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1‑nji bap

Halk Horepden çykýar
1 Ine, bu söz ler Mu sa nyň Ior dan der ýa-

sy nyň gün do ga ryn da – çöl lük de ýa şa ýan 
tu tuş ys ra ýyl hal ky na aý dan söz le ri. Olar 
Su puň gar şy syn da ky Ara ba düz lü gin-
de, Pa ran ga la sy bi len To pel, La ban, 

Ha se rot we Di za hap ga la la ry nyň ara ly-
gyn da ýa şa ýar dy lar. 2  Ho rep a da gyn dan 
Ka deş bar ne ýa çen li ara lyk Se gir dag ly-
gy nyň üs ti bi len gi de niň de, on bir gün lük 
ýol dy. 3 Kyr kyn jy ýy lyň on bi rin ji aýy nyň 
bi rin ji gü ni, Mu sa Reb biň buý ru şy ýa ly 
edip, ys ra ýyl la ra Onuň buý ruk la ry ny 
ýe tir di. 4 Bu Mu sa nyň Heş bon da hö küm 
sü ren amor la ryň ha ny Si ho ny, şeý le hem, 
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Ys ra ýyl hal ky Ior dan der ýa syn-
dan ge çip, Ken ga ny ba syp al ma gyň 
öňü sy ra syn da dy. Em ma Hu daý Mu-
sa py gam be ri ys ra ýyl la ry Ken gan 
ýur du na ge tir mek den sak la dy. Çöl de 
ki ta byn da Hu daý Mu sa nyň Ior dan 
der ýa sy nyň gün do ga ryn da öl jek di gi-
ni aý dyp dy. Mu sa ys ra ýyl hal ky nyň 
öňün de hoş la şyk sö zü ni söz läp, hal ka 
Hu da ýyň ka nun la ry ny ýat lat dy.

Şeý le hem Mu sa ys ra ýyl la ra ge çen 
kyrk ýy ly ýat lat dy. Hu daý ys ra ýyl la ry 
Mü sür den ha las edip, çöl de ola ryň 
ala da sy ny et di, em ma ys ra ýyl lar 

Hu da ýa he mi şe we pa ly bol ma dy lar, 
Ony diň le me di ler.

Mu sa ys ra ýyl la ra Reb be yba dat 
edip, Onuň tab şy ryk la ry ny ber jaý 
et se ler, duş man la ryn dan üs tün çy kyp, 
güýç li halk bol jak dy gy ny aýt dy. Em-
ma äh ti bo zup, but la ra sež de et se ler, 
Reb biň hal ka ne jis nä let siň dir jek di gi 
ba ra da duý dur dy. Bu nä le tiň ne ti je sin-
de duş man lar olar dan üs tün çy kar lar, 
olar öz ýurt la ryn dan we jan la ryn dan 
mah rum bo lar lar. Şeý le-de, bu ki tap 
gel jek ki pa ty şa nyň özü ni nä hi li alyp 
bar ma ly dy gy ny öw red ýär.
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Aş ta rot da we Ed reý de hö küm sü ren Ba-
şan ýur duň ha ny Ogy ýe ňen den soň bol dy. 
5 Mu sa Ior da nyň gün do ga ryn da – Mo wap 
ýur dun da ka ys ra ýyl la ra şu ka nu ny be ýan 
et mä ge baş la dy: 6 «Hu da ýy myz Reb Ho-
rep da gyn da şeý le diý di: „Siz bu dag da 
uzak wagt bol du ňyz. 7 In di ýö ri şi ňi zi do-
wam ediň, amor la ryň ýa şa ýan dag ly gy na, 
şeý le hem, goň şy ül ke le re: Ara ba düz-
lü gi ne, dag ly ga, gün ba tar ba ýyr lyk la ra, 
Ne gep çö lü ne, de ňiz ýa ka syn da ky Ken-
gan ýur du na, Li wa na we be ýik Ýew frat 
der ýa sy na çen li gi diň. 8 Ine, Men bu ýur dy 
si ziň öňü ňiz de goý dum. Me niň ata-ba ba-
la ry ňyz Yb ra ýy ma, Ys ha ga, Ýa ku ba we 
ola ryň ne sil le ri ne ber me gi wa da eden 
ýur du ma gi diň-de, ony mülk edi niň“».

Musa halka baştutanlar belleýär 
(Müsürden çykyş 18:1327)

9 «Şol wagt men si ze şeý le diý dim: „Si zi 
ýe ke özüm ba şa ryp bil jek däl. 10 Hu da-
ýy ňyz Reb si zi kö pelt di. Şo nuň üçin-de 
bu gün si ziň sa ny ňyz as man da ky ýyl-
dyz lar deý kän. 11 Si ze söz ber şi ýa ly, 
ata-ba ba la ry ňy zyň Hu da ýy Reb, goý, 
si ziň sany ňy zy mun dan-da müň es se 
art dyr syn we si zi ýal ka syn! 12  Ýö ne me-
niň ýe ke özüm äh li da wa la ry ňy zyň agyr 
ýü kü ni ger de nim den nä dip aý rar kam? 
13 Her ti rä ňiz den akyl ly-paý has ly, düş-
bi we tej ri be li adam la ry saý laň“. 14  Siz 
ma ňa: „Se niň ne ti jä ge len pi ki riň go wy 
pi kir“ di ýip jo gap ber di ňiz. 15 Şeý le lik de, 
men si ziň her ti rä ňiz den saý la nan bu akyl-
ly-paý has ly we tej ri be li adam la ry si ziň 
üs tü ňiz den baş tu tan edip, müň ba şy lar, 
ýüz ba şy lar, el li ba şy lar, on ba şy lar goý dum 
we beý le ki baş tu tan la ry bel le dim. 16  Şol 
wagt men si ze ka zy la ry hem bel le dim we 
ola ra: „Hal kyň ara syn da ky da wa la ra üns 
be rip gu lak go ýuň, is le ol ýer li bol sun, is le 
gel mi şek bol sun, iki ada myň ara syn da ky 

da wa ny ada lat ly çö züň. 17 Siz ka zy lyk 
ede ni ňiz de, ta rap göý lik et me li däl si ňiz: 
uly da wa ny-da, ki çi da wa ny-da deň diň-
läň. Hiç kim den gork maň, çün ki çöz güt 
Hu daý dan dyr. Si ze çöz me si kyn dü şen 
da wa ny ma ňa ge ti riň, ony özüm diň lä rin“ 
diý dim. 18  Şeý dip, şol wagt men si ze et me-
li äh li iş le ri ňi zi tab şyr dym».

Kadeşbarneýa içalylar iberilýär 
(Çölde 13:133)

19 «Soň ra Hu da ýy myz Reb biň edil bi-
ze buý ru şy ýa ly, biz Ho rep da gyn dan 
çy kyp, amor la ryň ýa şa ýan dag ly gy nyň 
üs ti bi len tä Ka deş bar ne ýa ba ryp ýet-
ýän çäk, si ziň gö ren ägirt uly we ýo wuz 
çö lü ňi ziň içi bi len git dik. 20  Ol ýer de 
men si ze şeý le diý dim: „Hu da ýy myz 
Reb biň bi ze ber jek amor la ryň ýa şa-
ýan dag ly gy na-da ge lip ýet dik. 21 Ine, 
Hu da ýy ňyz Reb bu ýur dy si ze ber di. 
Gi diň-de, ata-ba ba la ry ňy zyň Hu da ýy 
Reb biň si ze söz ber şi ýa ly, ony mülk edi-
niň. Gork maň, dow la düş mäň“. 22  Em ma 
si ziň hem mä ňiz şon da me niň ýa ny ma 
ge lip: „Ge liň, ýur dy göz den ge çir mek 
üçin öz ara myz dan adam la ry ýol la lyň. 
Olar bi ziň git jek ýo lu myz hak da, bar jak 
ga la la ry myz ba ra da ha bar ge ti rer ler“ 
diý di ňiz. 23 Bu pi kir me niň göw nü me 
ma kul bol dy. Men her ti re den bir adam 
alyp, je mi on iki adam saý la dym. 24  Olar 
ýo la dü şüp, dag ly ga ta rap git di ler. Eş kol 
de re si ne ýe ten le rin de, olar ony go wy 
göz den ge çir di ler. 25 Yz la ry na do la nyp 
ge len le rin de, olar bi ze şol ýur duň mi we 
önüm le rin den ýy gyp ge tir di ler. Olar: 

„Hu da ýy myz Reb biň bi ze ber ýän ýur dy 
go wy ýurt eken“ di ýen ha ba ry ge tir di ler. 
26  Em ma siz ol ýe re git mek is le me di ňiz. 
Hu da ýy ňyz Reb biň buý ru gy na gar şy 
baş gö ter di ňiz. 27 Siz ça dyr la ry ňyz da 
hü ňür de şip şeý le diý di ňiz: „Reb bi zi 
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a 1:40 Gy zyl de ňiz – ýew reý çe Ga myş deň zi.

ýig ren ýär, Ol bi zi amor la ryň eli ne be rip 
ýok et mek üçin Mü sür den çy ka ryp ge-
ti rip dir. 28  Biz ol ýe re nä dip gi de li? Ol 
ýe re goý be ren do gan la ry my zyň: ‘Ol 
ýer dä ki adam lar biz den güýç li we uzyn 
boý ly. Ola ryň ga la la ry gö ge ýe tip du-
ran be ýik we berk di war ly ga la lar dyr! 
Biz ol ýer de hat da anak la ry-da gör dük’ 
di ýen ha ba ry bi ziň ýü re gi mi zi how sa la 
sal dy“. 29 Men si ze şeý le diý dim: „Olar-
dan gork maň, dow la düş mäň. 30 Mü sür de 
we çöl de edil gö zü ňi ziň al nyn da si ziň 
üçin sö weşi şi ýa ly, ýe ne-de öňü ňiz den 
ýö räp, si ziň üçin sö weş jek Hu da ýy ňyz 
Reb dir. 31 Çöl de ýol bo ýy ýö riş edip, 
şu ýe re ge lip ýet ýän çä ňiz, edil enä niň 
öz ça ga sy ny elin de gö te rip gel şi ýa ly, 
Hu da ýy ňyz Reb biň si zi nä hi li go rap ge-
ti ren di gi ni özü ňiz gör dü ňiz. 32‑33 Em ma 
siz şon da-da gi je si ne ot, gün di zi ne bu lut 
gör nü şin de düş le jek ýe ri ňi zi, ýö re jek 
ýo lu ňy zy gör ke zip, öňü ňiz den gid ýän 
Hu da ýy ňyz Reb be ynam et me di ňiz“».

Reb ysraýyllary jezalandyrýar
34 «Si ziň söz le ri ňi zi eşi dip, Reb biň ga ty 

ga ha ry gel di we ant içip: 35‑36  „Me niň siz 
üçin ata-ba ba la ry ňy za söz be ren go wy 
ýur du my Ýe pun ne og ly Ka lep den baş ga 
bu pis nes liň hiç bi ri gör mez. Mu ny di ňe 
Ka lep gö rer. Men-Reb be ýü rek den we pa-
ly dy gy üçin Men oňa we onuň ne sil le ri ne 
aýak ba san ýur du ny ber jek“ diý di. 37 Siz 
se bäp li Reb biň hat da ma ňa-da ga ha ry 
ge lip, Ol ma ňa şeý le diý di: „Sen hem ol 
ýur da aýa gy ňy sek mer siň. 38  Ol ýur da 
se niň kö mek çiň Nu nuň og ly Ýe şu wa 
ba rar. Sen ony gol da, çün ki ýer le ri ys ra-
ýyl la ra mülk edip paý lap ber jek ýe ke-täk 
adam şol dur“. 39 On soň Reb tu tuş hal ka: 

„Uruş da ýe sir dü şer öý den per zent le ri ňiz, 

ýag ny bu gün ki gün ýag şy ny-ýa ma ny 
saý gar ma ýan ça ga la ry ňyz ol ýe re ba-
rar lar. Men bu ýur dy ola ra ber jek, olar 
mu ny mülk edi ner ler. 40 Em ma siz bol sa 
Gy zyl deň ziň a ýo ly bi len yzy ňy za, çö le 
ta rap ýö riş ediň“ diý di. 41 Siz ma ňa: „Biz 
Reb be gar şy gü nä et dik! Hu da ýy myz 
Reb biň bi ze buý ru şy ýa ly, biz gi dip sö-
weş mä ge taý ýar“ di ýip jo gap ber di ňiz. 
Şeý le lik de, äh li ňiz sö weş ýa rag la ry ňy zy 
da ky nyp, dag ly ga çyk mak ýe ňil bo lar 
öý düp pi kir et di ňiz. 42  Reb ma ňa: „Ola ra 
aýt: git me sin ler, uruş ma syn lar, çün ki 
Men ola ryň ara syn da bol ma ryn. Şo nuň 
üçin hem olar duş man la ryn dan ýeň ler ler“ 
diý di. 43 Men mu ny si ze ýe tir dim, em ma 
siz gu lak as ma dy ňyz. Siz Reb biň buý-
ru gy na gar şy baş gö te rip, men-men lik 
bi len dag ly ga git di ňiz. 44  Ol dag lyk da 
ýa şa ýan amor lar gar şy ňy za çy kyp, Se gir-
den Hor ma çen li si zi ary lar deý ko wa lap 
ýenç di ler. 45 Siz yzy ňy za do la nyp ge lip, 
Reb be da dy-per ýat et di ňiz. Reb si ziň 
se si ňi ze ne gu lak sal dy, ne-de üns ber di.

46  Soň ra siz uzak wagt lap Ka deş bar-
ne ýa da gal dy ňyz».

2‑nji bap
1 «Reb biň ma ňa aý dy şy ýa ly, biz Gy-

zyl deň ziň ýo ly bi len çö le ta rap gaýt dyk 
we en çe me gün läp Se gir dag ly gy nyň 
tö we re gin de aý la nyp gez dik».

Ysraýyllar Edomyň we 
Mowabyň içinden geçýärler

2  «Soň ra Reb ma ňa şeý le diý di: 3 „Siz 
bu dag ly gyň da şyn da ga ty köp aý lan dy-
ňyz. In di sen de mir ga zyk ta ra pa öw rül 
4  we adam lar dan şu la ry ta lap et: ‘Siz 
hä zir Se gir de ýa şa ýan ga ryn daş la ry ňyz 
Ysa wyň ne sil le ri niň üs tün den geç me li. 
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Olar siz den gor kar lar, şo nuň üçin siz 
örän se re sap bo luň. 5  Olar bi len ur şa 
gi riş mäň, çün ki Men si ze ola ryň ýe-
rin den ýe ke je ga ryş-da ýer ber jek däl. 
Çün ki Se gir dag ly gy ny Men Ysa wa mülk 
ber dim. 6  Siz iý jek iý mi ti ňi zi hem, iç jek 
su wu ňy zy hem olar dan sa tyn alyp iýip-
içiň’“. 7 Hu da ýy ňyz Reb, ha ky kat dan-da, 
si ziň her bir tu tan işi ňi ze be re ket ber di. 
Si ziň bu um ma syz çö lüň içi bi len bar-
ýan dy gy ňy zy Ol bil ýär di. Şol ge çen kyrk 
ýy lyň için de, Hu da ýy ňyz Reb si ziň bi len 
bi le bol dy. Siz hiç za da zar bol ma dy ňyz.

8  Şeý dip, biz Se gir de ýa şa ýan ga-
ryn daş la ry myz Ysa wyň ne sil le ri niň 
üs tün den geç dik. Eý lat we Es ýon ge-
ber den Ara ba düz lü gi ne gid ýän ýol bi len 
gi dip, Mo wap çö lü ne ta rap ug ra dyk. 
9 Reb ma ňa: „Mowaplara duş man gö-
zi bi len ga ra ma ýa-da olar bi len ur şa 
gir me, çün ki Ar ga la sy ny Lu tuň ne sil-
le ri ne mülk be ren di gim se bäp li, Men 
si ze ola ryň ýe rin den mülk edip, hiç zat 
ber jek däl“ diý di. 10  (Ol ýer de anak lar 
ýa ly uzyn boý ly, güýç li we köp san ly 
eý mim ler ýa şa ýar dy. 11 Olar hem anak lar 
ýa ly ra pa lar sa ýyl ýar dy. Em ma mo wap-
lar ola ry eý mim ler di ýip at lan dyr dy lar. 
12  Şeý le hem Se gir de ho ry lar ýa şa ýar dy-
lar, em ma Ysa wyň ne sil le ri ola ry ko wup 
çy kar dy lar. Ys ra ýyl la ryň Reb biň mülk 
be ren ýe rin de ediş le ri ýa ly, Ysa wyň ne-
sil le ri-de ola ry ýok edip, ýer le rin de öz le ri 
or naş dy lar.) 13 Reb: „In di bol sa Ze ret de-
re sin den ge çe liň“ diý di. Şeý dip, Reb biň 
buý ru gy na gö rä, biz Ze ret de re sin den 
geç dik. 14  Ka deş bar ne ýa dan ýo la dü şüp, 
Ze ret de re sin den geç ýän çäk, dog ry otuz 
se kiz ýyl geç di. Reb biň aý dy şy ýa ly, şol 
döw rüň için de bu nes liň ur şu jy la ry ölüp 
gu tar dy. 15  Ha wa, tä Ys ra ýyl dü şel ge sin-
dä ki ur şu jy la ryň äh li si ölüp gu tar ýan ça, 
hut Reb biň Özi ola ra gar şy bol dy.

16 Hal kyň ara syn da ky äh li ur şu jy lar ölüp 
gu ta ran ba dy na, 17 Reb ma ňa şeý le diý di: 
18  „Bu gün siz Ar ga la syn da Mo wa byň 
ara çä gi ni ke sip ge çer si ňiz. 19 Am mon la-
ryň ser he di ne go laý la şa ny ňyz da, ola ra 
duş man çy lyk gö zi bi len ga ra maň, olar 
bi len ur şa gir mäň, se bä bi Men am mon-
la ryň ýe ri ni si ze mülk ber jek däl di rin, 
çün ki Men ol ýe ri Lu tuň ne sil le ri ne ber-
dim“. 20 (As lyn da bu ýer ra pa la ryň ýe ri 
ha sap lan ýar dy. Olar bu ýer de öň den bä ri 
ýa şa ýar dy lar. Am mon lar ola ra zam zum lar 
di ýip at ber di ler. 21 Zam zum lar anak lar 
ýa ly uzyn boý lu dy lar, güýç lü di ler we san 
taý dan köp adam ly dy lar. Mu ňa ga ra maz-
dan, Reb ola ry am mon la ryň öňün den ýok 
et di. Am mon lar ola ry ko wup çy ka ryp, 
ola ryň ýe rin de öz le ri or naş dy lar. 22  Reb 
Se gir de ýa şa ýan Ysa wyň ne sil le ri bi len 
hem şeý le et di. Ola ryň öňün den ho ry la-
ry ýok et di. Ysa wyň ne sil le ri ho ry la ry 
ko wup çy ka ryp, ola ryň ýe rin de öz le ri 
or naş dy lar. Hat da olar şu gü ne çen li hem 
şol ýer de ýa şa ýar lar. 23 Kap tor dan çy kyp 
gaý dan kap tor ly lar Ga za ga la sy na çen li 
gid ýän oba lar da ýa şa ýan awa la ry ýok edip, 
ola ryň ýe rin de öz le ri or naş dy lar.) 24  „Tur, 
ýo la düş! Ar non jül ge sin den geç! Ine, Men 
Heş bon da ky amor la ryň ha ny Si ho ny we 
onuň ýe ri ni se niň eli ňe ber dim. Ýur dy 
eýe le mä ge baş la, Si hon bi len ur şa gir. 25 Şu 
gün den baş lap, Men ýer ýü zün dä ki äh li 
hal kyň üs tün den gor ky we howp sa la ryn. 
Se niň ady ňy eşi den le rin de, olar gor ku dan 
ýa ňa tit re şer du rar lar“».

Ysraýyllar Sihon bilen Og hany 
derbi-dagyn edýärler 
(Çölde 21:130)

26  «Şeý dip, men Ke de mot çö lün den 
Heş bo nyň ha ny Si ho na, ine, şu pa ra hat-
çy lyk söz le ri ni aý dyp, il çi le ri ýol la dym: 
27 „Ma ňa öz ýur du ňyň üs tün den geç mä ge 
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rug sat et. Di ňe ýol dan ýö rä ýin, sa ga hem, 
çe pe hem so wul ma ýyn. 28  Iý mä ge iý mi-
ti mi zi, iç mä ge su wu my zy siz den sa tyn 
ala ly. Py ýa da lap di ňe ýo luň dan geç sem 
bol ýar. 29 Se gir de ýa şa ýan Ysa wyň ne sil-
le ri ýa ly we Ar da ýa şa ýan mo wap lar ýa ly, 
sen hem ma ňa Ior dan dan ge çip, Hu da ýy-
myz Reb biň bi ze ber ýän ýur du na ýet mek 
üçin öz ýur du ňyň üs tün den geç mä ge 
rug sat et“. 30 Em ma Heş bo nyň ha ny Si hon 
bi ze ýur du nyň üs tün den geç mä ge rug sat 
et me di. Çün ki Hu da ýy ňyz Reb şu gün ki 
gör şü ňiz ýa ly, ony si ziň eli ňi ze ber mek 
üçin, onuň kal by ny ga ta dyp, doň ýü rek 
et di. 31 Reb ma ňa: „Ine, Men Si ho ny we 
onuň ýur du ny sa ňa ber mä ge gi riş dim. In-
di sen hem onuň ýe ri ni eýe le mä ge baş la“ 
diý di. 32  Şeý le lik de, Si hon äh li ur şu jy la ry 
bi len Ýa has da bi ziň gar şy my za sö weş mä-
ge çyk dy. 33 Hu da ýy myz Reb ony bi ziň 
eli mi ze ber di. Biz Si ho nyň özü ni, onuň 
to hum-ti ji ni we äh li ur şu jy la ry ny gyr dyk. 
34  Şol bir wag tyň özün de onuň äh li ga la-
la ry ny ba syp al dyk. Äh li ga la la ryn da ky 
er kek le ri, aýal la ry we ça ga la ry bü tin leý 
ýok et dik. Ol ýer de ýe ke je-de adam gal-
dyr ma dyk. 35 Di ňe mal-ga ra la ry, şeý le 
hem ba syp alan ga la la ry my zyň baý lyk-
la ry ny ol ja edip al dyk. 36 Ar non jül ge si niň 
gy ra syn da ky Aro ger ga la syn dan baş lap 
(jül gä niň özün dä ki ga la hem de giş li dir), 
tä Gil ga da bar ýan ça, bi ziň üçin ýe ke je-de 
berk ga la ýok dy. Hu da ýy myz Reb ola ryň 
hem me si ni bi ziň eli mi ze ber di. 37 Mu ňa 
ga ra maz dan, Hu da ýy myz Reb biň bi ze 
tab şy ry şy ýa ly, Ýa bok der ýa sy nyň bo-
ýun da we dag lyk da ky ga la lar da ýa şa ýan 
am mon la ryň ýe ri ne ço zup gir me dik».

3‑nji bap
1 «Soň ra biz Ba şan ýur du na ta rap ýo-

lu my zy do wam et dir dik. Ba şan ha ny Og 
sö weş mek üçin, Ed reý de äh li ur şu jy la ry 

bi len bi ziň gar şy my za çyk dy. 2 Reb ma ňa: 
„Men Ogy, onuň äh li hal ky ny we ýur du ny 
se niň eli ňe ber dim. On dan gork ma. Heş-
bon da han lyk sü ren amor ha ny Si ho ny ýok 
edi şiň ýa ly, Ogy hem ýok et“ diý di. 3 Şeý-
le lik de, Hu da ýy myz Reb Ba şan ha ny Ogy 
hem-de onuň äh li ur şu jy la ry ny bi ziň eli-
mi ze ber di. Biz ola ryň ýe ke je si ni hem di ri 
gal dyr man, hem me si ni gyr dyk. 4 Şol bir 
wag tyň özün de biz onuň äh li ga la la ry ny 
ba syp al dyk. Ol ýer de ba syp alyn ma dyk 
ýe ke je-de ga la gal ma dy. Biz ola ryň je mi 
alt myş ga la sy ny, Oguň Ba şan da ky han-
ly gy bo lan tu tuş Ar gop top ra gy ny ba syp 
al dyk. 5 Bu la ryň hem me si berk di war ly, 
gulp bi len ýa pyl ýan iki gat der we ze li berk 
ga la lar dy. Bu la r dan baş ga oba lar-da köp di. 
6  Edil Heş bo nyň ha ny Si ho ny ýok edi şi-
miz ýa ly, biz ola ry hem bü tin leý ýok et dik. 
Äh li ga la lar da ky er kek le ri, aýal la ry we 
ça ga la ry bü tin leý ýok et dik. 7 Em ma äh li 
mal-ga ra la ry we ga la lar da ky baý lyk la ry 
özü mi ze ol ja edip al dyk. 8  Şeý dip, biz Ior-
da nyň aňyr syn da amor la ryň iki ha ny nyň 
ýur du ny ba syp al dyk. Ar non jül ge sin den 
Her mon da gy na çen li 9 (Si don ly lar Her-
mon da gy na Sir ýon diý ýär ler, amor lar 
bol sa oňa Se nir diý ýär ler), 10 be lent te kiz-
lik dä ki äh li ga la la ry, tu tuş Gil ga dy, Sal ka 
we Ed re ýe çen li Ba şan da ky Oguň han-
ly gyn da bo lan äh li ga la la ry ba syp al dyk. 
11 (Ra pa lar dan ýe ke-täk di ri ga lan Ba şan 
ha ny Og dy. Oguň ta by dy ga ra daş dan 
bo lup, tir sek öl çe gi bi len onuň uzyn ly gy 
do kuz tir sek, ini hem dört tir sek di. Ony 
am mon la ryň Ra ba ga la syn da şu gün ki 
gün hem gö rüp bol ýar)».

Iordanyň gündogarynda ýer 
paýlanylýar 
(Çölde 32:142)

12  «Men şol wagt ky ba syp alan ýe-
ri mi zi paý la dym. Men ru ben we gat 
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a 3:14 Ha wot ýa ýyr – bu söz Ýa ýy ryň oba la ry diý me gi aň lad ýar.

ti re le ri ne Ar non jül ge si niň çe tin dä ki 
Aro ge riň de mir ga zy gy ny, şeý le hem 
Gil gat dag ly gy nyň ýa ry sy ny onuň ga la-
la ry bi len bi le ber dim. 13 Gün do gar da ky 
ma na şa ti re si ne bol sa Gil ga dyň ga lan 
ýa ry sy ny we Oguň han ly gy bo lan tu tuş 
Ba şa ny, ýag ny tu tuş Ar gop top ra gy ny 
ber dim. (Tu tuş Ba şan ra pa la ryň ül ke si 
di ýip at lan dy ryl ýar dy.) 14  Ma na şa ti re sin-
den Ýa ýyr di ýen adam ge şur ly la ryň we 
ma ga kat ly la ryň ara çä gi ne çen li bo lan 
tu tuş Ar go py al dy we ol ýer le ri Ba şan dan 
soň öz ady na gö rä, Ha wot ýa ýyr a di ýip 
at ber di. (Ol şu gü ne çen li hem şeý le at-
lan dy ryl ýar.) 15 Ma ky ra Gil ga dy ber dim. 
16  Em ma ru ben we gat ti re le ri ne Gil gat 
bi len Ar non jül ge si niň ara ly gyn da ky 
ýer le ri ber dim. Jül gä niň or ta sy ola ryň 
gün or ta ara çä gi bo lup, ola ryň de mir ga-
zyk ara çä gi bol sa am mon la ryň ara çä gi 
bo lan Ýa bok der ýa sy dyr. 17 Gün ba tar ara-
çäk Ior dan der ýa sy bo lup, Kin ne ret den 
Ara ba deň zi ne, ýag ny Öli deň ze çen li 
bo lan Ara ba düz lü gi we Pis ga da gy nyň 
etek le ri oňa de giş li dir. 18  Şol wagt men 
si ze şeý le buý ruk ber dim: „Ine, Hu da-
ýy ňyz Reb bu ýur dy mülk edin mek üçin 
si ze ber di. Äh li sö we şi ji le ri ňiz ýa rag-
lan syn lar-da, ys ra ýyl do gan la ry ňy zyň 
öňün den ýö re sin ler. 19 Di ňe aýal la ry ňyz, 
ça ga la ry ňyz we mal-ga ra la ry ňyz me niň 
si ze be ren ga la la rym da gal syn lar. Men 
si ziň köp mal-ga ra la ry ňy zyň bar dy gy ny 
bil ýä rin. 20 Reb do gan la ry ňy za-da si ziň-
ki ýa ly pa ra hat çy lyk be ren den soň we 
olar hem Hu da ýy ňyz Reb biň Ior da nyň 
aňyr syn dan öz le ri ne ber ýän mülk ýe ri ni 
eýe län le rin den soň, her bi ri ňiz me niň 
si ze be ren mül kü me do la nyp ge lip bi-
ler si ňiz“. 21 Şol wagt men Ýe şu wa hem 
tab şy ryk be rip: „Hu da ýy ňyz Reb biň bu 

iki ha na nä me ede ni ni öz gö zü ňiz bi len 
gör dü ňiz. Reb si ziň üs tün den geç jek äh li 
han lyk la ry ňy zy şeý le eder. 22  Olar dan 
gork maň, çün ki siz üçin sö weş jek Hu-
da ýy ňyz Reb biň hut Özü dir“ diý dim».

Musa Kengana barmaga 
rugsat edilmeýär

23 «Şol wagt men Reb be ýal ba ryp şeý le 
diý dim: 24 „Ýa Hök mü ro wan Reb, Sen Öz 
be ýik li gi ňi we gud ra ty ňy gu lu ňa ýa ňy 
gör ke zip baş la dyň. Ýer de we gök de haý sy 
hu daý Se niň ki ýa ly iş le ri we gud rat la ry 
ama la aşy ryp bi ler! 25 Ma ňa Ior da nyň 
aňyr sy na ge çip, go wy ýur dy, ýag ny 
dag ly gy we Li wa ny gör mä ge rug sat et“. 
26  Em ma Reb biň siz se bäp li ma ňa ga ha ry 
ge lip, Ol ma ňa gu lak as ma dy. Reb ma ňa: 

„Bes dir in di! Gaý dyp Ma ňa bu hak da 
aýt ma! 27 Pis ga da gy nyň de pe si ne çyk-
da, gün ba ta ra, de mir ga zy ga, gün or ta we 
gün do ga ra se ret. Go wu ja se ret gin, çün ki 
sen Ior dan dan aň ry geç mer siň. 28  Em ma 
Ýe şu wa tab şyr, ony ruh lan dyr we güýç-
len dir, se bä bi hal ka baş bo lup, Ior dan dan 
geç jek we se niň gör jek şol ýur du ňy ola ra 
mülk edip paý lap ber jek Ýe şu wa dyr“ diý-
di. 29 Şeý dip, biz Beýt pe gor ga la sy nyň 
gar şy syn da ky jül ge de sak lan dyk».

4‑nji bap

Musa ysraýyllara boýun 
egmegi buýurýar

1 «Eý, ys ra ýyl hal ky, in di me niň si ze 
öw red ýän parz la ry ma we düz gün le ri me 
gu lak go ýuň. Şon da siz ata-ba ba la ry-
ňy zyň Hu da ýy Reb biň özü ňi ze ber ýän 
ýur du na gi dip, ony mülk edi ner si ňiz. 2 Siz 
me niň buý ruk la ry myň üs tü ne hiç zat goş-
ma ly-da däl, on dan hiç zat aýyr ma ly-da 
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däl si ňiz. Ýö ne Hu da ýy ňyz Reb biň me niň 
üs tüm bi len ber ýän buý ruk la ry ny ýe ri-
ne ýe ti riň. 3 Reb biň Ba gal pe gor da nä me 
ede ni ni, ýag ny Hu da ýy ňyz Reb biň Ba gal-
pe gor bu tu nyň yzy na eýe ren le riň äh li si ni 
ara ňyz dan nä hi li ýok ede ni ni öz gö zü ňiz 
bi len gör dü ňiz. 4 Hu da ýy ňyz Reb be we pa-
ly bo lan la ry ňy zyň hem me si bu gün di ri. 
5  Ine, edil Hu da ýym Reb biň ma ňa tab şy-
ry şy ýa ly, si ziň mülk edin mä ge bar ýan 
ýur du ňyz da ber jaý et me gi ňiz üçin men 
si ze bu parz la ry we hö küm le ri öw ret dim. 
6  Ola ry yh las bi len ber jaý ediň, çün ki bu 
beý le ki halk la ra akyl-paý has ly dy gy ňy zy 
we ju da dü şün je li di gi ňi zi gör ke zer. Bu 
parz la ry eşi den ler: „Dog ru dan hem, bu 
mil let akyl ly we dü şün je li eken!“ di ýer-
ler. 7 Ha çan ça gyr sak, Hu da ýy myz Reb 
ýa ny myz da. Şeý le Hu daý ly be ýik mil let 
ni re de bar? 8  Hä zir me niň si ze öw red ýän 
bu tu tuş Ka nu nym ýa ly ada lat ly parz-
la ry dyr hö küm le ri bo lan baş ga be ýik 
mil let bar my ka? 9 Ýö ne ha bar dar bo luň, 
özü ňi zi go raň. Şeý dip, ömür bo ýy gö zü-
ňiz bi len gö ren zat la ry ňy zy ýa dy ňyz dan 
çy kar maň, unut maň. Ola ry ça ga la ry ňy-
za, ça ga la ry ňy zyň ça ga la ry na-da aý dyp 
be riň. 10 Siz Ho rep de Hu da ýy ňyz Reb biň 
hu zu ryn da du ra ny ňyz da, Reb ma ňa şeý le 
diý di: „Hal ky ňy Me niň hu zu ry ma üý şür. 
Men ola ra Öz söz le ri mi eşit dir jek, şon da 
olar bü tin öm rü ne Men den gork ma gy 
öw re ner ler we ça ga la ry na hem öw re der-
ler“. 11 Siz ýa kyn ge lip, da gyň ete gin de 
dur du ňyz. Da gyň alaw lap ýan ýan ody 
al-as ma na gal dy we da gy go ýy tüs se 
bi len ga ra bu lut gap la dy. 12  Reb oduň 
için den si ze ses len di. Siz Onuň söz le ri ni 
eşit di ňiz, em ma Onuň Özü ni gör me di ňiz, 
di ňe se si ni eşit di ňiz. 13 Reb si ze Äh ti ni 
mä lim edip, ony ber jaý et me gi ňi zi tab-
şyr dy. Bu – on tab şy ryk dy we Ol ony iki 
sa ny ýa sy da şyň ýü zü ne ýaz dy.

14  Şol wagt si ziň Ior dan der ýa syn dan 
ge çip mülk edin jek ýur du ňyz da ber jaý 
et me gi ňiz üçin si ze şu parz la ry we hö-
küm le ri öw ret me gi Reb ma ňa tab şyr dy. 
15 Reb Ho rep de ot için den si ze ses le nen de, 
siz Onuň Özü ni gör me di ňiz. Ha bar dar 
bo luň we özü ňi zi go raň. 16‑18  Özü ňiz 
üçin but ýa sap, az gyn çy ly ga baş ur maň. 
Er kek ýa aýal şe ki lin de, ýer dä ki haý-
wan, ho wa da uç ýan ga nat ly guş, ýer de 
süý ren ýän süý re ni ji şe ki lin de, ýer den 
aşak da ky suw lar da ýa şa ýan ba lyk şe-
ki lin de özü ňi ze hiç hi li but ýa sa maň. 
19 Göz le ri ňi zi as ma na di kip, Gü ni, Aýy, 
ýyl dyz la ry – äh li as man ji sim le ri ni 
gö re ni ňiz de, al da wa düş mäň we ola ra 
sy gy nyp gul luk et mäň. Çün ki Hu da ýy-
ňyz Reb sy gyn mak üçin ola ry as ma nyň 
as tyn da ky baş ga halk la ra ber di. 20 Em ma 
Reb si zi de mir oja gy bo lan Mü sür den 
çy ka ryp ge ti rip, gö rüp dur şu ňyz ýa ly, 
si zi Özü niň saý lan aý ra tyn hal ky et di.

21 Reb biň siz se bäp li ma ňa ga ha ry gel-
di. Ol me niň Ior dan dan geç me jek di gi me 
ant iç di. Hu da ýy ňyz Reb biň si ze mülk 
ber ýän go wy ýur du na men gir me li däl. 
22  Çün ki men Ior dan dan aň ry geç män, 
şu ýer de öle rin, em ma siz ol go wy ýur dy 
mülk edin mek üçin Ior dan dan ge çer si ňiz. 
23 Ga ty se re sap bo luň. Hu da ýy ňyz Reb biň 
si ziň bi len eden äh ti ni ýat dan çy kar maň. 
Şeý le hem, Hu da ýy ňyz Reb biň ga da gan 
eden zat la ry nyň hiç bi ri niň şe ki lin den 
but ýa san maň. 24 Çün ki Hu da ýy ňyz Reb 
ýa kyp-ýan dy ry jy bir ot dur, Ol ga ban jaň 
Hu daý dyr. 25 Si ziň ça ga la ry ňyz we ça ga-
la ry ňy zyň ça ga la ry dog lup, bu ýurt da 
uzak ýa şa sa ňyz, her hi li za dyň şe ki lin de 
but ýa sap az maň. Bu Hu da ýy ňyz Reb biň 
na za ryn da pis iş dir, bu Onuň ga ha ry ny 
ge tir ýän dir. 26 Şeý le edäý se ňiz, bu gün ýer 
we gök si ze gar şy şa ýat dyr. Ior dan dan ge-
çip eýe län ýur du ňyz da ba sym tu tuş la ýyn 
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he läk bo lar sy ňyz, siz ol ýer de uzak ýa-
şa man, gaý tam, bü tin leý ýok edi ler si ňiz. 
27 Reb si zi baş ga halk la ryň ara sy na dar-
ga dyp goý be rer. Reb biň ýol gör kez jek 
mil let le ri niň ara syn da gal jak la ry ňy zyň 
sa ny ga ty az bo lar. 28 Ol ýer de siz adam lar 
ta ra pyn dan ýa sa lan hu daý la ra, agaç dan 
we daş dan ýa sa lan, ne gör ýän, ne eşid ýän, 
ne iý ýän, ne-de ys al ýan baş ga hu daý la ra 
gul luk eder si ňiz. 29 Ola ryň için den siz 
Hu da ýy ňyz Reb bi ag ta rar sy ňyz. Tu tuş 
ýü re gi ňiz we ja ny ňyz-te ni ňiz bi len göz-
le se ňiz, siz Ony ta par sy ňyz. 30 Ahyr ky 
gün ler de, bu zat la ryň äh li si ba şy ňyz dan 
inen de, bet bagt çy ly ga uç ra ny ňyz da, siz 
Hu da ýy ňyz Reb be do la nyp, Oňa gu lak 
asar sy ňyz. 31 Çün ki Hu da ýy ňyz Reb re-
him li Hu daý dyr. Ol si zi taş lap git mez 
ýa-da ýok et mez. Ol ata-ba ba la ry ňy za 
wa da eden äh ti ni unut maz.

32  Do gul ma zy ňyz dan öň ki ge çen asyr-
lar dan bä ri, Hu daý ta ra pyn ýer ýü zün de 
adam za dyň ýa ra dy la nyn dan tä şu gü ne 
çen li ge çen za man dan so raň. Gö güň bu 
ujun dan ol uju na çen li so rap çy kyň, heý, 
şu nuň ýa ly be ýik wa ka öň bol du my ka? Ýa 
şu nuň ýa ly wa ka ha kyn da eşi dip mi di ňiz? 
33 Si ziň ýa ly oduň için den ses le nen Hu da-
ýyň se si ni eşi dip, di ri ga lan halk baş ga-da 
bar my ka? 34 Hu da ýy ňyz Reb biň Mü sür de 
gö zü ňi ziň al nyn da si ziň üçin eden iş le ri 
ýa ly iş edip, baş ga haý sy hu daý özi üçin 
bir hal ky be la-be ter ler, ala mat lar, mug jy-
za, uruş, güýç-gud rat, äpet el henç lik ler 
bi len baş ga hal kyň ara syn dan alyp çyk-
dy? 35 Bu lar si ze Reb biň Hu daý dy gy ny, 
On dan baş ga hiç bir Hu da ýyň ýok du gy ny 
bil me gi ňiz üçin gör ke zil di. 36 Ol si zi ter-
bi ýe le mek üçin, as man dan si ze Öz se si ni 
eşit dir di. Ýer de Ol si ze be ýik ot gör kez di. 
Siz oduň için den Onuň se si ni eşit di ňiz. 
37 Ol ata-ba ba la ry ňy zy söý ýän di gi se bäp-
li, ola ryň öz le rin den soň ky ne sil le ri ni 

saý la dy. Ol si zi hut Özü niň be ýik güý ji 
bi len Mü sür den alyp çyk dy. 38 Özü ňiz den 
uly we güýç li halk la ry öňü ňiz den ko wup 
çy kar dy we gör şü ňiz ýa ly, ola ryň ýe ri ni 
si ze mülk ber mek üçin si zi şu ýe re ge tir di. 
39 In di bi lip go ýuň we ýa dy ňyz da sak laň, 
çün ki ýo kar da – gök de, aşak da – ýer de 
Reb Be ýik Hu daý dyr. On dan baş ga hiç 
Hu daý ýok dur. 40 Si ziň we siz den soň ky 
ne sil le ri ňi ziň go wy gün ler gör mek le ri 
üçin, bu gün me niň üs tüm bi len Onuň si-
ze ber ýän parz la ry ny we tab şy ryk la ry ny 
ber jaý ediň. Şon da Hu da ýy ňyz Reb biň 
si ze ebe di lik ber ýän ýe rin de uzak wagt lap 
ýa şar sy ňyz».

Gaçybatalga galalary
41 Soň ra Mu sa Ior da nyň gün do ga ryn-

dan üç ga la ny bel le di. 42  Ara la ryn da 
öň hiç hi li duş man çy ly gy bol ma dyk 
bir ada my tö tän den öl dü ren gan hor bu 
ga la la ryň bi ri ne ga çyp ba ryp, ba şy ny 
gu ta ryp bi ler. 43 Mu sa şu ga la la ry: ru-
ben ti re sin den te kiz çöl de Be se ri, gat 
ti re sin den Gil gat da Ra mo dy we ma na şa 
ti re sin den Ba şan da Go la ny bel le di.

Musa Kanuny wagyz 
etmäge başlaýar

44 Mu sa nyň ys ra ýyl la ryň öňün de go ýan 
Ka nu ny şu dur. 45 Ine, Mü sür den çy kan la-
ryn dan soň Mu sa nyň ys ra ýyl la ra aý dan 
düz gün le ri, parz la ry we hö küm le ri. 46  Ol 
bu la ry Ior da nyň gün do ga ryn da, Beýt-
pe go ryň gar şy syn da ky jül ge de, ýag ny 
Heş bon da hö küm sü ren amor la ryň ha ny 
Si ho nyň ýur dun da aýt dy. Mu sa bi len 
ys ra ýyl lar Mü sür den çy kan la ryn dan 
soň amor la ry der bi-da gyn et di ler. 47 Olar 
Si ho nyň ýur du ny we Ba şan ha ny Oguň 
ýur du ny, ýag ny Ior da nyň gün do ga ryn-
da ky bu iki amor ha ny nyň ýur du ny 
öz le ri ne mülk edip al dy lar. 48  Bu ýer 
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Ar non jül ge si niň çe tin dä ki Aro ger den 
Sir ýon da gy na (bu Her mon da gy) çen li 
uza lyp gid ýär. 49 Şeý le hem, mu ňa tu-
tuş Ara ba düz lü gi niň gün do ga ryn da ky 
Ara ba deň zi ne çen li bo lan ýer we Pis ga 
da gy nyň etek le ri hem de giş li dir.

5‑nji bap
1 Mu sa äh li ys ra ýyl la ry bir ýe re jem läp, 

ola ra şeý le diý di: «Eý, ys ra ýyl hal ky, bu 
gün ki me niň si ze ýe tir ýän parz la ry ma 
we hö küm le ri me gu lak go ýuň. Ola ry 
öw re nip, yh las bi len ber jaý et me li si ňiz. 
2  Hu da ýy myz Reb Ho rep de bi ziň bi len 
äht bag laş dy. 3 Reb bu äh ti ata-ba ba la-
ry myz bi len bag laş ma dy, Ol äh ti bi ziň 
bi len, bu gün ki gün, bu ýer de di ri ga-
lan la ry my zyň hem me si bi len bag laş dy. 
4  Reb dag da ot için den si ziň bi len ýüz be-
ýüz du rup gep leş di. 5  (Şol wagt Reb biň 
söz le ri ni si ze ýe tir mek üçin, Reb bi len 
si ziň ara ňyz da men dur dum, çün ki siz 
ot dan gor kup, da ga çyk ma dy ňyz)».

On tabşyryk 
(Müsürden çykyş 20)

«Reb şu on tab şy ry gy ber di:
6  „Se niň gul bo lup ýa şan ýur duň 

Mü sür den alyp çy kan Hu da ýyň Reb 
Men di rin. 7 Se niň Men den baş ga hu-
daý la ryň bol ma syn.

8  Özüň üçin ýo kar da – gök de, aşak da – 
ýer de ýa-da ýer as ty suw lar da ýa şa ýan 
zat la ryň hiç bi ri ne meň zeş şe kil de but 
ýa sa ma. 9 Sen ola ra tag zym et me ýa-da 
ola ra gul luk et me, çün ki Men Hu da-
ýyň Reb – ga ban jaň Hu daý dy ryn. Me ni 
ýig ren ýän ata la ryň et mi şi niň je za sy ny 
ola ryň ça ga la ry nyň üçün ji we dör dün ji 
ar ka sy na çek di re rin. 10 Em ma kim Me-
ni sö ýüp, buý ruk la ry my ýe ri ne ýe tir se, 
onuň müň ler çe nes li ne sa dyk söý gi mi 
gör ke ze rin.

11 Hu da ýyň Reb biň ady ny boş ýe re 
ag za ma, çün ki Reb Öz ady ny boş ýe re 
ag zan ada my je za syz goý maz.

12  Hu da ýyň Reb biň buý ru şy ýa ly, mu-
kad des Sa bat gü nü niň ka nun la ry ny 
ýe ri ne ýe tir. 13 Al ty gün de äh li iş le ri ňi 
eder siň. 14  Em ma ýe din ji gün Hu da ýyň 
Reb be ba gyş la nan dynç gü nü dir. Bu gün 
se niň özü ňem hiç iş et me, ogul-gy zyň, 
gul-gyr na gyň, ökü ziň ýa-da eşe giň, tu tuş 
mal-ga raň, ga la ňyz da ýa şa ýan gel mi şek – 
hi ji si bir iş hem et me sin. Şon da si ziň 
gul-gyr na gy ňyz hem özü ňiz ýa ly dynç 
alyp bi ler. 15 Mü sür ýur dun da özü ňiň hem 
gul bo lan dy gy ňy ýa dy ňa sal. Hu da ýyň 
Reb Özü niň güýç-gud ra ty bi len se ni 
ol ýer den çy ka ryp ge tir di. Şo nuň üçin 
hem Hu da ýyň Reb sa ňa Sa bat gü nü niň 
ka nun la ry ny ýe ri ne ýe tir me gi ňi bu ýur dy.

16  Hu da ýyň Reb biň buý ru şy ýa ly, 
ata-ene ňe hor mat goý, şon da Hu da ýyň 
Reb biň sa ňa ber jek ýe rin de öm rüň uzak 
bo lup, go wy gün ler gö rer siň.

17 Adam öl dür me.
18  Zy na et me.
19 Ogur lyk et me.
20 Bi ri niň gar şy sy na galp şa ýat lyk et me.
21 Baş ga ki şi niň aýa ly na göz dik me. 

Baş ga bi ri niň öýü ne, ýe ri ne, gul-gyr-
na gy na ýa ökü zi ne, eşe gi ne, oňa de giş li 
zat la ryň hiç bi ri ne göz dik me“.

22  Reb bu söz le ri dag da ot için den, bu-
lu dyň we tüm ga raň ky ly gyň için den ga ty 
ses bi len tu tuş je ma ga ta aýt dy. Baş ga 
hiç zat goş ma dy. Ol bu söz le ri iki sa ny 
ýa sy da şyň ýü zü ne ýa zyp, ma ňa ber di».

Halk gorkýar
23 «Dag low lap ýan ýar ka, Reb biň 

ga raň ky ly gyň için den gel ýän se si ni 
eşi de ni ňiz de, äh li ti re ba şy lary ňyz dyr 
ýa şu lu la ry ňyz ýa ny ma ge lip, 24 ma ňa şeý le 
diý di ňiz: „Ine, Hu da ýy myz Reb bi ze Öz 
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şöh ra ty ny we be ýik li gi ni gör kez di. Biz 
Onuň ot için den çyk ýan se si ni eşit dik. 
Bu gün biz Hu daý yn san bi len gep leş se-
de, yn sa nyň di ri ga lyp bil jek eken di gi ni 
gör dük. 25  Nä me üçin biz bu gün öl me li? 
Çün ki bu be ýik ot bi zi ýan dy rar. Em ma 
Hu da ýy myz Reb biň se si ni mun dan ar tyk 
eşit sek biz öle ris. 26  Çün ki ot için den gep-
le ýän di ri Hu da ýyň se si ni eşi dip, adam zat 
ara syn da biz ýa ly öl män ga lan bar my? 
27 Se niň özüň go laý bar-da, Hu da ýy myz 
Reb biň aýt jak zat la ry nyň hem me si ni 
diň le. Soň ra Hu da ýy myz Reb biň aý dan-
la ry nyň hem me si ni bi ze ýe tir. Biz sa ňa 
gu lak asa rys we ber jaý ede ris“. 28  Me niň 
bi len gep le şen wag ty ňyz, Reb si ziň ma ňa 
aý dan söz le ri ňi zi eşi dip, ma ňa şeý le diý di: 

„Men bu hal kyň sa ňa aý dan la ry ny eşit dim. 
Ola ryň hem me si dog ry. 29 Käş gä olar di ňe 
şu pi kir de bo lup, Men den gor kup, äh li 
buý ruk la ry my he mi şe sak la sa dy lar, on da 
olar we ola ryň ça ga la ry he mi şe eş ret de 
ýa şar dy lar! 30  Bar, git-de ola ra: ‘Ça dyr-
la ry ňy za do la nyň!’ diý. 31 Em ma sen bu 
ýer de Me niň ýa nym da gal. Äh li tab şy ry gy, 
parz la rym dyr hö küm le ri ola ra öw re de-
riň ýa ly, Men ola ry sa ňa aý da ryn. Goý, 
olar bu la ry mülk edip ber jek ýur dum da 
ber jaý et sin ler“». 32  Mu sa hal ka: «Şo nuň 
üçin hem in di siz Hu da ýy ňyz Reb biň 
buý ru şy ýa ly ýe ri ne ýe tir mek de ga ty 
se re sap bol ma ly sy ňyz. Olar dan sa ga-da, 
çe pe-de gy şar maň. 33 Di ňe Hu da ýy ňyz 
Reb biň gör ke zen ýo lun dan ýö räň. Şon da 
siz di ri ga lyp, go wy gün ler gö rer si ňiz we 
mülk edin jek ýur du ňyz da uzak wagt lap 
ýa şar sy ňyz» diý di.

6‑njy bap

Iň wajyp tabşyryk
1 «Hu da ýy ňyz Reb biň si ze öw ret di-

ýip ma ňa tab şy ran äh li tab şy ryk la ry, 

parz la ry dyr hö küm le ri – ine, şu lar dyr. 
Siz bu la ry Ior dan dan ge çip, mülk edin jek 
ýur du ňyz da ýe ri ne ýe tir me li si ňiz. 2  Ça
ga la ry ňyz, ça ga la ry ňy zyň ça ga la ry bi len 
bi le Hu da ýy ňyz Reb den gor kup, Onuň 
si ze me niň üs tüm bi len ber ýän äh li buý-
ruk la ry dyr parz la ry ny ömür bo ýy ber jaý 
ediň. Şon da öm rü ňiz uzak bo lar. 3 Şo nuň 
üçin hem, eý, ys ra ýyl hal ky, gu lak goý. 
Ola ry yh las bi len ýe ri ne ýe ti riň, şon da 
go wy gün ler gö rer si ňiz we ata-ba ba la-
ry ňy zyň Hu da ýy Reb biň si ze söz ber şi 
ýa ly, süýt we bal ak ýan ýur dun da has 
kö pe lip ýaý rar sy ňyz.

4 Eý, ys ra ýyl hal ky, gu lak goý. Hu da ýy-
myz Reb ýe ke-täk Reb dir. 5 Hu da ýy ňyz 
Reb bi tu tuş ýü re gi ňiz, äh li güý jü ňiz 
bi len jan-ten den sö ýüň. 6  Me niň bu gün-
ki bu ýur ýan şu söz le ri mi ýü re gi ňiz de 
sak laň. 7 Bu la ry ça ga la ry ňa hem öw ret, 
öý de-de, ýol da-da, ýa ta nyň da-tu ra nyň-
da-da şu lar hak da söz söz le gin. 8  Ola ry 
bel lik hök mün de eli ňe dak, maň la ýy ňa 
ny şan edip bel le. 9 Ola ry ja ýy ňyň ga py-
la ry nyň sö ýe le ri ne we der we ze le ri ne 
ýa zyp goý».

Boýun egmezlige garşy duýduryş
10 «Hu da ýy ňyz Reb si zi ata-ba ba la ry-

ňyz Yb ra ýy ma, Ys ha ga, Ýa ku ba wa da 
eden ýur du na elt jek. Ol ýurt öz gur-
ma dyk uly we owa dan ga la la ry ňyz dan, 
11 öz ga zan ma dyk ha ryt la ry ňyz dan do ly 
öý ler den, öz gaz ma dyk gu ýu la ry ňyz dan, 
öz oturt ma dyk üzüm we zeý tun bag la-
ry ňyz dan yba rat dyr. Siz olar dan iýip 
do ýa ny ňyz da, 12  ga ty se re sap bo luň! Gul 
bo lup ýa şan ýur du ňyz Mü sür den çy ka-
ryp ge ti re niň Reb di gi ni ýat dan çy kar maň. 
13 Hu da ýy ňyz Reb den gor kuň, di ňe Oňa 
gul luk ediň we Onuň adyn dan ant içiň. 
14  Baş ga hu daý la ryň, daş-tö we re gi ňiz-
dä ki halk la ryň hu daý la ry nyň hiç bi ri niň 
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yzy na düş mäň. 15  Çün ki ara ňyz da ky 
Hu da ýy ňyz Reb ga ban jaň Hu daý dyr. 
Hu da ýy ňyz Reb biň ga za by si ze gar şy 
tu taş sa, Ol si zi ýer ýü zün den ýok edip 
taş lar. 16  Ma sa da edi şi ňiz ýa ly, Hu da-
ýy ňyz Reb bi sy na maň a. 17 Hu da ýy ňyz 
Reb biň özü ňi ze buý ran tab şy ryk la ry ny, 
düz gün le ri dir parz la ry ny yh las bi len ýe-
ri ne ýe ti riň. 18  Reb biň na za ryn da dog ry 
we go wy iş ler ediň, şon da go wy gün ler 
gö rer si ňiz. Reb biň ata-ba ba la ry ňy za 
wa da eden ýur du na ba ryp, ony özü ňi ze 
mülk edi ner si ňiz. 19 Reb biň söz ber şi ýa ly, 
öňü ňiz den äh li duş man la ry ňy zy Onuň 
Özi ko wup çy ka rar. 20 Wagt ge lip, ça ga-
la ry ňyz siz den: „Hu da ýy myz Reb biň si ze 
buý ran bu düz gün le ri niň, parz la ry nyň 
we hö küm le ri niň nä me ma ny sy bar?“ 
di ýip so ra sa lar, 21 siz ola ra şeý le jo gap be-
riň: „Biz Mü sür de fa ra o nyň gul la ry dyk, 
em ma Reb Öz gud rat ly go ly bi len bi zi 
Mü sür den çy ka ryp ge tir di. 22 Reb Mü sü re, 
fa ra ona we onuň tu tuş ho ja ly gy na gar şy 
gö zü mi ziň al nyn da be ýik we gor kunç 
ala mat lar dyr mug jy za lar gör kez di. 23 Ol 
ata-ba ba la ry my za wa da eden ýur du ny 
bi ze ber mek üçin Mü sür den çy ka ryp 
ge tir di. 24 Soň ra Hu da ýy myz Reb bi ziň 
On dan gor kup, bu parz la ryň hem me si ni 
ýe ri ne ýe tir me gi mi zi bu ýur dy. Şon da bu 
gün ki ýa ly, ja ny myz sag bo lup, gör je gi-
miz go wu lyk bo lar. 25 Hu da ýy myz Reb biň 
bi ze buý ru şy ýa ly, Onuň hu zu ryn da bu 
buý ruk la ryň äh li si ni yh las bi len ýe ri ne 
ýe tir sek, biz dog ry sa ýy la rys“».

7‑nji bap

Rebbiň ýörite saýlan halky
1 «Hu da ýy ňyz Reb si zi mülk edin-

jek ýe ri ňi ze ge ti ren de, Ol siz den has 

güýç li we köp san ly halk la ry öňü ňiz den 
ko wup çy ka rar. Olar het ler, gir gaş lar, 
amor lar, ken gan lar, pe riz ler, hi wi ler 
hem-de ýa bus lar je mi ýe di mil let dir. 
2  Hu da ýy ňyz Reb ola ry si ziň eli ňi ze 
be ren de, siz ola ry dar ga dyp, bü tin leý 
ýok edip taş la ma ly sy ňyz. Olar bi len äht 
bag laş maň we ola ra re him dar lyk et mäň. 
3 Olar bi len ga ryn daş lyk aç maň. Olar 
bi len gyz al şyp-be riş mäň. 4  Çün ki olar 
ça ga la ry ňy zy baş ga hu daý la ra gul luk 
et dir dip, Reb biň yzy na eýer mek den ýüz 
öwür der ler. Şon da Reb biň ga ha ry si ze 
gar şy tu ta şyp, Ol si zi der rew ýok edip 
taş lar. 5  Em ma siz olar bi len şeý le ediň: 
ola ryň gur ban lyk sy pa la ry ny ýum rup 
taş laň, dik me daş la ry ny dö wüp, Aşe ra 
but la ry ny ýy kyň we beý le ki but la ry ny 
hem oda ýa kyň. 6  Çün ki siz Hu da ýy ňyz 
Reb üçin mu kad des halk sy ňyz. Hu da-
ýy ňyz Reb Özü niň gym mat ly hal ky 
bol ma gy ňyz üçin ýer ýü zün dä ki äh li 
halk la ryň ara syn dan si zi saý la dy.

7 Reb biň si zi ýü rek den söý me gi niň we 
saý la ma gy nyň se bä bi, bu si ziň beý le ki 
halk lar dan san taý dan köp bol ma gy ňyz 
däl dir, siz äh li halk la ryň ara syn da san 
taý dan iň azy sy ňyz. 8  Mu nuň se bä bi Reb 
si zi söý di we ata-ba ba la ry ňy za eden 
wa da syn da dur dy. Reb si zi Mü sür den 
gud rat ly go ly bi len çy ka ryp, onuň pa-
ty şa sy fa ra o nyň elin den – gul çu lyk dan 
azat et di. 9 Şo nuň üçin hem Hu da ýy ňyz 
Reb biň ha ky ky Hu daý dy gy ny bi lip go-
ýuň. Ol ynam dar Hu daý dyr. Ol Özü ni 
sö ýen le riň we buý ruk la ry ny ýe ri ne 
ýe ti ren le riň müň ler çe nes li ne sa dyk 
söý gü si ni we äh ti ni sak la ýar. 10 Em ma 
Ol Özü ni ýig ren ýän le riň ýig renç le ri ni 
öz baş la ryn dan in de rip, ola ry şo ba da ýok 
ed ýär. 11 Şo nuň üçin hem me niň bu gün ki 
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si ze äh li tab şy ryk la ry my, parz la rym dyr 
düz gün le ri mi yh las bi len ýe ri ne ýe ti riň».

Boýun egmekden gelýän ýalkanma
12  «Şu hö küm le re gu lak go ýup, ola ry 

yh las bi len ýe ri ne ýe tir se ňiz, Hu da ýy ňyz 
Reb ata-ba ba la ry ňy za wa da eden äh ti-
ne sa dyk ga lar. 13 Reb si zi sö ýer, ýal kar 
we kö pel der. Ol ata-ba ba la ry ňy za wa da 
eden ýur dun da si ziň ör ňäp ös me gi ňi ze, 
ýe ri ňiz den alyn ýan önü me, dä nä ňi ze, 
şe ra by ňy za we ýa gy ňy za, şeý le hem, 
mal-ga ra la ry ňy zyň kö pel me gi ne, sü-
rü le ri ňi ziň sa ny nyň art ma gy na be re ket 
be rer. 14  Halk la ryň için de iň ýal ka na ny 
siz bo lar sy ňyz. Si ziň ara ňyz da ne sil siz 
er kek ýa-da önel ge siz aýal, gy syr mal 
bol maz. 15  Reb si zi her hi li ke sel ler den 
go rar. Mü sür de gö ren äh li aýyl ganç 
ke sel le ri ňiz si ze ýo kuş maz. Ola ry si zi 
ýig ren ýän le re ýo kuş dy rar. 16  Hu da ýy ňyz 
Reb biň eli ňi ze ber jek äh li halk la ry ny ýok 
edip taş laň, ola ra re him et mäň, ola ryň 
hu daý la ry na sy gyn maň, se bä bi bu si ziň 
üçin du zak bo lar.

17 Siz öz-özü ňi ze: „Bu halk la ryň sa ny 
bi ziň ki den köp, biz bu la ry nä dip ko wup 
çy ka rar kak?“ di ýip, 18  olar dan gork maň. 
Di ňe Hu da ýy ňyz Reb biň fa ra ony we 
tu tuş Mü sür hal ky ny nä me eden di gi ni 
hök man ýa dy ňy za sa lyň. 19 Öz gö zü ňiz 
bi len gö ren be ýik sy nag la ry, ala mat-
la ry, mug jy za la ry, güýç-gud ra ty bi len 
Hu da ýy ňyz Reb si zi Mü sür den çy ka ryp 
ge tir di. Hu da ýy ňyz Reb si ziň gork ýan 
halk la ry ňy zyň hem me si ni-de şeý le 
eder. 20 Mun dan baş ga-da, Hu da ýy ňyz 
Reb di ri ga lan lar we gaç gak lar ýok bol-
ýan ça, ola ry how sa la sa lar. 21 Olar dan 
gork maň, çün ki si ziň ara ňyz da ky Hu da-
ýy ňyz Reb be ýik we haý bat ly Hu daý dyr. 

22  Hu da ýy ňyz Reb bu halk la ry si ziň öňü-
ňiz den ýu waş-ýu waş dan ko wup çy ka rar. 
Siz ola ryň so ňu na çalt çy kyp bil mer si ňiz, 
ýog sam si ziň gar şy ňy za ýyr ty jy haý wan-
lar kö pe ler. 23 Em ma Hu da ýy ňyz Reb 
ola ry si ziň eli ňi ze be rer, ola ryň hem me si 
ýok bol ýan ça, ola ry uly how sa la sa lar. 
24  Reb ola ryň han la ry ny-da si ziň eli ňi ze 
be rer, siz ola ryň ady ny as ma nyň as tyn-
dan öçü rip taş laň. Ola ry ýok ed ýän çä ňiz, 
hiç kim si ziň öňü ňiz de du rup bil mez. 
25 Ola ryň hu daý la ry nyň but la ry ny ýa kyň. 
Özü ňi ze al mak üçin olar da ky al ty na, 
küm şe göz gyz dyr maň, se bä bi bu si ze 
du zak bo lar. Çün ki bu Hu da ýy ňyz Reb 
üçin ne jis zat dyr. 26  Mu nuň ýa ly ne jis 
za dy öýü ňi ze ge tir mäň, ýog sam si ziň 
özü ňiz hem şo nuň ýa ly bü tin leý ýok 
edi ler si ňiz. Ony ýig re niň we ret ediň, 
çün ki ol bü tin leý ýok edil me li zat dyr».

8‑nji bap

Rebbi unutmazlyk 
baradaky duýduryşlar

1 «Bu gün ki me niň ber ýän bu buý-
ruk la ry myň äh li si ni yh las bi len ýe ri ne 
ýe tir me li si ňiz. Şon da siz ýa şar sy ňyz, 
kö pe ler si ňiz we Reb biň ata-ba ba la ry ňy-
za wa da eden ýur du na gi dip, ony mülk 
edi ner si ňiz. 2  Hu da ýy ňyz Reb biň kyrk 
ýyl lap şu çöl den si zi alyp ge len uzak 
ýo lu ny unut maň. Ol si ziň ýü re gi ňiz de 
nä me bar dy gy ny, Onuň buý ruk la ry ny 
ýe ri ne ýe tir ýän di gi ňi zi ýa-da ýe ri ne ýe-
tir me ýän di gi ňi zi bil mek üçin, si zi Özü ne 
bo ýun eg di rip sy na ga sal dy. 3 Ol si zi Özü-
ne bo ýun eg di rip aç goý dy we si ziň hem, 
ata-ba ba la ry ňy zyň hem gör me dik iý mi ti 
bo lan man na a bi len si zi na har la dy. Ol 
mu ny yn sa nyň di ňe çö rek bi len ýa şa man, 
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eý sem, Reb biň ag zyn dan çyk ýan her 
bir sö zi bi len hem ýa şap bil jek di gi ne 
dü şün sin di ýip et di. 4  Bu kyrk ýy lyň 
için de si ziň ge ýen ge ýim le ri ňiz ýyr ty lyp 
toz ma dy, aýak la ry ňyz-da ga bar ma dy. 
5  Siz şu ny ýü re gi ňiz de sak laň, edil ata 
öz og lu ny ter bi ýe leý şi ýa ly, Hu da ýy ňyz 
Reb hem si zi ter bi ýe le ýän dir. 6  Şo nuň 
üçin hem Hu da ýy ňyz Reb biň ýo lun dan 
ýö räň we On dan gor kuň, Onuň buý ruk-
la ry ny ýe ri ne ýe ti riň. 7 Çün ki Hu da ýy ňyz 
Reb si zi go wy ýur da alyp bar ýar. Ol 
ýer de çeş me ler, bu lak lar, şeý le hem, 
jül ge ler den we dag lar dan ak ýan ýer as ty 
suw la ry bar dyr. 8  Ol ýer de bug daý, ar pa, 
üzüm, in jir, nar, zeý tun agaç la ry we bal 
bar dyr. 9 Ol ýer de gar ny ňyz dok bo lar, 
hiç za da zar bol mar sy ňyz. Ol ýur duň 
daş la ry de mir den bo lup, dag la ryn dan 
mis ga zyp çy ka rar sy ňyz. 10 Siz iýip-içip 
do ýa ny ňyz dan soň, özü ňi ze go wy ýurt 
be re ni üçin Hu da ýy ňyz Reb be al kyş 
aý dar sy ňyz.

11 Şo nuň üçin hem siz ägä bo luň, Onuň 
bu gün ki me niň üs tüm bi len ber ýän 
tab şy ryk la ry ny, hö küm le ri dir parz la-
ry ny ýe ri ne ýe tir mek den ýüz öw rüp, öz 
Hu da ýy ňyz Reb bi unut maň. 12  Gar ny ňyz 
do ýan da, ýa şa mak üçin ka şaň jaý lar 
gu ra ny ňyz da, 13 mal-ga ra la ry ňyz dyr do-
war la ry ňyz, al tyn-küm şü ňiz kö pe lip, 
äh li zat la ry ňy za be re ket inen de, 14  gul 
bo lup ýa şan ýur du ňyz Mü sür den çy ka-
ryp ge ti ren Hu da ýy ňyz Reb bi unu dyp, 
te kep bir lik et mäň. 15  Be ýik we el henç 
çöl lü giň içi bi len, zä her li ýy lan ly we 
iç ýan ly gu rak, to zap ýa tan ýer ler den si zi 
Ol alyp geç di. Kert ga ýa dan si ziň üçin 
Ol suw çy kar dy. 16  Si zi Özü ne bo ýun 
eg dir mek üçin sy na ga sa lyp, iň so ňun da 
si ze ýag şy lyk et mek üçin, çöl de ata-
ba ba la ry ňy zyň gör me dik iý mi ti bo lan 
man na bi len si zi di ňe Ol na har la dy. 17 Siz 

öz-özü ňi ze: „Men öz güý jüm bi len ýa-da 
öz go lu myň gud ra ty bi len bu baý ly gy 
top la dym“ diý mäň. 18  Gaý tam, Hu da-
ýy ňyz Reb bi ýa dy ňyz da sak laň, çün ki 
baý lyk top la ma ga güý ji Ol ber ýän dir. 
Şon da Ol şu gün ki gör şü ňiz ýa ly, ata-
ba ba la ry ňy za wa da eden äh ti ni tas syk lar. 
19 Eger siz Hu da ýy ňyz Reb bi ýa dy ňyz dan 
çy ka ryp, baş ga hu daý la ryň yzy na dü şüp, 
ola ra sy gy nyp gul luk et se ňiz, on da bu 
gün men si ze açyk duý dur ýa ryn: siz 
hök man he läk bo lar sy ňyz. 20 Reb si ziň 
öňü ňiz den halk la ry ýok edi şi ýa ly, si zi 
hem he läk eder. Çün ki siz Hu da ýy ňyz 
Reb be gu lak as ma dy ňyz.

9‑njy bap

Halkyň Rebbe boýun egmezligi
1 Eý, ys ra ýyl hal ky, gu lak sal: in di siz 

Ior dan der ýa syn dan ge çip, özü ňiz den 
be ýik we güýç li halk la ryň ýer le ri ni 
mülk edip alar sy ňyz. Ola ryň ga la la ry 
gö ge ýe tip du ran be ýik we berk di war ly 
ga la lar dyr. 2  Bil şi ňiz ýa ly, bu güýç li we 
uzyn boý ly halk Ana gyň ne sil le ri dir. 
Siz olar hak da: „Anak la ryň gar şy sy na 
kim çy kyp bi ler?“ diý le ni ni eşi den si-
ňiz. 3 Bu gün mu ny bi lip go ýuň: ýa kyp 
ýok ed ýän ot ki min Hu da ýy ňyz Reb biň 
Özi si ziň öňü ňiz den ge çer. Reb biň Özi 
ola ry gy ryp, si ze bo ýun eg di rer. Şon da 
Reb biň söz ber şi ýa ly, siz ola ry ko wup 
çy ka ryp, der rew ýok eder si ňiz. 4  Hu
da ýy ňyz Reb ola ry si ziň öňü ňiz den 
ko wup çy ka ran da, siz öz-özü ňi ze: „Reb 
dog ru çyl ly gym se bäp li, me ni bu ýur da 
mülk edin mek üçin ge tir di“ diý mäň. Bu 
halk la ryň er bet li gi se bäp li, Reb ola ry si-
ziň öňü ňiz den ko wup çy kar ýar. 5 Ola ryň 
ýur du ny eýe le me gi ňiz, si ziň dog ru çyl-
dy gy ňyz ýa-da päk ýü rek li di gi ňiz üçin 
däl dir. Bu halk la ryň er bet di gi se bäp li, 
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Hu da ýy ňyz Reb ola ry si ziň öňü ňiz den 
ko wup çy kar ýar. Şeý le hem, Reb mu ny 
ata-ba ba la ry ňyz Yb ra ýy ma, Ys ha ga, 
Ýa ku ba wa da sy ny ýe ri ne ýe tir mek üçin 
ed ýär. 6  Bi lip go ýuň: Hu da ýy ňyz Reb bu 
go wy ýur dy si ze dog ru çyl ly gy ňyz üçin 
ber ýän däl dir, çün ki siz boý nu ýo gyn 
halk sy ňyz.

7 Hu da ýy ňyz Reb biň çöl de nä hi li ga-
ha ry ny ge ti ren di gi ňi zi ýa dy ňy za sa lyň 
we ony unut maň. Mü sür ýur dun dan 
çy kan gü nü ňiz den, tä bu ýe re ge len 
gü nü ňi ze çen li siz Reb be gar şy baş 
gö ter di ňiz. 8  Siz hat da Ho rep de Reb biň 
ga ha ry ny ge tir di ňiz. Reb biň si ze şeý le 
bir ga ha ry gel di, hat da Ol si zi ýok edip 
taş la ma ga-da taý ýar dy. 9 Men iki ýa sy 
daş bö le gi ni al ma ga, ýag ny Reb biň siz 
bi len eden äht daş la ry ny al ma ga da ga 
çy ka nym da, men kyrk gi je-gün diz läp 
dag da bol dum. Ol ýer de men ne çö rek 
iý dim, ne-de suw iç dim. 10  Reb ma ňa 
Öz eli bi len ýa zy lan iki sa ny ýa sy daş 
bö le gi ni ber di. Dag da üý şen gü nü ňiz 
Reb biň oduň için den aý dan äh li söz le ri 
şol daş la ryň ýü zü ne ýa zy lan dy. 11 Kyrk 
gi je-gün diz diý len de, Reb ma ňa iki ýa sy 
da şy – äht daş la ry ny ber di. 12  Soň ra Reb 
ma ňa: „Bar, bu ýer den çalt aşak düş, 
çün ki se niň Mü sür den çy ka ryp ge ti ren 
bu hal kyň az gyn çy ly ga baş ur dy. Olar 
Me niň buý ran ýo lum dan ga ty çalt çyk-
dy lar. Olar öz le ri ne but ýa sa dy lar“ diý di. 
13 Reb ýe ne-de ma ňa: „Men bu hal kyň 
boý nu ýo gyn dy gy ny gör düm. 14 In di Me ni 
ola ry ýok et mek den sak la ma, çün ki Men 
ola ry ýok edip, ola ryň ady ny as ma nyň 
as tyn dan öçü rip taş la ýyn-da, sen den 
ola ra gö rä has güýç li we has köp san ly 
halk dö re de ýin“ diý di. 15 Şeý le lik de, men 
dag dan dü şüp, yzy ma gaýt dym. Dag 
alaw lap ýan ýar dy. Iki sa ny ýa sy äht daş 
bö lek le ri hem elim de di. 16  Soň ra men 

si ziň özü ňi ze gö lä niň şe ki lin de but ýa sap, 
dog ru dan hem Hu da ýy ňyz Reb be gar şy 
gü nä eden di gi ňi zi gör düm. Siz Reb biň 
buý ran ýo lun dan ga ty çalt çyk dy ňyz. 
17 Şon da men elim de sak lap du ran iki 
ýa sy daş bö le gi ni zy ňyp goý ber dim, olar 
si ziň gö zü ňi ziň al nyn da çym-pyt rak bol-
dy. 18  Soň ra men öň ki ýa ly ýü zin dü şüp, 
kyrk gi je-gün diz läp Reb biň hu zu ryn da 
bol dum. Ne çö rek iý dim, ne-de suw iç-
dim. Reb biň na za ryn da pis iş le ri edip, 
Onuň ga ha ry ny ge tir mek bi len eden 
äh li gü nä le ri ňiz üçin men şeý le et dim. 
19 Çün ki Reb ga zap aty na at la nyp, si zi 
ýok eder öý düp gork dum. Em ma Reb ol 
ge ze gem me ni diň le di. 20 Reb biň Ha ru na 
hem ga ty ga ha ry ge lip di. Ol ony-da ýok 
et mä ge taý ýar dy. Em ma men şol wag tyň 
özün de Ha run üçin hem to wak ga et dim. 
21 Soň ra men ýa san gü nä li bu tu ňyz bo-
lan gö lä ni alyp, ony ot da eret dim. Ony 
ýen jip, kül ýa ly ow rat dym-da, dag dan 
ak ýan çeş mä se pip goý ber dim.

22  Tab ge ra da-da, Ma sa da-da, Kib rot ha-
ta wa da-da Reb biň ga ha ry ny ge tir di ňiz. 
23 Reb si ze: „Ba ryň, Me niň si ze ber ýän 
ýur du my eýe läň“ di ýip, Ka deş bar ne ýa-
dan si zi ibe ren de, siz Hu da ýy ňyz Reb biň 
buý ru gy na gar şy baş gö ter di ňiz, Oňa 
ne ynan dy ňyz, ne-de gu lak as dy ňyz. 
24  Me niň si zi ta nan gü nüm den bä ri, siz 
Reb be gar şy çy kyp gel ýär si ňiz.

25  Reb si zi ýok et me gi ýü re gi ne dü-
wen de, men kyrk gi je-gün diz läp Onuň 
öňün de ýü zin dü şüp ýat dym. 26  Men 
Reb be ýüz le nip, şeý le di leg et dim: „Eý, 
Hök mü ro wan Reb, Öz saý lan aý ra tyn 
hal ky ňy ýok et me. Sen ola ry Öz be ýik li-
giň bi len gul çu lyk dan azat edip, gud rat ly 
go luň bi len Mü sür den çy ka ryp ge tir diň. 
27 Öz gul la ryň Yb ra ýy my, Ys ha gy we 
Ýa ku by ýa dy ňa sal. Bu hal kyň boý nu-
ýo gyn dy gy na, er bet li gi ne we gü nä si ne 
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üns ber me. 28  Ýog sam, Se niň bi zi alyp 
çy kan ýur duň da ky adam lar bi ze: ‘Reb 
ola ry söz be ren ýe ri ne ge ti rip bil me di. 
Reb ola ry ýig ren ýän di gi se bäp li, çöl-
de öl dür mek üçin Mü sür den çy ka ryp 
ge ti rip dir’ di ýer ler. 29 Em ma bu Se niň 
be ýik gud ra tyň we güý jüň bi len Mü sür-
den çy ka ryp ge ti ren Öz saý lan aý ra tyn 
hal kyň ahy ryn“.

10‑njy bap

Reb on tabşyrygy gaýtadan 
ýasy daşlara ýazýar

1 Şol wagt Reb ma ňa: „Ýe ne-de öň kä 
meň zeş edip, iki ýa sy daş bö le gi ni we 
ola ry go ýar ýa ly bir san dyk ýa sa. Soň-
ra Me niň ýa ny ma – da ga çyk. 2  Men bu 
daş la ryň ýü zü ne se niň öň ki kül-pe ýe kun 
eden daş la ry ňyň ýü zün dä ki söz le ri ýaz-
jak. Sen ola ry san dy ga sa lyp goý“ diý di. 
3 Şeý dip, men aka si ýa aga jyn dan san dyk 
ýa sa dym we öň kä meň zeş, iki sa ny ýa sy 
daş bö le gi ni ýa sap, da ga çyk dym. Ol iki 
ýa sy daş bö le gi hem elim de di. 4  Soň ra 
Reb dag da üý şen gü nü ňiz ot için den 
si ze aý dan on tab şy ry gy ny edil öň kä 
meň zeş söz ler bi len bu iki da şyň ýü zü ne 
ýa zyp, ma ňa ber di. 5 Men dag dan aşak 
düş düm we daş la ry san dy ga sal dym. 
Reb biň ma ňa buý ru şy ýa ly, daş lar hä zir 
hem ol ýer de dur.

6  Şon dan soň ys ra ýyl lar Be ýe rot-be ne-
ýa ga kan dan gaý dyp, Mo se ra gel di ler. Ol 
ýer de Ha run öl di we ony şol ýer de jaý-
la dy lar. Onuň ýe ri ne onuň og ly El ga zar 
ru ha ny bol dy. 7 Ol ýer den olar Gud go da 
gel di ler. Gud go da dan bol sa akyp du ran 
çeş me li Ýot ba ta di ýen ýe re ýö riş et di ler.

8  Şol ma hal Reb: „Äht san dy gy my 
gö ter sin ler, hu zu rym da gur ban lyk lar 
hö dür läp hyz mat et sin ler, Me niň adym-
dan pa ta ber sin ler“ di ýip, le wi ti re si ni 

saý la dy. Olar şu gü ne çen li hem şeý le 
ed ýär ler. 9 Şo nuň üçin hem Le wi ti re si ne 
öz ys ra ýyl do gan la ry nyň ara syn dan paý 
hem, mülk hem be ril me di. Hu da ýy ňyz 
Reb biň söz ber şi ýa ly, ola ryň pa ýy Reb-
biň Özü dir.

10  Edil bi rin ji ge zek dä ki ýa ly, men 
dag da kyrk gi je-gün diz läp gal dym. Bu 
ge zek hem Reb me ni diň le di. Reb si zi 
ýok et mek pi ki rin den el çek di. 11 Reb 
ma ňa: „Tur, bu hal ka baş bol, ýö ri şi ňi zi 
do wam ediň. Olar Me niň ata-ba ba la ry na 
wa da eden ýur du ma ba ryp, ony mülk 
edin sin ler“ diý di.

Rebbiň edýän talaby
12  In di, eý, Ys ra ýyl, Hu da ýy ňyz Reb 

siz den nä me ta lap ed ýär? Hu da ýy ňyz 
Reb siz den Özün den gork ma gy ňy zy, 
di ňe Onuň ýo lun dan ýö räp, Ony söý me-
gi ňi zi, tu tuş ýü re gi ňiz bi len jan-ten den 
Hu da ýy ňyz Reb be gul luk et me gi ňi zi 
is le ýär. 13 Şeý le hem, go wy gün ler gör-
me gi ňiz üçin, Reb biň bu gün ki me niň 
üs tüm bi len ber ýän tab şy ryk la ry dyr 
parz la ry ny ýe ri ne ýe ti riň. 14  Şeý le-de 
gök, gök le riň gö gi, ýer ýü zi we onuň üs-
tün dä ki äh li zat lar Hu da ýy ňyz Reb biň ki 
bol sa-da, 15  Reb di ňe si ziň ata-ba ba la-
ry ňy zy ýü rek den söý di we bu gün ki 
gör şü ňiz ýa ly, äh li halk la ryň ara syn dan 
ola ryň soň ky ne sil le ri bo lan si zi saý la dy. 
16 Siz özü ňi zi sün net et mek bi len bir lik de 
tu tuş ýü re gi ňi zi-de Reb be ba gyş ediň we 
mun dan bu ýa na boý nu ýo gyn ly gy ňy zy 
go ýuň. 17 Çün ki si ziň Hu da ýy ňyz Reb 
hu daý la ryň Hu da ýy, taň ry la ryň Taň ry-
sy dyr. Ol be ýik Hu daý dyr, gud rat ly we 
haý bat ly dyr. Ol ta rap göý lik et me ýär we 
pa ra al ma ýar. 18  Ol ýe ti miň we du luň 
ha ky ny alyp ber ýär. Gel mi şek le ri go wy 
gö rüp, ola ry iý mit we ge ýim-ge jim bi-
len üp jün ed ýär. 19 Siz hem gel mi şek le ri 
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go wy gör me li si ňiz, çün ki si ziň özü ňiz 
hem Mü sür de gel mi şek bo lup dy ňyz. 
20 Hu da ýy ňyz Reb den gor kuň, di ňe Oňa 
gul luk ediň, Oňa bil bag laň, Onuň ady 
bi len ant içiň. 21 Ol si ziň şöh ra ty ňyz dyr. 
Öz gö zü ňiz bi len gö ren äpet we el henç 
ala mat la ry ny si ziň üçin gör ke zen Hu-
da ýy ňyz Ol dur. 22  Si ziň ata-ba ba la ry ňyz 
Mü sü re gi den de ýet miş adam dy. Ine, 
hä zir bol sa Hu da ýy ňyz Reb si ziň sany-
ňy zy as man da ky ýyl dyz lar deý kö pelt di.

11‑nji bap

Söz berlen ýurtdaky ýalkanyşlar
1 Şo nuň üçin hem Hu da ýy ňyz Reb bi 

sö ýüň, Onuň buý ruk la ry ny, parz la ry dyr 
hö küm le ri ni we tab şy ryk la ry ny he mi-
şe ýe ri ne ýe ti riň. 2  Bu gün şu ny ýat da 
sak laň, men şu ny Hu da ýy ňyz Reb biň 
ter bi ýe si ni gör me dik-bil me dik ça ga-
la ry ňy za aýd ýa ryn: si ziň ça ga la ry ňyz 
Reb biň be ýik li gi ni, Onuň gud rat-güý jü-
ni, 3 Mü sü riň pa ty şa sy fa ra ona hem onuň 
tu tuş ýur du na gör ke zen ala mat la ry dyr 
gud rat la ry ny, 4  Mü sür go şu ny at la ry we 
sö weş ara ba la ry bi len si ziň yzy ňyz dan 
ko wup gaý da nyn da, şu gün gör şü ňiz 
ýa ly, Gy zyl de ňiz de ola ry Reb biň nä hi li 
gark ede ni ni, 5  bu ýe re ýe tip gel ýän çä-
ňiz, çöl de si ze Reb biň nä me ler ede ni ni, 
6  ru ben ti re sin den Eli ýa byň ag tyk la ry 
Da tan bi len Aby ra ma Reb biň nä me ede-
ni ni, ýag ny äh li ys ra ýyl la ryň ara syn da 
ol iki si ni, tu tuş ho ja ly gy, ça dyr la ry we 
ola ra de giş li äh li jan ly-jan da ry bi len bi le 
ýe riň ag zy ny açyp, nä hi li ýu wu da ny ny 
gör me di ler. 7 Em ma siz Reb biň gör ke-
zen bu be ýik gud rat la ry nyň äh li si ni öz 
gö zü ňiz bi len gör dü ňiz.

8  Bu gün men si ze Reb biň äh li buý-
ruk la ry ny ýe tir ýä rin, siz ola ry ber jaý 
ediň. Şon da siz güýç le ner si ňiz we Ior dan 

der ýa syn dan ge çip, eýe le mä ge bar ýan 
ýur du ňy zy mülk edi ner si ňiz. 9 Reb biň 
ata-ba ba la ry ňy za we ola ryň ne sil le-
ri ne ber me gi wa da eden süýt we bal 
ak ýan ýur dun da uzak ömür sü rer si ňiz. 
10 Çün ki si ziň gi dip, mülk edin jek ýur-
du ňyz Mü sür ýur dy ýa ly däl dir. Siz 
Mü sür de ýe re to hum ekip, gök-bak ja 
ideg eden ýa ly, ony zor aýak dan su-
wa rar dy ňyz. 11 Em ma si ziň gi dip mülk 
edin jek ýur du ňyz da dag lar we jül ge ler 
bar dyr. Top ra gy as man dan ýag ýan ýa gyş 
su war ýar. 12  Ol ýe riň ala da sy ny ed ýän 
Hu da ýy ňyz Reb dir. Ýy lyň ba şyn dan tä 
ahy ry na çen li Hu da ýy ňyz Reb biň gö zi 
he mi şe ol ýer de dir.

13 Onuň bu gün ki me niň üs tüm bi len 
ber ýän her bir buý ru gy na gu lak go-
ýup, Hu da ýy ňyz Reb bi sö ýüp, tu tuş 
ýü re gi ňiz bi len jan-ten den Oňa gul luk 
et se ňiz, 14 Ol si ziň top ra gy ňy za güýz hem 
ýaz ýa gyş la ry ny öz wag tyn da ýag dy rar. 
Siz dä nä ňi zi, şe ra by ňy zy we ýa gy ňy zy 
ýyg nar sy ňyz. 15  Şeý le hem, Ol mal-ga-
ra la ry ňyz üçin ekin meý dan la ry ňyz da 
ot gö ger der. Si ziň gar ny ňyz dok bo lar. 
16  Ýö ne se re sap bo luň, al da nyp ýol dan 
çy kaý maň, baş ga hu daý la ra sy gy nyp, 
ola ra gul luk edäý mäň. 17 Ýog sam si ze 
Reb biň ga ha ry ge lip, Ol as ma ny ýa pyp 
taş lar. Şon da hiç hi li ýa gyş ýag maz we 
ýe ri ňiz ha syl ber mez. Reb biň si ze ber ýän 
go wy ýur dun da siz tiz he läk bo lar sy ňyz.

18  Reb biň bu söz le ri ni ýü re gi ňi ze hem 
kal by ňy za siň di riň. Ola ry bel lik hök-
mün de eli ňi ze da kyň, maň la ýy ňy za 
ny şan edip bel läň. 19 Bu la ry ça ga la ry-
ňy za hem öw re diň, öý de-de, ýol da-da, 
ýa ta ny ňyz da-tu ra ny ňyz da-da di ňe şu lar 
hak da söz läň. 20 Ola ry ja ýy ňy zyň ga py-
la ry nyň sö ýe le ri ne we der we ze le ri ne 
ýa zyp go ýuň. 21 Şon da Reb biň ata-ba ba-
la ry ňy za ber me gi wa da eden ýur dun da 
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si ziň ça ga la ry ňyz we özü ňiz uzak ömür 
sü rer si ňiz. As man ýe riň üs tün de nä çe 
dur sa, şol ýurt da şon ça-da ýa şar sy ňyz.

22  Hu da ýy ňyz Reb bi sö ýüp, Onuň ýo-
lun dan ýö räp, Oňa bil bag lap, me niň 
si ze ber ýän bu buý ruk la ry myň äh li si ni 
yh las bi len ýe ri ne ýe tir se ňiz, 23 Reb bu 
halk la ryň hem me si ni si ziň öňü ňiz den 
ko wup çy ka rar. Siz özü ňiz den güýç li we 
köp san ly halk la ry ko wup çy ka rar sy ňyz. 
24 Aýak ba san her bir ýe ri ňiz si ziň ki bo lar. 
Si ziň ýe ri ňiz çöl lük den Li wa na çen li, 
be ýik Ýew frat der ýa syn dan Gün ba tar 
deň zi ne çen li uza lar. 25 Gar şy ňyz da hiç 
kim du rup bil mez. Özü niň söz ber şi ýa ly, 
Hu da ýy ňyz Reb si ziň aýak bas jak äh li 
ýe ri ňi ze gor ky we how sa la sa lar.

Alkyşlar we näletler
26  Se ret, bu gün men si ziň öňü ňiz de 

al kyş we nä let go ýa ryn: 27 Hu da ýy ňyz 
Reb biň bu gün ki me niň üs tüm bi len 
ber ýän buý ruk la ry na bo ýun eg se ňiz, al-
kyş alar sy ňyz. 28  Em ma özü ňi ze nä ta nyş 
bo lan baş ga hu daý la ryň yzy na eýe rip, 
Hu da ýy ňyz Reb biň bu gün ki me niň üs-
tüm bi len ber ýän buý ruk la ryn dan ýüz 
öw rüp, ola ra bo ýun eg me se ňiz, on da siz 
nä let le ner si ňiz. 29 Hu da ýy ňyz Reb si zi 
mülk edin jek ýe ri ňi ze ge ti ren de, Ge ri zim 
da gyn da al kyş aý dar sy ňyz, Eý bal da gyn-
da bol sa nä let okar sy ňyz. 30 Si ziň bil şi ňiz 
ýa ly, bu iki dag Ior da nyň we gün ba tar 
ýo luň aňyr syn da dyr. Olar Ara ba düz-
lü gin de ýa şa ýan ken gan la ryň ýe rin dä ki 
Gil gal ga la sy nyň gar şy syn da, Mo re niň 
dub agaç la ry nyň ýa nyn da dyr. 31 Siz Ior-
dan dan ge çip, Hu da ýy ňyz Reb biň si ze 
ber ýän ýe ri ni eýe le mä ge gi de ni ňiz de we 
ony eýe läp, ol ýer de ýa şa ny ňyz da, 32  me-
niň üs tüm bi len bu gün ki si ziň öňü ňiz de 
Reb biň go ýan äh li parz la ry ny we hö küm-
le ri ni yh las bi len ýe ri ne ýe tir me li si ňiz.

12‑nji bap

Diňe bir ýerde sežde etmek hakynda
1 Ata-ba ba la ry ňy zyň Hu da ýy Reb biň 

si ze eýe le mä ge be ren ýur dun da bü tin 
öm rü ňi ziň do wa myn da yh las bi len ber-
jaý et me li parz la ry ňyz we hö küm le ri ňiz 
şu lar dyr: 2  si ziň ko wup çy kar jak mil let-
le ri ňi ziň öz hu daý la ry na hyz mat ed ýän 
be ýik dag la ry nyň de pe sin dä ki, ba ýyr-
lyk lar da ky we gür ýap rak ly her bir aga jyň 
as tyn da ky äh li ýer le ri ni ýy kyp ýum ruň. 
3 Ola ryň gur ban lyk sy pa la ry ny ýum rup 
taş laň, dik me daş la ry ny dö wüp, Aşe ra 
but la ry ny oda ýa kyň. Ola ryň hu daý la ry-
nyň but la ry ny par ça lap, ola ryň ady ny ol 
ýer den ýok ediň. 4  Siz Hu da ýy ňyz Reb be 
bu mil let le riň ýo ly bi len sež de et me li 
däl si ňiz. 5 Em ma Hu da ýy ňyz Reb äh li ti-
re le riň ara syn da Özü ne yba dat edil me gi 
üçin ýer saý lar we siz şol ýe ri göz läp ta-
par sy ňyz. Siz ol ýe re ba ryň, 6 we özü ňi ziň 
ýak ma gur ban lyk la ry ňy zy, mal sa da-
ka la ry ňy zy, ha sy ly ňy zyň on dan bi ri ni, 
üw re me sa da ka la ry ňy zy, aý dan sa da ka-
la ry ňy zy, meý le tin sa da ka la ry ňy zy we 
mal-ga ra la ry ňyz dyr do war la ry ňy zyň 
il kin ji er kek guz lan la ry ny el tiň. 7 Ol ýer-
de siz Hu da ýy ňyz Reb biň hu zu ryn da 
öz ho ja ly gy ňyz bi len bi le lik de iýip-içip, 
Hu da ýy ňyz Reb biň si ziň äh li iş le ri ňi ze 
be re ket be re ni üçin şat la nyň. 8  Bu gün 
bi ziň bu ýer dä ki he re ket edi şi miz ýa ly, 
he re ket et me li däl si ňiz. Bi ziň hem mä-
miz öz is le gi mi ze gö rä he re ket ed ýä ris. 
9 Çün ki siz en tek Hu da ýy ňyz Reb biň 
sa la mat lyk we mülk ber jek ýe ri ne ba ryp 
ýet me di ňiz. 10  Ior dan dan ge çip, Hu da-
ýy ňyz Reb biň si ze mülk ber jek ýe rin de 
ýa şa ny ňyz da, daş-tö we re gi ňiz dä ki äh li 
duş man la ry ňyz dan Reb si ze pa ra hat çy-
lyk alyp be rer we siz howp suz ýa şar sy ňyz. 
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11 Şon da siz Hu da ýy ňyz Reb biň Özü-
ne yba dat et mek üçin saý la jak ýe ri ne 
me niň buý ran äh li zat la ry my: ýak ma 
gur ban lyk la ry ňy zy, mal sa da ka la ry ňy-
zy, ha sy ly ňy zyň on dan bi ri ni, üw re me 
sa da ka la ry ňy zy, Reb be göw nü ňiz den 
çy ka ryp aý dan sa da ka la ry ňy zy ge ti riň. 
12  Siz ogul-gyz la ry ňyz, gul-gyr nak la ry-
ňyz bi len Hu da ýy ňyz Reb biň hu zu ryn da 
şat la nyp baý ram ediň. Bu baý ram çy ly ga 
ara ňyz da ýa şa ýan le wi le ri hem ça gy ryň, 
se bä bi ola ryň ýer pa ýy ýa mül ki ýok dur. 
13 Se re sap bo luň, ýak ma gur ban lyk la ry-
ňy zy is län ýe ri ňiz de be rip ýör mäň. 14  Siz 
ony ti re le ri ňi ziň için de di ňe Reb biň saý-
la jak ýe rin de be riň. Siz ol ýer de ýak ma 
gur ban lyk la ry ňy zy be rip, me niň bu ýur-
ýan äh li zat la ry my ýe ri ne ýe ti rer si ňiz.

15  Mu ňa ga ra maz dan, Hu da ýy ňyz 
Reb biň be ren be re ke di ne gö rä, ýa şa ýan 
ýe ri ňiz de is län wag ty ňyz mal öl dü rip, 
eti ni iýip bi ler si ňiz. Ol ke ýik bol sun 
ýa-da su gun, par hy ýok, on dan ha ram 
adam hem, tä miz adam hem iýip bi ler. 
16  Em ma siz ol ma ly ga ny bi len iý me li 
däl si ňiz. Onuň ga ny ny suw dö ken ýa ly 
edip, ýe re dö küň.

17 Ga la la ryň yz da hiç bi ri ňiz dä nä ňi ziň, 
şe ra by ňy zyň we ýa gy ňy zyň on dan bi ri ni, 
mal-ga ra la ry ňyz dyr do war la ry ňy zyň il-
kin ji er kek guz lan la ry ny, göw nü ňiz den 
çy ka ryp aý dan sa da ka la ry ňy zy, meý le-
tin we üw re me sa da ka la ry ňy zy iý me li 
däl si ňiz. 18  Bu la ry Hu da ýy ňyz Reb biň 
hu zu ryn da, ýag ny Onuň saý la jak ýe rin-
de ogul-gyz la ry ňyz, gul-gyr nak la ry ňyz 
bi len we ga la la ryň yz da ýa şa ýan le wi ler 
bi len bi le iýiň. Öz eden äh li iş le ri ňiz üçin 
Hu da ýy ňyz Reb biň hu zu ryn da şat la nyň. 
19 Ol ýer de le wi le ri äs ger mez lik et mek den 
ömür bo ýy ägä bo luň.

20 Hu da ýy ňyz Reb Özü niň söz ber şi 
ýa ly, si ziň ýer le ri ňi zi gi ňel den de, se niň 

et iýe siň ge lip: „Men et iý jek“ diý seň, 
sen is län wag tyň et iýip bi ler siň. 21 Hu
da ýy ňyz Reb biň Özü ne yba dat et mek 
üçin saý la jak ýe ri siz den daş bol sa, me-
niň buý ru şym ýa ly, Reb biň si ze be ren 
mal-ga ra la ry dyr do war la ryn dan so ýuň. 
Siz ola ry ga la la ryň yz da is län wag ty ňyz 
iýip bi ler si ňiz. 22  Şeý le hem, ol ke ýik 
bol sun ýa-da su gun, par hy ýok, on dan 
ha ram adam hem, tä miz adam hem iýip 
bi ler. 23 Em ma ga ty se re sap bo luň, eti 
ga ny bi len iý me li däl si ňiz, çün ki gan 
jan dyr. Siz ga ny et bi len iý me li däl si ňiz. 
24  Eti ga ny bi len iý mäň, onuň ga ny ny 
suw dö ken ýa ly edip, ýe re dö küň. 25 Eti 
ga ny bi len iý mäň, şon da siz den soň ky 
ça ga la ry ňyz hem, si ziň özü ňiz hem go-
wy gün ler gö rer si ňiz, se bä bi siz Reb biň 
na za ryn da dog ry iş le ri ed ýär si ňiz.

26 Siz ba gyş eden zat la ry ňy zy we aý dan 
sa da ka la ry ňy zy Reb biň saý la jak ýe ri ne 
ge ti riň. 27 Ýak ma gur ban lyk la ry ňy zyň 
ga ny ny hem, eti ni hem Hu da ýy ňyz Reb-
biň gur ban lyk sy pa sy na ge ti riň. Baş ga 
ber ýän gur ban lyk la ry ňy zyň ga ny ny hem 
Hu da ýy ňyz Reb biň gur ban lyk sy pa sy na 
dö küň, ýö ne ola ryň eti ni iýip bi ler si ňiz.

28  Me niň si ze bu gün ki bu ýur ýan 
bu söz le ri miň äh li si ne gu lak go ýup, 
ber jaý ediň, şon da siz den soň ky ça ga-
la ry ňyz hem, si ziň özü ňiz hem go wy 
gün ler gö rer si ňiz. Se bä bi siz Hu da ýy-
ňyz Reb biň na za ryn da go wy we dog ry 
iş ler ed ýär si ňiz.

Butlara sygynmaklyga 
garşy duýduryş

29 Hu da ýy ňyz Reb si ziň eýe le jek ýe-
ri ňiz dä ki halk la ry si ziň öňü ňiz den ýok 
eden de we ola ry ko wup çy ka ryp, ýe ri ne 
özü ňiz or na şa ny ňyz da 30 ägä bo luň. Olar 
si ziň öňü ňiz den ýok edi len den soň hem, 
ola ryň bol şy ýa ly du za ga dü şäý mäň. „Bu 
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halk lar hu daý la ry na nä dip sež de ed ýär-
ler? Biz hem şeý le ede ris“ di ýip, ola ryň 
hu daý la ry na de giş li so rag lar ber mäň. 
31 Siz Hu da ýy ňyz Reb be mu nuň ýa ly 
sež de et mäň, se bä bi olar öz hu daý la ry na 
Reb biň ýig ren ýän ne jis iş le ri niň äh li si-
ni ed ýär ler. Olar hat da hu daý la ry na öz 
ogul la ry dyr gyz la ry ny oda ýak ýar lar. 
32  Me niň buý ran la ry myň äh li si ni yh las 
bi len ýe ri ne ýe tir me li si ňiz. Ola ryň üs-
tü ne hiç zat goş maň hem, olar dan hiç 
zat aýyr maň hem.

13‑nji bap
1 Eger ara ňyz dan py gam ber ler ýa-da 

düýş ýo ru jy lar peý da bo lup, ala mat 
ýa-da mug jy za gör kez se ler, 2  ol ala mat 
ýa-da mug jy za ýe ri ne düş se we olar 
si ze: „Ge liň, ke se ki hu daý la ryň yzy na 
eýe re liň, ola ra sy gy nyp gul luk ede liň“ 
diý se ler, 3 siz ol py gam ber le riň ýa-da 
düýş ýo ru jy la ryň ge pi ne gu lak as maň. 
Çün ki Hu da ýy ňyz Reb, ha ky kat dan hem, 
Özü ni tu tuş ýü re gi ňiz bi len jan-ten den 
söý ýän di gi ňi zi ýa-da söý me ýän di gi ňi zi 
bil mek üçin si zi sy nap gör ýär. 4  Hu da ýy-
ňyz Reb biň yzy na eýe riň, di ňe On dan 
gor kuň, Onuň buý ruk la ry ny ýe ri ne ýe-
ti riň, Oňa gu lak asyň, gul luk ediň, Oňa 
bil bag laň. 5 Si zi Mü sür den çy ka ryp ge-
ti ren, gul çu lyk dan azat eden Hu da ýy ňyz 
Reb be dö nük lik edip söz län di gi üçin we 
Hu da ýy ňyz Reb biň buý ran ýo lun dan 
çy kan dy gy üçin, şol py gam be ri ýa-da 
düýş ýo ru jy ny ölü me hö küm ediň. Şeý-
dip, siz öz ara ňyz dan pis li gi aý ryp taş laň.

6‑7 Eger kim de-kim, hat da öz er kek 
do ga ny ňyz, eje ňi ziň og ly ýa-da öz ogul-
gy zy ňyz, söý gü li aýa ly ňyz, iň ýa kyn 
dos tu ňyz: „Ge liň, gi dip, baş ga hu daý la ra 
gul luk ede liň“ di ýip, ne özü ňi ziň, ne-de 
ata-ba ba la ry ňy zyň ta na ýan hu daý la ry na, 
ýe riň bu ujun dan ol uju na çen li bo lan, 

daş-tö we re gi ňiz dä ki si ze ýa kyn ýa-da 
uzak da ýer leş ýän halk la ryň hu daý la ry na 
giz lin lik de si zi al dap yr mak çy bol sa lar, 
8  siz beý le adam lar bi len ra zy laş maň, 
ola ra gu lak as maň. Ola ra ge çi rim li lik 
et mäň ýa-da re hi mi ňiz inip, ola ry gora-
maň. 9 Gaý tam, ola ry hök man öl dü riň. 
Ola ry il ki öz eli ňiz bi len daş laň, soň ra 
bü tin halk je za lan dyr syn. 10 Gul bo lup 
ýa şan ýur du ňyz Mü sür den çy ka ryp ge ti-
ren Hu da ýy ňyz Reb den ýüz öwürt mä ge 
sy na ny şan dyk la ry üçin, ola ry daş lap 
öl dü riň. 11 Soň ra äh li ys ra ýyl lar mu ny 
eşi dip gor kar lar we gaý dyp mu nuň ýa ly 
pis lik et mez ler.

12  Hu da ýy ňyz Reb biň si ze ýa şa ma ga 
ber jek ga la la ry nyň bi rin de ara ňyz dan 
er bet adam lar çy kyp, 13 ga la nyň ýa şaý-
jy la ry ny ta na ma ýan hu daý la ry na gul luk 
et mä ge ça gy ryp, ola ry ýol dan çy kar mak-
da baş bo lan dyk la ry ny eşit se ňiz, 14 yzar lap 
der ňäň we go wy so rag-ideg ediň. Eger 
gü nä kär len me dog ry ta py lyp, bu ne jis 
iş ara ňyz da edi len bol sa, 15  ga la nyň ýa-
şaý jy la ry ny gy lyç dan ge çi riň. On da ky 
äh li zat la ry bü tin leý ýok ediň, hat da 
mal-ga ra la ry ny-da gy ryň. 16 On dan al nan 
äh li ol ja ny meý dan ça da bir ýe re ýyg naň. 
Soň ra ga la ny we on dan al nan äh li ol ja ny 
Hu da ýy ňyz Reb be baş bi tin ýak ma gur-
ban ly gy hök mün de oda ýa kyň. Ol ýer 
he mi şe lik ha ra ba çy ly ga öw rül sin, hiç 
ha çan tä ze den gu rul ma syn. 17‑18  Reb be 
aý ry goý lan dy gy üçin ýa kyl ma ly zat la ryň 
hiç bi ri eliň de bol ma syn. Şon da Reb ga-
har-ga za byn dan kö şe şip, si ze re him dar lyk 
eder. Eger siz Hu da ýy ňyz Reb biň sö zü-
ne gu lak asyp, Onuň na za ryn da dog ry 
iş le ri et se ňiz we Onuň bu gün ki me niň 
üs tüm bi len ber ýän äh li buý ruk la ry ny 
yh las bi len ýe ri ne ýe tir se ňiz, on da Ol 
ata-ba ba la ry ňy za söz ber şi ýa ly, Özü niň 
re him dar ly gy bi len si zi kö pelt jek dir.
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14‑nji bap
1 Siz Hu da ýy ňyz Reb biň per zent le ri si-

ňiz. Siz öli üçin be de ni ňi ze ýa ra sal maň 
we maň laý sa çy ňy zy gyrk maň. 2  Çün-
ki siz Hu da ýy ňyz Reb üçin mu kad des 
halk sy ňyz. Reb Özü niň gym mat ly hal ky 
bol ma gy ňyz üçin, si zi ýer ýü zün dä ki 
äh li halk la ryň için den saý la dy.

Halal we haram haýwanlar hakynda 
(Lewiler 11:121)

3 Siz ha ram ha sap lan ýan haý wan la ryň 
hi ji si ni iý me li däl si ňiz. 4  Siz, ine, şu 
haý wan la ryň eti ni iýip bi ler si ňiz: öküz, 
go ýun, ge çi, 5 ke ýik, su gun, je ren, ýa ba-
ny ge çi, dag te ke si, saý gak we dag go çy. 
6  Toý na gy ýa ryk ly we gä wüş gaý tar ýan 
her bir haý wa nyň eti ni iýip bi ler si ňiz. 
7 Em ma dü ýä ni, tow şa ny, at ýal ma ny 
iý me li däl si ňiz, çün ki olar gä wüş gaý-
tar sa lar hem, toý na gy ýa ryk ly däl dir ler, 
olar si ziň üçin ha ram dyr. 8  Şeý le hem 
do ňuz, onuň toý na gy ýa ryk ly bol sa-da, 
gä wüş gaý tar ma ýar, bu ha ram dyr. Siz 
ola ryň eti ni iý mäň we lä şi ni-de el le mäň.

9 Suw da ýa şa ýan äh li jan dar la ryň: 
ýüz güç li le ri ni we teň ňe li le ri ni iýip 
bi ler si ňiz. 10 Ýüz güç siz we teň ňe siz jan-
dar la ry iý mäň. Olar si ziň üçin ha ram dyr. 
11 Ha lal ha sap lan ýan äh li guş la ry iýip 
bi ler si ňiz. 12  Em ma, ine, şu guş la ryň: 
bür gü diň, ga ra gu şuň, der ýa bür gü di-
niň, 13‑15  çaý çaň ňa la gyň, la çy nyň äh li 
gör nüş le ri niň, gar ga nyň äh li gör nüş-
le ri niň, dü ýe gu şuň, hü wi niň, çar la gyň, 
gyr gy nyň äh li gör nüş le ri niň eti ni iý me li 
däl si ňiz; 16‑18  baý gu şuň, jüp tü niň, uly 
baý gu şuň, ak baý gu şuň, go ta nyň we 
daz zar ke liň, leg le giň, hok ga ryň äh li 
gör nüş le ri niň, hüý püý pi giň we ýar ga na-
tyň eti ni iý me li däl si ňiz. 19 Äh li ga nat ly 
mör-mö jek ler si ziň üçin ha ram dyr. Ola ry 

iý me li däl si ňiz. 20  Ha lal ha sap lan ýan 
her bir ga nat ly jan da ry iýip bi ler si ňiz. 
21 Ha ram ölen haý wan la ryň hiç bi ri niň 
eti ni iý mäň. Ola ry ga la la ryň yz da ýa şa-
ýan gel mi şek le re iý mä ge be riň, ke se ki 
ýurt lu la ra sa tyň. Çün ki siz Hu da ýy ňyz 
Reb üçin mu kad des halk sy ňyz.

Ow la gy ene si niň süý dün de bi şir mäň.

Hasylyň ondan biri hakda
22  Her ýyl meý dan la ry ňyz da ýe ti şen 

ha sy lyň on dan bir bö le gi ni aý ra go ýup, 
23 dä nä ňi ziň, şe ra by ňy zyň we ýa gy ňy zyň 
on dan bi ri ni, şeý le hem mal-ga ra la ry-
ňyz dyr do war la ry ňy zyň il kin ji er kek 
guz lan la ry ny Hu da ýy ňyz Reb biň hu-
zu ryn da, ýag ny Onuň Özü ne yba dat 
edil me gi üçin saý la jak ýe rin de iýer si ňiz. 
Şon da siz Hu da ýy ňyz Reb den he mi şe 
gork ma gy öw re ner si ňiz. 24  Em ma Hu da-
ýy ňyz Reb biň Özü ne yba dat et mek üçin 
saý la jak ýe ri siz den uzak bo lup, Hu da ýy-
ňyz Reb biň si ze be re ket be ren zat la ry nyň 
on dan bir pa ýy ny uzak ýol dan ge tir me li 
bol sa ňyz, 25 on da bu zat la ry sa typ, pu la 
öw rüň. Pu ly alyň-da, Hu da ýy ňyz Reb biň 
saý la jak ýe ri ne gi diň. 26  Pu lu ňy zy is län 
za dy ňy za sarp ediň: öküz, go ýun, şe rap 
ýa-da ça kyr – göw nü ňi ziň is län za dy ny 
alyň. Ony Hu da ýy ňyz Reb biň hu zu-
ryn da iýip, tu tuş ho ja ly gy ňyz bi len bi le 
şat la nyp, baý ram ediň. 27 Ga la la ryň yz da 
ýa şa ýan le wi le ri äs ger mez lik et mäň, se-
bä bi ola ryň si ziň ki ýa ly ýer pa ýy ýa-da 
mül ki ýok dur. 28  Her üçün ji ýy lyň ahy-
ryn da ýe ri ňiz den ön ýän önüm ler den şol 
ýyl üçin tu tuş on dan bi ri ni be riň we ola ry 
ga la la ryň yz da ýyg nap go ýuň. 29 Si ziň ki 
ýa ly ýer pa ýy we mül ki ýok le wi ler, şeý le 
hem ga la la ryň yz da ýa şa ýan gel mi şek ler, 
ýe tim ler we dul lar ge lip, on dan iýip doý-
sun lar. Şon da Hu da ýy ňyz Reb si ziň et jek 
äh li iş le ri ňi ze be re ket be rer.
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15‑nji bap

Ýedinji ýyl 
(Lewiler 25:17)

1 Her ýe din ji ýy lyň ahy ryn da özü ňiz den 
al nan karz la ry ge çiň. 2  Karz la ry ňy zy öt-
me giň ýo ly şeý le dir: her bir ys ra ýyl ly öz 
ys ra ýyl do ga ny nyň kar zy ny geç sin. On-
dan kar zy ny ber me gi ta lap et me sin, çün ki 
karz geç mek li gi Reb biň Özi yg lan et di. 
3 Ke se ki ýurt lu dan kar zy ňy so rap bi ler-
siň, em ma öz ys ra ýyl ly ňyň kar zy ny geç. 
4‑5 Di ňe Hu da ýy ňyz Reb be gu lak asyp, 
Onuň bu gün ki me niň üs tüm bi len ber ýän 
äh li buý ruk la ry ny yh las bi len ýe ri ne ýe-
tir se ňiz, Hu da ýy ňyz Reb mülk edip ber jek 
ýe rin de si ze be re ket be rer. Si ziň ara ňyz da 
mä täç bol ma syn. 6  Hu da ýy ňyz Reb söz 
ber şi ýa ly, si ze be re ket be ren de, köp halk-
la ra karz be rer si ňiz, em ma özü ňiz karz 
al mar sy ňyz. Köp halk la ryň üs tün den siz 
hö küm dar lyk sü rer si ňiz, em ma olar si ziň 
üs tü ňiz den hö küm dar lyk sür mez ler.

7 Hu da ýy ňyz Reb biň si ze ber jek ýe rin-
dä ki ga la lar da ys ra ýyl do ga ny ňy zyň bi ri 
mä täç lik çek se, doň ýü rek bol maň, za da 
mä täç do ga ny ňyz üçin eli ňiz de ba ry ny 
aýa maň. 8  Onuň üçin eli ňi zi açyň, oňa 
nä me ge rek bol sa ýe ter lik çe karz be riň. 
9 Se re sap bo luň, kal by ňyz da er bet pi kir 
bol ma syn. Siz: „Ýe din ji ýyl – karz ge çiş 
ýy ly go laý“ di ýip, aç göz lük edip, mä täç 
ys ra ýyl do ga ny ňy za hiç zat ber män goý-
maň. Ýog sam, do ga ny ňyz si ziň gar şy ňy za 
Reb be da dy-per ýat eder we siz ýa zyk ly 
bo lar sy ňyz. 10 Siz karz be re ni ňiz de, eli ňiz 
hem, göw nü ňiz hem açyk bol sun, çün ki 
Hu da ýy ňyz Reb şo nuň ha sa by na si ziň 
äh li iş le ri ňi ze we her bir baş lan işi ňi ze 
be re ket be rer. 11 Ýer ýü zün de he mi şe ýe-
ter-ýet mez ler bo lar. Şo nuň üçin hem, men 
si ze: „Ýer le ri ňiz de ýa şa ýan ga ryp la ra we 

mä täç ys ra ýyl do gan la ry ňy za eli ňiz giň-
den açyk bol sun“ diý ýä rin.

Ýewreý gullary hakda 
(Müsürden çykyş 21:111)

12 Eger öz ýew reý, ýag ny ys ra ýyl do gan-
la ryň yz dan gul ýa-da gyr nak si ze sa tyl sa, 
olar si ze al ty ýyl lap hyz mat eder. Ýe din ji 
ýyl siz ony azat ly ga goý ber me li si ňiz. 
13  Gu lu ňy zy azat ly ga goý be re ni ňiz-
de, siz ony eli boş goý ber me li däl si ňiz. 
14  Sü rü le ri ňiz den, har ma ny ňyz dan we 
şe ra by ňyz dan oňa jo mart lyk bi len be riň, 
şeý le hem Hu da ýy ňyz Reb biň be re ket 
eçi lip, si ze be ren zat la ryn dan oňa sow-
gat lar be riň. 15 Mü sür de özü ňi ziň hem gul 
bo lan dy gy ňy zy we Hu da ýy ňyz Reb biň 
si zi ol ýer den azat eden di gi ni ýa dy ňy za 
sa lyň. Şol se bäp li bu gün men si ze bu 
buý ru gy ber ýän di rin. 16 Em ma gul: „Men 
azat ly ga çyk jak däl, se bä bi men se ni we 
ho ja ly gy ňy söý ýä rin we gün-gü ze ra nym 
hem go wy“ diý se, 17 bir te men alyp, onuň 
gu la gy ny ga pa di räp de şiň. Soň ra ol si ziň 
he mi şe lik gu lu ňyz bo lar. Gyr na gy ňy zy 
hem şeý le ediň. 18  Gul la ry ňy zy azat ly ga 
goý be re ni ňiz de gy nan maň, se bä bi olar 
al ty ýy lyň için de gün lük çi lik üçin al nan 
ba ha dan iki es se ar tyk hyz mat et di ler. 
Şon da Hu da ýy ňyz Reb si ziň äh li iş le ri-
ňi ze be re ket be rer.

Ilkinji doglan erkek mallar
19 Mal-ga ra la r dyr do war la ry ňy zyň il-

kin ji guz lan er ke gi ni Hu da ýy ňyz Reb 
üçin aý ryp go ýuň. Syg ry ňy zyň il kin ji 
gö le län öküz çe si ne iş et dir mäň, do wa-
ry ňy zyň il kin ji guz lan go çu ny gyrk maň. 
20 Siz ho ja ly gy ňyz bi len bi le ola ry her ýyl 
Hu da ýy ňyz Reb biň hu zu ryn da, Onuň 
saý la jak ýe rin de iýer si ňiz. 21 Bu mal la ryň 
bi ri şi kes li bol sa, ýag ny ag sak ýa-da kör 
bo lup, şi ke si uly bol sa, ony Hu da ýy ňyz 
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Reb be gur ban et mäň. 22  Ke ýi gi ýa-da 
su gu ny iýiş le ri ýa ly, ony ýa şa ýan ýe ri-
ňiz dä ki ha ram adam hem, tä miz adam 
hem iýi ber sin. 23 Ýö ne siz ma ly ga ny 
bi len iý me li däl si ňiz. Ga ny suw dö ken 
ýa ly edip, ýe re dö küň.

16‑njy bap

Pesah baýramy 
(Müsürden çykyş 12:120; 
Lewiler 23:48)

1 Abyp aýyn da Hu da ýy ňyz Reb biň 
hor ma ty na Pe sah baý ra my ny be riň. 
Çün ki Hu da ýy ňyz Reb si zi Mü sür den 
Abyp aýyn da gi je çy ka ryp ge tir di. 2  Reb 
Özü ne yba dat edil me gi üçin saý la jak 
ýe rin de do war la ry ňyz dan we mal-ga-
ra la ry ňyz dan Hu da ýy ňyz Reb be Pe sah 
gur ban ly gy ny be riň. 3 Gur ban lyk eti ni 
ha myr ma ýa ly çö rek bi len iý me li däl dir. 
Ony ýe di gün läp pe tir bi len, ýag ny ez ýet 
çö re gi bi len iýiň. Çün ki siz Mü sür den 
how luk maç çy kyp gaýt dy ňyz. Şo nuň 
üçin hem Mü sür den çy kyp gaý dan gü nü-
ňi zi ömür bo ýy ýat lar sy ňyz. 4 Ýe di gü nüň 
do wa myn da ýa şa ýan ýe ri ňiz de hiç hi li 
ha myr ma ýa gö rün me sin. Bi rin ji gü ni 
ikin di na ra öl dü ren gur ban ly gy ňy zyň 
etin den er ti re gal ma syn. 5 Pe sah gur ban
ly gy ny ber mä ge Hu da ýy ňyz Reb biň si ze 
ber jek ga la la ry nyň hem me sin de rug sat 
be ril me ýär. 6  Ony Hu da ýy ňyz Reb biň 
Özü ne yba dat edil me gi üçin saý la jak 
ýe rin de be riň. Pe sah gur ba ny ny di ňe 
şol ýer de, Mü sür den çy kan gü nü ňiz dä ki 
wagt da, ag şa ma ra Gün ýa şar wagt la ry 
be riň. 7 Siz ony Hu da ýy ňyz Reb biň saý-
la jak ýe rin de bi şi rip iýiň. Er te si gü ni 
yzy ňy za – ça dyr la ry ňy za gaý dy be riň. 
8  Al ty gün läp pe tir iýiň, ýe din ji gün 
bol sa Hu da ýy ňyz Reb üçin mu kad des 
ýyg na ny şyk ediň, baş ga hiç iş et mäň.

Galla baýramy
9 Bug daý orup baş lan il kin ji gü nü-

ňiz den baş lap, ýe di hep dä ni sa naň. 
10  Soň ra Hu da ýy ňyz Reb üçin Gal la 
baý ra my ny bel läň. Hu da ýy ňyz Reb biň 
özü ňi ze be ren be re ke di ne gö rä meý le-
tin sa da ka ňy zy ge ti riň. 11 Si ziň özü ňiz, 
ogul-gyz la ry ňyz, gul-gyr nak la ry ňyz, 
ga la la ryň yz da ýa şa ýan le wi ler, şeý le 
hem ara ňyz da ky gel mi şek ler, ýe tim ler 
we dul lar Hu da ýy ňyz Reb biň hu zu ryn-
da, ýag ny Hu da ýy ňyz Reb biň Özü ne 
yba dat edil me gi üçin saý la jak ýe rin de 
şat lan syn lar. 12  Özü ňi ziň hem Mü sür de 
gul bo lan dy gy ňy zy ýat lap, şu parz la ry 
yh las bi len ýe ri ne ýe ti riň.

Çatma baýramy
13 Dä ne we üzüm ha sy ly ňy zy ýyg-

na ny ňyz dan soň, ýe di gün läp Çat ma 
baý ra my ny bel läň. 14 Bu baý ram çy lyk da 
si ziň özü ňiz, ogul-gyz la ry ňyz, gul-gyr-
nak la ry ňyz, şeý le hem ga la la ryň yz da 
ýa şa ýan le wi ler, gel mi şek ler, ýe tim ler we 
dul lar – hem mä ňiz bi le şat la nyň. 15 Reb biň 
saý la jak ýe rin de ýe di gün läp Hu da ýy ňyz 
Reb üçin şu baý ra my bel läň. Çün ki Hu da-
ýy ňyz Reb si ziň ha sy ly ňy za we baş lan her 
bir işi ňi ze be re ket be rer. Şo nuň üçin siz bu 
baý ram da do ly şat la nyp bi ler si ňiz. 16 Äh li 
er kek le ri ňiz ýyl da üç ge zek: Pe tir baý-
ra myn da, Gal la baý ra myn da we Çat ma 
baý ra myn da Hu da ýy ňyz Reb biň hu zu-
ry na – Onuň Öz saý la jak ýe ri ne gel sin ler. 
Ola ryň hi ji si Reb biň hu zu ry na eli boş 
bar ma syn. 17 Her bi ri ňiz Hu da ýy ňyz Reb-
biň be ren be re ke di ne gö rä sow gat lar el tiň.

Adalatlylyk hakynda
18  Hu da ýy ňyz Reb biň özü ňi ze ber jek 

ga la la ryn da ti re le ri ňi ziň ara syn dan ka-
zy lar we baş tu tan lar bel läň. Olar hal kyň 
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hal-ýag da ýy ny ada lat ly çöz sün ler. 19 Ada-
lat syz lyk, ta rap göý lik et mäň, pa ra al maň. 
Pa ra da na ly gyň gö zü ni kör eder we dog-
ry nyň işi ni ters eder. 20 Ada la tyň, di ňe 
ada la tyň göz le gin de bo luň, şon da siz ýa-
şap, Hu da ýy ňyz Reb biň ber jek ýur du ny 
mülk edi ner si ňiz.

Butlara sygynmagyň jezasy
21 Hu da ýy ňyz Reb be gu ran gur ban lyk 

sy pa ňy zyň ýa nyn da Aşe ra bu ty hök mün-
de agaç dik mäň. 22  Şeý le hem özü ňi ze 
dik me daş la ry gur maň, çün ki bu zat lar 
Hu da ýy ňyz Reb biň ýig ren ýän zat la ry dyr.

17‑nji bap
1 Hu da ýy ňyz Reb be ýet mez li, şi kes li 

ökü zi ýa-da goý ny gur ban et mäň. Çün ki 
bu Hu da ýy ňyz Reb be ne jis lik dir. 2‑3 Hu
da ýy ňyz Reb biň ber jek ga la la ryn da 
ara ňyz dan Onuň na za ryn da pis iş ed ýän 
er kek ýa-da aýal ta py lyp, ol baş ga hu daý-
la ra gul luk edip, Reb biň ga da gan eden 
zat la ry bo lan Gü ne, Aýa ýa-da her hi li 
as man ji sim le ri ne sež de edip, Reb biň 
äh ti ni boz ma gy müm kin. 4 Bu hak da si ze 
ha bar be ril se, siz ony der ňäp, go wy so-
rag-ideg ediň. Eger gü nä kär len me dog ry 
ta py lyp, şeý le ne jis iş Ys ra ýyl da edi len 
bol sa, 5 on da siz gü nä eden er ke gi ýa-da 
aýa ly der we zä niň da şy na ge ti rip, er kek-
di gi ne ýa-da aýal dy gy na ga ra maz dan, 
ony daş lap öl dü riň. 6  Ölü me hö küm edi-
len ada my iki ýa-da üç şa ýa dyň gü wä si 
bi len öl dü riň. Di ňe bir şa ýa dyň gü wä si 
bi len öl dür mäň. 7 Ölü me hö küm edi le ni 
il ki şa ýat lar öz el le ri bi len daş la syn lar, 
soň ra äh li halk daş lap öl dür sin. Şeý dip, 
siz öz ara ňyz dan pis li gi aý ryp taş laň.

Kazylar hakynda
8  Ga la la ryň yz da gan dar bi len ar aly jy-

nyň ara syn da ky gan dö kü şik li da wa lar, 

hak-hu ku gyň üs tün de ýa-da uruş da si ziň 
üçin çöz me si kyn da wa lar ýü ze çyk sa, 
Hu da ýy ňyz Reb biň saý la jak ýe ri ne ba-
ryň. 9 Ol ýer de siz le wi ru ha ny la ry we 
şol dö wür de hyz mat ed ýän ka zy lar bi len 
mas la hat la şyň. Olar si ze her da wa nyň 
çöz gü di ni mä lim eder ler. 10 Reb biň saý-
la jak ýe rin dä ki aý dy lan çöz güt bo ýun ça 
iş tu tuň. Ola ryň si ze be ren gör kez me-
le ri niň hem me si ni yh las bi len ýe ri ne 
ýe ti riň. 11 Olar si ze nä me tab şyr sa, ber jaý 
ediň, çy ka ry lan hö küm bo ýun ça iş tu tuň. 
Özü ňi ze aý dy lan çöz güt den sa ga-da, 
çe pe-de so wul maň. 12  Kim de-kim Hu-
da ýy ňyz Reb biň Özü ne hyz mat et mek 
üçin bel län ru ha ny sy na ýa-da ka zy sy na 
te kep bir lik edip bo ýun eg me se, ol adam 
ölü me hö küm edil sin. Şeý dip, siz Ys ra-
ýyl dan pis li gi aý ryp taş laň. 13 Bü tin halk 
mu ny eşi dip gor kar we mun dan bu ýa na 
hy ýa nat çy lyk et mez.

Patyşa saýlamak hakynda
14  Siz Hu da ýy ňyz Reb biň özü ňi ze 

ber jek ýur du ny mülk edi nip, ol ýer de 
or na şa ny ňyz da: „Biz hem daş-tö we re-
gi miz dä ki beý le ki halk lar ýa ly özü mi ze 
pa ty şa saý la lyň“ di ýer si ňiz. 15  Siz özü-
ňi ze di ňe Hu da ýy ňyz Reb biň saý lan 
ada my ny pa ty şa edip bel läň. Saý lan 
pa ty şa ňyz öz ys ra ýyl do gan la ry ňy zyň 
bi ri bol sun. Ys ra ýyl do ga ny ňyz dan bol-
ma dyk ke se ki ýurt ly ny özü ňi ze pa ty şa 
saý la maň. 16  Pa ty şa özi üçin köp at edin-
me sin ýa-da özü ne köp at edin mek üçin, 
yzy na Mü sü re adam la ry ny iber me sin. 
Çün ki Reb si ze: „In di siz hiç ha çan 
yzy ňy za do lan mar sy ňyz“ di ýip di. 17 Ýü-
re gi niň Reb den dön mez li gi üçin, pa ty şa 
özü ne köp aýal, şeý le hem, köp möç ber-
de al tyn-kü müş edin me sin. 18  Ol şa lyk 
tag tyn da otu ran da, le wi ru ha ny la ryn da 
sak lan ýan Hu da ýyň Ka nu ny nyň tä ze 
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a 18:16 Ho rep – bu Si naý da gy nyň beý le ki ady.

gö çür me si ni al syn. 19 Goý, ol bu Ka nu
nyň gö çür me si ni ýa nyn da sak la syn we 
ony öm rü niň äh li gün le rin de oka syn. 
Şon da ol öz Hu da ýy Reb den gor kup, bu 
Ka nu nyň äh li söz le ri ni we parz la ry ny 
yh las bi len ýe ri ne ýe ti rer. 20  Ol özü ni 
beý le ki ys ra ýyl do gan la ryn dan ýo ka ry 
saý ma syn we bu buý ruk dan sa ga-da, 
çe pe-de so wul ma syn. Şon da onuň we 
ne sil le ri niň şa ly gy Ys ra ýyl da uzak ýyl lar 
hö küm sü rer.

18‑nji bap

Lewi ruhanylarynyň paýy
1 Le wi ru ha ny la ry, tu tuş le wi ti re si 

ys ra ýyl lar bi len bir lik de ýer paý ýa-da 
mülk al maz lar. Olar Reb biň pa ýy diý lip 
be ril ýän gur ban lyk lar dan iýip bi ler ler. 
2  Hal kyň beý le ki ti re le ri niň ki ýa ly, ys ra-
ýyl do gan la ry nyň ara syn da ola ryň mül ki 
ýok dur. Söz ber şi ýa ly, Reb biň Özi ola ryň 
mül kü dir. 3 Halk ökü zi ni ýa-da goý nu ny 
Reb be gur ban et mek üçin ge ti ren de, olar-
dan ru ha ny la ra şu lar de giş li dir: ma lyň 
bir öň aýa gy, iki äňi we gar ny. 4  Il kin ji 
dä ne ha sy ly ňy zy, il kin ji tä ze şe ra by we 
zeý tun ýa gy ny, şeý le hem, goý nu ňy zyň 
il kin ji gyr ky my ny ru ha na ber me li si ňiz. 
5  Çün ki Hu da ýy ňyz Reb Öz adyn dan 
hal ka hyz mat et mek üçin, äh li ti re le ri ňi-
ziň için den Le wi ni we onuň ogul la ry ny 
he mi şe lik ru ha ny edip saý la dy. 6  Eger 
le wi ti re sin den bi ri Ys ra ýyl da öz ýa şa ýan 
ga la sy ny taş lap, Reb biň saý la jak ýe ri ne 
bar sa (ol is län wag ty ba ryp bil ýär), 7 ol 
ýer de Reb biň hu zu ryn da du rup hyz mat 
ed ýän äh li le wi do gan la ry ýa ly, Hu da ýy 
Reb biň adyn dan hyz mat et sin. 8  Öý goş-
la ry ny sa typ alan gir de ji si ne ga ra maz dan, 
onuň iý mä ge deň pa ýy bar dyr.

Nejis adatlara garşy duýduryş
9 Hu da ýy ňyz Reb biň özü ňi ze ber jek 

ýur du na ba ra ny ňyz da, ol halk la ryň ne-
jis adat la ry ny ber jaý et me gi öw ren mäň. 
10 Si ziň ara ňyz da hiç kim og lu ny ýa-da 
gy zy ny oda ýa kyp, gur ban lyk ber me sin. 
Pal çy lyk et mäň, mü neç jim ýa-da bil giç 
bol maň, ja dy göý lik et mäň. 11 Şeý le hem, 
hiç bi ri ňiz göz bag çy lyk edip, ar wah-jyn-
lar ýa-da ruh lar bi len mas la hat laş maň, 
ýa-da çöz gü diň jo ga by ny ölü ler den göz-
le mäň. 12  Çün ki bu iş le ri ed ýän ler Reb 
üçin ne jis dir. Ine, şu ne jis iş le ri üçin 
Hu da ýy ňyz Reb ola ry si ziň öňü ňiz den 
ko wup çy kar ýar. 13 Hu da ýy ňyz Reb biň 
öňün de kä mil bo luň. 14  Si ziň ko wup çy-
kar jak bu halk la ry ňyz mü neç jim le re we 
pal çy la ra gu lak as ýar lar. Hu da ýy ňyz Reb 
bol sa, si ze beý le et mä ge rug sat ber me ýär.

Musa ýaly pygamber
15 Hu da ýy ňyz Reb si ziň üçin öz hal ky-

ňy zyň ara syn dan me niň ýa ly py gam ber 
çy ka rar. Siz şol py gam be re gu lak asyň. 
16  Ho rep a da gyn da üý şen gü nü ňiz, siz 
Hu da ýy ňyz Reb den ha ýyş edip: „Hu-
da ýy myz Reb biň se si ni mun dan ar tyk 
eşit mä li we bu be ýik ody in di gör mä li, 
ýog sam biz öle ris“ di ýip di ňiz. 17 Reb 
ma ňa: „Ola ryň aýd ýan la ry dog ry. 18  Men 
olar üçin öz hal ky nyň ara syn dan se niň 
ýa ly py gam ber çy ka ra ryn. Me niň buý ran 
zat la ry myň äh li si ni hal ka aý dar ýa ly, 
Men söz le ri mi py gam be riň ag zy na sa lyp 
be re rin. 19 Kim de-kim Me niň adym dan 
söz le ýän py gam be riň söz le ri ne gu lak 
as ma sa, ol adam bi len Me niň Özüm 
ha sap la şa ryn. 20 Em ma baş ga hu daý la ryň 
adyn dan söz le ýän py gam ber ýa-da Me-
niň bu ýur ma dyk za dy my, hy ýa nat çy lyk 
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edip, Me niň adym dan söz le ýän py gam-
ber ölü me hö küm edi ler“ diý di. 21 Siz 
öz-özü ňi ze: „Biz Reb biň aýt ma dyk sö-
zü ni nä dip bi le li?“ di ýer si ňiz. 22  Eger bir 
py gam ber Reb biň adyn dan söz län bol sa, 
ol iş hem ba şa bar ma sa ýa-da ha ky ka ta 
öw rül me se, ol söz Reb den däl dir. Ony 
py gam be riň özi tos lap ta pan dyr, siz ol 
py gam ber den gork maň.

19‑njy bap

Gaçybatalga galalary hakda 
(Çölde 35:634; Ýeşuwa 20:19)

1 Hu da ýy ňyz Reb si ze ber jek ýur du-
nyň halk la ry ny ýok eden de, siz ola ry 
ko wup çy ka ryp, ola ryň ga la la ryn da we 
öý le rin de or na şa ny ňyz da, 2‑3 Hu da ýy ňyz 
Reb biň mülk edip ber jek ýur du ny üç 
bö le ge bö lüp, her bö lek den bir ga la ny 
saý laň. Adam öl dü ren gan hor ola ryň 
bi ri ne ga çyp ba ryp gu tu lyp bi ler ýa ly, 
bu ga la la ra bar mak üçin ýol lar çe kiň. 
4  Gan hor ol ýe re, ine, şeý le ýag daý da 
ga çyp ba ryp, di ri ga lyp bi ler: tö tän lik de 
baş ga bi ri ni öl dü ren bol sa we ol iki si niň 
ara syn da öň hiç hi li duş man çy lyk ýok 
bol sa, ol ýe re ga çyp gu tu lyp bi ler. 5 Aý
da ly, bir adam beý le ki bir adam bi len 
to ka ýa odun çap ma ga gid ýär. Ola ryň 
bi ri agaç ça pyp dur ka, pal ta sa pyn dan 
sy pyp, ýa nyn da ka deg ýär we ol hem 
şon dan öl ýär. Şeý le ýag daý da ol gan hor 
bu ga la la ryň bi ri ne ga çyp gu tu lyp bi ler. 
6  Eger ýol ga ty uzak bol sa, öl dü ril e niň 
hos sa ry öç al mak üçin gan ho ryň yz yn-
dan ga zap bi len ko wa lap ýe tip öl dü rer. 
Em ma ola ryň ara syn da öň duş man çy ly-
gyň ýok du gy üçin, ol öl dü ril me li däl dir. 
7 Şo nuň üçin hem men si ze: „Özü ňi ze 
üç ga la ny saý laň“ di ýip buý ruk ber dim.

8‑10 Hu da ýy ňyz Reb bi sö ýüp, he mi şe 
Onuň ýo lun dan ýö räp, me niň bu gün ki 

si ze ber ýän buý ruk la ry myň äh li si ni 
yh las bi len ber jaý et se ňiz, Hu da ýy ňyz 
Reb ata-ba ba la ry ňy za söz ber şi ýa ly, 
ýe ri ňi zi gi ňel der. Ol ata-ba ba la ry ňy za 
wa da eden äh li ýe ri ni si ze be rer. Şon da 
Hu da ýy ňyz Reb biň si ze mülk ber jek 
ýe rin de bi gü nä ada myň ga ny dö kül mez 
ýa ly, bi gü nä ga nyň as tyn da gal ma zy ňyz 
ýa ly, bu üç ga la nyň üs tü ne ýe ne-de üç 
ga la go şuň. 11 Em ma bir ada myň baş ga 
bi ri bi len duş man çy ly gy bo lup, bu ku da 
ýa typ, onuň üs tü ne ço zup, ony öl dür se, 
soň ra-da ol bu ga la la ryň bi ri ne ga çyp 
bar sa, 12 gan ho ryň ga la syn da ky ýa şu lu lar 
adam ibe rip, gü nä kä ri ol ýer den ge tirt-
me li. Ony öl dür mek üçin öl dü ril e niň 
hos sa ry nyň eli ne be riň. 13 Oňa re him 
et mäň, bi gü nä ga ny Ys ra ýyl dan ýu wup 
aý ryň, şon da siz go wy gün ler gö rer si ňiz.

14  Hu da ýy ňyz Reb biň si ze mülk edip 
ber jek ýur dun da goň şy ňyz bi len öň-
ki ne sil le ri ňi ziň dü zen ara çäk da şy ny 
süý şür mäň.

Şaýatlyk etmek hakynda
15  Je na ýat ýa-da gü nä eden ada myň 

gü nä si ni boý nu na goý mak üçin, oňa bir 
ada myň şa ýat ly gy ýe ter lik däl dir. Ol iki 
ýa-da üç şa ýa dyň gü wä si bi len tas syk-
lan syn. 16  Eger bir ýa lan çy şa ýat bi ri ne 
ýa ra maz ni ýet bi len gü nä ýük le se, 17 on da 
da wa gär le riň iki si hem Reb biň hu zu ry na, 
şol dö wür de hyz mat ed ýän ru ha ny la ryň 
we ka zy la ryň hu zu ry na bar syn. 18  Ka zy-
lar go wy edip der ňew ge çir sin ler. Eger 
şa ýat adam ýa lan gü wä lik be rip, baş ga 
bi ri niň gar şy sy na ýa lan söz le ýän bol sa, 
19 on da siz şol gü nä kär len ýä ne nä hi li je-
za ny ni ýet län bol sa ňyz, şol je za ny ýa lan 
gü wä lik ede ne be riň. Şeý dip, siz öz ara-
ňyz dan pis li gi aý ryp taş laň. 20 Beý le ki ler 
mu ny eşi dip gor kar lar. Si ziň ara ňyz da 
gaý dyp, hiç ha çan şu nuň ýa ly je na ýat 
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edil mez. 21 Ýa lan söz le ýän ada ma re him 
et mäň. Jan or nu na jan, göz or nu na göz, 
diş or nu na diş, aýak or nu na aýak al mak 
bi len oňa je za be riň.

20‑nji bap

Uruşmak hakynda
1  Duş ma ny ňy za gar şy ur şa çy ka-

ny ňyz da we ola ryň at la ry nyň, sö weş 
ara ba la ry nyň we go şu ny nyň özü ňi ziň-
ki den ag dyk dy gy ny gö re ni ňiz de, siz 
olar dan gork maň. Çün ki si zi Mü sür-
den çy ka ryp ge ti ren Hu da ýy ňyz Reb 
si ziň bi len dir. 2  Ur şa gi riş me zi ňiz den 
öň, ru ha ny ge lip, es ger le riň öňün de söz 
söz le sin. 3 Ru ha ny ola ra şeý le diý sin: „Eý, 
ys ra ýyl hal ky, gu lak goý! Bu gün siz duş-
man la ry ňy za gar şy sö we şe gir ýär si ňiz. 
Olar dan gor kup, ýü re gi ňiz sars ma syn, 
al jy rap, dow la düş mäň. 4  Çün ki duş-
man la ry ňy zyň gar şy sy na sö we şip, si ziň 
ýe ňiş ga zan ma gy ňyz üçin, Hu da ýy ňyz 
Reb ur şa si ziň bi len bi le gi der“. 5  Soň ra 
baş tu tan lar es ger le re ýüz le nip, şeý le 
diý sin ler: „Kim tä ze jaý gu rup, he niz 
on da ýa şa ma dyk bol sa, ol adam yzy na – 
öýü ne gaýt syn, ýog sam ol uruş da we pat 
bo laý sa, onuň öýün de baş ga bi ri ýa şar. 
6  Ara ňyz da üzüm ba gy ny otur dyp, en tek 
onuň mi we sin den dat ma dyk adam bar 
bol sa, goý, ol öýü ne gaýt syn, ýog sam 
ol uruş da we pat bo laý sa, üzü miň il kin-
ji mi we si ni baş ga bi ri iýip he zil eder. 
7 Ara ňyz da boý gy za adag la nyp, en tek 
oňa öý len me dik bar bol sa, goý, ol hem 
öýü ne gaýt syn, ýog sam ol uruş da we pat 
bo laý sa, ol gy za baş ga bi ri niň öý len-
me gi müm kin“. 8  Baş tu tan lar söz le ri ni 
do wam et di rip: „Ara ňyz da gork ýa ny-
ňyz ýa-da tow şan ýü rek li ňiz bar bol sa, 
goý, ol hem öýü ne gaýt syn, ýog sam ol 
ýol daş la ry ny-da özi ýa ly tow şan ýü rek 

eder“ diý sin ler. 9 Baş tu tan lar go şu nyň 
öňün de söz söz läp bo lan la ryn dan soň, 
ola ra ser ker de ler bel le sin ler.

10  Duş ma ny ňy za gar şy sö weş mek 
üçin, ga la ýa kyn ge le ni ňiz de, ola ra 
pa ra hat çy ly gy tekl ip ediň. 11 Eger olar 
pa ra hat çy ly gy ka bul edip, si ze bo ýun 
bol sa lar, on da ol ýer dä ki äh li halk si ze 
mej bu ry hyz mat et sin. 12  Eger olar pa ra-
hat çy lyk dan ýüz öw rüp, si ze gar şy uruş 
yg lan et se ler, siz ol ga la nyň da şy ny ga-
baň. 13 Hu da ýy ňyz Reb ony si ziň eli ňi ze 
be ren de, siz ola ryň äh li er kek le ri ni gy-
lyç dan ge çi riň. 14 Aýal la ry ny, ça ga la ry ny, 
mal-ga ra la ry ny, ga la da bar bo lan äh li 
za dy özü ňi ze ol ja edip alyň. Hu da ýy-
ňyz Reb biň duş ma ny ňyz dan alyp be ren 
ol ja sy ny hö zi ri ni gö rüň. 15  Bu ýer dä ki 
halk la ra de giş li bol ma dyk, siz den has 
uzak da ýer leş ýän ga la la ryň hem hem-
me si ni şeý le ediň.

16  Ýö ne Hu da ýy ňyz Reb biň si ze mülk 
edip ber jek bu halk la ryň ga la la ryn da 
bol sa ýe ke je-de jan ly-jan dar di ri gal ma ly 
däl dir. 17 Hu da ýy ňyz Reb biň si ze buý-
ru şy ýa ly het le ri, amor la ry, ken gan la ry, 
pe riz le ri, hi wi le ri we ýa bus la ry bü tin leý 
ýok edip taş la ma ly sy ňyz. 18  Şon da olar 
öz hu daý la ry na gul luk et mek dä ki ne jis 
iş le ri niň hiç bi ri ni si ze öw re dip bil mez-
ler we siz Hu da ýy ňyz Reb be gar şy gü nä 
et mer si ňiz.

19 Siz uzak wagt lap ga la nyň da şy ny ga-
bap, ony ba syp al mak üçin ur şa ny ňyz da, 
ol ýe riň agaç la ry ny ça pyp ýok et mäň. 
Çün ki meý dan da ky agaç lar duş man 
ha sap la nyp, ga ba wa sa lyn ýan däl dir. 
Siz ola ryň mi we sin den iýer si ňiz. 20 Siz 
di ňe mi we ge tir me ýän agaç la ry ýok 
edip bi ler si ňiz. Ola ry ça pyp, özü ňi ze 
gar şy uruş ýan hal kyň ga la sy ýy kyl-
ýan ça, şol ga la nyň gar şy sy na hü jüm 
et mek de ula nyň.
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21‑nji bap

Näbelli ganhor tarapyndan 
öldürilenler hakynda

1 Hu da ýy ňyz Reb biň si ze mülk edip 
ber ýän ýur dun da kim ta ra pyn dan öl dü ri-
len di gi nä bel li bir je set meý dan da ta pyl sa, 
2  ýa şu lu la ry ňyz we ka zy la ry ňyz gi dip, 
je se diň go la ýyn da ky ga la la ra çen li bo lan 
ara ly gy öl çe sin ler. 3 Je se diň go la ýyn da ky 
ga la nyň ýa şu lu la ry öň hiç iş de ula nyl ma-
dyk, boý nu na bo ýun ty ryk sa lyn ma dyk 
bir ýa şar gö lä ni al syn lar. 4  Ýa şu lu lar bu 
gö lä ni he niz sü rül me dik we ekil me dik 
ýe re – akar su wuň bo ýu na ge ti rip, onuň 
boý nu ny omur syn lar. 5 Soň ra ru ha ny lar, 
ýag ny Le wi niň ogul la ry gel sin ler, çün ki 
Hu da ýy ňyz Reb Özü ne hyz mat eder ýa-
ly we Öz adyn dan hal ka pa ta be rer ýa ly, 
ola ry ru ha ny edip saý la dy. Äh li uruş la ry 
we da wa la ry olar çöz ýär ler. 6  Je se diň iň 
go la ýyn da ky ga la nyň äh li ýa şu lu la ry 
akar su wuň bo ýun da boý ny om ru lan 
ýaş gö lä niň üs tün de el le ri ni ýuw sun lar. 
7 Soň ra olar şeý le söz le ri jar çek sin ler: 

„Bu ga na bi ziň eli miz bu laş ma dy, ki miň 
ede ni ni-de gö zü miz bi len gör me dik. 8  Ýa 
Reb, Öz azat eden hal ky ňy – ys ra ýyl la ry 
ba gyş la. Nä hak dö kü len ga nyň gü nä si ni 
Öz hal kyň Ys ra ýy lyň ara syn da gal dyr-
ma“. Şon da olar şol ga nyň gü nä sin den 
bo şar lar. 9 Şeý dip, nä hak dö kü len ga nyň 
gü nä si ni öz ara ňyz dan aý ryp, Reb biň 
na za ryn da dog ry iş le ri eder si ňiz.

Ýesir düşen aýala öýlenmek hakda
10 Duş man la ry ňy za gar şy ur şa çy ka ny-

ňyz da, Hu da ýy ňyz Reb ola ry si ziň eli ňi ze 
ber se, siz hem ola ry ýe sir al sa ňyz 11 we 
ýe sir le riň ara syn dan bir owa dan aýa la 
göw nü ňiz gi dip, oňa öý len mek çi bol sa ňyz, 
12  ony öýü ňi ze alyp ge liň. Ol aýal sa çy ny 

syr syn we dyr nak la ry ny al syn. 13 Eg nin
dä ki ýe sir lik ge ýim le ri ni çy ka ryp, se niň 
öýüň de tu tuş bir aý otu ryp, ene-ata sy nyň 
ýa sy ny tut sun. Şon dan soň sen onuň ýa-
ny na gi rip, onuň adam sy bo lar syň, ol hem 
se niň aýa lyň bo lar. 14 Em ma soň rak ony 
ha la ma saň, sen ol aýa ly bo şat ma ly syň. 
Sen onuň na my sy na de gen di giň üçin, ony 
gyr nak hök mün de sat ma ly däl siň.

Nowbahar ogluň paýy
15 Bir ada myň iki aýa ly bo lup, bi ri ni 

ha lap, beý le ki si ni ha la ma ýan bol sa, ola-
ryň iki si-de oňa ogul dog rup ber se we 
ha la ma ýan aýa ly nyň og ly onuň now ba har 
og ly bol sa, 16 bir gün em lä gi ni ogul la ry na 
paý lan da, ol ha la ma ýan aýa lyn dan bo lan 
now ba har og lu nyň pa ýy ny ha la ýan aýa-
ly nyň og lu na ber me sin. 17 Ol ha la ma ýan 
aýa ly nyň og lu ny now ba har ogul dy gy ny 
bo ýun alyp, oňa äh li za dyn dan iki es se 
paý ber me li dir, çün ki ol ogul onuň ju-
wan lyk ça gy nyň il kin ji mi we si dir. Il kin ji 
ogul lyk ha ky onuň ky bol ma ly dyr.

Boýun egmezek ogul
18  Eger bi ri niň höt jet, bo ýun eg me zek, 

ata-ene si ne gu lak as ma ýan, ola ryň ter bi-
ýe si ni al ma ýan og ly bar bol sa, 19 ataene si 
ony tu tup, şol ýer dä ki ga la nyň der we-
ze si niň go la ýy na, ýa şu lu la ryň ýa ny na 
ge tir sin. 20 Olar ga la nyň ýa şu lu la ry na: 

„Bi ziň bu og lu myz dik düş di we gy ňyr. 
Ol bi ze bo ýun ege nok. Ol aç göz hem 
içe gen“ diý sin ler. 21 Soň ra ga la nyň äh li 
er kek le ri ony daş lap öl dür sin ler. Şeý dip, 
siz öz ara ňyz dan pis li gi aý ryp taş laň. 
Äh li ys ra ýyl lar mu ny eşi dip gor kar lar.

Jenaýatçynyň jesedi
22  Eger bi ri je na ýat edip, ölüm je za sy na 

hö küm edil se we siz ony agaç dan asyp 
öl dür se ňiz, 23  onuň je se di ni agaç dan 

 Kanun taglymaty 21  



 255  

 

a 22:19 Iki ýüz el li mys gal – ýew reý çe ýüz şe kel. Bu takm. 1,2 kg deň dir.

uzak gi je asyp goý maň. Siz ony hök man 
şol gün jaý la ma ly sy ňyz, çün ki agaç dan 
asy lan adam Hu daý ta ra pyn dan nä let-
le nen dir. Hu da ýy ňyz Reb biň si ze mülk 
edip ber ýän ýe ri ni ha ra ma çy kar maň.

22‑nji bap

Ýaşaýyş üçin gündelik parzlar
1 Bi ri niň aza şyp ge len ökü zi ni ýa-

da goý nu ny gö rü bem gör me dik si rän 
bol maň. Ol mal la ry eýe si ne ge ti rip be-
riň. 2  Eger eýe si siz den uzak da ýa şa ýan 
bol sa ýa-da ony ta na ma ýan bol sa ňyz, 
mal la ry öýü ňi ze ge ti riň. Eýe si idäp 
gel ýän çä sak lap, eýe si ge len de ola ry 
be rer si ňiz. 3 Kim dir bi ri niň ýi ti ren eşe-
gi ni, ge ýim-ge ji mi ni – ýi ti ren is len dik 
za dy ny ta pa ny ňyz da hem şeý le ediň. 
Öz kö me gi ňi zi gaý gyr maň. 4  Bi ri niň 
eşe gi niň ýa-da ökü zi niň ýol da ýy ky lyp 
ýa ta ny ny gö rü bem gör mez li ge sal maň. 
Ony aýa ga gal dyr ma ga kö mek ediň.

5 Aýal er kek ge ýi mi ni, er kek hem aýal 
ge ýi mi ni geý me li däl dir. Çün ki mu nuň 
ýa ly iş ler et mek Hu da ýy ňyz Reb biň na-
za ryn da ne jis lik dir.

6  Eger agaç da ýa-da ýer de gu şuň hö-
würt ge si niň üs tün den gel se ňiz we ene guş 
ça ga la ry bi len, ýa-da ýu murt ga la ry nyň 
üs tün de otu ran bol sa, ene gu şy ça ga la ry 
bi len bi le al maň. 7 Ene guş, goý, git sin, 
onuň di ňe ça ga la ry ny alyň, şon da siz 
go wy gün ler gö rüp, öm rü ňiz uzak bo lar.

8  Tä ze jaý gur sa ňyz, ja ýyň üçe gi üçin 
ger mew tu tuň, ýog sam bi ri ýy ky lar-da, 
öýü ňiz de nä hak gan dö kü ler. 9 Üzüm 
ba gy ňyz da iki hi li ekin ek mäň, ýog sam 
eken eki ni ňiz hem, üzüm çi li giň ha sy ly 
hem Mu kad des öýe ber ler. 10 Öküz bi len 
eşe gi bi le go şup ýer sür mäň. 11 Ýüň we 

zy gyr go şu lyp do ka lan ge ýim le ri geý-
mäň. 12  Eg ni ňi ze geý ýän do nu ňy zyň 
burç la ry na go taz ti kiň.

Jynsy gatnaşyklar hakynda
13 Bir adam bir gy za öý le nip, oňa ýa-

na şan dan soň, ony ha la man, 14  gy zy 
gü nä kär läp: „Men bu gy za öý len dim, 
ýö ne onuň ýa ny na gi re nim de, bu gyz 
çyk ma dy“ di ýip, oňa töh met at sa, 15  gy
zyň ata-ene si onuň päk li gi ha kyn da ky 
su but na ma ny äki dip, der we zä niň ag-
zyn da ga la nyň ýa şu lu la ry na gör kez sin. 
16 Gy zyň ata sy ýa şu lu la ra: „Men gy zy my 
bu ada ma dur mu şa çy kar dym, em ma 
ol me niň gy zy my ha la man, 17 ‘Bu gyz 
çyk ma dy’ di ýip, nä hak gü nä kär le di. 
Em ma gy zy myň päk li gi ni gör kez ýän 
su but na ma, ine, şu ýer de“ diý sin. Soň ra 
olar bu su but na ma ma ta ny ga la nyň ýa-
şu lu la ry nyň öňün de ýa zyp gör kez sin ler. 
18  Ga la nyň ýa şu lu la ry ol ada my gam çy 
bi len je za lan dyr syn lar. 19 Ýa şu lu lar oňa 
iki ýüz el li mys gal a kü müş je ri me sa lyp, 
bu pu ly gy zyň ata sy na ber sin ler, se bä bi 
ol adam Ys ra ýy lyň päk gy zy na töh met 
at dy. Ol gyz töh met atan ada myň aýa-
ly bo lup gal syn. Ol ada ma ömür bo ýy 
on dan aý ry lyş ma ga rug sat be ril me ýär.

20  Eger ol ada myň aý dan la ry dog ry 
bo lup, ol gy zyň gyz ly gy ýok bol sa, 21 ony 
ata sy öýü niň gi rel ge si ne ge tir sin ler-de, 
ga la nyň er kek le ri daş lap öl dür sin ler, 
se bä bi ol ata sy öýün de lo lu çy lyk edip, 
Ys ra ýyl da mas ga ra çy lyk ly iş edip dir. 
Şeý dip, siz öz ara ňyz dan pis li gi aý ryp 
taş laň. 22  Eger bir ada my baş ga bi ri niň 
aýa ly bi len ýa tyr ka tut sa ňyz, ola ryň iki-
si ni hem öl dü riň. Şeý dip, siz Ys ra ýyl dan 
pis li gi aý ryp taş laň. 23 Eger bir boý gyz 
bi ri ne adag la nan bol sa, baş ga bir adam 
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ga la da bu gy za du şup, oňa ýa naş sa, 24 ola
ryň iki si ni hem ga la nyň der we ze si niň 
ýa ny na ge ti rip, daş lap öl dü riň. Bu gyz 
ga la da bo lu bam, kö mek so rap gy gyr-
man dy gy üçin, ol adam bol sa öz ys ra ýyl 
do ga ny nyň ge lin li gi ni zor lan dy gy üçin 
öl dü riň. Şeý dip, siz öz ara ňyz dan pis li gi 
aý ryp taş laň. 25 Em ma ol adam adag la nan 
boý gy za ço la ýer de du şup zor lan bol sa, 
on da di ňe zor lan er ke gi öl dü riň. 26  Gy za 
bol sa hiç zat et mäň. Ol ölüm je za sy na 
la ýyk je na ýat et män dir. Se bä bi bu ýag daý 
edil bi ri niň üs tü ne to pu lyp, ony öl dü ren 
ýa ly dyr. 27 Çün ki ol adam bu gy zy ço la 
ýer de tap dy. Adag la nan gyz kö mek so rap 
ça gy ryp gy gy ran hem bol sa, ol ýer de 
ony ha las et mä ge hiç kim bol man dyr. 
28  Eger bir adam adag lan ma dyk boý gy za 
duş sa, ony tu tup, onuň bi len ýat sa we 
olar bu işiň üs tün de tu tul sa lar, 29 gy za 
ýa na şan adam gy zyň ata sy na ýüz on 
mys gal a kü müş ber sin. Ol gyz onuň 
aýa ly bo lar. Ol adam gy zy zor lan dy gy 
se bäp li, ömür bo ýy on dan aý ry lyş ma ga 
yg ty ýar be ril me ýär.

30 Og ly öz ata sy ny na my sa go ýup, onuň 
aýal la ryn dan aýal al ma syn.

23‑nji bap

Rebbiň jemagatyna girip 
bilmeýän adamlar

1 Er kek lik to hum ly gy ýen ji len ýa-da ke-
si len adam Reb biň je ma ga ty na gir me ýär.

2  Bi ka nun dog lan Reb biň je ma ga ty na 
gir me ýär. Hat da ola ryň soň ky ne sil le-
ri ni ňem hiç bi ri Reb biň je ma ga ty na 
gir me ýär.

3  Am mon lar hem, mo wap lar hem 
Reb biň je ma ga ty na gir me ýär. Hat da 
ola ryň soň ky ne sil le ri niň hiç bi ri Reb biň 

je ma ga ty na gir me ýär. 4 Se bä bi siz Mü sür-
den çy kyp gaý da ny ňyz da, olar ýol da si zi 
duz-çö rek we suw bi len gar şy al ma dy lar. 
Olar si zi nä let le mek üçin, Me so po ta mi-
ýa da Pe tor ga la syn dan bo lan Be go ryň 
og ly Bil ga my ha ky na tut du lar. 5 Em ma 
Hu da ýy ňyz Reb Bil ga my diň le mek den 
ýüz öw rüp di. Ol si zi sö ýen soň, şol nä le ti 
al ky şa öw rüp di. 6 Öm rü ňi ziň bü tin do wa-
myn da hiç wagt ola ryň sa la mat ly gy we 
aba dan ly gy ug run da ça lyş maň.

7 Edomlaryň hi ji si ni ýig ren mäň, çün ki 
olar si ziň ga ryn daş la ry ňyz dyr. Mü sür-
li le riň hem hi ji si ni ýig ren mäň, çün ki 
siz ola ryň ýur dun da gel mi şek bo lup 
ýa şa dy ňyz. 8  Ola ryň ag tyk la ry Reb biň 
je ma ga ty na gi rip bi ler.

Harby düşelgäniň tämizligi
9 Duş man la ry ňy za gar şy sö weş mek üçin 

düş lä ni ňiz de özü ňi zi her hi li ha ram lyk dan 
go raň. 10 Eger ara ňyz dan bi ri niň gi je to-
hu my akyp, ha ram bol sa, dü şel gä ňiz den 
da şa ry çyk syn. Ol dü şel gä ňi ze gir me li 
däl dir. 11 Ag şam dü şen de, ol ýu wun syn, 
Gün ba tan dan soň, ol dü şel gä ňi ze gi-
rip bi ler. 12 Aýak ýo ly üçin dü şel gä ňi ziň 
da şyn da bel li bir ha jat ha na ýe ri ňiz bol-
ma ly dyr. 13 Aýak ýo lu na çy ka ny ňyz da, 
ýa ny ňyz bi len kep je alyp gi diň. Tä ret 
edip bo la ny ňyz dan soň, çu kur ga zyp, tä-
re ti ňi zi gö müň. 14 Çün ki Hu da ýy ňyz Reb 
si zi ha las et mek üçin we duş man la ry ňy zy 
si ziň eli ňi ze ber mek üçin dü şel gä ňi ziň 
içi ne aý la nar. Şo nuň üçin dü şel gä ňiz päk 
bol ma ly dyr, Reb ara ňyz da ne jis zat gö rüp, 
siz den ýüz öwür me sin.

Gaçýan gullar hakda
15  Ho ja ýyn la ryn dan ga çyp, ýa ny ňy-

za ge len gul la ry yzy na el tip ber mäň. 
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16  Olar si ziň ara ňyz da, öz saý lan is len dik 
ga la syn da, gö wün le ri niň is län ýe rin de 
si ziň bi len bi le ýa şa ber sin ler. Ola ry 
hor la maň.

Loluçylyk hakda
17 Ys ra ýyl gyz la ry nyň hiç bi ri sež-

de edil ýän ýer de lo ly bo lup iş le me sin. 
Ys ra ýyl ogul la ry nyň hem hiç bi ri 
mu nuň ýa ly iş et me sin. 18  Ola ryň lo-
lu çy lyk dan ga za nan ha ky ny aý dy lan 
sa da ka la ryň tö le gi hök mün de Hu da-
ýy ňyz Reb biň öýü ne ge tir mäň. Çün ki 
bu la ryň iki si hem Hu da ýy ňyz Reb 
üçin ne jis lik dir.

Karz bermek hakda
19 Ys ra ýyl do ga ny ňy za pul, azyk, beý-

le ki zat la ry peý da gör mek ni ýe ti bi len 
karz ber mäň. 20 Peý da gör mek üçin ke-
se ki ýurt la karz ber se ňiz bo lar, em ma öz 
ys ra ýyl do ga ny ňy za kar zy peý da gör mek 
üçin ber mäň. Şon da Hu da ýy ňyz Reb 
si ziň mülk edin jek ýur du ňyz da et jek 
äh li iş le ri ňi ze be re ket be rer.

Aýdylan sadaka hakda
21 Hu da ýy ňyz Reb be sa da ka aý dan 

bol sa ňyz, ony gi jik dir män be riň, çün-
ki Hu da ýy ňyz Reb aý dan sa da ka ňy zy 
siz den hök man ta lap eder. Eger siz ony 
ýe ri ne ýe tir me se ňiz, gü nä ga za nar sy ňyz. 
22  Sa da ka aýt ma dyk bol sa ňyz, on da gü-
nä ga zan mar sy ňyz. 23 Ýö ne Hu da ýy ňyz 
Reb be öz ag zy ňyz bi len aý dan sa da ka-
ňy zy aý dy şy ňyz ýa ly, di li ňi ziň gep län 
za dy ny yh las bi len ýe ri ne ýe ti riň.

Biriniň üzüm we bugdaýyny 
iýmek hakda

24  Eger siz bi ri niň üzüm ba gy na gir-
se ňiz, onuň üzü min den tä doý ýan ça ňyz 
iý se ňiz iýiň, ýö ne on dan ga ba sa lyp 

ýa ny ňyz bi len alyp gaýt maň. 25  Eger 
siz bi ri niň ekin meý da ny na gir se ňiz, 
bug da ýyň dä ne si ni eli ňiz bi len ýyg-
sa ňyz, ýy gyň, em ma onuň bug da ýy na 
orak sal maň.

24‑nji bap
1 Eger bir adam bir gy za öý len se, ýö-

ne on dan kem çi lik ta pan dy gy üçin ony 
ha la ma sa, on da, goý, ol aýa ly nyň eli-
ne ta lak ha ty ny ýa zyp ber sin we ony 
öýün den çy ka ryp goý ber sin. 2  Ol aýal 
onuň öýün den gi dip, baş ga bi ri ne dur-
mu şa çy kyp bi ler. 3  Em ma ol aýa lyň 
ikin ji adam sy hem ha la man, onuň eli-
ne ta lak ha ty ny be rip, öýün den kow sa 
(ýa-da onuň ikin ji ba ran adam sy öl se), 
4  ko wup goý be ren bi rin ji äri onuň ha-
ram dy gy üçin, ony iki lenç özü ne aýal 
edip al ma ga hak ly däl dir, çün ki beý le 
et mek Reb be ne jis lik dir. Hu da ýy ňyz 
Reb biň si ze mülk edip ber ýän ýe ri ni 
ha ra ma çy kar maň.

5  Eger bir adam tä ze öý le nen bol sa, 
ol ur şa git me sin ýa-da oňa hiç hi li jo-
gap kär çi lik li iş tab şy ryl ma syn. Ol bir 
ýyl öýün de ga lyp, öz alan aýa ly bi len 
şa dy-hor ram lyk da ýa şa syn.

Girewler, adam ogurlygy, 
ýokanç deri keseli hakda

6  Hiç ki miň de gir me ni ni ýa-da de gir-
men da şy ny gi re wi ne al maň, çün ki bu 
onuň dur mu şy ny gi re wi ne al dy gy ňyz 
bo lar.

7 Eger bi ri baş ga bir ys ra ýyl ly ny ogur-
lap gul et se ýa-da ony sat sa, ol ogur lan 
adam öl dü ril sin. Şeý dip, siz öz ara ňyz-
dan pis li gi aý ryp taş laň.

8  De ri ke se lin den ga ty ägä bo luň. Me-
niň le wi ru ha ny la ry na buý ru şym ýa ly, 
ola ryň si ze öw red ýän her bir za dy ny üns 
bi len ýe ri ne ýe ti riň. 9 Mü sür den çy kyp 
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gaý da ny ňyz da, ýol da Hu da ýy ňyz Reb biň 
Mer ýe mi nä den di gi ni ýa dy ňy za sa lyň.

Karz bermek we girew almak hakda
10 Bi ri ne bir zat karz ber se ňiz, öýü ne 

gi rip, on dan gi rew al maň. 11 Karz alan 
ada myň özi si ze gi rew ge tir ýän çä, da şar-
da otu ryň. 12  Eger ol adam ga ryp bol sa, 
onuň gi re wi ne ber ýän do nun da ýat maň. 
13 Onuň gi re wi ni Gün bat man ka yzy na 
el tip be riň, şon da ol öz do nun da ýa tar 
we si ze al kyş aý dar. Şeý le hem bu Hu da-
ýy ňyz Reb biň hu zu ryn da sa ňa dog ru lyk 
sa ýy lar. 14  Is le ol öz ys ra ýyl do ga ny ňyz 
bol sun, is le ýur duň da ky ga la lar da ýa-
şa ýan gel mi şek, ga raz, ga ryp we mä täç 
gün lük çi niň iş län ha ky ny tu tup gal maň. 
15  Her gün siz ola ryň ha ky ny Gün ýaş-
man ka tö le me li si ňiz. Se bä bi olar ga ryp 
we ola ryň gün-gü ze ra ny şo ňa bag ly dyr. 
Ýog sam olar si ziň gar şy ňy za Reb be 
na lyş bi len ýüz tu tar lar we siz gü nä 
ga za nar sy ňyz.

Adalatlylyk hakynda
16  Ata lar ogul la ry üçin ölü me hö küm 

edil me sin. Ogul lar hem ata la ry üçin ölü-
me hö küm edil me sin. Her kim di ňe öz 
eden je na ýa ty na gö rä ölü me hö küm edil-
sin. 17 Gel mi şe ge ýa-da ýe ti me hö küm 
edi len de, eg ri lik et mäň. Du luň ge ýi mi ni 
gi re wi ne al maň. 18  Özü ňi ziň hem Mü sür-
de gul bo lan dy gy ňy zy we Hu da ýy ňyz 
Reb biň si zi ol ýer den azat eden di gi ni 
ýa dy ňyz dan çy kar maň. Şo nuň üçin men 
si ze şeý le et me gi bu ýur ýa ryn.

Hasyl ýygnamak hakynda
19 Siz meý dan da ha sy ly ňy zy ýyg na-

ny ňyz da, ol ýer de ýa dy ňyz dan çy ka ryp 
gal dy ran des sä ňi zi ge tir mek üçin, yzy ňy-
za gaýt maň. Ol gel mi şe ge, ýe tim-ýe si re 
we du la gal syn. Şon da Hu da ýy ňyz Reb 

si ziň äh li iş le ri ňi ze be re ket be rer. 20 Siz 
zeý tun aga jy ňy zyň mi we si ni ka ka ny-
ňyz da, onuň ga lan-ga ça ny ny çöp le mäň. 
Olar gel mi şe ge, ýe tim-ýe si re, du la gal-
syn. 21 Üzüm bag la ry ňy zyň üzü mi ni 
ýy ga ny ňyz da, ga lan-ga ça ny ny ýyg maň. 
Ola ry gel mi şek üçin, ýe tim-ýe sir üçin 
we dul aýal üçin gal dy ryň. 22  Özü ňi ziň 
hem Mü sür de gul bo lan dy gy ňy zy ýa-
dy ňyz da sak laň. Şo nuň üçin men si ze 
şeý le et me gi bu ýur ýa ryn.

25‑nji bap

Jezalar hakynda
1 Iki adam da wa laş sa, goý, olar ka zy-

la ryň ýa ny na bar syn lar. Ka zy lar ola ryň 
ara syn da ky da wa ny çö züp, dog ry ny dog-
ry, gü nä kä ri gü nä kär di ýip jar et sin ler. 
2  Eger gü nä kär urul ma ga la ýyk bol sa, 
ka zy öz gö zü niň al nyn da ony ýa ty ryp, 
eden gü nä si ne gö rä sa nap gam çy lat syn. 
3 Iň ýo ka ry çä gi kyrk gam çy dyr, şon dan 
ar tyk bol ma syn. Eger kyrk gam çy dan 
köp ur sa ňyz, on da ys ra ýyl do ga ny ňyz 
gö zü ňi ziň al nyn da mer te be si ni ýi ti rer.

4  Har man döw ýän ökü ziň ag zy ny 
bag la maň.

Ölen dogany üçin berjaý 
edilmeli borç

5  Aga-i ni bi le ýa şa ýan bol sa, ola ryň 
bi ri öl se we onuň hem og ly ýok bol sa, 
ol mer hu myň aýa ly baş ga bir ke se kä 
äre git me sin. Ol öle niň do ga ny onuň 
ýa ny na gi rip, oňa öý len me li dir we oňa 
do ga ny nyň är lik bor ju ny ýe ri ne ýe-
tir me li dir. 6  Ol aýa lyň dog ran il kin ji 
og lu nyň ady na ölen do ga ny nyň ady ny 
dak syn. Şon da ol mer hu myň ady Ys-
ra ýyl dan öçüp git mez. 7 Eger ol adam 
do ga ny nyň dul ga lan aýa ly na öý len mek 
is le me se, dul aýal ga la der we ze si niň 
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ag zy na ýa şu lu la ryň ýa ny na ge lip: „Me-
niň äri miň do ga ny öz aga sy nyň ady ny 
Ys ra ýyl da gal dyr mak dan ýüz öwür ýär. 
Ol do ga ny nyň de re gi ne me niň üçin är lik 
bor ju ny ber jaý et me ýär“ diý sin. 8  Soň ra 
ga la nyň ýa şu lu la ry mer hu myň do ga ny ny 
ça gy ryp, onuň bi len gep leş sin ler. Eger 
ol şon da-da öz di ýe ni ni tu tup: „Men 
oňa öý len mek is le me ýä rin“ diý se, 9 on da 
do ga ny nyň aýa ly ýa şu lu la ryň gö zü niň 
al nyn da onuň ýa ny na ba ryp, onuň aýa-
gyn da ky çe pe gi ni çy ka ryp, onuň ýü zü ne 
tüý kür sin we oňa: „Öz do ga ny nyň öýü ni 
di kelt me ýän ada ma, ine, şeý le ed ýär ler“ 
di ýip, mu ny jar et sin. 10 Bü tin Ys ra ýy lyň 
için de onuň nes li „çe pe gi çy ka ry lan öý“ 
hök mün de bel li bol sun.

Adalatlylyk hakda
11 Iki adam ur şup dur ka, bi ri niň aýa ly 

ge lip, äri ni ha las et jek bo lup, urup du ran 
ada myň uýat ýe rin den tut sa, 12  ol aýa lyň 
eli ni ça pyň. Oňa re him dar lyk et mäň. 
13 Tor ba ňyz da iki dür li: bi ri agyr, bi ri 
ýe ňil te re zi da şy bol ma syn. 14  Öýü ňiz de 
bi ri uly, bi ri ki çi bo lan iki dür li öl çeg 
ga by bol ma syn. 15  Si ziň di ňe do ly we 
dog ry te re zi da şy ňyz, şeý le hem, ha ky-
ky öl çe gi ňiz bol sun. Şon da Hu da ýy ňyz 
Reb biň si ze ber jek ýe rin de öm rü ňiz 
uzak bo lar. 16  Çün ki ada lat syz lyk ed-
ýän le riň hem me si Hu da ýy ňyz Reb biň 
na za ryn da ne jis dir.

Amalekleri öldürmek 
hakdaky buýruk

17 Mü sür den çy kyp gaý da ny ňyz da, 
ama lek le riň si ze nä me eden di gi ni ýa-
dy ňy za sa lyň. 18  Ys gyn-my dar syz ga lan 
wag ty ňyz, olar Hu daý dan gork man, 
ýol da üs tü ňi ze ço zup, si ziň yz da ga lan-
la ry ňy zyň hem me si ni gyr dy lar. 19 Şo nuň 
üçin hem, Hu da ýy ňyz Reb biň si ze mülk 

edip be ren ýe rin de ýa şa ny ňyz da – Hu da-
ýy ňyz Reb si ze äh li duş man la ry ňy zyň 
elin den pa ra hat çy lyk alyp be ren de, ama-
lek le ri hiç kim ýat la maz ýa ly, ola ryň 
ady ny as ma nyň as tyn dan ýok edip taş-
la ma gy ýat dan çy kar maň.

26‑njy bap

Ilkinji hasyldan berilýän sadakalar
1 Hu da ýy ňyz Reb biň mülk edip ber ýän 

ýur du na ge lip, ol ýer de or na şa ny ňyz da, 
2  Onuň si ze ber ýän bu ýe ri niň äh li mi we-
le ri niň il kin ji ha sy lyn dan se be de sa lyp, 
Özü ne yba dat edil me gi üçin Hu da ýy ňyz 
Reb biň saý la jak ýe ri ne ba ryň. 3 Siz şol 
dö wür de hyz mat ed ýän ru ha ny nyň ýa-
ny na ba ryp, oňa: „Bu gün men Reb biň 
ata-ba ba la ry my za wa da eden ýur du na 
ge len di gi mi Hu da ýy ňyz Reb biň hu-
zu ryn da jar ed ýä rin“ di ýiň. 4  Ru ha ny 
si ziň eli ňiz den se be di alyp, Hu da ýy ňyz 
Reb biň gur ban lyk sy pa sy nyň öňün de 
goý sun. 5  Sen Hu da ýy ňyz Reb biň hu-
zu ryn da şeý le diý: „Ser gez dan si ri ýa ly 
me niň ata-ba bam dy. Ol bir nä çe adam 
bi len Mü sü re git di we ol ýer de gel mi şek 
bo lup ýa şa dy. On dan köp san ly be ýik, 
güýç li halk eme le gel di. 6  Mü sür li ler 
bi zi ez di ler, gy na dy lar, agyr iş ler bi len 
eg ni miz den bas dy lar. 7 Biz ata-ba ba la-
ry my zyň Hu da ýy Reb be da dy-per ýat 
et dik. Reb bi ziň se si mi ze gu lak as dy 
we bi ziň çek ýän je bir le ri mi zi, agyr 
zäh me ti mi zi we ezil ýän di gi mi zi gör di. 
8  Reb Öz gud ra ty we güý ji bi len, äpet 
el henç lik le ri niň güý ji bi len, ala mat la ry 
we mug jy za la ry bi len bi zi Mü sür den 
çy ka ryp ge tir di. 9 Ine, bi zi bu ýe re ge ti-
rip, bi ze süýt we bal ak ýan ýur dy ber di. 
10 Şeý dip, men Reb biň özü me be ren ýe-
ri niň il kin ji mi we si ni ge tir dim“. Siz ony 
Hu da ýy ňyz Reb biň hu zu ryn da go ýup, 
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Onuň hu zu ryn da baş egip sež de ediň. 
11 Soň ra Hu da ýy ňyz Reb biň özü ňi ze we 
öýü ňi ze eçi len bo le lin li gi üçin le wi ler 
we ara ňyz da ýa şa ýan gel mi şek ler bi len 
bi le şat la nyp baý ram ediň.

12  Üçün ji ýyl da (ha sy lyň on dan bi ri 
be ril ýän ýy ly) äh li ha sy ly ňy zyň on dan 
bi ri ni le wi le re, gel mi şek le re, ýe tim le re 
we dul la ra be re ni ňiz de, olar ga la la ryň-
yz da on dan iýip doý sun lar. 13 Soň ra siz 
Hu da ýy ňyz Reb biň hu zu ryn da şeý le 
di ýiň: „Men öýüm den Se niň mu kad des 
pa ýy ňy aýyr dym. Se niň ma ňa be ren 
buý ruk la ry ňyň esa syn da men ony le-
wi le re, ara myz da ýa şa ýan gel mi şek le re, 
ýe tim le re we dul la ra ber dim. Men Se niň 
buý ruk la ryň dan hiç ýa na çyk ma dym, 
ola ryň hiç bi ri ni ýat dan çy kar ma dym. 
14  Men ýas tut ýan wag tym mu kad des 
pa ýyň dan iý me dim. Mur dar wag tym 
men on dan hiç zat paý la ma dym. Men 
on dan hiç za dy ölä hö dür et me dim. Edil 
ma ňa buý ru şyň ýa ly edip, Hu da ýym Reb, 
Sa ňa bo ýun eg dim. 15  Mu kad des me ka-
nyň as man dan bi ze se re dip, Öz hal kyň 
Ys ra ýy ly ýal ka we ata-ba ba la ry my za 
söz ber şiň ýa ly, bi ze ba gyş eden süýt 
we bal ak ýan ýur du ňa be re ket in der“.

Rebbiň saýlan halky
16  Hu da ýy ňyz Reb biň bu gün ki si ze 

ber ýän şu parz la ry ny we hö küm le ri ni 
ber jaý ediň. Ola ry tu tuş ýü re gi ňiz bi-
len jan-ten den ýe ri ne ýe ti riň. 17 Bu gün 
siz Reb biň öz Hu da ýy ňyz bol ma gy ny 
ga za nyp, Onuň ýo lun dan ýö re jek di gi-
ňi zi, Onuň parz la ry dyr tab şy ryk la ry ny 
we hö küm le ri ni ýe ri ne ýe ti rip, Oňa 
gu lak as jak dy gy ňy zy mä lim et di ňiz. 
18  Bu gün Reb söz ber şi ýa ly, Ol si zi 
Özü niň gym mat ly hal ky hök mün de 
saý lan dy gy ny we Onuň buý ruk la ry-
ny ýe ri ne ýe tir me li di gi ňi zi mä lim et di. 

19 Çün ki Ol şöh rat da, meş hur lyk da we 
sy lag-hor mat da Özü niň ýa ra dan äh li 
mil let le rin den si zi ýo kar da goý dy. Ol Öz 
söz ber şi ýa ly, siz Hu da ýy ňyz Reb biň 
mu kad des hal ky bo lar sy ňyz».

27‑nji bap

Eýbal dagynda gurlan 
gurbanlyk sypasy

1 Soň ra Mu sa Ys ra ýy lyň ýa şu lu la ry 
bi len hal ka şeý le tab şy ryk lar ber di: «Bu 
gün ki me niň si ze tab şyr ýan äh li buý ruk-
la ry my ber jaý ediň. 2 Ior dan der ýa syn dan 
ge çip, Hu da ýy ňyz Reb biň si ze ber ýän 
ýur du na gi ren gü nü ňiz, uly daş la ry di kip, 
ola ra hek ça lyň. 3 Ata-ba ba la ry ňy zyň 
Hu da ýy Reb biň söz ber şi ýa ly, Ior dan dan 
ge çip, Hu da ýy ňyz Reb biň ber ýän süýt 
we bal ak ýan ýur du na gi re ni ňiz de, bu 
Ka nu nyň äh li söz le ri ni daş la ryň ýü zü ne 
ýa zyň. 4  Şeý le lik de, siz Ior dan dan ge çe-
ni ňiz de, me niň bu gün ki buý ru şym ýa ly, 
şol daş la ry Eý bal da gyn da di kip, ola ra 
hek ça lyň. 5  Şol ýer de Hu da ýy ňyz Reb-
be daş dan gur ban lyk sy pa sy ny gu ruň, 
daş la ry taý ýar la ny ňyz da de mir gu ral lar 
ulan maň. 6  Hu da ýy ňyz Reb biň gur ban-
lyk sy pa sy de mir deg me dik daş lar dan 
ýa sal syn. Soň ra onuň üs tün de Hu da ýy-
ňyz Reb be ýak ma gur ban ly gy ny be riň. 
7 Hu da ýy ňyz Reb biň hu zu ryn da şat la nyp, 
sa la mat lyk gur ban ly gy ny be riň, ony şol 
ýer de iýiň. 8  Bu Ka nu nyň äh li söz le ri ni 
daş la ryň ýü zü ne düş nük li edip ýa zyň».

9 Soň ra Mu sa we le wi ru ha ny la ry: «Eý, 
ys ra ýyl hal ky, üm süm bol we gu lak 
goý! Hut şu gün siz Hu da ýy ňyz Reb biň 
hal ky bol du ňyz. 10 Şo nuň üçin hem siz 
Hu da ýy ňyz Reb be gu lak asyp, Onuň bu 
gün ki me niň üs tüm bi len si ze ber ýän 
tab şy ryk la ry ny we parz la ry ny ýe ri ne ýe-
ti riň» di ýip, äh li ys ra ýyl la ra ýüz len di ler.
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On iki nälet
11 Şol gün Mu sa ys ra ýyl hal ky na şeý le 

tab şy ryk lar ber di: 12 «Ior dan der ýa syn dan 
ge çe ni ňiz de, şim gon, le wi, ýa hu da, ysa kar, 
ýu sup we ben ýa min ti re le ri al kyş söz le ri 
aýt mak üçin Ge ri zim da gy nyň öňün de 
dur sun lar. 13 Ru ben, gat, aşer, ze bu lun, 
dan we naf ta ly ti re le ri bol sa nä let söz le-
ri oka mak üçin Eý bal da gy nyň öňün de 
dur sun lar. 14  Şun dan soň le wi ler ga ty ses 
bi len äh li ys ra ýyl la ra şu ny jar et sin ler:

15 „Kim de-kim Reb be ne jis bo lan se net 
iş le ri ni edip, but ýa-da şe kil ýa sap, ony giz-
lin ýer de sež de et mek üçin goý sa, goý, oňa 
nä let bol sun!“ Äh li halk „Omyn!“ diý sin.

16  „Ata-ene si ni kem si den ada ma nä let 
bol sun!“ Äh li halk „Omyn!“ diý sin.

17 „Goň şu sy nyň ara çäk da şy ny süý şü-
re ne nä let bol sun!“ Äh li halk „Omyn!“ 
diý sin.

18  „Kö ri ýol dan azaş dy ra na nä let bol-
sun!“ Äh li halk „Omyn!“ diý sin.

19 „Gel mi şe ge, ýe ti me we dul ha ty na 
ada lat syz lyk eden ada ma nä let bol sun!“ 
Äh li halk „Omyn!“ diý sin.

20  „Öz ata sy ny na my sa go ýup, onuň 
aýa ly bi len ýa ta na nä let bol sun!“ Äh li 
halk „Omyn!“ diý sin.

21 „Is len dik haý wan bi len ýa na şa na 
nä let bol sun!“ Äh li halk „Omyn!“ diý sin.

22  „Bir ata dan ýa-da bir ene den bo lan 
gyz do ga ny bi len ýa ta na nä let bol sun!“ 
Äh li halk „Omyn!“ diý sin.

23 „Öz ga ýyn ene si bi len ýa ta na nä let 
bol sun!“ Äh li halk „Omyn!“ diý sin.

24  „Giz lin lik de adam öl dü re ne nä let 
bol sun!“ Äh li halk „Omyn!“ diý sin.

25 „Nä hak gan dök mek üçin pa ra ala na 
nä let bol sun!“ Äh li halk „Omyn!“ diý sin.

26  „Bu ka nun la ryň söz le ri ni oň la ma-
ýa na, ola ry ýe ri ne ýe tir me ýä ne nä let 
bol sun!“ Äh li halk „Omyn!“ diý sin.

28‑nji bap

Boýun egmeklikden 
gelýän bereketler

1 Eger siz di ňe Hu da ýy ňyz Reb be gu-
lak asyp, Onuň bu gün ki me niň üs tüm 
bi len ber ýän äh li buý ruk la ry ny yh las 
bi len ýe ri ne ýe tir se ňiz, Hu da ýy ňyz Reb 
si zi ýer ýü zün dä ki äh li mil let ler den 
beý gel der. 2  Eger siz Hu da ýy ňyz Reb be 
gu lak as sa ňyz, üs tü ňi ze be re ket ýa gyp, 
si zi be re ket gur şap alar.

3 Ga la la ry ňy za hem, atyz la ry ňy za hem 
be re ket ýa gar.

4  Hu da ýy ňyz Reb her bir et jek işi ňi ze 
be re ket be rer, köp ogul-gyz ly bo lar-
sy ňyz, mal-ga ra la ry ňy zyň sa ny ar typ, 
top ra gy ňy zyň ha sy ly bol bo lar.

5  Se be di ňiz do ly bo lar, sa ça gy ňyz be-
re ket li bo lar.

6  Ni rä git se ňiz hem, nä me et se ňi zem 
be re ket li bo lar sy ňyz.

7 Reb si ze gar şy baş gö te ren duş man-
la ry ňy zy si ziň öňü ňiz de der bi-da gyn 
eder. Olar si ziň üs tü ňi ze bir ta rap dan 
ço zup, yz la ry na çar ta ra pa ga çar lar. 
8  Reb si ziň am mar la ry ňy za, baş lan her 
bir işi ňi ze be re ket in me gi üçin buý ruk 
be rer. Hu da ýy ňyz Reb özü ňi ze ber ýän 
ýur dun da si zi ýal kar. 9 Eger siz Hu da ýy-
ňyz Reb biň buý ruk la ry ny ýe ri ne ýe ti rip, 
Onuň ýo lun dan ýö re se ňiz, Ol söz ber şi 
ýa ly, si zi Özü niň mu kad des hal ky eder. 
10 Ýer ýü zün dä ki äh li halk lar si ziň Reb 
ta ra pyn dan saý la nan dy gy ňy zy gö rer ler 
we olar siz den gor kar lar. 11 Ataba ba la ry
ňy za wa da eden ýur dun da ýa şa ny ňyz da, 
Reb si ziň ör ňäp ös me gi ňi zi, mal-ga ra-
la ry ňy zyň art ma gy ny we top ra gy ňy zyň 
ha sy ly ny bol luk bi len eçi ler. 12  Reb Özü-
niň baý ha zy na sy bo lan as ma ny açyp, 
ýe ri ňi ze wag tyn da ýa gyş ýag dy rar we 
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ba şy na ba ran her bir işi ňiz de be re ket 
be rer. Siz köp halk la ra karz be rer si ňiz, 
em ma özü ňiz hiç kim den karz al mar-
sy ňyz. 13 Hu da ýy ňyz Reb biň bu gün ki 
me niň üs tüm bi len si ze ber ýän buý ruk-
la ry na bo ýun egip, ola ry yh las bi len 
ýe ri ne ýe tir se ňiz, Reb si zi aýak da däl-de, 
baş da go ýar. 14  Baş ga hu daý la ra gul luk 
et mek üçin, ola ryň yzy na düş me se ňiz, 
me niň bu gün ki ber ýän buý ruk la ry myň 
hi ji sin den ýüz öwür me se ňiz, olar dan 
sa ga-so la so wul ma sa ňyz, siz di ňe be-
lent de bo lar sy ňyz, pes de bol mar sy ňyz.

Boýun egmezlikden gelýän näletler
15 Em ma siz Hu da ýy ňyz Reb be bo ýun 

bol man, Onuň bu gün ki me niň üs tüm 
bi len ber ýän äh li tab şy ryk la ry ny we 
parz la ry ny yh las bi len ýe ri ne ýe tir me se-
ňiz, on da, goý, şu nä let le riň äh li si si ziň 
ba şy ňyz dan in sin we si zi gur şap al syn.

16  Ga la la ry ňy za, atyz la ry ňy za nä let 
bol sun.

17 Se be di ňi ze, sa ça gy ňy za nä let bol sun.
18  Ör ňäp ös me gi ňi ze, top ra gy ňy zyň 

ha sy ly na, sy gyr la ry ňy zyň we do war la-
ry ňy zyň art ma gy na nä let bol sun.

19 Ni rä git se ňiz hem, nä me et se ňi zem 
si ze nä let bol sun.

20  Et jek bol ýan äh li iş le ri ňi ziň üs-
tün den Reb bet bagt çy lyk, how sa la we 
şow suz lyk in de rer. Men den ýüz öw rüp, 
pis iş ler eden di gi ňiz üçin, siz gyr lyp, tiz 
he läk bo lar sy ňyz. 21 Mülk edin mek üçin 
ba ran ýe ri ňiz den ýok ed ýän çä, Reb si zi 
gyr gy na be rer. 22  Reb si ze be de ni ig led-
ýän ke sel den, gyz dyr ma dan, çiş me den, 
ysyt ma dan, gu rak çy lyk dan, ýa kyp ýan-
dyr ýan ep gek den we heň den ýa ňa ejir 
çek di rer. Tä do ly he läk bol ýan ça ňyz, 
şeý le kül pet ler siz den aý ryl maz. 23 De
pä ňiz dä ki as man mi se, aýa gy ňy zyň 
as tyn da ky ýer bol sa dem re dö ner. 24  Reb 

ýe ri ňi ze ýag dyr ýan ýag şy ny to za na öw-
rer. Siz do ly gy ryl ýan ça ňyz, üs tü ňi ze 
as man dan di ňe gum ýa gar.

25  Reb si zi duş man la ry ňy zyň öňün-
de ýeň li şe se ze war eder. Siz ola ryň 
gar şy sy na bir ta rap dan hü jüm et se ňiz, 
yzy ňy za ga ça ny ňyz da çar ta ra pa ga çar-
sy ňyz. Ba şy ňyz dan inen be la-be ter ler 
ýer ýü zün dä ki äh li şa lyk la ry how sa la 
sa lar. 26  Si ziň je set le ri ňiz as man da ky guş-
la ra we ýer dä ki haý wan la ra iý mit bo lar. 
Ola ry kow ma ga adam ta pyl maz. 27 Reb 
si ze Mü sür de gör ke zen baş ly ýa ra lar 
bi len: ör gün, iriň li ýa ra lar we gi ji le wük 
bi len ejir çek di rer. Siz olar dan sap la nyp 
bil mer si ňiz. 28  Reb si zi dä li re der, gö zü-
ňi zi kör eder, aky ly ňyz dan azaş dy rar. 
29 Ga raň ky lyk da kör le riň ser me nek läp 
ýö re ýiş le ri ýa ly, gün diz hem ýo lu ňy zy 
ser me läp ýö rär si ňiz, em ma siz ýo lu ňy zy 
ta pyp bil mer si ňiz. Si zi dyn gy syz ezer ler 
we ta lar lar, si ziň da dy ňy za hiç kim ýet-
mez. 30 Bir gy za adag la nar sy ňyz, em ma 
onuň bi len baş ga bi ri ýa tar. Jaý gu rar sy-
ňyz, em ma on da özü ňiz ýa şa mar sy ňyz. 
Üzüm agaç la ry ny otur dar sy ňyz, em ma 
onuň mi we sin den iý mer si ňiz. 31 Ökü zi-
ňi zi gö zü ňi ziň al nyn da so ýar lar, em ma 
onuň etin den iý mer si ňiz. Edil gap da ly-
ňyz da eşe gi ňi zi ogur lar lar, em ma yzy na 
ge tir mez ler. Go ýun la ry ňy zy duş man la-
ry ňy za be rer ler. Si ze kö mek eden bol maz. 
32  Ogul la ry ňyz we gyz la ry ňyz gö zü ňi ziň 
al nyn da baş ga halk la ra ber ler. Gün uzyn 
ola ry ag tar mak dan ýa ňa, gö zü ňi ziň nu ry 
öçer, em ma eli ňiz den ge len zat bol maz. 
33 Ta na ma ýan bir hal ky ňyz ýe ri ňi ziň ha-
sy ly ny iýip, çe ken agyr zäh me ti ňi ziň 
hö zi ri ni gö rer. Siz dyn gy syz ezil ip gy-
na lar sy ňyz. 34 Si ziň gö zü ňiz bi len gör jek 
gör gü le ri ňiz den ýa ňa, aky ly ňyz ça şar. 
35 Reb dy zy ňy za, aýa gy ňy za, ök jä ňiz den 
tä süýr de pä ňi ze çen li agy ry ly çy ban lar 
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çy ka rar. 36  Reb si zi we si ziň üs tü ňiz den 
goý lan pa ty şa ny özü ňi ziň, hat da ata-ba-
ba la ry ňy zyň hem ta na ma ýan-bil me ýän 
hal ky nyň üs tün den el ter. Ol ýer de siz 
agaç dan we daş dan ýa sa lan baş ga hu daý-
la ra gul luk eder si ňiz. 37 Reb biň si zi el ten 
äh li halk la ry nyň ara syn da olar üçin gor ky 
bo lar sy ňyz, di le dü şüp, gül ki bo lar sy ňyz.

38  Meý da na köp to hum se per si ňiz, 
em ma az ha syl alar sy ňyz, çün ki ony 
çe kirt ge iýip ýok eder. 39 Üzüm agaç-
la ry ny ekip, ola ra se re der si ňiz. Em ma 
onuň ne ha sy ly ny ýyg nar sy ňyz, ne-de 
şe ra byn dan içer si ňiz, çün ki ony gur çuk 
iýer. 40 Si ziň tu tuş ýur du ňyz da zeý tun 
agaç la ry gö ge rer, em ma siz özü ňi ze 
zeý tun ýa gy ny guý mar sy ňyz, çün ki 
onuň mi we si ýe re dö kü ler. 41 Ogul la-
ry ňyz we gyz la ry ňyz bo lar, em ma siz 
ola ry ýi ti rer si ňiz, çün ki olar ýe sir edi lip 
äki di ler. 42  Äh li agaç la ry ňy zyň we ekin 
meý dan la ry ňy zyň ha sy ly ny çe kirt ge ler 
iýip gi der. 43 Ara ňyz da ýa şa ýan gel mi şek-
ler siz den has ýo ka ry gö te ril er, siz bol sa 
kem-kem den pe se dü şer si ňiz. 44  Olar 
si ze karz be rer ler, em ma siz ola ra karz 
be rip bil mer si ňiz. Olar baş da bo lar lar, 
siz bol sa aýak da ga lar sy ňyz.

45  Şu nä let le riň äh li si si ze si ňip, tä ýok 
bol ýan ça ňyz, si zi gur şap alar. Se bä bi 
siz Hu da ýy ňyz Reb be bo ýun eg män, bu 
gün Onuň si ze me niň üs tüm bi len ber ýän 
tab şy ryk la ry ny we parz la ry ny ýe ri ne 
ýe tir me di ňiz. 46  Bu kül pet ler si ziň we ne-
sil le ri ňi ziň ara syn da baş ga halk lar üçin 
he mi şe lik ala mat we mug jy za bol sun. 
47 Se bä bi siz äh li za dyň be re ket li bol ma gy 
üçin Hu da ýy ňyz Reb be şa dy ýan lyk we 
joş gun ly ýü rek bi len gul luk et me di ňiz. 
48  Şo nuň üçin hem siz aç-suw suz, ýa la ňaç 
we hem me za da zar bo lup, Reb ta ra pyn dan 
si ziň gar şy ňy za ibe ril en duş ma ny ňy za 
gul luk eder si ňiz. Reb si zi tä ýok edip 

taş la ýan ça, boý nu ňyz dan de mir bo ýun-
ty ryk asyp, si zi ezer. 49 Reb uzak ýer den, 
ýe riň aň ru jun dan si ze ola ryň di li ne dü şün-
me ýän bir hal ky ňy zy ge ti rer. Bu halk si zi 
bür güt ki min ýu wu dar. 50 Şol ýü zi hyr syz 
halk ýa şy-gar ry ny sy la maz, re him-şe pa gat 
et mez. 51 Siz ýok bo lup gid ýän çä ňiz, olar 
mal-ga ra la ry ňy zy, ýe ri ňi ziň ha sy ly ny 
iýer ler. Siz he läk bol ýan ça ňyz, si ziň ne 
dä nä ňiz, ne şe ra by ňyz, ne ýa gy ňyz, ne-
de sy gyr la ry ňyz dyr do war la ry ňyz ga lar. 
52  Olar Hu da ýy ňyz Reb biň si ze be ren 
ýe ri ne ge lip, si ziň bil bag lan äh li be ýik 
we berk di war ly ga la la ry ňy zy ga ba wa 
sa lar lar. 53 Duş ma ny ňyz si ziň da şy ňy zy 
ga bap, çyk gyn syz ýag da ýa sa lan da, siz 
aç lyk dan ýa ňa öz bag ry ňyz dan önen per-
zent le ri ňi zi – Hu da ýy ňyz Reb ta ra pyn dan 
ber len ogul-gyz la ry ňy zyň eti ni iýer si ňiz. 
54  Ara ňyz da ky iň my la ýym we eli açyk 
adam bar ja iý mi ti ni öz do ga nyn dan, 
söý gü li aýa lyn dan, di ri ga lan ça ga la ryn-
dan gys ga nar. 55  Ol ça ga la ry nyň etin den 
ola ryň hi ji si ne ber mez, se bä bi duş man 
äh li ga la la ry ňy zy ga bap, si zi çyk gyn syz 
ýag da ýa sa lan da, ola ra iý mä ge hiç zat gal-
maz. 56  Ara ňyz da ky sa hy we nä zik aýal, 
öz sa hy ly gyn dan we nä zik li gin den ýa ňa 
aýa gy ny ýe re bas ma ýan ze nan na ha ry ny 
öz mäh ri ban adam syn dan, ogul-gyz yn dan 
gys ga nar. 57 Duş ma ny ňyz ga la la ry ňy zy 
ga bap, si zi çyk gyn syz ýag da ýa sa lan da, 
şol aýal dog ra nyn dan soň, hat da sa ta ny nyň 
ara syn dan çy kan ça ga sy nyň ýol da şy ny 
gys ga nyp, öz dog ran ça ga la ry ny hem 
aç lyk dan ýa ňa og ryn ça iýer.

58  Be ýik we haý bat ly Hu da ýy ňyz 
Reb den gor kup, bu ki tap da ýa zy lan bu 
Ka nu nyň äh li söz le ri ni yh las bi len ýe ri ne 
ýe tir me se ňiz, 59 on da Reb si zi we si ziň 
ne sil le ri ňi zi el henç be la la ra, agyr we yzy 
üzül me ýän je bir le re, emi ýok ke sel le re 
du çar eder. 60 Ol si ziň Mü sür de wag ty ňyz 
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si zi gor ku zan äh li ke sel le ri ňi zi si ziň ba-
şy ňyz dan in de rer. Ol ke sel ler si ze or na şyp 
ga lar. 61 Hat da şu Ka nun ki ta byn da ýa zyl-
ma dyk beý le ki äh li ýo kanç ke sel le ri we 
dert le ri, tä si ziň ba ry ňyz gy ryl ýan ça ňyz, 
Reb si ziň ba şy ňyz dan in de rer. 62  Siz as-
man ýyl dyz la ry ýa ly köp dü ňiz, em ma 
siz az bo lup ga lar sy ňyz, se bä bi siz Hu-
da ýy ňyz Reb be bo ýun eg me di ňiz. 63 Reb 
si ze ýag şy lyk edip, si ziň sany ňy zy kö pel-
den de, nä çe lez zet alan bol sa, si zi gy ryp 
ýok eden de hem şon ça lez zet alar. Mülk 
edin mek üçin ba ran ýe ri ňiz den siz sog-
ru lyp taş la nar sy ňyz. 64 Reb si zi ýe riň bir 
ujun dan beý le ki uju na çen li äh li halk la-
ryň ara sy na dar ga dyp goý be rer. Ol ýer de 
siz özü ňi ziň-de, ata-ba ba la ry ňy zyň-da ta-
na ma dyk we bil me dik agaç dan we daş dan 
ýa sa lan baş ga hu daý la ra gul luk eder si ňiz. 
65 Ol halk la ryň ara syn da siz jany ňy za 
aram tap mar sy ňyz we aýa gy ňy zyň dyn-
jy ny al ma ga ýer ta pyl maz. Ol ýer de Reb 
si ze bük gül de ýän ýü rek, kü te len göz ler 
we sy nan gö wün be rer. 66  Ja ny ňyz suw 
üs tün de bo lar. Siz gi je-gün diz gor ku da 
bo lup, siz de ýa şaý şa hiç hi li umyt bol maz. 
67 Ýü re gi ňi zi gap la jak gor ky we gö zü ňi-
ziň gör jek zat la ry se bäp li, er tir le ri ne siz: 

„Wah, tiz räk ag şam düş se di!“ di ýer si ňiz, 
ag şa my na bol sa: „Wah, tiz räk daň at sa dy!“ 
di ýer si ňiz. 68  Si ziň in di gaý dyp gör me jek-
di gi ňi ze söz be ren ýo lum dan, Reb si zi 
gä mi ler bi len ýe ne-de yzy ňy za Mü sü re 
alyp gi der. Ol ýer de siz özü ňi zi gul we 
gyr nak edip duş man la ry ňy za sa tu wa hö-
dür lär si ňiz, em ma si zi sa tyn alan bol maz».

29‑njy bap

Reb Mowapda ysraýyllar 
bilen äht edýär

1 Ine, Ho rep de edi len äht den da şa ry, 
Reb biň Mu sa Mo wap da ys ra ýyl lar bi len 

bag laş ma gy buý ran äh ti niň şert le ri şu-
lar dyr. 2  Mu sa äh li ys ra ýyl la ry ýyg nap, 
ola ra şeý le diý di: «Siz Reb biň gö zü ňi-
ziň al nyn da Mü sü re, fa ra ona, onuň äh li 
emel dar la ry na we tu tuş ýur du na nä me 
eden di gi niň hem me si ni gör dü ňiz. 3 Siz 
bu gud rat ly sy nag la ry, ala mat la ry we 
be ýik mug jy za la ry öz gö zü ňiz bi len 
gör dü ňiz. 4 Em ma şu gü ne çen li Reb si ze 
dü şün me gi ňiz üçin akyl, gör me gi ňiz 
üçin göz, eşit me gi ňiz üçin gu lak ber-
me di. 5 Reb: „Men si zi kyrk ýyl lap çöl de 
aý la dym. Eg ni ňi ze ge ýen eşi gi ňiz ýyr-
tyl ma dy, aýa gy ňy za ge ýen ça ry gy ňyz 
kö nel me di. 6  Siz çö rek iý me di ňiz, şe rap, 
ça kyr iç me di ňiz. Men mu ny Hu da ýy ňyz 
Reb biň Men di gi mi bi liň di ýip et dim“ 
diý di. 7 Bu ýe re ge le ni ňiz de, Heş bo nyň 
ha ny Si hon we Ba şan ýur du nyň ha ny 
Og bi ziň gar şy my za sö we şe çyk dy lar, 
em ma biz ola ry der bi-da gyn et dik. 8  Biz 
ola ryň ýe ri ni alyp, ru ben le re, gat la ra we 
ma na şa ti re si niň ýa ry sy na mülk edip 
ber dik. 9 Şo nuň üçin hem, ed ýän her 
bir işi ňiz de üs tün lik ga za nar ýa ly, bu 
äh tiň şert le ri ni yh las bi len ýe ri ne ýe ti riň.

10‑11  Bu gün ti re baş tu tan la ry ňyz, 
ýa şu lu la ry ňyz, ýol baş çy la ry ňyz, Ys ra-
ýy lyň äh li er kek le ri, si ziň ça ga la ry ňyz, 
aýal la ry ňyz, ara ňyz da ýa şa ýan gel mi-
şek ler, odu ny ňy zy çap ýan lar, su wu ňy zy 
da şa ýan lar – äh li ňiz bu ýe re üý şüp, Hu-
da ýy ňyz Reb biň hu zu ryn da dur su ňyz. 
12  Bu gün Hu da ýy ňyz Reb biň si ziň bi len 
bag laş ýan äh ti ne ant içip gi ri şer si ňiz. 
13  Çün ki Ol si ze we ata-ba ba la ry ňyz 
Yb ra ýy ma, Ys ha ga we Ýa ku ba söz ber şi 
ýa ly, bu gün Ol si zi Öz hal ky edip alar 
we Hu da ýy ňyz bo lar. 14‑15  Hu da ýy myz 
Reb bu gün bi ziň ýa ny myz da – Öz hu-
zu ryn da du ran lar bi len däl-de, eý sem 
bol ma dyk lar bi le nem wa da edip äht 
bag laş ýar.
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16  Mü sür de nä hi li ýa şan dy gy my zy, 
dür li halk la ryň ara syn dan ötüp-ge çip, 
bu ýe re nä gün lük bi len ge len di gi mi zi 
bil ýän si ňiz. 17 Siz ola ryň ara syn da agaç-
dan, daş dan, al tyn dan we kü müş den 
ýa sa lan ne jis but la ry gör dü ňiz. 18  Ägä bo-
luň, bu gün si ziň ara ňyz da Hu da ýy myz 
Reb den ýü re gi so wa şyp, şol halk la ryň 
hu daý la ry na gul luk ed ýän er kek ýa aýal, 
maş ga la ýa-da ti re bol ma syn. Ara ňyz da 
şeý le adam la ryň bol ma gy, ajy we zä her-
li ösüm li giň kö ki ýa ly dyr. 19 Bu edi len 
wa da ny eşi den her bi ri ňiz öz-özü ňi zi 
öw mäň we ýü re gi ňiz de: „Biz te kep-
bir lik ýo lu myz dan git sek hem aman 
ga la rys“ di ýip pi kir et mäň. (Şeý le pi kir 
ýag şy nyň-da, ýa ma nyň-da ba şy na be la 
ge ti rer.) 20  Reb şeý le te kep bir adam la-
ry ba gyş la maz. Çün ki Reb biň ga ha ry 
we ga zap ody ola ra gar şy tu ta şar. Bu 
ki tap da ýa zy lan äh li nä let ler ola ryň 
ba şyn dan iner we Reb ola ryň ady ny 
as ma nyň as tyn dan öçü rip taş lar. 21 Bu 
Ka nun ki ta byn da ýa zy lan äh tiň äh li 
nä let le ri bo ýun ça, olar bet bagt çy ly ga 
du çar bo lar ýa ly, Reb ola ry Ys ra ýy lyň 
äh li ti re le ri niň ara syn dan aý ra tyn go ýar.

22  Siz den soň ky ne sil ler, si ziň ça ga la-
ry ňyz, şeý le hem uzak ýurt dan gel jek 
ke se ki ler bu ýurt da bol ýan weý ran çy-
lyk la ry, si ziň üs tü ňiz den Reb biň lag nat 
in de ri şi ni gö rüp: 23 „Kü kürt! Duz! Tu tuş 
ýurt ýan ýar! Hiç zat ekil mez, hiç zat 
gö ger mez, gaý dyp hiç hi li ösüm lik ös-
mez. Reb ga zap aty na at la nyp, So dom, 
Go mo ra, Ad ma we Se bo ýym ga la la ry ny 
ýok edi şi ýa ly ýy kyp-ýu mur dy!“ di ýer ler. 
24  Äh li mil let ler: „Reb bu ýur dy nä me 
üçin beý le et di kä? Bu ga har-ga za byň 
se bä bi nä me kä?“ diý şip geň ga lar lar. 
25  Olar şeý le ne ti jä ge ler ler: „Mu nuň 
se bä bi şu dur: ys ra ýyl lar öz le ri ni Mü-
sür den çy ka ryp ge ti ren ata-ba ba la ry nyň 

Hu da ýy Reb bi len bag la şan äh ti ni ret 
et di ler. 26  Olar Reb den ýüz öw rüp, baş ga 
hu daý la ra gul luk et di ler. Öz le ri niň ta-
na ma ýan we Reb biň ola ra sež de et mä ge 
yg ty ýar ber me dik hu daý la ry na sež de 
et di ler. 27 Şo nuň üçin hem Reb biň bu 
ýur da ga ha ry ge lip, bu ki tap da ýa zy lan 
äh li nä let le ri bu ýur duň üs tün den ýag-
dyr dy. 28  Reb ola ry güýç li ga har bi len, 
ga zap aty na at la nyp, öz ýurt la ryn dan 
ko wup çy ka ryp, şu gün ki gör şü ňiz ýa ly, 
baş ga ýur da äki dip taş la dy“.

29 Giz lin syr lar Hu da ýy myz Reb be 
de giş li dir. Em ma bu Ka nu nyň äh li söz-
le ri ni ýe ri ne ýe tir mek üçin aýan edi len 
zat lar ebe di lik bi ze we bi ziň ça ga la ry-
my za de giş li dir.

30‑njy bap

Täzeden dikeltme we ýalkanyş
1 Men si ziň öňü ňiz de al kyş lar we nä let-

ler goý dum. Olar si ziň ba şy ňy za dü şen de, 
siz Hu da ýy ňyz Reb biň si zi dar ga dyp 
goý be ren mil let le ri niň ara syn da ka ňyz, 
bu ýal ka nyş la ry we nä let le ri ýa dy ňy za 
sal sa ňyz 2  we Hu da ýy ňyz Reb be do la-
nyp, me niň bu gün ki si ze tab şy ry şym 
ýa ly, özü ňiz hem, ça ga la ry ňyz hem 
tu tuş ýü re gi ňiz bi len jan-ten den Oňa 
gu lak as sa ňyz, 3  di ňe şon da Hu da ýy-
ňyz Reb si ze öň ki aba dan çy ly gy ňy zy 
gaý ta ryp be rer we re him-şe pa gat eder. 
Hu da ýy ňyz Reb si zi dar ga dyp goý be-
ren baş ga halk la ry nyň için den ýe ne-de 
yzy ňy za ýyg nar. 4  Hat da siz dün ýä niň 
ol çe ti ne sür gün edi len hem bol sa ňyz, 
Hu da ýy ňyz Reb si zi ol ýer den ýyg nap, 
yzy ňy za ge ti rer. 5  Hu da ýy ňyz Reb si zi 
ata-ba ba la ry ňy zyň mülk ýe ri ne el ter. Siz 
ol ýe ri eýe lär si ňiz. Ol ata-ba ba la ry ňy-
za ga ran da, si ze has köp be re ket be rip, 
sany ňy zy has-da art dy rar. 6  Hu da ýy ňyz 
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Reb Özü ne bo ýun eg dir mek üçin si ziň 
ýü re gi ňi zi we ne sil le ri ňi ziň ýü re gi ni 
üýt ge der, şon da siz Hu da ýy ňyz Reb bi 
tu tuş ýü re gi ňiz bi len jan-ten den sö ýüp 
ýa şar sy ňyz. 7 Hu da ýy ňyz Reb bu äh li lag-
nat la ry duş man la ry ňy za we si ze zu lum 
eden gar şy daş la ry ňy zyň üs tü ne ýag dy-
rar. 8  Şon dan soň siz ýe ne-de Reb be gu lak 
asar sy ňyz, Onuň bu gün ki me niň üs tüm 
bi len ber ýän äh li buý ruk la ry ny ýe ri ne 
ýe ti rer si ňiz. 9‑10  Eger siz Hu da ýy ňyz 
Reb be gu lak asyp, şu Ka nun ki ta byn da 
ýa zy lan Onuň tab şy ryk la ry dyr parz la-
ry ny ber jaý et se ňiz, Hu da ýy ňyz Reb be 
tu tuş ýü re gi ňiz we ja ny ňyz-te ni ňiz bi len 
do lan sa ňyz, Hu da ýy ňyz Reb her bir et jek 
işi ňi ze be re ket be rer, ogul-gy zy ňyz köp 
bo lar, mal-ga ra la ry ňy zyň sa ny ar typ, 
ýe ri ňi ziň ha sy ly bol bo lar. Çün ki Reb 
ata-ba ba la ry ňy za ýag şy lyk ede nin de 
lez zet al şy ýa ly, si ze ýag şy lyk ede nin de 
hem lez zet alar.

Ýaşaýşy saýlamaga çagyryş
11 Ha ky kat dan-da, Onuň bu gün ki me-

niň üs tüm bi len ber ýän buý ru gy si ziň 
üçin kyn däl ýa-da el ýet mez ýa ly ga ty 
uzak da däl. 12  „Biz ony eşi dip, ýe ri ne 
ýe ti rer ýa ly, kim bi ziň üçin gö ge çy kyp, 
ony bi ze ge ti rip be rer?“ diý mez li gi ňiz 
üçin, ol gök de däl dir. 13 Ýa-da si ziň: „Biz 
ony eşi dip, ýe ri ne ýe ti rer ýa ly, kim bi ziň 
üçin deň ziň aň ry ta ra py na ge çip, ony bi-
ze ge ti rip be rer?“ diý mez li gi ňiz üçin, ol 
deň ziň aňyr syn da däl dir. 14 Ýok, bu söz ler 
si ze ju da ýa kyn dyr. Ýe ri ne ýe tir me gi ňiz 
üçin bu si ziň ag zy ňyz da we ýü re gi ňiz-
de dir. 15 Ine, bu gün men si ziň öňü ňiz de 
ýa şa ýyş we ýag şy lyk, ölüm we ýa man lyk 
goý ýa ryn. 16  Me niň bu gün tab şy ry şym 
ýa ly, Hu da ýy ňyz Reb bi sö ýüp, Onuň ýo-
lun dan ýö re se ňiz, Onuň tab şy ryk la ry ny, 
parz la ry dyr hö küm le ri ni ber jaý et se ňiz, 

on da siz ýa şar sy ňyz we kö pe ler si ňiz. 
Mülk edin mek üçin ba ran ýe ri ňiz de 
Hu da ýy ňyz Reb si zi ýal kar. 17 Em ma 
ýü re gi ňiz On dan dö nüp, gu lak as man 
ýol dan çy kyp, baş ga hu daý la ra sy gy nyp 
gul luk et se ňiz, 18  on da tu tuş la ýyn he läk 
bol jak dy gy ňy zy bu gün si ze jar ed ýä rin. 
Ior dan der ýa syn dan ge çip, mülk edin jek 
ýe ri ňiz de uzak ýa şa mar sy ňyz. 19 Bu gün 
si ziň öňü ňiz de ýa şa ýyş we ölüm, al kyş 
we nä let go ýan dy gy ma si ze gar şy şa ýat 
bol ma ga as ma ny we ýe ri ça gyr ýa ryn. 
Ýa şaý şy saý laň, şon da si ziň özü ňiz hem 
ýa şar sy ňyz, ne sil le ri ňiz-de ýa şar. 20 Hu
da ýy ňyz Reb bi sö ýüň, Oňa gu lak asyň 
we Oňa bil bag laň, çün ki ýa şaý şy ňy-
zyň we öm rü ňi ziň uzak ly gy On da dyr. 
Bu Reb biň ata-ba ba la ry ňyz Yb ra ýy ma, 
Ys ha ga, Ýa ku ba ber me gi wa da eden 
ýur dun da ýa şa ma gy ňyz üçin dir».

31‑nji bap

Ýeşuwa Musanyň 
orunbasary saýlanýar

1 Mu sa äh li ys ra ýyl hal ky nyň öňün de 
sö zü ni soň lap, şeý le diý di: 2  «Men hä zir 
bir ýüz ýig ri mi ýa şym da. Mun dan beý-
läk men baş tu tan bo lup bil jek däl. Reb 
ma ňa: „Sen Ior dan dan aň ry geç mer siň“ 
diý di. 3 Hu da ýy ňyz Reb biň Özi si ziň 
öňü ňiz den ge çer. Ol äh li halk la ry si ziň 
öňü ňiz den ýok eder we siz ola ryň ýe ri ni 
mülk edi ner si ňiz. Reb biň söz ber şi ýa ly, 
Ýe şu wa si ze baş bo lup, der ýa dan ge çer. 
4  Reb amor la ryň ha ny Si hon bi len Ogy 
öl dü rip, ola ryň ýur du ny weý ran edi şi 
ýa ly, bu halk la ry hem şeý le eder. 5  Reb 
ola ry si ze tab şy rar, siz hem ola ry me niň 
buý ru şym ýa ly eder si ňiz. 6  Dö züm li we 
mert bo luň! Olar dan gork maň, dow la 
düş mäň, se bä bi si ziň bi len git jek hut 
Hu da ýy ňyz Reb biň Özü dir. Ol si zi hiç 
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wagt ýe ke taş la maz, terk et mez». 7 Soň ra 
Mu sa Ýe şu wa ny ça gy ryp, äh li ys ra-
ýyl la ryň gö zü niň al nyn da şeý le diý di: 
«Dö züm li we mert bol, çün ki Reb biň 
ata-ba ba la ry ňy za wa da eden ýur du na 
bu halk bi len git jek ýe ke-täk sen siň. 
Bu ýur dy ola ra mülk edip paý lap ber-
jek hem di ňe sen siň! 8  Reb biň Özi se niň 
öňüň den gi der. Ol se niň bi len bo lar. Ol 
se ni hiç wagt ýe ke taş la maz, terk et mez. 
Gork ma we dow la düş me!»

Kanun kitabyny unutmazlyk hakda
9 Soň ra Mu sa şu Ka nu ny ýa zyp, ony 

Reb biň Äht san dy gy ny gö ter ýän le wi 
ru ha ny la ry na we Ys ra ýy lyň äh li ýa şu lu-
la ry na ber di. 10 Mu sa ola ra şeý le buý ruk 
ber di: «Her ýe din ji ýy lyň – karz la ryň 
ge çil ýän ýy ly nyň ahy ryn da, Çat ma baý-
ra myn da, 11 äh li ys ra ýyl lar Hu da ýy ňyz 
Reb biň hu zu ry na, Onuň Öz saý la jak 
ýe ri ne ge len le rin de, siz şu Ka nu ny äh li 
ys ra ýyl la ra eşit di rip okaň. 12  Äh li hal ky: 
er kek le ri, aýal la ry, ça ga la ry, şeý le hem 
ga la la ryň yz da ýa şa ýan gel mi şek le ri 
ýyg naň. Olar bu ba ra da eşi den le rin de, 
Hu da ýy ňyz Reb den gor kup, bu Ka nu nyň 
äh li söz le ri ni yh las bi len ýe ri ne ýe tir-
me gi öw ren sin ler. 13 Ola ryň bu Ka nu ny 
bil me ýän ça ga la ry hem Ior dan der ýa-
sy nyň aňyr syn da ky mülk ýer le rin de 
ýa şan la ryn da mu ny eşi dip, Hu da ýy ňyz 
Reb den gork ma gy öw ren sin ler».

14  Reb Mu sa: «Se niň öl me li wag tyň 
go laý laş dy. Ýe şu wa ny ça gyr-da, iki ňiz 
hem Ma ňa ýüz tu tu l ýan ça dy ra ba ryň, 
Men oňa buý ruk la ry my mä lim et jek» 
diý di. Şeý le lik de, Mu sa bi len Ýe şu wa 
iki si Reb be ýüz tu tu l ýan ça dy ra bar dy lar. 
15  Reb ça dyr da bu lut sü tü ni gör nü şin-
de peý da bol dy. Bu lut sü tü ni ça dy ryň 
gi rel ge sin de dur dy. 16  Reb Mu sa şeý le 
diý di: «Ti za ra sen ölüp, ata-ba ba la ry ňa 

gow şar syň. Şon dan soň bu halk bar ýan 
ýe rin dä ki ke se ki halk la ryň hu daý la ry na 
sež de et mek bi len zy na eder ler. Olar Me-
niň bi len eden äh ti ni bo zup, Me ni terk 
eder ler. 17 Şol gün Me niň ga har-ga za bym 
ola ryň üs tün den iner. Men ola ry terk 
edip, olar dan ýüz öw re rin. Olar şo ba da 
he läk bo lar lar, ola ryň üs tün den köp be la-
be ter ler iner. Şol gün olar: „Ara myz da 
Hu da ýy my zyň ýok du gy se bäp li, bu be-
la-be ter ler bi ziň üs tü miz den in di mi kä?“ 
di ýer ler. 18  Ola ryň baş ga hu daý la ra ta rap 
öw rü lip, eden äh li er bet lik le ri üçin, şol 
gün Men olar dan hök man ýüz öw re rin.

19 Şo nuň üçin hem in di bu aý dy my ýa-
zyp alyň we ys ra ýyl la ra öw re diň, olar 
oka syn lar. Şon da bu aý dym Ma ňa ys ra-
ýyl la ryň gar şy sy na şa ýat bo lar. 20 Çün ki 
Men ola ry ata-ba ba la ry na wa da eden 
ýur du ma – süýt we bal ak ýan ýur da 
ge ti re nim de, olar iýip-içip, ga ryn la ry 
dok bo lup me sir gäp, baş ga hu daý la ra 
sy gy nyp, ola ra gul luk eder ler. Me ni 
ýig re nip, Me niň äh ti mi bo zar lar. 21 Baş-
la ry na en çe me agyr kül pet ler inen de, 
ola ryň ne sil le ri bu aý dy my dil le rin den 
dü şür mez ler, şon da bu aý dym ola ra 
şa ýat lyk eder. Çün ki Men wa da be ren 
ýur du ma ola ry ge tir mez den öň hem, 
hat da hä zir hem ola ryň nä hi li pi kir de-
dik le ri ni öňün den bil ýä rin». 22  Edil şol 
gün Mu sa bu aý dy my ýa zyp, ys ra ýyl la ra 
öw ret di. 23 Soň ra Reb Nu nuň og ly Ýe şu-
wa nyň et me li iş le ri ni tab şyr dy we oňa: 
«Dö züm li we mert bol, çün ki ys ra ýyl-
la ry Me niň söz be ren ýur du ma ge tir jek 
sen siň. Men se niň bi len bo la ryn!» diý di.

24 Mu sa bu Ka nu ny onuň iň soň ky sö zü-
ne çen li ki ta ba ýa zyp gu tar dy 25 we Reb biň 
Äht san dy gy ny gö ter ýän le wi le re şeý le 
buý ruk ber di: 26 «Bu Ka nun ki ta by ny alyp, 
Hu da ýy ňyz Reb biň Äht san dy gy nyň ýa-
nyn da go ýuň. Goý, ol şol ýer de si ze gar şy 
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a 32:8 Ylahy barlyklaryň – käbir golýazmalarda ysraýyllaryň.

şa ýat bo lup gal syn. 27 Çün ki men si ziň 
nä hi li baş bo zar we boý nu ýo gyn halk dy-
gy ňy zy go wy bil ýä rin. Men en tek di ri käm, 
siz Reb be gar şy pit ne tu ruz ýar sy ňyz, 
öle nim den soň, siz, gör, nä çe ge zek pit ne 
tur zar sy ňyz! 28 Ti re le ri ňi ziň äh li ýa şu lu la-
ry ny we baş tu tan la ry ňy zy me niň ýa ny ma 
ýyg naň. Men bu söz le ri ola ra eşit di rip aýt-
jak. Goý, as man bi len ýer ola ra gar şy şa ýat 
bol sun. 29 Çün ki öle nim den soň ra, me niň 
si ze buý ran ýo lum dan çy kyp, büs-bü tin 
az gyn çy ly ga baş ur jak dy gy ňy zy men 
bil ýä rin. Ahyr ky gün ler de ba şy ňyz dan 
be la-be ter iner, se bä bi siz Reb biň na za-
ryn da pis iş edip, öz et miş le ri ňiz se bäp li 
Onuň ga ha ry ny ge ti rer si ňiz».

30 Soň ra Mu sa bu aý dy myň söz le ri ni 
tu tuş Ys ra ýyl je ma ga ty na eşit di rip, iň 
soň ky sö zü ne çen li oka dy.

32‑nji bap

Musanyň aýdymy

 1 «Eý, asman, gulak goý, Men 
sözläýin.

Eý, zemin, aýdýanlarymy eşit.
 2 Taglymatym ýagyş deý ýagsyn,

sözlerim çyg deý düşsün.
Ýagsyn ot üstüne çisňeýän 

ýagmyr deý,
maýsalaryň üstüne inýän çabga 

deý!
 3 Çünki Rebbiň adyny jar ederin.

Beýikdigi üçin Hudaýymyzy 
öwüň!

 4 Ol Gaýadyr, işleri kämildir,
bütin ýollary hakdyr.

Wadasynda durýan Hudaýdyr.
Dogry hem adyldyr.

 5 Bu azgyn hem ters nesil Oňa 
hyýanat etdi.

Ýazygyňyz sebäpli indi siz 
Onuň çagalary dälsiňiz.

 6 Eý, akmak hem nadan halk,
şumy Rebbe jogabyňyz?

Sizi ýaradyp, berkarar eden,
Ol – Atamyz dälmi?

 7 Öten günleri ýada salyň,
geçen nesillere nazar aýlaň.

Ataňyzdan soraň, aýdyp bersin,
ýaşulularyňyz gürrüň bersin.

 8 Mülk paýlanda özge halklara,
olary aýry-aýry bölüp çykanda,

çäk çekdi olara Beýik Hudaý,
ylahy barlyklaryň a sanyna görä.

 9 Öz halkydyr Rebbiň paýy,
öz paýy üçin Ýakuby miras aldy 

Ol.
 10 Ol Ýakuby gurak bir ýurtdan 

tapdy,
güwläp ýatan çölden tapdy.

Onuň gaýgy-aladasyny etdi,
gözüniň göreji deý gorap 

saklady.
 11 Çagalarynyň üstüne ganat gerýän 

bürgüt deý,
höwürtgesinden olara uçmagy 

öwretdi.
Ganatyny gerip, olary tutdy,

ganaty bilen olary daşady.
 12 Oňa ýol görkezen ýeke-täk Reb 

boldy,
onuň bilen bolmady keseki 

hudaý.
 13 Reb ony ýer ýüzüniň 

belentliginde gezdirdi,
meýdan önümi bilen naharlady.

Gaýadan akan bal bilen,
çakmak daşdan çykan zeýtun 

ýagy bilen bakdy.
 14 Sygyr ýagydyr goýnuň süýdi bilen,

semiz goç-guzular bilen,
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a 32:15 Ýeşurun – bu Ysraýylyň beýleki ady.

Başan ýurduň öküzleridir erkeji 
bilen,

iň saýlama bugdaý bilen bakdy.
Üzümden edilen gyrmyzy 

şerapdan içirdi.
 15 Ýöne Ýeşurun a semredi, 

depmäge başlady.
Garnyny ýag alyp agyrlaşdy.

Özüni ýaradan Hudaýyndan ýüz 
öwürdi,

ret etdi Halasgär Gaýasyny.
 16 Keseki hudaýlar bilen Ony 

gabandyrdylar,
nejis zatlar bilen gaharyny 

getirdiler.
 17 Olar Hudaýa däl-de, jynlara,

tanamaýan hudaýlaryna,
ata-babalarynyň gorkmadyk 

hudaýlaryna,
ýaňy peýda bolan hudaýlara 

gurban kesdiler.
 18 Sen özüňi ýaradan Gaýany 

unutdyň,
dünýä inderen Hudaýy ýatdan 

çykardyň.
 19 Muny gören Rebbiň olara gahary 

geldi,
olaryň ogul-gyzlaryny ret etdi.

 20 Ol diýdi: „Gizläýin olardan 
ýüzümi,

soňuny göreýin olaryň.
Çünki biderek nesildir olar,

biwepa perzentlerdir.
 21 Olar hudaý bolmadyklar bilen 

Meni gabandyrdylar,
boş butlar bilen gaharymy 

getirdiler.
Men hem millet bolmadyklar 

bilen olary gabandyraryn,
akmak bir halk bilen olaryň 

gaharyny getirerin.

 22 Çünki ot bolup tutaşar Meniň 
gazabym,

ölüler dünýäsiniň düýbüne çenli 
ýanar.

Ýeri nygmatlary bilen bile 
ýuwudar ol ot,

daglaryň binýadyny ýakyp kül 
eder.

 23 Başlaryna belalar indererin,
oklarymy olara garşy ataryn.

 24 Gowrup barýan gytlyk,
ýakýan hassalyk,
gyrgyn ýok eder olary.

Iberýän ýyrtyjy haýwanlarym 
olara agyz salar,

ýerde süýrenýän ýylanlar 
zäherin pürker.

 25 Ýigit ýa-da gyz bolsun,
emýän körpe ýa çal goja, parhy 

ýok,
daşarda gylyç heläk eder,

içerde olary gorky öldürer.
 26 Ynsanlar arasyndan olary 

dagatmakdy,
olar hakdaky ýatlamany öçürip 

taşlamakdy pikirim.
 27 Emma duşmanyň öjükmeginden 

çekindim,
çünki duşman ýalňyş 

düşünmesin,
‘Bulary eden Reb däl eken,

biziň elimiz rüstem eken’ 
diýmesin.

 28 Ysraýyl bir akylsyz halkdyr,
olarda hiç hili düşünje ýokdur.

 29 Dana bolsadylar, muňa 
düşünerdiler,

soňunyň näme boljagyny 
öňünden aňardylar.

 30 Ysraýyly Gaýasy satmadyk bolsa,
Reb olary ele bermedik bolsa,
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nädip bir duşman olaň müňüsini 
kowar,

iki kişi on müňüsini gaçyrar?
 31 Çünki biziň Gaýamyz ýaly däl 

olaň gaýasy,
duşmanymyzyň özi hem bilýär 

muny.
 32 Duşmanyň üzüm çybygy Sodom 

çybygyndan,
Gomora baglaryndandyr.

Üzümleri zäher-zakgun,
salkymlary ajydyr.

 33 Şeraplary ýylan zäheridir,
kepjebaşyň öldürýän awusydyr.

 34 Meniň ýanymda saklanmaýarmy 
bular,

hazynalarymda möhürlenen 
dälmi näme?

 35 Öç Meniňkidir, jezalandyrjak 
Mendirin,

çünki aýaklarynyň taýýan 
wagty geler.

Duşmanlaryň heläk boljak güni 
ýakyndyr,

jeza güni gaty golaýdyr“.
 36 Şeýdip, Öz halkyny Reb aklar,

Ol gulda hem, erkinde hem
ysgyn-mydar ýokdugyny görende,

Öz bendelerine rehim-şepagat 
eder.

 37 Soňra Ol diýer: „Hany, bularyň 
hudaýlary nirede?

Hany olaryň bil baglan gaýasy?
 38 Gurbanlyklaryň ýagyny iýen,

guýlan şeraplaryny içen
şol hudaýlaryňyz nirede?

Goý, turup, size kömek etsin olar,
bolsunlar-da siziň penakäriňiz!

 39 Indi görüň, ýeke-täk Hudaý 
Mendirin.

Menden başga hudaý ýokdur!
Öldürýän-de Mendirin, 

direldýän-de.

Ýaralaýan-da Mendirin, 
sagaldýan-da,

gutuljak ýokdur Meniň elimden.
 40 Elimi göge galdyryp,

ant içýärin: Men ebedi diri!
 41 Men lowurdaýan gylyjymy 

çarhlap,
höküm etmek üçin elime alsam,

duşmanlarymdan ar alaryn,
Meni ýigrenýänleň jezasyny 

bererin.
 42 Ölenleriň hem ýesirleriň 

ganyndan,
uzyn saçly duşmanlaryň 

ganyndan
oklarymy serhoş ederin,

gylyjymy etden doýraryn“.
 43 Onuň halky bilen şatlanyň, eý, 

halklar!
Çünki Ol gullarynyň ganynyň 

öjüni alar.
Duşmanlaryndan aryny alar,

Öz halkynyň ýurduny päklär,
olary günäsinden saplar».

44  Mu sa Ýe şu wa bi len ge lip, bu aý dy myň 
äh li söz le ri ni hal ka eşit di rip okap ber di. 
45  Mu sa bu söz le ri tu tuş Ys ra ýy la okap 
be ren den soň, 46  ola ra şeý le diý di: «Bu 
gün ki me niň si ze aý dan söz le ri miň äh-
li si ni ýü re gi ňiz de sak laň. Ça ga la ry ňy za 
buý ruň, goý, olar bu Ka nu nyň äh li söz le-
ri ni yh las bi len ýe ri ne ýe tir sin ler. 47 Bu lar 
si ziň üçin boş söz ler däl-de, eý sem si ziň 
dur mu şy ňyz dyr. Ior dan dan ge çip, mülk 
edin jek ýur du ňyz da şu aý dy lan lar bi len 
siz uzak ömür sü rer si ňiz».

Musa Kengan ýurduny görýär
48  Reb şol gün Mu sa şeý le diý di: 

49 «Mo wap ýur dun da ky Ýe ri ho nyň gar-
şy syn da ky Aba rym dag la ry nyň bi ri 
bo lan Ne bo da gy na çyk. Ys ra ýyl la ra 
mülk edi lip be ril jek Ken gan ýur du ny 
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a 33:3 Halkyňy – käbir golýazmalarda halklaryňy.
b 33:7 Onuň ellerine kuwwat ber – ýa-da Öz elleri bilen söweşdi.
ç 33:8 Tummym… Urym – Hudaýyň islegini bilmek üçin ruhanylar tarapyndan ulanylýan 
iki sany daş. Sözlüge seret.
d 33:8 Masa – bu söz synag diýmegi aňladýar. Seret: Msr 17:1-7.
e 33:8 Meriba – bu söz dawa diýmegi aňladýar. Seret: Msr 17:1-7.

gör. 50 Agaň Ha ru nyň Hor da gyn da ölüp, 
öz hal ky na gow şu şy ýa ly, sen hem şol 
çy kan da gyň da ölüp, ata-ba ba la ry ňa 
gow şar syň. 51 Çün ki iki ňiz hem Sin 
çö lün de, Ka deş ga la sy nyň go la ýyn da ky 
Me ri ba çeş me sin de, ys ra ýyl la ryň öňün-
de Ma ňa dö nük lik et di ňiz. Ys ra ýyl la ryň 
ara syn da siz Me niň mu kad des li gi mi 
yk rar et me di ňiz. 52  Şo nuň üçin hem, 
ol ýe ri sen di ňe uzak dan gö rer siň, ýö-
ne Me niň ys ra ýyl la ra ber jek ýe ri me 
gir mer siň».

33‑nji bap

Musa Ysraýyl tirelerine pata berýär
1 Hu da ýyň ada my Mu sa nyň öl me zin-

den öň, ys ra ýyl la ra be ren pa ta sy, ine, 
şu dur. 2  Ol şeý le diý di:

«Reb Sinaý dagyndan geldi,
halkyna Segirden dogdy,
Paran dagyndan nur saçdy.

Ýanynda on müňlerçe perişde 
bardy,

sag elinde lowlaýan ot bardy.
 3 Ýa Reb, Sen dogrudan-da 

halkyňy a söýýärsiň!
Ähli perişdeler goluň astynda.

Olar aýagyňa ýykylyp,
Senden görkezme alýarlar.

 4 Ysraýyl jemagatyna miras 
hökmünde

Musa bize Kanun berdi.
 5 Ysraýyl tireleri birleşende,

halk baştutanlary ýygnanda,
Reb Ýeşuruna patyşa boldy.

 6 Ruben halky az adamly bolsa-da,
goý, ýaşasyn, ölmesin!»

7 Mu sa Ýa hu da hak da şeý le diý di:
«Ýa Reb, Ýahudanyň perýadyny 

eşit,
ony öz halkyna getir,

onuň ellerine kuwwat ber b,
duşmanyna garşy oňa ýardamçy 

bol!»

8  Le wi hak da şeý le diý di:
«Ýa Reb, Tummymyňy Lewä,

Urymyňy ç sadyk guluňa ber.
Ony Masada d synadyň,

Meriba e çeşmesinde söweşdiň.
 9 Ol: „Ata-enem bar diýip,

olara seretmedim“ diýdi.
Doganyny tanamady,

çagalaryny unutdy.
Çünki lewiler Seniň sözüňi tutdy,

Seniň ähtiňi saklady.
 10 Seniň hökümleriňi Ýakuba,

Kanunyňy Ysraýyla öwreder.
Seniň huzuryňda hoşboý buhur,

gurbanlyk sypaňda başbitin 
ýakma gurbanlygyny ýakar.

 11 Ýa Reb, olara kuwwat ber,
elleriniň işini kabul et.

Kim olara hüjüm edip ýigrense,
bilini omur, gaýdyp aýaga 

galmasyn!»

12  Ben ýa min hak da şeý le diý di:
«Ol Rebbiň iň gowy görýäni, 

howpsuz ýaşar,
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Beýik Hudaý bütin gün onuň 
üstüne ganat gerer,

ol Rebbiň dagynda mesgen 
tutar».

13 Ýu sup hak da şeý le diý di:
«Reb onuň ýerine bereket bersin.

Gökden ýagýan peşgeşler bilen,
Ýer astyndaky çuň suwlar bilen,

 14 Günde ýetişen saýlama hasyly 
bilen,

her pasylyň iň ajap miwesi bilen,
 15 gadymy daglaryň iň gowy iýmişi 

bilen,
müdimi depeleriň bolçulygy 

bilen,
 16 ýeriň iň gymmat peşgeşi we 

dolulygy bilen,
ýanýan çalyda Görneniň 

merhemeti bereket bersin.
Bu bereketler öz doganlarynyň 

arasyndan
saýlanyp-seçilen Ýusubyň 

başyna ýagsyn.
 17 Ol ilkinji doglan öküz ýaly 

haýbatlydyr,
ýabany öküziňki kimindir onuň 

şahlary.
Bir şahy Efraýymyň on 

müňüsidir,
beýlekisi Manaşanyň müňüsidir.

Ol halklary şahlary bilen süser,
ýeriň ol ujuna çenli olary 

kowar».

18  Ze bu lun hak da şeý le diý di:
«Eý, Zebulun, ýola düşeniňde 

şadyýan bol,
sen bolsa, Ysakar, çadyryňda 

şatlan!
 19 Halklary daga çagyrarlar,

ol ýerde dogry gurbanlyklar 
keserler.

Deňizleriň baýlygyny,
gumda gömlen hazynany iýerler».

20 Gat hak da şeý le diý di:
«Gatyň mülküni giňeldene alkyş 

bolsun!
Gat şir kimin ýaşaýar,
goly we başy goparyp taşlaýar.

 21 Ol özi üçin iň mes ýeri saýlady.
Çünki halk baştutanlarynyň 

ýygnagynda
serdaryň paýy oňa berlendir.

Ysraýyl üçin Rebbiň adalatyny,
Onuň hökümini ol ýerine 

ýetirdi».

22  Dan hak da şeý le diý di:
«Dan Başandan çykan,

şiriň çagasydyr».

23 Naf ta ly hak da şeý le diý di:
«Eý, sen, Rebbiň merhemeti bilen,

Onuň berekedi bilen dolan 
Naftaly,

günbatary we günortany mülk 
edinersiň».

24  Aşer hak da şeý le diý di:
«Ogullaryň iň bereketlisi Aşer 

bolsun!
Doganlaryň iň eý görülýäni ol 

bolsun!
Aýagyny zeýtun ýagyna 

batyrsyn!
 25 Kiltleri demirden we bürünçden 

bolsun!
Dyzynyň kuwwaty asla 

gaçmasyn!»

 26 «Eý, Ýeşurun, saňa kömek etmek 
üçin asmandan uçýan,

bulutlar arasyndan gudrat 
görkezýän,
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seniň Hudaýyňa taý geljek 
ýokdur.

 27 Penakäriň gadymdan bar bolan 
ebedi Hudaýdyr!

Seni hemişe gollarynda göterer,
garşyňdan duşmanlaryňy kowar,

olary saňa ýok etmegi buýrar.
 28 Şeýdip, Ysraýyl howpsuz ýaşar,

däne we şerabyň bol ýerinde,
Ýakubyň mekany abadan bolar.

Ol ýere asmandan çyg düşer.
 29 Sen nähili bagtly, eý Ysraýyl!

Seniň ýaly barmy başga?
Sen Rebbiň halas eden halkysyň!

Reb seni goraýan galkandyr, 
şanly gylyçdyr!

Duşmanlaryň saňa ýaranjaňlyk 
ederler,

sen olaryň arkasyndan 
basarsyň».

34‑nji bap

Musanyň ölümi
1  Şun dan soň, Mu sa Mo wap düz-

lü gin den Ne bo da gy na, Ýe ri ho nyň 
gar şy syn da ky Pis ga de pe si ne çyk dy. 
Reb oňa şu äh li ýe ri: Gil gat dan tä Da na 
çen li ýer le ri, 2  tu tuş Naf ta ly ny, Ef ra ýym 
we Ma na şa top ra gy ny, tu tuş Ýa hu da dan 
Gün ba tar deň zi ne çen li bo lan ýer le ri, 
3 Ne gep çö lü ni we Ýe ri ho jül ge sin den 

So ga ra çen li ýer le riň äh li si ni gör kez di. 
Ýe ri ho Pal ma ga la sy diý lip hem at lan dy-
ryl ýar dy. 4  Soň ra Reb Mu sa şeý le diý di: 
«Ine, se niň ne sil le ri ňe ber me gi Yb ra ýy-
ma, Ys ha ga we Ýa ku ba söz be ren ýe rim 
şu dur. Men sa ňa ony öz göz le riň bi len 
gör mä ge rug sat ber ýä rin, em ma sen 
ol ta ra pa geç mer siň». 5  Şeý dip, Reb biň 
Öz buý ru şy ýa ly, Reb biň gu ly Mu sa 
şol ýer de – Mo wap da öl di. 6  Reb ony 
Mo wap da, Beýt pe go ryň gar şy syn da ky 
jül ge de jaý la dy. Em ma şu gü ne çen li 
onuň jaý la nan ýe ri ni hiç kim bil me ýär. 
7 Mu sa ýüz ýig ri mi ýa şyn da öl di. Onuň 
göz le ri kü tel män di, güýç-kuw wa ty azal-
man dy. 8  Ys ra ýyl lar Mo wap düz lü gin de 
otuz gün läp Mu sa nyň ýa sy ny tut du lar.

Mu sa nyň ýas gün le ri so wul dy. 9 Nu nuň 
og ly Ýe şu wa paý has ly lyk ru hun dan do-
lup dy, çün ki Mu sa onuň üs tü ne el le ri ni 
go ýup dy. Reb biň Mu sa buý ru şy ýa ly, 
ys ra ýyl lar oňa gu lak as dy lar.

10 Şon dan soň, Ys ra ýyl dan Mu sa ýa ly 
Reb bi len ýüz be-ýüz gör şen baş ga bir 
py gam ber çyk ma dy. 11 Reb ony Mü-
sür de fa ra ona, onuň äh li gul la ry na we 
tu tuş ýur du na bir to par ala mat lar we 
mug jy za lar gör kez mek üçin ibe rip di. 
12  Çün ki tu tuş Ys ra ýy lyň gö zü niň al nyn-
da Mu sa ýa ly bu äh li gud rat la ry, be ýik 
we gor kunç iş le ri ýe ri ne ýe ti ren baş ga 
hiç kim ýok dy. 
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