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تهۋرات دهۋرىده ئىسرائىلدا يۈز بهرگهن مۇھىم ۋهقهلهر  
       1. (a)   ئىبراھىم، ساراھ ۋه تهراھ قانائان زېمىنىغا بارماقچى بولۇپ، ئۇر شهھىرىدىن چىقىدۇ.

              (b)    ئۇالر ھاران شهھىرىده توختاپ قالىدۇ.
2.  ئىبراھىمنىڭ ئىككى ئوغلى — ئىسھاق (ساراھتىن) ۋه ئىسمائىل (دېدىكى ھهجهردىن) تۆرىلىدۇ.  

                   ئىسھاقتىن ياقۇپ ۋه ئهساۋ (رىۋكاھدىن) تۆرىلىدۇ. ياقۇبتىن ئون ئىككى ئوغۇل، بىر قىز تۆرىلىدۇ.
3.   يۈسۈف قۇللۇققا سېتىلىپ مىسىرغا ئېلىپ بېرىلىدۇ. ئۇ پىرهۋننىڭ قول ئاستىدا مىسىرغا ۋهزىر 

      بولىدۇ. ياقۇپ ۋه ئوغۇللىرى قهههتچىلىكته ئوزۇق ئىزدهپ مىسىرغا چۈشىدۇ. 
     يۈسۈف ئۇالرنى قوبىل قىلىپ گوشهن زېمىنىغا ئولتۇراقالشتۇرىدۇ («يارىتىلىش» مۇشۇ يهرده توختايدۇ). 

4.  ئىسرائىلالر مىسىردا قۇللۇققا چۈشىدۇ. 400  يىلدىن كېيىن، مۇسا پهيغهمبهر ئۇالرنى  مىسىردىن   
        يېتهكلهپ چىقىدۇ («مىسىردىن چىقىش»).  مۇسا پهيغهمبهرگه سىناي تېغىدا «مۇقهددهس قانۇن» 

         ۋهھىي قىلىنىدۇ.    («مىسىردىن چىقىش»، «الۋىيالر»).
5.  12 پايالقچى قانائان زېمىنىنى چاراليدۇ. ئهمما ئىسرائىلالر ئىشهنمهسلىكتىن زېمىنغا 

      تېگهلمهيدۇ، چۆل-باياۋاندا 40 يىل كېزىپ يۈرىدۇ («چۆل-باياۋاندىكى سهپهر»)
6.  ئىسرائىلالر ئىئوردان دهرياسىدىن ئۆتۈشتىن ئاۋۋال مۇسا پهيغهمبهر ئهھدىنى ئىككىنچى قېتىم

             ئۇالرغا شهرھلهيدۇ («قانۇن شهرھى»)
   7.  يهشۇئا پهيغهمبهرنىڭ يېتهكچىلىكى بىلهن ئىسرائىلالر قانائان زېمىنىغا كىرىدۇ، ئۇنى  

            ئىگىلهيدۇ. يهشۇئا ئۇالرغا زېمىننى تهقسىم قىلىدۇ. يېغىلىق-مالىمانچىلىق دهۋرى ―   
               «باتۇر ھاكىمالر» 

               ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ.  پادىشاھلىق دهۋرى ― سائۇل، داۋۇت، سۇاليمان.  پادىشاھلىق
                  بۆلۈنىدۇ ―   جهنۇبتا «يهھۇدا»، شىمالدا «ئىسرائىل»

8. شىمالىي پادىشاھلىق («ئىسرائىل») ئاسۇرىيه ئىمپېرىيهسى تهرىپىدىن سۈرگۈن   
          قىلىنىدۇ. سۈرگۈن بولغانالرنىڭ كۆپ قىسمى قايتىپ  كېلهلمهيدۇ (مىالدىيهدىن

               ئىلگىرىكى 721-يىل)
  9.   (150 يىلدىن كېيىن) جهنۇبىي پادىشاھلىق («يهھۇدا»)  بابىل ئىمپېرىيهسزى

               تهرىپىدىن سۈرگۈن قىلىنىدۇ  (مىالدىيهدىن ئىلگىرىكى 586-يىل)

                 

   10. 70 يىل سۈرگۈن بولغاندىن كېيىن،
                                     ئىسرائىلالرنىڭ سادىق بىر قىسمى ئهزرا ۋه

                             نهھهمىيانىڭ يېتهكچىلىكىده قانائان زېمىنىغا قايتىدۇ
          11.   خۇدانىڭ خهلقى پادىشاھسىز ھالدا قانائان زېمىنىدا تۇرىدۇ.

                    تهۋراتنىڭ ئاخىرقى قىسمى.  («ماالكى پهيغهمبهر») مىالدىيهدىن 
               ئىلگىرىكى 400-يىلى ئهتراپىدا يېزىلىدۇ. 

           ئىسرائىلالر ئاۋۋال گرېك، ئاندىن رىم ئىمپېرىيهسى تهرىپىدىن 
       هۆكۈمرانلىق قىلىنىدۇ. ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى كۆپ ئادهملهر خۇدا

    ئهۋهتىدىغان قۇتقۇزغۇچى-مهسىھنى كۈتىدۇ.
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تهۋراتتىكى پهيغهمبهرلهر -- ئۇالرنىڭ دهۋرلىرى
1. سۈرگۈن بولۇشتىن ئىلگىرىكى پهيغهمبهرلهر
2. سۈرگۈن بولۇش مهزگىلىدىكى پهيغهمبهرلهر
3. سۈرگۈن بولغاندىن كېيىنكى پهيغهمبهرلهر

  

    

تهۋراتتىكى كىتابالرنىڭ ناملىرى

1, 2, 3 دېگهنلهر ئىبراھىم دهۋرىدىن 
مهسىھنىڭ دۇنياغا كېلىشىگىچه بولغان
ئهڭ مۇھىم ئىش-ۋهقهلهرنى كۆرسىتىدۇ

شى�ل

جەنۇب

غەربشەرق

         «يهشۇائ پهيغهمبهر» 

           «باتۇر ھاكىمالر»

                 «سامۇىئل (1) ۋه (2)»

                « پادىشاھالر (1) ۋه (2)»

                  «تارىخ-تهزكىره (1) ۋه (2)»   
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«چۆل-باياۋاندىكى
        سهپهر»   


