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Муса қайтиш болди. Нунниң 
оғли Йошува  әнди Худаниң уни 
исраиллиқларни йетәкләш үчүн 
таллап алғанлиғини билди. 
Йошува өзиниң әскәрлирини 
тәйярлимас бурун, у өзи 
тәйярлиниш керәк болди. 
Худа Йошуваға, 
әгәр хәлиқ Худа 
Сөзигә һәрдайим 
беқинидиған 
болса, Вәдиләнгән 
йәрдә ғәлибә вә 
теч-аманлиқ вәдилиди. 



Исраиллиқлар Йошуваниң 
кәйнидин меңип, дайим Худа 
Сөзигә беқинишқа вәдә бәрди. Даналиқ билән 

һәрикәт қилған
йеңи йетәклигүчи

улуқ Ериха
шәһирини

тәкширәш үчүн,
чарлиғучиларни 

әвәтти. Шу
йәрдә Исраилниң

биринчи уруши
болуш керәк еди. 



Ериханиң падишасиға кимду-бирси шәһәрдә 
чарлиғучиларниң бар екәнлигини йәткүзди. 
У өзиниң әскәрлирини уларни издәшкә 
әвәтти. Тинтиш шу кишиләр тохтиған 
Раһабниң өйидин башланди. Әскәрләр униң 
ишигини қопал қақти. Раһаб кишиләрни 
зиғир бағлири астиға йошурған еди. 



Әскәрләр кәткәндә, 
Раһаб кишиләрни 
шәһәр темидин 
бехәтәр чүшүрүш 
үчүн қизил ағамчинини 
пайдиланди. У 
немишкә 
чарлиғучиларға 
ярдәм бәрди? 
Сәвәви у Худаниң шу 
кишиләр билән биллә 
екәнлигини билди. У 
Худаниң өзиниң һаятини 
сақлап қалғинини халиди. 
Чарлиғучилар Раһаб 

вә униң 
аилисини 

сақлап қелишқа 
вәдә бәрди. 



Ерихаға йәтмәй туруп, исраиллиқларға Иордан 
дәриясидин кесип өтүшкә, кейин Вәдилигән йәр, 
Қананға беришқа тоғра кәлди. Бирақ көрүк 
болмиди! Хәлиқ қандақ өтүш керәк?



Худа Йошуваға роһанийлар Он пәризи сақланған 
сандуқни көтүрүп, әскәр вә хәлиқни башқуруп 
меңиш керәклигини ейтти. Роһанийларниң айиғи 
дәрияниң четигә тәккән һаман, Худа бир мөҗүзә 
қилиду. Худа су арқилиқ өтидиған қурғақ йол 
ечип бәрди. 



Һәммә адәмләр теч-аман өтүп болғандин кейин, 
он икки йоған ташни дәрияниң оттурисиға, йәнә он 
икки ташни дәрияниң Қанандики қирғиғиға қойди. 
Бу, адәмләргә өзлириниң балилириға 
Худаниң қудрәтлик күчи вә 
муһәббити тоғрисида ейтип 
беришкә ярдәм қилидиған 
әсләтмә болған. 



Ерихада мәһкәм вә қелин тамлар 
болди. Йошува һуҗум қилишни 

ойлаштурватқанда, Худа
Асмандин Өзиниң 

әскәрлириниң
Сәркәрдисини 
әвәтти, шуниң 

арқилиқ Исраилниң 
йетәклигүчисигә

Худа Өзиниң хәлқи
үчүн җәңдә 

йеңидиғанлиғини
есиға салди. 



Худа Йошуваға Ерихаға қандақ һуҗум қилиш 
керәклигини ейтти. Бу бир қизиқ план еди. 
Худаниң хәлқи шәһәрни күнигә бир қетимдин 
алтә күн, йәттинчи күни йәттә қетим айлинип 
чиқиши керәк еди. Шуниңдин кейин улар 
канай челип, қаттиқ вақириши керәк, кейин 
шәһәр тамлири өрүлүп чүшиду!



Йошува вә униң әскәрлири Худа буйриғандәк 
қилди. Бәлким Ерихадики адәмләр уларға 
қарап, күлгән болар. Бирақ, йәттинчи 
күни йәттә қетим айланғандин кейин, 
роһанийлар канай чалди. Шу вақитта 

Худа вәдилигәндәк... 
ЕРИХАНИҢ УЛУҚ 
ТАМЛИРИ ӨРҮЛҮП 
ЧҮШТИ!



Бирла тамдики Раһабниң өйила 
сақ қалди. У қизил ағамчини деризигә 
бағлап қойған еди. Йошуваниң 
адәмлири Раһаб вә униң аилисини 
тезла қутқузивалди. Униңдин 
кейин, Худа буйриғандәк, 
Ериха вәйран қилинди. 



Йошува Ериханиң алтун, 
күмүч вә ғәзнисини Худаға 
хизмәткә беғишлиди. Кейин у шәһәрни 
қайтидин турғузмақчи болидиған һәрқандақ 
җанни қарғиди. Узақ өтмәй қананлиқларниң 
һәммиси Йошуваниң Ерихани йәңгини 
тоғрисида аңлиди. Улар Худаниң Өз 
хәлқи билән биллә болғанлиғини билди.



Йошува җавапкарлиқни өзигә алиду

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

Йошува 1-6

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



Ахири



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

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

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

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

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

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

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

Сениң үчүн өмүр сүрүшкә ярдәм бәргәйсән. Амин. 

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