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Ýeşuwa
Giriş

Ýe şu wa ki ta byn da ys ra ýyl la ryň 
Ken gan ýur du ny (hä zir ki Ys ra ýyl) 
eýe leý şi be ýan edil ýär. Hu daý bir-
wagt lar Yb ra ýy ma bu ýur dy onuň 
nes li ne mülk edip ber jek di gi ni wa da 
edip di. Şu wa da nyň ber jaý bol ma-
ly wag ty ýe tip ge len de, ys ra ýyl lar 
Mü sür den çy kyp gaýd ýar lar. Em-
ma olar Ken ga na ýet mez le rin den 
öň öz boý nu ýo gyn lyk la ry ze rar ly 
40 ýyl lap Arap ýa rym ada syn da ky 
çöl de ser gez dan gez me li bol ýar lar. 
Şol dö wür de ola ra Mu sa py gam ber, 
soň ra bol sa Ýe şu wa py gam ber ýol-
baş çy lyk et di.

Ken gan mes top rak ly, giň ýaý la ly, 
be ýik dag ly ýurt dy. Ys ra ýyl lar bu ýur-
da ýet mek üçin, Ior dan der ýa syn dan 
geç me li di ler. Der ýa dan ge çil me li 
wag ty onuň su wy jo şup, äh li ke nar-
la ry bi len do lup-daş ýar dy. Em ma 
Äht san dy gy ny gö ter ýän ru ha ny lar 
der ýa nyň gy ra sy na ge lip, aýak la ry-
ny su wa deg ren ba dy na, der ýa nyň 
aky my tog ta ýar. Şeý dip, tu tuş halk 

der ýa nyň gu ran ha na syn dan onuň 
beý le ki ke na ry na geç ýär. Der ýa nyň 
joş gun ly suw la ry nyň tog ta ma gy Hu-
da ýyň olar bi len di gi ni su but ed ýär di.

Ken gan ýur dun da ýa şa ýan halk-
la ryň git di gi sa ýy art ýan gü nä le ri 
Reb bi ga ty ga har lan dyr ýar dy. Şo nuň 
üçin-de, Ol ys ra ýyl la ra bu ýurt da 
ýa şa ýan halk la ry ýok edip, ola ryň 
mal-mülk le ri ni, em läk le ri ni bü tin leý 
weý ran et me gi bu ýur ýar. Ys ra ýyl lar 
Hu da ýyň buý ru gy na ta byn bo lup, ol-
ja al nan zat la ryň ba ry ny Oňa ba gyş 
ed ýär ler. Şun luk da, ys ra ýyl lar Hu da-
ýyň kö me gi bi len Ken gan ýur du ny 
eýe le ýär ler.

Ys ra ýyl lar Ken ga ny eýe län le rin den 
soň, ol ýer de ekin ekip, mal-ga ra la-
ry ny ba kyp baş la ýar lar. Şol dö wür de 
ys ra ýyl hal ky na Nun og ly Ýe şu wa 
ýol baş çy lyk ed ýär di. Nun og lu na bu 
ady Mu sa py gam ber da kyp dy. Ki tap 
onuň ha ty ra sy na «Ýe şu wa» di ýip at-
lan dy ryl ýar. Ýe şu wa ady nyň ma ny sy 
«Reb ýe ňiş ber ýär» diý me gi aň lad ýar.
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1‑nji bap

Rebbiň Ýeşuwa buýrugy
1 Reb Özü niň gu ly Mu sa ölen den soň, 

onuň kö mek çi si Nun og ly Ýe şu wa şeý le 
diý di: 2  «Me niň gu lum Mu sa öl di. In di 
Me niň ys ra ýyl la ra ber ýän ýe ri me bar mak 
üçin, se niň özüň hem tu tuş halk Ior dan 
der ýa syn dan geç mä ge taý ýar la nyň. 3 Edil 
Mu sa söz ber şim ýa ly, her bir aýak bas jak 
ýe ri ňi zi Men si ze ber jek di rin. 4  Gün or-
ta da ky çöl den baş lap, de mir ga zyk da ky 
Li wan dag la ry na çen li, het le riň tu tuş 
ül ke si, gün do gar da ky be ýik Ýew frat der-
ýa syn dan gün ba tar da ky Or ta ýer deň zi ne 
çen li ýer ler si ziň ki bo lar. 5 Öm rü ňiň bü tin 
do wa myn da hiç kim se niň gar şyň da du-
rup bil mez. Mu sa bi len bol şum ýa ly, Men 
se niň bi len hem bi le bo la ryn. Sen den hiç 
wagt bir ädim-de daş laş ma ryn, hiç wagt 
se ni ýe ke taş la ma ryn. 6  Dö züm li hem 
mert bol! Me niň ola ryň ata-ba ba la ry na 
ant içip, söz be ren ýe ri mi eýe le mek de 
sen şu hal ka ýol baş çy bol ma ly syň. 7 Di ňe 
dö züm li hem mert bol! Gu lum Mu sa nyň 
özü ňe tab şy ran tu tuş ka nu ny ny dyk gat 
bi len ýe ri ne ýe tir. Ni rä git seň-de üs tün lik 
ga za nar ýa ly, olar dan hiç ýa na so wul ma. 
8  Goý, bu Ka nun ki ta by se niň di liň den 
düş me sin. Şon da ky ýa zy lan la ryň hem-
me si ni dyk gat bi len ýe ri ne ýe ti rer ýa ly, 
ony gi je-gün diz aňyň da sak la, şon da 
se niň äh li iş le riň de üs tün lik we aba-
dan lyk hem raň bo lar. 9 Men sa ňa şeý le 
buý ruk ber ýän di rin: dö züm li hem mert 
bol! Gork ma we dow la düş me, çün ki sen 
ni rä git seň-de, ni re de bol saň-da, Hu da-
ýyň Reb se niň bi len dir!»

Ýeşuwa halka buýruklar berýär
10  Soň ra Ýe şu wa hal kyň ýol baş çy la-

ry na şeý le buý ruk ber di: 11 «Dü şel gä niň 
için den ge çiň we ila ta: „Ýol üçin azyk 
ha ra ja dy ňy zy taý ýar laň, se bä bi siz ýe ne 
üç gün den Ior dan der ýa syn dan ge çip, 
Hu da ýy ňyz Reb biň özü ňi ze ber jek ýe ri ni 
eýe le mä ge gi der si ňiz“ di ýip tab şy ryk 
be riň».

12  Ýe şu wa ru ben, gat ti re le ri ne we 
ma na şa ti re si niň ýa ry sy na ýüz le nip 
şeý le diý di: 13 «Reb biň gu ly Mu sa nyň 
aý dan la ry ny ýa dy ňy za sa lyň. Ol si ze: 

„Hu da ýy ňyz Reb si ziň ra hat ly gy ňyz üçin 
bu top ra gy si ze ber ýär“ di ýip di. 14  Si ziň 
aýal la ry ňyz, ça ga la ry ňyz we mal-ga ra la-
ry ňyz, goý, Ior dan der ýa sy nyň gün do gar 
ta ra pyn da – Mu sa nyň si ze be ren ýe rin de 
gal syn. Em ma ara ňyz da ky äh li ur şu jy lar 
ýa rag la nyp, do gan la ry ňy zyň öňün den 
der ýa dan geç sin ler. 15  Tä Reb do gan-
la ry ňy za-da si ziň ki ýa ly pa ra hat çy lyk 
ber ýän çä we tä olar hem Hu da ýy ňyz 
Reb biň öz le ri ne ber ýän ýe ri ni eýe le-
ýän çä ler, siz ola ra kö mek ediň. Şon dan 
soň siz Reb biň gu ly Mu sa nyň Ior dan 
der ýa sy nyň gün do ga ryn da ky özü ňi ze 
be ren ýe ri ne do la nyp ge lip, oňa eýe lik 
eder si ňiz».

16  Olar Ýe şu wa şeý le jo gap ber di ler: 
«Bi ze buý ran tab şy ryk la ry ňyň äh li si-
ni ýe ri ne ýe ti re ris we ni rä iber seň-de 
gi de ris. 17 Biz edil Mu sa bo ýun eg şi-
miz ýa ly, sa ňa hem bo ýun ege ris. Ýö ne 
Hu da ýyň Reb el my da ma Mu sa bi len 
bol şy ýa ly, se niň bi len hem bi le bol sun. 
18  Kim de-kim se niň sö zü ňe gar şy çy kyp, 
se niň tab şy ran her bir buý ru gy ňa bo ýun 
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a 2:10 Gy zyl de ňiz – ýew reý çe Ga myş deň zi.

bol ma sa, onuň je za sy ölüm dir. Di ňe 
dö züm li hem mert bol!»

2‑nji bap

Rahap ysraýyl içalylaryna 
kömek edýär

1 Şeý le lik de, Nu nuň og ly Ýe şu wa Şi-
tim den iki ýaş ýi gi di giz lin lik de iça ly lyk 
et mä ge ibe rip: «Ba ryň, ol ýur dy we 
Ýe ri ho ga la sy ny göz den ge çi rip ge liň» 
diý di. Olar gi dip, lo lu çy lyk bi len gü-
nü ni gör ýän Ra hap at ly aýa lyň öýün de 
düş le di ler we gi jä ni ge çir mek üçin ol 
ýer de gal dy lar.

2  Ýe ri ho nyň ha ny na: «Ýur du my zy giz-
lin lik de göz den ge çir mek üçin, gi je bu 
ýe re bir nä çe nä bel li ys ra ýyl lar ge lip dir» 
di ýip ha bar be ril di. 3 Şon da Ýe ri ho ha ny 
Ra ha ba şeý le buý ruk iber di: «Öýü ňe 
ge len adam la ry bi ziň eli mi ze ber! Se-
bä bi olar bi ziň tu tuş ýur du my zy göz den 
ge çir mek üçin ge lip dir ler».

4  Em ma bu aýal ol iki ada my öz öýün-
de giz läp, ha nyň ibe ren adam la ry na: 
«Dog ru dan-da, me niň kä adam lar gel-
di ler, ýö ne ola ryň ni re den dik le rin den 
me niň ha ba rym ýok. 5 Olar ga raň ky dü-
şüp, ga la der we ze si niň ýa pyl ýan wag ty 
çy kyp git di ler, ola ryň ni rä gi den dik le ri ni 
men bi le mok. Ha ýal et män yz la ryn dan 
kow sa ňyz, ola ry ele sal ma gy ňyz müm-
kin» diý di. 6  Em ma Ra hap ol adam la ry 
üçe giň ýo kar sy na çy ka ryp, ol ýer dä ki 
zy gyr üýş me gi niň ara syn da giz läp di. 
7 Kow gu çy lar ga la dan çy kan ba dy na 
der we ze ler ýa pyl dy. Olar ys ra ýyl iça-
ly la ry ny göz läp, tä Ior dan der ýa sy nyň 
gü ze ri ne çen li git di ler.

8  Bu adam lar ýat man ka lar, Ra hap ta-
myň üçe gi ne çy kyp, ola ryň ýa ny na gel di 

9 we ola ra şeý le diý di: «Reb biň bu ýur-
dy si ze be ren di gi ni men bil ýä rin. Bi zi 
gor ky gur şap al dy we bu ýe riň äh li ila ty 
siz se bäp li dow la düş di. 10  Mü sür den 
çy ka ny ňyz da, Reb biň si ziň öňü ňiz de 
Gy zyl deň ziň a su wu ny gu ra dan dy gy ny 
biz eşit dik. Ior dan der ýa sy nyň gün do-
ga ryn da ky amor la ryň Si hon hem-de 
Og di ýen iki ha ny ny si ziň bü tin leý ýok 
eden di gi ňiz den hem ha ba ry myz bar. 
11 Bu la ry eşi de ni miz de, ýü re gi miz bük-
gül de di, siz den gor ky myz se bäp li biz de 
ys gyn-my dar gal ma dy. Si ziň Hu da ýy ňyz 
Reb gök de hem, ýer de hem Hu daý dyr. 
12  Şo ňa gö rä-de, me niň si ze re him dar lyk 
edi şim ýa ly, si ziň hem ma ňa we ata-
myň maş ga la sy na re him et jek di gi ňi ze 
öz Hu da ýy ňyz Reb den ant içiň. Si ze 
do ly yna nar ýa ly ma ňa bir ny şan be-
riň. 13 Me niň ata-ene mi, er kek we aýal 
do gan la ry my, ola ra de giş li bo lan la ryň 
hem me si ni di ri gal dyr jak dy gy ňy za, bi zi 
ölüm den ha las et jek di gi ňi ze söz be riň».

14  Olar Ra ha ba: «Eger bi ziň işi mi ziň 
sy ry ny aç ma saň, on da, goý, ja ny myz si-
ze pi da bol sun! Reb bu ýur dy bi ze be ren 
wag tyn da, biz hem si ze, ha ky kat dan-da, 
re him dar lyk ede ris» diý di ler.

15  Ol aýa lyň öýi ga la nyň di wa ryn da 
ýer leş ýär di. Ra hap pen ji re den ta nap sal-
lap, ol adam la ry aşak dü şür di. 16  On soň 
Ra hap ola ra: «Kow gu çy la ra duş ma zy-
ňyz ýa ly dag ly ga ta rap gi diň we olar 
yzy na do la nyp gel ýän çä ler, üç gün läp 
ol ýer de giz le niň, soň ra öz ýo lu ňyz bi len 
gi di be riň» diý di.

17‑18  Ol adam lar Ra ha ba şeý le diý di ler: 
«Eger biz bu ýur dy ba syp ala ny myz da, 
bi zi aşak dü şü ren pen ji rä ňe şu gy zyl ýü pi 
daň ma saň we ka ka ňy, eje ňi, do gan la ry-
ňy, ata ňyň äh li maş ga la sy ny öz öýü ňe 
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ýyg na ma saň, biz hem se niň içi ren an-
tyň dan azat dy rys. 19 Eger-de kim de-kim 
se niň öýüň den da şa ry çyk sa, ol ölü mi ni 
özün den gör sün, bu bi ziň gü nä miz bol-
maz, em ma se niň bi len öýüň de bo lan 
ada ma el gö te ril se, on da biz onuň ölü mi ni 
öz üs tü mi ze al ýa rys. 20 Ýat dan çy kar ma, 
eger sen bi ziň işi mi ziň sy ry ny açaý saň, 
biz hem se niň içi ren an tyň dan azat dy rys».

21 Ra hap: «Si ziň aý dy şy ňyz ýa ly bo-
lar» di ýip, ola ry ug ra dyp goý ber di we 
olar gi den soň, gy zyl ýü pi pen ji rä daň dy.

22  Olar gi di şi ne dag ly ga bar dy lar. Kow-
gu çy lar ola ry göz läp, ýo luň äh li ýer le ri ni 
ag tar dy lar, em ma tap ma dy lar. Kow gu çy-
lar yzy na do lan ýan ça lar, olar üç gün läp 
dag lyk da bol du lar. 23 Şeý le lik de, ol iki 
adam dag lyk dan ge çip, yzy na gaýt dy. 
Olar Ior dan der ýa syn dan ge çip, Nu nuň 
og ly Ýe şu wa nyň ýa ny na gel di ler we 
bo lan iş le riň hem me si ni oňa gür rüň 
ber di ler. 24  Olar Ýe şu wa: «Dog ru dan-da, 
Reb tu tuş ýur dy bi ziň eli mi ze be rip dir. 
Ol ýer de ýa şa ýan äh li halk biz se bäp li 
dow la düş ýär» diý di ler.

3‑nji bap

Ysraýyllar Iordan 
derýasyndan geçýärler

1 Ýe şu wa we äh li ys ra ýyl lar ir bi len 
tu rup, Şi tim den çy kyp ug ra dy lar. Ior dan 
der ýa syn dan geç mez den öňür ti, olar 
gi jä ni ge çir mek üçin onuň ke na ryn da 
düş le di ler. 2  Üç gün den soň ýol baş çy-
lar dü şel gä niň için den ge çip, 3  hal ka 
şeý le buý ruk ber di ler: «Hök mü ro wan 
Reb biň Äht san dy gy ny gö ter ýän le wi 
ru ha ny la ry ny gö ren ba dy ňy za, öz dü-
şel gä ňi ziň da şy na çy kyp, ola ryň yzy na 
dü şüň. 4  Çün ki siz öň bu ýol dan ýö räp 
gör män di ňiz, olar si ze ni rä git me li di gi-
ni gör ke zer ler. Ola ryň yzy bi len ýö räň, 

em ma ga ty go laý bar maň, olar bi len 
ara ňyz iki müň tir sek bol sun».

5 Ýe şu wa hal ka ýüz le nip: «Ini ňi zi tä-
miz läň, se bä bi er tir Reb si ziň ara ňyz da 
gud rat gör ke zip baş lar» diý di. 6  Soň-
ra Ýe şu wa ru ha ny la ra Äht san dy gy ny 
egin le ri ne gö te rip, hal kyň öňün den ýö re-
me gi bu ýur dy. Olar aý dy ly şy ýa ly et di ler. 
7 Reb Ýe şu wa: «Şu gün Men se ni äh li 
ys ra ýyl la ryň gö zü niň al nyn da beý gelt jek, 
goý, olar Me niň Mu sa bi len bi le bol şum 
ýa ly, se niň bi len hem bi le bol ýan dy gy-
my bil sin ler. 8  Äht san dy gy ny gö ter ýän 
ru ha ny lar Ior dan der ýa sy na ça la gi rip, 
aýak la ry su wa de gen ba dy na, sen ola ra 
dur mak ly gy bu ýur» diý di.

9 Ýe şu wa ys ra ýyl la ra ýüz le nip: «Bä ri 
ge liň-de, öz Hu da ýy ňyz Reb biň söz le-
ri ne gu lak sa lyň» di ýip, ola ry ça gyr dy. 
10  Ol sö zü ni do wam edip, şeý le diý-
di: «Hu da ýy ňyz si ziň öňü ňiz den şu 
halk la ry: ken gan la ry, het le ri, hi wi le ri, 
pe riz le ri, gir gaş la ry, amor la ry we ýa-
bus la ry ko wup çy kar jak dyr. Onuň şu 
et jek iş le rin den siz di ri Hu da ýyň öz 
ara ňyz da dy gy ny bi ler si ňiz. 11 Ine, bü tin 
ýer ýü zü niň Taň ry sy nyň Äht san dy gy 
si ziň öňü ňiz den Ior dan der ýa syn dan 
ge çer. 12  Şun luk da, siz Ys ra ýy lyň on iki 
ti re si niň her sin den bir ada my saý laň. 
13 Bü tin ýer ýü zü niň Taň ry sy Reb biň 
Äht san dy gy ny gö ter ýän ru ha ny la ryň 
aýak la ry Ior dan der ýa sy nyň su wu na 
de gen ba dy na, ýo kar dan ak ýan suw lar 
ke si lip, edil di war ýa ly bo lup du rar».

14  Şeý le lik de, adam lar ça dyr la ry ny 
ýyg nap, Ior dan der ýa syn dan geç mek 
üçin ug ra dy lar, Äht san dy gy ny gö ter ýän 
ru ha ny lar ola ryň öň le ri ne düş dü ler. 15 Şol 
wag ty bug daý ora gy döw ri bo lan soň 
Ior dan der ýa sy nyň su wy jo şup, äh li 
ke nar la ry bi len do lup-daş ýar dy. Mu ňa 
ga ra maz dan, Äht san dy gy ny gö ter ýän 
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ru ha ny lar der ýa nyň gy ra sy na ge lip, 
aýak la ry ny su wa deg ren ba dy na, 16  der-
ýa nyň aky my tog ta dy. On soň suw lar 
olar dan uzak da ky Sa re ta nyň go la ýyn da 
ýer leş ýän Ada ma ga la sy nyň de ňin de 
ýyg na nyp, bir üýş mek bo lup dur dy. Şeý le 
hem, Ara ba deň zi ne, ýag ny Öli deň ze 
ge lip guý ýan suw la ryň ak ma sy bü tin leý 
ke sil di. Adam lar der ýa dan Ýe ri ho ta rap 
geç di ler. 17 Reb biň Äht san dy gy ny gö-
ter ýän ru ha ny lar bol sa tä ys ra ýyl la ryň 
hem me si gu ry ýer den ge çip gu tar ýan-
ça lar, der ýa nyň ha na sy nyň or ta syn da 
dur du lar. Şeý dip, tu tuş ys ra ýyl hal ky 
gu ry ýer den geç di.

4‑nji bap

Ýadygärlik daşlary goýulýar
1 Tu tuş halk Ior dan der ýa syn dan ge çip 

bo lan dan soň, Reb Ýe şu wa: 2  «Hal kyň 
ara syn dan on iki sa ny adam, ýag ny her 
ti re den bir adam saý la. 3 Ola ra Ior dan 
der ýa sy nyň or ta syn dan, edil ru ha ny-
la ryň aýa gy nyň du ran ýe rin den on iki 
sa ny da şy ge tir me gi bu ýur. Olar şol 
daş la ry si ziň gi je düş le jek dü şel gä ňi ze 
ge ti rip goý sun lar» diý di.

4  Soň ra Ýe şu wa her ti re den saý la nan 
on iki ada my ça gyr dy. 5 Ýe şu wa ola ra 
şeý le diý di: «Öz Hu da ýy ňyz Reb biň 
Äht san dy gy nyň öňün den ýö räp, Ior-
dan der ýa sy nyň or ta sy na ta rap gi diň. 
Ys ra ýyl hal ky nyň ti re sa ny na gö rä, her 
bi ri ňiz eg ni ňi ze bir da şy gö te rip ge ti riň. 
6  Bu daş lar si ziň üçin ýa dy gär lik bol sun. 
Gel jek de ça ga la ry ňyz siz den bu daş la ryň 
nä mä ni aň lad ýan dy gy ny so ran la ryn da, 
bu lar si ze su but na ma bo lar. 7 Ys ra ýyl lar 
üçin Reb biň Äht san dy gy nyň öňün de 
Ior dan der ýa sy nyň su wu nyň ke si len di-
gi ni, Äht san dy gy gö te ri lip ge ti ri len de, 
suw la ryň yza çe ki len di gi ni ola ra gür rüň 

be riň. Şeý le lik de, bu daş lar ys ra ýyl lar 
üçin asyr lar bo ýy su but na ma bo lar».

8 Ys ra ýyl lar Ýe şu wa nyň tab şy ry şy ýa ly 
et di ler. Olar Reb biň Ýe şu wa buý ru şy ýa-
ly, Ys ra ýy lyň her ti re si üçin bir da şy – on 
iki sa ny da şy Ior dan der ýa sy nyň or ta-
syn dan dü şel gä ge ti rip, ola ry şol ýer de 
goý du lar. 9 Ýe şu wa hem baş ga on iki 
sa ny da şy Ior dan der ýa sy nyň or ta syn da, 
Reb biň Äht san dy gy ny gö ter ýän ru ha-
ny la ryň du ran ýe rin de goý dy. (Ol daş lar 
bi ziň gün le ri miz de hem şol ýer de dur.)

10 Ys ra ýyl la ra ber jaý et me li di ýip, Reb-
biň Ýe şu wa be ren hem me buý ruk la ry 
ýe ri ne ýet ýän çä, Reb biň Äht san dy gy ny 
gö ter ýän ru ha ny lar Ior dan der ýa sy nyň 
or ta syn da dur du lar. Bu Mu sa nyň Ýe şu-
wa diý şi ýa ly bol dy. Ys ra ýyl lar der ýa dan 
çalt lyk bi len geç di ler. 11 Ola ryň hem me si 
ge çip bo lan dan soň ra Reb biň Äht san-
dy gy ny gö ter ýän ru ha ny lar geç di ler we 
olar hal ka baş bo lup, adam la ryň öňün den 
ýö re di ler. 12  Ru ben ler, gat lar we gün do-
gar da ky ma na şa ti re si Mu sa nyň aý dy şy 
ýa ly, ýa rag la nyp ys ra ýyl la ryň öňün den 
geç di ler. 13 Güýç li ur şu jy la ryň kyrk mü ňe 
go la ýy Reb biň hu zu ryn da sö we şe taý ýar 
bo lup, Ýe ri ho düz lü gi ne gel di ler.

14  Şol gün Reb äh li ys ra ýyl la ryň gö zü-
niň al nyn da Ýe şu wa ny beý gelt di. Olar 
Mu sa dan gor kuş la ry ýa ly, öm rü niň bü tin 
do wa myn da Ýe şu wa dan hem gork du lar.

15‑16  Reb Ýe şu wa: «Äht san dy gy ny 
gö ter ýän ru ha ny la ra: „Ior dan dan çy kyň“ 
di ýip buý ruk ber» diý di. 17 Ýe şu wa hem 
buý ru gy ýe ri ne ýe tir di. 18  Reb biň Äht 
san dy gy ny gö ter ýän ru ha ny lar suw dan 
çy kyp, aýak la ry gu ry ýe re de gen ba dy-
na, Ior da nyň su wy ýe ne-de öz ha na sy na 
öw rü lip, öň kü si ýa ly do lup-da şyp akyp 
baş la dy.

19 Ys ra ýyl lar Ior dan dan bi rin ji aýyň 
onun jy gü ni çyk dy lar we Ýe ri ho 
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a 5:3 Gi be gat Ha ra lot – bu söz pür çük ke sil ýän ba ýyr lyk diý me gi aň lad ýar.
b 5:9 Ýew reý çe Gil gal we aý ryp taş la dym di ýen söz le riň aý dy ly şy meň zeş dir.
ç 5:12 Man na – çöl de Hu daý ta ra pyn dan ys ra ýyl la ra ber len üýt ge şik iý mit. Msr 16:15-e 
we söz lü ge se ret.

ga la sy nyň gün do gar ta ra pyn da ky 
Gil gal da düş le di ler. 20 Ýe şu wa ola ryň Ior-
dan dan alan on iki sa ny da şy ny Gil gal da 
goý dur dy. 21 Ol ys ra ýyl la ra şeý le diý di: 
«Gel jek de si ziň ne sil le ri ňiz öz ata la ryn-
dan bu daş la ryň nä mä ni aň lad ýan dy gy ny 
so ran la ryn da, 22  siz ola ra ys ra ýyl hal ky-
nyň Ior dan der ýa sy nyň için den gu ry ýer 
bi len ge çen di gi ni dü şün di riň. 23 Çün ki 
Gy zyl de ňiz den ge çe ni miz de, Hu da-
ýy ňyz Reb biň bi ziň üçin onuň su wu ny 
gu ra dy şy ýa ly, siz geç ýän çä ňiz Ior da nyň 
su wu ny-da gu ra dan dy gy ny ola ra aý dyň. 
24  Ol mu ny ýer ýü zün dä ki äh li halk lar 
Reb biň be ýik gud ra ty ny bil sin di ýip et di. 
Şeý le-de Ol mu ny Hu da ýy ňyz Reb den 
he mi şe gork ma gy ňyz üçin et di».

5‑nji bap
1 Ior dan der ýa sy nyň gün ba ta ryn da ky 

äh li amor han la ry we deň ziň ýa ka syn da 
ýa şa ýan äh li ken gan han la ry ys ra ýyl lar 
Ior dan der ýa syn dan geç ýän çä, Reb-
biň ony gu ra dan dy gy ny eşi den le rin de, 
ola ryň ýü re gi bük gül de di. Ys ra ýyl lar se-
bäp li olar da hiç hi li güýç-gur bat gal ma dy.

Ysraýyllar Gilgalda sünnetlenýärler
2  Şol wagt Reb Ýe şu wa: «Çak mak 

da şyn dan py çak lar ýa sa we öň ys ra ýyl-
la ryň ata-ba ba la ry nyň sün net le ni şi ýa ly, 
bu la ry hem sün net le» diý di. 3 Şeý le lik de, 
Ýe şu wa özü ne aý dy ly şy ýa ly et di we 
sün net edil ýän ýer Gi be gat Ha ra lot a 
diý lip at lan dy ryl dy. 4  Ýe şu wa nyň ys-
ra ýyl la ry nä me üçin sün net län di gi niň 
se bä bi şu dur: Mü sür den çy kyp gaý dan, 
sö weş ýa şy na ýe ten äh li er kek ler ýö riş 

eden le rin de ýol da, çöl de öl dü ler. 5 Mü-
sür den çy kan şol er kek le riň hem me si 
sün net le nen di, em ma soň ra çöl de dog lan 
og lan lar sün net len me dik di ler. 6  Ys ra ýyl 
hal ky kyrk ýyl lap çöl de ser gez dan gez di. 
Mü sür den çy kan ur şu jy la ryň hem me si 
öl di, çün ki olar Reb biň sö zü ne gu lak 
as man dy lar. Ata-ba ba la ry na ant içip, 
söz be ren süýt we bal ak ýan ýur dy Reb 
ola ra gör kez me jek di gi ne ka sam et di. 
7 Şol adam la ryň ogul la ry ösüp ke ma la 
gel di, em ma olar sün net len män di ler, 
ine, şol se bäp li Ýe şu wa ola ry sün net le di. 
8  Hal kyň äh li er kek le ri sün net le nen den 
soň tä gu tul ýan ça lar dü şel ge de gal dy lar. 
9 Soň ra Reb Ýe şu wa: «Bu gün Men siz-
den Mü sür gul çu lyk rys wa sy ny aý ryp 
taş la dym» diý di. (Şol ýer hä zir ki gü ne 
çen li hem Gil gal b diý lip at lan dy ryl ýar).

10 Aýyň on dör di gü ni ag şam ys ra ýyl lar 
Ýe ri ho düz lü gin dä ki Gil gal da düş län-
le rin de Pe sah baý ra my ny bel le di ler. 
11 Er te si gün olar Ken ga nyň ha sy lyn dan 
bi rin ji ge zek pe tir we go wur ga iý di ler. 
12  Olar bu ýur duň önüm le rin den bi rin ji 
ge zek iýen gü nü niň er te si man na nyň ç 
ýag ma sy gal dy. Ys ra ýyl lar şon dan soň 
man na ýa ga ny ny gör me di ler. Olar şol 
ýyl Ken gan ýur dun da bit ýän iý mit ler-
den iý di ler.

Ýeşuwa we gylyçly adam
13 Ýe şu wa Ýe ri ho ga la sy na go laý ba ryp, 

ba şy ny gal dy ryp se re den de, onuň eli syr-
ma gy lyç ly du ran bir ada ma gö zi düş di. 
Ýe şu wa onuň ýa ny na ba ryp: «Sen hem bi-
ziň ki le riň bi ri miň ýa-da duş man my syň?» 
di ýip so ra dy. 14 Ol adam: «Hi ji si hem däl. 
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Men Reb biň gök dä ki go şu ny nyň ser ker-
de si, ýa ňy ja gel dim» di ýip jo gap ber di. 
Ýe şu wa ýe re ýü zin dü şüp sež de et di we 
oňa: «Agam, sa dyk gu lu ňa nä me hyz-
mat?» di ýip so ra dy. 15 Reb biň go şu ny nyň 
ser ker de si oňa: «Ça ry gy ňy çy kar, çün ki 
se niň du ran bu ýe riň mu kad des top rak-
dyr!» diý di. Ýe şu wa aý dy ly şy ýa ly et di.

16  Şol wag ty Ýe ri ho nyň der we ze le-
ri ys ra ýyl la r dan gork ýan dyk la ry üçin 
gulp ly go ra lyp sak lan ýar dy. Hiç kim 
ol ýe re gi rip-de, çy kyp-da bil me ýär di.

6‑njy bap

Ýeriho galasy ýykylýar
1 On soň Reb Ýe şu wa şeý le tab şyr dy: 

«Ine, Men Ýe ri ho ga la sy ny we onuň 
eder men ur şu jy la ry bi len bir lik de onuň 
ha ny ny se niň eli ňe ber ýä rin. 2  Äh li ur
şu jy la ryň bi len al ty gü nüň do wa myn da, 
gün de bir ge zek ga la nyň da şyn dan aý-
lan. 3 Goý, ýe di ru ha ny nyň her si go çuň 
şa hyn dan edi len bir sur na ýy alyp, Äht 
san dy gy nyň öňün den ýö re sin. Ýe din ji 
gün siz ga la nyň da şyn dan ýe di ge zek 
aý la nyň, şol wagt ru ha ny lar hem sur-
naý la ry ny çal syn lar. 4  Bat ly çal nan 
sur naý la ryň ses le ri ni eşi den ba dy ňy za, 
äh li ňiz ga ty se si ňiz bi len gy gy ryň, şon da 
ga la nyň di war la ry ýy ky lar. Şol wagt äh li 
adam lar ga la nyň içi ne kür säp gir sin ler».

5 Ýe şu wa ru ha ny la ry ça gy ryp, ola ra: 
«Reb biň Äht san dy gy ny gö te riň, ýe di 
sa ny ru ha ny bol sa go çuň şa hyn dan edi len 
ýe di sur na ýy gö te rip, Reb biň Äht san dy-
gy nyň öňün den ýö re sin» diý di. 6  Soň ra 
ol öz adam la ry na ga la nyň da şyn dan 
aý la nyp baş la ma gy we öň dä ki ýa rag ly 
go şu na Reb biň Äht san dy gy nyň öňün den 
ýö re mek li gi bu ýur dy.

7 Edil Ýe şu wa nyň buý ru şy ýa ly, ýe di 
ru ha ny Reb biň hu zu ryn da sur naý la ry ny 

ça lyp, öňe ýö re di ler. Reb biň Äht san-
dy gy ny gö ter ýän ler hem ola ryň yzy na 
düş dü ler. 8  Ýa rag ly go şun sur naý la ry ny 
ça lyp bar ýan ru ha ny la ryň öňün den git di 
we yz ky go rag go şu ny Reb biň Äht san dy-
gy nyň yzy na düş di. Tu tuş şol wagt sur naý 
ses le ri niň yzy üzü le nok dy. 9 Em ma Ýe-
şu wa öz adam la ry na: «Özüm buý ruk 
ber ýän çäm, se si ňi zi çy kar maň, ag zy ňyz-
dan bir söz hem çyk ma syn, di ňe aý dan 
wag tym gy gy ryň, di ňe şol wagt gy gy ryň» 
diý di. 10 Şeý le lik de, Ýe şu wa Reb biň Äht 
san dy gy ny gö ter dip, äh li adam lar bi len 
bi le ga la nyň da şyn dan bir ge zek aý lan dy. 
Soň ra adam lar yz la ry na dü şel gä do la nyp 
gel di ler we olar gi jä ni şol ýer de ge çir di ler.

11 Er te si gün Ýe şu wa ir bi len tur dy we 
ru ha ny lar Reb biň Äht san dy gy ny gö te-
rip ug ra dy lar. 12  Go çuň şa hyn dan edi len 
ýe di sur na ýy gö te rip bar ýan ýe di ru ha ny 
sur naý la ry ny dyn man ça lyp, Reb biň Äht 
san dy gy nyň öňün den ýö re di ler. Ýa rag ly 
go şun ola ryň öňün den bar ýar dy. Yz ky 
go rag go şu ny Reb biň Äht san dy gy nyň 
yz yn dan gel ýär di. 13 Olar ga la nyň da şyn-
dan ikin ji gün hem bir ge zek aý lan dy lar 
we yz la ry na dü şel gä do la nyp gel di ler. 
Olar şeý dip, al ty gün aý lan dy lar.

14  Ýe din ji gün olar ir den tu rup, öň ki 
ýö rän ýol la ry bi len ga la nyň da şyn dan 
ýe di ge zek aý lan dy lar. Di ňe şol gün olar 
ga la nyň da şyn dan ýe di ge zek aý lan dy lar. 
15 Ýe din ji aý law da ru ha ny lar sur naý la ry ny 
ça lan la ryn da, Ýe şu wa öz adam la ry na gy-
gyr ma gy buý rup, şeý le diý di: «Gy gy ryň! 
Çün ki Reb bu ga la ny si ze ber di! 16  Bu 
ga la we on da ky äh li zat lar Reb be aý ry 
goý lan dy gy üçin bü tin leý ýok edil me li. 
Lo lu çy lyk bi len gü nü ni gör ýän Ra hap dan 
we onuň öýün dä ki ler den baş ga ýe ke je 
adam hem di ri gal ma ly däl dir, se bä bi 
Ra hap bi ziň ibe ren iça ly la ry my zy giz läp 
sak la dy. 17 Bü tin leý ýok edil me li zat lar dan 
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daş da du ruň. Göz gyz dy ryp, ol zat lar dan 
ýe ke je si ni al sa ňyz-da, siz Ys ra ýyl dü-
şel ge si ne weý ran çy lyk we bet bagt çy lyk 
ge ti rer si ňiz. 18  Al tyn-kü müş den, mis den 
we de mir den ýa sa lan äh li gap-gaç lar 
Reb be ba gyş edi len dir. Olar Reb biň gaz-
na sy na go ýul ma ly dyr». 19 Şeý dip, adam lar 
gy gyr dy lar, ru ha ny lar sur naý la ry ny çal-
dy lar. Go şun sur naý la ryň se si ni eşi den 
ba dy na şeý le bir uly şow hun tu ruz dy 
we lin, ga la nyň di war la ry ýy kyl dy. Şol 
wagt go şun ga la ta rap ok du ryl dy we ony 
ba syp al dy. 20 Şun luk da, olar ga la da ky 
hem me er kek dir aýal la ry, ýa şu-gar ry la ry, 
şeý le hem mal-ga ra la ry, go ýun la ry, eşek-
le ri gy lyç dan ge çi rip bü tin leý ýok et di ler. 
21 Soň ra Ýe şu wa Ýe ri ho ga la sy na we onuň 
daş-tö we re gi ne iça ly lyk et mä ge gi den iki 
ýaş ýi gi de: «Ra ha byň öýü ne ba ryň we 
oňa, onuň öýün dä ki le ri ne söz ber şi ňiz ýa-
ly, ola ry da şa ryk alyp çy kyň» diý di. 22 Ol 
iki ýaş ýi git Ra ha byň öýü ne gi dip, ony, 
onuň ata-ene si ni, do gan la ry ny hem-de 
oňa de giş li bo lan adam la ryň hem me si ni 
da şa ryk alyp çyk dy. Olar bu maş ga la ny 
tu tuş ly gy na ge ti rip, Ys ra ýyl dü şel ge si-
niň ýa nyn da ýer leş dir di ler. 23 Ga la ny we 
onuň için dä ki äh li zat la ry ot la dy lar, di ňe 
al tyn-kü müş den, mis den we de mir den 
ýa sa lan gap-gaç lar Reb biň öýü niň gaz-
na sy na go ýul dy. 24 Ýe ri ho ga la sy na iça ly 
bo lup ba ran la ry giz läp sak lan dy gy üçin, 
Ra ha by we onuň do gan-ga ryn daş la ry ny 
Ýe şu wa di ri gal dyr dy. (Onuň ne sil le ri şu 
gün ki gün hem ys ra ýyl la ryň ara syn da 
ýa şa ýar lar.) 25 Şol wagt Ýe şu wa ka sam 
edip, şeý le diý di:

«Kim bu Ýeriho galasyny  
täzeden gursa,

goý, oňa Rebbiň huzurynda 
nälet siňsin!

Onuň düýbüni tutan nowbahar 
ogluny ýitirer,

derwezesini diken körpe 
oglundan dynar!»

26  Şeý le lik de, Reb Ýe şu wa bi len bi le 
bol dy. Ýe şu wa nyň şöh ra ty tu tuş ýur da 
ýaý ra dy.

7‑nji bap

Akanyň günäsi we jezasy
1 Ýö ne ýok edil me li zat lar dan al ma ly 

däl di ýen buý ru ga ys ra ýyl la ryň hem me si 
bo ýun eg me di ler. Ýa hu da ti re sin den bo-
lan Ze ra nyň çow lu gy, Zab dy nyň ag ty gy, 
Kar my nyň og ly Akan Reb be aý ry goý lan 
zat lar dan alan dy gy üçin, Reb biň ga ha ry 
ys ra ýyl la ryň ba şyn dan in di.

2  Ýe şu wa Ýe ri ho dan bir nä çe ada my 
Aý ga la sy na iça ly lyk et mek üçin iber di. 
Aý ga la sy Beý te liň gün do gar ta ra pyn-
da, Beý ta we niň ýa nyn da ýer leş ýär di. 
Ibe ril en adam lar Aý ga la sy na git di ler 
we ol ýer le ri go wy göz den ge çir di ler. 
3 Do la nyp ge len le rin den soň, olar Ýe-
şu wa: «Äh li adam la ryň ol ýe re git me gi 
hök man däl, goý, iki-üç müň adam git-
sin-de, Aý ga la sy ny ba syp al syn. Onuň 
ila ty az, ol ýe re tu tuş go şu ny sür me giň 
ge re gi ýok» diý di ler. 4  Ys ra ýyl lar dan üç 
mü ňe go laý adam Aý ga la sy na ta rap git di, 
em ma Aý ga la sy nyň ýa şaý jy la ry ola ry 
gaç ma ga mej bur et di ler. 5  Aýyň hal ky 
ola ryň otuz al ty sy ny öl dür di we beý-
le ki le ri ni bol sa der we zä niň ag zyn dan 
tä daş go pa ryl ýan ýe re çen li ko wa lap, 
da gyň ete gin de gyr dy lar. Şo nuň üçin 
tu tuş hal kyň sus ty ba syl dy we dow la 
dü şüp, ýü re gi ýa ry la ra gel di.

6  Ýe şu wa we Ys ra ýy lyň ýa şu lu la ry 
ýa ka la ry ny ýyr typ, öz le ri ni ýü zin li gi ne 
ýe re ok lap, baş la ryn dan gum sow rup, 
Reb biň Äht san dy gy nyň öňün de tä ag-
şa ma çen li ýas tu tup ýat dy lar. 7 Ýe şu wa 
şeý le diý di: «Eý, Hök mü ro wan Reb, Sen 
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a 7:21 Bäş ga dak – ýew reý çe iki ýüz şe kel. Bu takm. 2 kg deň dir.
b 7:21 Bir ýa rym ga dak – ýew reý çe el li şe kel. Bu takm. 600 gr deň dir.

nä me üçin bu hal ky Ior dan dan bä rik 
ge tir diň? Ýa-da bi zi amor la ryň elin-
de gyr dyr mak üçin ge tir diň mi? Biz 
Ior dan dan geç män, öň ki ýe ri miz de ga-
lyp ýa şa be ren bol sak bol ma ýar my dy 
nä me?! 8  Eý, Taň rym, ys ra ýyl lar duş-
man la ryn dan ýeň se be rip ga çan la ryn dan 
soň, in di men nä me aý da ýyn? 9 Eger 
ken gan lar we beý le ki halk lar bu hak da 
eşit se ler, olar bi ziň da şy my zy ga bap alar-
lar hem-de bi ziň ady my zy ýer ýü zün den 
sü pü rip taş lar lar. Şon da Sen Öz be ýik 
adyň üçin nä me edip bi ler siň?»

10  Reb Ýe şu wa şeý le diý di: «Tur ýe-
riň den, nä me üçin ýü zü ňi sal la ýar syň? 
11 Ys ra ýyl gü nä iş et di. Olar ýok edil me-
li zat lar dan alyp, Me niň ola ra buý ran 
äh ti mi boz du lar. Olar şol zat lar dan ogur-
la dy lar we ýa lan söz läp, ola ry öz öý 
goş la ry nyň ara syn da giz läp goý du lar. 
12  Şo nuň üçin hem ys ra ýyl lar duş ma nyň 
öňün de du rup bil me di ler. Olar uruş-
da ýeň se be rip gaç dy lar. Çün ki ola ryň 
öz le ri hem ýok edi lip, ölü me se ze war 
edil me li dir ler. Eger siz öz ara ňyz da ky 
şol ogur la nan zat la ry aý ryp ýok et me se-
ňiz, Men mun dan beý läk si ziň bi len bi le 
bol jak däl. 13 Ýe riň den tur-da, adam la ra 
in le ri ni tä miz le me gi bu ýur. Goý, olar 
er ti re çen li in le ri ni tä miz läp päk len sin-
ler. Se bä bi Ys ra ýyl Hu da ýy Reb şeý le 
diý ýär: „Eý, Ys ra ýyl, ýok edil me li zat-
lar se niň öz içiň de. Şo ňa gö rä-de sen tä 
öz içiň den ola ry aý ryp taş la ýan çaň, öz 
duş man la ry ňyň öňün de du rup bil mer siň. 
14  Şo nuň üçin hem er tir ir den öz äh li ti-
re le ri ňiz aý ry-aý ry lyk da ti re-ti re bo lup 
öňe çyk syn. Me niň gör ke zen ti räm urug-

-urug bo lup öňe çyk syn. Me niň gör ke zen 
uru gym bol sa maş ga la-maş ga la bo lup 

öňe çyk syn. Me niň gör ke zen maş ga lam 
bol sa, goý, her bi ri ýe ke-ýe ke den öňe 
çyk syn. 15 Ýok edil me li zat lar dan ogur lan 
adam gör ke zil ip, tu tuş maş ga la sy, äh li 
em lä gi özi bi len bir lik de oda ýa kyl syn, 
se bä bi ol Reb biň äh ti ni boz dy we Ys ra-
ýy lyň ara syn da mas ga ra çy lyk ly iş et di“».

16  Ýe şu wa er te si sä her bi len tur dy we 
äh li ys ra ýyl la ra ti re-ti re bo lup öňe çyk-
mak la ry ny bu ýur dy we ýa hu da ti re si 
gör ke zil di. 17 Soň ra ýa hu da ti re si niň 
urug la ry na öňe çyk mak la ry ny bu ýur-
dy we Ze ra nyň uru gy gör ke zil di. Soň ra 
Ze ra nyň uru gy maş ga la-maş ga la bo lup 
öňe çyk dy we Zab dy nyň maş ga la sy 
gör ke zil di. 18  On soň Ýe şu wa Zab dy nyň 
maş ga la sy na ýe ke-ýe ke den öňe çyk ma gy 
bu ýur dy we Kar my nyň og ly, Zab dy nyň 
ag ty gy, Ze ra nyň çow lu gy Akan gör ke-
zil di; ol ýa hu da ti re sin den di.

19 Soň ra Ýe şu wa Aka na: «Og lum, Ys ra-
ýyl Hu da ýy Reb bi şöh rat lan dyr we Oňa 
şü kür et. In di bol sa, nä me eden bol saň 
ma ňa aýt, men den hiç zat giz le me» diý di. 
20 Akan Ýe şu wa: «Ha ky kat da nam, men 
Ys ra ýyl Hu da ýy Reb biň öňün de gü nä iş 
et dim. 21 Men ol ja al nan zat la ryň ara syn-
dan owa dan Şin gar do nu ny, bäş ga dak a 
kü müş hem-de ag ra my bir ýa rym ga dak b 
bo lan al tyn tok ga sy ny gö re nim de, gö-
züm gi dip, ola ry ogur la dym. Aşa gy na 
kü müş go ýup, men ola ry ça dy ry myň 
için de ýe re göm düm» di ýip jo gap ber di.

22  Ýe şu wa bir nä çe ada my ça dy ry bar-
la ma ga iber di. Olar gö ni ça dy ra kür säp 
gir di ler. Ýaň ky aý dy lan äh li zat lar aşa-
gy na kü müş goý lup, ýe re göm len eken. 
23 Olar bu zat la ryň hem me si ni ça dyr dan 
çy ka ryp, Ýe şu wa nyň we äh li ys ra ýyl-
la ryň du ran ýe ri ne ge ti rip, Reb biň 
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a 7:26 Ýew reý çe Akor we be la söz le ri niň aý dy ly şy meň zeş dir.

hu zu ryn da goý du lar. 24  Ýe şu wa we äh li 
ys ra ýyl lar Ze ra nyň çow lu gy Aka ny we 
onuň ogur lan küm şü ni, do nu ny, al tyn 
bö le gi ni, onuň ogul-gyz la ry ny we äh li 
em lä gi ni: öküz le ri ni, eşek le ri ni, go ýun-
la ry ny, ça dy ry ny onuň özi bi len bi le 
Akor jül ge si ne alyp gel di ler. 25 Ýe şu wa 
Aka na: «Bi ziň ba şy my za nä hi li be la 
ge ti ren bol saň, in di Reb şol be la-be te ri 
se niň öz ba şyň dan in de rer» diý di. Soň ra 
äh li ys ra ýyl lar ony maş ga la sy bi len bi le 
daş lap öl dür di ler we ola ry oda ýak dy-
lar. 26  Aka nyň üs tün de uly daş üýş me gi 
eme le gel di. Ol bi ziň gün le ri mi ze çen li 
sak la nyp ga lyp dyr. Di ňe şon dan soň ra 
Reb biň ga har-ga za by kö şeş di. Şo nuň 
üçin ol ýer şu gün ler hem Akor a jül ge si 
diý lip at lan dy ryl ýar.

8‑nji bap

Ysraýyllar Aý galasyny 
weýran edýärler

1 Soň ra Reb Ýe şu wa şeý le diý di: «Hiç 
zat dan gork ma we dow la düş me. Öz 
ur şu jy la ry ňyň äh li si ni al-da, gö ni Aý 
ga la sy na ýö riş et. Gör ýäň mi, Men Aý 
ga la sy ny, onuň ha ny ny, adam la ry ny 
we ýe ri ni se niň eli ňe ber jek di rin. 2  Sen 
Ýe ri ho ga la sy bi len onuň ha ny ny nä me 
eden bol saň, Aý ga la sy bi len onuň ha ny-
ny hem şo nuň ýa ly et. Ýö ne on dan ol ja 
alan zat la ry ňy zy we mal-ga ra la ry ňy zy 
öz ara ňyz da paý la şyň. Duý dan syz çoz-
ma ga taý ýar bo lup, bir bö le gi ňiz ga la nyň 
ýeň se sin de bu ku da otu ryň».

3 Ýe şu wa we äh li go şun Aý ga la sy na 
git mek üçin ýer le rin den tur du lar, Ýe-
şu wa ola ryň ara syn dan otuz müň sa ny 
eder men ur şu jy ny saý lap alyp, ola ry gi je 
ug rat dy. 4  Ýe şu wa ola ra şeý le buý ruk 

ber di: «Siz ga la nyň ar ka ta ra pyn da, onuň 
ýeň se sin de bu ku da otu rar sy ňyz. Ga la-
dan ga ty uza ga git mäň we hem mä ňiz 
taý ýar bo lup du ruň. 5 Men ýa nym da ky 
ýol daş la rym bi len ga la go laý ba ra rys. Şol 
wagt Aýyň ýa şaý jy la ry edil öň ki ge zek-
ki ýa ly bi ziň gar şy my za çy kyp ug rar lar 
we lin, biz olar dan ga çyp baş la rys. 6  Olar 
bi ziň yzy myz dan ko wa lap gaý dar lar. Biz 
ola ryň ün sü ni ga la dan so wa rys, se bä bi 
olar bi zi edil öň ki ge zek ki ýa ly, öz le rin-
den gaç ýan dyr lar öý der ler. Biz olar dan 
gaç ýan ma ha ly myz, 7 siz bu ku dan çy kyp, 
ga la ny eýe läň. Çün ki Hu da ýy ňyz Reb bu 
ga la ny si ziň eli ňi ze ber jek dir. 8  Ga la ny 
eýe lä ni ňiz de, Reb biň buý ru şy ýa ly, ony 
ot laň. Hut me niň tab şy ry şym ýa ly ediň!»

9 Şeý le lik de, Ýe şu wa ola ry ug rat dy. 
Olar bu ku da otur mak üçin git di ler. Olar 
Aý ga la sy nyň gün ba tar ta ra pyn da, Beý tel 
bi len Aýyň ara ly gyn da ýer leş di ler, em-
ma Ýe şu wa ga lan adam lar bi len gi jä ni 
dü şel ge de ge çir di.

10  Ýe şu wa er te si ir den tu rup, adam-
la ryň hem me si ni ýyg na dy. Ol Ys ra ýyl 
ýa şu lu la ry bi len go şu nyň öňü ne dü şüp, 
Aý ga la sy na ta rap ug ra dy. 11 Onuň bi len 
bi le ur şu jy la ryň äh li si git di, olar ga-
la nyň esa sy gi rel ge si ne go laý laş dy lar. 
Olar Aýyň de mir ga zyk ta ra pyn dan ge lip 
düş le di ler. In di olar bi len Aý ga la sy nyň 
ara syn da di ňe jül ge bar dy. 12  Soň ra Ýe-
şu wa bäş mü ňe go laý ada my ga la nyň 
gün ba ta ryn da, Beý tel bi len Aýyň ara-
ly gyn da bu ku da oturt dy. 13  Go şu nyň 
ag ram ly bö le gi ga la nyň de mir ga zy gyn-
da, ga lan bö le gi gün ba ta ryn da ýer leş di. 
Ýe şu wa bol sa şol gi jä ni jül ge de ge çir di.

14  Bu zat la ry gö ren de Aý ga la sy nyň 
ha ny we onuň äh li adam la ry çalt he re ket 
et di ler. Ga la nyň ha ny er kek adam la ry 
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bi len bi le ir den tu rup, şol wag tyň özün-
de Ara ba düz lü gi niň öňü ne, ys ra ýyl lar 
bi len sö weş mä ge öň ki ýe re çyk dy. Em-
ma özi üçin ga la nyň ýeň se sin de du zak 
gur lan dy gyn dan Aýyň ha ny nyň ha ba-
ry ýok dy. 15 Ýe şu wa we äh li ys ra ýyl lar, 
ha ma la, olar dan ýe ňil ýän ýa ly bo lup, 
çö le ta rap gaç dy lar. 16  Ola ryň yz yn dan 
kow mak üçin ga la da ky äh li er kek adam-
lar ça gy ryl dy. Ola ryň hem me si bi ri gip, 
Ýe şu wa nyň we onuň go şu ny nyň yz yn dan 
ko wa lap, ga la dan daş laş dy lar. 17 Aý da we 
Beý tel de ys ra ýyl la ryň yz yn dan ko wa la-
ma dyk ýe ke je-de er kek adam gal ma dy. 
Şeý dip, olar öz ga la sy ny go rag syz, alaň-
açyk gal dyr dy lar.

18  Şon da Reb Ýe şu wa: «Eliň dä ki naý-
za ny Aý ga la sy na ta rap uzat, se bä bi Men 
ony se niň eli ňe ber jek» diý di. Şeý le lik de, 
Ýe şu wa elin dä ki naý za sy ny ga la ta rap 
uzat dy. 19 Ol eli ni uza dan ba dy na, bu-
ku da otu ran lar ça la syn lyk bi len otu ran 
ýer le rin den çy kyp, ga la ta rap ok du ryl-
dy lar. Olar ga la ny eýe läp, der rew ony 
oda ber di ler.

20  Aý ga la sy nyň adam la ry yz la ry na 
se re den de, ga la nyň tüs se si niň al-as ma na 
ga lan dy gy ny gör dü ler. Ola ryň aň ry hem, 
bä ri hem ga ça ra ýe ri ýok dy. Se bä bi çö le 
ga çyp bar ýan ys ra ýyl lar hem kow gu çy la-
ra gar şy öw rü lip di ler. 21 Ýe şu wa we äh li 
ys ra ýyl lar bu ku da otu ran la ryň ga la ny 
eýe län dik le ri ni we ga la nyň tüs se si niň 
as ma na ga lan dy gy ny gö rüp, yz la ry na 
do lan dy lar we Aýyň adam la ry ny gyr-
ma ga baş la dy lar. 22  Ga la ny eýe län go şun 
duş ma nyň öňün den çy kyp, ola ry ys ra-
ýyl la ryň or ta ly gyn da ga lar ýa ly edip, 
äh li ta rap dan ga ba dy lar-da, bir ada my 
hem di ri gal dyr man ýa-da ga çyr man, 
ba ry ny gyr dy lar. 23 Di ňe Aý ga la sy nyň 
ha ny ny di ri tu tup, ony Ýe şu wa nyň ýa-
ny na ge tir di ler.

24 Ys ra ýyl lar Aý ga la sy nyň äh li ila ty ny 
ola ryň öz le ri ni ko wa lap el ten ýe rin de 
gyr dy lar. Ola ryň iň soň ku sy öl dü ril-
en den soň, äh li ys ra ýyl lar Aý ga la sy na 
ta rap öw rül di ler we ol ýer dä ki le ri gy lyç 
bi len weý ran et di ler. 25 Tu tuş Aý ga la syn-
da şol gün öl dü ri len ila tyň, aýal-er kek 
äh li si niň je mi on iki müň sa ny bol dy. 
26  Ýe şu wa bol sa tä Aýyň äh li ila ty ny 
bü tin leý ýok edip gu tar ýan ça lar, uza dan 
naý za ly eli ni aşak goý ber me di. 27 Reb
biň Ýe şu wa buý ru şy ýa ly, ys ra ýyl lar 
ol ga la nyň di ňe mal-ga ra sy ny we ta lap 
alan zat la ry ny öz le ri ne ol ja edip al dy lar.

28  Şeý le lik de, Ýe şu wa Aý ga la sy ny 
oda ýak dy we ony tä şu gün le re çen-
li ömür lik ha ra ba çy ly ga öwür di. 29 Aý 
ga la sy nyň ha ny ny bol sa tä ag şam düş-
ýän çä agaç dan asyp goý dy. Gün ýa şan 
ba dy na, Ýe şu wa onuň je se di ni agaç dan 
dü şü rip, ga la nyň der we ze si niň gi rel ge-
si niň öňü ne taş la ma gy bu ýur dy. Onuň 
üs tü ne tüm mek edip, daş üý şür di ler. Şol 
daş üýş me gi bi ziň gün le ri mi ze çen li 
sak la nyp ga lyp dyr.

Ýeşuwa Musanyň kanunyny okaýar
30 Şol wagt Ýe şu wa Eý bal da gyn da Ys-

ra ýyl Hu da ýy Reb be gur ban lyk sy pa sy ny 
gur dy. 31 Reb biň gu ly Mu sa nyň ys ra ýyl-
la ra buý ru şy we onuň Ka nun ki ta byn da 
ýa zy ly şy ýa ly, gur ban lyk sy pa sy de mir 
deg me dik daş lar dan gu rul dy. Onuň üs-
tün de Reb be ýak ma hem-de sa la mat lyk 
gur ban lyk la ry ny ber di ler. 32  Ýe şu wa ys-
ra ýyl la ryň gat naş ma gyn da şol daş la ryň 
ýü zü ne Mu sa nyň ka nu ny nyň nus ga sy ny 
ýaz dy. 33 Äh li ys ra ýyl lar, onuň ýa şu lu-
la ry, ýol baş çy la ry, ka zy la ry we ola ryň 
ara syn da ky gel mi şek ler Reb biň Äht 
san dy gy ny gö ter ýän le wi ru ha ny la ry nyň 
gar şy syn da, ola ryň hem aň ry gap da lyn-
dan, hem bä ri gap da lyn dan iki to par 
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bo lup dur du lar. Reb biň gu ly Mu sa nyň: 
«Hu da ýyň ak pa ta sy ny al ma ly pur sa dy-
ňyz ge len de, şeý le du ruň» di ýip buý ru şy 
ýa ly edip, ola ryň ýa ry sy Ge ri zim da gy-
nyň öňün de, beý le ki ýa ry sy bol sa Eý bal 
da gy nyň öňün de dur du lar.

34  Soň ra Ka nun ki ta byn da ýa zy ly şy 
ýa ly, Ýe şu wa äh li al kyş we nä let söz le-
ri ni ýe ke me-ýe ke ga ty ses bi len oka dy. 
35 Tu tuş Ys ra ýyl je ma ga ty nyň, aýal la ryň, 
ça ga la ryň we ola ryň ara syn da ky gel mi-
şek le riň öňün de Ýe şu wa Mu sa nyň äh li 
buý ruk la ry ny ýe ke söz hem gal dyr man 
oka dy.

9‑njy bap

Gibgonlylar ysraýyllary aldaýarlar
1 Ys ra ýyl la ryň ýeň şi ha kyn da ky ha bar 

Ior da nyň gün ba ta ryn da ky äh li han la ra: 
het, amor, ken gan, pe riz, hi wi, ýa bus 
han la ry na ba ryp ýet di. Olar dag lyk lar da, 
gün ba tar da ky ba ýyr lyk lar da, şeý le hem 
Or ta ýer deň zi niň tu tuş ke nar ýa ka syn-
dan tä Li wa na çen li ara lyk da ýa şa ýan 
han lar dy lar. 2  Ola ryň hem me si bir le şip, 
Ýe şu wa nyň we ys ra ýyl la ryň gar şy sy na 
sö we şe çyk dy lar.

3 Em ma go laý da ýa şa ýan Gib go nyň 
ila ty Ýe şu wa nyň Ýe ri ho we Aý ga la la ry-
ny nä me eden di gi ni eşi den le rin de, 4  olar 
onuň ýa ny na al daw ýo ly bi len bar ma gy 
ýü rek le ri ne düw dü ler. Ola ryň bir to pa ry 
ýol şa ýy ny tu tup, kö ne hor jun la ry ny we 
ýyr tyk-ýyr tyk, ýa ma-ýa ma şe rap me şik-
le ri ni eşek le ri ne ýük läp ýo la düş dü ler. 
5 Ola ryň aýak la ryn da ky ça ryk la ry kö ne-

-sa na ýa ma ly dy, egin-eşik le ri sal-sal dy 
we äh li ýol çö rek le ri ga ty-gu ty hem 
heň li di. 6  Olar Gil gal da ky Ýe şu wa nyň 
dü şel ge si ne ge lip, oňa we ys ra ýyl la ra: 
«Biz si ziň bi len yla la şyk bag laş mak üçin 
uzak ýurt dan gel dik» diý di ler.

7 Ys ra ýyl lar hi wi le re: «Bel ki, siz bi ze 
go laý ýa şa ýan sy ňyz. Eger şeý le bol sa, 
biz si ziň bi len nä hi li yla la şyk bag la şa-
ly?» diý di ler. 8  Olar Ýe şu wa: «Biz si ziň 
sa dyk gul la ry ňyz» diý di ler. Ýe şu wa 
olar dan: «Siz kim we ni re den gel di ňiz?» 
di ýip so ra dy.

9 Olar şeý le gür rüň ber di ler: «Bi ziň 
ýur du myz örän uzak da ýer leş ýär, biz si-
ziň Hu da ýy ňyz Reb biň şöh ra ty ny eşi dip 
gel dik. Biz Onuň Mü sür de bi ti ren äh li 
iş le rin den ha bar ly. 10 Ior da nyň gün do ga-
ryn da ky iki amor ha ny ny – Heş bo nyň 
Si hon ha ny bi len Aş ta rot da ýa şan Ba şa-
nyň Og ha ny ny Onuň nä me eden di gi ni 
biz bil ýä ris. 11 Şo nuň üçin ýa şu lu la ry myz 
we ýur du my zyň äh li adam la ry bi zi si ziň 
ýa ny ňy za ibe rip: „Ýol ha ra ja dy üçin ge-
rek zat la ry ňy zy alyň-da, ys ra ýyl hal ky ny 
gar şy la ma ga gi diň. Ola ra du şa ny ňyz-
da, hal ky my zyň ola ryň gul la ry dy gy ny 
aý dyp, olar dan bi ziň bi len yla la şyk bag-
laş ma gy ny ha ýyş ediň“ diý di ler. 12  Bi ziň 
çö rek le ri mi ze se re diň, si ziň ýa ny ňy za 
gaý dan gü nü miz öý de bu la ry dü we-
ni miz de, ýa ňy ja tam dyr dan çy kan dy. 
Hä zir bol sa, si ziň gör şü ňiz ýa ly, bu lar 
ga ty we heň li. 13 Ine, bu lar bi ziň şe rap 
me şik le ri miz. Biz ola ry dol du ra ny myz-
da, olar tä ze je di ler, hä zir bol sa ola ryň 
hem me si jaý ryk-jaý ryk bol du lar. Bi ziň 
egin-eşi gi mi ze we ça ry gy my za se re diň. 
Uzak ýol ola ry san dan çy kar dy».

14  Şeý dip, ys ra ýyl lar ola ryň çö rek le-
rin den da dyp gör dü ler, ýö ne bu hak da 
Reb den mas la hat so ra ma dy lar. 15  Ýe
şu wa olar bi len yla la şyk bag laş dy we 
ola ry di ri gal dyr jak dy gy na söz ber di, 
je ma gat baş tu tan la ry hem ony tas syk lap 
ka sam et di ler.

16  Olar bi len yla la şyk bag la şyp, üç 
gün ge çen den soň ra ys ra ýyl lar ola ryň 
goň şy bo lup ýa şa ýan dyk la ry ny eşit di ler. 
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17 Ys ra ýyl lar ýö riş edip, üç gün diý len de 
ola ryň Gib gon, Ke pi ra, Be ýe rot, Kir-
ýat ýe ga rym ga la la ry na ge lip ýet di ler. 
18  Ys ra ýyl lar ola ra hü jüm et me di ler, se-
bä bi je ma gat baş tu tan la ry ola ra Ys ra ýyl 
Hu da ýy Reb biň adyn dan ka sam içip di ler. 
Soň ra je ma gat öz baş tu tan la ry na gar-
şy nä gi le lik bi len hü ňür deş di. 19 Em ma 
baş tu tan lar tu tuş hal ka ýüz le nip: «Biz 
ola ra Ys ra ýyl Hu da ýy Reb biň adyn dan 
ka sam et dik. Şo nuň üçin hem biz ola ra 
deg me ris. 20 Biz olar bi len şeý le ede ris: 
öz eden ka sa my my za Reb biň ga za by 
ba şy myz dan in mez ýa ly, ola ry di ri 
gal dy ra rys. 21 Goý, olar ýa şa ber sin ler» 
diý di ler. Şeý le lik de, je ma gat baş tu tan-
la ry nyň eden tek li bi bo ýun ça olar äh li 
halk üçin odun çap ýan çy we suw da şa-
ýan çy bol du lar.

22  Ýe şu wa gib gon ly la ry ýa ny na 
ça gy ryp, ola ra: «Nä me üçin siz bi zi al-
da dy ňyz? Siz: „Biz uzak da ýa şa ýa rys“ 
diý di ňiz, ha ky kat da bol sa bi ziň go laý 
goň şy myz eke ni ňiz. 23  Şu pur sat dan 
baş lap, siz nä let len di ňiz, siz in di bi ze 
he mi şe lik gul bo lar sy ňyz. Siz Hu da ýy-
myň öýi üçin odun çap ýan çy we suw 
da şa ýan çy bo lar sy ňyz» diý di.

24  Olar Ýe şu wa: «Hu da ýy ňyz Reb biň 
äh li ýurt la ry si ziň eli ňi ze ber me gi we 
ola ryň ýa şaý jy la ry ny gyr ma gy Öz gu ly 
Mu sa buý ran dy gy ny bi ze aýt dy lar. Siz 
se bäp li biz öz ja ny my zyň howp as tyn da-
dy gy ny bil dik we şo nuň üçin hem şeý le 
et dik. 25 Ine, in di biz se niň eliň de. Bi ze 
nä me et me gi dog ry we ada lat ly ha sap 
et seň, şo ny-da edäý» diý di ler.

26  Şon da Ýe şu wa ola ry ys ra ýyl la ryň 
elin den ha las et me gi ýü re gi ne düw di, 
ola ry öl dür me di ler. 27 Şeý le lik de, Ýe şu wa 
hut şol gü nüň özün de je ma gat üçin we 
Reb biň Özü niň saý lan ýe rin dä ki gur-
ban lyk sy pa sy üçin ola ry odun çap ýan çy 

we suw da şa ýan çy edip bel le di. Olar 
bu gün ki gün hem şeý le iş le ri ed ýär ler.

10‑njy bap

Ýeşuwa Güne saklanmagy buýurýar
1 Iýe ru sa li miň ha ny Ado ny se dek Ýe-

şu wa nyň Aý ga la sy ny ba syp alyp, ony 
bü tin leý ýok eden di gi ni, onuň ha ny ny 
hem edil Ýe ri ho ny we onuň ha ny ny 
ýok edi şi ýa ly, gy lyç dan ge çi ren di gi ni 
eşit di. Gib go nyň ýa şaý jy la ry nyň bol sa 
Ys ra ýyl bi len ýa ra şyk bag la şyp, ola ryň 
ara syn da ýa şa ýan dyk la ry ny eşi den de, 
2  ol ga ty gork dy. Se bä bi Gib gon hem 
edil beý le ki han la ryň ga la la ry ýa ly bir 
uly ga la dy. Ol Aý ga la syn dan hem ulu dy 
we onuň äh li adam la ry eder men ur şu jy-
lar dy. 3 Iýe ru sa li miň ha ny Ado ny se dek 
şo nuň üçin Heb ro nyň ha ny Ho ha ma, 
Ýar mu dyň ha ny Pi ra ma, La ky şyň ha-
ny Ýa py ýa, Eg lo nyň ha ny De bi re şeý le 
ha bar gön der di: 4  «Me niň ýa ny ma ge lip, 
Gib go na hü jüm et mä ge ýar dam ediň, 
se bä bi gib gon ly lar Ýe şu wa hem-de ys-
ra ýyl lar bi len ýa ra şyk bag la şyp dyr lar».

5  Soň ra amor la ryň bäş sa ny ha ny: 
Iýe ru sa li miň ha ny, Heb ro nyň ha ny, Ýar-
mu dyň ha ny, La ky şyň ha ny we Eg lo nyň 
ha ny öz le ri niň äh li go şun to par la ry bi len 
bi le lik de bir ýe re ýyg na nyş dy lar. Olar 
Gib go nyň da şy ny ga bap, ola ryň üs tü ne 
çoz du lar.

6  Gib gon ly lar Gil gal da ky dü şel ge sin-
de bo lan Ýe şu wa: «Öz gul la ryň dan el 
çek me, tiz räk gel-de, bi zi ha las et. Bi ze 
kö mek et, se bä bi dag lyk da ýa şa ýan äh li 
amor han la ry bi ziň gar şy my za güýç 
bi rik di rip dir ler» di ýip ha bar iber di ler.

7 Şeý le lik de, Ýe şu wa özü niň äh li 
go şu ny, eder men ur şu jy la ry bi len bi-
le Gil gal dan çy kyp ug ra dy. 8  Reb oňa: 
«Gork ma, ol han la ryň äh li si ni Men se niň 
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eli ňe ber dim. Ola ryň hiç bi ri se niň öňüň-
de du rup bil mez» diý di.

9 Gil gal dan çy kan la ryn dan soň, Ýe şu-
wa bü tin gi je ýol ýö räp, ola ryň üs tü ne 
duý dan syz gel di. 10 Reb hem ys ra ýyl la ry 
gö ren ba dy na ola ryň ýü rek le ri ne how-
sa la dü şer ýa ly et di. Ys ra ýyl lar ola ry 
Gib gon da der bi-da gyn et di ler. Beýt ho-
ron ge çel ge si ne gid ýän ýol bi len Aze ka 
we Ma ke da çen li ga çan la ry nyň yz yn dan 
ko wa lap, ola ry gyr dy lar. 11 Olar Beýt-
ho ron da gy nyň eň ňi di niň ug ry bi len 
ys ra ýyl la r dan ga çan la ryn da, Reb Aze ka 
bar ýan ça ola ryň üs tü ne gök den uly daş-
lar ýag dyr dy, olar gy ryl dy lar. Uly da şyň 
aşa gyn da ga lyp ölen ler ys ra ýyl la ryň 
öl dü ren le rin den köp bol dy.

12  Reb biň amor la ry ys ra ýyl la ryň eli ne 
be ren gü ni, Ýe şu wa Reb bi len gep leş di 
we ys ra ýyl la ryň göz le ri niň al nyn da şeý le 
diý di: «Eý, Gün, dur, Gib go nyň üs tün de! 
Eý, Aý, dur, Aýa lon de rä niň üs tün de!» 
13 Halk duş ma nyn dan ar alyp bol ýan ça, 
Gün sak lan dy we Aý dur dy. Bu Ýa şur 
ki ta byn da ýa zyl gy däl mi eý sem? Ha wa, 
Gün as ma nyň or ta syn da sak lan dy we 
uzyn ly gün di ýen ýa ly ýaş ma ga how-
luk ma dy. 14  Reb biň adam za dyň se si ni 
eşi den şol gü ni ýa ly gün öň de-soň da hiç 
ha çan bol man dy, çün ki Reb ys ra ýyl lar 
üçin sö weş di.

15 Soň ra Ýe şu wa äh li ys ra ýyl lar bi len 
bi le Gil gal da ky dü şel gä gaý dyp gel di.

Ýeşuwa bäş amor hanyny 
gylyçdan geçirýär

16  Bäş han ga çyp, Ma ke da go wa gyn-
da giz le nip di ler. 17 Ola ryň giz le nen ýe ri 
ta py lyp, Ýe şu wa ha bar be ril di. 18  Ýe şu-
wa şeý le diý di: «Uly daş la ry go wa gyň 
gi rel ge si ne sö ýäp go ýuň we han la ra 
gö zeg çi lik eder ýa ly ga ra wul lar go ýuň. 
19 Em ma si ziň özü ňiz ol ýer de gal ma ly 

däl si ňiz. Duş man la ry ňy zyň yz yn dan 
ko wup, ar ka dan ge lip, ola ry ýok ediň. 
Ga la la ry na gir mä ge ola ra ýol ber mäň, 
çün ki Hu da ýy ňyz Reb ola ry si ziň eli-
ňi ze ber di».

20  Ýe şu wa we ys ra ýyl lar ola ryň iň 
soň ku sy na çen li di ýen ýa ly ýok et di ler. 
Ola ryň di ri ga lan la ry nyň bir nä çe si ga-
çyp, berk ga la la ra gi rip ýe tiş di ler. 21 Soň ra 
tu tuş go şun sag-aman Ma ke da da ky dü-
şel gä, Ýe şu wa nyň ýa ny na gaý dyp gel di. 
Bir ada myň hem ys ra ýyl la ra gar şy gep-
le mä ge gur by çat ma dy.

22  Ýe şu wa adam la ry na: «Go wa gyň ag-
zy ny açyň we şol bäş ha ny me niň ýa ny ma 
ge ti riň» di ýip buý ruk ber di. 23 Olar şeý le 
hem et di ler. Şol bäş ha ny: Iýe ru sa lim, 
Heb ron, Ýar mut, La kyş we Eg lon han-
la ry ny go wak dan çy ka ryp, 24 Ýe şu wa nyň 
ýa ny na ge tir di ler. Ýe şu wa äh li ys ra ýyl la-
ry ça gy ryp, özi bi len bi le sö we şen go şun 
ýol baş çy la ry na: «Öňe çy kyň we aýak la-
ry ňy zy bu han la ryň boý nu na go ýuň!» 
diý di. Olar aý dy ly şy ýa ly et di ler.

25  Ýe şu wa ýe ne-de ol ýol baş çy la ra: 
«Gork maň we dow la düş mäň! Dö züm li 
we mert bo luň! Çün ki Reb si ziň bi len 
sö weş ýän her bir duş ma ny şeý le et-
jek dir» diý di. 26  Ol bu han la ry öl dü rip, 
ola ryň je set le ri niň her si ni bir agaç dan 
asyp goý dy. Olar agaç dan ag şa ma çen li 
asyl gy dur du lar.

27 Gün ba tan da, Ýe şu wa nyň buý ru-
gy bo ýun ça ola ry alyp, öň ki giz le nen 
go wa gy na taş la dy lar we ul la kan daş lar 
bi len go wa gyň ag zy ny ýap dy lar. Olar 
hä zi re çen li hem şol ýer de sak la nyp 
ga lyp dyr lar.

Ýeşuwa kenganlary basyp 
almagy dowam edýär

28  Şol gü nüň özün de Ýe şu wa Ma ke da-
ny ba syp al dy. Onuň ila ty ny we ha ny ny 
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gy lyç dan ge çir di. Ol ýer de ýe ke je-de di ri 
adam goý man, hem me si ni bü tin leý ýok 
et di. Ýe şu wa Ma ke da nyň ha ny ny hem 
edil Ýe ri ho nyň ha ny ny nä me eden bol sa 
şo nuň ýa ly et di.

29 Soň ra Ýe şu wa äh li ys ra ýyl lar bi len 
Ma ke da dan Lib na ge lip, onuň üs tü ne 
ço zuş et di. 30 Reb bu ga la ny hem onuň 
ha ny bi len bi le ys ra ýyl la ryň eli ne ber di, 
olar onuň äh li ila ty ny gyr gy na ber di ler, 
ol ýer de ýe ke je-de jan ly zat gal dyr ma-
dy lar. Ýe ri ho nyň ha ny ny nä me eden 
bol sa lar, onuň ha ny ny hem şeý le et di ler.

31 Ýe şu wa äh li ys ra ýyl lar bi len Lib na-
dan La ky şa gel di, onuň daş-tö we re gi ni 
ga bap, onuň üs tü ne çoz dy. 32  Sö we şiň 
ikin ji gü nün de Reb La ky şy ys ra ýyl la ryň 
eli ne ber di. Edil Lib na da ky ediş le ri ýa-
ly, ys ra ýyl lar onuň için dä ki adam la ryň 
äh li si ni gy lyç dan ge çir di ler. 33 Şol wagt 
La ky şa kö mek et mek üçin, Ge ze riň ha-
ny Ho ram gel di. Ýe şu wa ony hem äh li 
adam la ry bi len bir lik de ýe ke je si ni-de 
di ri gal dyr man gyr dy.

34  Ýe şu wa äh li ys ra ýyl lar bi len La kyş-
dan Eg lo na bar dy. Onuň daş-tö we re gi ni 
ga bap, onuň üs tü ne çoz dy. 35 Ýe şu wa şol 
gü nüň özün de ony ba syp al dy, onuň äh li 
ila ty ny edil La kyş da ky edi şi ýa ly, şol 
gün gy lyç dan ge çi rip, bü tin leý ýok et di.

36  Ýe şu wa äh li ys ra ýyl lar bi len Eg-
lon dan Heb ro na ba ryp, onuň üs tü ne 
çoz du lar. 37 Olar ga la ny ba syp alyp, ony 
we onuň ha ny ny, oba la ry ny hem on da-
ky äh li adam la ry gy lyç dan ge çir di ler. 
Edil Eg lon da ky ýa ly edip, olar ga la nyň 
için de ýe ke je-de di ri adam gal dyr man, 
bü tin leý ýok et di ler.

38  Soň ra Ýe şu wa äh li Ys ra ýyl bi len 
De bi re ta rap yzy na öw rü lip, oňa ço zuş 
et di. 39 Ga la sy bi len bi le onuň ha ny ny we 
äh li oba la ry ny ba syp al dy, ýe ke je-de 
di ri adam goý man, ola ryň hem me si ni 

gy lyç dan ge çi rip, bü tin leý ýok et di. Olar 
Heb ro na, Lib na hem ola ryň han la ry na 
nä me eden bol sa lar, De bi re we onuň 
ha ny na hem şeý le et di ler.

40  Şeý dip, Ýe şu wa äh li ýe ri: dag lyk 
ýer le ri, Ne gep çö lü ni, gün ba tar ba ýyr-
lyk la ry, dag etek le ri ni we ola ryň äh li 
han la ry ny ba syp al dy. Ys ra ýyl Hu da ýy 
Reb biň buý ru şy ýa ly, ol ýe ke je-de di ri 
adam gal dyr man, äh li jan ly-jan da ry 
gy ryp, bü tin leý ýok et di. 41 Ýe şu wa Ka-
deş bar ne ýa nyň gün or ta syn dan Ga za 
çen li, Go şe niň tu tuş ýe ri ni, Gib go nyň 
de mir ga zy gy na çen li bo lan ýer le ri ba syp 
al dy. 42  Şol bir wag tyň özün de Ýe şu wa ol 
ýer le riň äh li han la ry ny we ola ra de giş li 
ýer le ri ba syp al dy, se bä bi Ys ra ýyl Hu da-
ýy Reb biň hut Özi Ys ra ýyl üçin sö weş di.

43 Şun dan soň Ýe şu wa äh li ys ra ýyl lar 
bi len bi le Gil gal da ky dü şel gä do la nyp 
gel di.

11‑nji bap

Ýeşuwanyň demirgazykdaky söweşi
1 Ha sor ha ny Ýa byn ys ra ýyl la ryň bu ýe-

ňiş le ri ha kyn da eşi den de, Ma do nyň ha ny 
Ýo ba ba, Şim ron ha ny na we Ak şap ha ny-
na, 2  şeý le hem, de mir ga zyk dag lyk lar da 
ýa şa ýan han la ra, Kin ne re diň gün or ta-
syn da ky Ara ba düz lü gin de, gün ba tar 
ba ýyr lyk da we gün ba tar Na pot dor da 
ýa şa ýan han la ra, 3 gün do gar we gün ba tar 
ken gan han la ry na, dag lyk lar da ýa şa ýan 
amor la ra, het le re, pe riz le re, ýa bus la ra 
we Her mon da gy nyň ete gin dä ki Mis pa 
ül ke sin de ýa şa ýan hi wi le re kö mek et-
mek le ri ni so rap ha bar iber di. 4 Bu han lar 
äh li go şun la ry bi len gel di ler, ola ryň at la-
ry nyň we sö weş ara ba la ry nyň sa ny ju da 
köp di. Ola ryň sa ny edil de ňiz ke na ryn-
da ky çä ge ýa ly köp di, ägirt uly go şun dy. 
5 Ol han la ryň hem me si ys ra ýyl la ra gar şy 
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sö weş mek üçin bir le şip, Me rom çeş me-
si niň ýa nyn da dü şel ge gur du lar.

6  Reb Ýe şu wa: «Sen olar dan gork-
ma, se bä bi er tir şu wagt lar Men ola ryň 
äh li si ni öl dü rip, ys ra ýyl la ryň eli ne 
ber jek di rin. Siz ola ryň at la ry nyň toý-
nak la ry ny dö wüň we ara ba la ry ny ot laň» 
diý di. 7 Şeý le lik de, Ýe şu wa äh li ur şu jy lar 
bi len bi le Me rom çeş me si ne duý dan syz 
ge lip, ola ryň üs tü ne çoz dy. 8  Reb ola ry 
ys ra ýyl la ryň eli ne ber di. Ys ra ýyl lar ola-
ry gy lyç dan ge çir di ler we Be ýik Si do na, 
Mis re pot Ma ýy ma, gün do gar da Mis pe 
jül ge si ne çen li ola ryň yz yn dan ko wup, 
ola ryň iň soň ku sy na çen li gy ryp öl dür-
di ler. 9 Ýe şu wa Reb biň özü ne buý ru şy 
ýa ly edip, ola ryň at la ry nyň toý nak la ry-
ny döw di, at-ara ba la ry ny bol sa ot la dy. 
10  Şol wag tyň özün de Ýe şu wa yzy na 
do la nyp ge lip, Ha so ry ba syp al dy we 
onuň ha ny ny gy lyç dan ge çir di. (Ha sor 
şol wagt ky han lyk la ryň iň be ýi gi di.) 
11 Şeý le hem, ys ra ýyl lar onuň için dä ki 
äh li ýa şaý jy la ry ny gy lyç dan ge çi rip, 
bü tin leý ýok et di ler, ol ýer de ýe ke je-de 
di ri jan ly-jan dar gal dyr ma dy lar. Ha sor 
ga la sy ny bol sa oda ber di ler. 12  Reb biň 
gu ly Mu sa nyň buý ru şy ýa ly, Ýe şu wa bu 
ga la la ryň hem me si ni ba syp alyp, onuň 
han la ry nyň äh li si ni gy lyç dan ge çi rip, 
bü tin leý ýok et di. 13 Ys ra ýyl lar Ýe şu-
wa nyň ot lan Ha sor ga la syn dan baş ga, 
de pe ler de gur lan ga la la ryň hi ji si ni ot-
la ma dy lar. 14  Ga la da ky ol ja al nan äh li 
zat la ry we mal-ga ra la ry öz le ri ne al dy lar. 
Ila ty ny bol sa iň soň ku sy na çen li gy lyç-
dan ge çi rip gyr dy lar, ýe ke je si ni hem 
di ri gal dyr ma dy lar. 15  Edil Reb biň Öz 
gu ly Mu sa buý ru şy ýa ly, Mu sa-da Ýe-
şu wa edil şo nuň ýa ly buý rup dy. Ýe şu wa 
buý ru gy ýe ri ne ýe tir di. Ol Reb biň Mu sa 
be ren buý ruk la ry nyň ýe ke je si ni-de gal-
dyr man, äh li si ni ber jaý et di. 16  Şeý dip, 

Ýe şu wa şu äh li ýer le ri: dag lyk la ry, tu tuş 
Ne gep çö lü ni, Go şe niň äh li ýe ri ni, gün-
ba tar ba ýyr lyk la ry, Ara ba düz lü gi ni we 
Ys ra ýyl dag lyk la ry ny ba ýyr la ry bi len, 
17 Se gir bi len ýa na şyk Ha lak da gyn dan tä 
Her mon da gy nyň gün or ta syn da Li wan 
jül ge sin dä ki Ba gal gat ga la sy na çen li 
ýer le ri ba syp al dy we ol ýer le riň äh li 
han la ry ny bo ýun eg di rip, ola ry gy lyç dan 
ge çi rip öl dür di. 18  Ýe şu wa ol han la ryň 
hem me si bi len uzak wagt lap ur şup dy. 
19 Gib gon da ýa şa ýan hi wi ler den baş ga, 
ýe ke je ga la-da ys ra ýyl lar bi len ýa ra şyk 
bag laş ma dy. Beý le ki le riň hem me si ni sö-
we şip al dy lar. 20 Çün ki ys ra ýyl la ra gar şy 
sö weş mek le ri üçin ola ryň ýü rek le ri ni 
ga ta dan hut Reb biň Özü di. Edil Reb biň 
Mu sa buý ru şy ýa ly, ys ra ýyl lar ola ra hiç 
hi li re him-şe pa gat et män, bü tin leý ýok 
et di ler. 21 Şol wagt Ýe şu wa gi dip, dag lyk-
lar da ýa şa ýan anak la ry gyr dy. Ýe şu wa 
Heb ron da, De bir de, Anap da, tu tuş Ýa-
hu da we Ys ra ýyl dag lyk la ryn da ýa şa ýan 
anak la ry ga la la ry bi len bir lik de bü tin leý 
ýok et di. 22  Ys ra ýyl la ryň ýe rin de anak lar-
dan ýe ke je si hem gal ma dy. Di ňe Ga za da, 
Gat da we Aş dot da ola ryň ýek-tü ki gal dy. 
23 Şeý dip, Ýe şu wa Reb biň Mu sa ba syp 
al ma ly di ýen ýer le ri niň hem me si ni al dy 
we ol ýer le ri bö lüp, ys ra ýyl la ryň ti re le ri 
bo ýun ça ola ra mülk edip paý lap ber di. 
Şun luk da, ýer uruş dan dy nyp ra hat lan dy.

12‑nji bap

Musanyň basyp alan hanlary
1 Ine, ys ra ýyl la ryň ýe ňip alan ýer le ri-

niň han la ry şu lar dyr. Ys ra ýyl lar Ior dan 
der ýa sy nyň aňyr syn da ky gün do gar ta-
ra pa uza lyp gid ýän Ar non jül ge sin den 
Her mon da gy na çen li bo lan ýer le ri we 
tu tuş Ara ba düz lü gi niň gün do gar ta-
ra py ny ba syp al dy lar. 2  Han la ryň bi ri 
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Heş bon da ýa şan amor ha ny Si hon dy. 
Onuň han ly gy Gil ga dyň ýa ry sy we Ar-
non jül ge si niň ýa ka syn da ky Aro ger den 
baş lap, şol jül gä niň or ta syn da ky ga la dan 
tä am mon la ryň ara çä gi bo lan Ýa bok 
der ýa sy na çen li ara ly gy öz içi ne al ýar dy. 
3 Şeý le hem, ol Kin ne ret kö lün den Ara ba 
deň zi ne, ýag ny Öli deň ze çen li bo lan 
ýer le re, Ara ba düz lü gi niň gün do ga ryn da 
Beýt ýe şi mo da çen li bar ýan ýer le re we 
gün ba tar da Pis ga da gy nyň ete gin dä ki 
ýer le re eýe lik ed ýär di. 4  Beý le ki han Ba
şan ha ny Og dy. Ol Aş ta rot da we Ed reý de 
ýa şap, ra pa la ryň iň soň ku la ry nyň bi ri di. 
5 Onuň han ly gy na Her mon da gy, Sal ka, 
bü tin Ba şan dan Ge şu ryň we Ma ga ka dyň 
ara çäk le ri ne çen li, Gil ga dyň ýa ry sy, 
heş bon ha ny Si ho nyň meý da ny nyň ara-
çä gi ne çen li ýer ler gir ýär. 6  Reb biň gu ly 
Mu sa we ys ra ýyl lar ola ryň hem me si ni 
ba syp al dy lar. Mu sa ola ryň äh li ýer le ri ni 
ru ben le riň, gat la ryň we gün do gar da ky 
ma na şa ti re si niň eýe çi li gi ne ber di.

Ýeşuwanyň basyp alan hanlary
7 Ýe şu wa we ys ra ýyl lar Ior dan der-

ýa sy nyň gün ba ta ryn da ky äh li han la ry, 
Li wan jül ge sin dä ki Ba gal gat dan Se gir 
bi len ýa na şyk Ha lak da gy na çen li ýer le ri 
ba syp al dy lar. Ýe şu wa ol ýer le ri bö-
lüp, ys ra ýyl la ryň ti re le ri bo ýun ça mülk 
edip paý lap ber di. 8  Dag lyk da, ba ýyr lyk-
da, Ara ba düz lü gin de, dag etek le rin de, 
çöl lük de we Ne gep çö lün de ýa şa ýan 
het le riň, amor la ryň, ken gan la ryň, pe riz-
le riň, hi wi le riň we ýa bus la ryň ýer le ri ni 
ys ra ýyl la ra mülk edip ber di. 9 Ine, Ýe şu-
wa we ys ra ýyl lar şu ga la la ryň han la ry ny: 
Ýe ri ho nyň, Beý te liň go la ýyn da ky Aýyň, 
10 Iýe ru sa li miň, Heb ro nyň, 11 Ýar mu dyň, 
La ky şyň, 12  Eg lo nyň, Ge ze riň, 13  De
bi riň, Ge de riň, 14  Hor ma nyň, Ara dyň, 
15 Lib na nyň, Adul la myň, 16  Ma ke da nyň, 

Beý te liň, 17 Ta pu wa nyň, He pe riň, 18  Ape-
giň, La şa ro nyň, 19 Ma do nyň, Ha so ryň, 
20 Şim ron me ro nyň, Ak şa byň, 21 Tag na
gyň, Me gi do nyň, 22 Ke de şiň, Kar mel dä ki 
Ýok ne ga myň, 23 Na pot do ryň ýa nyn da ky 
Do ruň, Je li le dä ki Go ýy myň we 24  Tir sa
nyň – je mi otuz bir ha ny ba syp al dy lar.

13‑nji bap

Ysraýyllaryň indiki basyp 
almaly ýerleri

1 Ýe şu wa gar rap, go ja lyk ýa şy na ýe-
ten de, Reb oňa şeý le diý di: «In di sen 
örän gar ra dyň, em ma ba sy lyp alyn ma-
ly ýer ler en tek ga ty kän. 2  Şol ba sy lyp 
alyn ma ly ýer ler şu lar dyr: pi lişt li le riň, 
ge şur la ryň äh li ýer le ri, 3 gün or ta da ýa-
şa ýan awa lar, Mü sü riň gün do ga ryn da ky 
Şi hor der ýa syn dan de mir ga zyk Ek ro-
nyň ara çä gi ne çen li ýer ler. Bu ýer ler 
ken gan la ryň ýer le ri ha sap lan ýar. Şeý le 
hem, oňa pi lişt li le riň bäş ga la sy: Ga za, 
Aş dot, Aş ke lon, Gat we Ek ron de giş li-
dir. 4  Şeý le-de ken gan la ryň tu tuş ýe ri, 
si don ly la ra de giş li Me ga ry bi len amor-
la ryň ara çä gi Ape ge çen li bo lan ýer ler. 
5 Ge bal ly la ryň ýer le ri, bü tin gün do gar 
Li wan, Her mon da gy na go laý ýer le şen 
Ba gal gat dan tä Le bo ha mat gi rel ge si ne 
çen li bo lan ýer ler. 6‑7 Li wan dan Mis re pot 
Ma ýy ma çen li äh li dag lyk lar we ola ryň 
äh li ila ty, hat da si don ly la ryň äh li si hem 
de giş li dir. Ola ry ys ra ýyl la ryň öňün den 
Me niň Özüm ko wup çy ka ra ryn. Ýö-
ne sen bu ýer le riň hem me si ni Me niň 
buý ru şym ýa ly, bi je atyp, ys ra ýyl la ryň 
do kuz ti re si ne we gün ba tar da ky ma na şa 
ti re si ne mülk edip paý lap ber».

Iordanyň gündogaryndaky ýerler
8  Reb biň gu ly Mu sa nyň ru ben le re, 

gat la ra we ma na şa ti re si niň ýa ry sy na 
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Ior dan der ýa sy nyň gün do ga ryn dan 
be ren mülk ýer le ri şu lar dyr: 9 Ar non jül-
ge si niň gy ra syn da ky Aro ger den baş lap, 
şol jül gä niň or ta syn da ky ga la hem-de 
tu tuş Meý de ba te kiz li gin den Di bo na çen-
li bo lan ýer ler. 10 Şeý le hem, Heş bon da 
hö küm dar lyk eden amor ha ny Si ho-
nyň äh li ga la la ryn dan tä am mon la ryň 
ara çä gi ne çen li bo lan ýer ler. 11 Gil gat, 
Ge şur, Ma ga kat top ra gy, tu tuş Her mon 
da gy we bü tin Ba şan dan tä Sal ka çen li 
bo lan ýer ler; 12  Aş ta rot da we Ed reý de 
hö küm dar lyk eden Ba şan ha ny Oguň 
äh li han ly gy de giş li dir (Og han ra pa-
la ryň iň soň ku la ry nyň bi ri di). Mu sa 
bu la ry der bi-da gyn edip, ýer le rin den 
ko wup çy ka ryp dy. 13  Em ma ys ra ýyl-
lar Ge şu ryň we Ma ga ka dyň ila ty ny 
ýurt la ryn dan ko wup çy kar ma dy lar. 
Olar şu gü ne çen li hem ys ra ýyl la ryň 
ara syn da ýa şa ýar lar. 14  Mu sa di ňe le wi 
ti re si ne mülk ber me di. Reb biň Mu sa 
aý dy şy ýa ly, le wi le riň mi ra sy Ys ra ýyl 
Hu da ýy Reb üçin ot üs ti bi len be ril ýän 
gur ban lyk lar dyr.

Ruben tiresiniň mülk ýeri
15  Mu sa ru ben ti re si ne onuň urug la-

ry na gö rä mülk ýer be rip di. 16  Ola ryň 
ýe ri niň tut ýan meý da ny Ar non jül ge-
si niň gy ra syn da ky Aro ger den, jül gä niň 
or ta syn da ky ga la dan we bü tin Meý-
de ba te kiz li gin den yba rat dyr. 17 Şeý le 
hem, Heş bon ga la sy we te kiz lik dä ki 
äh li ga la lar: Di bon, Ba mot ba gal we 
Beýt ba gal-me gon, 18  Ýah sa, Ke de mot 
we Meý pa gat, 19 Kir ýa ta ýym, Sib ma 
we jül gä niň de pe sin dä ki Se ret şa har, 
20 Beýt pe gor, Pis ga da gy nyň ete gi we 
Beýt ýe şi mot hem şol ara çä ge de giş li dir. 
21 Ru ben ti re si niň mül kü ne Heş bon da 
hö küm dar lyk eden amor ha ny Si ho nyň 
te kiz lik dä ki äh li ga la la ry we han ly gy 

de giş li dir. Mu sa Si ho ny we ýur dun da 
ýa şap, onuň ta rap da ry bo lan Mid ýan 
han la ry ny: Ewi ni, Re ke mi, Su ry, Hu ry 
we Re ba ny ba syp al dy. 22  Ys ra ýyl lar öz 
öl dü ren adam la ry nyň ara syn da Be gor 
og ly Bil ga my hem gy lyç bi len öl dür di-
ler, ol pal çy lyk bi len meş gul lan ýar dy. 
23 Ru ben le riň ara çä gi Ior dan der ýa sy nyň 
ke na ry bo lup dyr. Bu ru ben le riň urug-
la ry na gö rä ga la la ry we oba la ry bi len 
bir lik de alan mülk ýer le ri bo lup dyr.

Gat tiresiniň mülk ýeri
24  Ine, Mu sa nyň gat ti re si ne onuň 

urug la ry na gö rä be ren mülk ýer le ri: 
25 Ýa zer ga la sy, Gil ga dyň äh li ga la la ry 
we am mon la ryň ýur du nyň ýa ry sy, Ra-
ba nyň gün do ga ryn da ky Aro ge re çen li; 
26 Heş bon dan Ra mat mis pä we Be to ny ma 
çen li, Ma ha na ýym dan De bi riň ara çä gi ne 
çen li; 27 Beýt ha ram de re si, Beýt nim ra 
we Su kot, Sa pon, heş bon ha ny Si ho nyň 
han ly gy nyň ga lan bö le gi. Onuň gün ba tar 
ara çä gi Ior dan dan Kin ne ret deň zi ne çen-
li bo lup dyr. 28  Ine, gat la ryň urug la ry na 
gö rä ga la la ry we oba la ry bi len bir lik de 
alan mülk ýer le ri şu lar dyr.

Gündogardaky manaşa 
tiresiniň mülk ýeri

29 Mu sa gün do gar da ky ma na şa ti re si-
ne onuň aý ry-aý ry urug la ry na gö rä ýer 
paý lap be rip di. 30 Ola ryň tut ýan ýer le ri 
Ma ha na ýym, tu tuş Ba şan, Ba şan ha ny 
Oguň äh li han ly gy, Ýa ýy ryň äh li ga la la-
ry – je mi alt myş ga la; 31 Gil ga dyň ýa ry sy, 
Aş ta rot we Ed reý (Ba şan ha ny Oguň 
han lyk eden ga la la ry). Bu lar Ma na şa-
nyň og ly Ma ky ryň ne sil le ri üçin ola ryň 
urug la ry bo ýun ça ber len paý bol dy. 32 Ine, 
şu lar Mu sa nyň Ior dan der ýa sy nyň aňyr-
syn da ky Mo wap düz lü gin de, Ýe ri ho nyň 
gün do ga ryn da paý lan mülk ýer le ri dir. 
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33 Em ma Mu sa le wi ti re si ne mülk ber-
me di. Söz ber şi ýa ly, Ys ra ýyl Hu da ýy 
Reb biň Özi ola ryň mül kü dir.

14‑nji bap

Ysraýyllar ýerleri paýlaşýarlar
1 Ys ra ýyl la ryň Ken gan da alan mülk 

ýer le ri şu lar dyr. Ol ýer le ri El ga zar ru-
ha ny, Nu nuň og ly Ýe şu wa we ys ra ýyl 
ti re le ri niň urug ba şy la ry ola ra mülk 
hök mün de paý lap ber di ler. 2  Reb biň Mu-
sa nyň üs ti bi len ola ra buý ru şy ýa ly, olar 
mülk ýer le ri do kuz ti rä niň we bir sa ny 
ýa rym ti rä niň ara syn da bi je atyş mak 
bi len paý laş dy lar. 3 Se bä bi Mu sa iki ti rä 
we ma na şa ti re si niň ýa ry sy na mülk ýe ri 
Ior da nyň gün do ga ryn dan be rip di, em-
ma le wi ti re si ne ola ryň ara syn dan mülk 
ber män di. 4  Ýu su byň nes lin den ma na şa 
we ef ra ýym ti re le ri ge lip çyk dy. Mu sa 
le wi le re ýer den paý ber män di, ola ra ýa-
şa mak üçin di ňe ga la la ry, mal dar çy lyk 
we baş ga em läk le ri üçin öri meý dan-
la ry ny be rip di. 5 Şeý le lik de, ys ra ýyl lar 
ýer le ri Reb biň Mu sa buý ru şy ýa ly edip 
paý laş dy lar.

Kalep Hebrony mülk alýar
6  Ýa hu da ti re sin den bir nä çe adam Ýe-

şu wa nyň ýa ny na Gil ga la gel di. Ola ryň 
ara syn dan Ke ni ziň ag ty gy Ýe pun nä niň 
og ly Ka lep oňa şeý le diý di: «Reb biň 
Ka deş bar ne ýa da iki miz hak da Hu da ýyň 
ada my Mu sa aý dan söz le ri ni bil ýän siň. 
7 Reb biň gu ly Mu sa ýe ri giz lin lik de göz-
den ge çir mek üçin Ka deş bar ne ýa dan 
me ni ibe ren de, men kyrk ýa şym da dym. 
Şon da men oňa ýü re gim dä ki jo ga by ge-
ti rip dim. 8  Em ma me niň bi len bi le gi den 
do gan la rym hal kyň ýü re gi ne how sa la 
sal dy lar, men bol sam di ňe Hu da ýym 
Reb biň yzy na eýer dim. 9 Şol gün Mu sa 

ka sam edip: „Aýa gy ňyň bas jak ýer le ri 
se niň we ça ga la ry ňyň he mi şe lik mül ki 
bo lar, se bä bi sen tu tuş kal byň bi len Hu-
da ýym Reb biň yzy na eýer diň“ di ýip di. 
10 Şeý le lik de, Öz söz ber şi ýa ly, Reb me ni 
di ri gal dyr dy, Reb biň Mu sa söz be ren 
döw rün den bä ri eý ýäm kyrk bäş ýyl 
ge çip dir. Şol dö wür için de ys ra ýyl lar 
çöl de ser gez dan ge zip di ler. Ine, in di 
men seg sen bäş ýa şa dym. 11 Bu gün ki 
gün hem men Mu sa nyň özü mi ibe ren 
gü nün dä ki ýa ly gu jur ly. Sö weş mä ge he-
niz hem gu jur-gaý ra tym ýet jek. 12  Şo ňa 
gö rä-de, Reb biň şol gün ki aý dan bu dag-
lyk la ry ny ma ňa ber. Ol ýer de anak la ryň 
ýa şa ýan dy gy ny, ga la la ry nyň ulu dy gy ny 
we ola ryň berk sak lan ýan dy gy ny şol gün 
özüň hem eşi dip diň. Reb biň aý dy şy ýa ly, 
men ola ry ko wup çy ka ra ryn, Reb me niň 
bi len bi le bo lar». 13 Ýe şu wa Ýe pun nä niň 
og ly Ka le be ak pa ta ber di, oňa mülk ýer 
hök mün de Heb ro ny ba gyş et di. 14  Ke ni
ziň ag ty gy Ýe pun nä niň og ly Ka le biň 
Ys ra ýyl Hu da ýy Reb be ýü rek den sy gy-
nan dy gy üçin, Heb ron onuň he mi şe lik 
mül ki bo lup gal dy. 15  Heb ro nyň öň ki 
ady Kir ýa tar ba eken. Ar ba anak la ryň 
ara syn da iň be ýik adam eken. Şun luk da, 
ýer uruş dan dy nyp ra hat lan dy.

15‑nji bap

Ýahuda tiresiniň mülk ýeri
1 Bi je aty şyk da ýa hu da ti re si niň urug la-

ry nyň pa ýy na şu aşak da ky ýer ler düş di: 
gün or ta da ola ryň meý da ny Edo myň ara-
çä gi bi len, gün or ta Sin çöl lü gi ne çen li 
ba ryp ýet ýär. 2  Ola ryň gün or ta ara çä gi 
uza lyp gid ýän gün or ta da ky aý lag lar dan, 
Öli deň ziň gu tar ýan ýe rin den baş lan ýar. 
3 Soň ra ol gün or ta Iç ýan ge çi di ne ta rap 
do wam edip, Sin çö lün den geç ýär. Ka-
deş bar ne ýa nyň gün or ta syn dan Hes ro na 
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we Ad da ra çy kyp, ol ýer den Kar ka ta rap 
öw rül ýär. 4  Soň ra As mon dan ge çip, Mü-
sür der ýa sy na çen li uza lyp gid ýär we 
Or ta ýer deň zin de ser het gu tar ýar. Bu 
ola ryň gün or ta ara çä gi bo lar. 5 Ýa hu da 
ti re si niň gün do gar ara çä gi Öli de ňiz 
bo lup dyr. Bu gün do gar ara çäk de mir-
ga zy ga ta rap Ior dan der ýa sy nyň Öli 
deň ze guý ýan ýe ri ne çen li uza lyp gid ýär. 
De mir ga zyk da ky ara çäk Ior da nyň deň-
ze guý ýan ýe rin den, de ňiz aý la gyn dan 
baş lan ýar. 6  Bu ýer den ara çäk Beýt hog la 
çen li ba ryp, de mir ga zyk da Beý ta ra ba-
dan geç ýär we Ru ben og ly Bo ha nyň 
ady da ky lan da şa çen li gid ýär. 7 Soň ra 
ara çäk Akor jül ge sin den De bi re çen li 
ýo ka ry ga lyp, de mir ga zyk da aky myň 
gün or ta syn da ýer leş ýän Adum mym 
ba ýyr lyk la ry nyň gar şy syn da ky Gil-
ga la ta rap öw rül ýär. Ara çäk bu ýer den 
Eýn şe meş çeş me si ne çen li do wam edip, 
Eýn ro ge le ýet ýär. 8  Bu ýer den ara çäk ýa-
bus la ryň ga la sy Iýe ru sa lim de ýer leş ýän 
düz lü giň gün or ta syn da ky Ben hin nom 
de re sin den ýo ka ry gal ýar. Soň ra ol 
Ben hin nom de re si niň gün ba ta ry nyň 
gar şy syn da ky dag la ryň de pe si ne çen li 
ga lyp, de mir ga zyk da ky Ra pa jül ge si-
niň ahy ry na çen li bar ýar. 9 Dag la ryň 
ger şin den ara çäk Nep to wa çeş me si niň 
göz ba şy na ta rap aý lan ýar. Ol ýer den 
hem Ep ron dag ly gyn da ky ga la la ra ta rap 
gel ýär. Soň ra ol Ba ga la (bu Kir ýat ýe ga-
rym) ta rap aşak düş ýär. 10 Soň ra ser het 
gün ba tar Ba ga la dan Se gir da gy na ta rap 
aý lan ýar, de mir ga zyk da Ke sa lon ga-
la nyň Ýe ga rym dag la ry na çen li gi dip, 
Beýt şe me şe ta rap öw rül ýär we Tim-
na nyň üs ti bi len aý la nyp geç ýär. 11 Ol 
ýer den Ek ro nyň de mir ga zyk ta ra py na 
gid ýär we Şi ka ro na ta rap aý la nyp, Ba ga-
la da gy nyň üs ti bi len Ýab ne ýe le gel ýär. 
Iň so ňun da ara çäk Or ta ýer deň zin de 

gu tar ýar. 12  Or ta ýer deň zi we onuň ke-
nar la ry gün ba tar ara çä gi eme le ge tir ýär. 
Ýa hu da ti re si niň urug la ry nyň äh li ta rap-
la ýyn ara çä gi, ine, şu dur.

Kalep Hebrony we Debiri basyp alýar
13 Reb biň buý ru şy ýa ly, Ýe şu wa ýa hu da 

ti re si niň mülk ýe rin dä ki Kir ýa tar ba ny, 
ýag ny Heb ro ny Ýe pun nä niň og ly Ka le be 
ber di. Bu ýer Ana gyň ata sy nyň ha ty ra-
sy na Kir ýa tar ba di ýip at lan dy ry lyp dy. 
14 Ka lep ol ýer den anak la ryň üç uru gy ny: 
Şe şa ýy, Ahy ma ny we Tal ma ýy çy ka ryp 
kow dy. Bu lar Ana gyň ne sil le ri dir. 15 Bu 
ýer den ol De bi riň ila ty bi len uruş ma ga 
git di. De bi re öň Kir ýat se per di ýil ýär di. 
16  Ka lep: «Ýe ňiş ga za nyp, Kir ýat se pe ri 
ba syp ala na, gy zym Ak sa ny ge lin edip 
ber jek» diý di. 17 Bu ga la ny Ka le biň do-
ga ny, Ke na zyň og ly Ot ni ýel ba syp al dy. 
Ka lep öz gy zy Ak sa ny oňa ber di. 18  Toý 
gü ni Ak sa öz ka ka sy nyň ýa ny na gi dip, 
on dan ýer di le mek üçin Ot ni ýel den ra zy-
lyk al dy. Ak sa ba ryp, eşe gin den dü şen de, 
Ka lep on dan: «Gy zym, nä me di le giň 
bar?» di ýip so ra dy. 19 Ak sa ka ka sy na: 
«Ma ňa peş geş ber se ne. Sen ma ňa Ne gep 
çö lü niň gu rak ýer le ri ni ber diň, ma ňa suw 
bu lak la ry ny-da be räý!» diý di. Şun luk da, 
Ka lep ýo kar ky we aşa ky çeş me le ri hem 
oňa ba gyş et di. 20 Ine, ýa hu da ti re si öz 
urug la ry na gö rä şu ýer le ri mülk edip 
al dy: 21 Edo myň ara çä gi niň go la ýyn-
da ky gün or ta Ne gep çö lün de ola ra şu 
ga la lar de giş li dir: Kab se ýel, Eder, Ýa-
gur, 22  Ki na, Di mo na, Ada da, 23 Ke deş, 
Ha sor, Ýyt nan, 24  Zip, Te lem, Be ga lot, 
25 Ha sor ha dat, Kir ýot hes ron (bu Ha sor), 
26  Emom, Şe ma, Mo la da, 27 Ha sar ga
da, Heş mon, Beýt pe let, 28  Ha sar şu gal, 
Be ýer şe ba, Biz ýo ti ýa, 29 Ba ga la, Iýeý, 
Esem, 30 El to lat, Ke sil, Hor ma, 31 Zik lag, 
Mad man na we San san na, 32  Le wa wot, 
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Şil him, Aýyn we Rim mon – ola ryň 
oba la ry bi len bi le je mi ýig ri mi do kuz 
ga la. 33 Gün ba tar ba ýyr lyk lar da: Eş ta wol, 
Sor ga, Aş na, 34  Za no wa, Eýn gan nym, 
Ta pu wa, Eý nam, 35  Ýar mut, Adul lam, 
So ko, Aze ka, 36  Şa ga ra ýym, Ady ta ýym, 
Ge de ra, Ge de ro ta ýym – oba la ry bi len 
bi le je mi on dört ga la.

37 Se nan, Ha da şa, Mig dal gat, 38  Di le gan, 
Mis pe, Ýok teýel, 39 La kyş, Bos kat, Eg lon, 
40  Kab bon, Lah mas, Kit liş, 41 Ge de rot, 
Beýt da gon, Na ga ma, Ma ke da. Bu lar 
oba la ry bi len bi le on al ty ga la dyr.

42  Lib na, Eter, Aşan, 43 Ýef tah, Aş na, 
Ne siw, 44  Ke gi la, Ak zyp, Ma re şa – oba-
la ry bi len bi le do kuz ga la dyr.

45 Ek ron ga la sy we onuň ow nuk ly-iri li 
oba la ry, 46  Aş do dyň go la ýyn da ky äh li 
ga la lar we oba lar, Ek ron dan Or ta ýer 
deň zi ne çen li, 47 Aş dot ga la sy we onuň 
ow nuk ly-iri li oba la ry, Ga za ga la sy we 
onuň ow nuk ly-iri li oba la ry bi len Mü sür 
der ýa sy na we Or ta ýer deň zi niň ke nar-
la ry na çen li.

48  Dag lyk lar da: Şa myr, Ýa tyr, So ko, 
49 Dan na, Kir ýat san na (bu De bir), 50 Anap, 
Eş te mo, Anym, 51 Go şen, Ho lon, Gi-
lo – oba la ry bi len bi le je mi on bir ga la; 
52  Araw, Du ma, Eş gan, 53 Ýa num, Beý-
ta pu wa, Ape ge, 54  Hum ta, Kir ýa tar ba 
(bu Heb ron) we Si gor – oba la ry bi len 
bi le do kuz ga la; 55 Ma gon, Kar mel, Zip, 
Ýu ta, 56  Ýiz re gel, Ýok de gam, Za no wa, 
57 Keýn, Gib ga, Tim na – oba la ry bi len 
bi le on ga la; 58  Hal hul, Beýt sur, Ge dor, 
59 Ma ga rat, Beý ta not, El te kon – oba la ry 
bi len bi le je mi al ty ga la; 60 Kir ýat ba gal 
(bu Kir ýat ýe ga rym) we Ra ba – oba la ry 
bi len bi le iki ga la.

61 Çöl lük de: Beý ta ra ba, Mi din, Se ka ka, 
62  Nib şan, Duz ga la sy, Eýn ge di – oba la-
ry bi len bi le je mi al ty ga la. 63 Ýa hu da lar 
Iýe ru sa lim de ýa şa ýan ýa bus la ry ko wup 

çy ka ryp bil me di ler. Ýa bus lar bu gün ki 
gün hem ol ýer de ýa hu da lar bi len bi le 
ýa şa ýar lar.

16‑njy bap

Efraýym bilen günbatardaky 
manaşa tireleriniň mülk ýeri

1 Ýu su byň ne sil le ri niň pa ýy na bi je 
bo ýun ça Ýe ri ho nyň go la ýyn da ky Ior-
dan dan Ýe ri ho çeş me si niň gün do ga ry na 
çen li bo lan ýer ler we Ýe ri ho dan baş la-
nyp, Beý tel dag ly gy na uza lyp gid ýän 
çöl lük düş di. 2  Ara çäk Beý tel den Lu za 
çy kyp, Ata rot da ýa şa ýan ark la ryň ýe-
ri ne çen li bar ýar. 3 Soň ra ol gün ba ta ra 
ta rap aşak dü şüp, ýap let le riň ara çä gi ne, 
aşa ky Beýt ho ro nyň we Ge ze riň ara çä-
gi ne çen li ge lip, de ňiz de ta mam lan ýar. 
4  Şeý le lik de, ma na şa ti re si niň ýa ry sy we 
ef ra ýym ti re si mülk ýer le ri ni al dy lar.

Efraýym tiresiniň mülk ýeri
5 Ef ra ýym la ryň urug la ry na gö rä alan 

ýer le ri niň ara çä gi şu lar bo lup dyr: ola ryň 
mülk ýer le ri niň gün do gar ara çä gi Ata-
rot ad dar bo lup, ol ýo kar ky Beýt ho ro na 
çen li bar ýar. 6  Ol ýer den ara çäk Or ta ýer 
deň zi bi len do wam edip, Mik me ta dyň 
de mir ga zy gy na gel ýär we Ta nat şy lo nyň 
gün do gar ta ra py na öw rü lip, Ýa no wa nyň 
gün do ga ryn dan geç ýär. 7 Ýa no wa dan 
Ata rot ad da ra we Na ga ra çen li aşak dü-
şüp, Ýe ri ho bi ri gip, Ior da na ba ryp ýet ýär. 
8  Ara çäk Ta pu wa dan çy kyp, gün ba ta ra 
Ka na jül ge si ne ta rap uza lyp gid ýär-de, 
Or ta ýer deň zi ne ýe tip gu tar ýar. Ine, 
ef ra ýym ýa rym ti re si ne ola ryň urug la-
ry na gö rä ber len ýer ler şu la r dan yba rat. 
9 Ef ra ýym ne sil le ri ne bu lar bi len bir lik-
de ma na şa la ra de giş li bo lan ga la lar dyr 
oba lar hem bö lü nip be ril di. 10 Ef ra ýym lar 
Ge zer de ýa şa ýan ken gan la ry ko wup 
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çy kar ma dy lar. Ken gan lar şu gün ler hem 
ef ra ýym la ryň işi ni et mä ge mej bur edi lip, 
ola ryň ara syn da ýa şap ýör ler.

17‑nji bap

Günbatardaky manaşa 
tiresiniň mülk ýeri

1 Şeý le hem, gün ba tar da ky ma na şa 
ti re si üçin bi je atyl dy. Ma na şa Ýu su byň 
now ba har og lu dy. Ma na şa nyň il kin-
ji og ly, Gil ga dyň ka ka sy Ma kyr ök de 
ur şu jy bo lan dy gy üçin, bi je bo ýun ça 
onuň uru gy na Gil gat we Ba şan ber lip di. 
2  Ma na şa ti re si niň beý le ki urug la ry-
nyň: Aby ge ze riň, He le giň, As ry ýe liň, 
Şe ke miň, He pe riň we Şe mi da nyň hem 
bi je bo ýun ça Ior dan der ýa sy nyň gün ba-
tar ta ra pyn da paý la ry bar dy. 3 Ma na şa nyň 
ýuw lu gy, Ma ky ryň çow lu gy, Gil ga dyň 
ag ty gy, He pe riň og ly Se lop ha dyň ogul 
per zen di ýok dy. Onuň di ňe bäş gy zy 
bo lup, ola ryň at la ry şu lar dyr: Mah la, 
No ga, Hog la, Mil ka we Tir sa. 4  Olar 
El ga zar ru ha ny nyň, Nu nuň og ly Ýe şu-
wa nyň we ýol baş çy la ryň ýa ny na ge lip, 
ola ra: «Reb Mu sa aga la ry my zyň urug-
la ry bi len bir lik de bi ze hem mülk ýer 
ber me gi buý rup dy» diý di ler. Ýe şu wa 
Reb biň buý ru gy na gö rä, ola ra hem bäş 
aga sy nyň urug la ry nyň ara syn da mülk 
ber di. 5‑6  Şeý le lik de, gün ba tar da ky ma-
na şa ti re si ne on paý ýer be ril di. Se bä bi 
Ma na şa nyň gyz gow luk la ry hem ogul 
gow luk la ry bi len bir lik de mülk al dy lar. 
Ma na şa ti re si niň beý le ki urug la ry na 
Ior dan der ýa sy nyň gün do gar ta ra pyn da 
mülk be ril di.

7 Ma na şa ti re si niň Ior dan der ýa sy nyň 
gün ba ta ryn da tut ýan meý da ny Aşer den 
baş lap, Mik me ta da çen li, ýag ny Şe ke miň 
gün do gar ta ra py na çen li uza lyp, ol ýer-
den ara çäk gün or ta ta rap Eýn ta pu wa nyň 

ýa şaý jy la ry na çen li ýet ýär. 8  Ta pu wa ga-
la sy nyň daş-tö we re gi Ma na şa de giş li di, 
em ma Ta pu wa ga la sy ef ra ýym ly la ra 
de giş li bo lan Ma na şa nyň ara çä gin de 
ýer leş ýär di. 9 Soň ra ara çäk Ka na aky-
my nyň gün or ta ta ra py bi len aşak düş ýär. 
Aky myň gün or ta syn da ky ga la lar Ma-
na şa da ýer leş se ler-de, Ef ra ýy ma de giş li 
bo lup dyr. Ma na şa nyň ara çä gi aky myň 
de mir ga zyk ta ra pyn da bo lup, ol Or-
ta ýer deň zin de gu tar ýar. 10  Gün or ta 
ta rap Ef ra ýy ma, de mir ga zyk bol sa 
Ma na şa de giş li bo lup, ola ryň gün ba tar 
ara çä gi Or ta ýer deň zi bo lup dyr. Ola ryň 
de mir ga zyk-gün ba tar ta ra py – Aşer, de-
mir ga zyk-gün do gar ta ra py bol sa Ysa kar 
bo lup dyr. 11 Ysa kar dan we Aşer den 
ma na şa la ra oba la ry bi len Beýt şe ýa ny, 
Ib le ga my, şeý le-de Do ruň (bu de ňiz 
ke na ryn da), En do ruň, Tag na gyň, Me-
gi do nyň ila ty ny we oba la ry ny ber di ler. 
12  Ma na şa lar ol ga la la ryň ýa şaý jy la ry ny 
ko wup çy ka ryp bil me di ler we ken gan-
lar öz ýer le rin de ga lyp, ýa şa mak la ry ny 
do wam et dir di ler. 13 Ys ra ýyl lar güýç le-
nen den soň ra, ken gan la ry öz le ri üçin 
mej bu ry iş ed ýän le re öwür di ler. Em ma 
ola ry bü tin leý ko wup çy kar ma dy lar.

Efraýym we manaşa 
tireleri ýer soraýarlar

14  Ýu su byň ne sil le ri Ýe şu wa: «Nä me 
üçin sen bi ze bir bi je paý we bir mülk 
ýer ber ýär siň? Bi ziň bol sa adam sa ny-
myz köp, bi zi Reb ýal ka dy» diý di ler. 
15 Ýe şu wa ola ra: «Eger si ziň adam sa ny-
ňyz köp bol sa we Ef ra ýym dag lyk la ry 
si ze dar lyk ed ýän bol sa, on da to kaý la ra 
gi diň-de, şol ýer de pe riz le riň we ra pa-
la ryň ýe rin den özü ňi ze ýer açyň» diý di. 
16  Ýu su byň ne sil le ri oňa: «Bu dag lyk 
meý dan lar bi ziň üçin ýe ter lik däl. Düz-
lük de ýa şa ýan äh li ken gan la ryň, şeý le 
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hem, Beýt şe ýan da, onuň oba la ryn da 
we Ýiz re gel jül ge sin de ýa şa ýan la ryň 
de mir sö weş ara ba la ry bar» diý di ler. 
17 Soň ra Ýe şu wa Ýu su byň ne sil le ri bo lan 
ma na şa la ra we ef ra ýym la ra ýüz le nip, 
şeý le diý di: «Siz köp san ly we siz de uly 
güýç bar, şo nuň üçin hem si ze di ňe bir 
bi je paý be rip goý ma ly däl dir. 18  Dag lyk 
meý dan lar si ziň ki bo lar. Ol ýer to kaý lyk 
bol sa-da, siz ony aras sa la sa ňyz, onuň 
daş ky ser het le ri ne çen li si ziň ki bo lar. 
Ken gan la ryň de mir sö weş ara ba la ry 
bar bol sa-da, güýç li bol sa lar-da, siz 
ola ry ko wup çy kar ma gy ba şa rar sy ňyz».

18‑nji bap

Galan ýerleriň paýlanylyşy
1  Tu tuş ys ra ýyl je ma ga ty Şi lo da 

ýyg na nyş dy we ol ýer de Reb be ýüz 
tu tu l ýan ça dyr gu rul dy. Çün ki äh li ýer-
ler ys ra ýyl la ra ta byn bo lup dy. 2  En tek 
ys ra ýyl la r dan öz mülk ýe ri ni al ma dyk 
ýe ne-de ýe di ti re ga lyp dy. 3 Şo nuň üçin 
hem Ýe şu wa ola ra şeý le diý di: «Siz ha-
ça na çen li ata-ba ba la ry ňy zyň Hu da ýy 
Reb biň özü ňi ze be ren ýer le ri ni al ma ga 
bi per waý ga rap gez jek si ňiz? 4  Her ti re
den üç ada my saý laň, men ola ry ýer le re 
aý lan ma ga iber jek, olar her ti rä ýet ýän 
mülk ýe ri ýaz ga ge çir sin ler-de, me niň 
ýa ny ma alyp gel sin ler. 5  Ýer le ri mülk 
pa ýy ny al ma dyk ýe di ti rä niň ara syn da 
böl sün ler. Ýa hu da lar öz öň ki ýe rin-
de gün or ta da ga lar, Ýu su byň ne sil le ri 
bol sa de mir ga zyk da ky ýe rin de ga lar. 
6  Mülk ýe riň ýe di bö le gi ni hem ýaz ga 
ge çi riň-de, ma ňa ge ti rip be riň. Men şu 
ýer de Hu da ýy myz Reb biň hu zu ryn da 
si ziň üçin bi je ata ryn. 7 Si ziň ara ňyz da 
le wi le riň pa ýy ýok dur, se bä bi ola ryň 
pa ýy Reb be ru ha ny hök mün de gul luk 
et mek dir. Gat lar, ru ben ler we ma na şa 

ti re si niň ýa ry sy eý ýäm öz mülk ýer le-
ri ni Ior dan der ýa sy nyň gün do ga ryn dan 
al dy lar. Bu ýer le ri ola ra Reb biň gu ly 
Mu sa be rip di». 8  Şeý dip, adam lar ýo la 
düş dü ler. Ýe şu wa ýer le ri öw ren mä ge 
gid ýän ol adam la ra şeý le buý ruk ber di: 
«Äh li ýer le ri aý la nyp çy kyň we ony 
ýaz ga ge çi riň-de, yzy ňy za me niň ýa ny-
ma ge liň. Men bu ýer de Şi lo da Reb biň 
hu zu ryn da si ziň üçin bi je at jak dy ryn». 
9 Şeý le lik de, adam lar ýer le riň için den 
ge çip, ola ry ga la ma-ga la ýe di bö le ge 
bö lüp, göz den ge çi riş ki ta by na ýaz dy lar. 
Soň ra olar Şi lo da ky dü şel gä – Ýe şu wa-
nyň ýa ny na gaý dyp gel di ler. 10 Ol ýer de 
Ýe şu wa Reb biň hu zu ryn da bi je atyp, 
ýer le ri ys ra ýyl la ryň ti re le ri ne öz le ri niň 
bö lüş le ri ýa ly paý la dy.

Benýamin tiresiniň mülk ýeri
11 Il kin ji bo lup, ben ýa min ti re si niň 

urug la ry nyň bi je si çyk dy. Ola ryň 
bi je si ne dü şen paý ýa hu da lar bi len Ýu sup 
ne sil le ri niň ara ly gyn da ky ýer ler bol dy. 
12  Ola ryň ara çä gi niň de mir ga zyk ta ra-
py Ior dan der ýa syn dan baş lan ýar, soň 
ara çäk de mir ga zyk da Ýe ri ho ger şi ne 
çy kyp, dag lyk la ryň üs ti bi len gün ba tar 
ta ra pa öw rü lip, Beý ta wen çöl lü gin de 
gu tar ýar. 13 Bu ýer den ara çäk iler li gi ne 
Lu zuň (bu öň ki Beý tel) gün or ta ger şi ne 
çen li gel ýär. Soň ra aşa ky Beýt ho ro nyň 
gün or ta syn da ky dag lyk dan Ata rot ad-
da ra düş ýär. 14  Soň ra ol ýer den aý la nyp, 
dag la ryň gün ba tar ta ra py na öw rül ýär, 
ýa hu da la ra de giş li bo lan Kir ýat ba ga-
la (öň ki Kir ýat ýe ga rym) gel ýär. Bu 
ola ryň gün ba tar ta ra py nyň ara çä gi dir. 
15  Gün or ta ara çäk Kir ýat ýe ga ry myň 
çe tin den baş lap, Nep to wa çeş me si-
ne çen li ge lip ýet ýär. 16  Soň ra ara çäk 
Ben hin nom de re si niň ýa nyn da ky dag-
la ryň ete gi ne çen li aşak dü şüp, Ra pa 
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de re si ne gel ýär. Ol de mir ga zy ga Hin-
nom de re si ne ta rap aşak do wam edip, 
ýa bus la ryň ga la sy nyň gün or ta eň ňi di 
bi len Eýn ro ge le ba ryp ýet ýär. 17 In di 
bol sa ara çäk de mir ga zyk dan aý la nyp, 
Eýn şe me şe gel ýär. Soň ra Adum mym 
ge çi di niň gar şy syn da ky Ge li lo da çen li 
uza lyp, Ru ben og ly Bo ha nyň da şy na 
ta rap aşak düş ýär. 18  Soň ra Beý ta ra ba nyň 
de mir ga zyk eň ňi di bi len ge çip, Ara ba 
düz lü gi ne ta rap aşak düş ýär. 19 Ara çäk 
Beýt hog la nyň de mir ga zy gy bi len gi dip, 
Öli deň ziň de mir ga zyk aý la gyn da we 
gün or ta da Ior da nyň çe tin de gu tar ýar. 
Bu ola ryň gün or ta ara çä gi bo lup dyr. 
20 Ola ryň gün do gar ara çä gi Ior dan bo-
lup dyr. Bu ben ýa min ti re si niň urug la ry 
bo ýun ça äh li ta rap la ýyn ara çäk le nen 
mülk ýer le ri bo lup dyr. 21 Ine, bu lar bol sa 
ben ýa min ti re si niň urug la ry bo ýun ça 
alan ga la la ry: Ýe ri ho, Beýt hog la, Emek-
ke sis, 22  Beý ta ra ba, Sa ma ra ýym, Beý tel, 
23 Awym, Pa ra, Op ra, 24  Ke par-am mo ny, 
Op ny, Ge ba – oba la ry bi len bi le je mi 
on iki ga la. 25 Gib gon, Ra ma, Be ýe rot, 
26  Mis pa, Ke pi ra, Mo sa, 27 Re kem, Ýir-
pe ýel, Ta ra la, 28  Se la, Ha ýe lep, Ýa bus 
ga la sy (bu – Iýe ru sa lim), Gib ga we 
Kir ýat ýe ga rym – oba la ry bi len bi le 
on dört ga la. Bu ben ýa min ti re si niň 
öz urug la ry na gö rä alan mülk ýe ri dir.

19‑njy bap

Şimgon tiresiniň mülk ýeri
1 Ikin ji ge zek şim gon ti re si niň urug la-

ry nyň bi je si çyk dy. Ola ryň mül ki ýa hu da 
ti re si niň mülk ýe ri niň için den düş di. 
2  Şim gon ti re si niň mülk ýer le ri şu lar 
bo lup dyr: Be ýer şe ba, Şe ba, Mo la da, 
3 Ha sar şu gal, Ba la, Esem, 4 El to lat, Be tul, 
Hor ma, 5 Zik lag, Beýt mar ka bot, Ha sar-
su sa, 6  Beýt le ba ot, Şa ru hen – oba la ry 

bi len bi le on üç ga la. 7 Aýyn, Rim mon, 
Eter, Aşan – oba la ry bi len bi le dört ga la. 
8  Ba ga lat be ge riň we Ne gep çö lün dä ki 
Ra ma nyň daş-tö we re gin dä ki oba lar hem 
şo ňa gir ýär di. Bu la ryň ba ry Şim gon 
ti re si niň öz urug la ry na gö rä alan mülk 
ýer le ri dir. 9 Şim gon ti re si ne mülk ýer 
ýa hu da la ryň pa ýyn dan bö lü nip be ril di. 
Ýa hu da la ryň ýer paý la ry nyň öz le rin den 
ar tyk dy gy se bäp li, şim gon ti re si mülk 
ýe ri ni ola ryň pa ýyn dan al dy.

Zebulun tiresiniň mülk ýeri
10  Üçün ji ge zek ze bu lun ti re si niň 

urug la ry nyň bi je si çyk dy. Ola ryň mülk 
ýe ri niň ara çä gi Sa ry da çen li uzal ýar. 
11 Ara çäk gün or ta Mar ga la çen li gi dip, 
Dab be şe de ba ryp ýet ýär we Ýok ne ga-
myň gün do gar aky my na gel ýär. 12  Soň 
Sa ryd dan yzy na gaý dyp, Gü nüň dog-
ýan ta ra py na Kis lot-ta bo ra gel ýär. Ol 
ýer den Da be ra da ge lip, Ýa py ýa ta rap 
ýo ka ry çyk ýar. 13 Ol ýer den gün do ga ra 
Gat he pe re we Et ka zy na ta rap geç ýär, 
soň ra Rim mo na ta rap do wam edip, Ne ga 
ta rap öw rül ýär. 14  De mir ga zyk ara çäk 
Han na to na ta rap aý la nyp, Ýyp ta hel 
jül ge sin de gu tar ýar. 15  Ka tat, Na ha lal, 
Şim ron, Ýy da la, Beý tul la ham – oba-
la ry bi len bi le on iki ga la. 16  Ine, bu lar 
Ze bu lun ti re si niň urug la ry bo ýun ça 
alan mülk ýe ri, ola ryň ga la la ry we 
oba la ry dyr.

Ysakar tiresiniň mülk ýeri
17 Dör dün ji ge zek ysa kar ti re si niň 

urug la ry nyň bi je si çyk dy. 18  Ola ryň ýe-
ri ne şu lar de giş li dir: Ýiz re gel, Ke sul lot, 
Şu nem, 19 Ha pa ra ýym, Şi ýon, Ana ha rat, 
20 Ra byt, Kiş ýon, Ebes, 21 Re met, Eýn gan-
nym, Eýn had da, Beýt paz zes. 22  Ara çäk 
Ta bo ra, Şa ha su ma, Beýt şe me şe ýa na şyp, 
Ior dan da gu tar ýar – oba la ry bi len bi le 
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al ty ga la. 23 Ine, bu lar Ysa kar ti re si niň 
urug la ry bo ýun ça alan mülk ýer le ri, 
ga la la ry we oba la ry dyr.

Aşer tiresiniň mülk ýeri
24  Bä şin ji ge zek aşer ti re si niň urug-

la ry nyň bi je si çyk dy. 25 Ola ryň ara çä gi 
Hel kat, Ha ly, Be ten, Ak şap, 26  Alam-
me lek, Amat, Mi şal; gün ba tar Kar mel 
da gy na çen li we Şi hor lyb nat ga la sy-
na çen li ba ryp ýet ýär. 27 Soň ra ara çäk 
yzy na gün do ga ra Beýt da go na ta rap 
aý la nyp, Ze bu lu na, Ýyp ta hel jül ge si ne, 
de mir ga zyk da Beý te me ge we Ne gi ýe le 
bar ýar. Soň ra ol de mir ga zyk da Ka bu la, 
28  Eb ro na, Re ho ba, Ham mo na, Ka na 
we Be ýik Si do na çen li do wam ed ýär. 
29‑30  Şun dan soň ser het Ra ma öw rü lip, 
berk Sur ga la sy na gel ýär we ýe ne-de 
yzy na Ho sa ta rap aý la nyp, Or ta ýer 
deň zin de gu tar ýar. Ola ryň ýer le ri ne 
Ma ha lap, Ak zyp, Um ma, Apek, Re hop 
ül ke le ri hem de giş li dir. Olar oba la ry bi-
len bi le je mi ýig ri mi iki ga la dyr. 31 Aşer 
ti re si niň urug la ry bo ýun ça alan mülk 
ýer le ri, ga la la ry we oba la ry, ine, şu lar-
dan yba rat dyr.

Naftaly tiresiniň mülk ýeri
32  Al tyn jy ge zek naf ta ly ti re si niň 

urug la ry nyň bi je si çyk dy. 33 Ola ryň ara-
çä gi He lep den, Sa ga nan nym da ky dub 
to kaý la ryn dan, Ada my ne kep den we 
Ýab ne ýel den Lak ku ma çen li ge lip, ol 
Ior dan da gu tar ýar. 34  Ser het gün ba ta ra 
Az not ta bo ra öw rü lip, soň Hu ko ga bar ýar, 
gün or ta ta rap dan Ze bu lu na, gün ba tar 
ta rap dan bol sa Aşe re we gün do gar ta rap-
dan Ior da nyň ýa ka syn da bo lan Ýa hu da 
ýa naş ýar. 35  Ola ra de giş li bo lan berk 
ga la lar şu lar dyr: Siddim, Ser, Ham mat, 
Ra kat, Kin ne ret, 36  Ada ma, Ra ma, Ha-
sor, 37 Ke deş, Ed reý, Eýn ha sor, 38  Ýy ron, 

Mig da lel, Ho rem, Beý ta nat we Beýt şe-
meş – oba la ry bi len bi le on do kuz ga la. 
39 Bu bol sa naf ta ly ti re si niň urug la ry na 
gö rä dü şen mülk ýer le ri, ga la la ry we 
oba la ry dyr.

Dan tiresiniň mülk ýeri
40  Ýe din ji ge zek dan ti re si niň urug-

la ry nyň bi je si çyk dy. 41 Ola ryň pa ýy na 
dü şen mülk ýer ler şu la r dan yba rat: 
Sor ga, Eş ta wol, Ir şe meş, 42  Şa gal byn, 
Aýa lon, Ýyt la, 43 Eý lon, Tim na, Ek ron, 
44  El te ke, Gi be ton, Ba ga lat, 45 Ýe hut, Be
neý be rak, Gat rim mon, 46  Meý ýar kon 
we Ýa fo nyň gar şy syn da ky ýer ler bi len 
Ra kon. 47 Em ma dan ti re si ne öz ýer le-
ri ni eýe le mek agyr düş di, olar Le şe me 
gar şy sö we şe çy kyp, ony ba syp al dy lar. 
Ola ry gy lyç lap öl dü rip, ýer le ri ni öz-
le ri ne mülk edip al dy lar we ol ýer de 
ýer leş di ler. Olar Le şe me Dan di ýip, 
ata la ry Da nyň ady ny goý du lar. 48  Ine, 
bu bol sa dan ti re si niň urug la ry bo ýun-
ça alan mülk ýer le ri, ola ryň ga la la ry 
we oba la ry dyr.

Ýer paýlamak işi tamamlanýar
49  Mülk ýer le ri ara çäk läp bö lüp 

gu ta ran la ryn dan soň, ys ra ýyl lar öz 
ara la ryn dan Nu nuň og ly Ýe şu wa mülk 
paý ber di ler. 50 Olar oňa Reb biň buý ru gy 
bo ýun ça Ef ra ýym dag ly gyn da ky Tim-
nat se rah ga la sy ny ber di ler. Bu ga la ny 
onuň özi so rap dy. Ýe şu wa bu ga la ny 
tä ze den gu rup, ol ýer de or naş dy. 51 Ine, 
şu lar El ga zar ru ha ny nyň, Nu nuň og-
ly Ýe şu wa nyň we Ys ra ýyl ti re le ri niň 
urug ba şy la ry nyň Reb be ýüz tu tu l ýan 
ça dy ryň gi rel ge sin de, Şi lo da Reb biň 
hu zu ryn da Ys ra ýyl ti re le ri ne bi je bo-
ýun ça paý lap be ren mülk ýer le ri dir. 
Şeý le lik bi len, olar ýer le ri paý la mak 
işi ni ta mam la dy lar.
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20‑nji bap

Gaçybatalga galalary 
(Kanun taglymaty 19:113; 
Çölde 35:634)

1 Reb Ýe şu wa şeý le diý di: 2  «Ys ra ýyl-
la ra aýt: Men si ze Mu sa nyň üs ti bi len 
ga çy ba tal ga ga la la ry ba ra da aý dyp dym. 
Şo la ryň haý sy ga la lar bol ma ly dy gy ny 
siz öz ara ňyz da kes git läň. 3 Tö tän lik den 
ýa-da ýal ňyş lyk bi len adam öl dü ren 
gan hor ol ýe re ga çyp, özü ni go rap bi ler. 
Goý, ol ga la lar gan hor lar üçin öl dü ri-
le niň hos sa ryn dan ga çy ba tal ga bol sun. 
4  Kim de-kim şol ga la la ryň bi ri ne ga çyp 
bar sa, ol adam ga la nyň gi rel ge sin de, 
der we zä niň ag zyn da du rup, şol ga la nyň 
ýa şu lu la ry na eşit di rip, öz ýag da ýy ny 
ha bar ber sin. Olar ol ada my öz ýa şaý-
jy la ry nyň bi ri hök mün de ka bul edip, 
oňa öz ara la ryn da ga la da ýa şa ma ga 
orun be rer ler. 5  Eger-de onuň yz yn dan 
öl dü ril e niň hos sa ry ar al mak üçin gel-
se, on da ga la da ky ýa şu lu lar gan ho ry 
onuň eli ne ber me li däl dir ler, se bä bi 
gan hor onuň ýa ky ny ny bil kast la ýyn 
öl dür män dir. Öl dü ren ada my bi len onuň 
öň hiç hi li duş man çy ly gy bol man dyr. 
6  Je ma gat üý şüp, gan hor ba ra da hö küm 
çy kar ýan ça we tä şol wagt ky baş ru ha ny 
öl ýän çä, goý, ol şol ga la da ýa şa ber sin. 
Soň ra ol ga çyp gaý dan ga la sy na, öz 
öýü ne do la nyp bi ler». 7 Şeý le lik bi len, 
olar Naf ta ly dag ly gyn da Je li le de Ke deş 
ga la sy ny, Ef ra ýym dag ly gyn da Şe ke mi 
we Ýa hu da dag ly gyn da Kir ýa tar ba ny 
(Heb ro ny) bel le di ler. 8  Şeý le hem Ior-
dan der ýa sy nyň aňyr syn dan Ýe ri ho nyň 
gün do ga ryn da olar ru ben ti re sin den 
düz lük dä ki çöl de ýer leş ýän Be se ri, gat 
ti re sin den Gil gat da ky Ra mo dy, ma na şa 
ti re sin den Ba şan da ky Go la ny bel le di ler. 

9 Bu ga la lar äh li ys ra ýyl lar we ola ryň 
ara syn da ýa şa ýan gel mi şek ler üçin ga-
çy ba tal ga hök mün de bel le nil di. Ada my 
tö tän lik de öl dü ren gan hor şol ga la la ra 
ga çyp ba ryp, on dan ar al mak çy bol ýan 
hos sar lar dan ba şy ny gu ta ryp bi ler. Je-
ma gat mas la hat la şyp, ada lat ly hö küm 
çy kar ýan ça, ol gan hor şol ga la da howp-
suz lyk da ýa şap bi ler.

21‑nji bap

Lewilere berlen galalar
1 Le wi ti re si niň ýol baş çy la ry El ga zar 

ru ha ny nyň, Nu nuň og ly Ýe şu wa nyň we 
äh li Ys ra ýyl ti re le ri niň urug ba şy la ry nyň 
ýa ny na gel di ler. 2  Le wi ler Ken gan ýur
du nyň Şi lo ga la sy na ge lip, ola ra: «Reb 
bi ze ýa şa mak üçin ga la lar we iri şah ly 
mal la ry myz üçin öri meý dan lar ber-
me gi Mu sa ar ka ly buý rup dy» diý di ler. 
3 Şeý le lik de, Reb biň buý ru gy bo ýun ça 
ys ra ýyl lar le wi le re öz mülk ýer le rin den 
şu aşak da ky ga la la ry we öri meý dan la-
ry ny ber di ler. 4  Il kin ji ko hat uru gy nyň 
bi je si çyk dy. Le wi ler den bo lan Ha run 
ru ha ny nyň ne sil le ri ne bi je bo ýun ça ýa-
hu da, şim gon we ben ýa min ti re le rin den 
saý la nyp, on üç ga la be ril di. 5  Beý le
ki ga lan ko hat uru gy na bi je bo ýun ça 
ef ra ýym, dan ti re le rin den we gün ba tar-
da ky ma na şa ti re sin den on ga la be ril di. 
6  Ger şon uru gy hem bi je aty şyk da ysa kar, 
aşer, naf ta ly ti re le rin den we Ba şan da ky 
ma na şa ti re sin den öz le ri ne on üç ga la 
al dy lar. 7 Me ra ry uru gy öz le ri ne ru ben, 
gat we ze bu lun ti re le rin den on iki ga la 
al dy lar. 8  Şeý le lik de, ys ra ýyl lar Reb biň 
Mu sa nyň üs ti bi len buý ru şy ýa ly, bu 
ga la la ry öri meý dan la ry bi len bir lik de 
le wi le re bi je bo ýun ça paý lap ber di ler. 
9‑10  Ys ra ýyl lar le wi ler den bo lan ko hat 
uru gyn dan Ha ru nyň ne sil le ri ne ýa hu da 
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we şim gon ti re le ri niň haý sy ga la la ry ny 
ber me li di gi ni kes git le di ler, se bä bi ola ryň 
bi je si bi rin ji çy kyp dy. 11 Ys ra ýyl lar ola ra 
Kir ýa tar ba ny (Ar ba Ana gyň ka ka sy dy) 
be rip dir ler. Bu Ýa hu da dag ly gyn da ky 
Heb ron ga la sy bo lup dyr, onuň daş-tö-
we re gi ni öri me ý dan tut ýar. 12  Em ma 
ga la nyň ýa ky nyn da ky açyk meý dan la-
ry ny we onuň oba la ry ny bol sa Ýe pun ne 
og ly Ka lep mülk ýer hök mün de alyp dy. 
13  Ha run ru ha ny nyň ne sil le ri ne gan-
hor lar üçin ga çy ba tal ga bo lan Heb ron 
ga la sy ny we Lib na ny, 14  Ýa ty ry, Eş te-
mo wa ny, 15  Ho lo ny, De bi ri, 16  Aýy ny, 
Ýu ta ny, Beýt şe me şi, ola ryň her bi ri niň 
öri meý dan la ry bi len bi le bu iki ti re den 
je mi do kuz ga la ber di ler. 17 Olar ben ýa-
min ti re sin den hem şu ga la la ry al dy lar: 
Gib go ny, Ge ba ny, 18  Ana to dy we Al mo ny, 
ola ryň her si niň öri meý dan la ry bi len bi le 
je mi dört ga la. 19 Şu sa na lan on üç ga la 
öri meý dan la ry bi len bi le Ha run ru ha-
ny nyň ne sil le ri ne be ril di. 20 Le wi le riň 
ko hat nes li niň ga lan bö le gi bi je bo ýun-
ça ef ra ýym ti re sin den ga la lar al dy lar. 
21 Olar gan hor lar üçin ga çy ba tal ga bo lan, 
Ef ra ýym dag ly gyn da ky Şe kem ga la-
sy ny, şeý le hem Ge ze ri, 22  Kib sa ýy my, 
Beýt ho ro ny öri meý dan la ry bi len bi le 
ola ra ber di ler. Bu lar je mi dört ga la dyr. 
23 Olar dan ti re sin den El te ke, Gi be ton, 
24  Aýa lon we Gat rim mon ga la la ry ny 
öri meý dan la ry bi len bi le al dy lar. Bu lar 
je mi dört ga la dyr. 25 Ola ra gün ba tar da ky 
ma na şa ti re sin den şu ga la la ry: Tag na gy, 
Gat rim mo ny – je mi iki ga la ny öri meý-
dan la ry bi len bi le ber di ler. 26  Şu ýo kar da 
sa na lan on ga la, öri meý dan la ry bi len 
bir lik de ko hat ne sil le ri niň ga lan bö le gi-
ne be ril di. 27 Le wi le riň ger şon uru gy na 
gün do gar da ky ma na şa ti re sin den gan-
hor lar üçin ga çy ba tal ga bo lan Ba şan da ky 
Go lan ga la sy we Be ýeş te rag – je mi iki 

ga la, ola ryň öri meý dan la ry bi len bi le 
be ril di. 28  Ysa kar ti re sin den bol sa ola ra 
Kiş ýon, Da be rat, 29 Ýar mut, Eýn gan nym 
ga la la ry ny – je mi dört ga la ny ola ryň öri 
meý dan la ry bi len bi le al dy lar. 30  Aşer 
ti re sin den ola ra Mi şal, Ab don, 31 Hel kat 
we Re hop ga la la ry – je mi dört ga la her-
si niň öri meý dan la ry bi len bi le be ril di. 
32  Ola ra naf ta ly ti re sin den gan hor lar üçin 
ga çy ba tal ga bo lan, Je li le dä ki Ke deş 
ga la sy, şeý le hem Ham mot dor, Kar tan 
ga la la ry – je mi üç ga la öri meý dan la ry 
bi len bi le be ril di. 33 Şu sa na lan on üç ga-
la, ola ryň öri meý dan la ry bi len bir lik de 
ger şon uru gy na be ril di.

34  Le wi le riň ga lan me ra ry uru gy na 
bol sa ze bu lun ti re sin den ga la lar be ril-
di. Ola ra Ýok ne gam, Kor ta, 35 Rim mon, 
Na ha lal ga la la ry – je mi dört ga la her-
si niň öri meý dan la ry bi len bi le be ril di. 
36  Ru ben ti re sin den ola ra Be ser, Ýah sa, 
37 Ke de mot, Meý pa gat ga la la ry – je mi 
dört ga la her si niň öri meý dan la ry bi-
len bi le be ril di. 38  Gat ti re sin den ola ra 
gan hor la ra ga çy ba tal ga edi lip bel le nen 
Gil gat da ky Ra mot ga la sy we Ma ha-
na ýym, 39 Heş bon, Ýa zer ga la la ry öri 
meý dan la ry bi len bi le be ril di. Bu lar 
je mi dört ga la dyr. 40 Şeý le lik de, le wi le-
riň ga lan me ra ry uru gy nyň pa ýy na bi je 
bo ýun ça je mi on iki ga la düş di. 41 Ys
ra ýyl lar dan le wi le re mülk hök mün de 
ber len ga la la ryň je mi öri meý dan la ry 
bi len bir lik de kyrk se kiz bol dy. 42  Şol 
ga la la ryň her bi ri niň daş-tö we re gi ni öri 
me ý dan gur şap al ýar dy. Öri meý dan syz 
ýe ke je-de ga la ýok dy.

43 Ine, Reb ys ra ýyl la ryň ata-ba ba la ry na 
ant içip söz be ren ýe ri niň äh li si ni ola ra 
ber di. Olar bu ýer le ri eýe läp, ol ýer de 
ýa şa dy lar. 44  Reb ola ryň ata-ba ba la ry na 
söz ber şi ýa ly, ola ra äh li ta rap dan pa ra-
hat çy lyk ber di. Ola ryň duş man la ry nyň 
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ýe ke je si hem ola ryň öňün de du rup bil me-
di. Reb ola ryň duş man la ry ny öz el le ri ne 
ber di. 45 Reb biň Ys ra ýyl ne sil le ri ne be ren 
aja ýyp wa da la ryn dan ýe ke je sö zi hem 
ýe ri ne ýet män gal ma dy. Ola ryň äh li si 
ha ky kat ýü zün de ber jaý bol dy.

22‑nji bap

Gündogar tireler öz 
mülklerine dolanýarlar

1 Soň ra Ýe şu wa ru ben, gat ti re le ri ni 
we gün do gar da ky ma na şa ti re si ni ýa-
ny na ça gy ryp, 2  ola ra şeý le diý di: «Siz 
Reb biň gu ly Mu sa nyň buý ruk la ry ny 
ýe ri ne ýe tir di ňiz we me niň äh li tab şy-
ryk la ry ma bo ýun bol du ňyz. 3 Bü tin şol 
wag tyň do wa myn da siz do gan la ry ňy zy 
şu gü ne çen li ýe ke taş la ma dy ňyz we öz 
Hu da ýy ňyz Reb biň buý ruk la ry ny dyk gat 
bi len ýe ri ne ýe tir di ňiz. 4 Ine, Hu da ýy ňyz 
Reb si ziň do gan la ry ňy za söz ber şi ýa ly, 
ola ra pa ra hat çy lyk ber di. Şo nuň üçin 
hem, in di siz öz öý le ri ňi ze, ýag ny Reb-
biň gu ly Mu sa nyň Ior dan der ýa sy nyň 
beý le ki ta ra pyn da si ze be ren ýer le ri ne 
eýe lik et mä ge do la nyp ba ryň. 5  Em ma 
Reb biň gu ly Mu sa nyň si ze be ren buý-
ruk la ry ny we ka nu ny ny do ly ber jaý 
ediň. Hu da ýy ňyz Reb bi sö ýüň, äh li 
ýer de Onuň ýo lun dan ýö räň, tab şy ryk-
la ry ny ýe ri ne ýe ti riň, Oňa bil bag laň 
we bü tin ýü re gi ňiz bi len jan-ten den 
Oňa gul luk ediň». 6  Soň ra ak pa ta be rip, 
Ýe şu wa ola ry ug rat dy we olar öz öý le-
ri ne gaýt dy lar. 7 Ine, ma na şa ti re si niň 
ýa ry sy na Mu sa nyň Ba şan da be ren ýe ri, 
em ma Ýe şu wa beý le ki ýa ry sy na Ior dan 
der ýa sy nyň de mir ga zyk ta ra pyn da, öz 
do gan la ry nyň ara syn dan ber di. Şeý-
le lik de, ola ra ak pa ta be rip, öý le ri ne 
ug rat dy. 8  Ýe şu wa ola ra: «Uly baý lyk 
bi len, sü ri-sü ri mal bi len, al tyn-kü müş 

bi len, mis-de mir bi len, köp egin-eşik 
bi len yzy ňy za do la nyň. Duş man la ry-
ňy zy ýe ňip, olar dan alan ol ja la ry ňy zy 
öz do gan la ry ňyz bi len paý la şyň» diý di. 
9 Şeý le lik de, ru ben, gat ti re le ri we gün-
do gar da ky ma na şa ti re si Ken ga nyň Şi lo 
ga la syn da ky beý le ki ys ra ýyl la ry taş lap, 
Gil ga da ta rap, Reb biň Mu sa nyň üs ti 
bi len ola ra be ren mülk ýer le ri ne eýe lik 
et mä ge yz la ry na gaýt dy lar.

Iordanyň ýanyndaky 
gurbanlyk sypasy

10 Ru ben, gat ti re le ri we gün do gar da ky 
ma na şa ti re si Ken gan da Ior da nyň go la-
ýy na ge lip, der ýa nyň ýa ka syn da äpet bir 
gur ban lyk sy pa sy ny bi na et di ler. 11 Ine, 
ru ben le riň, gat la ryň we gün do gar da ky 
ma na şa ti re si niň Ken ga nyň ara çä gin de, 
Ior da nyň bo ýun da, ys ra ýyl la ryň ta ra-
pyn da gur ban lyk sy pa sy ny gu ran dyk la ry 
ba ra da ky ha bar ys ra ýyl hal ky na ge lip 
ýet di. 12  Bu tä ze li gi eşi den le rin de, tu tuş 
ys ra ýyl je ma ga ty Şi lo da bir ýe re ýyg na-
nyp, ola ra gar şy sö weş mä ge aýa ga gal dy. 
13 Soň ra ys ra ýyl lar Gil ga da ta rap – ru-
ben le riň, gat la ryň we gün do gar da ky 
ma na şa ti re si niň üs tü ne El ga zar ru ha-
ny nyň og ly Pi ne ha sy iber di ler. 14  Onuň 
bi len bi le on sa ny ýol baş çy hem git di. 
Olar ys ra ýy lyň her ti re sin den saý la nyp, 
her si ys ra ýyl urug la ry nyň baş tu ta ny dy-
lar. 15 Olar Gil ga da – ru ben le riň, gat la ryň 
we gün do gar da ky ma na şa ti re si niň ýa ny-
na ge lip, ola ra şeý le diý di ler: 16  «Reb biň 
tu tuş je ma ga ty şeý le diý ýär: „Bu nä hi li 
dö nük lik? Siz Ys ra ýyl Hu da ýy Reb biň 
gar şy sy na çyk dy ňyz my? Siz Reb be gul-
luk et mek den ýüz öwür di ňiz mi? Siz 
öz gur ban lyk sy pa ňy zy gu rup, Reb be 
gar şy baş gö ter ýä ňiz mi? 17 Bi ziň üçin 
Pe go ryň ka nu ny bo za ny az my nä me? 
Çün ki ol Reb biň je ma ga ty na gyr gyn 
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ke se li ni ge tir di. Biz en tek ler hem on dan 
tä miz le nip bi lem zok. 18  Siz bol sa bu gün 
Reb den bo ýun tow la dy ňyz! Eger siz 
bu gün Reb be baş gö ter se ňiz, er tir Ol 
tu tuş ys ra ýyl je ma ga ty na göz gör ke zer. 
19 Eger si ziň mülk ýer le ri ňiz päk bol ma-
sa, on da Reb biň top ra gy na – mu kad des 
ça dy ryň du ran ýe ri ne ge çiň-de, mülk 
ýe ri ňi zi bi ziň ara myz dan alyň. Em ma 
bi ziň Hu da ýy myz Reb biň gur ban lyk 
sy pa syn dan baş ga öz gur ban lyk sy pa-
ňy zy gu rup, Reb be we bi ze gar şy baş 
gö ter mäň. 20  Ýa dy ňyz da my, Ze ra nyň 
çow lu gy Akan Reb be aý ry goý lan zat-
lar dan ogur lap, dö nük lik edip di. Mu nuň 
üçin bol sa je za tu tuş ys ra ýyl je ma ga ty-
nyň üs tün den in di. Bu gü nä üçin onuň 
di ňe ýe ke özi öl män di“». 21 Ru ben, gat 
ti re le ri we gün do gar da ky ma na şa ti re si 
Ys ra ýyl ti re le ri niň urug ba şy la ry na şeý le 
jo gap ber di ler: 22  «Reb hu daý la ryň Hu-
da ýy dyr! Reb hu daý la ryň Hu da ýy dyr! 
Ol bil ýän dir, goý, ys ra ýyl hal ky hem 
bil sin: eger biz Reb be bo ýun eg mez lik 
ýa-da dö nük lik eden bol sak, si ziň bu gün 
bi ze re hi mi ňiz in me sin! 23 Eger biz gur-
ban lyk sy pa my zy Reb bi ret et mek üçin 
gu ran bol sak, onuň üs tün de ýak ma gur-
ban ly gy ny ýa gal la sa da ka sy ny, ýa-da 
sa la mat lyk gur ban ly gy ny ber mek üçin 
gu ran bol sak, on da Reb biň Özi bi ze berk 
je za ber sin. 24 Ha ky kat da bol sa, biz mu ny 
äti ýaç lyk üçin et dik, se bä bi wagt ge ler, 
şon da si ziň ne sil le ri ňi ziň bi ziň ne sil le-
ri miz den: „Ys ra ýyl Hu da ýy Reb bi len 
si ziň nä me işi ňiz bar?“ di ýip so rar lar. 
25 Reb Ior dan der ýa sy ny bi ziň bi len si ziň 
ara ňyz da ara çäk edip goý dy. Si ziň Reb de 
hiç hi li pa ýy ňyz ýok diý mez lik le ri üçin, 
şeý le hem, si ziň ne sil le ri ňiz bi ziň ki le re 
Reb be sež de et mä ge ýol go ýar ýa ly, 26  biz 
öz gur ban lyk sy pa my zy gur ma gy ýü re-
gi mi ze düw dük. Bu ýak ma gur ban ly gy 

üçin hem däl, mal sa da ka sy üçin hem 
däl. 27 Em ma bu siz bi len bi ziň we soň-
ky ne sil le ri mi ziň ara syn da su but na ma 
bol ma gy üçin dir. Mun da biz öz ýak ma 
gur ban lyk la ry myz, mal sa da ka la ry my-
zy we sa la mat lyk gur ban lyk la ry my zy 
ber mek bi len Reb biň öňün dä ki borç la ry-
my zy Onuň hu zu ryn da ýe ri ne ýe ti re ris. 
Wagt ge len de, si ziň ne sil le ri ňiz bi ziň 
ne sil le ri mi ze: „Si ziň Reb de pa ýy ňyz 
ýok“ di ýip, hiç ha çan aý dyp bil mez ler. 
28  Şeý le hem, biz bel li bir ne ti jä gel dik, 
ha çan hem bol sa bir wagt olar bi ze we 
bi ziň ne sil le ri mi ze şeý le di ýäý se ler, biz 
ola ra: „Ata-ba ba la ry my zyň Reb be gu ran 
bu gur ban lyk sy pa sy nyň nus ga sy na se-
re diň, bu ýak ma gur ban ly gy ýa-da mal 
sa da ka sy üçin däl-de, siz bi len bi ziň 
ara myz da su but na ma bol ma gy üçin dir“ 
di ýe ris. 29 Mu kad des ça dy ryň öňün de 
du ran Hu da ýy myz Reb biň gur ban lyk 
sy pa syn dan baş ga üýt ge şik gur ban-
lyk sy pa sy ny gur mak we on da ýak ma 
gur ban ly gy ny, gal la sa da ka sy ny ýa-da 
mal sa da ka sy ny be rip, Reb bi äs ger-
mez lik edip, Ony ret et mek lik biz den 
daş bol sun!»

30 Pi ne has ru ha ny we onuň bi len ge len 
je ma gat baş tu tan la ry, Ys ra ýyl ti re le ri-
niň urug ba şy la ry ru ben le riň, gat la ryň 
we gün do gar da ky ma na şa ti re si niň aý-
dan la ry ny eşi den le rin de, bu söz ler den 
ho şal bol du lar. 31 El ga zar ru ha ny nyň 
og ly Pi ne has ru ben le re, gat la ra we gün-
do gar da ky ma na şa ti re si ne: «Hä zir biz 
Reb biň öz ara myz da dy gy ny bil ýä ris, 
se bä bi siz Reb be gar şy dö nük lik et-
män si ňiz, gaý tam, siz bü tin ys ra ýyl 
hal ky ny Reb biň je za lan dyr ma gyn dan 
ha las et di ňiz» diý di.

32  Şun dan soň Pi ne has we ýol baş çy lar 
ru ben le ri we gat la ry Gil gat da gal dy-
ryp, öz ýur du na do la nyp gel di ler we 
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ys ra ýyl la ra ola ryň aý dan la ry ny gür-
rüň ber di ler. 33 Şeý le lik de, ys ra ýyl lar 
ola ryň eden işin den ho şal bol du lar we 
Hu da ýa al kyş aýt dy lar. Şun dan soň olar 
ru ben le riň we gat la ryň ýa şa ýan ýer le-
ri ne ço zup, olar bi len uruş et mek we 
ola ry toz dur mak ha kyn da ke lam agyz 
söz aýt ma dy lar. 34  Ru ben ler we gat lar 
gur ban lyk sy pa sy na «Su but na ma» di-
ýip at ber di ler. Olar: «Çün ki bu bi ziň 
ara myz da Reb biň Hu daý dy gy nyň su-
but na ma sy dyr» diý di ler.

23‑nji bap

Ýeşuwanyň hoşlaşyk sözi
1 Reb biň ys ra ýyl la ra daş-tö we re gin-

dä ki äh li duş man la ryn dan pa ra hat çy lyk 
be re nin den bä ri köp wagt ge çip di we 
Ýe şu wa nyň hem ýa şy bir çe ne ba ryp, 
go ja lyk ýa şy na ýe tip di. 2  Ýe şu wa äh-
li ys ra ýyl la ry, ola ryň ýa şu lu la ry ny, 
baş tu tan la ry ny, ka zy la ry ny we ýol-
baş çy la ry ny ýa ny na ça gy ryp, ola ra 
şeý le diý di: «In di me niň kö püm ge-
çip, azym gal dy. 3 Hu da ýy ňyz Reb biň 
si ziň bäh bi di ňiz üçin bu mil let le riň 
ba ry ny nä hi li gü ne sa lan dy gy na özü ňiz 
göz li şa ýat sy ňyz. Si ziň üçin sö we şen 
Hu da ýy ňyz Reb biň hut Özü dir. 4  Ýa
dy ňyz da dyr, men bu mil let le riň we 
ba syp alan beý le ki mil let le ri miň äh li 
ýer le ri ni, Ior dan der ýa syn dan Or ta-
ýer deň zi niň gün ba ta ry na çen li bo lan 
ara ly gy si ziň ti re le ri ňi ze bi je bo ýun ça 
mülk edip paý lap ber dim. 5  Hu da ýy ňyz 
Reb biň Özi ola ry yza ser pik di rip, si ziň 
öňü ňiz den ko wup çy ka rar. Hu da ýy ňyz 
Reb biň si ze söz ber şi ýa ly, siz ola ryň 
ýer le ri ni eýe lär si ňiz. 6  Şo nuň üçin hem 
Mu sa nyň Ka nun ki ta byn da ky ýa zy-
lan la ryň ba ry na bo ýun egip, ony do ly 
ýe ri ne ýe tir mek de örän mert du ruň. 

On dan hiç ýa na so wul maň. 7 Ara ňyz da 
ga lyp, ýa şap ýö ren bu gel mi şek mil let ler 
bi len ga ryş maň, ola ryň hu daý la ry nyň 
at la ry ny ag za maň, ola ryň adyn dan ant 
iç mäň, ola ra gul luk edip, sež de et mäň. 
8  Di ňe şu gün ki bol şu ňyz ýa ly, Hu da-
ýy ňyz Reb be bil bag laň. 9 Reb si ziň 
öňü ňiz den be ýik we güýç li mil let le ri 
ko wup çy kar dy, şu wag ta çen li ola ryň 
ýe ke je si hem si ziň öňü ňiz de du rup bil-
me di. 10  Si ziň bi ri ňiz ola ryň mü ňü si ni 
ga çyr dy ňyz, se bä bi Hu da ýy ňyz Reb edil 
söz ber şi ýa ly, si ziň ta ra py ňyz da sö weş-
di. 11 Şo nuň üçin hem siz Hu da ýy ňyz 
Reb bi jan-ten den sö ýüň. 12  Em ma siz 
Reb den ýüz öw rüp, ara ňyz da di ri ga lan 
beý le ki mil let le re go şul sa ňyz, olar bi len 
gyz al şyp-ber şip, ga ryn daş lyk aç sa ňyz, 
13 on da şu ny bi lip go ýuň, çün ki si ziň 
Hu da ýy ňyz Reb şon dan soň ol mil let-
le ri si ziň öňü ňiz den ko wup çy kar maz. 
Ter si ne, olar si ze du zak we tor bo lar lar, 
tä Hu da ýy ňyz Reb biň be ren bu go wy 
ýe rin den aý ry lyp ýok bol ýan ça ňyz, ar-
ka ňy zy gam çy lap, gö zü ňi ze ti ken bo lup 
dür tü ler ler. 14  Ine, gör şü ňiz ýa ly, me niň 
sa nal gym dol dy. Hu da ýy ňyz Reb biň si ze 
be ren äh li aja ýyp wa da la ry nyň ýe ke-
je si hem ýe ri ne ýet män gal man dy gy ny 
si ziň hut özü ňiz me se-mä lim bil ýä ňiz. 
Onuň her bir sö zi ama la aş dy, ýe ke je-
si hem ha ky ka ta öw rül män gal ma dy. 
15  Ýö ne Hu da ýy ňyz Reb biň her bir aja-
ýyp wa da sy nyň ha ky ka ta öw rü li şi dek, 
Özü niň be ren oňat ýe rin den si zi ýok 
ed ýän çä, ba şy ňyz dan be la-be ter le ri-de 
in de rer. 16  Eger-de siz özü ňi ze ber jaý 
et mek üçin ber len Hu da ýy ňyz Reb biň 
äh ti ni boz sa ňyz we baş ga hu daý la ra 
gul luk edip, ola ra sež de et se ňiz, on da 
Reb biň ga har-ga za by si ziň gar şy ňy za 
tu ta şar. Siz Reb biň be ren bu oňat ýe-
rin de şo ba da he läk bo lar sy ňyz».
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24‑nji bap

Ýeşuwa ysraýyllar bilen 
äht baglaşýar

1 Şeý le lik de, Ýe şu wa äh li ys ra ýyl ti re le-
ri ni Şe ke me ýyg na dy. Ola ryň ara syn dan 
Ys ra ýy lyň ýa şu lu la ry ny, baş tu tan la ry ny, 
ka zy la ry ny we ýol baş çy la ry ny ça gyr dy. 
Ola ryň öz le ri ge lip, Hu da ýyň hu zu ryn-
da dur du lar. 2  Soň ra Ýe şu wa äh li hal ka 
ýüz le nip, şeý le diý di: «Ys ra ýyl Hu da ýy 
Reb şeý le diý ýär: „Si ziň ata-ba ba la ry ňyz 
mun dan köp ýyl öň Ýew frat der ýa sy nyň 
bo ýun da ýa şap, baş ga hu daý la ra gul luk 
et di ler. Ola ryň bi ri hem Yb ra ýym bi len 
Na ho ryň ka ka sy Te ra dy. 3 Em ma Men 
ata ňyz Yb ra ýy my Ýew frat der ýa sy nyň 
bo ýun dan äki dip, tu tuş Ken ga nyň ýe ri ni 
ber dim we onuň ne be re le ri ni kö pelt dim. 
Men oňa Ys hak di ýen bir ogul ber dim. 
4 Ys ha ga hem Ýa kup bi len Ysa wy ber dim. 
Men Ysa wa Se gir dag ly gy ny mülk ber-
dim, ýö ne Ýa kup ne sil le ri bi len Mü sü re 
git di. 5  Soň ra Men Mu sa bi len Ha ru ny 
Mü sü re iber dim we ola ryň ara syn da 
eden äh li be la-be ter le rim bi len mü sür-
li le re göz gör kez dim. Şon dan soň si zi ol 
ýer den alyp çyk dym. 6  Men si ziň ata-ba-
ba la ry ňy zy Mü sür den alyp çy ka nym da, 
siz deň ze gel di ňiz. Mü sür li ler at-ara ba-
la ry we sö weş ara ba ly es ger le ri bi len 
si ziň ata-ba ba la ry ňy zyň yz yn dan Gy zyl 
deň ze çen li ko wa la dy lar. 7 Şon da ys ra-
ýyl lar per ýat edip, Men-Reb den kö mek 
so rap ýal ba ran la ryn da, Men olar bi len 
mü sür li le riň ara ly gy ny tüm-ga raň ky ly-
ga gap la dym. Men mü sür li le riň üs tü ni 
deň ziň su wy bi len ör tüp, gark et dim. 
Siz Me niň mü sür li le re nä me ede ni mi 
öz göz le ri ňiz bi len gör dü ňiz. Soň ra siz 
uzak wagt lap çöl de ýa şa dy ňyz. 8  Şeý-
dip, Men si zi Ior da nyň gün do ga ryn da 

ýa şa ýan amor la ryň ýe ri ne ge tir dim. Olar 
si ziň gar şy ňy za uruş dy lar, em ma Men 
ola ry si ziň eli ňi ze ber dim. Men ola ry 
si ziň öňü ňiz de gy ryp taş la dym we siz 
ola ryň ýer le ri ni özü ňi ze mülk al dy ňyz. 
9 Mo wa byň ha ny Si por og ly Bal lak Ys-
ra ýy la gar şy uruş ma ga taý ýar la nan da, 
ol Be gor og ly Bil ga ma si zi nä let le mek 
üçin ha bar iber di. 10 Em ma Men Bil ga ma 
gu lak as ma dym, şeý le lik de, ol ýe ne-de 
si ze ak pa ta ber di we Men si zi Bal la gyň 
elin den ha las et dim. 11 Soň ra siz Ior dan 
der ýa syn dan ge çip, Ýe ri ho gel di ňiz. 
Ýe ri ho nyň ýa şaý jy la ry hem edil het ler, 
amor lar, pe riz ler, ken gan lar, gir gaş lar, 
hi wi ler we ýa bus lar ýa ly si ziň gar şy ňy za 
çyk dy lar, em ma Men ola ry hem si ziň 
eli ňi ze ber dim. 12  Men iki amor ha ny ny 
how sa la sa lyp, ola ry si ziň öňü ňiz den 
ko wup çy kar dym. Siz ola ry öz gy lyç-
la ry ňyz bi len ýa-da ok-ýaý la ry ňyz bi len 
ýeň me di ňiz. 13 Men si ze öz zäh me ti ňi zi 
siň dir me dik ýer le ri ňi zi we öz gur ma-
dyk ga la la ry ňy zy ber dim, hä zir siz ol 
ýer ler de ýa şap ýör sü ňiz. Siz öz oturt-
ma dyk üzüm we zeý tun bag la ry ňy zyň 
mi we le rin den iýip ýör sü ňiz“.

14  Şo nuň üçin hem in di siz Reb den 
gor kuň, Oňa ak ýü rek den yh las bi len 
gul luk ediň. Siz ata-ba ba la ry ňy zyň 
Ýew frat der ýa sy nyň aňyr syn da we 
Mü sür de sež de eden hu daý la ry ny taş-
laň. Di ňe Reb be gul luk ediň. 15  Reb be 
gul luk et me gi ma kul gör me se ňiz, on da 
şu gün ki me gul luk et jek di gi ňi zi saý laň: 
siz Ýew frat der ýa sy nyň aňyr syn da ky 
ata-ba ba la ry ňy zyň gul luk eden hu daý-
la ry na gul luk et jek mi si ňiz ýa-da hä zir ki 
ýa şa ýan ýe ri ňiz dä ki amor la ryň hu daý-
la ry na? Em ma ho ja ly gym bi len men 
bol sa Reb be gul luk et jek di rin». 16  Soň ra 
adam lar Ýe şu wa şeý le jo gap ber di ler: 
«Biz hiç wagt Reb be dö nük lik et me ris! 
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Baş ga hu daý la ra gul luk et mek biz den 
daş bol sun! 17 Hu da ýy myz Reb biň Özi 
bi zi we ata-ba ba la ry my zy Mü sür gul-
çu ly gyn dan alyp çyk dy we gö zü mi ziň 
al nyn da köp gud rat ly iş le ri et di. Bi ziň 
ýö räp ge çen bü tin ýol la ry myz da, äh li 
mil let le riň ara syn da Reb bi ziň ja ny my-
zy aman sak la dy. 18  Biz bu ýe re ço zuş 
ede ni miz de, Reb bu ýer de ýa şa ýan äh-
li amor la ry bi ziň öňü miz den ko wup 
çy kar dy. Şo nuň üçin biz hem Reb be 
gul luk et jek di ris, se bä bi Ol bi ziň ýe ke-
täk Hu da ýy myz dyr».

19 Ýe şu wa hal ka: «Siz Reb be gul luk 
edip bil mer si ňiz, çün ki Ol mu kad des 
Hu daý dyr, Ol ga ban jaň Hu daý dyr. Si-
ziň ýa zyk la ry ňy zy ýa-da gü nä le ri ňi zi 
ba gyş la maz. 20 Eger siz Reb bi terk edip, 
ke se ki hu daý la ra gul luk et se ňiz, on da Ol 
si ze öň köp ýag şy lyk lar eden hem bol sa, 
siz den ýüz öwü rer, nä let läp, si zi ýok 
edip taş lar» diý di. 21 Adam lar Ýe şu wa: 
«Ýok! Biz Reb be gul luk ede ris!» diý di ler. 
22  Soň ra Ýe şu wa ýe ne-de ola ra: «Reb be 
gul luk et me gi saý lap alan dy gy ňy za si ziň 
özü ňiz ha ky ky şa ýat sy ňyz» diý di. Olar 
hem: «Ha wa, biz şa ýat dy rys!» di ýip 
jo gap ber di ler.

23 Ýe şu wa hal ka ýüz le nip: «In di öz ara-
ňyz da ky ke se ki hu daý la ry aý ryp taş laň 
we tu tuş ýü re gi ňiz bi len Ys ra ýy lyň Hu-
da ýy Reb be ta rap öw rü liň» diý di. 24 Halk 
oňa: «Ha wa, biz Hu da ýy myz Reb be 
gul luk ede ris we Onuň sö zü ne bo ýun 
ege ris!» diý di. 25  Şeý le lik de, Ýe şu wa 

şol gün adam lar bi len äht bag laş dy we 
Şe kem de olar üçin parz lar we düz gün ler 
çy kar dy. 26  Ýe şu wa şeý le hem bu söz le ri 
Hu da ýyň Ka nun ki ta by na ýaz dy. Soň ra 
ol äpet bir da şy alyp, Reb biň mu kad-
des ýe rin dä ki dub aga jy nyň düý bün de 
goý dy. 27 Ol äh li hal ka ýüz le nip: «Gör-
ýä ňiz mi, şu daş bi ziň üçin su but na ma 
bo lar. Bu daş Reb biň bi ze aý dan äh li 
söz le ri ni eşit di. Eger siz Reb be dö nük lik 
edäý se ňiz, bu daş si ze gar şy su but na ma 
bo lar!» diý di.

Ýeşuwanyň we Elgazaryň ölümi
28  Soň ra Ýe şu wa hal kyň her si ni öz 

mülk ýe ri ne iber di. 29 Şun dan soň Reb-
biň gu ly Nun og ly Ýe şu wa ýüz on ýa şap 
öl di. 30  Ony Ga gaş da gy nyň de mir ga-
zyk ta ra pyn da ky Ef ra ýym dag ly gyn da, 
özü niň mülk ýe ri bo lan Tim nat se rah da 
jaý la dy lar. 31 Ýe şu wa nyň ýa şan döw-
rün de ys ra ýyl hal ky Reb be gul luk et di. 
Ýe şu wa dan soň ýa şap, Reb biň Ys ra ýy la 
eden äh li ägirt iş le ri ni gö zi bi len gö ren 
gar ry la ryň döw rün de-de ys ra ýyl hal ky 
Reb be gul luk et di. 32  Ys ra ýyl lar Ýu su byň 
je se di ni Mü sür den çy ka ryp, Şe ke me 
ge ti rip di ler. Olar ony Şe ke miň ka ka-
sy Ha mo ryň ogul la ryn dan Ýa ku byň 
ýüz kü müş teň ňä sa tyn alan ýe rin de 
jaý la dy lar. Ol ýer Ýu su byň ne sil le ri-
niň mülk ýe ri bo lup gal dy. 33 Ha ru nyň 
og ly El ga zar hem öl di, ony Ef ra ýym 
dag ly gyn da, öz og ly Pi ne ha syň Gib ga 
ga la syn da jaý la dy lar. 

 Ýeşuwa 24  


