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يەشۇئا
خۇدا قانائان يۇرتىنى ئىگىلەشنى بۇيرۇيدۇ

1 خۇداۋەندىنىڭ بەندىسى مۇسا ۋاپات بولغاندىن كېيىن خۇداۋەندە مۇسانىڭ خىزمەتكارى 1 

بولغان يەشۇئا بەن-نۇنغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:  
2 »مېنىڭ بەندەم مۇسا ۋاپات بولدى. ئەمدى سەن قوپۇپ، بۇ خەلقنىڭ ھەممىسىنى باشالپ، 

ئىئورداننىڭ ئۆزىدىن ئۆتۈپ، ئۇالر بەنى-ئىسرائىل بولغاچ مەن ئۇالرنىڭ ئۆزىگە ۋەدە قىلغان 
يۇرتىغا كىرگىن.  3 مەن مۇساغا ئېيتقاندەك پۇتۇڭالر قەيەرگە دەسسىسە، بۇ جاي سىلەرنىڭكى 
دېگەن چوڭ  دەرياسى  فىرات  بېرىپ،  لىۋانغىچە  تارتىپ  چۆلدىن  بولسا  بولۇپ،  4 يۇرتۇڭالر 
دەرياغا يېتىپ، خىتتىيالرنىڭ يۇرتىدىن ئۆتۈپ، شەرق تەرىپىدىكى چوڭ دېڭىزغىچە يېيىلىدۇ.  
5 مەن ئۆزۈم مۇسا بىلەن بولغاندەك سەن بىلەن بولۇپ، سېنى ھەرگىز تاشلىۋەتمىگەچ سېنىڭ 

ھەممە ھايات كۈنلىرىڭدە ھېچكىم ساڭا زىت تۇرالمايدۇ.  6 سەن جۈرئەتلىك بولۇپ ھەرگىز 
بىلەن  قەسەم  بەرگىلى  ئاتا-بوۋىلىرىغا  مەن  خەلققە  بۇ  بولساڭ  سەن  چۈنكى  قورقمىغىن، 
ۋەدە قىلغان يۇرتنى مىراستەك تەقسىم بېرىسەن.  7 ئۇنىڭ ئۈچۈن سەن ئەمدى جۈرئەتلىك 
بولۇپ، قورقماي ھەر ئىشىڭدا راۋاجلىق بولمىقىڭ ئۈچۈن مېنىڭ بەندەم مۇسا ساڭا بۇيرۇغان 
قانۇننىڭ ھەممىسىگە ئەمەل قىلىپ،  8 خاھى ئوڭغا، خاھى چەپكە قايرىلماي يۈرۈپ، بۇ قانۇن 
كىتابىنى ئۆز ئاغزىڭدىن نېرى تۇتماي، ئۇنىڭ ئىچىدە پۈتۈلگەننىڭ ھەممىسىنى تۇتاي دەپ، 
ئۇنى كېچە-كۈندۈز ئويالپ تۇرغىن. ئۇنداق قىلساڭ، سېنىڭ يوللىرىڭ سائادەتلىك بولۇپ، 
ئۆزۈڭ راۋاجلىق بولىسەن.  9 مانا ساڭا: › جۈرئەتلىك بولۇپ قورقمىغىن‹ دەپ بۇيرۇغاندىن 
كېيىن، قورقماي تۇرۇپ، جۈرئەتسىز بولمىغىن، چۈنكى مەن تەڭرىڭ خۇداۋەندە سەن قەيەرگە 

بارساڭ، سەن بىلەن بولىمەن«.  

10 ئۇ ۋاقىت يەشۇئا خەلقنىڭ سەردارلىرىغا بۇيرۇپ ئېيتتىكى:  

11 »چېدىرگاھتىن ئۆتۈپ خەلققە جاكا قىلىپ: ئۆزۈڭالر ئۈچۈن ئوزۇق تالقىنى تەييار قىلىڭالر، 

چۈنكى ئۈچ كۈندىن كېيىن سىلەر ئىئورداننىڭ ئۆزىدىن ئۆتۈپ، تەڭرىڭالر خۇداۋەندە سىلەرگە 
بېرىدىغان يۇرتنى ئىگىلىۋالماق ئۈچۈن ئاندا كىرىسىلەر‹ دەڭالر« دېدى.  

12 لېكىن يەشۇئا ئۆزى رۇبەنىيلەر، گادىيالر ۋە ماناسسەنىڭ يېرىم قەبىلىسىگە ئېيتتىكى:  

ئارام  ئۈستۈڭالرغا  خۇداۋەندە  تەڭرىڭالر   ‹ سىلەرگە:  مۇسانىڭ  بەندىسى  13 »خۇداۋەندىنىڭ 

باال- بىلەن  ئويالڭالر.  14 خوتۇن  ئېيتقىنىنى  دەپ  بېرىدۇ‹  ئۆزۈڭالرغا  يۇرتنى  بۇ  يەتكۈزۈپ، 
بۇ  ئىئورداننىڭ  بېرىپ  سىلەرگە  ئۆزى  مۇسا  تۇرۇپ،  تۇرۇپ  بولسا  ماللىرىڭالر  ۋە  چاقاڭالر 
تەرىپىدە بولغان يۇرتتا قالسۇن، لېكىن سىلەرنىڭ ئىچىڭالردا قانچە باتۇر پالۋانالر بولسا ئۆز 
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بۇرادەرلىرىنىڭ ئالدىدا چىقىپ، ئۇالرغا ياردەم بېرىپ،  15 خۇداۋەندە ئۆزى بۇرادەرلىرىڭالرغا 
يۇرتنى  بېرىدىغان  ئۇالرغا  خۇداۋەندە  تەڭرىڭالر  ئۆزى  ئۇالر  يەتكۈزۈپ،  ئارام  سىلەردەك 
قايتىپ،  يۇرتۇڭالرغا  مىراس  ئاندىن  تۇرۇپ،  قىلىپ  مەدەت  سىلەر  ئىگىلىۋالمىغۇچە 
تەرىپىدە  شەرق  يېنىدىكى  بۇ  ئىئورداننىڭ  بېرىپ،  سىلەرگە  مۇسا  بەندىسى  خۇداۋەندىنىڭ 

بولغان مىراس يۇرتۇڭالرنى ئىگىلىۋالماق ئۈچۈن يېنىپ بېرىڭالر« دېدى.  
16 ئۇالر يەشۇئاغا جاۋاب بېرىپ ئېيتتىكى: »سەن ھەرنېمە بۇيرۇساڭ بىز ئۇنى قىلىپ، قە يەرگە 

بىزنى ئەۋەتسەڭ ئاندا بارىمىز.  17 بىز مۇسانىڭ سۆزىگە ئۇنىغاندەك ساڭىمۇ قۇالق سالىمىز. 
سېنىڭ  بولۇپ،  18 ھەركىم  بىلەنمۇ  سەن  بولغاندەك  بىلەن  مۇسا  ئۆزى  خۇداۋەندە  تەڭرىڭ 
ھۆكۈمۈڭگە ئىتائەتسىزلىك قىلىپ، ھەرقانداق بۇيرۇقلىرىڭنى تۇتمىسا، ئۆلتۈرۈلسۇن ئەمما 

سېنىڭ جۈرئەتلىك بولۇپ قورقماي تۇرمىقىڭ كېرەكتۇر« دېدى.  

راھاب ۋە ئىككى جاسۇس

1 ئاندىن كېيىن نۇننىڭ ئوغلى يەشۇئا ئۆزى ئىككى جاسۇسنى شىتتىمغا ئەۋەتىپ: »سىلەر 2 

بېرىپ، يۇرت بىلەن يېرىخوغا سەپسېلىپ بېقىڭالر« دەپ ئېيتتى. شۇنى دېسە، ئۇالر ئاندا 
يېرىخونىڭ  2 لېكىن  قوندى.   كىرىپ  ئۆيىگە  پاھىشىنىڭ  بىر  ئىسىملىق  راھاب  بېرىپ، 
بەنى-ئىسرائىلنىڭ  قىلغىلى  تەپتىش  يۇرتنى  بۇ  كىشى  بىرنەچچە  كېچە  »بۇ  پادىشاھىغا: 
تەرىپىدىن مۇندا كەلدى« دەپ خەۋەر بېرىلدى.  3 ئۇ ۋاقىت يېرىخونىڭ پادىشاھى ئۆزى راھابقا: 
ئۇالر  چۈنكى  بەرگىن،  تاپشۇرۇپ  كىشىلەرنى  كىرگەن  ئۆيۈڭگە  كېلىپ،  قېشىڭغا  »سېنىڭ 
4 لېكىن خوتۇن ئۆزى ئۇ ئىككى  ئېيتقۇزدى.   تەپتىش قىلغىلى كەلدى« دەپ  يۇرتنى  بولسا 
كىشىنى ئېلىپ، ئۇالرنى يوشۇرۇپ، ئاندىن جاۋاب بېرىپ: »بۇ كىشىلەر بولسا مېنىڭ قېشىمغا 
كەلدى، لېكىن مەن ئۇالرنىڭ نە يەردىن ئىكەنلىكىنى بىلمىدىم.  5 ئەمما قاراڭغۇلۇق بېسىپ، 
دەرۋازىنى ئېتىدىغان ۋاقىت كەلگەندە بۇ كىشىلەر چىقىپ كەتتى. مەن بولسام، ئۇالرنىڭ نە 

يەرگە كەتكىنىنى بىلمەيمەن. ئۇالرنى ئىتتىك قوغلىساڭالر، تۇتارسىلەرمىكىن« دېدى.  
قويغان  دۆۋىلەپ  ئۈستىدە  ئۆگزىنىڭ  بېرىپ،  ئېلىپ  ئۆگزىگە  ئۇالرنى  ئۆزى  ئۇ  6 لېكىن 

ئۇالرنىڭ  ئۆزى  ئادەملەر  ۋاقىت  قويغانىدى.  7 ئۇ  يوشۇرۇپ  تېگىدە  پاخاللىرىنىڭ  زىغىر 
كەينىدىن ئىئورداننىڭ يولى بىلەن چىقىپ، كېچىكلەرگىچە قوغلىغىلى تۇردى. ئەمما ئۇالرنى 
قوغلىغۇچىالر ئۆزى چىقىپ كەتكەن ھامان شەھەرنىڭ دەرۋازىسى تاقالدى.  8 لېكىن مۇساپىر 
ئېيتتىكى:  چىقىپ،  9 ئۇالرغا  قېشىغا  ئۇالرنىڭ  ئۆگزىگە  خوتۇن  ياتماستا،  ئۆزى  كىشىلەر 
يۇرتنى بېرىپ، سىلەرنىڭ سەۋەبىڭالردىن قورقۇنچ  بۇ  »مەن بولسام خۇداۋەندىنىڭ سىلەرگە 
ئۈستىمىزگە چۈشۈپ، يۇرتنىڭ ھەممە ئولتۇرغۇچىلىرى سىلەرنىڭ جەھەتىڭالردىن دەھشەت 
مىسىردىن  سىلەرنى  خۇداۋەندىنىڭ  بولساق  بىز  بىلىمەن.  10 چۈنكى  تۇرغىنىنى  تارتىپ 
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تەرىپىدىكى  ئۇ  دەرياسىنىڭ  ئىئوردان  سىلەرنىڭ  قۇرۇتۇپ،  دېڭىزنى  قىزىل  چىققىنىڭالردا 
ئامورىيالرنىڭ ئىككى پادىشاھى سىخون بىلەن ئوگغا نېمە قىلىپ، قانداق يوقاتقىنىڭالرنى 
تۇرغىلى  زىت  سىلەرگە  كېتىپ،  ئېرىپ  كۆڭۈللىرىمىز  ئاڭلىساق،  ئاڭلىدۇق.  11 بۇنى 
بىلەن  ئاسمان  يۇقىرىقى  بولسا  خۇداۋەندە  تەڭرىڭالر  چۈنكى  قالمىدى.  تاقىتى  ھېچكىمنىڭ 
تۆۋەنكى يەرنىڭ تەڭرىسىدۇر.  12 ئەمدى مەن سىلەرگە مەرھەمەت قىلغىنىم ئۈچۈن، سىلەرمۇ 
مېنىڭ ئاتامنىڭ ئۆيىگە مەرھەمەت قىلىپ، بۇنىڭ توغرىسىدا ماڭا بىر تايىن بەلگىنى بېرىپ،  
13 ئاتا بىلەن ئانامنى، بۇرادەرلىرىم بىلەن ھەمشىرىلىرىمنى، دەرۋەقە ئۇالرنىڭ ھەر نە يارىنى 

قىلىپ  قەسەم  ماڭا  بىلەن  خۇداۋەندە  قۇتقۇزىدىغىنىڭالرغا  ئۆلۈمدىن  بىزنى  قويۇپ،  تىرىك 
بېرىڭالر« دېدى.  

جېنىمىزنى  ئۆز  بەرمىسەڭالر،  دەپ  ئىشىمىزنى  بۇ  سىلەر  »ئەگەر  ئۇنىڭغا:  ئۆزى  14 ئادەملەر 

ساداقەتلىك  بىلەن  مەرھەمەت  ساڭا  بەرسە،  يۇرتنى  بىزگە  خۇداۋەندە  بېرىپ،  ئۈچۈن  سىلەر 
كۆرسىتىمىز« دەپ ئېيتتى.  

15 ئۇ ۋاقىت خوتۇن ئۇالرنى پەنجىرىدىن بىر ئارغامچا بىلەن چۈشۈرۈپ قويدى. چۈنكى ئۇنىڭ 

ئىدى.  16 ئۇ  ئولتۇراقلىق  تۆپىسىدە  سېپىلنىڭ  ئۆزى  بولۇپ  سېپىلىدە  شەھەرنىڭ  ئۆيى 
تاغالرغا چىقىپ،  ئۇالرغا ئېيتتىكى: »قوغلىغۇچىالر ئۆزى سىلەرگە ئۇچراپ قالمىسۇن دەپ، 
كېتىڭالر.   بىلەن  يولۇڭالر  ئۆز  تۇرۇپ،  كۈنچە  ئۈچ  ئاندا  كەلگۈچىلىك  يېنىپ  قوغلىغۇچىالر 
17 شۇنى دېسە، ئادەملەر ئۇنىڭغا ئېيتتىكى: »سەن بىزگە قىلدۇرغان قەسەمنى چىڭ تۇتىمىز.  

18 لېكىن مانا بىز يۇرتقا كىرسەك، سەن بىزنى چۈشۈرۈپ قويغان پەنجىرىدە شۇ توق قىزىل 

ھەممە  ئاتاڭنىڭ  بىلەن  بۇرادەرلىرىڭ  ئاناڭنى،  بىلەن  ئاتا  قويۇپ،  ساڭگىلىتىپ  شوينىنى 
ئىشىكلىرىدىن  ئۆيۈڭنىڭ  بىركىم  قىلغىن.  19 ئەگەر  جەم  يىغىپ  ئۆيۈڭگە  خانىدانىنى 
تاشقىرىغا چىقسا، بىز گۇناھسىز بولۇپ، ئۇنىڭ قېنى ئۆز بېشىنىڭ ئۈستىگە كەلسۇن. لېكىن 
ئەگەر بىر كىشىنىڭ قولى ئۆيۈڭنىڭ ئىچىدە تۇرغانالرنىڭ بىرىگە تەگسە، ئۇنىڭ قېنى بىزنىڭ 
بېشىمىزغا كەلسۇن.  20 بۇنىڭدىن باشقا ئەگەر سەن ئىشىمىزنى دەپ بەرسەڭ، بىز بولساق سەن 
بىزگە قىلدۇرغان قەسەمدىن ئازاد بولىمىز« دېدى.  21 خوتۇن ئۆزى دېگىنىڭالردەك بولسۇن 
دەپ، جاۋاب بېرىپ ئۇالرنى كەتكىلى قويسا، ئۇالر راۋان بولدى. لېكىن ئۇ ئۆزى پەنجىرىدە ئۇ 

توق قىزىل شوينىنى باغالپ قويدى.  
22 بۇ تەرىقىدە ئۇالر كېتىپ بېرىپ، تاغالرغا چىقىپ، قوغلىغۇچىالر يېنىپ كەلگۈچىلىك ئاندا 

ئۇالرنى  ئىزدەپ  يېرىدە  يولالرنىڭ ھەر  بولسا  قوغلىغۇچىالر  ئەمما  قالدى.  توختاپ  ئۈچ كۈن 
تاپالمىغانىدى.  23 ئاندىن كېيىن بۇ ئىككى كىشى يېنىپ، تاغدىن چۈشۈپ دەريادىن ئۆتۈپ 
ھەممىسىنى  بولغاننىڭ  ۋەقە  ئۆزىگە  ئۇالرنىڭ  كېلىپ،  قېشىغا  يەشۇئانىڭ  ئوغلى  نۇننىڭ 
قولىمىزغا  يۇرتنى  پۈتۈن  »خۇداۋەندە  يەشۇئاغا:  ئۇالر  بېرىپ،  بەردى.  24 دەپ  دەپ  ئۇنىڭغا 
تارتىپ تۇرىدۇ«  بەردى. يۇرتنىڭ ھەممە ئولتۇرغۇچىلىرىمۇ بىزنىڭ جەھىتىمىزدىن دەھشەت 

دېدى.  
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 ئىوئردان دەرياسىدىن ئۆتۈش

1 ئەتە سەھەر يەشۇئا بىلەن بەنى-ئىسرائىلنىڭ ھەممىسى شىتتىمدىن چىقىپ، ئىئوردانغا 3 

ئۆزى  سەردارالر  بولغاندا  ئۆتۈپ  كۈن  ئۈچ  2 لېكىن  قوندى.   ئاندا  ئۆتمەستە  كېلىپ 
لەشكەرگاھتىن ئۆتۈپ، خەلققە بۇيرۇپ ئېيتتىكى:  3 »سىلەر تەڭرىڭالر خۇداۋەندىنىڭ ئەھدە 
تۇرغان  ھامان  كۆرۈۋالغان  كۆتۈرگىنىنى  ئۇنى  كاھىنلىرىنىڭ  الۋىي  كۆزلەپ،  ساندۇقىنى 
سىلەرنىڭ  بىلەن  ئۇنىڭ  4 لېكىن  ئەگىشىڭالر.   كەينىدىن  ئۇنىڭ  چىقىپ،  جايىڭالردىن 
ئوتتۇراڭالردا ئىككى مىڭ گەزچە ئۇزۇن بولغان بىر ئارىلىق بولسۇن، چۈنكى سىلەر ئۇ يولنى 
ئىلگىرى بارمىغاچ قايسى يول بىلەن بارىدىغىنىڭالرنى بىلمىكىڭالر ئۈچۈن ئۇنىڭغا يېقىنراق 

بارماڭالر« دېدى.  
ئاراڭالردا  خۇداۋەندە  ئەتە  چۈنكى  قىلىڭالر،  مۇقەددەس  »ئۆزۈڭالرنى  خەلققە:  ئۆزى  5 يەشۇئا 

ساندۇقىنى  »ئەھدە  كاھىنالرغا:  يەشۇئا  كېيىن  ئېيتتى.  6 ئاندىن  دەپ  قىلىدۇ«  مۆجىزىلەر 
ئېلىپ  ساندۇقىنى  ئەھدە  ئۆزى  ئۇالر  بۇيرۇسا،  دەپ  چىقىڭالر«  ئالدىدا  خەلقنىڭ  ئېلىپ، 
خەلقنىڭ ئالدىدا ماڭدى.  7 ئەمما خۇداۋەندە يەشۇئاغا ئېيتتىكى: »مۇسا بىلەن بولغىنىمدەك 
سەن بىلەن بولىدىغىنىمنى بىلسۇن دەپ، مەن بۇ كۈن سېنى ھەممە ئىسرائىلنىڭ كۆزلىرىدە 
سىلەر   ‹ بۇيرۇپ:  كاھىنالرغا  كۆتۈرگەن  ساندۇقىنى  ئەھدە  سەن  قىلىمەن.  8 ئەمدى  چوڭ 
تۇرۇپ  ئالدىدا  ئىئورداننىڭ  توختاپ،  ئاندا  كەلگەندە  يېتىپ  لېۋىگە  سۇيىنىڭ  ئىئورداننىڭ 

تۇرۇڭالر‹ دېگىن«.  
سۆزىنى  خۇداۋەندىنىڭ  تەڭرىڭالر  كېلىپ،  »مۇندا  بەنى-ئىسرائىلغا:  يەشۇئا  دېسە،  9 شۇنى 

ئاڭالڭالر« دېدى.  10 ئاندىن كېيىن يەشۇئا ئېيتتىكى: »ئاراڭالردا بىر تىرىك تەڭرى بولۇپ، 
ئۇنىڭ قانائانىيالر، خىتتىيالر، خىۋۋىيالر، پەرىززىيلەر، گىرگاشىيالر، ئامورىيالر ۋە يەبۇسىيالرنى 
ئالدىڭالردىن چىقارغىنى ئەمدى بىلىسىلەر.  11 مانا پۈتۈن يەر يۈزىنىڭ خۇداۋەندىسىنىڭ ئەھدە 
ساندۇقى ئۆزى ئالدىڭالردا ئىئوردانغا بېرىپ چۈشىدۇ.  12 ئەمدى سىلەر ھەر قەبىلىدىن بىر 
ئادەمنى ھېساب قىلىپ، ئىسرائىلنىڭ قەبىلىلىرىدىن ئون ئىككى كىشىنى ئىلغاڭالر.  13 مانا 
پۈتۈن يەر يۈزىنىڭ خۇداۋەندىسىنىڭ ساندۇقىنى كۆتۈرگەن كاھىنالرنىڭ تاپىنى ئىئورداننىڭ 
سۇيىغا تەگكەندە، ئۇنىڭ باشتىن ئاياغ تەرىپىگە ئېقىپ تۇرغان سۇيى ئۆزى توختاپ قېلىپ، 
توپلىشىپ قالىدۇ« دېدى.  14 ئەمدى شۇنداق بولدىكى، خەلق ئىئورداندىن ئۆتمەك ئۈچۈن 
ئالدىدا  خەلقنىڭ  كاھىنالر  كۆتۈرگەن  ساندۇقىنى  ئەھدە  چىققىنىدا  كۆچۈپ  چېدىرلىرىدىن 
ماڭدى.  15 مېڭىپ، ئەھدە ساندۇقىنى كۆتۈرگەنلەر ئىئوردانغا يېتىپ كېلىپ، ئەھدە ساندۇقىنى 
كۆتۈرگەن كاھىنالرنىڭ تاپىنى ئورما ۋاقتىنىڭ ھەممە كۈنلىرىدە ئۆز كانارىغا تېشىپ كەتكەن 
ئىئوردان سۇيىنىڭ لېۋىگە تەگسە،  16 باشتىن ئېقىپ كەلگەن سۇ ئۆزى توختاپ قېلىپ، يىراقتا 
ئادام شەھىرىنىڭ يېنىدا، زارىتاننىڭ ئۇتتۇرىدا توپلىشىپ، تۈزلەڭلىكتىكى دېڭىزغا، يەنى شور 
يېرىخونىڭ  ئۆزى  تامام كېسىلىپ كەتكەچ، خەلق  بولسا  دەرياسى  ئاقىدىغان  قاراپ  دېڭىزغا 
بولسا  كاھىنالر  كۆتۈرگەن  ساندۇقىنى  خۇداۋەندىنىڭ  كەتتى.  17 لېكىن  ئۆتۈپ  ئۇتتۇرىدىن 
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ئىئورداندىن  پۈتۈن  قوۋم  ھەممە  ئۆتۈپ،  ئۆتكەندەك  يەردىن  قۇرۇق  ئۆزى  ئىسرائىل  ھەممە 
ئۆتۈپ بولغۇچىلىك ئىئورداننىڭ ئوتتۇرىسىدا قۇرۇق يەردە توختاپ تۇردى.  

يەشۇئاغا 4  ئۆزى  خۇداۋەندە  بولغاندا  ئۆتۈپ  تامامەن  ئىئورداندىن  ھەممىسى  1 قوۋمنىڭ 

ئون  ئارىسىدىن  خەلقنىڭ  قىلىپ،  ھېساب  ئادەمنى  بىر  قەبىلىدىن  2 »ھەر  ئېيتتىكى:  
ئىككى كىشىنى ئىلغاپ،  3 ئۇالرغا: › سىلەر ئىئورداننىڭ ئوتتۇرىسىدا كاھىنالرنىڭ پۇتلىرى 
بۇ كۈن كېچە  بېرىپ،  بىلەن كۆتۈرۈپ  ئۆزۈڭالر  ئېلىپ،  تاشنى  ئىككى  ئون  تۇرغان جايدىن 

قونىدىغان جايىڭالردا قويۇڭالر‹ دېگىن« دېدى.  
بەنى-ئىسرائىلنىڭ  قىلىپ  ھېساب  كىشىنى  بىر  قەبىلىدىن  ھەر  ئۆزى  يەشۇئا  ۋاقىت  4 ئۇ 

ئۇالرغا  يەشۇئا  كېيىن  قىچقىردى.  5 ئاندىن  كىشىنى  ئىككى  ئون  ئىلغىغان  ئارىسىدىن 
ئېيتتىكى: »سىلەر تەڭرىڭالر خۇداۋەندىنىڭ ئەھدە ساندۇقىنىڭ ئالدىدا مېڭىپ، ھەربىرىڭالر 
بەنى-ئىسرائىلنىڭ قەبىلىلىرىنىڭ سانىغا مۇۋاپىق بىردىن بىردىن تاشنى ئۆشنەڭالرغا كۆتۈرۈڭالر.  
6 چۈنكى بۇ بولسا ئاراڭالردا بىر يادىكار بولۇپ، كېلىدىغان كۈنلەردە ئەۋالدىڭالر: › بۇ تاشالرنىڭ 

ئەھدە  خۇداۋەندىنىڭ  بېرىپ،  7 ›  جاۋاب  ئۇالرغا  سىلەر  سورىسا،  دەپ  ئىكەن؟‹  نېمە  مەنىسى 
ساندۇقى ئىئورداندىن ئۆتكىنىدە ئىئورداننىڭ سۇيى بولسا كېسىلىپ، بۇ سۇ ئۆزى خۇداۋەندىنىڭ 
ئەھدە ساندۇقىنىڭ ئالدىدا يېرىلىپ، ئىككىگە بۆلۈندى. بۇنىڭ ئۈچۈن بۇ تاشالر ئۆزى بەنى-
ئىسرائىل ئۈچۈن ئەبەدكىچە بىر يادىكار قىلىندى‹ دەپ ئېيتىڭالر« دېدى.  8 ئۇ ۋاقىت بەنى-
ئىسرائىل ئۆزى يەشۇئا ئۇالرغا بۇيرۇغاندەك قىلىپ، خۇداۋەندىنىڭ يەشۇئاغا قىلغان ئەمرىگە 
قاراپ بەنى-ئىسرائىلنىڭ قەبىلىلىرىنىڭ سانىغا مۇۋاپىق ئىئورداننىڭ ئوتتۇرىسىدىن ئون ئىككى 
تاشنى ئېلىپ، ئۆزى بىلەن كۆتۈرۈپ بېرىپ، كېچىسى قونغان جايدا قويۇپ قويدى.  9 بۇنىڭدىن 
باشقا يەشۇئا ئۆزى ئىئورداننىڭ ئوتتۇرىسىدا ئەھدە ساندۇقىنى كۆتۈرگەن كاھىنالرنىڭ پۇتلىرى 

تۇرغان جايدا ئون ئىككى تاشنى تىكلەپ قويدى. بۇ تاشالر بولسا بۇ كۈنگىچە ئاندا تۇرماقتا.  
10 ئەھدە ساندۇقىنى كۆتۈرگەن كاھىنالر بولسا مۇسا ئۆزى ئىلگىرى يەشۇئاغا بۇيرۇپ: »بۇنى 

خەلققە ئېيتىپ بەرگەيسەن« دەپ ئېيتقاندەك خۇداۋەندىنىڭ يەشۇئاغا بەرگەن بۇيرۇقى بەجا 
كەلتۈرۈلگۈچىلىك ئىئورداننىڭ ئوتتۇرىسىدا توختاپ تۇرغانىدى. ئەمما قوۋم بولسا ئىتتىكلىك 
خۇداۋەندىنىڭ  بولغىنىدا  ئۆتۈپ  تامامەن  قوۋم  ھەممە  كەتكەنىدى.  11 لېكىن  ئۆتۈپ  بىلەن 
بەنى-گاد  ئالدىدا ئۆتۈپ چىقتى.  12 بەنى-رۇبەن،  بىلەن كاھىنالرمۇ خەلقنىڭ كۆز  ساندۇقى 
كۆتۈرۈپ،  ياراغ  بۇيرۇغىنىدەك  ئۇالرغا  مۇسانىڭ  بولسا  قەبىلىسى  يېرىم  ماناسسەنىڭ  ۋە 
جەڭگە  كىشى  مىڭچە  قىرىق  ۋاقىت  ئۇ  چىقتى.  13 شۇنداقكى،  ئالدىدا  بەنى-ئىسرائىلنىڭ 
قوراللىنىپ، خۇداۋەندىنىڭ ئالدىدا جەڭ قىلماق ئۈچۈن يېرىخونىڭ چۆل تۈزلەڭلىكلىرىگە 
چوڭ  كۆزلىرىدە  ئىسرائىلنىڭ  ھەممە  يەشۇئانى  ئۆزى  خۇداۋەندە  كۈندە  چىققانىدى.  14 ئۇ 

قىلغاچ، ئۇنىڭ پۈتۈن ئۆمرىدە ئۇالر مۇسادىن قورققاندەك ئۇنىڭدىنمۇ قورقاتتى.  
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 ‹ كاھىنالرغا:  كۆتۈرگەن  ساندۇقىنى  سۆزلەپ:  16 »ئەھدە  يەشۇئاغا  بولسا  15 خۇداۋەندە 

»ئىئورداندىن  كاھىنالرغا:  ئۆزى  دېدى.  17 يەشۇئا  بۇيرۇغىن«  دەپ  چىقسۇن‹  ئىئورداندىن 
ئۆزى  كاھىنالر  كۆتۈرگەن  ساندۇقىنى  ئەھدە  بۇيرۇسا،  18 خۇداۋەندىنىڭ  دەپ  چىقىڭالر« 
ئىئورداننىڭ ئوتتۇرىسىدىن چىقىپ كېلىپ، پۇتلىرى قۇرۇقلۇققا تەگكەن ھامان ئىئورداننىڭ 
تۇرغانىدى.   ئاققىلى  تېشىپ  كانارىغا  ھەممە  ئاۋۋالقىدەك  كېلىپ،  جايىغا  ئۆز  يەنە  سۇيى 
19 خەلق بولسا ئاۋۋالقى ئاينىڭ ئونىنچى كۈنى ئىئورداندىن چىقىپ، يېرىخو يۇرتىنىڭ شەرق 

چېگرىسىدىكى گىلگالغا كېلىپ چېدىر تىككىنىدە،  
ئېلىپ،  تېشى  ئىككى  ئون  كەلگەن  ئالغاچ  ئىئورداندىن  ئۇالرنىڭ  قوپۇپ،  ئۆزى  20 يەشۇئا 

گىلگالدا تىكلەپ قويۇپ،  21 بەنى-ئىسرائىلغا ئېيتتىكى: »كېلىدىغان ۋاقىتالردا بالىلىرىڭالر 
ئۆز ئاتىلىرىدىن: › بۇ تاشالرنىڭ مەنىسى نېمە ئىكەن؟‹ دەپ سورىسا،  22 سىلەر بالىلىرىڭالرغا 
بايان قىلىپ، ئىسرائىل بولسا قۇرۇق-قۇرۇق بىلەن ئىئورداندىن ئۆتۈپ چىققانىدى ئەمەسمۇ؟‹ 
دەپ ئېيتىڭالر.  23 چۈنكى تەڭرىڭالر خۇداۋەندە ئۆزى بىزنى ئۆتۈپ كەتسۇن دەپ، ئالدىمىزدا 
ئۆتەلسۇن  سىلەرنى  خۇداۋەندە  تەڭرىڭالر  بەرگەندەك،  قۇرۇتۇپ  سۇيىنى  دېڭىزنىڭ  قىزىل 
قوۋم  ھەممە  يۈزىدىكى  بېرىپ،  24 يەر  قۇرۇتۇپ  سۇيىنى  ئىئورداننىڭ  ئالدىڭالردىن  دەپ، 
خۇداۋەندىنىڭ قولى قانداق كۈچلۈك ئىكەنلىكىنى بىلىپ، ئۆزۈڭالر تەڭرىڭالر خۇداۋەندىدىن 

ھەمىشە قورقمىقىڭالر ئۈچۈن شۇنداق قىلدى« دېدى.  

گىلگالدا ھەممە ئەركەك كىشىلەر خەتنە قىلىنىدۇ

1 ئەمما ئىئورداننىڭ غەرب تەرىپىدىكى ئامورىيالرنىڭ ھەممە پادىشاھلىرى بىلەن دېڭىزنىڭ 5 

بويىدىكى قانائانىيالرنىڭ ھەممە پادىشاھلىرى بولسا خۇداۋەندىنىڭ بىزنى ئۆتەلسۇن دەپ، 
ئاڭلىغاندا  بەرگىنىنى  قۇرۇتۇپ  قانداق  سۇيىنى  ئىئورداننىڭ  ئالدىدىن  بەنى-ئىسرائىلنىڭ 
قالمىدى.   ئەھۋالى  ھېچ  ئۇالرنىڭ  سەۋەبىدىن  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  كېتىپ،  ئېرىپ  كۆڭۈللىرى 
بەنى-ئىسرائىل  ئېتىپ،  پىچاقالر  تاشتىن  قىلىپ: »سەن  يەشۇئاغا سۆز  ۋاقىت خۇداۋەندە  2 ئۇ 

ئىككىنچى مەرتىۋە خەتنە قىلغىن« دېدى.  3 شۇنى دېسە، يەشۇئا تاشتىن پىچاقالر ئېتىپ، بەنى-
قىلغان  خەتنە  ئۇالرنى  4 يەشۇئانىڭ  قىلدى.   خەتنە  جايىدىن  ئېتىنىڭ  خەتنىلىك  ئىسرائىلنى 
كىشىلەر  ئەركەك  ھەممە  بولغان  يارىغۇدەك  جەڭگە  چىقىپ  مىسىردىن  ئىدىكى،  شۇ  سەۋەبى 
بولسا مىسىردىن چىققاندىن كېيىن يولدا كېتىپ بېرىپ، چۆلدە ئۆلۈپ كەتكەنىدى.  5 چۈنكى 
قوۋمنىڭ مىسىردىن چىققانلىرىنىڭ ھەممىسى خەتنە قىلىنغان بولسىمۇ، قوۋم ئۆزى مىسىردىن 
چىقىپ بولۇپ يولدا يۈرۈپ چۆلدە بولغان ۋاقىتتا ئۇالرنىڭ ئارىسىدا تۇغۇلغانالرنىڭ ھەممىسى 
خەتنىسىز بولغانىدى.  6 بەنى-ئىسرائىل قىرىق يىل چۆلدە يۈرۈپ خۇداۋەندىنىڭ ئاۋازىغا قۇالق 
ئۇ  كىشىلىرى  ئەر  ھەممە  بولغان  يارىغۇدەك  جەڭگە  چىقىپ  مىسىردىن  قوۋمنىڭ  سالمىغاچ، 
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ئاتا-بوۋىلىرىغا  مەن  »ئۇالر  ئۆزى:  خۇداۋەندە  چۈنكى  كەتكەنىدى.  بولۇپ  يوق  ئىچىدە  ۋاقىت 
قەسەم بىلەن ۋەدە قىلىپ ئۆزى سۈت بىلەن ھەسەل ئاقىدىغان يۇرتقا كىرمىسۇن« دەپ خۇداۋەندە 
قىلىنماي،  خەتنە  يولدا  بولسا  بالىلىرى  قوپقان  ئورنىدا  ئۇالرنىڭ  7 لېكىن  قىلغانىدى.   قەسەم 
خەتنىلىك ئېتى بولغاچ يەشۇئا ئۆزى ئۇالرنى خەتنە قىلدى.  8 قوۋمنىڭ ھەممىسى خەتنە قىلىنىپ 
بولۇپ، ساقىيىپ بولغۇچىلىك چېدىرگاھتا توختاپ قالدى.  9 ئۇ ۋاقىت خۇداۋەندە ئۆزى يەشۇئاغا: 
»بۇ كۈن مەن سىلەردىن مىسىرنىڭ دەشنىمىنى يۇمىلىتىۋەتتىم« دەپ ئېيتتى. ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ 

جاينىڭ ئۆزىگە گىلگال دەپ ئات قويۇلۇپ، بۇ كۈنگىچە شۇنداق ئاتالماقتا.  

ماننانىڭ چۈشۈشى توختاپ قېلىشى گىلگالدىكى پاسئخا ھېيتى — 

10 بەنى-ئىسرائىل گىلگالدا چېدىر تىكىپ تۇرغان ۋاقىتتا ئۇالر يېرىخونىڭ چۆل تۈزلەڭلىكلىرىدە 

ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنىنىڭ ئاخشىمى پاسئخا ھېيتىنى تۇتۇپ،  11 پاسئخا ھېيتىنىڭ ئەتىسى 
يۇرتنىڭ ئاشلىقىدىن ئېتىلگەن پېتىر ناننى يەپ، ئۇ كۈندە قوماچمۇ قورۇپ يېدى.  12 ئۇالر ئەمدى 
يۇرتنىڭ ئاشلىقىدىن يېگەچ ئەتىسى ماننانىڭ چۈشۈشى توختاپ قالدى، شۇنداقكى، بەنى-ئىسرائىل 

ئۇ ۋاقىتتىن تارتىپ ماننا تاپالمىدى. ئۇ يىل ئىچىدە ئۇالر قانائان يۇرتىنىڭ ھوسۇلىدىن يېدى.  

يەشۇئانىڭ خۇداۋەندىنىڭ قوشۇنلىرىنىڭ سەردارى كۆرۈشى

13 ۋەقە بولدىكى يەشۇئا ئۆزى يېرىخونىڭ يېنىدا تۇرۇپ، كۆزلىرىنى ئېچىپ قارىسا، مانا ئۇنىڭ 

ئۇنىڭ  يەشۇئا  ۋاقىت  ئۇ  تۇرىدۇ.  كىشى  بىر  تۇرغان  تۇتۇپ  قىلىچنى  سۇغۇرۇلغان  ئالدىدا 
دۈشمەنلىرىمىزگە  ياكى  كىشىمۇ  تەرەپلىك  بىز  بولساڭ  »سەن  ئۇنىڭدىن:  بېرىپ  قېشىغا 
تەرەپدار بولغان كىشىمۇ؟« دەپ سورىدى.  14 ئۇ جاۋاب بېرىپ: »ياق ئۇنداق ئەمەس، بەلكى 
مەن ھېلى خۇداۋەندىنىڭ قوشۇنلىرىنىڭ ئۈستىگە سەردار بولۇپ كەلگەن بىر كىشىدۇرمەن« 
دېدى. شۇنى دېسە، يەشۇئا ئۆزى يۈز تۆۋەن يەرگە يىقىلىپ سەجدە قىلىپ: »ئەي خوجام، ئۆز 
قۇلۇڭغا نېمە دېگىلى خااليسەن؟« دەپ سورىدى.  15 خۇداۋەندىنىڭ قوشۇنىنىڭ سەردارى ئۆزى 
يەشۇئاغا سۆزلەپ: »سەن پۇتۇڭدىن چورۇقلىرىڭنى چىقارغىن، چۈنكى تۇرغان يېرىڭ ئۆزى بىر 

مۇقەددەس جايدۇر« دېسە، يەشۇئا شۇنداق قىلدى.  

يېرىخو شەھىرىنىڭ سېپىلىرى يىقىلىپ چۈشىدۇ

كىشى 6  ھېچ  ئېتىلىپ،  سەۋەبىدىن  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  بولسا  سېپىللىرى  1 يېرىخونىڭ 

ئېيتتىكى:  يەشۇئاغا  ئۆزى  خۇداۋەندە  2 لېكىن  تاقالغانىدى.   چىقالمىغۇدەك  كىرىپ 
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»مانا مەن يېرىخونى پادىشاھى بىلەن پالۋان جەڭ كىشىلەرگە قوشۇپ ساڭا بەردىم.  3 ئەمدى 
سىلەر جەڭگە قانچە يارىغۇدەك كىشىلەر بولساڭالر، شەھەرنىڭ چۆرىسىگە مېڭىپ، بىردىن-
4 ئايلىنىپ يۈرسەڭالر،  ئايلىنىپ يۈرۈڭالر.   ئالتە كۈن شەھەرنىڭ ئەتراپىدا شۇنداق  بىردىن 
يەتتە كاھىن ئۆزى ئەھدە ساندۇقىنىڭ ئالدىدا يۈرۈپ، قوچقار مۈڭگۈزىدىن ئېتىلگەن يەتتە 
كاناينى كۆتۈرسۇن، لېكىن يەتتىنچى كۈندە شەھەرنى يەتتە مەرتىۋە ئايالنغايسىلەر. كاھىنالر 
بولسا كانايالرنى چالسۇنالر.  5 ئەمما قوچقار مۈڭگۈزىدىن ئېتىلگەن كانايدىن ئاۋاز سوزۇلۇپ 
چىقىرىلىپ، كاناينىڭ ئۈنىنى ئاڭلىساڭالر، ھەممە قوۋم قاتتىق نەرە تارتسۇن. بۇنىڭ بىلەن 
ئۆتۈپ، ھەربىر  ئۈستىدىن  بولسا  يىقىلىپ چۈشۈپ، خەلق  تېگىدىن  شەھەرنىڭ سېپىللىرى 

كىشى ئۆزى ئۇتتۇر كىرىۋالىدۇ« دېدى.  
6 ئۇ ۋاقىت نۇننىڭ ئوغلى يەشۇئا ئۆزى كاھىنالرنى قىچقىرىپ ئۇالرغا: »سىلەر ئەھدە ساندۇقىنى 

ئېلىپ، يەتتە كاھىن ئۆزى قوچقار مۈڭگۈزىدىن ئېتىلگەن يەتتە كاناينى خۇداۋەندىنىڭ ئەھدە 
شەھەرنڭ  »چىقىپ،  ئۆزىگە:  ئېيتىپ،  7 قوۋمنىڭ  دەپ  كۆتۈرسۇن«  ئالدىدا  ساندۇقىنىڭ 
ئەتراپىدا ئايلىنىپ يۈرۈپ، ياراغلىق بولغان كىشىلەر ئۆزى خۇداۋەندىنىڭ ئەھدە ساندۇقىنىڭ 
ئالدىدا ماڭسۇن« دېدى.  8 يەشۇئا ئۆزى شۇنى قوۋمغا بۇيرۇغاندىن كېيىن، قوچقار مۈڭگۈزىدىن 
ئېتىلگەن يەتتە كاناينى كۆتۈرۈپ، خۇداۋەندىنىڭ ئالدىدا ماڭىدىغان يەتتە كاھىن ماڭغىلى تۇرۇپ، 
مېڭىپ،  9 ياراغلىق  كەينىدىن  ئۇالرنىڭ  بولسا  ئەھدە ساندۇقى  كاناي چېلىپ خۇداۋەندىنىڭ 
كىشىلەر كاناي چالىدىغان كاھىنالرنىڭ ئالدىدا يۈرۈپ، كانايالر چېلىنىپ تۇرسا، قالغان قوشۇن 

ئۆزى ئاخىردا يۈرۈپ، خۇداۋەندىنىڭ ئەھدە ساندۇقىنىڭ ئارقىسىدىن ماڭدى.  
ئاڭالتماي،  ئۈنۈڭلەرنى  خاھى  توۋلىماي،  بولساڭالر  »سىلەر  بۇيرۇپ:  قوۋمغا  ئۆزى  10 يەشۇئا 

خاھى ئاغزىڭالردىن بىر سۆز چىقارماڭالر. لېكىن قاچان مەن سىلەرگە: › نەرە تارتىڭالر‹ دېسەم، 
نەرە تارتىڭالر« دەپ ئېيتقانىدى.  11 بۇ تەرىقىدە ئۇ ئۆزى خۇداۋەندىنىڭ ئەھدە ساندۇقىنى بىر 
مەرتىۋە شەھەرنىڭ چۆرىسىنى ئايالندۇرۇپ بولۇپ، چېدىرگاھقا كىرىپ كېچىسى ئاندا قوندى.  
ساندۇقىنى  ئەھدە  خۇداۋەندىنىڭ  بولسا  كاھىنالر  قوپۇپ،  ئۆزى  يەشۇئا  سەھەر  12 ئەتىسى 

كۆتۈرۈپ،  13 قوچقار مۈڭگۈزىدىن ئېتىلگەن يەتتە كاناينى يەتتە كاھىن كۆتۈرۈپ، خۇداۋەندىنىڭ 
يۈرۈپ  ئالدىدا  بولسا ئۇالرنىڭ  ياراغلىق كىشىلەر  ئالدىدا چېلىپ مېڭىپ  ئەھدە ساندۇقىنىڭ 
ساندۇقىنىڭ  ئەھدە  خۇداۋەندىنىڭ  يۈرۈپ  ئاخىردا  قوشۇن  قالغان  تۇرسا،  چېلىنىپ  كاناي 
ئارقىسىدىن ماڭدى.  14 ئىككىنچى كۈنىمۇ ئۇالر شەھەرنىڭ چۆرىسىنى بىر مەرتىۋە ئايلىنىپ 
تۇردى.   قىلىپ  شۇنداق  كۈنگىچە  يەتتە  بولسا  ئۇالر  كەلدى.  يېنىپ  چېدىرگاھقا  يەنە  يۈرۈپ، 
تەرىقىدە شەھەرنىڭ چۆرىسىنى  يەتتىنچى كۈنى ئۇالر تاڭ سەھەردە قوپۇپ، ئوخشاش  15 ئەمما 

مەرتىۋە  يەتتە  چۆرىسىنى  شەھەرنىڭ  ئۇالر  ئۆزىدە  كۈننىڭ  ئۇ  يالغۇز  ئايالندى.  مەرتىۋە  يەتتە 
ئايالندى.  16 كاھىنالرنىڭ ئۆزى يەتتىنچى مەرتىۋىدە كاناي چالغىنىدا يەشۇئا قوۋمغا ئېيتتىكى: 
»ئەمدى نەرە تارتىڭالر، چۈنكى خۇداۋەندە ئۆزى سىلەرگە شەھەرنى بەردى.  17 ئەمما شەھەر ئۆزى 
راھاب  يالغۇز  كېتىپ،  قىلىنىپ  ھارام  ئۈچۈن  خاتىرىسى  خۇداۋەندىنىڭ  بارلىقى  پۈتۈن  بىلەن 
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بولسا  ئۇ  چۈنكى  قالسۇن،  قۇتۇلۇپ  ھەممىسى  بولغانالرنىڭ  بار  ئۆيىدە  ئۇنىڭ  بىلەن  پاھىشە 
قىلىنغان  ھارام  سىلەر  ئەمەسمۇ؟  18 لېكىن  قويدى  يوشۇرۇپ  ئەلچىلىرىمىزنى  ئەۋەتكەن  بىز 
بىلەن  ئالمىقىڭالر  نەرسىلەرنى  قىلىنغان  ھارام  بولمىسا  يىغىڭالر،  ئۆزۈڭالرنى  نەرسىلەردىن 
سالىسىلەر.  19 ئەمما  غەمگە  ئۇنى  بېرىپ،  تۇتۇپ  لەنەتكە  چېدىرگاھىنى  بەنى-ئىسرائىلنىڭ 
ھەممە ئالتۇن، كۈمۈش بىلەن مىس ياكى تۆمۈردىن بولغان نەرسىلەر بولسا خۇداۋەندە ئۈچۈن 
ۋاقىت خەلق  دېدى.  20 ئۇ  كىرگۈزۈلسۇن«  قىلىنىپ، خۇداۋەندىنىڭ خەزىنىسىگە  مۇقەددەس 
ئۆزى نەرە تارتىپ، كاھىنالر بولسا كاناي چېلىپ، خەلق كاناينىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىغىنىدا قاتتىق 
نەرە تارتسا، سېپىللەر ئۆزى تېگىدىن يىقىلىپ چۈشۈپ، خەلق ئۈستىدىن ئۆتۈپ، ھەربىر كىشى 
بارلىقىنى  پۈتۈن  ئىچىدىكى  ئىگىلەپ،  21 شەھەر  شەھەرنى  كىرىۋېلىپ،  ئۇتتۇرىدىن  ئۆزى 
يوقىتىپ، خاھى ئەر، خاھى خوتۇن بولسۇن، خاھى ياش، خاھى قېرى بولسۇن، خاھى ئۇي خاھى 
قوي، ئېشەك بولسۇن ھەممىسىنى قىلىچ بىسى بىلەن ئۇرۇپ ئۆلتۈردى.  22 لېكىن يەشۇئا ئۆزى 
پاھىشە  ئۇ  بولساڭالر  »سىلەر  سۆزلەپ:  كىشىگە  ئىككى  كەلگەن  قىلغىلى  جاسۇسلۇق  يۇرتقا 
خوتۇننىڭ ئۆيىگە كىرىپ، ئۇنىڭ ئۆزىگە قىلىپ بەرگەن قەسىمىڭالرغا مۇۋاپىق ئۇ خوتۇن بىلەن 
پۈتۈن بارلىقىنى ئاندىن چىقىرىپ كېلىڭالر« دېدى.  23 شۇنى دېسە، جاسۇس بولغان ئىككى ياش 
كىشى كىرىپ، راھابنى ئاتا-ئانىسى بىلەن بۇرادەرلىرىگە قوشۇپ، پۈتۈن بارلىقى بىلەن ھەممە 
ئۇرۇق تۇغقانلىرىنى چىقىرىۋېلىپ كېلىپ، ئىسرائىلنىڭ چېدىرگاھىنىڭ سىرتىدا ئولتۇرغۇزۇپ 
يالغۇز  يېقىۋېتىپ،  ئوت  بارلىقىغا  پۈتۈن  ئىچىدىكى  بىلەن  ئۆزى  شەھەرنىڭ  قويدى.  24 ئۇالر 
بەيتىنىڭ  خۇداۋەندىنىڭ  يىغىپ،  نەرسىلەرنى  بولغان  مىس-تۆمۈردىن  بىلەن  ئالتۇن-كۈمۈش 
خەزىنىسىگە كىرگۈزۈپ قويدى.  25 لېكىن راھاب پاھىشە بولسا ئۇالر ئۆزى جاسۇسلۇق قىلسۇن 
ئاتىسىنىڭ  ئۇنى  يەشۇئا  ئۈچۈن  قويغىنى  يوشۇرۇپ  ئەلچىلەرنى  ئەۋەتىلگەن  يېرىخوغا  دەپ، 
خانىدانى بىلەن پۈتۈن بارلىقىغا قوشۇپ تىرىك قويغاچ، ئۇ ئۆزى بۇ كۈنگىچە بەنى-ئىسرائىل 
ئارىسىدا ئولتۇرماقتا 26 ئۇ ۋاقىت يەشۇئا ئۆزى خەلققە قەسەم بېرىپ ئېيتتىكى: »كىمكى قوپۇپ، 
بۇ يېرىخو شەھەرنى يەنە ياسىسا، خۇداۋەندىنىڭ ئالدىدا مەلئۇن بولۇپ، ئۇنىڭ ئۇلىنى سالغاندا 
تۇنجى ئوغلىدىن ئايرىلىپ كېتىپ، ئۇنىڭ دەرۋازىسىنى ئورناشتۇرىدىغان چاغدا ئۇنىڭ كىچىك 
ئوغلىنى يىتتۈرسۇن« دېدى.  27 ئەمما خۇداۋەندە ئۆزى يەشۇئا بىلەن بولغىنى ئۈچۈن، ئۇ پۈتۈن 

يۇرت ئىچىدە داڭالنغانىدى.  

 ئاكاننىڭ گۇناھ قىلىپ ئىسرائىل ئۈستىگە ئاپەت چۈشۈرۈشى

1 لېكىن بەنى-ئىسرائىل بولسا ھارام قىلىنغان نەرسىلەردىن ئېلىپ، بىۋاپالىق قىلدى. چۈنكى 7 

يەھۇدانىڭ قەبىلىسىدىن بولغان ئاكان بەن-كارمى بەن-زابدى بەن-زېراھ ئۆزى ھارام قىلىنغان 
نەرسىلەردىن ئېلىۋالغانىدى. بۇنىڭ ئۈچۈن خۇداۋەندىنىڭ غەزىپى بەنى-ئىسرائىلغا تۇتاشتى.  
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2 يەشۇئا بولسا يېرىخودىن بەيتەلنىڭ شەرق تەرىپىدىكى بەيت-ئاۋەننىڭ يېنىدا بولغان ھايغا 

بىرنەچچە كىشىلەرنى ئەۋەتىپ ئۇالرغا: »ئاندا چىقىپ، يۇرتتا جاسۇسلۇق قىلىڭالر« دەپ ئېيتتى. 
شۇنى دېسە، ئۇ كىشىلەر چىقىپ، ھايدا جاسۇسلۇق قىلغىلى تۇردى.  3 ئاندىن يەشۇئاغا يېنىپ 
كېلىپ، ئۇنىڭ ئۆزىگە: »ھەممە خەلق ئۆزى ئاندا چىققىلى الزىم كەلمەيدۇ. ئەگەر ئىككى ئۈچ 
مىڭچە كىشى چىقسا، ھاينى ئىگىلىۋااليدۇ. ئۇنىڭ ئولتۇرغۇچىلىرى ئاز بولغاچ، ھەممە خەلقنى 
ئاۋارە قىلىپ ئۇ يەرگە ئەۋەتمىگىن« دەپ ئېيتتى.  4 ئۇ ۋاقىت خەلقتىن ئۈچ مىڭچە كىشى ئاندا 
ئادەملىرى ئۇالردىن  ئادەملىرىدىن قېچىپ كېتىشتى.  5 ھاينىڭ  بۇالر ھاينىڭ  چىقتى. لېكىن 
قوغالپ،  شېبارىمغىچە  سىرتىدىن  دەرۋازىنىڭ  قالغانلىرىنى  ئۇرۇپ،  كىشىنى  ئالتىچە  ئوتتۇز 

ئانداكى داۋاندا ئۇالرنى ئۇرۇپ مەغلۇپ قىلسا، خەلقنىڭ كۆڭلى ئېرىپ سۇدەك بولۇپ قالدى.  
خۇداۋەندىنىڭ  يىرتىپ،  ئېگىنلىرىنى  ئاقساقاللىرى  ئىسرائىلنىڭ  بىلەن  يەشۇئا  ۋاقىت  6 ئۇ 

ساندۇقىنىڭ ئالدىدا يۈز تۆۋەن يەرگە يىقىلىپ، ئاندا ئاخشامغىچە يېتىپ باشلىرىغا توپا چاچاتتى.  
7 يەشۇئا ئۆزى ئېيتتىكى: »ئاھ ئەي رەب خۇداۋەندە، سەن بىزنى ئامورىيالرنىڭ قولىغا تاپشۇرۇپ 

بىز  كاشكى  ئۆتكۈزدۈڭ؟  نېمىشقا  تەرىپىگە  بۇ  ئىئورداندىن  قوۋمنى  بۇ  ئۈچۈن  قىلماق  ھاالك 
رازى بولۇپ ئىئورداننىڭ ئۇ تەرىپىدە تۇرغان بولساق ئىدى.  8 ئەي خۇداۋەندە ئەمدى ئىسرائىل 
قالغان  يۇرتنىڭ  بىلەن  دەيمەن.  9 قانائانىيالر  نېمە  مەن  كەتسە،  قېچىپ  دۈشمەنلىرىدىن  ئۆزى 
ئولتۇرغۇچىلىرى ئۆزى بۇنى ئاڭلىسا، بىزنى قورشاپ قاماپ، يەر يۈزىدىن ئىسمىمىزنى ئۆچۈرۈۋېتىدۇ. 

ئۇنداق بولسا، ئۆز ئۇلۇغ ئىسمىڭنىڭ شان-شەرىپى قانداق ساقلىيااليسەن؟« دېدى.  
دۈم  نېمىشقا  قوپقىن،  »ئورنۇڭدىن  بېرىپ:  جاۋاب  يەشۇئاغا  ئۆزى  خۇداۋەندە  10 لېكىن 

ياتىسەن؟  11 ئىسرائىلىيالر ئۆزى گۇناھ قىلىپ، مەن ئۇالرغا تاپىلىغان ئەھدىنى سۇندۇرۇپ 
ئۆز  ئۇنى  قىلىپ  ئالدامچىلىق  قىلىپ،  ئوغرىلىق  ئېلىپ  نەرسىلەردىن  قىلىنغان  ھارام 
دۈشمەنلىرىنىڭ  بەنى-ئىسرائىل  ئۈچۈن  قويغان.  12 بۇنىڭ  تىقىپ  ئارىسىغا  ماللىرىنىڭ 
ئالدىدا توختىيالماي، ئۆزى مەلئۇن بولغاچ دۈشمەنلىرىدىن قېچىپ ئارقىسىغا يېنىپ كېتىدۇ. 
ئەگەر سىلەر ھارام قىلىنغان نەرسىلەرنى ئوتتۇراڭالردىن تامامەن يوق قىلمىساڭالر، مۇندىن 
ئۇالرغا  قىلىپ  مۇقەددەس  قوۋمنى  قوپۇپ،  بولمايمەن.  13 ئەمدى  بىلەن  سىلەر  مەن  كېيىن 
تەڭرىسى خۇداۋەندە  پاكىز قىلىڭالر، چۈنكى ئىسرائىلنىڭ  ئۆزۈڭالرنى  ئەتىگىچە   ‹ سۆزلەپ: 
مۇنداق ئېيتىدۇكى: »ئەي ئىسرائىل سەندە ھارام قىلىنغان نەرسە قالسا، بۇ ھارام نەرسىنى 
ئوتتۇراڭدىن چىقىرىۋەتمىگۈچىلىك دۈشمەنلىرىڭنىڭ ئالدىدا توختىيالمايسەن.  14 ئەتە سىلەر 
قەبىلىنىڭ  تەگكۈزگەن  چەكنى  ئۆزى  خۇداۋەندە  بولۇپ،  ھازىر  چىقىپ  قەبىلىگە  قەبىلىدىن 
نەسىلنىڭ  تەگكۈزگەن  چەكنى  ئۆزى  خۇداۋەندە  بولۇپ،  ھازىر  بىردىن-بىردىن  نەسىللىرى 
تەگكۈزگەن خانىداننىڭ  ئۆزى چەكنى  بولۇپ، خۇداۋەندە  بىردىن-بىردىن ھازىر  خانىدانلىرى 
ئادەملىرى بىردىن-بىردىن ھازىر بولسۇن.  15 كىمكى ھارام قىلىنغان نەرسىنى ئالغان بولسا، 
ئۈچۈن  قىلغىنى  ھاماقەتلىك  ئىچىدە  ئىسرائىلنىڭ  سۇندۇرۇپ،  ئەھدىسىنى  خۇداۋەندىنىڭ 

ئۆزى بىلەن پۈتۈن بارلىقى ئوتتا كۆيدۈرۈلسۇن« دەيدۇ‹ دەپ ئېيتقىن« دېدى.  
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16 ئەتە سەھەر يەشۇئا ئۆزى ئىسرائىلنى كەلتۈرۈپ، قەبىلىلىرىڭلىرىنى بىردىن-بىردىن ھازىر 

قىلسا، چەك ئۆزى يەھۇدانىڭ قەبىلىسىگە چىقتى.  17 ئۇ ئۆزى يەھۇدانىڭ نەسىللىرىنى ھازىر 
قىلسا، چەك ئۆزى زېراھىيالرنىڭ نەسلىگە چىقتى. ئاندىن زېراھىيالرنىڭ نەسلىنى كىشىدىن 
كىشىدىن  خانىدانىنى  ئۇنىڭ  چىقتى.  18 ئەمما  زابدىغا  ئۆزى  چەك  قىلسا،  ھازىر  كىشىگە 
بەن-كارمى بەن- ئاكان  بولغان  قەبىلىسىدىن  يەھۇدانىڭ  ئۆزى  كىشىگە ھازىر قىلسا، چەك 

زابدى بەن-زېراھقا تەگدى.  
19 ئۇ ۋاقىت يەشۇئا ئۆزى ئاكانغا: »ئەي ئوغلۇم، ئىسرائىلنىڭ تەڭرىسى خۇداۋەندىگە شان-

ھېچنېمىنى  مەندىن  قىلىپ  ئىقرار  قىلغىنىڭنى  ئۈچۈن  ئىززىتى  ئۇنىڭ  بېرىپ،  شەرەپ 
يوشۇرمىغىن« دەپ ئېيتتى.  20 ئاكان ئۆزى يەشۇئاغا جاۋاب بېرىپ ئېيتتىكى: »راست ئىكەن. 
قىلىپ،   ئۇنداق-مۇنداق  قىلىپ،  گۇناھ  خۇداۋەندىگە  تەڭرىسى  ئىسرائىلنىڭ  بولسام  مەن 
شېقەل  يۈز  ئىككى  بىلەن  تون  بىر  باھا  قىممەت  بولغان  شىناردىن  ئارىسىدا  21 ئولجىنىڭ 

مانا  ئالدىم.  بۇنى خاالپ  كۆرۈپ  ئالتۇننى  تاختا  بىر  بولغان  ئەللىك شېقەل  ۋەزنى  كۈمۈش، 
بۇ نەرسىلەر بولسا چېدىرىمنىڭ ئوتتۇرىسىدا، يەر ئىچىدە يوشۇرۇلۇپ، كۈمۈش ئۆزى تېگىدە 
تۇرىدۇ.  22 شۇنى دېسە، يەشۇئا بىرنەچچە كىشىنى تەپتىش قىلماق ئۈچۈن ئاندا ئەۋەتتى. ئۇالر 
بولسا ئىتتىك چېدىرغا بېرىپ، ئۇنىڭ ئۆزىدە بۇ نەرسىلەرنى يوشۇرۇقلۇق كۆرۈپ، كۈمۈشنى 
تېگىدە تېپىپ،  23 بۇ نەرسىلەرنى چېدىردىن ئېلىپ، يەشۇئانىڭ قېشىغا كەلتۈردى. كەلتۈرسە، 

بەنى-ئىسرائىلنىڭ جامائىتى بۇ نەرسىلەرنىڭ ئۆزىنى خۇداۋەندىنىڭ ئالدىدا قويۇپ قويدى.  
24 ئاندىن يەشۇئا ئۆزى بىلەن ئىسرائىلنىڭ جامائىتى قوپۇپ، زېراھنىڭ ئوغلى ئاكان بىلەن 

ئۇي  قىزلىرىنى،  بىلەن  ئوغۇللىرى  ئۇنىڭ  تاختىنى،  ئالتۇن  بىلەن  ئۆزى  توننىڭ  كۈمۈشنى، 
بىلەن ئېشەك قويلىرىنى، چېدىرى بىلەن پۈتۈن بارلىقىنى ئېلىپ، ئاكور ۋادىسىغا كەلتۈردى.  
25 ئۇ ۋاقىت يەشۇئا سۆز قىلىپ: »سەن نېمىشقا ئۈستىمىزگە باال كەلتۈردۈڭ؟ مانا بۇ كۈن 

خۇداۋەندە سېنىڭ ئۈستۈڭگە باال كەلتۈرىدۇ« دېدى. ئاندىن كېيىن ئىسرائىلنىڭ جامائىتى 
ئۇنى چالما-كېسەك قىلىپ ئۇالرنى ئوتتا كۆيدۈرۈپ، ئۈستىگە تاش تاشالپ،  26 بۇ كۈنگىچە 
قالغان نۇرغۇن تاش چالمىنى ئۇنىڭ ئۈستىگە دۆۋىلەپ قويدى. بۇنىڭ بىلەن خۇداۋەندە ئۆز 
قەھر ئوتىدىن ياندى. ئۇ ۋاقىت تارتىپ، ئۇ جاينىڭ ئۆزىگە ئاكور ۋادىسى دەپ ئات قويۇلۇپ، 

بۇ كۈنگىچە شۇنداق ئاتالماقتا.  

ھاي شەھىرىنىڭ ئۈستىدىن غەلىبە قىلىش

جەڭ 8  بىلەن  ئۆزۈڭ  تىترىمەي،  قورقۇپ  ھېچ  »سەن  ئېيتتىكى:  يەشۇئاغا  1 خۇداۋەندە 

پادىشاھىنى  بېرىپ ھايغا قارشى چىققىن. مانا مەن ھاينىڭ  ئېلىپ، قوپۇپ  كىشىلەرنى 
تاپشۇردۇم.   قولۇڭغا  سېنىڭ  قوشۇپ،  بىلەن  يۇرتى  شەھىرىنى  قېتىپ،  بىلەن  خەلقى  ئۆز 
2 سەن بولساڭ يېرىخو بىلەن ئۇنىڭ پادىشاھىغا قىلغىنىڭدىن ھاي بىلەن ئۇنىڭ پادىشاھىغا 
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غەنىيمەتتەك  مالنى  چارۋا  بىلەن  ئولجا  ئالغان  ئاندىن  سىلەر  بولسا،  ھەرقانداق  قىلىسەن. 
ساقلىغايسىلەر. ئەمدى سەن شەھەرگە قارشى ئۇنىڭ كەينى تەرىپىدە ماراقچى قويغىن«.  

3 شۇنى دېسە، يەشۇئا بىلەن ھەممە جەڭ كىشىلىرى قوپۇپ، ھايغا قارشى چىقتى. ئەمما يەشۇئا 

بۇيرۇپ  ئەۋەتىپ،  4 ئۇالرغا  كېچىسى  ئۇالرنى  ئىلغاپ،  پالۋانالرنى  باتۇر  مىڭ  ئوتتۇز  ئۆزى 
ئېيتتىكى: »سىلەر ئاگاھ بولۇپ، شەھەردىن بەك نېرى كەتمەي، شەھەرنىڭ كەينىدە ماراقتا 
ئولتۇرۇپ، ھەممەڭالر تەييار تۇرۇڭالر.  5 مەن بولسام، ئۆزۈم بىلەن قالغان ھەممە كىشىلەرنى 
ئېلىپ، شەھەرگە يېقىن بارغىنىمدا ئۇالر بالدۇرقىدەك ئالدىمىزغا چىقىپ كەلسە، بىز ئۇالرنىڭ 
ئالدىدىن قېچىپ كېتىمىز.  6 ئۇالر بىزنىڭ كەينىمىزدىن قوغالپ چىقسا، بىز ئۇالرنى شەھەردىن 
يىراق ئېلىپ كېتىمىز. ئۇالر بولسا بىزنى › بالدۇرقىدەك ئالدىمىزدىن قېچىپ كەتتى‹ دەپ 
ئالدىدا قېچىپ بېرىمىز.  7 ئۇ ۋاقىت سىلەر ماراپ ئولتۇرغان  خىيال قىلغاچ، بىز ئۇالرنىڭ 
جايىڭالردىن قوپۇپ چىقىپ، تەڭرىڭالر خۇداۋەندە بۇ شەھەرنى سىلەرنىڭ قولۇڭالرغا بەرگەچ 
ئۇنى ئىگىلەڭالر.  8 شەھەرنىڭ ئۆزىنى ئىگىلىۋالغىنىڭالردا خۇداۋەندىنىڭ بۇيرۇقىغا مۇۋاپىق 

قىلىپ، مېنىڭ ھۆكۈمۈمگە قاراپ ئۇنىڭغا ئوت يېقىۋېتىڭالر« دەپ جېكىلەپ،  
غەرب  ھاينىڭ  ئوتتۇرىسىدا  ھاينىڭ  بىلەن  بەيتەل  بېرىپ  ئۇالر  ئەۋەتسە،  ئۇالرنى  9 يەشۇئا 

قالدى.   ئارىسىدا  خەلقنىڭ  كېچىسى  ئۇ  ئۆزى  يەشۇئا  لېكىن  ئولتۇردى.  ماراقتا  تەرىپىدە 
10 ئەتىسى سەھەر يەشۇئا قوپۇپ، خەلقنى كۆرەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ئىسرائىلنىڭ ئاقساقاللىرىنى 

ئېلىپ، خەلقنىڭ ئالدىدا مېڭىپ ھايغا قارشى چىقتى.  11 ئۇنىڭ بىلەن بولغان ھەممە جەڭ 
كىشىلىرىمۇ ئۇنىڭ بىلەن چىقىپ، شەھەرنىڭ ئۇتتۇرىغا يېتىپ يېقىن بېرىپ، ھاينىڭ شىمال 
تەرىپىگە چۈشۈپ، چېدىر تىكتى. ئۇالر چۈشكەن جاي بىلەن ھاينىڭ ئوتتۇرىسىدا بىر ۋادى بار 
ئىدى.  12 لېكىن ئۇ ئۆزى بەش مىڭچە ئادەم ئېلىپ بېرىپ، بەيتەل بىلەن ھاينىڭ ئوتتۇرىسىدا 
شەھەرنىڭ غەرب تەرىپىدە ماراقتا ئولتۇرغۇزۇپ قويدى.  13 خەلقنى جايالپ، شەھەرنىڭ شىمال 
تەرىپىدىكى قوشۇنالر بىلەن غەرب تەرىپىدە ماراقتا ئولتۇرغانالرنى تىزىپ بولغاندىن كېيىن، 

يەشۇئا ئۆزى كېچىسى ۋادىنىڭ ئوتتۇرىسىغا بەردى.  
14 ئەمما ھاينىڭ پادىشاھى شۇنى كۆرگىنىدە ئۇالر ئالدىراپ كېتىپ، سەھەر قوپۇپ، ئىسرائىلغا 

قارشى سوقۇشماق ئۈچۈن شەھەرنىڭ ئادەملىرى تايىن ۋاقىتتا تۈزلەڭلىككە چىقتى، چۈنكى 
پادىشاھ بولسا شەھەرنىڭ كەينىدىكى ماراقتا ئولتۇرغانالردىن خەۋەر تاپمىغانىدى.  15 لېكىن 
قىلىنغاندەك  مەغلۇپ  ئۇالردىن  ئۆزىنى  بولسا  ھەممىسى  ئىسرائىلنىڭ  بىلەن  ئۆزى  يەشۇئا 
ئۇالرنى  ھەممىسى  خەلقنىڭ  بار  تۇرسا،  16 شەھەردە  قاچقىلى  تەرىپىگە  چۆل  كۆرسىتىپ، 
قوغلىسۇن دەپ قىچقىرىلدى. ئۇالر كېلىپ، يەشۇئانى قوغاليمىز دەپ، شەھەردىن نېرى چىقىپ 
كەتتى.  17 شۇنداقكى، ھاي بىلەن بەيتەلنىڭ ئىچىدە ئىسرائىلنى قوغلىغىلى چىقمىغان ھېچ 
ئەر كىشى قالماي، شەھەرنى ئوچۇق قويۇپ، ھەممىسى ئىسرائىلنى قوغالپ چىقىپ كەتتى.  

18 ئۇ ۋاقىت خۇداۋەندە يەشۇئاغا: »قولۇڭدىكى نەيزىنى ھايغا قارشى ئۇزاتقىن، چۈنكى مەن 

بولسام ئۇنى سېنىڭ قولۇڭغا بەردىم« دېسە، يەشۇئا ئۆزى قولىدىكى نەيزىنى شەھەرگە قارشى 
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ئۇزاتتى.  19 ئۇ ئۆزى قولىدىكى نەيزىنى ئۇزاتقان ھامان ماراقتا ئولتۇرغانالر جايىدىن چىقىپ 
كۆيدۈرۈۋەتتى.   يېقىپ  ئوت  دەرھال  ئىگىلەپ  ئۇنى  كىرىۋېلىپ  شەھەرگە  كېلىپ،  يۈگۈرۈپ 
تۈتۈن  ئۆرلەۋاتقان  ئاسمانغا  شەھەردىن  قارىسا،  بۇرۇلۇپ  ئادەملىرى  ھاينىڭ  20 ئەمما 

قاچقانالر  تەرەپكە  چۆل  قاچالماي،  تەرەپكە  بۇ  خاھى  تەرەپكە،  ئۇ  خاھى  كۆرۈپ،  چىققىنىنى 
بولسىمۇ، قوغلىغۇچىالرغا ئۇچراپ قالدى.  21 چۈنكى يەشۇئا بىلەن ئىسرائىلنىڭ ھەممىسى 
كۆرگەندە  تۇرغىنى  چىقىپ  تۈتۈن  ئاسمانغا  بولۇپ،  ئېلىپ  شەھەرنى  ئۆزى  ماراقچىالرنىڭ 
ئۇالرغا  شەھەردىن  تۇردى.  22 باشقىالرمۇ  ئۆلتۈرگىلى  ئادەملىرىنى  ھاينىڭ  كېلىپ،  يېنىپ 
چۈشۈپ  ئوتتۇرىسىدا  ئىسرائىلىيالرنىڭ  بولغان  تەرىپىدە  ئىككى  ئۇالرنىڭ  چىقسا،  قارشى 
قېلىپ، ئىسرائىلىيالر ئۇالرنىڭ ھېچبىرىنى قويماي قاچۇرماي ئۆلتۈرۈۋەتتى.  23 لېكىن ئۇالر 

ھاينىڭ پادىشاھىنى تىرىك تۇتۇپ، يەشۇئانىڭ قېشىغا ئېلىپ باردى.  
چۆلدە  بىلەن  سەھرا  بېرىپ،  قوغالپ  ئولتۇرغۇچىلىرىنى  ھەممە  ھاينىڭ  ئۆزى  24 ئىسرائىل 

ئىسرائىلنىڭ  كېيىن،  بولغاندىن  يوقىتىپ  بىلەن  بىسى  قىلىچ  ھەممىسىنى  ئۆلتۈرۈپ 
ھەممىسى ھايغا يېنىپ كېلىپ، ئانداكىلەرنى قىلىچ بىسى بىلەن ئۇردى.  25 شۇنداقكى، ئۇ 
كۈندە ئۆلتۈرۈلگەنلەر بولسا ئەر خوتۇن قوشۇلۇپ، ھاي خەلقىنىڭ ھەممىسىنىڭ سانى ئون 
ئىككى مىڭغا يەتكەنىدى.  26 يەشۇئا بولسا ھاينىڭ ھەممە ئولتۇرغۇچىلىرى يوقىتىلمىغۇچىلىك 
قولىدىكى شىلتاپ تۇرغان نەيزىسىنى يىغمىغانىدى.  27 لېكىن ئىسرائىلىيالر بولسا خۇداۋەندىنىڭ 
غەنىيمەت  بىلەن  مېلى  چارۋا  شەھەرنىڭ  يالغۇز  ئۈچۈن  ئۆزى  مۇۋاپىق  بۇيرۇغىنىغا  يەشۇئاغا 
مېلىنى ئولجىغا ئالدى.  28 ئاندىن كېيىن يەشۇئا ئۆزى ھاينى كۆيدۈرۈپ، ئەبەدكىچە بىر دۆۋىگە 
ئۆزىنى  ئۇنىڭ  بولسا  پادىشاھى  قىلىۋەتتى.  29 ھاينىڭ  ۋەيران  ئۇنى  بۇ كۈنگىچە  ئايالندۇرۇپ، 
ئۇ بىر ياغاچقا ئاستۇرۇپ، ئۇنى ئاندا ئاخشامغىچە ئېسىقلىق قويدى. لېكىن كۈن پاتقاندا ئۇالر 
يەشۇئانىڭ بۇيرۇقى بىلەن ئۇنىڭ ئۆلۈكىنى ياغاچتىن چۈشۈرۈپ، ئۇنى دەرۋازىسىنىڭ ئالدىدا 

تاشالپ، ئۈستىگە بۇ كۈنگىچە قالغان توال تاش چالمىنى دۆۋىلەپ قويدى.
  

 ئېبال تېغىدىكى قۇربانگاھ ۋە قانۇن كىتابىنى ئوقۇپ بېرىش

بىر  خۇداۋەندىگە  تەڭرىسى  ئىسرائىلنىڭ  تېغىدا  ئېبال  ئۆزى  يەشۇئا  كېيىن  30 ئاندىن 

قۇربانگاھنى ياساپ،  31 بۇنى خۇداۋەندىنىڭ بەندىسى مۇسا ئۆزى بەنى-ئىسرائىلغا بۇيرۇغىنىغا 
مۇۋاپىق راستالپ، مۇسانىڭ قانۇن كىتابىدا پۈتۈلگەندەك قىلدى. ئۇ قۇربانگاھ ئۆزى ھېچبىر 
ئۇالر  ئۈستىدە  ئۇنىڭ  ياسالغانىدى.  تاشالردىن  پۈتۈن  تەگكۈزمىگەن  ئەسۋاب  تۆمۈر  كىشى 
تۇردى.   بوغۇزالپ  قۇربانلىقى  ئۆتكۈزۈپ، شۈكۈر  قۇربانلىق  ئۆزى خۇداۋەندىگە كۆيدۈرىدىغان 
32 يەشۇئا ئۇنىڭ تاشلىرىنىڭ ئۆزىگە مۇسا بەنى-ئىسرائىلنىڭ ئالدىدا پۈتكەن قانۇنىدىن بىر 

بىلەن  سەردارلىرى  ئاقساقاللىرى،  بىلەن  جامائىتى  قويدى.  33 ئىسرائىلنىڭ  يېزىپ  نەمۇنە 
ھاكىملىرى، خاھى مۇساپىرالر بولسۇن، خاھى ئۇالرنىڭ ئارىسىدا تۇرغانالر بولسۇن، ھەممىسى 



16 يەشۇئا 

كۆتۈرىدىغان  ساندۇقىنى  ئەھدە  خۇداۋەندىنىڭ  تۇرۇپ،  تەرىپىدە  ئىككى  قۇربانگاھنىڭ 
بەنى-ئىسرائىلنىڭ  ئىلگىرى  مۇسا  بەندىسى  خۇداۋەندىنىڭ  قاراپ  تەرىپىگە  كاھىنالرنىڭ 
مۇبارەكلىنىشى توغرىسىدا بۇيرۇغاندەك قوۋمنىڭ بىر يېرىمى گەرىزىم تېغىغا يەنە بىر يېرىمى 
ئېبال تېغىغا قاراپ تۇردى.  34 ئاندىن كېيىن ئۇ ئۆزى قانۇن كىتابىدا پۈتۈلگەننىڭ ھەممىسىگە 
مۇۋاپىق قانۇننىڭ ھەممە سۆزلىرى بىلەن بەرىكەت ۋە لەنەتنى ئوقۇپ بەردى.  35 دەرۋەقە يەشۇئا 
جامائىتى  پۈتۈن  ئىسرائىلنىڭ  ھەممىسىنى  قويماي،  ھېچنېمىنى  بۇيرۇغىنىدىن  مۇسا  ئۆزى 

بىلەن خوتۇن-باال ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئولتۇرغان مۇساپىرالرغا ئوقۇپ بەردى.  

گىبىيونىيالرنىڭ گوللىشى

1 لېكىن ئىئورداننىڭ غەرب تەرىپىدە ئولتۇرۇپ تاغ بىلەن پەستە، كانارىدىكى پۈتۈن يۇرتىدا 9 

چوڭ دېڭىزدىن تارتىپ لىۋانغىچە ئولتۇرىدىغان پادىشاھالر ئۆزى بولغان ۋەقەنى ئاڭالپ، 
خەۋەر  بۇنىڭدىن  يەبۇسىيالر  ۋە  خىۋۋىيالر  پەرىززىيلەر،  قانائانىيالر،  ئامورىيالر،  خىتتىيالر، 
تاپقاندا،  2 ھەممىسى بىر بولۇپ يەشۇئا بىلەن ئىسرائىلغا قارشى جەڭ قىلغىلى ئىتتىپاقالشتى.  
3 ئەمما گىبىيوننىڭ ئولتۇرغۇچىلىرى بولسا يەشۇئانىڭ يېرىخو بىلەن ھايغا نېمە قىلغىنىنى 

ئاڭلىغاندا،  4 ئۇالر ھىيلە قىلىپ بېرىپ، ئۆزىنى ئەلچىلەرنىڭ سۈرىتىدە كۆرسىتىپ، يىرتىق 
خۇرجۇن بىلەن شارابنىڭ يىرتىق ياماق تۇلۇملىرىنى ئېشەكلەرگە ئارتىپ،  5 پۇتلىرىغا ياماق 
چۈشكەن كونا چورۇقالرنى كىيىپ، جونداق چاپانلىرىنى ئۆشنىسىگە يېپىپ، قۇرۇق ئۇۋىلىپ 

كەتكەن نانالرنى ئوزۇق تالقان قىلىپ،  
6 گىلگالدىكى چېدىرگاھقا يەشۇئانىڭ قېشىغا بېرىپ، ئۇنىڭ بىلەن ئىسرائىلنىڭ ئادەملىرىگە: 

»بىز بولساق يىراق يۇرتتىن كەلدۇق. ئەمدى بىز بىلەن ئەھدە باغلىشىڭالر« دېدى.  7 لېكىن 
ئارىمىزدا  بىزنىڭ  بولساڭالر  »سىلەر  بېرىپ:  جاۋاب  خىۋۋىيالرغا  ئادەملىرى  ئىسرائىلنىڭ 
ئولتۇراقلىقمىكىن؟ ئۇنداق بولسا، سىلەر بىلەن قانداق ئەھدە باغلىيااليمىز« دەپ ئېيتتى.  
»سىلەر  ئۇالردىن:  يەشۇئا  دېدى.  بولىمىز«  خىزمەتكار  ساڭا  بولساق  »بىز  يەشۇئاغا:  8 ئۇالر 

كىم بولۇپ، نە يەردىن كەلدىڭالر؟« دەپ سورىدى.  9 ئۇالر ئۇنىڭغا جاۋاب بەردىكى: »سېنىڭ 
كەلدى.  يۇرتتىن  يىراق  توال  ئۈچۈن  ئىسمى  خۇداۋەندىنىڭ  تەڭرىڭ  بولسا  خىزمەتكارلىرىڭ 
چۈنكى بىز ئۇنىڭ خەۋىرىنى ئاڭالپ، مىسىردا قىلغان ھەممىسىنى ئىشىتىپ،  10 ئىئورداننىڭ 
ئۇ تەرىپىدىكى ئامورىيالرنىڭ ئىككى پادىشاھى، يەنى خېشبوننىڭ پادىشاھى سىخون بىلەن 
ئاشتاروتتا ئولتۇرۇپ باشاننىڭ پادىشاھى بولغان ئوگغا نېمە قىلغىنى ئىشىتتۇق.  11 ئۇنىڭ 
ئۈچۈن ئاقساقاللىرىمىز بىلەن يۇرتىمىزنىڭ ھەممە ئولتۇرغۇچىلىرى بىزگە: › سەپەر ئۈچۈن 
سىلەرگە  بولساق  »بىز  ئۇالرغا:  بېرىپ  قېشىغا  ئۇالرنىڭ  ئېلىپ،  تالقان  ئوزۇق  قولۇڭالرغا 
ئېيتماق  دەپ  باغلىشىڭالر‹  ئەھدە  بىلەن  بىز  ئەمدى  ئۈچۈن  ئۇنىڭ  بولىمىز«.  خىزمەتكار 
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چىققان  ئۆيىمىزدىن  ئۈچۈن  كەلمەك  قېشىڭالرغا  سىلەرنىڭ  ئەۋەتتى.  12 بىز  بىزنى  ئۈچۈن 
كۈندە ئۆز يوللۇقىمىز ئۈچۈن ئىسسىق نان ئالغان ئىدۇق، مانا ئەمدى بۇ نانالر قۇرۇپ قېلىپ 
ئۇۋىلىپ كەتكەن.  13 شارابنىڭ بۇ تۇلۇملىرى بولسا شاراب توشتۇرغىنىمىزدا يېڭى ئىدى، مانا 
ئۇزۇنلۇقىدىن  ئۆز سەپەرنىڭ  بۇ چاپان-چورۇقلىرىمىز  بىز كىيگەن  يىرتىلىپ كەتتى.  ئەمدى 
ئوزۇق  ئۇالرنىڭ  ئادەملەر خۇداۋەندىدىن سورىماي،  دېسە،  دېدى.  14 شۇنى  قالدى«  كونىرىپ 
تالقىنىدىن ئاز-ماز ئالدى.  15 يەشۇئا بولسا ئۇالر بىلەن سۈلھى تۈزۈپ، ئۇالرنى تىرىك قويۇشقا 

ئەھدە باغالپ، جامائەت سەردارلىرى ئۆزى ئۇالرغا قەسەم قىلىپ بەردى.  

بولۇپ،  ھەقەمسايىلىرىدىن  خەلقنىڭ  بۇ  كېيىن  كۈندىن  ئۈچ  باغلىشىپ،  ئەھدە  16 ئۇالر 

ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئولتۇراقلىق ئىكەنلىكى ئۇالرغا مەلۇم بولۇپ قالدى.  17 ئۇ ۋاقىت بەنى-
كەلدى.  يېتىپ  شەھەرلىرىگە  ئۇالرنىڭ  كۈندە  ئۈچىنچى  مېڭىپ،  قوپۇپ  ئۆزى  ئىسرائىل 
ئىدى.   شەھەرلىرى  ئۇالرنىڭ  بولسا  قىريات-يېئارىم  بىلەن  بەئەروت  كېفىرا،  بىلەن  گىبىيون 
18 لېكىن جامائەتنىڭ سەردارلىرى ئىلگىرى ئۇالرغا ئىسرائىلنىڭ تەڭرىسى خۇداۋەندە بىلەن 

قەسەم قىلىپ بېرىپ سالغاچ، بەنى-ئىسرائىل ئۇالرنى ئۆلتۈرمىدى. بۇنىڭ ئۈچۈن جامائەتنىڭ 
ھەممىسى سەردارالرنىڭ ئۈستىگە غوتۇلداشقىلى تۇردى.  19 ئۇ ۋاقىت سەردارالرنىڭ ھەممىسى 
قەسەم  بىلەن  خۇداۋەندە  تەڭرىسى  ئىسرائىلنىڭ  ئۇالرغا  بولساق  »بىز  سۆزلەپ:  جامائەتكە 
قىلىپ بەرگەچ، ئۇالرغا قول تەگكۈزەلمەيمىز.  20 بەلكى بىز ئۇالرغا قىلىپ بەرگەن قەسەمنىڭ 
قويىمىز«  قويۇپ  تىرىك  ئۇالرنى  دەپ،  قالمىسۇن  كېلىپ  غەزەپ  ئۈستىمىزگە  سەۋەبىدىن 
دېدى.  21 ئاندىن كېيىن سەردارالر ئۆزى ئادەملىرىگە: »ئۇالرنى تىرىك قويۇڭالر، لېكىن ھەممە 
دېسە،  شۇنداق  دېدى.  بولسۇن«  كىشىلەر  توشۇيدىغان  سۇ  يېرىپ،  ئوتۇن  ئۈچۈن  جامائەت 

سەردارالرنىڭ دېگىنىدەك قىلىندى.  
22 ئۇ ۋاقىت يەشۇئا ئۆزى ئۇالرنى قىچقىرىپ، ئۇالرغا سۆز قىلىپ: »سىلەر ئۆزۈڭالر ئارىمىزدا 

ئولتۇراقلىق بولۇپ تۇرۇپ، بىز يىراقتىن كەلدۇق‹ دەپ نېمىشقا بىزنى گوللىدىڭالر؟  23 بۇنىڭ 
ئۈچۈن سىلەر ئەمدى لەنەتكە گىرىپتار بولۇپ، ئاراڭالردا تەڭرىمنىڭ بەيتىدە ئوتۇن يېرىپ سۇ 
توشتۇرىدىغان ئىشنى قىلمايدىغان كىشى قالمايدۇ« دېدى.  24 ئۇالر يەشۇئاغا جاۋاب بېرىپ 
بۇ  بېرىپ،  يۇرتنى ساڭا  › ھەممە  بەندىسى مۇساغا:  ئۆز  ئېيتتىكى: »تەڭرىڭ خۇداۋەندىنىڭ 
مەلۇم  قۇللىرىڭغا  ئۆز  خەۋىرى  دېگەن  يوقىتىمەن‹  ئالدىڭدىن  ئولتۇرغۇچىلىرىنى  يۇرتنىڭ 
بولۇپ قالغىنى ئۈچۈن ئۆز جېنىمىزدىن ئەندىشە قىلىپ، بۇ ئىشنى قىلىپ سالدۇق.  25 ئەمدى 
بىز قولۇڭغا چۈشكەندىن كېيىن، بىزگە نېمىنى ياخشى اليىق كۆرسەڭ، شۇنى قىلغىن« دېدى.  
26 ئۇ ۋاقىت ئۇ ئۆزى بۇالرنى مۇنداق قىلىپ، ئۇالرنى ئۆلتۈرمىسۇن دەپ، بەنى-ئىسرائىلنىڭ 

قولىدىن قۇتقۇزدى.  27 لېكىن ئۇ كۈندە يەشۇئا ئۆزى: »ئۇالرنى تەيىنلەنگەن جايدا جامائەت 
توختاتقىنى  دەپ  چۈشۈرسۇن«  سۇ  يېرىپ،  ئوتۇن  ئۈچۈن  قۇربانگاھى  خۇداۋەندىنىڭ  بىلەن 

ئۈچۈن ئۇالر بۇ كۈنگىچە شۇنداق بولۇپ قالغان.  
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گىبىيوندىكى جەنگ

ئىگىلەپ 10  ھاينى  يەشۇئانىڭ  ئۆزى  ئادونى-زادىق  پادىشاھى  يېرۇسالېمنىڭ  1 ئەمما 

يوقىتىپ، يېرىخو بىلەن ئۇنىڭ پادىشاھىغا قىلغىنىدەك ھاي بىلەن ئۇنىڭ پادىشاھىغا 
تۈزۈپ،  سۈلھى  بىلەن  ئىسرائىل  ئۆزى  ئولتۇرغۇچىلىرى  »گىبىيوننىڭ  ئاڭالپ:  قىلغىنىنى 
بىلەن خەلقى توال قورقتى،  2 ئۇ ئۆزى  ئولتۇرۇۋاتىدۇ« دەپ ئىشىتكەندە،   ئارىسىدا  ئۇالرنىڭ 
چۈنكى گىبىيون بولسا ھايدىن چوڭ شەھەر بولۇپ، پايتەخت شەھەرلىرىنىڭ بىرىگە ئوخشاپ، 
ئۇنىڭ ھەممە ئادەملىرى توال پالۋان ئىدى.  3 ئۇنىڭ ئۈچۈن يېرۇسالېمنىڭ پادىشاھى ئادونى-
الكىشنىڭ  پىرامغا،  پادىشاھى  يارمۇتنىڭ  بىلەن  ھوھام  پادىشاھى  خېبروننىڭ  ئۆزى  زادىق 
قېشىمغا  4 »مۇندا  ئەۋەتىپ،   خەۋەر  دېبىرغا  پادىشاھى  ئېگلوننىڭ  بىلەن  يافىيا  پادىشاھى 
كېلىپ، گىبىيونىيالرنى ئۇرمىقىمىز ئۈچۈن ماڭا مەدەت بېرىڭالر، چۈنكى ئۇالر بولسا يەشۇئا 
بىلەن سۈلھى تۈزۈپ، بەنى-ئىسرائىل بىلەن بىرلىشىپ قالدى ئەمەسمۇ؟« دەپ ئېيتقۇزدى.  
خېبروننىڭ  پادىشاھى،  يېرۇسالېمنىڭ  يەنى  پادىشاھلىرى،  بەش  ئامورىيالرنىڭ  ۋاقىت  5 ئۇ 

ئېلىپ  قوشۇنلىرىنى  ھەممە  ئۆز  پادىشاھى  ئېگلوننىڭ  ۋە  پادىشاھى  يارمۇتنىڭ  پادىشاھى، 
چىقىپ، گىبىيوننى قورشاپ، ئۇنىڭغا ھۇجۇم قىلدى.  

6 ئۇ ۋاقىت گىبىيونىيالر ئۆزى گىلگالدىكى چېدىرگاھقا يەشۇئانىڭ قېشىغا كىشى ئەۋەتىپ: 

»سەن بولساڭ ئۆز قۇللىرىڭدىن قولۇڭنى تارتماي، دەرھال قېشىمىزغا كېلىپ، ياردەم بېرىپ 
بىزگە  بولسا  پادىشاھلىرى  ئامورىيالرنىڭ  ئولتۇراقلىق  تاغالردا  چۈنكى  قۇتقۇزغىن،  بىزنى 

قارشى جۇغلىشتى« دەپ ئېيتقۇزدى.  
ئادەملىرىنى  پالۋان  باتۇر  بىلەن ھەممە  ئادەملىرى  ئۆزى ھەممە جەڭ  يەشۇئا  ئاڭالپ،  7 بۇنى 

قىلىپ:  سۆز  يەشۇئاغا  ئۆزى  خۇداۋەندە  چىقتى.  8 ئەمما  بولۇپ  راۋان  گىلگالدىن  ئېلىپ، 
»ئۇالردىن قورقمىغىن، چۈنكى مەن ئۇالرنى سېنىڭ قولۇڭغا بەردىم. ئۇالرنىڭ ھېچبىرى ساڭا 
زىت تۇرالمايدۇ« دېدى.  9 يەشۇئا بولسا گىلگالدىن چىقىپ پۈتۈن كېچە يول مېڭىپ، تۇيۇقسىز 
ئۇالرنىڭ ئۈستىگە چۈشۈپ قالدى.  10 ئەمما خۇداۋەندە ئۆزى بەنى-ئىسرائىلنىڭ كۆز ئالدىدا 
ئۇالرنىڭ ئارىسىغا ئۇنداق پاراكەندىلىك سالدىكى، بۇالر ئۇالرنى گىبىيوندا قاتتىق مەغلۇپ 
ئۇالرنى  ماققېداغىچە  بىلەن  ئازېقا  قوغالپ،  ئۇالرنى  يولدا  چىقىدىغان  بەيت-خورون  قىلىپ، 
چۈشىدىغان  بەيت-خوروندىن  قېچىپ،  بەنى-ئىسرائىلدىن  باردى.  11 ئۇالر  سۈرۈپ  ئۇرۇپ 
داۋانغا يەتكەندە خۇداۋەندە ئۆزى ئاسماندىن ئۇالرنىڭ ئۈستىگە ئازېقاغا يەتكۈچە چوڭ-چوڭ 
بولسا  ئۆلتۈرۈلگەنلەرنىڭ سانى  بىلەن  تاش  مۆلدۈر  ئۆلۈپ كېتىپ،  ئۇالر  ياغدۇرغاچ،  تاشالر 

بەنى-ئىسرائىلنىڭ قىلىچى بىلەن ئۆلتۈرۈلگەنلەرنىڭكىدىن چوڭراق ئىدى.  
ئىسرائىلنىڭ  يەشۇئا  كۈنىدە  بەرگەن  قولىغا  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  ئامورىيالرنى  12 خۇداۋەندە 

ساقالپ  ئۈستىدە  گىبىيوننىڭ  بولساڭ  سەن  كۈن،  »ئەي  قىلىپ:  سۆز  خۇداۋەندىگە  ئالدىدا 
دېسە،  دېدى.  13 شۇنى  تۇرغىن«  توختاپ  ۋادىسىدا  ئايالون  ئۆزۈڭ  سەن  ئاي،  ئەي  تۇرغىن. 
ئاي  تۇرۇپ،  ساقالپ  ئۆزى  كۈن  بولغۇچىلىك  ئېلىپ  ئىنتىقام  دۈشمەنلىرىدىن  ئۆزى  خەلق 
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بولسا توختاپ تۇردى. بۇ ۋەقە ئۆزى ياشەرنىڭ كىتابىدا پۈتۈلگەن ئەمەسمۇ؟ كۈن بولسا پۈتۈن 
كۈنگىچە ئاسماننىڭ ئوتتۇرىسىدا توختاپ تۇرۇپ، ئولتۇرۇپ كەتكىلى ئالدىرىمىدى.  14 خاھى 
بۇنىڭ ئىلگىرى، خاھى مۇندىن كېيىن ئۇ كۈندەك ھېچبىر كۈن بولمىغاندۇر. چۈنكى خۇداۋەندە 
تەرىپىدىن جەڭ قىلدى.  15 ئاندىن  ئۇناپ، ئۆزى ئىسرائىل  ئادەمنىڭ سۆزىگە  بىر  ئۇ كۈندە 

كېيىن يەشۇئا بىلەن ئىسرائىلنىڭ ھەممىسى گىلگالدىكى چېدىرگاھقا يېنىپ كەتتى.  

يوشۇرۇۋالدى.   ئۆزىنى  غېرىدا  ماققېدانىڭ  كېتىپ،  قېچىپ  بولسا  پادىشاھ  بەش  ئۇ  16 ئەمما 

17 بۇنىڭ خەۋىرى يەشۇئاغا ئېيتىپ: »ئۇ بەش پادىشاھ ئۆزى ماققېدانىڭ غېرىدا يوشۇرۇنۇقلۇق 

چوڭ-چوڭ  ئاغزىغا  غارنىڭ  بولسا،  »ئۇنداق  ئۆزى:  ئېيتىلسا،  18 يەشۇئا  دەپ  تېپىلدى« 
تاشالرنى يۇمىلىتىپ قويۇپ، ئۇنى پاسىبانلىق قىلغىلى ئادەملەر قويۇڭالر.  19 لېكىن سىلەر 
تەڭرىڭالر  ئۆلتۈرۈپ،  قالغانالرنى  كەينىدە  قوغالپ،  دۈشمەنلىرىڭالرنى  توختىماي  بولساڭالر 
دېدى.   ئۆز شەھەرلىرىگە كىرگىلى قويماڭالر«  ئۇالرنى  بەرگەچ  ئۇالرنى قولۇڭالرغا  خۇداۋەندە 
يوقىتىشتىن  ئۇالرنى  بولۇپ،  قىلىپ  قاتتىق  ئۆزى  بەنى-ئىسرائىل  بىلەن  يەشۇئا  20 ئەمما 

خەلق  ھەممە  كېيىن  كىرىۋالدى.  21 ئاندىن  شەھەرگە  مەھكەم  قالغانلىرى  توختىغىنىدا 
ماققېدادىكى چېدىرگاھقا يەشۇئانىڭ قېشىغا تىنچ-ئامان يېنىپ كەلدى. چۈنكى ھېچكىم ئۆز 

تىلىنىمۇ بەنى-ئىسرائىلغا قارشى تەۋرەتكىلى جۈرئەت قىلمىدى.  
غاردىن چىقىرىپ،  پادىشاھنى  بەش  ئۇ  ئېچىپ،  ئۆزىنى  ئۆزى: »غارنىڭ  يەشۇئا  ۋاقىت  22 ئۇ 

يەنى  پادىشاھنى،  بەش  قىلىپ،  مۇنداق  دېدى.  23 ئۇالر  كېلىڭالر«  ئېلىپ  قېشىمغا  مېنىڭ 
يېرۇسالېمنىڭ پادىشاھى، خېبروننىڭ پادىشاھى، يارمۇتنىڭ پادىشاھى، الكىشنىڭ پادىشاھى 
ۋە ئېگلوننىڭ پادىشاھى بولغانالرنى غاردىن چىقىرىپ، ئۇنىڭ قېشىغا ئېلىپ كەلدى.  24 ئۇ 
پادىشاھالر ئۆزى يەشۇئانىڭ قېشىغا كەلتۈرۈلگىنىدە يەشۇئا ئىسرائىلنىڭ ھەممە ئادەملىرىنى 
قىچقىرىپ، ئۇنىڭ بىلەن چىققان جەڭ ئادەملىرىنىڭ سەردارلىرىغا: »كېلىپ، پۇتلىرىڭالرنى 
پۇتلىرىنى  ئۆز  كېلىپ،  ئۇالر  دېسە،  شۇنى  دېدى.  قويۇڭالر«  گەدەنلىرىگە  پادىشاھالرنىڭ  بۇ 
ئۇالرنىڭ گەدەنلىرىگە قويدى.  25 يەشۇئا ئۆزى ئۇالرغا سۆزلەپ: »سىلەر قورقماي، جۈرئەتسىزمۇ 
سىلەرگە  ئۆزى  خۇداۋەندە  چۈنكى  تۇرۇڭالر،  قورقۇنچسىز  بولۇپ  غەيرەتلىك  بەلكى  بولماي، 
قارشى سوقۇشىدىغان دۈشمەنلەرنىڭ ھەممىسىگە شۇنداق قىلىدۇ« دېدى.  26 ئاندىن كېيىن 
ياغاچالرنىڭ  ئۇ  ئۇالرنى  ئېسىپ  ياغاچقا  بەش  ئۆلتۈرۈپ،  ئۇرۇپ  پادىشاھالرنى  ئۆزى  يەشۇئا 
ئۈستىدە ئاخشامغىچە ئېسىقلىق قويدى.  27 لېكىن كۈن پاتقاندا ئۇالر يەشۇئانىڭ بۇيرۇقى 
غارنىڭ  تاشالپ،  غارغا  يوشۇرۇلغان  ئىلگىرى  ئۆزى  چۈشۈرۈپ،  ياغاچتىن  ئۆلۈكلەرنى  بىلەن 
ئۆزى  يەشۇئا  كۈنى  قويدى.  28 ئۇ  قويۇپ  تاشالرنى  قالغان چوڭ-چوڭ  كۈنگىچە  بۇ  ئاغزىغا 
ماققېدانى ئېلىپ، قىلىچ بىسى بىلەن ئۇرۇپ، ئۇنىڭ پادىشاھى بىلەن ئىچىدىكى ھەممە خەلقنى 
پادىشاھىغىمۇ  ماققېدانىڭ  قىلغىنىدەك  پادىشاھىغا  يېرىخونىڭ  يوقىتىپ،  قويماي  بىرىنىمۇ 
قىلدى.  29 ئاندىن كېيىن يەشۇئا بىلەن ئىسرائىلنىڭ ھەممىسى ماققېدادىن چىقىپ، لىبناغا 
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بېرىپ لىبنا بىلەن سوقۇشقىلى باشلىدى.  30 خۇداۋەندە ئۆزى ئۇنىمۇ پادىشاھى بىلەن قوشۇپ 
بىلەن  ئولتۇرغۇچىلىرى  ھەممە  ئۇنى  ئۇالر  شۇنداقكى،  بەردى،  قولىغا  بەنى-ئىسرائىلنىڭ 
قوشۇپ قىلىچ بىسى بىلەن ئۇرۇپ، ھېچبىرىنىمۇ قويماي يوقىتىپ، يەشۇئا بولسا يېرىخونىڭ 

پادىشاھىغا قىلغاندەك بۇنىڭ پادىشاھىغىمۇ قىلدى.  
بېرىپ،  لىبنادىن چىقىپ، الكىشقا  ئىسرائىلنىڭ ھەممىسى  بىلەن  يەشۇئا  كېيىن  31 ئاندىن 

ئۇنى قورشاپ ئۇنىڭ بىلەن سوقۇشقىلى باشلىدى.  32 خۇداۋەندە ئۆزى الكىشنى ئىسرائىلنىڭ 
قولىغا بەرگەچ، ئۇالر ئۇنى ئىككىنچى كۈنى ئېلىپ، ئۇنىڭ ئىچىدىكى ھەممە ئولتۇرغۇچىالرنى 
قىلىچ بىسى بىلەن ئۇرۇپ، ھېچبىرىنى قويماي يوقىتىپ، لىبناغا قىلغىنىدەك قىلدى.  33 ئۇ 
ۋاقىت گېزەرنىڭ پادىشاھى ھورام ئۆزى الكىشقا مەدەت بەرمەك ئۈچۈن چىقىپ كەلدى. لېكىن 

يەشۇئا ئۇنى ئادەملىرى بىلەن قوشۇپ ئۇرۇپ، ھېچكىمنى ئۇالردىن تىرىك قويمىدى.  
34 ئاندىن كېيىن يەشۇئا بىلەن ئىسرائىلنىڭ ھەممىسى الكىشتىن چىقىپ ئېگلونغا بېرىپ، 

ھەممە  بىلەن  ئۆزى  ئۇنىڭ  ئىگىلىۋالىپ،  ئۇنى  كۈنى  ئۇرۇشۇپ،  35 شۇ  قورشاپ  ئۇنى 
ئولتۇرغۇچىلىرىنى شۇ كۈنى قىلىچ بىسى بىلەن ئۇرۇپ يوقىتىپ، الكىشقا قىلغىنىدەك ئۇالرغا 

قىلدى.  
36 ئاندىن كېيىن يەشۇئا بىلەن ئىسرائىلنىڭ ھەممىسى ئېگلوندىن چىقىپ خېبرونغا بېرىپ، 

ئۇنىڭ بىلەن سوقۇشۇپ،  37 ئۇنى ئېلىپ، ئۇنىڭ پادىشاھى بىلەن ھەممە كەنتلىرىنى بارلىق 
ئولتۇرغۇچىلىرىغا قوشۇپ قىلىچ بىسى بىلەن ئۇرۇپ، ھېچكىمنى قويماي يوقىتىپ، يەشۇئا 
بولسا ئېگلونغا قىلغىنىدەك قىلىپ، ئۇنىڭ ئۆزى بىلەن ئىچىدىكى ھەممىسىنى يوقىتىۋەتتى.  
38 ئاندىن كېيىن يەشۇئا بىلەن ئىسرائىلنىڭ ھەممىسى دېبىرغا يېنىپ بېرىپ، ئۇنىڭ بىلەن 

سوقۇشۇپ،  39 ئۇنىڭ ئۆزى بىلەن پادىشاھىنى ھەممە كەنتلىرى بىلەن قوشۇپ مەغلۇپ قىلىپ، 
قىلىچ بىسى بىلەن ئۇرۇپ، ئىچىدىكى ھەممە ئولتۇرغۇچىالردىن ھېچكىمنى قويماي يوقىتىپ، 
ئۇنىڭ  بىلەن  دېبىر  قىلغىنىدەك  پادىشاھىغا  ئۇنىڭ  ۋە  لىبنا  بىلەن  خېبرون  بولسا  يەشۇئا 
پادىشاھىغىمۇ قىلدى.  40 بۇ تەرىقىدە يەشۇئا بولسا تاغ يۇرتىنى، جەنۇب يۇرتىنى، پەستىكى 
يۇرتنى، داۋان يۇرتىنى ئېلىپ، ھەممە يۇرتنىڭ ئۆزىنى ئىگىلەپ، ھەممە پادىشاھلىرى بىلەن 
قوشۇپ ئۇرۇپ، ھېچكىمنى قويماي، ئىسرائىلنىڭ تەڭرىسى خۇداۋەندە بۇيرۇغىنىدەك جېنى 
بار بولغانالرنىڭ ھەممىسىنى يوقىتىۋەتتى.  41 يەشۇئا ئۆزى ئۇالرنى قادېش-بارنېئادىن تارتىپ 
گازاغىچە ئۇرۇپ، گوشەن يۇرتىنىڭ ھەممىسىنى گىبىيونغىچە ئالدى.  42 بۇ ھەممە پادىشاھالر 
تەرىپىدىن  ئىسرائىل  ئۆزى  خۇداۋەندە  تەڭرىسى  ئىسرائىلنىڭ  بولسا  يۇرتى  ئۇالرنىڭ  بىلەن 
بىلەن  يەشۇئا  كېيىن  ئىگىلىۋالدى.  43 ئاندىن  بىريولى  ئۇالرنى  ئۆزى  يەشۇئا  سوقۇشقاچ، 

ئىسرائىلنىڭ ھەممىسى گىلگالدىكى چېدىرگاھقا يېنىپ كەلدى.  
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شىمالىي پادىشاھالر بىلەن جەڭ قىلىش

يوباب، 11  پادىشاھى  مادوننىڭ  ئاڭلىغاندا  بۇنى  خازور  پادىشاھى  يابىننىڭ  1 ئەمما 

2 شىمال  ئەۋەتىپ،   كىشى  پادىشاھىغا  ئاكشافنىڭ  ۋە  پادىشاھى  شىمروننىڭ 
تەرىپىدىكى تاغ يۇرتى بىلەن كىننەرەتنىڭ جەنۇب تەرىپىدىكى تۈزلەڭلىك يۇرتىنىڭ، پەستىكى 
3 شەرق  ئەۋەتىپ،   پادىشاھلىرىغا ئەلچى  تەرىپىدىكى دور ئېگىزلىكىنىڭ  بىلەن غەرب  يۇرت 
بىلەن غەرب تەرىپىدىكى قانائانىيالرنى، ئامورىيالر، خىتتىيالر ۋە پەرىززىيلەرنى، تاغ يۇرتىدىكى 
يەبۇسىيالرنى ۋە خەرموننىڭ تېگىدىكى مىسپاھ يۇرتىدا ئولتۇراقلىق خىۋۋىيالرنى قىچقارتتى.  
4 ئۇ ۋاقىت ئۇالر ئۆز ھەممە قوشۇنلىرىنى ئېلىپ، دېڭىز كانارىدىكى قۇمدەك توال بولۇپ تۇرغان 

ئات بىلەن ھارۋىالرنى ئالغاچ چىقتى.  5 بۇ ھەممە پادىشاھالر بىر بولۇپ كېلىپ، ئىسرائىلغا 
قارشى سوقۇشماق ئۈچۈن مېروم سۇلىرىنىڭ كانارىدا چېدىر تىكتى.  

6 لېكىن خۇداۋەندە يەشۇئاغا سۆزلەپ: »سەن ئۇالردىن ھېچ قورقمىغىن، چۈنكى مەن بولسام 

تاشاليمەن.  ئۆلتۈرۈپ  ئالدىدا  ئىسرائىلنىڭ  ھەممىسىنى  ئۇالرنىڭ  بىلەن  ۋاقىت  شۇ  ئەتە 
ئۇالرنىڭ ئاتلىرى بولسا پەيلىرىنى كېسىپ، ھارۋىلىرىنى ئوتتا كۆيدۈرۈۋەتكەيسەن« دېدى.  

7 شۇنى ئاڭالپ، يەشۇئا بىلەن ئۇنىڭ ھەممە جەڭ كىشىلىرى مېروم سۇيىنىڭ بېشىغا بېرىپ، 

تۇيۇقسىز ئۇالرغا ھۇجۇم قىلدى.  8 ئۇ ۋاقىت خۇداۋەندە ئۇالرنى ئىسرائىلنىڭ قولىغا تاپشۇرۇپ 
بەرگەچ، بۇالر ئۇالرنى ئۇرۇپ چوڭ سىدون بىلەن مىسرەپوت-مايىمغىچە قوغالپ بېرىپ، شەرق 
تەرىپىدىكى مىسپاھ ۋادىسىغا سۈرۈپ بېرىپ، ئۇالردىن ھېچ كىشىنى قويماي ئۇرۇپ ئۆلتۈردى.  
پەيلىرىنى كەستۈرۈپ  ئاتلىرىنىڭ  قىلىپ،  ئۇالرغا  بۇيرۇغىنىدەك  ئۆزى خۇداۋەندىنىڭ  9 يەشۇئا 

ھارۋىلىرىنى ئوتتا كۆيدۈرۈۋەتتى.  
بىسى  قىلىچ  پادىشاھىنى  ئۇنىڭ  ئېلىپ  خازورنى  يېنىپ،  يەشۇئا  ۋاقىتتا  ئوخشاش  10 ئەمما 

بولغانىدى.  11 ئۇالر  پايتەختى  مەملىكەتلەرنىڭ  ھەممە  ئىلگىرى  بولسا  خازور  ئۇردى.  بىلەن 
ئۇنىڭ ھەممە ئولتۇرغۇچىلىرىنى قىلىچ بىسى بىلەن ئۇرۇپ، جېنى بار بولغانالرنىڭ ھېچبىرىنى 
باشقا  كۆيدۈرۈۋېتىپ،  12 ھەممە  ئوتتا  ئۆزىنى  خازورنىڭ  بولسا  يەشۇئا  يوقىتىپ،  قويماي 
بىسى  قىلىچ  ئۇالرنى  قىلىپ،  مەغلۇپ  پادىشاھلىرىنى  ئۇالرنىڭ  بىلەن  شەھەرلىرى  پايتەخت 
يوقىتىۋەتتى.   تامامەن  ئۇالرنى  بۇيرۇغىنىدەك  مۇسا  بەندىسى  خۇداۋەندىنىڭ  ئۇرۇپ،  بىلەن 
دۆڭلۈكلەردە  باشقا  خازوردىن  كۆيدۈرۈۋەتكەن  ئۆزى  يەشۇئا  بولسا  بەنى-ئىسرائىل  13 لېكىن 

بولسا  غەنىيمىتى  كۆيدۈرۈۋەتمىدى.  14 شەھەرلەرنىڭ  ھېچبىرىنى  شەھەرلەرنىڭ  ياسالغان 
ئۇنى بەنى-ئىسرائىل ئۆزى ئولجا قىلىپ ئېلىپ، ئىچىدىكى ھەممە ئادەملەرنى قىلىچ بىسى 

بىلەن ئۇرۇپ يوقىتىپ، جېنى بار بولغانالرنىڭ ھېچبىرىنى تىرىك قويمىدى.

  



22 يەشۇئا 

يەشۇئانىڭ قانائان يۇرتىنى ئىگىلىۋېلىشى
بولسا  يەشۇئا  بۇيرۇپ  يەشۇئاغا  مۇسامۇ  بۇيرۇغىنىدەك  مۇساغا  بەندىسى  ئۆز  15 خۇداۋەندە 

خۇداۋەندە ئۆزى مۇساغا بۇيرۇغىنىدىن ھېچنېمىنى قويماي، شۇنداق قىلدى.  16 بۇ تەرىقىدە 
يەشۇئا ئۆزى يۇرتنىڭ ھەممىسىنى، يەنى تاغ يۇرتى بىلەن ھەممە جەنۇب يۇرتىدىكى يۇرتنى، 
ۋە  تاغلىق  ئىسرائىلنىڭ  بىلەن  يۇرتى  تۈزلەڭلىك  يۇرتنى،  پەستىكى  بىلەن  يۇرتى  گوشەن 
تېغىنىڭ  خەرمون  چىقىپ،  تەرىپىگە  سېئىر  تارتىپ  تېغىدىن  يۇرتىنى،  17 خاالق  پەستىكى 
ھەممە  ئىگىلىۋېلىپ،  يۇرتنى  يېيىلغان  بائال-گادقىچە  بولغان  ۋادىسىدا  لىۋان  تېگىدىكى 
پادىشاھالرنى تۇتۇپ ئۇرۇپ ئۆلتۈردى.  18 شۇنداق قىلىپ يەشۇئا ئۆزى ئۇزۇن ۋاقىتقىچە بۇ 
ھەممە پادىشاھالرغا قارشى جەڭ قىلىپ تۇردى.  19 گىبىيوندا ئولتۇراقلىق خىۋۋىيالردىن باشقا 
ھەممىسىنى  ئۇالرنىڭ  بۇالر  بەلكى  تۈزماي،  سۈلھى  بىلەن  بەنى-ئىسرائىل  شەھەر  ھېچبىر 
مۇساغا  ئۆزى  خۇداۋەندە  قىلىنىپ،  ھارام  تاپماي،  رەھىم  ئۇالر  سوقۇشۇۋالدى.  20 چۈنكى 
بۇيرۇغاندەك يوقىتىلسۇن دەپ، ئۇالرنىڭ ئۆز كۆڭۈللىرىنى قاتۇرۇپ، ئىسرائىل بىلەن جەڭ 

قىلىشى خۇداۋەندە تەرىپىدىن ئىدى.  
ئانابتا،  بىلەن  دېبىر  خېبروندا،  بىلەن  يۇرتى  تاغ  كېلىپ،  يەشۇئا  ئىچىدە  ۋاقىتنىڭ  21 ئۇ 

يوقىتىۋېتىپ،  ئاناقىيالرنى  تېغىدا  ھەممە  ئىسرائىلنىڭ  بىلەن  تېغى  ھەممە  يەھۇدانىڭ 
ئاناقىيالر  يۇرتىدا  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  قىلدى.  22 شۇنداقكى،  خاراب  شەھەرلىرىنى  ئۇالرنىڭ 

ھېچ قويۇلماي، يالغۇز گازا، گات ۋە ئاشدودتا بىرنەچچىسى قالغانىدى.  
23 بۇ تەرىقىدە يەشۇئا خۇداۋەندە ئۆزى مۇساغا بۇيرۇغىنىدەك ھەممە يۇرتنى ئېلىپ، ئىسرائىلغا 

ئۇالرنىڭ پىرقىسى بىلەن قەبىلىلىرىگە قاراپ مىراس قىلىپ بەردى. ئاندىن يۇرت ئۆزى جەڭدىن 
ئارام تاپتى.  

 ئوتتۇز بىر مەغلۇپ قىلىنغان پادىشاھ

1 بەنى-ئىسرائىل ئۆزى ئىگىلەپ، ئىئورداننىڭ ئۇ يېنىدا كۈن چىقىش تەرىپىدە بولۇپ 12 

شەرق  بىلەن  يۇرت  يېتىدىغان  تېغىغىچە  خەرمون  تارتىپ  جىلغىسىدىن  ئىئوردان 
تەرىپىدىكى ھەممە تۈزلەڭلىكتە ئولتۇرۇپ، يۇرتىنى ئېلىپ ئۇرغان پادىشاھالر بۇالر ئىدى.  

ئۆزى  ئۇ  ئىدى.  بىرىسى  سىخون  بولغان  پادىشاھى  ئامورىيالرنىڭ  ئولتۇرۇپ  2 خېشبوندا 

ئارنون جىلغىسىنىڭ يېنىدا بولغان ئاروئەر بىلەن ئارنون ۋادىسىنىڭ ئوتتۇرىسىدىن تارتىپ 
جىلغىسىغىچە  ياببوق  بولغان  چېگرىسى  بەنى-ئامموننىڭ  تارتىپ  يېرىمىدىن  گىلىيادنىڭ 
سەلتەنەت قىلىپ،  3 شەرق تەرىپىدە بولسا تۈزلەڭلىك يۇرتىدىن ئۆتۈپ، كىننەرەت دېڭىزى 
شور  يەنى  دېڭىزى،  تۈزلەڭلىك  تەرىپىدە  يولى  بەيتيىشىموتنىڭ  تەرىپىدىكى  شەرق  بىلەن 

كۆلىگە جەنۇب تەرىپىدە بولسا پىسگانىڭ داۋانلىرىنىڭ تۈپىگىچە پادىشاھ ئىدى.  



يەشۇئا  23 

ئۆزى  ئۇ  ئالدى.  يۇرتىنى  ئوگنىڭ  پادىشاھى  باشان  ئۆزى  بەنى-ئىسرائىل  باشقا  4 بۇنىڭدىن 

گىگانتالرنىڭ قالغانلىرىنىڭ بىرىسى بولۇپ، ئاشتاروت بىلەن ئەدرەيدە ئولتۇرۇپ،  5 خەرمون 
مائاكايالرنىڭ  بىلەن  گەشۇرىي  ئۈستىگە،  باشاننىڭ  پارچە  ۋە  سالكا  بىلەن  يۇرتى  تېغىنىڭ 
چېگرىسىغىچە سەلتەنەت قىلىپ، خېشبوننىڭ پادىشاھى سىخوننىڭ زېمىنىغا تۇتاش بولغان 
گىلىيادنىڭ يەنە يېرىم ھەسسىسىگىمۇ پادىشاھ ئىدى.  6 خۇداۋەندىنىڭ بەندىسى مۇسا بىلەن 
بەنى-ئىسرائىل بۇالرنى ئۇرۇپ مەغلۇپ قىلغاندىن كېيىن، خۇداۋەندىنىڭ بەندىسى مۇسا ئۆزى 

يۇرتنى رۇبەنىيلەر، گادىيالر ۋە ماناسسە قەبىلىسىنىڭ يېرىمىغا بەرگەنىدى.  

7 يەشۇئا بىلەن بەنى-ئىسرائىل ئۆزى ئىئورداننىڭ غەرب تەرىپىدە لىۋان ۋادىسىدىكى بائال-

گادتىن تارتىپ سېئىر تەرىپىگە چىقىدىغان خاالق تېغىغىچە ئۇرۇپ مەغلۇپ قىلغان پادىشاھالر 
پىرقىلىرىگە  ئۇالرنىڭ  قەبىلىلىرىگە  ئىسرائىلنىڭ  يۇرتىنى  ئۇالرنىڭ  ئۆزى  يەشۇئا  بولسا 
بىلەن  تۈزلەڭلىك  يۇرتنى،  پەستىكى  بىلەن  يۇرتى  بېرىپ،  8 تاغ  قىلىپ  مىراس  مۇۋاپىق 
داۋانالرنى، چۆل بىلەن جەنۇب يۇرتى، خىتتىي بىلەن ئامورىيالرنىڭ يۇرتىنى، قانائانىي بىلەن 
پەرىززىيلەرنىڭ يۇرتىنى، خىۋۋىي بىلەن يەبۇسىيالرنىڭ يۇرتىنى تەقسىم قىلىپ بەردى. مەزكۇر 

پادىشاھالر بۇ يەنى:  
9 يېرىخونىڭ پادىشاھى بىر، بەيتەلنىڭ يېنىدىكى ھاينىڭ پادىشاھى بىر،  

10 يېرۇسالېمنىڭ پادىشاھى بىر، خېبروننىڭ پادىشاھى بىر،  

11 يارمۇتنىڭ پادىشاھى بىر، الكىشنىڭ پادىشاھى بىر،  

12 ئېگلوننىڭ پادىشاھى بىر، گېزەرنىڭ پادىشاھى بىر،  

13 دېبىرنىڭ پادىشاھى بىر، گېدىرنىڭ پادىشاھى بىر،  

14 خورماھنىڭ پادىشاھى بىر، ئاراد پادىشاھى بىر،  

15 لىبنانىڭ پادىشاھى بىر، ئادۇلالمنىڭ پادىشاھى بىر،  

16 ماققېدانىڭ پادىشاھى بىر، بەيتەلنىڭ پادىشاھى بىر،  

17 تاپپۇئاھنىڭ پادىشاھى بىر، خەفەرنىڭ پادىشاھى بىر،  

18 ئافېقنىڭ پادىشاھى بىر، شاروننىڭ پادىشاھى بىر،  

19 مادوننىڭ پادىشاھى بىر، خازورنىڭ پادىشاھى بىر،  

20 شىمرون-مېروننىڭ پادىشاھى بىر، ئاكشافنىڭ پادىشاھى بىر،  

21 تائاناكنىڭ پادىشاھى بىر، مەگىددونىڭ پادىشاھى بىر،  

22 قادېشنىڭ پادىشاھى بىر، كارمەلنىڭ يېنىدىكى يوقنېئامنىڭ پادىشاھى بىر.  

23 دور ئېگىزلىكىدىكى دورنىڭ پادىشاھى بىر، گىلگالدىكى گويىم پادىشاھى بىر،  

24 تىرزانىڭ پادىشاھى بىر، جەمئىي ئوتتۇز بىر پادىشاھى ئىدى.  



24 يەشۇئا 

خۇداۋەندىنىڭ يەشۇئاغا سۆز قىلىشى

»سەن 13  ئېيتتىكى:  ئۇنىڭغا  خۇداۋەندە  كۈنلىرىدە  ياشانغان  قېرىپ  يەشۇئا  1 ئەمما 

ئەمدى قېرىپ، ئۆز كۈنلىرىدە ياشاندىڭ. لېكىن سەن ئالىدىغان يۇرتنىڭ توال چوڭ بىر 
ھەسسىسى قېپ قالغان.  2 قېپ قالغان يۇرت بولسا فىلىستىنىيلەرنىڭ ھەممە مۈلكى بىلەن 
تەرىپىدىكى شىخوردىن  3 چۈنكى مىسىرنىڭ شەرق  بولىدۇ.   يۇرتى  پۈتۈن  سۈرىيەلىكلەرنىڭ 
گازا،  سانىلىپ،  يۇرتى  قانائانىيالرنىڭ  چېگرىگىچە  ئەقرون  تەرىپىدىكى  شىمال  بېرىپ، 
ئاشدود ئاشقېلون، گات ۋە ئەقروندا ئولتۇراقلىق بەش دانە فىلىستىنىي سەردارغا قارايدىغان 
يۇرتالر بىلەن ئاۋۋىيالرنىڭ مۈلكى،  4 جەنۇب تەرىپىدىكى قانائانىيالرنىڭ پۈتۈن يۇرتى بىلەن 
چېگرىسىغىچە،   ئامورىيالرنىڭ  بىلەن  ئافېق  تارتىپ  مېئارادىن  بولغان  تەۋە  سىدونىيالرغا 
5 گىبلىيالرنىڭ يۇرتى بىلەن شەرق تەرىپىدە بولۇپ خەرمون تېغىنىڭ تۈپىدىكى بائال-گادتىن 

تارتىپ  6 لىۋاندىن  كىرىدۇ.   يۇرتىغا  قانائان  ھەممىسى  يۇرتىنىڭ  لىۋان  خاماتقىچە  تارتىپ 
ھەممىسى  سىدونىيالرنىڭ  بىلەن  ھەممىسى  ئولتۇرغانالرنىڭ  تاغالردا  مىسرەپوت-مايىمغىچە 
ساڭا  مەن  سەن  لېكىن  چىقىرىۋېتىمەن،  ئالدىدىن  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  ئۇالرنى  مەن  بولسا 

بۇيرۇغاندەك ئۆزۈڭ بۇنى چەك تاشالپ ئىسرائىلىيالرغا تەقسىم قىلىپ بەرگىن.  

رۇبەن، گاد ۋە ماناسسەنىڭ يېرىم قەبىلىسىنىڭ مىراس زېمىنلىرى

7 سەن ئەمدى بۇ يۇرتنى توققۇز قەبىلە بىلەن ماناسسەنىڭ يېرىم قەبىلىسىگە مىراس قىلىپ 

ئۈلەشتۈرۈپ بەرگىن.  8 رۇبەنىيلەر بىلەن گادىيالر ماناسسە بىلەن قوشۇلۇپ ئىئورداننىڭ ئۇ 
قېتى شەرق تەرىپىدە مۇسانىڭ ئۇالرغا بەرگەن ئۆز مىراسى تېپىپ، خۇداۋەندىنىڭ بەندىسى 
كانارىدىكى  جىلغىسىنىڭ  ئارنون  ئالغانىدى،  9 يەنى  قولىغا  بەرگىنىدەك  ئۇالرغا  مۇسانىڭ 
دىبونغىچە،   تارتىپ  تۈزلەڭلىكىدىن  مەدىبا  ۋە  شەھەر  ئوتتۇرىسىدىكى  ۋادىسىنىڭ  ئاروئەر 
10 ئامورىيالرنىڭ پادىشاھى بولۇپ خېشبوندا سەلتەنەت قىلغان سىخوننىڭ ھەممە شەھەرلىرى 

بەنى-ئامموننىڭ چېگرىسىغىچە،  11 گىلىياد بىلەن گەشۇرىي ۋە مائاكايالرنىڭ يۇرتى، خەرمون 
تېغىنىڭ ھەممىسى باشاننىڭ پۈتۈن يۇرتى سالكاغىچە،  12 گىگانتالرنىڭ قالغان نەسلىدىن 
يۇرتى  پارچە  ئوگنىڭ  ئولتۇرغان  باشاندا  قىلىپ  سەلتەنەت  ئەدرەيدە  بىلەن  ئاشتاروت  بولۇپ 
ئۇرۇپ  ئۇالرنى  مۇسا  بولسا  خەلقى  يۇرتنىڭ  بۇ  چۈنكى  تەگدى.  قەبىلىلەرگە  مەزكۇر  بولسا 
ئۇالرنى  بەنى-ئىسرائىل  بولسا  مائاكايالر  بىلەن  گەشۇرىي  چىقىرىۋەتكەنىدى.  13 لېكىن 
چىقىرىۋەتمىدى. ئۇنىڭ ئۈچۈن گەشۇرىي بىلەن مائاكايالر بۇ كۈنگىچە ئىسرائىلنىڭ ئارىسىدا 
ئېيتىلغىنىدەك  مۇساغا  تەرىپىدىن  خۇداۋەندە  بولسا  قەبىلىسى  الۋىي  ئولتۇرماقتا.  14 ئەمما 
ھېچ  ئۇنىڭغا  بولغاچ  ھەسسىسى  مىراس  ئۇنىڭ  ئۆزى  خۇداۋەندە  تەڭرىسى  ئىسرائىلنىڭ 

مىراس بېرىلمىگەنىدى.  



يەشۇئا  25 

بەردى.   يۇرت  قاراپ  نەسىللىرىگە  ئۇالرنىڭ  قەبىلىسىگە  بەنى-رۇبەننىڭ  ئۆزى  مۇسا  15 ئەمما 

ۋادىنىڭ  بىلەن  ئاروئەر  يېنىدىكى  جىلغىسىنىڭ  ئارنون  بولسا  يۇرتى  ئۇالرنىڭ  16 شۇنداقكى، 

ئۆتۈپ،   تۈزلەڭلىكتىن  پارچە  مەدىبادىكى  ئۇزىتىلىپ،  تارتىپ  شەھەردىن  ئوتتۇرىسىدىكى 
باموت- دىبون  تەۋە شەھەرلىرىنىڭ ھەممىسى،  بولغان  تۈزلەڭلىكتە  ئۇنىڭ  بىلەن  17 خېشبون 

بائال ۋە بەيت-بائال-مېئون،  18 ياھسا، قادېموت ۋە مېفائات،  19 قىرياتايىم، سىبما ۋە ۋادىنىڭ 
ئۆتۈپ  بەيتيىشىموتتىن  ۋە  داۋانلىرى  پىسگانىڭ  زېرەت-شاخار،  20 بەيت-پېئور،  تېغىدىكى 
بېرىپ،  21 تۈزلەڭلىكتىكى شەھەرلەرنىڭ ھەممىسىدىن يېيىلىپ، خېشبوندا سەلتەنەت قىلىپ 
پادىشاھنىڭ  بۇ  كىردى.  ئىچىگە  يۇرتىمۇ  پارچە  سىخوننىڭ  بولغان  پادىشاھى  ئامورىيالرنىڭ 
ئۆزى بىلەن ئۇ يۇرتتا ئولتۇرۇپ سىخوننىڭ تەۋە ئەمىرلىرى بولۇپ، ئېۋى، رېقەم، تىر، خۇر ۋە 
رېبا دېگەن مىدىيان ئەمىرلىرى بولسا مۇسادىن شىكەستە يېگەنىدى.  22 پالچى بولغان بىلئام 
بىلەن  قىلىچ  بەنى-ئىسرائىل  ئۆلتۈرۈلگەنلەرنىمۇ  باشقا  بىلەن  ئۆزى  ئۇنىڭ  بولسا  بەن-بېئور 
بولسا  يۇرت  بۇ  ئىدى.  ئۆزى  ئىئوردان  بولسا  ئۆلتۈرۈۋەتكەنىدى.  23 بەنى-رۇبەننىڭ چېگرىسى 
بەنى-رۇبەننىڭ مىراسى بولۇپ، شەھەر بىلەن كەنتلىرى ئۆزى ئۇالرنىڭ خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق 

بېرىلدى.  
مىراس  مۇۋاپىق  خانىدانلىرىغا  ئۇالرنىڭ  بەنى-گادقا  يەنى  قەبىلىسى  ئۆزى گادنىڭ  مۇسا   24

بەردى.  25 ئۇالرنىڭ يۇرتى بولسا يازەر بىلەن گىلىياد شەھەرلەرنىڭ ھەممىسىدىن ئۆتۈپ بەنى-
تارتىپ  ئاروئەرگىچە يېتىپ،  26 خېشبوندىن  راببانىڭ ئالدىدىكى  ئاممون يۇرتىنىڭ يېرىمى، 
چېگرىسىغىچە  دېبىرنىڭ  تارتىپ  ماخانائىمدىن  بېرىپ  بېتونىمغىچە  بىلەن  رامات-مىسپاھ 
تۇتىشىپ،  27 ۋادىدىكى بەيت-ھارام بىلەن بەيت-نىمرا، سۇككوت بىلەن زافون، يەنى خېشبون 
پادىشاھى سىخوننىڭ يۇرتىنىڭ قالغان ھەسسىسى قوشۇلۇپ، چېگرىسى بولغان ئىئورداننى 
ياقىالپ ئىئورداننىڭ ئۇ قېتى شەرق تەرىپىدىكى كىننەرەت دېڭىزىنىڭ ئۇ بېشىغىچە يېتىپ 
باردى.  28 بۇ يۇرت بولسا بەنى-گادنىڭ مىراسى بولۇپ، شەھەر بىلەن كەنتلىرى ئۆزى ئۇالرنىڭ 

خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق بېرىلدى.  
29 مۇسا ئۆزى ماناسسەنىڭ يېرىم قەبىلىسىگىمۇ مىراس بەردى، شۇنداقكى، بەنى-ماناسسەنىڭ 

ماخانائىمدىن  بولسا  يۇرتى  تاپتى.  30 ئۇالرنىڭ  مۇۋاپىق  خانىدانلىرىغا  ئۆز  قەبىلىسى  يېرىم 
يۇرتىدىن  پارچە  ئوگنىڭ  بولغان  پادىشاھى  باشاننىڭ  بىلەن  ھەممىسى  باشاننىڭ  تارتىپ 
ئىچىگە  بولسا  شەھەرلىرى  كەنت  يائىرنىڭ  بولۇپ،  ئاتمىش  سانى  ھەممىسىنىڭ  ئۆتۈپ، 
مەملىكىتىدىكى  ئوگنىڭ  پادىشاھى  باشان  ئاشتاروت،  بىلەن  يېرىمى  كىرىپ،  31 گىلىيادنىڭ 
ئەدرەي شەھىرى ماناسسەنىڭ ئوغلى ماكىرنىڭ ئەۋالدىغا بېرىلىپ، بەنى-ماكىرنىڭ يېرىمى ئۆز 
يېرىخونىڭ  تۈزلەڭلىكلىرىدە  موئابنىڭ  ئۆزى  تاپتى.  32 مۇسا  مىراس  مۇۋاپىق  خانىدانلىرىغا 

يېنىدىكى ئىئورداننىڭ ئۇ قېشى شەرق تەرىپىدە ئۈلەشتۈرۈپ بەرگەن ھەسسىلەر بۇالر ئىدى.  
ئىسرائىلنىڭ  ئېيتىلغىنىدەك  ئۇالرغا  تەرىپىدىن  خۇداۋەندە  بولسا  قەبىلىسى  مما الۋىي  33 ئە

تەڭرىسى خۇداۋەندە ئۆزى ئۇالرنىڭ مىراس ھەسسىسى بولغاچ، مۇسا ئۇالرغا ھېچ مىراس بەرمىدى.  
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 ئىوئرداننىڭ غەرب تەرىپىدىكى زېمىننىڭ ئۈلەشتۈرۈلۈشى

1 ئېلىئازار كاھىن بىلەن نۇننىڭ ئوغلى يەشۇئا ۋە بەنى-ئىسرائىلنىڭ قەبىلىلىرىنىڭ 14 

بەنى- يۇرتىدا  قانائاننىڭ  ئۆزى  كىشىلەر  بولغان  باشلىرى  خانىدانالرنىڭ  ئىچىدە 
ئىسرائىلغا ئۈلەشتۈرۈپ بەرگەن بۇ مىراس ھەسسىلىرى بولسا  2 خۇداۋەندە ئۆزى توققۇز يېرىم 
ئۆزى  ھەسسىسى  ھەربىرىنىڭ  بۇيرۇغاندەك  بىلەن  ۋاسىتىسى  مۇسانىڭ  توغرىسىدا  قەبىلى 
ماناسسەنىڭ  بىلەن  قەبىلە  ئىككى  3 قالغان  بېرىلدى.   ئۈلەشتۈرۈلۈپ  بىلەن  تاشالش  چەك 
يېرىم قەبىلىسى بولسا مۇسانىڭ قولىدىن ئىئورداننىڭ ئۇ تەرىپىدە ئۆز مىراس ھەسسىسىنى 
تاپقانىدى، لېكىن الۋىيالرنىڭ ئۆزىگە ئۇالرنىڭ ئارىسىدا مىراس بەرمىگەنىدى.  4 چۈنكى بەنى-
يۈسۈپنىڭ ماناسسە بىلەن ئەفرائىم دەپ ئىككى قەبىلىسى بار ئىدى. الۋىيالر بولسا ئۇالرغا ئۆزى 
ئولتۇرغان شەھەرلەر بىلەن چارۋا ماللىرىنى باقىدىغان يايالق بىلەن مال-جابدۇقلىرىدىن باشقا 
ئۇ يۇرتتا مىراس بەرمىگەنىدى.  5 بەنى-ئىسرائىل بولسا خۇداۋەندىنىڭ مۇساغا بۇيرۇغىنىدەك 

قىلىپ، يۇرتنى ئۈلىشىۋالدى.  
6 ئەمما بەنى-يەھۇدا گىلگالغا يەشۇئانىڭ قېشىغا كەلسە، قېنازىي يەفۇننەنىڭ ئوغلى كالەب 

توغرۇلۇق  سەن  بىلەن  مەن  مۇساغا  ئادىمى  ئۆز  ئۆزى  »خۇداۋەندىنىڭ  سۆزلەپ:  ئۇنىڭغا 
مۇسا  بەندىسى  ئەمەسمۇ؟  7 خۇداۋەندىنىڭ  بىلىسەن  ئېيتقىنىنى  نېمە  قادېش-بارنېئادا 
ئۆزى قىرىق ياشتا ئىكەنلىكىمدە مېنى قادېش-بارنېئادىن بۇ يۇرتقا جاسۇسلۇق قىلغىلى 
چىققان  بىلەن  مەن  بەردىم.  8 ئەمما  يەتكۈزۈپ  ئۇنىڭغا  خەۋەرنى  بار  كۆڭلۈمدە  ئەۋەتسە، 
ئىشتا  ھەر  بولسام  مەن  لېكىن  ئېرىتىۋەتتى.  كۆڭلىنى  قوۋمىمىزنىڭ  بولسا  بۇرادەرلەر 
تەڭرىم خۇداۋەندىگە ئىتائەت قىلىپ تۇرغان ئىدىم.  9 ئۇنىڭ ئۈچۈن مۇسا ئۆزى ئۇ كۈندە 
تۇرغىنىڭ  قىلىپ  ئىتائەت  خۇداۋەندىگە  تەڭرىم  ئىشتا  ھەر  ئۆزۈڭ  سەن   ‹ قىلىپ:  قەسەم 
ئۈچۈن، شەكسىز سېنىڭ پۇتۇڭ تەگكەن يۇرت ئۆزى ئەبەدكىچە سەن بىلەن نەسلىڭ مىراسى 

بولسۇن‹ دېگەنىدى.  
چۆلدە  بەنى-ئىسرائىل  كېيىن،  سۆزلىگەندىن  مۇساغا  ئۆزى  خۇداۋەندە  ئەمدى  10 مانا 

ئاۋارە بولۇپ يۈرگەن قىرىق بەش يىل داۋامىدا ئۆزى ئېيتقىنىدەك مېنى تىرىك ساقلىدى. 
مۇسا  بولسام  مەن  كىرگەنمەن.  11 ھېلىمۇ  ياشقا  بەش  سەكسەن  كۈن  بۇ  ھېلى  مەن  مانا 
يەرگە  بىر  يا  ۋە  بولسا  قىلىش  جەڭ  ھېلىمۇ  بولۇپ،  كۈچلۈك  ئەۋەتكىنىدىكىدەك  مېنى 
خۇداۋەندە  بولساڭ  سەن  باردۇر.  12 ئەمدى  قۇۋۋىتىم  بالدۇرقىدەك  بولسا  بېرىش-كېلىش 
ئاناقىيالرنىڭ  ئۆزۈڭ  سەن  بەرگىن.  ماڭا  يۇرتىنى  تاغ  بۇ  سۆزلىگەن  توغرىسىدا  كۈندە  ئۇ 
ئاندا ئولتۇرۇپ، شەھەرلىرىنىڭ چوڭ-چوڭ بولۇپ مەھكەم بولۇشىنى ئۇ كۈندە ئاڭلىدىڭ 
ئەمەسمۇ؟ خۇداۋەندە مەن بىلەن بولۇپ، خۇداۋەندە ئېيتقىنىدەك مەن ئۇالرنى چىقىرىۋەتسەم 

كېرەك« دېدى.  
13 شۇنى ئاڭالپ يەشۇئا ئۆزى يەفۇننەنىڭ ئوغلى كالەبنى مۇبارەكلەپ، خېبروننى ئۇنىڭغا 

يەفۇننەنىڭ  قېنازىي  بۇ كۈنگىچە  بولسا  ئۈچۈن خېبرون  بەردى.  14 بۇنىڭ  قىلىپ  مىراس 
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ئوغلى كالەبنىڭ مىراسى دەپ ئاتىلىدۇ. چۈنكى ئۇ ئۆزى ھەر ئىشتا ئىسرائىلنىڭ تەڭرىسى 
خۇداۋەندىگە ئىتائەت قىلغانىدى.  15 لېكىن ئىلگىرىكى ۋاقىتتا خېبرون ئۆزى قىريات-ئاربا 
بىر  چوڭ  ھەممىدىن  ئارىسىدا  ئاناقىيالرنىڭ  ئادەم  دېگەن  ئاربا  چۈنكى  ئاتالغانىدى.  دەپ 

كىشى ئىدى. بۇ تەرىقىدە يۇرت ئۆزى جەڭدىن ئارام تاپتى.  

يەھۇدا قەبىلىسىنىڭ مىراس زېمىنى

1 ئەمما بەنى-يەھۇدا قەبىلىسىنىڭ مىراسى بولسا خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق چەك بىلەن 15 

تەرىپىنىڭ  جەنۇب  تۇتىشىپ،  چېگرىسىغا  ئېدومنىڭ  ھەسسىسى  قىلىنىپ،  تايىن 
دېڭىزنىڭ  شور  بولسا  چېگرىسى  2 جەنۇب  يېتىشكەنىدى.   چۆلىگە  زىن  ئۇچىدىكى  تۈگەر 
داۋىنىنىڭ  ئېشەك‹  سېرىق   ‹ 3 باشالپ،   كۆرپەزدىن  قاراقلىق  تەرىپىگە  جەنۇب  كانارىدىكى 
جەنۇب تەرىپى بىلەن چىقىپ، زىن بىلەن ئۆتۈپ، قادېش-بارنېئانىڭ جەنۇب تەرىپىگە ئۆتۈپ، 
ئۆتۈپ،  بىلەن  4 ئاسمون  قايرىلىپ،   تەرىپىگە  كاركا  چىقىپ  ئادارغا  ياقىالپ،  خەزروننى 
سىلەرنىڭ  »بۇ  ئۆزى:  ئۇ  تۈگىدى.  بېرىپ  دېڭىزگە  ئۇچى  چىقىپ،  جىلغىسىغا  مىسىرنىڭ 

جەنۇبىي چېگرىڭالر بولسۇن« دېگەنىدى.  
دېڭىز  شور  جايغىچە  قۇيۇلىدىغان  دەرياسى  ئىئوردان  بولسا  چېگرىسى  تەرىپىدىكى  5 شەرق 

كۆرپەزدىن  قۇيۇلىدىغان  ئىئوردان  دېڭىزنىڭ  ئۆزى  چېگرىسى  تەرىپىدىكى  بولۇپ شىمال 
رۇبەن  ئۆتۈپ،  تەرىپىدىن  شىمال  بەيت-ئارابانىڭ  بېرىپ،  بەيت-خوگالغا  باشالپ،  6 ئاندىن 
چىقىپ،  دېبىرغا  ئۆتۈپ  بىلەن  ۋادىسى  ئاكور  چىقىپ،  7 ئاندىن  تېشىغا  بوھاننىڭ  ئوغلى 
داۋىنىنىڭ  ئادۇمىم  تەرىپىدىكى  جەنۇب  جىلغىنىڭ  بېقىپ  تەرىپىگە  شىمال  يەردىن  ئۇ 
ئۇتتۇرىدىكى گىلگالغا يېتىپ بېرىپ، ئاندىن شەمەش بۇلىقىنىڭ سۇلىرىدىن ئۆتۈپ روگېل 
بۇلىقىغا ئۈسۈپ،  8 ئۇ يەردىن بەن-ھىننوم جىلغىسى بىلەن مېڭىپ، يەبۇس ئېگىزلىكى يەنى 
يېرۇسالېمنىڭ جەنۇب تەرىپىدىن ئۆتۈپ، ئاندىن ھىننوم ۋادىسىنىڭ ئۇتتۇرىدا غەرب تەرىپىدە 
بولۇپ رېفائىم ۋادىسىنىڭ شىمال تەرىپىنىڭ تۈگەر ئۇچىدىكى تاغنىڭ چوققىسىغا چىقىپ،  
تېغىنىڭ  ئەفرون  ئاندىن  بېرىپ،  بۇلىقىغا  سۇيىنىڭ  نېفتوئاھ  چوققىسىدىن  تاغنىڭ  9 بۇ 

شەھەرلىرىنىڭ يېنى بىلەن چىقىپ، ئۇ يەردىن قىريات-يېئارىم دەپ ئاتالغان بائاالغىچە يېتىپ 
دەپ  كېسالون  بېرىپ  تېغىغا  سېئىر  قايرىلىپ،  تەرىپىگە  غەرب  ئۆتۈپ  بېرىپ،  10 بائاالدىن 
تىمناھتىن  چۈشۈپ،  بەيت-شەمەشكە  ئۆتۈپ  تەرىپىدىن  شىمال  تېغىنىڭ  يېئارىم  ئاتالغان 
ئۆتۈپ،  11 شىمالغا قاراپ ئەقروننىڭ يېنى بىلەن چىقىپ، شىكروندىن ئۆتۈپ بائاال تېغىنىڭ 

يېنى بىلەن بېرىپ، يابنەئەلگە ئۇلىشىپ چىقىپ، ئۇچى دېڭىزغا تاقاشقانىدى.  
بولسا  بەنى-يەھۇدا  ئىدى.  كانارى  دېڭىزنىڭ  چوڭ  بولسا  چېگرىسى  تەرىپىدىكى  12 غەرپ 

ئۇالرنىڭ خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق توختىتىلغان تۆت تەرىپىدىكى چېگرىلىرى ئۆزى شۇ ئىدى.  
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كالەبكە  ئوغلى  يەفۇننەنىڭ  مۇۋاپىق  بۇيرۇقىغا  بەرگەن  يەشۇئاغا  خۇداۋەندىنىڭ  13 لېكىن 

خېبرون  ئاربانىڭ  ئاتىسى  ئاناقنىڭ  بېرىلىپ،  ھەسسە  بىر  تايىن  ئارىسىدا  بەنى-يەھۇدانىڭ 
چىقىرىۋېتىپ،  ئاندىن  ئەۋالدىنى  ئاناقنىڭ  بولسا  قىلىندى.  14 كالەب  ئاتا  شەھىرى  دېگەن 
ئۇ  ھەيدىۋەتتى.  15 ئاندىن  ئوغلىنى  ئۈچ  شۇ  دېگەن  تالماي  ۋە  ئاخىمان  شېشاي،  ئاناقنىڭ 
ئۆزى دېبىرنىڭ ئولتۇرغۇچىلىرىغا قارشى چىقتى. دېبىر ئۆزى قەدىمكى زاماندا قىريات-سېفەر 
ئالسا،  ئۇنى  قىلىپ  ھۇجۇم  قىريات-سېفەرگە  »كىمكى  ئۆزى:  ئاتالغانىدى.  16 كالەب  دەپ 
ئۇنىڭ ئۆزىگە قىزىم ئاكسانى خوتۇنلۇققا بېرىمەن« دېدى.  17 كالەبنىڭ بۇرادىرى قېنازنىڭ 
ئوغلى ئوتنىيەل ئۇنى مەغلۇپ قىلىپ ئالسا، كالەب ئۆزى ئۇنىڭغا قىزى ئاكسانى خوتۇنلۇققا 
بەردى.  18 ئۇ خوتۇن ئۇنىڭ قېشىغا بارغاندا: »ئاتامدىن بىر پارچە يەر تىلىگىن« دەپ ئېرىنى 
قىزىقتۇرۇپ تۇرۇپ، ئېشەكتىن ئىتتىك چۈشسە، كالەب ئۇنىڭدىن: »ساڭا نېمە بولدى؟« دەپ 
سورىدى.  19 ئۇ جاۋاب بېرىپ: »سەن ماڭا جەنۇب تەرىپىدىكى قۇرۇق يەرنى بەرگەندىن كېيىن 
ماڭا بىرنەچچە سۇ بۇالقلىرىنىمۇ بېرىپ، مېنى بەرىكەتلىگىن« دېدى. شۇنى دېسە، ئۇ ئۇنىڭغا 

ئۈستۈن بۇالق بىلەن ئاستىن بۇالقالرنى بەردى.  
20 بەنى-يەھۇدا قەبىلىسى بولسا ئۇالرنىڭ خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق تەگكەن مىراس ھەسسىسى 

شۇدۇر.  

شەھەرلىرى  ئاخىرقى  بەنى-يەھۇدانىڭ  بېقىشلىق  جەنۇبقا  تەرىپىدە  چېگرىسىنىڭ  21 ئېدوم 

بۇ، يەنى قابسەئەل، ئېدەر، ياگۇر،  22 كىنا، دىمونا، ئادادا،  23 قادېش، خازور، يىتنان،  24 زىف، 
موالدا،   شەما،  خازور،  26 ئامام،  يەنى  خەزرون،  قىرىيوت،  بېئالوت،  25 خازور-خەداتا،  تېلەم، 
27 خازار-گاددا، خېشمون، بەيت-پېلەت، 28 خازار-شۇئال، بەرشېبا، بىزيوتيا،  29 بائاال، ئىيىم، 

ئېسەم،  30 ئەلتوالد، كېسىل، خورماھ،  31 زىقالغ، مادماننا، سانساننا،  32 لېبائوت، شىلخىم، 
ئايىن، رىممون بولۇپ جەمئىي يىگىرمە توققۇز شەھەر چىقىپ، تەئەللۇق كەنتلىرىمۇ بار ئىدى.  
تاپپۇئاھ،  33 پەستىكى شەھەرلەر بۇ، يەنى ئەشتائول، زورا، ئاشناھ،  34 زانوئاھ، ئەن-گاننىم، 

گەدەروتايىم  ۋە  گەدەرا  ئادىتايىم،  ئازېقا،  36 شائارايىم،  ئادۇلالم، سوكوھ،  ئەنام،  35 يارمۇت، 
بولۇپ، جەمئىي ئون تۆت شەھەر چىقىپ تەئەللۇق كەنتلىرىمۇ بار ئىدى.  

37 بۇنىڭدىن باشقا زېنان، خاداشا، مىگدەل-خاد،  38 دىلېئان، مىسپاھ، يوقتەئەل،  39 الكىش، 

ماققېدا  نائەما،  بەيت-داگون،  كىتلىش  41 گېدېروت،  الخمام،  ئېگلون،  40 كاببون،  بوزقات، 
بولۇپ جەمئىي ئون ئالتە شەھەر چىقىپ، تەئەللۇق كەنتلىرىمۇ بار ئىدى.  

ۋە  ئاكزىب  نېزىب،  44 قېئىال،  ئاشناھ،  ئاشان،  43 يىپتاھ،  ئېتەر،  لىبنا،  باشقا  42 بۇنىڭدىن 

مارەشا بولۇپ جەمئىي توققۇز شەھەر چىقىپ تەئەللۇق كەنتلىرىمۇ بولۇپ،  
45 ئەقرون بىلەن ئۇنىڭغا تەۋە شەھەر ۋە كەنتلىرى،  46 ئەقرون تارتىپ دېڭىزغىچە ئاشدودنىڭ 

يېنىدا بولغان ھەممە شەھەرلەر بىلەن كەنتلىرى قوشۇلۇپ،  47 ئاشدود ۋە ئۆزىگە تەۋە شەھەر 
قېتىلىپ،  بىلەن  كەنتلىرى  ۋە  تەۋە شەھەر  ئۆزىگە  ۋە  گازامۇ  قوشۇلۇپ،  بىلەن  كەنتلىرى  ۋە 
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مىسىر جىلغىسى بىلەن چوڭ دېڭىزنىڭ كانارىغىچە يېتىپ بېرىپ ئىچىگە كىردى.  
يەنى  قىريات-سەنە،  سوكوھ،  49 دانە،  ياتتىر،  شامىر،  يەنى  بۇ،  شەھەرلەر  يۇرتىدىكى  48 تاغ 

بىر  ئون  جەمئىي  بولۇپ،  گىلو  ۋە  خولون  ئانىم،  51 گوشەن،  ئەشتەموئا،  دېبىر،  50 ئاناب، 
شەھەر چىقىپ، تەئەللۇق كەنتلىرىمۇ بار ئىدى.  

52 بۇنىڭدىن باشقا ئاراب، دۇما، ئېشان،  53 يانىم، بەيت-تاپپۇئاھ، ئاپېقا،  54 خۇمتا، قىريات-

ئاربا، يەنى خېبرون، ۋە زىيور بولۇپ، جەمئىي توققۇز شەھەر چىقىپ تەئەللۇق كەنتلىرىمۇ بار 
ئىدى.  

زانوئاھ،  57 قايىن،  يوقدېئام،  يۇتتا،  56 يىزرەئەل  زىف،  كارمەل،  مائون،  باشقا  55 بۇنىڭدىن 

گىبىيا ۋە تىمناھ بولۇپ، جەمئىي ئون شەھەر چىقىپ تەئەللۇق كەنتلىرىمۇ بار ئىدى.  
58 بۇنىڭدىن باشقا خالخۇل، بەيت-زۇر، گەدور،  59 مائارات، بەيت-ئانوت ۋە ئەلتەكون بولۇپ، 

جەمئىي ئالتە شەھەر چىقىپ تەئەللۇق كەنتلىرىمۇ بار ئىدى.  
60 بۇنىڭدىن باشقا قىريات-بائال، يەنى قىريات-يېئارىم، ۋە راببا دېگەن ئىككى شەھەر بولۇپ 

تەئەللۇق كەنتلىرىمۇ بار ئىدى.  61 چۆلدىكى شەھەرلەر بۇ، يەنى بەيت-ئارابا، مىددىن، سېكاكا،  
62 نىبشان، تۇز شەھىرى ۋە ئەنگىدى بولۇپ جەمئىي ئالتە شەھەر چىقىپ تەئەللۇق كەنتلىرىمۇ 

بار ئىدى.  
63 لېكىن يېرۇسالېمدا ئولتۇراقلىق يەبۇسىيالر بولسا بەنى-يەھۇدا ئۇالرنى چىقىرىۋەتەلمىگەچ، 

بۇ كۈنگىچە يەبۇسىيالر ئۆزى بەنى-يەھۇدا بىلەن بىللە يېرۇسالېمدا ئولتۇرماقتا.  

يۈسۈپنىڭ ئوغۇللىرى ماناسسە بىلەن ئەفرائىمنىڭ مىراس زېمىنى

ئىئورداندىن 16  يېرىخو  چىقتىكى،  مۇنداق  چەك  ئۇالرغا  بولسا  مما بەنى-يۈسۈپ  1 ئە

تارتىپ شەرق تەرىپىگە يېرىخونىڭ سۇلىرىغا بېرىپ بەيتەلنىڭ تاغلىرىنىڭ تەرىپىگە 
چىقىدىغان يۇرت ئۇالرغا تەگدى.  2 بەيتەلدىن تارتىپ چېگرىسى ئۆزى لۇزغا بېرىپ، ئاركىيالرنىڭ 
زېمىنىغا ئۆتۈپ ئاتاروتقا يېتىشىپ،  3 ئاندىن غەرب تەرىپىگە بېرىپ، يافلەتىيلەرنىڭ زېمىنىدىن 
ئۆتۈپ، ئاستىن بەيت-خوروننىڭ يۇرتىغا چۈشۈپ، گېزەرگىچە بېرىپ، ئۇچى دېڭىزغا تۈگىدى.  

4 بەنى-يۈسۈپ يەنى ماناسسە بىلەن ئەفرائىمغا تەگكەن مىراس ھەسسىسى شۇ ئىدى.  

5 بەنى-ئەفرائىم بولسا ئۆز خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق تاپقان چېگرىلىرى شۇ ئىدىكى، ئۇالرنىڭ 

مىراس ھەسسىسىنىڭ شەرق تەرىپىدىكى چېگرىسى بولسا ئاتاروت-ئادداردىن تارتىپ ئۈستۈن 
مىكمەتاتقا  قاراپ  شىمالغا  بېرىپ،  دېڭىزغا  ئۇچى  يېتىشىپ،  6 ئاندىن  بەيت-خورونغىچە 
تەرىپىگە  يانوئاھنىڭ شەرق  ئاندىن  قايرىلىپ،  تائانات-شىلوھقا  تەرىپىدىكى  چىقىپ، شەرق 
ئۆتۈپ،  7 يانوئاھتىن چۈشۈپ، ئاتاروت بىلەن نائاراتتىن ئۆتۈپ يېرىخوغا يېتىپ، ئىئوردانغا 
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چىقتى.  8 غەربتە چېگرا ئۆزى تاپپۇئاھتىن چىقىپ، قانا جىلغىسىغا بېرىپ، ئۇچى دېڭىزغا 
يېتىپ تۈگىدى. بەنى-ئەفرائىمنىڭ قەبىلىسى بولسا ئۇالرنىڭ خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق تەگكەن 

مىراس ھەسسىسى شۇ ئىدى.  
9 بۇنىڭدىن باشقا بەنى-ئەفرائىم ئۈچۈن بەنى-ماناسسەنىڭ مىراسىدىن شەھەرلەر ئايرىلىپ، 

بۇ ئايرىلغان شەھەرلەرنىڭ ھەممىسى كەنتلىرى بىلەن ئۇنىڭغا بېرىلدى.  10 ئەمما ئۇالر ئۆزى 
بەنى- كۈنگىچە  بۇ  بولسا  قانائانىيالر  قانائانىيالرنى چىقىرىۋەتمىگەچ،  ئولتۇراقلىق  گېزەردە 

ئەفرائىمنىڭ ئارىسىدا ئولتۇرۇپ قېلىپ، ئالۋان بېرىدىغان خىزمەتكارالر بولۇپ تۇرماقتا.  

مىراس 17  قەبىلىسىگىمۇ  ئۇنىڭ  بولغاچ  ئوغلى  تۇنجى  يۈسۈپنىڭ  ئۆزى  1 ماناسسە 

بېرىلىپ گىلىيادنىڭ ئاتىسى بولۇپ ماناسسەنىڭ تۇنجى ئوغلى بولغان ماكىر بولسا 
جەڭگىۋار پالۋان بولغاچ، گىلىياد بىلەن باشاننى مىراس ئالدى.  

مىراس  مۇۋاپىق  خانىدانلىرىغا  ئۆزى  ئۇالر  بولسا  ئوغۇللىرى  قالغان  2 ماناسسەنىڭ 

ھەسسىسىنى تاپتى. شۇنداقكى، بەنى-ئابىئېزەر بىلەن بەنى-خېلەككە، بەنى-ئاسرىيەل بىلەن 
يۈسۈپنىڭ  بولسا  بۇالر  تەگدى.  مىراس  بەنى-شەمىداغا  بىلەن  بەنى-خەفەر  بەنى-شېكەمگە، 

ئوغلى ماناسسەنىڭ ئوغۇل ئەۋالد قەبىلىلىرى ئىدى.  
3 لېكىن زېلوفخاد بەن-خەفەر بەن-گىلىياد بەن-ماكىر بەن-ماناسسە بولسا ئۇنىڭ ئوغۇللىرى 

بولماي، يالغۇز قىزلىرى بار ئىدى. بۇالرنىڭ ئىسىملىرى شۇ، يەنى ماخال، نوئا، خوگال، مىلكا ۋە 
تىرزا ئىدى.  4 بۇ خوتۇنالر ئۆزى ئېلىئازار كاھىن بىلەن نۇننىڭ ئوغلى يەشۇئا ۋە سەردارالرنىڭ 
ئارىسىدا  بۇرادەرلىرىنىڭ  ئۇالرغا   ‹ توغرىمىزدا:  بىزنىڭ  مۇساغا  »خۇداۋەندە  بېرىپ:  قېشىغا 
مىراس بەرگىن‹ دەپ بۇيرۇغانىدى« دېدى. شۇنى دېسە، ئۇ ئۆزى خۇداۋەندىنىڭ بۇيرۇقىغا قاراپ 

ئۇالرغا ئۇالرنىڭ ئاتىسىنىڭ بۇرادەرلىرىنىڭ ئارىسىدا مىراس بەردى.  
5 بۇنىڭ بىلەن ماناسسەگە تېگىدىغان مىراس ھەسسىلىرى بولسا ئىئورداننىڭ ئۇ تەرىپىدىكى 

ئۇنىڭ  قىزلىرى  ماناسسەنىڭ  ئىدى.  6 چۈنكى  ئون ھەسسە  باشقا  باشاندىن  بىلەن  گىلىياد 
ماناسسەنىڭ  ئۆزى  يۇرتى  گىلىيادنىڭ  لېكىن  تاپقانىدى.  مىراس  ئارىسىدا  ئوغۇللىرىنىڭ 

قالغان بالىلىرىغا تەگكەنىدى.  

7 ئەمما ماناسسەنىڭ توختىتىلغان چېگرىسى بولسا ئاشەردىن تارتىپ شەكەمنىڭ ئۇتتۇرىدىكى 

ئولتۇرغۇچىلىرىغا  ئەن-تاپپۇئاھنىڭ  قايرىلىپ  تەرىپىگە  ئوڭ  ئاندىن  بېرىپ،  مىكمەتاتقا 
لېكىن  تەگكەنىدى.  ماناسسەگە  بولسا  يۇرتى  تاپپۇئاھنىڭ  يېتىشكەنىدى.  8 چۈنكى 
يەردىن  بېرىلگەنىدى.  9 ئۇ  ئەفرائىمغا  ئۆزى  تاپپۇئاھ شەھىرى  ماناسسەنىڭ چېگرىسىدىكى 
چېگرا ئۆزى قانا جىلغىسىغا چۈشۈپ، جىلغىنىڭ جەنۇب تەرىپى بىلەن چىقتى. لېكىن ئانداكى 
يەردىن  ئۇ  تەگدى.  ئەفرائىمغا  بولسىمۇ،  ئارىسىدا  شەھەرلىرىنىڭ  ماناسسەنىڭ  شەھەرلەر 
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چېگرا ئۆزى جىلغىنىڭ شىمال تەرىپى بىلەن بېرىپ، دېڭىزغا يېتىپ تۈگىدى.  10 جىلغىنىڭ 
يۇرت  تەرىپىدىكى  ئۇنىڭ شىمال  لېكىن  تەگدى.  ئەفرائىمغا  بولسا  يۇرت  تەرىپىدىكى  جەنۇب 
تەرىپى  شىمال  بولۇپ،  دېڭىز  بولسا  چېگرىسى  تەرىپىنىڭ  غەرب  بېرىلدى.  ماناسسەگە  ئۆزى 
ھەسسىسىگە  ئىسساكارنىڭ  ئۆزى  تەرىپى  شەرق  يېتىشىپ،  ھەسسىسىگە  ئاشەرنىڭ  بولسا 
تۇتاشقانىدى.  11 ئىسساكار بىلەن ئاشەرنىڭ ھەسسىسىدە ماناسسەنىڭ ئۆزىگە بەيت-شېئان 
كەنتلىرى،  بىلەن  ئولتۇرغۇچىلىرى  دورنىڭ  كەنتلىرى،  بىلەن  يىبلېئام  كەنتلىرى،  بىلەن 
ئەندورنىڭ ئولتۇرغۇچىلىرى بىلەن كەنتلىرى، تائاناكنىڭ ئولتۇرغۇچىلىرى بىلەن كەنتلىرى، 
تەگدى.  12 لېكىن  كەنتلىرى  دېگەن  يۇرت  ئېگىز  ئۈچ  بىلەن  ئولتۇرغۇچىلىرى  مەگىددونىڭ 
قالدى.  13 بەنى- تۇرۇپ  يۇرتتا  قانائانىيالر  بەلكى  ئااللماي،  شەھەرلەرنى  بۇ  بەنى-ماناسسە 
باج-ئالۋان  ئۇالردىن  بەلكى  چىقارماي،  قانائانىيالرنى  تاپسىمۇ،  كۈچ  بارغانسېرى  ئىسرائىل 
ئاالتتى.  14 ئەمما بەنى-يۈسۈپ بولسا يەشۇئاغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى: »بىز ئۆزىمىز خۇداۋەندە 
بەرىكەتلىگەن چوڭ بىر قوۋم بولساق، سەن چەك تاشالپ نېمىشقا بىزگە يالغۇز بىر ھەسسە 
بەردىڭ؟«  15 شۇنى دېسە، يەشۇئا ئۆزى ئۇالرغا جاۋاب بېرىپ: »ئەگەر سىلەر چوڭ قوۋم بولۇپ، 
پەرىززىي  ئانداكى  بېرىپ،  جاڭگىلىغا  بولسا،  كەلگەن  تار  سىلەرگە  يۇرتى  تاغ  ئەفرائىمنىڭ 
دېدى.   چىقارمايسىلەرمۇ؟«  جاي  ئۆزۈڭالرغا  كېسىپ،  دەرەخلەر  يۇرتىدا  رېفائىيالرنىڭ  بىلەن 
ئانداكى  تېپىلمايدۇ.  جاي  يەتكۈدەك  بىزگە  يۇرتىدا  »تاغ  ئېيتتىكى:  بەنى-يۈسۈپ  16 لېكىن 

ئولتۇرغۇچىالر، خاھى پەستىكى يۇرتتا ئولتۇراقلىق قانائانىيالر بولسۇن، خاھى بەيت-شېئان 
بىلەن ئۇنىڭ كەنتلىرىدە ئولتۇرغۇچىالر بولسۇن، خاھى يىزرەئەلنىڭ ۋادىسىدا ئولتۇرغۇچىالر 
بولسۇن، ھەممىسىنىڭ تۆمۈردىن جەڭ ھارۋىلىرى بار ئىكەن.  17 شۇنى دېسە، يەشۇئا ئۆزى 
يۈسۈپنىڭ خانىدانى بولغان ئەفرائىم بىلەن ماناسسەگە ئېيتتىكى: »سىلەر چوڭ قوۋم بولۇپ 
بار  جاڭگىلى  بىر  تەگمەي،  18 بەلكى  بىر ھەسسە  يالغۇز  بولغاچ، سىلەرگە  زىيادە  كۈچۈڭالر 
تاغ يۇرتىمۇ سىلەرگە بېرىلىپ، سىلەر بولساڭالر ئۇنىڭدا دەرەخلەر كېسىپ، ئۆزۈڭالرغا جاي 
ئۆزى  بولۇپ  ھارۋىلىرى  تۆمۈر  قانائانىيالرنىڭ  بولۇپ  ئىگە  ئۆپچۆرىلىرىغىمۇ  چىقىرىپ، 

كۈچلۈك بولسىمۇ، ئۇالرنى ھەيدىۋېتىسىلەر« دېدى.  

شىلوھتا جامائەتنىڭ يىغىلىشى

بولغاچ 18  تەۋە  ئۇالرغا  ئۆزى  يۇرت  بولسا  جامائىتى  بارچە  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  1 ئەمما 

بەنى- 2 لېكىن  قويدى.   تىكىپ  چېدىرىنى  جامائەت  ئاندا  يىغىلىپ،  شىلوھتا 
ئىسرائىلنىڭ ئارىسىدا ئۆز مىراس ھەسسىسىنى تاپمىغان يەتتە قەبىلە قالغانىدى.  

تەڭرىسى  »ئاتا-بوۋىلىرىڭالرنىڭ  ئېيتتىكى:  بەنى-ئىسرائىلغا  ئۆزى  يەشۇئا  ئۈچۈن  3 ئۇنىڭ 

خۇداۋەندە سىلەرگە بەرگەن يۇرتنى قولۇڭالرغا ئالغىلى قاچانغىچە تەخىر قىلىسىلەر.  4 سىلەر 
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ئۆزۈڭالر ئۈچۈن ھەر قەبىلىدىن ئۈچ كىشىنى ئىلغىساڭالر، مەن ئۇالرنى ئەۋەتىپ، ئۇالر قوپۇپ 
بېرىپ، يۇرتنى ئارىالپ چىقىپ، ھەربىرىنىڭ مىراس ھەسسىسىگە مۇۋاپىق ئۇنىڭ ئەھۋالىنى 
خەتلەپ، قېشىمغا يېنىپ كەلسۇن دەپ، يولغا سالىمەن.  5 ئۇالر بولسا يۇرتنى يەتتە ھەسسىگە 
بۆلسۇن. بۆلسە، يەھۇدا قەبىلىسى جەنۇبىدىكى يۇرتتا تۇرۇپ قېلىپ، يۈسۈپنىڭ خانىدانىمۇ 
شىمال تەرىپىدىكى ئۆز يۇرتىدىن يۆتكەلمىسۇن.  6 بۇ تەرىقىدە سىلەر بولساڭالر يۇرتنى يەتتە 
ھەسسىگە بۆلۈپ، تەسۋىرىنى سىزىپ كېلىڭالر. ئاندىن مەن ئۆزۈم تەڭرىمىز خۇداۋەندىنىڭ 
ئالدىدا مۇندا سىلەر ئۈچۈن چەك تاشاليمەن.  7 ئەمما الۋىيالر بولسا سىلەرنىڭ ئاراڭالردا بىر 
تايىن ھەسسىسى بولماي، بەلكى خۇداۋەندىنىڭ كاھىنلىقى ئۇالرنىڭ ھەسسىسى بولسۇن. گاد، 
تەرىپىدە  رۇبەن ۋە ماناسسەنىڭ يېرىم قەبىلىسى بولسا ئۇالرغا ئىئورداننىڭ ئۇ قېتى شەرق 

خۇداۋەندىنىڭ بەندىسى مۇسانىڭ ئۇالرغا بەرگەن جايى مىراس تېگىپ بولدى« دېدى.  
8 ئۇ ۋاقىت بۇ كىشىلەر قوپۇپ ماڭغىلى باشلىسا، يەشۇئا ئۇالرغا: »يۇرتنىڭ تەسۋىرى توغرىسىدا 

قاتتىق جېكىلەپ، سىلەر بېرىپ يۇرتنى ئارىالپ چىقىپ، تەسۋىرىنى سىزىپ، قېشىمغا يېنىپ 
تاشاليمەن«  چەك  ئۈچۈن  سىلەر  ئالدىدا  خۇداۋەندىنىڭ  ئۆزىدە  شىلوھنىڭ  مەن  كەلسەڭالر، 
دېدى.  9 شۇنى دېسە، بۇ ئادەملەر بېرىپ يۇرتنى ئارىالپ چىقىپ، شەھەرلەرنى يەتتە ھەسسە 
يېنىپ  قېشىغا  يەشۇئانىڭ  چېدىرگاھقا  شىلوھتىكى  سىزىپ،  كىتابقا  تەسۋىرىنى  بولۇپ 
چەك  ئۈچۈن  ئۇالر  ئالدىدا  خۇداۋەندىنىڭ  شىلوھتا  ئۆزى  يەشۇئا  كېيىن  كەلدى.  10 ئاندىن 
تەقسىم  ئۇالرغا  يۇرتنى  جايدا  تۇرغان  ئۆزى  قاراپ  خانىدانلىرىغا  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  تاشالپ، 

قىلىپ بەردى.  

بەنيامىن قەبىلىسىنىڭ مىراس زېمىنى

11 بەنى-بەنيامىن قەبىلىسى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق چەك تاشالنسا، ئۇنداق 

چىقتىكى، ئۇالرنىڭ مىراس ھەسسىسى بەنى-يەھۇدا بىلەن بەنى-يۈسۈپ ئوتتۇرىسىدىكى يۇرت 
بولدى.  

12 ئۇالرنىڭ شىمال تەرىپىدىكى چېگرىسى بولسا ئىئورداندىن باشالپ، يېرىخونى يانداپ شىمال 

تەرىپىگە بېرىپ، تاغ يۇرتىدىن ئۆتۈپ غەرب تەرىپىگە چىقىپ، بەيت-ئاۋەننىڭ چۆلىگە يېتىپ 
بېرىپ،  13 ئاندىن لۇزغا چىقىپ لۇز يەنى بەيتەلنىڭ جەنۇب تەرىپىگە مېڭىپ، ئاستىن بەيت-

خوروننىڭ تېغىدىن ئۆتۈپ ئاتاروت-ئاددارغا چۈشۈپ،  
14 ئاندىن چېگرا ئۆزى غەربتىن جەنۇبقا قايرىلىپ، بەيت-خوروننىڭ ئۇتتۇرىدا بولغان جەنۇب 

تەرىپىدىكى تاغدىن ئۆتۈپ، بەنى-يەھۇدانىڭ شەھەرلىرىنىڭ بىرى بولۇپ قىريات-يېئارىم دەپ 
ئاتالغان قىريات-بائالغا يېتىپ باردى. بۇ ئۆزى غەرب تەرىپىنىڭ چېگرىسى ئىدى.  

مېڭىپ،  تەرىپىگە  غەرب  باشالپ  قىريات-يېئارىمدىن  بولسا  چېگرىسى  تەرىپىنىڭ  15 جەنۇب 

نېفتوئاھ سۇلىرىنىڭ بۇلىقىغا يېتىپ بېرىپ،  16 ئاندىن چېگرىسى ئۆزى رېفائىم ۋادىسىنىڭ 
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چۈشۈپ،  بېشىغا  تاغنىڭ  ئوتتۇرىسىدىكى  ۋادىسىنىڭ  بەن-ھىننوم  بولۇپ  تەرىپىدە  شىمال 
چۈشۈپ،  ۋادىسىغا  ھىننوم  مېڭىپ،  بىلەن  تەرىپى  جەنۇب  ئېگىزلىكىنىڭ  يەبۇس  ئاندىن 
شەمەش  قايرىلىپ،  تەرىپىگە  شىمال  يېتىشىپ،  17 ئاندىن  بېرىپ  بۇلىقىغا  روگېل  ئاندىن 
بۇلىقىدىن ئۆتۈپ ئادۇمىم داۋىنىنىڭ ئۇتتۇرىدىكى گەلىلوتقا بېرىپ، ئاندىن رۇبەننىڭ ئوغلى 
ئېگىزلىكتىن  تەرىپىدىكى  شىمال  تۈزلەڭلىكنىڭ  ئۈسۈپ،  18 ئاندىن  تېشىغا  بوھاننىڭ 
چىقىپ تۈزلەڭلىككە چۈشۈپ،  19 ئاندىن چېگرا ئۆزى شىمال تەرىپىگە چىقىپ بەيت-خوگالغا 
يېتىشىپ، ئىئورداننىڭ جەنۇب ئۇچىنىڭ ياندىكى شور دېڭىزنىڭ شىمال كۆرپىزىدە تۈگىدى. 

بۇ ئۆزى جەنۇب تەرىپىنىڭ چېگرىسى ئىدى.  
20 لېكىن شەرق تەرىپىنىڭ چېگرىسى بولسا ئىئوردان ئىدى. بۇ بولسا بەنى-بەنيامىننىڭ مىراس 

ھەسسىسى بولۇپ ئۇالرنىڭ خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق توختىتىلغان چېگرىلىرى شۇ ئىدى.  

شەھەرلىرى  تەگكەن  مۇۋاپىق  خانىدانلىرىغا  بېرىلىپ،  قەبىلىسىگە  بەنى-بەنيامىن  21 ئەمما 

بەيتەل،   ۋە  زېمارايىم  ئېمەك-قېزىس،  22 بەيت-ئارابا،  ۋە  بەيت-خوگال  يېرىخو،  يەنى  شۇ، 
23 ئاۋۋىم، پاراھ ۋە ئوفرا،  24 كېفار-ھائاممونى، ئوفنى ۋە گېبا بولۇپ، جەمئىي ئون ئىككى 

شەھەر چىقىپ كەنتلىرىمۇ بار ئىدى.  
25 بۇنىڭدىن باشقا گىبىيون، راما ۋە بەئەروت،  26 مىسپاھ، كېفىرا ۋە موسا،  27 رېقەم، يىرپەئەل 

تاراال،  28 زېال، ئېلەف ۋە يەبۇس، يەنى يېرۇسالېم، گىبىيا بىلەن قىريات بولۇپ، جەمئىي  ۋە 
ئون تۆت شەھەر چىقىپ كەنتلىرىمۇ بار ئىدى. بۇ بولسا بەنى-بەنيامىننىڭ مىراس ھەسسىسى 

بولۇپ خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق بېرىلگەنىدى.  

قالغان ئالتە قەبىلىسىنىڭ مىراس زېمىنلىرى

بەنى-19  مۇۋاپىق  خانىدانلىرىغا  چىقىپ  ئۈچۈن  چەك شىمون  ئىككىنچى  مما  1 ئە

بەنى-يەھۇدانىڭ مىراس ھەسسىسىنىڭ  شىموننىڭ قەبىلىسىغا تەگدى. ئۇالر بولسا 
موالدانى،   ۋە  شېبا  بەرشېبا،  ئۆزىدە  ھەسسىسىنىڭ  مىراس  2 بۇالر  تېپىپ،   مىراس  ئىچىدە 
3 خازار-شۇئال، باالھ ۋە ئېسەمنى،  4 ئەلتوالد، بېتۇل ۋە خورماھنى،  5 زىقالغ، بەيت-ماركابوت 

ۋە خازار-سۇسا،  6 بەيت-لېبائوت بىلەن شارۇخەننى مىراس ئېلىپ، جەمئىي ئون ئۈچ شەھەرنى 
كەنتلىرى بىلەن قوشۇپ تاپتى.  7 بۇنىڭدىن باشقا ئايىن بىلەن رىممون، ئېتەر بىلەن ئاشان 
شەھەرلەرنىڭ  بۇ  باشقا  8 بۇنىڭدىن  تەگدى.   ئۇالرغا  بىلەن  كەنتلىرى  شەھەر  تۆت  دېگەن 
چۆرىسىدىكى ھەممە كەنتلەر بولسا جەنۇب تەرىپىدىكى رامادا بولغان بائاالت-بەئەرگىچە ئۇالرغا 
خانىدانلىرىغا  بولۇپ،  ھەسسىسى  مىراس  قەبىلىسىنىڭ  بەنى-شىموننىڭ  ئۆزى  بۇ  بېرىلدى. 

مۇۋاپىق ئۇالرغا تەگدى.  
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ئۆزى  بەنى-شىمون  كەلگەچ،  زىيادە  ئۆزىگە  ئۇالرنىڭ  ھەسسىسى  مىراس  9 بەنى-يەھۇدانىڭ 

بەنى-يەھۇدانىڭ ھەسسىسىدىن مىراس ئېلىپ، بەنى-شىموننىڭ ھەسسىسى بولسا ئۇالرنىڭ 
مىراس ھەسسىسىنىڭ ئىچىدە بولدى.  

10 ئۈچىنچى چەك بەنى-زەبۇلۇن ئۈچۈن ئۇالرنىڭ خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق تاشالندى. ئۇالرنىڭ 

تەرىپىگە  غەرب  ئۆزى  چېگرىسى  يېتىپ،  11 ئاندىن  سارىدقىچە  بولسا  ھەسسىسى  مىراس 
يېتىپ  ۋادىسىغا  ئۇتتۇرىدىكى  يوقنېئامنىڭ  يېتىشىپ  دابەشەتكە  بېرىپ  ماراالغا  چىقىپ، 
كىسلوت-تابورنىڭ  مېڭىپ  چىقىشقا  كۈن  قايرىلىپ،  تەرىپىگە  شەرق  بېرىپ،  12 سارىدتىن 
يۇرت تەرىپىگە بۇرۇلۇپ، دابېراتتىن ئۆتۈپ يافىياغا چىقىپ،  13 ئاندىن شەرق تەرىپىگە كۈن 
چىقىشقا ئۆتۈپ، گات-خەفەر بىلەن ئەت-قازىندىن كېزىپ نېئاغىچە يېيىلغان رىممونغا باردى.  
14 ئۇ يەردىن چېگرا ئۆزى شىمال تەرىپىگە قايرىلىپ خانناتونغىچە يېتىپ بېرىپ، يىپتاخەلنىڭ 

ۋادىسىغا ئۈسۈپ تۈگەپ،  15 ئۇالرنىڭ ھەسسىسى بولسا چاتات، ناھاالل، شىمرون، يىداال ۋە 
بەيتلەھەمنىمۇ يۆگىۋېلىپ، جەمئىي ئون ئىككى شەھەر بولۇپ تەئەللۇق كەنتلىرىمۇ بار ئىدى.  
16 بۇ ئۆزى بەنى-زەبۇلۇننىڭ مىراس ھەسسىسى بولۇپ، مەزكۇر شەھەرلەر بولسا كەنتلەر بىلەن 

قوشۇلۇپ ئۇالرنىڭ خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق بېرىلدى.  
17 تۆتىنچى چەك ئىسساكار ئۈچۈن چىقىپ ئۇالرنىڭ خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق بەنى-ئىسساكارغا 

تەگدى.  18 ئۇالرنىڭ زېمىنى بولسا يىزرەئەل، كىسلوت ۋە شۇنەمنى،  19 خافارايىم، شىئون ۋە 
ئاناخاراتنى،  20 راببىت، قىشيون ۋە ئابەزنى،  21 رەمەت بىلەن ئەن-گاننىمنى، ئەن-خاددا بىلەن 
بەيت-پاززەز يۆگەپ،  22 ئاندىن چېگرا ئۆزى تابور، شاخازىما ۋە بەيت-شەمەشكە چىقىپ، ئۇچى 
بار ئىدى.   تەئەللۇق كەنتلىرىمۇ  بولۇپ  ئالتە  بولسا ئون  ئىئورداندا تۈگىدى. جەم شەھەرلەر 
23 بۇ ئۆز بەنى-ئىسساكارنىڭ مىراس ھەسسىسى بولۇپ، مەزكۇر شەھەرلەر كەنتلىرى بىلەن 

قوشۇلۇپ ئۇالرنىڭ خانىدانلىرىغا بېرىلدى.  

24 بەشىنچى چەك بەنى-ئاشەرنىڭ قەبىلىسى ئۈچۈن، ئۇالرنىڭ خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق تاشالندى.  

25 ئۇالرنىڭ زېمىنى بولسا خەلقات بىلەن خالىنى، بەتەن بىلەن ئاكشافنى،  26 ئالالممېلەك، ئاماد ۋە 

مىشالنى يۆگەپ، غەرب تەرىپىگە مېڭىپ، كارمەل بىلەن شىخور-لىبناتقا يېتىپ بېرىپ،  27 ئاندىن 
شىمال  ۋادىسىنىڭ  يىپتاخەل  بىلەن  زەبۇلۇن  بېرىپ،  بەيت-داگونغا  قايرىلىپ،  تەرىپىگە  شەرق 
تەرىپىدىن مېڭىپ، بەيت-ئېمەك بىلەن نىيەلگە يېتىپ بېرىپ، كابۇلنىڭ شىمال تەرىپىگە چىقىپ،  
28 ئېبرون بىلەن رەخوبنى، خاممون بىلەن قانانى يۆگەپ، چوڭ سىدونغا يېتىپ باردى.  29 ئاندىن 

چېگرا ئۆزى راما تەرىپىگە قايرىلىپ مەھكەم تىر شەھىرىگە بېرىپ، خوساغا قايرىلىپ ئاكزىب يۇرتى 
يىگىرمە  يۆگەپ، جەمئىي  رەخوبمۇ  ۋە  ئافېق  تۈگەپ،  30 ئۇمما،  بېرىپ  باشلىغان جايدا دېڭىزغا 
ئىككى شەھەر ئۆز كەنتلىرى بىلەن ئىچىگە كىردى.  31 بۇ ئۆزى بەنى-ئاشەرنىڭ مىراس ھەسسىسى 

بولۇپ، خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق مەزكۇر شەھەرلەر بىلەن كەنتلىرى بېرىلدى.  
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بەنى- مۇۋاپىق  خانىدانلىرىغا  ئۇالرنىڭ  چىقىپ،  ئۈچۈن  چەك بەنى-نافتالى  لتىنچى  32 ئا

دۇب  زائانانىمدىكى  چىقىپ،  خەلەفتىن  بولسا  زېمىنى  تەگدى.  33 ئۇالرنىڭ  ئۆزىگە  نافتالى 
ئىئوردانغا  يېتىپ،  القۇمغىچە  ئۆتۈپ  يابنېئەلدىن  بىلەن  ئادامى-نېكەب  ئۆتۈپ،  دەرىخىدىن 
بېرىپ تۈگىدى.  34 ئاندىن چېگرا ئۆزى غەرب تەرىپىگە قايرىلىپ ئازنوت-تابورغا بېرىپ، ئاندىن 
خۇققوققا چىقىپ، جەنۇبتا زەبۇلۇننىڭ ھەسسىسىگە تۇتىشىپ، غەربتە ئاشەرنىڭ ھەسسىسىگە 
يېتىشىپ، ئىئورداننىڭ يېنىدا كۈن چىقار تەرىپىدە يەھۇدانىڭ ھەسسىسىگە ئۈلەشتى.  35 ئۇ 
ئۆزى زىددىم، زەر، خاممات، راققات ۋە كىننەرەت،  36 ئاداما، راما ۋە خازور،  37 قادېش، ئەدرەي ۋە 
ئەن-خازور،  38 يىرون، مىگدەل-ئەل، خورەم، بەيت-ئانات ۋە بەيت-شەمەش دېگەن شەھەرلەرنى 
يۆگىدى. جەم شەھەرلەرنىڭ سانى ئون توققۇز بولۇپ تەئەللۇق كەنتلىرىمۇ بار ئىدى.  39 بۇ 
كەنتلىرى  ئۆزى  شەھەرلەر  بۇ  بولۇپ،  ھەسسىسى  مىراس  قەبىلىسىنىڭ  بەنى-نافتالى  ئۆزى 

بىلەن قوشۇلۇپ ئۇالرنىڭ خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق تەگدى.  

مۇۋاپىق  خانىدانلىرىغا  ئۇالرنىڭ  چىقىپ،  ئۈچۈن  قەبىلىسى  چەك بەنى-دان  يەتتىنچى   40

تەگدى.  41 ئۇالرنىڭ مىراس ھەسسىسىنىڭ زېمىنى بولسا زورا، ئەشتائول ۋە ئىر-شەمەشنى،  
ۋە  گىبەتون  ئەقروننى،  44 ئەلتەكە،  ۋە  تىمناھ  يىتالنى،  43 ئېلون،  ۋە  ئايالون  42 شائالبىم، 

يافونىڭ  راقوننى،  بىلەن  گات-رىمموننى،  46 مېيارقون  ۋە  بەنى-بەراق  بائاالنى،  45 يېھۇد، 
ئۇتتۇرىدىكى يۇرت بىلەن قوشۇپ يۆگىدى.  

لەشەمگە  چىقىپ،  ئۆزى  بەنى-دان  كەلگەچ،  تار  ئۇالرغا  بولسا  يۇرتى  مما بەنى-داننىڭ  47 ئە

ئاندا  ھۇجۇم قىلىپ، ئۇنى مەغلۇپ قىلىپ، قىلىچ بىسى بىلەن ئۇرۇپ، ئۆزىنىڭكى قىلىپ، 
ئۆزى  ئاتىدى.  48 بۇ  دەپ  دان  لەشەمنى  قويۇپ  ئىسمىنى  داننىڭ  ئاتىسى  ئولتۇرۇۋېلىپ، 
بەنى-دان قەبىلىسىنىڭ ھەسسىسى بولۇپ، مەزكۇر شەھەرلەر ئۆز كەنتلىرى بىلەن قوشۇلۇپ 

ئۇالرنىڭ خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق بېرىلدى.  

49 بۇ تەرىقىدە بەنى-ئىسرائىل يۇرتنى زېمىنلىرىغا قاراپ ئۈلەشتۈرۈپ بولغاندىن كېيىن، ئۇالر 

ئۆزى نۇننىڭ ئوغلى يەشۇئاغا ئۆز ئارىسىدا مىراس تەيىنلەپ،  50 خۇداۋەندىنىڭ بۇيرۇقىغا قاراپ 
ئۇ ئۆزى تىلىگەندەك ئەفرائىم تاغ يۇرتىدىكى تىمنات-سېراھ دېگەن شەھەرنى ئۇنىڭغا بەردى. 
بۇنىڭ بىلەن ئۇ ئۆزى شەھەرنى بىنا قىلىپ ئاندا ئولتۇرۇپ قالدى.  51 بۇ مىراس ھەسسىلىرى 
بەنى-ئىسرائىلنىڭ خانىدانلىرىنىڭ  ۋە  يەشۇئا  ئوغلى  نۇننىڭ  بىلەن  ئېلىئازار كاھىن  بولسا 
باشلىرى بىر بولۇپ، شىلوھتىكى جامائەت چېدىرىنىڭ دەرۋازىسىنىڭ ئالدىدا خۇداۋەندىنىڭ 
ھۇزۇرىدا چەك تاشالپ ئۈلەشتۈرۈپ بەرگەنىدى. بۇ تەرىقىدە ئۇالر يۇرتنىڭ تەقسىمىنى تۈگەتتى.  
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پاناھگاھ شەھەرلەر

1 ئەمما خۇداۋەندە يەشۇئاغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:  20 

ۋاسىتىسى  مۇسانىڭ  ئۆزى  خۇداۋەندە  ئېيتقىن  بەنى-ئىسرائىلغا  ئۆزۈڭ  2 »سەن 

بىلەن سىلەرگە بۇيرۇغاندەك ئۆزۈڭالر ئۈچۈن پاناھگاھ شەھەرلەرنى ئىلغاڭالر.  3 كىمكى بىر 
كىشىنى بىلمەستىن سەۋەنلىك بىلەن ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈۋەتسە، ئۇ شەھەرلەرنىڭ ئۆزىگە قېچىپ 
پاناھگاھ  ئالغۇچىدىن  ئىنتىقامىنى  قان  سىلەرگە  ئۆزى  شەھەرلەر  بۇ  تەرىقىدە  بۇ  كەتسۇن. 
دەرۋازىسىغا  شەھەرنىڭ  كېتىپ،  قېچىپ  يېرىگە  شەھەرلەرنىڭ  بۇ  بىركىم  بولىدۇ.  4 ئەگەر 
ئۆزىگە  ئۇنى  ئۇالر  بەرسە،  ئېيتىپ  ئەھۋالىنى  ئۆز  ئاقساقاللىرىغا  تۇرۇپ، شەھەرنىڭ  بېرىپ 
قوشۇپ شەھەرگە كىرگۈزۈپ، ئۇنىڭغا جاي بەرگەندىن كېيىن ئۇ ئۆزى ئۇالر بىلەن ئولتۇرۇپ 
قالسۇن.  5 ئەمدى قان ئىنتىقامىنى ئالغۇچى ئۇنى قوغالپ كەلسە، ئۇ ئۆزى ئىلگىرىدىن ئۆز 
ئۆلتۈرگەچ،  بىلەن  ئۇنى سەۋەنلىك  بىلمەسلىكتىن  بەلكى  قىلماي،  ئاداۋەت  ھەقەمسايىسىگە 
ئۇالر ئۆلتۈرگۈچىنى ئۇنىڭ قولىغا تاپشۇرۇپ بەرمىسۇن.  6 بەلكى ئۇ ئۆزى جامائەتنىڭ ئالدىدا 
سوراق قىلىنىپ، شۇ ۋاقىتتىكى ئۇلۇغ كاھىن ئۆلۈپ كەتكۈچىلىك بۇ شەھەردە تۇرۇپ، ئاندىن 
ئۆلتۈرگۈچى ئۆزى ئۆز شەھىرىگە يېنىپ كېلىپ، ئۆزى قېچىپ كەتكەن شەھەردىكى ئۆيىگە 

يېنىپ كەلسۇن.  
7 شۇ سۆز بىلەن ئۇالر ئۆزى نافتالىنىڭ تاغ يۇرتى گالىلىيەدىكى قادېش دېگەن شەھەر بىلەن 

يۇرتىدىكى قىريات- تاغ  يەھۇدانىڭ  ۋە  يۇرتىدىكى شەكەم دېگەن شەھەرنى  تاغ  ئەفرائىمنىڭ 
قېتى  ئۇ  ئىئورداننىڭ  يېنىدا  يېرىخونىڭ  باشقا  ئىلغاپ،  8 بۇنىڭدىن  خېبروننى  يەنى  ئاربا، 
شەرق تەرىپىدە بولغان رۇبەن قەبىلىسىنىڭ چۆل تۈزلەڭلىكىدىكى بېزەر دېگەن شەھەر بىلەن 
گاد قەبىلىسىنىڭ مىراس ھەسسىسى بولغان گىلىيادتىكى راموت دېگەن شەھەر ۋە ماناسسە 

قەبىلىسىنىڭ مىراس ھەسسىسى بولغان باشاندىكى گوالن دېگەن شەھەرنى تەيىنلىدى.  
مۇساپىرالر  كەلگەن  ئارىسىغا  ئۇالرنىڭ  بىلەن  بەنى-ئىسرائىل  ھەممە  بولسا  شەھەرلەر  9 بۇ 

قېچىپ  ئاندا  ئۆلتۈرۈۋېتىپ  كىشىنى  بىر  بىلمەسلىكتىن  كىمكى  بولۇپ،  پاناھگاھ  ئۈچۈن 
ئالغۇچىنىڭ  ئىنتىقامى  قان  ئىلگىرى  قىلىنىشتىن  سوراق  ئالدىدا  جامائەتنىڭ  كەتسە، 

قولىدىن ئۆلمىسۇن دەپ، توغرىسىدا ئېيتىلغان شەھەرلەر بولىدۇ.  

الۋىيالرنىڭ شەھەرلىرى

1 ئەمما الۋىي خانىدانلىرىنىڭ باشلىرى بولسا ئېلىئازار كاھىن بىلەن نۇننىڭ ئوغلى 21 

كېلىپ،   قېشىغا  بولغانالرنىڭ  باش  قەبىلىلىرىگە  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  ۋە  يەشۇئا 
بىلەن  ۋاسىتىسى  مۇسانىڭ  »خۇداۋەندە  قىلىپ:  سۆز  ئۇالرغا  شىلوھتا  يۇرتىدىكى  2 قانائان 

بىزنىڭ توغرىمىزدا: › ئۇالرغا ئولتۇرغىلى شەھەر بىلەن ماللىرى ئۈچۈن يايالقلىرىنى قوشۇپ 
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بەرگىن‹ دەپ ئېيتتى« دېدى.  3 شۇنى دېسە، بەنى-ئىسرائىل ئۆزى خۇداۋەندىنىڭ بۇيرۇقىغا 
قاراپ ئۆز مىراس ھەسسىلىرىدىن بۇ شەھەرلەر بىلەن يايالقلىرىنى قوشۇپ الۋىيالرغا بەردى.  

4 قېھاتىيالرنىڭ خانىدانلىرى ئۈچۈن چەك چىقسا، بۇ الۋىيالرنىڭ ئارىسىدا ھارۇن كاھىننىڭ 

ئەۋالدلىرى ئۆزى يەھۇدا قەبىلىسى، شىمون قەبىلىسى ۋە بەنيامىن قەبىلىسىنىڭ يۇرتلىرىدىن 
قالغان  بولدى.  5 قېھاتنىڭ  تايىن  بىلەن  تاشالش  چەك  دەپ،  تاپسۇن  شەھەرنى  ئۈچ  ئون 
ئەۋالدلىرى بولسا چەك تاشالش بىلەن ئەفرائىم قەبىلىسىنىڭ خانىدانلىرى، دان قەبىلىسى ۋە 

ماناسسەنىڭ يېرىم قەبىلىسىنىڭ يۇرتلىرىدىن ئون شەھەرنى تاپتى.  
خانىدانلىرى،  قەبىلىسىنىڭ  ئىسساكار  بىلەن  تاشالش  بولسا چەك  ئەۋالدلىرى  6 گەرشوننىڭ 

ئاشەر قەبىلىسى، نافتالى قەبىلىسى ۋە ماناسسەنىڭ يەنە يېرىم قەبىلىسىنىڭ يۇرتلىرىدىن ئون 
ئۈچ شەھەرنى تاپتى.  

قەبىلىسى  گاد  قەبىلىسى،  رۇبەن  مۇۋاپىق  خانىدانلىرىغا  ئۆز  بولسا  ئەۋالدلىرى  7 مەرارىنىڭ 

ۋە زەبۇلۇن قەبىلىسىنىڭ يۇرتلىرىدىن ئون ئىككى شەھەرنى تاپتى.  8 بۇ تەرىقىدە ئىسرائىل 
خۇداۋەندە ئۆزى مۇسانىڭ ۋاسىتىسى بىلەن بۇيرۇغىنىدەك چەك تاشالپ، بۇ شەھەرلەر بىلەن 

يايالقلىرىنى قوشۇپ، الۋىيالرغا بەردى.  

زىكىر  مۇندا  يۇرتىدىن  قەبىلىسىنىڭ  بەنى-شىموننىڭ  بىلەن  قەبىلىسى  9 بەنى-يەھۇدانىڭ 

كەلگەن قېھاتىيالرنىڭ  نەسلىدىن  بەنى-الۋىيالرنىڭ  بېرىلدى.  10  شەھەرلەر  بۇ  قىلىنغان 
خانىدانلىرىدىن بولغان بەنى-ھارۇنغا دەسلەپ چەك چىقىپ، تۆۋەندە زىكىر قىلىنغان شەھەرلەر 
شەھىرى  ئاتىسىنىڭ  ئاناقنىڭ  بولۇپ  يۇرتىدا  تاغ  يەھۇدانىڭ  ئۆزىگە  بېرىلدى.  11 ئۇالرنىڭ 
شەھەرنىڭ  تەگدى.  12 لېكىن  يايالقلىرى  چۆرىسىدىكى  بىلەن  خېبرون،  يەنى  قىريات-ئاربا، 
بەردى.   قىلىپ  مىراس  كالەبكە  ئوغلى  يەفۇننەنىڭ  بۇنى  ئۇالر  بولسا  كەنتلىرى  بىلەن  زىرائەت 
بولغان  شەھىرى  پاناھگاھ  تۆككۈچىنىڭ  قان  ئۇالرغا  بولسا  ئەۋالدلىرى  كاھىننىڭ  13 ھارۇن 

خېبرون بىلەن چۆرىسىدىكى يايالقلىرى بېرىلىپ، لىبنا بىلەن چۆرىسىدىكى يايالقلىرى،  14 ياتتىر 
بىلەن  يايالقلىرى،  15 خولون  چۆرىسىدىكى  بىلەن  ئەشتەموئا  يايالقلىرى،  چۆرىسىدىكى  بىلەن 
چۆرىسىدىكى يايالقلىرى، دېبىر بىلەن چۆرىسىدىكى يايالقلىرى،  16 ئايىن بىلەن چۆرىسىدىكى 
يايالقلىرى، يۇتتا بىلەن چۆرىسىدىكى يايالقلىرى، بەيت-شەمەش بىلەن چۆرىسىدىكى يايالقلىرى 

تېگىپ، بۇ ئىككى قەبىلىنىڭ يۇرتلىرىدىن جەمئىي توققۇز شەھەر ئېلىنىپ ئۇالرغا بېرىلدى.  
چۆرىسىدىكى  بىلەن  گىبىيون  يۇرتىدىن  قەبىلىسىنىڭ  بەنيامىن  ئۇالرغا  باشقا  17 مۇندىن 

يايالقلىرى، گېبا بىلەن چۆرىسىدىكى يايالقلىرى،  18 ئاناتوت بىلەن چۆرىسىدىكى يايالقلىرى، 
ئالمون بىلەن چۆرىسىدىكى يايالقلىرى، جەمئىي تۆت شەھەر ئېلىنىپ ئۇالرغا بېرىلدى.  19 بۇ 
تەرىقىدە كاھىن بولغان بەنى-ھارۇن تاپقان شەھەرلىرىنىڭ سانى چۆرىسىدىكى يايالقلىرىدىن 

باشقا ئون شەھەر ئىدى.  
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20 ئەمما الۋىيالرنىڭ نەسلىدىن كەلگەن بەنى-قېھاتنىڭ قالغان خانىدانلىرى بولسا ئەفرائىم 

ئۆزىگە  تاپتى.  21 ئۇالرنىڭ  شەھەرلەرنى  بۇ  بىلەن  تاشالش  چەك  يۇرتىدىن  قەبىلىسىنىڭ 
شەكەم  بولغان  شەھىرى  پاناھگاھ  تۆككۈچىنىڭ  قان  بولۇپ  يۇرتىدا  تاغ  ئەفرائىمنىڭ 
بىلەن  يايالقلىرى،  22 قىبزايىم  چۆرىسىدىكى  بىلەن  گېزەر  يايالقلىرى،  چۆرىسىدىكى  بىلەن 
بېرىلىپ، جەمئىي  يايالقلىرى  بىلەن چۆرىسىدىكى  بەيت-خورون  ۋە  يايالقلىرى  چۆرىسىدىكى 

تۆت شەھەر ئۇالرغا تەگدى.  
23 مۇندىن باشقا دان قەبىلىسىنىڭ يۇرتىدىن ئەلتەكە بىلەن چۆرىسىدىكى يايالقلىرى، گىبەتون 

گات-رىممون  ۋە  يايالقلىرى  بىلەن چۆرىسىدىكى  يايالقلىرى،  24 ئايالون  بىلەن چۆرىسىدىكى 
بىلەن چۆرىسىدىكى يايالقلىرى ئېلىنىپ ئۇالرغا بېرىلىپ، جەمئىي تۆت شەھەر تەگدى.  

چۆرىسىدىكى  بىلەن  تائاناك  يۇرتىدىن  قەبىلىسىنىڭ  يېرىم  ماناسسەنىڭ  باشقا  25 مۇندىن 

يايالقلىرى ئېلىنىپ ئۇالرغا بېرىلىپ، جەمئىي  يايالقلىرى، گات رىممون بىلەن چۆرىسىدىكى 
بېرىلگەن  ئۇالرغا  بولسا  خانىدانلىرى  قالغان  تەگدى.  26 بەنى-قېھاتنىڭ  شەھەر  ئىككى 

شەھەرلەر چۆرىسىدىكى يايالقلىرىدىن باشقا جەمئىي ئون ئىدى.  

قەبىلىسىنىڭ  يېرىم  ماناسسەنىڭ  كەلگەن بەنى-گەرشونغا  نەسلىدىن  الۋىيالرنىڭ  مما  27 ئە

چۆرىسىدىكى  بىلەن  گوالن  بولغان  باشاندا  بولۇپ  پاناھگاھى  تۆككۈچىنىڭ  قان  يۇرتىدىن 
يايالقلىرى، بەئەشتېرا بىلەن چۆرىسىدىكى يايالقلىرى بېرىلىپ جەمئىي ئىككى شەھەر تەگدى.  
28 مۇندىن باشقا ئىسساكار قەبىلىسىنىڭ يۇرتىدىن قىشيون بىلەن چۆرىسىدىكى يايالقلىرى، 

يايالقلىرى ۋە ئەن- يايالقلىرى،  29 يارمۇت بىلەن چۆرىسىدىكى  دابېرات بىلەن چۆرىسىدىكى 
گاننىم بىلەن چۆرىسىدىكى يايالقلىرى ئېلىنىپ ئۇالرغا بېرىلىپ، جەمئىي تۆت شەھەر تەگدى.  
30 مۇندىن باشقا ئاشەر قەبىلىسىنىڭ يۇرتىدىن مىشال بىلەن چۆرىسىدىكى يايالقلىرى، ئابدون 

بىلەن چۆرىسىدىكى يايالقلىرى،  31 خەلقات بىلەن چۆرىسىدىكى يايالقلىرى ۋە رەخوب بىلەن 
چۆرىسىدىكى يايالقلىرى ئېلىنىپ ئۇالرغا بېرىلىپ، جەمئىي تۆت شەھەر تەگدى.  

32 بۇنىڭدىن باشقا نافتالى قەبىلىسىنىڭ يۇرتىدىن قان تۆككۈچىنىڭ پاناھگاھ شەھىرى بولۇپ 

گالىلىيەدە بولغان قادېش دېگەن شەھەر بىلەن چۆرىسىدىكى يايالقلىرى، خامموت-دور بىلەن 
چۆرىسىدىكى يايالقلىرى ۋە قارتان بىلەن چۆرىسىدىكى يايالقلىرى ئېلىنىپ ئۇالرغا بېرىلىپ، 
جەمئىي ئۈچ شەھەر تەگدى.  33 بۇ تەرىقىدە گەرشونىيالر بولسا خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق ئۇالرغا 

تەگكەن شەھەرلەرنىڭ جەمئىي چۆرىسىدىكى يايالقلىرىدىن باشقا ئون ئۈچ شەھەر ئىدى.  

زەبۇلۇن  ئۇالرغا  بولسا  خانىدانلىرى  كەلگەن بەنى-مەرارىنىڭ  نەسلىدىن  بەنى-الۋىي   34

بىلەن چۆرىسىدىكى  قارتا  يايالقلىرى،  بىلەن چۆرىسىدىكى  يوقنېئام  يۇرتىدىن  قەبىلىسىنىڭ 
يايالقلىرى.  35 دىمنا بىلەن چۆرىسىدىكى يايالقلىرى ۋە ناھاالل بىلەن چۆرىسىدىكى يايالقلىرى 

ئېلىنىپ ئۇالرغا بېرىلىپ، جەمئىي تۆت شەھەر تەگدى.  
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36 بۇنىڭدىن باشقا رۇبەن قەبىلىسىنىڭ يۇرتىدىن بېزەر بىلەن چۆرىسىدىكى يايالقلىرى، ياھسا 

بىلەن چۆرىسىدىكى يايالقلىرى،  37 قادېموت بىلەن چۆرىسىدىكى يايالقلىرى ۋە مېفائات بىلەن 
چۆرىسىدىكى يايالقلىرى ئېلىنىپ ئۇالرغا بېرىلىپ، جەمئىي تۆت شەھەر تەگدى.  

شەھىرى  پاناھگاھ  تۆككۈچىنىڭ  قان  يۇرتىدىن  قەبىلىسىنىڭ  گاد  باشقا  38 بۇنىڭدىن 

ماخانائىم  يايالقلىرى،  چۆرىسىدىكى  بىلەن  شەھەر  دېگەن  راموت  بولغان  گىلىيادتا  بولۇپ 
بىلەن  يازەر  ۋە  يايالقلىرى  بىلەن چۆرىسىدىكى  يايالقلىرى،  39 خېشبون  بىلەن چۆرىسىدىكى 

چۆرىسىدىكى يايالقلىرى ئېلىنىپ ئۇالرغا بېرىلىپ، جەمئىي تۆت شەھەر تەگدى.  
خانىدانلىرىغا  ئۆز  بولسا  قالغانلىرى  بەنى-مەرارىنىڭ  كەلگەن  نەسلىدىن  40 بەنى-الۋىينىڭ 

شەھەر  ئىككى  ئون  جەمئىي  بولسا  ھەممىسى  شەھەرلىرىنىڭ  تاپقان  بىلەن  چەك  مۇۋاپىق 
ئىدى.  

41 الۋىيالرنىڭ بەنى-ئىسرائىل يۇرتىدىكى ھەممە شەھەرلىرى بولسا چۆرىسىدىكى يايالقلىرى 

بىلەن بېرىلىپ، جەمئىي قىرىق سەككىز شەھەر ئىدى.  42 بۇ شەھەرلەرنىڭ ھەربىرى بولسا 
چۆرىسىدىكى يايالقلىرى بىلەن بولۇپ، شەھەرلەرنىڭ ھەممىسى شۇنداق ئىدى.  

بۇ  يۇرتنى  بارچە  قىلغان  ۋەدە  بەرگىلى  ئاتا-بوۋىلىرىغا  ئۇالرنىڭ  قىلىپ  قەسەم  43 خۇداۋەندە 

تەرىقىدە ئىسرائىلغا بەردى. بەرسە، ئۇالر كېلىپ، ئۇنى قولىغا ئېلىپ، ئاندا ئولتۇردى.  44 ئۇ 
قىلغىنىدەك  ۋەدە  ئاتا-بوۋىلىرىغا  ئۇالرنىڭ  قىلىپ  قەسەم  ئىلگىرى  ئۆزى  خۇداۋەندە  ۋاقىت 
ئۇالرغا ھەر تەرىپىدىن ئۆز دۈشمەنلىرىدىن ئارام تاپتۇرۇپ بەردى. شۇنداقكى، دۈشمەنلىرىنىڭ 
دۈشمەنلىرىنى  ھەممە  ئۇالرنىڭ  ئۆزى  خۇداۋەندە  بەلكى  تۇرالماي،  زىت  ئۇالرغا  ھېچبىرى 
تاپشۇرۇپ،  45 دەرۋەقە خۇداۋەندە ئىسرائىلنىڭ خانىدانىغا ۋەدە قىلغاننىڭ  ئۇالرنىڭ قولىغا 

ھەممىسى كېمەيمەي، بارچىسى بەجا كەلتۈرۈلدى.  

رۇبەن، گاد ۋە ماناسسەنىڭ يېرىم قەبىلىسىنىڭ 
ۆز مىراس زېمىنىغا يېنىپ بېرىشى

قەبىلىسىنى 22  يېرىم  ماناسسەنىڭ  ۋە  گادىيالر  رۇبەنىيلەر،  ئۆزى  يەشۇئا  ۋاقىت  1 ئۇ 

قىچقىرىپ ئۇالرغا ئېيتتىكى:  2 »سىلەر بولساڭالر خۇداۋەندىنىڭ بەندىسى مۇسانىڭ 
سىلەرگە بۇيرۇغىنىنىڭ ھەممىسىنى تۇتۇپ، سىلەرگە ھەرنېمە بۇيرۇغان بولسام، سۆزلىرىمگە 
قۇالق سېلىپ،  3 بۇ ھەممە ۋاقىت ئىچىدە بۇ كۈنگىچە بۇرادەرلىرىڭالرنى تاشلىماي، بەلكى ئۆز 
تەڭرىڭالر خۇداۋەندىنىڭ بۇيرۇقىغا ئەمەل قىلىپ كەلدىڭالر.  4 ئەمدى تەڭرىڭالر خۇداۋەندە ئۆزى 
ۋەدە قىلغىنىدەك بۇرادەرلىرىڭالرغا ئارام بەردى. ئۇنىڭ ئۈچۈن سىلەر بولساڭالر خۇداۋەندىنىڭ 
بەندىسى مۇسا ئۆزى ئىئورداننىڭ ئۇ تەرىپىدىكى سىلەرگە بەرگەن مىراس يۇرتۇڭالرغا قايتىپ، 
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بەندىسى مۇسانىڭ سىلەرگە  5 يېنىپ بېرىپ، خۇداۋەندىنىڭ  ئۆز چېدىرلىرىڭالرغا يېنىڭالر.  
تۇتۇپ،  دوست  خۇداۋەندىنى  تەڭرىڭالر  ئۆز  قىلىپ،  ئەمەل  چىڭ  قانۇن-ئەمرلەرگە  بەرگەن 
ھەمىشە ئۇنىڭ يوللىرىدا يۈرۈپ، ئەھكامىنى ساقالپ ئۇنىڭغا چاپلىشىپ تۇرۇپ، پۈتۈن جان-

دىلىڭالر بىلەن ئۇنىڭغا بەندىچىلىك قىلىڭالر« دەپ،  
باردى.   چېدىرلىرىغا  ئۆز  كېتىپ،  يېنىپ  ئۇالر  قىلسا،  رۇخسەت  مۇبارەكلەپ  ئۇالرنى  6 يەشۇئا 

لېكىن  بەرگەنىدى،  مىراس  باشاندا  ئۆزىگە  ئۇنىڭ  مۇسا  بولسا  قەبىلىسى  يېرىم  7 ماناسسەنىڭ 

بۇرادەرلىرىنىڭ  ئۇالرنىڭ  تەرىپىدە  غەرب  قېتى  ئۇ  ئىئورداننىڭ  ئۆزى  يەشۇئا  يېرىمىغا  قالغان 
ئارىسىدا مىراس بەردى. ئەمما يەشۇئا ئۆزى ئۇالرنى چېدىرلىرىغا كەتسۇن دەپ، رۇخسەت قىلغىنىدا 
ئۇالرنى مۇبارەكلەپ،  8 ئۇالرغا ئېيتتىكى: »توال خەزىنە بىلەن تۇرغۇن چارۋا مالالرنى ئېلىپ، توال 
ئالتۇن، كۈمۈش، مىس، تۆمۈر ۋە ئېگىن-ئاياغنى كۆتۈرۈپ ئۆز چېدىرلىرىڭالرغا يېنىپ بېرىپ، ئۆز 
ۋاقىت  دېدى.  9 ئۇ  ئۈلىشىۋېلىڭالر«  بىلەن  بۇرادەرلىرىڭالر  ئولجىنى  ئالغان  دۈشمەنلىرىڭالردىن 
شىلوھتىن  يۇرتىدىكى  قانائان  بولسا  قەبىلىسى  يېرىم  ماناسسەنىڭ  ۋە  بەنى-گاد  بەنى-رۇبەن، 
چىقىپ، بەنى-ئىسرائىلدىن ئايرىلىپ، خۇداۋەندە ئۆزى مۇسانىڭ ۋاسىتىسى بىلەن قىلغان بۇيرۇقىغا 

مۇۋاپىق ئۇالرنىڭ تەئەللۇقى بولۇپ ئۆز مىراسى بولغان گىلىياد يۇرتىغا قاراپ ماڭدى.  

 ئىوئرداننىڭ شەرق تەرىپىدە مىراس ئالغان قەبىلىلەرنىڭ بىر 
قۇربانگاھنى ياسىشى

يۇرتىدىكى  قانائان  ئۆزى  قەبىلىسى  يېرىم  ماناسسەنىڭ  ۋە  بەنى-گاد  بەنى-رۇبەن،  10 ئەمما 

بۇ  تەييارالپ،  قۇربانگاھنى  بىر  بويىدا  ئىئورداننىڭ  ئاندا  يەتكەندە  بويىغا  ئىئورداننىڭ 
قۇربانگاھنى ناھايىتى چوڭ تەرىقىدە ياسىدى.  11 »مانا بەنى-رۇبەن، بەنى-گاد ۋە ماناسسەنىڭ 
يېرىم قەبىلىسى بولسا قانائان يۇرتىدىكى ئىئورداننىڭ ئۇ قېتىدا قالغان بەنى-ئىسرائىلنىڭ 
قالدى.   ئاڭلىنىپ  ئىسرائىلغا  خەۋەر  دېگەن  ياساپتۇ«  قۇربانگاھنى  بىر  چوڭ  تەرىپىدە  ئۇ 
12 بەنى-ئىسرائىل بۇ خەۋەرنى ئاڭلىغان ھامان ئۇالرنىڭ ھەممە جامائىتى ئۇالرنىڭ ئۈستىگە 

ھۇجۇم قىلىپ ئۇرۇشماق ئۈچۈن شىلوھقا يىغىلىپ جەم تولدى.  13 ئۇ ۋاقىت بەنى-ئىسرائىل 
ۋە  بەنى-گاد  بەنى-رۇبەن،  يۇرتىدىكى  گىلىياد  پىنىخاسنى  ئوغلى  كاھىننىڭ  ئېلىئازار  ئۆزى 
قەبىلىلىرىنىڭ  ماڭدۇرۇپ،  14 بەنى-ئىسرائىل  قېشىغا  قەبىلىسىنىڭ  يېرىم  ماناسسەنىڭ 
ھەربىر خانىدانىدىن بىر سەردارنى ھېسابالپ ئېلىپ،ون ئىككى سەردارنى ئۇنىڭ بىلەن بىللە 
ئۆز  ئارىسىدا  مىڭلىرىنىڭ  ئىسرائىلنىڭ  ھەربىرى  ئۇالرنىڭ  بولسا  سەردارالر  بۇ  ئەۋەتتى. 

خانىدانىغا باش بولۇپ كەلگەن كىشىلەر ئىدى.  
يېرىم  ماناسسەنىڭ  ۋە  بەنى-گاد  بەنى-رۇبەن،  يۇرتىدىكى  گىلىياد  ئەمدى  ئۆزى  15 بۇالر 

سۆز  جامائىتى  خۇداۋەندىنىڭ  ئېيتتىكى:  16 »مانا  ئۇالرغا  كېلىپ،  قېشىغا  قەبىلىسىنىڭ 
قىلىپ: › سىلەرنىڭ خۇداۋەندىدىن يۈز ئۆرۈپ، بىر قۇربانگاھنى ياساپ خۇداۋەندىنىڭ ئۆزىگە 
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زىت قوپۇپ، ئىسرائىلنىڭ تەڭرىسىگە قىلغان بۇ ۋاپاسىزلىقىڭالر نېمىدۇر؟  17 خۇداۋەندىنىڭ 
جامائىتى ئۇنىڭ جازاسىنى تارتىپ تۇرۇپ، بىز تېخى بۇ كۈنگىچە ئۇنىڭدىن پاك بواللماي قالغان 
پېئورنىڭ قىلغان گۇناھى بىز ئۈچۈن يەتمەيتتىمۇ؟  18 سىلەر ئۆزۈڭالر بۇ كۈن خۇداۋەندىدىن 
يۈز ئۆرۈدۈڭالر ئەمەسمۇ؟ ئەگەر سىلەر بۇ كۈن خۇداۋەندىگە ئاسىيلىق قىلساڭالر، شەكسىز 
ئەتە ئۇنىڭ قەھر غەزىپى ئىسرائىلنىڭ پۈتۈن جامائىتىگە كەلمەمدۇ؟  19 لېكىن سىلەر مىراس 
ئالغان يۇرت ئۆزى سىلەرگە ناپاك كۆرۈنسە، خۇداۋەندىنىڭ مىراسى بولۇپ ئاندا خۇداۋەندىنىڭ 
تەڭرىمىز  لېكىن  ئېلىڭالر.  مىراس  ئارىمىزدا  كېلىپ،  يېنىپ  يۇرتقا  تىكىلگەن  چېدىرى 
خۇداۋەندىنىڭ قۇربانگاھىدىن باشقا قۇربانگاھنى ئۆزۈڭالر ئۈچۈن ياسىغىنىڭالر بىلەن، خاھى 
خۇداۋەندىدىن، خاھى بىزدىن يۈز ئۆرۈمەڭالر.  20 زېراھنىڭ ئوغلى ئاكان ئۆزى ھارام قىلىنغان 
نەرسىلەردىن ئالغىنىدا بۇ گۇناھنىڭ سەۋەبىدىن يالغۇز ئۇ كىشى ئۆلمەي، بەلكى ئىسرائىلنىڭ 

پۈتۈن جامائىتىنىڭ ئۈستىگە قەھر-غەزەپ كەلگەن ئەمەسمۇ؟‹ دەپ ئېيتىدۇ« دېدى.  
ئىسرائىلنىڭ  ئۆزى  قەبىلىسى  يېرىم  ماناسسەنىڭ  ۋە  بەنى-گاد  بەنى-رۇبەن،  ۋاقىت  21 ئۇ 

خانىدانلىرىغا باش بولغان كىشىلەرگە جاۋاب بېرىپ ئېيتتىكى:  22 »تەڭرى بولۇپ تۇرغان رەب 
خۇدا بولسا، دەرۋەقە تەڭرى بولۇپ تۇرغان رەب خۇدا ئۆزى بۇنى بىلىدۇ. ئىسرائىلمۇ بىلسۇنكى: 
قىلىنغان  دەپ،  بولغايمىز  ۋاپاسىز  قىلىپ  خىيانەت  خۇداۋەندىگە  ئۆزى  ئىش  بۇ  ئەگەر   ‹
بولسا، بىزنى ساقلىمىغىن‹ دەيمىز.  23 ئەگەر بىز خۇداۋەندىدىن يۈز ئۆرۈپ، بىر قۇربانگاھنى 
ياساپ ئۇنىڭ ئۈستىدە كۆيدۈرمە قۇربانلىق يا يېگۈلۈك قۇربانلىقى ۋە يا شۈكۈر قۇربانلىقى 
ئۆتكۈزىمىز دەپ خىيال قىلغان بولساق، خۇداۋەندە ئۆزى بىزگە اليىق جازا بەرسۇن.  24 بىز 
كېيىنكى  بالىلىرى  ئۇالرنىڭ  توغراڭالردا  سىلەرنىڭ  قورقۇپ،  ۋەقەدىن  كېلىدىغان  بولساق 
كارىڭالر  نېمە  بىلەن  خۇداۋەندە  تەڭرىسى  ئىسرائىلنىڭ   ‹ بالىلىرىمىزغا:  بىزنىڭ  ۋاقىتتا 
بار؟  25 ئەي بەنى-رۇبەن بىلەن بەنى-گاد خۇداۋەندە ئۆزى بىزنىڭ بىلەن سىلەرنىڭ ئاراڭالردا 
يوقتۇر‹  نېسىپىڭالر  بىلەن  خۇداۋەندە  سەۋەبتىن  بۇ  قويمىدىمۇ؟  قىلىپ  چېگرا  ئىئورداننى 
دەيدۇمىكىن دەپ خىيال قىلدۇق. بۇنىڭ بىلەن سىلەرنىڭ بالىلىرىڭالر بىزنىڭ بالىلىرىڭالرنى 
 ‹ سۆزلىشىپ:  بىز  ئۈچۈن  بوالتتى.  26 ئۇنىڭ  توسىدىغان  قورقۇنچىسىدىن  خۇداۋەندىنىڭ 
بىلەن  قۇربانلىق  كۆيدۈرمە  ئۆزى  بۇ  لېكىن  ياسايلى.  قۇربانگاھنى  بىر  خۇداۋەندىگە  قوپۇپ 
سويۇم قۇربانلىقالر ئۈچۈن بولماي،  27 بەلكى بىز بولساق خۇداۋەندىگە بەندىچىلىك قىلىپ، 
نېسىپىڭالر  بىلەن  »خۇداۋەندە  بالىلىرىمىزغا:  بىزنىڭ  ۋاقىت  كېلىدىغان  بالىلىرى  ئۇالرنىڭ 
قۇربانلىقلىرىمىزنى  سويۇم  بىلەن  كۆيدۈرمە  ھۇزۇرىدا  ئۇنىڭ  دەپ،  ئېيتمىسۇن  دەپ  يوق« 
ئۆتكۈزۈپ، شۈكۈر قۇربانلىقلىرىمىزنى كەلتۈرىدىغىنىمىزغا بىز بىلەن ئۇالرنىڭ ئارىسىدا بىر 
شاھىت بولۇپ، بىزدىن ئەۋالدلىرىمىزنىڭ ئوتتۇرىسىدا گۇۋاھتەك تۇرسۇن‹ دەپ توغراڭالردا 
مۇنداق  ئەۋالدلىرىمىزغا  بىلەن  بىز  ۋاقىتتا  كېلىدىغان  ئۇالر  ئەگەر  ئېيتىپ،  28 دەرۋەقە 
سۆزلىسە، بىز جاۋاب بېرىپ: › ئاتا-بوۋىلىرىمىز ئۆزى ئۇنى كۆيدۈرمە قۇربانلىق بىلەن سويۇم 
قۇربانلىق ئۈچۈن ياسىماي، بەلكى بىز بىلەن سىلەرنىڭ ئوتتۇراڭالردا بىر گۇۋاھ بولسۇن دەپ، 
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دېيەلەيمىز.  29 يىراق  قاراڭالر‹  نەمۇنىگە  ياسىغان  سۈرىتىدە  قۇربانگاھىنىڭ  خۇداۋەندىنىڭ 
بولسۇنكى، بىز خۇداۋەندىگە قارشى قوپۇپ، خۇداۋەندىنىڭ ئۆزىدىن يۈز ئۆرۈپ، ئۆزى ئۇنىڭ 
باشقا  بولغاننىڭكىدىن  قۇربانگاھى  خۇداۋەندىنىڭ  تەڭرىمىز  تۇرۇپ،  ئالدىدا  چېدىرىنىڭ 
يا سويۇم  ۋە  قۇربانلىقى  يېگۈلۈك  يا  قۇربانلىق  ئۈستىدە كۆيدۈرمە  ئۇنىڭ  قۇربانگاھنى  بىر 

قۇربانلىقنى ئۆتكۈزمەك ئۈچۈن ياسىغايمىز« دېدى.  
30 پىنىخاس كاھىن بىلەن ئۇنىڭغا قوشۇلۇپ كېلىپ ئىسرائىلنىڭ خانىدانلىرىغا باش بولۇپ 

بەنى-ماناسسەنىڭ  ۋە  بەنى-گاد  بەنى-رۇبەن،  ئۆزى  بولغانالرنىڭ  سەردارلىرى  جامائەتنىڭ 
نېمە ئېيتقىنىنى ئاڭلىغىنىدا بۇ سۆز ئۇالرغا خۇش كۆرۈندى.  31 ئېلىئازار كاھىننىڭ ئوغلى 
خۇداۋەندىگە  »سىلەر  سۆزلەپ:  بەنى-ماناسسەگە  ۋە  بەنى-گاد  بەنى-رۇبەن،  ئۆزى  پىنىخاس 
تۇرۇۋاتقىنىنى  ئوتتۇرىمىزدا  خۇداۋەندىنىڭ  بىز  بولساڭالر،  قىلمىغان  ۋاپاسىزلىق  مۇنداق 
قولىدىن  خۇداۋەندىنىڭ  بەنى-ئىسرائىلنى  بىلەن  ئىش  بۇ  بولساڭالر  سىلەر  بىلدۇق.  ئەمدى 

قۇتقۇزدۇڭالر« دېدى.  
32 ئاندىن كېيىن ئېلىئازار كاھىننىڭ ئوغلى پىنىخاس بىلەن سەردارالر ئۆزى بەنى-رۇبەن بىلەن 

قېشىغا  بەنى-ئىسرائىل  يۇرتىغا  قانائان  يۇرتىدىن چىقىپ،  گىلىياد  قېشىدىن  بەنى-گادنىڭ 
يېنىپ كېلىپ، بۇ خەۋەرنى ئۇالرغا دەپ بەردى.  33 دەپ بەرسە، بۇ ئىش بەنى-ئىسرائىلغا ياخشى 
بىلەن  بەنى-رۇبەن  ئىككىنچى  ئېيتىپ،  ھەمدۇسانا  خۇداغا  ئۆزى  بەنى-ئىسرائىل  كۆرۈنگەچ 
قىلىشنى ھەرگىز  خاراب  يۇرتنى  ئۇرۇشۇپ  بىلەن  ئۇالر  يۇرتىغا چىقىپ  ئولتۇرغان  بەنى-گاد 
قەستلىمىدى.  34 ئەمما بەنى-رۇبەن بىلەن بەنى-گاد بولسا بۇ قۇربانگاھقا › گۇۋاھلىق‹ دەپ 

ئات قويۇپ، خۇداۋەندە ئۆزى خۇدادۇر دەپ، بۇ ئۆزى ئارىمىزدا گۇۋاھ بولسۇن« دېدى.  

يەشۇئانىڭ ئىسرائىلنىڭ ئەمىر-ئاقساقاللىرىغا 
ئېيتقان ئاخىرقى سۆزلىرى

بېرىپ، 23  ئارام  دۈشمەنلىرىدىن  چۆرىسىدىكى  بەنى-ئىسرائىلغا  ئۆزى  1 خۇداۋەندە 

2 يەشۇئا  ياشانغىنىدا،   كۈنلىرىدە  قېرىپ  يەشۇئا  كېيىن،  ئۆتكەندىن  زامان  ئۇزۇن 
بىلەن  ھاكىم  سەردارلىرىنى  بىلەن  ئاقساقال  ئۇالرنىڭ  بىلەن  ئىسرائىل  ھەممە  ئۆزى 
كۈنلەردە  كېتىپ  قېرىپ  بولسام  »مەن  ئېيتتىكى:  ئۇالرغا  قىچقارتىپ،  مەنسەپدارلىرىنى 
نېمە-نېمە  ھەممىسىگە  قوۋمالرنىڭ  بۇ  ئۈچۈن  سىلەر  خۇداۋەندىنىڭ  3 تەڭرىڭالر  ياشاندىم.  
قىلغىنىنى ئۆزۈڭالر كۆردۈڭالر. راستتىنال تەڭرىڭالر خۇداۋەندە ئۆزى سىلەرنىڭ تەرىپىڭالردىن 
ھەممە  يوقاتقان  ئۆزۈم  بولسا  يۇرتى  خەلقلەرنىڭ  بۇ  قالغان  مۇندا  4 مانا  قىلمىدىمۇ؟   جەڭ 
خەلقلەرنىڭ يۇرتى بىلەن قوشۇلۇپ، چەك تاشالپ ئىئورداندىن تارتىپ غەرب تەرىپىدىكى چوڭ 
5 تەڭرىڭالر خۇداۋەندە  بەردىم.   قىلىپ  مىراس  قەبىلىلىرىڭالرغا  قىلىپ،  تەقسىم  دېڭىزغىچە 
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خۇداۋەندە  تەڭرىڭالر  قىلىپ،  نېرى  سىلەردىن  قوغالپ  چىقىرىپ  ئالدىڭالردىن  ئۇالرنى  ئۆزى 
سىلەرگە ئېيتقىنىدەك ئۇالرنىڭ يۇرتىغا سىلەرنى ئىگە قىلىدۇ.  6 ئۇنىڭ ئۈچۈن سىلەر قاتتىق 
غەيرەت قىلىپ، مۇسانىڭ قانۇن كىتابىدا پۈتۈلگەننىڭ ھەممىسىگە مۇۋاپىق ئەمەل قىلىپ، 
خاھى ئوڭغا، خاھى سولغا قايرىلماي ئۇتتۇر يۈرۈپ،  7 تېخى ئاراڭالردا قېپ قالغان قوۋمالرغا 
ئارىالشماي، خاھى ئۇالرنىڭ تەڭرىلىرىنىڭ ئىسمىنى زىكىر قىلماي، خاھى ئۇالرنىڭ ئۈستىدە 
قەسەم قىلماي، خاھى ئۇالرغا ئىبادەت قىلماي، خاھى ئۇالرغا سەجدىمۇ قىلماڭالر.  8 بەلكى بۇ 
كۈنگىچە قىلغىنىڭالردەك ئۆز تەڭرىڭالر خۇداۋەندىگە چاپلىشىپ تۇرۇڭالر.  9 چۈنكى خۇداۋەندە 
بۇ كۈنگىچە ھېچ كىشى  ئالدىڭالردىن ھەيدىۋەتكەچ،  قوۋمالرنى  بولسا چوڭ-چوڭ كۈچلۈك 
ئالدىڭالردا توختىيالماي قالدى.  10 تەڭرىڭالر خۇداۋەندە ئۆزى ئېيتقىنىغا مۇۋاپىق سىلەرنىڭ 
قوغلىۋېتىدىغان  كىشىنى  مىڭ  كىشى  بىر  يالغۇز  سىلەردىن  قىلغاچ،  جەڭ  تەرىپىڭالردىن 
بولدى.  11 ئۇنداق بولغاندىن كېيىن چىڭ كۆڭۈل بىلەن تۇرۇپ، تەڭرىڭالر خۇداۋەندىنى دوست 
تۇتۇڭالر.  12 چۈنكى ئەگەر سىلەر ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈپ، ئاراڭالردا قېپ قالغان بۇ قوۋمالرغا 
ئارىلىشىپ كېتىپ، قۇدا-باجالىق قىلىپ، ئۇالر بىلەن بېرىش-كېلىش قىلساڭالر.  13 تايىن 
بىلىڭالركى، تەڭرىڭالر خۇداۋەندە ئۆزى بۇ قوۋمالرنى ئىككىنچى ئالدىڭالردىن ھەيدىۋەتمەي، 
بەلكى بۇ قوۋمالر ئۆزى سىلەرگە قىسماق بىلەن قىلتاق بولۇپ، ئۇچاڭالرغا قامچا قىلىنىپ 
سىلەرگە  ئۆزى  خۇداۋەندە  تەڭرىڭالر  ئاخىردا  كىرىپ،  بولۇپ  تىكەن  كۆزلىرىڭالرغا  چۈشۈپ، 
بەرگەن بۇ ياخشى يۇرتتىن يوق بولۇپ كېتىسىلەر.  14 مەن ئەمدى پات پۇرسەتتە بۇ دۇنيانىڭ 
ھەممىسىنى تاشالپ كەتسەم، تەڭرىڭالر خۇداۋەندە سىلەرنىڭ توغراڭالردا ۋەدە قىلغان ھەممە 
كەلتۈرۈلۈپ،  بەجا  ئۈچۈن  سىلەر  ھەممىسى  بەلكى  بولماي،  زايە  ھېچبىرى  ياخشىلىقىدىن 
ھېچنېمە يەرگە چۈشمىدى دەپ، پۈتۈن دىل بىلەن پۈتۈن جېنىڭالردىن ئويالپ تۇرۇڭالر.  15 لېكىن 
تەڭرىڭالر خۇداۋەندە سىلەرگە ۋەدە قىلغان ھەممە ياخشىلىقى ئۆزى ئۈستۈڭالرغا كەلگەندەك، 
خۇداۋەندە ئۆزى سىلەرنى تەڭرىڭالر خۇداۋەندە سىلەرگە بەرگەن يۇرتتىن يوقىتىۋەتكۈچىلىك 
ھەممە يامانلىقنى ئۈستۈڭالرغا كەلتۈرىدۇ.  16 ئەگەر سىلەر تەڭرىڭالر خۇداۋەندىنىڭ سىلەرگە 
شۇنداق  ئەگسەڭالر،  باش  قىلىپ  ئىبادەت  تەڭرىلەرگە  باشقا  بۇزۇپ،  ئەھدىسىنى  تاپىلىغان 
سىلەرگە  ئۆزى  ئۇ  تۇتاشقاچ،  سىلەرگە  غەزىپى  خۇداۋەندىنىڭ  قىلساڭالر،  شۇنداق  بولىدۇ. 

بەرگەن ياخشى يۇرتتىن ئىتتىك يوق بولۇپ كېتىسىلەر« دېدى.  شەكەمدە باغالنغان ئەھدە

يىغىپ، 24  شەكەمگە  قەبىلىلىرىڭلىرىنى  ھەممە  ئىسرائىلنىڭ  ئۆزى  يەشۇئا  1 ئاندىن 

ئىسرائىلنىڭ ئاقساقاللىرى بىلەن سەردارلىرىنى، ھاكىملىرى بىلەن مەنسەپدارلىرىنى 
قوۋمنىڭ  2 يەشۇئا  بولغىنىدا،   ھازىر  كېلىپ  ھۇزۇرىغا  خۇدانىڭ  ئۇالر  قويدى.  قىچقارتىپ 
ھەممىسىگە سۆز قىلىپ ئېيتتىكى: »ئىسرائىلنىڭ تەڭرىسى خۇداۋەندە مۇنداق ئېيتىدۇكى: › 
قەدىمكى زاماندا ئاتا-بوۋىلىرىڭالر دەريانىڭ ئۇ تەرىپىدە ئولتۇراقلىق بولۇپ، ئىبراھىم بىلەن 
ئىبادەت  تەڭرىلەرگە  باشقا  ئاندا  ئۇالر  ئەمما  ئولتۇرغانىدى.  مۇندا  تەراھ  ئاتىسى  ناھورنىڭ 
كېلىپ،  ئېلىپ  ئىبراھىمنى  ئاتاڭالر  تەرىپىدىن  ئۇ  ئىئورداننىڭ  مەن  3 لېكىن  قىالتتى.  
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ئۇنى پۈتۈن قانائان يۇرتى ئىچىدە باشالپ بېرىپ، ئۇنىڭ ئۇرۇق-ئەۋالدىنى ئاۋۇتۇپ، ئۇنىڭ 
ئەساۋنى  بىلەن  ياقۇب  ئۆزىگە  ئىسھاقنىڭ  مەن  كېيىن  4 ئاندىن  بەردىم.   ئىسھاقنى  ئۆزىگە 
بەردىم،  قىلىپ  مىراس  يۇرتىنى  تاغ  سېئىرنىڭ  ئۆزىگە  ئۇنىڭ  مەن  بولسا  ئەساۋ  بەردىم. 
لېكىن ياقۇب بىلەن ئوغۇللىرى بولسا مىسىرغا چۈشۈپ باردى.  5 كېيىنرەك مەن مۇسا بىلەن 
ئاندىن  سىلەرنى  بېرىپ،  جازا  بىلەن  ئەمەللىرىم  قىلغان  ئاندا  مىسىرغا  ئەۋەتىپ،  ھارۇننى 
چىقىرىپ كەلدىم.  6 مەن بۇ تەرىقىدە ئاتا-بوۋىلىرىڭالرنى مىسىردىن چىقىرىپ بولۇپ، ئۇالر 
كېلىپ،  ئېلىپ  ئاتلىقالرنى  بىلەن  ھارۋا  ئۆزى  مىسىرلىقالر  كەلگىنىدە  يېتىپ  دېڭىزغىچە 
پەرياد  ئۇالر خۇداۋەندىگە  7 ئەمما  تۇردى.   قوغلىغىلى  دېڭىزغىچە  قىزىل  ئاتا-بوۋىلىرىڭالرنى 
قاراڭغۇلۇقنى سېلىپ،  قاتتىق  ئوتتۇرىسىغا  مىسىرلىقالرنىڭ  بىلەن  ئۆزى سىلەر  ئۇ  قىلسا، 
ئۆز كۆزلىرىڭالر  بولساڭالر  ياپتى. سىلەر  باسسۇن دەپ، دېڭىزنى ئۇالرنىڭ ئۈستىگە  ئۇالرنى 
ئۇزۇن  سىلەر  كېيىن  ئاندىن  كۆردۈڭالر.  قىلغىنىمنى  نېمە  مىسىرلىقالرغا  مېنىڭ  بىلەن 
تەرىپىدە  ئۇ  ئىئورداننىڭ  8 كېيىنرەك مەن سىلەرنى  قالدىڭالر.   ئولتۇرۇپ  ۋاقىتقىچە چۆلدە 
باشلىدى.  سوقۇشقىلى  بىلەن  سىلەر  ئۇالر  بارسام،  باشالپ  يۇرتىغا  ئامورىيالرنىڭ  ئولتۇرغان 
يۇرتىنى  ئۇالرنىڭ  سىلەر  يوقاتقاچ،  ئالدىڭالردىن  بېرىپ  قولۇڭالرغا  ئۇالرنى  مەن  لېكىن 
پادىشاھى باالق بەن-زىپور ئۆزى قوپۇپ، ئىسرائىل  9 ئۇ ۋاقىت موئابنىڭ  ئىگىلىۋالدىڭالر.  
بىلەن جەڭ قىلغىلى باشالپ، ئۈستۈڭالرغا لەنەت ئوقۇماق ئۈچۈن بېئورنىڭ ئوغلى بىلئامنى 
ئۇنىڭ  سىلەرنى  ئۇنىماي،  سۆزىگە  بىلئامنىڭ  بولسام  مەن  10 لېكىن  ئەۋەتتى.   قىچقىرىپ 
سىلەر  11 كېيىنرەك  كەتتى.   ئوقۇپ  دۇئايىخەير  سىلەرگە  ئۆزى  ئۇ  قۇتقۇزغاچ  قولىدىن 
ئىئورداندىن ئۆتۈپ يېرىخوغا بارغاندا، يېرىخونىڭ خەلقى سىلەرگە قارشى قوپۇپ، ئامورىيالر، 
پەرىززىيلەر، قانائانىيالر، خىتتىيالر، گىرگاشىيالر، خىۋۋىيالر ۋە يەبۇسىيالر ئۆزى سىلەر بىلەن 
پادىشاھىنى،  ئىككىال  12 ئامورىيالرنىڭ  بېرىپ،   قولۇڭالرغا  ئۇالرنى  مەن  تۇرسا،  ئۇرۇشقىلى 
خاھى قىلىچ، خاھى نەيزەڭالر بىلەن قاچۇرماي، بەلكى ئالدىڭالردا ھەرىلەرنى ئەۋەتىپ ئۇالرنى 
بەردىم.  سىلەرگە  شەھەرلەرنى  ياسىمىغان  بىلەن  يۇرت  ئىشلىمىگىن  13 ئۆزۈڭالر  قاچۇرۇپ،  
سىلەر بولساڭالر ئاندا ئولتۇرۇپ، ئۆزۈڭالر سالمىغان ئۈزۈمزارلىق بىلەن زەيتۇن باغلىرىنىڭ 
سىلەر  ئەمدى  ئۈچۈن  14 ئۇنىڭ  ئېيتىدۇ.   دەپ  ئەمەسمۇ؟‹  سىلەر  تۇرۇپ،  يەپ  مېۋىلىرىنى 
بەندىچىلىك  ئۇنىڭغا  بىلەن  كۆڭۈل  راست  تەرىقىدە  كامىل  تۇرۇپ،  قورقۇپ  خۇداۋەندىدىن 
قىلىپ، ئاتا-بوۋىلىرىڭالر ئۆزى دەريانىڭ ئۇ تەرىپى بىلەن مىسىردا ئىبادەت قىلغان تەڭرىلەرنى 
چىقىرىۋېتىپ، يالغۇز خۇداۋەندىگە ئىبادەت قىلىڭالر.  15 لېكىن ئەگەر خۇداۋەندىنىڭ ئىبادىتى 
سىلەرگە يامان كۆرۈنسە، ئاتا-بوۋىلىرىڭالر ئۆزى دەريانىڭ ئۇ تەرىپىدە ئولتۇرغىنىدا ئىبادەت 
قىلغان تەڭرىلەرنىمۇ ياكى سىلەر ئۇالرنىڭ يۇرتىدا ئولتۇرغان ئامورىيالرنىڭ تەڭرىلىرىنىمۇ، 
ئۇالرنىڭ تەڭرىلىرىنىڭ قايسىسىغا ئىبادەت قىلىدىغىنىڭالرنى ئىلغاڭالر. لېكىن مەن بولسام 
ئۆز ئۆيۈمدىكىلەر بىلەن قوشۇلۇپ خۇداۋەندىگە ئىبادەت قىلىمەن« دېدى.  16 ئۇ ۋاقىت خەلق 
ئۆزى جاۋاب بېرىپ ئېيتتىكى: »ھەرگىز ئۇنداق بولمايدۇ. بىز بولساق خۇداۋەندىنى تاشالپ، 



يەشۇئا  45 

باشقا تەڭرىلەرگە ئىبادەت قىلمايمىز.  17 چۈنكى تەڭرىمىز خۇداۋەندە بولسا ئۆزى بىز بىلەن 
كۆزلىرىمىزنىڭ  كېلىپ،  چىقىرىپ  مىسىردىن  بولغان  ئۆيى  قۇللۇق  ئاتا-بوۋىلىرىمىزنى 
ئالدىدا بۇ چوڭ مۆجىزىلەرنى كۆرسىتىپ، قايسى يولدا مېڭىپ قايسى قوۋمنىڭ ئارىسىدىن 
ئۆتسەك، بىزنى ساقلىدى ئەمەسمۇ؟  18 خۇداۋەندە ئۆزى بۇ يۇرتتا ئولتۇرغان ئامورىيالر بىلەن 
ئىبادەت  خۇداۋەندىگە  بىزمۇ  ئۈچۈن  ئۇنىڭ  قاچۇرمىدىمۇ؟  ئالدىمىزدىن  خەلقلەرنى  ھەممە 
قىلغىنى خااليمىز. چۈنكى ئۇ ئۆزى بىزنىڭ تەڭرىمىزدۇر« دېدى.  19 ئۇ ۋاقىت يەشۇئا خەلققە 
ئېيتتىكى: »ئۇ ئۆزى مۇقەددەس تەڭرى بولۇپ، خاتا بىلەن گۇناھلىرىڭالرغا چىدىيالمايدىغان 
غەيرەتلىك بىر خۇدا بولغاچ، سىلەر خۇداۋەندىنىڭ ئىبادىتىنى قىاللمايسىلەر.  20 ئەگەر سىلەر 
خۇداۋەندىنى تاشالپ يات تەڭرىلەرگە ئىبادەت قىلساڭالر، ئۇمۇ سىلەردىن يۈز ئۆرۈپ، سىلەرگە 
خەلق  21 لېكىن  دېدى.   كەلتۈرىدۇ«  باال  سىلەرگە  ئورنىدا  كەلگىنىنىڭ  قىلىپ  ياخشىلىق 
قىلغىلى  ئىبادەت  خۇداۋەندىگە  بىز  بەلكى  ئەمەس،  »ئۇنداق  بېرىپ:  جاۋاب  يەشۇئاغا  ئۆزى 
خااليمىز« دېدى.  22 شۇنى ئاڭالپ، يەشۇئا ئۆزى خەلققە سۆزلەپ: »ئۇنىڭغا ئىبادەت قىاليلى 
دەپ  بولدۇڭالر«  گۇۋاھ  ئۆزۈڭالرغا  ئۆز  ئىلغىغىنىڭالرغا  ئۈچۈن خۇداۋەندىنى  ئۆزۈڭالر  دەپ، 
ئېيتسا، ئۇالر جاۋاب بېرىپ: »دەرۋەقە شۇنداق« دەپ ئېيتتى.  23 ئۇ ئۆزى: »ئۇنداق بولسا، 
ئەمدى ئاراڭالردىكى يات تەڭرىلەرنى چىقىرىۋېتىپ، كۆڭۈللىرىڭالرنى ئىسرائىلنىڭ تەڭرىسى 
بولساق  بېرىپ: »بىز  24 خەلق ئۆزى يەشۇئاغا جاۋاب  خۇداۋەندىگە مايىل قىلىڭالر« دېدى.  
ئۆز تەڭرىمىز خۇداۋەندىگە بەندىچىلىك قىلىپ، ئۇنىڭ بۇيرۇقىنى ئاڭاليلى« دېدى.  25 شۇنى 
ئاڭالپ، يەشۇئا ئۆزى ئۇ كۈنى قوۋم بىلەن ئەھدە باغلىشىپ، شەكەمدە ئۇالر ئۈچۈن قانۇن-
سۆزلەرنى  ھەممە  بۇ  ئۆزى  يەشۇئا  بېرىپ،  26 توختىتىپ  بەردى.   توختىتىپ  بەلگىلىمىلەرنى 
خۇداۋەندىنىڭ  ئاندا  ئېلىپ،  تاشنى  بىر  قويۇپ، چوڭ  يېزىپ  كىتابىدا  قانۇن  خۇداۋەندىنىڭ 
مۇقەددەس خانىسىنىڭ يېنىدىكى دۇب دەرىخىنىڭ تېگىدە تىكلەپ قويدى.  27 ئاندىن كېيىن 
يەشۇئا ئۆزى خەلققە سۆزلەپ: »مانا بۇ تاش بولسا بىزگە گۇۋاھ بولۇپ تۇرسۇن، چۈنكى بۇ 
تەڭرىڭالرنى  ئۆز  سىلەر  تۇرغاچ،  ئاڭالپ  سۆزىنى  ھەممە  قىلغان  بىزگە  خۇداۋەندىنىڭ  ئۆزى 
ئىنكار قىلمىغايسىلەر دەپ، ئۈستۈڭالرغا گۇۋاھ بولۇپ تۇرسۇن« دېدى.  28 شۇنى دەپ، يەشۇئا 

ئۆزى خەلققە ئىجازەت بېرىپ ھەربىرىنى ئۆز يۇرتىغا ياندۇردى.  

يەشۇئا ۋە ئېلىائزارنىڭ ۋاپاتى

29 بىر ۋاقىتتىن كېيىن خۇداۋەندىنىڭ بەندىسى بولۇپ نۇننىڭ ئوغلى بولغان يەشۇئا بولسا بىر 

يۈز ئون ياشقا كىرىپ ۋاپات بولدى.  30 ئۇالر ئۇنى ئېلىپ بېرىپ، ئەفرائىم تاغ يۇرتىدا گائاش 
دېگەن  تىمنات-سېراھ  بولغان  ھەسسىسى  مىراس  ئۆز  ئۇنىڭ  تەرىپىدىكى  شىمال  تېغىنىڭ 
خۇداۋەندىگە  كۈنلىرىدە  ھايات  ھەممە  يەشۇئانىڭ  بولسا  قىلدى.  31 ئىسرائىل  دەپنە  جايدا 
ئىبادەت قىلىپ تۇرۇپ، يەشۇئادىن كېيىن قېلىپ، خۇداۋەندىنىڭ ئىسرائىل ئۈچۈن قىلغان 
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ھەممە ئىشلىرىنى ئوبدان بىلگەن ئاقساقالالرنىڭ ھايات كۈنلىرىدىمۇ شۇنداق قىلىپ تۇردى.  
كەلگەنىدى.  ئېلىپ  مىسىردىن  ئۇالرنى  بەنى-ئىسرائىل  بولسا  سۆڭەكلىرى  32 يۈسۈپنىڭ 

خامورنىڭ  ئاتىسى  شەكەمنىڭ  ئۆزى  ياقۇبنىڭ  بېرىپ،  ئېلىپ  شەكەمگە  بۇنى  ئۇالر  ئەمدى 
بولغان  مىراس ھەسسىسى  بەنى-يۈسۈپنىڭ  سېتىۋېلىپ  كۈمۈشكە  پارچە  يۈز  ئوغۇللىرىدىن 
يەردە دەپنە قىلدى.  33 ھارۇننىڭ ئوغلى ئېلىئازار ۋاپات بولغاندا ئۇالر ئۇنى ئۆز ئوغلى پىنىخاسقا 

بېرىلىپ ئەفرائىمنىڭ تاغ يۇرتىدا بولغان گىبىيا دېگەن جايدا دەپنە قىلدى.  


