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Ysraýyl serdarlary
Giriş

Ys ra ýyl ser dar la ry ki ta by ys ra
ýyl hal ky nyň baş tu tan syz ýa şan 
döw rü ni be ýan ed ýär. Şol dö wür de 
da gy nyk ýa şap ýö ren ys ra ýyl ti-
re le ri ni bü te wi bir mil le te öw rüp 
bil jek ser dar lar ge rek di, se bä bi 
goň şy halk lar ola ryň üs tü ne ço zup, 
hal ky dyn gy syz ez ýär di ler. Şo nuň 
üçin-de, Reb ys ra ýyl ti re le ri ni bir-
leş dir jek ser dar la ry saý la ýar dy. Bu 
ser dar lar hal ka baş tu tan lyk edip, 
ys ra ýyl la ryň duş man la ry na gar şy 
sö weş ýär di ler. Bu la r dan baş ga-da 
olar ti re le riň ýer we beý le ki em läk-
ler ba bat da ky da wa ly me se le le ri ni 
çöz ýär di ler.

Şeý le ser dar la ryň bi ri-de Şimşon-
dy. Ol güýç li şah sy hä si ýet le ri 
bi len köp le ri yzy na eýerd ýär di, ýö ne 
öz et jek iş le rin de kä wagt ys ra ýyl 
hal ky na ge ňeş me ýär di. Em ma ys ra-
ýyl la ryň öz le ri hem et jek iş le rin de 
köp lenç Hu da ýa ge ňeş me ýär di ler. 

Olar Onuň buý ruk la ry ny bo zup, bi-
ta byn bol ýar dy lar, baş ga halk la ryň 
but la ry na sež de ed ýär di ler, öz le ri ni 
mü sür gul çu ly gyn dan bo şa dan Hu-
da ýy unud ýar dy lar. Ola ryň şeý le 
boý nu ýo gyn lyk la ry ze rar ly Hu daý 
ola ry Öz pe na kär li gin den mah rum 
ed ýär di. Şon da goň şy halk lar ola-
ryň üs tü ne ço zup, mal-mülk le ri ni 
ol ja, ogul-gyz la ry ny ýe sir al ýar dy lar. 
Ys ra ýyl la ryň şeý le bi ta byn lyk la ry 
ze rar ly olar öz le ri ne wa da ber len 
ýur dy we aý ra tyn hu ku gy, ýag ny 
Hu da ýyň hal ky bol mak hu ku gy ny 
ýi tir mek how py dö re ýär di. Hu-
da ýyň ys ra ýyl la ra ýur dy we Öz 
hal ky bol mak hu ku gy ny be rip, olar 
bi len äht bag la ny şy ba ra da Ka nun 
tag ly ma ty ki ta byn da be ýan edil-
ýär. Şol äh te la ýyk lyk da, ys ra ýyl 
hal ky Hu da ýa ta byn dyk la ry üçin 
ýal ka ny şa my na syp, bi ta byn lyk la ry 
üçin gar gy şa du çar bol ma ly dy lar.
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a 1:17 Ýew reý çe Hor ma we bü tin leý ýok et di ler di ýen söz le riň aý dy ly şy meň zeş dir.

1‑nji bap

Ysraýyllar kenganlar 
bilen söweşýärler

1 Ýe şu wa ölen den soň, ys ra ýyl lar: 
«Ken gan la ryň gar şy sy na il ki haý sy-
myz sö we şe çyk ma ly?» di ýip, Reb den 
so ra dy lar.

2  Reb: «Ýa hu da ti re si çy kar: ine, Men 
bu ýur dy ola ryň eli ne ber jek di rin» diý di.

3 Ýa hu da lar şim gon ti re si ne: «Bi ziň 
pa ýy my za dü şen ýer üçin ken gan la ryň 
gar şy sy na bi le sö weş mä ge ge liň. Biz 
hem si ziň pa ýy ňy za dü şen ýer üçin sö-
weş mä ge ba ra rys» diý di ler. Şim gon lar 
olar bi len bi le git di ler. 4  Ýa hu da lar sö we-
şe gir di ler, Reb ken gan la ry we pe riz le ri 
ola ryň eli ne ber di. Olar Be zek di ýen 
ýer de duş ma nyň on mü ňü si ni öl dür di ler. 
5 Be zek de olar Ado ny be ze ge sa taş dy lar, 
onuň bi len sö we şip, ony ýeň di ler, ken-
gan la ry we pe riz le ri der bi-da gyn et di ler. 
6 Ado ny be zek gaç dy, ýö ne onuň yz yn dan 
ko wup tu tup, onuň el le ri niň hem aýak-
la ry nyň ba şam bar mak la ry ny çap dy lar. 
7 Şon da Ado ny be zek: «El le ri niň hem 
aýak la ry nyň ba şam bar mak la ry ça py lan 
ýet miş sa ny baş tu tan me niň sa ça gym-
dan ga çan çö rek owun tyk la ry ny çöp läp 
iýip di. Şo la ra eden le ri mi in di Hu daý 
me niň özü me gör kez ýär» diý di. Olar 
Ado ny be ze gi Iýe ru sa li me ge tir di ler; ol 
şol ýer de öl di.

8  Soň ra ýa hu da lar Iýe ru sa li mi ba syp 
alyp, onuň ila ty ny gy lyç dan ge çir di ler 
we ga la ny ot la dy lar. 9 On dan soň olar 
dag lyk da, Ne gep de we gün ba tar ba ýyr-
lyk da ýa şa ýan ken gan la ryň gar şy sy na 
sö we şe gir di ler. 10 Kö ne ady Kir ýa tar ba 
bo lan Heb ron da ýa şa ýan ken gan la ryň 

üs tü ne ço zup, Şe şaý, Ahy man we Tal-
maý baş tu tan la ry ny bo ýun eg dir di ler.

11 Bu ýer den ol De bi riň ila ty bi len 
uruş ma ga git di. De bi re öň Kir ýat se per 
di ýil ýär di. 12  Ka lep: «Ýe ňiş ga za nyp, Kir-
ýat se pe ri ba syp ala na, gy zym Ak sa ny 
ge lin edip ber jek» diý di. 13 Bu ga la ny 
Ka le biň do ga ny, Ke na zyň og ly Ot ni-
ýel ba syp al dy. Ka lep öz gy zy Ak sa ny 
oňa ber di.

14 Toý gü ni Ak sa öz ka ka sy nyň ýa ny na 
gi dip, on dan ýer di le mek üçin Ot ni ýel-
den ra zy lyk al dy. Ak sa ba ryp, eşe gin den 
dü şen de, Ka lep on dan: «Gy zym, nä me 
di le giň bar?» di ýip so ra dy. 15 Ak sa ka ka
sy na: «Ma ňa peş geş ber se ne. Sen ma ňa 
Ne gep çö lü niň gu rak ýer le ri ni ber diň, 
ma ňa suw bu lak la ry ny-da be räý!» diý-
di. Şun luk da, Ka lep ýo kar ky we aşa ky 
çeş me le ri hem oňa ba gyş et di.

16  Keýn ler den bo lan Mu sa nyň ga-
ýyn ata sy nyň ne sil le ri ýa hu da lar bi len 
bi le lik de Pal ma ga la syn dan çy kyp, Ara-
dyň go la ýyn da Ne gep dä ki Ýa hu da çö lü ne 
ýa şa ma ga git di ler. Ol ýer de olar ama-
lek le riň ara syn da or naş dy lar. 17 Soň ra 
ýa hu da lar şim gon lar bi len bi le lik de, Se pat 
ga la syn da ýa şa ýan ken gan la ryň üs tü ne 
ço zup, ola ry ýeň di ler. Olar ga la ny Reb be 
ba gyş edip, bü tin leý ýok et di ler we onuň 
ady na Hor ma a dak dy lar. 18  Ýa hu da lar 
Ga za, Aş ke lon we Ek ron ga la la ry ny-da, 
ola ryň daş-tö we re gin dä ki meý dan la ry 
bi len bi le ba syp al dy lar. 19 Reb ýa hu da lar 
bi len bi le di. Olar dag lyk da ýa şa ýan la ry 
ýe ňip, ola ry ko wup çy kar dy lar, em ma 
düz lük de ýa şa ýan la ry ýe ňip bil me di ler, 
se bä bi ola ryň de mir sö weş ara ba la ry 
bar dy. 20 Mu sa nyň wa da edi şi ýa ly, Heb-
ron Ka le be be ril di. Ol bol sa anak la ryň 
üç uru gy ny ol ýer den ko wup çy kar dy. 
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a 2:5 Bo him – bu söz ag laş ýan lar diý me gi aň lad ýar.

21 Ben ýa min ler Iýe ru sa lim de ýa şa ýan 
ýa bus la ry ko wup çy kar ma dy lar, olar 
hä li-hä zi re çen li hem ben ýa min ler bi len 
bi le bu ýer de ýa şap ýör ler.

22  Ýu su byň ne sil le ri Beý te liň gar şy-
sy na sö we şe çyk dy lar. Reb olar bi len di. 
23 Olar Beý te le (ga la nyň öň ki ady Luz dy) 
göz den ge çir mek üçin öz jan syz la ry ny 
iber di ler. 24  Jan syz lar ga la dan gel ýän bir 
ada my gör dü ler, ony tu tup, oňa: «Eger 
bi ze ga la nyň gi rel ge si ni gör kez seň, biz 
sa ňa re him dar lyk ede ris» diý di ler. 25 Ol 
adam bu la ra ga la nyň gi rel ge si ni gör kez-
di. Ýu su byň ne sil le ri ga la ny gy lyç dan 
ge çir di ler, ýö ne bu ada ma hem onuň ko-
wum-ga ryn daş la ry na deg me di ler. 26  Ol 
adam het le riň ýur du na ba ryp, ol ýer de 
ga la gur dy we öň ýa şan ga la sy nyň ha ty-
ra sy na onuň ady na Luz dak dy. Ol ga la 
hä zi re çen li şol at bi len at lan dy ryl ýar.

27 Ma na şa lar Beýt şe ýan, Tag nak, Dor, 
Ib le gam, Me gi do ga la la ry nyň we ola ra 
de giş li oba la ryň ila ty ny ko wup çy kar-
ma dy lar, şeý dip, ken gan lar şol ýer de 
ýa şa dy lar. 28  Ys ra ýyl lar güýç le nen den 
soň ra, olar ken gan la ry bü tin leý ko wup 
çy kar ma dy lar-da, mej bu ry iş ed ýän le re 
öwür di ler.

29 Ef ra ýym lar hem Ge zer de ýa şa ýan 
ken gan la ry kow ma dy lar, ken gan lar olar 
bi len bir ýer de ýa şa dy lar.

30  Şeý le lik de, ze bu lun lar Kit ron we 
Na ha lal ga la la ry nyň ila ty ny kow ma dy lar, 
ken gan lar olar bi len ýa şa ber di ler, ýö ne 
ken gan lar ola ry mej bu ry iş ed ýän le re 
öwür di ler.

31 Aşer ler Ak ko, Si don, Ah lap, Ak zyp, 
Hel ba, Afyk we Re hop ga la la ry nyň ila-
ty ny kow ma dy lar. 32  Şeý dip, aşer ler şol 
ýe riň ila ty bo lan ken gan la ryň ara syn da 
ýa şa ber di ler, çün ki ola ry kow ma dy lar.

33 Naf ta ly lar Beýt şe me şiň, Beý ta na dyň 
ila ty ny – ken gan la ry kow man, ola ryň 
ara syn da ýa şa dy lar. Em ma olar Beýt şe-
meş bi len Beý ta na dyň ila ty ny mej bu ry 
iş ed ýän le re öwür di ler.

34  Amor lar dan la ry dag ly ga ta rap 
gys dy lar, ola ry düz lü ge goý ber me di-
ler. 35 Amor lar He res da gyn da, Aýa lon da, 
Şa gal bym da ýa şa ma gy ýü rek le ri ne düw-
dü ler; Ýu su byň ne sil le ri güýç le nen de, 
olar amor la ry mej bu ry iş ed ýän le re 
öwür di ler. 36  Amor la ryň ser he di Iç ýan 
ge çi din den Se la ga ýa sy na çen li, hat da 
on dan hem aň ry uza lyp gid ýär di.

2‑nji bap

Ysraýyllar Rebbe biwepalyk edýärler
1 Reb biň pe riş de si Gil gal dan Bo hi me 

ge lip, şeý le diý di: «Men si zi Mü sür den 
çy ka ryp, ata-ba ba la ry ňy za söz be ren 
ýur du ma ge tir dim. Men şol ma hal 
Özü miň siz bi len eden äh ti mi as la boz-
ma jak dy gy my we 2  bu ýur duň ila ty bi len 
si ziň äht ediş me li däl di gi ňi zi, ola ryň 
gur ban lyk sy pa la ry ny ýy kyp-ýu mur-
ma ly dy gy ňy zy aý dyp dym. Ýö ne siz 
sö zü me gu lak as ma dy ňyz. Bu nä me 
et di gi ňiz bol dy? 3 Şo nuň üçin hem in di 
Men si ze şu ny aýd ýa ryn: Men ola ry 
si ziň öňü ňiz den kow ma ryn. Olar si ze 
duş man bo lar lar, ola ryň hu daý la ry si ze 
du zak bo lar lar». 4  Reb biň pe riş de si bu 
söz le ri aý dan da, äh li ys ra ýyl lar möň-
ňü rip ag laş dy lar. 5  Şo nuň üçin olar bu 
ýe riň ady na Bo him a goý du lar we şol 
ýer de Reb be gur ban lyk ber di ler.

6  Ýe şu wa adam la ry öý li-öýü ne ug ra-
dan dan soň, ys ra ýyl lar öz le ri ne ýurt dan 
mülk ber len ýer le ri ne eýe lik et mek üçin 
git di ler. 7 Ýe şu wa nyň ýa şan döw rün de 
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ys ra ýyl hal ky Reb be gul luk et di. Ýe şu-
wa dan soň ýa şap, Reb biň Ys ra ýy la eden 
ägirt iş le ri ni gö zi bi len gö ren gar ry la ryň 
döw rün de-de ys ra ýyl hal ky Reb be gul-
luk et di. 8  Reb biň gu ly Nun og ly Ýe şu wa 
ýüz on ýa şap öl di. 9 Ony Ga gaş da gy nyň 
de mir ga zyk ta ra pyn da ky Ef ra ýym dag-
ly gyn da, Tim na he res dä ki öz mül kün de 
jaý la dy lar. 10 Şeý le lik bi len, tu tuş bir ne sil 
dün ýä den öt di we bu öň ki nes liň de re-
gi ne Reb bi bil me ýän we Onuň Ys ra ýyl 
üçin eden iş le rin den ha bar syz baş ga bir 
ne sil ke ma la gel di.

11 Soň ra ys ra ýyl lar Reb biň ýig ren ýän 
iş le ri ni edip, Ba gal but la ry na gul luk 
et di ler. 12  Olar ata-ba ba la ry ny Mü sür-
den çy ka ran öz Hu da ýy Reb bi terk edip, 
daş-tö we re gin dä ki äh li goň şy mil let le riň 
hu daý la ry na sy gyn dy lar, ola ra baş egip 
sež de et di ler. Şeý dip, olar Reb biň ga ha-
ry ny ge tir di ler. 13 Olar Reb bi terk edip, 
Ba gal hem-de Aş to ret but la ry na gul luk 
et di ler. 14  Reb biň ys ra ýyl la ra ga ha ry gel-
di. Reb ola ry ta laň çy la ryň eli ne ber di, 
ola ry ta la dy lar. Reb ola ry çar ta rap dan 
duş man la ryň eli ne ber di. Olar duş man 
öňün de uzak du rup bil me di ler. 15 Reb biň 
ant içip söz ber şi ýa ly, olar ni rä sö weş-
mä ge çyk sa lar, Reb ys ra ýyl la ra gar şy 
bol dy. Ys ra ýyl lar ga ty köp ejir çek di ler.

16  Ys ra ýyl la ry ta laň çy la ryň elin den 
ha las et mek üçin Reb ser dar lar saý lap 
çy kar dy. 17 Em ma olar ser dar la ra-da gu-
lak as ma dy lar. Ter si ne, baş ga hu daý la ra 
sež de edip, Reb be bi we pa lyk et di ler; 
Reb biň buý ruk la ry ny ýe ri ne ýe ti ren 
ata-ba ba la ry nyň yzy na eýer män, gaý tam 
ola ryň ýo lun dan ju da tiz çyk dy lar. 18  Reb 
olar üçin ýol baş çy ser da ry çy ka ran da, 
Reb ser dar bi len bi le bo lar dy, ser da ryň 
äh li ýa şan öm rün de, Reb ys ra ýyl la ry 
duş man la ry nyň elin den ha las eder di. 
Çün ki olar sü te miň we zu lu myň go ly 

as tyn da bo lan la ryn da, Reb ola ra re him 
eder di. 19 Em ma ser dar ölen ba dy na, 
olar ýe ne öň ki ýol la ry na do lan ýar dy lar, 
ata-ba ba la ryn dan be ter bo zul ýar dy lar; 
baş ga hu daý la ra gul luk edip, ola ra sež de 
eder di ler. Şeý dip, olar te kep bir lik bi len 
öz le ri niň bet iş le rin den el üz me di ler. 
20 Şo ňa gö rä Reb biň ys ra ýyl la ra ga ha ry 
ge lip, şeý le diý di: «Bu halk ola ryň ata-
ba ba la ry bi len Me niň eden äh ti mi boz dy, 
sö zü me gu lak as ma dy, 21 şu se bäp den 
Ýe şu wa öl mez den öň, ko wul man ga lan 
halk la ryň hiç bi ri ni-de, in di Men ola ryň 
öňün den kow ma ryn. 22  Şeý dip, ola ry şu 
halk lar bi len sy nap gör jek, ata-ba ba la ry 
ýa ly olar hem Reb biň ýo lun dan ýö rär-
ler mi kä ýa-da ýok?» 23 Reb bu halk la ry 
bir ba da ko wup çy kar ma dy. Ola ra Ýe şu-
wa nyň yg ty ýa ry na be ril me dik ül ke ler de 
gal ma gy na rug sat ber di.

3‑nji bap

Kenganda galan halklar
1 Ken gan da ky uruş la ryň hiç haý sy-

sy na gat na şyp gör me dik ys ra ýyl la ry 
sy na mak üçin, Reb bir nä çe mil let le ri 
ko wup çy kar man öz ýur dun da gal dyr dy. 
2  Reb mu ny Ys ra ýy lyň her bir nes li ne sö-
weş me gi öw ret mek üçin, esa san hem öň 
hiç ha çan ur şup gör me dik, ur şa hiç hi li 
tej ri be si ýok soň ky ne sil üçin et di. 3 Ine, 
Reb biň şol gal dy ran mil let le ri: pi lişt li le-
riň bäş han ly gy, äh li ken gan lar, si don lar, 
Ba gal her mon da gyn dan Le bo ha ma da 
çen li ara lyk da ky Li wan da gyn da ýa şa-
ýan hi wi ler. 4  Reb biň Mu sa nyň üs ti bi len 
ataba ba la ry na ber len buý ruk la ry na ys
ra ýyl la ryň gu lak as ýan dyk la ry ny ýa-da 
gu lak as ma ýan dyk la ry ny sy na mak üçin 
Reb şu halk la ry gal dy ryp dy. 5 Ys ra ýyl lar 
ken gan la ryň, het le riň, amor la ryň, pe riz-
le riň, hi wi le riň we ýa bus la ryň ara syn da 
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mes gen tut du lar. 6  Olar bi len gyz al şyp-
-be riş di ler, ola ryň hu daý la ry na gul luk 
et di ler.

Otniýel serdar
7 Ys ra ýyl lar Reb biň ýig ren ýän iş le ri ni 

et di ler, öz le ri niň Hu da ýy Reb bi unu dyp, 
Ba gal hem-de Aşe ra but la ry na gul luk 
et di ler. 8  Şol se bäp den Reb biň Ys ra ýy-
la ga ha ry ge lip, ola ry Siri ýa pa ty şa sy 
Ku şan-ri şa ta ýy myň eli ne tab şyr dy. Ys-
ra ýyl lar se kiz ýyl lap Ku şan-ri şa ta ýy myň 
gol as tyn da bol du lar. 9 Olar Reb be per ýat 
eden le rin de, Reb ola ra Ot ni ýel di ýen bir 
ha las gär ber di. Ol Ka le biň ini si Ke na zyň 
og lu dy. 10  Reb biň Ru hy Ot ni ýe le in di; 
ol ys ra ýyl la ra ser dar bo lup, ur şa çyk dy, 
Reb Si ri ýa pa ty şa sy Ku şan-ri şa ta ýy my 
onuň eli ne ber di. Ot ni ýel Ku şan-ri şa ta-
ýy my bo ýun eg dir di. 11 Ýurt kyrk ýyl lap 
pa ra hat ýa şa dy. Soň ra Ke na zyň og ly 
Ot ni ýel ara dan çyk dy.

Ehut serdar
12  Ys ra ýyl lar ýe ne Reb biň ýig ren ýän 

iş le ri ni et di ler. Reb hem Mo wap pa ty şa sy 
Eg lo ny ys ra ýyl la ryň gar şy sy na güýç len-
dir di, se bä bi ys ra ýyl lar Reb biň ýig ren ýän 
iş le ri ni et di ler. 13 Eg lon ammonlylar we 
ama lek ler bi len bir leş di ler we ys ra ýyl-
la ra zar ba urup, Pal ma ga la sy ny eýe le di. 
14  Şeý le lik de, ys ra ýyl lar on se kiz ýyl lap 
Mo wap pa ty şa sy Eg lo nyň gol as tyn da 
gal dy lar.

15  Ys ra ýyl lar ýe ne-de Reb be per ýat 
eden le rin de, Reb olar üçin bir ha las gär 
ber di. Ol ben ýa min ti re sin den Ge ra nyň 
og ly Ehut dy, ol çep be keý di. Ys ra ýyl lar 
Mo wap pa ty şa sy Eg lon üçin sal gyt äkit-
me gi Ehu da tab şyr dy lar. 16  Ehut özü ne 
uzyn ly gy bir tir sek bo lan iki ýüz li han jar 
ýa san dy. Ony do nu nyň aşa gyn da sag bu-
du na da kyp, 17 sal gy dy Mo wap pa ty şa sy 

Eg lo na äkit di. Eg lon ga ty se miz adam dy. 
18  Ehut sal gy dy ber di we mu ny gö te rip 
ge len adam la ry ug rat dy. 19 Ýö ne onuň 
özi Gil ga lyň gap da lyn da ky ýo nu lan uly 
da şyň du ran ýe rin den yzy na öw rü lip 
gel di-de: «Eý, pa ty şa, sa ňa aýt jak bir 
giz lin sö züm bar» diý di.

Eg lon: «Üm süm bo luň!» di ýip, ýa nyn-
da ky la ryň hem me si ni da şa ryk çy kar dy.

20 Ehut şon da öz ser gin ota gyn da ýe ke 
ga lan pa ty şa nyň ýa ny na go laý la şyp:

«Sa ňa Hu daý dan bir ha bar ge tir dim» 
di ýen de, pa ty şa tag tyn dan tur dy. 21 Ehut 
çep eli bi len sag bu dun da ky han ja ry-
ny al dy-da, pa ty şa nyň gar ny na sok dy. 
22  Han jar sa py bi len bi le gi rip git di. Han-
jar pa ty şa nyň ýag ly gar nyn da gal dy. Ehut 
han ja ry ny yzy na çy kar ma dy, han ja ry nyň 
ujy onuň ar ka syn dan çyk dy, onuň iç go şy 
da şy na çyk dy. 23 On soň Ehut işi giň daş 
ýü zü ne çy kyp, ser gin ota gyň ga py la ry ny 
da şyn dan gulp la dy. 24  Ol da şa ryk çy kan 
ba dy na, pa ty şa nyň nö ker le ri gel di ler. 
Olar ser gin ota gyň ga py la ry nyň gulp-
ly dy gy ny gö rüp, pa ty şa aýak ýo lu na 
gi den dir öýt dü ler. 25 Ju da köp ga raş dy lar, 
ga py lar wag ty bi len açyl man soň, ahy ry 
açar alyp, ga py la ry aç dy lar. Gör se ler, 
ola ryň ho ja ýy ny ölüp ýa tyr dy.

26  Olar nä mä niň-nä me di gi ne dü şün-
ýän çä ler, Ehut gaç dy we ýo nu lan uly 
da şyň gap da lyn dan ge çip, Se ýi re ta rap 
zy m-zy ýat bol dy. 27 Ol bu ýe re ge lip, 
Ef ra ýym dag ly gyn da şah dan edi len 
sur naý çal dy. Ys ra ýyl lar onuň bi len 
bir lik de dag lyk dan in di ler. Ehut ola ryň 
öňün de di. 28  Ehut ola ra: «Me niň yzy ma 
dü şüň, Reb duş ma ny ňyz mo wap ly la ry 
si ziň eli ňi ze tab şyr dy» diý di. Olar hem 
onuň yzy bi len aşak in di ler we mo wap-
ly lar dan Ior dan der ýa sy nyň gü zer le ri ni 
eýe läp, ol ýer den hiç ki mi ge çir me di ler. 
29 Şon da olar on müň sa ny da ýaw hem 
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ba tyr mo wap ly ny öl dür di ler, ola ryň 
ýe ke je si-de aman gal ma dy. 30 Şeý le lik de, 
mo wap ly lar şol gün Ys ra ýy lyň gol as-
ty na düş dü ler. Soň ra ýurt seg sen ýyl 
pa ra hat ýa şa dy.

Şamgar serdar
31 Ehut dan soň Anat og ly Şam gar peý-

da bol dy. Ol hem pa dy man ta ýa gy bi len 
pi lişt li ler den al ty ýüz ada my öl dü rip, 
Ys ra ýy ly ola ryň elin den ha las et di.

4‑nji bap

Debora bilen Barak
1 Ehut ölen den soň, ys ra ýyl lar ýe ne-de 

Reb biň ýig ren ýän iş le ri ni et di ler. 2  Reb 
ys ra ýyl la ry Ha sor ga la syn da hö küm sü-
ren we ken gan hal kyn dan bo lan Ýa byn 
at ly ha nyň eli ne ber di. Ha ro şet-ha go ýym 
ga la syn da ýa şa ýan Si se ra onuň har by 
ser ker de si di. 3  Ys ra ýyl lar Reb be per-
ýat edip, On dan kö mek so ra dy lar, Oňa 
ýal bar dy lar, se bä bi Ýa by nyň do kuz ýüz 
sa ny de mir sö weş ara ba sy bar dy we ol 
ýig ri mi ýyl bä ri ys ra ýyl la ry re him siz lik 
bi len ezip gel ýär di.

4  Şol dö wür de ys ra ýyl la ra La py do dyň 
aýa ly De bo ra py gam ber ser dar lyk ed ýär-
di. 5 Ol Ef ra ýym dag ly gyn da, Ra ma bi len 
Beý te liň ara ly gyn da ky pal ma aga jy nyň 
aşa gyn da otur ýar dy. De bo ra nyň buý-
ru gy ny eşit mek üçin ys ra ýyl lar onuň 
ýa ny na ge ler di ler. 6 De bo ra Aby no ga myň 
og ly Ba ra gyň yz yn dan adam ibe rip, 
Ke deş ga la sy nyň Naf ta ly di ýen ýe ri ne 
ça gyrt dy we oňa şeý le diý di: «Ys ra ýyl 
Hu da ýy Reb sa ňa şeý le buý ruk ber di: 

„Bar, naf ta ly lar dan we ze bu lun lar dan 
on müň ada my ýa ny ňa al-da, olar bi len 
Ta bor da gy na çyk. 7 Men bol sa har by ser
ker de Si se ra ny, onuň sö weş ara ba la ry ny, 
agyr go şu ny ny Ki şon der ýa sy na ta rap 

ge ti rip, se niň eli ňe ber jek“». 8  Ba rak 
oňa: «Eger sen me niň bi len git seň, men 
gi de ýin, ýog sam, men git jek däl» diý di. 
9 De bo ra oňa: «Bol ýar, men se niň bi len 
gi de ýin; bu ur şuň ab ra ýy sa ňa ne sip 
et mez, çün ki Reb Si se ra ny bir aýa lyň 
eli ne be rer» diý di. Şeý le di ýip, De bo ra 
Ba rak bi len bi le Ke deş ga la sy na ta rap 
ýo la düş di. 10  Ba rak ze bu lun lar bi len 
naf ta ly la ry Ke deş ga la sy na üý şür di, on 
müň adam onuň yzy na eýer di. De bo ra 
ola ra ýol daş bol dy.

11 Keýn ti re sin den bo lan He ber Ke de-
şiň go la ýyn da ýer le şen Sa ga nan nym da, 
dub aga jy nyň ýa nyn da ça dyr gu rup dy. 
He ber şol wagt lar beý le ki keýn ler den 
aý ry ýa şa ýar dy. Keýn ti re si Mu sa nyň 
ga ýyn ata sy Ho ba byň ne sil le rin den di.

12  Aby no ga myň og ly Ba ra gyň Ta bor 
da gy na çy kan dy gy ny Si se ra ha bar be-
ren le rin de, 13 ol öz ýa nyn da ky es ger le ri ni, 
äh li sö weş ara ba la ry ny we do kuz ýüz 
de mir ara ba sy ny Ha ro şet-ha go ýym dan 
ça gy ryp, ola ry Ki şon der ýa sy nyň ýa-
ka sy na üý şür di. 14  De bo ra Ba ra ga: «Tur, 
Reb biň Si se ra ny se niň eli ňe ber jek gü-
ni şu gün dür. Reb biň Özi se niň öňü ňe 
dü şer» diý di. Şeý le lik de, Ba rak Ta bor 
da gyn dan aşak in di, onuň yzy bi len on 
müň adam gaýt dy. 15  Ba ra gyň go şu ny 
bi len Si se ra nyň go şu ny sö we şip baş lan-
da, Reb Si se ra nyň es ger le ri ni we sö weş 
ara ba la ry ny der bi-da gyn et di. Si se ra 
ara ba syn dan dü şüp, py ýa da lap gaç dy. 
16  Ba rak Si se ra nyň sö weş ara ba sy ny we 
bü tin go şu ny ny Ha ro şet-ha go ýy ma çen li 
kow dy, ola ryň ba ry ny gy lyç dan ge çir di, 
ýe ke ada my-da di ri goý ma dy.

17 Si se ra py ýa da ga çyp, keýn ler den 
bo lan He be riň aýa ly Ýa ge liň ýa şa-
ýan ça dy ry na bar dy. He ber we onuň 
öýün dä ki ler Ha sor ha ny Ýa byn bi len 
yla la şyk ly ýa şa ýar dy. 18  Ýa gel go laý lap 
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gel ýän Si se ra ny gö rüp, onuň öňün den 
çyk dy we oňa: «Gel, agam, gel me niň 
ýa ny ma, gork ma» diý di. Ol ge lip, bu 
aýa lyň ça dy ry na gir di. Aýal onuň üs-
tü ne ki lim ýa pyp, ony giz le di. 19 Si se ra 
aýa la: «Men ga ty suw sa dym, ma ňa bir 
aza jyk suw ber se ne» diý di. Ýa gel süýt-
li me şik den süýt alyp, Si se ra içir di-de, 
ýe ne onuň üs tü ni ört di. 20 Soň ra Si se ra 
Ýa ge le: «Sen ga py nyň ag zyn da bol, eger 
bi ri ge lip: „Bu ýer de adam bar my?“ di ýip 
so raý sa, sen: „Ýok“ di ýip jo gap be rer siň» 
diý di. 21 Si se ra örän ýa daw dy; ol uka 
git di. Ýa gel ça dy ryň ga zyk la ryn dan 
bi ri ni hem-de tok ma gy alyp, ga zy gy as-
sy ryn lyk bi len Si se ra nyň gu lak to zun da 
goý dy-da, üs tün den tok mak bi len ur dy. 
Ga zyk onuň kel le si ni ýe re ýel meş dir di. 
Ol des si ne jan ber di. 22  Ba rak Si se ra ny 
yzar lap, ça dy ryň ýa ny na gel di. Ýa gel ony 
gö rüp, öňün den çyk dy-da: «Gel bä rik, 
men sa ňa ýit gi ňi ta pyp be re ýin» diý di.

Ba rak Ýa ge liň ýa ny na gi ren de, çek-
ge sin den ga zyk ge çi ri len, jan syz ýa tan 
Si se ra ny gör di.

23 Şeý dip, şol gün Hu daý ken gan hal-
kyn dan bo lan Ýa byn ha ny ys ra ýyl la ra 
ta byn et di. 24  Ys ra ýyl lar gün-gün den 
güýç le nip, Ken gan han ly gy ny do ly 
syn dyr dy lar.

5‑nji bap

Deboranyň aýdymy
1 Şol gün ýe ňiş my na sy bet li De bo ra 

bi len Aby no ga myň og ly Ba rak şeý le 
aý dym aýt dy lar:

 2 «Ysraýyl ýolbaşçylary aýaga 
galanda,

halk olara meýletin boýun 
bolanda,

Rebbe alkyş aýdyň!

 3 Eý, patyşalar, eşidiň!
Eý, serkerdeler, diňläň!

Men Rebbe nagma aýtjak,
Ysraýyl Hudaýy Rebbe
bir owadan saz çaljak.

 4 Ýa Reb, Sen Segirden çykaňda,
Edomdan nyzamly aýak 

goşaňda,
ýer sarsyp titredi,

asmandan çagba ýagdy,
bulutlardan sil akdy.

 5 Sinaý dagynda Rebbiň öňünde,
Ysraýyl Hudaýy Rebbiň öňünde
daglar sarsyp lerzana geldi.

 6 Ýageliň zamanynda
Anat ogly Şamgar höküm 

sürende,
kerwenleriň yzy kesilipdi,

ýolagçylar sowa ýoldan 
ýöräpdiler.

 7 Debora heniz gelmezinden öň,
ene hökmünde orta 

çykarmazyndan öň,
Ysraýyl obalarynda hiç kim 

galmandy.

 8 Olar täze hudaýlary saýlan wagty
uruş gala derwezesine gelip 

ýetipdi.
Ysraýylyň kyrk müň esgeriniň 

ählisi
ne galkanyn tapdy, ne-de 

naýzasyn.
 9 Eý, Ysraýyl serkerdeleri, ýüregim 

siz bilen,
gahrymanlarça söweşjekler 

bilen.
Rebbe şöhrat bolsun!

 10 Muny aýdyň, adamlar,
ak eşek münüp gelýänler,
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haly-palaslarda oturanlar,
ýoldan geçip barýanlar!

 11 Güzere eşidilýär sazyň owazy,
eşidýäs biz surnaýlaň sesin.

Ysraýyl serdarlarynyň beýik 
işlerini,

Rebbiň ýeňşini wasp edýärler.
Rebbiň halky gala derwezesine 

ýöriş edýär.

 12 Oýan, eý, Debora, oýan!
Aýt, sen öz aýdymyňy aýt!

Eý, Abynogam ogly Barak, 
galkyn!

Öz duşmanlaryňy ýesir al!
 13 Diri galanlar öz serkerdesiniň 

ýanyna geldi,
Rebbiň halky uly güýç bilen 

maňa geldi.

 14 Amalek ýurdundaky efraýym
hem benýamin tirelerinden

uruş tälimin bilýänler geldiler.
Makyrdan ýolbaşçylar geldiler.
Zebulundan şa hasasyny 

göterýänler geldiler.
 15 Ysakar serkerdeleri Debora bilen 

biledi.
Hawa, ysakar halky Baraga 

wepalydy,
onuň yzyndan pyýadalap 

düzlüge düşdüler.
Emma ruben urugynda içini 

hümledýänler köpdi.
 16 Näme üçin siz agyllaryň ýanynda

çopan tüýdüginiň owazyna 
maýyl bolup oturdyňyz?

Rubeniň urugynda içini 
hümledýänler köpdi.

 17 Gilgat Iordanyň aňyrsynda galdy.
Danyň adamlary öz gämileri 

bilen galdy.

Aşeriň halky deňiz ýakasynda
öz gämi duralgalarynda galdy.

 18 Naftaly hem zebulun halklary
janlaryny howp astynda goýup,
söweş meýdanynda çaknyşdylar.

 19 Tagnakda we Megido suwlarynyň 
ýakasynda

Kengan hanlary gelip 
söweşdiler;

emma olar ne kümüş, ne olja 
gazandylar.

 20 Asmandan ýyldyzlar lowurdap,
öz ýolunda Sisera bilen söweşdi.

 21 Kişonyň akymy – bu gadymy 
derýa

olary gark etdi.
Eý, janym! Güýjüňi jemläp, öňe 

git!

 22 At toýnagynyň ýer sarsdyrýan
sesi eşidildi.

 23 Rebbiň perişdesi diýýär:
„Batyr esgerlere goşulmandygy 

üçin
Meroz galasyna gargaň,

onuň halkyna lagnat 
ýagdyryň!“.

 24 Keýnlerden bolan Heberiň aýaly 
Ýagel

çadyrda ýaşaýan aýallar 
arasynda ýalkansyn!

 25 Sisera suw diledi, Ýagel oňa süýt 
berdi.

Hanlara mynasyp käsede oňa 
gaýmak getirdi.

 26 Ol çadyrdan çykdy,
sol eline gazyk, sag eline 

tokmak aldy.
Tokmak bilen Siserany urup,

onuň kellesini mynjyratdy.
Ol gazygy eline aldy-da,
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Siseranyň gulak tozunda 
goýup,

üstünden tokmak bilen kakdy.
 27 Sisera Ýageliň aýagynyň 

astynda,
ýatan ýerinde jan berdi.

 28 Siseranyň ejesi penjireden 
seredip,

gözüni ýola dikip durşuna 
perýat edýär:

„Oglumyň söweş arabalary näme 
üçin eglendikä?

Näme üçin atlarynyň aýak sesi 
eşidilenok?“.

 29 Akylly boýdaşlary oňa göwünlik 
berdiler.

Megerem, onuň özi-de özüne 
şeýle diýerdi:

 30 „Belki, olja paýlaşýandyrlar,
hersi özüne birki gyzy 

tutýandyr.
Sisera öz olja alan zatlaryndan

dürli reňkli geýimler 
saýlaýandyr,

nepis nagyşly geýimlerden
meniň üçin saýlaýandyr“.

 31 Goý, seniň duşmanlaryň 
hemmesi

şeýdip ýok bolsun, ýa Rebbim!
Seni söýýänler bar güýji bilen 

şöhle saçýan
Gün ýaly güýçli bolsun!»

Şon dan soň ýurt kyrk ýyl lap pa ra hat 
ýa şa dy.

6‑njy bap

Midýanlar ysraýyllary ezýärler
1 Ys ra ýyl lar ýe ne-de Reb biň ýig ren-

ýän iş le ri ni et mä ge baş la dy lar. Reb 

ola ry ýe di ýyl lap mid ýan la ryň eli ne 
ber di. 2  Ys ra ýyl lar mid ýan la ryň gol as-
tyn da gal dy lar. Mid ýan la ryň ber ýän köp 
je bir-sü te mi se bäp li ys ra ýyl lar dag la ryň 
go wak la ryn da we baş ga-da sü mel ge ler de 
öz le ri ne giz len mä ge bu ku lar gur du lar. 
3  Ys ra ýyl lar ýe re to hum se pip, eki şe 
baş lan la ryn da, mid ýan lar, ama lek ler we 
gün do gar halk lar ola ryň üs tü ne ço zar-
dy lar. 4  Olar Ys ra ýy lyň ýe rin de ça dyr lar 
gu rar dy lar we tä Ga za ga la sy na çen li 
äh li ekin le ri ýok eder di ler. Ys ra ýyl la ra 
ne go ýun, ne öküz, ne eşek hiç zat goý-
maz dy lar. 5 Olar mal la ry hem ça dyr la ry 
bi len bi le edil çe kirt ge ço zan ýa ly bo lup 
ge ler di ler; ola ryň öz le ri niň hem, dü ýe le-
ri niň hem san-sa ja gy ýok dy. Olar ýur dy 
wes-weý  ran eder di ler. 6  Mid ýan la ryň 
sü te mi se bäp li ys ra ýyl lar ga ty ga ryp 
düş dü ler we Reb den kö mek so rap, ýal-
bar ma ga baş la dy lar.

7 Ys ra ýyl la ryň mid ýan lar dan da dy-per-
ýat edip, Özü ne ýal ba ran dyk la ry na 
gö rä, Reb ola ra bir py gam ber iber di. 
8  Şol py gam ber ola ra: «Ys ra ýyl Hu da ýy 
Reb si ze: „Mü sür gul çu ly gyn dan si zi 
Men çy kar dym. 9 Kuw wat ly mü sür li le riň 
we si ze sü tem eden le riň hem me si niň 
elin den Men ha las et dim. Men ola-
ry si ziň öňü ňiz den ko wup, şu ýer le ri 
si ze ber dim. 10  Si ze Hu da ýy ňyz Reb 
Men di gi mi, amor la ryň top ra gyn da 
ýa şa sa ňyz-da, ola ryň hu daý la ry na 
sež de et me li däl di gi ňi zi aý dyp dym. 
Ýö ne siz Me ni diň le me di ňiz“ di ýip 
aýt dy» diý di.

Gidegon serdarlyk edip başlaýar
11 Ine, Reb biň ibe ren pe riş de si Op ra 

ga la sy na ge lip, dub aga jy nyň aşa gyn da 
otur dy. Bu agaç aby ge zer uru gyn dan 
Ýo waş di ýen ada myň ky dy. Onuň og ly 
Gi de gon mid ýan lar bil mez ýa ly, şol 
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ýer dä ki üzüm sy kyl ýan çu kur da bug-
daý dö wüp dur dy. 12  Reb biň pe riş de si 
oňa gör nüp: «Eý, eder men ur şu jy, Reb 
se niň bi len dir!» diý di. 13 Gi de gon oňa: 
«Eý, je na bym, eger Reb bi ziň bi len bol-
sa, on da nä dip bi ziň ba şy my za şun ça 
bet bagt lyk gel ýär? Ata-ba ba la ry myz: 

„Reb bi zi Mü sür den alyp çyk dy“ di ýip, 
bi ze gür rüň ber ýär di ler. Ha ny, Reb biň 
şol gud rat la ry? In di Reb bi zi terk edip, 
mid ýan la ryň eli ne ber di» diý di. 14  Reb 
Gi de go na ba kyp: «Bar, şu güý jüň bi len 
git-de, ys ra ýyl la ry mid ýan la ryň elin den 
ha las et. Se ni Men iber ýä rin!» diý di. 
15  Gi de gon: «Ýa Reb! Men nä dip Ys ra-
ýy ly ha las edip bi le rin? Me niň uru gym 
ma na şa ti re si niň iň eji zi dir. Men özüm 
hem maş ga la my zyň iň ki çi si ahy ryn» 
diý di. 16  Reb oňa: «Men se niň bi len bo-
la ryn. Sen äh li mid ýan la ry em gen män 
gy lyç dan ge çi rer siň» diý di. 17 Şon da 
Gi de gon Reb be: «Eger men den ra zy 
bol saň, on da Sen Özü ňiň Reb di gi ňi, 
me niň bi len Reb biň gep leş ýän di gi ni 
su but ed ýän bir ala mat gör kez. 18  Sa ňa 
sa da ka ge ti rip, öňüň de goý ýan çam, bu 
ýer den git me» diý di. Ol: «Sen gel ýän çäň, 
ga ra şa ryn» diý di.

19 Gi de gon gi dip, bir ow lak soý dy we 
bir bat man un dan pe tir bi şir di. Eti se be de 
sal dy, çor ba sy ny küý zä guý dy we bu la ry 
ge ti rip, dub aga jy nyň aşa gyn da Onuň 
öňün de goý dy. 20 Hu da ýyň pe riş de si Gi-
de go na: «Eti we pe ti ri şu da şyň üs tün de 
goý-da, üs tün den çor ba ny guý» diý di. 
Gi de gon şeý le hem et di. 21 Pe riş dä niň 
elin de ha sa sy bar dy. Ol ha sa nyň uju ny 
et bi len pe ti re deg ren de, daş dan ot çyk dy. 
Ot da şyň üs tün dä ki et bi len pe ti ri ýa kyp 
kül et di. Hut şol wagt Reb biň pe riş de si 
göz den ga ýyp bol dy. 22  Gi de gon Reb biň 
pe riş de si niň özi bi len gep le şen di gi ne dü-
şü nen de: «Eý, Hök mü ro wan Reb! Ma ňa 

kö mek et! Men pe riş däň bi len ýüz be-
ýüz bol dum» di ýip gy gyr dy. 23 Reb oňa: 
«How sa la düş me, ra hat lan! Gork ma, sen 
öl mer siň!» diý di. 24  Gi de gon ol ýer de 
Reb be gur ban lyk sy pa sy ny gur dy we 
ony «Reb ra hat dyr» di ýip at lan dyr dy. 
(Bu gur ban lyk sy pa sy aby ge zer uru-
gy nyň Op ra ga la syn da, du buň as tyn da 
he ni ze çen li dur.)

25  Şol gi jä niň özün de Reb Gi de go na: 
«Sen ka ka ňyň sü rü sin den iki sa ny öküz 
ge tir, ola ryň bi ri ýe di ýa şar öküz bol-
sun. Ka ka ňyň Ba ga la gu ran gur ban lyk 
sy pa sy ny ýyk, onuň ýa nyn da ky Aşe ra 
bu tu ny çap. 26 Soň ra be lent de Hu da ýy ňyz 
Reb be gur ban lyk sy pa sy ny gur. Ikin ji 
ökü zi soý-da, ony şol ýer de Aşe ra bu-
tun dan al nan odun bi len ýa kyp, ýak ma 
gur ban lyk edip ber» diý di 27 Gi de gon 
özü niň adam la ryn dan onu sy ny ýa ny na 
alyp gel di-de, Reb biň buý ru gy ny ýe ri ne 
ýe tir di. Ata sy nyň öýün dä ki le ri niň hem-
de ga la nyň ila ty nyň gö re rin den gor kup, 
Gi de gon bu işi gi je et di.

28  Ga la nyň adam la ry ir den tu ran la-
ryn da Ba ga lyň gur ban lyk sy pa sy nyň 
ýy ky lan dy gy ny, onuň ýa nyn da ky Aşe ra 
bu tu nyň ça py lan dy gy ny, tä ze gur lan 
gur ban lyk sy pa syn da ikin ji ökü ziň ýa-
ky lan dy gy ny gör dü ler. 29 «Bu ki miň 
eden işi kä?» diý şip, bi ri-bi ri le rin den 
so ra dy lar, ahy ry so rap-idäp, mu ny 
Ýo wa şyň og ly Gi de go nyň eden di gi ni 
bil di ler. 30  Adam lar Ýo wa şa: «Og lu ňy 
da şa ry çy kar, ol öl me li, se bä bi Ba ga lyň 
gur ban lyk sy pa sy ny ýy kyp dyr, onuň 
ýa nyn da ky Aşe ra bu tu ny ça pyp dyr» 
diý di ler 31 Ýo waş özü niň tö we re gi ne 
üý şen mä hel lä: «Ba ga ly go ra mak si-
ze ga lyp my? Siz ony gol da ýa ňyz my? 
Onuň ta ra py ny tu tan daň da na çen li öler. 
Eger Ba gal hu daý bol ýan bol sa, özü ni 
ýy kan dan ary ny özi al syn, Ba ga lyň 
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a 6:32 Ýe ru ba gal – bu söz Ba ga lyň özi gö reş sin diý me gi aň lad ýar.

özi ha sap laş syn» diý di. 32  Şol gün den 
baş lap, Gi de go ny Ýe ru ba gal a di ýip 
at lan dyr dy lar, se bä bi ol Ba ga lyň gur-
ban lyk sy pa sy ny ýyk dy.

33 Şu wa ka dan soň mid ýan lar, ama-
lek ler, gün do ga ryň beý le ki halk la ry 
bir leş di ler we Ior dan der ýa syn dan ge çip, 
Ýiz re gel jül ge sin de dü şel ge gur du lar. 
34  Gi de go na Reb biň Ru hy in di. Şon dan 
soň Gi de gon sur naý ça lyp, aby ge zer 
uru gy ny öz yzy na düş mä ge ça gyr dy. 
35  Ol Ma na şa nyň äh li ti re le ri ne adam 
ibe rip, ol ýe riň hal ky ny öz ýa ny na top la-
dy. Ol aşer le re, ze bu lun la ra, naf ta ly la ra 
hem ça par lar ýol la dy. Olar hem sö we şe 
çyk dy lar.

36  Gi de gon Hu da ýa şeý le diý di: «Ys-
ra ýyl la ry me niň üs tüm bi len ha las 
et jek di gi ňe be ren sö züň çyn bol sa, on da 
37 men har man da go ýun ýü ňü ni dü şä ýin. 
Eger daň da nyň çy gy di ňe ýü ňüň üs tü ne 
dü şüp, onuň tö we re gin dä ki ýer ler gu-
ru ly gy na gal sa, on da Se niň Ys ra ýy ly 
me niň üs tüm bi len ha las et jek di gi ňe 
göz ýe ti re rin». 38  Şeý le hem bol dy. Er-
te si ir den Gi de gon ýü ňi sy kyp, on dan 
bir jam suw al dy. 39 Gi de gon Hu da ýa: 
«Me ni ýaz gar ma. Sen den ýe ne bir zat 
di le mä ge ma ňa rug sat et: go ýun ýü ňi 
bi len ýe ne bir ge zek sy nag edip gö re ýin. 
Goý, in di ýüň gu ru ly gy na gal syn-da, 
onuň tö we re gin dä ki ýer ler çyg bol sun» 
diý di. 40 Hu daý şol gi je şeý le hem et di: 
ýüň gu ry ga lyp, onuň tö we re gin dä ki 
ýer le re çyg düş di.

7‑nji bap

Gidegon midýanlar bilen söweşýär
1 Ýe ru ba gal (ýag ny Gi de gon) hem-de 

onuň ýa nyn da ky adam lar daň dan Ha rot 

çeş me si niň ba şyn da düş le di ler. Mid ýan-
la ryň dü şel ge si olar dan de mir ga zyk da, 
Mo re de pe si niň ýa nyn da ky jül ge de di.

2  Reb Gi de go na: «Se niň ýa nyň da ky 
go şun Me niň mid ýan la ry si ziň eli ňi ze 
be re rim den ju da köp. Ýog sam, ys ra ýyl-
lar: „Öz güý jü miz bi len ha las bol duk“ 
diý şip, Me niň öňüm de öw ner ler. 3 Sen 
hal ka eşit di rip: „Kim gor kak we ýyg ra 
bol sa, Gil gat dag la ryn dan yzy na do lan-
syn“ di ýip jar et» diý di. Gi de gon ola ry 
sy nag dan ge çir di. Ýig ri mi iki müň adam 
yzy na gaýt dy. On müň adam şol ýer de 
gal dy. 4  Reb Gi de go na: «En te gem adam 
köp, ola ry su wuň ýa ka sy na ge tir. Men 
Özüm sa ňa ola ry saý lap be re ýin. Me niň 
sa ňa: „Goý, se niň bi len git sin“ di ýen 
adam la rym se niň bi len git sin ler, „Se-
niň bi len git me sin“ di ýen le rim git me li 
däl dir ler, şo lar git me sin ler» diý di. 5  Ol 
adam la ry su wuň bo ýu na ge tir di. Reb 
Gi de go na: «Su wy itiň içi şi ýa ly di li bi len 
içen le ri bir aý ry du ruz, dy zy na çö küp, 
eg lip içen le ri bir aý ry du ruz» diý di. 6  Su
wy go şa wu jy na alyp, di li bi len içen ler 
üç ýüz adam bol dy; beý le ki adam la ryň 
hem me si dy zy na çö küp iç di. 7 Reb Gi
de go na: «Su wy di li bi len içen üç ýüz 
adam bi len si zi ha las ede rin; mid ýan la ry 
si ziň eli ňi ze be re rin; ga lan äh li adam lar 
öz öý le ri ne gaýt syn lar» diý di. 8  Şeý dip, 
Gi de gon beý le ki ys ra ýyl la ryň iýer-i çer 
ýa ly zat la ry ny hem-de sur naý la ry ny 
alyp, ola ryň hem me si ni öz ça dyr la ry-
na goý ber di. Üç ýüz ada my bol sa alyp 
gal dy. Mid ýan la ryň dü şel ge si jül ge de, 
ola ryň aşak ta ra pyn da dy.

9 Şol gi je Reb oňa: «Tur, duş ma nyň 
dü şel ge si ne gar şy sö weş mä ge düş, çün ki 
Men ola ry se niň eli ňe ber ýä rin. 10 Eger 
sen duş ma nyň dü şel ge si ne sö we şe 
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git mä ge gork saň, öz hyz mat kä riň Fu-
ra bi len bi le gi däý. 11 Sen ola ryň nä me 
gür rüň ed ýän le ri ni diň lär siň, şon dan soň 
dü şel gä gar şy sö weş mä ge se niň el le riň 
kuw wat la nar» diý di. Gi de gon öz hyz-
mat kä ri Fu ra bi len dü şel ge dä ki ýa rag ly 
go şu nyň gö ni üs tü ne git di ler. 12  Mid ýan-
lar dyr ama lek ler we gün do gar halk la ryň 
hem me si jül gä niň bo ýu na edil çe kirt ge 
üý şen ýa ly dy. Dü ýe le ri şeý le bir köp di, 
olar edil de ňiz ýa ka syn da ky çä ge deý 
san syz-sa jak syz dy. 13 Gi de gon ol ýe re 
ge len de, bir adam dos tu na gö ren düý şü ni 
aý dyp be rip otyr dy. Ol: «Düý şüm de bir 
te ge lek ar pa çö re gi mid ýan la ryň dü şel-
ge si niň üs tün den to ga la nyp, ça dy ra ge lip 
ur ýar-da, ony ýyk ýar, ça dyr yra nyp 
dar ga ýar» diý ýär. 14  Beý le ki dos ty oňa: 
«Bu ys ra ýyl ly Ýo wa şyň og ly Gi de go nyň 
gy ly jy dyr. Mid ýan la ry we onuň dü şel-
ge le rin dä ki tu tuş go şu ny ny Hu daý onuň 
eli ne ber di» di ýip jo gap ber ýär.

15  Gi de gon bu düý şi diň läp, onuň ýor-
gu dy ny eşi den den soň, Reb be sež de et di. 
Ol ys ra ýyl la ryň dü şel ge si ne do la nyp 
gel di-de: «Tu ruň, çün ki Reb mid ýan la-
ryň go şu ny ny si ziň eli ňi ze ber di» diý di. 
16  Soň ra Gi de gon üç ýüz ada my üç bö lü-
me böl di-de, hem me si niň eli ne şah dan 
edi len sur naý, boş küý ze we küý zä niň 
içi ne-de çy ra sa lyp ber di. 17 Soň ola ra 
ýüz le nip: «Ma ňa se re diň, me niň ede ni mi 
gaý ta laň. Ola ryň dü şel ge si ne go laý la ny-
myz da, me niň eden he re ke ti mi siz hem 
eder si ňiz. 18  Men bi len ýa nym da ky lar 
sur naý ça la rys, siz hem dü şel gä niň da-
şy na aý la nyp sur naý ça lyň hem-de „Reb 
üçin we Gi de gon üçin!“ di ýip gy gy ryň» 
di ýip tab şyr dy.

19 Gi de gon bi len ýüz adam ýa ry gi jä niň 
öň ýa ny, sak çy la ryň ýa ňy çal şy lan wag ty, 
dü şel gä niň bir ujun dan gel di ler-de, sur-
naý la ry ny ça lyp, el le rin dä ki küý ze le ri ni 

döw dü ler. 20 Üç bö lüm dä ki le riň hem me-
si-de sur naý la ry ny ça lyp, küý ze le ri ni 
döw dü ler. Çep elin de çy ra ny sak lap, sag 
elin de sur naý çal dy lar hem-de: «Reb 
üçin, Gi de gon üçin sö we şe çy ka lyň!» 
di ýip gy gy ryş dy lar. 21 Her bi ri dü şel gä niň 
tö we re gin de öz orun la ryn da dur du lar: tu-
tuş dü şel ge dä ki le riň hem me si yl gaş dy lar, 
gy gy ryş dy lar we ga çyp baş la dy lar. 22  Üç 
ýüz ada myň sur naý ça lan wag tyn dan 
baş lap, Reb biň em ri bi len dü şel ge dä ki 
mid ýan lar bi ri-bi ri ni gy lyç lap öl dür di-
ler. Mid ýan la ryň go şu ny Se re ra ta rap 
Beýt şit ta çen li, Ta ba dyň go la ýyn da ky 
Abel me ho la nyň ser he di ne gaç dy. 23 Naf-
ta ly la ryň, aşer le riň ti re sin den hem-de 
ma na şa la ryň äh li ko wum la ryn dan bo lan 
ys ra ýyl lar ça gy ryl dy lar. Olar mid ýan la-
ryň yz yn dan ko wa la dy lar.

Gidegon we efraýymlar
24  Soň ra Gi de gon tu tuş Ef ra ýym dag-

ly gyn da ýa şa ýan la ra öz ha bar çy la ry ny 
ýol lap: «Ge liň, mid ýan la ryň gar şy sy na 
sö we şiň. Mid ýan la ra üs tün den geç mä ge 
ýol ber mez ýa ly, Ior dan der ýa sy ny we 
Beýt ba ra çen li bo lan suw çeş me le ri ni 
eýe läň» diý di. Hem me ef ra ýym lar ça gy-
ryl dy, olar Beýt ba ra çen li çeş me le ri we 
Ior dan der ýa sy ny eýe le di ler. 25 Mid ýan la-
ryň iki baş tu ta ny ny: Ore bi we Ze ýe bi ele 
sal dy lar. Ore bi Orep ga ýa syn da, Ze ýe bi 
bol sa üzüm sy kyl ýan ýer de öl dür di ler 
(soň ra ol ýer Ze ýep diý lip at lan dy ry lyp-
dyr). Ef ra ýym lar mid ýan la ryň yz yn dan 
kow du lar. Orep bi len Ze ýe biň kel le si ni 
ke sip, Ior da nyň gün do ga ryn da bol ýan 
Gi de go na el tip ber di ler.

8‑nji bap
1 Soň ra ef ra ýym lar Gi de go na: «Sen 

nä me üçin beý le et diň, nä me üçin 
mid ýan lar bi len sö weş mä ge gi de niň de 
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a 8:8 Pe ni ýel – ýew reý çe Pe nu wel. Bu Pe ni ýe liň beý le ki ady dyr.

bi zi ça gyr ma dyň?» diý di ler. Olar Gi de-
go ny ga ty ýaz gar dy lar. 2  Gi de gon ola ra: 
«Si ziň bi ti ren işi ňi ziň ýa nyn da me niň-
ki da gy nä me? Ef ra ýym Aby ge ze riň 
ýyg nan üzü min den köp ýy gyp, özü ni 
bagt ly ha sap la man my dy nä me? 3 Hu daý 
Mid ýan baş tu tan la ry Orep bi len Ze ýe bi 
si ziň eli ňi ze ber di. Men si ziň ki çe iş bi-
ti rip bil dim mi?» diý di. Bu söz le ri eşi dip, 
ef ra ýym la ryň ga ha ry kö şeş di.

Gidegon midýanlary ýeňýär
4  Gi de gon ýa daw bol sa-da, duş ma nyň 

yz yn dan ko wa la ma gy do wam edip, öz 
üç ýüz ada my bi len Ior dan der ýa syn dan 
geç di. 5  Ol Su ko dyň ila ty na: «Me niň 
yzym dan gel ýän adam la ry ma çö rek 
be riň, olar ga ty ýa daw. Men mid ýan 
baş tu tan la ry Ze bah bi len Sal mun na ny 
yzar lap bar ýa ryn» diý di. 6  Em ma Su-
ko dyň ýol baş çy la ry: «Se niň go şu ny ňa 
nä me üçin çö rek be re li? Ze ba hy we Sal-
mun na ny siz ele sal dy ňyz my nä me?!» 
diý di ler. 7 Gi de gon: «Bol ýar, Reb Ze ba hy 
we Sal mun na ny me niň eli me be ren den 
soň, şu bol şu ňyz üçin si zi çöl aga jy nyň 
ti ken le ri bi len hem-de bö würs len çy-
byk la ry bi len te ni ňi zi par ça la ryn» diý di. 
8  Gi de gon bu ýer den çy kyp, Pe ni ýe le a 
git di we onuň ila ty na-da öň ki aý dan-
la ry ny gaý ta la dy, olar hem Su ko dyň 
ila ty nyň be ren jo ga by ýa ly jo gap ber di ler. 
9 Ol Pe ni ýe liň ila ty na-da: «Ýe ňiş bi len 
yzy ma do la nyp ge le nim de, şu di ňi ňi zi 
ýy ka ryn» diý di.

10  Ze bah bi len Sal mun na Kar kor da-
dy. Gün do ga ryň ilat yn dan ýyg na nan, 
tu tuş go şun dan di ri ga lan on bäş mü-
ňe go laý es ger hem ola ryň ýa nyn da dy. 
Ola ryň ýüz ýig ri mi müň sö we şi ji le ri 
bol sa öl dü ril ip di. 11 Gi de gon No ba bi len 

Ýog bo ha nyň gün do ga ryn da ky ker wen 
ýo ly bi len ba ryp, ola ryň ga raş ma dyk 
wag tyn da duý dan syz ola ra zar ba ur dy. 
12  Mid ýan la ryň Ze bah bi len Sal mun na 
at ly iki baş tu ta ny gaç dy, em ma Gi de-
gon ola ry ko wa lap tut dy. Bü tin go şun 
al jy raň ňy ly ga düş di.

13 Ýo wa şyň og ly Gi de gon He res ge çi-
di niň üs ti bi len uruş dan gaý dyp gel di. 
14  Ol Su ko dyň ilat yn dan bir ýaş ýet gin-
je gi tut dy-da, ony so rag et di. Ol Su kot 
baş tu tan la ry nyň we ýa şu lu la ry nyň ýet-
miş ýe di sa ny sy nyň ady ny ýa zyp ber di. 
15  Gi de gon Su ko dyň ila ty nyň ýa ny na 
ge lip: «Siz: „Se niň ýa daw adam la ry ňa 
çö rek be rer ýa ly, Ze ba hy we Sal mun na-
ny ele sal dy ňyz my nä me?“ di ýip, me niň 
üs tüm den gü lüp di ňiz. Ine, Ze bah bi len 
Sal mun na» diý di. 16  Olar Su ko dyň ýa şu-
lu la ry ny we ga la nyň ila ty ny çöl aga jy nyň 
ti ken le ri hem-de bö würs len çy byk la ry 
bi len je za lan dyr dy lar. 17 Pe nu wal di ňi ni 
ýy kyp, ga la nyň ila ty ny gyr gy na ber di ler.

18  Gi de gon Ze bah bi len Sal mun na-
dan: «Si ziň Ta bor da öl dü ren le ri ňiz 
nä hi li adam lar dy?» di ýip so ra dy. Olar: 
«Se niň ýaly dy lar, şa za da sy pat ly dy lar» 
di ýip jo gap ber di ler. 19 Gi de gon: «Olar 
me niň süýt deş do gan la rym dy. Reb den 
ant iç ýä rin, eger siz ola ry öl dür me dik 
bol sa ňyz, men hem si zi öl dür mez dim» 
diý di. 20 Ol özü niň now ba har og ly Ýe te-
re: «Tur, ola ry öl dür!» diý di. Ýet gin jek 
gy ly jy ny çy kar ma dy, se bä bi en tek ýaş 
bo la ny üçin gork ýar dy. 21 Ze bah bi len 
Sal mun na Gi de go na: «Tur-da, özüň bi zi 
öl dür, se bä bi er kek ada myň işi ni di ňe 
er kek bi ti rip bi ler» diý di ler. Gi de gon tu-
rup, Ze bah bi len Sal mun na ny öl dür di-de, 
ola ryň dü ýe si niň boý nun da ky ýa rym aý 
şe kil li şaý-sep le ri ni al dy.
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a 8:26 Bir bat man – ýew reý çe bir müň ýe di ýüz şe kel. Bu takm. 20 kg deň dir.

22  Ys ra ýyl lar Gi de go na: «Se niň özüň, 
og luň, ag ty gyň bi ze pa ty şa bol sun, çün ki 
sen bi zi mid ýan la ryň elin den ha las et-
diň» diý di ler. 23 Gi de gon ola ra: «Me nem, 
me niň og lu mam si ze pa ty şa bol maz. 
Reb si ze pa ty şa bo lar» diý di. 24  Gi de-
gon ola ra: «Ol ja edip alan al tyn gu lak 
hal ka la ry ňyz dan ma ňa he ri ňiz bi ri ni 
be riň» diý di. (Duş man da gu lak hal ka 
köp di, çün ki olar ys ma ýyl lar dy.) 25 Olar: 
«Hö wes bi len be re ris!» di ýip, ýe re ge ýim 
dü şäp, onuň üs tü ne adam ba şy na bir 
gu lak hal ka taş la dy lar. 26  Al tyn-kü müş 
düw me ler den, mid ýan pa ty şa la ry nyň 
go ýy gyr my zy reňk li ge ýim le rin den 
hem-de ola ryň dü ýe le ri niň boý nu na da-
kyl ýan al tyn hal ka la ryn dan baş ga, onuň 
ýyg nan di ňe gu lak hal ka la ry nyň ag ra my 
tak my nan bir bat man a bol dy. 27 Gi de gon 
olar dan efot ýa sa dy we ony öz ga la sy bo-
lan Op ra da goý dy. Soň ra äh li ys ra ýyl lar 
ol ýe re gat nap, efo da sež de et di ler. Bu 
Gi de go na hem-de onuň öýün dä ki le riň 
äh li si ne gur lan du zak dy. 28  Şeý le lik de, 
mid ýan lar ys ra ýyl la ra bo ýun eg di ler 
hem-de şon dan soň ola ra baş gal dyr-
ma dy lar. Şeý dip, Gi de go nyň döw rün de 
ys ra ýyl lar kyrk ýyl lap pa ra hat ýa şa dy lar.

Gidegonyň ölümi
29 Ýo wa şyň og ly Ýe ru ba gal öz öýü ne 

gi dip, şol ýer de ýa şap baş la dy. 30 Gi de-
gon köp aýal ly bo lan soň, onuň ýet miş 
og ly bar dy. 31 Şe kem de ýa şa ýan gyr na gy 
hem oňa bir ogul dog rup ber di. Onuň ady 
Aby me lek di. 32  Gi de gon go ja lyk ýa şy na 
ýe tip öl di, ony aby ge zer uru gy nyň Op ra 
ga la syn da, öz ata sy Ýo wa şyň gub ry goý-
lan güm mez de jaý la dy lar.

33  Gi de gon ölen soň, ys ra ýyl lar Ba-
gal but la ry na sež de edip, zy na et di ler; 

Ba gal be ri ti öz le ri niň hu da ýy sa ýyp baş-
la dy lar. 34  Ys ra ýyl lar daş-tö we re gin dä ki 
äh li duş man la ryň elin den ha las eden 
öz le ri niň Hu da ýy Reb bi ýat la ma dy-
lar. 35  Şeý le hem, Ys ra ýy la we öz le ri ne 
eden äh li ha ýyr ly iş le ri üçin Ýe ru ba ga-
lyň (ýag ny Gi de go nyň) öýü ne we pa ly 
bol ma dy lar.

9‑njy bap

Abymelek
1 Ýe ru ba ga lyň og ly Aby me lek Şe ke me 

ba ryp, da ýy la ry na we öz eje si niň äh-
li ko wum la ry na ýüz le nip: 2  «Şe ke miň 
äh li ila ty na şu ny ýe ti riň: Si ze Ýe ru-
ba ga lyň ýet miş og lu nyň ýol baş çy lyk 
ede ni go wu my ýa bir ada myň? Me niň 
öz sü ýe gi ňiz den we te ni ňiz den di gi mi 
unut maň» diý di. 3 Onuň da ýy la ry mu ny 
Şe ke miň ila ty na ýe ti rip, ola ry ynan dyr-
dy lar, ola ryň gö wün le ri Aby me le ge ta rap 
öw rül di. «Ol bi ziň do ga ny myz ahy ryn» 
diý di ler. 4  Olar Aby me le ge Ba gal be rit 
but ha na syn dan ýet miş kü müş teň ňe 
alyp ber di ler. Bel li bir işiň ba şy ny tut-
man, iş siz, göw ne ge le ni ni edip, gö wün 
hoş lap ge zip ýö ren adam la ra Aby me lek 
şol kü müş le ri be rip, ola ry ha ky na tut dy-
da, öz yzy na dü şür di. 5  Aby me lek Op ra 
ga la sy na öz ata sy nyň öýü ne gel di we 
Ýe ru ba ga lyň ýet miş og lu ny, ýag ny öz 
do gan la ry ny bir da şyň üs tün de öl dür di. 
Di ňe Ýe ru ba ga lyň iň ki çi og ly Ýo tam 
ga çyp giz le nip, di ri gal dy. 6  Şe ke miň 
äh li ila ty we Beýt mil lo nyň ila ty nyň 
hem me si ba ryp, Şe ke miň go la ýyn da-
ky dub aga jy nyň ýa nyn da Aby me le gi 
pa ty şa di ýip yg lan et di ler.

7 Bu hak da Ýo ta ma gür rüň be ren le-
rin de, ol Ge ri zim da gy na gi dip, onuň 
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de pe si ne çyk dy-da, be lent ses bi len gy-
gy ryp, şeý le diý di: «Eý, Şe ke miň ila ty! 
Me ni diň läň, eger şeýt se ňiz, Hu daý hem 
si ziň di le gi ňi zi diň lär.

8  Gün ler de bir gün agaç lar öz le ri ne 
pa ty şa saý la mak çy bol du lar. Olar zeý-
tun aga jy na ýüz le nip: „Bi ze pa ty şa bol“ 
di ýip dir ler.

9 Zeý tun ola ra: „Men hu daý la ra we 
adam la ra ber ýän hez zet li ýa gy my taş lap, 
baş ga agaç la ryň üs tün den hö küm sür-
mä ge gi de rin mi?“ di ýip jo gap be rip dir.

10  Soň ra agaç lar in jir aga jy na: 
„Gel-de, sen bi ze pa ty şa bol“ di ýip ýüz 
tu tup dyr lar.

11 In jir ola ra: „Men özü miň şi rin-şe ker 
iý mi şi mi taş lap, agaç la ryň üs tün den 
hö küm sür mä ge gi de rin mi?“ di ýip jo-
gap be rip dir.

12  Soň olar üzüm aga jy na: „Gel-de, 
bi ziň üs tü miz den pa ty şa lyk et“ di ýip-
dir ler. 13 Üzüm aga jy ola ra: „Men nä me 
hu daý la ryň we adam la ryň göw nü ni gö-
ter ýän şi rin-şer be ti mi taş lap, agaç la ryň 
üs tün den hö küm sür mä ge gi de rin mi?“ 
di ýip jo gap be rip dir.

14  Iň so ňun da äh li agaç lar ti ken li aga-
ja: „Bi ze sen pa ty şa bo laý“ di ýip dir ler.

15 Ti ken li agaç beý le ki agaç la ra ba kyp: 
„Eger siz me niň, ha ky kat dan hem, özü ňi-
ze pa ty şa bol ma gy my is le ýän bol sa ňyz, 
on da me niň sa ýam da bu ku lyň. Eger 
şeýt me se ňiz, on da ti ken li agaç dan ot 
çy kyp, Li wa nyň kedr agaç la ry ny ýa-
kyp-ýan dy rar“ di ýip dir.

16  Ine, in di bir se re dip gö rüň, çy ny ňyz 
bi len ak ýü rek den Aby me le gi pa ty şa saý-
la dy ňyz my? Ýe ru ba ga ly hem onuň öýü ni 
nät di ňiz, onuň ha ýyr ly iş le ri ne my na syp 
iş et di ňiz mi? 17 Me niň ka kam siz üçin 
sö weş di, öz ja ny ny gaý gyr ma dy. Ol si zi 
mid ýan la ryň elin den ha las et di. 18  In di 
siz me niň ka ka myň öýün dä ki le ri niň 

gar şy sy na gi dip, onuň ýet miş og lu ny 
bir da şyň üs tün de öl dür di ňiz, onuň 
gyr na gyn dan bo lan og ly Aby me le gi 
bol sa Şe ke miň ila ty nyň üs tün den pa ty şa 
edip goý du ňyz, se bä bi ol si ziň do ga ny-
ňyz. 19 Eger çy ny ňyz bi len ak ýü rek den 
Ýe ru ba gal bi len onuň maş ga la sy na dog-
ry iş eden bol sa ňyz, on da Aby me le ge 
şat la nyň, ol hem si ze şat lan syn. 20 Em-
ma beý le et me dik bol sa ňyz, on da, goý, 
Aby me lek den ot çy kyp, Şe ke miň we 
Beýt mil lo nyň ila ty ny ýak syn. Şe ke miň 
we Beýt mil lo nyň ilat yn dan ot ýaý rap, 
Aby me le gi köý dür sin». 21 Soň ra Ýo tam 
Be ýe re ga çyp git di we ol ýer de do ga ny 
Aby me lek den giz le nip ýa şa dy.

22  Aby me lek Ys ra ýy la üç ýyl ýol baş çy-
lyk et di. 23 Hu da ýyň em ri bi len Şe ke miň 
ila ty Aby me le giň gar şy sy na gi dip baş-
la dy. 24  Bu Ýe ru ba ga lyň ýet miş og lu nyň 
nä hak ga ny ny dö ken Aby me lek den we 
oňa mu ny et mä ge golt gy be ren Şe kem 
ilat yn dan ar al mak üçin şeý le bol dy. 
25  Şe kem li ler da gyň ýo kar syn da ta laň-
çy la ry goý du lar. Olar öz le ri niň de ňin den 
geç ýän le riň äh li si ni ta la dy lar. Bu ba ra da 
Aby me le ge ha bar ýe ti ril di.

26  Aby me le ge gar şy çy kan Ýe be diň 
og ly Ga gal öz do gan la ry bi len Şe ke me 
gel di. Şe ke miň ila ty ola ra bil bag la dy. 
27 Olar meý da na çy kyp, öz üzüm le ri ni 
ýyg dy lar. Üzüm ýen jil ýän so ku da ýen jip, 
sy kyp su wu ny al dy lar. Baý ram et di ler, 
öz hu daý la ry na sež de et di ler. Iýip-içip, 
Aby me le gi nä let le di ler. 28  Ga gal şon da: 
«Biz Aby me le ge gul luk eder ýa ly, Aby-
me lek kim? Biz nä hi li adam eke nik? 
Onuň ata sy Ýe ru ba gal däl mi? Onuň 
ýol baş çy sy Ze bul däl mi? Go wu sy, şe-
kem li le riň ata sy Ha mo ryň ko wum la ry na 
gul luk ediň, Aby me le ge gul luk et mek 
nä mä ge rek? 29 Eger-de halk Aby me le gi 
me niň eli me ber se, men ony ko war dym 
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we Aby me le ge: „Öz es ger le ri ňiň sa ny ny 
kö pelt-de, sö we şe çyk“ di ýer dim» diý di.

30  Ga ga lyň aý dan söz le ri ni eşi den de, 
ga la nyň ýol baş çy sy Ze bu lyň ga ha ry 
ke kir de gi ne gel di. 31 Ol hi le gär lik bi len 
Aru ma da ky Aby me le ge giz lin ha bar 
iber di: «Ine, Ga gal we onuň do gan la ry 
Şe ke me ge lip, hal ky se niň gar şy ňa aýa ga 
gal dyr ýar lar. 32  Siz şeý le ediň: özüň we 
ýa nyň da ky lar gi je tu ruň-da, meý dan da 
bu ku da es ger le ri otur dyň. 33 Ir den, Gün 
do gu be ren de, tu ruň-da, ga la hü jüm ediň, 
Ga gal we onuň ýa nyn da ky adam lar 
öňü ňiz den çy kan da, sen ola ry aýa man, 
eliň de ba ry ny et».

34  Gi je Aby me lek we onuň ýa nyn da ky 
adam lar Şe ke miň go la ýyn da dört to par 
edip, es ger le ri ni goý du lar. 35 Ga gal ge lip, 
ga la nyň der we ze si niň ýa nyn da dur dy. 
Aby me lek hem-de bu ku da otu ran adam-
lar bu ku dan çy kyp ýö re di ler. 36  Ga gal 
gel ýän adam la ry gö rüp, Ze bu la: «Ana, 
da gyň ýo kar syn dan adam lar aşak inip 
gel ýär ler» diý di. Ze bul oňa: «Da gyň 
kö le ge si sa ňa adam bo lup gö rün ýän dir» 
diý di. 37 Ga gal ýe ne-de: «Ine, adam lar be-
ýik den aşak inip gel ýär ler. Bir bö lü miň 
es ger le ri pal çy nyň dub aga jyn dan bä rik 
gel ýär ler» diý di. 38  Ze bul oňa: «Ha ny in di 
se niň „Biz Aby me le ge gul luk eder ýa ly, 
ol kim mi şin?“ di ýen di liň ni re de? Bu lar 
se niň şol äs ger me dik adam la ryň däl mi 
nä me? Bar, in di çyk-da, olar bi len sö-
weş-dä!» diý di. 39 Ga gal Şe kem ila ty nyň 
öňü ne dü şüp git di-de, Aby me lek bi len 
sö weş di. 40  Aby me lek onuň yz yn dan 
ko wa la dy; Ga gal on dan gaç dy. Ga la 
der we ze si ne çen li ara lyk da bo lan sö-
weş de köp adam gy ryl dy. 41 Aby me lek 
Aru ma da gal dy. Ze bul Ga ga ly we onuň 
do gan la ry ny Şe kem den çy ka ryp kow dy.

42  Er te si halk ekin meý da ny na çyk dy. 
Bu ba ra da Aby me le ge ha bar ber di ler. 

43  Ol öz adam la ry ny alyp, ola ry üç 
bö lü me böl di-de, meý dan da bu ku da 
oturt dy. Hal kyň ga la dan çy ka ny ny gö-
ren de, duý dan syz ola ryň üs tü ni ba syp, 
ola ry gyr dyr dy. 44  Aby me lek we onuň 
ýa nyn da ky go şun bö lü mi ga la nyň der-
we ze si niň ag zy na ta rap süý şen de, onuň 
beý le ki iki bö lü mi meý dan da ky la ryň 
üs tü ne ço zup, ola ry gyr dy lar. 45  Aby
me lek uzyn ly gün sö weş di we ga la nyň 
ila ty ny gy ryp, ga la ny weý ran et di we 
ol ýe re duz sep dir di.

46  Şe ke miň go la ýyn da ky Eýl be rit yba-
dat ha na nyň baş tu tan la ry mu ny eşi dip, 
yba dat ha na nyň iň berk go rag ýe ri ne 
gir di ler. 47 Aby me lek bu hak da eşi den de, 
48  ýa nyn da ky adam lar bi len Sal mon da-
gy na git di ler. Aby me lek öz ýa ny bi len 
pal ta äki dip, agaç şa ha la ry ny çap dy-da, 
eg ni ne al dy we ýa nyn da ky la ra: «Men 
nä me eden bol sam, siz hem der rew şo ny 
ediň» diý di. 49 Es ger le riň her bi ri agaç 
çy byk la ry ny ça pyp, Aby me le giň yzy 
bi len git di ler we çy byk la ry yba dat ha-
na nyň tö we re gi ne üý şü rip, ony ot la dy lar. 
Eýl be rit yba dat ha na syn da ky mü ňe go laý 
er kek ler we aýal lar öl dü ler.

50 Soň ra Aby me lek gi dip, Te bez di ýen 
ga la ny ga ba dy we ony eýe le di. 51 Ga la nyň 
or ta ra syn da berk diň bar dy. Aýal-er kek, 
umu man, ga la nyň ila ty nyň hem me si 
şol ýe re gaç dy lar. Olar di ňiň içi ne gi rip, 
ga py la ry ny bek le di ler we onuň de pe si-
ne çyk dy lar. 52  Aby me lek di ňiň ýa ny na 
ge lip, onuň da şy ny ga ba dy, ony ot la mak 
üçin ga py la ry nyň ýa ny na bar dy. 53 Şon da 
bir aýal de gir men da şy ny Aby me le giň 
kel le sin den zy ňyp, onuň kel le ça na gy ny 
döw di. 54  Aby me lek şol ma hal öz ýa-
nyn da ky ýa rag gö ter ýän ýet gin je gi ni 
ça gyr dy-da, oňa: «Gy ly jy ňy ýa la ňaç la-
da, me ni öl dür, men ba ra da „Ony aýal 
öl dür di“ diý len gür rüň ýaý ra ma syn» 
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a 10:4 Ha wot ýa ýyr – bu söz Ýa ýy ryň oba la ry diý me gi aň lad ýar.

diý di. Ýet gin jek des si ne oňa gy ly jy ny 
sal dy, ol jan ber di. 55 Aby me le giň öle ni ni 
gö ren ys ra ýyl la ryň her si öz öý li-öýü ne 
do lan dy.

56  Şeý dip, Aby me le giň öz ýet miş sa ny 
do ga ny ny öl dü rip, ata sy nyň öýü ne eden 
hy ýa nat çy ly gy ny Hu daý onuň özü ne 
gör kez di. 57 Şe ke miň ila ty nyň eden äh li 
je na ýat çy ly gy ny Hu daý ola ryň öz baş-
la ry na sal dy. Ola ry Ýe ru ba ga lyň og ly 
Ýo ta myň gar gy şy tut dy.

10‑njy bap

Tola serdar
1 Aby me lek den soň Ys ra ýy ly ha las 

et mek üçin ysa kar ti re sin den Do do nyň 
ag ty gy, Pu wa nyň og ly To la aýa ga gal dy. 
Ol Ef ra ýym dag ly gyn da ýer leş ýän Şa-
myr di ýen ýer de ef ra ýym la ryň ara syn da 
ýa şa dy. 2  Ol ýig ri mi üç ýyl Ys ra ýy la 
ser dar bol dy. Soň ra ol dün ýä den öt di, 
ony Şa my r da jaý la dy lar.

Ýaýyr serdar
3 On dan soň, Ys ra ýy la ýig ri mi iki ýyl-

lap Gil gat ly Ýa ýyr ser dar bol dy. 4  Onuň 
otuz og ly bar dy; ola ryň her si bir eşek 
mü nüp, Gil ga dyň otuz ga la sy na öz hö-
küm le ri ni ýö red ýär di ler. He ni ze çen li 
şol ga la lar Ha wot ýa ýyr a diý lip at lan-
dy ryl ýar. 5 Ýa ýyr ara dan çy kan da, ony 
Ka mon ga la syn da jaý la dy lar.

Ysraýyllar ýene Rebbe ýalbarýarlar
6  Ys ra ýyl lar ýe ne Reb biň ýig ren ýän 

iş le ri ni edip baş la dy lar. Ys ra ýyl lar Ba gal 
bi len Aş to ret but la ry na hem-de Si ri ýa-
nyň, Si do nyň, Mo wa byň, Am mo nyň, 
pi lişt li le riň hu daý la ry na gul luk edip 
baş la dy lar. Olar Reb bi terk edip, Oňa 

gul luk et me di ler. 7 Şo nuň üçin Reb biň 
Ys ra ýy la ga ha ry gel di. Ol ys ra ýyl la ry pi-
lişt li le riň we ammonlylaryň eli ne ber di. 
8  Şol ýyl olar ys ra ýyl la ry dar ga dyp, ola ra 
ga ty azar ber di ler. Ior da nyň gün do ga-
ryn da ky Gil gat da, ýag ny amor la ryň 
ýe rin de ýa şa ýan äh li ys ra ýyl la ra olar on 
se kiz ýyl lap sü tem et di ler. 9 Iň so ňun da 
ýa hu da, ben ýa min we ef ra ýym ti re le ri 
bi len uruş mak üçin ammonlylar Ior dan-
dan geç di ler. Ys ra ýyl lar uly gaý gy-ala da 
gal dy lar. 10 Olar Reb be ýüz le nip: «Biz 
Se niň öňüň de gü nä et dik, öz Hu da ýy myz 
Se ni terk edip, Ba gal but la ry na gul luk 
et dik» di ýip eň reş di ler.

11 Reb ys ra ýyl la ra şeý le diý di: «Si-
zi mü sür li le riň hem, amor la ryň hem, 
ammonlylaryň hem, pi lişt li le riň hem 
elin den azat eden Men däl mi? 12  Si don lar, 
ama lek ler we mo wap ly lar si ze sü tem 
eden wag ty Me ni ça gy ra ny ňyz da, Men 
si zi ola ryň elin den ha las et dim. 13 Siz 
Me ni unut dy ňyz we baş ga hu daý la ra 
gul luk et di ňiz, şo nuň üçin Men si ze 
in di re him et jek däl. 14  Ba ryň, öz saý-
lan hu daý la ry ňy za ýüz tu tuň, gy sa ja 
dü şe ni ňiz de, si zi, goý, şo lar ha las edi-
ber sin ler». 15 Ys ra ýyl lar Reb be ýüz le nip: 
«Biz Se niň öňüň de gü nä li, bi ze is län 
je za ňy be rip bi ler siň, ýö ne bu gün bi zi 
ha las et!» diý di ler. 16  Şeý dip, olar ke se ki 
hu daý lar dan ýüz öw rüp, ýe ne Reb be 
gul luk edip baş la dy lar. Reb ola ra ýe-
ne-de döz me di.

17 Ammonlylar üý şüp, Gil gat da dü şel ge 
gur du lar. Ys ra ýyl lar ýyg na nyp, Mis pa da 
dü şel ge gur du lar. 18  Gil gat hal ky nyň ti re-
ba şy la ry bi ri-bi ri le ri ne: «Ammonlylaryň 
gar şy sy na kim il kin ji bo lup ur şa baş la sa, 
şol adam Gil ga dyň tu tuş ila ty na baş tu tan 
bo lar» diý di ler.
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a 11:16 Gy zyl de ňiz – ýew reý çe Ga myş deň zi.

11‑nji bap

Ýeftah serdar
1 Gil gat urugyndan Ýef tah di ýen bir 

eder men ur şu jy bar dy. Ýef ta hyň eje si 
lo ly dy; ka ka sy nyň ady Gil gat dy. 2  Gil
ga dyň öz ni ka ly aýa lyn dan bir nä çe og ly 
bar dy. Olar ula lyp, ýi git çy kan la ryn da, 
olar Ýef ta ha: «Sen baş ga aýal dan bo lan 
ogul syň, şo ňa gö rä sen bi ziň ata my zyň 
öýün den hiç zat mi ras al mar syň» di ýip, 
ony kow du lar. 3 Ýef tah öz do gan la ryn dan 
ga çyp, Top diý len ýer de or naş dy we da-
şy na üý şen boz gak la ra baş bo lup ug ra dy.

4  Bir nä çe wagt dan soň ammonlylar 
ys ra ýyl la ryň üs tü ne çoz du lar. 5  Şon da 
Gil ga dyň ýa şu lu la ry Ýef ta hy alyp gaýt-
mak üçin Top ül ke si ne git di ler. 6  Olar 
Ýef ta ha: «Sen gel-de, bi ze ser ker de bol, 
ammonlylar bi len ur şa ly» diý di ler. 7 Em-
ma Ýef tah ola ra: «Me ni ýig re nip, ata myň 
öýün den ko wan lar siz däl mi, eý sem? Bu 
gün ki gün ba şy ňy za iş dü şen de, men 
si ze ge rek bol dum my?» diý di. 8  Şon da 
Gil ga dyň ýa şu lu la ry Ýef ta ha: «Şeý le 
bo lan bol sa-da, biz in di sa ňa ta rap öw rül-
dik. Ýör, bi le ammonlylaryň gar şy sy na 
sö we şe li! Sen bi ziň üs tü miz den, tu tuş 
Gil gat hal ky na baş tu tan lyk et!» diý di ler. 
9 Ýef tah ola ra: «Eger-de siz ammonlylar 
bi len sö weş mek üçin me ni yzy ma alyp 
git se ňiz, Reb hem ola ry me niň eli me 
ber se, şon da men baş tu ta ny ňyz bo la ryn» 
diý di. 10 Gil gat ýa şu lu la ry Ýef ta ha: «Bi ze 
Reb şa ýat bol sun, biz se niň sö züň den 
çyk ma rys» diý di ler. 11 Şeý le lik de, Ýef-
tah Gil gat ýa şu lu la ry bi len git di. Halk 
ony özü ne baş tu tan we ser ker de edip 
saý la dy. Ýef tah şon da Mis pa da Reb biň 
hu zu ryn da söz söz le di.

12  Ýef tah Am mon pa ty şa sy na: «Sen 
me niň ýur du myň üs tü ne ço zar ýa ly, 
ara myz da nä me bo lan zat bar?» di ýen 
söz le ri aýt mak üçin, onuň ýa ny na öz 
il çi le ri ni iber di. 13  Am mon pa ty şa sy 
Ýef ta hyň il çi le ri ne şeý le jo gap ber di: 
«Ys ra ýyl lar Mü sür den gaý dyp gel-
ýär kä ler, Ar non dan Ýa bok we Ior dan 
der ýa la ry na çen li ara lyk da ky ýer le ri-
mi me niň elim den al dy lar; şol ýer le ri 
ma ňa uruş syz gaý dyp ber». 14  Ýef tah 
Am mon pa ty şa sy nyň ýa ny na tä ze den 
il çi ler iber di. 15  Oňa şu aşak daky la ry 
aýt mak la ry ny bu ýur dy:

«Ýef tah mu ny aýd ýar: ys ra ýyl lar mo-
wap ly la ryň we ammonlylaryň ýur du ny 
al ma dy, 16  se bä bi ys ra ýyl lar Mü sür den 
çy kan la ryn da, Gy zyl deň ze a çen li çö lüň 
üs ti bi len gi dip, Ka de şe gel di ler. 17 Soň ra 
olar: „Ýur du ňyň için den geç mä ge bi ze 
rug sat et“ di ýen ha ýyş bi len Edom pa-
ty şa sy na öz il çi le ri ni iber di ler, em ma 
Edom pa ty şa sy diň le me di. Ys ra ýyl lar 
Mo wap pa ty şa sy nyň ýa ny na hem il çi ler 
ýol la dy lar, em ma ol hem ra zy bol ma dy. 
Şo ňa gö rä ys ra ýyl lar Ka deş de gal dy lar. 
18  Olar çö lüň içi bi len Edom hem-de 
Mo wap ýur dun dan so wa geç di ler-de, 
Mo wa byň gün do gar ara çä gin de, Ar-
no nyň aňyr syn da ýer leş di ler, em ma 
Mo wa byň meý da ny nyň içi ne gir me di-
ler, çün ki Ar non Mo wa byň çä gi bo lup 
dur ýar dy. 19 Soň ra ys ra ýyl lar Heş bon ga-
la sy na, amor la ryň ha ny Si ho nyň ýa ny na 
öz il çi le ri ni ibe rip: „Ýur du ňyň için den 
ge çip, öz ýe ri mi ze ara laş ma ga rug sat et“ 
diý di ler. 20  Em ma Si hon ys ra ýyl la ryň 
ge çip git me gi ne ra zy lyk ber me di. Ol 
öz hal ky ny ýyg nap, Ýah sa da dü şel ge 
gur dy we ys ra ýyl lar bi len sö we şe gir di. 
21 Ys ra ýyl Hu da ýy Reb Si ho ny hem-de 
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onuň hal ky ny ys ra ýyl la ryň eli ne ber di. 
Ys ra ýyl lar ola ry ýeň di ler. 22  Olar amor-
la ryň Ar non dan Ýa bok der ýa sy na çen li 
we çöl den tä Ior da na çen li bo lan äh li 
ýe ri ni ba syp al dy lar. 23  Şeý dip, Ys ra-
ýyl Hu da ýy Reb Öz hal ky Ys ra ýy lyň 
bäh bi di üçin amor la ry ba syp al dy. In di 
hem sen ola ry yzy na al jak bol ýar syň my? 
24  Sen öz hu da ýyň Ke mo şyň özü ňe be-
ren ýe ri niň üs tün den eýe lik ede ňok my 
nä me? Biz hem Hu da ýy myz Reb biň 
bi ziň bäh bi di miz üçin ba syp alan ýe ri ne 
eýe lik ed ýä ris. 25 Sen Mo wap pa ty şa sy 
Si po ryň og ly Bal lak dan go wu my nä me? 
Ol Ys ra ýyl bi len ters leş di mi ýa uruş-
dy my? 26  Ys ra ýyl lar eý ýäm üç ýüz ýyl 
bä ri Heş bon da we oňa de giş li oba lar da, 
Aro ger de we oňa de giş li oba lar da hem-
de Ar no na ýa kyn äh li ga la lar da ýa şap 
gel ýär ler. Siz nä me üçin şon ça wagt lap 
ol ga la la ry eýe le me di ňiz? 27 Men se niň 
öňüň de gü nä kär däl, sen bol sa me niň 
gar şy ma uruş baş lap, ma ňa ýa man lyk 
ed ýär siň. In di, goý, hö küm ýö red ýän Reb 
ys ra ýyl lar bi len ammonlylaryň ara syn da 
hö küm dar bol sun-da, hö küm çy kar syn». 
28  Em ma Ýef ta hyň bu söz le ri ne Am mon 
pa ty şa sy gu lak as ma dy.

29 Ýef ta ha Reb biň Ru hy inip di. Ol Gil-
ga dyň we Ma na şa nyň üs tün den geç di. 
Ol Gil gat da ky Mispäniň üs tün den ge çip, 
ammonlylaryň üs tü ne git di. 30  Ýef tah 
Reb biň öňün de ant içip, şeý le diý di: «Eger 
Sen ammonlylary me niň eli me ber seň, 
31 on da men ammonlylary ýe ňip, yzy ma 
do la nyp ge le nim de der we zäm den il kin ji 
çy kan Se niň ki dir. Men şo ny Reb be ýak-
ma gur ban lyk edip ber jek di rin». 32 Ýef tah 
der ýa dan ge çip, ammonlylar bi len uruş-
ma ga git di. Reb ola ry Ýef ta hyň eli ne 
ber di. 33 Ys ra ýyl lar Aro ger den Min ni te 
çen li ola ryň ýig ri mi ga la sy ny hem-de 
Abel ke ra my ma çen li ara ly gy gyr gy na 

be rip, uly ýe ňiş ga zan dy lar. Şeý dip, 
ammonlylar ys ra ýyl la ra bo ýun eg di ler.

Ýeftah we onuň gyzy
34  Ýef tah Mis pa da ky öýü ne ge len de, 

onuň öz gy zy eli dep rek li tans edip, öňün-
den çyk dy; onuň ýe ke gy zy bar dy, baş ga 
og ly-da, gy zy-da ýok dy. 35 Ol gy zy ny gö-
ren de, ýa ka sy ny ýyr typ: «Wah, gy zym, 
sen me niň bag ty my ga ralt dyň! In di sen 
hem me ni yn ja lyk dan ga çyr dyň! Çün-
ki men Reb biň öňün de öz ag zym bi len 
ka sam et dim, in di nä dip on dan bo ýun 
ga çy ra ýyn» diý di. 36 Gyz ka ka sy na: «Ka-
ka, sen Reb biň öňün de öz ag zyň bi len 
nä me ka sam eden bol saň, ýe ri ne ýe ti ri ber, 
çün ki Reb se ni Am mon duş man la ryň dan 
üs tün çy kar dy» diý di. 37 Ol ýe ne ka ka sy na: 
«Ma ňa iki aý möh let ber. Men da ga gi dip, 
jo ra la rym bi len ge zim ede ýin we dur mu şa 
çyk mak dan mah rum bo lan dy gy myň agy-
sy ny ag la ýyn» diý di. 38  Ka ka sy: «Bol ýar, 
gi däý» di ýip, ony iki aý lap goý ber di. Ol öz 
jo ra la ry bi len git di-de, dag da boý gyz ly-
gy na öl je gi ne iki aý lap ýas tut dy. 39 Iki aý 
ge çen soň, ol ka ka sy nyň ýa ny na do la nyp 
gel di. Ka ka sy gy zy ba ra da eden ka sa my-
ny ýe ri ne ýe tir di, ol boý gyz ly gy na öl di. 
Şon dan soň ys ra ýyl gyz la ry nyň ara syn da 
40 gil gat ly Ýef ta hyň gyzy nyň ýa sy ny tut-
mak üçin, her ýyl da dört gün da ga git mek 
dä bi peý da bol dy.

12‑nji bap

Ýeftah efraýymlar bilen uruşýar
1 Ef ra ýym lar uruş mak üçin bir ýe re 

ýyg nan dy lar we Ior dan der ýa syn dan ge-
çip, Sa fo na gel di ler. Olar Ýef ta ha: «Sen 
nä me üçin ammonlylar bi len uruş ma ga 
gi de niň de bi zi ça gy ryp, özüň bi len alyp 
git me diň? Biz se niň özüň bi len bi le-
lik de öýü ňi ot la rys» diý di ler. 2  Ýef tah 
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a 13:5 Na zyr – özü ni Hu da ýa ba gyş lan adam la ryň sa çy na pä ki de gir mez lik ny şa ny. Söz-
lü ge se ret.

ola ra şeý le diý di: «Me niň we me niň 
adam la ry myň ammonlylar bi len bir 
uly da wa myz bar dy. Men si zi kö me ge 
ça gyr dym, em ma siz ge lip, me ni ola ryň 
elin den gu tar ma dy ňyz. 3 Si ziň me ni ha las 
et me je gi ňi ze gö züm ýe ten de, men ja ny-
my howp as tyn da go ýup, ammonlylaryň 
üs tü ne git dim. Reb ola ry me niň eli-
me ber di. In di nä me bu gün siz me niň 
bi len uruş ma ga gel di ňiz mi?» 4  Ýef tah 
Gil ga dyň äh li er kek le ri ni ça gyr dy-da, 
ef ra ýym lar bi len uruş dy. Gil gat ly lar ef-
ra ýym la ry gyr dy lar, se bä bi ef ra ýym lar 
ola ra: «Eý, ef ra ýym we ma na şa halk-
la ry nyň ara syn da ýa şa ýan gil gat ly lar! 
Siz Ef ra ýym dan ga çan dö nük ler si ňiz!» 
di ýip di ler. 5  Gil gat ly lar ef ra ýym la ryň 
elin den Ior dan der ýa sy nyň gü ze ri ni 
al dy lar. Di ri ga lan efraýymlardan bi ri: 
«Ior dan der ýa syn dan geç mä ge rug sat 
edä ýiň» diý se, Gil ga dyň adam la ry: «Sen 
ef ra ýym ly däl mi?» di ýip so rar dy lar. Eger 
ol «Ýok» di ýip jo gap ber se, 6  olar oňa: 
«Ha ny, „şib bo let“ di ýip aýt» di ýer di ler. 
Şon da ol «sib bo let» di ýäý se, on da ony 
Ior dan der ýa sy nyň gü ze rin de öl dü rer di-
ler. Çün ki ef ra ýym lar «ş» se si ni aý dyp 
bil me ýän dik le ri üçin, oňa de rek «s» se-
si ni aýd ýar dy lar. Şeý dip, gil gat ly la ryň 
elin den kyrk iki müň ef ra ýym ly öl di.

7 Ýef tah Ys ra ýyl da al ty ýyl lap ser dar 
bol dy. Ol ara dan çy kan da, ony öz Gil gat 
ga la syn da jaý la dy lar.

Ybsan, Elon we Abdon
8  Ýef tah ara dan çy kan dan soň, beý tul-

la ham ly Yb san Ys ra ýyl da ser dar bol dy. 
9 Onuň otuz og ly we otuz gy zy bo lup, 
gyz la ry ny baş ga ti re le re dur mu şa çy-
ka ryp, ogul la ry ny-da baş ga ti re ler den 

öýer di. Ol ýe di ýyl Ys ra ýy lyň ser da ry 
bol dy. 10  Yb san ara dan çy kan da, ony 
Beý tul la ham da jaý la dy lar.

11 On dan soň ze bu lun ly Elon Ys ra ýy la 
ser dar bo lup, ony on ýyl lap do lan dyr dy. 
12  Elon ara dan çy kan da, ony Ze bu lun da-
ky Aýa lon da jaý la dy lar.

13 On dan soň pir ga ton ly Hil le liň og ly 
Ab don Ys ra ýy la ser dar bol dy. 14  Onuň 
kyrk og ly we otuz ag ty gy bo lup, ola-
ryň her si bir eşek mün di. Ol Ys ra ýy la 
se kiz ýyl lap ser dar bol dy. 15 Hil le liň og ly 
Ab don ara dan çy kan da, ony Ef ra ýym-
da ky ama lek le riň ýa şa ýan dag ly gyn da, 
Pir ga ton di ýen ýer de jaý la dy lar.

13‑nji bap

Şimşon serdaryň dogulmagy
1 Ys ra ýyl lar ýe ne-de Reb biň ýig ren ýän 

iş le ri ni et di ler. Şol se bäp li Reb kyrk ýyl-
lap ys ra ýyl la ry pi lişt li le riň eli ne ber di.

2 Şol dö wür de Sor ga da dan ti re sin den 
Ma no wa di ýen bir adam bar dy; onuň aýa-
ly önel ge siz di. 3 Reb biň pe riş de si onuň 
aýa ly nyň ýa ny na ge lip: «Sen önel ge siz 
bol saň-da, göw re li bo lar syň we bir ogul 
dog rar syň. 4 Sen özü ňi aýap sak la, şe rap, 
ça kyr dan iç me, ha ram zat lar dan iý me. 
5 Çün ki sen göw re li bo lar syň we ogul 
dog rar syň; onuň kel le si ne pä ki deg me li 
däl dir, se bä bi ene si niň göw re sin de ga lan 
gü nün den baş lap, ol ça ga Hu da ýa na zyr a 
bo lar, ol Ys ra ýy ly pi lişt li le riň elin den ha-
las eder» diý di. 6 Aýa ly adam sy nyň ýa ny na 
ge lip, şeý le diý di: «Me niň ýa ny ma Hu da-
ýyň ada my gel di, onuň daş keş bi Hu da ýyň 
pe riş de si niň ki ýa ly, haý bat ly, gor kunç dy. 
Men onuň ni re den ge le ni ni so ra ma dym, 
ol ma ňa öz ady ny hem aýt ma dy. 7 Ol ma ňa: 
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„Sen göw re li bo lar syň, ogul dog rar syň, şe-
rap, ça kyr dan iç me, ha ram zat lar dan iý me, 
çün ki göw re de ga lan gü nün den baş lap, ol 
Hu da ýa na zyr bo lar“ di ýip aýt dy».

8  Ma no wa Reb be ýüz le nip: «Ýa Reb! 
Goý, bi ze ibe ril en Hu da ýyň ada my ýa-
ny my za ýe ne-de gel sin hem-de biz den 
do gul jak ça ga nä me et me li di gi mi zi 
öw ret sin» di ýip ýal bar dy. 9 Hu daý Ma no-
wa nyň se si ni eşit di we Ma no wa nyň aýa ly 
meý dan da ka, Hu da ýyň pe riş de si onuň 
ýa ny na gel di. Em ma aýa lyň adam sy ýa-
nyn da ýok dy. 10 Aýa ly şol wagt yl gap gi dip: 
«Me niň ýa ny ma öň ki ge lip gi den adam 
gel di» di ýip, adam sy na ha bar ber di. 11 Ma
no wa aýa ly bi len ol ada myň ýa ny na bar dy 
we on dan: «Me niň aýa lym bi len gep le şen 
sen mi?» di ýip so ra dy. Pe riş de: «Men!» 
di ýip jo gap ber di. 12  Ma no wa oňa: «Se niň 
aý dan la ryň ama la aşan da, biz ol ça ga nä-
hi li ga ra ma ly we oňa nä me et me li?» di ýip 
so ra dy. 13 Reb biň pe riş de si Ma no wa: «Goý, 
se niň aýa lyň me niň aý dan la ry my et sin. 
14 Ol üzüm den ön dü ril en zat la ry iý me sin; 
şe rap, ça kyr dat ma syn, ha ram zat lar dan 
as la iý me sin. Aýa lyň me niň buý ran la ry-
myň äh li si ni ber jaý et me li dir» diý di.

15 Ma no wa Reb biň pe riş de si ne: «Se niň 
üçin bir ow la gy taý ýar la ýan çak, se ni 
ýo luň dan sak la ma ga rug sat et» diý di. 
16  Reb biň pe riş de si Ma no wa: «Sen me-
ni sak la saň-de, men se niň na ha ry ňy 
iý me rin, em ma sen ýak ma gur ban lyk 
taý ýar la mak is le seň, on da ony Reb be 
hö dür et» diý di. (Ma no wa bu ada myň 
Reb biň pe riş de si di gi ni bil me ýär di.) 
17 Ma no wa Reb biň pe riş de si ne: «Aý dan-
la ryň ha ky kat bo lan da, biz se ni al kyş lar 
ýa ly, öz ady ňy aýt» diý di. 18  Reb biň 
pe riş de si oňa: «Me niň ady my nä me 
so ra ýar syň? Ol örän tä sin dir!» diý di.

19 Ma no wa ow lak bi len gal la sa da-
ka sy ny da şyň üs tü ne ge ti rip, tä sin 

gud rat lar ed ýän Reb be ber di. 20 Gur ban
lyk sy pa sy nyň üs tün den ýa lyn as ma na 
ga lyp ug ran da, Reb biň pe riş de si ýa lyn 
bi len bi le ýo ka ry gö te ril di. Mu ny gö ren 
Ma no wa bi len onuň aýa ly ýe re ýü zin 
ýy kyl dy lar. 21 Reb biň pe riş de si Ma no-
wa bi len aýa ly na şon dan soň gaý dyp 
hiç gö rün me di. Ma no wa onuň Reb-
biň pe riş de si di gi ni şon da bi lip gal dy. 
22  Ma no wa öz aýa ly na: «Dog ru dan hem, 
biz hök man öle ris, çün ki biz Hu da ýy 
gör dük» diý di. 23 Aýa ly oňa: «Eger Reb 
bi zi öl dür mek is län bol sa, bi ziň eli miz-
den ýak ma gur ban ly gy my zy we gal la 
sa da ka my zy ka bul et mez di, bi ze şol 
tä sin lik le ri gör kez mez di, bu zat la ry 
bi ze mä lim et mez di» diý di.

24  Aýa ly ogul do gur dy we oňa Şim şon 
di ýen at goý dy. Ça ga ösüp ke ma la gel di, 
Reb oňa ak pa ta ber di. 25  Sor ga bi len 
Eş ta wo lyň ara ly gyn da ky Ma ha na dan da 
bo lan da Şim şo ny Reb biň Ru hy gal kyn-
dy ryp baş la dy.

14‑nji bap

Şimşon öýlenýär
1 Gün ler de bir gün Şim şon Tim na gi-

den de, pi lişt li bir gy zy gör di. 2  Ol ba ryp, 
öz eje si ne we ka ka sy na: «Men Tim na da 
pi lişt li gyz lar dan bi ri ni gör düm. Şo ny 
ma ňa alyp be riň» diý di. 3 Em ma eje si 
bi len ka ka sy oňa: «Nä me üçin sen sün net-
siz pi lişt li halk dan gyz al jak bol ýar syň? 
Nä me öz li-özüň de, tu tuş ili miz de sen öý-
le ner ýa ly gyz ýok my?» diý di ler. Şim şon 
ka ka sy na: «Ma ňa şo ny alyp ber, se bä bi 
ol me niň göw nü me ýa ra dy» diý di. 4  Bu 
işiň Reb ta ra pyn dan bol ýan dy gy ny, pi-
lişt li le riň gar şy sy na çyk mak üçin, Onuň 
amat ly pur sa dy göz le ýän di gi ni Şim şo-
nyň eje si bi len ka ka sy bil me ýär di. Şol 
wagt lar ys ra ýyl la ryň üs tün den pi lişt li ler 
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a 14:15 Dör dün ji gün – bu jüm le kä bir gol ýaz ma lar da ýe din ji gün di ýip duş gel ýär.

hö küm sür ýär di. 5 Şim şon, onuň eje si we 
ka ka sy Tim na ta rap ug ra dy lar. Olar Tim-
na da ky üzüm çi lik den ge çip bar ýar ka lar, 
Şim şon bir ýaş ýol bar syň ar la ýan se si ni 
eşit di. 6  Şim şo na uly güýç bi len Reb biň 
Ru hy in di, ol ýol bar sy edil bir ow la jy gy 
bö lek le ýän ýa ly edip, düýt-müýt et di; 
onuň elin de hiç zat ýok dy. Ol bu eden 
işi ni eje si ne-ka ka sy na aýt ma dy. 7 Ba ryp, 
ol gyz bi len gep leş di; ol Şim şo nyň göw-
nü ne ýa ra dy.

8  Bir nä çe gün den soň Şim şon ol gy za 
öý len mek üçin gi de nin de, ol şol ýol bar-
syň mas ly gy ny gör mek üçin so wul dy. 
Se ret se, ýol bar syň mas ly gyn da bal ary-
la ryň öý jü gi hem-de bal bar eken. 9 Ol 
bal dan go şa wu jy ny dol du ryp, ýol bo ýy 
ýa lap iýip git di, eje si niň we ka ka sy nyň 
ýa ny na ge len de ola ra-da ber di. Olar hem 
iý di ler, em ma ba ly ýol bar syň mas ly gyn-
dan alan dy gy ny Şim şon ola ra aýt ma dy.

10  Şim şo nyň ka ka sy gy zyň ka gel di, 
Şim şon şol ýer de, adat ça, öý len ýän ýi-
git le riň edi şi ýa ly ýe di gün läp toý tut dy. 
11 Toý baş la nan da, onuň ýa nyn da bi le 
bo lar ýa ly, oňa otuz sa ny dost saý la-
dy lar. 12  Şim şon ola ra: «Men si ze bir 
ma tal aýt jak; eger siz ony ma ňa to ýuň 
ýe di gü nü niň do wa myn da dog ry çö züp 
ber se ňiz, on da men si ze otuz sa ny ne pis 
don hem-de otuz laý köý nek be re rin. 
13 Eger-de çö züp bil me se ňiz, on da siz 
ma ňa otuz sa ny ne pis don we otuz laý 
köý nek be rer si ňiz» diý di. Olar Şim şo na: 
«Ma ta ly ňy aýt, eşi de li» diý di ler. 14  Şim-
şon ola ra ma ta ly ny aýt dy:

«Iýegenden iýmit çykdy,
güýçlüden süýjülik çykdy».

Ma ta ly üç gün läp çö züp bil me di ler.
15  Dör dün ji gün a diý len de, olar Şim-

şo nyň aýa ly na: «Ada my ňy yr, ol bi ze 

ma ta ly çö züp ber sin; ýog sam, özü ňi-
-de, ka ka ňyň öýü ni-de ot la rys, siz bi zi 
iň soň ky za dy my za çen li ta lap, ge daý 
goý mak üçin ça gy ryp my dy ňyz?» diý-
di ler. 16  Şim şo nyň aýa ly adam sy nyň 
ýa nyn da ag lap: «Sen me ni ýig ren ýär siň, 
me ni söý me ýär siň, me niň ili miň ýi git-
le ri ne ma tal aýt dyň, ma ňa ony çö züp 
be re ňok» diý di. Şim şon oňa: «Öz eje me, 
ka ka ma çö züp be rip di rin mi, sa ňa çö züp 
be rer ýa ly» diý di. 17 Onuň aýa ly to ýuň 
bü tin do wa myn da, ýe di gün läp ag la dy. 
Aýa ly öze le nip du ran soň, ahyr so ňun da, 
ýe din ji gün di ýen de Şim şon oňa ma ta-
lyň çöz gü di ni aýt dy. Şim şo nyň aýa ly 
öz ili niň ýi git le ri ne ma ta lyň çöz gü di ni 
aý dyp ber di. 18  Ýe din ji gün diý len de, 
Gün bat maz dan öň, ýi git ler Şim şo nyň 
ýa ny na ge lip:

«Baldan süýji,
ýolbarsdan güýçli näme bar?»

diý di ler.
Şim şon ola ra: «Siz me niň gö läm ar ka ly 

ýer sür me dik bol sa ňyz, ma ta ly çö züp bil-
mez di ňiz» diý di. 19 Reb biň Ru hy oňa in di, 
ol Aş ke lo na gi dip, ol ýer de otuz ada my 
öl dür di. Ola ryň eşi gi ni sy py ryp al dy-da, 
ma ta ly çö zen le re bir laý köý nek ge ti rip 
ber di. On soň ol ga za ba mü nüp, öz ka ka-
sy nyň öýü ne gaýt dy. 20 Şim şo nyň aýa ly ny 
bol sa, ol öý le nen de, oňa iň ýa kyn dost 
bo lup otu ra na dur mu şa çy kar dy lar.

15‑nji bap

Şimşon piliştlilerden ar alýar
1 Bir nä çe gün den soň, bug daý dö we gi 

wag tyn da Şim şon bir ow lak alyp, aýa-
ly ny gör mä ge gel di. Şim şon ýa tyl ýan 
ota ga öz aýa ly nyň ýa ny na gir jek di gi-
ni aý dan da, aýa ly nyň ka ka sy oňa ýol 
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a 15:17 Ra mat le hi – bu söz eşek äňi diý me gi aň lad ýar.
b 15:19 Eýn ha kor – bu söz Ony ça gy ra nyň çeş me si diý me gi aň lad ýar.

ber me di. 2  Aýa ly nyň ka ka sy oňa: «Sen 
öz aýa lyň dan ýüz öw ren siň öý düp, men 
ony toý wag tyn da sa ňa iň ýa kyn dost 
bo la na äre ber dim. Ine, onuň ki çi gyz 
ji gi si on dan hem owa dan däl mi? Aýa-
ly ňyň de re gi ne, bel ki, şu ny alar syň?» 
diý di. 3 Şim şon ola ra: «In di pi lişt li le re 
ýa man lyk et sem, me niň ki hak bo lar» 
diý di. 4  Şim şon üç ýüz sa ny til ki ni tu tup, 
guý ruk la ry ny jü büt-jü büt den bi ri-bi ri ne 
daň dy. Soň ra çy ra la ry al dy-da, ola ry her 
iki til ki niň guý ru gy nyň ara sy na ber kit-
di. 5 Ol çy ra la ry ot lap, pi lişt li le riň bi şen 
bug daý la ry nyň ara sy na goý ber di-de, 
ola ryň orul ma dyk bug daý la ry ny we 
kü de le nen bug daý la ry ny, üzüm le ri ni 
hem zeý tun agaç la ry ny ot la dy.

6  Pi lişt li ler: «Mu ny kim beý le et di kä? 
Bu tim na ly nyň gi ýew si Şim şo nyň işi dir, 
se bä bi onuň ga ýyn ata sy Şim şo nyň aýa-
ly ny toý wag tyn da Şim şo na dost bo la na 
alyp ber di» diý di ler. Şo nuň üçin pi lişt li-
ler ol aýa ly we onuň ka ka sy ny ot la dy lar. 
7 Şim şon ola ra: «Siz şeý le et se ňiz-de, 
men siz den ary my al ýan çam yn jal ma-
ryn» diý di. 8  Şim şon ola ryň üs tü ne ga zap 
bi len to pul dy-da, ola ryň in jik le ri ni we 
uý luk la ry ny dö wüş dir di. Şon dan soň, 
ol Eý tam ga ýa syn da ky go wa ga git di.

9 Pi lişt li ler Ýa hu da da dü şel ge gur du lar 
we tä Le hä çen li ýaý ra dy lar. 10 Ýa hu da-
nyň ila ty olar dan: «Siz nä me üçin bi ziň 
gar şy my za çyk dy ňyz?» di ýip so ran la-
ryn da, olar: «Şim şon bi ze nä me eden 
bol sa, biz hem oňa şeý le et mek ni ýe ti bi-
len ony tu tup äkit mä ge gel dik» diý di ler. 
11 Üç müň sa ny ýa hu da ly çy kyp, Eý tam 
ga ýa syn da ky go wa ga ta rap git di ler we 
ba ryp Şim şo na: «Bi ziň üs tü miz den pi-
lişt li le riň hö küm sür ýän dik le ri ni sen 

bi le ňok my nä me? Sen bi zi nä me üçin 
beýt diň?» diý di ler. Şim şon: «Olar ma ňa 
nä me eden bol sa lar, men hem ola ra şo ny 
et dim» diý di. 12  Olar: «Biz se ni da ňyp, 
pi lişt li le riň eli ne ber mek üçin gel dik» 
di ýen le rin de, Şim şon ola ra: «Me ni öl-
dür me je gi ňi ze ant içiň» diý di. 13 Olar: 
«Ýok, öl dür me ris, biz se ni di ňe da ňa rys-
-da, pi lişt li le riň eli ne be re ris» diý di ler. 
Ony iki sa ny tä ze ta nap bi len daň dy-
lar-da, go wak dan çy ka ryp alyp git di ler.

14 Olar Le hä ýe ten le rin de, pi lişt li ler ony 
uly gy ky lyk bi len gar şy la dy lar. Şon da 
Reb biň Ru hy güýç bi len Şim şo na inip, 
oňa ägirt uly güýç ber di we lin, onuň 
el le ri ni daň mak üçin ula ny lan ta nap lar 
edil ot da ýa nan zy gyr ýa ly bol dy. Onuň 
el le rin dä ki ta nap lar çö zü lip git di. 15  Ol 
ýa ňy ölen eşe giň gu ra ma dyk äňi ni ta pyp, 
eli ne al dy-da, onuň bi len urup, müň ada-
my öl dür di. 16  Şim şon şon da şeý le diý di:

«Bir eşek äňi bilen
iki topar ýygyny ýatyrdym.

Bir eşek äňi bilen
müň adamy öldürdim».

17 Şu söz le ri aý dyp, elin dä ki äňi taş la dy 
we ol ýe re Ra mat le hi a di ýip at dak dy.

18  Ol özü niň örän suw sa ýan dy gy ny 
duý dy we Reb be ýüz le nip: «Sen Öz 
gu lu ňa be ýik ýe ňiş ber diň; in di bol-
sa men suw suz lyk dan ölüp, sün net siz 
pi lişt li le riň eli ne düş me li mi?» diý di. 
19 Hu daý Le hi de bir çu kur jy gy eme le 
ge tir di, on dan suw çyk dy. Ol suw dan 
içip gan dy, güý ji yzy na gaý dyp gel di 
we ol kuw wat lan dy. Şu gün le re çen li 
Le hi dä ki şol ýe re Eýn ha kor b di ýil ýär.

20 Ys ra ýyl da pi lişt li le riň aga lyk sü ren 
döw rün de, Şim şon ýig ri mi ýyl lap ys ra-
ýyl la ra ser dar bol dy.
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16‑njy bap

Şimşon Gazada
1 Gün ler de bir gün Şim şon Ga za ge len-

de bir lo ly aýa la sa ta şyp, şo nuň bi len git di. 
2  Ga za nyň ila ty: «Şim şon bä rik ge lip dir» 
diý şip, tö we rek de gaý ma laş dy. Olar: «Ja-
han ýag tyl ýan ça ga ra şa rys, ony öl dü re ris» 
di ýip, uzyn ly gi je ga la nyň der we ze si ni 
ga ra wul la dy lar. 3 Şim şon ýa ry gi jä çen li 
ýat dy, gi jä niň ýa ryn da tur dy-da, ba ryp, 
ga la der we ze si niň ga py la ry nyň iki sö ýe-
si ni kilt le ri bi len bi le lik de go pa ryp, ony 
om zu na alyp, Heb ro nyň gar şy syn da ky 
da gyň de pe si ne el tip goý dy.

Şimşon we Delila
4 Şon dan soň Şim şon So rek jül ge sin de 

ýa şa ýan bir aýa la aşyk bol dy. Onuň ady 
De li la dy. 5 Pi lişt li han lar ol aýa lyň ýa ny na 
ge lip: «Biz ony da ňyp, özü mi ze bo ýun eg-
di rip bi ler ýa ly, sen ug ru ny tap-da, onuň 
be ýik güý jü niň nä me de di gi ni özü ne aýt-
dyr. Şeýt seň, bi ziň he ri miz sa ňa bir müň 
bir ýüz kü müş teň ňe be re ris» diý di ler.

6  De li la Şim şon dan: «Sen ma ňa aýt sa-
na, beý le be ýik güý ji ni re den al ýar syň? 
Se ni nä me bi len daň saň, bo ýun eg di-
rip bo lar?» di ýip so ra dy. 7 Şim şon oňa: 
«Eger-de me ni en tek gu ra ma dyk ýe di sa-
ny ýaý kir şi bi len daň sa lar, men güýç den 
ga çyp, beý le ki adam lar ýa ly bo la ryn» 
diý di. 8  Pi lişt li han lar ol aýa la en tek gu-
ra ma dyk tä ze je ýe di sa ny ýaý kir şi ni 
ge ti rip ber di ler. Ol şo nuň bi len Şim şo ny 
daň dy. 9 Şol wagt pi lişt li ler den bir nä çe 
adam lar şol otag da bu ku lyp otyr dy lar. 
Aýal Şim şo na: «Şim şon! Se niň üs tü ňe 
pi lişt li ler gel ýär ler» diý di. Şim şon ýaý 
ki riş le ri ni edil ot de gen ýüp lü giň ýol nu şy 
ýa ly edip, üzüp taş la dy. Onuň güý jü niň 
nä me de di gi bi lin män gal dy.

10 De li la Şim şo na: «Sen me ni sam syk 
ha sap ed ýär siň, ýa lan söz le ýär siň. In di 
be ri aý daý, se ni nä me bi len da ňyp bo-
lar?» diý di. 11 Şim şon oňa: «Eger-de me ni 
öň ula nyl ma dyk tä ze ýüp bi len daň sa lar, 
men güýç den ga ça ryn, beý le ki adam lar 
ýa ly bo la ryn» diý di. 12  De li la tä ze ýüp 
alyp, ony daň dy-da, oňa: «Şim şon! Se-
niň üs tü ňe pi lişt li ler gel ýär ler» diý di. 
Şol wagt pi lişt li ler den bir nä çe adam 
şol otag da bu ku lyp otyr dy lar. Şim şon 
ony-da ot de gen ýüp lü giň ýol nu şy ýa ly 
edip, üzüp taş la dy.

13  De li la Şim şo na ýe ne: «Sen me ni 
sam syk ha sap ed ýär siň, ýa lan söz le-
ýär siň. Aýt sa na, se ni nä me bi len da ňyp 
bo lar?» diý di. Ol: «Me niň sa çy myň ýe di 
örü mi ni ga ty örer siň-de, ony dok ma 
do kal ýan gu ra la berk çek di rip da ňar-
syň. Şon da men güýç den ga çyp, beý le ki 
adam lar ýa ly bo la ryn» diý di. 14  De li la 
Şim şo ny öz dy zy nyň üs tün de uk lat dy. 
Ol uk lan da, onuň sa çy nyň ýe di örü mi ni 
al dy-da, ola ry pug ta örüp, dok ma do-
kal ýan gu ral da çek di rip ber kit di hem-de 
oňa: «Se niň üs tü ňe pi lişt li ler gel ýär ler, 
Şim şon!» diý di. Ol uku dan oýan dy-da, 
dok ma do kal ýan gu ra ly on da ky ma ta 
bi len bi le lik de go pa ryp taş la dy. Onuň 
güý jü niň nä me de di gi ýe ne bi lin män 
gal dy.

15 De li la oňa: «Se niň ýü re giň me niň 
bi len däl eken. Nä dip sen ma ňa: „Men 
se ni söý ýä rin“ di ýip bil ýär siň? Üç ge zek 
sen me ni sam syk ha sap et diň, güý jü ňiň 
nä me de di gi ni ma ňa aýt ma dyň» diý di. 
16  De li la her gün so rap, Şim şo nyň ýü re-
gi ne düş di. Ol ony ha lys iri zip, ja nyn dan 
bi zar et di. 17 Şim şon ahyr so ňun da oňa 
öz ýü re gi ni aç dy: «Men en tek eje miň 
göw re sin de käm Hu da ýa na zyr bo lan-
dy gym üçin, me niň kel lä me he niz pä ki 
de gen däl dir. Eger me niň sa çym sy ryl sa, 
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güý jüm men den gi der; me niň güý jüm ga-
çyp, beý le ki adam lar ýa ly bo la ryn» diý di.

18  Şeý dip, ol äh li sy ry ny De li la aç dy. 
Şun dan soň, De li la: «In di ge li be riň, ol 
ma ňa öz ýü re gi ni aç dy» di ýip aýt ma ga 
pi lişt li han la ra ha bar çy iber di. Pi lişt li 
han lar el le ri kü müş pul ly gel di ler. 19 De
li la Şim şo ny öz dy zy nyň üs tün de uk lat dy. 
Onuň sa çy nyň ýe di örü mi ni syr dyr mak 
üçin adam ça gyr dy-da, oňa syr ma gy 
bu ýur dy. Şim şon ejiz le nip baş la dy, onuň 
güý ji gaç dy. 20 De li la: «Se niň üs tü ňe pi-
lişt li ler gel ýär ler, Şim şon!» di ýen de, ol 
oýa nyp, öň ki ge zek dä ki ýa ly öz-özü ni 
bo şat mak çy bol dy. Em ma ol Reb biň in-
di özün den ýüz öw ren di gi ni bil me ýär di. 
21 Pi lişt li ler ony tu tup, göz le ri ni oý du lar. 
Ga za ge ti rip, iki sa ny bü rünç zyn jyr bi len 
gan dal la dy lar. Oňa zyn dan da de gir men 
üwet di ler. 22  Şol ara lyk da onuň kel le si niň 
sy ry lan ýer le ri ne saç çy kyp baş la dy.

Şimşonyň ölümi
23 Pi lişt han la ry öz le ri niň hu da ýy 

Da go na ju da köp gur ban lyk lar be rip, şa dy-
-hor ram lyk et mek üçin ýyg nan dy lar. Olar: 
«Duş ma ny myz Şim şo ny hu da ýy myz bi ziň 
eli mi ze ber di» di ýiş di ler. 24 Halk Şim şo ny 
gö ren de: «Köpimizi öl dü rip, ýer le ri mi zi 
toz du ran duş ma ny my zy hu da ýy myz bi ziň 
eli mi ze ber di» diý şip, öz hu daý la ry ny 
al kyş la ma ga baş la dy lar. 25 Mes bo lan 
je ma gat: «Şim şo ny ge ti riň, goý, ol bi ziň 
göw nü mi zi aç syn» di ýip gy gy ryş dy. Şim-
şo ny zyn dan dan ge ti rip, onuň üs tün den 
gü lüp baş la dy lar, mas ga ra la dy lar, soň ra 
ony sü tün le riň ara ly gyn da du ruz dy lar. 
26  Şim şon elin den tu tup, özü ni idip ýö-
ren ýig dek çä: «Me ni şu ja ýy sak la ýan 
sü tün le riň ýa ny na elt, şo la ra sö ýe ne ýin» 
diý di. Ýig dek çe şeý le hem et di. 27 Ja ýyň 
içi aýal-er kek ler den do lu dy; pi lişt han-
la ry hem şol ýer de di. Ja ýyň üs tün de-de 

üç mü ňe go laý aýal-er kek bar dy. Ola ryň 
ba ry Şim şo na to ma şa ed ýär di ler.

28  Şim şon Reb bi ça gyr dy-da: «Eý, Hök-
mü ro wan Reb, me ni ýa dy ňa sal. Eý, 
Hu daý! Ma ňa ýe ne bir ge ze jik kuw wat 
ber, iki gö züm üçin, pi lişt li ler bi len bir 
ge zek de ha sap la şa ýyn» diý di. 29 Şim şon 
ja ýy sak la ýan sü tün le riň bi ri ne sag eli ni, 
beý le ki si ne çep eli ni di räp, ola ry ýe rin-
den süý şür di. 30 Şim şon: «Goý, pi lişt li ler 
bi len bi le öle ýin» di ýip, bar güý ji bi len 
sü tün le ri iten de, jaý han la ryň, jaý da ky 
äh li adam la ryň üs tü ne ýy kyl dy; Şim-
şo nyň özi ölen wag ty öl dü ren le ri onuň 
bü tin öm rün de öl dü ren le rin den has köp 
bol dy. 31 Onuň do gan la ry, ka ka sy nyň tu-
tuş maş ga la sy ge lip, Şim şo nyň je se di ni 
äkit di ler we ony ge ti rip, Sor ga bi len Eş-
ta wo lyň ara ly gyn da, ka ka sy Ma no wa nyň 
gub ry goý lan güm mez de jaý la dy lar. Ol 
ys ra ýyl la ra ýig ri mi ýyl lap ser dar bol dy.

17‑nji bap

Mikanyň butlary
1 Ef ra ýym dag ly gyn da Mi ka di ýen bir 

adam bar dy. 2 Ol öz eje si ne: «Sen bir müň 
bir ýüz sa ny kü müş teň ňä ni ogur lat dyň, 
ony ala na me niň ýa nym da gar gyş et diň, 
se niň şol kü müş le riň men de, ola ry men 
al dym. Em ma men ola ry hä zir sa ňa gaý-
ta ryp ber ýän» diý di. Eje si: «Reb se ni 
ýal ka syn, og lum!» diý di. 3 Ol bir müň bir 
ýüz sa ny kü müş teň ňä ni eje si ne gaý ta ryp 
ber di. Eje si oňa: «Og lum, men se niň üçin 
bu kü müş ler den oý ma hem-de guý ma but 
ýa sat mak çy bo lup, öz elim bi len Reb be 
ni ýet le dim, ola ry sa ňa ber ýä rin» diý di. 
4  Og ly ola ry eje si ne gaý ta ryp be ren de, 
eje si iki ýüz sa ny kü müş teň ňä ni al dy-da, 
kü müş us sa sy na be rip, şol kü müş ler den 
oý ma hem-de guý ma but ýa sat dyr dy; olar 
Mi ka nyň öýün de dur dy. 5 Mi ka ta ra pyn-
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a 18:12 Ma ha na dan – bu söz Da nyň dü şel ge si diý me gi aň lad ýar.

dan sal nan bir sa ny yba dat edil ýän öý 
bar dy. Ol efot we but lar ýa sa dy hem-de 
öz ogul la ry nyň bi ri ni ru ha ny edip bel le-
di. 6  Şol dö wür de ys ra ýyl la ryň pa ty şa sy 
ýok dy. Her kim öz is lä ni ni ed ýär di.

7 Ýa hu da nyň Beý tul la ham ga la syn da 
bir ýi git ýa şa ýar dy. Ol le wi ti re sin den-
di. 8  Ol ýa şa ma ga amat ly bir ýer tap mak 
üçin Ýa hu da nyň Beý tul la ham ga la syn dan 
çy kyp git di. Ol Ef ra ýym dag ly gyn da ýa-
şa ýan Mi ka nyň öýü ne gel di. 9 Mi ka on dan: 
«Ni re den gel ýär siň?» di ýip so ran da, ol: 
«Ýa hu da nyň Beý tul la ham ga la syn dan 
gel ýä rin, özüm hem le wi ler den di rin; ýa-
şar ýa ly ýer göz le ýä rin» diý di. 10 Mi ka oňa: 
«Me niň öýüm de ga ly ber. Me niň ge ňeş çim 
hem ru ha nym bo lar syň. Men se niň gar ny-
ňy doý ra ýyn, ýyl da bir laý ge ýim-ge jim 
hem-de on sa ny kü müş teň ňe be re ýin» 
diý di. 11 Le wi ýi git Mi ka nyň öýün de gal-
ma ga ra zy lyk ber di. Mi ka oňa öz og ly ýa ly 
se ret di. 12  Mi ka le wi ýi gi di ni ru ha ny çy ly-
ga bel le di, şeý dip, bu ýaş ýi git Mi ka nyň 
öýün de ýa şa ber di. 13 Mi ka: «In di Reb biň 
ma ňa ýag şy lyk et jek di gi ni bil ýä rin, se bä bi 
le wi ýi gi di me niň ru ha nym bol dy» diý di.

18‑nji bap

Lewi ýigidi we dan tiresi
1 Şol dö wür de ys ra ýyl la ryň pa ty şa sy 

ýok dy. Dan lar öz le ri ne ýa şar ýa ly ýer 
göz le ýär di ler, se bä bi şol wag ta çen li 
ys ra ýyl la ryň ti re le ri niň ara syn da ola ryň 
mülk pa ýy he niz paý lan man dy. 2  Dan lar 
öz uru gyn dan, Sor ga hem Eş ta wol ga la-
la ryn dan bäş sa ny da ýaw er kek ada my 
ýer göz le mek hem-de mag lu mat top la-
mak üçin giz lin lik de ug rat dy lar.

Ola ra: «Ba ryň, as sy ryn lyk bi len 
ýer göz läň» diý di ler. Olar Ef ra ýym 

dag ly gy na, Mi ka nyň öýü ne ge lip ýet di ler 
we gi jä ni şol ýer de ge çir di ler. 3 Mi ka nyň 
öýün de bo lan da, olar le wi ýi gi di ni onuň 
se sin den ta na dy lar-da, içe rik gir di ler we 
on dan: «Se ni bu ýe re kim ge tir di? Bu 
ýer de sen nä me iş le ýär siň? Nä me se bäp-
den sen bu ýer de?» di ýip so ra dy lar. 4  Bu 
ýi git ola ra Mi ka nyň özü ne eden le ri ni 
aýt dy. «Men ha ky na işe dur dum, men 
onuň ru ha ny sy» diý di. 5  Olar ru ha na: 
«Sen Hu daý dan so rap, bi ze bi lip ber, biz 
özü mi ziň ýo lu my zyň şow ly bol ja gy-
na-bol ma ja gy na göz ýe ti re li» diý di ler. 
6  Ru ha ny ola ra: «Ar ka ýyn gi di be riň, 
si ziň ýo lu ňyz Reb biň na za ryn da» diý di.

7 Bu bäş adam ol ýer den gaý dyp, La ýy-
şa gel di. Onuň ila ty nyň si don ly lar ýa ly 
pa ra hat we asu da ýa şa ýan dy gy ny, ola ry 
si don la ryň do lan dyr ýan dy gy ny gör-
dü ler. Ola ryň hem me za dy bar dy. Olar 
asu da we ala da syz ýa şa ýar dy lar. Olar 
si don lar dan uzak da ýa şa ýar dy lar we hiç 
kim bi len ara gat na şyk sak la ma ýar dy lar. 
8  Soň ra olar Sor ga hem-de Eş ta wo la öz 
ti re deş le ri niň ýa ny na gaý dyp gel di ler; 
ti re deş le ri olar dan: «Gurt my, til ki?» di-
ýip so ra dy lar. 9 Olar: «Biz bir ýer gör dük, 
top ra gy ju da go wy. Siz nä me beý le pi ki re 
bat dy ňyz, ikir jiň len mäň-de, ba ryp, ol 
ýe ri eýe läň. 10 Siz ol ýer de hiç bir ala da-
sy bol ma dyk hal ky gö rer si ňiz. Ola ryň 
ýe ri-de örän giň. Hu daý ola ry si ziň eli-
ňi ze be ren dir. Ol ýer de asyl ýet mez çi lik 
ed ýän zat ýok» diý di ler.

11 Dan lar dan bo lan al ty ýüz sa ny er kek 
adam ýa rag la ry ny da ky nyp, Sor ga dan 
we Eş ta wol dan çy kyp ug ra dy lar. 12  Olar 
ba ryp, Ýa hu da da ky Kir ýat ýe ga rym da 
dü şel ge gur du lar. Şo ňa gö rä ol ýer he ni ze 
çen li Ma ha na dan a diý lip at lan dy ryl-
ýar, bu Kir ýat ýe ga ry myň gün ba ta ry dyr. 
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a 18:30 Mu sa nyň ag ty gy – bu jüm le kä bir gol ýaz ma lar da Ma na şa nyň ag ty gy di ýip duş gel ýär.

13 Olar bu ýer den ef ra ýym la ryň ýa şa ýan 
dag ly gy na ta rap git di ler we Mi ka nyň 
öýü niň ýa ny na gel di ler.

14  La ýy şy göz den ge çir mä ge öň ge lip 
gi den bäş adam öz do gan la ry na: «Şu 
öý le riň bi rin de efot, oý ma hem guý ma 
but we baş ga but lar bar, siz şo ny bil ýär si-
ňiz mi? In di nä me et me li di gi ňi zi özü ňiz 
bi liň» diý di ler. 15  Bu lar ol ýe re bar dy lar. 
Mi ka nyň to par bo lup du ran öý le ri niň 
bi rin de bol ýan le wi ýi gi di niň kä gir di ler, 
onuň bi len sa lam laş dy lar. 16  Ýa rag la ry ny 
da ky nan al ty ýüz sa ny dan adam la ry 
der we zä niň ag zyn da dur du lar. 17 Ýer 
gör mä ge öň ki ge len bäş adam öýe gi rip, 
efo dy, oý ma hem guý ma bu ty we baş ga 
but la ry al dy lar. Ru ha ny der we zä niň 
ag zyn da ýa rag la ry ny da ky nan al ty ýüz 
ada myň ýa nyn da dur dy. 18  Mi ka nyň öýü-
ne gi rip, efo dy, oý ma hem guý ma bu ty 
we baş ga but la ry alan la ryn da, ru ha ny 
ola ra: «Nä me ed ýär si ňiz?» diý di. 19 Olar 
ru ha na: «Sem bol! Ýör bi ziň bi len git, 
bi ze ýa şu lu lyk hem ru ha ny lyk eder siň. 
Di ňe bir ada ma ru ha ny lyk et mek go wu-
my ýa-da Ys ra ýy lyň tu tuş bir ti re si bi len 
uru gy na?» diý di ler. 20 Ru ha ny be ge nip, 
efo dy, oý ma hem guý ma bu ty we baş ga 
but la ry alyp, ýaň ky ge len adam lar bi-
len git di. 21 Olar ça ga la ry, mal la ry, äh li 
goş la ry öň den goý be rip, ýo la düş dü ler.

22  Olar Mi ka nyň öýün den uzak la şyp 
baş lan da, Mi ka dan lar bi len sö weş mä-
ge goň şu la ry ny ça gyr dy. Olar dan la ryň 
yz yn dan ko wa la dy lar, 23 ola ryň yz yn dan 
gy gyr dy lar. Dan lar Mi ka ta rap öw rü lip: 
«Sa ňa nä me ge rek? Ýa ur şa syň gel ýär-
mi?» diý di ler. 24  Mi ka ola ra: «Siz me niň 
ýa sa dan hu daý la rym bi len ru ha ny my 
alyp git di ňiz. Ha ny in di ma ňa nä me 
gal dy? Ýe ne-de: „Nä me ge rek?“ di ýip 

so ra ýar sy ňyz» diý di. 25  Dan lar oňa: 
«Sem bol, ýog sam, bi ziň ga ha ry my zy 
ge ti rer siň, on soň özü ňiň-de, tu tuş maş-
ga la ňyň-da ja ny ny jä hen ne me ibe re ris» 
diý di ler. 26  Dan lar öz ýol la ry bi len gi-
di ber di ler, Mi ka bol sa ola ryň özün den 
güýç lü dik le ri ni gö rüp, yzy na do lan dy 
we öýü ne gaý dyp gel di.

27 Dan lar Mi ka nyň ýa san sež de edil ýän 
zat la ry ny hem-de onuň öýün de ýa şan 
ru ha ny ny alyp, La ýy şa ta rap git di ler. Ol 
ýe re ba ryp pa ra hat we ala da syz ýa şa ýan 
hal ky gy lyç dan ge çi rip, ga la ny ot la dy lar. 
28  Ol ýer dä ki le re kö mek eden ta pyl ma dy, 
se bä bi olar Si don dan uzak da dy, hiç kim 
bi len ara gat na şyk sak la ma ýar dy lar. Ol 
ga la Beýt re ho byň go la ýyn da ýer leş ýär di, 
dan lar ga la ny tä ze den gur du lar-da, ol 
ýer de ýa şap baş la dy lar. 29 Olar Ýa ku byň 
og ly Da nyň ha ty ra sy na ol ga la Dan di ýen 
at ber di ler; ga la nyň öň ki ady La ýyş dy. 
30 Dan lar sež de edil ýän bu ty oturt dy lar. 
Mu sa nyň ag ty gy a Ger şomyň og ly bo lan 
Ýo na ta nyň özi we onuň ogul la ry tä ýurt 
ýe sir li ge alyn ýan ça dan la ra ru ha ny lyk 
et di ler. 31 Hu da ýyň öýü niň Şi lo da bo lan 
wag ty nyň bü tin do wa myn da, Mi ka ta-
ra pyn dan ýa sa lan sež de edil ýän but şol 
ýer de sak lan dy.

19‑njy bap

Benýamin tiresi masgara iş edýär
1 Şol dö wür de ys ra ýyl la ryň pa ty şa sy 

ýok dy. Ef ra ýym dag ly gyn da bir le wi 
ýa şa ýar dy. Ol Ýa hu da ýur du nyň Beý-
tul la ham ga la syn dan bir gyr nak aýa ly 
ge ti rip, onuň bi len ýa şap baş la dy. 2  Ol 
aýal öý ke läp, le wi niň ýa nyn dan öz ata sy 
öýü ne, Beý tul la ham ga la sy na git di; ol 
ata sy öýün de dört aý lap bol dy. 3 Soň ra 
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adam sy aýa ly bi len ýa ra şyp, ony ge-
tir mek üçin yz yn dan ug ra dy. Onuň 
ýa nyn da bir hyz mat kä ri bi len iki sa-
ny eşe gi bar dy. Aýa ly adam sy ny ata sy 
öýü ne sal dy. Ga ýyn ata sy ony gü ler ýüz 
bi len gar şy lap, öz öýün de sak la dy. 4  Ga
ýyn ata sy gi ýew si ni öýün de gal mak ly ga 
yr dy. Olar bu ýer de iýip-içip, üç gün 
ýat dy lar. 5  Dör dün ji gün olar ir oýan-
dy lar, ol adam tu rup git mek çi bol dy. 
Aýa lyň ka ka sy öz gi ýew si ne: «Bir dö-
wüm çö rek iýiň, ýü rek se edi niň, soň 
hem mä ňiz bi le gi der si ňiz» diý di. 6  Olar 
otu ryp, bi le iýip-iç di ler. Aýa lyň ka ka sy 
öz gi ýew si ne: «Ýe ne bir gün gal, keý-
pi ňi saz la» diý di. 7 Ol adam ýe ne tu rup 
git mek çi bol dy, em ma ga ýyn ata sy ony 
gal mak ly ga yr dy. Ol ýe ne bir gi je ýat dy. 
8  Bä şin ji gün, ir den ol tu rup git mek çi 
bol dy. Aýa lyň ka ka sy oňa: «Bir zat lar 
gar ba nyň, öý le den soň gi der si ňiz» diý di. 
Olar bi le iýip-iç di ler. 9 Ol ada myň özi, 
gyr nak aýa ly we hyz mat kä ri git mek-
çi bo lup ýer le rin den tu ran da, aýa lyň 
ka ka sy gi ýew si ne: «Se ret, Gün ýa şyp, 
ag şa ma go laý lap bar ýar. Bu gi je-de 
bu ýer de ýa tyň, dem-dyn jy ňy zy alyp, 
öýü ňi ze er tir ir bi len tu rup gi der si ňiz» 
diý di. 10 Em ma ol adam ýat ma ga ra zy 
bol man, tu rup gi di ber di. Ol Ýa bu sa, 
ýag ny hä zir ki Iýe ru sa li me ta rap git di. 
Onuň ýa nyn da ýük li eşek le ri, gyr nak 
aýa ly bar dy.

11 Olar Ýa bu sa go laý lan la ryn da, Gün 
ýa şyp bar ýar dy. Hyz mat kär öz ho ja ýy-
ny na: «Ýör, Ýa bu sa ba ra ly-da, gi jä ni şol 
ýer de ge çi re li» diý di. 12  Ho ja ýy ny oňa: 
«Ýok, biz Ys ra ýy la de giş li bol ma dyk bir 
ke se ki le riň ga la sy na bar ma rys, Gib ga 
gi de ris. 13 Gib ga ýa-da Ra ma ýet jek bo-
la ly, gi jä ni şo la ryň bi rin de ge çi re ris» 
diý di. 14  Şeý dip, olar ýol la ry ny do wam 
et dir di ler. Olar ben ýa min le riň Gib ga 

ga la sy na ýe ten le rin de, Gün ba typ dy. 
15  Olar gi je Gib ga da ýat mak üçin şol 
ta ra pa öw rül di ler. Ba ryp, ga la nyň meý-
dan ça syn da düş le di ler; hiç kim ola ry 
öýü ne ça gyr ma dy.

16  Bir go ja özü niň ekin meý da nyn dan 
öýü ne gaý dyp gel ýär di. Ol bu ýe re ef ra-
ýym la ryň ýa şa ýan dag ly gyn dan ge lip, 
Gib ga da ýa şa ýar dy. Bu ýe riň ila ty bol sa 
ben ýa min ler di. 17 Go ja ga la meý dan ça-
syn da ky ýo lag çy la ry gö rüp, olar dan: 
«Ni re den ge lip, ni rä bar ýar sy ňyz?» di-
ýip so ra dy. 18  Ol adam: «Biz Ýa hu da nyň 
Beý tul la ham ga la syn dan gel ýä ris, in di 
hem Ef ra ýym dag ly gy na ta rap, öýü me 
bar ýa ryn. Bi zi hiç kim öýü ne ça gyr ma dy. 
19 Eşek le ri miz üçin ot-iý mi miz, özüm, 
aýa lym we hyz mat kä rim üçin çö rek 
hem şe rap bar, hiç hi li ýet mez çi li gi miz 
ýok» diý di. 20 Go ja oňa: «Ar ka ýyn bol, 
ýet me ýän za dy ňy be re ýin, ýö ne meý-
dan ça da ýat ma» diý di. 21 Go ja ola ry öz 
öýü ne alyp bar dy, eşek le ri ne iým ber di, 
olar aýak la ry ny ýuw du lar, iýip-iç di ler.

22  Olar ýa ňy bir ýa zy lyp-ýaý nan la-
ryn da, ga la nyň az gyn adam la ry ja ýyň 
da şy ny ga ba dy lar. Ga py ny ýum ruk lap, 
öýüň ho ja ýy ny na: «Öýü ňe ge len er ke gi 
da şa ryk çy kar, biz ony zor la jak» di ýip 
gy gyr dy lar. 23 Öýüň ho ja ýy ny da şa ryk 
çyk dy-da: «Ýok, do gan lar, beý le az gyn-
çy lyk et mäň, ol me niň myh ma nym, siz 
beý le aýyp iş et mäň. 24  Içer de me niň el 
deg me dik gy zym we ol ada myň gyr-
nak aýa ly bar. Ola ry da şa ry çy ka ra ýyn, 
ola ra is län işi ňi zi ediň, ýö ne bu ada ma 
deg mäň» diý di. 25  Em ma olar gar ry ny 
diň le me di ler. Şon da ýaň ky ge len adam 
öz gyr nak aýa ly ny zor bi len çy ka ryp, 
ola ryň eli ne ber di. Adam lar uzak gi je ol 
aýa ly zor lap, na my sy na deg di ler. Daň dan 
olar ony goý ber di ler. 26  Daň aga ran da, 
aýal adam sy nyň myh man bo lan öýü niň 
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ga py sy na ge lip ýy kyl dy we ja han do ly 
ýag tyl ýan ça, şol ýer de ýat dy.

27 Gyr nak aýa lyň ho ja ýy ny ýo lu ny 
do wam et dir mek üçin ir den ga py ny 
açyp, da şa ryk çy kan da, onuň el le ri ni 
ga py nyň bo sa ga sy nyň üs tün de go ýup 
ýa tan dy gy ny gör di. 28  Ol aýa ly na: «Tur, 
gi de li» diý di, em ma aýal dan jo gap bol-
ma dy, se bä bi ol eý ýäm ölüp di. Ol aýa ly ny 
eşe gi ne ýük läp, öz öýü ne alyp git di. 
29 Öýü ne ge lip, eli ne py çak al dy-da, gyr-
nak aýa ly nyň on iki sy na sy ny ke siş di rip, 
on iki bö le gi Ys ra ýy lyň on iki ti re si ne 
paý la dy. 30 Ol ça par lar ýol lap, ola ra mu ny 
gö ren le re şu ny aýt ma gy tab şyr dy: «Ys-
ra ýyl la ryň Mü sür den ge len gü nün den 
bä ri, mu nuň ýa ly zat gör lüp-eşi dil män di. 
In di oý la nyp gö rüň, mas la hat la şyp, bi ziň 
nä me et me li di gi mi zi aý dyň».

20‑nji bap

Beýleki tireler benýaminlerden 
ar alýarlar

1 Soň ra de mir ga zyk da Dan da ky, gün-
or ta da Be ýer şe ba da ky we gün do gar da 
Gil gat da ky äh li ys ra ýyl lar bu ça gy ry-
şa jo gap ber di ler. Ola ryň hem me si bir 
adam ýa ly bo lup, Mis pa da Reb biň hu-
zu ryn da ýyg na nyş dy lar. 2  Ys ra ýyl la ryň 
äh li ti re le ri niň ýol baş çy la ry Hu da ýyň 
adam la ry nyň ýyg na gy na üýş dü ler. Gy-
lyç la ry ny ýa la ňaç lan dört ýüz müň sa ny 
es ger hem şol ýer de di. 3 (Ben ýa min ler 
ys ra ýyl la ryň Mis pa da üý şen dik le ri ni 
eşit di ler.) Ys ra ýyl lar: «Nä dip beý le mas-
ga ra çy lyk bo lup bil di?» di ýip so ra dy lar.

4  Öl dü ri len aýa lyň adam sy le wi şeý le 
jo gap ber di: «Men öz gyr nak aýa lym 
bi len ben ýa min le riň Gib ga ga la sy na 
ba ryp, gi je şol ýer de ýat dyk. 5 Gib ga nyň 
adam la ry gi je bi ziň ýa tan ja ýy my zyň da-
şy ny ga ba dy lar. Me ni öl dür jek bol du lar, 

me niň gyr nak aýa ly my mas ga ra lap, tä 
ölin çä zor la dy lar, ol öl di. 6  Men gyr nak 
aýa ly my ol ýer den ge ti rip, ke siş dir-
dim-de, Ys ra ýy lyň äh li ýe ri ne iber dim, 
çün ki Ys ra ýyl da ka da-ka nu na la ýyk 
gel me ýän, mas ga ra çy lyk ly iş et di ler. 
7 Ine, siz ys ra ýyl lar, hem mä ňiz şu bo-
lan işe se re diň hem-de şu ýer de ne ti je 
çy ka ryň» diý di.

8  Tu tuş halk bir adam ýa ly bo lup tur-
dy-da, şeý le diý di: «Bi ziň hiç haý sy myz 
öz ça dyr la ry my za git me ris, öz öýü mi-
ze do lan ma rys. 9 In di biz Gib ga ny, gör, 
nä de ris: bi je atyp, onuň üs tü ne ki miň 
git me li di gi ni saý la rys. 10  Ys ra ýyl la ryň 
er kek adam la ry nyň on dan bi ri si go-
şun üçin iýer-i çer ýa ly zat lar ge ti rer, 
ga lan la ry nyň hem me si ben ýa min le riň 
Gib ga da mas ga ra çy lyk ly iş eden dik le ri 
üçin, ola ry je za lan dyr ma ga gi der». 11 Ys
ra ýyl lar bir adam ýa ly bo lup, ag zy bir lik 
bi len Gib ga ga la sy nyň üs tü ne git mek 
üçin ýyg nan dy lar.

12  Ys ra ýyl la ryň äh li ti re si ben ýa min-
le re we kil ibe rip: «Siz de nä hi li beý le 
ne jis iş edi lip dir. 13 Siz Gib ga da ky şol 
az gyn adam la ry bi ziň eli mi ze tab-
şy ryň, biz ola ry öl dü rip, er bet lik le ri 
kö ki-da ma ry bi len Ys ra ýyl dan go pa ryp 
taş la rys» diý di ler. Em ma ben ýa min ler 
öz do gan la ry bo lan ys ra ýyl la ry diň le-
me di ler. 14  Ben ýa min ler ys ra ýyl la ryň 
gar şy sy na uruş mak üçin, ben ýa min le re 
de giş li ga la lar dan ge lip, Gib ga ga la sy na 
ýyg nan dy lar. 15  Şol gün ben ýa min le riň 
ga la la ryn dan ýyg na nyp, naý za la ry ny 
ýa la ňaç lan es ger le ri niň sa ny ýig ri mi 
al ty müň adam bol dy. On dan baş ga-da, 
Gib ga ga la syn dan ýyg na nan es ger le riň 
sa ny ýe di ýüz adam dan yba rat bol dy. 
16  Şol adam la ryň için dä ki ýe di ýüz sa-
ny saý la ma es ger çep be keý di, ola ryň 
sa pan bi len at ýan da şy sa çyň ta ry na 
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deg män geç mez di. 17 Di ňe ben ýa min ler 
däl, eý sem, ys ra ýyl lar-da gy lyç la ry ny 
ýa la ňaç lap dy lar, ola ryň sa ny dört ýüz 
müň adam dan yba rat dy, hem me si-de 
uruş ma ga ukyp ly dy.

18  Ys ra ýyl lar Beý te le bar dy lar-da: 
«Haý sy myz ur şa il ki baş la rys?» di ýip, 
Hu daý dan so ra dy lar.

Reb: «Ýa hu da öňür ti baş lar» diý di.
19 Ys ra ýyl lar er te si ir den Gib ga nyň 

ýa nyn da dü şel ge gu rup ýer leş di ler. 
20 Ys ra ýyl lar ben ýa min le riň gar şy sy na 
çyk dy lar-da, Gib ga nyň go la ýyn da sö-
weş mä ge taý ýar la nyp, ny za ma dur du lar. 
21 Ben ýa min ler Gib ga dan çyk dy lar, şol 
gün ýig ri mi iki müň ys ra ýy ly ýe re ýaz dy-
lar. 22‑23 Ys ra ýyl lar Reb biň hu zu ry na ge lip, 
tä ag şa ma çen li ag lap ýas tut du lar we 
On dan: «Biz öz do ga ny myz bo lan ben-
ýa min ler bi len ýe ne-de sö we şe gi re li mi?» 
di ýip so ra dy lar. Reb: «Ola ryň gar şy sy na 
çy kyň» diý di. Ys ra ýyl lar do gum la nyp, 
şol öň kü si gün ba ryp du ran ýer le rin de 
ýe ne-de sö weş mä ge ny za ma dur du lar.

24 Ys ra ýyl lar ikin ji gün diý len de ben ýa-
min le riň üs tü ne bar dy lar. 25 Ben ýa min ler 
şol gü ni Gib ga dan ys ra ýyl la ryň gar-
şy sy na çyk dy lar we olar bu ge zek on 
se kiz müň iň güýç li eder men ys ra ýyl 
ur şu jy la ry ny gy lyç dan ge çir di ler.

26  Şon da äh li ys ra ýyl lar tu tuş halk 
bo lup, Beý te le bar dy lar. Olar otu ryp, 
Reb biň hu zu ryn da ag la dy lar we şol 
gün ag şa ma çen li agyz bek le di ler. Mal 
so ýup, Reb be ýak ma hem-de sa la mat lyk 
gur ban ly gy ny ber di ler. 27‑28  Hu da ýyň 
Äht san dy gy şon da şol ýer de di we oňa 
Ha ru nyň og ly El ga za ryň og ly Pi ne has 
ýol baş çy lyk ed ýär di. Ys ra ýyl lar Reb den: 
«Do ga ny myz bo lan ben ýa min le riň gar-
şy sy na sö weş mä ge gi de li mi ýa-da ýok?» 
di ýip so ra dy lar. Reb: «Gi diň, er tir Men 
ola ry si ziň eli ňi ze be re rin» diý di.

29 Ys ra ýyl lar Gib ga nyň tö we re gin de 
bu ku da adam goý du lar. 30 Üçün ji gün diý-
len de ys ra ýyl lar ben ýa min le riň üs tü ne 
bar dy lar we sö weş mek üçin Gib ga nyň 
ýa nyn da öň kü le ri ýa ly ny za ma dur du lar. 
31 Ben ýa min ler ys ra ýyl la ryň gar şy sy-
na hü jüm edip, ga la dan daş laş dy lar-da, 
Beý te le ta rap gid ýän ýol da hem-de Gib ga 
ta rap ekin meý da ny nyň üs ti bi len geç-
ýän ýo luň üs tün de ys ra ýyl la ry ýe ne-de 
öň kü si ýa ly öl dür di ler. Ys ra ýyl lar dan 
otu za go laý adam öl dü ril di. 32  Ben ýa
min ler: «Biz ola ry öň ki ýeň şi miz ýa ly 
ýe ne ýe ňe ris» diý di ler. Ys ra ýyl lar bol-
sa: «Olar dan ga ça ly-da, ola ryň ün sü ni 
ýol la ra ta rap so wup, ola ry ga la dan daş-
laş dy ra lyň» diý di ler. Şeý le hem et di ler. 
33  Äh li ys ra ýyl lar ýer le rin den tur du-
lar-da, Ba gal-ta ma ra da ny za ma dur du lar. 
Ys ra ýyl la ryň bu ku da go ýan adam la ry 
Gib ga nyň gün ba tar ta ra pyn dan bu ku dan 
çyk dy lar. 34  Gib ga nyň ýa ny na Ys ra ýy lyň 
äh li ýe rin den saý la nyp al nan la ryň on 
mü ňü si gel di we ga zap ly sö weş baş lan dy, 
ýö ne ben ýa min ler en tek öz le ri ne bet-
bagt lyk ga raş ýan dy gy ny bil me ýär di ler. 
35 Reb ben ýa min le ri ys ra ýyl la ryň öňün de 
ýeň li şe se ze war et di. Şol gün ys ra ýyl lar 
gy lyç la ry ny ýa la ňaç lan ýig ri mi bäş müň 
bir ýüz ben ýa mi ni öl dür di ler.

36  Ben ýa min ler öz le ri niň ýe ňil ýän-
dik le ri ne dü şün di ler. Ys ra ýyl lar öz 
orun la ry ny ben ýa min le re ber di ler, se-
bä bi olar Gib ga nyň go la ýyn da bu ku da 
otu ran la ra bil bag lap dy lar. 37 Bu ku
da ky lar Gib ga ta rap to pul dy lar-da, 
ga la da ky la ryň äh li si ni gy lyç dan ge-
çir di ler. 38  Ga la dan ýo ka ryk gal ýan tüs se 
bu ku da ky la ryň çoz ma gy üçin duý du ryş 
bol sun di ýip, ys ra ýyl lar öza ra aý dyş-
dy lar. 39 Şeý le lik de, ys ra ýyl lar sö weş 
meý da nyn dan yza çe ki len de, ben ýa min-
ler ys ra ýyl la ryň otu za go laý ada my ny 
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bo ýun eg dir di ler. Olar: «Ine, ys ra ýyl lar 
ýe ne-de öň kü si ýa ly bi ziň öňü miz de 
ýy ky lyp ýa tyr lar» diý di ler we lin, edil 
şol wagt 40 ga la nyň de pe sin de tüs se sü-
tün gör nü şin de ýo ka ry ga lyp baş la dy. 
Ben ýa min ler yzy na se re den le rin de, tu-
tuş ga la nyň de pe sin den tüs sä niň gö ge 
gö te ril ýän di gi ni gör dü ler. 41 Ys ra ýyl lar 
yz la ry na do lan dy lar, ben ýa min ler öz le-
ri niň bet bagt ly ga uç ran dyk la ry ny gö rüp, 
yz la ry na gaýt ma ga gork du lar. 42  Olar 
ýo la dü şüp, çö le ta rap ys ra ýyl la r dan ga-
çyp baş la dy lar. Em ma ys ra ýyl lar ola ryň 
yz la ryn dan gal man ýe tip, ola ry öl dür di-
ler, ga la dan çy kan la ry ny bol sa şol ýer de 
gyr dy lar. 43 Ys ra ýyl lar ben ýa min le riň 
da şy ny ga ba dy lar-da, ola ryň yz yn dan 
ko wup, Gib ga nyň gün do gar ta ra py na 
ýe ten de, ola ryň äh li si ni bo ýun eg di-
rip gyr dy lar. 44  Ben ýa min le riň on se kiz 
müň sa ny güýç li ur şu jy la ry ny öl dür di ler. 
45  Ga lan la ry çö le, Rim mon ga ýa sy na ta-
rap gaç dy lar, ýol lar da ys ra ýyl lar ola ryň 
ýe ne bäş mü ňü si ni öl dür di ler we Gi do ma 
çen li yz yn dan ko wa la dy lar-da, ola ryň 
ýe ne iki mü ňü ni öl dür di ler.

46 Ben ýa min ler den şol gün je mi ýig ri mi 
bäş müň adam öl di, ola ryň hem me si-de 
güýç li eder men adam lar dy. 47 Ga lan al ty 
ýüz sa ny ben ýa min çö le ta rap Rim mon 
ga ýa sy na gaç dy we olar dört aý lap şol 
ga ýa da gal dy lar. 48  Ys ra ýyl lar ýe ne-de 
yzy na ben ýa min le riň üs tü ne git di ler-de, 
ga la da ky äh li ila ty, mal la ry, çem ge len 
zat la ry gy lyç dan ge çir di ler. Soň ra şol ýer-
dä ki ga lan äh li ga la la ry ot lap ýok et di ler.

21‑nji bap

Ysraýyllar benýaminlere 
gyz berýärler

1 Ys ra ýyl lar: «Hiç bi ri miz ben ýa min-
le re gyz ber me ris» di ýip, Mis pa da ant 

iç di ler. 2  Ys ra ýyl lar Beý te le ge lip, Hu-
da ýyň hu zu ryn da ag şa ma çen li ga ty 
ses edip, zar-zar ag laş dy lar. 3 Olar: «Eý, 
Ys ra ýyl Hu da ýy Reb! Ys ra ýy la nä me 
bol dy? Ys ra ýyl dan in di bir ti re ýok bo lup 
ýi tip git me li mi?» diý di ler. 4  Er te si gü ni 
ilat ir den tu rup, ol ýer de mal öl dür di ler, 
gur ban lyk sy pa sy ny ýa sap, ýak ma hem-

-de sa la mat lyk gur ban ly gy ny ber di ler.
5 Ys ra ýyl lar: «Reb biň hu zu ryn da bo lup 

ge çen ýyg na ny şy ga ys ra ýyl ti re le rin den 
kim gel me di kä?» di ýiş di ler. Bu ýyg na ny-
şy ga gel me dik le riň öl dü ril jek di gi ba ra da 
ant içi lip ka sam edil di. 6 Ys ra ýyl la ryň ben-
ýa min le re, ýag ny öz do gan la ry na ne bis le ri 
agy ryp: «In di ys ra ýyl la ryň bir ti re si ke-
si lip taş lan dy. 7 Biz ola ra gyz ber mez li ge 
Reb biň hu zu ryn da ant iç dik. In di ola ryň 
di ri ga lan la ry nyň aýal me se le si ni nä hi li 
çöz me li bo lar kak? 8  Mis pa da ky Reb biň 
hu zu ryn da bo lan ýyg na ny şy ga Ys ra ýyl 
nes lin den gel me dik bar my?» di ýiş di ler. 
Ýyg na ny şy ga Gil gat da ky Ýa beş den adam 
gel män dir. 9 Gör se ler, ol ýer de Gil gat da ky 
Ýa beş den bir adam hem ýok eken. 10 Eder-
men ýi git le riň on iki mü ňü si ni je ma gat ol 
ýe re ibe rip, ola ra: «Ba ryň, Ýa be şiň ila ty ny, 
aýal la ry ny we ça ga la ry ny gy lyç lap öl dü-
riň. 11 Öý le nen le ri niň hem-de dur mu şa 
çy kan la ry nyň äh li si ni bü tin leý ýok ediň, 
di ňe gyz la ra deg mäň» di ýip bu ýur dy lar. 
Olar aý dy ly şy ýa ly-da et di ler. 12  Ýa be şiň 
ilat yn dan dört ýüz sa ny boý gy zy öz le ri 
bi len alyp, Ken gan ýur dun da ky Şi lo ga-
la syn da ky dü şel gä ge tir di ler.

13  Halk Rim mon ga ýa syn da ky ben-
ýa min ler bi len gep leşik ge çir mek üçin, 
ol ýe re adam iber di, olar bi len yla la şyk 
yg lan edil di. 14  Şon da ben ýa min ler Ys-
ra ýy la do la nyp gel di ler we ys ra ýyl lar 
di ri gal dy ry lan Ýa be şiň gyz la ry ny ola ra 
aýal ly ga ber di ler; ýö ne ola ryň hem me-
si ne gyz ýet me di.
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15  Ys ra ýyl hal ky ben ýa min ti re si ne 
gy nan dy, se bä bi Reb Ys ra ýyl ti re le ri niň 
bü te wü li gi ni boz dy. 16  Ýa şu lu lar: «Ben-
ýa min le riň aýal la ry nyň ýok edi len di gi ne 
gö rä, bu ga lan la ry na aýal alyp ber mek-
lik me se le si ni nät sek käk?» di ýiş di ler. 
17 Olar: «Ys ra ýyl la ryň bu ti re si ýi tip 
git mez ýa ly, ben ýa min le riň di ri ga lan-
la ry nyň öz le ri niň mül ki bol sun, 18  ýö ne 
biz ola ra gyz be rip bil me ris, çün ki: „Kim 
ben ýa min lä gyz ber se, oňa nä let bol sun“ 
di ýip ant içip dik» diý di ler. 19 On soň olar: 
«Ine, Beý te liň de mir ga zy gyn da, Şe ke me 
gid ýän ýo luň gün do ga ryn da we Li wa nyň 
gün or ta syn da ýer leş ýän Şi lo da her ýyl 
Reb be ba gyş la nan baý ram çy lyk bol ýar» 
di ýiş di ler. 20  Olar ben ýa min le re gör-
kez me be rip şeý le diý di ler: «Ba ryň-da, 
üzüm çi li giň için de otu ryň. 21 Şi lo nyň 
gyz la ry üý şüp tans eden wagt la ryn da, 

üzüm çi lik den çy kyň-da, Şi lo gyz la ryn-
dan he ri ňiz bi ri ni tu tup, ola ra öý le niň 
we ben ýa min le re de giş li ýe re äki diň. 
22  Gyz la ryň ka ka la ry ýa-da do gan la ry 
bi ziň ýa ny my za arz edip gel se ler, biz 
ola ra: „Şo lar üçin biz siz den ötünç so ra-
ýa rys, ola ryň beýt me gi niň se bä bi bi ziň 
sö we şip, ýe sir ge ti ren gyz la ry myz ola ryň 
hem me si ne ýet me di, si ziň özü ňiz hem 
ola ra gyz la ry ňy zy ber me di ňiz“ di ýip aý-
da rys» diý di ler. 23 Ben ýa min ler aý dy ly şy 
ýa ly hem et di ler; üý şüp tans edip ýö ren 
gyz lar dan her si bi ri ni ogur lap, öz mülk-
le ri ne ge tir di ler we ga la lar gu rup, ýa şap 
baş la dy lar. 24  Edil şol wag ty ys ra ýyl lar 
ol ýer den gaý dyp, her si öý li-öýü ne, öz 
ti re si ne we mülk le ri ne do la nyp bar dy.

25  Şol dö wür de ys ra ýyl la ryň pa ty şa sy 
ýok dy; her kim öz göw nü ne ge le ni ni 
eder di. 
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