرۋەردىگار قوغدايدۇ يامانلىقالردىن 7

 .قىالر ئامان ئۇ جېنىڭنى ھهم     

  ،تۇرۇشۇڭغا- يۈرۈش پهرۋەردىگار سېلىپ نهزەر 8

   .پاناھىغا ئۆز سېنى ئاالر كىچهئهبهدتا بۈگۈندىن
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  مۇناجات    122-

  داۋۇت يازغان مۇناجات ،ئېيتىلغان يولىدا شبېرى ئىبادەتخانىغا يېرۇسالېمدىكى
  
  :ماڭا كىشىلهر دېگىنىدە ،شادالنغانىدىم  1

 »          .ئىبادەتخانىغا_  ئۆيى خۇدانىڭ بارايلى«  

 !مانا ئهمدى تۇرىمىز ئىچىدە دەرۋازاڭنىڭ، يېرۇسالېم ئهي  2 

   .شهھهر بىر پۇختا سېلىنغان رەتلىك_  يېرۇسالېم  3

  ،                  ئۇنىڭغا قوۋملىرى پهرۋەردىگارنىڭ ،قوۋمالر كېلهر 4

  ،  ئىسرائىلغا بويىچه پهرمان بېرىلگهن كېلهر         

 .                           نامىغا پهرۋەردىگارنىڭ ئۇالر ئېيتىدۇ شۈكۈر      

  ،     سهندە دەپ چىقىرىلسۇن ھۆكۈم، يېرۇسالېم ئهي  5

 .لهرگهجهمهتىدىكى داۋۇت سېلىندى تهخت
  

 :ئوقۇلسۇن دۇئا مۇنداق ئۈچۈن تىنچلىقى يېرۇسالېمنىڭ  6

                                          ،  تاپسۇن روناق سۆيگهنلهر سېنى«        

                                      ،   بولسۇن ئامان ئىچى قورغان  7 

  »                 !بولسۇن ئاۋات ئوردىلىرى

 ،                تۇرغاچقا سهندە دوستلىرىم ۋە داشقېرىن  8

                         .»يېرۇسالېمدا بولسۇن تىنچلىق« :تىلهيمهن

  ،بولغاچقا سهندە ئۆيى پهرۋەردىگارىمىزنىڭ 9

   .ساڭا تىلهيمهن بهخت،  يېرۇسالېم ئهي     
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  مۇناجات    123-

  مۇناجات ىلغانئېيت يولىدا بېرىش ئىبادەتخانىغا يېرۇسالېمدىكى
  
   ،خۇدا ئى ئولتۇرغۇچى تهختىدە ئهرش  1 

  .ساڭا تىكىمهن كۆزلىرىمنى تهلمۈرۈپ      

  ،پهرۋەردىگارغا_  خۇدايىمىز تىكىلگهندۇر كۆزلىرىمىز  2  

   ،قوللىرىغا قۇلدارنىڭ تىكىلگهن كهبى كۆزلىرى قۇلالرنىڭ 

  .ىرىغاقولل خېنىمنىڭ ئاغىچا تىكىلگهن كهبى كۆزلىرى دەكنىڭدې      

  .پهرۋەردىگارغا تهلمۈرىمىز كۆرسهتكىچه شهپقىتىنى بىزگه تاكى     

  ،بىزگه قىل شهپقهت ،قىل شهپقهت ،پهرۋەردىگار ئى 3  

             .قۇچهئاش يېتىپ خورلۇقلىرىمىز تارتقان چۈنكى

 ،تاشالرنىڭ باغرى تولىمۇ قالدۇق مازاقلىرىغا 4  

  .ىڭھاكاۋۇرالرن خويمۇ تارتتۇق خورلۇقىنى
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    مۇناجات    124-

  داۋۇت يازغان مۇناجات ،ئېيتىلغان يولىدا بېرىش ئىبادەتخانىغا يېرۇسالېمدىكى
 

               ،»بولسا تۇرمىغان تهرەپته بىز ئىگهم ئهگهر«  1

  !دەڭالر شۇنداق ،ئىسرائىل ئاھ

   ئۆتكىنىدە ھۇجۇمغا ئاچچىقلىنىپ بىزگه كىشىلهر  5- 2

                ،بولسا تۇرمىغان تهرەپته بىز ئىگهم ئهگهر

  .ىدىئ تهرېيهۋ پېتى تىرىك بىزنى ئۇالر  

  توپى ئادەم كهلگهن ئېقىپ كهبى كهلكۈن

   ئۈستىمىزدىن باسقىنىدا ياساپ دولقۇن

  .ئىدى قىالر غهرق بىزنى دەريادەك ئهزىم
  

       ،ھهمدۇسانا پهرۋەردىگارغا ئېيتايلى 6

  .چىشلىرىغا ئۇالرنىڭ بىزنى قىلمىدى يهم

      ،قاپقىنىدىن ئۇالرنىڭ بىز كهبى قۇش چىقتۇق قېچىپ 7

   .چاڭگىلىدىن ئۇالرنىڭ قاچتۇق ،بۇزۇلۇپ تۇزىقى

  ،پهرۋەردىگاردۇر بهرگهن ياردەم بىزگه  8

  .ياراتقۇچىدۇر زېمىننى-ئاسمان ئۇ
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  مۇناجات    125-

  جاتمۇنا ئېيتىلغان يولىدا بېرىش ئىبادەتخانىغا يېرۇسالېمدىكى

   
  ،تۇرار مهزمۇت مهڭگۈگه ،تهۋرەنمهي تېغى سىئون  1  

  .        باغلىغانالر پهرۋەردىگارغا ئۈمىدىنى ،ئوخشار غاسىئون  

  ،يېرۇسالېمنى تۇرغاندەك قورشاپ تاغالر  2  

  ،            خهلقىنى ئۆز تۇرار قورشاپ پهرۋەردىگار  

   .ئۇالرنى قوغداپ ئهبهدكىچه تا 

          ،پاسىقالردا ھاسىسى مرانلىقھۆكۈ بولىۋەرمهس  3

      ،زېمىندا بۇ بېرىلگهن قىلىپ رىزىق ھهققانىيالرغا

  ،ئۈستىدە ھهققانىيالر قىلسا ھۆكۈمرانلىق رەزىللهر

  .  رەزىللهرگه كېتهر ئايلىنىپ ھهققانىيالرمۇ 
                                        

  ،ىمادائ بهرگىن مېهرىڭنى ،پهرۋەردىگار ئى  4

 .پاكالرغا قهلبى ۋە ياخشىالر     

  ،    يولالرغا ئهگرى كهتكهنلهرنى ئادىشىپ  5

  ،قوشۇپال رەزىللهرگه پهرۋەردىگار جازااليدۇ

  .ئىسرائىلالرغا بولغاي ئامانلىق-تىنچ
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  مۇناجات    126-

  مۇناجات ئېيتىلغان يولىدا بېرىش ئىبادەتخانىغا يېرۇسالېمدىكى
  
  ،غاسىئون كهلگهندە قايتۇرۇپ سۈرگۈندىكىلهرنى پهرۋەردىگار  1 

         .كۆرۈۋاتقاندەكال چۈش خۇددى بىز قالغانىدۇق بولۇپ

  ،قىمىزغاقۇلى يېتىپ ئاغزىمىز خۇشاللىقتىن 2 

  .شادلىقتا كۆتهرگهنىدۇق چۇقانالر

               ، »ئۇالرغا قىلدى ياخشىلىق بىر زور پهرۋەردىگار«      

 .    ئارىسىدا ئهللهر يات تارقالغانىدى هرسۆزل دېگهن     

  ،بىزگه قىلدى ياخشىلىق زور پهرۋەردىگار دەرۋەقه 3 

  .           قهلبىمىزگه بىزنىڭ تولدى خۇراملىق-شاد

  ،پهرۋەردىگار ئى ،بىزنى قايتۇر ۋاقتىمىزغا تاپقان روناق  4 

  .ئېرىقالر قۇرۇق تىكىجهنۇب تولغاندەك سۇغا توساتتىن      

 .           يىغار ھوسۇل بىلهن ناخشا، چاچقانالر ئۇرۇق تۇرۇپ الپيىغ  5

  ،كىشى كهتكهن بىلهن يىغا ،خالتىسىنى ئۇرۇق ئارتىپ دۈمبىسىگه  6

 .     پېتى رگهنكۆتۈ باغالملىرىنى ئورىغان ،بىلهن ناخشا كېلهر قايتىپ  
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    مۇناجات    127-

  مۇناجات يازغان سۇاليمان ،ېيتىلغانئ يولىدا بېرىش ئىبادەتخانىغا يېرۇسالېمدىكى
 

  ،پهرۋەردىگار ئۆزى سالمىسا ئۆينى  1

  .كېتهر بىكار ئهجرى سالغۇچىالرنىڭ ئۆي

  ،پهرۋەردىگار قوغدىمىسا شهھهرنى ناۋادا

 .قاراۋۇلالر تۇرسىمۇ ئويغاق بىهۇدىدۇر

   تارتقىنىڭالر جاپا ئۈچۈن نان بىكاردۇر  2

  ،رياتقىنىڭال كهچ تۇرۇپ سهھهر ئهنسىرەپ
                           سۆيگهنلىرىگه ئۆز پهرۋەردىگار چۈنكى

  .قىالر ئاتا نىرىزقى ياتقاندىمۇ كېچه  
  
  ،پهرزەنتلهر غىتىدۇرۋسو پهرۋەردىگارنىڭ 3

 .  ھامىلىلهر ئىلتىپاتىدۇر بهرگهن ئۇنىڭ

   ،ياشلىقىدا ئادەمنىڭ ئوغۇللىرى تاپقان 4  

  .ىغائوقلىر قولىدىكى پالۋاننىڭ ئوخشار

  ،ئوقالرغا مۇشۇنداق تولدۇرغانالر سادىقىنى لىكتۇربهخت 5  

  ،ئالدىدا دەرۋازىسى شهھهر لهشكهندەىمۇنازىر ئۇالر چۈنكى

  .*قارشىالشقانالرغا بولماس شهرمهندە ،يېڭىلىپ    
 ___________________________________  
-ھهق كىشىلهر رداچاغال ئهينى_  قارشىالشقانالرغا بولماس شهرمهندە ،يېڭىلىپ*

 ئالدىدا خهلقىئالهم مهيداندا ئالدىدىكى دەرۋازىسى شهھهر ئايرىشتا ناھهقنى

   .چىقىرىالتتى ھۆكۈم، قىلىنىپ ھهل يهردە شۇ ماجىراالر. مۇنازىرىلىشهتتى
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  مۇناجات    128-

  مۇناجات ئېيتىلغان يولىدا بېرىش ئىبادەتخانىغا يېرۇسالېمدىكى
   

      ،            بارالر ئىخالسى پهرۋەردىگارغا لىكتۇربهخت دەرهنهق  1  

       .ماڭغانالر يولىدا ئۇنىڭ لىكتۇربهخت نهقهدەر     

  ،يهيسىلهر ۋىسىنىمې مېهنىتىڭالرنىڭ ،بهرھهق  2  

  .بولىسىلهر بهختىيار ،تېپىپ روناق

                       ،تېلىغا ئۈزۈم بهرگهن مېۋە مول ئوخشار ئايالىڭالر  3  

  ،يېنىڭالردا بالىلىرىڭالر بوالر كۆپ شېخىدەك تۇنزەي

  .راپىڭالردائهت ئۇالر ئولتۇرار چۆرىدەپ داستىخىنىڭالرنى

   . ئادەم ئىخالسمهن پهرۋەردىگارغا تاپار هتبهرىك شۇنداق مانا 4

  ،    بهختنى ساڭا قىلسۇن ئاتا سىئوندىن پهرۋەردىگار  5  

  .    ېرۇسالېمنىي تاپقان روناق بويى ئۆمۈر كۆرگهيسهن     

            ،       بالىلىرىغا باالڭنىڭ يهتكهي ئۆمرۈڭ  6

  .ئىسرائىلالرغا بولغاي ئامانلىق-چتىن
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  مۇناجات    129-

  مۇناجات ئېيتىلغان يولىدا بېرىش ئىبادەتخانىغا يېرۇسالېمدىكى
  
  قېتىم كۆپ ماڭا تارتىپ ياشلىقىمدىن«  1

  ».رئۇال ىدىكهلگهن قىلىپ زىيانكهشلىك
  !دەڭالر شۇنداق ،ئىسرائىل ئاھ

  قېتىم كۆپ ماڭا تارتىپ ياشلىقىمدىن«  2 

  ،ئۇالر بولسىمۇ كهلگهن قىلىپ زىيانكهشلىك

 ».زىنهار ئۈستۈمدىن قىاللمىدى غهلىبه بىراق

     ،كهبى ئاغدۇرغان چوڭقۇر يهرنى قوشچى  3

  . سالدى ئىزالر دۇمبهمگه ئۇالر قامچىدا 

      ،پهرۋەردىگار يدۇرھهققانى، ئادالهتلىك  4

  .سۇندۇرار ئۇ ئاسارىتىنى رەزىللهرنىڭ
 

                ،  قارايدىغانالر بىلهن نهپرەت سىئونغا  5

            .لسۇنچېكىندۈرۈ ئارقىسىغا قىلىنىپ رەسۋا 

  چۆپلهردەك قالغان ئۈنۈپ ئۆگزىدە خۇددى  6

 .        قالسۇن سولۇشۇپ ئۇالر تۇرۇپ ئورۇلماي

  .چىقمىسۇن تۇتاممۇ بىر يىغسا چۆپنى رىغۇچىئو چۆپ  7

 .توشمىسۇن باغالمغا بىر باغلىسا باغلىغۇچى چۆپ

  :ئۇالرغا تىلهكنى قۇتلۇق بۇ دېمهس ئۆتكهنلهر يولدىن  8

       ،ئىشىڭالرغا بهرسۇن بهرىكهت ئىگىمىز«

   ».نامىدا پهرۋەردىگارنىڭ تىلهيمىز بهخت سىلهرگه
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  مۇناجات -130

   مۇناجات ئېيتىلغان يولىدا بېرىش ىبادەتخانىغائ يېرۇسالېمدىكى
  
  ،       شكۈللۈكتهمۈ پهرۋەردىگار قىلدىم پهرياد  2- 1

  .ئهرزىمگه مېنىڭ ئىگهم سالغىن قۇالق

 ،                             ئاۋازىمنى ئاڭلىغايسهن

 .سادايىمنى تىلىگهن ياردەم

                                         پۈتۈكۈڭگه قويساڭ پۈتۈپ خۇدا ئهگهر  3

  ،قىلمىشىمىزنى ۋە گۇناھ قىلغان بىزنىڭ  

                      ؟ئۆزىنى كىم جازايىڭدىن قۇتقۇزاالر

  ،سهندە بولغاچ كهچۈرۈم بىراق 4

      .بىزدە باردۇر ئىخالس اڭاس 
         
  ،تهلمۈرۈشته پهرۋەردىگارنى كۈتمهكتىمهن 5

 .  سۆزىگه ۇنىڭئ بولغاچ ئۈمىد ۋۇجۇدۇمدا 

  زەتچىنىڭكۆ ككېچىلى بولغان تهشنا سهھهرگه  6

  .منىڭۈيۈرۈك قېتىدىن ئىگهمنى كۈتمهكتىمهن زارىقىشىدەك
       

 ،                         باغال ئۈمىد پهرۋەردىگارغا، ئىسرائىل ئهي 7

        ،ئۇنىڭدا باردۇر مۇھهببهت مهڭگۈلۈك چۈنكى

  .زۇشقاۇتقۇق بىزنى ئۇ تۇرغاندۇر تهييار

  ،    ئىسرائىلالرنى ارقۇتقۇز پهرۋەردىگار پهقهت  8

  .  ئۇالرنى قىلىپ خاالس جازاسىدىن گۇناھلىرىنىڭ  
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  مۇناجات    131-

  داۋۇت يازغان مۇناجات ،ئېيتىلغان يولىدا بېرىش ئىبادەتخانىغا يېرۇسالېمدىكى
  

 ،پهرۋەردىگار ئى  1 

   ،كۆڭلۈمدە يوقتۇر تهكهببۇرلۇق      

    .قىلچه قىلماسمهن لۇقھاكاۋۇر

   ، ئىشالرغا يهتمهس قۇربىم ئارىالشمايمهن

           .ئارمانالرغا-ئارزۇ بۈيۈك كىرىشمهيمهن      

  ،باغرىدا ئانىسىنىڭ بالىدەك تويغان سۈتكه   2  

  ،تېنىم چالندىنتى ،نىپتى كۆڭلۈم      

 .تاپتىم ئارام بالىدەك تويغان سۈتكه ،بهرھهق      

  .   پهرۋەردىگارغا باغالڭالر ئۈمىد ئهبهدىي، ائىلالرئىسر ئهي  3
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  مۇناجات -132

  مۇناجات ئېيتىلغان يولىدا بېرىش ئىبادەتخانىغا يېرۇسالېمدىكى
  
  ،داۋۇتنى ئالغايسهن ئهسكه پهرۋەردىگار  1

  .جاپالىرىنى، زۇلۇم-جهبىر تارتقان ئۇنىڭ

          ، پهرۋەردىگارغا ئىچىپ قهسهم  2

  ،بهرگهنىدى ۋەدىلهرنى مۇنداق ئۇ          

   :خۇداغا قادىر قىلغان ئېتىقاد ياقۇپ  

                   .ئورنۇمدا ياتماسمهن، ئۆيۈمگه كىرمهسمهن«  3

  ،ھهتتا مۈگدىمهسمهن، ئۇخلىماسمهن  4

 _    سىخۇدا قۇدرەتلىك ياقۇپنىڭ چهقىلمىغۇ تهييار تاكى  5

  » .نىىيجا ئۇچرىشىش بىلهن پهرۋەردىگار

   خهۋەرنى ھهققىدىكى ساندۇقى ەئهھد  6

  ،ئاڭلىغانىدۇق ئهفراتادا

  .تاپتۇق دااللىرىدىن يائىر ساندۇقنى ئۇ بىز

  ،                       بارايلى جايغا چرىشىدىغانئۇ بىلهن خۇدا 7

  .قىاليلى سهجدە ئاستىدا پۇتلىرى ئۇنىڭ
  

  _  غااڭئىبادەتخان مهرھهمهت، پهرۋەردىگار ئى 8

      .ئارامگاھىڭغا ئاتالغان ساڭا

         بولغان نىشانى قۇدرىتىڭ يسهنكىرگه          

                 .بىرگه بىلهن ساندۇقى ئهھدە          
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  ،بولسۇن كىيىم روھانىيالرغا ھهققانىيلىق  9

  .تولسۇن شادلىققا خهلقلىرىڭ تهقۋادار

  ،ھۆرمىتىنى داۋۇتنىڭ قۇلۇڭ قىلىپ  10

  .پادىشاھىڭنى تىكلىگهن ئۆزۈڭ لمىغىنقى رەت  

             ،ۋەدىسىنى دىگاررپهرۋە قايتۇرۇۋالماس  11

 : قهسىمىنى مۇنۇ بهرگهن داۋۇتقا

  ،تهختىڭگه قىلىمهن ۋارىس«

  .بىرسىنى بولغان پۇشتۇڭدىن ئۆز

  ،ئهھدەمگه قىلسا رىئايه ئوغۇللىرىڭ  12

          ،ئهمرگه بارلىق قىلغان مهن بويسۇنسا

  ».ئهبهدكه تهختىڭدە ئوغۇللىرىمۇ ۇرارئولت

  ،سىئوننى تاللىغاندۇر پهرۋەردىگار، شۇنداق  13

     .يهرنى بۇ خالىغاندۇر چرىشىشقائۇ بىلهن بىز  
   
         *،ئارامگاھىم مېنىڭ بۇ« 14

   ،ماكانىم مېنىڭ ئۇ دۇرمهڭگۈگى

  .ئۆزۈم مهن يهرنى بۇ خالىغانمهن

 ،  نتاپقۇزىمه روناق سىئوننى، بهرھهق 15

 .  قىلىمهن توق قورساقلىرىنى يوقسۇللىرىنىڭ

              ،تونىنى نىجاتلىق روھانىيلىرىغا كىيدۈرىمهن  16

  .ئاۋازنى تهنتهنىلىك تهقۋادارلىرى ياڭرىتىدۇ          

 ،  نهسلىنى داۋۇت يهردە بۇ قىلىمهن كۈچلۈك 17

   .چىرىغىنى ئۆمۈر تاللىغاننىڭ ئۆزۈم ياندۇرىمهن  
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  ،تونىنى شهرمهندىلىك دۈشمهنلىرىگه ۈرىمهندىيك  18

  ».تاجىنى بېشىدىكى داۋۇتنىڭ قىلىمهن پارالق
___________________________________  

 تهىبىۋاس ئېيتقان خۇدانىڭ ئايهتكىچه -18 ئايهتتىن - 14: ئهسكهرتىش*

   . سۆزلىرىدۇر
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  مۇناجات    133-

  داۋۇت يازغان مۇناجات ،ئېيتىلغان يولىدا بېرىش غائىبادەتخانى يېرۇسالېمدىكى
  
 ،       يېقىملىق نهقهدەر، گۈزەل نهقهدەر، قاراڭالر  1

 .ئىناقلىق بولسا ئارا قېرىنداشالر

  ،بولۇر ياغدەك قىممهتلىك ئىناقلىق 2 

  *،ياغ بۇ قۇيۇلۇپ بېشىدىن ھارۇننىڭ     

  ،ساقاللىرىغا چۈشۈپ ئېقىپ     

  .قىلىرىغايا ىدىتامغان     

  ،ئىناقلىق ئوخشار شهبنهمگه مول  3 

  ،سىئونغا كهبى چۈشكهن *شهبنهملهر تېغىدىكى رمونهخ     

  ،ھاياتنى مهڭگۈلۈك_  بهختنى ،بهرھهق     

  .تېغىدا سىئون پهرۋەردىگار قىلغانىدى ئاتا
____________________________________  

 قىلىشقا خىزمهتلىرىنى خۇدانىڭ ىڭئۇن، تهيىنلهنگهندە قىلىپ روھانىي باش ھارۇن*

 بۇ. ىدىقۇيۇلغان ياغ پۇراقلىق ئاالھىدە بېشىغا، ئۈچۈن بىلدۈرۈش تهيىنلهنگهنلىكىنى

 يېغى زەيتۇن بىلهن چۆپلهر-ئوت پۇراقلىق خىل نهچچه بىر ياغ خىل

 .تهۋرات«. كۆرسىتىلگهن ياغ شۇ دەل يهردە بۇ. ياسىالتتى ئارىالشتۇرۇلۇپ

   .قارالسۇن ئايهتلهرگه 38- 22 باب-30» چىقىش مىسىردىن

 مول تېغى خېرمون جايالشقان شهرقته ئوتتۇرا_  شهبنهملهر تېغىدىكى رمونهخ*

  .ئىدى داڭلىق بىلهن هبنهملىرىش
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   مۇناجات -134

   مۇناجات ئېيتىلغان يولىدا بېرىش ئىبادەتخانىغا يېرۇسالېمدىكى
  
  ،غانالرقىلىدى خىزمهت پهرۋەردىگارغا ئهي        1

 ،                          بولىدىغانالر ئىبادەتته ئۆيىدە خۇدا كېچىلهپ          

  ! تهرىپلهڭالر پهرۋەردىگارنى، كېلىڭالر          

  ،قاراپ تهرەپكه جاي مۇقهددەس        2

  ،قوللىرىڭالر كۆتۈرۈلسۇن دۇئاغا          

  !تهرىپلهڭالر پهرۋەردىگارنى            

                                      ،زېمىننى ،ئاسمان خۇدا راتقۇچىدۇريا  3

                        .سىلهرنى سىئوندىن ئۇ قىلغاي بهختىيار
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



336 

 

  
   مۇناجات    135-

  
  ،پهرۋەردىگارغا ئوقۇڭالر ھهمدۇسانا  2- 1

  .نامىغا ئۇنىڭ ئېيتىڭالر مهدھىيهلهر

  ،قىلىدىغانالر تخىزمه پهرۋەردىگارغا ئهي  

  ،بولىدىغانالر ئىبادەتته ئۆيىدە ئۇنىڭ      

                          ، تۇرىدىغانالر ھويلىلىرىدا ئىگىمىزنىڭ      

  .ئۇنىڭغا ئوقۇڭالر مهدھىيهلهر

  ،پهرۋەردىگارنى لهڭالرمهدھىيه 3

  .پهرۋەردىگار شاپائهتلىكتۇر چۈنكى   

  ،ىنىنام ئۇنىڭ قېتىڭالر ناخشىغا-كۈي   

  .قىالر شاد بىزنى كۈيلىمهك ئۇنى چۈنكى 
  
  ،قوۋمىنى ياقۇپ تاللىۋالدى پهرۋەردىگار 4

             .ئىسرائىلالرنى قىلىپ تهۋە ئۆزىگه  

  ،ئۇلۇغدۇر پهرۋەردىگار بهرھهق ،بىلىمهن 5

  .ئۈستۈندۇر *ئىالھالردىن غهيرىي رەببىمىز 

   ،چوڭقۇرلۇقالردا، ئوكيان-دېڭىز ،زېمىن-ئاسمان 6

     .خۇدا قىالر شۇنى خالىسا قىلىشنى نېمه  

                      ،بۇلۇتالرنى لىپئهكې تهرىپىدىن تۆت زېمىننىڭ ،ئۇ  7

                          ،چاقماقالرنى چاقتۇرۇپ ھهم ياغدۇرۇپ يامغۇر      

 .  شامالالرنى چىقار ئېلىپ ھىقاپلىرىدىنكۇ    
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 ،  تۇغۇلغانلىرىنى تۇنجى ىلدىق ھاالك مىسىرلىقالرنىڭ ئۇ 8

    .تۇنجىلىرىنى مالالرنىڭ ۋە ئادەم قىلدى ھاالك يهنى      

   ،كارامهتلىرىنى ۋە مۆجىزە كۆرسهتتى مىسىردا ئۇ 9

   .ۋەزىرلىرىنى ئۇنىڭ ۋە پىرئهۋن جازالىدى  

  ،دۆلهتلهرنى نۇرغۇن ئۇ قىلدى ۋەيران 10

  .پادىشاھالرنى قۇدرەتلىك ئۆلتۈردى      

  ،ننىسىخو پادىشاھى رالرنىڭئامو ئۇ ۈۋەتتىئۆر  11

  ،ئوگنى پادىشاھى نىڭباشان

  .پادىشاھالرنى بارلىق ىكىكهنئاند ھهتتا      
  ،قوۋمىغا ئۆز بهردى زېمىنىنى ئۇالرنىڭ  12

  .ئىسرائىلغا خهلقى ئۆز ئۇالرنى قىلدى ئاتا

  ،نامىڭ سېنىڭ ئۇنتۇلمايدۇ ،پهرۋەردىگار ئى 13

  .شۆھرىتىڭ سۈرەر ۋردە ئهۋالدقىچه-ئهۋالدتىن

                                 ،قوۋمىنى ئۆز الررجاكا دەپ» گۇناھسىز« خۇدا  14

  .رەھىمىنى ئۆز قۇللىرىغا ئۇنىڭ كۆرسىتهر
  

  ،بۇتلىرى ئهللهرنىڭ يات كۈمۈشتۇر بىلهن ئالتۇن 15

   .قوللىرى ئىنسانالرنىڭ ئۇالرنى ياسىغاندۇر

   ،هسسۆزلىيهلم بار ئاغزى ئۇالرنىڭ 16

  .كۆرەلمهس بار كۆزلىرى

  ،ئاڭلىماس بار قۇالقلىرى 17

  .نهپهس يوقتۇر ئاغزىدا
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  ،باغلىغانالر ئۈمىد ئۇنىڭغا، ياسىغانالر بۇتالرنى 18

  .قاالر ئوخشاپ بۇتلىرىغا ئۆزلىرىنىڭ ئاخىرى       
  
  ،ئېيتىڭالر ھهمدۇسانا پهرۋەردىگارغا ،جهمهتى ئىسرائىل ئهي  19

  .ئېيتىڭالر ھهمدۇسانا رۋەردىگارغاپه ،جهمهتى ھارۇن ئهي

  ،ئېيتىڭالر ھهمدۇسانا پهرۋەردىگارغا، جهمهتى الۋىي ئهي  20

  .بارالر ئىخالسى پهرۋەردىگارغا ئېيتىڭالر ھهمدۇسانا      

  ،يېرۇسالېمدا تۇرار پهرۋەردىگار  21

  ،سىئوندا ئېيتىلسۇن ھهمدۇسانا

  .ئۇنىڭغا ئوقۇڭالر ھهمدۇسانا      
____________________________________  

 خهلقلهر خىل ھهر دۇنيادىكى »ئىالھالر« ئېيتىلغان يهردە بۇ_  ئىالھالر*

  .كۆرسىتىدۇ ئىالھالرنى يالغان ئىشىنىدىغان
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 مۇناجات    136-

  
  ،شاپائهتلىكتۇر ئۇ، ئېيتىڭالر شۈكۈر پهرۋەردىگارغا  1-2

  ،ئۈستۈندۇر *دىن»رئىالھال« ھهممه ئۇ، ئېيتىڭالر شۈكۈر پهرۋەردىگارغا

  .ئهبهدىيدۇر ۋە ئۆچمهس مۇھهببىتى ئۇنىڭ  

 ،ئېيتىڭالر شۈكۈر پهرۋەردىگارغا 3

  ،ئۈستۈندۇر ھۆكۈمدارالردىن بارلىق ئۇ  

  .ئهبهدىيدۇر ۋە ئۆچمهس مۇھهببىتى ئۇنىڭ

  ،ئېيتىڭالر شۈكۈر پهرۋەردىگارغا 4

  ،        ئىگىسىدۇر مۆجىزىلهر ئۇلۇغ ئۇ پهقهتال

  .ئهبهدىيدۇر ۋە ئۆچمهس هببىتىمۇھ ئۇنىڭ

 ،ئېيتىڭالر شۈكۈر پهرۋەردىگارغا 5

  ،  ياراتقۇچىدۇر ئاسماننى دانالىقتا ئۇ

   .ئهبهدىيدۇر ۋە ئۆچمهس مۇھهببىتى ئۇنىڭ

  ،ئېيتىڭالر شۈكۈر پهرۋەردىگارغا  6

  ،ئورناتقۇچىدۇر ئۈستىگه سۇ زېمىننى ئۇ

  .ئهبهدىيدۇر ۋە ئۆچمهس مۇھهببىتى ئۇنىڭ

 ،ئېيتىڭالر شۈكۈر دىگارغاپهرۋەر  7

 ،ياراتقۇچىدۇر جىسىمالرنى تارقاتقۇچى يورۇقلۇق ئۇ  

  .ئهبهدىيدۇر ۋە ئۆچمهس مۇھهببىتى ئۇنىڭ

  ،ئېيتىڭالر شۈكۈر پهرۋەردىگارغا  8

  ،ياراتقۇچىدۇر قۇياشنى پاراليدىغان كۈندۈزى ئۇ  

  .ئهبهدىيدۇر ۋە ئۆچمهس مۇھهببىتى ئۇنىڭ
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  ،ىڭالرئېيت شۈكۈر پهرۋەردىگارغا  9

 ،ياراتقۇچىدۇر يۇلتۇزنى، ئاي پاراليدىغان كېچىسى ئۇ  

  .ئهبهدىيدۇر ۋە ئۆچمهس ىتىبمۇھهب ئۇنىڭ

  ،ئېيتىڭالر شۈكۈر پهرۋەردىگارغا  10

 ، ئالغۇچىدۇر جېنىنى توغۇلغانالرنىڭ نجىتۇ مىسىردا  

  .ئهبهدىيدۇر ۋە ئۆچمهس مۇھهببىتى ئۇنىڭ

  ،ئېيتىڭالر شۈكۈر پهرۋەردىگارغا  11

  ،چىققۇچىدۇر قۇتقۇزۇپ مىسىردىن ئىسرائىلالرنى ۇئ

  .ئهبهدىيدۇر ۋە ئۆچمهس مۇھهببىتى ئۇنىڭ

  ،ئېيتىڭالر شۈكۈر پهرۋەردىگارغا  12

  ،چىققۇچىدۇر ئېلىپ بىلهن قۇدرىتى زور ئۇالرنى ئۇ  

  .دىيدۇرئهبه ۋە ئۆچمهس مۇھهببىتى ئۇنىڭ

  ،ئېيتىڭالر شۈكۈر پهرۋەردىگارغا 13

  ،بۆلگۈچىدۇر ئىككىگه سۈيىنى دېڭىزنىڭ قىزىل ئۇ

  .ئهبهدىيدۇر ۋە ئۆچمهس مۇھهببىتى ئۇنىڭ

 ،ئېيتىڭالر شۈكۈر ،پهرۋەردىگارغا  14

  . چىققۇچىدۇر ئېلىپ ئۇنىڭدىن ئىسرائىلالرنى يېرىپ دېڭىزنى ئۇ  

  .ئهبهدىيدۇر ۋە ئۆچمهس مۇھهببىتى ئۇنىڭ

   ،ئېيتىڭالر شۈكۈر پهرۋەردىگارغا  15

  ،قىلغۇچىدۇر قغهر دېڭىزغا قىزىل شۇنلىرىنىقو ئۇنىڭ ۋە نپىرئهۋ ئۇ

  .ئهبهدىيدۇر ۋە ئۆچمهس مۇھهببىتى ئۇنىڭ
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 ،ئېيتىڭالر شۈكۈر پهرۋەردىگارغا  16

  ،ئۆتكۈچىدۇر يېتهكلهپ باياۋاندىن-چۆل قوۋمىنى ئۆز ئۇ   

  .ئهبهدىيدۇر ۋە ئۆچمهس مۇھهببىتى ئۇنىڭ

 ،ئېيتىڭالر شۈكۈر پهرۋەردىگارغا  17

  ،قىلغۇچىدۇر يهكسان بىلهن يهر اھالرنىپادىش كاتتا ئۇ   

  .ئهبهدىيدۇر ۋە ئۆچمهس مۇھهببىتى ئۇنىڭ

 ،ئېيتىڭالر شۈكۈر پهرۋەردىگارغا  18

  ،قىلغۇچىدۇر ھاالك پادىشاھالرنى كۈچلۈك ئۇ   

  .ئهبهدىيدۇر ۋە ئۆچمهس مۇھهببىتى ئۇنىڭ

 ،ئېيتىڭالر شۈكۈر پهرۋەردىگارغا  19

  ،ئالغۇچىدۇر جېنىنى ىڭوننسىخ پادىشاھى الرنىڭرئامو ئۇ   

  .ئهبهدىيدۇر ۋە ئۆچمهس مۇھهببىتى ئۇنىڭ

  ،ئېيتىڭالر شۈكۈر پهرۋەردىگارغا  20

  ،ئالغۇچىدۇر جېنىنى ئوگنىڭ پادىشاھى باشان ئۇ

  ،ئهبهدىيدۇر ۋە ئۆچمهس مۇھهببىتى ئۇنىڭ

 ،ئېيتىڭالر شۈكۈر پهرۋەردىگارغا  21

  ،چىدۇربهرگۈ لىپقى مۈلۈك قوۋمىغا ئۆز زېمىنلىرىنى ئۇالرنىڭ ئۇ  

  .ئهبهدىيدۇر ۋە ئۆچمهس مۇھهببىتى ئۇنىڭ

  ،ئېيتىڭالر شۈكۈر پهرۋەردىگارغا  22

   ،بهرگۈچىدۇر قىلىپ مۈلۈك ئىسرائىلالرغا قۇللىرى ئۆز زېمىنلىرىنى ئۇالرنىڭ ئۇ

  .ئهبهدىيدۇر ۋە ئۆچمهس مۇھهببىتى ئۇنىڭ
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  ،ئېيتىڭالر شۈكۈر پهرۋەردىگارغا  23

  ،چىدۇرئهسلىگۈ بىزنى ېغىمىزداچ بولغان خار ئۇ   

  .ئهبهدىيدۇر ۋە ئۆچمهس مۇھهببىتى ئۇنىڭ

 ،ئېيتىڭالر شۈكۈر پهرۋەردىگارغا  24

  ،قوغدىغۇچىدۇر رەقىبلىرىمىزدىن بىزنى ئۇ   

  .ئهبهدىيدۇر ۋە ئۆچمهس مۇھهببىتى ئۇنىڭ

 ،ئېيتىڭالر شۈكۈر پهرۋەردىگارغا  25

  ،رقىلغۇچىدۇ ئاتا ئوزۇق جانلىقالرغا بارلىق ئۇ
  .ئهبهدىيدۇر ۋە ئۆچمهس مۇھهببىتى ئۇنىڭ

 ،ئېيتىڭالر شۈكۈر خۇداغا دىكىئهرشئهال  26

  .ئهبهدىيدۇر ۋە ئۆچمهس مۇھهببىتى ئۇنىڭ
___________________________________  

 خهلقلهر خىل ھهر دۇنيادىكى» ئىالھالر« ئېيتىلغان يهردە بۇ_  ئىالھالر*

  .سىتىدۇكۆر ئىالھالرنى يالغان ئىشىنىدىغان
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 مۇناجات -137

  
  ،بابىلوندا يىغىلغاندا بويىغا ئۆستهڭ-دەريا  1  

  .     ياشقا تولدى كۆزىمىز ئهسلهپ سىئوننى  

  . شېخىدا سۆگهت تۇراتتى ئېسىقلىق* لىرالىرىمىز  2

 قىلغانالر سۈرگۈن بىزنى چۈنكى  3

       ،بىزدىن قىالتتى تهلهپ ناخشا

   .ئېچىشقا كۆڭۈللىرىنى 

 تۇرۇپ كۈلۈپ قىينىغانالر جېنىمىزنى       

  بهر ئېيتىپ«: بىزگه دەيتتى       

  ».مۇناجاتلىرىدىن نىڭسىئون       

 _ ئۇنى ئېيتايلى قانداقمۇ يۇرتتا ياقا  4 

  .مۇناجىتىنى پهرۋەردىگارنىڭ       
                     

  ،ئۇنتۇسام سېنى ،يېرۇسالېم ئهي  5 

          .قولۇم ئوڭ قۇرۇسۇن       

  ، ئۇنتۇسام سېنى ،يېرۇسالېم ئهي 6

 ،    بىلمىسهم دەپ خۇشاللىقىم زور ئهڭ سېنى 

   .تىلىم تاڭلىيىمغا قالسۇن چاپلىشىپ       
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  ،پهرۋەردىگار ئى 7

  ،يادىڭدا بولسۇن زوراۋانلىقى قالرنىڭئىدوملۇ    

  ئۇالر كۈنى كهتكهن قولدىن يېرۇسالېم

  ،چېقىڭالر ،ربۇزۇڭال ئۇنى«: دېيىشكهنىدى    

  ».قىلىڭالر يهكسان بىلهن يهر

 ،      بولغۇچىالر ۋەيران ،بابىلونلۇق ئهي  8

 يامانلىقىڭالرنى قىلغان بىزگه بهختلىكتۇر  

  .قايتۇرغۇچىالر ئۆزۈڭالرغا 

  . ئاتقۇچىالر تاشقا بوۋاقلىرىڭالرنى بهختلىكتۇر        9
___________________________________  

              .ئهسۋاب چالغۇ تارلىق خىل بىر دىمكىقه_  لىرا*
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  مۇناجات -138

  داۋۇت يازغان مۇناجات
   

  ،ساڭا ئېيتىمهن رتهشهككۈ قهلبىمدىن چىن  1  

                        *.ئالدىدا پهرىشتىلهر سېنى كۈيلهيمهن 

  ،ساڭا قىلىمهن سهجدە قاراپ ئىبادەتخاناڭغا مۇقهددەس  2

  ، نامىڭغا ئېيتىمهن شۈكۈر ئۈچۈن مۇھهببىتىڭ، ساداقىتىڭ     

  .ئهال ھهممىدىن قىلدىڭ نامىڭنى بىلهن سۆزۈڭ

  ،چېغىمدا قىلغان نىدا جاۋاب بهردىڭ  3  

  .ماڭا بېرىپ ۋەتۋقۇ-كۈچ قىلدىڭ جهسۇر     

 ،پهرۋەردىگار ئى ،سۆزۈڭنى سېنىڭ ئۇالر ئاڭلىغاچ  4  

  .پادىشاھالر ئالهمدىكى ساڭا ئېيتار ئاپىرىن

  ،شهرىپى-شان پهرۋەردىگارنىڭ بولغاچ ئۇلۇغ  5  

 .ئىزلىرىنى-ئىش ئۇنىڭ ئۇالر كۈيلهر

   ،پهرۋەردىگار بولسىمۇ كتهبۈيۈكلۈ 6

  ،قىالر غهمخورلۇق كهمتهرلهرگه

  .تۇرار يىراق بۇرالردىنبتهكه     

  ،مهن كۈلپهتلهردە گهر يۈرسهممۇ  7  

  .روھالندۇرىسهن مېنى ئۆزۈڭ     

                    ،ىنىغهزىپ دۈشمهنلىرىم سهن توسۇپ     

  .  مېنى بىلهن قولۇڭ ئوڭ قۇتقۇزىسهن  
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  ،پىالنىنى ھهققىدىكى مهن پهرۋەردىگار ئاشۇرار ئهمهلگه 8

  ،پهرۋەردىگار ئى ،مۇھهببىتىڭ-مېهىر مهڭگۈلۈكتۇر

  .مېنى ياراتتىڭ قولۇڭدا ئۆز ،ئهتمه تهرك
____________________________________  

 يهر« ياكى، »ئالدىدا ئىالھالر بارلىق« تهرجىمىلهردە بهزى_  ئالدىدا پهرىشتىلهر*

 .ئېلىنغان دەپ، »ئالدىدا ئۇلۇغالرنىڭ يۈزىدىكى
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    مۇناجات    139-

 بېشىغا نهغمىچىلهر ،دەپ ئېيتىلسۇن قىلىپ ناخشا ،بولۇپ داۋۇت يازغان مۇناجات

  .نتاپشۇرۇلغا
  
            ،قهلبىمنى ڭكۆردۈ، پهرۋەردىگار ئى  1

  .      مېنى بىلدىڭ 

   ،قوپۇشۇمنى-ئولتۇرۇپ بىلىسهن 2

            .ئويلىرىمنى مۇيىراقتىن چۈشىنىسهن 

  ،تۇرۇشۇمنى-يۈرۈش تۇرىسهن كۆرۈپ 3 

   .ئىشلىرىمنى بارلىق ئۇقىسهن ئېنىق      

    ،سۆزلىرىمنى بىلىسهن، پهرۋەردىگار ئى 4

.                                               ئۇالرنى چىقارماستا ئېغىزىمدىن ھهتتا

 ،                 ئهتراپىمدا باردۇرسهن  5

   .             دوالمغا قولۇڭنى قويدۇڭ     

         ،شۇنچه قىالر الل ئهقلىمنى قۇدرىتىڭ  6  

  .بىلىشكه سىرالرنى بۇ يهتمهس ئهقلىم
        

      ،  روھىڭدىن يۈرۈپ كۈپۆم بارااليمهن نهگىمۇ 7 

             .قوينىڭدىن چىقىپ قېچىپ كېتهلهيمهن نهگىمۇ

  ،يهردە ئۇ بارسهن چىقساممۇ ئاسمانغا 8 

     .يهردە ئۇ بارسهن كىرسهممۇ لهھهتكه     

  ،سهھهرنىڭ قانىتىدا قىلىپ پهرۋاز 9 

  .ىڭدېڭىزن چېتىدە ئهڭ ماكان تۇتسام     
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  ،قولۇڭ يېتهكلهر يهردىمۇ ئۇ 10 

 .قولۇڭ ئوڭ مېنى يۆلهر     

                        ،قاراڭغۇلۇققا ئويلىساممۇ دەپ ۋااليۈكۈنمۆ  11 

  ،      ئايالنسا تۈنگه گهر يورۇقلۇق ئهتراپىمدىكى 

  ،ساڭا كۆرۈنمهس قاراڭغۇ زۇلمىتى تۈن  12 

 ،تۇرار يورۇپ كۈندۈزدەك گويا كېچه     

  .ئهسال ئۈچۈن سهن يوقتۇر قاراڭغۇلۇق     
 

  ،ئهزالىرىمنى ئىچكى ياراتتىڭ سهن ،شۇنداق  13 

 .   مېنى سىقىدارقو ئانامنىڭ قىلدىڭ ئاپىرىدە     

      ،ساڭا ئېيتىمهن مهتھرە-شۈكۈر 14

  . مېنى ياراتتىڭ ئاالمهت، قالتىس چۈنكى  

  ،ئىجادىيهتلىرىڭ كارامهت شۇنچه

  . بۇنى قهلبىمدە هنبىلىم ياخشى     

  ،ياراتقىنىڭدا پىنهان مېنى  15 

 ،                 قورسىقىغا ئانامنىڭ پۈتۈلگهندە      

 .    ئهسال تېنىم ئهمهستى يوچۇن ساڭا

  ،مېنى چېغىمدا ھامىله ڭىدىكۆرگهن  16 

     ،كۈنى تۇنجى ھاياتىمنىڭ تۇرۇپ كهلمهي      

  .ىدىيېزىلغان دەپتىرىڭگه تهقدىرىم
  
  
 



349 

 

  ،خۇدا ئى، ئويلىرىڭ ھهققىدىكى مهن قهدىرلىكتۇر شۇنچه  17

                                       .    ئهسال يوقتۇر سانى ھېچبىر ئۇالرنىڭ

       ،ھهتتا كۆپتۇر قۇمدىنمۇ ئۇالرنى بولسام سانىماق 18 

  .يهنىال ئوياليسهن ھهققىدە مهن ئويغانغىنىمدا ئهتىگهندە 
           
 ،جېنىدىن رەزىللهرنى قىلغىن جۇدا ،خۇدا ئى  19 

  .      مېنىڭدىن قېچىڭالر يىراق ،قانخورالر ئهي     

 ،                           خۇدا ئى ،ھهققىدە سهن سۆزلهر كۇپۇرلۇق 20

  . تىلغا ئېلىپ قااليمىقان نامىڭنى دۈشمهنلىرىڭ 

  ؟    مهنمۇبولماس ئۆچ بولغانالرغا ئۆچ ساڭا ،پهرۋەردىگار ئى 21

  ؟يىرگهنمهسمهنمۇ قىلغانالردىن ھۇجۇم ساڭا 

  ،تىرنىقىمغىچه-چىش بولىمهن ئۆچ ئۇالرغا 22 

  .ئۆزۈمگه اليمهنھېساب دۈشمهن ئۇالرنى
  

                    ،   مېنى بىلگىن، خۇدا ئى ،قهلبىمنى كۆرگىن 23

  .خىياللىرىمنى-ئوي بىلگىن، مېنى كۆر سىناپ

  ،          مهندە يوق-بارمۇ لىقيامان بىرەر باققىن  24

                        .    يېتهكله مېنى يولۇڭدا مهڭگۈلۈك  
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   مۇناجات -140

 بېشىغا نهغمىچىلهر ،دەپ ئېيتىلسۇن قىلىپ ناخشا، بولۇپ داۋۇت يازغان مۇناجات

  .تاپشۇرۇلغان
  
  ،مېنى قۇتقۇزغىن رەزىللهردىن، پهرۋەردىگار ئى  1 

  .مېنى ساقلىغىن زىيانكهشلىكىدىن ڭزوراۋانالرنى

  ،كۆڭۈللىرىدە ئۇالر ئوياليدۇ يامانلىق  2 

          .كۈندە ھهربىر چىقىرار ماجىرا-جېدەل      

  ،تىللىرى ئۇالرنىڭ ئوخشايدۇ يىالنغا زەھهرلىك 3

  سېالھ                  .لهۋلىرى ئۇالرنىڭ تولغاندۇر زەھىرىگه يىالن      

  ،چاڭگىلىدىن رەزىللهرنىڭ مېنى قۇتقۇز ،پهرۋەردىگار ئى 4

  .پۇتلىشىدىن زوراۋانالرنىڭ قىلغىن ئامان پۇتلىرىمنى      

  ،تهكهببۇرالر ئۈچۈن مهن قۇردى قىلتاق يوشۇرۇن  5 

  ،ئۇالر يايدى تورىنى يىپ ۋە

  سېالھ                                   .تۇزاقالر ھهم قۇردى بويىغا يول      

      ،دېگهنىدىم» ئىگهمدۇرسهن مېنىڭ سهن« پهرۋەردىگار  6

  .ئىالھىم ئى، ئىلتىجايىمغا سالغىن قۇالق

   ،نىجاتكارىمسهن قۇدرەتلىك، پهرۋەردىگار رەببىم ئى  7

  .قوغدىغانسهن بېشىمنى بولۇپ قالقان جهڭلهردە      

  ،ئۈمىدىنى رەزىللهرنىڭ قىلمىغايسهن ئىجابهت ،پهرۋەردىگار ئى  8 

 ،ىلىرىنىھىيل ئۇالرنىڭ رمىغايسهنئاشۇ ئهمهلگه      

  سېالھ                       .ئۆزلىرىنى تۇتۇۋالىدۇ چوڭ ئۇالر بولمىسا
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  ،قورشىۋالغانالرنىڭ مېنى لىرىتهھدىت  9

  .ئۇالرنىڭ بېشىغا ئۆز يانسۇن      

  ،ئۈستىگه ئۇالر چۈشسۇن چوغالر قىپقىزىل  10 

  ،ئىچىگه ئوتالر ئۇالر تاشلىۋېتىلسۇن      

  .تېگىگه ھاڭنىڭ چىقالمىغۇدەك قايتىدىن      

  ،چېقىمچىالر تاپمىسۇن روناق يۈزىدە يهر  11

              .زوراۋانالر يوقالسۇن بولۇپ ئولجا ئوۋچىالرغا 

        ،پهرۋەردىگار بولۇپ ئىگه ئېزىلگهنلهرگه ،بىلىمهن  12

  .قوغدار ھهققىنى يوقسۇلالرنىڭ      

  ،ھهققانىيالر ارئېيت شۈكۈر ساڭا ،بهرھهق  13

  .ماڭغانالر يولدا دۇرۇس ياشايدۇ ھۇزۇرۇڭدا
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  مۇناجات    141-

  داۋۇت يازغان مۇناجات
  
  ،نىدا قىلدىم ساڭا مهن پهرۋەردىگار  1

  ،يېنىمغا تېزدىن سېنى دەپ كهلسىكهن

 .قىلغىنىمدا نىدا ساڭا ئاۋازىمنى ئاڭلىساڭچۇ

  ،يىمنىدۇئا مېنىڭ كهبى ئىسرىق قىلغىن قوبۇل  2

  ،قوللىرىمنى كۆتۈرۈلگهن كهبى قۇربانلىق قىلغان كهچته

 ،  ئاغزىمغا تۇرغۇزغىن زەتچىكۆ بىر ،پهرۋەردىگار  3

 .  ئالدىدا دەرۋازىسى لهۋلىرىم ئۇ تۇرسۇن پوستا   

 ،مهيلىمنى قىلىپ مايىل رەزىللىككه  4

  .مېنى قويما يول قىلىشقا يامانلىق  

  ،كۆڭلۈمنى قىلما شېرىك قهبىهلهرگه

 .نېمهتلىرىنى ئۇالرنىڭ ھهم يېگۈزمىگىن

 ،مېهرىنى ماڭا بوالر بهرگهندەك ئۇ ،ھهققانىي ئۇرسا مېنى 5

  ،قۇيغاندەك ماينى ئېسىل بېشىمغا بىلىنهر تهنبىهلىرى  

 ،             بېشىمنى چايقىمايمهن قىلىپ رەت تهنبىهىنى

  .دۇئايىمنى يهنىال توختاتماسمهن كۈلپهتته گهر بولساممۇ  
 
            ،ئاغدۇرغاندا يهرنى سوقا تاشالردەك چىققان قېزىلىپ خۇددى 7- 6

  .ئالدىدا گۆر ياتار چېچىلىپ ئۇستىخانلىرى  

                               ،ھاكىملىرى ئۇالرنىڭ يارالردىن تاشلىۋېتىلسه

 .ئۇنى چۈشىنهر قالغانالر سۆزۈم بولغاچ ھهقىقهت  
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          ،ساڭا قارايمهن تهلمۈرۈپ ،رپهرۋەردىگا ئىگهم، لېكىن 8

  . قالدۇرما پاناھسىز مېنى، ئىزدەيمهن پاناھ سهندىن  

  ،قىلتاقلىرىدىن قۇرغان ماڭا ئۇالرنىڭ مېنى ساقال  9

  .تۇزاقلىرىدىن قىلغۇچىالرنىڭ قهبىهلىك

               ،تۇزاققا قۇرغان ئۆزى چۈشسۇن رەزىللهر  10

 .        ائىماد خهتهردىن ئۇ كېتهي ئۆتۈپ مهن    
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     مۇناجات    142-

 ۋاقىتلىرىدا يۈرگهن يوشۇرۇنۇپ غاردا ئۇ، بولۇپ مۇناجات بىيهۋىرته يازغان داۋۇت

  *.ئوقۇغان دۇئانى بۇ
  
  ،قىلىمهن پهرياد-ناله ئاۋازىمدا بار ،پهرۋەردىگار دەپ ئاڭلىسۇن  1

 .  لىنىمهنيې ئاۋازدا ئۈنلۈك تىلهپ رەھىم پهرۋەردىگاردىن

  ،تۆكىمهن دەردلىرىمنى ئۇنىڭغا مهن  2

 .ئېيتىمهن مۈشكۈللىرىمنى ئۇنىڭغا ھهم

  ، بولسىمۇ قۇرغان قىلتاق يوللىرىمغا رەقىبلىرىم  3

 ،                        دېسىمۇ تۈگىشهي بولۇپ بۇرۇقتۇم مېنىڭ روھىم

  .شۇنداقتىمۇ ئالىسهن خهۋەر ھالىمدىن ئۆزۈڭ

 ،يېنىمغا ئوڭ باققىن پقارا پهرۋەردىگار  4

  ،   ئهتراپىمدا يوقتۇر بۆلگۈچى كۆڭۈل ماڭا

  .                           ماڭا كۆيۈنمهس ھېچكىم بولۇپ پاناھ  

          :دېدىم ساڭا چېكىپ پهرياد، ئىالھىم ئى  5

   ،باشپاناھىمسهن مېنىڭ سهن«  

  ».نېسىۋەمسهن قۇچىقىدا ئالهم پانىي

  ، سالغىن قۇالق پهريادىمغا، ئىگهم ئى  6

  .                             مۈشكۈلدۇر-ناچار بهك ئهھۋالىم  

  ،قوغلىشىدىن ئۇالرنىڭ مېنى قۇتقۇز

  .كۈچلۈكتۇر مهندىن ئۇالر چۈنكى
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  ،          نامىڭغا سېنىڭ ئۈچۈن ئېيتماق شۈكۈر  7

  .زىنداندىن چىقارغايسهن مېنى ئۆزۈڭ

  ،ىمغائهتراپ ئولىشىدۇ شۇندىال ھهققانىيالر

  .  سېنىڭدىن ئېرىشىمهن مېهرىبانلىققا زور چۈنكى
____________________________________  

، قېچىپ پادىشاھتىن سائۇل پهيغهمبهر داۋۇت ۋەقهلهر قىلىنغان بايان مۇناجاتتا بۇ*

، بولۇپ ۋەقهلهر بهرگهن يۈز ۋاقتىدا تۇرغان يوشۇرۇنۇپ غاردا قېتىم ئىككى

 كىدەبۆلى بولغان ىچهبابق - 24 بابتىن -22 »سامۇئىل نچىبىرى. كىتاپ مۇقهددەس«

  .خاتىرىلهنگهن
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  مۇناجات -143

   داۋۇت يازغان مۇناجات
  
  ،دۇئايىمغا پهرۋەردىگار سالغىن قۇالق  1

  .ئىلتىجايىمغا قىلغان ساڭا بولۇپ موھتاج

           ساداقىتىڭدە، پهرۋەردىگار ھهققانىيسهن

 .زارىمغا-مۇڭ قىلغان ېنىڭم بهرگىن جاۋاب

   ،ئالدىڭدا يوقتۇر ئىنسان بىر گۇناھسىز  2

   .قىلما سوراق قۇلۇڭنى مهن ،نهيئۆتۈ شۇڭا 

  ،دۈشمهنلىرىم قىلىپ دەپسهندە ھاياتىمنى  3

 .                            جېنىمغا بۇ قىلماقتا زىيانكهشلىك

   ،قهبرىستاندەك ماكانى ئۆلۈكلهر

  .قاراڭغۇلۇققا-لمهتزۇ مېنى مهجبۇرالر

  ، بولدى بۇرۇقتۇم سىقىلىپ روھىم شۇڭا  4

  .تولدى قايغۇغا كۆڭلۈممۇ ئۈزۈلۈپ ئۈمىدلىرىم 

  ،              كۈنلىرىمنى ئۆتكهن بۇرۇن ئهسلهيمهن 5

 ،   مۆجىزىلىرىڭنى كۆرسهتكهن سېغىنىمهن  

     .ىڭنىلىرئهجىر قىلغان سېنىڭ ئېتىمهن ياد  

  ،سوزۇلغاندۇر قاراپ ساڭا قوللىرىم  6

  .تهشنادۇر اساڭ زېمىندەك چاڭقىغان ۋۇجۇدۇم
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  ،پهرۋەردىگار بهرگىنه جاۋابىڭنى تېزدىن ماڭا  7

  ،كېتهر ھالىم بولۇپ بهربات ئۈمىدلىرىم بولمىسا

   .زىنهار مهندىن يوشۇرمىغىن دىدارىڭنى، ئۆتۈنهي

  .   بوالر گۆردە مېنىڭ تېنىم بولمىسا

 ،سهھهردە تاڭ بار ىغۇمئاڭل مۇھهببىتىڭنى مهڭگۈلۈك  8

  .تايانغانمهن ساڭا پهقهت مهن چۈنكى

  ،ماڭا بىلدۈر ئۆزۈڭ يولنى بولغان زۆرۈر مېڭىشىم

  .تهلمۈرگهنمهن ساڭا پهقهت ۋۇجۇدۇمدىن مهن چۈنكى

،                                    ئىلكىدىن دۈشمهنلىرىمنىڭ پهرۋەردىگار مېنى قۇتۇلدۇر  9

  .قوينىڭدىن بهرگىن ئورۇن ،يېنىڭغا دىمكهل ئىزدەپ اشپاناھب

  ،ياشاشنى قىلىپ ئهمهل ئىرادەڭگه ماڭا ئۆگهت  10

 ،خۇدايىمدۇرسهن مېنىڭ سهن چۈنكى

  . مېنى روھىڭ جانابيئالى يېتهكلىسۇن، ئاداشماي

 ،مېنى قۇتقۇز بولسىمۇ ئۈچۈن شۆھرىتىڭ پهرۋەردىگار  11

  .ېنىمنىج قىلغىن ئازاد پاالكهتتىن ،ئىگهم ئى ھهققانىيسهن

  مۇھهببىتىڭدە مهڭگۈلۈك بولغان ماڭا  12

  ، دۈشمهنلىرىمنى ،ئىگهم ئى قىلغىن ھاالك

  .قىلغانالرنى خار جېنىمنى ھهم قىلغىن خاراب

  .    قۇلۇڭدۇرمهن، ڭبهندە سېنىڭ مهن، بهرھهق
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   مۇناجات -144

  داۋۇت يازغان مۇناجات
  
 ،    اخۇداغ بولغان تېشىم قورام ئوقۇلسۇن ھهمدۇسانا  1

 . قىلىشقا جهڭ قوللىرىمنى مېنىڭ ئۇ قىالر ماھىر  

 ،مېنىڭ ئۇ نىمدۇرقورغى، مهدەتكار سادىق ماڭا  2

  .مېنىڭ ئۇ ميىقهلئه مۇستهھكهم، نىجاتكارىم

 ،ئۇنىڭدا تاپارمهن پاناھ، مېنىڭ ئۇ قالقىنىمدۇر

 .ئاستىمغا قول خهلقلهرنى دائىم ئۇ بويسۇندۇرار

   ،سالغۇدەك نهزەر ئۇنىڭغا سهن نېمىدى ئىنسان، پهرۋەردىگار ئى  3

  ؟بۆلگۈدەك كۆڭۈل ئۇنىڭغا سهن نېمىدى بالىسى ئادەم  

  ،سايىغا كېتىۋاتقان گويا ھاياتى ئىنسان ئوخشار  4

  .تىنىققا بىر بهئهينى ئۆمرى ئۇنىڭ ئوخشار
   

  ،                                    خۇدا ئى چۈشكىن يېرىپ كۆكنى   5

 .ئارا تاغالر ىقارغىنچ تۈتهكلهر-ئىس

 ،رەقىبىڭنى قوغلىغايسهن چاقتۇرۇپ چاقماقالرنى 6

 .ئوقلىرىڭنى تۇرۇپ ئېتىپ ئۇالرنى تارقاتقايسهن

 ،باغرىدىن كۆك سهن قولۇڭنى پئۇزىتى  7

  ،سۇالردىن-دەريا قاينام خۇدا مېنى تارتىۋالغىن

  .چاڭگىلىدىن ياتالر مېنى ھهم قۇتقۇزغىن
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 ،سۆزلهرنى لغانيا سۆزلهر دائىم ئۇالر  8

  .قهسهملهرنى يالغان، ساختا بېرەر
 

 ،ناخشا يېڭى ئېيتاي ئاتاپ ساڭا، خۇدا ئى  9

 .چىلتاردا تارلىق ئون سېنى كۈيلهي

   ،قىلغۇچىسهن ئاتا زەپهر پادىشاھلىرىغا ئىسرائىلنىڭ سهن  10

 .قۇتقۇزغۇچىسهن ئاستىدىن قىلىچ ئهجهللىك داۋۇتنى بهندەڭ

 ،مېنى قىل ئازاد تقۇزۇپقۇ قولىدىن ياتالرنىڭ  11

 ،سۆزلهرنى يالغان سۆزلهر دائىم ئۇالر

  .قهسهملهرنى يالغان، ساختا بېرەر
 

 ،كۆچهتلهرگه ئۆسكهن ياخشى ئوخشىغاي ئوغۇللىرىمىز  12

 .نهقىشلهرگه نهپىس تۈۋرۈكلىرىدىكى ئوردا قىزلىرىمىز

 ،ئاشلىقالرغا تولغاي لىق ئامبارلىرىمىز  13

 .القالرداياي كۆپهيگهي ساناقسىز-سان قويلىرىمىز

 ،يۈكلىرى ئۆكۈزلىرىمىزنىڭ بولغاي كۆپ  14

 .رىىھېچب خهلقىمىزدىن چۈشمىگهي ئهسىرگه

 ،سېپىللىرىمىزنى ھېچكىم ئۆتهلمىگهي بۇزۇپ

 .ئاۋازلىرى زارلىنىش كوچىالردىن ئاڭالنمىغاي

 ،لىكتۇربهخت نهقهدەر  15

 !ئىنسانالر ئاشقان ئهمهلگه تىلهكلىرى بۇنداق

 ،لىكتۇربهخت دەرهنهق

  !قوۋمالر بولغان پهرۋەردىگار ئىگىسى 
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  مۇناجات    145-

  كۈيى مهدھىيه يازغان داۋۇت
  
   ،سېنى خۇدا پادىشاھىم ئۇلۇغاليمهن  1

   .شهرىپىڭنى-نام تائهبهد تهرىپلهيمهن  

  ،ساڭا كۈنى ھهر ئېيتىمهن ھهمدۇسانا  2

  .نامىڭغا مهڭگۈ ئوقۇيمهن ئاپىرىن

  ،اليىقتۇر لهشكهدھىيهمه ھهسسىلهپ، ئۇلۇغ خۇدا 3

  .ئهمهستۇر قادىر ھېچكىم بىلىشكه ىنىئۇلۇغلۇق

  ، ئىشلىرىڭ ياخشى قاالر ئهۋالدقا- ئهۋالدالردىن 4

 .قۇدرىتىڭ تىللىرىدا ئۇالرنىڭ تهرىپلىنهر

       ،  ھهققىدە شۆھرىتىڭ-شان قىلىمهن تهپهككۇر  5

 .ئۈستىدە مۆجىزىلىرىڭ ئوياليمهن چوڭقۇر

  ،تىلالردا ئىشلىرىڭ كاتتا لغانتارا بولۇپ داستان 6

   .دائىما قىڭنىئۇلۇغلۇ ئهيلهيمهن بايان مهنمۇ 

    ،بهسته-بهس شهپقىتىڭنى سۆزلىشهر، ئهسلهپ ئۇالر 7

   . ھهۋەسته ئوقۇپ ناخشا كۈيلىشهر ئادالىتىڭنى
 
  ،شهپقهتلىكتۇر، رەھىمدىل خۇدا  8

  ،كهلمهس غهزىپى ئاسانلىقچه

  .چهكسىزدۇر بىتىمۇھهب-مېهىر

  ،قىالر ئىلتىپات ھهممىگه پهرۋەردىگار  9

  .          بوالر رەھىمدىل يارتقانلىرىغا بارلىق  
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  ،ئېيتار شۈكۈر ئۇالر ساڭا، پهرۋەردىگار ئى  10

 .ئوقار مهدھىيه بهندىلىرىڭ سادىق ساڭا

        ،سۆزلهر ئۇالر ھهققىدە ھۆكۈمرانلىقىڭ ئۇلۇغۋار 11

   . ئهيلهر انباي ئىنسانغا ھهممه قۇدرىتىڭنى بۈيۈك

  ،      قىالر خهۋەردار ئۇالر بىلهن ئىشلىرىڭ ئۇلۇغ ئهھلىنى جاھان 12

            .     قىالر مهلۇم تىنىسهلتهنه شهرەپلىك پادىشاھلىقىڭنىڭ  

  ،پادىشاھلىقتۇر مهڭگۈلۈك پادىشاھلىقىڭ  13

  ،قىچىدۇرئهۋالد-ئهۋالدتىن ھۆكۈمرانلىقىڭ

  ،سادىقتۇر ۋەدىسىگه پهرۋەردىگار

  .ۋاپاداردۇر دائىم ھهر ھهممىگه ۇئ

  ،يىقىلغانالرنى يۆلهر پهرۋەردىگار 14

  .قهددىنى ئىگىلگهنلهرنىڭ رۇسالر

  ،پهرۋەردىگار ئى 15

  ، ساڭا كۆزى ھهممىسىنىڭ ۈرەرتهلم

   .ۋاقتىدا ئۆز ئۇالرغا رىزقىنى بېرىسهن

  ،قاندۇرىسهن ئېهتىياجىنى جانلىقالرنىڭ 16

  .هنسېخىيدۇرس چۇقئو قولى ئۇالرغا
  
 ،ئادىلدۇر ئىشتا ھهممه پهرۋەردىگار  17

  .ۋاپاداردۇر دائىم ھهر ھهممىگه ئۇ

  ،يېنىدىدۇر قىلغانالرنىڭ نىدا ئۆزىگه پهرۋەردىگار 18

  .يېقىندۇر سېغىنغانالرغا دىلىدىن چىن ئۇنى
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  ،قىلغانالرنى ئىخالس ئۆزىگه مۇرادىغا يهتكۈزەر ئۇ 19

  .ئۇالرنى قۇتقۇزار نالىسىنى ئاڭالپ

  ،سۆيگهنلهرنى ئۆزىنى پهرۋەردىگار وغدارق 20

  .پاسىقالرنى بارلىق قىالر ھاالك ئهمما

  ،       پهرۋەردىگارغا ئېغىزىمدىن مېنىڭ چۈشمهس ھهمدۇساناالر  21

 .     نامىغا مۇقهددەس ئوقۇسۇن مهدھىيه مهڭگۈ جانلىقالر پۈتكۈل 
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  مۇناجات    146-

  
                        ،ھهمدۇسانا غاپهرۋەردىگار ئوقۇڭالر  1

  !ئاڭا ياغدۇر مهدھىيهڭنى قهلبىم ئهي

 ،پهرۋەردىگارنى لهيمهنمهدھىيه ئۆمۈرۋايهت 2

  .  خۇدايىمنى كۈيلهيمهن بولسىال تهندە جان

  ،شاھزادىلهرگه باغلىما ئىشهنچ  3

  .بهندىلهرگه بېرەلمهيدىغان نىجاتلىق

  ،تۇپراققا رئۇال قايتار بىلهنال توختىشى تىنىقى  4

  .يوققا چىقار پىالنلىرى بارچه كۈنىال شۇ

   ،بىلگهنلهر دەپ مهدەتكارىم خۇدانى تاللىغان ياقۇپنى بهختلىكتۇر  5

  .ئادەملهر باغلىغان پهرۋەردىگارغا ئىگىسى ئۈمىدىنى

  ،زېمىننى ۋە ئاسمان پهرۋەردىگار ياراتقاندۇر  6

 ،مهۋجۇداتالرنى ھهممه ئۇنىڭدىكى ۋە دېڭىزنى

  .ۋەدىسىنى قىلغان ئۇنتۇماس ڭگۈمه ئۇ

  ،ئادىللىققا ئېزىلگهنلهرنى يهتكۈزەر  7

  ،قالغانالرغا ئاچ بىرەر رىزىق

  .مهھبۇسالرغا قىالر ئاتا رلۈكۆھ

  ،كۆزىنى قارىغۇالرنىڭ پهرۋەردىگار ئاچار  8

  .قهددىنى ئېگىلگهنلهرنىڭ رۇسالر

  .ماڭغانالرنى يولدا توغرا سۆيهر
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  ،پىرالرنىمۇسا پهرۋەردىگار قوغدار  9

  .    يېسىرالرنى-يېتىم، خوتۇن تۇل قولالر

  .يولىنى پاسىقالرنىڭ توسار لېكىن

  ،قىچهئهۋالد-ئهۋالدتىن پهرۋەردىگار ھۆكۈمراندۇر  10

  .مهڭگۈگه سۈرەر ھۆكۈم خۇدايىڭ سېنىڭ *،سىئون ئهي

  !ھهمدۇسانا پهرۋەردىگارغا ئوقۇڭالر
____________________________________  

  .كۆرسىتىدۇ ياشايدىغانالرنى ئۇنىڭدا ۋە شهھىرى يېرۇسالېم_  سىئون*
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   مۇناجات    147-

  
  ،پهرۋەردىگارغا ئوقۇڭالر ھهمدۇسانا 1

 ، بىزگه بهختتۇر كۈيلىمهك ئىگىمىزنى

 ،     خۇداغا ئوقۇش مهدھىيه لىقتۇرخۇشال

                                     .شهنىگه ئۇنىڭ اليىقتۇر ھهمدۇساناالر  

 ،         يېرۇسالېمنى قۇرىدۇ قايتىدىن ئىگىمىز  2

  .بولغانالرنى سۈرگۈن يىغىدۇ يېڭىدىن ئىسرائىلغا
 

  ،  سۇنۇقالرنىڭ كۆڭلى بېرىدۇ داۋا كۆڭلىگه  3

 . ئۇالرنىڭ يارىلىرىغا تاڭىدۇ مهلههم شىپالىق

 ،سانىنى يۇلتۇزالرنىڭ بهلگىلهيدۇ ئۆزى خۇدا  4

  .  ھهربىرىنى ئۇالرنىڭ اتىغاندۇرئ نامدا ئايرىم

  ،چهكسىز قۇدرىتى ،بۈيۈكتۇر رەببىمىز  5

  .  ۈسىزگلچهرلىمۆ ئۇنىڭ دانالىقى  

  ،         ئاجىزالرنى كۆتۈرەر يۆلهپ پهرۋەردىگار  6

  .رەزىللهرنى-پاسىق ئۇرار يهرگه ئۇ

  ،قېتىڭالر قوشاق ،ئېيتىپ شۈكۈر پهرۋەردىگارغا  7

     . ئېيتىڭالر قىلىپ هشتهڭك لىرادا ساز قوشاقالرنى
 

  ،تولدۇرۇپ بۇلۇتالرغا ئاسماننى ئۇ  8

  ،ياغدۇرۇپ يامغۇرىنى يهرگه كۆكتىن

 .  تولدۇرار چۆپلهرگه-ئوت داالنى-تاغ
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  ، رىزقىنى ئۆز مالغا-چارۋا قىالر ئاتا خۇدا  9

      .بالىلىرى قاغا قاقىلدىغاندا بېرەر ئوزۇق  

  ،        كۈچىدىن ئات سۆيۈنمهس ئۇ 10

   .پۇتىدىن ئادەم چاققان، هبدەسچ

 ،  قىلغانالردىن ئىخالس ئۆزىگه سۆيۈنهر پهرۋەردىگار  11

  .باغلىغانالردىن ئۈمىد مۇھهببىتىگه مهڭگۈلۈك ئۇنىڭ
   

 ،                                         ئالقىشال پهرۋەردىگارنى، يېرۇسالېم ئهي  12

                                  .خۇدايىڭغا ئوقۇ مهدھىيه، نسىئو ئهي

  ،قىالر مهھكهم تاقاقلىرىڭنى دەرۋاز پهرۋەردىگار چۈنكى  13

  .       قىالر ئاتا بهخت پهرزەنتلىرىڭگه ئىچىدىكى سېپىل

          ،كېلهر ئېلىپ ئاسايىشلىق چېگرالىرىڭغىچه ئۇ  14

 .تهمىنلهر بىلهن ئېسىلى بۇغداينىڭ سىلهرنى ئۇ

 ،                                       قىالر همرئ يۈزىگه يهر خۇدا 15

  .     ئاشار ئهمهلگه بېرىپ تېز ىئهمر  

 ، ياغدۇرار قارنى ئاپئاق يۇڭدەك ئاق پهرۋەردىگار  16

  . چاچار كۈلدەك زېمىنغا پۈتكۈل ۋنىقىرو نهپىس

               ،چېچىۋېتهر لىرىدەكئۇۋاق نان مۆلدۈرلهرنى  17

 .بېرەر بهرداشلىق غاسوغۇقى ئۇنىڭ كىممۇ

  ،   ئۇالرنى ئېرىتهر بىلهن سۆزى پهرۋەردىگار  18

  .سۇالرنى ئاققۇزار بىلهن لىىشام
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  ،نهسلىگه ياقۇپنىڭ يهتكۈزەر نىىكاالم پهرۋەردىگارنىڭ  19

  . خهلقىگه ئىسرائىل قىالر ئايان پهرزلىرىنى ھهم پهرمان

  ،ئهمهس قىلغان مۇئامىله قبۇندا ھېچقاچان خهلققه باشقا پهرۋەردىگار  20

  .  ئهمهس بىلگهن ھهم باشقىالرمۇ پهرزلىرىنى ئۇنىڭ

  .پهرۋەردىگارغا بولسۇن ھهمدۇساناالر
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  مۇناجات -148

  
   !ئوقۇڭالر ھهمدۇسانا پهرۋەردىگارغا  1

                                       ،خۇدانى ئهرشتىكىلهر لهڭالرمهدھىيه

  .   ئۇنى پهلهكته-ئاسمان لهڭالرھىيهمهد  

   ،خۇدانى پهرىشتىلهر لهڭالرمهدھىيه        2

   .ئۇنى لهڭالرمهدھىيه، قوشۇنالر ساماۋى ئهي

  ،يۇلتۇزالر پارالق جىمى، قۇياش ۋە ئاي 3-4

    ،سۇالر ئهي كۆكتىكى ۋە ئهرشئهال

    .ھهممىڭالر پهرۋەردىگارنى لهڭالرمهدھىيه  
   
    ،نامىنى پهرۋەردىگارنىڭ الرئۇ لىسۇنمهدھىيه  5

  . ئۇالرنى ياراتقان بىلهن ئهمرى ئۇ چۈنكى  

  ،ئۇالرنى جايلىرىغا ئۆز ئورناتتى پهرۋەردىگار  6

  .ئهمرىنى قىلغان ئۆزى تائهبهد خۇدا بۇزماس
  

  ،جانلىقالر يۈزىدىكى يهر پهرۋەردىگارنى لهڭالرمهدھىيه  7

  .مهخلۇقالر ئۇنىڭدىكى ۋە دېڭىز چوڭقۇر ئهي  

  ،تۇمانالر بىلهن چاقماق ،مۆلدۈر ۋە قار خۇدانى لهڭالرمهدھىيه  8

  .بورانالر كۈچلۈك ئهي بويسۇنغان ئهمرلىرىگه ئۇنىڭ

 ،        تۆپىلىكلهر ۋە تاغ ئهي ئۇنى لهڭالرمهدھىيه  9

        .دەرەخلهر مېۋىلىك يهنه دەرەخلىرى كېدىر



369 

 

  ،چارۋىالر ىقبارل ۋە ھايۋانالر ياۋايى ئهي خۇدانى لهڭالرمهدھىيه  10

 . قاناتالر ئۇچار ھهممه ۋە جانلىقالر ئۆمىلىگۈچى ئهي

 ،خهلقلهر بارچه ۋە شاھلىرى جاھان ئهي ئۇنى لهڭالرمهدھىيه  11

  .شاھزادىلهر ۋە ھۆكۈمرانالر بارچه ئهي ئۇنى لهڭالرمهدھىيه  

   ،قىزالر شۇنداقال يىگىتلهر ئۇنى لهڭالرمهدھىيه  12

  .ياشالر ھهم شانغانالريا ئهي ئۇنى لهڭالرمهدھىيه   
  
 ،       نامىنى پهرۋەردىگارنىڭ ئۇالر لىسۇنمهدھىيه  13

  ،شۆھرىتى-نام ئۇنىڭ ھهممىدىن بۈيۈكتۇر چۈنكى

  .شهرىپى-شان ھهم يۈكسهكتۇر زېمىندىن-ئاسمان

   * ،پهرۋەردىگار قىلدى كۈچلۈك خهلقىنى ئۆز  14

    _        الرتهقۋادار بارلىق ئۇنىڭغا ئوقار مهدھىيهلهر

         .ئىسرائىلالر سۆيگهن خۇدا

  !ئوقۇڭالر ھهمدۇسانا پهرۋەردىگارغا 
___________________________________  

 كۈچلۈك« تهرجىمىلهردە بهزى_  پهرۋەردىگار قىلدى كۈچلۈك خهلقىنى ئۆز*

 .ئېلىنغان دەپ، »پهرۋەردىگار ئۈچۈن خهلقى ئۆز تىكلىدى پادىشاھ
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  مۇناجات    149-

   
 ،ھهمدۇسانا پهرۋەردىگارغا ئوقۇڭالر  1

  ،ناخشا بىر يېڭى ئاتاپ پهرۋەردىگارغا ئېيتىڭالر     

  .ئارىسىدا تهقۋادارالر ئۇنى لهڭالرمهدھىيه     

  ،ياراتقۇچىسىدىن ئىسرائىلالر بولسۇن خۇشال  2

  .خۇدادىن پادىشاھى پهرزەنتلىرى سىئوننىڭ شادالنسۇن      

  ،ئويناپ ئۇسسۇل رئۇال خۇدانى لىسۇنمهدھىيه  3 

  .ئاتاپ ئۇنىڭغا لىرادا ،داپ چالسۇن كۈيى ئالقىش      

  ،سۆيۈنهر قوۋمىدىن ئۆز پهرۋەردىگار چۈنكى  4 

  .كىيدۈرەر تاجىنى نىجاتلىق كهمتهرلهرگه     

  ،خۇداغا بولغانالر سادىق شۆھرەتتىن بۇ شادالنسۇن  5 

  .ياتقاندا ئورۇنلىرىدا لىقتىنخۇشال ناخشا ئېيتسۇن      

  ،خۇدانى ئۇلۇغالشنى ئېغىزلىرىدىن ئۇالر چۈشۈرمهس  6 

  .قىلىچلىرىنى بىسلىق قوش قوللىرىدىن ئۇالر چۈشۈرمهس      

  ،  قىساسىنى قوۋمالردىن ئىتائهتسىز ئۈچۈن ئېلىش  7

  ،ىنىپئهدى ھهم ئۇالرنىڭ ئۈچۈن بهرمهك

  ،شاھلىرىنى ئۇالرنىڭ باغالپ بىلهن زەنجىر 8

  .  ئېسىلزادىلىرىنى هركىشهنل بىلهن كىشهن تۆمۈر  

 ،   ئۇالرغا ھۆكۈمنى پۈتۈلگهن قىالر ئىجرا  9

  .تهقۋادارلىرىغا خۇدانىڭ شهرەپ بۇ مهنسۇپتۇر      

  !پهرۋەردىگارغا ھهمدۇسانا ئوقۇڭالر      
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  مۇناجات    150-

  
  ،ھهمدۇسانا پهرۋەردىگارغا ئوقۇڭالر  1 

             ،جايىدا مۇقهددەس خۇدانى هڭالرلمهدھىيه 

     .دائهرشئهال بولغان ئايان قۇدرىتى      

  ،مۆجىزىلىرىنى ياراتقان ئۇنىڭ لهڭالرمهدھىيه  2

                      .قىنىئۇلۇغلۇ ھهممىدىن ئۇنىڭ هڭالرلمهدھىيه  

     ،ساداسىدا *بۇرغا ئۇنى هڭالرلمهدھىيه  3

  .لىرا، چىلتار چېلىپ هڭالرلمهدھىيه      

  ،سۇلغاسئۇ چۈشۈپ ،چېلىپ پدا ئۇنى هڭالرلمهدھىيه  4 

  .سازغا تارلىق ۋە نهي قىلىپ تهڭكهش ئۇنى هڭالرلمهدھىيه      

  ،ساداسىدا ياڭراق *جاللىالرنىڭ ئۇنى هڭالرلمهدھىيه  5 

  .ئاۋازىدا جاراڭلىق جاللىالرنىڭ ئۇنى هڭالرلمهدھىيه

    ،بارالر تىنىقى جىمىكى پهرۋەردىگارنى مهدھىيهلىگهي  6

 !ئوقۇڭالر دۇساناھهم پهرۋەردىگارغا 
___________________________________  

 چېلىنىدىغان پۈۋلهپ، ياسالغان مۈڭگۈزىدىن ھايۋانالرنىڭ قاتارلىق قوچقار_  بۇرغا*

 .كاناي قهدىمىي

 دەپمۇ» جاڭ« يهنه ئۇ، بولۇپ ئهسۋاب چالغۇ خىل بىر ياسالغان مىستىن_  جالال*

 .ئاتىلىدۇ


	(Zebur) زەبۇر 
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150




